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Kas garantuos Baltijos saugumą
— vakariečiai ar rusai?
S t o k h o l m a s , lapkričio 6 d.
(BNS) — Stokholme vykstan
čios tarptautinės konferencijos
pranešėjai iš Rytų ir Vakarų
ketvirtadienį nepriėjo bendrų
išvadų, kam naudingas ir kam
pavojingas NATO plėtimasis.
JAV ir Rusijos diplomatai
„laužė ietis", ginčydamiesi,
kuri organizacija turėtų tapti
saugumo Europoje garantu.
JAV siekia per jau veikian
čias institucijas nukreipti Bal
tijos jūros regiono valstybes į
„pagrindinę Europos politikos
srovę", konferencijoje teigė
JAV valstybės sekretorės pa
tarėjas Ronald Asmus, pa
brėždamas, kad Baltijos regio
no saugumas turi būti užtik
rintas per egzistuojančias or
ganizacijas — NATO, ES ir
ESBO.
R. Asmus, kuris yra vienas
NATO plėtimo ideologų, įspė
jo, kad saugumas negali būti
„regionalizuojamas".
„Nei NATO, nei JAV ar ki
tos valstybės siekiams nenau
dingas naujų struktūrų kūri
mas regione", pritarė R. As
mus JAV ambasadorius Robert Hunter. Anot jo, turi būti
siekiama įjungti regioną į cen
tralizuotą saugumo ir pasto
vumo struktūrą.
Ambasadorius R. Hunter
pabrėžė JAV administracijos
„Baltijos
veiksmų
plano"
svarbą. Šiuo planu, pasak jo,
siekiama stiprinti JAV ryšius
su Baltijos valstybėmis bei jų
santykius su Rusija.
R. Hunter pabrėžė, kad
gruodį planuojama pasirašyti

JAV-Baltijos valstybių charti
ja yra ne kompensacija Lietu
vai, Latvijai ir Estijai nepakliuvus į pirmąją NATO plėti
mo bangą, o priedas, kuris pa
dės siekti šio tikslo.
Įtakingas amerikiečių
RAND sąjungos apžvalginin
kas Stephen Larrabee atkrei
pė dėmesį į tai, kad Rusijos
baimę būti atskirtai po NATO
išplėtimo gali padėti įveikti
Baltijos valstybės, kviesdamos
ją pasirašyti laisvos prekybos
sutartis.
Tokia regioninė laisvos pre
kybos organizacija, S. Larra
bee
„pakrikštyta''
BAFTA
(Baltic Free Trade Agreement), įsijungus į ją ir Lenki
jai, jo nuomone, turėtų „mil
žinišką potencialą".
Tuo tarpu Rusijos URM am
basadorius specialiems pavedimams
Vladimir
Šustov
griežtai prieštaravo Baltijos
valstybėse vyraujančioms nuo
monėms, kad saugumą galima
užsitikrinti
tik
įstojus
į
NATO.
„Mes nereikalaujame pa
leisti NATO, o tik norime sus
tabdyti organizacijos plėtimą
si į Baltijos valstybes", sakė V.
Šustov. „Mes išvedėme ka
riuomenę, išmontavome įran
gą ir neketiname jos atgal
įvesti. Norime, kad Baltijos
valstybės būtų saugios ilgą
laiką", teigė Rusijos diploma
tas.
Jis pabrėžė ESBO reikšmę
saugumui Europoje. „ESBO
sprendimai buvo ir bus Dievo
įsakymai", sakė V. Šustov.

Saugumas Europoje yra
nedalomas
S t o k h o l m a s , lapkričio 6 d.
(BNS) — Ketvirtadienį Lietu
vos užsienio reikalų ministras
Algirdas Saudargas, kalbėda
mas Stokholme vykstančioje
tarptautinėje
konferencijoje,
skirtoje s a u g u m u i
Baltijos
jūros regione, pabrėžė, kad
Baltijos jūros regiono saugu
mas yra n e a t s k i r i a m a s nuo
viso žemyno saugumo, ir j a m

Lietuva nori
pasiųsti s a v o
atstovus į NATO
vadavietes
Briuselis, lapkričio 6 d.
(BNS) — Ketvirtadienį NATO
būstinėje Briuselyje sąjungos
ir bendradarbių susitikime
ginkluotės planavimo klausi
mais dalyvavęs Lietuvos kraš
to apsaugos viceministras Jo
nas Kronkaitis, pareiškė, kad
Lietuva norėtų siųsti savo at
stovus į NATO vadavietes.
Pasak viceministro, Lietuva
mano, kad pirmieji Lietuvos
kariškiai galėtų pradėti dirbti
Danijoje veiksiančioje NATO
regioninėje vadavietėje.
Dvi dienas vykusiame susiti
kime J. Kronkaitis pabrėžė
NATO ir bendradarbių darbo
ginkluotės srityje svarbą. Jis
sakė, kad Lietuva ypatingą
dėmesį šioje srityje skiria
ginkluotės kokybes užtikrini
mui, pirkimo praktikai, sprog
menų pervežimui ir saugoji
mui.
Kitų metų NATO ir kitų val
stybių bendradarbiavimo pla
ne numatytos daug platesnės
galimybės
bendradarbiams
įsijungti į kai kurias sritis, ku
rios iki šiol buvo tik NATO
išimtinė teisė.

pasiekti būtina tinkamai iš
naudoti jau veikiančias struk
tūras.
Konferenciją surengė JAV
ambasada Stokholme bei Šve
dijos tarptautinių Santykių ir
Tarptautinio taikos tyrimų in
stitutai.
Ministras, kreipdamasis į
10-ies Baltijos regiono valsty
bių diplomatus, politologus ir
žurnalistus, pabrėžė, kad pa
grindinis tikslas yra pagerinti
veikiančių institucijų darbą, o
ne didinti jų skaičių. Jis tokiu
būdu netiesiogiai atsakė į Ru
sijos pasiūlymus įtvirtinti sau
gumą per dvišales ar dau
giašales sutartis su Baltijos
valstybėmis arba pasirašant
regionų saugumo susitarimą.
A. Saudargas siūlė plėsti at
virumą, pasitikėjimą ir dia
logą regione per jau vei
kiančias euroatlantines insti
tucijas — ESBO, Europos Ta
rybą, Europos Sąjungą, NATO
ir Baltijos Jūros Valstybių Ta
rybą (BJVT).
Pabrėžęs tolesnio ekonomi
nio, socialinio ir aplinkosau
gos bendradarbiavimo su Ru
sija svarbą, Lietuvos UR mi
nistras įspėjo ir apie iš šios
valstybės kylančius pavojus —
nelegalią migraciją, tarptau
tinį nusikalstamumą, narko
tikų, ginklų ir branduolinių
medžiagų kontrabandą.
Jis paragino kuo greičiau
parengti ir pasirašyti atitinka
mas tarptautines
sutartis,
ypač dėl nelegaliai atvykusių
asmenų grąžinimo.
A. Saudargas, pasinaudojęs
proga, pristatė Lietuvos veik
smus, ruošiantis prisijungti
prie ES ir NATO. Ministras
teigė esąs patikintas Europos
Komisijos prezidento Jacques

Pasaulio

naujienos

(Remiantis BNS. Rea'.er, DPA. AP, )nt>"r<ax. ITAR-TASS, BeiaPAN.
R1A ir ELTA žir.ių agentūrų pranešimats)

Vašingtonas.
Jungtinis Baltų amerikiečių komitetas para
gino Jungtinių Valstijų Senatą ir Bill Clinton administraciją
sudaryti tvarkaraštį, paga! kurį Estija, Latvija ir Lietuva pil
nateisėmis NATO narėmis taptų iki 2001 m. Mati Koiva, Ko
miteto vadovybes narys ir Estų amerikiečių valstybinės tary
bos prezidentas, trečiadienį kreipėsi į Senato užsienio ryšių ko
mitetą ir sake, jog Europos saugumas ir pastovumas geriausiai
būtų užtikrintas tuo atveju, jei į NATO būtų priimtos visos to
norinčios valstybes. M. Koiva paragino senatą pritarti Lenki
jos, Vengrijos ir Čekijos narystei NATO ir nevaržyti antrojo
sąjungos plėtros rato. apimsianėio Baltijos valstybes. JAV estų
atstovo nuomone, derybos su Baltijos valstybėmis turėtų prasi
dėti 1999 m., kai Lenkija, Vengrija ir Čekija taps NATO narė
mis. Tai atitinka ir JAV valstybinius bei saugumo tikslus, sakė
M. Koiva.

Lietuvos valstybes sienos apsaugą padės užtikrinti „La»d Rover Defender" visureigiai. Specialiai Lietuvos sąly
goms pritaikytus 152 visureigius pasienio policija įsigyt už Didžiosios Britanijos firmos „Land Rover" suteiktą
maždaug 2 milijonų svarų sterlingų (13 mln. litų; paskola, kuriai garantiją suteikė Lietuvos vyriausybe. D. Bri
tanijos firma laimėjo konkursą, kuriame dalyvavo net l t pasaulio firmų.
Nuotr.: „Land Rover Defender" visureigiai pasiruošę išvykti į Lietuvos pasienio postus.
(Elta'

Valstybės sienos apsaugai reikia
daugiau dėmesio

* Kitų m e t ų
Lietuvos
krašto apsaugos biudžeto lė
šos tikriausiai bus paskirsty
tos pagal naujovišką, NATO
Atsižvelgus į nusikaltimų, reiklavimus atitinkantį planą.
kertant valstybės dieną, pobū Tokias gynybos planavimo
dį, sustiprinta Lietuvos ir Bal gaires, kurios savo forma pri
tarusijos sienos apsauga, ir mins kalendorių, ketinama
todėl 40 proc. teko sumažinti parengti dar šiemet. Pagal šį
sienos su Latvija apsaugą.
projektą turėtų būti paskirsty
Kitų metų pradžioje tikima tos ir 1998-ųjų biudžeto lėšos.
si baigti sienos su Baltarusija
* Lietuvos N a c i o n a l i n i o
pažymėjimą. 652 kilometrų
radijo ir televizijos taryba nu
ruožą Lietuva ir Baltarusija
tarė s!:elbti konkursą NRTV
žymi, pasidalijusios pusiau.
generalinio direktoriaus parei
Taip pat nuo kitų metų
goms užimti. NRTV liko be
pradžios šios sienos stebėjimui
direktoriaus, kai teismo į šias
bus pradėti "uaudoti nauji
pareigas grąžintas žurnalistas
stebėjimo prietaisai ir įranga,
Vytautas Kvietkauskas atsis
kurios vertė — apie 6 mln. do
tatydino, o televizijos vadybi
lerių.
ninkas Arvydas Ilginis, grąži
Pasak V. Žiemelio, stipri nus V. Kvietkauską, buvo at
nant Lietuvos valstybinės sie leistas. Dabar NRTV vadovo
nos apsaugą, statomi nauji pareigas laikinai eina genera
stebėjimo bokštai, tiesiami ta linio direktoriaus pavaduoto
kai, keliai, kuriama kompiute jas Algirdas Trakimavičius.
rinė informacinė sistema.
(Elta)

Vilnius, lapkričio 8 d.
(BNS) — „Gyvenome tik šia
diena, nes vyriausybė ir Sei
mas neskyrė reikiamų lėšų
sienos apsaugai", ketvirta
dienį Seime sakė Vidaus rei
kalų ministras Vidmantas
Žiemelis, pažymėdamas, kad
iki šių metų Lietuvos valsty
binė siena, ypač rytinė, nebu
vo stiprinama.
Jis teigė, kad sienos apsau
ga, siekiant Europos Sąjungos
narystės, yra viena iš pagrin
dinių problemų, todėl šiemet
buvo pradėta Pasienio policijos reforma.
^^
* A t e i n a n č i a i s m e t a i s pla
nuojama atsisakyti Lietuvos
piliečių pasuose įrašo apie
nuolatinę gyvenamąją vietą.
Seimas priėmė protokolinį nu
tarimą, kuris skelbia, kad
įrašas apie nuolatinę gyve
namąją vietą pasuose bus
Artėjant prezidento
įrašomas ne ilgiau kaip iki
1998 metų liepos 1 dienos. Pa
— Prezidento
posto sie
keistuose Piliečio paso nuo kiantis euroskeptikų judėjimo
statuose atsisakyta paso galio vadas Rimantas Smetona ke
jimo užsienyje spaudo. (Elta)
tvirtadienį Vyriausiajai rin
kimų komisijai (VRK) įteikė
Lietuva pakviesta mažiausiai iš visų kandidatų
dalyvauti Bosnijos — 23,154 — parašus. VRK
dalį parašų paprastai pri
konferencijoje
pažįsta negaliojančiais. Ta
Vilnius, spalio 30 d. (BNS) čiau R. Smetona įsitikinęs,
— Lietuvos užsienio reikalų kad jo atneštų parašų užteks
ministerija yra gavusi Vokie (reikia 20.000). Specialioje an
tijos
oficialų
kvietimą ketoje jis nurodi nebendradar
Lietuvos vyriausybės atsto biavęs su specialiosiomis už
vams dalyvauti gruodžio 9-10 sienio valstybių tarnybomis, o
dienomis Bonoje vyksiančioje savo turima turtą įvertino
Taikos įgyvendinimo Bosnijoje 8.800 litų.
ir Hercegovinoje konferenci
— Kandidatas
į
prezi
joje.
dentus
teisininkas Artūras
Anot pranešimo, 1995 m. Paulauskas nusprendė, kad jo
įkurtos Taikos Įgyvendinimo bendradarbiavimas su socia
Tarybos, pakeitusios Tarptau listais yra „sunkiai įsivaizduo
tinę konferenciją dėl buvusios jamas". A. Paulauskas mano.
Jugoslavijos, susitikimai vyks kad „kai kurio> socialistų pro
ta 2 kartus per metus. Tarybą graminės nuostatos yra nesu
sudaro 45 valstybės ir 15 tarp
derinamos su jo rinkimų pro
tautinių organizacijų.
grama", ketvirtadienį paskel
Oficialus pakvietimas daly bė šio kandidato rinkimų
vauti Bonos susitikime, kur stabo atstovas Arvydas Juo
bus aptariami Taikos susitari zaitis. Jo pareiškime nenuro
mo įgyvendinimo klausimai, domos priežastys, privertusios
yra svarbus Lietuvos, kaip ak A. Paulauską pakeisti savo
tyvios Taikos įvedimo pajėgų nuostatą dėl socialistų. Jiems
(IFOR) ir Stabilizavimo pajė
viešai paskelbus apie savo
gų (SFOR) operacijų dalyvės.
paramą, jo -tabo atstovas
siekiančios prisidėti prie sau
spaudai teigė, kad socialistai
gumo užtikrinimo Europoje,
yra oficialiai Lietuvoje vei
pripažinimas, sakoma pranekianti jėga, ir A. Paulauskas
Sime.
neatstumia jokių rėmėjų. A.
Santer pažadu, kad Lietuvai Juozaitis rašo. kad A. Pau
tęsiant reformas dabartiniu lauskas atsisako ryšių su ek
greičiu ir apimtimis, kitąmet stremistinėmis kraštutinėmis
Komisija pataisys savo vertin organizacijomi-. o „socialistai
imus ir priims teigiamą spren yra kraštutinė politinė jėga".
— Liaudies
vienybės
dimą.

Strasbūras.
Trečiadienį Europos Taryba paskelbė naują
Pilietybes konvenciją, kuri turėtų padėti išspręsti pilietybes
problemas, kylančias dėl migracijos ir naujų Europos valstybių
atsiradimo po komunizmo žlugimo. Konvencija ragina vyriau
sybes suteikti pilietybę žmonėms, gimusiems tos valstybės teri
torijoje, ilgą laiką teisėtai jose gyvenantiems ir susituokusiems
su tos valstybės piliečiais. Taip tikimasi sumažinti žmonių be
pilietybės skaičių. Konvencijoje taip pat prašoma suteikti dvi
gubą pilietybę, tikintis sušvelninti problemas, susijusias su
Vidurio Europos valstybių skilimu. Konvenciją gali pasirašyti
40 valstybių-narių, iš kurių 12 jau pareiškėją pasirašysiančios.
Vašingtonas.
JAV Kongreso Atstovų Rūmai trečiadienį
svarstė devynis įstatymų projektus, kurių tikslas — imtis
griežtų priemonių prieš Kinija dėl žmogaus teisių pažeidimų.
Šie įstatymai svarstomi vos savaitė po to, kai prezidentas Bill
Clinton Baltuosiuose Rūmuose šiltai priėmė Kinijos prezidentą
J i a n g Zemin. Projektuose siūloma neleisti įvažiuoti į JAV
tiems Kinijos pareigūnams, kurie kaltinami persekiojimu už
religinius įsitikinimus bei pastangomis versti moteris darytis
abortus. Taip pat siūloma neleisti Kinijai naudotis JAV remia
momis paskolomis, net ir skirtomis humanitariniams tikslams.
Projektus remia Kongreso respublikonų vadovybė, tačiau nepa
laiko B. Clinton administracija.
Taibei. Trečiadienį Taivvanas kreipėsi i pasaulio bendriją
prašydamas paremti netvirtą šios valstybės demokratiją ir ap
kaltino komunistinę Kiniją mėginimu, prisidengus „pseudodemokratija", apkvailinti pasaulį.Viceprezidentas Lien Chan sa
kė, jog Taiwanas yra „teisingoje istorijos pusėje" ir kritiškai at
siliepė apie JAV bei kitas valstybes, kurios varžydamos ją dip
lomatiniu „embargo", nuolaidžiauja Kinijai. Jis paskatino pa
saulio bendruomenę įsileisti Beijing ir Taibei į atviro pasaulio
forumą ir taip užtikrinti demokratijos vystymą ir tikrą tautos
santarvę abiejose Taiwano sąsiaurio pusėse.

Weimar. Vokietijos. Prancūzijos ir Lenkijos gynybos minis
trai pirmadienį paskelbė apie trejų metų bendrų karinių praty
bų programą, kuri skirta padėti Lenkijai pasiruošti stojimui į
rinkimams:
NATO. Kasmetinės trijų valstybių kariuomenių, laivynų bei
oro pajėgų pratybos vyks nuo 1998-ųjų metų. Jos padės pritai
sąjungos pirmininkas Jurijus
kyti Lenkijos karines pajėgas prie NATO reikalavimų.
Subotinas nutarė „pasitraukti
Ryga. Latvijos — paskutinės iš Baltijos valstybių — Užsie
iš muštynių" ir nebedalyvauti
kovoje dėl Lietuvos prezidento nio reikalų ministerija antradienį atmetė Rusijos pasiūlytas
posto, praneša „Respublika" saugumo garantijas, kaip neatitinkančias naujosios Europos
(11.05). „Šiuo atveju aš esu dvasios. Vienašalių saugumo garantijų, kaip ir regioninio sau
sliekas, todėl nutariau pasi gumo, niekada nebuvo ir nėra Latvijos užsienio politikos dar
traukti iš kovos lauko", kal botvarkėje, sakoma URM pareiškime. „Latvijos saugumo poli
bėjo J. Subotinas, jaučiantis tikos strateginiai tikslai nesikeičia. Tai — pilnateisis dalyva
pareigą paremti tvirtesnes vimas Europos Sąjungoje ir NATO, geros kaimynystės santy
pozicijas turintį
kandidatą. kių palaikymas su Rusija ir kitomis regiono valstybėmis", pa
Pasak „Lietuvos ryto" '11.05;, brėžia ministerija. Pareiškime pažymima, jog L'RM teigiamai
jis neslėpė simpatizuojąs So vertintų, jeigu Rusija aktyviau dalyvautų regioniniame bend
cialdemokratų partijos iškel radarbiavime, taip pat palaikytų glaudžius ryšius su Europos
ir transatlantinėmis organizacijomis.
tam V. Andriukaičiui.
— Seimo narys
Kazys
Bona. „Europos bendroji valiuta gali sunaikinti Europos
Bobelis ketvirtadienį įteikė Sąjungą, kadangi jos trūkumu nebus įmanoma atitaisyti kitais
Vyriausiajai rinkimų komisi veiksmais", trečiadienį Vokietijos savaitraštyje ..Die Zeit" rašė
jai 24,500 savo rėmėjų parašų, garsusis finansininkas George Soros. Pasak jo, ..tai, kad ne
kad dalyvautų prezidento rin priklausomas bankas nustato valiutų politiką, kartu su pasto
kimuose. Žurnalistams
K. vumo paktu, kuris numato griežtas finansų politikos taisykles.
Bobelis sakė esąs patikimiau atima iš vyriausybių visą ekonominio valdymo galią". 1999
sias tarp visų savo konku metais įvedamas „euro" bus iš prigimties nelankstus, todėl
rentų, nes yra „švarus kaip bendra finansų politika tarp valstybių-dalyvių įgys gyvybiškai
krištolas". K. Bobelis savo svarbią reikšmę, sako G. Soros. Pasak Reuters, plačiai mano
turtą įvertino 431,000 litų. ma, kad G. Soros 1992 m. uždirbo milijardą dolerių, pasinau
Anketoje jis nurodė nebendra dodamas Keitimo kurso mechanizmo nelankstumu. Kryptingai
darbiavęs su užsienio specia pardavinėdamas Anglijos svarą, jis privertė Didžiąją Britaniją
liosiomis tarnybomis. K. Bobe - pasitraukti iš šio proceso.
lis neatnešė kandidatams ne
Maskva. Čečėnija pradėjo pumpuoti nafta i Rusiją pagrin
privalomo pažymėjimo dėl diniu naftotiekiu, kuris buvo apgadintas 1994-1996 metų karo
savo sveikatos. „Pats esu chi metu. Rusijos ir Čečėnijos nuomone, pradėjęs veikti naftotiekis
rurgas ir galėčiau kitus kan yra gyvybiškai svarbus, norint atgaivinti pakrikusią Čečėnijos
didatus patikrinti", teigė jis.
ekonomiką, tačiau naftotiekio remonto darbai bei jo atidary
— Vilniaus
universiteto mas užsitęsė del tarp valstybių kilusių politiniu ginču.
rektorius Rolandas Pavilionis
ketvirtadienį Vyriausiajai rin gas pilietinio aktyvumo ska
KALENDORIUS
kimų komisijai įteikė 27,500 tinimas. R. Pavilionis sake
savo rėmėjų parašų ir už žurnalistams, kad dėl para I Lapkričio 7 d.: Ernestas,
tikrino, kad rinkdamas pa mos sau nesiderejęs su jokia Rufas. Sirtautas. Gotaute.
rašus, nenaudojo spaudimo politine jėga. Anketoje jis nu
Lapkričio 8 d.: Severas.
studentams. Tuo tar , . s t a  rodė nebendradarbiavęs su Viktorinas. Gedvydas. Do
cija pasirašyti už jt v'iiniaus užsienio specialiosiomis tarny mante. 1953 m. Vladimiro ka
universiteto fakultetuose, pa bomis, o savo turtą jis įvertino lėjime mirf vysk Mečislovas
sak rektoriaus, buvo naudin- 118.000 litų.
Reinys.

Po to, kai Ž. Ilgausko ir Sh.
Kemp pora pagal pelnytus
taškus 39:31, o pagal atkovo
tus kamuolius 19:14 nugalėjo
„Spurs" klubo „bokštus dvy
nius" („Twin Towers") T. Duncan ir D. Robinson, Sh. Kemp
tvirtino, kad vidurio puolėjas
iš Lietuvos žaidė geriau už T.
Duncan.
„Ž. Ilgausko darbas nusipel
no pagyrimo. Jis tikras lyde
ris", — po išvykos į Houstoną
ir San Antonio kalbėjo Clevelando komandos vyriausiasis
treneris Mike Fratello.
Apžvalgininkai
pastebėjo,
jog Ž. Ilgauskas turi labai il
gas rankas: atstumas tarp jo
ištiestų rankų prilygsta 230
centimetrų ūgio žaidėjo duo
menims.
Pastebima, jog tik keliais
centimetrais už B. Daugherty
aukštesnis Ž. Ilgauskas iš
skėstomis rankomis gali apim
ti beveik 25 centimetrais dau
giau negu buvęs „Cavaliers*
komandos „centras".
Gintautas Alksninis
(LR, 11.05)
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VLADAS ADOMAVIČIUS PRIE
80 M. GYVENIMO SLENKSČIO
Kaune sporto draugų tarpe
jį vadindavo „Juja".
Vokietijoje 1946 metais, kai
jį susipažinau, jis vadinosi
Vladas Adomavičius. Tai buvo
išeivijos futbolo rinktinėje,
kurioje žaidė tokie žinomi Lie
tuvos žaidėjai, kaip Jeršovas,
Tėvelis. Bačinskas. Žymiau
sias, tačiau buvo Adomavi
čius. Jis futbolo aikštėje buvo
autoritetas, diktavo žaidimą,
o jo staigūs ir aštrūs šūviai
dažnai krisdavo į priešininko
vartus. Mano ir kitų žaidėjų
uždavinys buvo — gavus ka
muolį, kuo skubiau ir tiksliau
perduoti Adomavičiui. Jis jau
žinojo, ką su juo daryti.

1943 metais vedęs Luciją
Statulevičiūtę, jau artėja prie
60
vedybinio jubiliejaus,
0 šių metų lapkričio 20 d.
Madas žengs per 80-jį gyveni
mo slenkstį. Linkėdami jam
ištvermės ir geros formos,
tikėkime, kad vėl kartu ke
liausime kitą vasarą į Lie
tuvą. Ten vyks VI PLS žaidy
nės, dainų ir šokių šventė, o
svarbiausiai — II Tautinė
olimpiada. J ją Adomavičius,
kaip I Tautinės olimpiados
dalyvis, yra kviečiamas ypa
tingam pagerbimui.

V. Adomavičius jau nuo
1937 m. atstovavo Lietuvos
rinktinėj, buvo Lietuvos čem
pionas su Kauno „Tauro" klu
bu, buvo pažiba išeivijos rink
tinėje ir keletą metų dar žaidė
už New Yorko „Atletų" klubą.
Autoritetas jis buvo ir prie
ping-pongo stalo. Gerai atsi
menu, kaip per ŠALFAS s-gos
žaidynes New Yorke stalo te
niso varžybose stojau prieš
Adomavičių. Puoliau gana
stipriais smūgiais iš kairės ir
dešinės, bet sviedinukas vis
grįždavo ant stalo. Jo veide
galėjau įskaityti: „Vaikine, be
reikalo vargsti". Pralaimėjau
beveik „sausomis". Taip, Ado
mavičius buvo vienas geriau
sių Lietuvos stalo teniso žai
dėjų, du kartus Lietuvos čem
pionas dvejete su S. Meilumi.
Laimėjo keletą turnyrų Vokie
tijoje ir dar puikiai kovojo už
lietuvių komandą New Jersey
valstijoje.
Dar ne viskas. Jis žaidė ir
krepšinį Kauno „Tauro" klu
be, net buvo kandidatas į Lie
tuvos krepšinio rinktinę.
Gyvenime Adomavičius savo
autoriteto nerodo. Visada
draugiškas, simpatiškas. Visa
da remia sportą, dalyvauja,
kur tik gali. Kartu keliavome
į III PLS žaidynes Australi
joje, kur jis buvo pagerbtas,
kaip I Tautinės olimpiados
dalyvis. Kartu keliavome į IV
PLS žaidynes, kur jis buvo
garbės svečias.

a r p Clevelando lietuvių.

Ž. ILGAUSKU SUSIŽAVĖJO
NBA ŽVAIGŽDĖS IR SPAUDA
NBA klubo „Cleveland Ca
valiers" vidurio puolėjo Žyd
rūno Ilgausko startas lygos
čempionate pranoko visus tre
nerių ir Clevelando komandos
gerbėjų lūkesčius.
22 metų 219 cm ūgio lietuvis
savo pirmosiose rungtynėse
NBA pagal daugelį statistikos
rodiklių įveikė universaliausią
ir efektyviausią lygos „centrą"
Hakeem 01ajuwon iš „Houston Rockets".
Antrosiose rungtynėse Ž. Il
gauskas niekuo nenusileido
„Admirolu"
pravardžiuoja
mam David Robinson iš „San
Antonio Spurs" komandos.
. Taip teigė daugelis Jungti
nių Valstijų spaudos leidinių
po pirmųjų dvejų Ž. Ilgausko
žaistų rungtynių NBA čem
pionate.
Spalio 31-ąją Houstone pir
mosiose sezono rungtynėse Ž.
Ilgausko ir H. Olajuvvon dvi
kovoje pagal pelnytus taškus
lietuvis laimėjo 16:10, pagal
sugriebtus kamuolius 16:8.
„Ž. Ilgauskas kovojo iš visų
jėgų ir sužaidė gerai. Ateityje
jis turėtų rungtyniauti dar ge
riau", — taip apie lietuvį po
rungtynių Houstone atsiliepė
„Rockets" vidurio puolėjas H.
01ajuwon.
Per dvejas pirmąsias NBA
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rungtynes Ž. Ilgauskas viduti
niškai pelnė po 14.5 taško ir
atkovojo po 12.5 kamuolio.
Ypač sėkmingai jis grūmėsi po
varžovų krepšiais per dvejas
rungtynes sugriebė 13 kamuolių.
Tai, kad aistruolių „ZHEEdrew-nas Ill-GAUS-kus" va
dinamas arba tiesiog „Di
džiuoju Z" pravardžiuojamas
nedaug patirties turintis Ž. Il
gauskas taip gerai pradėjo
savo karjerą NBA, ekspertams
buvo didelė staigmena.
Jau dabar pradėta kalbėti,
kad jeigu „Didysis Z" ir toliau
taip sėkmingai „rinks" atšoku
sius kamuolius, o likusieji
NBA žaidėjai išlaikys praėju
sio sezono šio rodiklio vidurkį,
pasibaigus lygos pirmenybėms
Ž. Ilgauskas per vienerias
rungtynes pagal sugriebtų ka
muolių vidurkį nusileis tik
Dennis Rodman iš „Chicago
Bulis".
Norėtų žaisti geriau
„Manau, kad galiu žaisti ge
riau — tvirtino pats Ž. Ilgaus
kas. — Pramečiau kelias bau
das, padariau klaidų. Turiu
dar ilgai ir atkakliai tobulinti
savo žaidimą".
Sezono eigą sekantys ap
žvalgininkai spėjo pastebėti,
jog lietuvio startas NBA buvo
efektyvesnis už šių metų NBA

1946 n; lietuviu futliolo rinktine, /.nd^iusi prieš Frankfurto Eintrarht. I* k stovi - Kitas II. Kitas I Tėvelis,
Adomavičius. Jeršovas, Baziliauskas, Pilkauskas ir G r y b a u s k a s . Klūpo — Kėvelaitis. P e r k ū n a s ir Pliuškevičius

naujokų biržoje JSan Antonio
Spurs" pirmuoju numeriu pa
sirinkto Tim Duncan žaidimą
(šis krepšininkas
debiuto
rungtynėse pelnė 15 taškų ir
atkovojo 10 kamuolių).
„Stengiausi žaisti kuo ge
riau, — sakė Ž. Ilgauskas. Tie
vaikinai D. Robinson, H. Olajuwon, T. Duncan yra puikūs
krepšininkai, man su jais ko
voti nelengva. Nelengva buvo
ir dvejus metus sėdėti nežaidžiant. Dabar jaučiuosi lai
mingas vien todėl, kad vėl esu
aikštėje".
Prieš praėjusį sezoną „Cava
liers" pasirinko krepšininką iš
Lietuvos pirmajame naujokų
biržos rate 20-uoju numeriu.
Tačiau NBA čempionate Ž. Il
gauskas debiutavo tik dabar
(jam teko metus gydytis su
laužytą koją).
Anksčiau dėl kojos traumos
krepšininkas metus beveik
nežaidė ir Lietuvoje.
Komentatoriaus
komplimentai
Kai kurių straipsnių auto
riai prisiminė, jog 1986 m.
NBA naujokų biržoje į „Ca
valiers" pirmuoju numeriu pa
šauktas „centras" Brad Dau
gherty debiuto rungtynėse
įmetė 8 taškus ir atkovojo 13
atšokusių kamuolių.
Dėl traumos su NBA anksti
atsisveikinęs B. Daugherty sa
kė: „Manantiems, jog Ž. IIgauskui dar reikia sustiprėti
fiziškai ir priaugti svorio,
atėjo metas atsisveikinti su
šiomis mintimis. Šis 122 kilo
gramus sveriantis žaidėjas
yra pakankamai didelis, jis
nesileis stumdomas".
„Be abejonės, Žydrūnas per
vienerias rungtynes turėtų su
griebti bent po šešis ar septy
nis kamuolius. Jis aukštai ke
lia rankas ir paima 'aukštus'
kamuolius", — taip Ž. Ilgaus
ko žaidimą vertino šiuo metu
televizijoje krepšinio komen
tatoriumi dirbantis B. Dau
gherty.
Buvusi „Cavaliers" žvaigždė
pridūrė, jog atkovojęs kamuolį
lietuvis, kitaip nei daugelis
kitų lygoje žaidžiančių aukšta
ūgių, nenuleidžia jo pernelyg
žemai.

„Metropolitan" lygos I divizi
jos rudens sezono pirmenybių
rungtynėse „Lituanicos" fut
bolininkai nelabai džiugino
savo gerbėjus. Nors jie du kar
tus pajėgė sukovoti lygiomis,
tačiau pergalės vis išslysdavo
iš jų rankų.
Bet aštuntajame pirmenybių
susitikime, lapkričio 2 d. vy
kusiame Lake Villa mieste
lyje, pagaliau ji buvo sugrieb
ta rungtynėse prieš lenkų
„Cracovia" vienuolikę. Varžo
vai buvo įveikti 2-1 pasekme.
Rezultatas gal atrodo kuk
lus ir pergalė minimali. Ta
čiau iš tikrųjų, mūsiškių pra
našumas buvo didesnis negu
pasiekta pasekmė rodo. Jau
pirmame kėlinyje, kuris baig
tas be įvarčių, V. Žuromskas
praleido mirtiną progą, Tačiau
po pertraukos tas pats V. Žu
romskas net du kartus surado
varžovų vartus savo gana gra
žiais smūgiais. 20-je minutėje
jis iš 20 metrų įsodino ka
muolį į lenkų vartus. Praėjus
dar. dešimčiai minučių, mu
šant baudą iš 25 metrų'atstu
mo, jo pasiųstas kamuolys
įskriejo į „Cracovia" vartų
kamputį. Trumpai prieš rung
tynių pabaigą, lenkai pasekmę
sušvelnino, tačiau tas jų įvar
tis praktiškai mažai ką reiškė,
nes „Lituanica" tuojau džiau
gėsi pergale.
Šį kartą susirinko 13 žaidė
jų; jų tarpe buvo ir nuo sezono
pradžios pas veteranus perė
jusieji — R. Urbonavičius bei
R. Siniakovas. Su jais žaidi
mas buvo visai kitoks ir
varžovai jau neturėjo progos
pasiimti taškus. Net ir geriau
sios komandos prieš tokios
sudėties „Lituanica" jau tu

rėtų gerai pakovoti, kaip kad
būdavo ankstesniais metais.
šios buvo paskutinės rudens
sezono rungtynės pagal tvar
karaštį. Dar yra .likusios vie
nos atidėtosios, kurios nežinia
kada bus žaidžiamos. Buvo
galvota, kad jos vyks lapkričio
9 d. Tačiau tą sekmadienį
„Legovia" nori rungtyniauti
prieš „Wings" (kitos jų ati
dėtos rungtynės). Tada tektų
laukti lapkričio 16 d. arba
žaisti kurį šeštadienį.

OJTUANICOS*
METINIS POKYLIS

DR. AB. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
S P E C I A L Y B Ė - AKIŲ LIGOS
3900 W.95 S t T * . 706-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p-7v.v., antr.12:30-3v.p p.
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p p
penktad. ir seštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.

ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave. Suito 310
Napervtfle. IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 Mighland Ave.
Tower 1,Surte3C
Downers Grove, IL 60515

Tel. ( 6 3 0 ) 4 3 5 0 1 2 0

„Lituanicos" klubo futbolo
metinis pokylis, kuris ženk
lins sezono pabaigą ir 47-sias
klubo metines, lapkričio 22 d.
(šeštadienį) 7 vai. vak. vyks
PLC didž. salėje, Lemonte. Ir
šiemet bus pagerbtas nusipel
nęs klubui asmuo. Šį kartą juo
bus vienas didžiausiųjų klu
bo ramsčių, buvęs aktyvus
žaidėjas, vėliau — treneris,
valdybos narys, rėmėjas — Jo
nas Žukauskas, Apie jį plačiau
bus parašyta kitą kartą.
Pokylio metu šalia trumpos
oficialiosios dalies, bus šalta ir
šilta vakarienė, gros smagus
orkestras, vyks draugiškas pa
bendravimas. Šiuo metu „Li
tuanicos" pokyliai yra vienin
teliai iš sportininkų ruošiami
ir sutraukia gausų būrį ne
vien tik sportininkų, bet ir
sporto mėgėjų bei rėmėjų.
Norintieji užsitikrinti sau
vietas, prašomi nedelsiant
skambinti Laimai Glavinskienei, tel. (630) 323-6302. Ren
ginys jau netoli, atidėlioti ne
galima!
(ei.)

1997 M. METINIS VISUOTINIS
ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS

1997 m. Metinis visuotinis
ŠALFASS-gos suvažiavimas
šaukiamas 1997 m. lapkričio
22 d., šeštadienį, Toronto Lie
tuvių namuose, 1573 Bloor
St. W., Toronto, Ont., Canada.
Tel. 416-532-3311.
Suvažiavimo pradžia — 11
vai. ryto.
Pagal ŠALFASS-gos statutą,
suvažiavime sprendžiamuoju
balsu dalyvauja sporto klubų
rinktieji atstovai, sporto klubų
Pranašumas — ilgos
pirmininkai ar jų įgaliotiniai,
rankos
ŠALFASS-gos rinktieji bei
skirtieji pareigūnai ir ŠAL
~Ž. Ilgauskas yra labai ta FASS-gos garbes nariai.
lentingas, — sakė dėl diskvali
Patariamuoju balsu kviečia
fikavimo kol kas tik vienerias
rungtynes su lietuviu žaidęs mi dalyvauti sporto darbuoto
Cavaliers' puolėjas Shawn jai, fizinio auklėjimo mokyto
Kemp. — Jo krepšinio pagrin jai, sporto veteranai, lietuviš
dai labai geri. Jis techniškai kų organizacijų bei spaudos
atstovai ir visi lietuvių sporti
meta ir turi geras rankas".

VIDAS J. NEMICKAS, B E
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab: t e l . (773) 471-3300

niu judėjimu besidomį asme
nys.
Smulki informacija praneša
ma ŠALFASS-gos sporto klu
bams ir ŠALFASS-gos parei
gūnams. Organizacijos ar as
menys norintieji gauti smul
kesnės informacijos ar pateik
ti pasiūlymų, prašomi kreiptis
į ŠALFASS-gos Centro valdy
bos pirmininką Audrių Ši
leiką, 150 Colbeck St., Toron
to, Ont. M6S 1V7. Tel. 416767-6520. Faksas: 416-7609843.
Suvažiavimo darbotvarkė ir
kita papildoma informacija
bus skelbiama spaudoje.
Sporto klubai, ŠALFASS-gos
pareigūnai ir sporto darbuoto
jai prašomi visu rimtumu
atsižvelgti į mūsų sportinio
gyvenimo gyvybinius reikalus

EDMUNDAS VIZINAS, U.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

T«L 773-586-7755
Valandos pagal susitarimą

bk L M-THblKlS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
T e l . (708)596-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
D A N T Ų GYDYTOJA
9525 S . 7 9 * Ave., Hfctofy Hito, IL
T e l . (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4 8 4 7 VV. 103 S t , Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel.708-422-8260

Daugiausia žiūrovų —
apie 40 tūkst. — susirinko
stebėti Lietuvos ir Korėjos
(KLDR) rinktinių krepšinio
varžybų, įvykusių 1957 m. ba
landžio 21 d. Maranbono (Ko
rėja) kalno papėdėje esan
čiame stadione. Nepatekusie
ji į stadioną varžybas stebėjo
nuo kalno šlaitų.
Greičiausiai žirgu aplink
Lietuvą apjojo — per 30
dienų — šaulys V. Smolens
kas. Jis išjojo 1935 m. birželio
3 d. iš Kauno jojimo mokyklos
maršrutu Kaunas - Kaišia
dorys - Vievis - Kernavė - Gie
draičiai - Širvintos - Anykščiai
- Pasvalys -Palanga - Klai
pėdos kraštas - Kaunas, o
sugrįžo liepos 2 d., įveikęs per
1,500 km. Kelionės tikslas
buvo ne tik populiarinti jojimo
sportą, bet ir rinkti krašto
tyros medžiagą.
ir pasistengti suvažiavime da
lyvauti.
ŠALFASS-gos Centro
valdyba

EUROPA TURI PRISIIMTI
DIDESNĘ FINANSŲ NAŠTĄ
DĖL NATO PLĖTIMO

Danutė

Reąuiem mažam
robotui

IGNAS MEDŽIUKAS
Daug yra manančių, kad
Rusijai demokratėjant, jos
santykiai su kaimynais turėtų
vystytis draugiškoje atmosfe
roje. Tačiau kai kurių Rusijos
politinių grupių agresyvūs pa
reiškimai neduoda
kaimy
nams ramybės. Prisimintinas
ir Brzezinskio, JAV užsienio
politikos žinovo, pareiškimas,
padarytas prieš keletą metų
lankantis Rygoje. Jis pasakė,
kad Baltijos valstybės turėtų
išlikti nepriklausomos dar
maždaug 10 metų, kol „neužšalančių uostų ilgesys vėl ne
virs šliaužiančiomis tankų ko
lonomis, kaip buvo 1940 m.
birželyje". Nepasitikėjimas po
litiniu pastovumu verčia Bal
tijos ir kitas Rytų Europos
valstybes ieškoti kelių įsijung
ti į bendrąją NATO saugumo
sistemą. Tačiau ginčas tarp
JAV ir Europos narių dėl nu
matomų
išlaidų,
plečiant
NATO, sukomplikuoja įsijun
gimą Lenkijos, Vengrijos ir
Čekijos, kai šios organizacijos
narių parlamentai pradeda
svarstyti, ar patvirtinti šios
organizacijos praplėtimą į ry
tus.

Tokia problema kilo tarp
JAV ir europiečių, kaip rašo
•SSuirdian", laike diskusijų
tarp šios organizacijos gyny
bos ministrų dėl karinių pasi
rengimų, atliekant labai su
dėtingą praplėtimą šios orga
nizacijos 48 m. istorijoje. Prez.
Clinton vyriausybės apskai
čiavimu, atf nančiame dešim
tyje NATO praplėtimas kai
nuos apie 35 milijardus dole
rių. Amerikos prisiimtoji dalis
negalės viršyti 2 mlrd. dol.
JAV nuomone, didžioji dalis
išlaidų turėtų būti sumokama
dabartinių NATO narių ir jų
rytinių partnerių, nes jiems
reikia priderinti savo karines
pajėgas staigiam judėjimui ir
jėgos permetimui. Tačiau kiti
NATO nariai svyruoja, atsi
žvelgdami, kad jiems reikės
mokėti 16 milijardų ar dau
giau dolerių, j ų apskaičiavimu
jiems priklausančios sumos
dalies, kai jau nustatytos eko
nominio taupumo priemonės
ir nenumatoma aiškios grės
mės. Padidinti krašto gynybai
biudžetą politiškai šiuo metu
būtų nepopuliaru.
Taip pat labai abejojama,
kad tie trys nauji nariai būtų

VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)

Tai jaunas malonus vyras
— iš karto tapome draugais.
Sydnėjus priėmė mus kara
liškai: gavome sales treniruo
tei, įdomią išvyką laivu aplink
Sydnėjų ir karališkas Kūčias,
kuriose buvo 250 dalyvių.
Padėkojau amerikiečių ir
kanadiečių vardu, o už kelių
dienų jau išsirikiavome Ade
laidės stadione.
„Lietuvių tauta yra viena, o
mes esame jos vaikai", — savo
kalbą pradėjo Lietuvos sporti
ninkų vadovas A. Poviliūnas.
2,000 lietuvių stebėtojų (Ade
laidėje gyveno tik 1,000) atsis
toję plojo, daugelis šluostė
ašaras... O kai baigdamas pa

nesusilaukė per daug dėme
sio, išskyrus kritiką. Pavadin
to „Cassini"' vardu, erdv?
būvio laukia iabai ilga ir pa
vojinga kelione, nes jo tikslas
— pasiekti Saturną, tyrinėti jį
supančius žiedus bei menu
lius, siunčiant atrastus duo
menis į Žemę.
Saturno žiedai.
kuriuos
skaidrią naktį galima matyti
ir per nelabai stiprius žiū
ronus, sudaryti iš ledo dale
lyčių ir erdvių dulkių. Ši pla
neta turi jau 18 žinomų
mėnulių. Vienas didžiausių
(didesnis už planetą Merku
rijų; — Titanas — ypač domi
na mokslininkus, nes mano
ma, kad jo paviršiuje sąlygos
yra panašios, kaip buvusios
Žemėje prieš atsirandant joje
gyvybei. „Cassini" turi užda
vinį paleisti į Titaną aparatą
su įvairiais instrumentais,
kurie atliks matavimus bei ty
rinėjimus. Tiesa, numatoma,
kad tai atsitiks tik 2004 m.
liepos 1 dieną, bet rezultatų
verta palaukti.

JAV Senato apklausinėjimai
parodys, ar ratifikuoti NATO
praplėtimą. Daugelis NATO
narių nemato kliūčių, kad jų
parlamentai
nepatvirtintų.
Tačiau JAV Senatas turi šį LR Seimo pirm. Vytautas Landsbergis su a.a. poeto Henriko Nagio žmona Birute ir sūnumi Gintaru atsisveiki
nutarimą patvirtinti dviejų na su poetu, kurio pelenai buvo perlaidoti Vilniaus Antakalnio kapinėse, Žemininku kalnelyje, 'nuotr ELTOS,
trečdalių balsų dauguma, kai
nemažai tokių atvejų, kai mui
GIMTOJI ŽEMĖ PRIGLAUDĖ POETĄ
šiuo metu yra daug senatorių,
tininkai turėjo keleiviams su
H E N R I K Ą NAGI
kurie yra abejingi dėl ilgo ter
rašyti administracinių teises
mino praplėtimo išlaidų, są
pažeidimų
protokolus.
niaus
Antakalnio
kapinių
Že
Lietuvoje amžinojo poilsio
jungos susilpninimo ir numa
mininkų
kalnelyje.
Urną
su
H.
atgulė
vienas
žymiausių
lietu
tomos rizikos siųsti JAV ka
Susidaro įspūdis, kad kai
rinius dalinius ir atominius vių poetų, literatūrinio Žemi Nagio pelenais iš Kanados į kurie keleiviai iš
tikrųjų
ninkų sambūrio narys Henri Lietuvą atlydėjo jo artimieji —
ginklus ginti Rytų Europą.
nežino,
kiek
ir
kokių
prekių
žmona Birutė ir sūnus Ginta
k a s Nagys (1920 - 1966).
galima
įvežti
į
Lietuvą.
Štai
Neseniai paskutiniame pa
Pernai rugpjūčio
mėnesį ras.
tuo pačiu automobiliu iš Kali
..Cassini" skrydis šukele
sitarime JAV gynybos sekre Montrealyje miręs, poetas pir
H. Nagio talentas atsisklei
daug neigiamų atsiliepimų
torius VVilliam S. Cohen tvirti madienį (lapkričio 3 d.) buvo dė egzodo sąlygomis išleistose ningrado srities į Lietuvą grįž
dėl galimos branduolinės ne
no, kad išlaidos suvaidins le iškilmingai perlaidotas Vil- poezijos knygose bei Rainer tantys du tautiečiai neslėpė,
kad
vežasi
po
kelis
butelius
laimes, kuri padarytų daug
miamą rolę įtikinti Kongresą,
Mana Rilke kūrybos verti
degtinės
ir
konjako,
p
r
e
k
e
s
de
žalos
mūsų planetai. Mat
jei Europa nori prisiimti di
muose.
lengvas. Lietuvos oro laivyno
klaravo. Tačiau abu vežė dau
erdvėlaivis
varomas branduo
desnę atsakomybę dėl jos ap
'Elta)
vado pik. Z. Vegelevičiaus pa
giau kaip po vieną litrą stiprių
line energija ir su savimi
sigynimo. J i s taip pat pabrėžė,
reiškimu, Europoje karinių
alkoholinių gėrimų ir viršijo
nešasi 72 svarus plutonijaus
kad naujieji NATO nariai
ŽINOTINA KELEIVIAMS nustatytą normą.
jėgų pirmenybė teikiama oro
oksido, pasižyminčio ypač pa
(partneriai) privalo įrodyti, jog
laivynui. Dr. Kęstutis Girnius
vojingu radioaktyvumu. Šis
jie yra pasiryžę atlikti savo
Per
savo
veikimo
laikotarpį
l Lietuvą dažniausiai sten
Kad neiškiltų panašių pro
( l a i s v o j i Europa") sako,kad,
piutonijaus oksido kiekis yra
įsipareigojimus
nepriklauso
norint įsijungti į NATO. reikia giamasi įvežti daugiau nei blemų pasienyje, prieš vyks robotukas ,.nuvažiavo" 330 didžiausias, kaip bet kada
mai nuo geros valios turtin
turėti nors dvylikos naikin leidžiama paklausių prekių, t a n t į užsienį vertėtų pasi pėdų. ištyrė 10 Marso akmenų anksčiau pakrautas į mecha
gesnių narių. Anot sekreto
tuvų eskadrilę. Lietuvos gyny kurių įvežimas apribotas — tikslinti, kokių ir kiek dovanų sudėtį ir pasiuntė į NASA la ninį erdvėlaivį
riaus W. S. Cohen, „negalima
bai užtikrinti reikėtų 84 nai tai yra nustatytos tam tikros galima parvežti sau ir a r t i m i e  boratorijas per 16,500 savo
tikėtis nemokamų pusryčių".
„Cassini" kelionė į Saturną
kintuvų, kariuomenės dalims normos vienam žmogui. Popu siems. Informacija apie muito aplinkos vaizdų. Pagal vienos
JAV kai kurių Europos val skubiai permesti — 24-36 liariausios tarp tokių prekių režimą keleiviams t e i k i a m a Central Florida universiteto tęsis 6 metus, bet 1999 metais
stybių kaltinamos, jog jos straigtasparnių. Lietuva šiuo — cigaretės, alkoholiniai gėri visose teritorinėse m u i t i n ė s e , profesorės teigimą: „Jis mums rugpjūčio mėnesį jis dar kartą
stengiasi išplėsti NATO, kad atžvilgiu yra toli atsilikusi, mai, cukrus.
taip pat Muitinės d e p a r t a  atvėrė visai kitą Marso įvaiz praskris palyginti netoli nuo
dį, ypač parodydamas gali Žemės (apie 500 km), b paskui
turėtų rinką Amerikos karo nors, anot pik. Vegelevičiaus,
Pirmosiomis rugsėjo dieno mente Vilniuje telefonu 61-30mus p a n a š u m u s , buvusius to leisis atgal į tolimas erdves.
pramonei. Tačiau sekretorius esame ne paskutinėje vietoje.
mis pasienyje, taip pat būta 27. LA 1997.09.13
limoje praeityje tarp Marso ir Būgštaujama, kad tuo metu
Cohen pareiškė, kad Amerika
Žemės". Mokslininkus nuste gali įvykti kokia nenumatyta
nežiūri į NATO išplėtimą kaip
bino ir tai, kad Marso uolenos nelaimė ir nuodingasis radio
pelningą ginklų pardavimo
nedaug skiriasi nuo randamų aktyvumas patektų į mūsų
šaltinį, bet nori įsitikinti
mūsų planetoje. Taip pat ras planetos atmosferą. Panašiu
NATO kariniu pajėgumu. Pa
ta ankstesnių gausaus van būdu pro Žemę 1979 ir 1981
sak Cohen, JAV ragina naujus
dens
žymių, tad prileidžia m. praskriejo Voyager ir Pio
partnerius daugiau kreipti
ma, kad Marsas ne visuomet neer erdvėlaiviai, bet viskas
dėmesį į karinį apmokymą ir
baigėsi gerai. Antra vertus, jie
buvęs be gyvybės.
komunikaciją negu į brangią
nešėsi
tik apie du svarus
karinę techniką.
„Pathfinder" atvėrė daug atei
branduolinio
kuro.
ties galimybių, siunčiant pa
Lenkijos, Vengrijos ir Čeki
Per pastaruosius 30 metų
našius robotus tyrinėti prajos gynybos ministrai užtikri
skriejančias kometas, aste NASA 23 kartus paleido me
no, kad nedera neabejoti jų
roidus ir kitus nedidelius erd chanizuotus erdvėlaivius su
kraštų visuomenės parama
vių kūnus. Net būsimieji me šios sudėties kuru. Taip buvo
dėl įsijungimo į NATO ir jie
chaniški robotai, skirti skrieti aprūpintas Apollo erdvėlaivis
yra pasiruošę finansiniams
Marso orbitoje 1999 ir 2001 ir Galileo. kuris dar ir šiuo
įsipareigojimams,
reikalin
metais ir atlikti įvairius ma metu skrieja Jupiterio orbi
giems pertvarkyti karines pa
tavimus, yra sukurti pagal toje. Per tą laikotarpį jokių
jėgas.
ypatingu nelaimių neįvyko,
„Pathfinder" modelį.
Čekai buvo kritikuojami dėl
Nėra abejonės, kad mažojo tad nėra ko per daug rūpintis.
per mažai jų vyriausybės ski
roboto pasisekimas vėl atgai Šis vėliausias erdvių tyri
riamų išlaidų gynybai ir pas
vino,
pastaraisiais
metais nėjimo projektas kainavo ge
kutinio visuomenės apklau
kiek nuslopintą. JAV erdvių rokai per 3 milijardus dolerių,
sinėjimo, iš kurio paaiškėjo,
tyrinėjimo entuziazmą ir pas o jo misija turi tęstis apie 30
kad mažiau negu pusė balsuo
tangas. Tačiau spalio mėne metų. kol ..Cassini". kaip ma
tojų teigiamai pasisakė dėl
sio pradžioje į erdves išskri žasis ..Pathfinder" pagaliau
NATO narystes.
Lietuvai įsijungti į bendrąjį Lapkričio 3 d. urna su poeto Henriko N'agio pelenai- perlaidota Vilniuje. Iš Kanados poeto palaikus atvežė jo dęs mechaninis erdvėlaivis su pavargs ir nustos tarnauti
žmona Birutė ir sūnus Gintaras, 'nuotr. ELTOS).
' ypatingų instrumentų krūviu savo savininkams.
NATO saugumą kelias nėra

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
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Praėjusią vasarą, Amerikai
švenčiant .\epriKlau.somybe>
šventę liepos 4 dieną, ant
Marso paviršiaus nusileido
nedidelis svečias iš kaimy
nines planetos — Žemes: iš
NASA erdvių tyrinėjimo labo
ratorijų, Pasadena. CA, kon
troliuojamas robotukas. pava
dintas „Pathfinder'" vardu.
Šios savaites antradienį tie
patys mokslininkai pranešė,
kad „Pathfinder" savo nuosta
biąją
kelionę
užbaigė
ir
amžinai liko kažkur Raudono
sios planetos paviršiuje, tarp
akmenų, kuriuos tyrinėjo ir
įvaizdžius siuntė į Žemę.
Dabar kalbama, kad ma
žasis „Pathfinder" robotas bu
vo tikras pirmūnas ir mūsų
Saules sistemos tyrinėjimus
pakeitė
visiems
laikams.
,.Pathfinder"' buvo palyginti
pigus įtaisas, kainavęs 196
milijonus dolerių. Atrodo, kad
net NASA laboratorijose mok
slininkai nelabai tikėjosi pa
sekmių, kurių susilaukė iš
savo išradimo. ..Pathfinder"'.
geriausiu atveju turėjęs po
nusileidimo išsilaikyti ir siųs
ti duomenis iš atliktų tyrimų
Marso paviršiuje apie mėnesį
laiko. Tačiau jis. visų nustebi
mui, veikė net tris mėnesius,
o per tą laiką į Žeme atsiuntė
daugiau informacijos negu bet
kas būtų d n s ę s laukti.

pajėgūs investuoti į gynybą 17
milijardų dolerių, kaip JAV
vyriausybė mano, kad jie
turėtų savo gynybos kokybe
priartinti NATO reikalavi
mams.
Iš kitos pusės Tarptautinis
pinigų fondas tik ką neseniai
paragino tas tris valstybes
vengti didelių išlaidų gynybai,
kad nepakenktų jų gležnai
ekonomikai.

Praėjus vos keliems mėne
siams, kai Vakarų vadai siūlė
priimti naujas Rytų Europos
demokratijas savo konferenci
joje Madride, kai kurie Euro
pos valstybių parlamentarai
pareiškė susirūpinimą
dėl
JAV reikalavimo, kad pri
imant naujus narius, turi įsi
pareigoti apmokėti ir svar
biausią išlaidų naštą.

Bindokienė

reiškė: „Kitoms žaidynėms
kviečiu į Lietuvą..." — pasipy
lė griausmingi plojimai ir
džiaugsmo išraiškos Šukiai.
Sunku patikėti, bet neuž
mirština, kad tokiame pasau
lio užkampyje salėn susirinko
2,000 lietuvių! Tuo tarpu I ir
II PLS žaidynėse Toronte ir
Čikagoje kažin ar buvo bent
po 500! O juk lietuvių ten bent
10 kartų daugiau negu Ade
laidėje.
Salės gale stovėjo aukštas
Lietuvos krepšininkas su tri
spalve; šalia jo A. Poviliūnas,
J. Jonavičius ir aš, kaip Š.
Amerikos sportininkų vado
vas. Įžygiavo 600 sportininkų.

o paskutinieji — iš Lietu
vos. Visi dalyviai vėl plojo,
šaukė „Valio, Lietuva!" Mote
rys negalėjo atsistebėti — ko
kie aukšti, gražūs!
Turbūt
specialiai parinkti... J ų buvo
17 — krepšinio komanda, keli
plaukikai, tenisininkai.
Po maldos ir J. Jonavičiaus
žodžio, oficialiai žaidynes ati
darė pats Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirm. dr. V.
Bieliauskas. Jis kalbėjo, kad
sportinės varžybos nesiremia
politika... Trumpai kalbėjau ir
aš. Pirmiausiai perskaičiau
ŠALFAS s-gos pirm. V. Adam
kaus sveikinimą, o savo žodyje
sakiau: „Mes išeivijoje per
daugelį metų nevaržomai gar
siname Lietuvos vardą, tuo
tarpu Lietuvos sportininkai
tai daryti galėjo tik savo
širdyje". Pagaliau A. Poviliū
nas, prie tų aukščiau sakytų
žodžių dar pridūrė: „Atvykome

ne tuščiomis, atvežėm trispal
vę ir himno žodžius, esame
viena tauta, viena šeima ir...
pasimatysime Lietuvoje!"
Nesu pergyvenęs jausmin
gesnių momentų su tiek daug
ašarojančių akių... Šventė, su
jungta su Lietuvių dienomis,
šv. Mišiomis. nsena per mies
tą, puikiu korcertu ir progra
ma, buvo nuostabiai įspū
dinga.
Iš varžybų Ką galėjau maty
ti) krepšinis buvo įdomus ir
gero lygio. Sensacija buvo. kai
New Yorko LAK žiūrovai plojo
už Lietuvos krepšininkus, ar
neįdomu? Baigmėje jie, vis
dėlto, užtikrintai laimėjo. Įdo
mios ir laba. įtemptos rung
tynės buvo tarp lietuvių rink
tinės ir Pietų Australijos rink
tinės, pralaimėtos dviejų taš
kų skirtumu.
Lauko teniso varžybose ne
dalyvavau, nes turėjau per

daug įvairiausių reikalų, o
priedo — dar reikėjo įteikti
medalius laimėtojams. T a m e
tarpe ir aukso medalius Lietu
vos krepšinio rinktinei.
Po šventės visi s u p l a u k ė į
Melbourną ir Geelongą. k u r
priėmimas buvo labai nuo
širdus — su piknikais. įvai- .
riomis varžybomis, šokiais. O
iš ten — dauguma į n a m u s .
Tik mažas būrelis p a s u k o į
Naująją Zelandiją pasigrožėti
nematytu kraštu ir įdomia
gamta.
Šios žaidynes buvo ne tik
įspūdingos, bet ir istorinės.
J u k pirmą kartą pakvietėm,
sutikome ir a p k a b i n o m e Lie
tuvos sportininkus, a t i d a r ė m e
jiems savo n a m u s ir širdis. III Pl,1^ žaidynių Australijoje atidaryme Iš kaires stovi: FM,S žaidynių su
Išgirdę, kad bus apgyvendinti manytojas Pranas Berneckas iš Kanados. Artūras Poviliūnas — Lietuvos
pas žmones, jautėsi nedrąsiai. sportininku .šiose žaidynėse vadovas ir I.TOK prezidentas. Jonas Jona
(Bus daugiau)

vičius — III PI„S žaidynių organizatorius ir ALFAS pirmininkas. Vytau
t ą Grybauskas — Amerikos sportininku išvykos vadovas ir ŠALFAS spos vicepirmininkas
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LIETUVIŲ TELKINIAI

MISCELLANEOUS

daug. Cia gyvenantys visada
ilgisi lietučio, kuris ne tik
ATEINANČIU METŲ
dulkes nuplauna, bet ir kūną
POKYLIS
atgaivina. Los Angeles lietu
viai stygiaus lyg ir nejaučia.
Sėkmingai praėjo Kalifor
nes čia, jei ne lietus, tai Dra
nijos lietuvių dienų šventė,
mos sambūrio vaidinimai, at
kurią, daugiau negu dešimtį
metų ruošia LB Los Angeles gaivina ir sielą, ir kūną.
apylinke, talkinama savano
Šiuo metu režisierius Algi
rių komiteto. Visų dėmesys mantas Žemaitaitis stato Ka
sukauptas dabar į skirtingo zio Sajos komediją „Pasimaty
pobūdžio renginį. Beveik vien mas šaltame vasarnamyje".
balsiu nutarimu valdybos po Tai linksma istorija apie du
sėdyje buvo nuspręsta įgyven „pardavėjus", kurie norėjo par
dinti pasiūlymą dėl formalaus duoti ne savo vasarnamį Pa
Naujųjų metų pokylio, ben langoje. Viską apsvarstė, nu
druomenės iniciatyva, Los An tarė, kad tinkamiausias pir
geles miesto centre.
kėjas būtų koks užsienietis.
Sename istorinės vertės Kuo baigėsi visa istorija, suži
viešbutyje — Biltmore Hotel, nosite, pamatę komediją, ku
Golden Room salėje, šių metų rios premjera įvyks lapkričio
gruodžio 31 d., 7 vai. vak., 15-16 d. Los Angeles Šv. Kazi
vyks toks visų lietuvių pokylis miero parapijos salėje. Vaidi
pasitinkant 1998 metus. Šilta nime dalyvauja ne tik scenos
vakarienė, trumpa programa, užgrūdinti artistai: Ramunė
šaunus šokių orkestras. LB Vitkienė, Viltis Jatulienė ir
Los Angeles apylinkei šioje Juozas Pupius, bet ir nauji ta
ruošoje talkina „Rambyno" lentai: Daina Žemaitaitytė,
skautų stovyklavietės komite Auksė Kalantaitė, Vaida Kištas. Bilietai jau platinami, pri kytė ir Nestoras Ruplėnas.
tarimas pakilus, vieta Los An
Taigi, L. A. Dramos sam
geles didmiesčio aikštėje —
būris
visus maloniai kviečia
žinoma puošni. Ten skambės
pasižiūrėti
naujo pastatymo,
mūsų dainos ir gimtąja kalba
linksmai
pasijuokti,
pailsėti,
lietuviška draugystė. Visų
atsigauti
po
savaitės
darbų
ir
mėgiamas Los Angeles Vyrų
rūpesčių.
Sinoptikai
prana
kvartetas ir labai muzikali
akompanuotoja pianistė Rai šauja Kalifornijoje lietingą
monda Apeikytė, senųjų metų žiemos sezoną. Džiaugiamės,
paskutines akimirkas palydės kad šiltas komedijų „lietus"
dainavimu širdimi į širdį. prasidėjęs prieš porą metų
Esate maloniai kviečiami atsi dviem Žemaitės komedijom
lankyti, šventiška nuotaika „Trys mylimos" — režisierius
atsigaivinti šiame naujo laiko Petras Maželis ir „Mūsų gera
sis" — režisierius Algimantas
posūkyje.
Žemaitaitis, tęsiasi. Netrukus
Susižinoti iš anksto pas: Iną po „Pasimatymo šaltame va
Sekienę i818) 957-3670; Al sarnamyje" premjeros rež. Al
doną Kudirkienę (818) 248- gimantas Žemaitaitis pradės
5180; Dainą Petronytę-Kaspu- repetuoti kitą Kazio Sajos
tienę i.818) 249-8624.
komediją „Savaitgalio roma
Stasė V. Pautienienė nas" arba „Palangos liūtas",
kurią LA. lietuviai galės pa
LOS ANGELES
matyti kitų metų kovo mė
KOMEDIJOM „LYJA"...
nesį. Na, o kol kas, sėkmės
Visiems aišku, kad Kalifor režisieriui ir visai jo komandai
nijoj lietaus niekad ne per finišo tiesiojoje! Pasimatysime

REAL ESTATE

LOS A N G E L E S , CA

DĖKOJAME!
Daug rankų - didžią naštą pakelia!
„Draugo" koncerto, kuriame programą atliko Aušra
Cicėnaitė, Vaidas Vyšniauskas bei pianistė Eugenija
Kuprytė, ruošos našta buvo taip pat nemažo komiteto
rankose. T a i : Ema Dovydaitienė, R a i m o n d a
Kontrimienė, Antanas ir Dalile Polikaičiai, Amandas ir
Veronika Ragauskai, Vytautas ir Elena Vidugiriai, o
koncerto m e t u dar uoliai talkino: dr. R i č a r d a s
Kontrimas, Algimantas Ž e m a i t a i t i s , A m a n d a
Ragauskaitė. Alė Vilčinskienė, Gediminas ir J i n a
Leškiai, Vincas Skirius, Viktoras Ralys; menininkus iš
Lietuvos globojo: Antanas ir Janina Mikalajūnai, Juozas
ir Elena Kojeliai, dr. Emanuelis Jarašūnas.
Koncerto proga buvo gauta aukų „Draugui", /.ukojo:
Mindaugas ir Violeta Gedgaudai - 150 dol.
Vytautas ir Elena Vidugiriai - 135 dol.
Albinas ir Vita Markevičiai - 125 dol.
Monika Lembertienė - 110 dol.
Po 100 dol. aukojo:
dr Zigmas Brinkis, Ema Dovydaitienė, Aleksas ir
Birute Gnciai, Giedra Gudauskienė, Laima Jarašūnienė,
Raimonda ir Ričardas Kontrimai, Aleksas ir Laima
Kulniai. Danutė Mitkienė, „Naujoji Banga", monsinjoras
Algirdas Olšauskas, Dana PaŠkevičienė, Angelė ir Algis
Raulinaičiai, Kazys ir Salomėja Šakiai, Irena ir
Eugenijus Vilkai.
Po 50 dol. aukojo:
Lietuvos gen. garbės konsulatas, Los Angeles, CA,
Lietuvos Vyčiai, Los Angeles kuopa, Elena ir Juozas
Kojeliai. Antaną ir Dalilė Polikaičiai, Gražutė Sirutienė.
Po 40 dol. aukojo:
Vitalis PetruŠis, Liucija Stadalninkienė.
Po 20 dol. aukojo - Algirdas G u s t a i t i s , E l e n a
Šepikienė
M i n t a u t a s Sodeika paaukojo 15 dol., o B i r u t ė
Prasauskienė - 10 dol.
Labai gausia auka - 1,000 dol. - prisidėjo prelatas
Jonas Kučingis
.\'uoširdžiai dėkojame už įdėtą darbą, aukas ir koncerto
pasisekimą!
„Draugo" valdyba, renginių komitetas,
•

redakcija ir administracija

ELEKTROS
ĮVEDtMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

w

GREIT
PARDUODA
y
RE/MAX

REALTORS

TAISOME

(773) 586-5959

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS.

(708) 425-7161

H. Oeckys
Tel. 773-585-6624
Sav. parduoda 23 m. "ranch"
Los Angeles Dramos sambūrio vaidintojai. Centre sėdi i^isierius A. Žemaitaitis.

Timberiake Estate.

lande sekti ir vykdyti pana
šios rūšies operacijas. Dr. Vy
tas kartu atskrido su pacientu
Tomu ir jo motina Janina.
Tomas gimė su retai pasitai
kančia veido deformacija, kai
puse smakro ir apatinis žan
dikaulis neišsivystė. Jaunuo
lis atrodė iš viso neturįs smak
ro ir jo burna viršutinės lūpos
tartum apvyniota. J a m buvo
sunku valgyti, kalbėti, o juo
kas kėlė nemažus skausmus.
Jam ir gatvėje pasirodyt buvo
nejauku, o praeiviams kėlė
baimę ir šiurpulį. Teko Tomą
matyti Dievo Motinos parapi
jos pamaldose ir kalbėtis para
pijos svetainėje prieš opera
ciją.
Spalio 16 d. operacija truko
daugiau aštuonias valandas.
Jai buvo panaudotas ir pacien
to šonkaulis. Daktarų nuo
mone, operacija laikoma gerai
pasisekusia ir ligonis lapkričio
pabaigoje galės su savo paly
dovais grįžti Lietuvon.
Tokios operacijos bendrai
kainuoja per šimtą tūkstančių
dolerių. Ją atlikti buvo įma
noma tik, kad minėtieji dakta
rai, profesoriai nemokamai
operavo ir universiteto ligo
ninė visas kitas patarnavimo
išlaidas padengė iš savo biu
džeto.
Sugrąžinti jaunuolį į nor
malų gyvenimą — didžiulė do
vana Tomui. Padėka priklauso
ir daktarams, ir ligoninei ir vi
siems mūsų tautiečiams, ku
rie šį gražų samarietinį darbą
įvykdė. Ir čia vėl prisimenama
Klaipėdos —Clevelando seserystės misija, kurią pradėjo ir
dabar dar jai pirmininkauja
Gražina Kudukienė, koordina
torius dr. Gintautas Sabataitis, Dana Čipkienė, BALFas ir
nemažai kitų geranoriškų tau
tiečių. „Partnership in Hope"
misijon jungėsi ir dr. Di Stefano, dr. Goldberg, dr. Grykšas.
Ji tikrai gali didžiuotis savo
darbais, aukojimusi ir meile
savo tautiečių gerovei ir švie
sesnei ateičiai.
Pirmoji, pradėjusi telkti lė
šas, kad Tomas ir jo mama Ja
nina galėtu atvykti Amerikon.

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
•Pensininkams nuolaida

namą ant 1/2 akro; 4 mieg.,
2-1/2 vonios. Hinsdale-

lapkričio 15-16 d. Šv. Kazimie- lat-Kelpšos liaudies daina „Oi.
ro parapijos salėje.
berneli, vienturį". — sopranas
V e r o n i k a R a g a u s k i e n ė Aušra CicėnaiU ir tenoras
Vaidas Vyšniauskas: prieka
KONCERTAS
bės flirtas gerame gerų balsų
DIENRAŠČIUI
derinyje, įkaitusio ginčo ritme
ir žavėjo ir juokino, kaip nie
Ilgai lauktas jaunų Lietuvos kada anksčiau. Pirmosios da
vokalistų koncertas vieninte lies paįvairinima> — „Du M. K.
liam už Lietuvos ribų lietuvių Čiurlionio preliudai fortepijo
dienraščiui „Draugui" parem nui". Juos, atitrūkusi nuo
ti, įvyko š.m. spalio 12 d. Los akompanuotojos pareigų, įpuAngeles Šv. Kazimiero parapi sėjusioje pirmojoje dalyje,
jos salėje, tuoj po šv. Mišių. savo jautria Širdimi ir gražia
Koncertą ruošė vietinis komi- technika atliko pianistė Euge
tetas, vadovaujamas Dalilės nija Kuprytė
Polikaitienės. Vos po čia vyku
Antroji koncerto dalis buvo
sios sėkmingos lietuvių dienų skirta ištraukom? iš operečių
šventės, šio koncerto rengė lietuvių kalba. Čia solistai at
jams kėlė rūpestį, kad meni liko „Linksmąją našlę". „Čigo
ninkams iš Lietuvos netektų nų baroną", „My Fair Lady",
atlikti programą pustuštėje „West Side Story", suminėjus
salėje. Rūpestingo ruošos ko pasirinktųjų, aiškia tarsena,
miteto dėka, ši abejonė (visų daugiau dramatizuojant lyrinį
operečių žanro pobūdį, negu
džiaugsmui) nepasitvirtino.
Rudens sekmadienio diena esame įpratę tuo gėrėtis šioje
pasitaikė nuostabiai graži. Šv. šalyje. Geros nuotaikos pagau
Mišias aukojo du jauni kuni ti, jiedu atkūrė trumpučius
gai iš Lietuvos: pranciškonas epizodus puikia vaidyba, šil
Astijus ir naujasis parapijos tais jausmais, kai kur, betgi,
vikaras kun. Anužis. Tėvas detonuojant, pv^. tenoro a la
Astijus pasakė gražų pa Pavaroti inscenizavime arba
mokslą, solistai-svečiai prisi dainingame numeryje „Maria"
dėjo prie Mišių iškilmingumo, iš „West Side Story". Šioje pro
parapijos choras, vadovauja gramos dalyje pianistė Euge
mas vargonininko Viktoro Ra nija Kuprytė taip pat solo atli
lio, atliko pritaikytas giesmes. ko sumano „Fantastines pje
Žmonių buvo daug. Po pamal ses" brandaus muzikalumo ly
dų jie neišsiskirstė, o būriais gyje. Ilgo koncerto (su pakar
plaukė į parapijos salę, ku tojimų priedais) akompanuo
rioje visų laukė skoningai pa toja išlaikė profesionalaus
patvarumo kriterijų. Šalia sa
puošta atvira scena.
vo
tiesioginių atsakomybės pa
Dalilė Polikaitienė pasveiki
reigų
prie fortepijono ir abiejų
no susirinkusius, dėkojo už at
solistų pasisekimas dalinai
silankymą ir aukas dienraš
nuo jos priklausė. Teoretiškai
čiui „Draugas", kurio pastan
ir kūrybiškai tokia dviejų me
gomis ši jaunoji menininkų
nų sąjunga — solisto ir prita
karta aplankė ir losangelie- riamosios muzikos — yra sub
čius. Pasižymėję savo talen tili intuicija, vidinis nujauti
tais Lietuvoje, solistai — so mas kūrybinės galios. Šiame
pranas Aušra Cicėnaitė, teno koncerte buvo tokia tendencija
ras Vaidas Vyšniauskas ir pia ir, nepaisant kai kurių netiksnistė akompanuotoja Eugenija lingumų vokalo linijoje, viskas
Kuprytė atliko puikų kon praskambėjo pakiliai, nenuo
certą.
bodžiai. Trijų menininkų san
Programą jie pradėjo cho dara paliko Šv. Kazimiero pa
rine daina „Kur giria ža rapijos salėje Angelų miesto
liuoja", specialiai šiai progai lietuviams malonų gaivesį.
aranžuota dviems balsams ir
Stasė V. Pautienienė
fortepijonui. Pirmoji koncerto
dalis buvo skirta lietuviškai
muzikai. Jos didesnę dalį su C L E V E L A N D , O H
darė losangelietės G. Gudaus
MEILĖS IR
kienės kūryba. Buvo atliekami
SOLIDARUMO
ir K. V. Banaičio, J. Strolios,
GRAŽUS PAVYZDYS
P. Olekos, B. Dvariono, J. TalClevelando
amerikiečių
lat-Kelpšos kūriniai. Išskyrus
J. Tallat-Kelpšą, visi jų daug spauda: dienraštis „The Plain
maž šiuolaikiniai, laikotarpio Dealer" ir rajoninis laikraštis
dvasinės įtakos suklestėjime „Euclid Sun Journar š. m.
ugdyti, kada buvome bena spalio 15 ir 16 d.; jų reporte
miai ir nežinios persekiojimų riai William F. Miller ir Jeff
supami. Šios sąlygos vienijo Piorkovvski išsamiais straips
muzikų kartą, ta prasme, kad niais rašė apie septyniolik
beveik visi jų ryškėjo kaip in metį Lietuvos jaunuolį Tomą
dividualistiškai proginiai. J. Aurylą, kuris iš Klaipėdos bu
Tallat-Kelpša Šioje progra vo atskraidintas Clevelandan
moje, manding išsiskyrė dvie sudėtingai ir gan retai opera
jų temų liaudies dainų aran cijai, kokios šiuo metu Lietu
žuotėmis. Dainą apie Nemuną voje dar negalima atlikti. Vei
„Nėr tokio kaip tu", įtikinan do operacija buvo atlikta Case
čiai atliko Vaidas Vyšniaus NVestern. Reserve universiteto
kas su ypač skaidria fortepijo klinikose žinomų chirurgų:
no intonacija. Švarus dainavi profesorių dr. John DiStefano.
mas, aliteracija pasakojimu dr. Jerold Goldbergo ir dr.
apie sielvartą prie tekančio Paul Bertin. Jiems asistavo
vandens.. Publika jautė vien dr. Vytas Grykšas, Klaipėdos
grožį tame išgyventame melo miesto ligoninės chirurgas.
dijos paprastume. Kita J. Tal- jau ir anksčiau lankęsis Cleve-

RIMAS L. STANKUS

KMKCIK REALTOtS
7922 S. P U I M U M .

4363 S. Archer Av*.

Tai. 630-986-5214
Pofiahar
Permanent position available with
small manufacturer m city. Mušt have
expenence on brass castings and
forgings. Excellent starting rate plūs
piece work and ali benefits
Call 312-942-0730
Brighton Paite
Radecoratod apt for rant
4 rms., 1 bi to Archer
stove & refrig
Tel. 630-966-1454

KOMPIUTERIŲ
KONSULTANTAI
Remontas, įvedimas, "network". Internet, Web puslapiai,
lietuviški šriftai, "graphical
design". Skambinti:
9 v.r.-9v.v., tel. 773-330-0794.
KODĄ SERVICE
HouMforRent
Vic. 62 & Natoma; 9 rms, heated; 2
baths & laundry. No pets. $800
mo.+sec. deposit.
Tel. 706-229-0269

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

buvo Paulė Balčiūnienė, su
rinkusi per tris tūkstančius
dolerių, pati būdama silpnos
sveikatos ir gyvendama „Lie
tuvių sodyboje". Deja, ji savo
pastangų vaisiaus nebematė,
Aukščiausias neseniai ją pasi
šaukė pas save. Pacientas yra
nuolatinėje dr. V. Grykšo prie
žiūroje. Jis per visą buvimo
laiką Clevelande gyvena prof.
dr. DiStefano namuose, kur
gali naudotis didžiule bibliote
ka ir gilintis į tos rūšies ope
racijų procedūras. Tomą ir jo
mamą į savo butą „Lietuvių
sodyboje" priėmė Zina Gelgotaitė ir rūpinasi jų gerove.
Kaip gera, kad pasaulyje
mūsų tarpe yra tiek Dievą ir
savo artimą mylinčių žmonių!
V. Rociūnas

DANUTĖ MAYER
773-284-1900
Jai norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji professionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
vaitui.

MISCELLANEOUS

Kauna parduodamas 5 kamb. butas. Su
baldais ir garažu Butas per du aukštus12 ir 13. Bendras plotas 96 m1. Tams
skai6ųe yra 2 tualetai. 2 pneikambariai.
2 prausyklos, vonia ir tamsus
kambariukas. Yra du dideli balkonai.
Namas statytas 1987 m Kaina $30,000.
Teirautis: Tel. Kauna 011-370-7-706328
arba Oafc Lawn. IL 706-424-3646

Note* is hereby glven, pursuant to "An
Act in relation to the use of an Assumed
Business Name in the eonduet or transaction of Business in the State", as
amended. that a certfication was filed by
the undersigned with the County Clerk
of Cook County. FHa NO.D046010 on the
5th of November, 1997 under the As
sumed Name of AL & V with the business tocated at 3417 W. 641h R., Chtcago. IL 60629. The true name and residence address of the owner is:
Akjts M.Psdutts
3417 W. 6 4 * PI.
. .
CNcago. IL 60629

SVEIKUOLIAI —UŽ
DORAS ŠEIMAS

Kulionių kaimo (Molėtų r.)
miške visą savaitę viešėjo
sveikuoliai iš Lietuvos. Ši pir
moji vasaros stovykla — tai
naujo sveikuoliu judėjimo eta
po pradžia. Sveikuoliai pa
siryžę kiekvienais
metais
rengti vasaros stovyklas skir
tinguose šalies rajonuose.
„Molėtų rajoną pasirinkome
todėl, kad daugumą mūsų
sąjungos narių viliojo Astrono
mijos observatorija. Etnokos
mologijos centras", — sakė
Sveikuolių sąjungos koordina
torius Eligijus Valskis.
Vienas svarbių sąjungos pro
gramos punktų — burti šei
mas. Jei šeimoje yra bent vie
nas narys, propaguojantis
sveiką gyvenimo būdą, jį pri
• 1918 m. lapkričio 2 d. pri valo paremti ir kiti. Tokia
imta Lietuvos Nepriklausomos šeima bus visuomet tvirta,
valstybės konstitucija.
dora.
(LA)

FV> koncerto ClevelandV ("•ikAROs Dainavos
ypač. irKTiMitemis

ansamblio vyrų okteto nariai -susidraugavo su clevelandiPCiais. o
Nuotr V I . Bacevičiaus

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. lapkričio men. 7 d.

LAIŠKAI
PRASIDEDA
PRIEŠRINKIMINIS
TERORAS
Jei, prasidėjus Lietuvos pre
zidentinei rinkimų kampani
jai, buvo skleidžiami įvairūs
šmeižtai ir nepagrįsti kaltini
mai, tai žinia, kad prieš kelias
dienas primuštas ir žiauriai
sužalotas Raimundas Mieže
lis, Valdo Adamkaus rėmėjas
ir rinkiminės kampanijos fon
do pirmininkas, stačiai siaubą
sukėlė viso pasaulio lietu
viams. Mieželis yra vienas iš
tų užsienio lietuvių, kuris no
rėdamas savo patirtį ir Harvard universitete įgytas žinias
panaudoti Lietuvos labui, pali
kęs savo namus ir žmoną Či
kagoje, nuvyko į numylėtą
Lietuvą, kad aktyviai daly
vautų jos demokratinio proce
so įgyvendinime, o, įsitikinęs,
kad Valdas Adamkus žada
Lietuvai šviesią ateitį, pa
siryžo j a m talkininkauti.
Neteko patirti, kad prezi
dentiniams kandidatams būtų
sudarytos progos viešai deba
tuoti rūpimais klausimais,
skelbti savo vidaus ir užsienio
politikos gaires bei supažin
dinti balsuotojus su savo gyve
nimo filosofija. Iš pasalų sklei
džiami šmeižtai apie vadina
mus „dešiniuosius" nepadarė
daug žalos, nes nepavyksta
rasti įrodymų. Tai kas belie
ka? Tik smurtas... Savaime
suprantama, kad Mieželio už
puolimas nebuvo tik pripuola
mas apiplėšimas, bet sąmo
ningas ir suplanuotas Adam
kaus rinkiminės kampanijos
sabotažas, nes užpuolikai, s u 
mušę Mieželį, atėmė ir pini
gus, ir Adamkaus rinkiminės
kampanijos dokumentaciją.

riene kalbėjo toliau, tęsė Dai
navos istoriją..." — Po t ų
dainų aš netęsiau Dainavos is
torijos, o kalbėjau apie lietu
višką žodį.
Rašo: „Po to buvo dainuotos
trys liaudies dainos, labai ori
ginaliai nuskambėjusios žo
džių žaidimu. Deja, ir vėl buvo
ilgoka pranešėjos kalba". —
Tuo metu, mano „ilgoka kal
ba" buvo vienos
minutės
trukmės.
Rašo: „... oktetas anglų kal
ba labai išraiškingai p a d a i n a 
vo tris 'spirituals'. — O k t e t a s
anglų kalba p a d a i n a v o tris
dainas: „Take Me O u t to t h e
Bali Game", vieną „spiritual"
„Hush, Somebody's Calling
My Name" ir vieną „chantey"
„Shenandoah".
Rašo, kad buvo d a i n u o t a
„Kalba paukštelė". — Buvo
dainuota „Raiba paukštelė".
Rašo: „Girdėjome fortepijono
palydą, susipynusią s u vio
lončelės garsais, perduoda
mais garso a p a r a t ū r o s pagal
ba". — Prie fortepijono paly
dos prisidėjo Audrius Polikaitis akordeonu — scenoje.

Rašo: „Scenoje buvo rodomi
video a p a r a t u perduoti Daina
vos vaizdai.." — Vaizdai buvo
perduoti skaidrių a p a r a t u .
Rašo: „... j a u n a s vaikinas
Taurai
Underienei
įteikė
puokštę rožių". — Vaiva Laniauskaitė m a n įteikė puokštę
tropikinių gėlių.
Šis Aurelijos M. Balašaitienės straipsnis m a n e paliko la
bai abejingą apie j o s pajėgu
mus perduoti skaitytojui tiks
lią informaciją. Baigiant norė
čiau paminėti straipsnyje pra
leistas dvi pavardes: skaidrės
buvo Lino Daukšos iš Toronto,
o jas surinko ir Droeramai Da. Kas bus toliau? Ar visi ruošė Vytas Čiuplinskas iš
' Adamkaus rėmėjai nukentės? Čikagos.
Taura
Deja, nėra įrodymų jo apkalti
Livonia, MI
nimui dėl „bendradarbiavimo
su KGB", tai kas belieka? Rei
kia imtis smurto priemonių,
NETIKSLIOS N U O M O N Ė S
naikinti dokumentaciją, plėšti
pinigus, mušti ir persekioti
Graudu, kokios aršios, ne
tuos, kurie Adamkų palaiko. tikslios nuomonės sklinda Lie
Sovietinės sistemos sužalota tuvos ir lietuvių išeivijos spau
sąžinė neturi pasirinkimo, tik doje apie Valdo A d a m k a u s
brutalius veiksmus, sekant kandidatavimą į Lietuvos pre
buvusios sistemos pavyzdžiu... zidento pareigas. Skaityda
Aurelija M. Balašaitienė mas nuomones, m a n y t u m , kad
Richmond Hgts, OH tam tikri kritikai per pasku
tinius kelis dešimtmečius buTAURA PASISAKO
Perskaičius spalio 30 d.
„Drauge" Aurelijos M. Balašaitienės „'Dainava' dainuoja
Dainavai", rašau paaiškinti
kai ką apie to vakaro meninę
programą ir patikslinti netei
singą informaciją.
Mano klaida buvo progra
moje save pavadinti „prane
šėja". Kai su Darium Polikaičiu tarėmės apie Dainavos sto
vyklos 40-mečio paminėjimo
meninę programą, įsivaizdavom, kad pagrindinę dalį at
liks oktetas, bet, kad būtų
gražu, prasminga ir praktiška
(oktetui duoti reikalingo „at
sipūtimui" laiko), kaip nors
priderinti lietuvišką žodį. Gal
būt buvę tiksliau reklamuoti
tą vakarą, ne tik kaip kon
certą, bet kaip
Dainavai
skirtą dainų ir žodžio vakarą,
— o save apibūdinti kaip
„skaitytoją" ar „deklamatorę".
Spręsdama iš labai klevelandiečių man asmeniškai per
duotų gerų atsiliepimų apie
lietuviško žodžio dalį progra
moje, tikiuosi, kad Detroito
lietuviai lapk. 15 d., Dainavos
40-mečiui skirtame vakare
bus tiek pat maloniai nuteikti.
O dėl netikslumų, Aurelija
M. Balašaitienė rašo: „...pro
gramoje apibūdinta kaip pra
nešėja Taura Underiene..." —
Programoje aš apibūdinta tik
kaip Taura Rašo: „Po trijų
liaudies dainų... Taura Unde

Taura. Čikagos Dainavos ansamb
lio vyrų okteto koncerto programos
prane.Vja ir deklamuotoji!
N'uotr VI. Bacevičiau*

ypač
ankstesniais
metais,
mums trukdo dideli atstumai
ir informacijos stoka.
Maloniai prašome užsienyje
gyvenančių tautiečių pagelbėti
mums šiame darbe: padėti su
rinkti lietuvių medikų knygas
ir straipsnius apie juos. ir Lie
tuvą ir persiųsti į tėvynę adre
su: Lietuvos medicinos biblio
teka, Kaštonų 7. 2600 Vilnius,
Lietuva.
J ū s ų kilnus darbas bus nau
dingas Lietuvos medicinos is
torijos tyrinėtojams ir taps
neįkainojamu valstybiniu tur
tu.
Salvinija Kocienė
LMB direktorė
PASINAUDOKIME
AMERIKIETIŠKA
ŽINLASKLAIDA
Nijolės Banienės parodos atidaryme, įvykusiame rugsėjo 20 d., Lietuvių dailės muziejuje Lemonte. Iš kairės: Al
gimantas Kezys, Ada Sutkuvienė, Marija Ambrazaitienė, Nijolė Baniene, muziejaus direktorė Dalia Šleniene ir
Nuotr. Jono Tamulaičio
Vanda Aleknienė.

vo užrakinti kokiame tam J o rėmėjai į prezidentus turė
siame kambaryje, visai izo tų pabrėžti prof. Landsbergio,
liuoti nuo kasdieninio gyveni kaip Lietuvos Seimo pirminin
mo tiek Amerikoje, tiek Lie ko pasiekimus ir vadovo ypa
tybės, o ne krauti jo taip pat
tuvoje.
Žmogus gali mielai remti garbingam oponentui, Valdui
vieną arba kitą kandidatą, bet Adamkui, aukos altorių su
dėstyti naivias tuštybes, tai drėgnomis malkomis.
Algis R u k š ė n a s
tikrai daugiau pasako apie pa
Cleveland, OH
tį kritiką, o ne Valdą Adamkų.
Kurie mano, kad Valdas
LIETUVAI REIKIA
Adamkus neturi politinės pa
KREIPTIS J
tirties, t u r ė t ų atsiminti, kad
TARPTAUTINĮ
jis vadovavo vienai svarbiau
TEISMĄ
sių, įtakingiausių ir kontroversiškiausių agentūrų Ameri
Š.m. lapkričio 1 d. „Drau
koje — Gamtos apsaugos
gas"
pirmame puslapyje pra
agentūrai
(Environmental
nešė
apie
akiplėšiškus Rusijos
Protection Agency). Jis vedė 5ambasadoriaus
Lietuvai pa
tą regioną beveik 30 metų per
reiškimus,
dėl
prieškarinių
labai svarbų laikotarpį, ku
Lietuvos pasiuntinybių pas
r i a m e virte virė politinės intri
t a t ų Romoje ir Paryžiuje. Kaip
gos. Valdas Adamkus turėjo
žinome, tie pastatai iki šiol
reikalų, vedė bylas ir sprendė
Lietuvai negrąžinti.
Solomono lygio klausimus į
„Gerų kaimynų" Lietuvos
kuriuos buvo įveltos milijardų
užsienio
politika turėtų būti
vertės industrijos, JAV valvykdoma
su geriems kaimy
" džios, piliečių ir politinių par
nams
prideramu
teisiniu pa
tijų koalicijos bei interesų gru
grindu:
Lietuva
šį
reikalą tu
pės, kurios savo mastu daug
rėtų
iškelti
JT
apimtyje
vei
didesnės už pačią Lietuvą. Jo
kiančiame
Tarptautiniame
kadencijoje buvo išgelbėti di
džiausi ežerai visam pasaulyje teisme. Iš tiesų yra keista,
(Great Lakęs) nuo mirtino tar kad iki šiol Lietuva nesikreipė
šos pavojus. (Tai šį tą gali ir į šią, Hagoje veikiančią, tarp
tautinę instituciją. Karo metu
pasakyti apie Nemuno likimą
užsienyje neteisėtai paimtus
arba Ignalinos atominės jėgai
Lietuvos pastatus rusai tebenės likimą).
traktuoja kaip kažkokį nekil
Valdas Adamkus tarnavo
nojamo turto įkaitą. Tai yra
per šešias Amerikos preziden
teroristinio pobūdžio elgesys,
tų kadencijas, tiek vienos, tiek
panašus į tą, kai teroristai pa
kitos politinės partijos. Jo po
grobia lėktuvą ar laivą. Pary
zicija normaliai būtų pakeista žiuje esančio pastato nuosavy
per kiekvieną kadenciją, bet bę Prancūzija j a u seniai pri
Valdas išsilaikė. Per paskuti pažino Lietuvai, tačiau rusai
niuosius savo kadencijos me neišsikrausto, nekalba apie
t u s vienas įtakingiausių Ame atlyginimą Lietuvai už prieš
rikos senatorių mėgino jį pa pusę šimtmečio pagrobtą nuo
šalinti iš pareigų, ryšium su savybę. Rusai neišsikrausto ir
didelio gamtos klausimo byla nekalba, o Lietuva tyli. Mažai
Ohio valstijoje. Adamkus išsi ką geresnės padėties pelkėje
laikė. J e i čia ne politinė patir grimsta Lietuvos nuosavybė
tis (jau nekalbant apie profe Berlyne.
sinius gabumus), tai nėra to
kio žodžio žodyne.
Čia Lietuvai reikėtų pasimo
Atmintina,
kad
Valdui kyti iš Izraelio. Kaip kad ma
Adamkui yra įteikta keletas tėme spalio mėnesį, savo kraš
garbes doktoratų.
to interesus gindama bei ko
Nors vienas kritikas teigia, vodama prieš teroristus, Iz
kad Valdas Adamkus nėra su raelio vyriausybė net atenta
vaidinęs didesnio vaidmens tus vykdo svetimuose kraštuo
lietuvių išeivijos organizuo se (ir, kai jie nepavyksta, nie
tam gyvenime, užmiršta, kad kam nemuilina akių gerų kai
jis buvęs išrinktas LB Tarybos mynų užsienio politika ar pre
nariu, valdybos nariu, ėjo zidentų vizitais; paprasčiau
Amerikos Lietuvių
tarybos siai pasako, kad darėme ir te
pirmininko
pareigas, vedė bedarome viską, ko reikia
„Lituanus" žurnalui remti va mūsų krašto saugumui — taip
jų ir eilę metų ėjo Šiaurės jų ambasadorius
pareiškė
Amerikos Lietuvių sporto fe 1997.10.07 J. Lehrer televizi
deracijos pirmininko pareigas. jos programoje). Čia, aišku,
Tai pabrėžtinos pareigos, nes nesiūlau kriminalinio pobū
ŠALFAS yra viena išimtinų džio kraštutinumų, bet į tarp
užsienio lietuvių organizacijų, tautinį teismą Lietuvai kreip
kurios d a r pritraukia mūsų tis reikia.
atžalyną ir padeda išlaikyti
Lietuvos nuosavybės ieški
lietuvybė svetur.
nys Hagoje būtų labai huma
Valdo Adamkaus oponentas, niškas, svarbaus reikalo kėli
prof. Vytautas Landsbergis, mas, būtų teisiškai supranta
yra daug garbės vertas asmuo. mas. Tokia byla taip pat ati
Mes visi tą žinome, ir jį už darytų duris į abiejų okupannuopelnus visados gerbsime, tų Lietuvai padarytų skriaudų

iškėlimą (apie tai irgi nesu
prantamai tylima). Hagoje vi
sai neseniai buvo svarstoma
Balkanų karo nusikaltėlių by
la. Prieš karą Lietuva yra
laimėjusi kelias bylas Tautų
Lygos teisme. Diplomatiniuo
se santykiuose tai svarbu.
Keista, kad dabar po užsie
nius kursuojantieji — ir prezi
dentas, ir Seimo pirmininkas,
ir Užsienio reikalų ministras
— negina Lietuvos reikalų
tarptautiniame forume, kai
„gerasis kaimynas" reguliariai
Lietuvai arba grasina, arba ją
šantažuoja.

amerikietišką
ziniasklaida.
Sale buvo pilna žmonių.
Tame pačiame Detroite savo
iaiku Vasario 16 dienos minė
jimus rodydavo visos 3 televi
zijos stotys ir abu vietiniai
laikraščiai įdėdavo gan pla
čius reportažus, nes ameri
kiečių žiniasklaida
buvo iš
anksto apie tai informuota.
Beje. šiandien taip nebe
įvyksta.
Spalio mėnesį Detroite įvyko
du svarbus koncertai —
„Saulės" ir „Draugo". Žmonių
galėjo būti dvigubai ar trigu
bai daugiau. 0 ką jau be
kalbėti apie plačios visuo
menės supažinimą su nuo
stabia lietuviška muzika ir
vieninteliu lietuvių dienraščiu
išeivijoje'.
Saulius Šimoliūnas
Detroit. MI

Mes lietuviai, neužtenkamai
* V i l n i u s , spalio 9 d.
reklamuojame savo žymiuo Rašytojų klube poetui Vytau
sius koncertus, parodas, vai tui Skripkai įteikta Pauliaus
dinimus, suvažiavimus per Širvio premija. Šį apdovano
vietinę amerikietišką žinia- jimą skyrė Zarasų rajono savi
sklaidą. Mūsų visuomenė yra valdybe. P. Širvio premija V.
didesnė negu skaitančioji lie Skripkai paskirta už eilė
tuvių spaudą ir besiklausanti raščių knygą „Vigilijos". (LR)
lietuvių radijo programas. Pa
vyzdžiui, kai prieš daug metų
• 1942 m. lapkričio 4 d.
„Grandinėlė" pasirodė Detroi
Sverdlosko (Sovietų sąjungoje)
te, tuomet buvo skelbta apie šį
kalėjime mirė prof. P r a n a s
koncertą per neapmokamą
Dovydaitis.

PADĖKA
A.tA.
JUOZAS VILUTIS
Lietuvos
laisvės kovų savanoris

A n t a n a s Dundzila
McLean, VA
REIKTA MEDICINOS
KNYGŲ
Lietuvos medicinos bibliote
ka (LMB) stengiasi sukaupti
savo fonduose įvairiausią su
Lietuva susijusią medicinos
literatūrą: visame pasaulyje
gyvenančių lietuvių medikų
mokslinius darbus lietuvių ir
kitomis kalbomis, lietuvių gy
dytojų asociacijų konferencijų
medžiagą, biografines knygas
apie lietuvius medikus bei
užsienio autorių publikacijas
apie Lietuvos mediciną. Be to,
biblioteka renka ir lietuvių
medikų darbus ne medicinos
tematika (grožinius kūrinius
ir kt.).

Š.m. spalio 20 d. m i r ė m ū s ų m y l i m a s Tėvas.
Spalio 2 3 d. b u v o p a l a i d o t a s Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžią p a d ė k ą reiškiame k u n . F.Kelpšai už
m a l d a s koplyčioje, a t n a š a u t a s šv. Mišias bažnyčioje ir
palydėjimą į kapines.
Taip pat esame dėkingi Lietuvos kariuomenės
v e t e r a n ų sąjungai „Ramovė" už g a r b ė s sargybą ir k a r s t o
n e š i m ą į p a s k u t i n ę poilsio vietą.
Š i r d i n g a i d ė k o j a m e r a m o v ė n ų c e n t r o valdybos p i r m .
p. E.Vengianskui, Čikagos skyriaus pirm. J.Mikuliui
u ž a t s i s v e i k i n i m ą koplyčioje ir p. J . B a g d ž i u i už
parūpinimą Lietuvos savanorių kūrėjų ir ramovėnų
vėliavų.
D ė k o j a m e d r a u g a m s ir p a ž į s t a m i e m s už dalyvavimą |
laidotuvių apeigose ir m u m s išreikštą nuoširdžią
u ž u o j a u t ą liūdesio v a l a n d o j e . T a i p p a t už a u k a s šv.
M i š i o m s , l i e t u v i ų l a b d a r o s organizacijoms, Lietuvos
p a r t i z a n a m s ir u ž gėles.

Atrasti ir surinkti leidinius
spausdintus
ne
Lietuvoje,

Liūdinti šeima

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
Mm

i^JS^Z.

I Mutual Federal Savinas and Loan \
Association of Chicago

LerJoBnS

2212 VVest C e r m a k Road, C h i c a g o , IL 60608
(773) 847-7747
C a s i m i r G. Oksas, President
Patamauįam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus

fsš\ midlcind Padarai
^ ^ ^ ^ ^

Savings and Loan Association

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

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

ELE
LEN0ER

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. lapkričio mėn. 7 d.

„Vaistai, jų naudojimas ir pa
sekmės" labai sudomino klau
sytojus, nors kai kurie pri
pažintų, kad tie patarimai ir
priminimai gan paprasti ir
Vydūno fondo 45 metu
„Draugo" redakciją ket
tiesūs. Prelegentės tema labai
veiklos minėjimas Lemon- virtadienį aplankė du jauni
aktuali. Pagal statistinius
te šį sekmadienį, lapkričio 9 veikėjai iš Lietuvos, atvykę į
duomenis, net 259< pacientų
d., neįvyks. Nauja sukakties Ateities savaitgalį, rengiamą
esančių per 65 metų amžiaus,
minėjimo data ir vieta bus lapkričio 8-9 d. Tai Ateiti
patenka į ligoninę dėl vaistų.
pranešta artimiausiu laiku.
ninkų federacijos pirmininkas
Gali būti visokių priežasčių —
Susitikimas su Gražina Vygantas Malinauskas iš
gal kai kurie vaistai vieni su
Landsbergiene, rengiamas Kauno ir Lietuvos Krikščionių
kitais konkuravo, gal pacien
,,Lietuviai už Landsbergį" ko demokratų partijos jaunimo
tas naudojo vaistus, nesupras
miteto, bus Lietuvių dailės sekcijos valdybos pirm. Ar
Moterys Literatūroje
damas instrukcijų, j;al vaistai
muziejuje, Lemonte sekmadie tūras Vazbys iš Vilniaus.
buvo imti ne taip, kaip buvo
nį, lapkričio 9 d., 2 vai. p.p. Juos atlydėjo mūsų vietiniai
Dr. Birutė Ciplijauskaitė įsakyta ar parašyta
Visuomenė kviečiama daly visuomenininkai: Jonas Pabe turi patyrimo kalbėti lite
dinskas ir Pranas Povilaitis.
vauti.
Ateivės moterys
ratūrinėm temom. Ji yra 110
X Mokslo ir kūrybos sim straipsnių ir 8 knygų autorė.
Solistė Sabina Martinai poziume Čikagos Jaunimo Ji priminė dalyviams apie mo
Doktorantė Daiva Markelytė
tytė mūsų operos mėgėjams centre viena įdomiausių ple teris istorijoje. Literatūroje labai įdomiai kalbėjo apie anų
prisimenama iš savo puikių narinių sesijų bus penktadienį, moterys yra pasireiškusios dienų moterų gyvenimą Amer
pasirodymų „Martoje" ir „Jū lapkričio 28 d., 1 vai. p.p. — įvairiai. Prelegentė mus vedė ikoje, ypač Čikagoje ir arti
ratės ir Kastyčio" operoje, pa „Sukilimas 1941 metais". Jos greiton literatūros istorijos ke moje apylinkėje. Tcs moterys
dainuos nuotaikingą lietuvių prelegentai, buvę to sukilimo lionėn. Rašant romanus, mo gyveno Amerikoje tarp 1880 ir
ir Vakarų Europos kompozito dalyviai: prof. Mečys Mac terys rašė tai, ko gyvenimas 1920 metų. Jos arba pačios
rių dainų bei operų arijų pro kevičius, dr. Aldolfas Da nepajėgė duoti. Jos kūrė pagal buvo imigrantės, ar jų tėvai
gramą Balzeko Lietuvių kul rnusis, dr. Juozas Meš vyrų nurodymus. 11 a. japonių buvo imigrantai. Tais laikais
tūros muziejaus „Gintaro" sa kauskas, dr. Juozas Ka paskirtis buvo vyrams patar didžioji dalis lietuvių kilmės
lėje sekmadienį, lapkričio 9 d., zickas ir prel. Ignas Urbo nauti. 12-13 a. vienuolės dir ateivių buvo vyrai, kilę iš Lie
bo, nes vyrai nesugebėjo. 17 a. tuvos kaimų. Kai kurie buvo
3 vai. p.p. Visi labai laukiami nas.
pasidžiaugti šia neeiline mūsų
Kathryn Kuzmich, jauna pasižymėjo inteligentės mote mažaraščiai ar beraščiai. Mo
dainininke.
ir garsėjanti fotografė iš Fort rys, kurios vis vien turėjo terys į Ameriką atvyko pas
Worth, TX, dalyvaus jos paro išsaugoti savo vardą ir pasiau savo vyrus ar atvyko ieškoti
Helen
Schanel, Wood dos „VEIDAI: Faces of Lithua- koti. Moterys buvo pranašės. vyrų. Gyvenimas moterims
Dale, IL, Draugo fondo gar nia" atidaryme šį vakarą, 19 a. britų rašytojos Austen ir buvo nelengvas. Alkoholizmas
bės narė, rudens vajaus pro penktadienį, lapkričio 7 d., 7 Bronte rašė įdomius dialogus. vyrų tarpe paveikė jų šeimos
ga fondui atsiuntė 100 dolerių vai. vak., Balzeko Lietuvių Lietuvoje Žemaitė rašė roman gyvenimą. Moterų algos buvo
prie ankstyvesnių 1,400 dol. kultūros muziejuje. Parodoje tinio realizmo sitilium. Šat žemesnės negu vyrų. Prele
įnašų. Laiške ji atsiprašo, kad, eksponuojamos 75 meninės rijos Ragana mus pamokė. gentė žinias sėme iš lite
užpuolus ligoms, buvimas ligo nuotraukos su charakterin Ieva Simonaitytė aprašė mo ratūros, iš tų dienų laikraščių
ninėje ir vaistų išlaidos šiuo gais ir daugiaprasmiais lietu ters auką ir gyvenimo naštą. ir iš pasikalbėjimų su žmonių
Kai kuriose veikaluose mote
metu neleido parašyti dides viškos kasdienybės vaizdais.
rys vyrų bijojo ir klausė. Visur įpėdiniais — jų vaikais. Ji
nio čekio. Mielai garbės narei
Ateitininkų
federacijos moterys literatūroje ieškojo vedė ilgesnius pasikalbėjimus
Helen Imkime greit pasveikti, fondo vajaus laimingųjų bi
su 20 asmenų, kurių jau
o už paramą Draugo fondui la lietų traukimas buvo š.m. dvasinės prasmės.
nystės prisiminimai buvo už
bai dėkojame.
spalio 19 d. Ateitininkų na
fiksuoti juostelėse. Prelegentė
muose,
Lemonte.
Bilietus
Sveikas
gyvenimas
paminėjo kelias žymesnias lie
Rudens mugė, skirta Jau
traukė
dr.
Aldona
Rimkienė,
tuves moteris, jų pastangas
nimo centro 40 metų sukak
Ona
Abromaitienė,
dr.
Vytau
Chiropraktė
Vilija
Kerelytė
siekti geresnio gyvenimo sau
ties paminėjimui, rengiama
tas
Musonis,
dr.
Ona
Garūkalbėjo
net
keliomis
temomis.
ir savo šeimoms. Jos steigė
lapkričio 15-16 d. Platesnę in
nienė
ir
Juozas
Polikaitis.
Po
Ji
priminė
klausytojams
svei
mokyklas, talkos ir pagalbos
formaciją teikia JC adminis
100
dol.
laimėjo:
Julius
Stako
maisto,
vitaminių
ir
grupes, draugijas. Kaip prele
tratorė tel. 773-778-7500. Pas
ją jau gali užsiregistruoti ir niškis iš Ohio, kun. F. Kireilis mankštos svarbą. Pagal mo gentė susumavo, šio šimt
literatūrą,
galima mečio pradžioje, lietuvė moteužsisakyti prekystalius norin iš Illinois ir Ariana Žliobaitė kslinę
tieji mugėje pardavinėti savo iš Ulinois; 200 dol. laimėjo Va išvengti infarktu, insultų, ka
cys Jocys iš Michigan; 300 dol. taraktų, vėžio. Reikia saugoti
prekes.
— A Vedeckas iš New York.
svorį* kalorijas. Reikia žinoti,
ką valgyti, kad apsisaugotum
Korespondentė prašo pa
Vygantas
Malinauskas nuo įvairių problemų. Ribotis
tikslinti, kad savo rašinyje
yra naujasis Ateitininkų fede
apie Lietuvos Dukterų rude racijos pirmininkas. Jis at vien maistu kartais neprak
ninį pokylį spalio 30. „Drau skrenda iš Lietuvos dalyvauti tiška. Pvz., kas norėtų kas
ge" klaidingai pažymėjusi, kad Ateities savaitgalyje. Jo pra dien valgyti 12.5 apelsinų?
100 dol. auką pokylio metu nešimas bus šeštadienį, lapk Reikia vitaminų. Prelegentė
įteikę Veitai. Turi būti Vait- ričio 8 d. 10:30 v.r. Ateitinin taip pat priminė klausytojams,
kaip apsaugoti nugarą (stu
kai.
kų namuose Lemonte. Ateities
burą)
ir raumenis nuo įvairių
savaitgalis įvyks lapkričio 7-9
problemų.
Kazys Čiurinskas, gyv. d.
Crown Point, IN, Amerikos
Dar nevėlu užsiprenume
įdomios kelionės
Lietuvių tarybos metinio su ruoti „Draugą" gerokai papi
važiavimo proga ALTo fondui ginta kaina — tik 60 dol. me
Rita Penčylienė turi patyri
paaukojo 200 dol.
tams! Žinoma, kai skelbiamas mo keliavimo paslaugų srity
papiginimas, visuomet yra je. Ji priminė klausytojams
Bronė Nainienė.
Viena geriausių katali nustatomos ir tam tikros tai įvairius pasiruošimus į kelio
kiškų berniukų gimnazijų syklės. Šiuo atveju jų nedaug: ne. Keliavome per pasaulį per
yra Brother Rice, 10001 S. Pu- „Draugo" prenumeratos papi 60 minučių. Reikia suprasti
laski Rd. Chicago. Lapkričio 9 ginimas tik visai naujiems oro linijų įkainavimo princi
d., tarp 10:30 vai. r. ir 12:30 skaitytojams ir tik ribotam pus. Reikia žinoti, kuriuo
vai. p.p.. kviečiami šiais mok jų skaičiui. Tad paskubėkite.
metų laiku ir savaitės dieną
slo metais aštuntąjį pradžios
geriausia keliauti vietinėm ir
Greifswaldo universiteto tarptautinėm kelionėm. Rei
mokyklos skyrių baigsiantieji
berniukai ir jų tėvai aplankyti Baltistikos institutas Vokie kia žinoti, kokius klausimus
mokyklą, su ja beijos mokyto tijoje norėtų įsigyti visus bos- klausti — apie oro linijų pa
jais susipažinti, kad, kai ateis toniškės Lietuvių enciklopedi keitimus, papiginimus ir kitas
laikas rinktis katalikišką gim jos tomus. Prašome siūlyti to specialias taisykles. Buvo pa
naziją, būtų galima padaryti kiu adresu: Prof. Dr. Jochen minėtos traukinio ir laivo ke
Range, Domstrabe 9/10, D- lionės. Naudojantis kelionių
tinkamą sprendimą.
17487 Greifswald, Deutch- agentūros patarnavimais, ga
Algirdo Musneckio fotog land; fax: 03834-86 32 03,
lima pasisemti iš darbuotųjų
e-mail:
rafijų
paroda
„Senosios
patyrimo ir žinių. Buvo pri
range@rz.uni-greifswald.de minta, kad pasaulis yra dide
Šiaulių kapinės", atidaryta
Balzeko Lietuvių kultūros mu
„Draugo* koncerto, atlik lis ir gražus, kad per visų
ziejuje spalio 19 d., tęsis iki to Aušros Cicėnaitės — sopra gyvenimą visko nepamatysi.
gruodžio 1 d. Visuomenė no, Vaido Vyšniausko — teno Laiko mažai. Reikia pasirinkti
kviečiama apsilankyti, nes ro ir Eugenijos Kuprytės — įdomią vietą, praturtinti savo
šiuo metų laiku — Vėlinių ir pianistės, Jaunimo centre spa akiratį.
Visų Šventųjų šventėje — tai
lio 5 d., vaizdajuostes galima
labai prasminga. Muziejaus
įsigyti dienraščio administra
Atsargiai su vaistais
adresas: 6500 S. Pulaski Rd.
cijoje. Paruošė Aleksandras
Dr. Vytautas Vygantas Plėnys. Koncertas nepaprastai
Farmacijos daktarė Dalia
yra Ateitininkų federacijos gražiai įrašytas į vaizdajuostę, Trakienė kalbėjo klausyto
garbės pirmininkas. Jo pa tad verta jį dar kartą, ir dar jams apie vaistų teisingą var
skaita "Ateitininkų užjūrio daug kartų, pamatyti bei
tojimą — kokia paciento at
veikla dabar ir ateityje" bus išgirsti savo televizijos ek
šeštadienį, lapkričio 8 d. 2 rane. Kaina — 30 dol., o su sakomybė: ką daryti, ko ne
daryti su vaistais. Ji taip pat
v. p. p Ateitininkų namuose. persiuntimu — 32.50 dol.
priminė, jog galima ir reikia
Visa Ateities savaitgalio pro
klausti vaistininko kai ku
grama buvo skelbime antradie
nio, lapkritio 4 d., "Draugo" Visos nuotraukos šiame puslapyje riuos klausimus, kad viskas
Daiva Markelvtė
būtų aišku. Prelegentės tema
laidoje.
Vytauto Jasinevieiaug

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

daug po medicininėm temom
paskaitų, bet po kitų kartais
reikėjo pagalvoti, o pravedėja
mus varė tolyn. Gal ji ir pati
galėjo paruošti po vieną klau
simą. Kažkaip manytųsi, kad
prelegentes norėtų kažkokio
atgarsio iš publikos žinoma,

MOTERS SAVAITGALIS
Kartais nauji išbandymai
tampa tradicijom. Pasaulio
lietuvių centro Lemonte „Mo
ters savaitgalis" jau turi savo
sekėjus (ar tiksliau, pagal
daugumos principą, pasakius
— sekėjas). Tretysis savaitga
lis vyko spalio 25-26 d. „Bočių"
menėje. Paskaitininkės atsto
vavo įvairioms kartoms ir
įvairioms profesijoms bei sri
tims. Dalyviai tai pat buvo
įvairaus amžiaus ir pomėgių.

Kun. Algirdas Paliokas, SJ, kalba infokaciją, atidarant Moters savaitgalį.
Šalia — Nijolė Maskaliūniene, supažindinusi su prelegentėmis

ris (Amerikoje) sunkiai dirbo,
dalyvavo bažnyčios chore, ga
mino maistą ir valė, stengėsi
sutaupyti tą, ko vyras nepragėrė, pasirašė peticijas,
steigė mokyklas ir vienuoly
nus, rašė laikraščiuose ir net
pateko į Chicago Civic Operą.
Lietuvės moters
magnificat
1988 metai buvo Marijos
metai. Lietuvoje dėl supran
tamų priežasčių, enciklikos
įgyvendinimas vyko pavė
luotai. Seselė Daiva Kuzmic
kaite priminė dalyviams, ko
kia Lietuvoje buvo sovietinimo
galo pradžia. Katalikė moteris
per sovietmetį rūpinosi šeima
ir katalikiškų papročių iš
laikymų. Kiek galėjo, išdirbusi
aštuonias darbo valandas, ji
dar spėjo nueiti į gegužines
pamaldas. Tarp kitko (įdomi
ironija), tais laikais moterys
uždirbo daugiau, negu vyrai.
Lietuvė moteris buvo auklė
jama nusileisti kitiems. Kai
kada jos katalikiškoji veikla
dar ir šiandien nesusilaukia
didelio visuomenės dėmesio.
1989 m. Lietuvoje steigtą
sambūrį (vėliau federaciją)
„Caritas" galima pavadinti
fenomenu. Tai įrodo, ką vie
nas žmogus gali padaryti. Tuo
metu, kai vyrai rūpinosi Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimu, benamiai lankė „Cari
tas" sriubos valgyklas Kaune.
Lietuvoje įsisteigė alkoholikų
anonimų sąjūdis. Dr. Liobikiene įsteigė šeimos centrus, ku
rie davė valstybinio lygio pa
tarnavimus. Įsisteigė kartų
namai (vieniši seneliai apgy
vendinami kartu su vieni
šomis mamomis ir jų kūdi
kiais), Jiospisai", tikybos mo
kytojų kursai. Prelegentė pri

minė, kad ši bendruomeninė
katalikiška veikla vyko mo
terų jėgomis. Jos budėjo tiesos
tarnystėje, kovojo su netei
sybe. Tai tylių darbų spin
dėjimas.
Moterys
visuomenininkės
Sekmadienio ryte, po šv.
Mišių ir pietų, visuomeninin
ke Marija Remienė apibūdino
lietuvių moterų rolę istorijoje
ir lietuviškame išeivijos gyve
nime. Kunigaikštienė Morta
buvo vyro patarėja. Ona Vytautiene buvo motina, vyro
bendradarbė, galima ją net
prisiminti kaip visuomeninin
ke ir politikę. Moterys tvarkė"
bažnyčias ir vienuolynus Lie
tuvos moterys pasireiškė 1918
m. kovų dėl nepriklausomybės
laikais ir nepriklausomybę ga
vus. Jos buvo ūkininkes, moti
nos, menininkės. Atėjo laikas,
kai vyravo nusiminimas, buvo
galima nevilčiai pasiduoti, bet
moteris ištvėrė. Įgalijo gilesnę
gyvenimo prasmę. Svarbios
buvo vertybės virš materiali
nių. Moterys — ašis namie,
dirbo greta vyro, išlaikė kalbą
ir dvasią. Moterys užpildė
sales, jas puošė. Jos žiūrėjo į
šviesesnę tautos ateitį. Kiek
viena moteris ieško naujų
modelių, ji turi sau susirasti.
Moteris ieško pilnatvės šei
moje ir veikloje.
Išvados
Moters savaitgalis turi ren
gėjų ir pasekėjų. Verta savait
galius tęsti. Ką galime pa
siūlyti Moters savaitgalio ren
gėjoms?
Palikite laiko klausimams ir
diskusijoms. Pravedėja šiemet
ne visuomet paliko laiko klau
simams. Jų, žinoma, buvo

šalia šilto plojimo.
Ką galima pasiūlyti savait
galio dalyvėms?
Dalyvaukite, siūlykite prele
gentes kitiems metams, at
siveskite giminaites, drauges,
antrąsias puses.
Ar vyrai lanke, ar bijo Mo
ters savaitgalio? Vienoje trum
poje „Draugo" žinutėje savait
galis susilaukė pagyrimų. Kai
kurios temos ne vien moterim
taikomos. Svečias iš Lietuvos
priėjo prie vienos prelegentės
ir ją pasveikino, kad ji pateikė
jam nežinomų faktų apie mo
ters gyvenimą
Amerikoje.
Prieš kitą paskaitą lauke
girdėjosi pokalbio dalis tarp
dviejų draugų. Vienas klausė
kito, ar jis eis į vidų klausyti
savo žmonos? Tas atsakė (juo
kais turbūt), kad jis bijo, nes
ten per daug moterų! Gaila,
kad yra dar taip galvojančių.
Moters savaitgalyje kalba pa
skaitininkės, kurių paskaitos
gal pritaikytos ne tų sričių
specialistams, tačiau jų žinios
ir patyrimas įrodo, kad savo
profesijose jos gali kalbėti su
autoritetu.
Reikia palinkėti darbščiajai
Bronei Nainienei ir jos ruo
šimo komitetui toliau rengti
šiuos savaitgalius, kol jėgos
leidžia. Kai kurių temų ir paskaitininkių mielai galė-tumėm
klausytis juostelėje ar skaityti
straipsnius
spaudoje. Vis
kažką nauja galime išmokti.
Kaip Marija Remienė minėjo
savo kalboje, moterys yra
turėjusios įrodyti savo su
gebėjimus darbais. Moters sa
vaitgalyje patiriame moterų
pajėgumus ir sugebėjimus iš
jų pateiktų žinių. Mes visi
praturtėjome
Ramunė Kubiliūtė

SKBLBIMAI
x Amerikos Lietuvių radi*
jas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. TeL
773-847-4903, adresas: 4459
S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų
vertybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patarnaus,
duodami komiso nuolaidą,
Albinas Kurkulis, tel. 312-8797750 arba jo sūnus Andrius
Kurkulis, tel. 312-879-7751,
dirbą su First Albany Corp.
Chicagoje. Iš JAV ir Kanados
skambinkite veltui: teL 1-888-8797730.
(sk.)
x Filmuojame Lietuvoje
pagal užsakymą. Video juostelę
atsiunčiame į namus. KODĄ
SERVICE, teL 773-330-0794.
(sk.)

x Lietuvių Operos meti
nis pokylis š.m. lapkričio 15
d. Jaunimo centro salėje; 6:30
v.v. kokteiliai, 7:30 v.v. Operos
choro atliekama programa, 8
v.v. vakarienė, 9 v.v. šokiai,
groja A.Augustaičio orkestras;
11 v.v. laimingųjų bilietų trau
kimas. Prašome nepamiršti
grąžinti bilietų šakneles. Rezer
vacijos: J.Vidžiūnas, tel. 773767-5609.
(sk.)
x S p a l i o 1 d. „Drauge",
užuojautoje mirus Petrui Armonui, buvo išspausdinta Dan
guole ir Petras Kavaliauskai.
Turėjo būti Danguolė ir Pra
nas Kavaliauskai.
A R A S ROOFING
A i v y r l . t s K i«-l.i
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Dr Vilija Kerelytė

Dalia Trakiem*
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