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Lietuvos prezidento rinkimams artėjant 

Vytautą Landsbergį parašais 
parėmė 140,000 rinkėjų 

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Vytauto Landsbergio 
rinkimų štabas Vyriausiajai 
rinkimų komisijai įteikė re
kordiškai daug — beveik 
140,000 — rėmėjų parašų. 

„Rekordo tikrai nesiekėme, 
ir tik pabaigoje paaiškėjo, kad 
tiek daug surinkome", žur
nalistams teigė V. Landsber
gio rinkimų štabo vadovas Ri
mantas Pleikys. Jis teigė, kad 
parašų rinkimui štabas ne
išleido nė lito. 

Kandidatui įregistruoti pa
kanka 20,000 parašų. Prieš 
tai Seimo pirmininko parašus 
VRK įteikė trys kandidatai — 
Artūras Paulauskas, Valdas 
Adamkus ir Vytenis Andriu
kaitis. 

Kandidato anketoje apie 
bendradarbiavimą su užsienio 
valstybių specialiosiomis tar
nybomis V. Landsbergis įrašė 
žodį „ne". Turto ir. pajamų de
klaracijoje jis nurodė šiemet 
įsigijęs nekilnojamojo turto už 
140,000 litų ir dabar su žmona 
Gražina turįs 158,000 litų 
santaupų. 

V. Landsbergio atstovai taip 
pat pateikė pažymą apie jo 
sveikatos būklę, nors tokia 
pažyma nėra reikalinga kan
didatams registruoti. Joje Vil
niaus universitetinės Antakal
nio ligoninės vyriausiasis gy
dytojas Adolfas Berukštis nu
rodo, kad Seimo pirmininkas 
yra „praktiškai sveikas". 

R. Pleikys sakė, kad žymaus 
V. Landsbergio populiarumo 
pakilimo laukiama, kai pra

sidės oficialios agitacijos me
tas. Jis žadėjo „nenuobodžią ir 
originalią" reklamos kampa
niją. 

R. Pleikys neturėtų leisti 
paštininkams agituoti už 

V. Landsbergį 
LDDP paragino Seimo pir

mininko Vytauto Landsbergio 
rinkimų štabui vadovaujantį 
ryšių ir informatikos ministrą 
Rimantą Pleikį viešai kreiptis 
į pašto darbuotojus ir už
drausti jiems agituoti už kon
servatorių vadovą* 

„Turime informacijos, kad 
pensijas nešiojančios pašti
ninkės nedviprasmiškai leido 
suprasti kaimo žmonėms, už 
ką jie turės balsuoti", spaudos 
konferencijoje trečiadienį sakė 
Seimo LDDP frakcijos narys 
Povilas Gylys, pridurdamas, 
jog daugybę metų priespau
doje persekioti žmonės, ypač 
„neišsilavinę kaimiečiai", leng
vai paklūsta nurodymams. 

„Paštas yra subordinuota 
sistema, kurios galva yra R. 
Pleikys, ir jis turtėtų jausti at
sakomybę ir padaryti dėl to 
pareiškimą", teigė P. Gylys. 

Nemokamų atostogų vado
vavimo rinkimų štabui metu 
išėjęs ministras R. Pleikys 
trečiadienį išsamiau nekomen
tavo šių opozicinės partijos na
rio priekaištų. 

V. Landsbergio rinkimų šta
bo vadovas žurnalistus užti
krino, kad „kiekvieną panašų 
nusiskundimą Ryšių ir infor
matikos ministerija labai rim
tai ištirs". 

Į A. Paulausko „rinkinių vežimą'9 

įsiropštė ir socialistai 
Vilnius, lapkričio 5 d. 

(BNS) — Lietuvos socialistų 
partija pareiškė Lietuvos pre
zidento rinkimuose remsianti 
teisininką Artūrą Paulauską. 

„Pagal politinę kryptį mums 
artimiausias yra socialdemok
ratas Vytenis Andriukaitis, 
bet šį kartą svarbu sukurti 
vieningą demokratinį frontą 
prieš dešinįjį radikalizmą", 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje sakė socialistų vadovas 
Mindaugas Stakvilevičius. 

Pasak šios neparlamentinės 
ir negausios kraštutinės kai
rės partijos pirmininko, jau 
įvyko pasitarimas su A. Pau
lausku dėl paramos jam. 

Socialistų vadovai teigė, kad 
jo partija nepagrįstai apibū
dinama kaip negausi. Pasak 
jų, nors partijos narių tėra 
600, „tyliųjų rėmėjų" yra apie 
10,000, tačiau jie baiminasi 
persekiojimo. 

Tuo tarpu A. Paulauską taip 
pat remianti Liberalų sąjunga 
kategoriškai nesutinka būti 
viename būryje su socialistais. 
„Mes reikalaujame, kad A. 
Paulauskas aiškiai atsiribotų 
nuo jų", kitoje spaudos konfe
rencijoje trečiadienį teigė li
beralų sąjungos valdybos pir
mininkas Alvydas Medalins-

* Seimo Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
frakcijos seniūno pavaduotoja 
Rasa Rastauskienė yra įsiti
kinusi, jog valdančioji partija, 
„nepaisydama didžiulio pasi
priešinimo, šantažo ir grasi
nimų", yra pasiryžusi iki galo 
ištirti ekonominius nusikalti
mus, kad ir kokie aukšti pa
reigūnai į juos būtų įsipai
nioję. (BNS) 

Lapkričio 1 d Čikagoje, .Jaunimo centro Oiulionio nalerijojf. (vyko Draugo fondo metinis narių suvažiavimas. 
Nuotr : Draugo fondo direktoriai - st-cii iš kaires) kuri Viktoras Rimšelis. Marija Reiniene, dr Petras Ki

sielius; (stovi iš kairės) pirm. Bronius .Juodeli.--. .Jonas Vazpelis ir Vaclovas Momkus. (Nuotraukoje nėra direkto
rių Birutes Jasaitienės. Gražinos L.autaud ir Kosto Dočkaus i. 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
parėmė Lenkijos narystę NATO 

Vašingtonas, lapkričio 5 
d. — JAV LB trečiadienį įtei
kė pareiškimą JAV Senato 
Užsienio reikalų komitetui. 
kuriame remiamas Lenkijos, 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
išreiškė „moralinę pareigą" 
ypač paremti Lenkijos pri
ėmimą į NATO, prisimindama 
besąlygišką lenkų paramą 

Vengrijos ir Čekijos siekis tap- Lietuvos demokratijai ir ne
priklausomybei po jos atkūri
mo 1990 metais. 

JAV LB išreiškė viltį, kad 

kas, pabrėždamas, kad libera
lai, kaip ir bet kuri ne savo 
iškeltą kandidatą remianti 
politinė jėga, gali atsisakyti 
paramos jam net ir prieš pat 
rinkimus. 

Nesutarimų dėl liberalų pa
ramos A. Paulauskui jau buvo 
kilę, kai šį kandidatą paskelbė 
remsianti LDDP. Tačiau A. 
Paulausko štabas ir toliau 
nežada atstumti nė vieno 
rėmėjo, įskaitant ir socialis
tus. „Mūsų politika yra neat
stumti nė vienos politinės 
jėgos, išskyrus ekstremis
tines", sakė A. Paulausko at
stovas spaudai Kasparas Jo-
nušauskas. 

Jis teigė, kad ekstremistinių 
organizacijų Teisingumo mi
nisterija apskritai neregis
truoja, o socialistai yra lega
liai veikianti jėga. 

Tobulinamas 
valstybės turto 

valdymas 
Vilnius, lapkričio 4 d. 

(Elta) — Pagal vyriausybės ir 
Lietuvos banko valdybos nuta
rimą, metinė užsienio paskolų, 
gaunamų Lietuvos valstybės 
vardu ir imamų su valstybės 
garantija, suma negalės suda
ryti daugiau kaip 25 proc. me
tinių valstybinio biudžeto pa
jamų. Visa valstybės skola už
sienio valiuta negalės viršyti 
20 proc. bendrojo vidaus pro
dukto. 

Valstybės garantijos gauna 

ti NATO narėmis. 
Pareiškimas buvo specialiai 

paruoštas komiteto posėdžiui, 
kuris sušauktas išsiaiškinti 
JAV visuomeninių organizaci
jų požiūrį į NATO plėtimo pro
cesą, pranešė JAV Lietuvių 
Bendruomenė. 

* Europos rekonstrukci
jų ir plėtros bankas (ERPB) 
numato, kad Lietuvos ekono
minis augimas kitąmet pra
lenks atitinkamus Estijos ro
diklius ir bus didžiausias Bal
tijos valstybėse. Šios išvados 
pateikiamos įtakingame vers
lo dienraštyje „Financial Ti
mes" išspausdintoje ERPB 
metinėje ataskaitoje apie per
einamojo laikotarpio ekonomi
kas. Lietuvos ekonomika šiais 
metais turėtų pakilti 4.5 proc., 
Latvijos — 3.4 proc., Lenkijos 
— 5.5 proc., Rusijos — 1 proc. 
1998 m. Estijos ekonomikos 
plėtra sulėtės iki 5 proc., tuo 
tarpu Lietuvos ekonominis au
gimas turėtų būti didžiausias 
iš Baltijos valstybių ir siekti 
5.5 proc. (BNS) 

Lietuva pateks į antrąją 
NATO plėtimo bangą, jei JAV 
tęs įsipareigojimus padėti Lie
tuvai prisitaikyti prie sąjun
gos reikalavimų. 

Pareiškime, be kita ko, tei
giama, kad NATO dalinių bu
vimas čia pat už Lietuvos sie
nos sustiprins saugumo kli
matą į Lietuvą atvykstan
tiems amerikiečių verslinin
kams. 

Jungtinės Tautos sužinojo apie 
žmogaus teises Lietuvoje 

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių komitete tei
giamai buvo įvertintas Lietu
vos pranešimas dėl žmogaus 
teisių padėties ir pripažinta, 
kad jis atitiko visus tokiems 
dokumentams keliamus reika
lavimus. 

Pasak Lietuvos pranešimą 
rengiant dalyvavusio Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
Teisės departamento direkto
rius Dariaus Jurgelevičiaus, 
žmogaus teisių padėtis Lietu
voje buvo įvertinta, kaip pa
tenkinama. „Galbūt net gali
ma sakyti, gera", sakė jis 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje. 

JT Žmogaus teisių komitete 
Ženevoje dokumentas buvo 
svarstomas praėjusį penkta
dienį. Lietuvos delegacijai va-

Kiek uždirbo Lietuvos 
valdininkai? 

Vilnius, lapkričio 3 d. 
(BNS) — Seimo vicepirminin
kas Andrius Kubilius pirma
dienį žurnalistams pristatė 
leidinį „Lietuvos gyventojų 
turto ir pajamų deklaracijos". 

Seimo leidyklos 500 egzem
pliorių tiražu išleistas rinki
nys pateikia duomenis apie 
pernai valdininkų ir pa
reigūnų atlyginimus bei kitas 
jų turimas pajamas bei turtą. 

Pasak Seimo vicepirminin-

prokuroras Madas Nikitinas 
gavo 118,000 litų, jo pavaduo
tojai Artūras Paulauskas ir 
Aristidas Pėstininkas atitin
kamai 98,000 ir 78,000 litų. 

Buvęs Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas per metus 
gavo 30,000 litu, Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
— beveik 64,000 litų. 

Pasak A. Kubiliaus, pernai 
vieną didžiausią atlyginimų 
gavo metų pradžioje nusa

ko, naujuoju leidiniu tęsiama lintas premjeras Adolfas Šle-
kova su korupcija, be to, jis ževičius — 33.00 tūkst, litų, 
suteikia nemažai 
mąstymams. 

Pasak A. Kubiliaus, pernai 
didžiausius atlyginimus gau
davo Generalinės prokura
tūros vadovai 

turtinę atsakomybę prisiima 
bankas bei pelno siekiantis ob
jektas, kurio investicinio pro-

moms iš užsienio paskoloms jekto įgyvendinimas leidžia 
bus skiriamos valstybinės sukaupti pakankamai pajamų 
reikšmės projektams, ūkio paskolai gražinti ir užtikrina 
įmonių projektams, kai visą pelną, grąžinus paskolą. 

peno pa- tačiau iš viso 1996 metais jis 
gavo 877,000 litų pajamų. 

Seimo vicepirmininkas sakė,, 
kad palyginu* sąskaitas ban
ke, vienam Vilniaus vyriausio-

generalinis jo policijos komisariato Eko-
— — — moninių nusikaltimų skyriaus 

pareigūnui ten*a- vidutiniškai 
46.000. litų santaupų, tuo tar
pu Seimo nariui — viduti
niškai 8.000 litu. 

įkalintojo parlamentaro Au
driaus Butkevčiaus pajamos 
sudarė 2.692 litų per metus. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis 3N'S. Reuter, DPA, AP, Imerfax. ITAR-TASS. BelaPAN, 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Bagdadas. Jungtinių Tautų pasiuntinys trečiadienį sake, 
kad pirmosios derybos dėl Irako įsako iš JT ginkluotės komisi
jos pašalinti amerikiečius baigėsi „labai palankioje atmosfe
roje". JT pasiuntinys Lakhdar Brahim po pirmojo derybų rato 
žurnalistams pasakojo, kad JT misija, susitikusi su Irako mini
stro pirmininko pavaduotoju Tareą Aziz. įteikėjam JT genera
linio sekretoriaus laišką, adresuotą prezidentui Saddam Hus-
sein.Vykdami iš Kuweito į Bagdadą JT pasiuntiniai nenorėjo 
pasakyti, ar jie grasins Irakui karine akcija, jei jis atmes reika
lavimą pakeisti savo sprendimą dėl amerikiečių pašalinimo. 
Tačiau JAV Valstybės sekretorės padėjėjas Vidurio Rytams 
Martin Indyk sakė neatmetąs jėgos panaudojimo galimybės. 

Vladivostokas. Grupė amerikiečių specialistų baigė savo 
kelionę į Rusijos Tolimųjų Rytų atominių povandeninių laivų 
bazę, praneša naujienų agentūra. Jie atliko Kamčiatkoje Ra
miojo vandenyno laivyno bazėje esančių ginklų apskaitą ir 
įvertino jų būklę. Laivyno spaudos centras išleido pareiškimą, 
teigiantį amerikiečius likusius patenkintus tikrinimo rezulta
tais, praneša Interfax. Rusijos ir JAV atstovai vykdo abipusius 
patikrinimus, remdamiesi ginklų sutartimi „Start I". Iki šiol 
nei vienas tikrintojas nenurodė jokių trūkumų, rašoma pareiš
kime. 

Talinas. Estija vis dėlto galėtų priimti Rusijos pasiūlytas 
saugumo garantijas ir atsikratyti praeities kompleksų, reko
mendavo Rusijos ambasadorius Estijoje Aleksėj Gluchov. Tre
čiadienį susitikęs su Estijos ministru pirmininku Mart Sii-
mann, jis sakė, kad Rusijos saugumo garantijos yra draugiški 
siūlymai bendradarbiauti daugelyje veiklos sferų — ekonomi
kos, aplinkosaugos ir net valstybės gynybos srityje. Pasak am
basadoriaus, Estija galėtų priimti šiuos siūlymus, nes visuomet 
blogai, kai normaliems dviejų valstybių ryšiams pernelyg dide
lę įtaką daro praeities kompleksai. 

Budapeštas. Vyriausiasis Vengrijos ginkluotųjų pajėgų va
das antradienį pareiškė, jog vengrų šauktiniai niekada netu
rėtų būti siunčiami į užsienyje NATO rengiamas misijas. Kal
bėdamas Debrecene vykstančiame NATO forume generolas lei
tenantas Ferenc Vegh pareiškė, kad Ver.jrija iš profesionalių 
kareivių, dabar tarnaujančių Bosnijoje, turėtų suformuoti ri
kiuotės brigadą ir techninį batalioną, kuriuo galės naudotis 
NATO greitojo reagavimo pajėgos. 

Maskva. Antradienį Rusijos Užsienio reikalų ministerya iš
reiškė savo nepasitenkinimą New Yorko policijai, kuri nedera
mai pasielgė su Maskvos ambasadoriumi Jungtinėse Tautose 
Sergej Lavrov. Pasak ministerijos atstovo Genadij Tarasov, 
penktadienį policija užblokavo Rusijos ambasadoriaus JT auto
mobilį, kuriuo S. Lavrov važiavo į saugumo tarybos susitikimą. 
Kilus ginčui, policininkas iš vairuotojo atėmė automobilio rak
telius. Pasak G. Tarasov, kyla įspūdis, kad New Yorke yra są
moningai ir įžūliai pažeidinėjama diplomatinius santykius reg
lamentuojanti Vienos Konvencija. Jau kurį laiką tarp Maskvos 
ir New Yorko miesto pareigūnų vyksta žodinė kova. New Yorko 
pareigūnai skundžiasi, kad rusų diplomatai piktybiškai pažei
dinėja eismo ir automobilių stovėjimo taisykles, ir už mašinų 
stovėjimo aikštelių bilietus miestui įsiskolino milijonus dolerių. 

Vašingtonas. JAV gynybos sekretorius VV'illiam Cohen pa
tvirtino žurnalistams, jog JAV nupirko iš Moldovos 21 moder
nų rusišką karo lėktuvą „MiG-29C", kad jie neatitektų tokioms 
valstybėms, kaip Iranas. Jis sakė, jog sandėrio kaina bus laiko
ma paslaptyje. Cohen teigė, jog Iranas ir kitos „panašios vals
tybės" po SSRS suirimo ne kartą bandė įsigyti pažangios kari
nės technologijos, taip pat ir lėktuvus ,,MiG-29C", galinčius ga
benti branduolinius užtaisus. 

Atėnai. Po Kretos saloje įvykusio 8 Balkanų valstybių (Al
banijos. Bosnijos-Hercegovinos. Bulgarijos, Graikijos, Jugosla
vijos, Makedonijos, Rumunijos ir Turkijos) vadovų susitikimo 
paskelbtame dokumente žadama kartu siekti savo valstybių 
klestėjimo taikos, saugumo, pastovumo ir geros kaimynystės 
sąlygomis. Valstybės glaudžiai bendradarbiaus politikos, eko
nomikos, švietimo, kultūros, kovos su nusikalstamumu bei ne
legalia imigracija ir kitose srityse. Iki kito Balkanų susitikimo 
1998 m. Turkijoje UR ministrai įkurs nuolatinį sekretoriatą 
bendrai veiklai dennti. 

Talinas. Estijos vyriausybė nusprendė pratęsti Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) misijos 
Taline įgaliojimus iki 1998 m. pabaigos. ESBO misijos, stebin
čios Estijos rusų mažumos situaciją valstybėje. įgaliojimai tu
rėjo baigtis š.m. gruodžio 31 d. Tokį sprendimą Estijos vyriau
sybė priėmė po to. kai ketvirtadienį Taline apsilankė dabarti
nis ESBO pirmininkas. Danijos užsienio reikalų ministras 
Niels Helveg Petersen. 

Dublinas. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius 
Robin Cook pirmadienį pristatė politikos tikslus per būsimą 

* Nuo lapkričio 2-osios Britanijos pirmininkavimą ES 'nuo sausio 1 d). Kalbėdamas 
įsigaliojo Lietuvos ir Suomijos apie ES plėtrą jis teigė, kad D. Britanija pirmininkavimo metu 
bevizio režimo sutartis, pasi- stengsis sukviesti visas kandidatuojančias valstybes į bendrą 
rašyta prieš tris mėnesius, konferenciją ir stengsis paspartinti derybas dėl ES plėtros, pa-
Suomija iki šiol buvo vienin- sak Cook, D. Britanija pasiryžusi prisijungti prie Europos ben-
telė Skandinavijos valstybė, į droš valiutos projekto, tačiau neketina to daryti nuo jos paskel-
kurią Lietuvos piliečiai ne- bimo pradžios'1999 sausio 1). 
galėjo vykti be vizų. Atitinka
mos sutartys su Švedija ir Is
landija įsigaliojo šį pavasarį, o 
į kitas dvi Šiaurės Europos 
valstybes — Norverir Da
niją — keliauti be vizų Lietu
vos piliečiai gali jau keleri 
metai. f Elta) 

dovavo UR viceministras Albi
nas Januška. 

Išklausęs Lietuvos delegaci
jos, komitetas parengs savo 
oficialias išvadas. Pasak D. 
Jurgelevičiaus, šis dokumen
tas Lietuvą turėtų pasiekti 
kitų metų pradžioje. 

URM pareigūnas teigė, kad 
teigiamas įvertinimas paša
lins galimus gandus apie žmo
gaus teisių pažeidinėjimus 
Lietuvoje, parodys, kad teisinė 
reforma vyksta teisingai ir 
efektyviai. 

Toks dviejų dalių praneši
mas Lietuvoje buvo parengtas 
pirmą kartą. 1994-ųjų rug
pjūtį sudarytoje darbo grupėje 
dirbo URM, VRM, Teisingumo 
ministerijos, Generalinės pro
kuratūros, Konstitucinio bei 
Aukščiausiojo teismų, Seimo 
Žmogaus ir piliečio teisių bei 
tautybių reikalų komiteto, Re
gioninių problemų ir tautinių 
mažumų departamento pa
reigūnai. Pirminė ataskaita, 
prieš pat parengiant galutinį 
dokumentą.buvo papildyta. 

Pranešime apžvelgti lyčių 
lygybės, smurto šeimoje, mir
ties bausmės klausimai, taip 
pat nuteistųjų gyvenimo są
lygos, nelegalių migrantų tei
sinė padėtis Lietuvoje, as
mens, jo turto saugumas, poli
tinių partijų, visuomeninių 
organizacijų, sąjungų teisinė 
padėtis, tautinių mažumų pa
dėtis. 

* Dramblio Kaulo Kranto 
Respublika tapo 115-ąja val
stybe, su kuria Lietuva per 
pastaruosius septynerius me
tus užmezgė arba atkurė di
plomatinius santykius. 'Elta 

KALENDORIUS 
Lapkričio 6 d.: Leonardas. 

Melanijus. Edviną. Ašmantas. 
Lapkričio 7 d.: Ernestas. 

Rufas. Sirtautas. Gotaute. Ne
žinomo Politinio kalinio diena. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. lapkričio mėn. 6 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
B A L T I M O R E , M D 

KETVIRTUS VEIKLOS 
METUS PRADEDANT 

Baltimores lietuvių pensi
ninkų klubo naujos valdybos 
rinkimus š.m. rugsėjo 13 d. 
pravedė LB Baltimores apy
linkės pirmininkas Vytautas 
Eringis. Vėl buvo perrinkta ta 
pati valdyba: pirmininkas Al
girdas Skudzinskas, iždinin
kas Vytautas Banys, sekretorė 
Aldona Marcinkevičienė ir fi
nansų patikrintojas Jonas 
Kardokas. 

Baltimores lietuvių pensi
ninkų klubas buvo įsteigtas 
1994 m. Per trejus savo veik
los metus klubas turėjo 21 su
sirinkimą. Susirinkimai pa
įvairinami paskaitomis ir kt. 
programomis. Susirinkimuose 
susipažinome su Aleksandro 
Radžiaus ir Kazio Almeno 
knygomis. Supažindinimą su 
knygomis pravedė Antanas 
Dundzila. Turėjome įdomią 
kaunietės Onutės Kujalienės 
madų parodą. Pranešimus 
apie padėtį Lietuvoje girdėjo
me iš Juozo Gailos, Donato 
Skučo ir Stasio Sakalausko 
(tada jis dar nebuvo Lietuvos 
Respublikos ambasadorius). 
Lietuvos karo atašė maj. Val
demaras Sarapinas surengė 
parodą ir - atliko dabartinės 
Lietuvos kariuomenės apžval
gą. 

Turėjome ir literatūrinius 
renginius, kuriuose dalyvavo 
Kazys Bradūnas, Aleksandras 
Radžius, Stasė Šukytė, Jurgis 
Jankus, Juozas Palubinskas ir 
Kazys Almenas. 

.Menines programas atliko: 
sol. Janina Brasauskienė, Ma
rija Krasauskienė, svečiai iš 
Lietuvos — Vytautas Babra
vičius ir Gintaras Dambrava. 

Klubas surengė atsisveiki
nimą su Lietuvos ambasado
rium JAV-se Alfonsu Eidintu 
ir jo Šeima. Ambasadorius bu
vo labai populiarus klubo 
narių tarpe, tad atsisveiki
nant, visų narių vardu jam 
buvo įteikta prabangi knyga 
apie Baltimorę. 

Per trejus metus klubas pa
siuntė 35 siuntinius našlai
čiams Lietuvoje. Taip pat klu
bas per JBaulutės" organiza
ciją išlaiko vieną našlaitį Lie
tuvoje. Klubas parėmė parti
zanų globos fondą ir surengė 
filmo apie partizaną Juozą 
Daumantą-Lukšą rodymo va
karą. 

Klubas yra dėkingas visiems 
darbu ir savo naryste remian-
tiems klubo veiklą. Svarbiau
sias klubo nuopelnas yra tai, 
kad jau treji metai suteikiama 
proga pensininkams sekma
dieniais susieiti ir pabendrau
ti. 

Algirdas Skudzinskas 

J U N O B E A C H , F L 

FLORIDOJE JAU 
RUDUO 

Po ilgos, karštos vasaros, 
Floridoje pagaliau ruduo. Pu
čia vėsūs šiaurės vėjai, gat

vėse matyti automobiliai su 
kitų valstyų ženklais, prie At
lanto vaikšto išbalę turistai. Ir 
lietuviai, praleidę vasarą Lie
tuvoje, ar šiaurėje-, grįžo jau 
atgal į Floridą, namo. 

KUNIGAS PIKTURNA 
JAU V Ė L MŪSŲ TARPE 

Kun. Vytautas Pikturna va
sarą lankėsi Lietuvoje, o da
bar vėl grįžo į Palm Beach 
apylinkę, kur jo jau laukė pie
tų Floridos parapijiečiai. Jo 
naujas adresas yra .Lituanus" 
motelis, 112 Bamboo Rd., 
Palm Beach Shores, FL 33404. 

Lapkričio 2 d., 2 vai. p.p. St. 
Paul of the Cross koplyčioje 
kun. Pikturna aukojo šv. Mi
šias. Parapijiečiai jį pasitiko 
plojimais. Mišių metu giedojo 
„Dainos" choras, vadovauja
mas Irenos Manomaitienes. 

Po pamaldų susirinkę važia
vo į Memorial Gardens kapi
nes lankyti savo artimųjų ka-
pų-

„DAINOS" CHORAS 
PRADĖJO DARBA 

Spalio 2 2 d. „Dainos" choras 
pradėjo vėl repetuoti. St. Paul 
of the Cross parapijos ka
vinėje. Repeticijos vyksta 
kiekvieną trečiadienį, 2 vai. 
p.p. 

.Dainos" choro vadovė Irena 
Manoraaitienė šią vasarą 
lankėsi Lietuvoje ir dalyvavo 
Panevėžio mergaičių gimnazi
jos 1937-jų metų laidos susiti
kime. 

SPALIO MĖN 
PABENDRAVIMO 

PIETŪS 

Spalio 14 d. pabendravimo 
pietuose „Piccadilry" restorane 
dalyvavo jau didelis būrys 
tautiečių. Neseniai iš kelionės 
po Angliją grįžusi LB Palm 
Beach apylinkės pirm. Alicija 
Solienė pasveikino svečius iš 
Lietuvos ir visus susirinku
sius, linkėdama gražios žie
mos sezono veiklos. 

LB XV Tarybos atstovas Al
gis Augumas smulkiai papasa
kojo apie Tarybos suvažia
vimą Philadelphijoje, Alicija 
Solienė papasakojo apie kelio
ne po Angliją ir Airiją. Ji ke
liavo su Elena Damijonai-
tiene. 

Po koncerto, š.m spalio 5 d. Maironio Parke suruošto Nek. Marijos Pras idė j imo s e s e r ų vienuolijos VVorcesterio 
rėmėjų skyriaus, su programą atlikusiais Hartfordo „Trio" da in in inka i s . Iš k.: Alfonsas Zdanys , r ėmėjų sk. 
p i rm. Teresė Adomavičienė, vadovas muz. Jurg i s Petkaitis, provincijole s e s . P a u l ė i r V y t a u t a s Z d a n y s . 

Rimgailė Zotovienė. 
Lietuvos Dukterų valdyba 

yra dėkinga visiems aukoju
siems bei savo narėms, kurios 
nesigailėjo laiko, važinėdamos 
daugiausiai po kaimus ir as
meniškai įteikdamos paramą. 

VINCAS ŠALČIŪNAS 
VERO BEACH 

Spalio 8 d. Vincas Šalčiūnas 
Lithuanian Heritage Society, 
Vero Beach, FL, skaitė pra
nešimą apie gyvenimą Lietu
voje, parodė savo įspūdžių 
vaizdajuostę. 

LB PALM BEACH 
APYLINKĖS GEGUŽINĖ 

1997 m. gruodžio 4 d., ket
virtadienį, Carlin parke, Jupi-
ter, visi dalyvaukime geguži
nėje, kurios pradžia 12 vai. Vi
sų laukia skanus šeimininkių 
paruoštas maistas, gausių do
vanų laimėjimai, gera nuotai-

informacija bus netrukus pas
kelbta. 

SUSITIKIMAS SU 
LIETUVOS SEIMO 
NARIU VYTAUTU 

DUDĖNU 

Šių metų gruodžio 1 d., 1 
vai. p.p. „Piccadilly" restorane 
įvyks susitikimas su Lietuvos 
Seimo nariu Vytautu Dudėnu, 
mūsų apylinkės gyventoju, ku
ris padarys pranešimą apie 
dabartinį gyvenimą Lietuvoje. 
Tai ypač svarbu dabar, prieš 
prezidento rinkimus. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

D.A. 

S T . P E T E R S B U R G , F L . 

SPARČIAI RUOŠIAMASI 
FLORnX)S LIETUVIU 

DIENOMS 

1997 m. pavasarį vykusiame 
Lietuvių Bendruomenės Flori
dos apygardos suvažiavime, 

mais klausimais. 

ka. Tad visi pietų Floridos lie- Sunny Hills, kilo mintis 1998 
tuviai būtinai susirinkime tą m . suruošti Floridos Lietuvių 
dieną pabūti kartu, pasidalin- dienas. Suvažiavimas pa
ti įspūdžiais, pasikalbėti rūpi- kvietė uolius visuomenininkus 

— Angelę Kamiene ir Mečį 
Šilkaitį rūpintis tokių dienų 
suruošimu. Pasibaigus vasa
rai, jau turime stiprią FLD 
ruošti organizaciją, darbus 
sėkmingai pradėjusią ir jau 
sėkmingai vykdančią. 

FLD centriniam komitetui 
vadovauja Angelė Kamiene ir 

NAUJŲJŲ METU 
surnoMAS 

Išskirtinai tam susidaręs 
komitetas rengia Naujųjų 
metų sutikimą. 1998-sius me
tus sutiksime „Quality Re- Mečys Šilkaitis, o komitetą su-
sorts" viešbutyje, Singer Is- daro įvairių šakų, dienose da-
land, FL. lyvaujančių komitetų vadovai. 

Naujus metus sutiksime Komitetas nutarė FLD ruoš-
JConrado kavinėje", kur „Gin- ti 1998 m. vasario 20, 21, 22 d. 

Vincas Šalčiūnas papasakojo t a nJ" orkestras atliks visiems St. Petersburge, FL, gausin-
apie savo viešnagę Lietuvoje, 
fspadžiai teigiami, ypač iš Vil
niaus ir Kauno, kur remontuo
jami seni pastatai, matosi 
daug naujų krautuvių, gatvėse 
pilna automobilių. Savo įspū
džius papildė rodydamas vaiz
dajuostę. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA 

Šią vasarą Lietuvos Dukte
rų draugijos, Juno Beach sky
rius sušelpė Lietuvoje gyve
nančias daugiavaikes bei ne
galės ištiktas šeimas, tam 
paskirdamos 2,400 dolerių* 
Šalpą į Lietuvą nugabeno na
rės: Birutė Čiūrienė, Elena 
Jonušienė, Janina Šalnienė ir 

pažįstamas dainas, gros šo
kiams. Dalyvaus ir „Euro-
Star" estradinis vienetas ir 
„Palm Beach kvartetas". 

Bilietus galima jau dabar 
užsisakyti pas Marijų Sodonį. 
tel. 561-626-0870. Smulkesnė 

giausiame lietuvių telkinyje. 
Vasario 20 d., prasidedant 

FLD, vyks teniso ir golfo žai
dynės. Svarbu, kad dalyvau
jantys šių šakų sportininkai 
ruoštųsi ir aktyviai dienose 
dalyvautų. Iš anksto reikės 

ŠIRDINGAS AČIŪ! 

Dienraščio „Draugo' renginių- komiteto organizuoti 
jaunųjų menininkų iš Lietuvos: solistų Aušros Cicėnaitės 
ir Vaido Vyšniausko bei pianistės-akompaniatorės 
Eugenijos Kuprytės koncertai, vykę nuo Čikagos iki 
Ramiojo vandenyno ir šiaurės Kanados, pasibaigė. 

* Nuoširdžiai dėkojame Vytui ir Marytei Petruliams bei 
• jų talkininkams ui koncerto suruošimą Detroite. V. ir 
' M.Petruliai ne tik rūpinosi koncerto ruoša, bet dar pridėjo 

savo asmenišką 100 dol. auką. 

Širdingą ačiū taria 
„Draugo" va ldyba , redakcijai Ir a d m i n i s t r a c i j a Aplankius buvusi Cikafcieti visuomenininką .Joną Saką (kairėje•, dflbar 

gyvenantį Vilniuje Salin jo Monika Kabliauskiei . . . „Apivalpos 'vyr re
dak to re Audrone Skuidni tr ir Pranas Povilaitis Nuotr A . T u m ė n o 

komitetui pranešti apie daly
vavimą. 

Visi FLD renginiai vyks va
sario 21 d. Šv. Judo katedros 
centre, o vasario 22 d. toje 
pačioje katedroje iškilmingos 
koncelebruotos šv. Mišios, va
dovaujant vyskupui Pauliui 
Baltakiui, dalyvaujant vi
siems į FLD atvykusiems lie
tuviams kunigams. 

FLD užbaigimas įvyks po 
pamaldų Lietuvių klube. 

J pirmą kartą ruošiamas 
FLD laukiama atvykstant iš 
Floridos ir apylinkių daug lie
tuvių. Bus proga arčiau susi
pažinti su Floridos lietuvių 
kultūrinio gyvenimo apraiško
mis. 

Ypatingas dėmesys kreipia
mas mūsų meninių pajėgų pa
sirodymui, kuriam skiriama 
visa diena. Čia numatomas 
dalyvavimas Floridoje vei
kiančių chorų, tautinių šokių 
šokėjų grupių, dailiojo žodžio 
atlikėjų, menininkų su savo 
kūrybos darbais, literatų, ra
šytojų. 

Visas dienas vyks įvairios 
parodos — meno, filatelijos, 
numizmatikos, bus išstatyti 
žymiųjų lietuvių portretai, al
bumai, teikiama apie visa tai 
ir lietuvių kultūrą informaci
ja. 

Katedros salėje veiks lietu
viška kavinė, bus galima pasi
vaišinti lietuviškais valgiais ir 
gėrimais. 

FLD žada dalyvauti ir Či
kagos „Grandis", vadovaujama 
Violetos Smieliauskaitės-Fa-
bijonovich. 

Pažymėtina, kad centrinis 
komitetas su įvairių programų 
komitetų vadovais nuošir
džiai, sutartinai dirba, ruo
šiasi, kad FLD būtų visiems 
malonios, prasmingos. 

Pamaldų ir meninių prog
ramų komitetui vadovauja Al
binas Karnius, nariai — kun. 
dr. M. Čyvas, kun. S. Ropolas, 
aktorė Dalila Mackialienė, sol. 
Roma Mastienė. Taigi kultū
rinių renginių organizavimas 
stipriose kultūrininkų ran
kose. Tenka paskatinti visų 
sričių talentus dalyvauti šioje 
pirmoje Floridos lietuvių di
dingoje šventėje. 

Rengėjai numato, kad daly
vaus ir nemažai vietinių ame
rikiečių, besidominčių kultūri
nėmis programomis. 

Be abejo, neapseisime ir be 
iškilmingo pokylio, kuris vyks 
šeštadienį katedros salėje. 
Bus įteikti pažymėjimai pro
gramose dalyvavusiems. 

Tai tik pradinė informacija, 
skatinanti Floridos lietuvius 
sparčiai ruoštis šiam festiva
liui, kuris labai greitai artėja. 
Apie kitų komisijų darbus, 
planus, informuosime ir atei
tyje mūsų spaudoje. 

Sėkmes palinkėsime visiems 
entuziastams, dirbantiems ko
mitetuose, komisijose, o taip 
pat skatiname visas menines 
pajėgas FLD aktyviai daly
vauti. 

J u r g i s J a n u i a i t i s 

DRAUGAS 
(USPS-MMM) 
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Lietuvos Vyčių veikla 
PRISIMINTI MIRĖ 

KUOPOS NARIAI 
Lietuvos Vyčių organizacija 

įsteigta 1913 metais, daugiau
sia buvo taikoma jaunimui. 
Praėjus jau tiek daug laiko, 
dabar Vyčiams priklauso ir 
vyresnio,- ir senesnio amžiaus 
asmenys. Savo narių skai
čiumi, Vyčiai turbūt yra pati 
gausiausia organizacija. Vy
čiai yra susiskirstę kuopomis. 
Dėl nepakankamo lietuvių 
kalbos žinojimo, beveik visos 
kuopos susirinkimus praveda 
anglų kalba. Bet išliko dar 
viena lietuviškai kalbanti kuo
pa t.y., Vyčių senjorų. Labai 
gerai atsimenu, kada Sabina 
Henson pasakė: „Mes turime 
turėti nors vieną lietuviškai 
kalbančią kuopą", — ir taip 
įvyko. Ir šiandien ta kuopa gy
vuoja ir kiek jos jėgos leidžia 
— veikia. Kiekvieneriais me
tais surengia savo mirusių 
kuopos narių prisiminimą, 
tuo pačiu ir susirinkimą pra
veda. 

Šiais metais kuopos Amži
nybėn iškeliavusių narių prisi
minimas įvyko spalio 15 d. 
Tėvų Marijonų koplyčioje, 
esančioje prie „Draugo". Šv. 
Mišias aukojo kun. Antanas 
Mačiūnas, gyvenąs vienuo
lyne. Šv. Mišių metu buvo 
prisiminti šie mirę nariai: 
Stefanija ir Antanas Jonučiai, 
Adelė Gabalienė, Jonas Jo-
kubka ir Elena Krištolaitienė-
Jokubkienė. Gražiai pasimel
dę už mirusiuosius, visi susi
rinko į vienuolyno rūsį kavu
tei ir užkandžiams. Dalyvavo 
daugiau 20 asmenų ir kun. A 
Maciūnas. Gaila, kad kun. Vy
tautas Bagdanavičius, kuopos 
dvasios vadas, negalėjo daly
vauti. Pasivaišinus, pirminin
kas dr. Petras Jokubka pra
vedė susirinkimą. Dabartinę 
valdybą sudaro: pirm. dr. Pet
ras Jokubka, vicepirminin
kai: Kazys Čiurinskas ir Gedi
minas Janula, sekretorė 
Regina Polock, finansų sekre
torė Sabina Henson, iždininkė 
Antanina Repšienė ir visų 
didžiai gerbiamas kuopos dva
sios vadas kun. dr. Vytautas 
Bagdanavičius. Besikalbant, 
prieita nuomonės, kad nors ir 
iš nedidelio iždo, skirti aukų. 
Tam visi pritarė ir buvo pas
kirta: kunigų Semi narijai Ro
moje 100 dol., Liet. 
Krikščionims demokratams — 
100 dol. ir G. Janulai 
pasiūlius — 100 dol. lietuviui 
kunigui, atvykstančiam iš 
Lietuvos į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią. 
Taip pat apmokamas nario 
mokestis kuopos dvasios va
dui. Dar kiek pasikalbėję apie 
Lietuvos reikalus, visi gera 
nuotaika skirstėsi į namus. 

Ant. Repšienė 

EDMUNDAS VlZJNAS, M.D..S.C. 
Specialybė- Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austtn) 

Tai. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEKHCKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.96 St Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
trec. uždaryta, ketvirt 1 • 3 v.p.p. 

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

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ąye,_ 
Chicago RkJge, IL 604T5 

Tai. 706-6364622 
4149 W. 63rd. St. 

Tai. 773-735-7709 

DR-LPETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 SRoberts Rd.,Hickory HiHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

TeL (706)5964055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962S S.79th Ava., Hfctory HMs. IL 
Tai. (706) 5966101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lcwn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tal.706-422-8260 

ARASZUOBA M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave. Suite 310 

Napervtlle. IL 60563 
Tai. (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
To«*r 1 .Suite 3C 

Down»i» Grove. IL 60515 
Tai. (630)435-0120 

LIETUVA EKSPORTUOS 
ŽVĖRIENĄ Į EUROPĄ 

Panevėžio rajone esanti žvė
rienos apdorojimo įmonė „Vilt-
lita" gavo teisę eksportuoti 
žvėrieną į Europos Sąjungos . 
valstybes. Tai — pirmoji Lie
tuvos gyvulininkystės įmonė, 
gavusi tokį pripažinimą. 

Prieš kurį laiką Valstybinė 
veterinarijos tarnyba, įverti
nusi „Viltlitą" kaip atitin
kančią ES reikalavimus, su
teikė jai veterinarinės prie
žiūros. numerį ir pristatė Eu
ropos Sąjungos Veterinari
niam komitetui patvirtinti. 
Europos Sąjungos Komisijos 
sprendimu Lietuvos valsty
binės veterinarijos tarnybos 
„Viltlitai" suteiktas priežiūros 
numeris buvo patvirtintas. 

(Elta) 

MM H M M 



LIETUVOS ŠAULIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

STASYS IGNATAVIČIUS 
LSS vado pavaduotojas 

1989 m. atsikūrusios Šaulių rinėje, patriotinėje, auklėja 
sąjungos tikslas buvo Lietuvos 
valstybingumo atstatymas, o 
atgavus Lietuvos nepriklau
somybę — valstybės stiprini
mas ir gynimas, tautos gero
vės ugdymas, tačiau šie orga
nizacijos siekiai, nesant įsta
tyminei bazei, buvo sunkokai 
įgyvendinami. 

Kelerius metus LŠS vado
vybė dėjo pastangas, kad orga
nizacija taptų įstatymiškai 
įteisinta, nuo ko Lietuvos 
šaulių indėlis valstybės ir tau
tos gyvenime būtų daug reikš
mingesnis ir svaresnis. Pas
tangos nenuėjo veltui ir liepos 
2 d. Lietuvos Respublikos Sei
me buvo priimtas Lietuvos 
Šaulių sąjungos įstatymas, 
kuris reglamentuoja organiza
cijos veiklą, valdymą, narystę 
ir likvidavimo tvarką. 

Vykdant šio įstatymo įgy
vendinimo nuorodą, rugsėjo 
20 d. Kauno Karininkų ra
movėje įvyko LŠS dalinių at
stovų suvažiavimas. Nuo pat 
ryto į Kauno Karininkų ramo
vę rinkosi dešimtys šaulių iš 
visų šaulių rinktinių bei ats
kirųjų kuopų. Į suvažiavimą 
buvo pakviesti ir atvyko daug 
garbingų svečių — LR prezi
dento patarėjas pulkininkas 
S. Knezys, LR Seimo Valstybi
nio saugumo komiteto pirmi
ninkas A. J . Katkus, Seimo 
nariai A. Petruševičius ir S. 
Pečeliūnas, Krašto apsaugos 
ministras Č. Stankevičius ir 
viceministras E. Simanaitis, 
kariuomenės vadas gen. lt. J. 
Andriškevičius, Kauno apskri
ties viršininkas K. Starke
vičius, karinių oro pajėgų va
das pulkininkas Z. Vegele-
vičius, l.e.p. Savanoriškosios 
kraštą apsaugos tarnybos va
das pulkininkas leitenantas B. 
Juozaitis, Div. generolo S. 
Raštikio puskarininkų mokyk
los viršininkas pulkininkas B. 
Vizbaras, Kauno Vytauto Di
džiojo atskir jo jėgerių bata
liono vadas ulkininkas leite
nantas S. Veprauskas, VRM I 
vidaus tarnybos pulko vado 
pavaduotojas pulkininkas lei
tenantas P. Grigonis, LŠS 
Išeivijoje vadas, LSS Garbės 
šaulys M. Abarius, SKAT 
Kauno ATG vadas majoras P. 
Urbonavičius, LAKS pirminin
kas dim. pulkininkas leitenan
tas B. Butkus, nemažas būre
lis krašto apsaugos struktūrų 
karininkų ir visuomeninių or
ganizacijų atstovų. Juk suva
žiavimas neeilinis — po 8 
Šaulių sąjungos gyvavimo 
tarp žemės ir dangaus metų, 
Lietuvos šauliai įgijo savo 
įstatymą ir vietą Lietuvos gy
nybinėje sistemoje, kas leis 
jiems pasireikšti ne tik kultū-

mojoje ir švietėjiškoje veikloje, 
bet ir ginant bei stiprinant 
Lietuvos valstybę. Manau, 
kad neveltui Lietuvos Respu
blikos Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis savo kalboj Ario
galoje rugpjūčio 2 dieną įvy
kusioje VII visos Lietuvos 
tremtinių ir pasipriešinimo 
dalyvių šventėje, sakė: „...pa
sitikime tais, kurie papildo 
Šaulių sąjungos gretas. Seime 
priimtas naujas Šaulių sąjun
gos įstatymas. Šaulių sąjunga 
bus įteisinta, galės visoke
riopai prisidėti prie Lietuvos 
valstybės kūrimo ir gynybos, 
nes ir šiandien valstybę reikia 
ginti nuo įsiveisusių joje Ii-
gu..." 

Šaulių sąjungai skiriamos 
naujos užduotys, naujos veik
los gairės, Sąjunga įsijungia į 
bendrą krašto apsaugos struk
tūrą ir nuo šio krašto apsau
gos ministras skirs šaulių 
vadą ir kitus pareigūnus. Be 
to, suvažiavime buvo pami
nėtos ir 78-sios Šaulių sąjun
gos įkūrimo ir 8-osios atkūri
mo metinės. 

Suvažiavimą trumpa įžan
gine kalba pradėjo LŠS vadas 
R. Mintautas, kuris pasveiki
no susirinkusius su 78-osiomis 
LŠS įkūrimo ir 8-osiomis at
kūrimo metinėmis, paminėjo 
šauliškumo idėjų atsiradimo 
Lietuvoje pradą. 

Vieningai salėje nuvilnijo 
Lietuvos himno žodžiai. Įne
šama Lietuvos Šaulių sąjun
gos vėliava. Tylos minute pa
gerbiami žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Tūkstančiai šaulių ko
vojo už mūsų valstybės ne
priklausomybę 1919 - 1923 
metų kovose, 1941-1965 metų 
rezistencinėje kovoje; tūkstan
čiai jų žuvo, nukankinti, iš
tremti ir nualinti sovietiniuo
se Gulago lageriuose; šimtai 
šaulių mirė, nesulaukę Lietu
vos nepriklausomybės ir šio 
suvažiavimo metu būdami pri
verstinėje tremtyje užsienyje. 
Suvažiavimo dalyviai atsistoję 
išlydi grupę šaulių padėti 
gėles prie Nežinomojo Karei
vio kapo, Laisvės paminklo ir 
LŠS įkūrėjo VI. Putvio-Put-
vinskio biusto. LŠS vado pava
duotojas S. Ignatavičius per
skaito LŠS vado įsakymus, pa
gal kuriuos už nuopelnus Lie
tuvos valstybei 1919-1923 m. 
Nepriklausomybės kovų, 
1941-1965 m. Rezistencijos 
kovų ir 1991 m. sausio-rug
pjūčio mėn. įvykių metu Lie
tuvos Šaulių sąjungos vėliava 
apdovanojama Saulių Ženklo I 
laipsnio ordinu ir už žymius 
nuopelnus Lietuvos Šaulių 
sąjungai LR Seimo Nacionali
nio saugumo komiteto pirmi-

Lietuvos Šaulių sąjungos dalinių atstovų suvažiavime, vykusiame rugsėjo 20 d. Kaune, Karininkų ramovėje. 
Priekyje sėdi (iš kairės): LŠS Išeivijoje vadas M. Abarius, LŠS vadas kpt. L. Bakaitis ir buvęs LŠS vadas R. Min
tautas. M.._«._ D •*•-•__. !*, 

ninkas A J . Katkus ir šio 
komiteto narys S. Pečeliūnas 
apdovanojami Šaulių Žvaigž
de. Prisegęs Šaulių Ženklo or
diną prie vėliavos ir Seimo 
nariams įteikęs apdovanoji
mus, LŠS vadas R. Mintautas 
pasiūlo suvažiavimui pirmi
ninkauti LŠS centrinės kon
trolės komisijos narei J. An-
driušienei ir LŠS štabo vir
šininkui ats. kpt. B. Stukui. 
Išrenkama balsų skaičiavimo 
komisija, sekretoriatas, tvir
t inama suvažiavino dienotvar
kė. Suvažiavimo registravi-
mo-mandatinės komisijos pir
mininkas V. Žiūra informuoja, 
kad komisijoje užsiregistravo 
267 delegatai iš visų LŠS rink
tinių ir atskirųjų kuopų. 

Savo ataskaitoje LŠS vadas 
R. Mintautas kalbėjo apie 
gautą sunkų palikimą, pradė
jus vadovauti organizacijai, 
apie jos veiklą jo kadencijos 
metu, problemas, „Trimito" 
leidybą ir kt. R. Mintautas ak
centavo, kad Šaulių sąjunga 
sugebėjo išlikti nesuskilusi ir 
išliko iki įstatymo priėmimo 
laikotarpio, nors buvo įvairūs 
mėginimai organizacijai pa
kenkti ir ją suskaldyti, buvo 
pasitelkta net bulvarinė spau
da. Ypač buvo puolami akty
viausieji Šaulių sąjungos na
riai, kaltinami įvairiais nebū
tais „nusikaltimais", o apie 
viską, kas buvo gerai, nutylė
ta. Nepatenkintieji ir už nusi
žengimus pašalintieji iš sąjun
gos ieškojo „tiesos" KA mini
sterijoje, Seime ir pas Seimo 
pirmininką. Patarė naujajai 
LŠS vadovybei netoleruoti to
kių reiškinių ir griežtai už
kirsti kelią vidiniams nesuta
rimams, kas kenkia organiza
cijai ir jos autoritetui. Baigda
mas savo ataskaitą, R. Min
tautas padėkojo LŠS Centro 
valdybos nariams, vadams ir 
šauliams — „Dar kartą dėkoju 
visų rinktinių ir atskirų kuo
pų šauliams ir šaulėms už jų 
pasišventimą darbui mūsų 

Tėvynės gerovei. Ačiū J u m s , 
kad neklydote eidami šaulio 
keliu, nors šis kelias ir nebuvo 
rožėmis klotas. Sėkmės J u m s 
visiems — moterims ir vy
rams. Būkite ištikimi šauliš-
kai dvasiai ir, nebodami su
tiktų sunkumų, juos nugalė
kite, brangios tėvynės Lietu
vos labui. Ačiū!" 

LŠS centrinės komisijos pir
mininkui K. Tamulioniui per
skaičius ataskaitą, salėje kilo 
šurmulys. Ataskaitoje buvo 
paminėti pažeidimai LŠS cen
tro valdybos ūkinėje-finansi-
nėje veikloje. Buvo reikalauja
ma perskaityti visą komisijos 
patikrinimo aktą, tačiau bal
suojant tam nepri tarė. Pas i 
naudojant sumaištimi, buvo 
perskaityta grupelės šaulių 
peticija, kurioje ka l t inama 
LŠS vadas R. Mintautas ir 
pavaduotojas S. Ignatavičius 
piktnaudžiavimu, savavališ
kais veiksmais ir ki tais nusi 
kalt imais, reikalaujama jų a t 
sistatydinimo. Kadangi petici
ja nesvarstoma, balsavimui 
nebuvo pateikiama. Pasisa
kius Seimo Nacionalinio sau
gumo komiteto pirmininkui 
A J . Katkui ir keliems suva
žiavimo delegatams, nu t a r t a 
įpareigot naująjį vadą sudary
ti naują kompetentingą kont
rolės komisiją naujam patik
rinimui ir naują a taskai tą pa
tvirtinti LŠS dalinių atstovų 
konferencijoje. 

Pris tatydamas naująjį vadą, 
Krašto apsaugos minis t ras Č. 
Stankevičius kalbėjo, kad LŠS 
suvažiavimas tur i vykdyti 
Šaulių sąjungos įstatymo rei
kalavimus. Neseniai Seime 
pri imtas LŠS įstatymas, kur is 
reglamentuoja Sąjungos veik
lą, valdymą, narystę ir kt . 
Sąjunga turėjo garbingą pra
eitį, dabar, turint teisinius pa
grindus, reikia sukur t i ir 
garbingą ateitį. Pagrindiniai 
sąjungai keliami uždaviniai — 
pilietinis-patriotinis auklėji
mas, kariuomenės rezervo 

Danutė Bindokienė 

Vėl rodo ragus? 

Nuotr. Romo Eidukevičiaus 

ruošimas ir prevencinis dar
bas su jaunimu. Įstatymo nu
statyta tvarka įvyks sąjungos 
perorganizavimas ir reforma
vimas. Pagal numatytą tvar
ką, KA ministras Č. Stanke
vičius susirinkusiems pristatė 
naująjį LŠS vadą — kapitoną 
Leonardą Bakaitį, buvusį 
SKAT vado pavaduotoją, kuris 
trumpai papasakojo apie save, 
ateities planus, būdamas LŠS 
vadu, a tsakė į klausimus. 242 
delegatams balsavus „už", 
LŠS naujuoju vadu patvirtina
mas kapitonas L. Bakaitis, 
kuriam R. Mintautas įteikia 
LŠS vėliavą. Pabučiavęs vė
liavą, naujasis LŠS vadas ka
pitonas L. Bakaitis pasakė, 
kad dės visas pastangas Šau
lių sąjungos stiprinimui, orga
nizacijos autoriteto ugdymui 
ir klestėjimui. Naująjį LŠS 
vadą kapitoną L. Bakaitį pas
veikina Seimo nariai, Krašto 
apsaugos ministras Č. Stanke
vičius, kariuomenės vadas 
gen. lt. J . Andriškevičius, LŠS 
Išeivijoje vadas M. Abarius, 
karininkai bei šauliai. Netru
kus suvažiavime paskelbiama 
pietų pertrauka, šauliai ir 
svečiai skuba pailsėti ir aptar
ti suvažiavimo pirmosios da
lies darbo eigą. 

Antrąją suvažiavimo dalį 
pranešimu apie Šaulių sąjun
gos kultūrinę veiklą pradeda 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus skyriaus vedėjas, šaulys 
A. Pociūnas. Savo pranešime 
jis minėjo apie Lietuvos šaulių 
kultūrinę veiklą nepriklauso
moje Lietuvoje, a tkūrus Šau
lių sąjungą ir jos reikšmę val
stybės gyvenime. 

Sveikinimus pradėjo LR pre
zidento patarėjas pulkininkas 
S. Knezys, kuris pasveikino 
susirinkusius su Šaulių sąjun
gos minimomis datomis, pa
linkėjo geros kloties Šauliškoje 
veikloje ir įteikė LŠS nauja
jam vadui LR prezidento A. 
Brazausko sveikinimo rast'). 

(Nukelta į 4 psl.) 

Persų įlankos karas vyko 
kone tuo pačiu metu, kai 
mūsų tėvynėje pradėjo skais
čiau įsiliepsnoti laisvėjimo 
švyturys. Nors Amerikos ži-
niasklaida daug dėmesio sky
rė įvykiams Vilniuje, šio kraš
to vyriausybės didysis rū
pestis buvo kaip galima grei
čiau parklupdyti Irako dikta
torių ir išvyti jo kariuomenę 
iš Kuveito, galbūt ne tiek be
sirūpinant tos nedidelės, bet 
turtingos, karalystės, prisi
glaudusios smėlynuose Persų 
įlankos pakrantėse, išlaisvi
nimu iš irakiečių okupacijos, 
kiek užsitikrinant, kad . juo
dasis auksas" — nafta vėl ne
varžomai galėtų tekėti į Va
karus. 

Abu konfliktai, vykę beveik 
priešingose planetos pusėse, 
pasibaigė: Irako galybe krito, 
o Lietuva atstatė nepriklau
somybę ir buvo svarbus kup
stelis, ilgainiui apvertęs didįjį 
Sovietų Sąjungos vežimą. 
Nors JAV prezidentas George 
Bush vangiai vilko kojas, kad 
nereikėtų pripažinti nepri
klausomos Lietuvos valstybin
gumo, kol Kremlius nedavė 
ženklo tai padaryti, vis dėlto 
pripažinimas pagaliau atėjo. 
Dabar lietuvių tauta jau antrą 
kartą nuo 1990 metų stovi an t 
laisvų prezidentinių rinkimų 
slenksčio. Lietuva ir kitos, 
išsilaisvinusios iš bolševikų 
okupacijos, tautos Amerikai 
probemų nesudaro, nebent 
per garsiai beldžiasi į Vakaru 
saugumo organizacijų (NATO. 
Europos Sąjungos ir kitas) du
ris, ieškodamos užuovėjos nuo 
galimų agresijų. 

Irako atvejis kiek painesnis. 
Nors Saddam Hussein buvo 
priverstas pasirašyti paliau
bas, paremtas įvairiomis 
sankcijomis bei apribojimais, 
bet nugalėtas niekuomet nesi
jautė. Per septynerius metus 
nuo karo pabaigos jis ne kartą 
mėgino JT Saugumo tarybos 
kantrybę, įvairiais būdais 
stengėsi suskaldyti sąjungi
ninkų vienybę, ypač juos nu
statant prieš Ameriką, kuriai 
jis jaučia didžiausią neapy
kantą. Persų įlankos karas, 
užuot visam laikui aplaužęs 
Irako diktatoriaus ragus, atro
do, juos dar labiau išaugino. 

Vienas pagrindinių paliau
bų reikalavimų yra Irako 
ginklų gamybos apribojimas ir 
turimų biologinių, cheminių 
bei kitų pavojingų ginklų lik
vidavimas. Šiam tikslui suda
lyta J T inspektorių komisija, 
kurios paskirtis yra tikrinti 
ginklų sandėlius, gamyklas ir 
prižiūrėti, kad Irakas lai
kytųsi visų sutarties punktų 
JT Saugumo tarybai, be JAV. 
priklauso Didžioji Britanija, 
Rusija. Prancūzija ir Kinija. 

Tačiau šis penketukas ne vi
suomet sutaria, o Saddam 
Hussein tuos nuomonių skir
tumus išnaudoja savo labui. 

Jo veiksmingiausias meto
das yra įvairiais būdais truk
dyti JT inspektorių darbą, 
palaikant įtarimus, kad Ira
kas slepia pavojingų ginklų, 
galbūt net su branduoliniais 
užtaisais, gamybą. Kol ins
pektoriai savo darbo negali 
veiksmingai atlikti, ekonomi
nės sankcijos, Irakui uždėtos, 
kaip bauda už patikrinimo 
trukdymus, tebegalioja (iš
skyrus leidimą parduoti tam 
tikrą kiekį naftos, kad turėtų 
lėšų humani tar iniams reik
menims). 

Vėliausias metodas suskal
dyti JT Saugumo tarybos na
rius iškilo praėjusią savaitę, 
kai Saddam Hussein pareiškė 
neįsileisiąs amerikiečių į 
ginklų sandėlius. J T inspek
torių grupę sudaro 40 žmonių, 
kurių tarpe yra septyni ame
rikiečiai. Hussein nieko prieš 
kitų valstybių atstovus, bet 
reikalauja išskirti JAV žmo
nes. J i s taip pat grasina pa
leisti raketas į Amerikos 
žvalgybos lėktuvus, kurie daž
nai skraido Irako padangėje ir 
talkina inspektoriams. 

JT Saugumo taryba vėl stovi 
prieš dilemą: JAV preziden
tas, remiamas Didžiosios Bri
tanijos, yra už greitą ir 
griežtą susidorojimą su Hus
sein manipuliacijomis. Rusija 
ir Prancūzija, nors nepritaria 
Irako elgesiui, bet linkusios 
eiti diplomatijos keliu. Žino
ma, Hussein išnaudoja padė
tį ir elgiasi kaip išdykęs vai
kas, kurio tėvai tarpusavyje 
nesutaria: bausti už nusižen
gimus, a r ne... 

Kinijai ir Prancūzijai labai 
svarbu, kad Irako naftos tieki
mas nenutrūktų, o Rusija, 
kaip paprastai, labiau vertina 
savo nuomonę, negu tarptau
tinį solidarumą. Manoma, kad 
Vašingtono sprendimas aplau
žyti Irako diktatoriui ragus be 
sąjungininkų pritarimo, būtų 
klaida. Visgi JAV 17 karo 
laivų jau yra Persų įlankoje, 
įskaitant lėktuvnešį ..USS Ni-
mitz" su 70 naikintuvų ir kitų 
lėktuvų, ginkluotų vėliausiais 
ginklais. 

Be abejo. Hussein ilgainiui 
pasitrauks nuo savo pražū
tingos pozicijos linijos, kaip 
jau įvyko keletą kartų po 
Persų įlankos karo. Ypač jei
gu likusieji Saugumo tarybos 
nariai parodys vieningą nuo
monę. Diktatoriui žaidžiant 
pavojingą žaidimą jau beveik 
7 metus, labiausiai nukenčia 
tauta, nes t rūksta pagrindi
niu reikmenų, kai užsienio 
rinkos uždarytos. 
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GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Organizacinis komitetas, 
kuriame ir man teko dirbti, 
suruošė jiems didžiulį priėmi
mą Čikagos Jaunimo centre. 
Ovacijas jiems kėlė 400 asme
nų. Buriuotojų vadovas Ig. Mi
niotas, su kuriuo prieš metus 
buvome susipažinę ir susi
draugavę, atgabeno mums di
delį lietuviškos duonos kepalą, 
tokį brangų ir skanų. Trispal
vė ir tas duonos kepalas buvo 
mums skatinimas parodyti, 
kad laikas juos apkabinti ir 
moraliai paremti. Laikas tam 
pradėjusiam žibėti laisvės ži
burėliui padėti įsiliepsnoti. 

Kai netrukus po šių įvykių 
Čikagoje lankėsi J. Jonavi-
čius, Australijos lietuvių spor

to sąjungos pirmininkas ir III 
PLS žaidynių organizatorius, 
šnekučiuodami pas V. Adam
kų, nutarėme, kad į III PLS 
žaidynes turime kviesti Lietu
vos sportininkus. 

Grįžęs Australijon J. Jonavi-
čius jau ruošėsi siųsti į Lie
tuvą tą specialų kvietimą, kai 
staiga „sprogo bomba" — tele
fonas iš Melbourno sakė, kad 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė yra prie
šinga Lietuvos sportininkų da
lyvavimui. Susijaudinęs J . Jo-
navičius skambina Čikagon ir 
praneša, kad žaidynių negali 
rengti. 

Nutarėm nepasiduoti. V. 
Adamkus tuoj susisiekia su 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininku dr. V. Bie
liausku. Atsakymas neigia
mas! Kreipiuosi į Br. Nainį, 
kuris visuomet buvo sporto 
rėmėjas. Jis įtikina dr. V. Bie
liauską, kuris ne tik duoda su
tikimą, bet ir pats koliauja į 
žaidynes Australijon. 

III PLS SPORTO 
ŽAIDYNĖS 

„Lietuvių tauta yra viena — 
mes esame jos vaikai!" Šie 
žodžiai buvo pasakyti III PLS 
žaidynių atidaryme Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komiteto 
prezidento ir Lietuvos sporti
ninkų vadovo Artūro Povi
liūno. 

Bet prieš tai: 
Įveikus pirmąją kliūtį dar 

laukė kitos. J . Jonavičius pa
geidavo, kad padėtume su
tvarkyti krepšinio ir tinklinio 
varžybų tvarkaraštį. Melbour
no sporto klubas „Varpas" ne

norėjo priglausti Amerikos 
sportininkų, nes mūsų mint is 
buvo be Adelaidės (kur turėjo 
vykti žaidynės da r pamatyt i 
Sydnėjų ir Melbourną. Dėl to 
turėjau keliauti į Australiją. 

Sydnėjuje su „Kovo" klubo 
vadovais ir geru draugu A. 
Laukaičiu viskas tvarkėsi 
sklandžiai. Adelaidėje bema
tan t sutvarkėme varžybų pro
blemas. Tik Melbourne kaina
vo nervų ir pastangų. „Varpo" 
klubo pirmininkas iš ka r to 
drėbtelėjo: „Amerikonai tur 
tingi, gali apsimokėti viešbutį, 
prieglobsčio tokiam skaičiui 
neieškosim". Bandžiau aiškin
ti, kad atvyks moksleiviai, 
jauni sportininkai, kur iems jų 
tėvai apmoka kelionę, o visa 
kita mums pažadėta... Laimei, 
L. Baltrūno ir mano bičiulio J . 
Gružausko pagalba, o taip pat 
ir Geelongo miesto sporto va
dovų gerais norais viskas šiaip 
taip susitvarkė. Taip buvo 
įveikta antroji problema. 

Grįžus Amerikon jau laukė 
trečioji — V. Adamkus pa
reiškė negalėsiąs keliauti Aus
tralijon. Tačiau visi jau buvo 
beveik pasiruošę kelionei, o 
Australija laukė. Vadovo pa
reigos teko man. Kiti komiteto 
nariai turėjo savo pareigas: 
dr. P. Kisielius rūpinosi lėšo
mis, R. Puodžiūnas tvarkė iž
dą, R. Dirvonis turėjo pakan
kamai darbo su savo JLitu-
anica" klubu. 

Tad ir pakilome 150 sporti
ninkų, 30 vadovų ir turistai. 
Pakilome per dvi kelionių 
agentūras. 

Sydnėjuje mus sutiko keli 
šimtai lietuvių su pačiu vy
riausiu žaidynių organizato
rium J. Jonavičium ir kitais 
vadovais — A. Laukaičiu, L. 
Petrausku ir pačiu Lietuvos 
sportininkų vadovu Artūru 
Poviliūnu, neseniai atkurto 
Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto prezidentu. 

(Bus daugiau ' 

III PlyS žaidynių Australijoje organizatoriai Iš k. Jonas Jonavičius — 
AI.FAS j>ir:mninkas ir HI PI.S žaidynių organizacinio komiteto pirm. ir 
Vytautas Grybauskas. ŠALFAS. s-gos vicepirm. ir Šiaurės Amerikos 
sportininku išvyko-- v i.'• > 

• 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
PORTAS IR BRIDGEPORTAS (III) 

Laikraščio „Lietuva" su
rinktais duomenimis. 1909 m. 
Bridgeporte buvo 110 lietuvių 
prekybininkų. O kiek jų dabar 
yra? Butų klaidinga pasakius, 
jog nebėra nei vieno lietuvio 
prekybininko ar profesionalo. 
Tačiau atrodo, kad jų sus-
kaičiavimui pakaktų ir vie
nos rankos pirštų. Kitados 
Bridgeporto lietuviai galėjo 
didžiuotis savo gausumu ir 
pajėgumu. Žinoma, išskirtinai 
vertinti Bridgeportą. nekrei
piant dėmesio į kitus Čikagos 
lietuvių telkinius, gal ir būtų 
netikslu. Vienok Bridgeportas 
buvo išskirtina vieta ne vien 
tik čia gyvenusių lietuvių 
gausumu, bet ir jų sumanumu 
bei veiklumu. Bridgeporto lie
tuviai buvo ryškus pavyzdys 
kitose miesto apylinkėse ir 
net kituose miestuose gyvenu
siems mūsų tautiečiams. 

Kaskart didėjant organiza-
nizaciniam veikimui, buvo 
įsteigtas draugijų centras (su
sivienijimas draugysčių 
Bridge portei. Šio susivienijimo 
vadovybės pastangomis, re
miant ir kitoms Čikagos lietuvių 
organizacijoms, prasidėjo Či
kagos Lietuvių auditorijos 
steigimo, o paskui ir statybos 
darbai. Praslinkus keleriems 
metams, Halsted gatvėje buvo 
pastatytas gan stambus mū
rinis pastatas. Jame buvo 
įrengtos sales, patalpos posė
džiams ir susirinkimams bei ki
tiems reikalams. Minėtini ir 
„Mildos". JRamovosr. kiti lie
tuvių pastatai. Ilgoką metų 
tarpą Bridgeporte vyko judrus 
ir reikšmingas lietuvių išeivių 
gyvenimas. 

Pokariniais metais Bridge
porte įsikūrė nemažas skai
čius išvientintųjų lietuvių. 
Nauji, ateiviai lygiai kaip ir 
ankstyvesnieji, dirbo, plušo ir 
reiškėsi organizacinėje veik
loje. Senbuvių lietuvių 
įsteigta auditorija tapo popu
liaria ir beveik nepakeičiama 
vieta. Daugumai nepakako 
anksčiau veikusių „draugys
čių". Todėl steigėsi chorai, 
tautinių šokių grupės, sporto 
klubai bei kitos visuomeninio. 
kultūrinio profesinio pobūdžio 
organizacijos. Naujieji atei
viai papildė Bridgeporte lie
tuvių prekybininkų pra
retėjusias eiles. 

Šiandien galima sakyti, kad 
Bridgeporto nebėra. Ne, atsi
prašau, tebėra Bridgeportas 
Tik jis ne toks, koks buvo 
anksčiau. Dabartinį Bridge
portą nebūtu lengva palyginti 
su senaisiais laikais, kuomet 
čia ūkininkavo mažlietuvis 
Ansas Portas (Hans Port) ir 
pardavinėjo savo žemės ūkio 
gerybes. Negalima dabartinio 
Bridgeporto palyginti ir su 
tais laikais, kuomet buvo stei
giama Šv. Jurgio parapija ir 
statoma pirmoji lietuvių baž
nyčia, kuomet čia gyveno pla
taus užsimojimo Antanas 
Olševvski, vėliau jo atžala ad

vokatas Antanas Olis bei kiti 
lietuviai. Pagaliau negalima 
Bridgeporto palyginti ir su 
pokariniais metais, kuomet 
čia gyvai reiškėsi iš tėvynės 
pasitraukę lietuviai. 

Bridgeporte veikusi Lietu
vių auditorija jau nugriauta. 
Nugriauta ir Šv. Jurgio 
bažnyčia. Nebėra „Sandaros" 
laikraščio redakcijos, nebėra 
lietuvių bankininkų įstaigų, 
nebėra lietuvių parduotuvių 
ir kitų verslaviečių. 

Prieš porą savaičių, žings
niuodamas Halsted gatve, 
nesutikau nei vieno lietuvio ir 
neišgirdau nei vieno lietu
viško žodžio. Tiesa, ne
galėčiau nutylėti nieko nepa
sakęs apie du jaunuolius, ku
rie stovinėdami prie Halsted 
— 35-tos gatvių kampo gana 
garsiai kalbėjo lietuviškai. 
Tiek jų įšvaizda (nors vienas 
ir buvo „paskendęs" „džin
suose"), tiek ir šnekta sakyte 
sakė, jog jie yra ne per seniau
siai atvykę mūsų tautiečiai. 
Juos pralenkdamas pagalvo
jau, o kur gi yra jų gyvenamo
ji vieta?Ar jie gyvena Bridge
porte, ar kurioje kitoje 
Čikagos lietuvių apylinkėje, 
kurioje dar vis krutamą, dar 
vis reiškiasi lietuvių veiki
mas. 

Tenka pripažinti, ypač pri
simenant ankstyvesniuosius 
laikus, kad tas veikimas jau 
yra gerokai prislopęs. Čikagos 
miesto ribose pilna įvairiau
sių pasikeitimų. Ir mūsų 
tarpe vyksta pasikeitimai. Tik 
vargu, ar mūsų pasikeitimais 
galime didžiuotis ir juos ver
tinti teigiama prasme. Atvi
riau kalbant, pas mus gi vyks
ta lietuvių apylinkių tuštė
jimas. Čikagos lietuviai skirs
tosi ir keliasi į miesto pak
raščius, į užmiesčius. Ar 
nebūtų naudinga sulaukti 
vėliausiai atvykusiųjų įsijun
gimo ir sustiprinimo pra
ėjusiame šimtmetyje bei vė
lesniais metais įsikūrusių lie
tuvių apylinkių ir jose gyve
nančiųjų lietuvių veikimo? 

Pe t r a s Pet rut is 

„IR VĖL BALFO 
RANKA" 

Prieš keliolika metų okupuo
toje Lietuvoje „Tėviškės" drau
gijos leidžiamame laikraštyje 
„Gimtasis kraštas" okupan
tams tarnaujantis žurnalistas, 
berods Miniotas, per kelis nu
merius spausdino straipsnį „Ir 
vėl BALFo ran\a". Šiame 
straipsnyje žurnalistas piktai 
puolė BALFo pirmininkę Ma
riją Rudienę, o taip pat daug 
pikto išliejo ir prieš čia rašantį 
Jurgį Janušaitį. Žurnalistas 
pasmerkė BALFo veiklą, jis 
sekė, kam ateina iš BALFo pa
rama, gąsdino vargšus nelai
minguosius, bijojo, kad BAL-
Fas nesugriautų „didžiosios 

imperijos . 
Po daugelio metų sugrįžo į 

anas dienas prisiminimai. 
„Paramos" savininkai Jurgis 

Janušaitis ir Jurgis Mažeika 
anuo metu buvo uolūs BALFo 
veiklos rėmėjai ir talkininkai. 
Jie keletą metų globojo BAL
Fo vajus. Vajus pradedant ir 
juos užbaigus, BALFo darbi
ninkams — aukų rinkėjams 
suruošdavo šaunias vaišes, 
kurių metu būdavo įvertina
ma BALFo graži, reikalinga 
veikla. Tokiomis progomis ir 
man tekdavo proga pasakyti 
žodelį, pasidžiaugti BALFo 
veikla, padėkoti jo darbinin
kams, ypač aukų rinkėjams. 
Bet štai „Gimtajame krašte", 
straipsnyje „Ir vėl BALFo ran
ka" žurnalistas cituoja ištisai 
mano pasakytą BALFo vajaus 
proga žodį. Nustebau, juk 
BALFo darbuotojai buvo gilūs 
patriotai. Tad vis tik atsirado 
vienas „komunistų talkinin
kas" ir kalbos tekstą persiuntė 
į „Gimtąjį kraštą". Tuose 
straipsniuose buvo puolamas 
Sibiro tremtinys Juozas Ke-
liuotis, kuriam retkarčiais bu
vo teikiama Lietuvių Žurnalis
tų sąjungos CV ir BALFo kuk
li parama, žurnalistas rašo, 
kaip jis aplankęs J.K. rado 

mėlynuose vokuose Jurgio Ja
nulaičio laiškus. Juos cituoja. 
Ir tada prideda savo komen
tarus. Tas rodo, koks buvo sti
prus BALFas, drebinęs impe
riją. 

Praėjo skaudūs tremties, 
kalėjimų, areštų metai. Tauta 
iškentėjo. Varge esantieji ne
palūžo. Jie dėkingi BALFui už 
anų laikų paramą. O ir dabar, 
Lietuvai nepriklausomybę at
kūrus, varge gyvenančių ne
stokojama. Ir džiugu, kad 
BALFas, ypač dabar, daug pa
deda siuntomis ir pinigais 
tremtiniams, partizanams, 
okupantų suluošintoms šei
moms. Iš gaunamos informaci
jos matyti, su kokia meile, 
nesireklamuodamas, kupinas 
ryžto BALFas dirba jau šeštą 
dešimtį metų pradėjęs. 

Apmąstant BALFo ilgametę 
veiklą džiaugiamasi, kad ir 
vėl BALFo ranka siekia varge 
esančius tėvynainius, o BAL
Fo darbininkai rudens dieno
mis ir vakarais, spalio mėn, 
beldėsi į kiekvieno jautrios 
širdies lietuvio namų duris, 
prašydami paremti BALFą. 
Gyvendamas toli nuo didžiųjų 
centrų negaliu pajusti to entu
ziazmo, kurį pergyvenau gy
vendamas daugelį metų Či
kagoje. Bet manau, kad visuo
se telkiniuose — didžiuosiuose 
ir mažiausiuose, spalio mėn. 
buvo gyvoji mintis — padėki
me nušluostyti skausmo aša
ras tiems, kurie kentėjo Sibiro 
taigose, kalėjimuose, miškuo
se, kurie gynė mūsų brangią 
Tėvynę nuo priešų ir kurie dėl 
to prarado sveikatą. 

Be abejo, į BALFo šauksmą 
daugelis jau atsiliepė. Tačiau 
BALFo ranka tesiekia visus, 
kur begyventume, ir po spalio 
mėn. Atsiliepkite ir mažuose 
telkiniuose gyvenantieji lietu
viai. Ten gal neturime aukų 
rinkėjų, tad pasinaudokime 
proga, kada telkinyje vyksta 

Rinkėjų dėmesiui 
Lietuvos diplomatinė tarny

ba Amerikoje tęsia rinkėjų, 
dalyvausiančių būsimuosiuose 
Lietuvos prezidento rinki
muose, registraciją. Lietuvos 
piliečiai, kurie laikinai, ar 
nuolat gyvena JAV, gali užsi
registruoti Lietuvos am
basadoje Vašingtone. 

Apie save reikia pranešti 
šiuos duomenis: 

— pavardė, vardas; 
— gimimo vieta; 
— gyvenamosios vietos JAV 

adresas; 
— Lietuvos piliečio paso nu

meris; 
— asmens kodas, įrašytas 

pase. 
Šiuos duomenis būsimieji 

rinkėjai gali pranešti asmeniš
kai, atvykdami į Lietuvos Res
publikos ambasadą, arba at
siųsti paštu (faksu). Regist
ruojantis paštu i faksu), reikia 
atsiųsti ir Lietuvos piliečio pa-

koks nors renginys, ta proga 
praveskime vajų. Taip daro 
solidari Daytona Beach, FL, 
lietuvių telkinio šeima. 

Tenka pasidžiaugti BALFo 
centro valdybos darbštumu. Il
gametė pirmininkė Marija Ru
dienė, su savo valdyba gražiai 
sutardama, nepolitikuodama, 
bet vargšais besirūpinanti ei
na artimo meilės keliu, tad 
prisidėkime prie šių kilniųjų 
darbų visi, kūne dar turime 
artimo meilę širdyse. 

Jurgis Januša i t i s 

CLASSIFIED GUIDE 
są. 

Registruotis nereikia tiems 
Lietuvos piliečiams, kurie da
lyvavo praėjusiuose rinkimuo
se, jei nepasikeitė jų gyvena
moji vieta, arba tiems, kurie 
po praėjusių rinkimų jau at
siuntė duomenis apie save. 

Piliečių registracija paštu 
vyks iki gruodžio 14 d. Asme
nys, kurie iki tos dienos at
siųs duomenis apie save, bus 
įtraukti į rinkėjų sąrašus, 
jiems prieš rinkimus bus at
siųsti visi balsavimui reikalin
gi dokumentai. 

Lietuvos Respublikos prezi
dento rinkimai įvyks gruodžio 
21 dieną, jų antrasis ratas — 
1998 metų sausio 4 dieną. 

Lietuvos Respublikos amba
sados JAV adresas: 2622 16th 
Street, N. W„ Washington, 
DC, 20009-4202. T ei.: (202) 
234-5860; fax: (202) 328-
0466. 

Lietuvos Respublikos 
ambasada 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

Druskininkai. Šių metų 
literatūrinės Jotvingių premi
jos laureatu tapo poetas Anta
nas A. Jonynas. Šio apdovano
jimo laureatas pagal tradiciją 
paskelbiamas ir apdovanoja
mas „Poetinio Druskininkų 
rudens" dienomis. Jotvingių 
premija Antanui A. Jonynui 
atiteko už eilėraščių knygą 
JKrioklys po ledu". (LR) 

LIETUVOS ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Li« t..vos Šauliu sąjungos dalinių atstovų suvažiavimas Kaune, Karininkų ramovėje rugsėjo 20 d. 
Nuotr Romo Eidukevičiaus 

Atkelta is 3 psl. 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininkas A. J. 
Katkus savo sveikinimo kal
boje minėjo, kad LŠS įstatymą 
priimti buvo sunkoka, nes 
buvo jėgų, kurios siūlė paleisti 
organizaciją, tam pagrindas 
buvo vidaus nesutarimai. A. J. 
Katkus kalbėjo, kad tikėjo or
ganizacijos ateitimi ir jos nau
da valstybės krašto apsaugai 
bei ugdant Lietuvos piliečius, 
todėl ėmėsi atsakomybės Sei
mui pateikiant LŠS įstatymo 
projektą. Įstatymas priimtas 
skubos tvarka, todėl dar bus 
taisytinas. Baigdamas, A. J. 
Katkus palinkėjo naujajam 
vadui kpt. L. Bakaičiui ir šau
liams sėkmės Šauliškoje veik
loje, perdavė Seimo nario A 
Stasiškio sveikinimus ir linkė
jimus. 

LŠS Išeivijoje vadas M. Aba
rius, sveikindamas susirinku
sius šaulius su Šaulių są
jungos įkūrimo ir atkūrimo 
metinėmis, pabrėžė Išeivijos 
šaulių veiklą ir paramą atkur
tai Šaulių sąjungai, džiaugėsi, 
kad Lietuvos šauliai įgijo įsta
tymą, kas leis jiems pasi
reikšti Lietuvos valstybės stip
rinime ir gynime, o tam jiems 
padės Išeivijos broliai ir sesės. 
Įvertinant Lietuvos šaulių 
veiklą, LŠSI Centro valdybos 
vardu apdovanojo Lietuvos 
Šaulių sąjungą Šaulių Žvaigž
de. Dar vienas apdovanojimas 
prisegamas prie LŠS vėliavos. 
Vėliau šaulius sveikino ir 
kalbėjo Lietuvos Karininkų 
Ramovės seniūnų tarybos pir
mininkas kapitonas G. Reu-
tas, LAKS pirmininkas dim. 
pulkininkas leitenantas B. 

Butkus, VRM I vidaus tarny
bos pulko vado pavaduotojas 
pulkininkas leitenantas P. 
Grigonis, žurnalo „Karys" re
daktorius K. Starinskas, M. 
Saldaus automobilistų klubo 
atstovai ir kiti. Naujasis LŠS 
vadas kpt. L. Bakaitis padė
kojo kalbėtojams už sveikini
mus ir paramą. 

Po sveikinimų pagal dieno
tvarkę suvažiavimui buvo 
skirta LŠS dalinių atstovų pa
sisakymai. Apie genocido prieš 
lietuvių tautą vykdytojus pasi
sakė Kėdainių kuopos vadas I. 
Meškauskas, Kauno Vytauto 

Didžiojo rinktinės vadas A. 
Kodelskas suvažiavimui pa
siūlė priimti rinktinės rezoliu
ciją dėl genocido vykdytojų. 
Žemaitijos rinktinės Skuodo 
kuopos vadas V. Viršila kal
bėjo apie vykdomą šmeižto 
kampaniją prieš Šaulių są
jungą ir jos narius, klausė, 
kodėl nesiima veiksmų užker
tant tam kelią. Kelis pasiū
lymus dėl Šaulių ginkluotės, 
rikiuotės šaulių, darbo su 
VRM ir šaulių socialinių ga
rantijų pateikė Utenos rink
tinės vado pavaduotojas A. 
Streikus, Tauragės kuopos 
vado pavaduotojas A. Butkus 
kalbėjo apie problemas ir sun
kumus atgaunant Tauragės 
šaulių namus. Tolerancijos, 
pagarbos ir susiklausymo 
mintys buvo išreikštos Kauno 
Vytauto Didžiojo rinktinės 
kuopos vado A. Ragelio ir Vil
niaus Karaliaus Mindaugo 
rinktinės Šaulio, majoro V. 
Geštauto pasisakymuose. Be
veik vienbalsiai buvo patvir
tinti nutarimai dėl LŠS statu
to galiojimo, įgaliojimų LŠS 
vadui suteikimo ir finansinės-
ūkinės veiklos patikrinimo bei 
rezoliucija dėl genocido prieš 
lietuvių tautą vykdytojų. 

Suvažiavimo baigiamasis 
akordas — meninė dalis, ku
rioje pasirodė Kauno muziki
nio teatro solistas A. Rekys, 
„Trimito" ansamblis, Prienų 
kuopos Birštono būrio šaulių 
oktetas ir jaunieji šauliukai iš 
Viduklės. Po sunkaus suvažia
vimo — dainos ir eilėraščių žo
džiai sumažino įtampą, nus
telbė nuovargį. Baigus suva
žiavimą, svečiai ir Šaulių są
jungos pareigūnai buvo pa
kviesti į Vytauto Didžiojo 
menę, kur jų laukė vaišės. 

Gruodžio mėnesį šauliai vėl 
rinksis Kauno Karininkų ra
movėje, kur įvyks neeilinė 
LŠS dalinių atstovų konferen
cija. Jos metu bus patvirtintas 
naujas LŠS statutas, centro 
valdybos nariai, Garbės teis
mas ir Centrinė kontrolės ko
misija, o iki konferencijos są
jungoje reikia daug padaryti ir 
panaikinti visus nesklandu
mus, tuomet organizacijoje įsi
vyraus drausmė, tvarka ir 
darnus darbas. 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS. 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tei 773-585-6624 

Sav. parduoda 23 m. "ranch" 
namą ant 1/2 akro; 4 mieg., 

2-1/2 vonios. Hinsdale-
Timberiake Estate. 
Tei. 630-966-5214 

Poiaher 
Permanent position available with 
small manufacturer in crty Mušt have 
experience on brass castings and 
forgings. ExceMent starting rate plūs 
piece work and all benefits. 
Call 312-942-0730 

P 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMEOKKALTOtS 
7M2 S. P U I M U M . 
4M5 S. Archer A M . 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

BrtghtonParte 
Redecorated apt for rent 

4 rms., 1 bl. to Archer; 
stove & refrig 

Tel. 630-966-1454 

MISCELLANEOUS 

KOMPIUTERIŲ 
KONSULTANTAI 

Remontas, įvedimas, "net-
work", Internet, VVeb puslapiai, 

lietuviški šriftai, "graphical 
design". Skambinti: 

9 v.r.-8v.v.f tai. 773-330-0794. 
KODĄ SERVICE 

Kaune parduodamas 5 kame. 
butas. Su baldais ir garažu. 
Butas per du aukštus -12 ir 13. 
Bendras plotas 96 m2. Tame 
skaičiuje yra 2 tualetai, 2 
prieškambariai, 2 prausyklos, 
vonia ir tamsus kambariukas. 
Yra du dideli balkonai. Namas 
statytas 1987 m. Kaina $30,000. 
Teirautis: Tel. Kaune 011-370-7-
706328 arba Oak Law. IL 706-
424-3646 

SKAITYKITE 
DRAUGĄ ! 

• * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

"DRAUGAS"-vienintelis 
užsienio Uetitvių dienraštis 

f**l 

•-?..N 

773-585-9500 



JAV LB Ekonominių Re ika lų Taryba 
informacijos skyr ius 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
Tel.: (700) 471-1711 

EKONOMIKA. ŽVILGSNIS IŠ 
LIETUVOS 

LIETUVA BANDYS 
IŠVENGTI TEISMO NEW 

YORKE 

Parengtas Lietuvos vyriau
sybės atsakymas į JAV ben
drovės „Mobil Sales and Sup-
ply Corporation" ieškinį, iš
keltą Lietuvos valstybei New 
York valstijos apygardos teis
me, — rašo „Lietuvos rytas". 

Lietuvos valstybė negali 
būti atsakovė New York val
stijos teisme, į kurį kreipėsi 
JAV bendrovė „Mobil" dėl savo 
pretenzijų atgaut i visus pini
gus už „Lietuvos energijai" 
parduotą mazutą. Be to, New 
York teismas negali nagrinėti 
šios bylos, nes ieškinys pateik
tas Lietuvoje esančiam atsako
vui. Tokie pagrindiniai moty
vai išdėstyti Vyriausybės 
atsakyme į „Mobil" iškeltą 
ieškinį. 

Su šia istorija susijęs ir Sei
mo narys Audrius Butke
vičius. J is už 300,000 dolerių 
žadėjo padėti mazuto pirkimo 
sandoryje dalyvavusios ben
drovės „Dega" vadovui Kle
mensui Kiršai. Kaip žinoma, 
paėmęs iš K. Kiršos 15,000 do
lerių, Seimo narys t rumpam 
buvo sulaikytas prokuratūros 
darbuotojų. Vėliau Seimas lei
do Generalinei prokuratūrai 
iškelti A. Butkevičiui bylą, pa
naikindamas par lamentaro 
neliečiamumo statusą. 

„Lietuvos energija" iš kon
kursą laimėjusių trijų ben
drovių „Mobil", „Crown Trade" 
ir Lietuvos „Dega" nupirko 
390,000 tonų mazuto. Vėliau 
paaiškėjo, kad tikroji par
davėja buvo „Mobil", o kitos 
dvi bendrovės tik tarpininkės. 
„Mobil" pasigedo 1,3 mln. do
lerių už vieną kuro siuntą. Šių 
pinigų į sąskaitą nepervedė 
„Dega". Birželio pradžioje 
„Mobil" New York apygardos 

teismui pateikė ieškinį, kad 
pirkėjai iš Lietuvos iš viso jai 
liko skolingi 4,5 mln. dolerių. 

Pasak premjero aparato 
kanclerio teisininko Kęstučio 
Čilinsko, Lietuvos vyriausybė 
laikosi nuomonės, kad Lietu
vos valstybė teismo byloje ne
gali būti atsakovė, nes mazuto 
pirkimo sutart ies dalyvės yra 
komercinės įmonės. „Lietuvos 
energijos" akcinėje bendrovėje 
dominuoja valstybės kapita
las. Ja i priklauso 90,8 proc. 
Tačiau, pagal Lietuvos įmonių 
įstatymą, akcininkai neatsako 
asmeniniu, šiuo atveju val
stybės, tur tu . 

Vyriausybei bandyti išvengti 
teismo New Yorke padės Tei
singumo ministerijoje dirbanti 
JAV advokatė Žibutė Brinkis. 
J i išvyko į New Yorką per ad
vokatų kontorą pristatyti teis
mui Lietuvos vyriausybės at
sakymo. Visa teisinė proku
ratūra Lietuvos vyriausybei 
galėtų kainuoti apie 10,000 
dolerių. Tačiau JAV lietuvė 
advokatė Ž. Brinkis konsulta
vimo paslaugas teiks nemoka
mai. Ja i bus padengtos tik ke
lionės išlaidos į New Yorką. 

Kęstutis Čilinskas pri
pažįsta, kad pinigai „Mobil" 
bendrovei yra dingę. „Lietuvos 
energija" gavo kurą ir už jį su
mokėjo. Nuo to momento ne
beaišku, kam jie buvo atiduoti. 
„Mobil" — pasaulyje žinoma ir 
įtakinga bendrovė. ^Jeigu jos 
interesai buvo pažeisti, reikia 
nustatyti , kas kal tas . Tačiau 
valstybės biudžeto pinigais 
negalime patenkint i „Mobil" 
reikalavimų". — sakė „Lietu
vos rytui" premjero aparato 
kancleris. 

RUSIJOS VILIONĖS 

Pasak „Lietuvos ryto", Rusi
jos dujų bendrovė „Gazprom" 
siūlo Lietuvai pelningą san
dorį. Liepos mėnesį „Gaz
prom" ats iuntė laišką premje
rui -Gediminui Vagnoriui, ku
riame siūloma pradėti derybas 
dėl dujotiekio statybos iš Lie
tuvos į Kaliningrado sritį 
(Karaliaučių). 

„Lietuvos ryto" duomenimis, 
Rusijos premjeras Viktor Čer-
nomyrdin, -rugsėjo pražioję 
lankydamasis Lietuvoje, gavo 
G. Vagnoriaus pažadą, kad 
pradžia deryboms bus duota. 

Naujasis dujotiekis į Kali
ningradą eitų nuo Minsko per 
Vilnių ir Kauną. Kaliningrado 
sritis gamtines dujas iš Rusi
jos gauna tranzitu per Lie
tuvą. Pasak Lietuvos dujotie
kius eskploatuojančios ben
drovės „Lietuvos dujos" tech
nikos direktoriaus Jono Janu-
lionio rusai rengiasi labai pa
didinti dujų tiekimą į Kalinin
gradą, todėl ieško techninių 
galimybių tranzitui didinti. 

Projektą įgyvendinimas leis
tų dujofikuoti Jurbarko, Ši
lutės, Šilalės, Tauragės rajo
nus, taip pat visiškai paten
kinti Klaipėdos dujų vartotojų 
poreikius. Darbo gautų Lietu
vos projektavimo ir inžinerijos 
bendrovės. Be to, jei dujotiekis 
eis per Lietuvą, Rusija turės 
paisyti Lietuvos interesų. 

Paklaustas , kas finansuotų 
dujotiekio statybą, J . Janu-
lionis sakė, kad yra keli va
riantai. Aišku viena, kad 150 
mln. dolerių vertinami dujo
tiekio ir 70 mln. dolerių 
Širvintų kompresorinės sto
ties satatybos ir projektavimo 
biudžetui bus per sunki našta. 
Todėl bendrovė siūlo kurti 
bendrą Vakarų šalių, Lietuvos 
ir Rusijos arba tik pastarųjų 
dviejų šalių įmonę. Statybų fi
nansavimo galimybėmis jau 
domisi Lietuva ir Rusijos ben
droji įmonė „Stella Vita'e", pa-
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VERČIASI 
INSTRUMENTŲ 

GAMYBA 

Buvęs muzikos mokytojas 
plungiškis Alfredas Lučinskas 
pragyvenimui užsidirba, meis
traudamas kankles ir kitus 
muzikos instrumentus. Versle 
pradžia jam buvo sėkminga, 
nes pirmąsias kankles paga
mino, prasidėjus Lietuvos At
gimimui. Tuo metu masiškai 
kūrėsi folkloro ansambliai ir 
užsakymų kanklėms buvo 
„nors vežimu vežk". 

Vienerias kankles meistras 

Automobilis su „Vilniaus taksi" ženklu. Tokių automobilių vis gausėja Vilniaus gatvėse, nes jie mažesni, ekono
miškesni už buvusiuosius taksi. Nuotr. Eltos 

grindinė dujų importuotoja į 
Lietuvą. 

„Gazprom" Lietuvoje vilioja 
ne tik dujų verslas. Įmonės 
norėtų dalyvauti ir elektros 
versle. „Gazprom" domisi in
vesticijomis į Kruonio hidro-
akumuliacinę elektrinę ir 
elektros perdavimo linija į 
Lenkiją. Rusijos bendrovė 
„Agrans koncern" ieško būdų, 
kaip už „Gazprom" dujas gauti 
lietuviškos elektros energijos, 
kurią parduotų Gudijai, Rusi
jai ir kitiems kraštams. 

VILNIAUS CENTRE BUS 
POŽEMINĖ 

AUTOMOBILIU 
AIKŠTELĖ 

Vilniaus centre tarp Operos 
ir baleto teatre bei Žemės ir 
miškų ūkio ministerijos rūmų 
ketinama pastatyti pirmąją 
Lietuvoje modernią požeminę 
automobilių aikštelę, — rašo 
„Lietuvos ryto" priedas „Sos
tinė". Projektą parengė archi
tektūros profesoriaus Algi
manto Nasvyčio vadovaujami 
specialistai. 

Aikštelė po žeme nusileis 
per tris aukštus. Kiekviename 
jų galės stovėti po 200 auto
mobilių. Dar 130 vietų bus 
įrengta pačioje aikštėje, kurią 
numatoma gerokai rekon
struoti. 

Projekto autoriai mano, kad 
aikštele naudosis vyriausybės 

Spalio 5 d Vilniaus miesto centre, Gedimino pro*pokfe. atidaryta 
..Aprangos galerija", kurioje bus prekiaujama laisvalaikiui l>oi jaunimui 
skirtais drabužiais Nuotr Gedimino Žilinsko > Kiti' 

įstaigos, bankai, įvairios 6rga-
nizacijos, kurių tarnybinis ir 
individualus transportas da
bar sunkiai glaudžiasi Gedimi
no prospekto dalyje nuo savi
valdybės rūmų iki „Neringos" 
viešbučio. 

Projekto autoriai dar negali 
pasakyti, kiek kainuos darbai. 
Detalus planas bus pakore
guotas per porą mėnesių. A. 
Nasvytis mano, kad šis projek
tas turėtų suvilioti tiek Lietu
vos, tiek ir užsienio investuo
tojus. Specialistai mano, kad 
pati statyba galėtų užtrukti 
nuo metų iki pusantrų. 

AMERIKIEČIAI MOKYS 
GAUTI PELNO 

Rugsėjo 1 d. savo veiklą Lie
tuvoje pradėjo dar 24 JAV sa
vanoriai, kurie dvejus metus 
dirbs smulkaus ir vidutinės 
verslo patarėjais, anglų kalbos 
mokytojais bei nevyriausybi
nių organizacijų konsultan
tais. Visi jie baigė 11 savaičių 
lietuvių kalbos kursus Lietu
voje. 

Kaip rašo „Respublikos" 
priedas „Aikštė", nuo 1992 m., 
kai buvo pasirašytos tarpval
stybinės sutartys, Lietuvoje 
pagal Taikos korpuso savano
rių programą Lietuvoje jau 
dirbo 120 JAV piliečių. 
Pradėję dabar dirbti savano
riai yra jau šešta grupė. Tiesa, 
trys iš buvusios grupės panoro 
dar metus padirbėti Lietuvoje. 

Dauguma verslo konsul
tantų Lietuvoje dirba savival
dybių verslo centruose, kur 
rengia įmonių verslo planus 
ar leidžia turizmo lankstinu
kus, dėsto verslo teoriją mo
kyklose, nes šių žinių poreikis 
yra didžiulis. 

Verslo patarėjas Leonardas 
Sveinas „Aikštei" sakė, kad 
Lietuvoje konsultuos vidutinio 
dydžio bendroves. JAV jis dir
bo dideliame, tūkstančių dar
buotojų mažmeninės prekybos 
centre, paskui valdė savo pri
vatų restoraną ir maisto pre
kių parduotuvę. Pasak konsul
tanto, Lietuvoje kai kam dar 
trūksta žinių apie laisvosios 
rinkos veikimą. 

Kitas verslo konsultantas 
Miklas Romanas dirbs Kauno 
verslo mokymo centre. J is 
mano, jog sis centras turės, 
kurti naują vadybininkų ir 
verslo administratorių moky
mo programą. 

ŠIAULIŲ IR KLAIPĖDOS 
LAISVOSIOS 

EKONOMINĖS ZONOS 
TURI VALDYTOJUS 

Rugsėjo 10 d. vyriausybė 
patvirtino Šiaulių ir Klaipėdos 
laisvųjų ekonominių zonų 
(LEZ) steigėjus: Šiaulių LEZ 
— uždarąją akcinę bendrovę 
„Šiaulių skrydis Klaipėdos" 
— uždarąją akcinę bendrovę 
„Klaipėdos vystymo grupė". 
Abiejų kompanijų pagrindinis 

sako galįs pagaminti per 24 
valandas. Pigiausios A. Lu-
činsko kanklės kainuoja 100 
litų. Meistras yra pagaminęs 
daugiau kaip 500 kanklių. 

Nemažai A. Lučinsko paga
mintų kanklių šalies dailės 
parduotuvėse įsigyja egzotiką 
mėgstantys turistai iš Japoni 
jos ir Italijos, vykdami į Ame
riką jas vietoj dovanų veža gi
minaičiai. Vienerias kankles 
Amerikos lietuvių užsakymu 
meistras specialiai pagamino 
Baltimores muziejui. — rašo 
„Lietuvos rytas". 

R ima J a k u t y t ė 

akcininkas yra JAV privatus 
investicinis fondas „Baltic 
Fund". 

Kaip rašo „Respublika", 
Šiaulių mero Alfredo Lan
kausko teigimu, tai pirmas 
žingsnis įteisinant laisvąsias 
ekonomines zonas de facto. Šis 
vyriausybės sprendimas LEZ 
steigėjams suteikė teisę pra
dėti tar t is su galimais inves
tuotojais. 

„Šiaulių skrydžio" vadovas 
Arvydas Saida žurnalistams 
sakė, kad prieš dvejus metus 
būtų lengviau pradėti dirbti, 
nes dabar j au visose gretimose 
valstybėse yra įsteigtos laisvo
sios ekonominės zonos — Lat
vijoje — 4, Lenkijoje — 5 ir t.t. 
Dabar oficialiai patvirt inta 
A. Saldos, kompanija, a tnau
j ins ryšius su galimais inves
tuotojais, per kelis mėnesius 
patikslins, ar realūs buvo 
įvairių užsienio bendrovių in
teresai ir pasirašys ketinimų 
sutar t i s . 

I r Šiaulių LEZ, ir atnaujin
tas Šiaulių oro uostas, kurių 
veikla bus glaudžiai susijusi, 
kelia didelį užsienio versli
ninkų susidomėjimą. Kartu A. 
Saida akcentavo, kad LEZ 
veikla nebus izoliuota nuo Lie
tuvos verslininkų, nes tai pir
miausia yra Lietuvos projek
tas . Šiaulių LEZ užima 455 ha 
teritoriją. Pirmame etape bus 
pasirūpinta 125 ha teritorijos. 
Nors pagal sutartį yra įsi
pareigota zonos teritoriją ap
statyt i , išnuomoti ir pan. per 2 
metus , Šiaulių LEZ steigėjas 
tai ketina padaryti per 12 
mėnesių. 

KETAUS LIEJYKLA 
PELNINGA 

Kauno ketaus liejyklos lieji
nių gamyba per 7 mėnesius 
padidėjo 80 proc. Kaip rašo 
„Verslo žinios", liejykloje šiais 
metais pradėta gaminti 120 
naujų detalių. Apie 90 proc. 
liejinių eksportuojama į Va
karų valstybes. Pasak Kauno 
ke taus liejyklos vadovo Ry
man to Kulboko, didėja ketaus 
liejinių poreikis ir Lietuvos 
pramonėje. Bendrovė, kelerius 
metus dirbusi nuostolingai, 
šiemet planuoja gauti pelno. 
Nors įmonės ekonominę 
padėtį stipriai paveikė Vokie
tijos markės kurso kritimas, 
produkcijos gamyba tampa 
pastovi. Kartu vystoma ne
tipiška — poilsio, kavinių — 
veikla, panaudojamas nenau
dojamas turtas, plečiama pa
talpų nuoma. 

„Mums siūlė bankrotą, o 
mes ne tik išgyvenome, bet ir 
sunkiu ekonominiu periodu 
sukūrėme naujų darbo vietų", 
— sakė R. Kulbokas. Per 7 
mėnesius darbuotojų skaičius 
padidėjo 22 ir dabar įmonėje 
dirba 1,050 žmonių. Išaugo vi
dutinis uždarbis. Mažėja ben
droves skolos, tačiau pinigų 
dar vis neužtenka gamybos 
plėtrai. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
Kalifornijoje, 1997 m. lapkričio 2 d. 5:45 vai. vakaro, sulauku
si gilios senatvės, mirė mūsų mylima Mamyte, Močiute ir 
Promočiutė 

A.tA. • 
MARIJA PĖTERAITIENĖ 
Mokytoja, literatė, Krikščione demokrate ir visuomeni

ninke. 
Gimė Lietuvoje. Mokytojos darbą pradėjo Kaune. Išei

vijoje su šeima gyveno Vokietijoje; stovyklose mokė lietuvių 
vaikus. 

1950 m. atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Moky
tojavo lituanistinėse mokyklose. Čikagoje įsteigė Dariaus 
Girėno lituanistinę mokyklą. Mirus vyrui, išsikėlė gyventi į 
Petersburg Beach, Florida. Suorganizavusi „Saulės" lituanis
tinę šeštadieninę mokyklą, St. Petersburg, FL, buvo jos 
vedėja ir mokytoja. Mylėjo mokinius ir savo pedagoginį 
darbą. Lietuvių Krikščionių demokratų s-gos, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo komiteto, Tautos fondo, katalikiškos veik
los rėmėja ir spaudos bendradarbė. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Rasutė ir 
Danguole, žentas Viktoras Lipinis, anūkai Paulius ir Tracey 
Lipiniai, Diana ir Robert Wiltfong, proanūkė Kristutė bei gi
minės Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 7 d., nuo 3 
iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 8 d. Velionė iš koplyčios bus 
išlydėta 9:30 vai. ryto į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, Lemont, IL. Gedulingos šv. Mišios 10:00 vai. ryto. 
Po Mišių a.a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Prašome gimines , draugus ir pažįstamus laidotuvėse da
lyvauti. 

Nuliūdę: dukterys, žentas ir anūkai su šeimomis. 

A.tA. 
Dr. EDMUNDUI DRUKTEINIUI 
minis , m ū s ų nuoširdi užuojau ta jo žmonai A L D O N A I , ! 
sūnums EDMUNDUI i r ALBERTUI su šeima n e t e k u s | 
mylimo Vyro, Tėvo ir Senelio. 

Enna ir Alfonsas Kisieliai 
Rita ir Tomas Kisieliai 
Elena ir Stasys Barai 

P r a n e š a m e giminėms, d r a u g a m s i r p a ž į s t a m i e m s , ' 
k a d š.m. spalio 23 d., po ilgos i r sunkios ligos, s u l a u k u s i | 
80 metų , Vilniuje mirė 

A.IA. 
MARTHA ARLAUSKIENĖ 

Anksčiau gyveno Čikagoje, Brighton Parke . P a l a i d o t a 
J u r b a r k e . 

Amerikoje liko dvi seserys , du s ū n ū s ir du va ika ič i a i . 
Lietuvoje a r t imų giminių neturėjo. 

Nul iūdę liko: s ū n ū s , v a i k a i č i a i i r s e s e r y s 

PENKERIŲ 
| METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 
A.tA 

Dipl. teisininkas 
ALFAS 

J.SIMONAITIS 
Minint mano mylimo Vyro, mūsų Tėvelio i r Sene l io 

kurio ne tekome 1992 m. lapkričio 4 d., mirties s u k a k t į 
šv. Mišios aukojamos š.m. lapkričio 8 d 10.00 vai . r y t o 
Tėvų jėzui tų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame kolegas, d raugus ir p a ž į s t a m u s 
tą dieną pasimelsti k a r t u su mumis už a.a. Alfą. 

N u l i ū d i m e : Ž m o n a A l d o n a , d u k t ė A u d r o n ė , 
ž e n t a s dr. Andr ius G a i ž i ū n a s , v a i k a i č i a i A u d r u t ė 
ir A n d r i u k a s . 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ĮKURTAS DARIAUS IR GIRĖNO 

PAMINKLO ATNAUJINIMO FONDAS 

„Dienovidžio" nuolatinė bendradarbė žurn. Gražina Mareckaitė (kairėje) 
ir „Draugo" administracijos tarnautoja Nijolė Užubalienė, susitikusios 
Čikagoje — „Draugo" patalpose, primena, kad tarp Lietuvos bei užsienio 
lietuvių vyksta nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas. Jeigu kas 
norėtų „Dienovidį" užsiprenumeruoti, gali kreiptis į Alfonsą Pargauską, 
8908 Butterfield Ln , Orland Park, IL 60462, tel. 708-361-2817, fax 630-
243-0418. Metinė prenumerata užsienyje 50 dol. Čekius rašyti 
„Dienovidžio" vardu. 

Korp! Neo-Lithuania vy
riausioji valdyba, vertinda
ma „Draugo" įnašą mūsų lie
tuviškam gyvenimui, Draugo 
fondui atsiuntė geriausius 
linkėjimus ir 200 dol. prie 
ankstyvesnių 200 dol. įnašų. 
Už paramą ir linkėjimus labai 
dėkojame. 

Dr. Jonas Jasaitis, „Dir
vos" redaktorius, vadovaus 
švietimo sekcijai X Mokslo ir 
kūrybos simpoziume. Švietimo 
temomis sesijos vyks penkta
dienį ir šeštadienį, lapkričio 
28-29 d. ryte. Numatoma net 
18 pranešimų, kuriuos pateiks 
12 pedagogikos profesorių iš 
Lietuvos. 

Korp! Neo-Lithuania ma
loniai kviečia korporantus, 
jų artimuosius ir visą lietuvių 
visuomenę gausiai dalyvauti 
sukaktuvinėje — 75 m. jubilie
jaus — korporacijos šventėje 
lapkričio 28-29 d. Camelot po
kylių salėje, 8624 W. 95th 
Str., Hickory Hills, IL. Šventė 
bus baigiama iškilmingu po
kyliu šeštadienio vakare. Sta
lus galima užsisakyti pas Va
clovą Mažeiką 519 Halien 
Ter., Park Ridge, IL, 60068, 
arba tel. 847-823-3607. 

Susitikimas su Gražina 
Landsbergiene, rengiamas 
..Lietuviai už Landsbergį" ko
miteto, bus Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte sekmadie
nį, lapkričio 9 d., 2 vai. p.p. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. 

Dr. Vincas ir Aldona 
Šmulkščiai. Chicago, IL, il
gamečiai Draugo fondo gar
bės nariai su 2,400 dol. 
įnašų, kiekvieno Draugo fondo 
vajaus metu jį paremia 200 
dol. papildomu įnašu. Jie ne
pamiršo ir šio rudens vajaus. 
Už labai gražų pavyzdį ki
tiems garbės nariams ir 
rėmėjams, dr. Vincui ir Al
donai Šmulkščiams nuošir
džiai dėkojame. 

Pilypas Narutis vadovaus 
X Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo plenarinėms sesijoms: 
..Sukilimas 1941 metais" ir 
.Rezistencija 1940-1942 me

tais". Sesijos vyks penktadienį 
ir šeštadienį po pietų Jaunimo 
centre. 

Kalėdinė mugė Pasaulio 
lietuvių centre bus gruodžio 6-
7 d . nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. 
Jei kas norėtų pardavinėti 
savo prekes, prašoma užsi
sakyti stalą tel. 708-448-7436. 
Mugėje bus daug gintaro, 
medžio ir kitų dovaninių pre
kių, taip pat skanaus, įvairaus 
maisto. 

Gražina Landsbergienė 
— muzikė, kultūrininkė, bu
vusi Sibiro tremtinė, Šį savait
galį atvyksta į Čikagą. Penk
tadienį, lapkričio 7 d., 6 vai. 
vak. — atkreipkite dėmesį į 
pakeistą laiką — Jaunimo 
centro mažojoje salėje ji susi
tiks su Čikagos lietuviais ir 
kalbės apie būsimus Lietuvos 
prezidento rinkimus. 

Čikagos lietuviu lauko 
teniso klubo pirmosios šio 
sezono „Round Robin" pobū
džio dvejetų žaidynės šešta
dienį, lapkričio 8 d. „Oak-
brook Raąuet 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 te-
nisistai kviečiami. 

St. Xavier universiteto 
kvietimu, Čikagoje vieši Kau
no Muzikinio teatro sol. Sabi
na Martinaitytė ir pianistė 
Audronė Eitmanavičiūtė. 
Gausūs Sabinos talento ger
bėjai galės pasidžiaugti jos 
dainavimu Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje lapkričio 9 
d., 3 vai. p.p. rengiamame kon
certe. 

Dr. Pe t ras Žemaitis, Can-
ton, MI, žinodamas lietuviškos 
spaudos sunkumus, su „Drau
go" prenumeratos pratęsimu, 
atsiuntė 105 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

Lapkričio 16 d. sekma
dienį, 12 vai. p.p., Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje 
ruošiami virtinukų („koldū
nų") pietūs su priedais ir 
staigmenomis. PLC renginių 
komiteto pirmininkė Bronė 
Nainienė teigia, kad per visus 
centro gyvavimo metus jau 
pagaminta ir suvalgyta apie 
milijonas virtinukų. Nors 
šiandien to skaičiaus niekas 

• 

patikrinti negalėtų, bet vis 
tiek galima suprasti, kad PLC 
renginių komiteto šeimininkės 
moka gaminti virtinukus. Tad 
jos ir kviečia visuomenę pie
tauti lapkričio 16 d. 

„Draugo" koncerto, atlik 
to Aušros Cicėnaitės — sopra
no, Vaido Vyšniausko — teno
ro ir Eugenijos Kuprytės — 
pianistės, Jaunimo centre spa
lio 5 d., vaizdajuostes galima 
įsigyti dienraščio administra
cijoje. Paruošė Aleksandras 
Plėnys. Koncertas nepaprastai 
gražiai įrašytas į vaizdajuostę, 
tad verta jį dar kartą, ir dar 
daug kartų, pamatyti bei 
išgirsti savo televizijos ek
rane. Kaina — 30 dol., o su 
persiuntimu — 32.50 dol 

Jau daugiau kaip 60 metų 
Marąuette Parke stovi lietu
vių, o tikslaus Lietuvos Vy
čių, iniciatyva ir suaukotomis 
lėšomis pastatytas paminklas 
Dariaus ir Girėno skrydžiui 
per Atlantą įamžinti. Pamink
las buvo padovanotas miesto 
valdžiai. Jo statyba kainavo 
11,450 dol. Paskutiniu metu, 
atrodo, jis mažai kam berūpi, 
išskyrus parke žaidžiančius 
vaikus. Paminklo nuožulnios 
plokštumos tapo jiems lyg ir 
sporto įrenginys: įsibėgėję pa
daužos bando jomis užkopti 
ant paminklo. Nebevyksta 
prie paminklo ir buvę Dariaus 
- Girėno dienos minėjimai. Gal 
šiuo metu tą žygį užgožia 
įspūdingesni žmonijos pasieki
mai. Bet negalima išbraukti iš 
atminties to, kas anksčiau 
sukrėtė visą tautą, kėlė pasi
didžiavimą ir tautines ambici
jas. Net ir pokario kartai, 
neišgyvenusiai šių įvykių, Da
rius ir Girėnas liko legendi
niais didvyriais. 

Per Amerikos lietuvių radijo 
valandėlę ir „Draugo" dien
raštyje Petras Petrutis bandė 
atkreipti visuomenės dėmesį į 
šio paminklo, atidengto 1935 
m. liepos 28 d., liūdną būklę. 
Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos Čikagos 
skyriaus valdyba neliko abe
jinga iškeltoms problemoms. 
Jas antrame naujosios valdy
bos posėdyje, vykusiame vasa
rio mėn., buvo tariamasi, ką 
galima padaryti. Išsiaiškinus, 
kad Joe Kulys iš Marąuette 
Parko Lietuvių namų savi
ninkų organizacijos valdybos 
jau veda derybas su Parkų va
dybos (Park district) vado
vybe, ALIAS valdyba nutarė 
suderinti pastangas. Pamink
las buvo nuodugniai apžiūrė
tas, įvertinant jo esamą būklę 
ir reikalingus atlikti remonto 

darbus. Reikia pakeisti suiru
sias plokščių jungiamąsias 
siūles, per kurias į paminklo 
vidų patekęs vanduo skatina 
irimą. Įtrūkę ir ištrupėję be
toninės pakopos. Atnaujinimo 
prašosi marmuro plokščių pa
viršius ir bronzinės paminklo 
dalys. ALIAS Čikagos sky
riaus vardu buvo parašyti ir 
išsiuntinėti laiškai vyriausiam 
Parkų vadybos valdytojui Fo-
rest Claypool, Čikagos merui 
Richard M. Daley bei kitiems 
vadovaujantiems asmenims, 
reikalaujant nedelsiant imtis 
paminklo remonto. 

ALIAS Čikagos skyriaus ir 
Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
susirūpinimas paminklu at
kreipė ir amerikiečių spaudos 
dėmesį, pasirodę straipsniai 
(„Southwest News-Herald", 
„Daily Southtown" „Chicago 
Sun-Times" ) su Joe Kulio ir 
Teodoro Rudaičio pasisaky
mais. Darius ir Girėnas juose 
vadinami Xithuanian Lind-
berghs". 

Parkų vadybos tyrinėjimų ir 
planavimo direktorius Ed-
vvard K. Uhlir neabejoja, kad 
paminklas bus remontuoja
mas. Vadovybė neturi pakan
kamai lėšų, o penkerių metų 
laikotarpyje numatyta atre
montuoti apie 70-80 pamink
lų. Aišku, pirmenybė bus tei
kiama paminklams, kuriems 
bus sudaryti nepriklausomi 
fondai. Paminklo remonto są
mata siekia 40,000 dol., vado
vybė sutinka pradėti remonto 
darbus su sąlyga, kad pusę re
monto išlaidų padengtų lietu
vių visuomenė. Tokiu būdu 
savo tautinius paminklus at-
siremontavo čekai ir lenkai, 
šiuo metu vėl sėkmingai ren
ka lėšas lenkų visuomenė K. 
Pulaski ir T. Kosciuškos pa
minklų remontui. Turėtume ir 
mes pasekti jų pavyzdžiu. Juo 
labiau, kad čia pat ir 65-tosios 
skrydžio per Atlantą metinės. 

Buvo malonu per Amerikos 
lietuvių radijo valandėlę iš
girsti, kad jau atsirado ne vie
nas aukotojas. Šiuo metu ati
darytas Dariaus ir Girėno pa
minklo atstatymo fondas. Jam 
vadovauja pirmininkas Alber
tas Kerelis, Jr , ir direktoriai: 
Teodoras Rudaitis, Joe Kulys, 
Anatolijus Siutas. Norintieji 
prisidėti prie paminklo atnau
jinimo čekius gali siųsti: Da
rius & Girėnas monument res-
toration fund, SFB. 3960 W 
95th St., Evergreen Park, IL, 
60805. 

Aurelija Dobrovolskienė 

AR DRABUŽIAI 
„PADARO" ŽMOGŲ 

Trečiadienį, spalio 15 d. 
„Seklyčioje" įvyko madų paro
da, kuri, kaip ir pridera, pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Ši 
jau buvo net 10-toji „Sekly
čios" gyvavimo metuose. Vadi
nasi vyresniems dar labai rūpi 
gražiai ir elegantiškai apsi
rengti, kaip prie sidabrinių 
plaukų pritaikyti drabužio 
spalvą. 

Elena Sirutienė įvadiniame 
žodyje sakė, kad mados neturi 
pabaigos, o Paryžius esąs ma
dų lopšys. Dėl madų pabaigos 
nesiginčysiu, nes. kol pasau
lyje bus moterų, tai bus ir -ma
dos, bet kad Paryžius būtų 
madų lopšiu — ginčysiuos. 

Man atrodo, kad mados 
prasidėjo rojuje — po to, kai 
mūsų pirmieji tėvai, suvalgę 
tą nelemtą obuolį, pasijuto 
nuogi, pradėjo į medžius žval
gytis, tartis, kokiais lapais 
būtų geriau apsikaišyti, kad 
padoriau atrodytų. Ir kiek 
apie tą pačią pirmąją „Madų 
parodą" yra prifilosofuota, 
knygų prirašyta ir paveikslų 
pritapyta... Tačiau „Seklyčios" 
parodoje mados buvo atvežtos 
iš Paryžiaus ir iš Lietuvos. 

E. Sirutienė paaiškino, kad 
lietuviai vyrai kuklūs, nenori 
modeliuoti. Paprašyti — tik 

Draugo fondo narių suvažiavimo, vykusio lapkričio 1 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, preziudiumaa. U 
kairės: sekretorė Aldona Jurkutė, pirmininke Marija Reinienė ir DF direktorių tarybos pirm. Bronius Juodelis. 

užsimerkia ir krato galvas. Jai 
pavyko „prisišnekinti" vos du 
vyriškosios giminės atstovus: 
Joną Žebrauską ir Vytautą Di
joką. Jie abu labai geri ir pas
laugūs — visur padeda „Sek
lyčios" labui, ne vien tik madų 
reikaluose. 

Moteriškąją pusę atstovavo 
Sofija Plenienė (koordinavusi 
parodą), Juzė Žebrauskienė, 
Andrėja Valinavičiūtė, Kleo
patra Šimkuvienė, Palmyra 
Jakienė, Juzė Ivašauskienė 
(modeliuojanti dešimtą kartą), 
Aldona Pankienė. 

Parodoje buvo rodomi sporti
niai, šventadieniniai ir vakari
niai drabužiai. Sofija Plenienė 
pirmoji išėjo demonstruoti sa
vo pačios numegztą labai dai
lią rausvą suknelę, kuri taip 
pritiko prie Sofijos plaukų si
dabro. Juzė ir Jonas Žebraus
kai pasirodė sportiškai pasi
puošę ir nusiteikę: Juzė ne
šina teniso rakete ir sviediniu, 
o Jonas mosuodamas golfo laz
da. Andrėja Valinavičiūtė 
(aerobikos mokytoja trečiadie
niais „Seklyčioje") kaip stirna 
perbėgo porąkart per salę pa
sidabinus sportiniais bėgioji
mo drabužėliais. A. Pankie-
nės, K. Šimkuvienės, P. Jakie-
nės ir J. Ivašauskienės kos
tiumėliai ir kepuraitės bei kiti 
elegantiški priedai buvo pri
statyti lyg filme. — Buvo aiš
ku, kad moteriškės ne pirmą 
kartą modeliuoja. Golfo mėgė
ją vaizduojantis (tą įrodė švyt
ruodamas golfo lazda) pirmą 
parodos „posmą" užbaigė visa
da besišypsantis V. Dijokas. 

Antroje dalyje šventadieni
nius drabužius pirmieji de
monstravo Juzė ir Jonas Žeb
rauskai. Į Joną nebuvo kada 
žiūrėti, nes labai spoksojau į 
Vilniuje įsigytu violetiniu kos
tiumėliu apsirengusią Juzę. 
Vilniuje siūti drabužiai nei 
kiek neprastesni už paryžie-
tiškus. A. Valinavičiūtė skais
čiai sušvito gėlėta suknele ir 
sužavėtas stebėtojas pareiškė 
— taip gražu, kad „nereikia 

nei žiūrėti, reikia tik ploti". 
Kl. Šimkuvienės rusvas dra
bužis šiek tiek priminė žvėries 
kailį ir buvo labai įdomiai 
pasiūtas, originalus. A. Pan
kienė elegantiškai atrodė juo
da sunknele, ant kurios dėvėjo 
rausvą palaidinę. P. Jakienė 
puikiai pasirodė žaliame „an
samblyje". J. Ivašauskienė 
puikiai atrodė rudeniniu kos
tiumu, papuoštu karakulio 
apykakle. 

Plojom „kavalieriškai" atro
dančiam V. Dijokui. Kažkuri 
iš moteriškosios publikos net 
garsiai pareiškė, „nei atimti, 
nei pridėti". 

Vakariniai drabužiai buvo 
madų parodos (kaip dabar ir 
pas mus jau sakoma) viršūnė. 
Visos modeliuotojos puošnio
mis suknelėmis. 

Madų parodą užbaigė į dailų 
drabužį įsivilkęs V. Dijokas. 
Pasivaišinę skaniais pietumis, 
kurių metu bandėm aiškintis, 
ar tikrai, kaip vokiečiai saky
davo „Kleider machen Leute" 
(drabužiai padaro žmogų), ge

roj nuotaikoj skirstėmės na
mo. 

Emilija J. Valantinienė 

Draugo fondo metinis na
riu suvažiavimas 1997.11.01 
Jaunimo centre praėjo labai 
gerai. Tarybos pirmininko, in
vestavimo komisijos pirminin
ko, iždininko ir kontrolės ko
misijos pirmininkės praneši
mai priimti plojimais. Direkto
rių taryba, pasibaigus 2 metų 
kadencijai, papildyta perren-
kant Kostą Dočkų ir Vaclovą 
Momkų, naujai išrenkant Ma
riją Remienę. „Draugo" leidėjų 
— Lietuvių Katalikų spaudos 
draugija direktoriais į Draugo 
fondą paskyrė kun. Rimšelį ir 
dr. Petrą Kisielių. Į kontrolės 
komisiją išrinkta Vida Sake-
vičiūtė, pasitraukus Marijai 
Remienei. Kontrolės komisija 
pirmininku išrinko dr. Kazį 
Ambrozaitį, sekretore Vidą 
Sakevičiūtę, Antanui Valavi
čiui liekant nariu. — 

Suvažiavimui pirmininkavo 
Marija Remienė ir sekretoria
vo Aldona Jurkutė 

SKELBIMAI 

Dariaus ir Girėno oaminklas Marquette Parke, prie Cahfornia ir 67 gatves 
Nuotr Stanio Žilevičiau* 

x Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėne
siniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 

x Transpak, s iuntiniai , 
pinigai į Lietuvą. Ketvirtadie
niais iki 8 vai . vakaro. 
Transpak, 4545 W 63 St., Chi-
cago, IL 60629, tel. 773-838-
1050. , 

(sk.) 
x Lietuvių Tautinių namų 

30-tasis metinis narių susi
rinkimas įvyks 1997 m. lap
kričio 8 d. šeštadienį 3 v.p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus pastogėje, 6500 So. 
Pulaski Rd. Čikagoje. 

L.T.N. nariai ir jų svečiai 
kviečiami susirinkime dalyvauti. 

x Amatų tema, tokia sava ir 
brangi visų kartų lietuviams, 
šiandien dar tikrai neišeikvėpė! 
Tą parodė ir 26-oji lietuvių 
fotografijos paroda, kurios už
darymas įvyks š.m. lapkričio 7 
d. 8 vai. vakaro Jaunimo 
centro kavinėje. Bus pagar
sintos premijuotinos įdomiau
sios amatų fotografijos. Budrio 
Lietuvių foto archyvo fondo 
steigėja ir pirmininkė dr. Milda 
Budrienė supažindins su kitų 
metų parodos tema. 

Amatų tema bus pratęsta 
programoje, kurią paruošė ir 
praves Aldona Jurkutė, o daly
vaus kanklininkė Daiva Kim-
tytė, Vilniaus JŽemynos" gimna
zijos direktorius Algimantas 
Šventickas ir dail. Genovaitė 
Skrabulienė. 

Vakarą rengia Budrio Lie
tuvių foto archyvo fondas. 

(sk.) 

' x 50 m. moteris ieško slau
gymo darbo. Skambinti: 773-
436-1366. 

(sk.) 
x Filmuojame Lietuvoje 

pagal užsakymą. Video juostelę 
atsiunčiame į namus. KODĄ 
SERVICE, tel. 773-330-0794. 

(sk.) 

x Atlantic Express Corp. 
pristatys kalėdinius siuntimus 
Lietuvoje tiesiai į namus. Tal-
pintuvas išplaukia lapkričio 8 d. 
Informacijai teb 800-775-7363. 

(sk.) 
x Lietuvių fondui vajaus 

proga aukojo: $500 Vytautas 
ir Stasė Paulioniai; po $200 
Gediminas ir Leonidą Kazėnai, 
Liudas ir Irena Kirkai, „X", 
Antanas ir Viktorija Valavičiai; 
$150 Juozas ir Giedrė Končiai; 
po $100 JAV LB Lemonto 
apylinkė, dr. Arvydas Koncė, 
Bronius ir Bronė Nainiai, 
Stasys Vanagūnas. Nuoširdžiai 
dėkojame ir prašome aukas 
siųsti Lietuvių fondui, 14911 
- 127th St., Lemont, IL 60439, 
tel. (630) 257-1616. 

(sk.) 
s Karaliaučiaus srities lie
tuviškų mokyklų paramai, 
per Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo: 
$100 —Jurgis Bendikas. $30 
— Kazys Januta. Po $25 — 
Edmundas Jasiūnas, dr. Algir
das Devenis ir Algirdas Gus
taitis. Po $20 — Greta Bra
žinskas ir Harry Ilgauskas. $5 
— Rita Neimanas. Dėkodami 
visiems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje, au
kas siunčiant: „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct, Na-
perville, IL 60540-7011. 

(sk.) 




