UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY

PERIODICALS

TEL: 773-585-9500 • FAX.: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET
Nr. 225

Novembef 14,1997

VoLLXXXVn

PENKTADIENIS — FRIDAY, LAPKRITIS — NOVEMBER 14, 1997

Kaina 50 c.

Lietuva — viena iš pirmaujančių
NATO bendradarbių
Briuselis, lapkričio 13 d.
(BNS) — Lietuva, šiemet daly
vavusi daugiau nei 150-yje
NATO renginių, vėl patvirtino
esanti viena aktyviausių są
jungos bendradarbių, sakė
Lietuvos misijos prie NATO
patarėjas Eitvydas Bajarūnas,
komentuodamas Rusijos mi
nistro pasisakymus, neva Bal
tijos valstybės yra pasyvios
bendradarbės, o Rusija esanti
net artimesnė NATO savo ak
tyvumu.
Tačiau, kaip sakė E. Ba
jarūnas, Lietuva šiemet daly
vavo renginiuose, tarp kurių
buvo net 23 karių ir karininkų
pratybos sausumoje, jūroje ir
ore. Kitų metų Lietuvos ir
NATO individualaus bendra
darbiavimo programa yra ne
mažiau intensyvi.
O Rusija aplamai nėra pasi
rašiusi su NATO individua
laus bendradarbiavimo pro
gramos, nors yra aktyvi civili

(Remiantis B\S, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN
RIA ir EI TA žinių agentūrų pranešimais)

nės saugos pratybų ir moksli
nių mainų programų dalyvė.
Maskvos laikraštis „Russkij
Telegrar ketvirtadieni citavo
Rusijos vidaus reikalų mi
nistrą AnatoUj Kulikov, kuris,
kalbėdamas Valstybės Dūmos
posėdyje, be kita ko pareiškė,
kad Rusija aktyviu dalyvavi
mu NATO manevruose yra ar
timesnė sąjungai, nei Baltijos
valstybės.
Jis taip pat sakė, kad Rusi
ja ketina dalyvauti NATO tai
kos bendradarbiavimo praty
bose Lietuvos teritorijoje.
Krašto apsaugos ministerijos
atstovai patikslino, kad, pagal
Lietuvos įstatymus, NVS vals
tybių kariai negali dalyvauti
pratybose Lietuvoje, bet Rusi
ja prašė leidimo atsiųsti savo
stebėtojus į bendradarbiavimo
dvasioje rengiamus mokymus
„Baltic Challenge'98", ir tokį
leidimą gavo.

Lenkijos užsienio politikos
pagrindas — santykiai su
Lietuva

Vilnius, lapkričio 13 d.
(BNS) — Ketvirtadienį Seimo
pirmininkas Vytautas Lands
bergis susitiko su naujuoju
Lenkijos užsienio reikalų mi
nistru Bronislav Geremek ir
aptarė sėkmingos užsienio po
litikos gaires.
„Džiaugiuosi, kad jūs, tapęs
vienu aukščiausių valstybės
pareigūnų, pirmąjį savo vizitą
paskyrėte Lietuvai", svečiui
sakė V. Landsbergis.
B. Geremek perdavė naujojo
premjero patikinimą, kad Lie
tuvos-Lenkijos santykių vysty
mas bus pirminis Lenkijos
užsienio politikos uždavinys.
„Tokia yra naujosios vyriau
sybės valia, nes mus sieja
glaudūs istoriniai ryšiai", sakė
Lenkijos diplomatijos vadovas.
Jo nuomone, sėkmingos už
sienio politikos tąsa prisidės
prie regiono pastovumo ir sau

Pasaulio naujienos

„JAV lietuviai už Landsbergį" komiteto nariai lapkričio/ dieną į „Draugo" redakciją atlydėjo į Ameriką atvyku
sią Lietuvos Seimo pirmininko, kandidato būsimuosiuose Lietuvos prezidento rinkimuose Vytauto Landsbergio
žmoną Gražiną. Iš kairės: Laimutė Stepaitiene. Algirdas Stepaitis, „Draugo" vyr. redaktorė Danute Bindokienė.
Jonas Vaznelis, Gražina Landsbergienė, Albertas Kerelis ir Irena Kereliene.
Jono Kuprio nuotrauka

JAV prezidentas žada paramą
Lietuvai

V a š i n g t o n a s , lapkričio 13
d. (BNS) — JAV prezidentas
Bill Clinton pagyrė drau
giškus Lietuvos santykius su
gumo.
kaimynais
ir pažadėjo tolimes
V. Landsbergis sakė neabe
jojąs tokios politikos tęstinu nę paramą, Lietuvai siekiant
mu, nes, anot jo, tai rodo ir NATO narystės.
Tokį pareiškimą B. Clinton
patvirtinta pagrindinė kryptis
— Lenkijos ir Lietuvos stra padarė, kai trečiadienį Baltuo
siuose Rūmuose jam savo ski
teginis bendradarbiavimas.
B. Geremek dar kartą pa riamuosius raštus įteikė nau
tvirtino, kad Lenkija remia ir. jasis Lietuvos ambasadorius
toliau aktyviai rems Lietuvos ' JAV Stasys Sakalauskas.
Savo pareiškime JAV prezi
integraciją į NATO ir Europos
Sąjungą. „Lietuva turi pasiek dentas B. Clinton pažymėjo,
ti tą patį, ką pasiekė Lenkija. kad „Jungtinės Amerikos Val
Lietuva turi būti tų pačių or stijos sveikina Lietuvos sie
ganizacijų narė kaip ir Lenki kius ir remia jos pastangas
įstoti į NATO".
ja", sakė jis.
„Lietuvai užimant teisėtą
Per susitikimą daug dėme
sio skirta Lietuvos ir Lenkijos
Lietuva atsikratė
Seimų narių Asamblėjai. Len
kijos užsienio reikalų mi sovietinių įstatymų
nistras informavo, kad arti
„palikimo"
miausiomis dienomis bus su
V i l n i u s , lapkričio 13 d.
formuota nauja delegacija ir (BNS) — Seimas ketvirtadienį
patvirtintas jos pirmininkas.
vienbalsiai priėmė įstatymą,

Sveikatos apsaugos ministras
turi galimybę „pasitaisyti"
Vilnius, lapkričio 11 d.
(BNS) — Ilgai diskutavę dėl
nepasitikėjimo sveikatos mini
stru Juozu Galdiku, Seimo na
riai antradienį slaptu balsavi
mu nusprendė palikti jį savo
pareigose.
Prieš nepasitikėjimo pareiš
kimą sveikatos ministrui J.
Galdikui balsavo 77 Seimo na
riai, už — 34.
Nepasitikėjimo paskelbimo
procedūros rengėjas socialde
mokratų atstovas Juozas Ole
kas „akivaizdžiu" pavadino J.
Galdiko nesugebėjimą tvarky
tis su savo darbais. Pasak jo,
ministras nesuvokia visų pro
blemų, „dirba tik smulkiais
ruoželiais".
Seimo narys kaltino J. Gal
diką dėl įstatymų nevykdymo,
neparengtų norminių aktų ir
neatliktų planuotų darbų. J.
Olekas tvirtino, kad ministro
pateiktame atsakyme į skun
dą yra tik dalis tiesos ir ji „ne
atitinka tikrovės". Jo many
mu, tokios „nekvalifikacijos"
pakaktų atleisti keliems mi
nistrams.
Tuo tarpu sveikatos apsau
gos ministras pasidžiaugė,
kad reiškiamas nepasitikėji
mas suteikė jam progą dar
kartą išdėstyti sveikatos refor
mos eigą bei jos tikslus ir už

davinius.
J. Galdikas padarytas klai
das aiškino tuo, kad reforma
buvo ilgai atidėliojama, ir mi
nisterijai teko skubėti. „Tai —
reforma, o ne duobių lygini
mas, ir vien todėl ji sutinkama
kritiškai", pažymėjo jis ir pri
dūrė, kad apie pertvarkymo
rezultatus bus galima kalbėti
tik kitų metų vasarą.
Kartu J. Galdikas priminė
nuveiktus darbus, kurių buvu
sieji sveikatos apsaugos mi
nistrai nesugebėjo įveikti —
sveikatos apsaugos pripažini
mą pirmine investicijų sritimi,
privalomojo draudimo įvedimą
bei kita.
J. Galdiko nuomone, viena
pagrindinių
nepasitikėjimo
priežasčių yra politinė ir, kri
tikuojant valdžią, buvo mėgi
nama laimėti rinkėjų balsų.
Seimo daugumos atstovai reiš
kiamą nepasitikėjimą įvertino
kaip politinių taškų rinkimą.
Tačiau kitų frakcijų atsto
vai padėtį sveikatos apsaugos
srityje įvertino kaip chaosą ir
sumaištį bei reikalavo atstaty
dinti „prastą vadybininką" J.
Galdiką.
Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis pastebėjo,

kurio netekusiais galios pri
pažinti kai kurie tebegaliojantys teisės aktai, priimti iki
1990-ųjų kovo 11-osios nepri
klausomybės atkūrimo akto.
Įstatymą parengė Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, kuris buvo nepatenkintas,
kad Lietuvoje tebegalioja kai
kurie sovietinėje
Lietuvoje
priimti teisės aktai, ir Lietuva
lyg posovietinė valstybė, ne
pajėgianti suformuoti sava
rankiškos valstybinės ir orien
tuotos į Vakarų sistemas tei
sės.
Įstatyme taip pat numatyta.
kad kai kurių sovietmečiu
priimtų įstatymų galiojimas
dar bus pratęstas iki 2000 m.
Sausio 1 dienos.
Vyriausybė įgaliota iki gruo
džio 1 d. pateikti Seimui to
kių, dar nespėtų naujais pa
keisti įstatymų, sąrašą ir pro
gramą, kaip jie bus keičiami.

mainos ir kaip tik dabar yra
išbrendama iš ilgalaikės kri
zės. Pasak jo, ministras, įgy
vendindamas reformą, parodė
atkaklumo
ir ryžtingumo.
Spėjęs, kad J. Galdikas vykdy
damas šią reformą prarado
daug sveikatos, palinkėjo jam
sėkmės dirbant šį darbą iki
galo. Tačiau Seimo pirminin
kas pripažino, kad sveikatos
apsaugos ministerija turėtų
daug daugiau konsultuotis ir
kad sveikatos apsaugos siste turėti gerą informacinę tarny
moje jau vyksta žymios per- bą.

vietą Emapae valstybių ben
druomenėje, j ū s ir toliau gaiit
tikėtis J u n g t i n i u Valstijų ben
dradarbiavimo ir paramos Lie
tuvos nepriklausomybei, su
verenumui ir saugumui", sa
koma pareiškime.
Kaip pranešė Lietuvos URM
informacijos skyrius, po ski
riamųjų raštų įteikimo cere
monijos įvyko trumpas amba
sadoriaus S. Sakalausko po
kalbis su prezidentu B. Clin
ton. Pokalbyje ambasadorius
perdavė Lietuvos prezidento
Algirdo Brazausko sveikinimą
JAV prezidentui ir kvietimą
atvykti vizitui i Lietuvą.

* Kuriama nauja visuome
ninė organizacija — Lietuvos
pilietinė santalka <LPS). „Mes
norime sukurti antrąją po
Sąjūdžio pilietinio judėjimo
bangą, kuri sutelktų mūsų
žmonių pastangas gerinti gy
venimą", tvirtino vienas ini
ciatyvinės
grupės
narių,
Miškininkų sąjungos pirmi
ninkas profesorius Vaidotas
Antanaitis trečiadienį vyku
sioje spaudos konferencijoje.

* Vyriausioji r i n k i m ų ko
misija <VRK) trečiadienį pri
pažino konservatoriaus Sau
liaus Kubiliūno parlamentaro
įgaliojimą. Jis užims praėjusį
pirmadienį mirusio Seimo na
rio Zigmanto Pociaus vietą. Z.
Pocius į Seimą buvo patekęs
pagal konservatorių rinkimų
* „Lietuvos rytas" (11.11) sąrašą, todėl, vadovaujantis
skaičiuoja,
kiek
mokesčių įstatymu, jį pakeitė pirmasis
mokėtojams kamuos preziden nepatekęs į parlamentą to
to rinkimai. Rašoma, kad paties sąrašo atstovas. Pen
VRK biudžete — 7.1 milijono kiasdešimtmetis biržietis mo
kytojas S. Kubiliūnas Tėvynės
litų. Komisijo- pirmininkas
sąjungos (Lietuvos konserva
Zenonas Vainauskas mano.
torių) sąraše buvo 70-tas.
kad šių pinigu pakaks. Dau
giausia lėšų teks rinkimų apy
* „Respublika" rašo
gardų ir apylinkių komisijų (11.11), kad buvęs premjeras
veiklai finansuoti Apylinkių Adolfas Šleževičius investavo
komisijų nariu darbo užmo nemažai pinigų į degtinės ga
kesčiui numatoma skirti 2.4 myklą, statomą Šiaurės Osetimilijono. a p \ £ rdų komisijų joje. Dienraščio žiniomis, ga
— 0.5 mln. litu Dar 0.5 mln. myklos, kurios vertė apie 3
litų teks skirt; ivairių formų mln. JAV dolerių, akcijas A.
ir
pažymų
spausdinimui. Šleževičius yra pasidalijęs per
(Elta)
pusę su osetinais.
'Elta)

Bernardui Brazdžioniui —
garbingas Vatikano apdovanojimas

Bagdadas.
Irakas nusprendė išvaryti amerikiečius ginklų
tikrintojus, dirbančius Junginių Tautų ginkluotės komisijoje ir
pareikalavo, kad jie nedelsiant išvyktų iš valstybės, ketvirta
dienį pranešė oficiali Irako naujienų agentūra INA. kurios duo
menimis. Irako sprendimas liks galioti, ,,kol Amerikos valdžia
ir J T Saugumo Taryba iš naujo neapsvarstys savo neatsakin
gos politikos Irako atžvilgiu'7. Irako vadovai paprašė J ū r i n i ų
Valstijų ir J T Saugumo Tarybos verčiau negrasinti ir neskelbti
neteisingų nutarimų prieš Iraką, o imtis dialogo. Irakas nusp
rendė tęsti bendradarbiavimą su J T Specialiąja komisija, kuri
stebi, kaip Irakas naikina masinio naikinimo ginklus ir priima
visus komisijos darbuotojus, išskyrus amerikiečius.
Vašingtonas.
JAV ambasadorius J T Bill Richardson trečia
dienį stebėtojų išvarymą iš Irako pavadino ..nepriimtinu" ir sa
kė, kad „tai sukels rimtas pasekmes". B. Richardson sakė. jog
šis Irako sprendimas pažeidžia naują trečiadienį įsigaliojusį JT
nutarimą, draudžiantį iš valstybės išsiųsti amerikiečius.
Doha. Qatar sostinėje Doha sekmadienį prasidės Vidurio
Rytų ir Šiaurės Afrikos 'MENA.1 ekonominė konferencija, ta
čiau ją boikotuos svarbiausios arabų valstybes nuo Atlanto iki
naftingojo Persijos įlankos regiono, kurios nepatenkintos tai
kos procesu su Iziaeliu. Nepaisant aktyvaus JAV diplomatinio
spaudimo, konferencijoje nedalyvaus trys artimos Vašingtono
sąjungininkes arabų pasaulyje — Egiptas, Saudi Arabija ir
Marokas. Ši kasmetine konferencija pradėta rengti prieš 4 me
tus Maroke, siekiant prijungti Izraelį prie arabų valstybių eko
nomikų. Tai buvo optimizmo laikai, kai Tel Avivas pasiekė lai
kiną taikos susitarimą su palestiniečiais. Dabar dauguma ara
bų valstybių atsisako vesti derybas su izraeliečiais, i dar ma
žiau norėtų Izraelio investicijų.
Vašingtonas.
JAV teisingumo departamento ir Federalinio
tyrimų biuro (FBI) tardytojai apklausė prezidentą Bill Clinton
ir viceprezidentą Al Gore, plečiantis tyrimui de! Baitųjų Rūmų
telefonų skambučių, prašant paaukoti lėšų politinėms kampa
nijoms, trečiadienį pranešė asmeniniai abiejų pareigūnų advo
katai. I tardytojų klausimus abu vadovai atsakė, nedavę prie
saikų. Manoma, kad B. Clinton arba A. Gore galėjo pažeisti federalinius įstatymus, ribojančius lėšų rinkimą federalinių įs
taigų teritorijoje.
Maskva. Rusijos liberalų demokratų partijos vadovas Vladimir ŽN-inovskij pasipiktino Baltijos valstybių atsisakymu pri
imti Rusijos prezidento Boris Jelcin Lietuvai, Latvijai ir Estijai
pasiūlytas saugumo garantijas. „Baltijos valstybių vadovai el
giasi įžūliai", pareiškė jis trečiadienį Valstybės Dūmoje vyku
sioje spaudos konferencijoje.
Minskas. Baltarusijos prezidentas Aieksandr Lukašenko
antradienį Minske susitikime su Europos tarpparlamentinės
stačiatikybės asamblėjos sekretoriate nariais, pareiškė, jog di
delę reikšmę teikia krikščionybės tradicijų atgaivinimui Balta
rusijoje. „Viskas, ką buvo galima sugriauti posovietinėje erd
vėje — jau sugriauta", mano A. Lukašenko. Pasak jo, „liko
krikščionybė ir ji puolama". Nors Baltarusijoje religija atskirta
nuo valstybės, A. Lukašenko nuomone, respublikoje taikiai su
gyvena 26 įvairios konfesijos, daugiau kaip 2.000 religinių ben
druomenių, tarp jų — 964 stačiatikių. 664 protestantų, 391 ka
talikų.
Bardera, Somalis. Prieš 7 metus Somalyje siautėjant ba
dui, užsienio valstybių vyriausybės ir pagalbos organizacijos į
nelaimės ištiktą vietą lėktuvais gabeno maistą bei siuntė hu
manitarinės pagalbos būrius. Tokiai p a t nelaimei ištikus
šiandien, somaliečių pagalbos šauksmas sulaukė retų ir lėtų
atsakymų. Tris savaites trukę gausūs lietūs sukėlė Juba upės
potvynį. Mažiausiai 130 žmonių nuskendo, daugiau nei
300,000 somaliečių liko be pastogės ir maisto. Nesant centrines
vyriausybės, 7 milijonų gyventojų valstybę valdo grupuočių ir
genčių vadai, kurie 1995 metais privertė gėdingai pasitraukti
Jungtinių Tautų taikos palaikymo misiją. Dabar jie vėl nori
pagalbos. Tačiau nuoskauda, patirta pastarosios nesėkmingos
pagalbos misijos metu, trukdo vyriausybėms ir humanitari
nėms organizacijoms pradėti didelį pagalbos tiekimą. Raudona
sis Kryžius antradienį į Barderą išsiuntė pirmą lėktuvą su lai
kinais būstais. Tikimasi, kad Europos Sąjunga paskelbs apie
stambios pagalbos suteikimą, o JAV jau ruošia 50.000 maisto
davinių, kurio iš lėktuvų bus numesti į nelaimės rajoną.
Bona. Vokietijos Socialinė krikščionių sąjunga antradienį
pritarė Krikščionių demokratų partijos sprendimui atmesti
Laisvųjų demokratų partijos siūlymą suteikti dvigubą pilietybę
Vokietijoje gimusiems užsieniečių vaikams. Tačiau abi organi
zacijos balsavo už sprendimą, kad Vokietijoje gimusiems 18
metų sulaukusiems užsieniečiams būtų suteikiama Vokietijos
pilietybė, su sąlyga, kad jie augo Vokietijoje. Vokietijos piliety
bės, grindžiamos kraujo, o ne gimimo vietos, teise. įstatymas
priimtas 1913 m. Tas įstatymas reiškia, kad prieš du šimtus
metų palikę valstybę dabartiniai Azijos vokiečiai automatiškai
gaus pilietybę, o trečiosios kartos turkų vaikai, gimę Berlyne,
turės praeiti sudėtingą pilietybes įgijimo procedūrą.

Už nuopelnus Ka'
liūs II apdovanoji,
dinų. Pagal svarb:
sių Vatikano apd'
na poetui įteiks 19

* Lapkričio 11 d. Seimas
įkūrė Lietuvos ir Airijos parla
mentinių ryšių grupę. -Jai va
dovaus krikščionis demokra
tas Feliksas Palubinskas, o
pavaduotoja paskirta demo
ikų Bažnyčiai ir lietuvių tautai popiežius Jo*" • " uMatekoniene.
oetą Bernarda Brazdžionį Šv. Grigaliaus D: ..,jo or- kratė J ū r a t e
Naujoji
tarpparlamentinių
Sv. Grigaliaus Didžiojo ordinas yra vienas aukšėiauanojimų I,os Angeles kardinolas Kogcr Mahony ordi- ryšių gru yra jau 20-oji. vei
kianti Lietuvos Seime. 'Elta)
"! metų vasario 11 dieną.

KALENDORIUS
Lapkričio 14 d.: Adeoda
tas.
Gotfridas,
Ramantas,
Saulenė.
Lapkričio 15 d.: š \ . Alber
tas Didysis. Bažnyčios mokvtojas (1193-1280); Leopoldas.
Vaidila. Norda.
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DAR VIENĄ „LITUANICOS"
KLUBO VEIKLOS PUSLAPĮ
UŽVERTUS

GOLFO KLUBAS
BAIGĖ SEZONĄ
Čikagos lietuvių Golfo klu
bas šių metų žaidimo sezoną
spalio 25 d. užbaigė šauniu po
kyliu PLC, Lemonte. Pokylyje
dalyvavo dauguma klubo na
rių, jų šeimos ir svečiai.
Sezono baigimo proga visus
pasveikino klubo pirmininkas
Arūnas Dagys, pasidžiaugė
gražia klubo veikla ir praėju
sio sezono laimėtojams įteikė
trofėjus.
Čikagos lietuvių Golfo klubo
pirmenybių, vykusių š.m. rug
sėjo 14 d., laimėtojai:
Vyrų A klasė — Justinas Sa
dauskas — 78;
Vyrų B klasė — Faustas An
tanaitis — 87;
Vyrų C klasė — Ray Bartašius — 94;
Vyrų D klasė — Juozas Ba
ranauskas — 99;
Moterų A klasė — Gražina
Vasys ir Irena Kleiza — 103;
Moterų B klasė — Daina
Ringutė — 104;
Senjorų kl. — Arvydas Ka
ras.
1997 metų „mach play" lai
mėtojai — Geri Dauskurdas ir
dr. Julius Ringus.
Dalis klubo narių susido
mėję Floridos Lietuvių dieno
mis St. Petersburg, FL, ruo
šiamomis 1998 m. vasario 19-
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|o mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
V4metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(U S.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$3500
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant j užsienį
oro pairu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

jau ne už kalnų. O tai norint
užsitikrinti, reikia klubo na
riams, rėmėjams bei sporti
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
ninkams dar daugiau dirbti ir
Administratorius - Valentinas Krumplis
stengtis.
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
Ateinančiais metais bus ir
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 430. šeštadieniais nedirba.
VI Pasaulio lietuvių sporto
• Redakcija dirba kasdien nuo 8 JO iki 4 00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
žaidynės Lietuvoje. Klubo fut
gavus prašymą ką nors skelbti.
bolininkai su talkininkais iš
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsrjų
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
kitų miestų dvejose ankstes
nėse panašiose žaidynėse su
darydavo bendrą komandą.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
22 d. Įdomu todėl, kad vasario
Reikia manyti, jog tokią vįe19-20 d. ten vyks golfo ir teni KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
nuolikę bus galima nusiųsti ir
7722 S. Kezie A v e .
so
žaidynės.
Informacijai
1998 metais. Šis žygis parei
Chicago, IL 6 0 6 5 2
kreiptis į Angele Kamiene,
... Gabija Radžiūte
kalautų vėl didesnių pastangų
Kab.
tel. (773) 4 7 1 - 3 3 0 0
tel. 813-347-3717, arba Mečį
ir nemaža išlaidų. Bet Lietuva
Šilkaitį, tel. 813-399-0265.
SENO SPORTO JAUNA ŽVAIGŽDĖ
vis tiek lauktų bent vienos
DR. AB. GLEVECKAS
P. Rimkus
futbolo komandos iš užsienio
Šiandien mūsų jaunimas
Praėjusią' vasarą Gabija buG Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
lietuvių tarpo. O anksčiau to dalyvauja beveik visose sporto vo išrinkta dalyvauti KeySPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
kia komanda kaip tik ir šakose. Ne tik dalyvauja, bet stone Ganies — Pennsylvani3900 W.9S S t Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
būdavo „Lituanica".
ne vienas pasiekia-'ir-puikių jos valstijos olimpinėse žaidy- .-.
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p.
laimėjimų
amerikietiškame nėse. J i buvo viena (iš trijų ,
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p.p.
futbole, lengvojoje atletikoje, mergaičių)'' gyvenančių Philą- .
penktad ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.
„LITUANICOS"
VETERANŲ KOMANDAI plaukime, dviračių lenktynėse delphijos ''miesto apylinkėse,
ARAS ZUOBA, M.D.
ir- net Lacrosse — seriiausia- gavusi tokį pakvietimą.
— 25 M E T A I
INDRĖ
RUDAITIS, O.D.
rrie Amerikoje žaidime;" ^ g a l 
Gabija labai gerai žaidė ir
A
K
I
Ų
L
I
G
O
S - CHIRURGIJA
„Lituanicos" futbolo klubas votame pirtnųjų gyvėritbjų — jos komarid?. laimėjo bronzos
1020 E Ogden Ave.. Suite 310
indėnų.
.
.
.
_
'
(
'
medalį.
••'
Naperville. IL 60563
šiuo metu t u r i tris komandas
Tel. (630)527-0090
Jos sugebėjimus pastebėjtf
— vyrų, kuri gyvuoja 47 me • Gabija Radžiūte šiais* "moks
3825 Highland Ave..
Klubas šiemet turėjo tris ko tai, jaunių, įsisteigusią kiek lo metais besimokanti pasku universitetai ir ji j a u yra ga-'
Tower I.Suite 3C
tinėje
Philadelphijos
•
St<
Jovusi kvietimus iš Penn State,'
m a n d a s : vyrų, jaunių (žemiau vėliau, ir veteranų („oldtaiDovvners Grove. IL 60515
Tel. (630)435-0120
16 m.) ir veteranų (arba „old- merių") šiemet mininčią savo seph gimnazijos klasėje, ne Brown, Corr.ell, Lehigh, Tem
tik
sėkmingai
reiškiasi
minė
ple
ir
Ursirius
universitetų.
taimerių"). Vyrų vienuolikė 25 metų gvvavimo sukaktį.
EDMUNDAS
VtZINAS,U.D.;S.C.
t a m e s e n a m * sporte, bėt yra
žaidė „Metropolitan" lygos I
Specialybė
Vidaus
ligų gydytojas
Salią
Lacrosse,
Gabija
jau
„Lituanica" y r a viena pirmų viena geriausių jo žaidėjų
divizijoje, kuri per praėjusius
Kalbame lietuviškai
trejus metus, žaidžia lauko ru
jų
veteranų
lygos
narių,
kartu
Pennsylvanijos valstijos gim
metus gerokai sustiprėjo, nes
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
tulį ir vienus metus europie
j ^ nubiro 3 komandos, o jų žai su „Schwaben", Auroros „Ki- nazisčių t a r p e .
Tel. 773-585-7755
tiška
futboląTsoccer).
dėjai perėjo į dar egizstuojan- ckers", „Fortūnos", „Rams", i Lacrosse reikalauja ;di<Jelės
Valandos pagal susitarimą
Gabija
pasižymi
ne
vien
čių komandų gretas. Tačiau „Real", „Green-White" ir „Eag- ištvermės — greito bėgimo,
sporte. Ji yra pasiekusi aukš
DR. L HČ)HŠKIŠ
„Lituanica" susilpnėjo, nes pa les" klubais. Pirmosios „Litu- staigaus sustojimo ir vikeamo.
tų akademiškų pasižymėjimų
DANTŲ GYDYTOJA
anicos"
veteranų
yienuolikės,
Tuo
pat
metu
reikia
Určiruoti
grindiniai žaidėjai nusprendė
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
ir
paskutinius
dvejus
metus
ankstokai pereiti žaisti pas nariais yra buvę; L. (Don). lazdą, k a d sviedinukas tiksliai
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
išrenkama klasės prezidente.
i ^
v e t e r a n u s . Buvo bandoma į Brandonisio, G. Bielskus, A pasiektų vartelius.
Tel. ( 7 0 8 ) 5 9 * 4 0 5 5
Ji pavyzdingai dalyvauja ir
komandą kviesti jaunesnius Bukas, I. Čežauskas, H. Ga
Gabija žaidžia centropdziciValandos pagal susitarimą
lietuviškame, gyvenime. Daug
žmones, net nebūtinai iš lietu vėnia, kapitonas A. Glavins- joje, reikalaujančioje-didelių
metų šoka jtautinius šokius,
kas,
F.
Lukauskas,
H.
Jeni-.
vių tarpo (daugumas tauti
gabumų^. Reikia sugebėti žais
DR JOVITA KERELIS
yra dirbusi ^įvairiose vasaros
gas,
R.
Jenigas,
A.
Jurkšaniais pagrindais suformuotų
ti taip p a t puolimo irgjmimo
DANTŲ GYDYTOJA
stovyklose
ir^kt.
klubų d a b a r žaidėjų tautybių Jurkšaitis, R. Kožėnas, R. Li- pozicijose, o svarbiausia —
9525 S.79fc Ave., Htakory HMs, IL
nepaiso). Tačiau toks „pra bus, M. McCluskey, J. Stan pataikyti sviedinuką į vartus.
Philadelpiiijos lietuviai lin
Tel. (708) 598-8101
skiedimas" nepasiteisino, nes kūnas. Pirmuoju treneriu bu
Nors j a i žaisti beliko tik vie ki jai sėkmingai baigti mok Čikagos lietuvių Golfo klubo pirmininkas Arūnas Dagys ir sūnus Paulius
naujieji negalėjo įtilpti į pasi vo — S. Vainys. Iš jų tarpo du: neri metai, ji yra pasiekusi sleivės dienas ir universitete maloniai praleidžia laiką golfo laukuose.
Valandos pagal susitarimą
traukusiųjų batus. Pralaimė Al Bukas ir Arnoldas Jurkša- daug įvairių savo gimnazijos tęsti akadefciinius ir sporti
jimai sekė vienas kitą. Tik se Jurkšaitis j a u iškeliavę amži rekordų, t a r p jų — daugiau nius pasižymėjimus.
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
kviestas kapitonu (šioje vie
UŽBAIGTOS F U T B O L O
4647 W. 103 St, Oak Lawn. IL
zono pabaigoje kuomet, baigę nybėn. Kai kurie kiti dėl am siai šį sezoną įmuštų. įvarčių.
R i m a s G a d e i k i s toje buvo du kapitonai). J i s
PIRMENYBĖS
akty-"
Pirmas apyl. su Normvvestem un-to
savo pirmenybių rungtynes, žiaus pasitraukė iš
buvo pripažintas
„naudindiplomu, lietuviams sutvarkys dantis
sugrįžo senesnieji žaidėjai, vėl viųjų tarpo. Tačiau Henrikas
SUSIPAŽINIMUI
—
JONAS
ŽUKAUSKAS
giausiuoju"
žaidėju;
taip
pat
už prieinamą kainą. Pacientai
Jenigas
ir
Don
Brandonisio
„Lituanicos"
vyrų
futbolo
ko
sėkmingiau pasirodyta. Ta
pateko į 1959 m. „All-Midwest m a n d a lapkričio 9 d. užbaigė
priimami absoliučiai punktualiai.
dar
tebežaidžia
iki
šiai
dienai.
pažino
1952-siais,
St.
Chad's
Šiemet
Čikagos
LFK
meti
čiau ateityje reikės ieškoti
Susitarimui (kalbėti angliškai)
niame pokylyje bus pagerbia College Prep mokykloje, kur & All-MCSC" kolegijų rinkti šio sezono pirmenybių rung
naujų, bet pajėgių žaidėjų, no
Tel.708-422-8260
Šiuo metu komandai vado
nę.
tynes „Metropolitan Soccer"
mas klubo ilgametis narys Jo buvo komandų (12.5 ir vėliau
rint, kad vyrų komanda grįžtų
vauja Adolf Jerger, o joje žai
Dar
besimokydamas
vid.
lygos I divizijoje. Tai buvo
nas Žukauskas. Čikagoje jo — 14.5 metų amžiaus) žaidėju
į praeities dienas, kuomet kar
džia: Julius Martinkus, Phil
mokykloje — 1957 metais, jis atidėtas
susitikimas
prieš galima sakyti, garbingai —
turbūt, nereikia pristatyti, ir kapitonu.
tą buvo iškovotas „Metropoli
Abed, Brian Rogers, Henrikas
įstojo
į
t
a
d
a
Vito
Miceikos
su
lenkų „Legovijos" vienuolikę, pralaimėta 2-5. Jeigu ne pir
Atvykęs i JAV, apsigyveno
nes visi sporto mėgėjai jį pa
tan" lygos čempionų titulas.
Jenigas su savo sūnumis Eric
mieji trys lenkų gana nelauk
žįsta. Tačiau gal ne visi žino netoli Čikagos esančiame Ci organizuotą „Lituanicos" jau kuri stovi pirmoje lentelės vie
ir
Mark,
Tony
Maestre,
Mike
tai
įmušti įvarčiai, tai pa
Klubo veteranų vienuolikė
šio vyro biografinių ar spor cero mieste. J a m pasitaikė nių komandą, o kartais būda toje. Ji ankstesnį sekmadienį
Asfour,
L.
D.
Brandonisio,
dr.
sekmė
būtų buvusi apylygė.
praėjusį sezoną pasirodė ge
įveikusi
ukrainiečių
tinės veiklos duomenų. Tad gera proga mokytis Morton vo atsarginiu ir šio klubo vyrų buvo
Imre
Hiduegi,
Ed.
Milewski,
Pirmasis
kėlinys baigėsi 3-1
riau negu bet kada anksčiau.
šia proga į tai ir pažiūrėkime. H.S., Cicero, kuri tuo metu, komandoje. Kitais metais jis „Lions" komandą net 10-0.
broliai
—
Jonas
ir
t
Bronius
lenkų
naudai.
Po 3-0 lenkų
Gavusi geros paspirties iš vy
J o n a s gimė 1940 metais Za viena iš nedaugelio vid. mo j a u buvo pagrindiniu vyrų ko
Gaila, kad į šias rungtynes
Žukauskai.
Taip
pat
joje
ma
pirmavimo,
įvartį
iš 11 m bau
rų komandos, ji negailestingai
rasuose. Su tėvais, kaip ir kyklų Čikagoje ir apylinkėse, mandos žaidėju ir tokiu išbu atėjo tik 9 JLituanicos" žaidė
tomi
ir
tik
šiemet
iš
vyrų
ko
dinio
pelnė
Virgis
Žuromskas.
m u š ė savo varžovus, laimėda
daugelis kitų, karo metu tu turėjo futbolo programą. Jis vo iki 1977 m.
jai, tai laimėjimo arba net ly
mandos
perėjusieji
—
Virgis
Antrame
kėlinyje
lenkai pa
Po to Jonas įstojo į „Litu giųjų mūsiškiams sunku buvo
ma 4 kartus, ir dvejas rung
rėjo pasitraukti į Vakarus. Sa čia vėl buvo išrinktas koman
veteranų
(„oldtai- tikėtis. Labai pasigesta nuo darė 4-1, o tada Saulius Bratynes išsikovodama lygiomis. Marčinskas, Rolandas Sinia- vo sportinę karjerą jis pradėjo dos kapitonu. Vėliau, studi anicos"
Visi šios komandos žaidėjai kovas ir Rolandas Urbonavi Wolverhamtone. Anglijoje. Su juodamas Illinois universitete merių") komandos eiles ir jose latinio vartininko, o į vartus dauskas sušvelnino 4-2. Tuo
kiekvieną kartą žaisdavo pa čius. Kai kurie šių vyrų „Litu- organizuotu futbolu jis susi (Navy Pier) Jonas buvo pa- išliko iki šių dienų. Žaisda stojus vienam iš futbolininkų, met „Lituanicos" žaidėjų entu
kilia nuotaika ir tas atsis anicoje" žaisti pradėjo prieš
mas su veteranais, jis vadova įvarčių krito daugiau negu jų ziazmas pakilo ir kokias 15
maždaug 40 metų jaunių ko
pindėjo jų pasiekimuose.
vo klubo berniukų ir jaunimo laukta. Tačiau sužaista dar, minučių jie kovėsi kaip liūtai.
mandose. Neseniai nelaukta
Tačiau, žaidžiant devyniese,
komandoms, o vėliau buvo ir
J a u n i ų (žemiau 16 m.) ko
mirtis išskyrė Vilį Jenig iš
pradėjo reikštis nuovargis ir
veteranų komandos vadovu. Jonas nebūtų prisidėjęs.
manda rungtyniavo „Suburgarsios Jenigų šeimos, „Litualenkai pridėjo dar vieną įvartį.
Praėjusiais metais Jonas buvo
ban Soccer" lygoje. Ji turėjo
Reikia
pažymėti
ir
Jono
nicos komandoms davusios
Rudens ratą „Lituanica" bai
ir klubo vyrų komandos trene žmoną Ireną, taip pat daug
"puikų sezoną ir užėmė II vie
daugiausiai žaidėjų.
tą. Šios komandos vadovas G.
riu.
talkinusią klubui. Pažymėti gė su 5 taškais ir atsistojo 8-je
Devorak su šia jaunų futbolo
Šalia to, J. Žukauskas pri nas ir jų sūnus Tomas, žaidęs vietoje (iš 10 komandų). Rei
Neseniai užsibaigusiame se
entuziastų grupe dirba j a u
klauso
ir klubo valdybai, yra klubo jaunių ir vyrų koman kia manyti, jog pavasariniame
zone „Lituanicos" veteranai
penki metai ir jo pastangos
prisidėjęs
prie klubo veiklos dose. Minėtinas ir Jono brolis — antrame pirmenybių r a t e
pasiekė pačius geriausius re
davė gražius vaisius. Kai ku
finansine
ar
kitokia parama. Bronius, žaidęs klubo vyrų, o pasekmės bus geresnės. O tą
zultatus negu bet kada anks
rie iš šių jaunųjų futbolininkų
Vienu
metu
jis
buvo užleidęs vėliau — veteranų koman ir šiemet būtų buvę galima pa
čiau, pelnė 4 pergales ir du
ateityje galės pereiti į vyrų ko
siekti, jei būtų susirinkę b e n t
savo
namą
futbolininkams
iš dose.
kartus sužaidė lygiomis, tvir
mandą.
po 11 žaidėjų (net penkiose
Lietuvos,
kurie,
atvykę
iš
tė
Apie
Jono
veiklą,
ir
ne
vien
tai atsistodami antroje vietoje.
vynės įsijungė į klubo eiles, o tik futbolo srityje, galima bū rungtynėse teko žaisti su 8 ar
Nepaisant vienokių ar kito Reikia manyti, kad ir ateityje
kių nepriteklių ar nepasise jų rezultatai nebus menkesni.
Po laimėtų futbolo rungtynių patenkinti šypsosi „Lituanicos" futbolo klubo kai kurie vėliau čia įsikūrė. tų ilgai kalbėti. Šį kartą pasi 9 žaidėjais). Šią problemą
kimų, klubas pasiruošęs švęsti
komandos vyr. treneris Jonas Žukauskas ir jo pagalbininkai — Alberto Turbūt nėra nė vieno klubo tenkinsime šiais kukliais fak ateityje tikrai bus stengiamasi
(ei.).
savo 50-sias metines, kurios
projekto, prie kurio įvykdymo tais.
E. Šulaitis Glavinftka* ir Gediminas Bielskus.
E.Š. išspręsti!

Štai. Čikagos „Lituanicos"
futbolo klubas, amerikiečių ly
goje ir spaudoje vadinamas
t r u m p a i — „Liths" vardu (su
trumpinimas
nuo
„Lithuanians"), praeityje paliko dar
vienerius metus: klubas už
baigė 47-jį savo sezoną. Dabar
jis yra vieninteliu futbolą kul
tivuojančiu lietuvių sambūriu
už Lietuvos ribų.
Sezono užbaiga ir ta proga
lapkričio 22 d. PLC, Lemonte,
rengiamas klubo pokylis be
veik s u t a m p a su JAV šven
čiama Padėkos diena, kuri
taip p a t dar turi simbolinę
prasmę. Iš tiesų, ir „Lituanicai" d a u g kam reiktų dėkoti.
„Daug r a n k ų sunkią naštą
neša", — sako lietuviškas
priežodis a r patarlė. Ir „Lituanicos" klubo pastangų vaisiai
buvo pasiekti daugelio rankų,
n a , ir kojų dėka. Ir dar svar
biau — sutartina, draugiška ir
nuoširdžia veikla. Tai k a r t u
kūno (jėgos) ir sielos (vidinių
savybių) harmonijos ir drau
gystės išdava.

ALYTAUS A. JUOZAPAVIČIAUS
ŠAULIŲ RINKTINEI
SEPTYNERI
pat dalyvauti LŠS Moterų
koordinacinio centro pasita
rime, kuris buvo sušauktas
minėto Centro vadovės V. Večkienės iniciatyva.
Minėjimą, skirtą Alytaus A.
Juozapavičiaus šaulių rinkti
nės 7-osioms metinėms, pra
dėjo rinktinės vadas V. Rinke
vičius, pristatęs susirinku
siems atvykusį naująjį LŠS
vadą. Savo kalboje V. Rinke
vičius minėjo, kad per tuos
septynerius metus buvo visko
— ir gero, ir blogo. Buvo sun
koka veikti, neturint įstaty
minės bazės ir finansavimo.
Rinktinė, nors ir kiek suma
žėjo, tačiau išsilaikė. Dabar,
priėmus LŠS įstatymą, padė
tis turės pasikeisti į gerąją
pusę. Minėjo, kad tuoj turi
prasidėti darbas su policija,
palaikant viešąją tvarką ir gy
ventojų rimtį. Netrukus bus
paruošta ir pasirašyta bendra
darbiavimo sutartis tarp šau
lių rinktinės ir Alytaus VPK.
Aktyviausiems rinktinės na
riams — A. Malaškevičiui, J.
Švendriui, O. Pavilonienei, J.
Grėbliūnienei, A. Kasparaičiui
ir kitiems buvo įteikti rink
tinės Padėkos raštai.
LŠS vadas kapitonas L. Ba
kaitis pasveikino visus su
rinktinės įkūrimo metinėmis,
padėkojo už pasiaukojimą ir
indėlį valstybei bei Šaulių
sąjungai. Darbas ir paaukotas
Alytiškiai stovėjo postuose, laikas parodo patriotiškumo
vykdant okupacinės kariuo išraišką. LŠS vadas sakė, kad
menės judėjimo kontroliavimą Šaulių sąjunga yra Lietuvos
Lietuvos keliuose. Jie aktyviai istorijos dalis, turi garbingą
dalyvavo ir organizuojant įvai praeitį ir veiklos kelią. Liepos
rius renginius bei priemones, mėnesį priimtas LŠS įstaty
patys dalyvaudavo pakviesti. mas nubraukia visas kalbas
Alytaus šauliai dalyvavo vi apie sąjungos nereikalingumą.
suose LŠS centro valdybos or- Sąjungai buvo sunku ką nors
ganiauotuose taktiniuose mo-. reikšmingesnio -padaryti, ne
kymuose centriniame kariuo gaunant paramos iš valstybės
menės poligone Pabradėje, ir neturint įteisinimo. Viskas,
lankė užsiėmimus SKAT mo kas pasiekta, yra mūsų darbo
kymų centre, palaikė viešąją vaisiai.
Savo kalboje LŠS vadas
tvarką...
Spalio 11 f' Alytaus A. Juo supažindino Alytaus šaulius
zapavičiaus inktinės šauliai su netrukus prasidėsiančia
rinkosi į Angelų Sargų baž Šaulių sąjungos struktūrine
nyčią, kur buvo aukojamos šv. reorganizacija, būsiančiomis
Mišios žuvusiems už Lietuvos reformomis, Ateities planais,
nepriklausomybę prisiminti. pagrindiniais darbais, pami
Po Mišių šauliai vyko į Aly nėjo buvusio LŠS vadovybės
taus Šaulių namus. Paminėti klaidas ir nesklandumus orga
Alytaus rinktinės septintąsias nizacijos viduje. Minėjo, kad
metines atvyko LŠS vadas ka gruodžio 13 d. įvyks LŠS da
pitonas L. Bakaitis, pavaduo linių atstovų konferencija, ku
tojas S. Ignatavičius, LŠS II rios metu bus patvirtintas
skyriaus viršininkas V. Žiūra naujas LŠS statutas, Garbės
ir LŠS centrinės kontrolės teismas, centro valdyba ir cen
komisijos narė J. Andriušienė. trinė kontrolės komisija, todėl
Tuo pačiu naujajam LŠS va jau dabar atrenkamos kandi
dui buvo proga susitikti ir su datūros į šias LŠS struktūras.
sipažinti su Alytaus šauliais, Kapitonas L. Bakaitis papasa
pamatyti jų gretas, sužinoti kojo apie save ir atsakė į susi
apie jų veiklą ir buitį, o taip rinkusiųjų klausimus.

Prabėgo jau septyneri me
tai, kai gyvuoja Alytaus A.
Juozapavičiaus šaulių rink
tinė. Iš nedidelio būrelio, kaž
kada priklausiusio Dainavos
rinktinei, Alytaus šauliai su
gebėjo išaugti į rinktinę, į ku
rios veiklą įtraukti aplinkinių
gyvenviečių žmones.
Septyneri metai žmogaus
gyvenime, nėra didelis laiko
tarpas, tačiau organizacijos
gyvavimui — laikotarpis, ku
riame į bendrą veiklos aukurą
susilieja jos narių veikla, pa
siaukojimas, indėliai. Sunku
būtų išvardinti visą alytiškių
šaulių indėlį mūsų valstybės
ir Šaulių sąjungos gyvenimui.
Juos matėme Aukščiausiosios
Tarybos rūmų bei kitų valsty
binių objektų apsaugoje sun
kiomis Lietuvai, 1991 m. sau
sio-rugpjūčio mėn. įvykių,
dienomis, už ką labiausiai
pasižymėję buvo apdovanoti
Sausio 13-os atminimo meda
liais. Alytaus šauliai pasi
reiškė steigiant Krašto apsau
gos padalinius Alytuje ir
rajone — keli jų ir iki šiol tar
nauja LKB „Geležinio vilko"
Alytaus Kunigaikštienės Bi
rutės motodesantiniame bata
lione, vietos SKAT rinktinėje
ir VSD skyriuje. Manau, kad
neveltui keletas Alytaus šau
lių apdovanoti Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų savanorių
medaliais.

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
Entuziastiškai pritarė visi
klubų atstovai, iki iš lėto nuo
kėdės pakilo Toronto „Vyčio"
pirm. Rimas Sonda. Neseniai
iš Lietuvos atvykęs, jis kalbėjo
kaip žinąs padėtį. Ėmė aiškin
ti, kad vargu ar valdžia pri
tars, kad ekonominė padėtis
sunki — nepajėgs tiek sporti
ninku išmaitinti... Gal geriau
nevykti... Karštas diskusijas
nutraukė pietų pertrauka. Po
pietų diskusijos tęsėsi, kol ki
tas Toronto atstovas nedrąsiai
prabilo: „Be reikalo karščiuojatės, Sonda taip negalvojo,
buvo nesuprastas... mes vyk
sime!"
Suvažiavimas įgaliojo centro
valdybą sudaryti išvykos orga
nizacinį komitetą. Valdyba
buvo Čikagoje, o jos pirm. Val
das Adamkus. Sušaukęs posė

dį, tuoj paklausė ar sutikčiau
organizuoti tokią kelionę. Su
tikau su sąlyga, kad aš pats
pasirinksiu komiteto narius.
Visi pritarė.
Kitame posėdyje pristačiau
savo komitetą: „Renata Žilionienė, Algis Tamošiūnas, V.
Grybauskas ir V. Adamkus".
V. Adamkus, kiek nustebęs ar
nesitikėjęs pastebėjo: „Kažin,
ar turėsiu laiko tokiam dar
bui?"
Per 50 metų Valdą gerai
pažinau, juk kartu dirbome,
kartu vadovavome krepšinio
išvykoms — jis puikiai mums
atstovavo, pasakydavo gražią
kalbą, o reikalui esant, galėjo
padėti ir Washingtone ir ki
tur.
Prasidėjo išvykos į TV PLS
žaidynes organizavimas. Drą

Danutė

Bindokienė

Nea uginkim e
pesimizmui
ragų
Kone nuo šių
metų
pradžios primenama apie ypa
tingą rudens renginį — X
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mą. Tai mums ne naujiena,
kaip liudija simpoziumo eilės
skaičius. Kaip tautinių šokių
ar dainų šventės, lietuviški
operų spektakliai ar kiti di
dieji renginiai, į kurių ruošą
įjungiami ne vieno telkinio,
Koncertuoja (š.m. spalio 28 d.) Vilniaus Karininkų ramoves vyrų choras ,.Aidas"
Nuotr. G. Mačiuko
net ne vienoje valstybėje ar
žemyne gyvenantys lietuviai,
hektarus ploto, iki šiol siejosi mokslo ir kūrybos simpoziu
V I L N I A U S P A M O K A P O 58 M E T Ų
su žuvusiųjų II pasaulinio mai paprastai pareikalauja
Spalio 9 d. paminėjome Vil rutė Kulnytė. Seimo pirminin karo metais raudonosios armi daug darbo, rūpesčių, lėšų.
niaus dieną Rasų kapinėse, kas Vytautas Landsbergis tu jos karių amžinojo poilsio vie Tačiau, renginiui praėjus, pa
Vilniaus miesto savivaldybėje riningoje kalboje priminė, jog ta. Tačiau trejus metus čia vy juntame glaudesnį tarpusavį
Vilnius Lietuvos Respublikai kusių archeologinių tyrinė ryšį, pasididžiavimą, kad pa
(sostinės netekimą 1920
m.). Spalio 28 d. buvo Vilniaus 19 metų priklausė teisiškai jimų rezultatai atskleidė kitus vyko atlikti didelį darbą, kad
pamoka Seime, Vilniaus Kari pagal jos Konstituciją, o 1939 faktus bei išryškino soviet atsirado proga parodyti kita
ninkų ramovėje.
metais grįžo ir faktiškai. Lie mečiu, matyt, norėtą nuslėpti taučiams savo kultūrinius bei
Vidurdienį Seime atidaryta tuvos kariuomenei žygiuojant istorinę tiesą.
tautinius lobius.
paroda „Žygis į Vilnių" 1939 į Vilnių, pirmasis spėjo įva
Atliekant archeologinį patik
Nepaisant, kiek kasdienybės
m. spalio 27-29 d. Parodą su žiuoti jo tėvas su žurnalistu.
rinimą dviejuose hektaruose tėkmėje pasitaiko tarpusavio
rengė Lietuvos valstybės mu
Sibire kalėjęs kupiškėnas, kapinių sklypo, paaiškėjo, jog nesutarimų, nesusišnekėjimų,
ziejus, pristatė jcdirektorė Bi- dimisijos pulkininkas Stasys čia palaidoti ne tik rusai, bet bet, ruošiant tokį didelio mas
Balčiūnas prisiminė, kaip spa ir vokiečiai, žuvę II pasaulinio to renginį, nesklandumai pa
lio 27 dol., pernakvojęs Mai karo metais. Nustatyta, jog te prastai atidedami į šalį ir dir
Renginio meninę dalį patrio šiagaloje, 28 d. jo pulkas įžy ritorijoje, kurioje esą amžinojo bama kartu. Po to vėl galime
tinėmis ir kariškomis daino giavo į Vilnių ir labai džiaugs poilsio atgulė sovietiniai ka užsidaryti savo mažuose pa
mis pradėjo šaulio J. Ar- mingai buvo sutiktas lietuvių, riai, iš tikrųjų ilsisi Vermach sauliukuose — iki kito karto.
žuolaičio vadovaujamas an baltarusių, totorių. Lenkai su to kareivių palaikai.
Kai buvo pradėti ruošti pir
samblis. Rinktinės šaulės savo žydais tarpusavyje nesutarda
Be to, tiksliai nustatytas so mieji Mokslo ir kūrybos sim
išmonę parodė programoje vo ir viešai nesirodė. Gedimi vietmečiu panaikintas skly poziumai, neturėjome galimy
„Bobų šou — keturios moterys no prospekte iš viršaus paleis pas, kuriame palaidoti carinės bių prisikviesti mokslininkų
ir vienas vyras". Salėje nekart tas šūvis jį aplenkė. Pulkinin armijos kariai.
iš Lietuvos — reikėjo pasiti
nuvilnydavo juokas iš progra kas leitenantas Antanas Na
Paminklosaugos žinovai pri kėti ir pasitenkinti savo jė
moje rodomų intermedijų apie vaitis tada apniukusiu oru du ėjo vieną nuomonę, kad per gomis. O vis dėlto jų užteko:
Šaulių sąjungos ir rinktinės kart apskrido Vilnių su puse tvarkant šias kapines būtina simpoziumai buvo gausūs
nesklandumus, artėjančius pre Lietuvos oro pajėgų ir matė atkurti istorinę tiesą bei visą prasmingomis
paskaitomis,
zidento rinkimus.
Lenkijos okupacinės valdžios tikrovės neatitinkančią atri dalyviais ir publikos dėmesiu.
Po minėjimo LŠS vadas kpt. apleistas mūsų ilgaamžės is butiką — klūpančio kario Kiekvieno simpoziumo rengi
L. Bakaitis dalyvavo LŠS torinės sostinės apylinkes. Pi skulptūrą, plokštę su žuvusių mas taip pat pasižymėjo pesi
koordinacinio centro pasita lietinio ugdymo pamokoje, ku rusų karių pavardėmis, per mistų pranašystėmis, kad
rime, kurio metu buvo nuosta rioje dalyvavo keli šimtai de kelti į vietą, kurioje iš tikrųjų galbūt tai jau paskutinis, kad
baigiame „nukultūrėti", kad
ta paruošti moterų šaulių šimties (Vilniaus 48, Kauno yra jų palaikai.
Kultūros vertybių apsaugos būtų išmintingiausia nieko
veiklos nuostatas, organizuoti 49, Telšių ir t.t.) vidurinių mo
LŠS meno saviveiklos kolek kyklų abiturientų, kalbėjo ir departamento įmonės „Pali panašaus daugiau neruošti...
tyvų apžiūrą ir rankdarbių aktorius Vytautas Dumšaitis, kimas" direktorius Jonas VoVartant buvusių simpoziu
parodą, užmegzti ryšius su Kauno 49 vidurinės mokyklos ronavičius teigė, jog paruoštas mų leidinius su paskaitų te
Švedijos moterų organizacija istorijos mokytoja Ona Kava kapinių plėtojimo projektas, momis ir prelegenų pavar
„Lotos", buvo aptarti ateities liauskienė.
pagal kurį žadama šių kapinių dėmis, iš naujo kyla pagarbos
moterų veiklos planai.
Įspūdingai dainavo Vilniaus teritoriją praplėsti iki 10 hek jausmas jų sumanytojams,
Kol vadas dalyvavo LŠS Karininkų ramovės vyrų cho tarų.
rengėjams ir dalyviams, kurių
Moterų koordinacinio centro ras „Aidas". Parodyti Juliaus
Šia proga antradienį Au dauguma jau buvo mokslus
pasitarime, buvo patikrintos Miežlaiškio ir kiti žygio į Vil kštųjų Šančių kapinėse lan baigę toli nuo Lietuvos ir —
rinktinės narių ir buhalte nių istoriniai filmai.
kėsi vokiečių delegacija iš ypač vėlesniais metais — bu
rinės apskaitos, pateikta ne
Minėjime Vilniaus karinin Kaselio miesto. Ji atstovauja vo tikrai sunku duoti pra
mažai pasiūlymų.
kų ramovėje dalyvavo ir senie Vokiečių karių kapų globos nešimus sklandesne lietuvių
Atvykimas į Alytų buvo pir ji, ir jaunieji karininkai. „Vil tautinei sąjungai, besirūpi kalba. Tačiau ir jie stengėsi
masis naujojo LŠS vado kpt. nijos" draugija renka duome nančiai savo tautiečių karių berti savo patirties sėklą į
L. Bakaičio vizitas į Šaulių nis apie asmenis, nukentėju kapų priežiūra visame pasau prasmingą lietuviškos veiklos
dirvą.
rinktinę. Vadas numatęs ar sius nuo Lenkijos okupacijos. lyje.
timiausiu metu aplankyti vi Tai bus paskelbta vasario 14
Kauno miesto savivaldybės,
Belaukiant X Mokslo ir
sas rinktines bei jų pada d. konferencijoje.
Paminklosaugos
institucijų kūrybos simpoziumo, matome,
linius, šiam vizitavimui ski
Kazimieras Garšva bei Vokietijos atstovai aptarė kad daug kas jau negrįžtamai
riant spalio-lapkričio mėnesį.
būsimus darbus ir išlaidas, dingo. Galbūt labiausiai pasi
Šiais vizitais LŠS vadas susi
kurias įsipareigojo padengti gendame to entuziazmo, pasi
BUS ATKURIAMA
pažins su rinktinėmis,
jų
Vokietija.
(Elta)
reiškusiu anais metais. Labai
ISTORINĖ TIESA
veiksmingumu, nariais, buiti
lengva pasikviesti moksli
KARIŲ KAPINĖSE
mi ir t.t.
• 1W8 m. lapkričio 18 d. pa ninkus iš Lietuvos (jie kartais
S. Ignatavičius
Kauno Aukštųjų Šančių ka skelbta Latvijos nepriklau ir nekviesti atvyksta), labai
lengva sakyti, kad niekas ne
LŠS vado pavaduotojas rių kapinės, užimančios per 6 somybė.
siai galiu sakyti, kad tai di
džiausias ir sunkiausias or
ganizacinis darbas mano 50
metų ŠALFAS s-gos karjeroje.
Su sekretore R. Žilioniene
tuoj išsiuntėm visiems klu
bams registracijos laiškus,
pradžiai tik provizoriniams
skaičiams, ir visą informaciją
paskelbėm spaudoje.
Lietuvoje jau pilnu tempu
dirbo organizacinis štabas,
miestuose, kur vyko varžybos,
jau buvo sudaryti komitetai,
vyriausybės pritarimas buvo
gautas. Sausio gale buvo nu
matyti pasitarimai su užsienio
lietuvių atstovais.
Ponali, nežliumbk!
Deja, tuo metu laikai nege
rėjo. Lietuva jautė įtampą, ne
rimą, baimę. Staiga „sprogo
bomba" — ginkluoti okupantai
puolė, šaudė, važiavo per
žmones tankais! 14 žuvo, 700
sužeistų! Bet Lietuva negalvo
jo pasiduoti! Tūkstančiai su
važiuodavo prie Seimo rūmų,
pasikeisdami budėjo iš įvairių

Lietuvos vietovių žmonės, pa
siryžę ginti ir žūti už Lietuvos
laisvę. Per naktis kūreno lau
žus, giedojo giesmes.
Įtampai kiek atslūgus ir nu
matytas atstovų suvažiavimas
įvyko. Turėjau jame dalyvauti,
jau ir lėktuvo bilietą turėjau.
Staiga telefonu iš Lietuvos
pranešė, kad lėktuvai iš
Maskvos į Vilnių nebeskren
da. Kelionę turėjau atidėti.
Tuo pačiu metu Vilniuje atsi
rado Rimas Dirvonis. Jis ten
keliavo PL6 reikalais, bet
kaip ŠALFAS s-gos centro val
dybos narys dalyvavo ir tuose
žaidynių pasitarimuose. Kitą
dieną, tikriau naktį, iš Lietu
vos skambino štabo vadovas
Janis Grinbergas: „Ką jūs čia
mums atsiuntėt? Jis nieko ne
žino, tik juokauja...", — rik
telėjo Janis. Po poros dienų
buvau Vilniuje. Turėjau pra
nešti kiek klubų, kiek ko
mandų, kokių sporto šakų ir
bendrą sportininkų skaičių,
net turistų.
Pirmą vakarą su LTOK
prez. A. Poviliūnu nužygiavo

benori dirbti, nėra kam reda
guoti simpoziumo leidinio, pa
teikti lietuviškai žiniasklaidai
reklamos, sukelti didesnį pub
likos susidomėjimą, kad lan
kytų sesijas ir remtų šį
svarbų renginį lėšomis. Tik
paskutinėmis dienomis pasi
rodo daugiau
informacijos
apie dalyvius, sesijas ir kitus
simpoziumo renginius, kurių
tarpe, deja, nėra nei koncerto,
nei kokios ypatingesnes me
ninės programos. (Simpoziu
mo užbaigimo pokylio ne
įskaičiuojame į kultūrinių
renginių kategoriją).
Šį šeštadienį pagaliau
„Drauge" bus paskelbta smul
ki simpoziumo programa. Ko
kia ji pergrūsta! Kaip bus
įmanoma bent dalyje sesijų
apsilankyti, kai jų laikas ker
tasi ir kryžiuojasi? O daug ko
būtų verta pasiklausyti, ypač
mūsų — t.y. užsienio —
lietuvių mokslininkų, kurių
tarpe yra jau gimusių šiame
krašte. Jų pastangos lietu
viškai gvildenti pasirinktas
temas yra ir sveikintinos, ir
vertos dėmesio.
Iš rengėjų gretų dažnokai
pasigirsta pesimizmo aidai:
tai jau tikrai paskutinis Moks
lo ir kūrybos simpoziumas,
ruošiamas už Lietuvos ribų.
Kodėl? Sutinkame, kad tie,
kurie šiuo metu įsijungę į
simpoziumo ruošą, yra dau
giausia vyresnio amžiaus, jau
daug darbų atlikę, galbūt
išsisėmę, galbūt pavargę. Ta
čiau baisiai apmaudu, kai vis
tvirtinama: niekas nenori
dirbti! O gal tik per daug
stengiamės išspausti sulčių iš
jau pavytusių vynuogių? Ko
dėl nepadėta daugiau pa
stangų, ieškant naujų pajėgų?
Ar bijoma paleisti iš savo
rankų, kad galbūt jaunesnieji
„nepadarys, nes neturi patir
ties"? Antra vertus, ne vien
Čikagoje gyvena veiklūs lietu
viai — kiekviename dides
niame lietuviškame telkinyje
yra dar nemažai žmonių, ku
riems nestinga ir sugebėjimų,
ir noro, bet mes paprastai ap
sidairome savo artimoje aplin
koje, paprašome vieno kito
žinomo (dažniausiai jau dar
bais persikrovusio) asmens
talkos, o jeigu tas nesutinka,
pradedame dejuoti, kad jau
viskas rieda pakalnėn. Susi
mildami, neauginkime pesi
mizmui ragų, dalyvaukime
šiame Mokslo ir kūrybos sim
poziume taip gausiai, kad ir
ateities kartos jo pasisekimu
stebėtųsi . O apie „paskutinį"
net nedrįskime kalbėti!

me prie Seimo rūmų. To vaiz
do neužmiršiu niekada! Tūks
tančiai žmonių visą naktį ir
dieną šildėsi prie laužų, giedo
jo giesmes, pasiryžę mirti gin
dami Seimo rūmus ir Lietuvą.
Atsistojau prie vieno kryžiaus,
laikinai pastatyto vietoje, kur
prieš kelias naktis žuvo vienas
jaunuolis. Susikaupiau. Viena
senutė palietė mano ranką,
sakydama: „Ponali, ko žlium
bi? Juk tai tik pradžia, pasidouti nežadam"... Pasirodo, tą
vakarą budėjo žemaičiai iš
Telšių. Koks sutapimas. Nu
šluosčiau ne vieną ašarą...
Man atvykus buvo sušauk
tas visas organizacinis Štabas
ir spauda. Visiems rūpėjo ką
Amerika galvoja ir kiek jų at
vyksta. Paminėjau impozan
tiškus skaičius sportininkų ir
dar kelis šimtus turistų, bet
pridūriau, kad dėl sausio 13 d.
įvykių, tikriausiai nemažai
nubyrės, nes tėvai b\jo leisti
savo vaikus tokion nežinion.
(Bus daugiau)

V. Grybauskas susimasto Vilniaus aikštėje prie kryžiaus., pastatyto vie
toje, kur Sausio 13-tos naktį žuvo puolančių sovietų tankų sutraiškytas
jaunuolis.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
GREIT

ELEKTROS
pėdos, Kauno. Vilniaus kalėji
(VEDIMAI—PATAISYMAI
PARDUODA
mus, užkaltuose vagonuose
Tunu Chicagos miesto leidimą
Dirbu
uimiesty
Dirbu
greitai,
buvo vežamas į tolimą Sibirą,
y
garantuotai ir sąžiningai
RETI SVEČIAI MŪSŲ
kaip politinis kalinys, nuteis
^
773-779-3313
RE/MAX
KLAUDIJUS PUMPUTIS
TELKINYJE
tas 10-čiai metų koncentraci
REALTORS
jos stovyklose. Kalėjimuose
(773) 586-5959
VALOME
J gražų, prie Atlanto vande patyrė baisius tardymus, siū
(708) 425-7161
KILIMUS, BALDUS
nyno prigludusį
Daytona lymus bendradarbiauti su
IR GRINDIS
Beach. FL.. lietuvių telkinį okupantais, išduoti partiza
RIMAS L STANKUS
J. BUBNYS
užklysta brangūs, reti svečiai nus, bet Steponas pareiškė:
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
773-737-5168
aplankyti senųjų draugų ar „geriau mirsiu nuo okupanto
• Nuosavybių įkainavimas veltui
mielų giminių.
kulkos, bet brolių ir seserų bei
Nauitl atvykusiem* padedam* susi
• Perkame ir parduodame namus
Štai spalio men. pradžioje tėvų niekada neišduosiu". Tą
tvarkyti "Soc.Sec", vairavimo teises.
• Pensininkams nuolaida
Reikalui esant, ui papildomą mokesti,
buvo stabtelėjęs naujas PLB šventą pažadą Steponas Gry
galime klientus nuvežti \ tas įstaigas ir
pirmininkas Vytautas Kaman bauskas visapusiškai ištesėjo.
MISCELLANEOUS
parvežti namo. Padedame įsidarbinti.
tas su žmona Gražina. Pasi
Tremtyje patyrė taip pat
Skambinti Robertui:tti.312-MM458
taikė gera proga susitikti ne baisių kančių, mušimo, bado,
Parduodu *88 m.
tik su draugais, bet ir su šio sunkių darbų. Ryžosi ištverti,
HetpMnM
Audi 5000 Turbo
telkinio lietuviais, drauge pa nors buvo kritęs į neviltį ir net Ilgamečiu draugų malonus susitikimas Daytona BV.ii. Floridoje. Iš k: Joana Grybauskiene, Danute
Car wasner needed. Malė or female.
automobilį už $1,575.
pietauti restorane, kur Vytau bandė nusižudyti, tik sulau Silbajoriene. -lur^is Janusams. Jonas Daugėla. Asta KL .'.ieiiė, Lietuvos gen garbes konsulas Čikagoje Vaclo
$535 perhr Tel.708-49H00*
vas Kleiza, Veronika Janušaitiene ir Vytautas Grybauskas.
Nuotr. Alg. Šilbajorio
TJ.Heng Looae, Inc.
tas Kamantas pranešė apie
Tel. 708-448-7265
9816 S. Kedzie
Lietuvių Bendruomenės užda kęs žinios apie šeimos likimą,
atgavo jėgas ir ištvėrė šią bai- į,a sun k.į 0 mis sąlygomis. Tik rė, ir kiti rinkimuose laimėjo pažymėdamas ir kai kurias
APTPoftftEMT
"
Evergreen Perk. 1L 80806
vinius ir tikslus.
Kedzie & 73 St. vic.
sią tremtį. Savo gyvenimo v į e n a tarnautoja, o darbų be- absoliučią daugumą. Kaip ma- nemalonias nuotaikas. KelioSpalio mėn. tris savaites kančios kelią partizanas Ste- g a i e s Ypač dabar, kada naujų tome, šie žmonės tebedirba LB nė į Punską, Partizanų minė4 rms. 2 bdrms., stove, refrig.,
viešėjo Lietuvos partizanas ponas Grybauskas yra parašęs a teivių banga užliejo ir Čika- gerovei. Taip pat Vytautas jimas, priėmimas prezidentū- Moteris gali savo namuose heat & laundry facilicies incld.
lietuvių sportinės veiklos vete „Lietuvos partizano Stepono
roję paliko malonius prisimi- prižiūrėti lietuvių vaikus. One mo. sec. dep. $460 a mo.
g a prisiminėme ir tas dienas, Kamantas pasveikino žurnarano Vytauto Grybausko bro Grybausko prisiminimai . Tai
Gyvena Chicago Ridge, IL. No pets. Tel. 773-254-4322
listą ir visuomenininką Joną nimus
k a d a d a r Hanau stovykloje
lis Steponas Grybauskas. Sve
A
n
i
c
Apie JAV LB Tarybos XV se
100 puslapių knygelė, iliust konsulas Vaclovas Kleiza te- Daugėlą, buvusią operos solisTel. 708-499-2946.
čią globojo Joana ir Vytautas
siją
Philadelphijoje pasakoio
ruota nuotraukomis iš parti bebuvo gimnazistas. Prisi- tę Juoze Daugėlienę, skautų
Grybauskai, drauge sudarė
HOUSEFORSALE
zanų gyvenimo. Atsiminimai minėme Čikagą ir jo bei kitų veikėją, žurnalistą, puikų lau- trumpai. Jis t e n išsamiu pra
progų gražiems pabendravi
Area Cape Canaveral, FL.
nešimu apie seimą nusakęs
zav
skirti
tik
artimiesiems,
ir
ma
• e n t u z i a s t u veiklos
e<H Vilių Bražėną ir kitus,
mams su Daytona Beach lietu SKim u * a r u i m ^ c u B , .x ,..a3 bedrms., 2 baths,
atstovams PLB uždavinius
šinėle
rašyti,
apie
40
egz.
tirąjaunųjų
entuziastų
yeiKios
t
H
«*
2 car garage.
viais. Gražų priėmimą svečiui
ateičiai.
Kvietė
vieningam
dgyvenimų
is
su daug
minėtais
žmo
žu.
Būtų
pravartu,
kad
šie
at
Big
yard. $56,000.
pradžią
LB
ir
organizacijose.
pnsimine
gražių
isSvečiai
susipažino
su
gra
suruošė muz. Antanas ir Va
darbui. Ragino pamiršti praei
Tel. 773-2544322
lytė Skriduliai savo svetin siminimai pasklistų daug pla žiąja Daytona Beach, pasi nėmis.
nesutarimus,
surasti
Savo išsamiame žodyje Vy ties
guose namuose. Šaunių vaišių čiau. Atsiminimuose daug įvy gėrėjo Atlanto paplūdimiu,
bendrą
kalbą,
nes
išeivijos
ir
metu Lietuvos partizaną Ste kių, detalių, šiurpių išgyve kiek pailsėjo ir spalio 30 d. tautas Kamantas pažvelgė į Lietuvos uždaviniai yra labai
RUDENS NUOTAIKOS venimas sudrumstas. Jo sutik
PLB DC seimą, vykusį Vil
ti žmonės pasisakė balsuosią
poną Grybauską pasveikino nimų. Net ir lageriuose Stepo išvyko į Louisianą.
niuje š.m. liepos pradžioje. sudėtingi, svarbūs tiek mums,
šeimininkė Valytė Skridu- nui tekę žaisti futbolą, ir tai
Į gražiąją Daytona Beach tik už gerą kandidatą į prezi
Jam teko sunkio? Seime prezi tiek Lietuvai. Sesijoje buvo
dentus Valdą Adamkų. Prisi
iiene, o išsamesnį žodį, parti prisidėjo prie jo fizinio atsiga
PLB PIRMININKAS
diumo pirmininko pareigos perrinkta JAV krašto v-bos jau sugrįžo visų lauktas ir pa minė ir vargšus, matytus gat
zaninę veiklą vertinantį, tarė vimo ir mirties išvengimo.
APLANKĖ DAYTONA
siilgtas gražus ruduo. Oras
,
_
^—_
m
Partizanas Steponas Gry
Gediminas Lapenas. Šiam
BEACH LIETUVIUS
atvėso, daug saulutės, kartais vėse, prie bažnyčių, prašan
Seime
27
kraštams
atstovavo
pirmininke
Regina
Narušienė,
l O l
ai5l,Uvas. "-ucima
čius išmaldos, nors iš kai ku
tauriam tėvynės sūnui buvo bauskas, labai malonaus bū
131 atstovas. ^Seimas buvęs
prezidiumo pirmininku pik. kaimynus aplanko net ir aud
l mūsų gražų lietuvių tel- S e r a i organizuotas, pateikta 0
sudainuota „Valio, Valio!" lin do, nuoširdus pasakotojas, da
ra. Su rudens nuotaikomis rių dvelkė ir alkoholio kvapas.
kėjimai ir palinkėta tėvynėje bar gyvena Klaipėdoje; meni kinį kartas nuo karto atvyksta & e r a ' t l k S a l P* r P l a č l o s a P i m*°" Donatas Skučas. Sesija buvusi sugrįžo ir šio telkinio aktyvi Aplankė Trijų Kryžių kalną,
dar daugelį metų darbuotis ninkas, dekoratorius; dekora iš kitur žymūs visuomeninin- t i e s ' Programa. Gausu svars- darbinga.
savo mylimos žmonelės kapą,
Išklausę PLB pirmininko kultūrinė veikla. Kiekvieno pašventino jai paminklą. Kal
vo Klaipėdos katedrą ir kitus kai, žurnalistai, rašytojai, kul- tvtv * Projektų de! PLB veiklos
Lietuvos šviesesnei ateičiai.
mėnesio antrą sekmadienį į
pastatus. Amerikoje dar pa
ateityje bei konkrečių uždavi- Vytauto Kamanto pranešimų, Prince of Peace parapijos baž bėtojui dalyviai ir programos
Partizanas Steponas Gry viešės, aplankys brolius ir se tūrininkai
daug ką sužinojo apie LB
Pagaliau sulaukėme ir Pa- n i u - Spaudoje pasirodę gausūs
bauskas, susijaudinęs padė sutes, gyvenančius kituose
nyčią, Ormond Beach, suva vadovė Birutė Kožicienė nuo
veiklą.
seim0
širdžiai padėkoja
šaulio Lietuvių Bendruomenės U T W M i aprašymai, kai kurie
kojo svečiams ir Uumpai prisi miestuose.
tinko Vytauto Ka- dg va e lkkrei t i k a .
Susirinkusieji PLB pirm. žiuojame lietuviškoms pamal
Klubo pirmininkas Jonas
minė savo kančios kelią kalė
pirmininko
Vytauto
Kašauškumu,
bereikahnžmonos
Gražinos
'
> atsispindėjo
ir as- Vyt. Kamantui už įdomų pra- doms, o po jų salėje vyksta pa Daugėla padarė pranešimą
Klausydamiesi Stepono pa naujojo
manto
bei
jo
:«i
nešima padėkojo
nadėkoio gausiais
eausiais olojimuose ir Sibire.
nešimą
plo bendravimas, kavutė, organi
meniškumu.
sakojimų, sužinojome daug
Viešnagei baigiantis giminės naujų partizanų išgyvenimų, apsilankymo.
zacijų pranešimai. Vadovauja apie klubo veiklą. Klubo valdyba
jimais.
Kalbėtojas pripažino, kad
Spalio
1
d.
Vytautas
ir
Gra
— brolis Vytautas ir Joana neaplenkiant ir partizanų ei
Po Vytauto Kamanto pak Klubo valdyba, vadovaujama ruošia Naujųjų metų pietus
keletas JAV atstovų, pradėjus
„Sweetwater" restorane. Pie
žina
Kamantai,
važiuodami
iš
Grybauskai savo svetinguose lėse buvusių išdavikų. I tėvy
svarstyti darbotvarkę, jau iš viesta kalbėjo PLB seimo ats rūpestingo pirmininko Jono tūs dienos metu. Pietuose da
JAV LB XV Tarybos sesijos karto buvo nusiteikę priešin tovė ir „Saulutės" Daytona Daugėlos.
namuose, dalyvaujant dide
nę jis sugrįžo Stalino mirties, Philadelphijoje į St. Petersliam būriui jų artimųjų, su
Gražią veiklą rodo ir Dayto lyvaujantys susimoka po 20
kai politiniams kaliniams bu burg, pusdieniui užsuko ir į gai, siūlė keisti darbotvarkę, Beach skyriaus pirm. Birutė
ruošė broliui Steponui atsi
Kožicienė.
Savo
pranešimą
su
na Beach Lietuvių Bendruo dol. Kreiptis į valdybos vice
pakaitomis kiekvienas tais
vo suteikta amnestija.
Daytona Beach, FL, norėdami klausimais ilgai kalbėjo. Dėl skirstė į dvi dalis: PLB seimas menės apylinkės valdyba, a.a. pirmininkę Anicetą Mažeikie
sveikinimo vaišes, kurių metu
aplankyti daytoniškiu Pasi t o
šeimininkė Joana gražia mal
Vilniuje ir labdara Lietuvoje. pirmininkui Mindaugui Petri nę ar kitus klubo valdybos
LANKĖSI LIETUVOS
;ė
puiki
proga
susitikti
ir
sugaišta
daug
brangaus
laitaikė puiki proga susitikti ir k o G i n ei fe
da ir padėkos žodžiu padėkojo
kui staiga mirus, dabar vado narius.
GENERALINIS
su
beveik
visais
šio
telkinio
^
g°J
.
keletas
atsJi
apie
PLB
seimą
kalbėjo
gan
Jurgis Janušaitis padarė
su
Aukščiausiajam už suteiktus
GARBĖS KONSULAS
lietuviais Tą dieną Hermes t o v u ( n e delegacija) iš salės ilgai, bet nekartosiu, nes tai vaujama Narcizo Kreivėno. trumpą pranešimą apie į Lie
gyvenimus, draugystę ir parti
Spalio 27 d. trumpai viešna- restorane kaip tik vyko LB buvo trumpant išėję, bet ne- buvo jau paskelbta spaudoje. LB valdyba kiekvieno mėn. tuvos prezidento postą kan
zano Stepono gyvybės išsau
pirmąjį trečiadienį „Homers"
•
^ — * — Beach
o„__u apylinkės
,I;„L.A0 vai„oi. trukus
sugnžo.- Tačiau
Daytona
—
"*>-:•
- — seimo Bendras apie seimą įspūdis
gojimą, kovojant už Lietuvos geT"aplankytrsenų"bičiulių
restorane suruošia pabendra didatuojantį Valdą Adamkų.
J
u J •
• *atetnvai vr>xt i« T?vtii krnitii i geras. įdomiai Ji pasakojo, o vimo pietus, kurių metu iš Valdo Adamkaus kandidatū
iaisvę. Nuaidėjo gražūs sve gei, apianK-yu s>enų uiciuuų,
d hos
pabendravimo pietus, atstovai, ypač iŠ Kytų kraštų, \ B
* sužinojome
klausėmės
ir klausome LB veiklos prane rai paremti yra sudarytas pla
čiui linkėjimai. Jautrų poe stabtelėjo Lietuvos generalinis y
daug ką
iŠ seimo
Romiai
klausėmės
ir šimų ir kiekvieną kartą naujo taus masto komitetas, į kurį
tišką, partizaną sveikinantį earbės konsulas Čikaeoie Pirmininkas Vytautas Ka- visa tai skeptiškai pažvelgę °*»
atstovės, žvelgiančios objekty
Vilniuje nirn rsiūlymus
„dėl tvarkos"
aroes
Konsulas
^įsagoje, Šimą apie įvykusį
J
e i i k ė nnyirvvias
m i o m n natp s H a , , £ T k n s u ž m o i o m e iŠ Seimo
••-dį tarė Valytė Skridulienė. gAsta.
kalbėtojo, įvairiomis temomis. įeina įvairių pažiūrų, įsitiki
Svečius globojo jų il PLB seimą bei JAV LB Tary- metė. Seime dirbo 10 komi- viai. .
Kleiza ir jo žmona mantas sutiko padaryti prane- pareiškė pozityvias nuomones
Svečių tarpe buvo viešnia iš Vaclovas
Pabendravimo pietūs vyko ir nimų, profesionalų, visuome
gamečiai draugai Veronika ir
Antroji
sijų, apie lituanistinį švieti^ Birutės Kožicienės
Lietuvos. Anicetos ir Jurgio Jurgis Janušaičiai. Ta proga bos XV sesijos suvažiavimą.
vasaros metu. Paskutinysis nininkų ir kultūrininkų. Iš to
Pietuose dalyvavo daugiau m a , kultūrą, sportą, jaunimą, pranešimo dalis — kelionė po
Mažeikų giminaitė Janina ir įvyko malonūs susitikimai ir
pabendravimas įvyko lapkri komiteto gautas atsišaukimas
Lietuvą, lankant įvairiuose
iš Bostono dr. Eduardas Ka su kitais senais bičiuliais — kaip šešiasdešimt žmonių, šeimą, religiją ir kitas šakas.
čio 5 d. I pietus susirinko ste paremti Valdą Adamkų buvo
Apylinkės LB valdybos pirmiIšrinkta nauja PLB valdyba; miestuose bei kaimuose Cariminskas, Lapėnienės sūnus.
Joana ir Vytautu Grybaus
bėtinai daug šio telkinio lietu išdalintas popietėje dalyvau
nmkas Narcizas Kreivėnas pirmininku — Vytautas Ka- tas ir „Saulutės" globojamas
kais, Danute ir Mgirdu Šilvių. Po pietų Birutė Kožicie jantiems ir paprašyta mora
Sutikti ir pasikalbėti gyvą
pasveikino
dalyvius
bei
retus
mantas.
Kiti
valdybos
nariai
institucijas
—
benamių,
beglobajoriais, Jonu Daugėla Gry
nė, LB valdybos narė pasveiki linės ir materialinės paramos,
Lietuvos partizaną Steponą ^u^«vH ,..
_
,
„
„
__
svečius
ir
pakvietė
V.
Kaiš
įvairių
kraštų.
Visi
geri
benbių
vaikučių,
senelių
namus.
0
bauskų namuose, rpo to grano gausiai susirinkusius daly paremiant šio kandidato kan
Grybauską buvo ypač malonu. žiame restorane vakarienė su mantą tarti žodį.
druomenininkaL Vytautas Ka- Jai teko aplankyti Alytų, Ra- vius, trumpai paminėjo keletą didatūrą.
Steponas, būdamas Telšių gerbiamais svečiais. Po vakaChoras „Sietynas", vadovau
PLB valdybos pirmininką mantas teigė, kad tokios su- šeinius, Marijampolę, šių viegimnazijoje, eidamas tik sep rienės pas Janušaičius visi Vytautą Kamantą lietuvių vi- dėties valdyba nesumenkins tovių apylinkėse kaimus, kur LB darbų. Plačiau aptarė jamas muz. Antano Skridulio,
tynioliktus metus, pergyveno dalinosi prisiminimais, išgyve- suomenė gerai pažįsta. Tai uo- darbo, nes dabar ryšiai palai- veikia minėtos institucijos, 1997 m. vasario mėn. St. Pe- intensyviai ruošiasi dalyvauti
tersburg. ruošiamas Floridos
Susitiko su
su spauda,
spauda, radiju,
bolševikų pirmą okupaciją, nimais, paliesta lietuviškoji lus, darbštus bendruomeni- komi naująja technika ir pa- Susitiko
radiju, Lietuvių dienas. Kvietė regist Floridos Lietuvių dienose, kur
savo akimis matė didžiuosius veikla, politinės nuotaikos ninkas, geras organizatorius, sitarimai galimi, kada tik rei- kalbėjo apie šalpą, čia veikian
atliks tam tikslui skirtą pro
čias institucijas, teikiant globą ruotis talentus, norinčius da gramą.
trėmimus, persekiojimus! Šie
Lietuvoje, išeivijos'rūpesčiai.
LB ėjęs įvairiausias pareigas kia.
lyvauti FLD renginiuose, užsi
įvykiai jauną Steponą taip pa
minėtiems žmonėms.
Floridos Lietuvių dienose
veikė,
kad
jis
pasiryžo
įseiu
\
Konsulas
Vaclovas
Kleiza
daugelį
metų
ir
tretį
kartą'
Nuo
Naujųjų
metų
PLB
valsakyti viešbučius ir gausiai
veikė, kad jis pasiryžo išeiti į
Birut Kožicienė yra „Sau dalyvauti pirmą kartą ruo dalyvauti ruošiasi ir dailinin
miškus. jungtis į "partizanų jaunystėje buvo didelis sporto perėmė PLB vairą.
dybos atstovas Lietuvoje bus
iki mirties kovoti dėl entuziastas, žaidė įvairiose
Jis padėkojo LB Daytona Gabrielius Žemkalnis, nes ket- lutės" Daytona Beach sky šiamose FL dienose. Pakalbėti kas Juozas Sodaitis su savo
gretas.
sporto šakose su Vytautu Gry- Beach už suteiktą progą pa- verius metus dirbęs, Juozas riaus pirmininkė, šiame telki pakvietė operos sol. Antaną kūrybos darbais.
Daytona Beach, FL lietuvių
Lietuvos laisvės. Jau 1946 m. bausku,' Algirdu Šilbajoriu, sidalinti
bendruomeninės Gaila gręžta į Ameriką. Atsto- nyje gerai organizuojanti šal Sprindį, šią vasarą praleidusi
telkinys,
pagal sąlygas, puo
Steponas su ginklu Žemai tad pokalbiams temų netrūko, veiklos planais ir pažvelgti į vas, esą reikalingas, ką labai pą. Šis skyrius jau išsiuntė į Lietuvoje.
selėja
kultūrinę
veiklą ir tuo
tijoje jungiasi į partizaninę
Lietuvos generalinis garbės ateitį. Pasveikino žurn. Jurgį vertina ir Rytų kraštų bend- Lietuvą per du šimtus siunti
Antanas Sprindys įdomiai paįvairina garbingo amžiaus
veiklą, tampa ryšininku, po konsulas Vaclovas Kleiza šio- Janušaitį. šventusį 85-tąjį ruomenės. Seimo metu vykę nių. Paskutinioji siunta pa papasakojo savo įspūdžius
grindžio veikėju. O antrą kar se pareigose jau dvylika metų. gimtadienį ir padėkojo jam už įvairūs susitikimai su Lietu- siųsta spalio mėn. pradžioje. Lietuvoje. Apibūdino kelionę, sulaukusių žmonių gyvenimą.
Jurgis Janušaitis
tą okupantams grįžtant į Lie Jis įdomiai papasakojo apie pastangas, prieš daugelį metų v o s vyriausybės bei Seimo
patarnavimus, Lietuvoje su
Lankydama
Caritas
šelpiamas
tuvą, nepaisant tėvelių, brolių konsulato darbą, rūpesčius ir įvedant jį ir dar kelis jaunuo- nariais, ministrais, spauda,
įstaigas, Birutė Kožicienė su tiktus gimines, draugus, kole
ir sesučių raginimo, nesi ateitį. Dabar stengiamasi, kad Hus į bendruomeninę veiklą. —Aptarta
daugo įvairių,
naux
•
Klaipėdos universiteto Me
gas. Kalbėjo apie Lietuvos mu
TR
;
traukė i Vakarus, bet liko su Lietuvos vyriausybė Čikagoje jį s tai pavadino „Paramos" Ainmi
dingų PPLB
ateičiai
ir T.iPtuvai
Lietuvai sitiko, bendravo, tarėsi su jų ziką, operą, meną. Papasakojo nų fakulteto choreografijos ka
*^
**i •*•
vedėjomis,
tarnautojais,
ap
kovojančia tauta. Jam didelį atkurtų karjeros konsulatą, partija, nes Jurgis Janušaitis klausimų.
įspūdžius iš Vilniaus, Kauno, tedros 30-mečio proga šios ka
rūpestį kele tėvelių, brolių ir Tą planą jau nekuris laikas tada dirbo „Paramoje", ir jo
PLB uždaviniai lieka tie pa lankė šelpiamas šeimas, išsi Klaipėdos, Palangos. Ilgesnį tedros studentų liaudies šokių
sesučių likimas. Kai likimas nori įgyvendinti konsulas Va- propaguoti jaunieji kandida- tys: išlaikyti lietuvybę už Lie aiškino apie pagalbos reikalin laiką praleido Druskininkuo ansamblis „Vėtrungė" ir istori
juos išskyrė, o vėliau sužinojo, clovas Kleiza, tačiau iki šiol tai: Vytautas Kamantas. Vac- tuvos ribų. rūpintis lituanisti gumą, sužinojo, kaip pasiekia se, įvertino gydytojų rūpestin nių šokių ansamblis „Saltankad šeima pasiekė Vakarus, tam dėmesio nedaug terodoma lovas Kleiza, dabar generali- niu švietimu, kultūra, jauni- tuos žmones siunčiama „Sau gumą, patarnavimus, manda da" pradėjo koncertų po Lie
lutės" šalpa, kalbėjosi su vai
buvo laimingas ir partizano Lietuvoje.
nis Lietuvos garbės konsulas m u . sportu ir kt. Lietuvių
kučiais, kurie nepaprastai gumą. Sutiko daug įžymių tuvą ciklą. Šiais mokslo me
pareigos jam buvo šventos.
Čikagos konsulatas išsilaikė Čikagoje. Romas Sakadolskis Bendruomenė lieka nepolitinė
meno pasaulio žmonių — so tais rengiamasi aplankyti vi
Prasidėjo Stepono Grybaus konsulo asmeninėmis lėšomis _„Amerikos balso"darbuoto- ir nesieja savęs su bet kuria džiaugėsi, sutikę „tetą Biru listų, muzikų, dirigentų. Įspū sus Lietuvos regionus su dvi
tę", kuri jais rūpinasi. Juos
ko nuostabi, bet skaudi gyve ir kuklia visuomenės bei Lie- jas, dr. Vitalija Ruibytė Va- politine partija,
dis geras. Žinoma, politinis gy dešimčia koncertų.
nimo dalia. Jis buvo NKVD tuvos parama. Konsulatas dir- saitienė — PLB valdybos na- Seimą jis vertina teigiamai. apdovanoja ir šį kartą.
suimtas, tardytas, perėjo Klai-

DAYTONA B E A C H , F L
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L.S.T. Korp! Neo-Lithuania maloniai kviečia Jus į

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 75 metų sukakties puotą
1997 m. lapkričio 29 d., šeštadienį
Rezervacijos:
Vaclovas Mažeika 847-823-3607

Camelot pokylių salėje—8624 W. 95th Street, Hickory Hills, Illinois
Meninę programą atlieka solistė Audronė Gaižiūnienė, akompanuoja muzikas Ričardas Šokas

Auka: $35 asmeniui
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LAIŠKAI
APIE GYVYBĘ IR JOS
ATĖMIMĄ
Paskaitęs
dr.
Ringaus
straipsnį
apie
eutanaziją
(„Draugas", spalio 25 d.), no
riu priminti, kad Dievo įsta
tymai visuomet galioja, nepai
sant to, kad kartais pasaulio
valdžios juos atmeta. Mūsų
pareiga, pirmoji ir svarbiau
sioji, yra gyventi pagal Dievo
įsakymus. Juos geriau pažinti
ir suprasti mums padės naujai
išleistas Katalikų Bažnyčios
katekizmas. Pridedu kelias
ištraukas apie gyvybę, savižudystę ir eutanaziją. (Mano ver
timai iš anglų kalbos katekiz
mo; dalies numeriai pridėti.)
#2280 — Kiekvienas žmogus
yra Dievui atsakingas už gy
vybę, kurią jam Dievas yra
suteikęs, o Dievas lieka Vieš
pats, gyvybės Valdytojas. Mū
sų yra pareiga priimti gyvybę
su dėkingumu, ir išlaikyti tą
gyvybę dėl Dievo garbės ir
mūsų sielos išganymo. Mes
esame prievaizdos, ne savinin
kai, tos gyvybės, kurią Dievas
yra mums pavedęs. Gyvybė
nėra mūsų nuosavybė.
#2282 — ... Laisva valia koo
peruoti savižudystėje yra prie
šinga moralės įstatymui.
#2276 — Ypatinga pagarba
vertingai priklauso tiems,
kurių gyvybė silpnėja ir ma
žėja. Sergantiems arba nega
luojantiems priklauso pagal
ba, kiek galima, gyventi nor
maliai.
#2277 — Nepaisant motyvų
ar būdų, tiesioginė eutanazija
baigia negaluojančių, sergan
čių ir mirštančių gyvybę. Mo
ralėje tai nepriimtina.
Todėl veiksmas ar apleidi
mas, kuris, iš savęs ar su in
tencija, yra priežastis, kad
kančia būtų pabaigta ir at
neštų mirtį, yra žmogžudystė,

visiškai priešinga žmogaus
vertingumui ir tai pagarbai,
kuri priklauso gyvajam Dievui, žmogaus Sutvėrėjui. Toks
klaidingas
nusprendimas,
nors iš geros valios padarytas',
nekeičia nužudymo, kuris visuomet lieka būtinai uždraustas ir atmestinas.
#2278 — Leidžiama nutraukti medicinos procedūras,
kurios yra labai sunkios, pavojingos, nepaprastos, arba
neproporcingos pasekmei, kurios tikimasi. Čia nėra noro
baigti ligonio gyvybę; vien tik
pripažįstamas bejėgiškumas
atitolinti mirtį. Tokie sprendimai lieka ligoniui padaryti, jei
jis pakankamai kompetentingas ir dar pajėgus. O jei ligonis jau pats nebegali, tada
sprendimą padaro tie, kurie
legaliai įgalioti už jį veikti,
visuomet gerbiant ligonio teisingus norus ir interesus.
#2279 — Nors numatoma,
kad mirtis nebetoli, neleidžiama nutraukti paprastos
priežiūros, priklausančios ligoniui. Leidžiama vartoti vaistus, kurie sumažina ar palengvina mirštančiųjų skausmus,
nors ir yra rizika, kad tuo sutrumpins jų gyvenimo dienas,
Jei mirtis nėra nei tikslas, nei
įrankis, bet vien tik numatyta
ir toleruota, kaip neišvengiama, tokių vaistų pagalba
yra moraliai pateisinta, nes
parodo pagarbą žmogaus kilnumui. Palengvinimo priežiūra yra ypatingas nesavanaudiškos meiles išreiškimas. Patartina ugdyti tokią meilę.
Kun. Vito Mikolaitis
Chicago, IL
KUR MŪSŲ
MANDAGUMAS?
Lietuvių fondas praeityje
rengdavo šaunius pokylius. Ir

lapkričio 8 d. Lemonte prisirinko apie porą šimtų žmonių
į kasmetinį pobūvį. Iš anksto
buvo skelbiama žiniasklaidoje,
kad dalyvaus garbinga viešnia
iš Lietuvos — Gražina Landsbergienė.
Tačiau kitą dieną Čikagoje
P as kHdo labai nemalonūs atgarsiai, o vienas lietuviškos
radijo valandėlės vedėjas net
oro
bangomis paskleidė nuoširdų atsiprašymą! Kodėl?
Pasirodo, rengėjai, tyčia ar
netyčia, buvo tiek abejingi, ar
dėl savo kokių kitokių priežasčių, kad atvykusiai garbing a i viešniai tesurado vietelę
kažkur salėje, o jau apie tinkarną pristatymą ar žodelytį
iš Lietuvos — nė nesvajokite!
Tuo net prasilenkta pagal protokolą.
Mandagumas, kaip ir šypsen
a> nieko nekainuoja, o laimi
viską. Victor Hugo yra pareisk s
? . kas yra mandagus ir kiln s
" su svetimaisiais, tas parodo, kad yra pasaulio pilietis.
O čia mes nekalbame apie
svetimuosius, bet apie savuosius. Kiekvienas aukštas svečias iš Lietuvos mums yra labai mielas. Jei mums ir nepatiktų, kad G. Landsbergienė
yra žmona kandidato į prezidentus, o mes norėtume balsuoti už kitą, bet vis tiek
neišplėši iš istorijos lapų fakto, kas ji yra šiuo metu. Mes,
visi privalome ją pagerbti,
kaip Seimo pirmininko žmoną.
Mes niekad nepamiršime, kad
jos vyras — prof. dr. Vytautas
Landsbergis — buvo Sąjūdžio
vadas, nepabūgęs užsibarikaduoti parlamente, pasiryžęs
žūti už savo tautą. Nors ir kai
kas nenorėtų jo matyti prezidentu, vis tiek jis figūruos istorijos knygose, kaip Aukš
čiausios Tarybos pirm. Kas
drįstų ginčytis, kad vien dėl V.
Landsbergio heroiško ryžto
Lietuva atgavo laisvę? Baltijos
kraštai turėtų būti dėkin-gi
dėl jo nepalaužiamos drąsos, o

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
HR O C R

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago
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2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Okaas, President
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

£ 3 midkind Federal
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Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
-

Kokteiliai: 6:00 v.v.

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
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visas pasaulis turėtų suprasti,
kad jo mestas mažas akmenelis įstrigo į galingus sovietijos ratus ir apvertė „nenugalimą" komunistų vežimą.
Gražina Landsbergienė nesipuošia vien savo vyro garbinga skraiste ir nesėdi sudėjusi
rankų, bet darbuojasi vargšams lietuviukams. Ir į JAV ji
atvyksta ne kaip turistė, ne
ieškoti garbės, bet padėti nelaimingiems vaikams — našlaičiams. Ji yra paliegusių
vaikų draugijos pirm. Ji verta
pagarbos!
Dar ir dabar skamba ausyse
studijavimo laikais girdėti kil
naus šviesuolio vysk. Prano
Bučio žodžiai, skirti jo mylimam atžalynui — mūsų studentijai: „Mandagumas yra
visų žmonių tiesioginė pareiga. Juo kas. yra daugiau mokslo gavęs, juo tam ta pareiga
yra svarbesnė ir labiau privaloma. Mandagumas yra arti
mo meilės, veikimas,- storžie
viškumas yra savimeilės plu
ta!" To nepamirškime!
Stasė E. Semėnienė
•<..
Chicago, IL
VISUR NEAPYKANTA,
ŠMEIŽTAS, DEMAGOGIJA
„Vos spėjome mes pagyventi
keletą metų nepriklausomu
gyvenimu, o jau mumyse visai
apšepo mūsų laisvės sparnai,
išblyško mūsų aušros pa
dangė, jau. baigia gesti mūsų
širdyse tėvynės meilė, mate
rializmo purvinos kojos jau be
veik baigia .trypti mūsų skais
taus atgimimo idėją... Kur tik
pažvelgsi, visur — pilka,
S

T y a o c ag:

TAI NE KULTŪROS
APRAIŠKA
Baisi, juoda dėme mūsų
broliams lietuviams, kūne
taip žiauriai sumušė R. Mie
želį. Dėmė ir tiems, kurie suorkestravo tą įvykį, o taip pat
ir tiems, kurie tokius dalykus
toleruoja, kaip parlamentas,
vyriausybe, policija, dvasinin
kija ir visuomenė. įskaitant
beveik visus Lietuvos pilie
čius.
Lietuvoje daug ir dažnai kal
bama bei rašoma apie kultūrą:
kalbos kultūrą, kultūrines
vakarones, kultūringą elgesį,
kultūros paminklus ir 1.1., bet
iš tikrųjų čia tik išpūstas bur
bulas, sovietiškas įprotis su
kultūrinti smurtą ir apga
vystes. Atrodo, jog tas yra tiek
persisunkęs į dabartinę Lietu
vos visuomenę, kad ji nebeatskiria „kultūros" nuo papras
čiausios, elementarios gyveni
mo etikos. Šita dėmė išplauks
į pasaulio spaudą ir ne vienas
vakarietis pasiūlys Lietuvai
grįžti į „sovietinį rojų", nes ji
netinka būti civilizuoto pasau
lio nariu.
Pranas Jurkus
Elmhurst, IL

A

Vakarienė ir šokiai grojant
Ričardo Šoko orkestrui
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(Antano Smetonos 0 ; žodžiai, iš
rašinio — „Mūsų nepriklausomybė — tautos dvasia", iš
spausdinto ..Lietuvyje" 1925
metais, Xr. 7. Ši citata duodama Alfonso Eidinto knygoje
„Antanas Smetona — Politinės biografijos bruožai". Vilnius, „Mintis", 1990 psl. 97. Ar
neįdomu9
Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

.^.1)CU' n e i y a r u ' l S U J ? T ?
vietoj — dįenos didvyrių as
meniniai reikalėliai, visur —
neapykanta, šmeižtas, dema
gogija... Uždekime jau spėju
sias apkerpėti savo širdis
skaisčiai atgimusios Lietuvos
aušros liepsna ir eikime ieš
koti pamestos ar kažkur šių
dienų 'patriotų' išguitos mūsų
tautos dvasios, nes be jos
mums gresia baisi ateitis".
Skaitytojas pagalvos, kad
tai citata iš kokios šių dienų
priešrinkiminės / agitacinės
kalbos Lietuvoje. Nors taip aš
pats būčiau pagalvojęs, jeigu
kas šią citatą man būtų paro
dęs. Iš tikrųjų įai Saulėno Pr. Peleckio sukurta prieverpstė.

Iškilmingas Jubiliejaus atidarymas
ir merinė programa: 7:00 v.v.
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1997 m. lapkričio 9 d. staigi mirtis paėmė iš mūsų
tarpo mylimą Mamytę

A.fA.
AGĄ RIMIENĘ-KIZEVIČIUTĘ
Gimė 1909 m. spalio 9 d., Marijampolės apskrityje,
Dambravos kaime.
Baigė Kauno Meno mokyklą. Mokytojavo Vokietijoje,
Scheinfeld stovykloje.
Nuliūdę liko: sūnus Šarūnas, marti Vida, giminės
Lietuvoje ir Amerikoje.
Velionė buvo našlė kpt. Kazio Rimo ir motina a.a.
Arvydo.
Velionė bus pašarvota penktadieny lapkričio 14 d.,
nuo 3 iki 8 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 \Vest
71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 15 d Iš
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės siela. Po Mišių
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir draugus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnus, marti ir giminės
Laid. direkt. Donald A.Petkus/Donald M.Petkus,
tel.800-994-7600.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A.tA.
VINCAS
ANČIULIS
„Tu dabar už kalnų gyveni,
Už kalnų iš sidabro ir vario.
Karaliauji, kur gluosniai seni
Tyliai girgžda
nuo
vėjo
vakario."

A.tA.
Dr. EDMUNDUI DRUKTEINIUI

Š.m. lapkričio 21 d. sueina metai, kai Amžinybėn
iškeliavo Vincas Ančiulis - mylimas Vyras, Tėvelis,
Brolis, Senelis. Palaidojome jį Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse lapkričio 25 d.
Ką svarbiausia palieka gyviesiems žmogus po
mirties? Namus 0 Savo pasodintą medi? Pamėgtą damą?
Prisiminimus? Tikriausiai - meilę... Nematomu angelo
sparnu ji apgaubia šiame sunkiame gyveninmo kelyje
artimuosius ir globoja toliau. Tavo buvimą kartu, Vincai,
tebejaučia žmona, kasdien peržengdama šiltų namų
slenkstį, per kuq dar taip neseniai įeidavote kartu. Tavo
vaikai, nežinodami kaip pasielgti, tylomis prisimena
Tave ir išgirsta Tavo ryžtingą ir patariantį žodį -jiems
pasidaro lengviau. Tavo anūkai regi Tave tokį kaip
paskutinėje fotografijoje - tyliai besišypsanti - ir
pasidaro išmintingesni. Kiekvieną rytą, Vinceli, prie
Tavo namo lango tebesušlama medis, kurio taip ir :
nesiryžai nupjauti - tai Tavo voverė žvelgia į tuščią
kambar]. Ji laukia Tavo kasdieninio riešuto, nes niekas
iš Tavo namų neišeidavo piktas, alkanas ar nelaimingas.
O gal mums tik atrodo, kad tas saulėtas kambarys ,
tuščias? Gal kiekvieną dieną jame apsilanko Tavo ;
globojanti dvasia, apsilanko iš tos šalies anapus saulės, i
kurioje galu gale mes visi susitiksime.

mirus, mūsų valdybos narę, jo žmoną dr. ALDONĄ su
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
BALF"o skyriaus valdyba:
dr. Aldona Valienė
Aldona Grinienė
Aleksandras Daunys
Aldona Baukiene
Elena Jasaitiene
St. Petersburg, FL

Su dideliu liūdesiu minint a.a. Vincą Ančiulį. bus
atnašaujamos Šv. Mišios St. Damian bažnyčioje. Oak
Forost. lapkričio 21 d. 9 vai. ryto. .Antrosios Šv. Mišios
bus atnašaujamos Šv. Jono bažnyčioje, Twin Lakęs. WI.
Nuoširdžiai prašome pasimelsti už a.a. Vincą Ančiul;.
Liūdi: žmona Juozefa, d u k t e r y s , s ū n u s , s e s u o .
b r o l i s , a n ū k a i ir kiti g i m i n ė s A m e r i k o j e ir
Lietuvoje.

A.tA.
Dr. MARIJAI DANGUOLEI
TAMULIONYTEI
mirus, liūdintiems tetai STEFANIJAI RADZEVI
ČIŪTEI, IRENAI KUPREVIČIENEI, PRAPUOLENIŲ
šeimai ir visiems giminėms, ir artimiesiems reiškiame
gilią užuojautą.
Cleveland'o ateitininkai

DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. lapkričio men. 14 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
.ARMONIKA" VEL
KONCERTUOS
ČIKAGOJE

J E I G U DAR N E S P Ė J O T E

SIMPOZIUMO SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Simpoziumo
svečiams iš
Lietuvos yra užsakyti kamba
riai motelyje. Jų skaičius yra
ribotas. Privati globa bei
transportacija į Jaunimo cent
rą svečiams yra malonesnė,
negu motelio kambariai. Ti
kimės, kad Čikagos ir jos prie
miesčių lietuviai turi draugų,
pažįstamų ar bendražygių sve
čių ir Lietuvos sąraše, kuriuos
galėtų ir norėtų pagloboti. La
bai prašome juos pranešti Bro
niui Juodeliui, telef. (630) 9861613 vakarais, arba (773) 5859500 darbo dieną (10 v.r. — 3
v. p.p,), nurodant norimo glo
boti svečio ar viešnios pavardę.
Svečiai iš Lietuvos į Čikagą
atskrenda lapkr. 26 d. 1 vai. p.p.
vai. p.p. ir bus atvežti į Budgeteer Motor Inn, 5150 VVest
127th St.. Alsip. IL. telef.
(708) 371-5600, apie 6 vai. p.p.
Svečiai į Lietuvą išskrenda
gruodžio 3 d. 4:10 vai. p.p.
trečiadienį, SAS oro linija.

Atvykstančiu
svečių sąrašas
Vytautas Kaminskas —
hab. dr., profesorius. Vytauto
Didžiojo universiteto rekto
rius,
Vigintas Gontis - dr., Lietuvos Mokslininkų sąjungos
Mokslinio institute direktorius;
A n t a n a s Pakerys — hab.
dr.. profesorius, V i l i a u s pe
dagoginio universit'-to rekto
rius,
Kęstutis Kriščiūnas —
hab. dr., profesorių-. Kauno
technologijos universiteto rek
torius;
J u o z a s Antanavičius, dr.,
profesorius, Lietuvos muzikos
akademijos rektorius:
Edmundas Zavadskas —
hab. dr., profesorius. Vilniaus
Gedimino technikos universi
teto rektorius,

Amerikos
lietuvių
Meno
draugijos iniciatyva ttarpininN'ukeiiavę apie 6 tūkstan- kaujant Rokui Zubovui;, lap
Oius mylių ir aplankę 15 kričio 9 d. Balzeko lietuvių
miestų JAV ir Kanadoje, lap- kultūros muziejaus „Gintaro"
kričio 10 d. į Čikagą sugrįžo salėje vyko solistės Sabinos
„Armonikos" ansamblio nariai M a r t i n a i t y t ė s ir pianistės Au
ir koncertų rengėja bei paly- dronės Eitmanavičiūtes kon
dovė Pranė Šlutienė. Per c e r t a s . Kai kurie klausytojai
mažiau negu mėnesį laiko šių skundėsi reklamos stoka ir
gastrolių metu buvo duota gailėjo savo draugų, nesusku
apie 25 koncertai, jų t a r p e 3 busių į šią muzikos šventę.
Man, kaip mėgėjai, sunku
Kanadoje. Daugiausia pasiro
dymų — keturi turėti St. Pe- profesionaliai įvertinti balso
tersburg. FL. kur ansamblio ir i n s t r u m e n t o virpesius, bet
nariai buvo labai šiltai sutikti. išgirdus neužmirštą ir j a u pa
Du koncertai buvo duoti ir siilgtą Sabinos Martinaitytės
Putname esančiuose senelių balsą, pajutau tikrą palaimą,
namuose, tokiu
būdu pra- galėdama pasinerti į kūrinio
skraidinant
pagyvenusiųjų prasmes gelmę. Sabinos kiek
Zigmas Zinkevičius — Po susitikimo su Čikagos ir apylinkių lietuviais Dailės muziejuje Lemonte, Gražina Landsbergienė dalinasi
vienas veido r a u m e n s krus
mūsų tautiečių, kasdienybę.
Lietuvos Švietimo ir mokslo gėlėmis su mažąja gerbėja, kūną ant rankų laiko jos tėvelis dr. Jonas Prunskis Nuotr. Indrės Tijūnėlienės
telėjimas, akių kalba, vaid
Apskritai, šios išvykos metu
ministras,
mens išgyvenimas ir balsas —
taip pat pasistengta aplankyti
šiltas, aksominis sopranas —
J o n a s P u o d ž i u s — dr., Lie losofijos ir sociologijos institu pedagoginio universiteto pro komiteto patarėjas,
Šį
vakarą,
penktadienį,
tas vietoves, kuriose nedažnai
yra toji jėga, neįkyriai sujau lapkričio 14 d., 7 vai. vak.. tuvos Švietimo ir mokslo vice to skyriaus vedėjas,
fesorius,
Rimantas Buivydas — dr.,
koncertuotojai
iš
Lietuvos dinusi klausytoją.
Žibartas J a c k ū n a s — dr.,
ministras,
D a n g u o l ė B e r e s n e v i č i e n ė doc., Vilniaus Gedimino tech
būtinai
nuvykite
į
Pasaulio
užsuka. Kiti vienetai stengiasi
Antanas Žiliukas — hab. LR Seimo Švietimo mokslo ir — hab. dr., profesorė, Vilniaus nikos universiteto docentas,
Neįprastą koncerto emocinę lietuvių centrą ir dalyvaukite
važiuoti tik ten, kur g a u s ū s
dr..
profesorius, Kauno tech kultūros komiteto pirminin pedagoginio universiteto pro
solistės
Sabinos
Matinaitytės
Arūnas Lukoševičius —
lietuvių telkiniai, kur tikimasi įtampą d a r labiau sustiprino
nologijos
universiteto profe kas,
fesorė,
bei
pianistės
Audronės
EitmaAudronės
Eitmanavičiūtes
hab.
dr., Kauno technologijos
daug žiūrovų ir kur honoraro
V i n c a s A u r y l a — dr., pro
sorius,
navičiūtės koncerte.
Alfonsas R a m o n a s — dr., universiteto mokslo prorekto
s
k
a
m
b
i
n
i
m
a
s
.
Klausytojas
gir
galima daugiau laukti.
Leonas Kadžiulis — hab. fesorius, Vilniaus pedagoginio Lietuvos Respublikos Seimo rius.
dėjo ne įprastą fortepijono
Tačiau ansamblio „Armo pritarimą, o t a r t u m skambant
profesorius,
Lietuvos universiteto profesorius,
Švietimo mokslo ir kultūros
JAV L B Lemonto apy dr.,
Br. J.
J u o z a s A l g i m a n t a s Krikšnikos" vadovas muz. Stasys orkestrą, kupiną įvairiausių linkės valdybos praėjusį Mokslo tarybos pirmininkas;
Liupkevičius su savo kolekty spalvų. Kiekviena arija buvo sekmadienį ruošti pietūs buvo
Vladislovas Guoga — dr. t o p a i t i s — hab. dr., profeso
vu bei jų kvietėja P r a n ė t a s mažas spektaklis ir tai dar labai sėkmingi. Susirinko pil Lietuvos Mokslo tarybos pa rius,
Steponas Ašmontas —
Šlutienė norėjo palinksminti kartą įrodė Sabinos Martinai na salė svečių. Kartu pietavo tarėjas,
x A m e r i k o s Lietuvių radix Izabelė ir Vytautas
hab.
dr., profesorius, Fizikos
ir tuos tautiečius, kurie retai tytės ne tik kaip dainininkės, Lietuvos Respublikos Seimo
Egidijus Barkauskas —
j
a
s
,
vad.
Anatolijus
Siutas
—
Z
m
u i d z i n a i , Rochester NY,
lietuviškųjų meno vienetų su bet ir aktores talentą.
V. Landsbergio žmona Gra hab. dr., profesorius. Vilniaus puslaidininkių instituto direk kiekvieną sekmadieni 7 VJT. savo globojamo našlaičio paratorius,
silaukia. Tad šia p r a s m e
Beje. St. Xavier universiteto žina Landsbergienė. Lietuvos universitetinės greit pagalb.
Kęstutis M a k a r i ū n a s — p e r WCEV 14.50 AM. Tel. mai atsiuntė $150. Paulius ir
.Armoniką" reikia sveikinti ir kvietimu, lapkričio 10 d. juod- gen. garbės konsulas Vaclovas ligon. klinikos vad.,
773-847-4903, adresas: 4459 Patricia Vadopalai, Palo Alto,
ją geru žodžiu atžymėti už vi pravedė „Masterclass" jau Kleiza su žmona Asta, Lietu
Zenonas Rudzikas — hab. hab. dr., profesorius, Fizikos S. Francisco, Chicago, IL 60632. CA - $160. Lietuvos našlaičių
pasirinktą lietuviškąją misiją niesiems d a i n i n i n k a m s . Įdo vių fondo įkūrėjas dr. Antanas dr., profesorius, Teorinės fizi instituto skyriaus vedėjas,
(sk) vardu dėkojame! „ L i e t u v o s
R i m a s V a i š n o r a s — dr.,
palinksminti užmirštus pro mu buvo stebėti darbo proc- Razma su žmona Ale, PLC kos ir astronomijos instituto
x
Akcijų,
b
o
n
ų
b
e
i
k
i t ų Našlaičių globos" komitetas,
doc., Vilniaus pedagoginio uni
vincijos lietuvius.
esą. Čia nesijautė jokio kalbos valdybos pirm. Algis Bakaitis direktorius,
vertybių
pirkime
ir
pardavime
2711 W. 71 S t . Chicago, IL
Stasys Vaitekūnas, hab. versiteto docentas,
barjero, nes kalba buvo viena s u žmona Jūra, LF tarybos
jums nuoširdžiai patarnaus, 60629.
Kalbantis su ansamblio va
Aurelija V a i t k u v i e n ė ,
Klaipėdos
muzika.
pirm. Algirdas Ostis su žmona dr., profesorius,
duodami komiso nuolaidą,
'sk.)
dovu — muz. Stasiu Liupke
Kęstutis
P
e
t
r
u
l
i
s
—
hab.
Garbe pasiklausyti ir pama- Regina (jis įteikė 1,000 dol. universiteto rektorius,
Albinas
Kurkulis,
teL
312-879.
.
.
,
_
.
vičium ir paprašius įdomesnių
dr.,
profesorius,
Viktorija
Daujotytė-Pa
x
tyti šį puikų,
pripažintą čekį, skirtą LB apylinkės Soci7750
arba
jo
sūnus
A
n
d
r
i
u
s
Atsiprašome
pono
Tado
praėjusios išvykos detalių, jis
Aurelija
G
a
r
l
i
a
u
s
k
i
e
n
ė
—
B u k a v e c k o už jo pavardėje
duetą. Na, o nespėjusius, alinių reiklaų skyriaus steigi- kerienė — hab. dr profesorė,
K u r k u l i s , tel. 312-879-7751,
nurodė susitikimą su tau
kviečiame į Pasaulio lietuvių mui). Visi jaukiai praleido po- Vilniaus universiteto profe dr., Vilniaus universitetinės dirbą su First A l b a n y Corp. padarytą klaidą lapkričio 12 d.
tiečiais Tennesie valstijoje.
Santariškių ligoninės Pediat
centrą Lemonte, penktadienį, pietę, besivaišindami „Racine sorė,
Chicagoje. Iš JAV ir Kanados ^Taxx«e ; skelbime ^JAV heTen jie viešėjo buvusio čikarijos centras,
D
Meilutė
Ramonienė
—
dr.,
lapkričio 14 d. 7 vai. vakare. e h " pagamintais valgiais ir
giečio — dr. Vaclovo Jagiellos
G.
Miknevičienė
— skainbinkitevemn: teL 1-888*79- tuviai už Landsbergį .
Mėgstančius bažnytinę mu- v y t o Maceikos „Select Vines doc., Vilniaus universiteto do
namuose, kurie atrodo kaip
Paminklų restauravimo insti 7 7 3 ° *
•
(8K.)
x Tik dešimt dolerių! Taip
ziką, lapkričio 16 d., 2 vai. & Liquors" paaukotu gėrimu, centė,
dvaras, turintis net 16 mie
Kazimieras Pyragas — tutas, projektų vadovė,
p.p., į Tėviškės liuteronų pa- Po pietų buvo traukiami lai
x
D
ė
m
e
s
i
o
,
lietuviai!
Naunedaug
ir J ū s ų namai bus
gamųjų. Čia visa grupė galėjo
Giedrius U ž d a v i n y s — j a s JAV imigracijos vizų tik- pripildyti nepakartojamos
hab. dr., profesorius, Vilniaus
mingieji bilietėliai.
apsistoti vienoje vietoje k a r t u . rapijos salę. kur išgirsite pro
pedagoginio universiteto ka hab. dr., profesorius, Lietuvių rinimas prasidės balandžio kanklių muzikos.
Daiva
gramą „Domine Deus".
katalikų mokslo akademijos
Cepelinai
ir
kiti
lietuviški
tedros
vedėjas,
Kaip atsimename, spalio 12
m ė n . Pasibaigusias vizas ga Kimtytė įrašė pirmąją savo
U l a J u š k y t ė pietų patiekalai bus pagamin
Marija Barkauskaitė — prezidentas,
d. .Armonika" davė du koncer
liu pratęsti. Žmonės iš kitų kasetę „Šiaurės pašvaistė",
Vytas
T
a
m
o
š
i
ū
n
a
s
—
hab.
ti
ir
lauks
valgytojų
Nekalto
dr.,
doc..
Vilniaus
pedagoginio
įsigykite ją, klausykitės jos ir
tus — vieną PLC Lemonte. o
Prof. dr. Vėjas Liule- M. Marijos Prasidėjimo para universiteto docentė,.
dr., profesorius, Emunologijos valstijų gali pasiųsti man duo suprasite, ką reiškia poeto
kitą JC — Čikagoje. Čia susi v i č i u s . University of Tennesmenis paštu. E d Šumanas,
Daiva Ulbikienė — Nacio instituto direktorius,
rinko rekordinės žiūrovų mi see. vadovaus X Mokslo ir pijos salėje 11 vai. r. Pietus
5701 Linden, La Grange, IL B.Brazdžionio žodžiai: .lietuva,
Kazimieras L u k a u s k a s —
žemės žodi švenčiausias,
nios, ypatingai žinant, kad kūrybos sekcijai „Lietuvos in ruošia Brighton Parko Lietu nalinė Martyno Mažvydo bib
60525, tel. 1-708-246-8241.
dr.. doc., Lietuvos valstybinės
lioteka;
koncertai vyko vienas po kito tegracija į Europą istorinėje vių Bendruomenės apylinkė.
(sk) Lietuva, žemės laime šviesi!"
Vytautas Karvelis — hab. veterinarinės tarnybos direk
Tel. 708-594-6432, D a i v a
tą pačią dieną. Koncerto metu perspektyvoje". Jis taip pat
x
Karaliaučiaus
srities
Svarbu darbai, bet svar
torius,
Čikagoje žiūrovai buvo atsik skaitys paskaitą ta tema. Sek b u ir p a b a i g t u v ė s — taip dr.. profesorius, Šiaulių uni
lietuviškų m o k y k l ų para K i m t y t ė , 5328 S. 73rd CT,
Rimvydas T u m a s — hab. mai , per Mažosios Lietuvos Summit IL 60501.
lausti — ar norėtų, dar vieno cija vyks penktadienį, lapk- visuomet tikėjo lietuvių tauta, versitetas, katedros vedėjas:
dr.,
profesorius, Lietuvos Že Lietuvių draugiją Čikagoje,
J
o
n
a
s
Markauskas,
(sk.)
„Armonikos" pasirodymo čia. ričio 28 d.. 10:40 vai. r.. Jauni- Tad Mokslo ir kūrybos simpomės ūkio universiteto profe aukojo: $200 dr. Rimvydas
Aldona
Vasiliauskienė
—
Tai minčiai visi pritarė gausiu
mo centro apatinėje salėje.
ziumo užbaigtuvės bus ypač
x Lietuvių fondui vajaus
dr.. Lietuvių katalikų mokslo sorius,
plojimu.
Sidrys. $100 Ona Kartanas.
. . *„»- ,Ir. Ferd
„ , .ir
šaunios:
lapkričio 29 d.. akademija;
Vincas
B
ū
d
a
—
dr.,
Ekolo
a u
0
o :
Todėl, patenkinant šį norą.
$80
Feliksas
ir
Laima
Kontau£
"
*
»
>
'
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^ ^ "
L i e t u v o s V y č i u Vidurio šeštadienį, Lexington House
Stasys Goberis — dr., Ter- gijos instituto vyr. mokslinis tas. $30 Victor Chainas (pa- Vanda Kaunai; po $ 2 0 0 dr.
.Armonika" dar kartą koncer A m e r i k o s a p y g a r d o s Mišios pokylių salėje. Paskubėkite
Ivazys ir M a n j a
moizoliacijos instituto vyr. m. bendradarbis;
kartoiame
atitaisvdami laDkr
^n'"™
"""*'.
tuos Jaunimo centre. Šis pasi už mirusius vyčius bus auko
kartojame
atitaisydami
įapKn
Balzekai,
Onytė Z d a n a v i č i ū t ė —
rodymas bus šį vakarą lapk j a m o s sekmadienį, lapkričio įsigyti bilietus, skambindami bendradarbis;
4 d. laidoje pasitaikiusią ko- _ ,. J . _ . % . _ ,
Geologijos institutas, skyriaus
rektūros klaidą aukojusio pav- Į a u h u s 5 Dama Čyva,, Vitas ir
ričio 14 d. (penktadienį' 7 vai. 23 d., 10:30 vai. r., t. Marijonų tel. 708-361-4770 arba 708Romualdas Grigas — hab. vedėja,
361-5128
(vakarais).
ardėje). Po $25 - Leonas Bar- «f P n a Kazlauskai, Vaclovas ir
vak. Gaila, kad šeštadienio va koplyčioje. 6336 S. Kilbourn.
dr., profesorius, Lietuvos FiLeonardas V a i t y s — Lie mus; Rūta Vasauskienė. Po Margarita Momkai, P r a n a s
kare čia sale jau buvo kitų
Mišias aukos kun. Antanas
llait
^ *- * ? » £**?
tuvos Architektų sąjungos val $20 Jonas Dumpys; Frank ! ° 7
užsakyta, tad reikėjo pasiten Z a k a r a u s k a s . Visi Lietuvos
Sidriai,
Liudas ir Dalia Slėniai,
dybos pirmininkas;
kinti kiek nepatogia data. Vyčiai ir jų draugai prašomi
Šilbajoris. $15 Ignas Medžiu
Libertas Klimka — dr., kas. $10 Birutė Skorubskienė. dr. Aras ir Lina Žliobiai; po $100
Tačiau reikia manyti, kad dalyvauti ir prisiminti savo
doc., Vilniaus pedagoginio uni Dėkodami visiems rėmėjams, Vytautas ir Stefa Prialgauskai,
.Armonikos" gerbėjai tai su
mirusiuosius.
Stasė Prialgauskienė, Ramoną
versiteto docentas;
pras ir vėl ją užpildys.
kviečiame visuomenę remti
M o k s l o ir k ū r y b o s simpo
Valentinas B a l t r ū n a s — lietuvišką švietimą Maž. Lie Steponavičiūtė, Adomas Taut
Norisi pažymėti, kad
j
dr., Geologijos instituto direk tuvoje aukas siunčiant: „Ka kus, ir daugelis mažesnes su
Čikagą sugrįžo ir k a r t u su z i u m o i š k i l m i n g a akademi
mas. Lietuvių fondas visiems
torius,
Armonika" atvykęs
buvęs ja, skirta lietuviškos knygos
raliaučiaus krašto lietuvy
G e d i m i n a s Zemlickas — bei", 1394 Middleburg Ct., n u o š i r d ž i a i dėkoja ir prašo
LRTV" direktorius 'jis vėl daly 450 metų sukakčiai paminėti
laikraščio „Mokslo Lietuva" Naperville, IL 60540-7011. aukas siųsti Lietuvių fondui,
vaus naujojo direktoriaus rin bus penktadienį, lapkričio 28
14911 - 127th S t , Lemont, IL
vyriausiasis redaktorius,
kimuose
Arvydas
Ilginis, d.. 7 vai. vak.. J a u n i m o centro
(sk)
Sigitas K u d a r a u s k a s —
kuris savo humoristiniais su didžiojoje salėje. Prelegentas
x L i e t u v i ų V y č i ų 36-tos G 0 4 3 9
(sk.)
—
Lietuvos
Švietimo
ir
mokslo
hab. dr., profesorius, Klai k u o p o s , veikiančios Brighton
gebėjimais anksteniojo kon
x
FSS
Č
i
k
a
g
o
s
s
k
y
r
i
aus
ministras
prof.
Zigmas
Zinke
pėdos universiteto profesorius; P a r k e , s u s i r i n k i m a s įvyks
certo Čikagoje metu. labai
s
u
e
i
g
a
įvyks
šį
s
e
k
m
a
d
i
enį
vičius.
Bilietus
galima
iš
ank
J o n a s B r u v e r i s — dr., lapkričio 17 d. 7:30 v.v. Švč
traukė klausytojų dėmesį.
sto
įsigyti:
Čikagoje —
doc., Lietuvos muzikos Akade M.Marijos Nekalto Prasidėjimo lapkričio 16 d. 3 vai. p.p. Tėvų
Čia reikia pridėti, kad pas ..Seklyčioje", o Lemonte —
parapijos mokyklos salėje. Visi J ė z u i t ų klebonijoje. N a r i a i
mijos docentas;
kutinis .Armonikos" pasirody Lion Frame galerijoje (Leonas
Kazys S a d a u s k a s — dr., kviečiami atsilankyti: nariai ir prašomi gausiai dalyvauti,
mas Čikagos apylinkėse įvyks Narbutis
savininkas). 216
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doc., Vilniaus pedagoginio uni draugai, norintys prisidėti prie
lapkričio 16 d. VVaukegan. IL. Main Str.
versiteto Fizikos fakulteto de vyčių veiklos Po susirinkimo () rytojaus dieną — lapkričio
kanas,
pabendravimas ir kavutė
ARAS ROOFING
Visi k v i e č i a m i
skaniai
17-ją
.Armonika"
pajudės
Vladas
R
a
j
a
c
k
a
s
—
hab
Gruodžio
6
d.
bus
pietūs,
Arvy^"**. Kiela
namų linkui. Tada vėl ma p a p i e t a u t i lapkričio 16 d.. 12
d r., profesorius, Vilniaus pe „Candelight Dinner". parapijos
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vai..
Pasaulio
lietuvių
centro
žiausiai pora metų šio sma
Kauno Muzikinio teatro soliste Sabina Martinaityte (kaiejp pianistas Ro
dagoginio universiteto profe s a l ė j e
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StOfĮUS
didžiojoje
salėje.
S
k
a
n
u
s
mais
kas Zubovas ir pianiste Audronė Eitmanavičiūtė po koncerto Balzeko Lie
gaus ir darnaus kolektyvo
sorius,
atsilankyti ir praleisti linksmą
tuviu
kultūros
muziejuje.
Viešnias
iš
Lietuvos
bus
g.ilima
išgirsti
T.H
1,10
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0MI,
tas,
maloni
aplinka,
o
pelnas
šiame kontinente nematysime
J u o z a s V a i t k e v i č i u s — vakarą.
šiandien,
7
vai
vak
,
PI.C,
Lemonte
ir
sekmadienį,
lapkr
16
d
,
2
vai.
S
k
.
i
m
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i
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h v v
—
geram
tikslui.
Pietus
ruošia
ir negirdėsime.
hab. dr., profesorius, Vilniaus
Pirm
Martynas
G
e
š
t
a
u
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a
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,
p.p. Tėviškes parapijoje Visi kviečiami
PLC
renginių
komitetas.
E. Š u l a i t i s
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