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Prokuratūra tirs, ar Seimo 
vadovas buvo skundikas

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) 
— Generalinė prokuratūra at
siliepė į Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio prašymą iš
tirti spaudos teiginius, neva 
jis pokaryje skundė KGB savo 
bendramokslį.

Tyrimui vadovaujantis gene
ralinio prokuroro pavaduoto
jas Kęstutis Betingis sakė, 
kad dabar tikrinama, ar egzis
tuoja laikraščio straipsnyje 
minimi dokumentai, kuriais 
rėmėsi Seimo pirmininką kal
tinę asmenys.

„Kol kas tokių duomenų, 
kad kaltinantys teiginiai ati
tinka tiesą, neturime”, sakė 
prokuroras.

Dienraštis „Lietuvos rytas” 
antradienį citavo kai kuriuos 
dokumentus iš KGB archyvų, 
pokalbius su V. Landsbergiu 
ir buvusiu jo bendraklasiu da
bartiniu socialdemokratų va
dovu Aloyzu Sakalu. Rašinys 
sudaro įspūdį, kad dabartinis 
Seimo pirmininkas galėjo pri
sidėti sovietams išsiunčiant į 
tremtį tuometinį savo artimą 
bičiulį A. Sakalą.

K. Betingis sakė tik iš spau
dos sužinojęs apie KGB pa
reigūno Nochmano Dušanskio 
surašytą dokumentą, kad A. 
Sakalą dėl antisovietinės vei
klos skundė klasės draugas 
„V.L”.

A. Sakalas „Lietuvos rytui” 
teigc, kad tokius inicialus iš

Lietuvos prezidentas vieši 
Danijoje

Kopenhaga, spalio 29 d. 
(BNS-Elta) — Prezidentas 
Valdas Adamkus, kalbėdamas 
Danijos Pramonės ir prekybos 
rūmuose paragino Danijos 
verslininkus investuoti Lietu
voje ir viliojo lietuviškų prekių 
importo galimybėmis.

Apsilankymu šiuose rū
muose ketvirtadienio rytą Lie
tuvos vadovas pradėjo vienos 
dienos darbo vizitą Kopenha
goje.

Kreipdamasis į Danijos 
verslo vadovus, Lietuvos pre
zidentas atkreipė dėmesį, kad

Užsienyje gyvenantys 
lenkai turi mokėti 

vietinę kalbą
Varšuva, spalio 29 d. 

(BNS) — „Rytuose gyvenantys 
lenkai neturi užsidaryti rezer
vatuose arba lenkiškuose ge
tuose”, pareiškė Lenkijos Sei
mo ryšių su tautiečiais už
sienyje komisijos pirmininkas 
Andrzej Zakszwewski.

Interviu laikraščiui „Gazeta 
Wyborcza” parlamentaras ra
gino tautiečius užsienyje mo
kytis tos valstybės kalbos ir 
integruotis į vietos visuomenę.

„Gyvenate kitoje valstybėje, 
tačiau negalite likti rezervate, 
lenkiškame gete. Švietimas 
lenkiškose mokyklose turi 
būti nukreiptas į valstybinės 
kalbos mokymą”, sakė A. 
Zakszwewski.

Pasak jo, „daugelis mūsų tė
vynainių Lietuvoje, Latvijoje, 
Baltarusijoje — tai bedarbiai 
kolūkiečiai. Juose reikia ugdy
ti verslininko jausmą. Duoti į 
rankas ne žuvį, o meškerę”.

Komisijos pirmininkas ragi
na pradėti nuo valstybinės 
kalbos mokymosi. „Niekas ne
taps ministru arba policinin
ku, paštininku, jeigu nemokės 
valstybinės kalbos tos val
stybės, kurioje gyvena”, paste
bi A. Zakszvvevvski.

klasės draugų turėjo vieninte
lis dabartinis parlamento va
dovas.

Pasak K. Betingio, jei nebus 
rasta V. Landsbergio bendra
darbiavimą su KGB įrodančių 
dokumentų, gali būti keliama 
byla dėl šmeižto.
Premjeras nepatenkintas 
išpuoliais prieš Seimo

pirmininką
Ministras pirmininkas 

Gediminas Vagnorius pareiš
kė, jog „besikartojantys išpuo
liai” prieš valstybės parlamen
to vadovą Vytautą Landsbergį 
„menkina tarptautinį Lietu
vos autoritetą bei skatina be
prasmį politinį vidaus suprie
šinimą”.

Premjero atstovas spaudai 
ketvirtadienį išplatino pareiš
kimą, kuriame kritiškai atsi
liepiama apie Seimo nario, so
cialdemokrato Aloyzo Sakalo 
„viešai paskelbtus jokiais fak
tais neparemtus asmeninius 
įtarinėjimus ir sunkius kalti
nimus” Seimo pirmininkui.

G. Vagnorius per savo ats
tovą spaudai pareiškė tikįs, 
kad dėl šio įvykio bus atliktas 
objektyvus teisinis tyrimas.

Jis taip pat pakvietė politi
kus susilaikyti nuo „ydingų 
partinės politinės veiklos me
todų, kurie tampa įprastiniais 
ir mažina konstruktyvaus po
litinių jėgų dialogo galimybę”.

Lietuva pirmosios nepriklau
somybės laikotarpiu buvo vie
na svarbiausių Danijos preky
bos bendradarbių žemės ūkio 
srityje.

V. Adamkus pabrėžė Lietu
vos norą skatinti lietuviškų 
prekių eksportą į Daniją. 
„Mes galime pasiūlyti tikrai 
aukštos kokybės pramonės ir 
žemės ūkio produkcijos”, kal
bėjo jis, kartu paminėdamas 
augančią prekybą, investici
jas, turizmą, glaudžius vyriau
sybinius ir nevyriausybinius 
santykius.

Susitikime su Valdu Adam
kumi Danijos Folketingo (par
lamento) pirmininkas Ivar 
Hansen prisiminė, kad Danija 
buvo antroji valstybė po Islan
dijos 1991 m. pripažinusi Lie
tuvos nepriklausomybę. V. 
Adamkus padėkojo Danijai 
„už itin drąsų žingsnį tuome
tinėmis sąlygomis”.

Vėliau užkandžiaudamas 
su Danijos karaliene Marg- 
rethe II, V. Adamkus aptarė 
dviejų valstybių bendradar
biavimo perspektyvas.

Po daugiau kaip valandą 
trukusių priešpiečių preziden
tas nuvyko susitikti su Dani
jos premjeru Poul Nyrup Ras- 
mussen, kuris susitikime pa
reiškė, jog Danija žada ir atei
tyje aktyviai bendradarbiauti 
su Lietuva įgyvendinant prog
ramas, kurios padėtų priartin
ti Lietuvos kariuomenę prie 
NATO reikalavimų.

Danijos pemjeras sveikino 
aktyvų Lietuvos karių dalyva
vimą taikos palaikymo už
duotyse Danijos taikdarių ba
talione.

Aptaręs Lietuvos problemas 
siekiant ES narystės, Lietuvos 
prezidentas padėkojo Danijai 
už iki šiol suteiktą paramą 
Lietuvai daugelyje sričių, sa
kydamas, kad ji buvo itin 
svarbi ir naudinga 1991-1992 
metais, kai teko spręsti daug
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Legendinio „Gintaro kambario” 
ieškotojai nenuleidžia rankų

Vilnius, spalio 29 d. (Elta) tatymą.
— Jeigu Lenkija nepriešta- O kol praktinė tyrinėjimų

Trečiadienį į Lietuvą atvyko NATO pajėgų Europoje vyriausiosios būstinės (SHAPE) bendradarbiavimo koordi
navimo centro direktorius, generolas majoras Ton Kolsteren, kuris, susitikęs su Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto, kariuomenės, Gynybos štabo, Krašto apsaugos ministerijos pareigūnais, aptarė Lietuvos dalyvavimą 
„Bendradarbiavimas vardan taikos” programoje. Svečias domėjosi Lietuvos ir NATO individualiąja programa, 
pagal kurią Lietuvos kalinės pajėgos dalyvauja įvairiuose NATO valstybių organizuojamuose renginiuose bei 
pratybose. Gen. mjr. T. Kolsteren, apsilankęs Lietuvos karo akademijoje, susitiko su jos vadovais bei kariūnais, 
domėjosi mokymo programomis, o ypač — NATO pagalba Lietuvai.

Nuotr.: Pirmasis gen. mjr. Ton Kolsteren (kairėje) priėmė Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirminin
kas Algirdas Katkus. (Elta)

Ignalinos elektrinė nebus 
Lietuvos stabdis kelyje i ES

Vilnius, spalio 29 d. (Elta) uždaryti Igną'.nos
— Prieš kelerius metus Euro
pos Sąjungos viršūnių susiti
kime Kopenhagoje priimtame 
ES narystės reikalavimų sąra
še nėra numatytas atominės 
elektrinės funkcionavimas, tai
gi Ignalinos atominė elektrinė 
(LAE) negali būti formali 
kliūtis Lietuvai pradėti dery
bas su Europos Sąjunga, ke
tvirtadienį Vilniuje spaudos 
konferencijoje sakė premjeras 
Gediminas Vagnorius.

Tai vyriausybės vadovas pa
reiškė žurnalistų prašymu ko
mentuodamas antradienio va
kare per Lietuvos televiziją 
išsakytą užsienio reikalų mi
nistro Algirdo Saudargo nuo
monę, kad Lietuva šių metų 
pabaigoje Europos Komisijos 
ataskaitoje gali būti įvertinta 
prasčiau nei Latvija ar net 
atidėtas jos kvietimas derėtis 
dėl narystės, nes Lietuva nėra 
konkrečia data įsipareigojusi
jaunoje valstybėje iškylančių 
problemų.

Išeinantį iš Danijos minist
ro pirmininko namų — Kris- 
tiansborgo rūmų — V. Adam
kų pasitiko nemaža grupė Ko
penhagos gyventojų, netikėtai 
paprašiusių jo autografų.

Baigdamas darbo vizitą 
Danijoje, Lietuvos prezidentas 
dalyvavo apskritojo stalo po
kalbyje su Kopenhagoje rezi
duojančiais užsienio valstybių 
ambasadoriais Lietuvai, Dani
jos parlamento, Užsienio rei
kalų ministerijos atstovais.

„Lietuvos siekia tapti NATO 
nare ne tik norėdama užtik
rinti savo saugumą, bet ir tu
rėti galimybę pilnavertiškai 
bei visapusiškai dalyvauti 
šiuolaikinio pasaulio integra
cijos bei demokratijos tobulini
mo procesuose”, dikusijose pa
brėžė V. Adamkus ir apgailes
tavo, kad, „nepaisant akty
vaus dalyvavimo integracijos 
procesuose, Lietuvos siekiai 
dar nėra pilnai realizuoti”.

Lietuva nori ne tik „gauti”, 
bet „duoti” moderniai Europos 
saugumo sistemai, sakė Lietu
vos prezidentas.

jėgainę. 
„Tikriausiai užsienio reikalų 
ministras daugiau atskleidė 
kai kuriuos priekaištus, kurių 
Lietuva sulaukia dėl atominės 
elektrinės”, sakė G. Vagno
rius.

Jis priminė Lietuvos oficia
lią nuostatą, kad galutinį 
sprendimą dėl atominės elek
trinės darbo terminų turi re

Parlamentarai Seimo rūmuose 
pasigenda... saulės

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis ketvirtadienį 
sukvietė Seimo frakcijų seniū
nus pasitarti dėl Seimo rūmų 
posėdžių salės pertvarkymo.

V. Landsbergis žurnalistams 
sakė, kad galvojama atnaujin
ti susidėvėjusias ventiliacijos 
ir šildymo sistemas, taip pat 
ketinama „įleisti dienos šviesą 
pro stogą ir lubas”.

„Higieninės sąlygos yra blo
gos, ir jos veikia Seimo na
rius”, pažymėjo Seimo pirmi
ninkas. Jo manymu, vertėtų 
padaryti ir nedidelius pertvar
kymus pačioje salėje, patobu
linti elektroniką, kuri kartais 
„stringa” per balsavimus.

V. Landsbergis teigė, jog 
Seimo posėdžių salės pertvar

Nesutarimai tarp konservatorių 
kilo dėl valdymo klaidų

Vilnius, spalio 29 d. (Elta) 
— Dauguma savaitinio žur
nalo „Veidas” užsakymu su
rengtos visuomenės apklausos 
dalyvių mano, kad įtampa val
dančiojoje Tėvynės sąjungoje 
kilo ne dėl dviejų vadovų — 
Vytauto Landsbergio ir Gedi
mino Vagnoriaus — konflikto, 
o dėl šios partijos padarytų 
klaidų esant valdžioje.

47.5 proc. iš 500 apklaustų 
didžiausių Lietuvos miestų gy
ventojų įsitikinę, kad konser
vatoriai tarpusavyje nesutaria 
dėl padarytų esminių klaidų 
vadovaujant valstybei. 23.1 
proc. — mano, kad įtampa val
dančiojoje partijoje atsirado 
dėl Tėvynės sąjungos pirmi
ninko V. Landsbergio ir Val

komenduoti ne politikai, bet 
tarptautiniai žinovai. Jeigu, 
atlikę tyrimus, jie nustatytų, 
kad Lietuva saugumo sumeti
mais turi anksčiau uždaryti 
IAE nei galima jos projektinė 
eksplotacija, valstybė laikysis 
tų rekomendacijų, pareiškė 
premjeras. Tai per daug bran
gus projektas, kainuojantis 
milijardus litų, ir nesame tiek 
turtingi, kad vien dėl politinių 
motyvų galėtume priimti tokį 
sprendimą.

ka kainuotų apie 4 mln. litų, o 
lėšos šiems darbams numaty
tos biudžete, taip pat „yra ga
limybės sutaupyti ir iš kitų 
Seimo išlaidų”.

Paklaustas apie naujų par
lamento rūmų statybos gali
mybes, Seimo pirmininkas 
pažymėjo, kad „Lietuvos par
lamentas turi matyti perspek
tyvą kitame tūkstantmetyje”. 
V. Landsbergio manymu, rei
kia pagalvoti apie ploto nau
jiesiems rūmams Vilniaus 
mieste rezervavimą, nes da
bartinio parlamento pastatas 
ateityje „kitiems žmonėms ga
li nepatikti”.

„Kada nors gal ateis laikai, 
kai kiti parlamentarai ir kitos 
vyriausybės galės spręsti apie 
parlamento statybą”, sakė jis.

dybos pirmininko G. Vagno
riaus konflikto.

13.2 proc. apklaustųjų tvirti
na, kad buvusių ministrų prie
šiškumas ministrui priminin- 
kui G. Vagnoriui sukėlė įtam
pą konservatorių stovykloje.

57 proc. apklaustųjų teigia
mai įvertino faktą, kad kon
servatorių partijos valdyba ir 
politinė taryba pareiškė griež
tą įspėjimą buvusiai Europos 
reikalų ministrei Laimai An
drikienei ir jos vyrui, buvu
siam vidaus reikalų ministrui 
Vidmantui Žiemeliui. 20 proc. 
šį sprendimą vertino neigia
mai. 21 proc. apklausos daly
vių į tokį klausimą atsakė 
„sunku pasakyti”.

raus dėl užsieniečių mokslinių 
tyrinėjimų jos teritoriniuose 
vandenyse, Rusijos laikraščio 
„Kaliningradskaja pravda” su
ruošta ekspedicija jau šiais 
metais rengiasi pradėti dar 
vieną Gintaro kambario pa
iešką.

Kaip praneša Elta, Gintaro 
kambarį, kitas brangenybes 
arba svarbius dokumentus 
spėjama esant Baltijos jūroje 
netoli Gdynės įlankos, kur į 43 
metrų gylį 1945 m. sausį nu
grimzdo didžiulis vokiečių ka
riuomenės laivas „Vilhelmas 
Gustlofas”. Šio laivo žūtis po 
Rusijos pavandeninio laivo „S- 
13” atakos laikoma didžiausia 
II pasaulinio karo jūrų katas
trofa, nusinešusią nuo 7,000 
iki 9,000 žmonių gyvybių.

Planuojamos ekspedicijos 
vadovu tapęs Baltijos valsty
binės akademijos dėstytojas, 
rašytojas Viktoras Hemanovas 
savo interviu „Kaliningrad
skaja pravda” žurnalistui įro
dinėja, kad „prielaida apie 
aštuntojo pasaulio stebuklo
— Gintaro kambario — palai
dojimą Baltijos jūros dugne se
niai prašosi rimto patikrini
mo”. Jūrų istorijos žinovo tei
gimu, tai privalo pagaliau pa
daryti ne šiaip entuziastai ar 
studentai-diletantai, nes kele
tas tokių ekspedicijų jau pa
tyrė fiasko. V. Hemanovas 
sako, kad laivą turi apžiūrėti 
rimti mokslininkai, pasitelkę 
naujausią pavandeninių ty
rinėjimų techniką. Tam ge
riausiai tiktų vienas Rusijos 
mokslų akademijos Atlanto 
skyriaus laivų Karaliaučiaus 
srityje. Pavyzdžiui, „Mstisla
vas Keldyšas”, kurio povan
deniniai aparatai sėkmingai 
ištyrė 4 kilometrų gylyje nu
grimzdusį „Titaniką” ir padėjo 
režisieriui sukurti amžiaus 
laivo žūties didingą kino pas-

„Švarių rankų” 
ministras

Vilnius, spalio 28 d. (BNS)
— Vyriausybinė „Švarių ran
kų” komisija paskelbė, jog tei
sėsaugos institucijos per spe
cialius patikrinimus nerado 
pažeidimų Lietuvos ūkio mini
stro Vinco Babiliaus veikloje.

Su tokia išvada vyriausybę 
trečiadienį supažindino vy
riausybės kancleris Kęstutis 
Čilinskas.

V. Babilius jau anksčiau 
kreipėsi į vyriausybę, prašy
damas įvertinti, ar pagrįsti 
opozicijos jam keliami kaltini
mai, esą jis padaręs žalą vals
tybei, nes dėl jo kaltės per pi-

* Seimo Nacionalinio sau
gumo komitetas išreiškė su
sirūpinimą dėl šių metų Kraš
to apsaugos ministerijos biu
džeto įsiskolinimų. Trečiadie
nį vykusiame posėdyje KA 
ministras Česlovas Stanke
vičius bei kiti ministerijos pa
reigūnai informavo komiteto 
narius apie biudžeto vykdymą 
bei skolas. Jų teigimu, iki spa
lio 1 dienos ministerija gavo 
92.7 proc. numatytų lėšų. Spa
lio mėnesio pradžioje KAM 
skolos sudarė beveik 22 mln. 
litų. Tai — įsiskolinimai už 
darbo užmokestį, maitinimą, 
statybos darbus. Iki lapkričio 
2 d. ministerija privalo su
mokėti 6 mln. litų už du nese
niai įsigytus lėktuvus, tačiau 
kol kas tam lėšų negavo. (Eita)

dalis neprasidėjusi, Rusijos is
torikai lygina katastrofos liu
dininkų prisiminimus: Rusi
joje gyvena 14 išsigelbėjusių 
povandeninio laivo „S-13" eki
pažo narių, o Vokietijoje buvu
sių „Vilhelmo Gustlofo” kelei
vių, manoma, yra dar dau
giau, nes per 1945 m. kata
strofą pavyko išsigelbėti 988 
žmonėms.

Vienas laimingųjų — šio lai
vo kapitono padėjėjas — savo 
prisiminimų knygoje rašo, 
kaip į mylimiausią Hitlerio 
laivą buvo kraunamos paslap
tingos dėžės ir kokią ypatingą 
reikšmę fiureris teikė šio laivo 
evakuacijai iš Gdynės į Kylį. 
Aprašomi prisiminimai beveik 
visiškai sutampa su kito vo
kiečio liudijimais. Anot jo, 
1945 m. sausio 30-ąją visa 
Gdynės uosto teritorija ypač 
kruopščiai saugota nuo paša
linių akių, net laivo iliumina
toriai kranto pusėje buvę 
uždengti. Tik tada į vieną iš 
triumų sukrautos geležimi ap
kaustytos medinės dėžės, ir 
laivas netrukus pajudėjęs.

Beje, lenkų žvejai pasakoja 
laivo žūties vietoje daugybę 
kartų matę Vokietijos karinio 
laivyno motorines valtis ir net 
povandeninius laivus, tokia 
žvalgyba ypač aktyviai vykusi 
195G-1968 metais. Vėliau len
kų narai nugrimzdusiu laivo 
korpuse rado skylę ir pa
stebėjo, kad šarvuota kasa jau 
ištuštinta. Spėjama, kad taip 
galėjo dingti šis tas branges
nio už auksą — kokie nors 
ypač vertingi dokumentai.

Tuo tarpu į ekspediciją besi
rengiantys mokslininkai pa
skelbė kreipimąsi į Rusijos, 
Vokietijos bei Lenkijos versli
ninkus, politikus ir diploma
tus, prašydami pagalbos, jų 
požiūriu, labai svarbiame 
darbe.
komisija: Ūkio 
„švarus”
giai buvo parduotas „Lietuvos 
telekomas” ir naftos perdirbi
mo įmonių akcijos.

Opozicija taip pat svarstė, 
ar ministras nepasinaudojo 
savo tarnybiniais įgaliojimais, 
siekdamas naudos įmonėms, 
kuriose jis turi akcijų.

Vyriausybė tokį tyrimą pa
vedė atlikti Teisingumo minis
terijai, Generalinei prokura
tūrai ir vyriausybės kancleriui 
K. Čilinskui. Pastarasis krei
pėsi į „Švarių rankų” komisi
ją, kad ji apie ūkio ministrą 
Vincą Babilių surinktų žinias 
iš visų teisėsaugos institucijų.

Generalinė prokuratūra 
praėjusią savaitę pareiškė, ne
turi jokių V. Babilių kaltinan
čių faktų.

Vyriausybės kancleris mi
nistrų kabinetui trečiadienį 
taip pat pranešė, kad jokių 
konkrečių faktų nepateikė 
Seimo narių grupė, anksčiau 
paskelbusi, jog saugos Specia
liųjų tyrimų tarnybą nuo pa
vojaus, kurįjai neva kelia ne
įvardintų aukštų valdžios pa
reigūnų mėginimai daryti ne
teisėtą įtaką tarnybos darbui.

kalendorius“'
Spalio 30 d .: Alfonsas, Arildu, 

Zenobija, Validė. 1919 m. Valstybės 
Tarybn priėmė Steigiamojo Seimo 
rinkimų įstatymą.

Spalio 31 d.: Volfgangas, Benig- 
nas, Liucilė, Tanvilė, Sargė. Hallo- 
ween šventė (JAV).
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LIETUVOS KREPŠININKAI IR 
KREPŠININKĖS JAV-SE

Š.m. lapkričio mėnesį JAV 
lankysis Vilniaus vyrų krep
šinio komanda „Sakalai” ir dvi 
moterų krepšinio komandos — 
jungtinė Marijampolės „Gijos” 
ir Kauno „Viktorijos” koman
da, taip pat ir Viniaus Edro- 
ma”. Svečiai rungtyniaus su 
JAV universitetų krepšinin
kais ir krepšininkėmis.

„Sakalai” žais:
Lapkr. 2 d. — 7 v.v. Univ. of 

Texas, El-Paso (El-Paso Spė
riai Events center).

Lapkr. 3 d. — 7 v.v. New 
Mexico State Univ., Las Cru- 
ces (Pan American Center).

Lapkr. 5 d. — 7 v.v. Univ. of 
Colorado, Boulder (Coors 
Event Center).

Lapkr. 6 d. — 6:30 v.v. US 
Air Force Academy, Colorado 
Springs (Clune Arena).

Lapkr. 8 d. — 3 v.p.p. Univ. 
of Arizona, Tucson (McCale 
Center).

Lapkr. 9 d. — 7 v. p.p. Arizo
na State Univ., Temple (Wells 
Fargo Arena).

Lapkr. 10 d. — 7 v.v. Nor
thern Arizona Univ., Flagstaff 
(Rolle Activity Center).

„Gija” - „Viktorija” žais:
Lapkr. 4 d. — Georgetovvn 

University.
Lapkr. 5 d. — Villanova 

University.
Lapkr. 6 d. — Seton Hali 

Univ.
Lapkr. 7 d. — St. John’s 

Univ.
Lapkr. 9 d. — State Univer

sity of New Jersey.
Lapkr. 10 d. — University of 

Connecticut.
Lapkr. 11 d. — Providence 

College.
Lapkr. 12 d. — Boston Col

lege.
Lapkr. 14 d. — Syracuse 

University.
Vilniaus „Edroma” žais:
Lapkr. 4 d. — Creighton 

Univ., Omaha, NE.
Lapkr. 5 d. — Kansas State 

Univ., Manhatan, KS.
Lapkr. 6 d. — Emporia 

State Univ. Emporia, KS.
Lapkr. 8 d.— Western Illi

nois Univ., Macomb, IL.
Lapkr. 9 d. — DePaul Univ., 

1011 W. Belden Avė., Chica
go, IL.

Lapkr. 10 d. — University of 
Illinois, Champain, IL.

Jurgio Vodopalo VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, šią vasarą vykusiuose Lietuvoje, laimėtu aukso medaliu 
didžiuojasi visa jo sportiška šeima. Iš k.: Jurgis Vodopalas, dukros Vida Puodžiūnienė ir Ada Vodopalaitė, ir 
žmona Elvyra (ŠikšniGtė) Vodopalienė.

surašyti atsisakiusius, o tais 
pinigais paremti to tikrai rei
kalingus sportininkus iš Rusi
jos, Guduos, Sibiro ir kt. Jų 
buvo iš 17 valstybių.

— Kaip jauteisi, kai už
dėjo aukso medalį?

— Medalis tai nieko. Bet 
jaučiausi nugalėjęs paskutinį 
varžovą, kuris labai daug ru
siškai keikėsi. Kitas tai labai 
gražiai lietuviškai keikėsi, 
pvz., rupūžėle, gyvatėle ir 
pan. Bet tas bjaurus rusiškas 
keikimasis man labai nepati
ko.

— Ar buvo daug žiūrovų?
— Ne. Tik žaidėjų šeimos ir 

draugai.
— Tai tenisas nėra popu

liarus sportas?

JURGIS VODOPALAS GRĮŽO 
SU AUKSO MEDALIU

IR NIJOLĖ PASIPUOŠĖ AUKSU
U Spųjio 9 d. „Draugo” laikraš
tyje Luana Žalpienė išsamiai 
aprašė sėkmingą Lietuvos 
sportininkų pasirodymą 4-tose 
Pasaulio meistrų žaidynėse 
(World Masters Gamės). Jos 
vyko rugpjūčio 9-22 d. Port
land, OR. Mūsų sportininkai 
ten iškovojo įvairiose rungtyse 
net 20 medalių.

Viena aukso medalio laimė
toja, krepšininkė Nijolė Vai- 
čiulėnaitė-Kašelionienė, tuoj 
po varžybų Onutės ir Stasio 
Budėjų kvietimu, apsilankė 
Čikagoje. Praeityje žymi Lie
tuvos krepšininkė, su „Ki
birkšties” komanda aplankiusi 
ne vieną užsienio šalį, Nijolė 
JAV lankėsi pirmą kartą. Ap
žiūrėjusi Čikagos dangorai
žius ir kitokias įdomybes, ji 
užsuko ir į Jaunimo centrą, 
rugpjūčio 23 d. dalyvavo gegu
žinėje Lemonte. Ten mudvi 
susitikome ir pasikalbėjome. 
Pasaulio meistrų žaidynėse 
Lietuvos vyrų ir moterų krep
šinio komandos buvo laikomos 
favoritėmis. Pasisekė tik mo
terims — Vilniaus sporto vete
ranių klubo „Kamanė” krepši
ninkės savo amžiaus grupėje 
(40-ties metų ir vyresnės) iš
kovojo aukso medalius. Ko
mandos branduolį sudarė bu
vusios „Kibirkšties” ir Lietu
vos rinktinės žaidėjos.

Krepšinis Nijolei yra tik

laisvalaikio užsiėmimas, kuris 
netrukdo (o gal ir padeda?) 
sėkmingai darbuotis prancūzų 
kalbos ir literatūros specia
lybėje. Šiuo metu ji dirba Vil
niaus Pedagoginio universite
to Visuotinės literatūros ka
tedros vedėja, yra išleidusi 
knygų apie prancūzų literatū
rą, užsiima vertimais. 1998 m. 
„Karmen” pavadinimu pasiro
dė Nijolės Kašelionienės, kar
tu su Ramute Ramuniene, iš
verstos prancūzų rašytojo 
Prosper Merimee novelės.

Šiemet, lankantis Lietuvoje, 
man teko svečiuotis Nijolės 
mamytės, nusipelniusios mo
kytojos Ligijos Vaičiulėnienės 
namuose Kretingoje. Daug 
metų ji dėstė fizinį lavinimą 
mokykloje, bet vien tuo nepa
sitenkino. Nuo jaunystės pa
milusi tautinius šokius, ji visą 
gyvenimą liko jiems ištikima. 
Varčiau knygeles su L. Vai
čiulėnienės sukurtų šakių ap
rašymais apie choreografijos 
dėstymo metodiką. Ji buvo ne
pamainoma rengiant ir Že
maitijos, ir Respublikines dai
nų šventes. I Pasaulio lietuvių 
dainų šventės vyr. choreografė 
Ligija Vaičiulėnienė šių metų 
šventės metu buvo pagerbta 
priėmime pas prezidentą.

Obuolys nuo obels netoli rie
da...

Aurelija Dobrovolskienė

Kai kuris iš draugų pirmą 
kartą nuvyksta į Lietuvą, bū
na įdomu sužinoti jo įspū
džius. Jau kelintą kartą at
vykstančius gimines ir drau
gai sutinka su gėlėmis ir do
vanomis, o Jurgis Vodopalas 
ilgai laukęs, pirmą kartą apsi
lankęs Lietuvoje tapo apdova
notas aukso medaliu. Kadangi 
taip ypatingai Lietuvoje buvo 
sutiktas, prašysim jį patį pa
pasakoti.

— Kur tėviškė?
— Gimiau Panevėžyje, o gy

venau Mažeikiuose.
— Ar buvai nuvažiavęs į 

tėviškę?
— Buvau. Vienintelė vieta, 

kurią atpažinau buvo geležin
kelio stotis. Viskas taip užau
gę. Miestas turėjęs 8,000 gy
ventojų, dabar turi 60,000 - 
70,000. Nuėjau į kapines 
aplankyti tėvo kapą — nera
dau, jis dingęs. Vieta, kurią 
buvo įdomu pamatyti, tai pyli
mas ir malūnas prie Ventos. 
Malūno jau nebėra ir vietiniai 
žmonės jo nebeatsimena. Li
kęs tik pylimas. Venta akme
nimis apdėta taip, kaip atsi
menu kur aš vaiku būdamas 
maudydavausi. Vietoje malū
no restoranas, mokykla...

— Kaip pati sporto šven
tė?

— Šventė prasidėjo atidary
mu — priėmimu Kaune. Vis
kas buvo labai patrauklu. Vi
sur reklamos, skelbimai, svei
kinimai lietuviams suvažiavu
siems iš įvairių kraštų. Pri
ėmime sportininkus sveikino 
prezidentas Adamkus ir Sei
mo pirm. V. Landsbergis. Pas
kui visų sportininkų žygis per 
Kauną į stadioną. Žygiuo
jančius sportininkus linksmi
no ansambliai, kapelos. Vie
noje gatvėje vėl pasirodė pats 
prezidentas. Viskas buvo labai 
įspūdinga ir malonu.

— Kiek dalyvių?
— Tiksliai nežinau. Atrodė 

ne šimtai, bet tūkstančiai. Iš 
užsienio daugiausiai buvo ka
nadiečių. Jie padarė didelį 
įspūdį, nes turėjo juodas uni
formas su Kanados klevo lapu 
ir buvo gerai susiorganizavę. 
Iš JAV buvo iš visur, o di
džiausia grupė iš New Yorko.

bet

Po Dainų šventės Lietuvoje, ilgametę šokių dienos choreografę, nusipelniusią mokytoją Ligiją Vaičiulėnienę 
aplankė dukros ir vaikaitis. Iš k.: Ligija Vėževičienė, vaikaitis Algirdas Vėževičius, sportininkė dukra Nijolė 
Kašelionienė, Ligija Vaičiulėnienė ir Aurelija Dobrovolskienė.

Turėjome savo vėliavą, 
kažkaip pasimetėme.

— Ar visų sporto šakų 
rungtynės vyko tuo pačiu 
laiku?

— Ne. Įvairios rungtynės 
vyko skirtingose vietose ir jas 
stebėjome televizijoje.

— Dabar apie tenisą?
— Kadangi vienoje vietoje 

nebuvo užtenkamai aikščių, 
teniso varžybos vyko trejose 
vietose. Jauniausi žaidėjai Pa
langoje. Kita grupė — Kaune, 
o mes žaidėme Vilniuje. Gru
pės buvo sudarytos 10 metų 
skirtumu.

— Ar turėjote mokėti už 
aikštes?

— Vilniuje, atvykusieji į 
rungtynes visą dieną galėjo 
naudotis nemokamai. Palan
goje ir visur kitur, nors ir sa
kiau, kad atvykau į rungtynes
— visur reikėjo mokėti.

— Ar galėtum pąy^Įcyti 
kiek buvo teniso žaidėjų?

— Kadangi buvome taip iš
skirstyti į atskirus miestus, 
bendro skaičiaus nežinau, ga
liu tik pasakyti, kad mano 
amžiaus grupėje buvo tarp 25- 
30 žaidėjų. Vilniuje, kur žaidė 
prie Katedros jų buvo žymiai 
daugiau. Juo amžius didesnis, 
tuo žaidėjų skaičius mažesnis. 
Aš turėjau laimėti 3-jas rung
tynes. Žaidžiau su 3 žaidėjais. 
Vienas buvo Baltijos čempio
nas, vienas buvo vietinis jų 
treneris ir vienas iš Hamilto
no.

— Kaip oras? Ar palan
kus?

— Oras buvo geras. Bijojom 
lietaus, nes žaisti galima tik 
lauke. Vieną dieną truputį 
lašnojo, bet vis tiek žaidėm, 
nes mūsų aikštė buvo kilimas
— dirbtina žolė. Tie, kurie žai
dė prie Katedros, negalėjo 
žaisti lyjant, nes jų aikštės bu
vo molinės. Kartais tos aikštės 
buvo per sausos, net laistyti 
reikėjo, nes jos dulkėjo. Vėjui 
papūtus, gauni kalkių į akis.

— Ar turėjote uniformas?
— Neturėjom. Tik sportinė 

apranga.
— Kada medaliai buvo 

teikiami?
— Viskas vyko tuoj po rung

tynių. Mes Vilniuje turėjom 
oficialų uždarymą aikštėje 
prie Katedros, kartu su kita 
grupe. Su valgiais ir gėri
mais. Ant stalo buvo sudėti 
visi medaliai su pavardėmis.

— Koks buvo bendras 
vaizdas? Ar gerai susiorga
nizavę?

— Susiorganizavę buvo la
bai gerai. Įdėjo daug darbo ir 
pinigų. Kiekvienas žaidėjas 
prie registracijos gavo 150 li
tų, padengti nakvynės ir kitas 
išlaidas. Taip pat gavome visą 
maišą įvairios informacijos ir 
tapatybės kortelę su nuotrau
ka. Aš ir daug kitų užsienio 
lietuvių norėjom atsisakyti pi
nigų, bet rengėjai jokiu būdu 
nesutiko. Mano nuomone, jie 
turėjo turėti kokį nors lapą ir
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— Nėra daug aikščių. Pa
čiam Vilniuje matėme tik tas 
dvi vietas kur galima žaisti. 
Bet yra jaunimo labai gerai 
žaidžiančio. Juos galima būtų 
skirti prie profesionalų.

Jurgis Vodopalas gali būti 
daugeliui pavyzdžiu, kad ne
reikia pasiduoti metų skaičiui. 
Sulaukęs 71 metų Jurgis lai
mėjo aukso medalį seąjorų 
grupėje. Nepasiduokime ir 
mes! Genė Vasaitienė

VIDASJ. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

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

3800 W. 95 St. Tel. 706-422-0101
Valandos pagal susitanmą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v„ antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 

penktad. Ir šeitad. 9v.r.-12v.p.p.

SPORTO VADOVAI PAGERBĖ 
•J. VABALO ATMINIMA

Spalio 21 d., trečiadienį, Vil
niuje, Saltoniškių kapinėse 
Lietuvos' sporto vadovai pa
gerbė gporto veterano, kapito
no Jono Vabalo atminimą. 
Spalio 21 dieną šiai unikaliai 
Lietuvos sporto asmenybei bo
tų sukakę 90 metų.

Kūno kultūros ir sporto de
partamento vardu atminimo 
žodį taręs generalinio direk
toriaus pavaduotojas Algirdas 
Raslanas sakė, kad J. Vabalas 
visam laikui liks vienintelis 
šalies sportininkas, pasiekęs 
aukštų rezultatų net dešim
tyje sporto šakų. Dalyvauda
mas lengvosios atletikos var
žybose, 7 kartus gerino Lietu
vos rekordus, 12 kartų tapo 
šalies čempionu įvairiose šuo
lių rungtyse. Jis buvo ne tik 
sportininkas, bet ir pedago
gas, parašęs knygą „Jaunuolio 
fizinis rengimas”. Iškentėjęs

tremtį, J. Vabalas vėl darba
vosi Lietuvos sporto labui, 
ypač daug padėjo lengvaat
lečiams.

J. Vabalo, kaip Lietuvos ka
riuomenės kapitono šviesią 
biografiją priminė krašto ap
saugos viceministras Edmun
das Simanaitis, prisiminimais 
pasidalijo J. Vabalo bendra
darbis Jonas Karpavičius.

Pagerbime dalyvavo Kūno 
kultūros ir sporto departa
mento generalinis direktorius 
Rimas Kurtinaitis, Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
direktoriato vadovas Vytautas 
Zubemis, J. Vabalo žmona So
fija Vabalienė, kiti jį artimai 
pažinoję žmonės.

J. Vabalas mirė 1978 me
tais. Palaidotas Saltoniškių 
kapinėse, šalia būsimos sporto 
arenos — statomo dengto 
sporto maniežo. (Elta)

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

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

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.,
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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hilla. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

„LITUANICA” BAIGĖ PIRMENYBIŲ 
SEZONĄ

Spalio 25 d. „Metropolitan 
Soccer” lyga baigė rudens rato 
pirmenybių sezoną. „Lituani
ca” savo aikštėje turėjo rung
tyniauti prieš „Croatia” vie
nuolikę. Tačiau to klubo vado
vas tik išvakarėse pranešė, 
kad negali sudaryti komandos 
ir neatvyks rungtyniauti. To
kiu būdu jau antrą kartą šia
me sezone „Lituanica” buvo 
užskaityta 3-0 pergalė be žai
dimo.

Pirmąjį kartą mūsiškiai taš
kus be žaidimo gavo rugsėjo 
20 d., kai rudens rato pradžio
je iš pirmenybių iškrito lenkų 
„Cracovia”.

Tad iš 9 susitikimų „Litua
nica” sugriebė 5 pergales (iš jų 
dvi — be žaidimo) 2 kartus 
pralaimėjo ir vienas — sužai
dė lygiomis. Mūsiškiai pelnė 
16 taškų, kas „Lituanicai” 
turėtų lemti maždaug trečiąją 
vietą „Metropolitan Soccer” ly
gos I divizijos pirmenybių len
telėje. Oficialūs duomenys iš 
lygos vadovybės bus gauti vė
liau, tada juos ir pranešime.

Dabar „Lituanicos” vyrų ko
manda atostogaus iki 1999 m.

sausio mėnesio pirmojo sek
madienio, kuomet pradės pir- 
menybinius susitikimus salės 
futbolo („Indoor Soccer”) var
žybose. Kadangi praėjusią žie
mą „Lituanicos” futbolininkai 
iškovojo čempionų vardą I di- 
vizįjoje, tad ateinantį sezoną 
mūsiškiai žais jau pačioje 
aukščiausioje — „major” divi
zijoje, kurioje rungtyniauja 
pačios geriausios Čikagos ir 
apylinkių mėgėjų komandos.

ARTĖJA „LITUANICOS” 
POKYLIS

Pasibaigus „Lituanicos” vy
rų futbolo komandos sezonui, 
reikia jau rimčiau pagalvoti 
apie sparčiai artėjantį klubo 
metinį pokylį, lapkričio 21 d. 
(šeštadienį) vyksiantį PL cen
tro didž. salėje.

Laiko iki šio didžiausio klu
bo tradicinio renginio nedaug 
beliko. Todėl reikia kiek gali
ma greičiau rezervuoti vietas. 
Rezervacijas priima Laima 
Glavinskienė, tel. (630) 323- 
6302,

Šio pokylio metu bus trum-

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 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

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 lietuviškai

pai paminėta klubo gy 
48-ji sukaktis ir pager 
biau nusipelnę asmenys

NAUJOS AUKOS

Klubo iždininką Leoną Ju- 
raitį vėl pasiekė gerųjų klubo 
rėmėjų aukos. Jau nepirmą 
kartą šiemet stambesne auka 
prisidėjo buvęs treneris ir klu
bo pirmininkas Vytautas Mi 
ceika, atsiuntęs 250 dol. Šim
tinę dolerių klubo reikalams 
paskyrė buvęs klubo pirmo 
sios komandos žaidėjas dr. Ju 
liūs Ringus. Dr. Jonas Valaitis i 
prisidėjo su 50 dol. auka 
Šiems dosniesiems aukoto
jams klubo valdyba dėkoja.

E.Š.



ARTĖJA SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU AMERIKOJE 66-SIS 

SEIMAS
Bus paminėta šios seniausios JAV organizacijos 

112-sis gimtadienis

EDVARDAS

Paskutiniais metais jau ma
žai girdime apie Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje (trumpai 
— SLA) — seniausios lietuvių 
organizacijos Amerikos žemy
ne veiklą. Tačiau dar ji tebe
gyva, nors ir jau sulaukusi gi
lios senatvės — 112-sios egzis
tavimo sukakties, savo delega
tus bei svečius kviečia į 66-jį 
seimą Floridon.

Šis seimas prasidės lapkri
čio 4 d., 2 vai. p.p., Dolphine 
Beach Resort viešbutyje, St. 
Petersburg Beach, Floridoje. 
Pagal delegatams išsiuntinėtą 
programą, pirmąją dieną bus 
atstovų registracija, giedami 
JAV ir Lietuvos himnai, bus 
sukalbėta invokacija; po to — 
sveikinimai, atstovų vardo- 
šaukis ir mandatų įteikimas. 
O tos dienos vakare tame pa
čiame viešbutyje vyks susipa
žinimo pramoga.

Seimo posėdžiai prasidės 
lapkričio 5 dieną ir juos numa
tyta baigti lapkričio 6-ją. Šie 
posėdžiai jau bus vykdomi pa
gal organizacijos numatytą 
tvarką, pradedant prezidento 
bei kitų pareigūnų praneši
mais. Tie, kurie jau anksčiau 
panašiuose seimuose yra daly
vavę kaip delegatai ar svečiai, 
žino šių oficialių organizacijos 
suyažįavimų pravedimo for- 
jpą,. kpi'i visada yra ta pati, 
nėbėnt jeigu iš anksto yra pra
nešama apie kurio nors naujo 
punkto įtraukimą.

Reikia pasakyti, kad St. Pe- 
tersburgas jau antrą kartą 
priiima SLA delegatus bei sve
čius. Atsimenu tą šiltą nuo- 
taika^kurią tpp vietovės lietu- 
**a>--«udarė -^atvykūšiėms į 
1982-jų metų seimą. Tuomet 
jis ir dalyvių skaičiumi dar 
buvo gana gausus: posėdžių 
salėje būdavo 60-70 žmonių. 
Šiemet jau tikimasi tik apie 
35 delegatų iš įvairiose JAV 
išsidėsčiusių SLA kuopų.

Ątrodo, kad ši organizacija 
^ergą senatvės liga (tikrąja šio 
žodžio prasme) ir jau reikia 
rimtai susirūpinti, norint, kad 
ji dar ilgesnį laiką galėtų tar
nauti lietuviams kiek įmano
ma, naudingesnėje formoje — 
ne vien tik kaip apdraudos 
bendrovė mirties atvejyje.

Žvilgsnis į SLA praeitį

Čia bent trumpai norisi nu
sikelti į 1886-sius metus — 
šios organizacijos gimimo lai
kus. Mintis įkurti Susivieni
jimą kilo New Yorke 1886 m. 
balandžio 17 d. Šio sumanymo 
pradininkais buvo: dr. J. Šliū
pas, P. Paseckas, P. Rama
nauskas, Bučinskas, V. Dzian-

ŠULAITIS

kauskas, A. Juškauskas.
Jau pačioje pradžioje būta 

nesutarimų tarp kunigų vado
vaujamos visuomenės žmonių 
ir taip vadinamų „bedievių”. 
Tarp jų vyko trintis, kol 1889 
m. lapkričio 4 d. buvo inkor
poruota organizacija, pavadin
ta „Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje”. Tačiau šios dvi 
pagrindinės grupės ir toliau 
tarpusavyje kovojo, net orga
nizacijos seimuose.

Vėliau katalikiška grupė iš 
Susivienijimo pasitraukė ir 
įsteigė atskirą Susivienijimą, 
kuris irgi gyvuoja iki šių die
nų.

Dar vienas skilimas įvyko 
1930 metais, kuomet 36-me 
seime Čikagoje atskilo komu
nistuojanti delegatų dalis: iš 
487 seimo delegatų išėję 180 
komunistų atstovų padarė sa
vo seimą, norėdami perimti 
organizacijos valdžią. Teismui 
atmetus jų skundą. Susivieni
jimas neteko apie 3,000 narių, 
kurie įkūrė atskirą organiza
ciją — pačią mažiausią iš trijų 
— taip pat dar veikiančią ir 
dabar.

SLA įtakingiausia JAV 
lietuviu organizacija

Bent pirmąjį pusšimtį metų 
nuo įsisteigimo SLA buvo pa
grindinė JAV lietuvių organi
zacija, kuri reiškėsi ne vien 
tarpusavio nesutarimais, bet 
nuveikė didžiulius darbus šio 
krašto tautiečių tarpe.

Vartant senuosius JAV lie
tuvių leidinius užtinkame fak
tų, pažyminčių anų dienų SLA 
didybę. 1906 m. gegužės 28-31 
dienomis Čikagoje įvykusio 
seimo metu buvo pritarta Lie
tuvoje vykusiai revoliucijai ir 
pasipriešinta pavergėjams ru
sams. Seniausiame Čikagos 
lietuvių telkinyje Bridgeporte 
plevėsavo lietuviškos ir JAV 
vėliavos ir seimas atrodė kaip 
didelė lietuvių šventė. Buvo 
surengta eisena, kurioje daly
vavo 13 įvairių draugijų, buvo 
matyti net 70 karietų. Eisena 
išsitęsė per 10 blokų. Tai buvo 
pats didžiausias to meto lietu
vių pasirodymas Čikagoje.

1910 metų seimas taip pat 
vyko Čikagoje. Į seimo iškil
mes vien tik iš Bridgeporto at
vyko 37 draugijų nariai su 8 
orkestrais. Važiavo apie šimti
nė vežimų ir karietų. Seimo 
proga Columbus teatre buvo 
suvaidinti M. Petrausko kūri
niai „Birutė” ir „Šienapjūtė”.

Čia tik trumpai norisi pasa
kyti, kad SLA kūrė žmonės, 
kurie vadinosi aušrininkais, 
taigi lietuvių tautinio atgimi
mo laikraščio .Aušros” pase-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje vykdomoji valdyba. Iš kairės: iždo globėja Nellie Bayoras-Romanas, ižd. Loret- 
ta Stukas, daktarė kvotėja dr. Aldona Skripkus, gen. sekretorė Genovaitė Meiliūnienė; II eil.: pirm. Vytautas 
Kasniūnas ir vicepirm. John Lapinski.

kėjai. Jų nemaža jau gyveno 
Amerikoje, o vienas jų — 
.Aušros” redaktorius dr. Jonas 
Šliūpas, buvo pagrindiniu Su
sivienijimo steigėjų. Taigi tuo 
metu SLA buvo Aušros” idėjų 
platintojas Š. Amerikos žemy
ne.

SLA Povilo Dargio 
laikais

Man yra tekę stebėti SLA 
organizacijos veiklą nuo pat 
atvykimo į Ameriką dienų — 
1949-jų metų. Dar ir tuomet ji 
buvo viena stipriausiųjų ir di
džiausiųjų lietuvių telkinių 
šiame krašte. Mūsų čia rastos 
Amerikos Lietuvių tarybos 
(ALTO) eilėse ji buvo viena 
pagrindinių.

Bet, kuomet į šį kraštą atvy
kusi naujųjų emigrantų — ka
ro pabėgėlių banga pradėjo 
steigti savąs „ organizacijas, 
SLA‘> jau -v-ąidino męnkesnį 
vaidmenį. tji. .' ’ i

Tačiau, kada į SLA centro 
valdybos pirmininko (oficialiai 
vadinamo Pildomosios Tary
bos prezidento) postą atėjo 
(1956 m.) didelis JAV lietuvių 
veikėjas Povilas Dargis iš 
Pittsburgo, PA, padėtis vėl pa
gerėjo. Šis buvęs ALTO pirmi
ninkas, o vėliau vicepirminin
kas, ilgametis Pittsburgo liet. 
radijo programos vedėjas, tu
rėjęs teisininko išsilavinimą, 
užėmęs aukštas pareigas 
amerikiečių tarpe, vėl bandė 
SLA atšviežinti, sustiprinti.

Atsimenu, jis dažnai man 
telefonu iš Pittsburgo skam
bindavo ir kvietė būti organi
zatoriumi, steigti kuopą, popu
liarinti SLA lietuvių tarpe. Jo 
prašymo pasiklausęs, suor
ganizavau naują kuopą, tapau 
Jaunimo komisijos pirminin
ku, dalyvaudavau seimuose ir 
pan.

Tačiau P. Dargio aktyvią 
veiklą nutraukė mirtis, užklu-

pusi jį 1990 m. sausio 12 d. 
Tuomet jo pareigas perėmė 
bendrapavardis (ne giminė) 
dr. Vytautas Dargis. Jeigu jo 
pirmtakas buvo plačių pažiū
rų, skatinantis vienyti lietu
vius, tai naujasis pirmininkas 
tuo nepasižymėjo, o be to, nes
kyrė savo darbui reikiamo dė
mesio. Todėl SLA veikla metai 
po metų vis mažėjo, naujų na
rių vis mažiau įsijungdavo.

Kamuojamas sunkios ligos, 
neseniai dr. V. Dargis iš prezi
dento pareigų pasitraukė ir jo 
vietą užėmė viceprezidentas ir 
kartu SLA lęidžiamo organo, 
102 metus gyvuojančios „Tė
vynės” redaktorius, žurnalis
tas ir visuomenininkas Vytau
tas Kasniūnas. Jis laikinai 
eina prezidento pareigas iki 
kitų rinkimų.

Ką žada ateitis?

Apį&, JJ2 metų priskaičiuo- 
,4ftl)čįų organizacijų yra sunkų 

trūmpai apibūdinti. Šiame ne
ilgame apžvalginiame rašinyje 
gal yra tam tikrų neaiškumų, 
kurie noromis nenoromis atsi
randa, kuomet prisireikia 
trumpinti, apibendrinti.

Tačiau čia gal reikėtų akcen
tuoti, kad šiame dešimtmetyje 
SLA reikalai staigiai pakrypo 
neigiama kryptimi. Kai kurias 
iš priežasčių paminėjome, ki
tas gal ateityje (po seimo) bus 
galimybė padiskutuoti.

Čia norisi palinkėti, kad į 
66-jį SLA seimą sulėkę delega
tai rimtai diskutuotų klausi
mus, kad ne vien tik keltų 
rankas pranešimų priėmimui. 
Atrodo, jog tai gali būti istori
nis seimas, nuo kurio priklau
sys šios seniausios Amerikos 
lietuvių organizacijos likimas. 
Reikia manyti, kad šios orga
nizacijos vadovybė rimtai pa
žiūrės į apsiimtą atsakomybę 
ir jos steigėjų — aušrininkų ir 
panašių idėjų žmonių viltis 
bei tikslus.

OPUSDEI ŠVENČIA 
SEPTYNIASDEŠIMTMETĮ

Spalio 1-ąją, Šv. Angelų Sar
gų šventės dieną, Vilniaus ar
kikatedroje bazilikoje buvo au
kojamos šv. Mišios „Opus dei” 
septyniasdešimtmečio proga. 
Šv. Mišias aukojo vysk. Jonas 
Boruta, SJ, „Opus dei” pre- 
latūros vikaras Baltijos šalims 
kun. Andrius Lavin ir trys 
„Opus dei” prelatūros kuni
gai.

„Opus dei” 1928 m. spalio 2 
d. Madride įkūrė palaiminta
sis Josemaria Escriva. Nuo 
1930 m. „Opus dei” priklauso 
ir moterys. „Opus dei” misija 
— skatinti visų luomų krikš
čionis gyventi visiškai tikėji
mą atitinkantį gyvenimą pa
siliekant pasaulyje ir taip pri
sidėti prie visų visuomenės 
sluoksnių evangelizavimo. Ki
taip tariant, skleisti žinią, kad 
visi pakrikštytieji yra pašauk
ti šventumo, ir supažindinti 
visus su Evangelija, kaip įpa
reigojo Vatikano II Susirinki
mas. Šiuo metu Šventojo Kry
žiaus ir „Opus dei” asmeninei 
pleratūrai priklauso 1,600 ku
nigų iš viso pasaulio.

Sakydamas pamokslą, vysk. 
J. Boruta, SJ, klausė, kodėl 
„šiandien Bažnyčia turi mažai 
įtakos ne tik politiniame, so
cialiniame, bet net ir kultūri
niame gyvenime”. „Galbūt 
esame kalti patys krikščio
nys, atskyrę dvasinį, maldos 
gyvenimą nuo viso kito gyve
nimo. O juk turime skelbti 
Evangeliją”, —kalbėjo jis. Vys
kupas akcentavo „Opus dei” 
aktualumą mūsų visuome
nėje, kuri dar linkusi manyti, 
kad šventumo siekti gali tik 
dvasinio luomo atstovai.

BŽ, 1998 Nr. 19
• Tiesa ir melas eina greta 

kaip bėgiai; tik posūkiuose 
mes pasvyrame, kaip trauki
nys, į vieną ar kitą pusę.

Anonimas

Danutė Bindokienė

Bet liko ji vis tiek
gyvatė

Kažkada teko skaityti su-i 
simąstymo vertą posakį: „Gy-j 
vatė odą metė, bet liko ji vis 
tiek gyvatė”. Tas posakis 
Jiškyla iš atminties rūkų, pasi
girdus žinioms, kad komunis
tinė Kinija vėl suaštrino disi
dentų varžymus ir perse
kiojimą, nors šio mėnesio 
pradžioje jos vyriausybė iš
kilmingai pasirašė „Tarptau
tinę sutartį dėl pilietinių ir 
politinių teisių”.

Kurį laiką prieš šios sutar
ties pasirašymą buvo mano
ma, kad Beidžingas iš tikrųjų 
pradeda suteikti daugiau lais
vių demokratijos šalininkams. 
Buvo net leista įkurti svar- 
stybų grupę, Kinijos sostinėje 
organizavusią seminarus įvai
riais galimų pasikeitimų ar 
pakeitimų komunistinio re
žimo vyriausybėje klausimais. 
Š.m. rugpjūčio mėnesį buvo 
paruoštas ir išleistas 39 
straipsnių rinkinys, kurio pa
grindinė mintis prieštarauja 
komunizmo dogmoms ir perša 
demokratines idėjas.

Vakariečiai politikai ir žur
nalistai gaudyte gaudė kiek
vieną „teigiamą” užuominą 
apie laisvėjančią atmosferą 
Kinijoje. Galbūt ne tiek dėl to 
krašto gyventojų gerovės ir 
teisių, kiek norėdami sau ir 
kitiems įrodyti, kad Bei
džingas vis dėlto keičiasi, o 
visi prekybiniai ir kitokie 
ryšiai, kuriuos JAV vyriau
sybė bei verslininkai stengiasi 
stiprinti, nepaisant gausių 
žmogaus teisių pažeidimo, 
kažkaip savaime išsispręs, 
niekam per daug nenuken- 
čiant.

Praėjus vos kelioms sa
vaitėms po minėtos tarptau
tinės sutarties pasirašymo, 
Kinijos vyriausybė vėl parodė 
savo tikrąsias spalvas (o jos 
dar labai ryškiai raudonos). 
Šios savaitės pirmadienį buvo 
uždaryta Kinijos Plėtojimo 
unija, ruošusi seminarus de
mokratinėmis temomis, vy
riausybės cenzoriai griežtai 
uždraudė platinti knygą, 
propaguojančią politinius pa
sikeitimus Kinijoje, o pa
starųjų trijų dienų laikotar
pyje sulaikyta ir tardyta bent 
pora dešimčių žinomų demo
kratijos šalininkų, pareiš
kusių solidarumą tos knygos 
autoriams bei leidėjams.

Ypač nukentėjo Kinijos Plė
tojimo unijos vadas, 42 metų 
amžiaus Peng Ming, organiza
vęs seminarus įvairiomis te
momis — nuo aplinkosaugos 
iki demokratinės politikos teo
rijų. Nors tie seminarai nesu- 
traukdavo per daug dalyvių, 
bet vis dėlto buvo laikomi 
šviežio oro srovėmis, padvel

kusiomis į ankštus komuniz 
mo rėmus uždarytai visuome 
nei.

Kinijos vyriausybė paneigia 
kad disidentai vėl atsidūrė pi 
padidinamuoju stiklu — yri 
sekami ir įvairiai terorizuoja 
mi. Oficialiai paskelbta, kat 
jokie politinių teisių ar lais 
vių pažeidimai Kinijoje neeg 
zistuoja, tačiau žmogaus tei 
šių sąvoka tame krašte yn 
kiek skirtinga nuo vakarie 
tiškosios: ji turi prisitaikyt 
prie kinietiškų tradicijų ii 
tautos poreikių. Vakariečiams 
patariama nesikišti ten, km 
jie nieko neišmano.

Nors šio mėnesio pradžioje 
Beidžingo vyriausybė pasirašė 
sutartį, įpareigojančią gerbti 
savo gyventojų politines bei 
asmenines laisves, tačiau ji 
pasiliko teisę, prieš sutartį ra
tifikuodama, atmesti bet ku
riuos punktus, prieštaraujan
čius Kinijos įstatymams ar 
tradicijoms. Taigi ilgainiui ki- 
nietiškoji sutarties versija ga
li būti labai skirtinga nuo ori
ginalo.

Pastaruoju metu pagausėjo 
tarptautinių konferencijų ir 
sutarčių įvairiais opiais, klau
simais — tiek ekologiniais, 
tiek politiniais, tiek ir žmo
gaus teisių apsaugos. Daug 
tarptautinių suvažiavimų 
ruošiama po Jungtinių Tautų 
sparnu. Galbūt pagrindinė to
kių konferencijų nauda yra 
tai, kad draugai ir priešai 
(arba buvę priešai) kone pir
mą kartą susirenka diskutuoti 
visiems bendras problemas ir 
mėgina rasti joms sprendi
mus. Nors po konferencijos, 
išsiskirstę kas sau, daugumas 
priimtas rezoliucijas-tir pasi 
rašytas sutartis 'ignoruoja 
tačiau yra ir į jas rimtai žiū 
rinčių. Jau ir toji nežymi da 
lis gali padaryti skirtumą mū 
sų planetoje.

Nereikia abejoti, kad pasi 
keitimai ilgainiui bent iš da 
lies išbaltins ir raudonąją Ki 
niją, nes jos gyventojai jau yra 
užsikrėtę vakarietiško inateria 
lizmo virusais. Didžioji Kini 
jos siena, tiek dešimtmečių 
saugojusi tautą nuo vakarie 
tiškos įtakos, jau gerokai 
suaižėjusi — pro jos plyšius 
vis gausiau veržiasi svetima 
kultūra, gaminiai it žmonės 
kurie atsiveža savo papročius 
bei pasaulėžiūrą. Kartą at 
kimšus magiškąjį butelį ir iš 
jo išleidus milžiną, atgal su 
varyti nelengva, o galbūt vi 
siškai neįmanoma. Bet tuo 
tarpu Kinija ir komunistinė 
ir pavojinga, ir taip pat reika 
linga — ypač jos neužka 
riautos rinkos JAV ir' kitų 
vakarietiškų valstybių ekspor 
tui.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
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Žinojau, kad tuoj bus upelis, paskum vieno kamba
rio mokykla, vienos vienutės kalėjimas, bažnyčia, ku
rioje kažin kas mėgina Bachą. Pamėgina ir palieka 
nutrauktą gražiausioje vietoje.

— Užeikim, — pasako Jim. — Mudu skolingi už 
gerą pavėžinimą.

— Be tamstos būtumėm sumirkę kaip vandeninės 
Žiurkės, — kviečia ir Cynthia.

Jos kvietimas kone išmuša mane iš vėžių. Kai į 
mane atsisukusi šneka pamatau, kad jos akys tamsiai 
rudos, labai gyvos ir pilnos tviskančios ugnies, tokios 
gręžiančios kiaurai, bet atsiprašau. Be jokio reikalo 
pameluoju, kad manęs jau laukia čia pat už kelių 
mylių seni bičiuliai ir kad būtų labai negera juos vers
ti dar ilgiau laukti.

— Tai duok nors adresą, atsiųsiu kokią nuotrauką 
tos vietos, kur nefotografavai.

Daviau. Taip ir persiskyrėm. Veidrodėly dar kiek 
mačiau juodu prie užkandinės durų. Ji dar pakėlė ran
ką ir pamojo. Kas jie? Brolis ir sesuo, vyras ir žmona, 
mylimieji ar tik du jaunuoliai, surišti kalnų pamėgi
mu? Jis santūrus, gal net profesionalas fotografas, ji 
kerinčiu atvirumu spinduliuojanti jaunystė.

Neklydau: tuoj buvo upelis, paskum vieno kamba
rio mokykla, kalėjimas, bažnyčia. Tyčia stabtelėjau ir 
pravėriau langą. Buvo tylu. Niekas negrojo, net ir kuo
sos netriukšmavo. Suktelėjau galvą į dešinę pasakyti 
Cynthijai, kad prieš keletą dienų čia girdėjau Bachą, 
bet sėdynė buvo tuščia. Šyptelėjau pats iš savęs, nes 
pajutau, kad ta mergaitė gal ir ilgokai toje sėdynėje 
kartu su manim važinės. Aldona ne, bet ji važinės. 
Kas būtų jeigu galėtum laiką pasukti atgal.

Tokį galą apsukęs ir netyčia atvestas atgal, ne
galėjau kaip niekur nieko praslinkti pro šalį. Sustojau. 
Joną radau už baro. Pamatęs išėjo pasitikti.

— Tai va ir pabėgėlis! — net rankas išskėtė, lyg 
apkabinti norėdamas. — Sušlapai?

— Ne aš, debesys. Užėjo, lyg būtų reikėję. Bet su
radau tokią vietą, kurios ir jūs turbūt nežinote.

— Kur?
— Ne taip ir toli. Jeigu debesys išsiskirstytų, nu- 

vežčiau parodyti.
Aldoną suradau virtuvėje. Kai pasakiau, kad noriu 

tik užkąsti ir traukti namo, ji visiškai pasišiaušė. Net

Joną pašaukė. Ir tas nė girdėti nenorėjo.
Ar manai, kad visą laiką toks oras bus? Pra

giedrės, pasidairysim. Juk sakei, kad vienas gyveni, 
kad atostogos geras metas pabėgti nuo įkyrėjusių ke
turių sienų, o dabar ėmei ir pasiilgai. Pažiūrėk pro 
langą — nebelyja, tik krapsnoja. Rytoj gal ir saulė pa
sirodys.

Nepatogu buvo užsispirti. Vėl susinešiau daiktus į 
tą patį kambarį.

Kai per vakarienę pasakiau apie tą aukštą iškyšulį 
kalnų kelučio vingy, nenustebinau. Aldona jį gerai 
žinojo.

— Jeigu nebūtum taip nelauktai išdulkėjęs, bū
čiau pati parodžiusi. Laukiau pilnačio. Lietuje nema
čiau, bet šiaip mačiau ne sykį. Norėčiau, kad tą vietą 
pamatytum pilnaty.

Mėginau įsivaizduoti, ir akyse maišėsi kitas Čiur
lionis.

Į vakarą lietus visai apstojo, bet Velniakalnio (tas 
vardas besišnekučiuojant nelauktai nuo liežuvio nušo
ko) viršūnė tebelindėjo debesyse.

— Kažin kaip dabar ten atrodo? — pasakiau aki
mis parodžiau į kalną.

— Šlapia, — nusijuokė Aldona.
— Ne visada, — įsiterpė Jonas. — Kartais jokio 

šlapumo nėra, tik vėjas pro patį nosies galą debesų 
dribsnius vėto. Atkiši išskėtęs pirštus, debesys pro tar

pupirščius dryksta, o ranka jokio drėgnumo nejaučia.
Mačiau tokius debesų dribsnius ir aš, tik niekada 

neatėjo mintis leisti jiem pažaisti su išskėstais pirš 
tais.

Kitą rytą pro langą net saulė įšvito. Atsikėliau 
Dangus tebebuvo apsiniaukęs, tik rytuose švietė viena 
kita praskiebėlė. Saulutė į ją ir buvo pataikiusi. Kai 
nas tebelindėjo debesyje, o už jo dangus lygus ir tam 
šiai pilkas.

Radęs virtuvėje besiruošiančią Aldoną pasisveiki 
nęs paklausiau:

— Kada bus pilnatis?
— O kada tik nori. Šiandien, ryt, poryt.
— Ar čia pas jus ir mėnulio atmainos eina paga 

pareikalavimą? pajuokavau.
— Kaip kada. Šį sykį tai jau taip. Jeigu ir no 

rėtum, nebepakeistum. Pilnatis yra pilnatis. Nei jau 
nu, nei delčia jo nepaversi, —juokavo tvarkydamasi.

Šnekėjom ir juokavom, lyg būtumėm labai seni ii 
geri pažįstami, ir man jau nebe pirmą kartą dingte 
Įėjo, kad radau žmogų, kuris ir neužkurda mas-lieps 
nos traukia kartu būti.

Mums bejuokaujant Jonas įkišo galvą pro duris.
— Kalnas galvą tebeslepia debesyse.
— Mačiau.
— Ar dar nepraėjo noras pamatyti?

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKOS RADIJO 
VALANDĖLĖS AMERIKOJE
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Man tenka kalbėti apie 
Amerikos lietuvių radijo va
landėles, kurios dažniausiai 
vedamos tik lietuvių kalba 
nors kartais naudojama vieti
nė kalba, transliuojant lietu
viams, gyvenantiems toliau 
savo telkinio.

Lietuviškos radijo laidos 
Amerikoje prasidėjo 1927 me
tais. Pirmoji buvo „Dirvos” 
laikraščio radijo valandėlė 
Clevelande. Jos vedėjas buvo 
Karpius. Valandėlė veikė iki 
1932 m. 1929 m. rugsėjo 17 
dieną Čikagoje buvo pradėta 
„Naujienų” dienraščio ir pre
kybininko J. Budrio savaitinė 
vienos valandos programa. 
Tais pačiais metais, gruodžio 
1 dieną, Budrikas atsiskyrė 
nuo „Naujienų” ir pradėjo 
savo valandėlę, o gruodžio vi
duryje pasigirdo ir „Draugo” 
dienračio programa.

A. Vanagaičio įsteigta valan
dėlė „Margutis” yra viena iš 
ilgiausiai veikiančių laidų, 
girdima Čikagoje bei jos apy
linkėse 63 metus.

Valandėlės veikia Boston, 
Hartford, New York, Balti- 
more, Philadelphia, Cleve
lande, Los Angeles, Rochester 
telkiniuose. Čikagoje girdimos 
trys valandėlės, tuo būdu pa
tarnaujant lietuvių klausyto
jams visą dieną. Detroite vei
kia dvi valandėlės: Amerikos 
Lietuvių radijo klubo balsas, 
girdimas jau 54 metus, ir Lie
tuviškųjų melodijų radijo va
landėlė, transliuojama du kar
tus, veikianti nuo 1950 metų. 
Valandėlės yra finansuojamos 
komerciniais skelbimais arba 
klausytojų aukomis. Kelios va
landėlės yra išlaikomos orga
nizacijų ar specialiai įsteigtų 
klubų, pavyzdžiui, Philadel-
phijos Bendruomenės balsas 
aidi nuo 1953 m. Detroite 
įsteigtas Amerikos Lietuvių 
balso klubas, kurio nariai pa
deda išlaikyti valandėlę. Cle
velande, naujai lietuvių ban
gai atvykus, 1949 m. rugsėjo 8 
dieną, Juozas Stempužis pra
dėjo transliuoti „Tėvynės gar
sų” programą, kuri, Juozui mi
rus, tęsiama Aldonos Stem- 
pužienės.

Kasdieną transliuojamos lie
tuviškos radijo laidos yra tik
tai Čikagoje, kur yra didžiau
sias lietuvių skaičius. Čia po 
pietų kasdieną yra transliuo
jamas „Lietuvių ekspresas” 
— Mariaus Lapo vadovaujama 
valandėlė, kuri daugiau patar
nauja ir yra skirta neseniai 
atvykusiems lietuviams.
„Margutis II” , transliuojama 
kiekvieną vakarą, perduoda 
žinias, pranešimus ir įvykius, 
skirtus visai lietuviškai visuo
menei. Anatolijaus Siuto vado
vaujama valandėlė sekmadie
nio rytais papildo šių dviejų 
programų laidas savo komen
tarais, žiniomis ir informacija.

Apskritai visų valandėlių 
ruoša, išlaikymas ir perdavi
mas priklauso daugiausia jų 
redaktoriams. Valandėlės ve
dėjui pasitraukus, sunku yra 
surasti įpėdinį ar pakaitalą.

Valandėlių programos sudė
tis keitėsi su laiku. Pirmosios 
programos reikalaudavo, kad į 
studiją atvyktų ir meno viene
tai. Atsiradus plokštelėms, 
muzikinė programos dalis pa
lengvėjo. Nuo 1950 iki 1970 
valandėlės atliko didelį kultū
rinį darbą, pristatant chorų, 
pavienių solistų ir orkestrų 
išleistas plokšteles. Valan
dėlės taip pat susilaukdavo 
lietuviškos muzikos plokšte
lių, išleistų okupuotoje Lietu
voje. Valandėlės vedėjams 
prasidėjo muzikinių leidinių 
konkurencija.

Plokšteles pakeitė kasetės ir 
kompaktinės plokštelės (CD). 
Su Lietuvos nepriklausomy

bės atsatymu klausytojai pa
reikalavo daugiau informa
cijų apie įvykius iš Lietuvos. 
Valandėlė turėjo prisitaikyti, 
perduoti daugiau informacijos, 
pasikalbėjimų, analizių ir ko
mentarų. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, valandėlės 
susilaukė ir naujo konkurento 
— Vilniaus radijo užsieniui.

Kiekviena valandėlė lietuvių 
telkinyje prisideda prie jo 
veiklos, todėl ir radijo laidos 
bus girdimos, kol telkiniuose 
bus veikla ir lietuvių.

Valandėlių paruošimas ir 
perdavimas yra pigiausias 
būdas perduoti žinias, for
muoti klausytojų nuomonę ir 
suteikti pramogų.

Negaliu nepaminėti dar 
dviejų lietuvių radijo pro
gramų, kurios buvo ir dar 
yra reikalingos bei naudingos 
Lietuvai — tai „Amerikos bal
sas” (Voice of America) ir 
„Europos radijas”.

„Amerikos balso” lietuvių 
skyrius perduoda Amerikos 
vyriausybės žinias Lietuvai. 
Lietuvių skyrių sudaro šeši 
tarnautojai. Jų penkerių metų 
ateitis priklauso nuo dabar
tinės vyriausybės. Lietuvių 
Bendruomenė negali tų laidų 
pamiršti ir turi budėti, kad šis 
skyrius nebūtų uždarytas.

„Laisvės radijo” lietuvių 
skyrius susideda iš 15 tarnau
tojų ir taip reikalingas anali
zuoti Lietuvos veiklą.

Turint savo žurnalistus, lie
tuvių visuomenė per internetą 
turi progos sekti lietuvių sky
riaus veiklą ir naudotis jo 
žiniomis. „Radio Free Europe” 
ateinančiais metais turi būti 
parduota. Reikia budėti, kad 
naujas savininkas nepanai
kintų lietuvių skyriaus. Už
davinys vertas tiek LB, tiek
VVashington, DC, esančios am
basados dėmesio. Reikia ste
bėti ir reaguoti į šių svarbių 
laidų ateitį.

Valandėlių klausytojai ir rė
mėjai yra vyresniosios kartos. 
Ši karta taip pat klauso Vil
niaus radijo užsieniui, kuri 
šiuo metu transliuojama per 
vokiečių „Deutsche Welle” ban
gų tinklą. Lietuvai reikėtų 
įsigyti ir turėti savo trumpų 
bangų siųstuvus, kurie per
duotų laidas užsieniui. Ypač 
perdirbant Lietuvoje stovin
čius trumpų bangų kliudyto- 
jus. Gal 24 valandos yra ir 
brangus vyriausybės investa
vimas, tačiau ketvirtadalis 
lietuvių gyvena užjūryje, tad 
lietuvybės išlaikymui ši inves
ticija būtų labai maža, o rezul
tatai dideli.

Baigiant siūlr u: 
remti, informuoti ir skatinti 

tolimesnę radijo valandėlių 
veiklą;

nepamiršti „Amerikos bal
so” ir „Laisvės radijo” lietuvių 
skyrių darančių įtaką JAV 
vyriausybei, kad jų veikla yra 
naudinga ne tik Lietuvai, bet 
ir išeivijos radijo valandėlėms 
pasiūlyti ir padėti Lietuvai įs
teigti savo trumpų bangų radi
jo stotį.

Algis Zaparackas

Kaukių baliaus sueiga. Tai viena įdomiausių Gedimino šventės dalių.
Eltos nuotr.

LITHPEX XXVII parodoje filatelistų draugijos „Lietuva” valdybos narys Edmundas Jasiūnas (kairėje) ir pirmi- 
įinkas Jonas Variakojis stovi prie lietuviškų pašto ženklų rinkinio, kuris bus padovanotas Lietuvai. Paroda
vyko spalio 23-25 dienomis Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje.

ARTĖJANT „VAIDUOKLIŲ” VAKARUI 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654
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Kasmet spalio paskutinę 
dieną, Visų Šventųjų pagerbi
mo išvakarėse, į mūsų namų 
duris beldžiasi ir vaikučiai, ir 
paaugliai, pasidabinę kaukė
mis, reikalaudami „pavaišini
mo” (Trik or treat). Tai nera
mus ir nuotykingas vakaras, o 
dar vos prieš kelis metus buvo 
kreida aprašomos sienos, iš
verčiamos šiukšlių dėžes ir 
daroma kita žala. Laikui bė
gant, keičiasi papročiai ir tra
dicijos, tačiau graudu, kad iš 
grynai religinio pobūdžio 
šventės pasidarė savotiškas 
pajuokos ir negražių „špose
lių” vakaras.

Popiežius Gregorijus III 
(731-741), Šv. Petro bazilikoje 
pašventinęs Visiems Šven
tiems dedikuotą koplyčią, spa
lio 31 dieną paskyrė Visų 
Šventųjų pagerbimo dienos 
išvakarėms. Toji grynai religi
nio pobūdžio tradicija prigijo 
ir katalikų, ir anglikonų baž
nyčiose, pavadinta „Haillo- 
ween”, iš dviejų žodžių pada
rius vieną: „Hallow” — šven
tas, ir „een” arba „eve” — 
išvakarės. Folkloro specialis
tai ir žinovai tvirtina, kad tą 
dieną buvo tęsiamos pagonių 
derliaus šventės tradicijos, 
kartu su obuoliais, riešutais, 
raganomis, juodais katinais ir 
skeletais.

Katalikiškuose lotynų kraš
tuose visų šventųjų išvakarės 
yra grynai religinio pobūdžio, 
tačiau Anglijoje, Airijoje ir 
JAV, šalia religinių apeigų, 
išliko ir senųjų pagoniškų tra
dicijų tąsa su nemaloniomis 
išdaigomis, vaiduokliškomis 
kaukėmis, netvarkingu elge
siu ir triukšmu. Kai kurios 
mokyklos, norėdamos sustab
dyti netvarkingą elgesį, tą 
dieną savo mokiniams padaro 
pramoginį vakarėlį, juos su
laikant nuo slankiojimo gat
vėmis ir skatinant apsikeisti 
dovanėlėmis, pasivaišinti sal
dumynais.

Encyclopedia Britannica 
„Halloween” aptarime tvirti
nama, kad tas tradicijas į JAV 
atgabenę Anglijos ir Airijos 
imigrantai ir jos įsitvirtinu
sios pereito šimtmečio pabai
goje. Laikui bėgant, vakaras 
įvairavo, nuotaikos kaitaliojo
si.

Paprastai jau nuo spalio

pradžios krautuvės reklamuo
ja kaukes, o turgavietėse ir 
priemiesčių plotuose praeivius 
vilioja pirkti beveik kariškai 
išrikiuotus moliūgus, kuriuose 
reikia išpjaustyti akis, nosį ir 
burną su dideliais dantimis, 
viduje pastatyti degančią žva
kę ir pastatyti šalia priekinių 
durų. Kai kuriose vietovėse 
miestų valdybos skelbia, kad 
asmenys, sutinkantys priimti 
„vaiduokliškus” lankytojus ir 
juos pavaišinti, privalo prie 
savo namų durų uždegti švie
sas, o lankytojai įspėjami nesi- 
belsti į tamsoje paskendusias 
duris.

Nors tokios savotiškos „pra
mogos” patinka daugumai vai
kų, tačiau jau pradedam eiti iš 
krašto. Tėvai prieš „Hallo- 
ween” perka savo vaikučiams 
kaukes, tačiau dabar jau 
krautuvėse reklamuojamos 
prezidento Clinton ir Monica 
Levvinsky šaržuotos kaukės. 
Graudu, kaip nepaprasfai že
mai yra kritęs moralinis lygis, 
auginant vaikus tokioje suža
lotoje atmosferoje, kurioje nei 
autoritetas, nei padorus elge
sys neliko pavyzdžiais priau
gančioms kartoms.

Žinant, koks vyrauja morali
nis nuosmukis, netenka stebė
tis, kad bent mano mieste 
griežtai draudžiama vaikams 
dovanoti skanumynus ne fab
rikiniame įpakavime. Pasiro
do, kad prieš keletą metų, kai 
dar buvo priimta vaikučiams 
dovanoti namuose keptus py
ragaičius ar pagamintus sal
dainius, keli vaikai buvo su 
greitąja nugabenti į ligoninę, 
nes jie buvo „apdovanoti” ap
nuodytais produktais bei svai
ginančiais narkotikais...

Po Visų Šventųjų dienos se
ka Vėlinės, kurių metu prisi
minsime savo mirusius arti
muosius, pagerbsime juos už
degta žvakele, puokštele gėlių 
ir malda. Bet nemanau, kad 
galime juoktis iš skeletų, kau
kolių ar Amerikos prezidentą 
pašiepiančių kaukių, nes tai 
išvakarės, kurios mus veda į 
visų šventųjų pagerbimą, o po 
to mirusių prisiminimą. Antra 
vertus, būdami šio svetingo, 
mus kadaise benamius pri
glaudusio, krašto piliečiai, ne
privalome ignoruoti jo tradi
cijų, bet turime laisvę pasi
rinkti jų pobūdį. Nėra būtina 
visada skęsti ašarose ir grau- 
dintis, bet turime teisę rea
guoti į tradicijas pagal savo 
nusiteikimą, jas derinti prie 
savo religinių ir patriotinių 
jausmų. Tebūnie mūsų durys 
atidarytos dailiai kaukėtiems 
vaikučiams, o ir savo vaikams 
sudarykime sąlygas oriai rea
guoti į moliūgų vakarą bei no
rą „praturtėti” skanėstais.

DIDIEJI KOMPIUTERIAI 
LIETUVOJE

Vilnius, rugsėjo 25 d. (Elta) 
Kompiuterinių technologijų

Nuotr. Jono Kuprio

įmonė „Baltic Amadeus” pa
statė ir instaliavo Lietuvoje 
pirmuosius du IBM super- 
kompiuterius Vilniaus Gedi
mino technikos universitete ir 
„Lietuvos avialinijų” bendro
vėje. Tokio tipo kompiuteris 
sėkmingai pasirodė istorinėje 
dvikovoje su pasaulio šach
matų čempionu Gariu Kaspa
rovu.

Veiklos dešimtmetį mininti 
„Baltic Amadeus” viena svar
bių dabartinės savo veiklos 
krypčių laiko padėti klientams 
apsaugoti duomenis kompiute
riuose, naudojantis „Interne
to” ir kitais tinklais. Ši ben
drovė dalyvauja, kuriant „So
dros” informacinę sistemą ir 
garantuojant jos turimų duo
menų saugumą. Tokio pobū
džio projektas rengiamas ir su 
Vilniaus banku.

Šios bendrovės įdiegtos kom
piuterių sistemos šiandien vei
kia „Lietuvos geležinkeliuo
se”, „Lietuvos telekome”, Fi
nansų ir Užsienio reikalų mi
nisterijose, Lietuvos žemės 
ūkio banke ir kitur. Kartu su 
partneriais,',paltie Amadeus” 
pastaraisiais metais įgyven
dina bendrojo lavinimo, profe
sinių ir aukštesniųjų mokyklų 
kompiuterizavimo projektą, 
sukūrė lietuviškų rašmenų 
perdavimo tinklais technolo
giją. Standartizacijos departa
mento užsakymu kuriame dau
giakalbė terminų bazė.

Turinčios apie 80 darbuo
tojų, „Baltic Amadeus” ben
drovės apyvarta pernai siekė 
22,3 mln. Lt., šiemet planuoja
mas biudžetas — 34,2 mln.. 
per pirmuosius aštuonis šių 
metų mėnesius apyvarta su
darė 18,9 mln. Lt.

Tai pirmoji kompiuterinių 
technologijų firma Lietuvoje, 
įkurta 1988 m. rugsėjo 27-ąją 
kaip bendra TSRS ir Austrijos 
įmonė. Jos dabartinis prezi
dentas Viktoras Tonkich penk
tadienį spaudos konferencijoje 
prisiminė, kaip 1991 metais iš 
kompanijos pasitraukė užsie
nio partneriai, nes netikėjo 
įmonės ateitimi, kai buvo pa
skelbta Lietuvos Nepriklauso
mybė ir TSRS pradėjo eko
nominę blokadą. Tais metais 
„Baltic Amadeus” tapo bendra 
Lietuvos ir Vokietijos įmone, 
nuo 1995 m. — tik Lietuvos 
kapitalo bendrovė. Be privačių 
asmenų, jos savininkai yra 
matematikos ir informatikos 
institutas bei AB „Bitas”. (El
ta)

• Kartais man atrodo, kad 
šokis, kaip ir jaunystė, yra 
prašvaistoma ant jaunimo.

Max Lerner

tnmuHOUsiMU

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago

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

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

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

GREIT PARDUODA

Priimu vyr. amžiaus žmogų 
gyventi prie šeimos. Turiu 
rekomendacijas. Tel. 708-387- 
9058. Skambinti po 6 vai. va
karo. Galima palikti žinutę.
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, td. 312-850-0595.

Nerūkantis 
pensininkas ieško 

kambario prie šeimos. 
Tel. 773-472-1249.

Washington, D.C. lietuvio savininko
„landseaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373._________________________

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime.
Skambinkite 815-723-7650.

Moteris ieško gerai apmokamo 
darbo. Gali mokyti vaikus lietuvių 
k., siuvinėti ir megzti, prižiūrėti 
senelius, gaminti pietus. Skambinti 
tel. 1-708-636-0562 Angelei. Ne
skambinti lapkričio 2 d.

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 21d., 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

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

KMIECIK REALTORS
L-Kn1U%-| 7922 S.Pulaskl Rd.

•— r-4-1- 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Gage Pk. apylinkėje išnuo
mojamas 2 mieg. butas. 
Savininkas apmoka elektrą ir 
dujas.
Tel. 773-776-3949.

Show Town pristato 

KARALIŠKA ERDVĖ 
Lapkričio 14 d. 8 v.v.

Willowbrook Grand Ballroom 
Tel. informacijai 630-632-4403

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. jr.i

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

ČIA GALĖJO BOTI JOSU 
REKLAMA AR SKELBIMAS

mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
CHICAGO.IL
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BENDRAUKIME IR 
DOMĖKIMĖS VIENI

KITŲ DARBAIS

1998 metų pasaulio lietuvių 
dainų šventėje dalyvavusių 
šokių grupių, chorų vado
vams, dainininkams, šokė
jams.

Po atmintino, jau antrojo su
sitikimo Pasaulio lietuvių dai
nų šventėje šių metų vasarą 
Vilniuje, po jūsų ir mūsų pa
tirtų malonių įspūdžių, kartu 
nudirbto darbo, vėl imi galvo
ti, kaip tą ketverių metų laiko 
tarpsnį — nuo šventės iki 
šventės — kūrybiškai pragy
venti. Kokios magiškos prie
monės galėtų padėti sudomin
ti jaunus žmones šokio, muzi
kos, dainos grožiu, padedan
čiu išsaugoti trapią tautinės 
kultūros dvasią.

Dainų ir šokių švenčių vyk
smas Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje, kituose kraštuose 
ir čia — Lietuvoje, byloja apie 
mūsų pastangas tęsti 1924 m. 
Kaune, tuometinių valstybės 
ir kultūros šviesuolių įpras
mintą tradiciją.

2002-ieji metai — Lietuvos 
valstybės, pasitinkančios 
1000-mečio jubiliejų paskuti
niojo dešimtmečio metai, Pir
mosios visuotinės dainų šven
tės naujajame, XXI amžiuje 
metai.

Labai norėtųsi, kad būtent 
šioje šventėje susirinktų kuo 
daugiau po svečias šalis išsi
sklaidžiusių tėvynainių: šokė
jų, dainininkų, muzikantų, 
vaidintojų, Dainų šventės my
lėtojų ir puoselėtojų. Lietuvos 
padangė visų Jūsų nuošir
džiai laukia.

Mieli kolegos, prisiminda- 
oias patirtus įspūdžius bend
raujant su Jumis Dainų šven
tės metu, noriu nuoširdžiai 
padėkoti už Jūsų gerą darbą 
ruošiant šventės repertuarą, 
už pastangas ir norą atvykti į 
mūsų švenčių šventę, už gra
žius žodžius, išsakytus Dainų 
šventės rengėjams.

Dėkoju kraštų bendruome
nėms, Pasaulio lietuvių bend
ruomenės įgaliotajai koordi
natorei Vitalijai Vasaitienei, 
visiems geros valios žmonėms 
už jų toleranciją, palaikymą ir 
moralinę paramą Dainų šven
tės pasirengimo metu, už svei
kinimus, linkėjimus ir dova
nas.

Naudodamasis proga, noriu 
Lietuvos liaudies kultūros 
centro, Dainų šventės fondo 
vardu atskirai padėkoti „Ram
byno” (Omaha, Nebraska 
JAV), „Dainavos” (Philadel
phia, Pennsylvanija, JAV), 
„Dainavos” (Čikaga), Lietuvių 
operos, Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos (Lemont, 
Illinois), .Ąušros vartų” (Ha- 
milton, Ontario, Canada) cho
rų vadovams ir dainininkams, 
o taip pat šokių ansambliams 
„Klumpė” (Wisconsin, JAV), 
„Grandis” (Čikaga), „Spindu-

lys” (Lemont, Illinois), „Žilvi
nas” (Philadelphia), „Sambū
ris” (Boston), „Gintaras” (To
ronto) šokėjams ir jų vado
vams už įteiktas aukas.

Linkiu visiems gražių kūry
binių darbų, o šokių šventės 
2000-asiais metais Kanadoje 
organizatoriams, kūrėjams, 
šokėjams (gal ir daininin
kams?), ištvermės ir begalinio 
užsispyrimo, siekiant užsi
brėžto tikslo.

Lietuva ten pat — Lietu
voje, Liaudies kultūros cent
ras taip pat Vilniuje. Ben
draukime ir domėkimės vieni 
kitų darbais.

Su geriausiais linkėjimais. 
Juozas Mikutavičius

Lietuvos liaudies kultūros ir 
Dainų šventės fondo vardu

J. DEKSNYS AMERIKOJE 
NEBUVO

Mano knygos „Pavargęs he
rojus” recenzentas Antanas 
Kučys ją skaitė labai neati
džiai. Jis sako: „Jonas Deks- 
nys 1949 m. iš JAV išvyko į 
Švediją, iš ten su dviem kitais 
vyrais, pasiryžusiais partiza
nauti, laivu išplaukė į Lie
tuvą”. Nežinau kur A. Kučys 
šią informaciją rado, nes mano 
knygoje jos nėra: J. Deksnys į 
Ameriką nei kojos nėra įkėlęs. 
Antrajam pasauliniam karui 
baigiantis amerikiečių išva
duotas iš nacių kalėjimo ir 
tarp pirmosios ir antrosios sa
vo kelionės į Lietuvą, Deksnys 
gyveno Vakarų Vokietijoje. 
1946 m. spalio mėn. antrą 
kartą grįžęs iš Lietuvos iki 
paskutinio savo išvykimo į 
kraštą 1949 m. pavasary, Dek
snys visą laiką gyveno Šve
dijoje. 1946-1949 m. laikotar
pyje su įvairiais reikalais jis 
buvo iš Švedijos nuvykęs į 
Lenkiją, Šveicariją, Prancūzi
ją ir Vakarų Vokietiją, bet ne į 
JAV.

Rašant knygos recenziją la
bai svarbu nesumaišyti savo 
(recenzento) nuomonės su au
toriaus nuomone. A. Kučiui ne 
visada tas pavyko.

Liūtas Mockūnas 
Chicago, IL

ĮDOMUS SKYRELIS

Su malonumu skaitome 
naujosios „Draugo” redak
torės Eglės Paulikienės poli
tinės apžvalgos skyrelį, kuris, 
rodos, iš penktadienio jau per
keltas į šeštadienį.

Gerai, kad jis atsirado, nes 
pirmame puslapyje daugiau
sia vietos skiriama Lietuvos 
įvykiams. Nesupraskite klai
dingai, mes tą puslapį mielai 
skaitome ir įvertiname, nes 
kitaip nežinotume, kas darosi 
tėvynėje. Vis tik gyvename 
šiame krašte, tai ir vietiniai 
įvykiai verti dėmesio.

Nors su kai kurių žinučių 
parinkimu galėtume pasigin
čyti, bet tai jau nuo redak-

Po „Girių aido” koncerto su geradariais: Anis Grinius, akompaniatorė Melita Kuprienė, Aldona Grinienė, solis
tas Vincentas Kuprys Jaunimo centro kavinėje, Čikagoje.

torės priklauso — jeigu ji to
kias parenka, tai turi būti ge
rai.

Apskritai „Draugas” labai 
įdomus laikraštis. Nežinau, 
ką mes be jo darytume.

Veronika ir Algimantas 
Skirmantai

Austin, Texas

ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS 
LABAI ĮDOMUS

Kai Aušrelė Liulevičienė 
pasitraukė iš redakcijos, bu
vome susirūpinę, kad pra
dings jos tiek metų puoselėtas 
šeštadieninis „Draugo” prie
das. Pasirodo, kad be reikalo 
jaudinomės — priedas yra, ir 
labai geras. Nežinau, kas jį 
dabar tvarko, nes niekur ne
buvo paskelbta — gal čia ko
kia paslaptis?

Noriu tik palinkėti toli
mesnės sėkmės. Priedą vi
suomet su malonumu skaity
davau (ne viskas jau ten man 
patikdavo, bet viskas buvo 
verta dėmesio), skaitau ir to
liau. Medžįąga jame labui 
gera.

Sigitas Vingėla
Brooklyn, NY

Redakcijos pastaba. Už
tikriname, kad jokios „pas
lapties”, susijusios su šeš
tadieniniu „Draugo” priedu 
nėra — jis redaguojamas vyr. 
dienraščio redaktorės (galbūt 
tik laikinai, kol bus surastas 
kitas redaktorius ar redak
torė).

AČIŪ UŽ LINKĖJIMUS

Neseniai sol. Algirdui Bra
ziui buvo nutikusi nelaimė, 
bet jau dabar jis jaučiasi ge
rai, tik dar reikia sustiprėti.

Jis ir žmona Aldona yra la
bai dėkingi visiems, siuntu- 
siems maldas, Mišių aukas, 
gėles ir gerus, šiltus 
linkėjimus. Tai suteikė daug 
paguodos sunkiomis valando
mis.

Algirdas jau beveik sveikas, 
tik dar reikia šiek tiek laiko, 
kol kaulas visai sugis.

Su padėka —
Algirdas ir Aldona

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

1998 m. lapkričio 2 d. sueina metai, kai negailestinga 
mirtis atėmė iš mūsų tarpo mūsų mylimą Mamytę, Močiutę 
ir Prosenelę

A.tA.
Mokytoją

MARIJĄ PĖTERAITIENĘ
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 

Mariją savo maldose.
Nuliūdusi šeima

Jaunystės sparnų Draugui lakūnui

AJA.
Inž. ZDISLOVUI 

KORONKEVIČIUI-KORIUI
mirus, reiškiu jo žmonai STASEI užuojautą.

Vytautas Peseckas

"Lituanus” žurnalo steigėjui, mielam
A.tA.

PETRUI VYTAUTUI 
VYGANTUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą giliame liūdesyje 
likusiems jo žmonai MARIJAI INGELEVICIŪTEI-VYGAN- 
TIENEI, dukroms MONIKAI ir KRISTINAI, broliui 
MINDAUGUI VYGANTUI, MD, su šeima ir kitiems 
artimiesiems.

Lituanus žurnalo fondacija:
Regis Vedegys Regina Narušienė, JD
Silvija Foti Julius Lintakas
Jonas Kučėnas dr.Algis Marchertas
dr. Violeta Kelertienė Arvydas Tamulis
dr.Antanas Klimas dr.Robertas Vitas

M 4

Smagiai nusiteikęs jaunimas praėjusių metų Lietuvių fondo pokylyje. Linksma bus ir šiais metais. Pokylis įvyks 
lapkričio 7 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte.

Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės Aukštaitijos valstybiniam parke.
Nuotr. Onos Rušėnienės
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PENKIASDEŠIMTIES IR 
PENKERIŲ METŲ 

MIRTIES SUKAKTYS

A.tA. A.fA.
MYKOLAS

LEONAITIS
(1904-1948) 

Lietuvos Karo aviacijos 
kapitonas, I-mosios žvalgy
bos eskadrilės pilotas

KAZIMIERA
GUSTAITYTĖ

LEONAITIENĖ
(1906-1993) 

Ilgametė DLK Birutės ir 
Moterų Federacijos klubo 
pirmininkė

Šv. Mišias aukos msgr. Andrius Gustaitis, Garliavos 
parapijos bažnyčioje ir Gustaičių šeimos parama pastatytoje, 
Išlaužo bažnyčioje š.m. lapkričio 7-14 d.

Kviečiu gimines ir draugus prisiminti Velionius maldoje.
Duktė Laima Žliobienė

AJA.
Dr. VYTAUTUI VYGANTUI

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame žmoną MARA, dukras 
MONIKĄ ir KRISTINĄ ir brolį dr. MINDAUGĄ su šeima.

Vincas ir Charlotte Ruseckai 
Donatas ir Leonidą Stukai su šeima

AJA.
Dr. VYTAUTUI VYGANTUI

mirus, jo žmoną MARĄ, dukteris MONIKĄ ir KRISTINĄ, 
brolį dr. MINDAUGĄ su šeima ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Marytė ir Kazys Ambrazaičiai

PADĖKA

A.tA.
JONAS ŽUKAUSKAS

Ar skirsimės, nesitikėdami pasimatyt,
Ar reiks mums savo širdyse šią vilti užgesint;

Kai laužui gęstant, lūpos mūs tyliai sudiev šnabždės,
Tai skautiška tvirta viltis mus vėl sujungt žadės.

Diena pranyksta naktyje ir ilsisi gamta,
Iš rankomis nupinto meilės rato kils malda -

Tu, Visagali, iš dangaus palaimos siųski mums,
O Tavo meilė amžina, vėl kartu mus sujungs!

Nors sakome dabar sudiev, bet širdys plaks išvien,
Nors sakome dabar sudiev, bet susitiksime ir vėl!

Mūsų mylimas Jonas po sunkios ligos mirė 1998 m. rugsėjo 
6 d. namuose. Palaidotas rugsėjo 10 d. Šv. Kazimiero kapinėse 
Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkojame kunigui Algirdui Paliokui, S.J. už 
maldas koplyčioje, Šv. Mišių auką ir maldas kapinėse.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame solistei Danai Stankaitytei, 
Čikagos Lietuvių Operos vyrui chorui, Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos chorui ir vargonininkui Faustui Stroliai. Padėka taip 
pat Vaclovui Momkui, Romanui Stropui ir Birutei Mockienei 
už jų rūpestį organizuojant šį atsisveikinimą. Jūsų skambios 
giesmės Joną palydėjo į Amžinybę.

Ypatinga padėka Jono pusbroliams Algiui, Rimui iV Vytui 
Ruginiams, mieliems draugams Alfredui Kiemaičiui, Alberto 
Glavinskui, Jonui Vaičiuliui ir Don Brandonisio, kurie atliko 
paskutinę pareigą, palydėdami Joną į Amžino Poilsio vietą.

Širdingai dėkojame visiems mūsų giminėms ir draugams 
už paramą Jono ligos metu; už pareikštas užuojautas žodžiu, 
laiškais ir spaudoj; už maldas, gėles, ir aukas. Jūsų meilė ir 
šiluma apsupo mūsų šeimą šioje sunkioje valandoje.

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už sąžiningą ir 
rūpestingą patarnavimą.

Giliai liūdintys: žmona Irena, sūnūs Linas ir Tomas, 
tėvai Klemensas ir Anelė, broliai Bronius ir Vladas su 
šeimomis.
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Pirmoje eilėje iš kairės: Adomas Jonaviėius, Jadvyga Jonavičiūtė. An
troje: Ligija Tautkuvienė, Lurra Lynn Ryan, Gražina Jonavičienė. 
Trečioje eilėje - Rolandas Jonavičius.

Vėlinių iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse
vyks sekmadienį, lapkričio 1 
d., 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Iškilmes praves Kapų 
sklypų savininkų draugija. 
Religinę dalį praves šių kapi
nių direktorius kun. Jonas 
Kuzinskas. Trumpą žodį tars 
Algis Regis. Mirusieji bus pa
gerbti vainiko padėjimu,Vėli
nių žvakės uždegimu ir visų 
dalyvių giedama giesme. Iš
kilmes organizuoja Kapų skly
pų savininkų draugija ir Ben
druomenės Pasauliečių komi
tetas, garbės sargyboje daly- 
vaujaht Šauliams ir ramovė- 
nams. Visi kviečiami dalyvau
ti šiame visuomeniškame mū
sų tautos mirusių pagerbime 
ir po to aplankyti šiose ka
pinėse palaidotus draugus ir 
artimuosius.

Sol. Prudencijos Bičkie- 
nės monografijos sutiktu
vės vyks Lietuvių dailės mu
ziejuje (Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte) penktadienį, 
spalio 30 d., 6:30 vai. vak. 
Monografiją, pavadintą pa
prastai — „Prudencija Bič- 
kienė” — paruošė Klaipėdos 
universiteto docentė dr. Da
nutė Petrauskaitė.

Kun. Jonas Kuzinskas 
maloniai sutiko ir šįmet pra
vesti religinę dalį visuome
niškų Vėlinių apeigų, šį sek
madienį 12 vai. vyksiančių Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie Steigėjų paminklo. Iškil
mes jau daugelį metų ruošia 
Kapų sklypų savininkų drau
gija ir Bendruomenės pasau
liečių komitetas, garbės sargy
boje dalyvaujant šauliams ir 
ramovėnams. Šįmet vainiką 
padėti pakviesta Lietuvių Ro
mos Katalikų federacija. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
prisiminime visų mūsų tautos 
mirusiųjų ir aplankyti ka
pinėse besiilsinčių savo šeimų 
narių, draugų ir artimųjų ka
pus. '

Lietuvių fondo pokylyje 
lapkričio 7 d. Pasaulio lietuvių 
centre bus įteiktos studen
tams stipendijos. Pokylio sve
čiams bus malonu pamatyti 
mūsų jaunąją kartą , iš kurios 
tikimės ateities veikėjų. Vie
tas į pokylį galima rezervuoti 
LF raštinės tel. 630-257-1616 
darbo valandomis.

Už žuvusius, ginant Lietu
vos laisvę, ir Čikagos skyriaus 
mirusius ramovėnus bus au
kojamos šv. Mišios lapkričio 2 
d., pirmadienį, 5 vai. vak., t. 
jėzuitų koplyčioje. Kviečiami 
ramovėnai, birutininkės, šau
liai, šaulės ir visuomenė pa
maldose dalyvauti. Bus apsau
ga mašinoms.

Ruduo savo auksinėmis 
spalvomis keičia mūsų ap
linką. Žavimės tų spalvų 
įvairumu. Artėjančioje Pasau
lio lietuvių centro madų paro
doje „Rudens simfonija” (lapk
ričio 15 d., 12 vai.) pama
tysime nemažiau įdomias ir 
įvairias spalvas, jų derinius 

uošnioje aprangoje. Aldona 
oliūnienė pavaišins skaniu 

maistu, bus taip pat kažkas 
labai nauja, įdomu. Bus ir 
progų laimėti gražių dovanų. 
Stalus ar vietas būtina 
užsisakyti iš anksto, skambi
nant Žibutei Pranskevičienei 
630-257-0153 arba Dainai
Siliūnienei 630-852-3204.

Jau 85-erius metus Lietu
vos Vyčiai stengiasi, kad iš
laikytų savo protėvių kalbą, 
papročius ir lietuvišką kultūrą 
Amerikoje. Jie kviečia visus į 
Lietuvių pasaulio centro di
džiojoje salėje rengiamą 
pobūvį, kuris įvyks lapkričio 1 
d., 12 vai. Įėjimas nemoka
mas. Pietus ir gėrimus galėsi
te nusipirkti už prieinamą 
kainą. Dalyvaus Lietuvos Vy
čių choras ir šokėjai. Praleis
kite popietę su Lietuvos Vy
čiais ir pajuskite jų draugiš
kumą!

Beverly Shores Amerikos 
Lietuvių klubas savo meti
nio susirinkimo nutarimu pa
skyrė dienraščio „Draugo” 
paramai ir per iždininką Juo
zą Noreiką atsiuntė 100 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame!

Vienas ryškiausių katali
kybės filosofų yra Antanas 
Maceina, kuris šiemet švęstų 
90 metų gimtadienį. Prisimin
dami a.a. prof. dr. Antaną Ma
ceiną, Lietuvių fronto bičiuliai 
rengia akademiją lapkričio 8 
d., sekmadienį: 3 vai. p.p. 
jėzuitų koplyčioje bus Mišios, 
o 4 vai. paskaitą skaitys kun; 
dr. Feliksas Jucevičius iš mon- 
treal, Canada.

Virgis Norkus, Naperville, 
IL, siųsdamas dienraščio pre
numeratos mokestį, dar pri
dėjo 105 dol. auką. Dėkojame!

Spalio 31 d. penkioliktosios 
Čikagos apylinkės vadovas 
Virgil E. Jonės visus kviečia į 
kaukių pokylį, kuris įvyks An- 
nie Tiąues — Silver Rose 
Room, 8200 S. Cicero Avė. Re
zervacijos priimamos telefonu 
773-776-7106.

„Studija R” laikinai keičia 
laidų laiką. Dabar laidos bus 
girdimos nuo 3:30 iki 4:30 vai. 
popiet, nuo pirmadienio iki 
penktadienio imtinai. Stotis 
WNWI 1080 AM.

Panevėžiečių klubo meti
nis susirinkimas įvyks lapk
ričio 8 d. Jaunimo centro pa
talpose. Šv. Mišios už miru
sius panevėžiečius bus aukoja
mos 10 vai. r. jėzuitų kop
lyčioje, o susirinkimas prasi
dės 12 vai. vienoje JC klasėje. 
Susirinkime žadėjo dalyvauti 
panevėžietis kun. Rimas Gu
delis, šiuo metu dirbantis Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
lietuvių sielovadoje. Visi na
riai kviečiami susirinkime 
gausiai dalyvauti.

Chicago Cultural Center 
praneša Kaukių dienos 
įvairius užsiėmimus ir pra
mogas vaikams per Chica- 
GLO Halloween Festival 
šventę, šeštadienį, spalio 31 
d., 10:00 - 3:00 vai. p.p., Chica
go Cultural Center patalpose, 
78 E. Washington St. Bus kos
tiumų varžybos, siaubingų 
filmų ir pasakų, muzikos, kau
kių sukūrimo demonstravimų, 
užkandžių ir t.t. Įėjimas ne
mokamas. Tolimesnei infor
macijai apie ChicaGLO įvy
kius skambinkite (312) 744 - 
6630. Galite užeiti ir į Chicago 
Office of Tourism būstinę, Cul
tural Center pirmajame aukš
te, sužinoti daugiau apie mies
to įvairias šventiškas pramo
gas, planuojamas lapkričio 28 
d. - gruodžio 30 d.

Vytautas Mikūnas, Palos 
Hts., IL, Vydūno Jaunimo fon
do pirmininkas, padovanojo 
vertingų šio fondo išleistų 
knygų St. Džiugo fondui, kuris 
yra įsteigtas Raseinių vie
šojoje bibliotekoje. Knygos bus 
nusiųstas per Transpak siunti
nių firmą. Siuntimo išlaidas 
apmoka knygų siuntėjas.

Jonas Pabedinskas vado
vaus svarstyboms “Ateitinin
kų atskaitomybė praeičiai ir 
atsakomybė ateičiai” Ateities 
savaitgalyje. Smulki Ateities 
savaitgalio programa yra skel
bime šeštadienio, spalio 24 d. 
“Drauge”.

Lietuvių fondo metinis
pokylis ruošiamas lapkričio 7 
d. Pasaulio lietuvių centre. 
Pasisvečiavimas 6:30 vai. 
vak., o vakarienė 7:30. Šo
kiams gros Roberto Raudžio 
vadovaujamas „Nemuno” or
kestras (vakarienės kaina — 
su visais priedais — tik 35 
dol., o studentams — 25 dol.). 
Vajaus metu į LF įstoję nauji 
nariai, arba padidinę savo 
įnašus, gauna vieną bilietą 
nemokamai už kiekvieną 100 
dol. Stalus ar pavienius bilie
tus prašoma rezervuoti tel. 
630-257-1616 kasdien, išsky
rus savaitgalius, nuo 9 vai. r. 
iki 5 vai. popiet. Čekius rašyti 
Lithuanian Foundation, Ine. 
vardu ir siųsti LF raštinės 
adresu: 14911 127th Str., Le
mont, IL 60439.

Šv. Mišios už a.a. Sofiją 
Adomėnienę bus aukojamos 
spalio 31 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto tėvų jėzuitų koplytėlėje. 
Jaunimo centro Moterų klu
bas kviečia draugus ir pažįsta
mus pasimelsti.

Apylinkės ir valstijos rinktieji pareigūnai, neseniai dalyvavę ir kalbėję Marąuette Park Neighbors susirinkime. 
Iš kairės: 18 apylinkės atstovas ir Demokratų partijos komiteto narys Thomas Murphy, Marąuette Park Neigh
bors organizacijos pirm. Joe Kulys, Orland Park meras ir kandidatas į valstijos iždininko pareigas Daniel 
McLaughlin, Maria aukštesniosios mokyklos moksleivės Adelė Ročytė-Kulys ir Danielle Carroll, 15 apylinkės at
stovas ir demokratų komiteto narys Virgil Jonės, Cook apskrities šerifas Michael Francis Sheahan.

Lietuvių pensininkų są
jungos Čikagoje metinis na
rių susirinkimas ir 25 metų 
veiklos paminėjimas rengia
mas lapkričio 10 d., antradie
nį, 1 vai. p.p. Vytauto Didžiojo 
rinktinės namuose, 2417 W. 
43rd st., Čikagoje. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Galėsite 
sumokėti nario mokestį, iš
klausyti perorganizavimo val
dybos pranešimų, kažką nu
tarti, pasisvečiuoti, pasivai
šinti.

Dr. A. Laucis, Mount 
Olive, IL, nuolatinis mūsų 
dienraščio rėmėjas, kartu su 
prenumerata vėl pridėjo 105 
dol. auką. Nuoširdus ačiū!

Sesuo Daiva Kuzmickaitė
dalyvauja s varsty bose “Inves
ticija Lietuvos ateitin” Ateities 
savaitgalio metu. Smulki Atei
ties savaitgalio programa yra 
skelbime šeštadienio, spalio 
24 d. “Drauge”.

ŠEIMOS KLUBAS

Čikagos Jaunimo centre šių 
metų pradžioje savo veiklą 
pradėjo Šeimos klubas. Kiek
vieno mėnesio paskutinį šeš
tadienį rinkosi šeimos su vai
kais ir be jų. Visokių dalykų 
buvome susigalvoję — kalbė
jomės su gydytojais, margino
me velykaičius, mokėmės grei
tai ir skaniai pagaminti mais
tą, sprendėme lietuvybės išlai
kymo problemą, rengėme pa
rodėlę šv. Velykų stalui bei 
koncertą-parodėlę „Tau, mano 
mamyte”.

Į paskutinįjį, prieš vasaros 
atostogas, susitikimą pasi
kvietėme JAV Krašto bend
ruomenės Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkę B. Jasai
tienę, kurią apipylėme klausi
mais ir sulaukėme beveik visų 
atsakymų. State Farms drau
dimo agentas Pranas ZapoĮis į 
šį gegužinį susitikimą atkelia
vo, nešinas dovanėlėmis — 
JAV kelių atlasais apdovanojo 
gegužininkus — gimusiuosius 
gegužyje. P. Zapolio konsulta
cijos apdraudos reikalais pra
plėtė mūsų, ne per seniausiai 
atvykusių iš Lietuvos, žinių 
ratą.

Vasarą susitikimų nerengė
me, nes patys aktyviausieji 
Šeimos klubo nariai buvo iš
vykę Lietuvon, be to, buvo 
taip karšta, kad abejojome, ar 
verta rinktis į ne tokius vėsius 
Jaunimo centro rūmus. Sa
vaitgaliais žmonės traukdavo 
į gamtą, prie ežerų, dažnai su- 
siburdami grupelėmis susipa
žinę Šeimos klube arba kur ki
tur.

Vasarą keletas Šeimos klubo 
vaikų dalyvavo Shrinerių ligo
ninėje rengtame susitikime, 
kuriame dalyvavo kandidatuo
jančio į Illinois valstijos valdy
tojus G. Ryan žmona. Vasarai 
baigiantis, rugsėjo pradžioje 
kelios šeimos dr, A. Norvilos 
buvo pakviestos Dainavon 
(MI), į ateitininkų rengiamas
studijų dienas. „Tarp dviejų 
pasaulių” — taip vadinosi vie
na simpoziumo temų, kuri bu
vo skirta mūsų, neseniai atvy
kusių iš Lietuvos, ir jau čia se

Cicero lietuviai - partizanų rėmėjai. Sėdi: Mėta Gabalienė, Janina Dočkuvienė, Kostas Dočkus, Michalina Bi- 
kulčienė. Stovi: Vanda Biknevičienė, Bronius Bikulčius, Jonė Bobinienė, Janina Ruginienė.

niai gyvenančių, dialogui. Ke
turios šeimos atstovavo šei
mos klubą. Mes, trys moterys, 
buvome pagrindinės kalbėto
jos: Dalia Badarienė, Gražina 
Jonavičienė ir aš, šių eilučių 
autorė. Pokalbis vyko nuošir
džiai ir, tikiu, buvo naudin
gas. Tokie susitikimai, atviri 
nuomonių išsakymai, atsklei
džia mūsų pažiūrų, suprati
mų, siekių panašumus ir skir
tumus. Ir tai natūralu, gyve
nome, kaip toje dainoje, „tarp 
dviejų vandenų”. Būdami čia, 
turime galimybę suartėti, 
siekdami bendro tikslo — iš
laikyti lietuvybę, kultūrą.

Vasara baigėsi, ruduo jau 
įpusėjo, ir Šeimos klubas vėl 
pradeda savo veiklą. Paskuti
nįjį spalio šeštadienį, kuris su
tampa su Halloween švente, 
kviečiame visus į vakaronę. 
Vaikai kviečiami atvykti, su 
kaukėmis. Įdomiausios kau
kės bus premijuojamos. Ma
mas ir dukras Jolanda Kere- 
lienė pamokys, kaip šventi
niam pietų stalui gražiai ir 
įvairiai sulankstyti servetėles. 
Visos, kas norėtų parsinešti 
namo pavyzdžius, turėtų at
sinešti pietums skirtas ser
vetėles (jos yra didesnės negu 
paprastosios). Kiekviena šei
ma galėtų atsinešti lėkštę su 
įvairiais sumuštinukais, kad 
jų užtektų ir šeimos nariams 
paskanauti, ir kaimyną pavai
šinti. Kava ir arbata taip pat 
nepamiršime pasivaišinti. 
Kartu pašoksime, padainuo
sime, taip savo veiklą pradėsi
me. Tad maloniai kviečiame ir 
laukiame visų! Daugiau infor
macijos gausite, paskambinę 
Daliai tel. (708) 423-7126, 
Gražinai (708) 599-4399.

Ligija Tautkuvienė

PRIEŠRINKIMINĖS
AKIMIRKOS

MARQUETTE PARKO 
NEIGHBORS 

SUSIRINKIME
Gausus valdžios atstovų 

būrys susirinko antradienio 
vakare Marąuette Parko 
Neighbors susirinkime, kuris 
įvyko Monument of Faith 
Christian Center, 2750 W. Co- 
lumbus.

Gyventojai išklausė apylin
kės atstovų Thomas Murphy

(18th), Virgil Jonės (15th), 
Cook County Sheriff Michael 
Sheahan ir Orland Parko me
ro Dan McLaughlin, kuris yra 
kandidatas į Illinois valstijos 
iždininkus, kalbas.

Susirinkimui vadovavo Mar
ąuette Parko Neighbors prezi
dentas Joe Kulys, trumpai 
supažindinęs su kiekvienu 
kandidatu ir kalbėjęs apie vie
tines Marąuette Parko proble
mas. Jis pabrėžė, kad būtina 
Marąuette parką išvalyti — 
surinkti visas šiukšles, įrengti 
naują prausyklą. Dabartiniu 
metu Parkų vadyba svarsto 
klausimus apie valčių palei
dimą į tvenkinius bei Dariaus 
ir Girėno paminklo restaura
vimą.

M. Sheahan, kuris rinki
muose kandidatuoja prieš res
publikoną LeRoy Martin, pri
minė susirinkusiems, kad jis 
užima šias pareigas jau aštuo
nerius metus: „Problemų yra 
labai daug, bet mes bandome 
kovoti su jomis” — pasakė jis. 
Didiname policijos skaičių 
gatvėse, įvedame naują vai
kams programą, kuri padeda 
atitraukti juos nuo nusikalsta
mumo. Praėjusiais metais 
įsteigta nauja pataisos stovyk
la vyrams ir moterims. Tai pa
deda išspręsti daug klausimų 
— 50% buvusiųjų pataisos sto
vykloje gavo darbus ir dabar 
yra pavyzdingi mokesčių mo
kėtojai.

McLaughlin kalbėjo daugiau 
apie Orland Parko problemas 
ir pasiekimus: ten per 5 metus 
buvo sumažinti nuosavybės 
mokesčiai, 2.5 procentais pa
didėjo policijos darbuotojų 
skaičius. „Aš noriu kuo dau
giau bendrauti su žmonėmis ir 
padėti jiems, o ne sėdėti savo 
kabinete” — pabrėžė jis savo 
kalboje.

Valstijos senatorius Barack 
Abama susirinkime pasakė 
trumpą kalbą. Abama yra tei
sės profesorius Čikagos uni
versitete. Jo apygardai pri
klauso ir dalis Marąuette 
Parko rajono.

Atstovas Virgil Jonės, pasi-
Arūnas Augustaitis

„Baltijos” klubo vadovas

• Amerikos Lietuvių ra- laidą, Albinas Kurkulis, tel.
dijas, vad. Anatolįjus Siutas - 
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 31d. 
- 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-

baigus teismui, planuoja grįžti 
į savo darbo vietą ir toliau da
lyvauti visuomeninėje veiklo
je.

Susirinkimas vyko šiltoje ir 
draugiškoje aplinkoje, daly
viams buvo paruošta vaka
rienė.

R.G.

„BALTIJA KVIEČIA”

Čikagos lietuvių kultūros 
klubas „Baltija” po vasaros 
renginių — Joninių Ateitinin
kų namuose, muzikos festiva
lio ir šeštadie ainių muzikos 
vakarų PLC sodelyje Lemon
te, pradeda pastovius rengi
nius Šaulių namų salėje, 2417 
W. 43rd St., Čikagoje. „Balti
jos” klubas jau nebe pirmi 
metai organizuoja kultūrinius 
renginius įvairiose vietose bei 
skirtingo amžiaus žmonėms. 
Klubo tikslas — rengti įdo
mius pramoginius vakarus ir 
šventes, kurių metu lankyto
jai galėtų turiningai praleisti 
laisvalaikį, pailsėti ir maloniai 
pabendrauti lietuviškoje ap
linkoje. Kaip rodo praktika, 
tai yra labai reikalinga. Nuo 
pat egzistavimo pradžios „Bal
tija” išsilaiko iš savo veiklos 
bei remia lietuviškas organi
zacijas. Nuoširdžiai kviečiame 
visus turinčius pasiūlymų, 
idėjų, norinčius susipažinti ir 
padėti organizuoti renginius.

Kiekvieno šeštadienio vaka
rą Šaulių namų salėje girdė
sime populiarią lietuvišką mu
ziką ir dainas, atliekamas 
Artūro Blažuko ir Arūno Au- 
gustaičio. Šį šeštadienį, spalio 
31 d., 8 vai. vak., kviečiame į 
kaukių vakarą „Šmėklų puo
ta”, kur pabuvosite siaubo 
kambaryje, dalyvausite kau
kių konkurse, žaidimuose, vai- 
šinsitės ypatingais patieka
lais. Bus siaubo ir juoko. Pa
siklausysite geros muzikos, 
pašoksite. Pageidautina at
vykti su kaukėmis. Turite 
klausimų — skambinkite tel. 
847-342-1512.

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.)
• „Draugo” administra

torius ieško asmens, kuris 
moka paruošti su kompiuteriu 
grafiką. Skambinti Valentinui,
tel. 773-585-9500.

(sk.)
ARAS ROOFING

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 630-257-0746 
Skambinti po 6 v.v.




