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Konservatoriai nubaudė 
nedrausmingus partijos narius
Vilnius, spalio 22 d. (BNS- 

Elta) — Po kai kurių konser
vatorių pasisakymų prieš par
tijos kolegas, Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) su
sirūpino galimu partijos vado
vybės ir Seimo frakcijos su- 
silpninimu ir suskaldymu.

Trečiadienį posėdžiavusi 
konservatorių Politinė taryba 
ir valdyba už nepagrįstus iš
puolius ir savanaudišką poli
tinį veikimą, kenkiantį parti
jos programos įgyvendinimui, 
Seimo nariams Vidmantui 
Žiemeliui ir Laimai Andrikie
nei pareiškė griežtus įspėji
mus.

Iki pertvarkant ministrų 
kabinetą po prezidento rin
kimų, V. Žiemelis buvo vidaus 
reikalų, o L. Andrikienė — 
Europos reikalų ministrai.

Konservatorius V. Žiemelis 
partijos kolegų nemalonę už
sitraukė savo pasisakymais 
dėl tariamai neteisėto Sporto 
rūmų privatizavimo, o par- 
tietės ir jo žmonos L. Andri
kienės prasižengimai neskel
biami.

„Galvoje turimi įvairūs pa
sisakymai spaudoje prieš par
tijos kolegas, neturint jokių 
rimtų įkalčių”, spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį sakė 
konservatorių valdybos pirmi
ninko pavaduotojas Alfonsas 
Bartkus. Jis teigė, kad šie du 
Seimo nariai nesilaiko partijos 
įstatų.

V. Žiemelis žurnalistams sa
kė, kad partijos kolegos jį nu
baudė dėl pasisakymų spau
doje apie neteisėtą Vilniaus 
Sporto rūmų privatizavimą. 
„Pirmoje eilėje — todėl, kad aš 
paminėjau, kad Vilniaus Spor
to rūmai buvo privatizuoti ne
teisėtai ir ne be premjero ži
nios”, teigė jis.

V. Žiemelis sakė, kad jis 
gavo informaciją iš Valstybės 
kontrolės, kuri patvirtina įsta
tymų pažeidimą privatizuo
jant Sporto rūmus, tačiau nei
gia prie to prisidėjus premjerą 
Gediminą Vagnorių.

Į „vegetuojančius” Sporto rū
mus šiemet investavo dien
raštis „Lietuvos rytas”, kurį 
dalis politikų laiko premjero 
G. Vagnoriaus sąjungininku. 
„Lietuvos rytas” dabar išlaiko 
to paties pavadinimo krep
šinio komandą, žaidžiančią 
Lietuvos krepšinio lygoje ir 
Europos turnyruose.

„Gal pernelyg gretai pa
tikėjau iki galo nepatikrinta 
informacija. Aš tai pripažįs
tu”, sakė parlamentaras, ta
čiau žadėjo ir ateityje kriti
kuoti neteisingus partiečių 

. žingsnius.
Paklaustas, už ką kaltinama 

L. Andrikienė, buvęs vidaus 
reikalų ministras teigė to „vi
siškai nesupratęs” ir jos at
žvilgiu neišgirdęs jokių kon
krečių kaltinimų. „Mano po
žiūriu, tai yra tik ‘priedas’ 
prie Žiemelio”, sakė jis, nuro
dęs, kad skiriant partinę nuo
baudą L. Andrikienei, tebuvo 
vieno balso persvara, kai, tuo 
tarpu, už griežto įspėjimo V. 
Žiemeliui skyrimą balsavo 
dauguma konservatorių.

Konservatorių valdybos pir
mininko pavaduotojas A. Bart
kus taip pat atsisakė detali
zuoti L. Andrikienės „prasi
žengimus”, nenorėdamas „pa
kenkti kitiems mūsų partijos 
nariams”. Jis tik miglotai už
siminė apie L. Andrikienės pa
sakytus žodžius, neva „vy
riausybė išgyvens tik iki ru
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dens”.
Pačios L. Andrikienės ko

mentaro žurnalistams gauti 
nepavyko.

V. Landsbergis ragina 
partijos narius vienytis

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas Vy
tautas Landsbergis paragino 
visus partijos narius ir sky
rius, besirengiančius Tėvynės 
sąjungos suvažiavimui, susi
prasti ir konsoliduotis.
.„Mūsų atsakomybė už tei

giamas permainas Lietuvoje, 
kurios tęsiamos netgi tarptau
tinių finansinių komplikacijų 
fone, tebūnie daug didesnė už 
asmenines nuoskaudas ir am
bicijas”, pažymima jo kreipi
mesi į partijos ’ narius ir 
struktūras.

V. Landsbergis apgailestau
ja, kad nesiliauja kai kurių as
menų palaikomi vidaus ginčai 
bei išorės pastangos nusilp
ninti ir skaldyti Tėvynės są
jungos vadovybę, Seimo frak
ciją.

„Neapgalvotos mūsų pačių 
politikų kalbos ir žiniasklai- 
doje pasirodančios insinuaci
jos kuria įtampą, neadekvačią 
problemoms. Pavyzdys — ne
žinia kieno spekuliacijos neva 
kandidatais į Aukščiausiojo 
teismo pirmininko postą, esą 
G. Vagnoriaus ‘remiamas’ V. 
Pakalniškis ir V. Landsbergio
— St. Stačiokas. Jos neturi jo
kio pagrindo, tai tik sistemin
go kiršinimo būdas, panašiai 
kaip Kariuomenės vado kandi
datūrų atveju”, sakė Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis.

Grupės Seimo narių pareiš
kimas su užuomina apie aukš
čiausius valstybės pareigūnus 
vėlgi, jo teigimu, nesolidus ir 
neatsakingai surašytas. „Sei
mo nario ir Tėvynės sąjungos 
Valdybos nario V. Žiemelio 
išpuoliai spaudoje prieš vy
riausybę ir jos vadovą juolab 
nepagrįsti kokiais nors atitin
kamo svorio faktais, pažeidžia 
Tėvynės sąjungos įstatus ir 
suartėja su politinės opozicijos 
metodais”, mano V. Landsber
gis. ______________ ___

Vyriausybė pritarė 
naftos įmonių 
pertvarkymui

Vilnius, spalio 21 d. (BNS)
— Vyriausybė trečiadienį pri
tarė trijų naftos įmonių — 
„Mažeikių naftos”, „Būtingės 
naftos” ir „Naftotiekio” peror
ganizavimo projektui.

„Viskas eina pagal planą. 
Atliktas didelis darbas. Para
leliai dirbame, ruošdami in
vesticijų, akcijų pirkimo-par
davimo ir valdymo sutartis”, 
sakė ūkio ministras Vincas 
Babilius. .

Pasak jo, jau lapkričio pa
baigoje ar gruodžio pradžioje 
bus sukurta jungtinė bendro
vė „Mažeikių nafta”, kuri pa
ruoš 33 proc. akcijų išleidimą. 
Akcijos bus parduotos strate
giniam investuotojui — JAV 
bendrovei „Williams Interna
tional”.

Ūkio ministras pabrėžė, 
kad investicijų sutartyje bus 
numatytos ne tik jų sąlygos, 
bet ir įvairūs „saugikliai”. 
„Įsivaizduokite, abi pusės bįjo 
viena kitos, ir sutartyje tos 
baimės išryškinamos. Pavyz
džiui, aptariama, kas padengs 
nuostolius, jei išaiškės, kad 
prieš 5 metus ‘Mažeikių nafta’ 
į dirvą nuleido daug naftos, o
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Baltuosiuose Rūmuose susitiko 
Lietuvos ir JAV prezidentai

Vašingtonas, spalio 22 d.
(Elta-BNS) — Dvišalio ben
dradarbiavimo, NATO plėtros 

gamtosaugos klausimaiir
buvo aptarti trečiadienio va
karą Baltuosiuose Rūmuose 
Vašingtone įvykusiame Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus susitikime su Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentu 
Bill Clinton.

Prezidento atstovės spaudai 
Violetos Gaižauskaitės teigi
mu, apie tai, kad jis laukia
mas Baltuosiuose Rūmuose, 
V. Adamkui buvo pranešta 
jam atsiimant teisės garbės 
daktaro regalijas Katalikiš
kajame Amerikos universitete.

Susitikime su JAV vadovu 
Lietuvos prezidentas pareiškė 
manąs, kad kitąmet balan
dį Vašingtone įvyksiančiame 
NATO viršūnių susitikime 
Lietuva galėtų būti pakviesta 
derybų dėl narystės Šiaurės 
Atlanto sąjungoje. Lietuva, 
pasak V. Adamkaus, pasiren
gusi pradėti tokias derybas.

V. Adamkus papasakojo B. 
Clinton apie praėjusią savaitę 
įvykusį savo susitikimą su 
Lenkijos prezidentu Aleksan- 
der Kwasniewski. Susitikime 
buvo pareikšta nuomonė, kad 
NATO plėtra neturėtų apsiri
boti Lenkijos, Čekijos ir Ven
grijos priėmimu.

V. Adamkus pabrėžė, kad 
Lietuvai labai svarbi JAV pa
rama karinėje srityje. B. Clin
ton užtikrino, kad ji bus tęsia
ma.

Pasak V. Adamkaus, Lietu
va imasi praktinių žingsnių, 
siekdama narystės NATO. Pa
vyzdžiui, nuolat didinamos 
išlaidos krašto apsaugai sti
printi ir pritaikyti prie vaka
rietiškų reikalavimų.

Prezidentų susitikime buvo 
pabrėžta, kad dvišaliai santy
kiai plėtojami gana intensy
viai. V. Adamkus pasidžiaugė 
didėjančiomis amerikiečių vers
lininkų investicijomis į Lietu
vos ūkį ir papasakojo JAV pre
zidentui apie „Williams Inter
national” planus investuoti į 
Lietuvos naftos ūkį.

Kalbėdamas apie Rusijos 
krizės poveikį, V. Adamkus 
teigė, kad ši krizė nepakirto 
Lietuvos ekonominio gyvybin
gumo. Nors yra tam tikrų pa
blogėjusių rodiklių, numato-

dabar gamtosaugininkai rei
kalauja iš naujos bendrovės 
sumokėti 2 mln. dolerių. Kas 
mokės — ar naujoji bendrovė 
ar valstybė?”, klausė V. Babi
lius, pridurdamas, kad sutar
tyje bus numatyti visi rizikos 
elementai.

Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus

ma tik 6 proc. infliacija, o 
bendrasis vidaus produktas 
turėtų išaugti iki 5 procentų.

Bill Clinton pasveikino Val
dą Adamkų su Katalikiškojo 
Amerikos universiteto teisės 
garbės daktaro vardo, suteiki
mu bei papasakojo apie Mary
land valstijoje vykstančių Vi
durio Rytų taikos derybų eigą. 
Beje, jau pranešta, kad dėl tai
kos derybų neįvyks planuotas 
V. Adamkaus susitikimas su 
JAV Valstybės sekretore Ma
deleine Albright.

Lietuvos prezidentas prisi- šalio bendradarbiavimo ir 
minė, kad su B. Clinton susi- NATO plėtros klausimus.
tinka ketvirtą kartą. Pirmi du 
susitikimai vyko, kuomet jis 
vadovavo JAV Aplinkos ap
saugos agentūros 5-tajam re
gionui, trečiasis — šių metų 
rugsėjį New Yorke. Beje, 
šįkart į Baltuosius Rūmus at
vykusį V. Adamkų ir jį ly
dinčius delegacijos narius pir
miausia pasitiko prezidento 
šuo Buddy, paskui pasirodė ir 
pats prezidentas. ,

JAV ir Lietuvos vadovai pa
reiškė abipusį norą susitikti 
spalį Vašingtone. „Buvo sutar
ta, kad Baltieji Rūmai ruoš šį 
vizitą”, sakė V. Gaižauskaitė. 

Lietuvos ir JAV prezidentų

— Seimas ketvirtadienį be 
ginčų beveik vienbalsiai pri
ėmė Karo policijos įstatymą.

Seimo nariai pritarė karo 
policijos sukūrimui, reikšdami 
viltį, kad ji taps papildoma 
teisėsaugos institucija.

Tik LDDP frakcijos narys 
Justinas Karosas suabejojo, ar 
karo policija nėra kuriama per 
anksti. „Ši institucija reikalin
ga, bet ar nesame apimti 
mažų pasipūtėlių sindromo”, 
retoriškai klausė parlamenta
ras.

Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius sakė, 
kad karo policijos pareigūnai 
bus mokomi visų policininkui 
reikalingų procedūrų, turės 
išlaikyti atitinkamus egzami
nus.

Priimtame įstatyme numa
tyta, kad karo policija bus ka
riuomenės dalis, vykdanti nu
sikaltimų stabdymą bei ti
rianti juos krašto apsaugos 
sistemoje, taip pat palaikanti 
drausmę bei tvarką kariuo
menėje.

Įstatyme apibrėžiama polici
jos kompetencija, jos dalyvavi
mas tarptautinėse operacijose 
ir pratybose, veiklos kontrolė, 
specialiųjų priemonių ir gin-

pokalbis truko keliolika minu
čių. Jame dalyvavo Lietuvos 
prezidento patarėjas Raimun
das Mieželis, patarėjo pava
duotojas užsienio politikos 
klausimais Egidįjus Meilūnas, 
atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė, JAV ambasa
dorius Vilniuje Keith C. Smith 
ir Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Stasys Sakalauskas.

Po pokalbio su B. Clinton 
Lietuvos vadovas ir jį lydinti 
delegacija Baltuosiuose Rū
muose susitiko su JAV prezi
dento patarėju valstybinio 
saugumo klausimais Samuel 
Berger, su kuriuo aptarė dvi-

Po to Lietuvos prezidentas 
išvyko į Lietuvos ambasadą 
Vašingtone, kur buvo sureng
tas priėmimas jo ir žmonos Al
mos garbei.

Priėmimo metu Valdas Adam
kus įteikė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 2-ojo 
laipsnio ordinus JAV Atstovų 
Rūmų nariui Gerald B. H. So- 
lomon, buvusiam Amerikos 
lenkų kongreso vicepreziden
tui ir ilgamečiam „Laisvosios 
Europos” radįjo lenkų laidų 
tarnybos direktoriui Jan No- 
wak-Jezioranski bei žinomam 
politikos apžvalgininkui Cord 
Myer.

Parlamentas pritarė karo 
policijos sukūrimui

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) klų panaudojimas, bendradar-
biavimas su kitomis teisė
saugos institucijomis, karo po
licininko pareigos, teisės, at
sakomybė.

Karo policijoje tarnausian
tys kariai turės galią kontro
liuoti karius bei visus kari
niuose daliniuose arba kari
niame transporte esančius as
menis.

Numatoma, kad karo polici
ja bus įsteigta iš vidinių ka
riuomenės rezervų. Karo poli
ciją kontroliuos KA ministras, 
generalinė inspekcija ir ka
riuomenės vadas.

Karo policininkai galės nau
doti šaunamuosius ginklus, 
gumines lazdas, antrankius, 
specialios paskirties dujas, ko
vinių imtynių veiksmus, tar
nybinius šunis ir kt.

* Lietuvos Seimas ket
virtadienį po pietų „su
skilo”. Kilus audringai disku
sijai dėl verslo Lietuvoje są
lygų, iš visuotinių posėdžių 
salės išėjo opozicinės LDDP ir 
socialdemokratų frakcijos. Jos 
persikėlė į Seimo pirmųjų rū
mų salę, palikdamos konser
vatorių ir krikščionių demok- 
tatų koaliciją. Parlamentarų 
konfliktas kilo, kai Seimo dau-

NATO valstybių lygį Lietuvos 
saugumas pasieks po 20 metų

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) 
— Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) generalinis di
rektorius Mečys Laurinkus 
teigia, jog reikia bent kelerių 
metų, o ne kelių mėnesių, kad 
būtų matyti Lietuvos saugu
mo tarnybos pažanga.

80-metį švenčiančios ir dau
giau nei prieš 8 metus atkur
tos tarnybos vadovas pripa
žįsta, jog kol kas Lietuvos sau
gumas dar žymiai atsilieka 
nuo atitinkamų užsienio vals
tybių tarnybų. Jis mano, jog 
reikia 20 metų tokiam lygiui 
pasiekti.

12-tasis nuo 1918 metų 
Lietuvos saugumo vadovas M. 
Laurinkus šių metų gegužės 
mėnesį šiose pareigose pakeitė 
Jurgį Jurgelį.

M. Laurinkus Lietuvos 
saugumui jau vadovavo 1990 
metais, iš karto po nepriklau
somybės atkūrimo .

Kelios partijos ragina atsisakyti 
ketinimų stoti į NATO

Vilnius, spalio 22 d. (Elta) 
— Penkios nedidelės ir jokios 
įtakos Lietuvos politiniam gy
venimui neturinčios politinės 
organizacijos pareiškė apie 
būtinybę „saugoti Lietuvos 
neutralumą”, atsisakant stoji
mo į NATO tikslų.

Eltai perduotame Neparti
nių visuomeninio politinio ju
dėjimo, Liaudies, Respubliko
nų, Socialistų partįjų ir Rusų 
sąjungos vadovų pasirašytame 
pareiškime teigiama, kad 
1990 metais Lietuvos žmonės, 
vieningai siekdami atkurti sa
vo valstybės nepriklausomy
bę, „tvirtai pasisakė, kad ne
priklausoma Lietuva įtvirtin
tų pasaulyje savo statusą kaip 
neutrali valstybė, kuri pasau
lyje aktyviai propaguotų ir 
gintų tiesos, teisingumo, de
mokratijos, žmogaus laisvių ir 
teisių bei lygiavertės partne
rystės tarp valstybių princi
pus”. Tokia politika, pasak pa
reiškimo autorių, garantuotų 
Lietuvai „demokratinės ir 
garbingos valstybės įvaizdį”.

„Tačiau didžiausios Lietu
vos politinės partijos atsisakė 
šių tautos idealų ir savo už
sienio politiką pasuko kuo

Pavojingas gyvsidabris pagaliau 
išgabentas iš Vilniaus

Vilnius, spalio 22 d. (Elta) 
— Ir specialistai, ir paprasti 
piliečiai, žinoję, kad sostinėje 
laikomos 8 tonos gyvsidabrio, 
bet "kuriuo metu galėjusio su
kelti ekologinį sprogimą, da
bar gali lengviau atsikvėpti — 
8 metus pragulėjęs Vilniuje, 
šis pavojingas metalas išvež
tas į Olandiją.

Nors gyvsidabris į šią vals
tybę buvo išgabentas rugpjū
čio 25 dieną, akcinės bend
rovės „Metalų komercija” ad
ministracija apie tai pranešė 
tik dabar, kai iš Roterdamo 
buvo gautas patvirtinimas, 
kad šis pavojingas krovinys į 
Vilnių nebesugrįš-

„Metalo komercijos” Juridi
nio skyriaus vedėjas Stasys 
Valaitis „Vakarinėms naujie
noms” teigė, kad iki pasku
tinės akimirkos baimintasi, 
jog pirkėjas atsisakys nesan
dariose talpose laikomo nuo
guma nesuteikė žodžio vyriau
sybės politikai oponuojančiam 
vienos verslininkų organizaci
jos vadovui Viktorui Uspaski- 
Chui. (BNS)
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M. Laurinkus, tapęs saugu
mo vadovu, sustiprino anks
čiau „šlubavusias” sritis — 
kontržvalgybą, analitinę žval
gybą, ekonominių pagrindų 
apsaugą. Tačiau, anot jo, de
partamento vis dar netenkina 
valstybės finansavimas, nors 
kitų metų biudžete jam nu
matoma daugiau lėšų.

M. Laurinkaus nuomone, 
nepakankama ir įstatymų ba
zė, reglamentuojanti saugumo 
veiklą. Pirmiausia trūksta 
Žvalgybos, Detektyvinių pas
laugų įstatymų.

Vienu didžiausių saugumo 
dabartinių darbų M. Laurin
kus laiko valstybės paslapčių 
apsaugos stiprinimą. Anot jo, 
nors padėtis yra kur kas ge
resnė nei 1992 m., kai „vals
tybė buvo kiaurai permato
ma”, vis dar trūksta norminių 
aktų bei jų vykdymo kont
rolės.

greitesnio Lietuvos įtraukimo 
į politinio-karinio bloko, tai 
yra NATO, kelią”, apgailes
taujama pareiškime.

Dokumente reiškiama nuo
monė, kad Rusija jau neban
dys okupuoti kaimyninių vals
tybių ar kokiu nors būdu at
kurti sovietų imperiją. „Savo 
laiku visos galingesnės vals
tybės vykdė silpnesnių valsty
bių kolonijinio prijungimo po
litiką. Dabar teritorijų užka
riavimų politika negrįžtamai 
nugrimzdo praeitin, nes jos 
vien finansiškai neapsimokėtų 
vykdyti”, tvirtinama pareiški
me.

O Lietuvos dalyvavimas 
NATO struktūrose reikalautų 
karinėms reikmėms skirti ne 
mažiau kaip 5 proc. bendro vi
daus produkto.

Pasak pareiškimo autorių, 
neutraliteto politika labiausiai 
atitinka Lietuvos siekius ir 
galimybes. Reiškiamas įsitiki
nimas, kad .jeigu Lietuvoje 
vyktų atvira ir nevaržoma dis
kusija šiuo klausimu, neabejo
tinai dauguma Lietuvos žmo
nių pritartų netralumo politi
kai”.

dingo metalo.
Generalinės prokuratūros 

pasiūlymu, 5,865 kg gyvsida
brio be didelio džiaugsmo bu
vo laikomi AB „Metalo komer
cija” sandėliuose, dar 2,001 kg 
— Šiaurės miestelyje.

1992 metais muitinės pa
reigūnai sulaikė individualios 
įmonės savininką Mindaugą 
Bačkį, iš Rusijos per Lietuvos 
sieną mėginusį pervežti didelį 
kiekį gyvsidabrio. Jam buvo 
iškelta baudžiamoji byla, o 
gyvsidabris paimtas kaip 
daiktinis įrodymas.

Kaip rašo „Vakarinės nau
jienos”, AB „Metalų komerci
ja” nuo 1992 metų bylinėjasi 
su Generaline prokuratūra, 
norėdama atsikratyti primes
tu gyvsidabriu ir gauti kom
pensaciją už jo saugojimą.

KALENDORIUS
Spalio 23 d.: Šv. Jonas Capis- 

trano; Malvina, Teodoras, Ramutis, 
Jautrytė.

Spalio 24 d.: Šv. Antanas Kla- 
retas; Nuntilė, GI uodą, Undinė, 
Valmantas.
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Redaktorė Irena Regienė

SPORTO ŽURNALAIS 
DERLINGAS RUDUO

Lietuvoje pasirodė 
„Sporto veidas” ir 

„Krepšinis”

Keista, bet iki šiol Lietuvoje 
nebuvo nei vieno pastoviai 
leidžiamo sporto žurnalo. Tik 
gerokai anksčiau buvo bando
mas retai pasirodantis „Krep
šinio pasaulis” ir „Vytis”, ta
čiau jie greitai baigė savo gy
vavimą.

Šalia gausybės įvairių žur
nalų moterims, vyrams ar ben
drai visiems, labai pasigesta 
puošnių, žurnalinio pobūdžio 
leidinių sportininkams.

Pagaliau — susilaukta net 
dviejų vienu metu „Veido” 
žurnalas išleido „športo vei
dą”, o „Lietuvos ryto” dieno
raštis — „Krepšinį”. Abu yra 
savaitiniai leidiniai: pirmasis 
didoko formato, turintis 48 
puslapius, spausdinamas ant 
gero popieriaus, pardavinėja
mas ir prenumeruojamas ats
kirai. „Krepšinis” yra „Lietu? 
vos ryto” priedas prie dien
raščio antradienių laidų. Jis 
yra 32 puslapių, žurnalams 
įprasto formato. Jo ir popie
rius kiek prastesnis negu pir
mojo, tačiau nuotraukos irgi 
spalvotos. i

„Sporto veidas” pradėtas 
leisti 1998 m. rugsėjo 29 d.
Mus jau pasiekė pirmieji trys 

i numeriai. Jo vyriausias redak
torius — Bronius Čekanau
skas pirmajame numeryje ra
šo:

„Ar nepaskęs 'Sporto veidas’ 
lietuviškų ir užsienietiškų 
žurnalų jūroje? Neturėtų. Jei
gu yra žurnalai žvejams ir 
daržininkams, automobilinin
kams ir sodininkams, tai ar 
gali gyventi be žurnalo sporti
ninkai ir jų gerbėjai?”

Prisiminęs, kad anksčiau 
leisti sportinės minties žur
nalai mirė sava mirtimi, re
daktorius optimistiškai teigia:

„Mes tikimės išgyventi, nes' viešumoje pasirodė dar visai 
skaitytojams pateiksime nau- neseniai, 
jausią, spalvotomis nuotrau
komis gausiai iliustruotą in
formaciją. Bus ir 'senienų’, bet 
jos — apie sportą garsinusių 
žmonių šiandieną, nevisada 
labai linksmą ir šviesią. Pa
sakosime ir apie užsienio įžy
mybes, apie jų skrydžius į 
žvaigždes ir nuopolius. Žur
nale bus taip pat kaip gyve
nime”.

Pirmuose numeriuose dau
giausiai rašoma apie lietuvių 
„tautinį” sportą — krepšinį, 
ypač apie Kauno „Žalgirio” 
startus „Eurolygoje”, kur mū
siškiai rungtyniauja su ge
riausiomis komandomis. Ne
lieka neaprašytos ir kitos Lie
tuvos komandos Europos tau
rių varžybose. Nemaža randa 
vietos ir Lietuvos profesionalų 
krepšinio ir kitos vietinės ly
gos. Tuos aprašymus skaitant, 
atrodo, kad Lietuvoje yra bent 
20-30 neblogų krepšinio ko
mandų ir jos visos sugeba 
išsilaikyti.

Žinoma, pažymimi ir Lietu
vos futbolininkai, pasaulį ste
binančios lietuvaitės dvirati
ninkės ir visi kiti, kurie pla
čiau reiškiasi pasaulinio spor
to horizonte.

Reikia šiek tiek sustoti ir 
prie „Krepšinio” žurnalo, ku
rio ' pirmasis numeris pažy
mėtas 1998 m. spalio 13 d. 
data. Šio leidinio redaktorius 
Remigijus Kazilionis, o kiti re-

dakcijos nariai: Giedrius Jano
nis, Linas Kunigėlis, Audra 
Telksnienė. Pirmo numerio 
viršelyje matome įspūdingą 
fotografo Mindaugo Kulbio pa
darytą A. Sabonio nuotrauką.

Pirmuose žurnalo pusla
piuose telpa platus Lilijos Va
latkienės pasikalbėjimas su 
šia pasaulinio garso krepšinio 
žvaigžde, pavadintas "Sabui 
kosmosas nereikalingas”. Žur
nale rašoma ir apie JAV bei 
kitų valstybių krepšininkus 
bei komandas. Yra nemaža ir 
smulkesnių žinių bei raši
nėlių.

Atrodo, kad šis leidinys ieš
ko platesnių masių ir yra tai
komas eiliniam skaitytojui, 
kaip ir pats „Lietuvos ryto” 
dienraštis. Žurnalo redakcija 
pirmame numeryje rašo:

„Žurnale rasite ne tik krep
šinio varžybų rezultatus, spe
cialistų komentarus. Daug dė
mesio skirsime tai krepšinio 
pusei, kuri dažnai lieka ne
matoma, — krepšininkų, tre
nerių bei juos supančių žmo
nių kasdienybei, kuriozams, 
linksmiems įvykiams, aikštėse

Iškilmingame susitikimo su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkum pokylyje, š.m. apalio 18 d. vykusiame Willow- 
brook pokylių salėje.,Willow Springs, IL, LDK Gedimino III laipsnio ordinu buvo apdovanotas ilgametis lietu
viškojo sporto darbuotojas Algirdas Bielskus. Iš k. Lietuvos valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnybos direk
toriaus pavaduotojas Valteris Baliukonis, Algirdas Bielskus ir Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus.

Nuotr. Eug. Butėno

,ŽALGIRIS” IŠKOVOJO PIRMĄJĄ
PERGALĘ EUROLYGYJE

Lietuvos čempionai Kauno krepšinį. Labai gerai žaidė E 
„Žalgirio” krepšininkai Euro- 
lygos antrojo rato rungtynėse 
ketvirtadienį, spalio 2 d. na
muose įveikė Varezės „Roos- 
ters” (Italija) komandą 97:81 
(49:37). ■ > ■

Tai pirmoji kauniečių per
galė šiose varžybose. . .

Susitikimo pradžioje vyko 
apylygė kova — nei vienai,, nei 
kitai komandai nepavyko atį-

Žukauskas”<t, t
„Roosters” vyriausiasis tre

neris Carlo Recalcati teigė: 
„Pirmąsias 10 minučių kova

trūkti. Pirmojo kėlinio vidu
ryje labai sėkmingai sužaidė gerai rungtyniavusius E.
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„LITUANICA” — „HIGHLANDERS” 3
„Metropolitan Soccer” lygos 

rudens rato varžybos artėja 
prie pabaigos. Spalio 18 d. 
buvo sužąistos aštuntosios ir 
priešpaskutinės rungtynės.

„Lituanica” rungtyniaudama

0

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„CROATIA”

vyko apylygiai, tačiau po to namuose — Lemonte praėjusį 
išryškėjo aikštelės šeimininkų sekmadienį gražiai įveikė len- 
pranašumas,., „Žalgiris” suge- kų „Highlanders” vienuolikę 3 
bėjo žaisti sau būdingą greitą - 0. Nors pasekmė buvo nema- 
krepšinį. Djdžiausia mųąų ža, ji galėjo būti dar aukštes- 
problema -^r:,-blogas žaidimas, nė, nes mūsiškiai neišnaudojo 
gynyboje”. Itąlįjos klubo trene»(V nemažai gerų progų, 
ris iš „Žalgiri#,” žaidėjų išskyrą Pirmame kėlinyje tik vienas

iui „Lituanicos” žaidėjo Jorge Es-
ir už jos ribų, garsių pasaulio Eurelijus Žukauskas, pelnęs 6 kauską, Saulių Štombergą įę pinozos šūvis pasiekė tikslą. 

»Ž:ir Lietuvos krepšininkų gyve
nimo užkulisiams”.

Neseniai mus pasiekė ir tre
čiasis sporto žurnalas „Sporto 
pasaulis”. Viršelyje žymima 
#1, 1998 ir daugiau nieko. 
Daugiau jokių duomenų nėra. 
Yra „Leidėjų žodis”, tačiau — 
kas tie leidėjai — nerašoma. 
Nėra nei žurnalo redakto
riaus, nė redakcinės kolegijos 
pavardžių, nėra net ir adreso.

Iš šio „Žodžio” sužinome, 
kad žurnalas pirmaisiais savo 
gyvenimo metais lankys skai
tytojus vieną kartą per ket
virtį metų. Pagal talpinamą 
medžiagą atrodo, kad žurnalui 
medžiaga buvo ruošiama šių 
metų gegužės-birželio mėne
siais. Tačiau, kaip atrodo, jis

taškus iš eilės. Tada „Žalgiris” Dainių Adotrjaitį. 
28:22. Kėliniui bai-

i.: Po pertraukos — 10-je minu-

Rudens rato užbaigimas „Li
tuanica” vėl kviečia savo ger
bėjus ir rėmėjus į Lemontą — 
aikštėn prie Pasaulio lietuvių 
centro, kur spalio 25 d. mū
siškiai rungtyniaus prieš 
„Croatia”. Rungtynių pradžia 
2 vai. p.p.

ARASŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

pirmavo 
giantis, aikštelės šeimininkai 
padidino savo persvarą.

Antrojo kėlinio 6-ąją minutę 
kauniečiai pirmavo jau 22 taš
kų persvara — 64:42. Vėliau 
svečiai šiek tiek sumažino 
skirtumą, tačiau daugiau 
jiems nieko padaryti nebepa
vyko.

Taškus pelnė:
„Žalgiriui” — A. L. Bowie 

18, S. Štombergas 17, D. Ado
maitis ir T. Masiulis — po 16, 
E. Žukauskas 13, D. Mosko- 
liūnas 8, T. D. Edney 7, J. Zį- 
dek 2.

„Roosters” — G. Pozzecco 18, 
V. Mrsič 17, A. Meneghin 14,- 
D. Santago ir A. De Pol — po 
12, G. Galanda 5, F. Vescovi 3.

Po rungtynių vykusioje

Trečiąsias ^Eurųlygos ruug?i tėję, Danas Smulkys nugink- 
tynes „Žalgiris” žais spalio 8 lavo lenkų vartininką, ženk-

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

dieną išvykoje su 
„Avtodor” (Rusija).'

Saratovo
Ifu

(E^TA)

StefanijahfStatkuvienė, 36 
m. Lietuvos bėgikė, buvo 
15-ta moterie praėjusį sekiųa-. 
dienį vykusiame Čikagos ma
ratone. Stefanija 26 mylių, 
385 yardų ritootolį įveikė per 2 
vai., 42 min. ir 16 sek. Mara
toną laimėjhsi 28 metų arri- 
žiaus Joycė Chepchumba iš 
Kehyjos, nūėtolį įveikė per 2 
vai. 23 mirt/'ir 15 sek. Mara
toną pradėjri' 20,063 bėgikai ir 
bėgikės, o ‘ jį oficialiai baigė 
17,093 asmėhys.

„Sporto pasaulio” Nr. 1 turi spaudos konferencijoje „Žalgi- per ją praėjo arti 20 tūks-
32 puslapius, spausdinamas 
ant liuksusinio popieriaus, ta
čiau įvairumu ir aktualumu 
nepasižymi. Sunku tikėtis, 
kad šis leidinys galėtų ilgai 
gyvuoti. Ed. šulaiti8

rio” vyriausiasis treneris Jo
nas Kazlauskas sakė: „Džiau
giuosi pirmąja pergale. Dar ne 
viskas sustyguota, ypač gyny
boje, tačiau mūsų komanda 
protarpiais rodė gero lygio

LIETUVIAI ČIKAGOS MARATONE

Spalio 11 d. tradiciniame 
„Čikagos maratone” bėgo ir iš 
Lietuvos atvykę profesiofialė 
bėgikė — Stefanija Statku
vienė ir buvęs kūno kultūros 
mokytojas, dabartinis Palan
gos sveikatos mokyklos vedė
jas ir Lietuvos Sveikuolių 
draugijos prezidentas — Dai
nius Kepenis.

Iš daugiau negu 20 tūks
tančių bėgikų Stefanija Stat
kuvienė moterų grupėje baigė 
15-ja. Pernai šiame maratone 
ji buvo užėmusi 6-ją vietą. 
Šiemet jai sunkiau sekėsi, 
nors keliasdešimt bėgikių bu
vo tarptautinio lygio ir jos 
užimtoji vieta yra tikrai gar
bingas pasiekimas.

Dainius Kepenis į nugalėto
jus nepretendavo, tačiau jis 
nuotolį užbaigė ir gavo meda
lį. Iki šiol D. Kepenis yra bė
gęs garsiuose New Yorko ir 
Bostono maratonuose, o šį 
kartą išmėgino jėgas ir Čika
goje.

D. Kepenis yra treniravęs 
kretingiškį Petrą Silkiną su

kuriuo praėjusį pavasarį buvo 
nuvykęs į Australiją ir ten jo 
mokinys tapo 1,000 kilometrų 
bėgimo pasaulio rekordininku.

Susitikus su Kepeniu Čika
goje, jis papasakojo apie jo 
vadovaujamą Palangos sveika
tos mokyklą, š.m. rugsėjo mė
nesio pabaigoje minėjusia 
savo dešimtmetį. Per tą laiką

tančių asmenų, nuo 5 iki 90 
metų amžiaus. Pagrindinio 
kurso trukmė — dvi savaitės; 
aukštesniojo — 3 savaitės. 
Mokslo mokestis 200 dolerių, 
tuo tarpu už panašius kursus 
JAV prašoma 5,000 dolerių.

Kasdieniniai užsiėmimai 
prasideda rytine mankšta, bė
gimu ir bet kokiu oru maudy- 
musi jūroje. Taip pat propa
guojama vegetarinė mityba, 
duodamas paskaitų ciklas, su
sitikimai su retais žmonėmis, 
rodomi mokomieji filmai ir kt. 
Siekiama išnagrinėti žmogaus 
ryšį su artimaisiais, aplinka, 
gamta, Visata, Dievu.

E. Šulaitis 
■■M

Dainius Kepenis, dalyvavęs Čikagos maratone, aplankė žurn. Edvardą 
Šulaitį ir pasveikino jį 70-jo gim*idienio proga.

lindamas 2 - 0. Praėjus pen
kiolikai „ minučių, tas pats 
Smulky^ dar kartą pasižy
mėjo if^rungtynės buvo baig
tos 3 - 0.

Lenkai į rungtynių pabaigą 
pradėjo žaisti žiaurokai ir ge
rai jas pravedęs teisėjas vieną 
„Highlanders” atstovą pašali
no iš aikštės.

Atrodo, kad po šios pergalės 
„Lithuartięos” komanda įsi
tvirtins pirmame ketvertuke 
pirmenybių lentelėje. O jei šį 
sekmadienį laimės paskutinį 
susitikimą prieš „Croatia” vie
nuolikę, tai galima galvoti ir 
apie trejetuką.

Kadangi tai bus atsisveikini
mo susitikimas lauko aikštėje, 
o po to seks pertrauka iki pa
vasario, futbolo mėgėjai turė
tų nepraleisti progos pamatyti 
mūsų vyrų pasirodymą.

Nors po to „Lituanicos” vyrai 
lauke nebežais, tačiau nuo 
1999 m. pradžios jie pasirodys 
„Indoor Soccer” pirmenybėse, 
kur jie dalyvaus aukščiausioje 
— „major” divizijoje, nes jie 
praėjusiose pirmenybėse salė
je užėmė I vietą I divizijoje ir 
pateko į geriausių komandų 
sudėtį.

„LITUANICOS” 
METINIS POKYLIS

Štai jau ir ruduo, baigiasi 
futbolo pirmenybių sezonas. 
Todėl reikia pagalvoti ir apie 
tradicinį futbo’ninkų pokylį. 
Jis jau netoli, nes lapkričio 21- 
ji netrūks ateiti.

Kaip ir anksčiau, rengėjai 
žada tikrai dėmesio vertą va
karą. Čia bus šalti ir karšti 
vakarienės patiekalai, trumpa 
programa, gera muzika bei 
puiki nuotaika. Kas lankėsi 
ankstesniuose „Lituanicos” po
būviuose žino, kad tikrai ne
apsiriks šių metų lapkričio 21 
d. atėję į PL centro didžiąją 
salę.

Vietas reikia užsisakyti jau 
dabar, skambinant Laimai 
Glavinskienei, tel. (630) 323- 
6302.

E.Š .

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7V.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir Sežtad. 9v.r.-12v.p.p.

- DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviSkai

UNITEDSTATįS 
POSTAL SfRVICE.

ris

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hilla, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260
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NAUJŲ ATEIVIŲ VAIDMUO
RITA AUGIENĖ

Aš gimiau ir augau Lietu
voje. Į Ameriką su šeima atvy
kau prieš dvejus metus. Kaip 
ir dauguma naujai atvykusių
jų į Ameriką, keliavau per 
Suomiją. Paprastai lietuviai 
Helsinkyje užtrunka dieną ar 
dvi. Aš Suomijoje užsibuvau 
ilgiau ir praleidau ten septy
nerius metus. Helsinkyje tuo 
metu gyveno vos keliolika lie
tuvių. Ir, nors dažnai susirink
davome kartu, tautiškai skur- 
dome. Mūsų ten buvo per 
mažai dideliems darbams. Kai 
tramvajuje kalbėdavome lietu
viškai, mūsų dukros jautėsi 
nepatogiai ir kalbino mus suo
miškai.

Tai, ką patyriau kitą dieną 
po atvykimo Dievo Motinos 
Nuolatinės pagalbos parapi
joje, negaliu pamiršti. Aš su 
šeima atsidūriau dideliame 
Clevelando lietuvių glėbyje. 
Parapijiečiai mus sveikino, 
spaudė rankas, fotografavo ir 
siūlė visokią pagalbą. Ameri
ka nušvito, supratau, jog bū
sim išgelbėti nūo nutaūtėjimo, 
nes po penkiolikos valandų 
Clevelande mes jau priklau
sėme lietuvių bendruomenei.

Smagu buvo matyti savo 
dukras lietuviškoje veikloje — 
mokykloje, skautuose ir ateiti
ninkuose, „Grandinėlėje”, šo
kančias ir dainuojančias dide
liame lietuvaičių būryje per 
Vasario Šešioliktosios minėji
mą. Vyras antri metai darbuo
jasi Lietuvių Bendruomenės 
Clevelande valdyboje ir „Gi
jos” taryboje, aš dirbu litua
nistinėje mokykloje antro sky
riaus mokytoja. Kaip minėjau, 
vaikai Suomijoje viešose vie
tose gėdijosi kalbėti lietuviš
kai. Čia mano vyresnioji duk
ra eina į mokyklą, prie savo 
kuprinės prisisegusi anglišką

Prie Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčios po Mišių sekmadienį prezidentą Valdą Adamkų ir kitus, jį 
lydėjusius asmenis, tuoj apspito minios lietuvių, besidžiaugiančių jo atvykimu. Nuotr. Sauliaus Sasnausko

ženkliuką: „Aš didžiuojuosi, 
kad esu lietuvė”. O jaunesnio
ji, praeitą pavasarį užbaigusi 
penktą skyrių angliškoje mo
kykloje, ne be pasididžiavimo 
kalbėjo: „Mūsų klasėje yra 
trys lietuviai. Ir tik jie trys ga
vo medalius ir diplomus už 
geriausią mokymąsi bei kata
likišką moralę. Mano draugės 
klausė — ir iš kur jūs, lietu
viai, tokie protingi?”

Naujai atvykusiųjų vaikai 
pritampa amerikietiškoje ter
pėje gana nesunkiai — Ameri
ka atvira užsieniečiams. Lie
tuviukams prisitaikyti, ma
nau, dar lengviau, kai jie pa- 
sisemia stiprybės ir sutvirtėja 
lietuviškose organizacijose ir 
tautiškoje aplinkoje. Jų tėvai, 
vidurinės kartos atvykėliai ne
retai ir po metų, ir po penke
rių, praleistų čia, jaučiasi sve
timi — svetimi Amerikoje ir 
svetimi mūsų telkiniuose. Kad 
ir kokia geranoriška būtų 
Clevelando Lietuvių Bendruo
menė, ne visi atranda kelius į 
ją, o per sekmadienines Dievo 
Motinos parapijos Mišias 
grėsmingai daugėja tuščių vie
tų, kurios laukia mūsų.

Aš kalbėsiu tik apie vieną 
priežastį, dėl ko taip yra. Ne
mažai lietuvių atvyksta į 
Ameriką, turėdami ir univer
siteto išsilavinimą, ir kvalifi
kuoto darbo patirtį. Nedaug 
kas gali dirbti tokį patį ar net 
geresnį darbą nei Lietuvoje, o 
nepakankamas anglų kalbos 
mokėjimas nustumia juos dar 
žemiau. Gydytoja pavirsta 
slauge, inžinierius — stogden
giu ar dažytoju, mokytoja tam
pa valytoja. Visi jie praranda 
savo vertę, jaučiasi menka
verčiais ir nenori, kad kiti 
apie tai žinotų. Todėl ir šali
nasi Bendruomenės, nes kiek

vienas susitikimas su pasitu
rinčiais ir savimi pasitikin
čiais Amerikos lietuviais pri
mena atvykėliams jų pačių 
varganą, padėtį ar net nevy
kėliškumą.

Pacituosiu ilgamečio „Var
po” redaktoriaus Antano Kučo 
žodžius: „Meilė savai tautai ne 
vienaip suprantama, yra mū
sų tarpe dalis tautiečių, ku
riems tauta yra nuo žemės ati
traukta sąvoka. Jie kalba apie 
tautinę kultūrą, apie tradici
jas ir papročius, apie praeities 
didybę ir garbę. Jie kalba apie 
tautą, nenorėdami suprasti, 
kad tauta tai žmonės. Negali
ma mylėti tautos, nemylint jos 
žmonių. Neištiesiant jiems pa
galbos rankos ir nepadedant 
siekti to, kas labiausiai reika
linga”. Apsitvarkiusiam pir
maeilius įsikūrimo ir buitinius 
rūpesčius, naujai atvykusia- 
jam reikia mokslo. Tai būtų 
pati protingiausia investicija į 
Bendruomenės ateitį.

Neseniai pati nusprendžiau 
lankyti kompiuterių kursus. 
Nemoku pakankamai anglų 
kalbos, dėl to ieškojau kursų 
užsieniečiams. Suradau vie
nus, kuriuose moko ir mokosi 
daugiausia žydai. Jie gerai su
pranta, kad vien buitinės pa
galbos jų tautiečiams imigran
tams įsikuriant nepakanka. 
Jie turi viziją, kuo žydai čia 
bus ateityje — bus išsimoks
linę ir nestumdomi kitų — ir 
protingai siekia šio tikslo — 
rengia kursus, teikia besimo
kantiems beprocentines ar net 
negrąžinamas paskolas, pade
da rasti darbus, baigus studi
jas. Suradau kitus kompiute
rių kursus, jie skirti pabėgė
liams — bet tai kursai ne 
mums. Dar gyvendama so
vietų Lietuvoje, girdėjau vieną 
pasakojimą. Net jeigu jis ir ne
teisingas, buvau juo labai pa
tenkinta. Kalbėjo, kad Ameri
koje lietuviai pagal išsilavi
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JAV LB Tarybos pirmininkas Donatas Skučas su JAV LB Krašto valdy
bos pirm. Regina Narušiene Tarybos suvažiavime Cleveland, OH, spalio 
10 d.
nimą užima antrą vietą tarp 
visų tautybių. Noriu tikėti, 
kad taip buvo. Ir labai bijau, 
kad inteligentų, išsilavinusių 
ir išsimokslinusių žmonių lie
tuvių bendruomenėje vis ma
žės. Mažės, jeigu apgalvotai ir 
tikslingai neskatinsime naujai 
atvykusių mokytis ir jiems 
nepadėsime.

Dėl to siūlau prie JAV Lie
tuvių Bendruomenės Švietimo 
tarybos įkurti skyrių, kuris 
rūpintųsi suaugusiųjų švieti
mu. Jo trys svarbiausi darbai 
galėtų būti:

1. anglų kalbos kursai nau
jai atvykusiems. Šis darbas 
nereikalauja didelių išlaidų — 
ir patalpų turime pakanka
mai, ir žmonių, puikiai mo
kančių abi kalbas. Susirinktų 
būrelis naujai atvykusiųjų ir 
mokytoja kartą ar porą kartų 
per savaitę į tokias pamokas, 
ir takelis T Bendruomenę būtų 
pramintas;

2. didesniuose lietuvių telki
niuose įkurti profesinio moky
mo kursus, pakviečiant į juos 
dėstytojus, arba siųsti lietuvių 
grupes į kitas mokyklas;

3. su lietuviškomis finansi
nėmis organizacijomis susitar
ti, kaip duoti paskolas tokiam 
profesiniam mokymuisi.

Prisimenu linksmą šios va
saros „Gijos” gegužinę ir kun. 
Gedimino Kijausko žodžius, 
kuriuos jis pasakė, prieš pa
skelbiant laimėjimų rezulta
tus: „Didžiausia loterija, kad 
galime būti visi kartu”. Nuo 
savęs pridursiu, kad laimėsi
me dar daugiau, jei, būdami 
kartu, padėsime vieni kitiems 
atgauti bent tai, ką prara
dome. Mums bus geriau būti 
kartu, kai vieni būsime kiek 
geranoriški, kiti — kiek dė- 
kingesni ir gal labiau išprusę.

KOPLYČIA
PAŠVENTINTA
KOLONIJOJE

Rugsėjo 4 d. Kauno arkivys

kupas S. Tamkevičius Kauno 
auklėjimo darbų kolonijos ne
pilnamečių tardymo izoliato
riuje pašventino šios įstaigos 
vadovų iniciatyva įkurtą kop
lyčią. Jis ypač akcentavo jau
nuolio vilties Viešpatyje turė
jimo svarbą. „Reikšminga, jei 
jaunas žmogus gali pakelti 
akis ir turėti viltį, kad yra ki
toks pasaulis, kitoks gyveni
mas”, — sakė arkivyskupas 
Koplyčios pašventinimo iškil
mėje dalyvavo Kauno auklėji
mo darbų kolonijos nepilna
mečių tardymo izoliatoriaus 
dvasios tėvas kun. A. Mali
nauskas, broliai pranciškonai, 
Šančių bažnyčios klebonas 
kun. V. Veprauskas, šios įstai
gos darbuotoja. Pašventinus 
koplyčią, salėje buvo paminė
tas Kauno auklėjimo darbų 
kolonijos 30-metis.

Pasak direktoriaus pavaduo
tojo auklėjamajam darbui A. 
Šeputos, šiuo metu kolonijoje 
ir izoliatoriuje dirba apie 350 
darbuotojų. Nepilnamečių tar
dymo izoliatoriuje teismo lau
kia 37 jaunuoliai, auklėjimo 
darbų kolonijoje bausmę atlie
ka 260 nuteistų jaunuolių, ku
rių dauguma iš asocialių šei
mų. Kolonijoje teikiamas rei
kiamas išsilavinimas, organi
zuojami kultūriniai renginiai, 
kad išėjęs iš kolonijos žmogus 
galėtų integruotis į visuome
nę. Čia švenčiamos įvairios 
šventės, taip pat ir religinės. 
Pasak kun. A. Malinausko, 
kiekvienas turi galimybę pa
žinti ir pamilti Dievą.
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* Statybų kainos Lietu
voje rugpjūčio mėnesį, paly
ginti su liepa, išaugo 0.9 proc. 
Nuo metų pradžios statybos 
pabrango 4.2 procento, o per 
12 mėnesių — 5.2 procento. 
Pasak Statistikos departa
mento Kainų statistikos sky
riaus, statybos kainų didėjimą 
lėmė augantis darbo užmokes
tis. (Elta)

Danutė Bindokienė

Ieškant krislų Amerikos 
akyje

Amnesty International — 
prieš 37 metus įkurta Tarp
tautinė žmogaus teisių apsau
gos organizacija, kurios pa
skirtis stebėti ir ištirti įvai
riuose pasaulio kraštuose pa
sitaikančius pagrindinių tei
sių ir laisvių pažeidimus 
prieš paskirus žmones ar jų 
grupes. Teoretiškai, kiekvie
nas asmuo, persekiojamas dėl 
politinių ar religinių įsitiki
nimų, dėl rasės ar tautybės, 
turi teisę kreiptis į Amnesty 
International, kad jo skundas 
būtų išklausytas ir imtasi ati
tinkamų priemonių persekio
jimą sustabdyti.

Lietuviai apie šią ir kitas 
žmogaus teisių apsaugos orga
nizacijas žinojo bolševikų oku
pacijos metais, tačiau iš jų pa
galbos nesulaukė, nors įvai
riais keliais stengėsi paduoti 
savo skundus. Sovietijos pro
pagandos aparatas taip tiks
liai ir sėkmingai veikė, kad bet 
kokius kaltinimus veiksmin
gai atremdavo. O jeigu skun
dais ir buvo patikėta, tarptau
tinės žmogaus teisių apsaugos 
organizacijos neturėjo jokių 
priemonių nubausti prasikals- 
tančius.

Nedaug jos gali ir dabar, 
nors ypač baisių žmogaus tei
sių pažeidimų gausu kone 
kiekviename žemyne. Tačiau 
Amnesty International savo 
veiklą tęsia, užmerktomis aki
mis praeidama pro pačius 
didžiausius nusikaltimus ir 
ieškodama kabučių ten, kur 
galbūt net ir smulkesnis 
atradimas sukelia kontrover
siją. Spalio pradžioje buvo 
išleistas pusantro šimto pus
lapių raportas apie žmogaus 
teisių pažeidimus, tariamai 
pasitaikančius JAV-ose. Tyri
mai atlikti su prez. Bill Clin- 
ton ir vyriausybės sutikimu, 
nors kai kurie Atstovų rūmų 
nariai griežtai protestavo 
prieš „šį kišimąsi į Amerikos 
vidaus reikalus” (toks protes
tas skamba beveik sovietiš
kai...).

Raporte tarp kitko teigiama, 
kad „Kasmet tūkstančiai 
žmonių visame krašte patiria 
policijos žiaurumą ir teismų 
sistemos neteisingumą”. Kriti
kuojamos imigracijos įstaigos, 
nes neatkreipia dėmesio į 
prašymus suteikti politinį 
prieglobstį, reikalaujama pa
naikinti mirties bausmę ir 
apskritai suvienodinti teismų 
sprendimus, nes jie esą „daug 
griežtesni kai kurių rasių pi
liečiams, o taip pat neturtin
giesiems”.

JAV vyriausybė kaltinama, 
kad iki šiol nepasirašiusi 
tarptautinės vaiko teisių ap

saugos sutarties. Nors dauge
lis pasirašiusių sutarties ne
vykdo, bet tai jau kitas rei
kalas. Amerika turėtų duoti 
pavyzdį visiems, tad svarbu į 
jos trūkumus parodyti pasau
liui — tuomet taip blogai ne
atrodytų ir pietinė Azija, kuri, 
manoma, jau daugiau kaip 50 
milijonų nepilnamečių vaikų 
yra pardavusi įvairiems darb
daviams į tikrą vergiją...

Dokumentuose užsimena
ma, kad Amerikos kalėjimai 
nepritaikyti kalinių patogu
mui. Žinoma, tai priklauso 
nuo žvilgsnio: už grotų sė
dintis kalėjimą mato vienaip, 
o laisvėje esantis — kitaip. 
Antra vertus, šio krašto ka
lėjimai, palyginus su sovietų, 
nacių, kiniečių ar kai kurių 
Pietų, Vidurio Amerikoje bei 
kituose žemynuose esančiais, 
yra kone viešbučiai. Vis tik 
kalėjimas yra bausmės vieta. 
Jeigu kalinys juose tik „atos
togautų”, kokia čia bausmė?

Tačiau Amerikoje, kaip ir 
daugelyje kitų valstybių, pa
grindinė baudžiamosios siste
mos problema yra vietos 
kalėjimuose stoka. Dažnai gir
dime nusiskundimus, kad nu
sikaltėliai išleidžiami laisvėn, 
bausmės neatlikę, o tai daro
ma daugiausia kaip tik norint 
padaryti vietos naujiems ka
liniams.

Šiuo metu Amerikos kalė
jimuose laikomi apie 3,000 
kriminalistų, kurie nėra šio 
krašto piliečiai. Nors, pagal 
įstatymus, nusikalusieji gali 
būti deportuojami į savo kil
mės kraštą, bet ne visais atve
jais tas įmanoma, kai su imi
granto kilmės valstybe JAV 
neturi diplomatinių, ryšių 
arba valstybė atsisako priimti 
nusikaltusį savo pilietį. Tuo 
atveju jis paliekamas Ameri
kos kalėjime neribotam laikui. 
Sakoma, kad tokių nusi
kaltėlių skaičius kasmet pa
auga apie 10 procentų, todėl 
tarptautinės žmogaus teisių 
organizacijos yra susirū
pinusios jų likimu, bet išeities 
neranda. Amerikos teisėtvar
kos pareigūnai laikosi nuo
monės, kad žmogus, norintis 
tapti šio krašto gyventoju, 
turi laikytis jo įstatymų. Jei
gu juos pažeidžia, užsitraukia 
bausmę. Amnesty Internatio
nal generalinis sekretorius 
Pierre Sane (iš Senegal) tvir
tina, kad „svarbu visiems pa
rodyti, kas vyksta JAV-se, ne 
dėl to, kad pažeidimai čia yra 
didžiausi, bet dėl to, kad jie 
apskritai atsitinka. Mes no
rime, kad amerikiečiai į tuos 
pažeidimus nežiūrėtų pro 
pirštus”.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.50 (Tęsinys)

Jeigu kokio kito amžiaus žmogui sakytum, netikėtų, 
melagiu išvadintų. Kai pagalvoji, kad iš tų milijonų 
kiekvienas turėjo tik savo kelią ir dar tokių dyglių 
pilną, tai net abejonė suima: ko gera net Visagalis 
Viešpats gal neviską spėjo savo knygose sužymėti. Kai 
pamėginu viską aprėpti, net pašiurpstu. Juk nuo tokio 
žmogaus pasiutimo ir pačiam Dievui į žmogaus darbe
lius žiūrinčiam, ir jo šventumu gali pagaugais nueiti. Ir 
kam? Ir kodėl? Ir kai tai daroma valstybės valia ir val
stybės galia. Kas dėl to kaltas ir kas už milijonų mirtį, 
vargą ir netektį turės atsakyti? Niekas. Nejučia pa
ėmiau stiklą ir taip pat nejučia gerą gurkšnį nugėriau. 
Net springtelėjau. Už atimtą Jono gyvenimą? už Aldo
nos? už mano paties? Aš turėjau ir namus, ir planus ir 
svajones. Kur jie dabar? Ir kur Jono ir Aldonos? Ir 
Kazio, kuris per pusę Vokietijos Visko netekusią Al
doną ligi Berlyno atsivežė? Juk ir Aldona turėjo ir na
mus ir svajones. Ji tikrai nesvajojo, net ir sapne ne
sapnavo, kad šalia svetimo kelio, svetimo krašto kar- 
čiamoje svetimiem žmonėm alų pilstys ir užkandį ga

mins. Ir amžiuje, kai žmogų visokių žmogaus teisių 
deklaracijomis apipina. Kas kam davė teisę mus pa
berti kaip nuo kažin kieno stalo atlikusius trupinius? 
Susierzinęs vėl paėmiau stiklą, bet jis jau buvo tuščias 
ir garsiai susijuokiau, kad net nejutau kada paskutinį 
gurkšnį išgėriau. Lauke jau buvo šviesu. Kalnų vir
šūnėmis vaikščiojo šviesiai gelsvi saulėtekiai. Atsigu
liau. Buvau piktas už milijonus be jokios prasmės su
darkytų gyvenimų. Ir pykau r ei ant Dievo, nei ant vel
nio, bet ant žmogaus. Pats žmogus būdamas pykau 
ant žmogaus, bet ne ant tokio paties kaip aš. Ant ka
žin kokio bepročio įsikūnijusio abstrakto. Abstrakto, 
bet labai tikro.

Nežinau nei kaip užmigau, nei kaip miegojau, bet 
kai pakirdau, buvo jau po dvyliktos. Apsirengiau ir 
kiek susisarmatinęs nuėjau apačion. Aldoną radau vir
tuvėje protekine besisukančią apie sumuštinius, kiau
šinienę, lašiniukus, kepsnius. Pro praviras duris buvo 
girdėti balsų šurmulys. Kelio darbininkai buvo susi
rinkę priešpiečių. Aldonai reikėjo juos aplakstyti.

— Gyvas? — mane pamačiusi susijuokė. — Ma
niau, kad kas negerai. Kiek praskyrusi rankas, būčiau 
ėjusi pažiūrėti. Šį rytą tuščias. Sveikinu, — pamačiusi 
į kriauklę dedantį tuščią stiklinę. — Išgėrei ar išliejai?

— Ar .ne vis tiek. Ar šiaip darysi ar taip, vis tiek 
bus išlieta, — norėjau pasakyti sąmojų, bet jutau, kad 
ne taip išėjo.

— Ne vis tiek, — tuoj atvertė. — Vienaip išlieta, 
kitaip išvalyta. Degtinė, sako, mėgsta būti valoma. Aš 
tuoj.

Pasigavo padėklą, apkrautą lėkštėmis ir išlėkė.
— Ar jai čia lakstyti? — nulėkė mintis.
Galvoje tebesisuko vakarykščiai užsukti ratukai. 

Ir kelių valandų miegas nebuvo jų sustabdęs, bet su 
Aldona nenorėjau apie tai šnekėti. Apskritai neturėjau 
jokio noro šnekėti. Pasiėmiau švarų puoduką, prisipy
liau kavos. Kava buvo stipri ir dvelkė šviežumu. Ne 
kiekvienoje pakelės užeigoje galėjai tokios gauti. 
Sriūbčiodamas galvojau, kad reikėtų netikėtą vieš
nagę baigti. Juodu ir be manęs sunkiai rankas pra
skina. Kai grįžta su naujais užsakymais, tą ir pasa
kau. Nesakau, kad išvažiuoju nenorėdamas jų sunkin
ti, bet kad dar noriu po nematytas vietas pasidairyti. 
Ji nustemba:

— Taip greitai? Jonas žadėjo rytojui pasiprašyti 
kaimynę. Sakė, norėtų šį tą parodyti. Tiek čia išgy
venęs jis vis geriau numano kur geriau į kokią pusę 
sukti, kur įdomesni kalnai. Juk ir pačiam atostogos 
gal dar nesibaigia, — man kepdama kiaušinienę šne
kėjo Aldona.

— Kad ne tiek daug ir beliko. Vos pusantros sa
vaitės. Išvažiavus su juo, vakare reikės grįžti, o aš 
norėčiau dar palėkti toliau. Tos dienos irgi nebus am
žinai tokios. Kai prapliups lyti ir kalnai man nebe kal
nai. Vakar besidžiaugiant tuo kalnu, man buvo kilusi 
mintis, kad ir pati pasidarytum atostogų. Vieną savai
tę, galvojau, galėtumėm išlėkti. Būtum man gera va
dovė. Po svetimas vietas vienas plujodamas daug ką 
užtinki, bet neretai praleidi tas vieteles, kurias bū
tinai reikėtų pamatyti, o šiandien susisarmatinau.

— Kodėl, — visiškai rimtai pasuko akis į mane.
— Todėl, kad būtų nei šis, nei tas. Jūs čia turite

gyventi savo gyvenimu, savo ritmu, savo rūpesčiais. 
Tik dabar, pamatęs lakstančią su padėklu, supratau, 
kad čia jūsų valandos ir dienos ne jūsų valioj.

— Tai kieno?
— O tų, kurie ateina ir moka, kad galėtumėt gy

venti, bet ne tokių praeivių dykūnų kaip aš.
— Iš kur dabar nei šis, nei tas?
— Kodėl nei šis, nei tas? — nustebau ir aš. — Rei

kia juk ir susiprasti. Atklydau ir pradedu savo valią 
rodyti.

Ji šyptelėjo.
— Perskaitei? — paklausė.
Tada staiga sugriebiau, koji šyptelėjo.
— Tik nepagalvok, kad Leonas mano nuomonę

pakeitė. Gali tikėti, gali ne, bet apie jį net pagalvojęs 
nebuvau. Buvo ir tebėra, kaip sakiau — susisarmati
nau ir viskas. Tikrai nebuvo galvoje vežtis ir išsivežti, 
bet jeigu jau užkabinom, tai ar tiki jo pasaka? — pasu
kau kalbą tolyn nuo jos įtarimo.

Kelis akimirksnius pagalvojo.
— Kas žino. Esu per daug realistė, kad tikėčiau.

Mintis tebepatinka, bet kad atsitiktų toks stebuklas 
— ne. Ir apskritai tas trumpas mano apkvaišimas 
man pačiai neskanus. Kai prisimenu, pasijuntu, lyg 
varlę būčiau prarijusi. Jo pasakojimas lieka pasakoji
mu, bet tai mano jaunų dienų tarpsnelis ir nesmagus 
ir išgaravęs. Pats Leonas dar ir dabar man tikresnis 
vaiduoklis už aną, apie kurį pasaką buvo sudėjęs.(B.d.)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAN, OH

PO SUŠAUDYTA VĖLIAVA...
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Kai Clevelando Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje Lie
tuvos partizanų dainos viene
tas „Girių aidas” įžygiavo į 
sceną, nešinas iš 1962 metų 
sušaudyta ir kraujo dėmėmis 
aptaškyta vėliava, sustojusi 
publika sulaikė kvapą. Tas 
vienetas koncertavo įvairiuo
se JAV ir Kanados vietovėse, o 
iš Clevelando skrenda į Bal- 
timorę. Spaudoje pasipylė 
daugybė reportažų, iš kurių 
skaitytojai galėjo susipažinti 
su vieneto originaliu repertua
ru, tačiau ir asmeniška pažin
tis su daug skausmo , vargo ir 
tremties kančių išgyvenusiais 
asmenimis yra ir įdomi, ir la
bai skirtinga nuo užsienio lie
tuvių gyvenimo istorijos.

Aš turėjau garbę ir malo
numą suteikti viešnagę „Girių 
aido” vadovui Antanui Paula
vičiui. Tai daugelio talentų as
menybė, turinti ne vien patirtį 
muzikos srityje. Jis yra para
šęs ir išleidęs net penkias 
skirtingų žanrų knygas, nuo 

• poezijos iki dramos, pasako
jimų ir romano. Šalia to „Gi
rių aido” didžiausiai repertua
ro daliai jis sukūrė muziką. 
Publika žavėjosi ne vien dainų 
atlikimu, bet ir labai subtiliu 
bei originaliu pianistės Meli- 
tos Kuprienės akompanavimu. 
Ji yra Lietuvos Muzikos aka
demijos Vilniuje docentė. Mu
zikos talentas klesti Kuprių 
šeimoje: Vincentas Kuprys, 
išbuvęs Sibiro tremtyje 25 me
tus, yra Lietuvos operos solis
tas, o dukra taip pat yra pia
nistė, jau koncertavusi ir
Amerikoje.

Koncerto dviejų dalių reper
tuaro daugumą sudaro dainos, 
skirtos partizanų tragiškam 
likimui. Protarpiais Antanas 
Paulavičius, Balsys ir Lukša 
pasakojo dalį savo šiurpių iš
gyvenimų, kaip apie Sibire 
„ypatingo režimo” lagerio ka
linių sukilimą ir jo brutalų 
malšinimą. Į pabaigą, sudai
navo dainą „Dievo dovana”, 
kurią šeštadienio rytą viene
tas dainavo Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos moki
niams, publika sukėlė ovacijas 
ir išreikalavo dar vienos dai
nos. Kartu su svečiais publika 
buvo paskatinta dainuoti 
„Trispalvės spalvas”, kuriai 
muziką sukūrė taip pat Anta
nas Paulavičius. Koncertui 
pasibaigus, tautiniais drabu
žiais pasipuošusios jaunos 
mergaitės svečius apdovanojo 
gėlėmis. Po to, šiurpioji vėlia
va buvo išlydėta atsistojimu 
ir tylos minute.

Mano namų svečias, teno
ras, kompozitorius ir rašytojas 
Antanas Paulavičius, yra Kau
no tremtinių choro vadovas. 
Jis gimė Anykščiuose ir yra 
tolimas vysk. Antano Bara
nausko giminaitis, nes Ba
ranausko senelė buvusi Paula
vičiūtė. Antanas nuo pat ma
žens buvo linkęs į muziką, bet 
tėvas neturėjo pinigų smui
kui. Jo klasės draugas vysku
pas Antanas Baltakis jam pa
dovanojo savo tėvo pirktą 
smuiką. 1944 m. baigęs Anykš
čių gimnazijos pirmą abitu
rientų laidą, jis studijavo Vil
niaus filologijos ir istorijos fa
kultete, bet 1948 metais buvo 
ištremtas į Sibirą, kuriame 
išbuvo iki 1956 metų. Kadan
gi tame Sibiro rajone jis buvo 
pirmas smuiku grojantis as
muo, jam pavyko mokykloje 
dėstyti muziką ir vokiečių kal
bą vieno Sibire gyvenusio vo
kiečio dėka. Jis net gavo butą 
ir jame apgyvendino savo taip 
pat ištremtus tėvus. Grįžęs į 
Lietuvą rado sugriautus savo

namus. Sukūręs šeimą, su 
žmona Brone užaugino du sū
nus — inžinierių Saulių ir pro
fesionalą muziką-pianistą Da
lių. 1960 metais jis baigė uni
versitetą. Ilgai ieškojęs darbo, 
buvo paskirtas į Viduklę, iš 
ten persikėlė į Raseinių vidu
rinę mokyklą, joje dėstė lietu
vių kalbą ir smuiką. Po kele
tos metų buvo paskirtas direk
toriaus pavaduotoju, o vėliau 
direktoriumi. Deja, kai vienų 
laidotuvių metu buvo užgrota 
„Marija, Marija”, jis buvo pa
šalintas iš pareigų ir priver
stas keltis iš Raseinių. Po 
trumpo darbo Kultūros rū
muose, jis buvo paskirtas į 
Kauno 27-tą vid. mokyklą, ku
rioje vadovavo chorui, kapelai 
ir, prasidėjus atgimimui, daly
vavo Tremtinių sąjungos susi
rinkimuose. Pirmo tremtinių 
suvažiavimo metu jis pas
kelbė, kad norintieji dainuoti 
susirinktų Kauno Įgulos baž
nyčioje. Atvyko daugiau 120 
asmenų, kurie netrukus pla
čiai koncertavo, o koncertą 
įrašė į vaizdajuostę, kai buvo 
suvežti Sibiro tremtinių pa
laikai. Lietuvoje įsikūrė 40 
tremtinių chorų, kurie kas an
tri metai rengia poezijos ir 
dainos šventes, pavadintas 
„Leiskit į tėvynę”.

Negalima atsistebėti Antano 
Paulavičiaus talentais, var
tant jo parašytas knygas. Atei
nančiais metais jis išleis dar 
vieną knygą: „Girių aidas 
skrodžia tylą”, kurioje aprašys 
savo viešnages Amerikos že
myne įspūdžius ir susitiki
mus su užjūrio lietuviais. Kiti 
keturi „Girios aido” nariai 
yra daug iškentėję partizanai, 
jų tarpe Antanas Lukša, gar
saus partizano Daumanto bro
lis, išlikęs vienintelis iš pen
kių brolių. Vytautas Balsys 
buvo tris kartus sužeistas ir 
išbuvo 25 metus katorgoje, o 
apie Norilsko kalinių sukilimą 
jis jautriai pasakojo koncerto 
metu. Vladas Šiukšta, išbuvęs 
16 metų Sibiro tremtyje, da
bar vadovauja Jonavos trem
tinių chorui.

Taip „Girios aidas” keliauja 
po Vakarų pasaulį su savo 
graudžia daina, lydimas su
šaudytos vėliavos. Diskutuo
jant konce.tą ir jo atlikėjus, 
buvo graudžiai kalbama apie 
jų išvyką lydinčią sušaudytą 
vėliavą. Teko nugirsti labai 
karštas nuomones, kad toji 
nepaprastai brangi Lietuvos 
partizanų kanči< s relikvija ne
turi būti vežiojama ir nešio
jama. Patartina ją amžiams 
po stiklu hermetiškai užda
ryti, ją saugoti nuo laiko tėk
mės, kad ji išliktų daugeliui 
ateinančių gentkarčių kaip 
Lietuvos laisvės troškimo ir už 
ją kovos simbolis.

Aurelija 
M. Balašaitienė

DETROIT, MI
NAUJU METŲ 

SUTIKIMAS
LB Detroito apylinkės valdy

ba praneša, kad Naujų 1999 
metų sutikimas vyks Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, 
gruodžio 31 dieną. lm

„VOLUNGĖS”
KONCERTAS

Šeštadienį, spalio 17 d., įvy
ko Toronto „Volungės” an
samblio koncertas. Prieš kon
certą žodį tarė minėjimo komi
teto pirmininkas Kastytis 
Giedraitis ir dabartinė tarybos 

irmininkė Jurina Udrienė. 
okiams grojo Rimo Kaspučio

vadovaujamas orkestras.

Matulaičio namuose, Putname, apsilankęs Cicero, IL, gyvenantis visuomenininkas Aleksandras Šatas (ant
roje eil. antras iš dešinės, greta neseniai čia apsigyvenusios čikagietės Janinos Petrušienės) nuotaikingais pasa
kojimais pralinksmino ten gyvenančius lietuvius.

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS 90-IES

METU SUKAKTĮ 
ŠVENČIANT

Švęsdami Dievo Apvaizdos 
parapijos 90-etį, mintimis 
grįžtame į šio šimtmečio pra
džią. Mūsų tėvynainiai, atvy
kę iš Lietuvos anais rūsčiais 
caro priespaudos metais, tuoj 
pat stato Dievo namus — baž
nyčią. Patirdami visus naujai 
besikuriančių svetimame 
krašte sunkumus, sukaupę 
paskutinius išteklius, statosi 
bažnyčią, kurioje būtų garbi
namas Dievas.

Per tuos 90 metų bažnyčia 
keitė vardą ir vietą, o mūsų 
tautiečiai, vos tik atvykę į šį 
kraštą, kuris daugeliui vėliau 
tapo gimtuoju kraštu ir amži
no poilsio vieta, pirmiausiai 
dėkodavo Visagaliui už lem
ties dovanas. Dabar, žvelgda
mi atgal, matome kaip Galy
bių Viešpats mūsų žmones ve
dė per dvasines ir fizines sute
mas į tikresnio ir saugesnio 
gyvenimo pažadą ir tikrovę. 
Tad po šv. Jurgio, vėliau Die
vo Apvaizdos skliautais, Dievą 
garbino ir parapijos salėje lie
tuvišką kultūrą puoselėjo nuo 
caro priespaudos pabėgę, tarp- 
kario laikotarpiu atvykę, po 
Antrojo Pasaulinio karo pasi
traukusieji ir per paskutinius 
10 metų atvykę. Visi glaudžia
si prie Dievo Apvaizdos bažny
čios ir Kultūros centro, kurių 
įsikūrimo 25-etį šiais metais 
minime. Parapijos įsikūrimo 
ir bažnyčios šventinimo su
kakties minėjimas, tai gera 
proga pagalvoti apie tolesnę 
parapijos raidą.

Pirmiausiai linkiu, kad pa
rapijiečiai ir kiti bažnyčios 
lankytojai, atrastų Dievo Ap
vaizdoje šventovę, kurioje gy
ventų ir būtų garbinamas Die
vas. Kad nusižeminę ir pa
garbiai priimtume Dievo Žodį 
ir sotintumės amžinojo gyveni
mo Duona. Tokiu būdu Vieš
paties pamokyti ir sustiprinti, 
sugebėsime priimti vienas ki
tą tokius, kokie esame, t.y. to
kius, kokius Gerasis Dievas 
mus sukūrė ir Jėzaus Kris
taus buvome išgelbėti. Šitoks 
supratimas ir elgsena įgalins 
telktis į gerbiančių ir mylinčių 
žmonių draugiją — parapiją.

Dievo Apvaizdos bažnyčia ir 
Kultūros centras sudaro dar
nų pastatų ansamblį. Kita 
vertus, tiek šioje parapijoje, 
tiek visoje krikščionybės isto
rijoje, bažnyčia vienu pagrin
dinių savo uždavinių turėjo 
kultūros puoselėjimą. Tad lin
kiu, kad šiame kultūros židi
nyje ir toliau skleistųsi orga
nizacijų ir draugijų veikla; 
kad čia nuolat būtų laukiami 
rašto, tapybos ir kitokio meno 
kūrėjai bei puoselėtojai, turti
nantys šio telkinio ir visos 
tautos kultūrą.

Gerasis Dievas teįkvepia 
mus ateities darbams ir tepa
deda juos įgyvendinti.

Kuo. Aloyzas Volskis

WORCESTER, MA

AA. VACLOVĄ 
DĖDINIENĖ

Rugsėjo 7 d. Šv. Vincento li
goninėje mirė Vaclovą (Simai- 
tytė) Dėdinienė.

Velionė buvo baigusi „Sau
lės” gimnaziją Kaune. Dirbo 
Kauno draudimo kasoje. Gra
žus gyvenimas buvo sudrums
tas 1944 m. vasarą, kai viską 
naikinanti komunistinės Rusi
jos Raudonoji armija vėl grįžo 
į Lietuvą. Dėdinų šeima pasi
traukė į Vokietiją, tikėdama, 
kad karas greit baigsis ir Lie
tuva bus laisva, 1945 m. pasi
baigė Antrasis pasaulinis ka
ras, bet rusų komunistų oku
puota Lietuva buvo palikta jų 
valiai. Dėdinų š^įtna negrįžo.

1951 m. atvykt) į JAV ir ap
sigyveno Worc||teryje. Pra
džia gyvenimo j naujame pa
saulio žemyne nebuvo lengva. 
V. Dėdinienė daugelį metų 
dirbo „State Mutual Life Assu- 
rance Co.” Augino vaikus if 
pati stengėsi nepaskęsti vien 
kasdieninio gyvenimo rūpes
čiuose ir darbuose. Įsijungė į 
Amerikos Lietukų Romos ka
talikių moterų sąjungą, į Ma
rijos Nek. Prasidėjimo vienuo
lijos rėmėjų skyrių ir Lietuvių 
labdaros draugiją. Dalyvauda
vo lietuviškuose renginiuose ir 
aukomis rėmė lietuvišką veik
lą. Išaugino ne tik skautišką 
šeimą, du sūnus ir dvi dukte
ris, bet ir pati Vacytė (taip 
mes ją vadinome), nuo jaunų 
dienų priklausė Lietuvos 
Skautų organizacijai.

1969 m. skaudus smūgis pa
lietė šeimą, kai mirė jos myli
mas vyras Jonas Dėdinas, bu
vęs Lietuvos miškų urėdas.

Pasilikus našle, Vacytė ne
palūžo. Gilus tikėjimas ir pasi
tikėjimas Dievu ją stinrino. 
Dievo ir Tėvynės meilė jos 
gyvenime jungėsi. Gilaus tikė
jimo ir gilios patriotinės dva
sios lietuvė motina šiuos kil
niuosius idealus stengėsi 
įdiegti savo vaikų širdyse. 
1980 m. pasitraukė pensijon ir 
ramiai leido artėjantį gyveni
mo saulėlydį, džiaugdamasi 
anūkais ir proanūkais. Prieš 
keletą metų, jos sveikatai silp
nėjant, duktė Rasa ir žentas 
Edmundas Grigaičiai pasiėmė 
mamytę į savo namus. Su di
deliu pasišventimu ir gilia 
meile globojo ją iki mirties.

A.a. Vaclovą Dėdinienė buvo 
pašarvota Jono Kazlausko lai
dotuvių namuose. Paguldyta 
puošniame karste, papuošta 
specialiai jai parūpintais tau
tiniais drabužiais. Aplink kak
lą gintariniai karoliai, o ran
kose gintarinis rožinis.

Rugsėjo 11d. buvo atlydėta į 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią. Už jos sielą šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
parapijos adm. kun. Antanas 
Nockūnas, MIC. Giedojo para
pijos choras, vadovaujamas O. 
Valinskienės. Gražiai skam
bėjo: „...težydi vėlei Lietuva,

Nuotr. Aid. Prapuolenytės

kaip Tavo slėnių lelija, tebūna 
vėl namuos ramu...”

Šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo Marijos Nek. Prasi
dėjimo vienuolijos seselė Oli- 
veta, atvykusi su Dėdinų šei
mos giminaite O. Štrimaitiene 
iš Putnam, CT. Gausiai daly
vavo sąjungietės, bei abiejų 
lietuvių parapijų tikintieji. Il
ga automobilių vilkstinė pa
lydėjo a.a. Vaclovos Dėdinie- 
nės kūną į amžino poilsio vie
tą Notre Dame kapinėse.

Prie kapo duobės maldas su
kalbėjo Mišias aukojęs kuni
gas. Pučiant švelniam rudens 
vėjeliui giedojome „Marija, 
Marija...” Sūnus Rimantas 
trumpai su visais pasidalino 
keliomis mintimis iš mamytės
— močiutės gyvenimo, kokia ji 
buvo visiems gera. Ačiū — 
mamytei — močiutei. Palai
dota šalia prieš daugelį metų 
mirusio vyro a.a. Jono Dėdino. 
Visus laidotuvių dalyvius Dė
dinų šeima pakvietė pietums į 
Maironio parką.

Nuliūdę pasiliko du sūnūs 
su šeimomis: Rimantas Dėdi
nas, gyvenantis Worcester, 
MA ir Antanas Dėdinas — De- 
troit, MI. Dvi dukterys su 
šeimomis: Rasa Grigaitis — 
Paxton, MA, ir Audra Durnas
— Aurora, CO. Sesuo Elena 
Kundrotienė — Čikaga, IL. 
Dešimt anūkų, šeši proanūkai 
bei kiti giminės.

Ilsėkis, miela Vacytė, Vieš
paties ramybėje svetingoje 
Amerikos žemelėje, o Tavo šir
dyje visada buvo ir pasiliko 
gyva LIETUVA.

J.M.

REKOLEKCIJOS
TRINAPOLYJE

Rugpjūčio 3-8 d. Vilniuje, 
Trinapolyje, prancūzas tėvas 
Dominykas iš Šv. Jono kong
regacijos vedė rekolekcijas 
moterų vienuolijoms. Jose da
lyvavo apie 60 seserų, kiek
vieną dieną vyko konferenci
jos, buvo adoruojamas Švč. 
Sakramentas. Konferencijose 
tėvas Dominykas akcentavo 
radikalų vienuolinio gyvenimo 
apsisprendimą, taip pat pa
brėžė tyliosios maldos svarbą. 
Nauja patirtis seserims buvo 
evangelijų aiškinimas. „Neap
leido mintis, kad prisilietėme 
prie 'pilkos’ Evangelijos, to
kios, kokia ji yra, nesiekiant 
jos pritaikyti kaip patogiau 
sau”, — sakė Kristaus Kara
liaus kongregacijos generalinė 
vyresnioji sės. Aldona Dalgė- 
daitė. Ji ypač pabrėžė konfe
renciją, skirtą vilties temai.

BŽ, 1998, Nr. 17

EOUAL HOUSING 
LĖNI----------

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclation of Chicago

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747

Casimir G. Oksas, President
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

CLASSIFIED GUIDE
L H I /Vf /

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų sandėlyje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, tel. 312-850-0595.

Reikalinga siuvėja 
vyr. ir mot. rūbų taisymui.

Tel. 773-735-5667, 
4412 W. 59 St., Chicago.

FOR RENT
Evergreen Pk. clean one bedrm. 

apt. available Nov. 1;
see. dep. reųuired; $525 per mo.

Tel. 708-424-0470.

Robertas Silbertis su savo mokytoju B. Krokiu. Robertas puikiai išmoko 
lietuviškai (į mokyklą atėjo visiškai nemokėdamas) ir susiradęs žmoną - 
lietuvaitę, Lietuvoje sukūrė šiemą. Nuotr. BK

Skrydžiai į

VILNIŲ
Iš NEWARK, N.J. 

SAS oro linija

$350 ten ir atgal plius mokesčiai 
$250 Newark — Vilnius plius mokesčiai

• Kainos galioja pirmadieniais ir antradieniais iš 
Newark, N.J.
• Grįžimas—ketvirtadieniais, penktadieniais ir sek
madieniais, nuo spalio 25 d. iki kovo 21 d., išskyrus 
gruodžio 13 d. - sausio 11d.

VYTIS TRAVEL 
40-24 235 Street 

DOUGLASTON, N.Y. 11363

Tel.: 718-423-6161 
800-77-VYTIS

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
^REALTORS

(773)586-5959 
(708)425-7160

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Ontuijc KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui.

Reikalingi darbininkai
statybos darbams - 

„siding”.
Tel. 708-728-0208.

mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM


Su maršu, šypsenom ir plojimais į Willowbrook pokylių salę žengia Alma Adamkienė, prez. Valdas Adamkus. 
Su jais nuotraukoje matyti (iš kairės) Leonas Narbutis ir Pranas Jurkus. Nuotr. Eugenijaus Būtėno

w

KOKIOS LIETUVOS 
SIEKIAME?

Nestebėkime Lietuvos gyve
nimo užmerktomis akimis, 
manydami, kad viskas ten 
jaii yra gerai arba eina į gerą 
pusę. O ten, lygiai kaip pasa
koj, yra viena, žmonių grupė, 
kuri remia V. Adamkų, ir, 
kurių nuomone, jis nieko ne
gali .padaryti blogai vien dėl 
to, kad jis yra vakarietis. 
Kita grupė taip pat lojaliai 
remia A. Paulauską, vien dėl 
to, kad jis yra KGB — no- 
jrignklatūros vadovybės įpėdi-

r.'oris?
Visi tie, kurie prisidėjo prie 

V. Adamkaus išrinkimo, turė
jo slaptą viltį, kad asmuo, 
praleidęs 50 metų Vakaruose, 
ir tapęs prezidentu, priartins 

; Lietuvos valdymo sistemą 
> prie vakarietiškos. Per metus 

laiko V. Adamkui pasisekė 
įrodyti Lietuvos piliečiams, 
kad užsienio lietuviai neturi 
ragų ir negrįžta į Lietuvą 
vogti. Ar jo populiarumas sie- 
kia 57, 27, 87 procento, isto
rijai nelabai svarbu. Istorija 
prisimena tik atskirus dar
bus. Pasiekus daugelio gy
ventojų pasitikėjimą, prez. 
Adamkus turi apsispręsti, ar 
jis nori sekti visuomenės nuo
monę valstybiniuose reika
luose, ar visuomenę vesti, pa
rodant jai naują kryptį. Vie
na tokių krypčių būtų dabar- 

J tinis teismų, įstatymų ir tei
singumo paralyžiaus užbaigi
mas. Pavyzdžiui galima pa
imti š.m. rugpjūčio pabaigos 
atvejį, kai skandalingas spau
dos išpuolis prieš prezidentą 
buvo paskelbtas kaip „pati
kima” informacija. Šis įvykis 
paryškina ne tik žemą Lietu
vos spaudos etikos lygį, bet 
taip pat nebuvimą atitin
kamų įstatymų užkirsti kelią 
tokiems spaudos banditizmo 
išpuoliams. Čia turima minty

Elena Leontjava, Alma Adamkienė, Anatolijus Miltinas ir LR ambasado
rius JAV Stasyš Sakalauskas smagiai šnekučiuojasi Willowbrook pokylių 
salėje spalio 18 d. rengtame susitikimo su prez. Valdu Adamkum ir A. 
Adamkiene vakare. Nuotr. Eugenijaus Butėno

,, Lietuvos žinių” ir „Lietuvos 
ryto” pranešimai, kad V. 
Adamkus serga vėžiui kuris 
jau persimetęs į kepenis. 
„L.Ž.” autorė tvirtino, kad 
šias žinias yra gavusi iš „pa
tikimų šaltinių preziden
tūroje”, o „L.R.” iš Seimo va
dovybės.

Šypsotis ir juokauti galima 
šen bei ten, bet kartais reikia 
parodyti ir nusistatymą, kad 
viskam yra riba, ir kad už 
tam tikros ribos toleran
tiškumas pavirsta ne tik pa
prastu nuolaidžiavimu, bet 
aiškiu nusikaltimo skatinimu 
bei ugdymu.

Porą dienų vėliau po mini
mo įvykio, prez. žmona Alma 
surengė spaudos darbuoto
jams didžkukulių šventę. Tas, 
aišku, žurnalistams patiko. 
Tačiau, žiūrint bent iš šitos 
Atlanto pusės, atrodo, kad vi
siems žiniasklaidos darbuo
tojams prie tų didžkukulių 
dar reikia pridėti naujų, va
karietiškų įstatymų, kurie 
skirtų griežtas bausmes už 
spaudos? ir žiniasklaidos kri
minalinį piktnaudžiavimą.

J.Tamkutonis 
Chicago, IL

ANTRAS ŠAUKSMAS —
REMKIME KATALIKIŠKĄ 

LAIKRAŠTĮ

Spalio 14 dieną „Drauge” 
buvo išspausdintas kreipima
sis „Remkime katalikišką 
laikraštį”. Kažin kiek skaity
tojų atkreipė dėmesį ir pa
siuntė, nors mažą savo auką. 
Reikalas labai rimtas, nes tai 
katalikiškas laikraštis „XXI 
amžius”. Tai vienintelis leidi
nys, kuris rašo apie viską ii 
tiktai gryną teisybę, nė tru
pučio neiškreipdamas faktų ir 
nepataikaudamas jokiai parti
jai. „XXI amžius” labai kul
tūringas laikraštis, propaguo
jantis dvasingumą bei aukštą

moralę — tai langas į tikėji
mą, dvasingumą, dorovę ir 
kultūrą. Tiesa, ten nėra jokių 
reklamų, „pikantiškų” nuoty
kių, erotikos. Tačiau jis yra 
niekinamas ne .tik kairiosios 
spaudos, . bet ir dešiniosios, 
kuri skirsto valdžios finansinę 
paramą spaudai tik savo 
spaudiniams. Paramos negau
na nei „XXI amžius*’, nei 
vaikų laikraštėlis „Kregždu
tė”.

Negana to, didelį susirūpini
mą kelia kai kurios televizijos 
laidos, darančios teigiamą įta

ką ypač Lietuvos jaunimui. 
Jos žlugdo tautos moralę ir 
skatina abejingumą dvasi
nėms vertybėms. Rugsėjo 23 
ir 24 d. per televizijos laidą 
„Krantas" nuskambėjo daug 
neteisingų, piktų šmeižtų 
prieš Katalikų Bažnyčią ir jos 
vadovus. Žiūrovai buvo tikina
mi, kad Bažnyčios vadovai el
giasi panašiai, kaip viduram
žių inkvizicijos laikais ir pi
liečiai turi jų bijoti.

Į tokias klaidinančias infor
macijas atsiliepė Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius 
„XXI amžiuje”, paneigdamas 
Bažnyčiai daromus priekaiš
tus. Arkivyskupas dėkojo są- 
žiningiemš žiniasklaidos dar
buotojams, kurie padeda gin
ti ir stiprinti Bažnyčią. Jo 
žodžiai: „AŠ tikiu, kad kurda
mi Lietuvos ateitį, garbingi 
žmonės ieškos ir garbingų 
kelių”. Gerai, kad yra toks 
garbingas laikraštis, kuris 
gina Bažnyčią, jos vadovus ir 
tikinčiuosius.

„XXI amžius” išgyvena itin 
didelius finansinius sunku
mus. Parama šiuo metu bū
tina. Tad mes jau dabar pa
dėkime išlaikyti katalikišką 
laikraštį ir tuo kelsime visos 
Lietuvos kultūrą bei dvasin
gumą. Aukas prašoma siųsti 
„XXI amžius” atstovui kun. • 
Algirdui Poliokui, SJ, 14915 
— 127th St., Lemont, IL 
60439.

Marija Remienė
Westchester, IL

ORGANIZATORIAMS
PENKETUKAS?

Sekmadienį, spalio 18 d. te
ko dalyvauti mūsų preziden
to pagerbime-pokylyje Pui
kiai parinkta vieta, dar gra- 

’žiau išpuošta salė, rinktinė 
elegantiška publika, rimta ir 
meistriškai atlikta programa, 
žodžiu, organizatoriams rei
kėtų duoti penketuką... Bet 
kartais, vedami savo patrio
tiškumo, nueiname kažkur į 
lankas.

Tuos, kurie nedalyvavo, no
rėčiau supažindinti su keletą 
detalių, kad suprastų mano 
komentaro pagrindus. Salėje 
stalai svečiams užėmė visą 
centrinį plotą, žemiau scenos 
— ilgas garbės stalas, kairėje 
pusėje nuo jo — mikrofonas, 
iš kurio buvo vadovauta visa 
pograma. Visa scena buvo pa
dengta didžiule, kartoju — 
didžiule, Lietuvos trispalve, 
apie 15 ar 18 pėdų aukščio ir 
apie 30 ar daugiau ilgio. Per 
vidurį, aukščiau, kabojo Vy
tis. Ir čia, mano nuomone, or
ganizatoriams penketukas nu
krito į -5. Ši vėliava netiko ne 
tik čia, bet netiktų Žalgirio 
futbolo stadione...

Daugelį kartų tenka girdėti, 
kad lietuviškas kuklumas ne
leidžia ar pristabdo išplaukti 
įvairių sričių lietuviams spe
cialistams į pasaulio vande
nis. Jeigu tai yra teisybė, tai 
tą kuklumą parodykime sau 
patiems. Mieli tautiečiai, bū
kime patriotais, mylėkime Lie-
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tuvą iš tolo, ir iš arti,, ir visa 
širdimi, bet nematuokime pat
riotiškumo metrais.

elemente Dedela 
Berwyn, IL

AČIŪ
Lietuvos Partizanų globos 

fondo valdyba džiaugiasi, tu
rėdama „Draugo" redakcijoje 
asmenį, kuris supranta Lietu
vos partizanų-tremtinių patir
tas kančias, kovojant prieš 
Lietuvos okupantus bei jų tal
kininkus.

Širdingiausias ačiū Danutei 
Bindokienei už prasmingą ve
damąjį „Draugo” dienraštyje. 
Liūdna, kad Čikagos visuo
menė tinkamai neįvertįno „Gi
rių aido” partizanų-tremtinių 
koncerto, nors ąpie šiuos kon
certus buvo daug rašoma 
spaudoje ir skelbiama per ra
diją.

Ačiū ir už atradimą laik
raštyje vietos aprašymams 
apie Lietuvos Partizanų glo
bos fondo veiklą, partizanų 
padėkos laiškus ir jų pergy
venimus kovoje su okupantu.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

TAUTA AR NACIJA?

Laiškų skyriuje anksčiau 
porą kartų buvo apibarti lietu
viai, kad vietoj žodžio „tauta” 
dažnai vartoja nelietuviškai 
skambantį žodį „nacija". Gal 
tie, kurie bara, galvoja, kad 
žodis „nacija” yra sovietinių 
laikų paveldas. Norėčiau pri
minti, kad žodis „nacija” buvo 
naudotas dar gerokai prieš so
vietų okupaciją. Berods, pir

Draugo fondo garbės narei
A.tA.

BRONEI ČIŽIKAITEI
. > • - i1. i - l’iAf.

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjauči'ame jos 
seseris ELEONORĄ, JADVYGĄ, svainį PETRĄ 
GRUODĮ ir kitus gimines JAV ir Lietuvoje.

Draugo fondo direktorių taryba

A. TA.
LIUCIJA PAUŽUOLYTĖ 

GUDELIENĖ
Gyveno Hot Springs, Arkansas.
Mirė 1998 m. spalio 14 d., sulaukusi 89 metų.
Gimė Lietuvoje, Vidugiriuose, Biržų apskrityje.' 
Nuliūdę liko: sesuo Marytė Paužuolytė ir sūnėnas 

Petras Paužuolis su Šeima Lietuvoje.
Spalio 20 d., po gedulingų šv. Mišių Švč.*Mergelės 

Marijos bažnyčioje buvo palaidota Kalvarijos kapinėse, 
Hot Springs, AR.

Nuliūdę: sesuo ir sūnėnas su šeima.

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI.2 d.

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai or
ganizuota malda nukrypsta į tuos, kurie iš šio pasaulio at
siskyrę, nebegali sau padėti.

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo”), pradedant Vėlinių 
dieną, per 8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais 
giedami gedulingi mišparai už bendradarbius, geradarius ir 
visus mūsų maldom pavedamus mirusiuosius.

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo 
brangių mirusiųjų vardu aukas siųskite:
Marian Fathers, 6336 So. Kilbourn Avė., Chicago, IL 60629

Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:

Mano vardas ir pravardė.......................................................
Adresas............................................ ,......... ........... ...............
.......... ................. .......... ................. ..............................
Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $....... .............. ........ ........
............................ ..... .................... ..................... . .....

masis buvo prof. St. Šalkaus
kis „Židinio” žurnale 4932 m., 
Nr. 3, psl. 234, jis rašė; „Naci
ja yra tauta, tapusi savo uni
versaliai vertinga kūryba ne- 
atstojamu nariu pasaulio tau- 

.tų šeimoje”. Tai rangas, kurį 
gali pasiekti ne tik didelės, bet 
ir mažos tautos. Pavyzdžiui, 
antikiniais laikais graikų tau
ta, nors ir būdama maža skai
čiumi, buvo labiau pasiekusi 
nacįjos rangą, negu gausesni 
ir galingesni romėnai. Ir da
bar lietuvių tauta gal irgi yra 
labiau nacija, negu kai kurios 
didesnės pasaulio tautęs. .Pa
gal Šalkauskį, „ne tautps gau- 
singumas ir galingumąs, bet 
vidinis kultūrinis vertingu
mas sprendžia apie jos buvi
mą nacijų tarpe'’. Savo kny
goje „Tauta ir tautinė ištiki
mybė” nacijos termino naudo
jimui pritaria ir Šalkauskio 
mokinys filosofas Juozas Gir-

Zenonas Prūsas
Chillicothe, OH

* Žarėnai. Liepos 17-31 d. 
Žarėnų parapijoje vyko Vil
niaus pedagoginio universite
to katalikų tikybos specia
lybės I kurso studentų moko
moji praktika. Tikslas u- įgyti 
darbo su vaikais ir jaunimu 
patirties, mokytis gyventi ben
druomenėje. Studentai rengė 
vaikus išpažinčiai ir Pirmajai 
komunijai, klausė pafekaitų, 
lankėsi Telšiuose ir Žemaičių 
Kalvarijoje. Mokomąją prak
tiką atliekančius studentus 
aplankė Telšių vyskupas An
tanas Vaičius, kiti kunigai.

-
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[ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

TENEBLĖSTA VEIDUOSE ŠYPSENA

„Saulutės” globos būrelis, 
vadovaujamas išradingos ir 
nepailstančios Indrės Tijūnė- 
lienės, remia apleistus ir su 
negalia vaikus bei daugiavai
kes šeimas Lietuvoje. Būrelis 
žinomas lietuvių visuomenės 
šiapus ir anapus Atlanto.

Vasarą, lankantis Vilniuje, 
man, kaip būrelio narei, teko 
aplankyti ir iš arčiau susipa
žinti su mūsų remiamu Vil
niaus „Carito” šeimos centru. 
Šiame centre yra Laikini moti
nos ir vaiko globos namai bei 
veikia „Vilties angelo” progra
ma mokyklinio amžiaus vai
kams.

Vienuolės Dalios Dapkūnai
tės kvietimu atvykau į Mari
jos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyną. Jis prisiglaudęs prie 
Šv. Kryžiaus bažnyčios, kurio
je sovietų laikais vykdavo kla
sikinės muzikos koncertai. 
Įdomu, kad šios elegantiškos 
baroko bažnyčios kaimynys
tėje, kitoje gatvės pusėje, yra 
gražioji prezidentūra. Kuk
liame vienuolyno kambarėlyje 
klausiausi „Vilties Angelo” 
programos vadovės Dalios 
Dapkūnaitės ir pagrindinės 
jos padėjėjos vienuolės Jolitos 
Matulaitytės pasakojimų apie 
jų veiklą. Jos dirba su 50-čia 
vaikų, kurių tėvai išsiskyrę 
arba girtuokliaujantys. Per vi
sus mokslo metus aplinkinių 
mokyklų vaikai po pamokų su
sirenka į Šeimos centro val
gyklą pietums. Čia jie ruošia 
pamokas, mokosi anglų kal
bos, piešia ir užsiima rankdar
biais. Vaikus ypač pradžiu
gina prieš katalikiškas šven
tes ruogiattioš programos, nes 
jie patys būna jų atlikėjai. 
Tada vaikai pasikviečia savo 
tėvus, kad pabūtų visi kartu. 
Vienuolėms nuolat padeda 
Vilniaus seminarijos, Pedago
ginio universiteto studentai 
bei miesto ateitininkai.

Vasarą jaunesni vaikai 
vyksta į Gulbinų stovyklą prie 
Žaliųjų ežerų poilsiauti. Vy
resnieji važiuoja į darbo ir po
ilsio stovyklą kaime. Negaliu 
atsistebėti šių vienuolių, spin
duliuojančių meile ir pasiau
kojimu likimo nuskriaustiems 
vaikams pasišventimu.

Susitariau rytojaus dieną 
vėl atvykti į vienuolyną, kad 
kartu su vienuole Dalia eitu
me apžiūrėti’ Šeimos centrą. 
Peržengus vienuolyno slenks
tį, manęs laukė staigmena. 
Viename kambarėlyje prie 
stalo paveikslus piešė trys vie
nuolių globojami vaikai, sura
dę čia šilumą ir jaukų prie
globstį. Žvelgiu į varganus jų 
drabužėlius ir pablyškusius 
veidelius, kuriuose nežaidžia 
nerūpestinga vaikiška šypse
na. Paklausta, ar norėčiau 
trumpam aplankyti šio vieno 
berniuko būstą, tuojau sutin
ku. Grįžusi į Čikagą, tikrai tu
rėsiu, ką papasakoti būrelio 
narėms.

Išėjus į gatvę, mus pasitiko 
įkyrus ir nesibaigiantis lietus. 
Vos pasibaigus prezidentūros 
kiemo tvorai, užlipome į kal
niuką Liejyklos gatve ir susto
jome. Priešais mus — namas, 
kurio viena pusė po gaisro vir
to griuvėsiais, o kitoje gyvena 
trys šeimos. Staiga mano min
tyse atgijo vaikystėje matytų 
rusų filmų karo vaizdai. Užli
pome laiptais į kambarį, ku
riame gyvena trys mažame
čiai vaikai su tėvais ir šuo. 
Mums buvo paaiškinta, kad 
jie čia gyvena tik laikinai, be 
jokių patogumų, be vandens. 
Noriu tikėti, kad dabar tas 
berniukas džiaugiasi nauju 
butu, kur gali nusiprausti ir 
pasišildyti.

Su vienuole Dalia praėjome

2 kvartalus ir pasiekėme Šei
mos centrą (koks mažas Vil
nius). Šeimos centras yra įsi
kūręs dviejų aukštų pastate, 
visai netoli Katedros. Šeimos 
centro Laikinuose motinos ir 
vaiko globos namuose mus 
pasitiko socialinių reikalų dar
buotoja Lilija Kondrotienė. Ji 
labai šiltai pasakojo apie šių 
namų gyventojas. Šie namai 
pradėjo veikti vos prieš dvejus 
metus. Dabar čia gyvena de
šimt jaunų vienišų motinų su 
kūdikiais atskiruose kamba
riuose pirmame aukšte. Bend
roje virtuvėje moterys pasi
keisdamos mokosi gaminti 
maistą. Kūdikiai maistą gau
na iš specialių virtuvėlių. Prie 
virtuvės yra erdvus poilsio ir 
žaidimų kambarys vaikams. 
Antrame aukšte įrengta siu
vykla, kur moterys mokosi 
siuvėjos amato. Koridoriuje 
bandžiau kalbinti moteris ir 
net pajuokauti, bet jos nedrįso 
leistis į kalbas. Net jų veidai 
atrodė vargo ir nevilties pri
slėgti. Po kelių prašymų drą
siausios sutiko su mažyliais 
nusifotografuoti. Nors daug ko 
trūksta šioms mamytėms ir jų 
kūdikiams, bet L. Kondrotienė 
labai optimistiškai žvelgia į 
šių namų ateitį.

Netenka abejoti, kad su dau
gelio jautrios širdies žmonių 
pagalba likimo nuskriaustųjų 
veidus nušvies šypsena.

Milda Šatienė

Rudens gegužinę spalio 25 
d. 12 vai. p.p. 2417 W. 43-joje 
gatvėje Čikagoje rengia Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinė. 
Ten jūsų lauks įvairiausios 
gėrybės, garuos karšti didžku
kuliai ir balandėliai. Veiks ba
ras. Gros Kosto Ramanausko 
orkestras. Atvykite, pasilinks
minkite, susitikite su drau
gais ir bičiuliais!

Pranešame, kad šeštadie
ninę „Draugo” laidą gali
ma įsigyti ir Lemonte, Pa
saulio lietuvių centro krau
tuvėlėje „Dovana”.

Profesorius Tomas Sodei
ka atskrenda iš Lietuvos da
lyvauti Ateities savaitgalyje. 
Jis skaitys paskaitą “Lietuvos 
katalikai ant XXI amžiaus 
slenksčio” Ateities savaitga
lyje. Smulki Ateities savaitga
lio programa yra skelbime šeš
tadienio, spalio 24 d. “Drau
ge”.

Prezidentas Valdas Adamkus su lietuvių visuomene prie Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios sekmadienį, spalio 19 d., po 10:30 vai. r. Mišių.

Nuotr. Sauliaus Sasnausko

„Tesėti pažadai” skauti
ninkų, skautininkių, vyr. 
skaučių židiniečių ir vyr. 
skautų vyčių suvažiavi
mas, š.m. lapkričio 14 ir 15 d. 
vyks „Argonne Guest House”, 
Argonne, IL. Kadangi ši vieta 
priklauso JAV valdžiai, daly
viai privalo iš anksto užsire
gistruoti, būti JAV ar Kana
dos piliečiai arba legalūs tų 
kraštų gyventojai. Registra
ciją iki spalio 20 d. priima fil. 
Jolanda Kerelienė, 2 Norton 
Drive, Lemont, IL, 604339, 
tel. 630-257-2558.

ALRK Moterų sąjunga 
kviečia visuomenę šešta
dienį, spalio 24 d. dalyvauti 12 
vai. Mayfield restorane, 6072 
S. Archer Avė., ruošiamuose 
„Draugo” vyr. redaktorės, ra
šytojos, žurnalistės ir visuo- 
menininkės pagerbimo pietuo
se. Apie dalyvavimą iš anksto 
praneškite tel.773-247-8453, 
773-737-7780 arba 773-582- 
7452. D. Bindokienė organiza
cijų pranešimais, ir jų veiklos 
korespondencijomis „Drauge” 
talkina visų organizacijų veik
lai. Parodykime jai pagarbą ir 
įvertinimą dalyvavimu šiame 
renginyje.

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų 
draugijos metinis susirinki
mas sekmadienį, spalio 25 d., 
2 vai. p.p. vyks Gage Park 
Fieldhouse auditorijoje, 55 St. 
prie Western Avė. Darbotvar
kėje: pranešimai, rūpimų rei
kalų svarstymai naujos valdy
bos rinkimai. Draugijos na
riai, visi, kurių artimieji palai
doti šiose kapinėse ir lietu
viškoji visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

Emilija Kielienė, Wilow 
Spring, IL., St. Džiugo knygų 
fondui, esančiame Raseinių 
viešojoje bibliotekoje, paauko
jo daugiau kaip 300 knygų lie
tuvių kalba. A.a. velionis Ma
rius ir Emilija Kielai buvo di
deli lietuviškos knygos skaity
tojai ir mylėtojai. E. Kielienė 
buvo veikli Lietuvos dukterų 
draugijos narė ir valdybos pir
mininkė daugelį metų. Knygos 
bus nusiųstos per Romo 
Pukščio siuntimo agentūrą 
„Transpak”.

Aktorė Audrė Budrytė va
dovaus Ateities savaitgalio li
teratūros vakarui, kuris įvyks 
Čikagos Jaunimo centro kavi
nėje 7:30 vai. vakare, penkta
dienį, spalio 30 d. Smulki At
eities savaitgalio programa 
bus skelbime šeštadienio, spa
lio 24 d. “Drauge”.

PUSRYČIAI „SEKLYČIOJE” SU LIETUVOS 
PREZIDENTU, VALDU ADAMKUMI

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus atvykimo datai 
artėjant, LR ambasadorius 
Stasys Sakalauskas pageidavo 
suruošti susitikimą su visomis 
lietuvių organizacijomis ir tu
rėti bendrus pusryčius su pre
zidentu. Šį darbą apsiėmė at
likti JAV LB Krašto valdyba, 
kuriai vadovauja Regina Na
rušienė. Pusryčiams vietą pa
rinko „Seklyčioje”, nes ji pri
klauso LB Socialiniam skyriui, 
kuriam vadovauja Birutė Ja
saitienė.

Pusryčių rengimui buvo su
darytas komitetas iš šių as
menų: Reginos .Kulienės, Re
ginos Smolinskienės, Alės Kė- 
želienės, Ritos Šakenienės, Bi
rutės Podienės, Elenos Siru
tienės ir komiteto pirmininkės 
Birutės Jasaitienės. Pusryčiai 
įvyko spalio 18 d. 9 vai. ryte 
„Seklyčioje”.

Socialinio skyriaus tarybos 
pirm. B. Jasaitienė, būdama ir 
šių namų šeimininkė, pasvei
kino visus susirinkusius lietu
vių organizacijų atstovus, ap
gailestavo, kad negalėjo dau
giau sutalpinti — norinčių bu
vo daug, bet patalpos per 
mažos.

Pusryčius atidaryti ir pa
sveikinti susirinkusius B. Ja
saitienė pakvietė JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Reginą 
Narušienę, kuri pristatė prez. 
V. Adamkų ir pakvietė jį tarti 
keletą žodžių į susirihkusius.

V. Adamkus pasidžiaugė, 
galįs dalyvauti šiuose pusry
čiuose, susitinkant šu įvairių 
lietuvių organizaciją atstovais 
bei jų žmonomis. Jis sakė, kad 
čia mato daug pažįštamų vei
dų, su kuriais yra,!dirbęs ar 
palaikęs ryšius, gyvendamas 
Čikagoje. Jis pabrėžė, kad lie
tuviškų organizacijų darbas 
nėra pasibaigęs, Lietuvos val
stybės saugumui ir nepriklau
somybės tęstinumui; ypač no
rint įstoti į EuropOš Sąjungą 
ir NATO. Saugumas yra rei
kalingas, kad Lietuvh netaptų 
išorinio spaudimo Auka. Mes 
turėsime dar įdėti daug pas
tangų, bendradarbiaujant su 
Amerikos vyriausybės nariais, 
kad Lietuva nebūtų išstumta 
iš Europos Sąjungos įsijun
gimo į NATO galimybių. Lie
tuva įstojimui į minėtas orga
nizacijas turi nemažai priešų, 
kurie visokiais būdais bando 
uždaryti šias apsaugos duris.

Taip pat priminė, kad Lietu
vos vyriausybė įgaliojo Kul
tūros ministeriją remti išeivi
jos lituanistinį švietimą, Kul
tūrinį veikimą, kad ji nežlugtų 
ateinančioms kartoms. Lietu
vybės išlaikymas išeivijos lie
tuvių tarpe yra labai remti
nas, todėl artimoje ateityje 
bus stengiamasi remti finan
siškai. Lietuvai stiprėjant 
ūkiškai reikaluose, ši parama 
didės.

Regina Narušienė pasi
džiaugė, kad su Lietuvos pre
zidentu palaiko tamprius ry
šius, prisiminė ir tuos laikus, 
kada su Valdu Adamkumi 
teko kartu dirbti Lietuvos iš
laisvinimo byloje. Ji taip pat 
dėkojo įvairių organizacijų at
stovams už dalyvavimą ir pra
šė neprarasti kovos dvasios, 
nors Lietuva yra nepriklau
soma, mūsų visų pagalba jai 
dar bus reikalinga.

Birutė Jasaitienė dar kartą 
dėkojo visoms talkininkėms, 
prisidėjusioms prie šių pusry
čių pravedimo ir valgyklos pa
tarnautojoms už valgių pa
ruošimą, gražų aptarnavimą. 
Taip pat priminė, kad 10:30 
vai. ryte bus aukojamos Mi
šios Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje.

Pusryčiuose, be aukščiau 
minėtų, dalyvavo šie asmenys: 
Violeta Gaižauskaitė — spau
dos atstovė, Valstybinio diplo
matinio protokolo tarnybos di
rektoriaus pavaduotojas Val

teris Baliukonis, prezidento 
konsultantas — Česlov Okin- 
čikas, prezidento palyda, Jani
na Šarkuvienė ir Edigįjus 
Meilūnas. Janina Šarkuvienė 
taip pat yra Almos Adam
kienės padėjėja Vaikų globos 
komitete ir bendradarbiauja 
su Birute Jasaitiene vaikų šel
pimui. Taip pat dalyvavo gen. 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, Lietuvių fondo atsto
vai, Švietimo tarybos pirmi
ninkė Regina Kučienė ir Kul
tūros tarybos pirmininkė Ma
rija Remienė.

Stebint asmenis, susirinku
sius į pusryčius pabendrauti 
su Lietuvos prezidentu ir ma
tant jų veiduose džiaugsmą, 
reikia sutikti su Lietuvos him
no žodžiais: „Tegu meilė Lietu
vos dega mūsų širdyse...”.

IŠKILMINGOS
PAMALDOS

Švč. M. Marijos Gimimo lie
tuvių katalikų parapija, esan
ti Marąuette Parko ribose, pa
sižymi savo vidaus ir išorės 
grožiu. Galima sakyti, kad ji 
yra tikra lietuvių katedra. 
Esant didesniems lietuvių su
sibūrimams, į šią Katedrą at
silanko daug tikinčiųjų.

Spalio 18 d., į šių Dievo na
mų 10:30 vai. r. pamaldose da
lyvavo apie 1,200 asmenų, ka
dangi atvyko Lietuvos valsty
bės prezidentas Valdas Adam
kus su žmona Alma ir kitais 
aukštais asmenimis.

Atvykstantį į bažnyčią prezi
dentą pasitiko lietuvių šaulių 
vienetai, ateitininkų organiza
cijos nariai, didelis būrys uni
formuotų skaučių, skautų, 
jūrų skautų, ir net mažieji 
skautukai. Skautijos nariams 
vadovavo Vidurio rąjono va
das, vyresnis skautininkas 
Gediminas Deveikis. Matėme 
taip pat daug kitų skautijos 
vadovų. Lituanistinių mokyk
lų mokiniai iš Lemonto ir J. 
centro, ateitininkai ir skautai, 
išsirikiavę tako šonuose, su
darė garbės sargybą atvyks
tančiam ir išeinančiam Lietu
vos prezidentui, jo žmonai bei 
kitiems pareigūnams.

Šiai parapijai vadovauja 
kun. Mykolas Yakaitis aukšto 
išsilavinimo kunigas, kuris 
stengiasi, kad lietuvių papro
čiai, jų tautiniai siekiai būtų 
neužmiršti. Lietuvos preziden
to atvykimo proga buvo leista 
padaryti rinkliavą Lietuvos 
našlaičiams.

Šioje parapijoje suorganizuo
tas bažnytinis choras, pagar
sėjęs visoje vyskupijoje. Jam 
vadovauja muz. A. Linas.

Šventas Mišias aukojo sep
tyni kunigai: Mykolas Yakai
tis — klebonas, Rimas Gude
lis, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos, Anthony Puchenski, 
Brighton Parko parapijos kle-

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Šlutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

(sk.)
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773- 
838-1050.

(sk.)
• Praleiskite vieną savai

tę šią žiemą plaukiant saulė
toje Karibų jūroje. Septynios 
dienos - 1999 m. sausio 31 d. 
- vasario 7 d. Kaina $1,339. 
First Class Travel, teL 847-392- 
6320 arba 1-800-470-3358.

(sk.)
• Akcijų, bonų bei kitų 

vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo-

Ant Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonijos laiptų po susitikimo su 
klebonu, kun. Mykolu Yakaičiu ir kitais kunigais, Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus (viduryje), Alma Adamkienė ir prezidento 
palydovas. Gerbiamas svečias dalyvavo šios parapijos bažnyčioje Mišiose 
spalio 19 d. 10:30 vai. r. Nuotr. Sauliaus Sasnausko

bonas, Pranas Kelpšas, buvęs 
Švento Kryžiaus ligoninės ka
pelionas, Algirdas Paliokas, 
S J, Palaiminto Jurgio Matu
laičio bažnyčios Lemonte ka
pelionas ir buvę šios parapijos 
klebonai Antanas Zakaraus
kas bei Jonas Kuzinskas.

Skaitinius skaitė Paulius 
Jurgutis, o pamaldų eigai baž
nyčioje vadovavo Juozas Poli
kaitis.

Šventų Mišių metu giedojo 
parapijos choras, kuriam tal
kino operos choro nariai su so
listais Vaclovu Momkum, 
Margarita Momkiene, Julium 
Savrimu ir naujų ateivių mo
terų vienetas, vadovaujamas 
muziko Ričardo Šoko. Dalyva
vo Rima Polikaitytė — fleita 
bei Linda Veleckytė — smui
kas. Chorui dirigavo Antanas 
Linas.

Bažnyčia buvo sausakimšai 
pripildyta. Tokias žmonių mi
nias matome tik per Kalėdas. 
Bažnyčioje buvo labai daug 
neseniai atvykusių iš Lietu
vos. Klebonas ir kiti kunigai 
prašo visų jungtis į šią para
piją, kad ši šventovė dar ilgai 
išsilaikytų, skleidžiant lietu
vių papročius ir pamaldumą.

A. Paužuolis

Ramunė Kubiliūtė vado
vaus svarstyboms “Investicija 
Lietuvos ateitin” Ateities sa
vaitgalyje.

Juozas Polikaitis darys 
pranešimą svarstybose “Ateiti
ninkų atskaitomybė praeičiai 
ir atsakomybė ateičiai” Atei
ties savaitgalyje. Smulki Atei
ties savaitgalio programa yra 
skelbime šeštadienio, spalio 
24 d. “Drauge”.

laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312- 
879-7751, dirbą su First Al- 
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730.

(sk.)
• Pirksiu pilną komplek

tą (37 tomus) Lietuvių Enci
klopedijos. Skambinti 773-838- 
1050.

(sk.)
• Skambinkite į Lietuvą 

6 kartus pigiau nei per AT & 
T. Nemokama konsultacija ne
mokamu tel. 1-888-615-2148.

(sk.)
• Labdaros koncertą „Auk

so gįja” atliks tenoras Virgilijus 
Noreika ir sopranas Audronė 
Gaižiūnienė. Akompanuos Povi
las Jaraminas. Scenos dekoracijos 
dail. Rasos Sutkutės. Visus 
maloniai kviečia „Saulutė”, Lietu-

Arvydas Tamulis darys 
pranešimą “Interneto galimy
bės lietuviškai kultūrinei 
veiklai” Ateities savaitgalyje. 
Smulki Ateities savaitgalio 
programa yra skelbime šešta
dienio, spalio 24 d. “Drauge”.

Ritonė Rudaitienė daly
vauja svarstybose “Investicija 
Lietuvos ateitin” Ateities sa
vaitgalio metu. Smulki Atei
ties savaitgalio programa yra 
skelbime Šeštadienio, spalio 
24 d. “Drauge”.

Namams pirkti paskolų
procentai dabar labai maži. 
Taigi ieškokite savo išsvąjp.: 
tojo namo! Atvykite į Namų 
savininkų vakaronę antradie
nį, spalio 27 d., 7 v.v. „Sek
lyčion”, 2711 W. 71st. Ten 
sužinosite, kaip labai priei
namomis sąlygomis nusipirkti 
namą Marąuette Parko apy
linkėje. Bus galima susikal
bėti lietuviškai.

„Rudens simfonija" - tai 
Pasaulio lietuvių centro madų 
paroda. Ši paroda visu savo 
grožiu, aprangos įvairumu ir 
ištaigingumu suspindės lapk
ričio 15 d., 12 vai. centro di
džiojoje salėje. Madų parodos 
rengiamos kiekvienais metais. 
Aprangą gauname vis iš kitų 
parduotuvių. Žiūrovams rody
sime pačias naujausias rudens 
ir žiemos madas, spalvas bei 
jų derinius, ir patarsime, kaip 
prie jų pritaikyti papuošalus, 
šalikus. Pamatysite madų ir iš 
Lietuvos. Stalus prašytume 
užsisakyti iš anksto. Skam
binkite Žibutei Pranskevi- 
čienei tel. 630-257-0153 arba' 
Dainai Siliūnienei tel. 630- 
852-3204.

vos vaikų globos būrelis, atsi 
lankyti į neeilinį koncertą spalio 
25 d., sekmadienį, 3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Po koncerto 
visi kviečiami pabendrauti kavi
nėje. Bilietus galima įsigyti 
„Seklyčioje” ir prieš koncertą 
nuo 1:30 vai. p.p. prie įėjimo.

(sk.)
• Jei norite sutaupyti, 

siunčiant kalėdines dovanas į 
Lietuvą, jau pats metas ruošti 
siuntinius laivu. Malonus pa
tarnavimas ir greitas prista
tymas. Dėl platesnės informa
cijos skambinkite 1-773-434- 
7919 arba nemokamu tel. 1- 
800-775-7363 Atlantic Ex- 
press Corp. (sk.)

ARAS ROOFING
Arvydas Kieta 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 

Tel. 630-257-0746 
Skambinti po 6 v.v.




