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Mažumų problemos yra
Nėra abejonės, kad komuniz
tarptautinis reikalas
mo suirimas buvo didelis negan
das Maskvai: Rusija prarado ne
Bet dar daugiau susirūpinimo
tik Varšuvos pakto šalių suda
rytą buferio zoną, bet buvo kelia Vakarų tylėjimas dėl Ru
beveik visiškai išstumta iš Eu sijos užmačių k a i m y n i n i a m s
ropos sferos. Tiesa, buvo poli k r a š t a m s . Šiandien j a u visos
t i š k a i t e i s i n g a u ž t i k r i n t i valstybės pripžįsta, jog mažumų
Maskvą, kad niekas nebandė apsaugojimas yra tarptautinis
pasipelnyti iš tos padėties. Bet, reikalas, kurio negalima palikti
rašo Jonathan Eyal, reikėjo taip paskirų valstybių atsakomybė
pat prie to jungti strategiją, je. Tačiau kažkaip niekas neke
kuria Rusija būtų a t p r a t i n t a lia klausimo dėl Rusijos prisisnuo imperinių užmačių, rimtai k i r i a m ų teisių r ū p i n t i s joje
atsižvelgiant į Sovietų Sąjungos gyvenančių m a ž u m ų teisėmis,
vietoje susikūrusių nepriklau nepaisant, k a d jų dabartinė
somų valstybių savitus intere padėtis kaip tik yra praeityje
sus. Bet to nebuvo. Dauguma vykdytų „etninių svarinimų"
vakariečių žiniasklaidos agen padarinys.
t ū r ų jvykius tuose kraštuose
Leisdamos Maskvai vadovauti
aprašo iš Maskvos perspekty šių ginčų sprendime, Vakarų
vos, naudodamiesi Rusijos Tass valstybės s k a t i n a kaip tik tai,
žinių agentūros žiniomis. Vaka ką jos nori malšinti, būtent
rų televizijos ekranuose matomi kaimyninių valstybių įtarimą,
vaizdai apie n e r a m u m u s tose jog Maskvos tikrasis tikslas yra
r e s p u b l i k o s e t a i p p a t y r a sustabdyti ir apsukti sovietinės
parūpinti rusiškų televizijos imperijos žlugimą.
tinklų dėka.
Gruzijoje, Armėnijoje, Azer
baidžane ir Tadžikistane taria
V a k a r a i s u t i n k a s u R u s i j o s mos n e p a t e n k i n t o s etninės ma
žumos kelia maištą, siekdamos
pretenzijomis
atsiskirti iš respublikų. Jos vi
Pagrindinė Vakarų daroma sos turi bendrą bruožą, pastebi
klaida yra t a , kad jie visuomet Eyal: nors konfliktuose nedaly
n e k r i t i š k a i p r i ė m ė Rusijos vauja rusų mažumos, Maskva
troškimus būti pripažinta sovie sakosi turinti gyvybinį interesą
tinės imperijos įpėdine. Po tuose konfliktuose. Be to, at
bergždžių pastangų įpareigoti siskirti norinčios mažumos ne
naująsias respublikas mokėti išaiškintais būdais visos yra ge
Sovietų Sąjungos tarptautines riau ginkluotos, negu kariuome
skolas, vakariečių bankininkai nės tų valstybių, prieš kurias jos
atsiduso, kai Rusija apsiėmė sukyla, visos reiškia teritorines
mokėti tas skolas, respublikoms pretenzijas ir visais atvejais
atsižadėjus interesų į bendrai Rusija įsikiša a t s t a t y t i tvarką.
turimą sovietams priklausiusį
Nepaisant gausių parodymų,
turtą.
jog ne kas k i t a s kaip Rusija
Visiems žinoma, kad sovietų remia daugelį tų sukilėlių, visos
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Žinios iš Lietuvos — Elta

Vakarų klaidos,
traktuojant NVS šalis
L o n d o n a s , gegužės 11 d. — finansiniai įsipareigojimai, taip,
Ukrainos parlamentas gegužės kaip ir caristinės Rusijos, tėra
10-osios savaitę svarstė planą, tik istorinių senienų rinkėjams
kuriuo jos prekyba su kaimy įrėmuotini eksponatai parodai,
nais vyktų pasaulinės prekybos o ne išpirkimui galiojantys do
taisyklėmis, netaikant lengvatų k u m e n t a i . Tad Rusija prisiėmė
Nep-iklausomų Valstybių San f i n a n s i n i u s į s i p a r e i g o j i m u s ,
draugos narėms. Jei U k r a i n a kurių ji nežadėjo mokėti, bet
n u t a r t ų tokį planą priimti, įsigijo nuosavybes, prie kurių
tai sudaužytų paskutines iliuzi kūrimo prisidėjo respublikos per
jas, kad NVS valstybės gali būti daugelį dešimtmečių. Vakarie
pakaitalu sužlugusiai Sovietų čiai to, atrodo, nepastebėjo.
Sąjungai.
Vakariečiai tebeteigė, jog,
Kaip rašo J o n a t h a n Eyal, atsižvelgiant į šių šalių eko
Royal United Services instituto nominį priklausomumą nuo vie
Londone studijų direktorius, ni kitų, jos turėtų turėti bendrus
tverianti sąjunga būna kuriama pinigus ir bendrą prekybos zoną.
tarp asmenų, turinčių bendras Bet J. Eyal nurodo, jog tie ar
vertybes, interesus, ar kuriems gumentai, nors teisingi, nėra į
gresia t a s pats pavojus. Ji taip temą. Rusijos centrinis bankas,
pat dažniausiai vyksta tarp spausdindamas beverčius nepa
valstybių, kurios yra panašaus r e m t u s r u b l i u s , e k s p o r t a v o
galingumo a r b a kurios turi Rusijos infliaciją NVS šalims,
vienas kitą atsveriančių trū prekybą nusmukdydamas beveik
kumų, rašo J. Eyal ,,London In- į mainų lygį. Be to, ekonominis
dependent" laikraštyje. NVS priklausomumas t u r i ir politinų
n e a t i t i n k a n e i vieno šių pasekmių. M a k s v a išnaudojo
kriterijų. Ji nepajėgia sukurti respublikų priklausomumą nuo
s t a b i l u m o du k o n t i n e n t u s Rusijos naftos šaltinių, prie
apimančiame žemyne ir todėl vartaudama j a s daryti politines
pratęsimas vakariečių svajo nuolaidas.
nės, kad NVS yra kažkoks pa
Jei Vakarai iš tikrųjų norėjo
kaitalas Sovietų Sąjungai, il padėti naujosioms valstybėms,
gainiui neužtikrins stabilumo argumentuoja J. Eyal, reikėjo
nei Rusijai, nei jos kaimynams, sovietinės prekybos zonos išsau
o priešingai, gali tik pasirodyti, gojimą rišti su lygiai visoms
kaip didžiausia iki šiol Vakarų šalims dalinama ekonomine pa
valstybių padaryta klaida.
galba. Vieton to, V a k a r a i teNepasiant vakariečių r o m a n - .r bekalba apie ypatingą pašalpą
tiškų kalbų apie „laisvų vals Rusijai, bet nieko nedaro kitoms
tybių bendruomenę", Vakarų šalims. Tad šiuo metu, bijoda
valstybės niekuomet nenorėjo, mos netekti nepriklausomybės,
kad Sovietų Sąjunga sužlugtų, ir naujosios respublikos skuba kuo
iki šiol nėra susitaikiusios su greičiau nutraukti ekonominius
įvykusiu faktu, rašo Eyal.
ryšius su Rusija, o tai y r a kaip
tik priešinga V a k a r ų valstybių
Komunizmo žlugimas
originaliam p l a n u i .
pakeitė Maskvos rolę
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Premjeras ekonominį
nuosmukį priskiria
opozicijai
Konferencijų salėje vyko Lie
Vilnius, gegužės 27 d. (Elta)
tuvos ir Vokietijos specialistų
— „Kitų nuomonių nepaisymas,
diskusijos, k a i p didinti augali
nuolatinės priešų paieškos, vi
ninkystės derlingumą ir gyvuli
suomenės supriešinimas ir be
ninkystės produktyvumą.
vaisės politinės diskusijos eko
nomikos reformos k l a u s i m a i s
Prezidentas aplankė
lėmė, jog Lietuva p a s t a r a i s i a i s
remontuojamus
metais p a t y r ė didžiausią, paly
arkivyskupijos rūmus
ginti su kitomis Baltijos šalimis,
ūkio nuosmukį", susitikime su
Gegužės 26 d. prez. Algirdas
Suomijos žurnalistais pasakė Brazauskas lankėsi Vilniaus
ministras pirmininkas Adolfas arkivyskupijos rūmuose.
Šleževičius. Ministras pirminin
Šis p a s t a t a s Šventaragio gat
kas, besiruošiantis vizitui į Suo
vėje netoli arkikatedros Vil
miją, informavo šios šalies žinianiaus vyskupijai pastatytas šio
sklaidos atstovus apie ūkio plė
šimtmečio pradžioje. Nuo 1944
tojimo prioritetus.
m. čia buvo įsikūręs Lietuvos
„Dabartinė vyriausybė", pa
TSR Aukščiausiosios Tarybos
žymėjo jis, „toliau ryžtingai
prezidiumas, vėliau, j a m persi
vykdo į rinkos santykius orien
kėlus į naujus r ū m u s , patalpo
tuotą ekonomikos reformą ir
mis naudojosi įvairios valstybi
Vyskupas Carlos Quintero Arce meldžiasi prie Meksikos kardinolo J u a n Jesus Posadas Ocampo
siekia k u o greičiau gąžinti nuo
karsto Guadalajara metropolijos katedroje. Jis buvo nušautas pirmadienį Guadalajara oruostynės įstaigos.
savybės teises į žemę ir kitą
je, laukdamas pasitikti atvykstančio popiežiaus nuncijaus. Valdžios pareigūnai sako. kad kar
A t k ū r u s Lietuvos nepriklau
sovietmečiu p r a r a s t ą t u r t ą .
dinolas nelaimingu atveju pateko į orouoste įvykusi susišaudymą del narkotikų Be kardinolo
somybę, pagal Restitucijos aktą
Spartinamas privatizavimas,
buvo nušauti ir šeši kiti asmenys, du iš jų turėję prie savęs 35,000 dol. vertės pesų ir kokaino.
vyskupijos r ū m a i vėl grąžinti
Paskutiniuoju metu Meksikoje jau yra buvę keli tokie žiaurūs susišaudymai del narkotikų Krašte
siekiama sudaryti p a l a n k i a s
bažnyčiai. N o r s kol kas čia d a r
yra įsigalėjusi nuotaika, jog narkotikų prekiautojai yra užvaldę šalį, o kardinolo nužudymas,
sąlygas užsienio investitoriams,
dirba „Respublikos" dienraščio
einant savo kasdienes pareigas, baugina žmones, kad visiems gresia panašus pavojus.
stabdyti infliaciją ir stabilizuoti
redakcija (jai paskirtas kitas pa
padėtį",
statas miesto centre), patalpų
Kartu ministras pirmininkas
Prieš a t v y k d a m a s į Ukrainą,
remontas j a u pradėtas. Visi dar
prez. Lech Walęsa atrodė užsi apgailestavo dėl k a i k u r i ų
bai t u r ė t ų b ū t i baigti iki Šven
ėmęs savo k r a š t o vidaus reika visuomenei ir valstybei žalingų
tojo Tėvo vizito.
lais, per Ukrainos televiziją pa veiksmų. Pasak jo, nesuvokda
Prezidentas Algirdas Brazaus
r e i š k ę s , kad Lenkija n ė r a gero ma savo pralaimėjimo priežas
k a s domėjosi, k a i p vyksta arki
pelitinėmis
je pozicijoje vystyti savo užsienio čių, opozicija
vyskupijos r ū m ų remontas, kal
K i e v a s , g e g u ž ė s 2 4 d. j a šį pasiūlymą su dideliu įdo r y š i u s šiuo m o m e n t u .
dingstimis organizuoja piketus
bėjosi su „Respublikos" vy
(Reuters) — Ukrainos ir Len m u m u . Mūsų interesai ir rūpes
Lenkijoje t u o tarpu politinės ir streikus. Dėl t o dar labiau
kijos vadai, nors istoriškai jų čiai rišasi su centrinės bei ry partijos varė derybas, bandy sutrinka ir taip nusmukusi r i a u s i u o j u r e d a k t o r i u m i V.
šalys visuomet buvo priešai, t i n ė s Europos pastovumui", pa d a m o s žūt b ū t išsaugoti koali gamyba. Tuo t a r p u , anot jo, Tomkumi. Susitarta, kad per
a p t a r ė r e g i o n i n i o s a u g u m o r e i š k ė prez. Kravčuk. ..Bet ciją, o buvę k o m u n i s t a i siūlėsi vyriausybė g y v e n i m o lygio a r t i m i a u s i a s kelias savaites
sutartį ir pareiškė, jog niekas tokios idėjos įgyvendinimas gali padėti koalicijai išsilaikyti, jei kilimą sieja kaip t i k su gamybos „Respublikos" redakcija persi
kels į naujas patalpas ir šie
joms nediktuos jų užsienio poli p a r e i k a l a u t i ilgesnio laiko". partijos s u t i k s leisti pravesti efektyvumo didinimu.
rūmai bus visiškai perduoti ar
Nors kolektyvinio s a u g u m o naujus rinkimus anksčiau laiko
tikos. Lenkijos prez. Lech WaPremjeras taip p a t kalbėjo
lęsa, t u o tarpu atsiplėšdamas sistemos idėją pirma iškėlė Len ir p a d a r y s kai kurių ekonomi apie ekonomine n a u d a grin kivyskupijai.
nuo v i d a u s problemų, kurios kijos prezidentas Lech Walesa, nių nuolaidų.
džiamą Lietuvos užsienio po
L F p i r m . St. B a r a s l a n k ė s i
grasina nuversti jo remiamą vy jos didžiausias propaguotojas ir
P a r l a m e n t a s k e t v i r t a d i e n į litiką ir pasakė, k a d glaudesnis
prezidentūroje
rėmėjas
yra
Ukrainos
prez.
Leo
riausybe, pareiškė, jog abu kraš
p r a v e d a pasitikėjimo pareiš bendradarbiavimas su Suomija
tai t u r i būti savo šalių lemties nid Kravčuk, šįmet išrūpinęs j a i kimo vyriausybe balsavimą.
turi gerų perspektyvų.
Prezidentas Algirdas Brazaus
vairuotojai posovietinėje eroje. p a r a m ą iš Vengrijos ministro
Vokietija
p
a
d
e
d
a
L
i
e
t
u
v
o
s
kas
gegužės 26 d. priėmė svečią
„Mes nusprendžiame, k a i p mes p i r m i n i n k o Joszef Antall.
TRUMPAI
žemės
ū
k
i
u
i
iš JAV — Lietuvių Fondo valdy
plėtosimės, mes pasirenkame
Ukrainos pareigūnai pabrėžė,
— K a u n o apylinkių žemdir
Gegužės 26 diena AgroBalt-93 bos p i r m i n i n k ą Stasį Barą.
savo p a r t n e r i u s ir draugus", jog šis planas remiasi valstybių
biai (apie 8 9 ^ jų) daugiausia parodoje pavadinta oficialia Vo
Svečias papasakojo apie 31
pareiškė prez. Walęsa, abiems p a s i t a r i m a i s ir nėra tolygus
naudojosi kreditais. Mažiausiai kietijos diena. Vokietijos mity
metus veikiančio fondo veiklą.
šalims pasirašius pluoštą sutar naujo karinio bloko k ū r i m u i a r
naudojosi Šilalės žemdirbiai — bos, žemės ūkio ir miškų minis
Pasak Stasio Baro, jo tikslas
čių.
atsitvėrimas nuo Rusijos, suirus
apie lck. P a v a s a r i o sėjai iš terijos centrinio s k y r i a u s vado
„investuoti lėšas į žmogų",
Ukrainos prezidentas Leonid Varšuvos paktui. J i e sako. jog biudžete skirtu 5 bilijonų talonų
vas
Hervvard
Schmidt
Lietuvos
padėti
j a m šviestis, tobulėti.
naujuoju
planu
susidomėjo
ir
Kravčuk pasakė, kad abiejų
(apie 10 mil. dol.* lengvatinių Žemės ūkio akademijai iškil
Prieš
kurį
laiką fondas yra pa
šalių užsienio ministrai stu kitos valstybės tame regione. Si kreditų iki gegužės vidurio pa
mingai
perdavė
Vokietijos
Mi
skyręs milijoną dolerių Lietuvos
dijuoja Lech Walęsos pasiūlymą s i s t e m a , Walęsos p r a m i n t a naudoti beveik 66 procentai.
tybos,
Žemės
Ūkio
ir
Miškų
mi
švietimo ir mokslo reikalams.
„NATO-2",
įjungtų
ir
Pabaltijo
s u k u r t i saugumo sistemą, įjun
nisterijos
dovaną
—
aštuonias
—
J
o
r
d
a
n
o
karalius
Hussein,
Už juos n u p i r k t a instrumentų
giančią beveik visus centrinės ir šalis, Belarus, Čekų Respubli
žemės
ūkio
mašinas.
d
a
u
g
i
a
u
,
k
a
i
p
dešimtmetį
stip
simfoniniam orkestrui, skirtos
rytinės Europos kraštus, išsky ką, Slovakiją, Vengriją, Rumu
r
i
a
u
s
i
a
s
I
r
a
k
o
sąjungininkas,
„Kol
kas
Lietuvos
akademijos
stipendijos. Fondas yra pasi
niją,
Bulgariją
ir
Moldovą.
rus Rusiją. „Ukraina studijuo
v i e š a i p a r e i š k ė n e b e r e m i ą s absolventams t r ū k s t a drąsos, rengęs skirti nemaža lėšų M.K.
Irako. Karalius Hussein kaltino verslo p a t i r t i e s ir r y ž t o Čiurlionio galerijai sutvarkyti,
V a k a r ų valstybės tuo atžvilgiu federacijos rėmuose, o senieji Iraką veiksmais, r i m t a i paken rizikuoti", pasakė H. Schmidt. įžymiojo lietuvių dailininko kū
tyli. Paskutiniuoju metu Rusi generolai — geležinio kumščio k u s i a i s J o r d a n u i . Politikos „todėl ir dovanojame šias žemės rybiniam palikimui išsaugoti.
ja net Jungtinėse Tautose pa padariniu.
žinovai tokiuose pareiškimuose ūkio mašinas, k u r i ų visų vertė
Prezidentas padėkojo Stasui
Anot Eyal, buvusioje sovie įžvelgia jo norą susitaikyti su - 200,000 Vokietijos markių". Barui už paramą Lietuvos kul
reiškė savo intencijas: Rusijos
prezidentas paprašė Rusijai tei t i n ė j e t e r i t o r i j o j k y l a n č i u s kitomis P e r s ų įlankos arabų
Lietuvos Žemės ūkio akade t ū r a i ir švietimui. Buvo t a r i a 
sės būti to regiono taikos palai nepasitenkinimus b u s taip p a t šalimis, kurios iki šiol jam nedo mijos docentas Liudas Špokas masi, k a i p geriau fondo skiria
kytoja. Šis p r a š y m a s , nors s u n k u sutramdyt:. kaip konflik vanoja rėmimo Irako karo metu. informavo, kad prie akademijos mas lėšas panaudoti Lietuvos
įvilktas į šių dienų išsireiškimų tą Balkanuose. U k r a i n a neat H u s s e i n a s k a l t i n o Iraką perse žemės ūkio mašinų katedros bus labui.
skraistę, yra ne kas kitas, kaip s i s a k y s savo b r a n d u o l i n i ų kiojimu kurdų musulmonų šiau įkurta technikos paslaugų įmo
prašymas teisės valdyti visą ginklų tol, kol buvusios so rėje ir s u n i t ų musulmonų pie nė, kurioje studentai mokysis
regioną, nepaisant to, k a d Rusi v i e t i n ė s r e s p u b l i k o s l i e k a tuose, primindamas, jog visi jie. dirbti su šia t e c h n i k a , už
KALENDORIUS
ja tokiam uždaviniui n e t u r i nei strateginėje tuštumoje. Todėl k a i p ir likusieji irakiečiai bei prieinamą kainą apdirbdami
reikiamo patikimumo, nei beša j a u dabar Ukraina sudarinėja jordaniečiai y r a tos pačios tau ūkininkų žemę.
G e g u ž ė s 28 d.: J o g i r d a s ,
regionines gynybos sąjungas, tos žmonės.
liškumo tų šalių akyse.
Rimas.
Donaldas, J u s t a s .
Vokietijos dienos renginius
įtraukdama Vengriją, Lenkiją ir
G e g u ž ė s 29 d.: M a g d a l e n a
— I r a n o įtakai stiprėjant pratęsė tarptautinės „Žaliosios
Rumunija. O Užkaukazėj Turki
N e tik šovinistai t u r i
Pazzi,
Teodazija. Erdvile.
m u s u l m o n i š k u o s e kraštuose, savaitės" Berlyne pristatymas.
ja
ir
Iranas
rungiasi,
siekdamos
imperines užmačias
J A V jau ė m ė s i veiklos izoliuoti kurį surengė Berlyno parodų or
lemiamos jtakos Tad ypač d a
ORAS CHICAGOJE
jį. J A V k a l b i n a sąiungininkus ganizavimo c e n t r a s Berlyno
Pagaliau, rašo Jonathan Eyal, bar, rašo Eyal, būtina t r a m d y t i n u t r a u k t i prekybinius ryšius su AMK. Kiekvienais m e t a i s šis
daugumas vakariečių daro prie Rusijos imperines svajones, rim Iranu, kol dar jo pavojus yra ribo centras organizuoja dalykinę
Penktadienį saulė tekėjo 5:20,
laidą, kad imperines užmačias tai ir savitai traktuojant naują t a s .
leisis
8:16. T e m p e r a t ū r a dieną
žemės ūkio parodą „Žalioji sa
turi tik kraštutinių šovistinių šias respublikas, tuo įrodant, jog
72 F (22 C), protarpiais s a u l ė t a
— G u a t e m a l o j e prez. Jorge vaitė". Svarbiausias jos tikslas
pažiūrų rusai, ne tokie reforma ir V a k a r ų akyse ciidgalybių e r a S e r r a n o E l i a s pasiėmė daugiau
— organizuoti rinką ekologiškai ir apsiniaukę, šiek tiek vėjuota,
toriai kaip Rusijos užsienio jau yra praėjusi. Svarbu įtikinti prezidentinių galių, pirmadienį
naktį n u r i m s t a n t . t e m p e r a t ū r a
švariai užaugintai žemės ūkio ir
ministras Andrėj Kozyrev. Eyal Rusiją, kad neramumų malšini p a s i ų s d a m a s policiją apsupti sodininkystės produkcijai. Paro
52 F (11 C).
nuomone, tokias užmačias turi m a s jėga neišpręs senų konflik laikraščių redakcijas ir perspėti, doje dalyvauja ūkininkai iš įvai
Šeštadienį saulė teka 5:19,
ir reformatoriai, ir seni gene tų, kad šiandien būtina ieškoti jog v a l d ž i a k r i t i k u o j a n t y s rių Europos šalių, taip p a t ir iš
truputį vėsiau, dalinai debesuo
rolai, tik Kozyrevas tai n u m a t o kitų, pastovesniu s p r e n d i m ų .
straipsniai b u s išcenzūruojami. Baltijos valstybių.
ta.

Ukraina ir Lenkija tariasi
dėl bendro saugumo
užtikrinimo

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gegužės mėn. 28 d.
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ŠARŪNAS MARČIULIONIS
RŪPINASI LIETUVOS
KREPŠINIU
— Pačiam, Šarūnai, pasta
ruoju metu nesisekė. Būda
mas Lietuvoje, netikėtai susi
ž e i d e i koją. N e i š v e n g e i
susižeidimu ir Amerikoje.
Kaip dabar jautiesi?
— Dabar jaučiuosi neblogai.
Gydytojai sako, kad esu atsi
taisęs beveik 100%. Tačiau,
norint sugrįžti į formą, teks pra
dėti nuo nulio. Reikės nemažai
sugaišti.
— Kur ketini praleisti šią
vasarą?
— Aš rytoj (gegužės 17 d.) iš
vykstu į Lietuvą. Atvykęs, kiek
galėdamas, bandysiu padėti
Lietuvos krepšinio rinktinei.
Kadangi dėl susižeidimu ne
galėsiu žaisti, tai bandysiu pa
dėti patarimais ar kuo kitu.
Taipgi, įgyvendinti savo tikslą,
sutvarkyti mano įsteigtą krep
šinio mokyklą.
— Įdomu, kaip veikia mo
kykla? Kiek joje mokosi
vaikų?
— Rūpesčių netrūksta. Yra
užsakytos plastikinės grindys ir
kita įranga Amerikoje. Norime,
kad viskas atitiktų pasaulinius
standartus. Deja, krepšinio mo
kykla funkcionuoja t i k po
reguliarių pamokų. Nuomojame
dvi sales. Mūsų tikslas yra
įrengti tris sales po vienu stogu.
Tokiu būdu pagerėtų sąlygos.
Turiu pasakyti, kad mokykloje
nesitenkinama
krepšinio
žaidimu. Joje vyksta pamokos,
paskaitėlės. Siekiame supa
žindinti vaikus su higiena, su
visuomeniniu bendravimu. Ug
doma p a g a r b a žmonėms,
mokoma kaip reikšti mintis.
Supažindinama su krepšinio is
torija, demonstruojami filmai ir
t.t. Turiu pasakyti, kad visa tai
vaikams patinka. Mūsų pagrin
dinis tikslas yra atitraukti vai
kus iš gatvės. Atitraukti nuo
blogio įtakos. Lietuvoje, deja,
yra daug neigiamų pavyzdžių.
Vaikai, neturėdami ką veikti,
linksta į nusikaltimus.
— Kiek vaikų lanko krep
šinio mokyklą?
— Nuomojamose salėse lan
kosi arti 300 vaikų. Aš manau,
kad ateityje, kai bus įrengtos
mano minėtos salės, galėsime
priimti nuo 600 iki 700 vaikų.
— Ar pasitaiko talentingų
vaikų?
— Talento reikia ieškoti. Pa
prasčiausiai, reikia vaikus
kreipti teigiama linkme.
— Galima sakyti, k a d iški

L i e t u v o s krepšinio žvaigždės -

lesnieji Lietuvos krepšinin
kai išsiskirstė po pasaulį. Ar
laikai ryšį su krepšininkais,
žaidžiančiais Europos, Ame
rikos ir Australijos klubuo
se?
— Taip. Laikau gana artimą
ryšį. Gaila, kad Arvydas
Sabonis negalės Lietuvoje žais
ti. J i s yra gerokai fiziniai
išsekęs. Reikia susirūpinti kojos
sužeidimais. Negalima rizikuoti
jo karjera, jo gyvenimu. (Vė
liausiomis žiniomis, Real
Madrid klubas, kuriame žaidžia
Sabonis, Ispanijos pirmenybėse
užėmė pirmąją vietą. Red.1
Rimas Kurtinaitis žaidžia Aust
ralijoje. Dabar ten vyksta
pirmenybinės varžybos. Jis
tikrai nebus atleistas nuo kon
trakto. Mūsų visa viltis jauni
me. Tikime, kad per pastaruo
sius metus jaunieji krepšininkai
įgijo didesnės patirties.
— Neseniai Lietuvos jaunių
rinktinė dalyvavo tarp
tautinėse varžybose Vokie
tijoje, baigmėje susitikdama
su JAV komanda. Lietuviai
pralaimėjo amerikiečiams.
Tačiau lietuvių pasirodymas
teikia vilčių. Galima tikėtis
šviesesnės ateities. Ką, Ša
rūnai, galėtum pasakyti apie
Lietuvos krepšinio ateitį?
— Mes dabar stovime tarsi
kryžkelėje. Daug mūsų jaunimo
nori studijuoti ir žaisti JAV-se
arba kur nors kitur. Mes ne
turime jokios moralinės teisės jų
sulaikyti. Bet jiems nereikėtų
užmiršti, kad pakliūti į pirmųjų
divizijų komandas arba pro
fesionalus yra nedaug galimy
bių. Daug kas veržiasi j užsieni
dėl didesnio atlyginimo. Mes
stengiamės sudaryti stiprią
Lietuvos krepšinio lygą ir mokė
ti nemažesnes algas kaip, pavyz
džiui, Lenkijoje, Vengrijoje.
Čekijoje, Slovakijoje ir t.t.
— Dar vienas klausimas —
būtent: ar Atlantoje, Olimpi
niuose žaidimuose, yra vilčių
pakartoti pergalę, užimti
trečiąją vietą, kaip Barcelonoje?
— Galima pasvajoti. Žinoma,
jeigu visi vieningai dirbsime,
savo tarpe nesipešime, turėsime
tikslą ir jo sieksime. Viskas
įmanoma. Tik nereikia vežimo
traukti į visas keturias puses.
Krepšinis yra šaka, kuria
galima išgarsinti Lietuva.
— Pats, Šarūnai, kadaise
studijavai žurnalistiką. Ar

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto
metams Va metų
$45
$80
$50
$90
$30
$45

USA
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol)
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„Lituanica-Liths" komandos antpuolis prie „Serbs" vartų Lemonte, Lietuvių centro aikštėje 1993
metų pavasario turnyro žaidynėse.
Nuotr. P. Bielskaus

Futbolas Čikagoje
RUNGTYNĖS
NEĮVYKO
Daugelio futbolo mėgėjų ne
kantriai lauktos pirmenybių
rungtynės prieš lenkų „Royal
Wawel" komandą praėjusį
sekmadienį neįvyko. Rungtynių
rengėjai, ,,R.W." vadovai,
neparūpino aikštės leidimo
nustatytu laiku. Pagal veikian
čias taisykles, „Liths" koman
da turėtų gauti taškus ir be
žaidimo. Kaip iš tikrųjų atsitiks,
sužinosime netrukus.
Žiūrovai, susirinkę iš tolimų
priemiesčių, skirstėsi nepaten
kinti, netekę progos „paganyti"
akis, stebint puikiai žaidžiančią
„Lituanica-Liths" komandą.
Rezervas vis tik žaidė 5 vai.
vakare ir laimėjo rezultatu 6:1.
Sunkiai sukasi šio pavasario
futbolo pirmenybių ratas. Šiuo
metu kiekviena major divizijos
komanda turėtų būti sužaidusi
po 5 rungtynes. To neįvykdė nė
viena. Trys komandos dar tesužaidė tik po vienas. Jos, ne tik
pačios įklimpo ,,Open Cup" ar
kitokiose varžybose, bet ir ki
toms sutrukdė. Esant tokiai pa
dėčiai, sunku net ir numatyti,
kada šios vieno rato pirmenybės
iš viso pasibaigs.

nepasiilgsti p l u n k s n o s ir
rašymo?
— Noro netrūksta. Būtų labai
įdomu pasidalinti savo įspū
džiais ir patirtimi. Tačiau
esama padėtis užkerta tam
kelią. Manau, kad per atei
nančius 2-3 metus dar teks žais
ti krepšinį. O paskui — pama
tysime. Aš kažką
tokio
planuoju.
— Ačiū už pasikalbėjimą.
Linkiu viso geriausio.
Kalbėtasi š.m. gegužės 16 d.
Čikagoje, Martinique pokylių
salėje vykusiame Lietuvių
Prekybos Rūmų b a n k e t e ,
kuriame „Man of the Year"
žymeniu buvo pagerbtas Ša
rūnas Marčiulionis.
Kalbėjosi Petras Petrutis

Rimas Kurtinaitis. Šarūnas Marčiulionis ir Arvyda* Sabonis.

SEKANČIOS RUNGTYNES
LEMONTE
Sekančias rungtynes „Litua
nica-Liths" komanda žais ne
„Sparta" aikštėje, kaip buvo
numatyta, bet Lietuvių centre,
Lemonte.

Jos vyks birželio 6 d., sek-'
madienį, 3 vai. p.p. Rezervas
žais 1 vai.
Šį sekmadienį, gegužės 30 —
Kapų puošimo dieną, rungtynių
nebus.
J.J.

EUROPOS KREPŠINIO
PIRMENYBĖS JAU ČIA
Šią savaitę į Wroclave, Len
kijoje, įvykstančias Europos
Vyrų krepšino pirmenybių at
rankos rungtynes išvyko Lie
tuvos rinktinė. Po 1937 ir 1939
metų laimėjimų šiemet Lietu
vai pirmą kartą po 54 metų per
traukos vėl tenka dalyvauti Eu
ropos žemyno žaidynėse. O, kaip
norėtųsi, kad Lietuva sugebėtų
apginti anuos aukso medalius,
k u r i u o s laimėjo Rygoje ir
Kaune! Deja, šįmetiniai šansai
sumažėjo, paaiškėjus, jog nei
Sabonis, nei Marčiulionis, nei
Kurtinaitis negalės žaisti. Pir
mieji abu gydo sužeistas kojas,
o Rimas negali pasitraukti nuo
savo kontraktinių įsipareigo
jimų Australijoje. Po ilgų Ispa
nijos krepšinio pirmenybių
Sabonio koja yra sutinusi, ir
klubo gydytojai jo neišleidžia.
P a n a š ū s reikalai ir su
M a r č i u l i o n i u . Šarūnas su
rinktine kartu vyksta į Lenkiją,
juos ten nors moraliai paremti...

Pirmosios rungtynės įvyks
sekmadienį, gegužės 30 dienos
vakare, prieš Lenkiją. Savoje
aikštėje Lenkija Lietuvai bus
kietas riešutas. Kitos dvi
komandos, dalyvaujančios šiose
atrankos rungtynėse, yra Uk
raina ir Baltarusija. O po to,
birželio 23 d. Vokietijoje
prasidės Europos pirmenybių
finalai.
Į Wroclavą išskrido tokios
sudėties Lietuvos rinktinė: Gin
taras Einikis, Romas Brazdauskis, DariuSTDimavičius,
Mindaugas Lekarauskas, Artū
ras Karnišovas, Arūnas Visoc
kas, Gintaras Krapika, Alvydas
Pazdrazdis, Valdas Chomičius,
Darius Lukminas, Egidijus
Kavoliūnas. Taip pat išskrido ir
Marčiulionis bei treneriai Ga
rastas ir Giedraitis.
Mūsų vyrams linkime sėkmės
kuo geriausiai pasirodyti!
Sėkmės!
Remigijus Gaška

SIDABRAS - LIETUVOS
KREPŠININKĖMS
„Lietuvos Sportas" 1993 m.
gegužės 6 d. laidoje aprašo
šiaurės šalių merginų krepšinio
čempiones Latvijoje, Jūrmaloje,
varžybose, kur jaunos lietu
vaitės iškovojo antrą vietą.
„L.S." informacija rašo taip:
„Latvijoje, Jūrmaloje, vyku
siame Šiaurės šalių merginų
krepšinio čempionate, kuriame
dalyvavo šešių valstybių ko
mandos. Lietuvos rinktinė
užėmė antrąją vietą.
„Lietuvos sporto" laikraštyje
jau buvo rašyta, kad šio turnyro
starte mūsų šalies aštuonio
likmetės krepšininkės įveikė
Norvegiją (60:47) ir Suomiją
(70:66). Deja, po to lietuvaitės
pralaimėjo aikštelės šeiminin
kėms latvėms 75:89, bet fini
šavo vėl sėkmingai — nugalėjo
Daniją 69:49 ir Švediją 66:42.
Čempionate pirmąją vietą
laimėjo Latvijos r i n k t i n ė ,
įveikusi dar ir trečioje vietoje
likusias Suomijos krepšininkes
83:57. Be to, Danija nugalėjo
Norvegiją 57:50 ir Suomija —
Švediją 56:47.
Galutinė turnyrinė padėtis
tokia: 1. Latvija — 5 pergalės;
2. Lietuva — 4;
3. Suomija — 2;
4. Danija — 2;
5. Švedija — 2;
6. Norvegija — 0.
Mūsų šalies merginų treneris
vilnietis Algis Budėnas papa
sakojo, kad šis čempionatas bu
vo aukšto lygio, nesitikėjo, kad

Suomijos, Danijos net Nor
vegijos jaunosios krepšininkės
taip atkakliai kovos. Štai, pa
vyzdžiui, Danijos r i n k t i n ė
latvėms pralaimėjo 59:64, tik
pratęsus rungtynių laiką.
Mūsų komandos žaidėja vil
nietė Ingrida Kaminskaitė
pelnė geriausios turnyro krašto
puolėjos prizą. Ji, kaunietė
Jūratė Žukauskaitė (žinomo
krepšininko žalgiriečio Al
gimanto Žukausko duktė), vil
nietės Erika Miniotaitė, Ilona
Nikonovaitė ir Zita Bekešaitė
bei šiaulietė Dainora Umbra
saitė buvo pagrindinės rink
tinės, pelniusios čempionate
antrąją vietą, žaidėjos".

LIETUVOS
FUTBOLININKAI
PRALAIMĖJO
Lietuvos futbolo rinktinė
Vilniuje pralaimėjo pasaulio
pirmenybių Europos zonos
trečios atrankinės grupės turny
ro rungtynes Šaurės Airijos
komandai rezultatu 0:1.
Šioje grupėje pirmauja Ispa
nijos futbolininkai. I du
finalinio turnyro, kuris kitais
metais vyks JAV, kelialapius
realiai pretenduoja Danija ir Ai
rija. Lietuvos rinktinė po 8
rungtynių turi 7 taškus. Ji
lenkia Latvijos ir Albanijos
rinktines.
(Elta)

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba

KAMUOLIAI
JAUNUČIAMS LIETUVOS
KREPŠININKAMS
„Lietuvos sportas'" 1993.05.11
d. laidoje praneša, kad: „Kaune
baigėsi Lietuvos sporto mokyk
lų jaunučių (iki 15 metų) krep
šinio pirmosios lygos pirme
nybių finalinės varžybos.
Mergaičių grupėje geriausiai
žaidė nė vieno pralaimėjimo
nepatyrusios Kauno krepši
ninkės, vadovaujamos trenerės
L. Barčienės. Antra buvo Aly
taus (tr. D. Jurkonytė\ trečia —
Šiaulių (tr. L. Samašonok) ko
manda.
B e r n i u k ų t u r n y r o finale
sėkmė lydėjo Šarūno Mar
OR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street, Chicago
Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr.. ketv. penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p
10401 S. Roberte R d . , Palos Hllls, IL
Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr . ketv.. penkt 4 v.p.p.—7 v.v.
Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaskl R o a d
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p.p -7 v v antrd 12 30-3 v p p.
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p .
penkt ir šeštd 9 v r -12 v p.p
6132 S. Kedzle Ave.. Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5 5 4 0 S. Pulaskl R o a d .
T a i . (312) 5 8 5 - 2 8 0 2
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr.. penkt 12-3 v.p p . ketv. 2-7 v v
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
T a i . (312) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL.
T a i . (708) 5 9 8 - 8 1 0 1
Vai pagal susitarimą
Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th A v a . , C i c e r o
Kasdien 1 iki 8 v. v
išskyrus trec\ šešt 12 iki 4 vai p.p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaskl R d . , C h i c a g o , IL
Tai. 3 1 2 - 5 8 5 - 1 9 5 5
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 7 1 st Street
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9 12 Penkt 2-7

$30

$50

3 mėn.
$25
$30
$25
$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

čiulionio krepšinio mokyklos
auklėtinius — Vilniaus „Ere
lius" (tr. A. Milonas),kurie
lemiamoje dvikovoje įveikė an
troje vietoje likusius kauniečius
(tr. M. Dėdelis) 50:47. Trečia Panevėžio rinktinė (tr.. G. Leo
navičius).
Finalinėse varžybose žaidžiusios Marijampolės mergaičių ir
berniukų komandos užėmė ket
virtąsias vietas.
Kab. t e l . (312) 585-0348;
R e z . (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab.

tel.(312)471-3300

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzle Ave..
Chicago, III. 60652
Cardiac Dlagnosls, Ltd.
Marųuette Medlcal Bulldlng
6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629
T a i . (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
N a m ų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S . Kedzle, Chicago, III.
T a i . (312)925-2670
1185 Dundee Ave . Elgln, III. 60120
T a i . (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9 0 5 5 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, iLJ
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
T a i . (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
T a i . (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą.
Palos Vision Centar, 7152 W. 127th St
Palos Hgts. III Ketv. vai. 3-6 v v
T a i . (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2 6 5 6 W. 63rd Street
Vai : antr. 1-4 v p p ir ketv 2-5 v. p.p.
šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. (312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545

EDMUNDAS VI2INAS.M D.. S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susiianmą
T a i . (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarrtan Medlcal CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Ave., SuNe 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
K a b . tel. 312-586 3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 5 W 63rd St.. Chicago. IL 60638
Vai : pirm, antr. ketv ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

90 metų gyvųjų ir mirusiųjų

BENDRAVIMO
Šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nės šiemet švenčia 90 metų įkū
rimo jubiliejų. Daug metų prieš
tai lietuvių visuomenėje buvo
kilęs rūpestis mirusiųjų laido
jimu ir apeigomis. Neturint
savos amžinojo poilsio vietovės,
buvo naudojamasi kitataučių
kapinėmis. Individualios šeimos
ir parapijos susidūrė su dau
geliu problemų ir kitataučių
antagonizmu. Bridgeporto Šv.
Jurgio lietuvių parapijos kle
bonas kun. Matas Kriaučiūnas,
žmonių nuolatos raginamas,
pagaliau sukaupė 5,000 dol. ir
Mount Greenvvood, tolimame
Čikagos priemiestyje, nupirko
40 akrų žemės plotą. „Šv.
kazimiero Lietuvių Rymo Ka
talikų" kapinės vyskupo P. J.
Muldoon buvo iškilmingai
pašventintos 1903 m. liepos 12
d., dalyvaujant tūkstantinei
žmonių miniai ir visoms tuo
laiku veikusioms lietuvių ka
talikų organizacijoms. Vėliau,
dešimtmečių slinktyje priperkant daugiau žemės, kapinių
plotas buvo praplėstas iki 523
akrų.
Pirmąjį kapinių įsteigimo de
šimtmetį kapines tvarkė kun.
M. Kriaučiūnas. Vėliau arki
vyskupas J. E. Quigley patvir
tino statutą, pagal kurį buvo iš
rinkta kapinių taryba iš lietu
vių parapijų klebonų ir pasau
liečių patikėtinių. Kapinės dar
niai tvarkėsi ir turtėjo ne tik
žemės plotais, bet ir atsargos
kapitalu. Šv. Kazimiero lietuvių
kapinės pamažu išaugo į stiprią
ekonominę atramą lietuvių
švietimui, labdaros ir reli
ginėms organizacijoms Ameri
koje bei Lietuvoje, sušelpdamos
jas keletu dešimčių tūkstančių
dolerių, o karui ir vėl prasidėjus,
paremdama JAV-jų karo pa
stangas keleto šimtų tūkstančių
dolerių bonais.
Šių kapinių steigimo laikais
Amerikoje buvo įsigalėjęs įsi
tikinimas, kad lietuvybė bus iš
saugota tik per katalikų bažnyėias ir iš jų sklindančią
visuomeninę veiklą. Patriotų
kunigų ir pasauliečių bendra
talka tikrai tapo stebinančiu
veiksniu. Per trumpą kelias
dešimt metų laikotarpį buvo
įsteigta daugiau negu 100
lietuviškų parapijų su bažny
čiomis, mokyklomis ir kitomis
visuomeninio gyvenimo in
stitucijomis. Atrodė, kad buvo
atrastas bendras religinio ir
kultūrinio gyvenimo kelias.
Tačiau laiko tėkmė nepatvir
tino šių vilčių. Su jomis susidū
rė mums svetima pokarinė
„suvirinimo k a t i l o " idėja,
nesulaikomai smelkusis į mūsų
visuomenės sukurtas parapijas,
bažnyčias, mokyklas, žalodama
jų dvasią. Atėjus veteranų
dvasininkų naujai pakaitai,
jaunimo katekizacija, pirmoji
komunija ir kitos religinės prak
tikos pamažu nuslydo į airiškas
tradicijas, bažnyčios buvo infilt
ruotos kitataučių; taip lietu
viškumas, o su juo ir parapinis
aktyvumas, pradėjo blėsti, ne
tekęs savų vertybių atramos.
Šimtas lietuviškų parapijų pa
virto miražu.
Neišvengė šių problemų nei
lietuviškos kapinės. Diecezijos
kapinių administracijai buvo
sunku suvokti, kad Šv. Kazi
miero kapinės buvo sukurtos
dideliu lietuvių tikinčiųjų entu
ziazmu, kad išlaikytų savitą
krikščionišką kultūrą, religines
laidojimo apeigas ir dvasinį

• 1986 m. gegužės 25 d. apie
7 milijonai žmonių įsijungė į
projektą padėti Amerikos bena
miams ir sudarė sujungtų rankų
grandinę kone nuo vieno Ameri
kos krašto iki kito.

AR LIETUVA IŠVENGS
INTEGRACIJOS l RUSIJOS ERDVĘ?

NAUJAS KAPITALISTAS
GORBAČIOVAS
E. R I N G U S

IGNAS MEDŽIUKAS
K. Pakšto mintį, kad Lietuva
Kas sakė, kad komunistas liks r a s t a s laiškas, kuriame jis
objektus Baltijos šalyse, kol at
šeimų bei artimųjų ryšį tautinės yra tokioje vietoje, kur labai
vyks pagrindinės jėgos, taip pat visados komunistas. Pats di paaiškino savižudybės priežastį.
bendruomenės šventovėje. Kita nesaugu ir pavojinga gyventi
ginti Rusijos Federacijos karo džiausias, partijos sekretorius, Būtent: finansinis bankrotas,
taučiai administratoriai, nutarę mažai tautai, galima pritaikyti komunistų partijos vadovą,
objektus ir kontroliuoti radijo kuris norėjo sistemą pagerinti, surištas su Gorbačiovo kelionės
automatizuoti laidotuves, lyg ir mūsų kaimynams latviams žadantį siekti geresnių santykių
dabar jau tikras kapitalistas. išlaidomis. Vedama byla, ir
komunikacijas.
tai būtų koks fizinis procesas, bei estams, su kuriais teko su Maskva. Reikėtų tikėtis, kad
Pratybos, kurioms vadovavo Būdamas Amerikoje, jis save bankrotų teisme išlindo to pro
net nepranešę žmonėms, ėmėsi kentėti ilgų metų sovietinę prie prez. A. Brazauskas pasuks
jau vadino lengvu socialistu. jekto smulkmenos. Paaiškėjo,
naujų laidojimo būdų, panai spaudą. Nors Baltijos valstybės Lietuvos politini vairą teisinga Šiaurės Vakarų Rusijos ka Pralaimėjęs savo poziciją Sąjun k a d Romero vien tik Ar
kindami tradicinį atsisvei šiuo metu yra atgavusios kryptimi ir dės visas pastangas riuomenės grupės vadas genero goje, Gorbačiovas skubiai ir gentinoje prarado ketvirtį mili
kinimą su brangiais šeimos na nepriklausomybę ir valdosi pakelti ekonominio gyvenimo las Leonidas Majorovas, prasi vykusiai persimetė į kapitalis jono. Kelionė Gorbačiovui ir jo
dėjo balandžio 19 d. ir turėjo
riais prie jų amžinojo poilsio vie demokratiškai,
bet
jų lygitęstis keturias dienas. Baltijos tinę sistemą. Kala dolerius, palydovams kainavo 230,000
tos, be kunigo maldos, be duo gyvenimas dar temdomas rusų
Tuo t a r p u Lietuvos eko šalių vyriausybėms apie tai ne važinėdamas į visus k r a š t u s , dolerių. Už pasirodymą Ar
bės pašventinimo, paguo okupacinės
kariuomenės nominis gyvenimas yra labai buvo pranešta. Pratybos, atrodo, kas tik jį pakviečia. Rusijoje jo gentinos televizijoje Gorbačiovo
džiančio atsisveikinimo žodžio šešėlio. Ambasadoriaus C. Stan smukęs. Dėl to matėme prie
niekas neklauso, todėl ieško reikalų vedėjas pareikalavo
ar žemių saujos ant karsto užbė- kevičiaus žodžiais, ar Lietuvai seimo rūmų demonstruojančius buvo surištos su balandžio 25 d. auditorijų Vakaruose ir kol k a s 400,000 dol. Brazilijoje irgi
rengiamu
refe
rimo. Buvo griežtai reikalau pavyks ištrūkti, ar būsime pensininkus. Streikuoja moky Rusijoje
nepavyko, todėl Romero pra
randa.
jama palikti velionį kapinėse, įtraukti į Rusijos integracijos tojai. Daugybė nepatenkintų. rendumu. Pratybų tikslas ir
rado 40,000 dol. Tokie patys
Lotynų Amerikos kraštuose rezultatai Čilėje. Geriau pavyko
kur jis bus laidojamas kapinių erdvę — dar galutinai neatsaky Prieš rinkimus LDDP pažadėjo planai labai primena 1940 m.
tvarkytojams patogiu laiku. ta . Ambasadorius C. Stan žmonėms daug ką: mažinti įvykius, kai į Baltijos valstybes pagarsėjo vieno verslininko Meksikoje, kur pelnyta 400,000
Lietuviams, tikintiems gyvųjų kevičius pabrėžia, kad Rusijos mokesčius, padidinti daugelio įsiveržė ir jas okupavo raudonoji savižudybė. Štai jos istorija. Ar- dol.
ir mirusiųjų bendravimu, toks imperinės jėgos neigiamai socialinių grupių pajamas, padi armija. Tokie veiksmai nepasi gentinietis Jose Romero sukūrė
Štai kodėl tokie nuostoliai.
„modernus" laidojimo būdas veikia Baltijos valstybių raidą. d i n t i valstybės socialinę tarnauja Baltijos valstybių ge bendrovę „Kolloquium", kurios Bilietų kainos įvairiems paren
buvo nepriimtinas. Daugeliui Čia jis išvardina tuos būdus: paramą, sustabdyti kainų riems santykiams su Rusija. Tai paskirtis buvo kviesti į Pietų gimams siekė 500-600 dolerių.
net kilo abejonių, ar svetimųjų slaptai kišasi į vidaus politinius augimą, išsaugoti darbo vietas, tiesiog provokacija. („Lietuvos Amerikos kraštus politines Kad išeitų lygiomis, reikėdavo
įžymybes paskaitoms ir pasi mažiausiai 100 dalyvių, o atvyk
valiai paliktas, velionis tikrai procesus; trikdo ekonominius ir plėsti gamybą. Buvo žadėta aidas", Nr 77).
rodymams televizijoje. 1992 davo 50-60. Santiage Čilėje at
bus palaidotas jam skirtame prekybos ryšius; blokuoja svar parama kultūrai ir žemės ūkiui.
Nusikaltimai kyla
metų pabaigoje jis pasirašė su vyko tik 30-60. Dar blogiau
šeimos kape. Buvo atvejų, kad bių Lietuvai žaliavų importą ir Nors keletas mėnesių praėjo,
tartį
su „Gorbačiovo fondu" ir pavyko Rio de Janeiro pokyly
Kaip statistikos duomenys
abejonių kankinami, asmenys atsiskaitymus už Lietuvos k a i darbą pradėjo naujas
reikalavę kapo atkasimo ir radę gaminius. Be to, jis atkreipia seimas, bet gyvenimas negerėja. rodo, Lietuvoje daugėja nusi organizavo Gorbačiovo pasi je, kur iš lauktų svečių atvyko
didžios netvarkos. Vėliau sekė dėmesį, k a d Rusijos kari Atvirkščiai — viskas smunka. kaltimai. Per pirmuosius 3 šių rodymus įvairiuose lotynų vals tik 30. Didžiausias nuostolis
potvarkis, draudžiantis puoš nio-pramoninio komplekso, ko Taigi magiškos lazdelės da metų mėnesius Lietuvoje užre tybėse. Tam tikslui jis surinko g a u t a s Buenos Aires. Ten
nius meniškus paminklus, o munistų partijos, KGB ir ma bartinė vyriausybė irgi neturi. gistruota 15,815 nusikaltimų. daug sponsorių ir rankpinigių. bilietai irgi kainavo 500 dol. Iš
Maždaug pusė nusikaltimų Tuo tarpu prasidėjo pučininkų lauktųjų 400, pasirodė tik 168
taip pat prasmingus indivi fijos kapitalas skverbiasi į
padaroma dideliuose miestuose. ir partijos teismo pradžia, ir svečiai. Čia kaltinamas pats
dualius įrašus paminkluose, lei gyvybiškai svarbias Baltijos Rusija u ž / t o j a Medininkų
Lyginant su praėjusių metų tuo Jelcinas nedavė Gorbačiovui Gorbačiovas, kuris, norėdamas
džiant naudoti tik šventraščio šalių ūkio šakas.
žudikus
pat
laikotarpiu,
šiemet leidimo išvykti į užsienį. Tačiau save išpopuliarinti per penkias
minčių citatas, tartum prasmin
Derybos
su
Rusija,
nors
dele
nusikaltimai padaugėjo 29 pro po tam tikro laiko tas drau dienas pasirodė 54-se vietovėse.
gas gyvenimas krikščionybėje
Ateities pavojai
gacijai
p
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r
m
i
n
i
n
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a
u
j
a
V.
centais. Padėtis labiausiai dimas buvo atšauktas. Išsi
būtų pasibaigęs prieš tūks
Šiaurės Amerikoje jam pavy
tančius metų, o lietuvių tautos Lietuvoje gyvenimas yra poli Bulovas, vis tiek v y s k t a pablogėjo Anykščių, Jonavos, gandęs Romero vyksta į Maskvą ko geriau. Naujas kapitalistas
dramatiški išgyvenimai Dievo tiškai nesaugus. Esant Rusijo sunkiai. Jei tam tikru klausimu Kelmės, Pakruojo, Pasvalio ir ir prašo Gorbačiovą kelionę parodė daug gabumų. J i s
atidėti. Tas atsisako. Kadangi reikalauja 200 tūkstančių už
ir tautos tarnyboje būtų be je politiniam nepastovumui, susitariama, t a i vėl Rusijos Zarasų rajonuose. Dešimčiai
Lietuvos likimas yra tartum ant delegacija, lyg užsimiršusi, tūkstančių gyventojų tenka 42 Romero jau buvo davęs nemažą pokalbį. Tačiau atsisakė rekla
prasmiški.
s v a r s t y k l i ų . Ne vienas iš kelia klausimą iš naujo. Medi nusikaltimai. Du kartu pagau sumą pinigų ir kitų priedų, muoti „džinsus", pavadintus
Padrąsinti Bažnyčios Tėvų
politinių veikėjų baiminasi, kad ninkų žudikų byloje tardymas sėjo valstybinio turto vagystės. nutarė rizikuoti.
,,soviet", nors jam buvo
suvažiavimo Vatikane raginimo
Lietuvos laukia nauja okupa beveik sustojęs, nes šį reikalą, Daugėja privataus turto atėmi
pasiūlyta stambi suma. Gal
nelikti vien nuošaliais gyve
Šių metų balandžio mėn. vėliau?
cija. Kiti mano, kad, ekono kaip aiškina prez. A. Bra mo atvejų, panaudojant ginklą
nimo įvykių stebėtojais, bet
miniam gyvenimui smunkant, zauskas, trukdo Rusijos nusista ir sprogstamus įtaisus. Plečiasi Romero nusišovė. Jo kambaryje
jungtis bei aktyviai dalyvauti
susidaro proga iškilti socialinei tymas, užstojant savo piliečius. recidyviniai nusikaltimai. Iki
Bažnyčios ir Tikėjimo reikaluo
revoliucijai, kurios pasekmė — Rusijos ambasadorius Vilniuje balandžio 20 d. iš apyvartos
se, Lietuvių Bendruomenė
totalitarinis režimas. Seimo Oberdiševas lankėsi pas prez. A. išimta 20 tūkstančių netikrų
Čikagoje pasiryžo reikalauti
narys Romualdas Ozolas, stebė Brazauską, kuriam pareiškė, 500 talonų vertės kuponų.
balso, sprendžiant savo krikščio
damas nuotaikas Rusijoje, kai kad Rusija gins savo piliečių Rasta ir padirbtų dolerių,
niško gyvenimo reikalus. Buvo
prieš prez. B. Jelciną išeina teises, prašė nedaryti apklausų markių, svarų sterlingų, pran
sukurtas specialus Komitetas
tokie stiprūs varžovai, kaip („Lietuvos aidas", Nr. 75). Taigi cūziškų frankų. Spėjama, kad
Pasauliečių Teisėms apsaugoti
Ruckojus, Chasbulatovas, Rusi matome, kad Rusija užstoja jie buvo įvežti iš užsienio.
Šv. Kazimiero, Lietuvių kapi
jos ateičiai, ypač jos jaunai nusikaltėlius. Reikia manyti, Liūdnas reiškinys, kad beveik
nėse, siekiant „Garbės Dievui ir
demokratijai, daug gero nežada. kad Rusijoje yra globojami ir 20 procentų nusikaltėlių yra
pagarbos žmogui" laidojimo
Tokiu būdu iš Rusijos pusės sausio 13 d. prie televizijos bokš nepilnamečiai.
apeigose ir individualios pagar
didėja grėsmė Lietuvai. Todėl to pralieto nekalto kraujo
Kai kas mėgina nusikaltimus
bos ženklo — paminklo pasi
mūsų valstybės vadovai turėtų kaltininkai.
teisinti sunkia ekonomine padė
rinkime. Kapinių biurokratija
būti labai akylus, pasiruošę
timi. Kad nusikaltimai sumažė
elgėsi tarsi Vatikano suvažia
atlaikyti iš Rusijos pusės bet
Rusijos
k
a
r
i
n
i
ų
tų, svarbiausia tautai atgauti
vimo potvarkių nebūtų gir
kokį spaudimą.
dalinių
provokacija
bolševikmečiu
prarastas
dėjusi. Po daugelio posėdžių su
moralines
vertybes.
Reikia
reli
diecezijos kapinių administJei teisingai rašoma spaudo
Lengviau pažadėti
ginio,
moralinio
bei
dvasinio
«akijus vauovais, po masinių
je, Rusijos kariniai daliniai
„Draugo" redakciją aplankė svečiai 'iš kairės)Tim Hadac. „Southwest Newsn e g u ištesėti
visuomenės susirinkimų, iš
Baltijos šalyse surengė koman atsinaujinimo, o su tuo stiprės Herald" redaktoriaus padėjėjas. „Draugo" redaktorė Danute Bindokienė, 14
sekus žmonių kantrybei, teko
Kadaise „The Washington dines štabų pratybas, kurių Lietuvoje patriotizmas, kuris Ward atstovas Virgil Jonės ir Joseph Kulys, Marąi.ttte Parko Lietuvių namų
i m t i s Amerikoje
įprastų Post" Algirdą Brazauską apibū vienas tikslas — užgrobti ir bus laidas išlaikyti nepri savininkų valdybos narys. Aid. Jonės rūpinasi Marąuette Parko apylinkės
apsauga ir labai daug padeda lietuviams.
visuomeninio nepasitenkinimo dino kaip pragmatiką, buvusį išlaikyti strategiškai svarbius klausomybę.
išraiškų — demonstracijų su
gausiais ir iškalbingais plaka
I mokyklą nuėjęs iš savo namų mokslinio pensiona drebulėlė. Tarp jų maišėsi krūmeliai. Jei nebūdavo
tais prie diecezijos rūmų ir vie
to, Vozbūčių švietimo įstaigoje atrodžiau didžiai sniego (šalčio, gruodo, purvo nelaikiau kliūtimis), po
šo spaudos, radijo bei televizijos
išmintingas. Todėl retkarčiais mokytoja man paves šiais krūmeliais pakišdavau klumpaites ir leisdavausi
dėmesio teisėtiems tikinčiųjų
davo pirmąjį skyrių prižiūrėti, o ji dirbdavo su antruoju ristele! Lengva tik su kojinaitėmis.. 0 šaltis dar la
reikalavimams. Tokiu būdu
ir trečiuoju. Mokytojo karjera man baigėsi liūdnai: įsi biau kilnoja pėdas. Mokytojas neapžiūrės visų vaikų,
p a l a i p s n i u i e i n a n t , buvo
mylėjau
savo studentę Dimšaitę iš Dzirmiškių kaimo, ar jie apsiavę, ar basi. Tik vienąkart mano gudrystę
pasiekta bendra kalba ir didžia
VYTAUTAS VOLERTAS
taip pat pirmaskyrę. Tokia mažutė, tokie rausvi sugavo pats tėtis. Važiavo iš Seirijų namo ir mane, be
dalimi patenkinti tikinčiųjų
veidžiukai, tokia graži jos rusvo pliušo suknelytė... O klumpaičių skubantį iš mokyklos, smagiai per gruodą
reikalavimai. Tapo sugrąžintos
Padegimo sodyba stovėjo ant aukšto kalno «man gal ne pliušas, ne veidai paviliojo? Gal kvepėjo turtai? šokinėjantį, pavijo. Namuose buvo nemalonus pokalbis
galimybės tradiciniam laidoji
mui, paminklų ir juose įrašų taip atrodė), nuo kurio žiemos metu čiuoždavome ant Girdėjau žmones kalbant, kad Dimša esąs stambus ūki ir dar nemalonesni kitokie dalykai.
Tėtis ir kitąkart mane sučiupo inkriminuojančioje
individualiam apsisprendimui. klumpių ir ant nuosavų užpakalių. Vaikų buvo gal dvi ninkas. Gal jau iš pat mažens supratau pinigėlio vertę?
Vėliau
šios
rausvaveidės
gyvenime
niekados
nesu
padėtyje.
Artėjo didieji šalčiai, ant vandenų pasirodė
Buvo grąžintos visuomeninės dešimtys, per tris skyrius išmėtytos. Mane pasodino
Vėlinių tradicijos ir mirusiųjų su Antanu Olerta iš Plentos kaimo. Tai mano tėvelio tikau. Gal ir šiandien kur nors žydi, Dievulio laimi pirmas ledas, dar nespėjęs pakankamai sutvirtėti. Su
Onciškių vaikais traukiau iš mokyklos. Besodybiniame
pagerbimo iškilmės Kapų puo pusbrolio sūnus. Jis buvojau bręstelėjęs, trečiame sky nama.
Mano atsisveikinimas su Vozbūčių mokykla buvo plote, kur susikirsdavo Noragėlių ir Onciškių laukai,
šimo — Mirusiųjų prisiminimo riuje, galėjo ne vieną apkulti, tačiau šios mokyklos
staigus
ir dramatiškas: arti pirmojo skyriaus baigmės, žvilgėdavo balyte. Norėdami geriau orientuotis gam
vaikai
sugyveno
taikiai
ir
nesipešė.
O
mokytoja
—
dieną.
tos dėsniuose, pabandėm jos ledą. Ledas skilinėjo ir
Šiandien, kapinėms pažymint grynutėlis auksas! Jaunutė, graži, maloni. Jos pavar ketvirtadienį prieš 1929 m. Sekmines, įsipjoviau akį.
braškėjo. Susitarę paskelbėme konkursą, kas toliau
90 metų sukaktį, laisvai rink dės niekados nežinojau, nors mamai ji atnešdavo kai Gydytojai, ligoninės, operacijos, baisus tėvų rūpestis.
šiuo trūkinėjančiu ledu nužingsniuos. Konkurse daly
O
ateinantį
rudenį
mokyklos
Vozbūčiuose
jau
nebuvo
ką
siūti.
Vieną
žiemos
vakarą
įžengė
mūsų
trobon
ir
simės prie Steigėjų paminklo,
vavome visi. berniukai ir mergaites. Man likimas lėmė
prisimindami šių kapinių pra rado mane prieš suolo galą atsiklaupusį, kažkokią — trūko vaikų.
Antras skyrius — nauja kryptis. Vozbūčiai nuo tapti varžybų nugalėtoju — iki pažastų įsmukau van
dininką kun. Matą Kriaučiūną, pirmaskyrę tezę rašantį. Kambary degė žibaline lem
denin. O šaltis! Baisu. Nesidžiaugdamas herojui
gretimai besiilsintį, kitus stei pa, pakabinta virš stalo vidurio, o stalas buvo apsto mūsų buvo į šiaurės rytus, o dabar teko leistis tuo pačiu
rodoma pagarba garsaus juoko forma, leidusi bėgte
gėjus ir per 90 metų čia amži t a s siuvėjų. Suolo grlui, prieš kurį klūpojau, teko tiek vieškeliu tiesiai į vakarus, } Noragėlius, iš kurių
namo tris kilmetrus, kurie dar buvo likę. Šalta, bet
nojo poilsio vietą suradusių apie mažai šviesos, kad vos galėjau savo pirštus įžiūrėti. buvome tik prieš trejus metus atsikėlę. \ Noragėlius
— Vaikeli, akis sugadinsi! — labai nustebo mielo keturi kilometrai. Ir vėl reikėjo vienam kirsti tuščius greitai judant buvo pakenčiama. Ir štai vėl mane prisi
60.000 mūsų tautiečių, apjun
veja iš Seirijų važiuojąs tėtis. Nieko įtartina nepaste
giančių tris išeivijos mirusiųjų ji, gražioji, jaunoji mokytoja ir įspėjo tėvus: — Neleis laukus su kalvom ir krūmokšniais, jau visą jų
kilometrą. Tačiau laimė — jokių kapinaičių. O iki bėjęs, liepia sėsti vežiman. Susigūžiu už jo nugaros, bet
kite jam šitaip!
kartas.
Ką gi... Reikėjo žiūrėti, kad vaikas akių nesuga pirmųjų vaikų, kol pasiekdavom Onciškių kaimo dabar sugriebia siaubingas šaltis. Tėtis kažko klausia,
Algis A. Regis
dintų. Virtuvėje stovėjo lova, tai prieš tą lovą man įtai vidurį, turėdavau pridėti antrą kilometrą. Dabar iš bet aš jau nepajėgiu atsakyti. Atsigręžęs mato — vaikas
sė lentą, ant kurios vedžiau savo garbingas studijas. karto susispiesdavo visas būrys garbingų noragėlių pajuodęs. Liečia ranka — vaiko drabužiai suledėję. Tuo
Tik čia lempą garuose paskandindavo kiaulėms šuti mokyklos studentų: dvi Bračiulytės. Jurgelionytė ir jau mane iš vežimo! „Kabinkis ranka į brikelę ir bėk!"
įsakė man ir pavarė arklį Parbėgau, kaip jauni
• A s t r o n a u t a s Scott Car- namos bulvės, senelės užkaistos. Be to, be atvangos Jurgelioniukas, du Motiejūnai
kumeliukai bėga vežimams iš paskos. Nusigandusi
penter 1962 m. gegužės 24 d. maišydavosi, dvejus metus peržengusi ir visur landžio
Keturi kilometrai - ilgas kelias. Du iš jų - vieniša
buvo antrasis amerikietis, iški janti, sesuo Anelė. Aš, jau gerokai ūgtelėjęs jaunuolis, odisėja be draugų ir draugių. Tačiau aš jau buvau aš- senele perrengė sausais rūbais, šiltai pavalgydino ir
lęs į Žemės orbitą. Jis apskrido perlipęs savo septynerius metus, labai nenorėdavau su tuonerių metų kavalierius, turis kojas ir galvą. Pade nei slogos, nei ligos... Rytoj vėl — „ėjo berniukas į
mūsų planetą tris kartus ir lai ja susirišti, kad bendravimas su ja nemažintų mano io kojos, padėjo galva. Už pirmo mūsų kaimyno mokyklėlę, o čia čia, o pa pa į mokyklėlę".
mingai nusileido žemėn.
vertės.
Noragėlių pusėn, už Pavolo. augo trys pušaitės ir
(Bus daugiau)

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI
MOKSLAI

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gegužės mėn. 28 d.

m

CLASSIFIED GUIDE
LIETUVIU

TELKINIAI
FOR RENT

buvo ketvirtis veteranų pobūvy
je pravestos atvirkštinės loteri
jos pelno. Lėšos bus panaudotos
LANKYSIS LIETUVOS
parapijos pastatų taisymo išlai
KRIKŠČIONIŲ
doms atmokėti.
DEMOKRATŲ
Prieš savaitę mirė Clevelando
VALDYBOS PIRMININKAS Šv. Jurgio parapijos narys Juo
zapas Zeledonis. Velionis po šv.
Birželio 6 d. į Clevelandą at Mišių bažnyčioje buvo palaido
vyksta Lietuvos Krikščionių tas Kalvarijos kapinėse. Jis
Demokratų frakcijos seime ats buvo aktyvus ir energingas Šv.
tovas ū* Krikščionių Demokratų Jurgio parapijos narys. Daug
partijos valdybos pirmininkas pasidarbavo talkoje, įrengiant
Povilas Katilius.
buv. mokyklos klasėje koplyčią,
Po šv. Mišių Dievo Motinos tvarkė pirmojo aukšto korido
parapijos salėje jis padarys pra rių, perdažė bažnyčios sienas.
nešimą ir atsakys į klausimus. Velionis Juozapas buvo Katali
Povilas Katilius yra elektro kų karo Veteranų 613-to Posto
nikos inžinierius. Jei kas norėtų narys bei vadas.
informacijų ar turėtų klausimų,
G. J u š k ė n a s
iš anksto kreiptis pas Praną
Razgaitį.
PUTNAM, CONN.

CLEVELAND, OH.

PRISIMINTA ROMA
BALYTĖ
Lygiai prieš 10 metų, pačioje
gražiausioje jaunystėje mirtis
nuskynė Clevelando studenčių
vokalinio vieneto „Nerija"
dainininkės Romos Balytės gy
vybę. Sekmadienį, gegužės 23
d., ji buvo p r i s i m i n t a šv.
Mišiomis Dievo Motinos para
pijos bažnyčioje. Jos liūdi
Leokadija ir Mečys Baliai,
sesuo Rita ir brolis Leonas.

MOTINOS PAGERBIMO
ŠVENTĖ

Nedidelio lietuvių telkinio
Putname, kurio visi žmonės,
įskaitant ir Marijos Nekalto
Prasidėjimo vienuolyno seseles
bei Matulaičio namuose stip
resniuosius globojamus lietu
vius, priklauso Lietuvių Bend
ruomenei. Bendruomenės vado
vybė kas metai suruošia moti
nos pagerbimą-minėjimą, vyks
tantį Motinos dieną. Šįmet toks
pagerbimas vyko gegužės 2 d.
K. SNIEČKUVIENĖS
Pagerbimas pradėtas rytą šv.
MIRTIES SUKAKTIS
Mišiomis vienuolyno koplyčioje
ir Matulaičio namų koplyčioje.
Penkerių metų mirties sukak Vienuolyno koplyčioje Mišias
tis a.a. agronomės Kazimieros aukojo kun. V. Cukuras, Matu
Sniečkuvienės bus paminėta ge laičio namų koplyčioje — kun.
gužės 31 d., 7:30 ryto šv. R. Krasauskas. Jiedu pamoks
Mišiomis Dievo Motinos parapi luose priminė motinos meilę ir
jos bažnyčioje. Gegužės 23 d. pasiaukojimą savo vaikams, tai
buvo aukojamos Mišios Vil kiekvienas mūsų turime gerbti
niaus katedroje.
ir mylėti savo motiną, o jai mi
Clevelandietės a.a. Kazimieros rus — melsti Aukščiausiąjį jai
Sniečkuvienės liūdi jos šeima: amžinos ramybės.
vyras Juozas, duktė Ramutė ir
Viešas motinos prisiminimas
sūnūs Gintautas ir Vytautas.
ir pagerbimas vyko popietyje
Matulaičio namų
salėje,
PENSININKŲ IŠVYKA
dalyvaujant daugeliui vietos
lietuvių, būreliui vienuolyno
Lietuvių Pensininkų klubo seselių ir pajėgesnių Matulaičio
išvyka į Rain Forest buvo antra namuose globojamųjų bei būriui
dienį, gegužės 25 d.
pastarųjų šeimų narių. Visi
T.G. susėdo ar buvo pasodinti prie
ilgų stalų, daug Matulaičio na
MIRUSIŲ PRISIMINIMO
muose globojamųjų jau vežioja
mose kėdėse.
DIENOS IŠKILMĖS
Aldonai Prapuolenytei, Matu
Pirmadienį, gegužės 31 d., laičio namuose globojamiems
švęsime Mirusiųjų Prisiminimo teikiančiai politinę informaciją
dieną. Tądien Clevelando Šv. ir kultūros palaikymą, buvo pa
Jurgio parapijoje Katalikų Karo vesta sudaryti pagerbimo prog
Veteranų 613-tas Postas, kartu ramą.
su Lietuvių Karių ,,Ramove" ir
Prapuolenytė padėjo galin
šauliais praves tradicines apei čioms ir norinčioms dainuoti ir
gas. Šventė prasidės šventoriuje giedoti seselėms ir vienuolyne
8:30 vai. ryto. Mišios už miru ar Matulaičio namuose gyve
sius bus aukojamos 9:00 vai. nančioms moterims sueiti ir
ryto bažnyčioje, o po to bus pasiruošti giedoti giesmes ir
pusryčiai parapijos salėje. Visi dainuoti dainas, tinkančias
yra kviečiami dalyvauti šiose motinos pagerbimui, ypač
iškilmėse.
motinų motinai Švč. Marijai.
Atvykusi iš Bostono Zitos ir
Perkūno Krukonių šeima, suda
VETERANAI PARĖMĖ
ranti
tautinį ansamblį, kuriam
PARAPIJA
priklauso ir vienas Lingertaičių
Clevelando Šv. Jurgio parapi jaunametis sūnus, atliko prog
jos klebonas kun. Juozas Bace ramą.
vičius dėkoja Katalikų Karo
Minėjimą - pagerbimą pradė
Veteranų 613-tam Postui už jo ir jam vadovavo Prapuo
$414.63 auką parapijai. Tai lenytė. Pradžios maldą sukai-

REAL ESTATE

FOR RENT
Oak Lawn 2 bdrm. apt. 2nd fl.;
heat incld . appliances $ 4 9 5 m o .
Tel. 7 0 8 - 4 2 4 - 1 5 0 8

Išnuomojamas 4 k a m b .
2 mieg. b u t a s su baldais
Brighton Pk. apyl.
Tel. 312-376-7883
HELP W A N T E D

RE/MAX
REALTORS
(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 I
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1

^WT
{ j *
"

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Parduodant

Vasario 16-tos minėjime, Clevelande iš dešinės — A. Pautienis, Alto skyriaus pirm., Gr. Kudukienė,
dr. Jonas Genys — pagrindinis kalbėtojas, Lia Staaf — estų atstovė, M. Mantenieks - latvių atsto
vas ir kt.
Nuotr. V. Bacevičiaus

bėjo kun. V. Cukuras. Prisi
mintos ir pagerbtos mirusios
motinos, prašant joms Švč.
Marijos užtarimo amžinybėje.
Pagerbimo programa buvo atlie
kama Krukonių ansamblio na
rių, paskaitant aprašymų apie
motinos meilę, deklamuojant
motinai pagarbą ir meilę
reiškiančius eilėraščius, o tar
pus tarp skaitymų ir deklamavi
mo užpildant giesmininkių gie
damomis giesmėmis ar daino
mis. Giesmėms pritarė minėjiman susirinkusieji. Skaitymus
ir deklamacijas pagyvino ekra
ne ant scenos rodomi gražūs
Lietuvos namų, darželių, sody
bų ir aplinkos vaizdai, rodymą
tvarkant P. Krukoniui.
Minėjimo metu ypatingai pa
gerbta Magdalena Miškinienė,
globojama Matulaičio namuose,
sulaukusi 103 metų amžiaus. Ji
pasveikinta, jai įteiktos ir pri
segtos gėlės.
Minėjimas tęsėsi daugiau
kaip valandą. Po to visi dalyviai
dar pabendravo, atsigaivino
skysčiais, kava ir lengvais
užkandžiais, kuriais pasirūpino
Marija Noreikienė ir Regina
Taunienė. Gyvuok, lietuve
motina, perduok savo vaikų ir
tėvynės meilę dabartinei ir atei
nančioms kartoms!
Minėjimo metu buvo renka
mos aukos,,Caritas" organizaci
jai Lietuvoje. Tai buvo atlikta
LB iždininko Juozo Bružo. Su
aukota 200 dolerių. Aukos pri
imamos ir toliau. Ačiū aukoto
jams.
J u o z a s Kriaučiūnas

WORCESTER, MA
IŠLYDĖJOME
NEGRĮŽTAMAI...

Tamašauskų šeimos dienas.
1944 m. viską naikinančiai
Sovietų Sąjungos Raudonajai
armijai veržiantis į Lietuvą,
Tamašauskų šeima pasitraukė
į
Vokietiją,
tikėdamasi
netrukus grįžti į paliktuosius
namus. 1945 m. Antrasis pasau
linis karas pasibaigė, bet
Lietuva pasiliko sovietų
okupuota ir Tamašauskų šeima
nebegrįžo namo, 1949 m. atvyko
į JAV ir apsigyveno Athol,
Massachusetts. Po keletos metų
persikėlė į Worcesterį ir čia
gyveno iki mirties.
J. Tamašauskas dirbo George
J. Meyer Mfg. Co. Išaugino dvi
dukras. įsigijo savo namus ir
pasiturinčiai gyveno. 1975 m.
pasitraukė užtarnautam poil
siui. 1989 m. lankėsi Lietuvoje.
Aplankė brolį ir kitus gimines,
kuriuos susitikęs taip susi
jaudino, kad jį ištiko širdies
ataka. Pateko į ligoninę. Dievui
globojant, laimingai sugrįžo į
Ameriką. Buvo pasiryžęs dar
k a r t ą su žmona skristi į
Lietuvą, bet širdies negalavimai
vis labiau pradėjo varginti.
Gamtai puošiantis pirmaisiais
gegužės žiedais, Jonui Tama
šauskui nebuvo Aukščiausio
skirta jais pasidžiaugti.
Priklausė Šv. Kazimiero
parapijai. Buvo uolus parapietis
ir lietuvis patriotas. Priklausė
LB Worcesterio apylinkei,
kurios valdyboje keletą metų
dirbo revizijos komisijoje. Narys
ir rėmėjas Lietuvių fondo.
Narys Lietuvių Labdaros drau
gijos. Aukomis ir darbu rėmė
Lietuvių Tėvų Pranciškonų vie
nuolyną
Kennebunkport,
Maine, ir Nek. Marijos Prasi
dėjimo seselių vienuoliją Putnam, Conn.

Gegužės 8 d. Providence Care
Center namuose mirė Jonas
Tamašauskas,
85
metų
amžiaus. Worcesterio lietuvius
vėl apgaubė liūdesys, nes mir
tis be pasigailėjimo retina ir
taip labai praretėjusias mūsų
eiles.
Velionis gimė Lietuvoje. Tar
navo Nepriklausomos Lietuvos
kariuomenėje. Sukūrė šeimą su
Brone Stadalninkaite. Džiaugs
mas ir laimė lydėjo jaunos

A.a. J. Tamašausko kūnas
buvo pašarvotas Jono Kazlaus
ko laidotuvių namuose, į kuriuos
su juo atsisveikinti ir už jo sielą
pasimelsti atsilankė d a u g
žmonių.
Gegužės 11 d. velionis buvo
atlydėtas į Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčią, kurioje
gedulingas šv. Mišias koncelebravo kun. dr. V. Cukuras,
klebonas kun. V. Parulis, MIC,
ir kun. R. Šakalys, OFM, iš
Kennebunkport,
Maine.
Pamokslą pasakė kun V.
Cukuras.
Chorui giedant ,.Arčiau prie
Dievo" giesmę, a.a. J. Tama
šausko kūnas paskutinį kartą
buvo išlydėtas iš Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčios amžinam
poilsiui į Notre Dame kapinių
mauzoliejų. Dalyvavo visi trys
šv. Mišias
koncelebravę
kunigai. Maldas atliko ir ..Vieš
paties Angelą" giedojo kun. dr.
V. Cukuras, Nek. Marijos Pra
sidėjimo seselių Vienuolijos
Putname kapelionas. Sugie
dotas Lietuvos himnas. Tama
šauskų šeima visus laidotuvių
dalyvius pakvietė polaidotuviniams pietums į Maironio
Parką.
Nuliūdime pasiliko žmona
Bronė Tamašauskienė. Dvi
dukterys su šeimomis, sesuo B.
Liaudanskienė — Californijoje.
Šeši vaikaičiai, trys pro
vaikaičiai ir kiti giminės.
Ilsėkis, mielas a.a. Jonai.
Viešpaties ramybėje, svetingoje
Amerikos žemelėje, toli nuo
savo brangios Tėvynės Lietuvos,
kurią visa širdimi mylėjai ir
savo pareigas jai garbingai ir iš
tikimai atlikai.
J.M.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9 4 3 9 S. KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, IL 60642
TEL. (708) 422-3000
FAX (708) 422-3163

*
*

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad..
trečd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.—1 v. p.p.

• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba;
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
' • Pensininkams Nuolaida.' . _

CjJjntlliV
KMIECIK REALTORS
^^"
" J | 7922 S. Pulaski Rd.
™ " 4365 S. ArcKer Ave.

MtSCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
_

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret
Tel. — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4
(312) 581 8 6 6 4
Grupė specialistų atlieka visus namo
remonto ir apdailos darbus. Dirbame
greitai, gerai ir garantuotai. Kainos la
bai prieinamos! SKambinti:
Rainoldas: (312) 247-5246
Rolandas: (312) 471-4937.
Greitai ir pigiai atliekame namų
remonto darbus (elektros, staliaus,
dažymo bei plytelių dėjimo). Kreip
tis į Virgį, t e l . ( 3 1 2 ) 2 5 4 - 3 0 4 1
nuo 7 v.v. - 1 1 v . v .

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji
p/otesionaliai,
sąžiningai
ir
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

Open House May 29, 1 - 4 p.m.
6 Liberty Dr., Lemont, IL
Sharp 4 bdrm. 21/2 bath, 2 story,
located on 13/» vvooded acres in Le
mont. near new Lith cultural center.
Home features many extras. Call:
John Moauro
Century 21
708-361-1150 or 708-423-9111

N E W H O M E FOR SALE
in Lemont — „ O l d Derby Estates"
Brick Forester, 4 bedrooms. For info Call 7 0 8 - 5 9 9 - 2 8 6 4

U.S. SMHMOS

BONOS

"HE G*EA" AMERICAN iNVESTMENf

GERIAUSIA DOVANA
ŠILTAS VANDUO!
Užsakykite giminėms ir draugams vandens šildymo aparatą
Tik $215 ( J A V doleriais)!
Šis aparatas pritaikytas visoms Lietuvos sąlygoms
Už šią kainą gaunate ne tik aparatą, bet JIS Lietuvoje pri
jungiamas patyrusių specialistų!
Informacijai ir užsakymams skambinti: 4 1 6 - 6 5 6 - 3 3 0 4 arba siųsti
..money o r d e r " : W e s t A r c o n , Inc., 111 East 14 St. # 3 5 1 , New
York, NY 1OO03.New York'o valstijos gyventojai prideda 8 2 5 %
..sales t a x " .
Nurodykite giminių ar draugų adresą bei telefoną Lietuvoje
G E R I A U S I A DOVANA — ŠILTAS V A N D U O !

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI
„DRAUGE"
VIENIŠI P A S A U L I A I , r o m a n a s . Alė Rūta. 265 psl.
M A R I J O S G A R B I N I M A S L I E T U V O J E . J . Vaišnora,
M I C . 443 p s l .
PIETŲ K R Y Ž I A U S PADANGĖJE. Novelės. Sudarė Povilas
G a u č y s . 4 7 9 psl.
A B R A O M A S IR S Ū N U S . p r e m . romanas. Aloyzas
B a r o n a s . 206 psl.
S I L P N A M E K Ū N E . Dr. J . Prunskis. 133 psl.

DON T SPEND IT AIL SAVE SOME AT

MUTUAL ?eJe>i*t SAVINGS
AND IOAN A.",50aATION
Chofleted ond Superysed byrfi?Umte<) Slcitrs Cjovnnmpnt
iNSKPfDnvroir.

Reikalingos m o t e r y s — na
mų ir raštinių valytojos. Alga ne
mažesnė, kaip $300 iki $380 į
savaitę. Reikia gyventi Wheaton, IL. Kambarys parūpina
mas.
Kreiptis t e l . :
1-708-393-3999.

22I2 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IUNGIS 60608

R E S P U B L I K A , p o e m a . Stasys Laucius.

PHONE (312) 847 7747

2 1/2 M E T Ų . k a s padaryta ir ko nepadaryta atgavus Ne
p r i k l a u s o m y b ę . 107 psl.
Š I L K O T I N K L A I , pasakojimai. Aloyzas Baronas. 184 psl.
P I R M A S I S R Ū P E S T I S , novelės. Jurgis J a n k u s . 213 psl.

INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS

* ^

_

Ž<u(>«Vf

Organizuojame grupines ir individualias Keliones j Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9S28 South 79th Avenue
Mlckory HIH, llllnola 80457
Tai. 708-430-7272

A N G L Ų N O V E L E . S u d a r ė Pov Gaučys. 459 psl.
PO D A M O K L O K A R D U , r o m a n a s , An. Kairys. 219 psl.

CARGO — siunčiame oro linija

Zitos ir Perkūno Krukonių šeimos (kartu su jaunu Lingertaičiui sudarytas
ansamblis atliko Motinos dienos programa Matulaičio namuose, Putname
Nuotr. J. Kriaučiūno

A I D A S T A R P D A N G O R A I Ž I Ų , romanas. O Nendrė.
3 6 5 psl.

223 Kahrarlht gatvė
VttnttM, Lietuva
Telefonai: 77-70-97 Ir 77M-92

V I D U R N A K Č I O V A R G O N A I , novelės. C. Grincevičius.
131 psl
Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti.
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

LAIŠKAI
IVERTINA LIETUVIŠKĄ
SPAUDĄ

d.). Parašyta trumpai ir aiškiai:
„...Todėl mes laikome, kvd šis
laiškas reprezentuoja tik dr.
Leono Kriaučeliūno asmeninę
nuomonę" (Seka valdybos narių
parašai).
Kur čia kaltinimas?
Ar kiti valdybos nariai nega
lėjo atsiriboti nuo pirmininko
pareiškimo, kai apie tai nebuvo
nei painformuoti, o sužinojo tik
iš spaudos.
Pareiškimas r a š y t a s ant
ALTS-gos blanko su valdybos,
tarybos, garbės n a r i ų ir
kontrolės komisijos pareigūnų
pavardėmis („Tiesa" 1993.V.6
d.). Imponuojantis 33 pareigūnų
sąrašas!
J.T.L. remiasi reporterio pa
skelbta žinute spaudoje, kad V.
Čekanauskas yra paskirtas am
basadorium į Vašingtoną, nors
ir šiandien ši žinia dar nepatvir
tinta. Samprotauti, kas būtų ge
riau: V. Č. ar nomenklatū
rininkas, neįeina į šią temą, o
kalbama tik apie esamą amba
sadorių ir V. Čekanauską.
Pati svarbiausia J.T. Lazdučio
(slapuko?) laiško dalis yra
paskutinė pastraipa, kurioje
minimi dr. L. Kriaučeliūnas, G.
Lazauskas ir V. Čekanauskas,
turintieji išgyventi neužtarr au
tus kaltinimus. Priekaištų V.
Čekanauskui neteko skaityti, o
dažniausiai buvo linksniuojami
tik anie du laiškų rašytojai.
J.T.L. savo laiške nesuvokė
ar nenorėjo matyti, kad atsiųs
tieji tų dviejų organizacijų
pirmininkų laiškai prasilenkė
su išeivijos vesta ilgamete prieškomunistine veikla ir pirmieji
nusilenkė buv. komunistų vado
vaujamai vyriausybei, svei
kindami V.Č. paskyrimą amba
sadorium Vašingtone.
Juozas Meldutis
Sterling, IL. 1993.V.25 d.

SUSIORGANIZAVO
LIETUVOS ATSARGOS
KARININKAI
Lietuvos kariuomenės kari
ninkai yra susiorganizavę į
Lietuvos Atsargos Karininkų
sąjungą. Sąjungos vadovybė
kviečia visus Lietuvos kariuo
menės kadro ir atsargos kari
ninkus, gyvenančius tėvynėje
Lietuvoje ir svečiose šalyse,
jungtis draugėn ir tapti LAKS
n a r i a i s , atsiunčiant vardą,
pavardę, adresą, karinį laipsnį
ir vieną 3 x 4 cm. nuotrauką.
Siųsti: Dim. mjr. Juozas Krakč. iškas, Jogailos 12 bt. 5, 2001
Vilnį.'s, Lithuania.
Gavusi šiuos duomenis, sąjun
ga atsiųs nario kortelę. Nario
ženkleliai tinkami nešioti švar
ko atlape, yra gaminami dirbtu
vėje ir bus išsiuntinėti nariams.
LAKS taip pat leidžia keturis
kartus per metus išeinantį žur
nalą „Kardas".

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gegužės mėn. 28 d.

Praeitą šeštadienį (gegužės
mėn. 22 d.) baigėm pirmuosius
Čikagos Lituanistinės mokyklos
mokslo metus. Vartydami nau
jai išleistą mokyklos metraštį,
prisiminėm spaudos svarbų
vaidmenį žinių ir vaizdų
paskleidime visai lietuviškai
visuomenei.
Mokyklos vardu nuoširdžiai
dėkojame „Draugo" redakcijai
ir visiems jūsų darbuotojams už
Čikagos Lituanistinės mokyklos vedėja Jūratė Doviliene sveikina pirmąją
jūsų paramą ir bendradarbia
abiturientų laidą mokslo metų užbaigimo iškilmėse gegužės 22 d. J a u n i m o
vimą šių praėjusių mokslo metų
centre.
laikotarpyje. „Draugas" buvo
Nuotr. Gintaro P l a č o
t i k r a s mokyklos draugas,
painformuodamas mokyklos tė
TUŠTĖJA LIETUVOS MOKYKLOS
vus, rėmėjus ir lietuviško
jaunimo veikla susidomėjusius
Pasaulis keičiasi. Intelektas
Lietuvoje kasdieną vis augan
skaitytojus apie įvairius mo
Tadas Palionis
ti, nesuvaldoma infliacija, įgauna vis didesnį svorį. Vyks
kyklos minėjmus, konkursus,
atlyginimams nespėjant ją ta tikros grumtynės, nes nuo jo
atsiekimus bei kitus darbus.
prisivyti, ypač palietė švietimo priklauso valstybių, tautų stip
Mūsų mokyklos vaizdai ir
darbuotojus, kurių atlyginimai rybė ir jėga. Besivystančios ša skatino gabių žmonių rinktis
mokinių veidai pasklido po
net 45% mažesni už krašto kitų lys susiduria su protų nutekėji mokytojo profesiją. Mokykla,
tūkstančius lietuviškų namų
atlyginimų vidurkį. 1993 m. mo į išsivysčiusias šalis proble paversta svarbiu ir stipriu so
Amerikoje bei užsienyje.
balandžio mėnesį mokytojo ma. Tad koks Lietuvos likimas vietizmo ideologijos ramsčiu,
Visuomenė turėjo progos pasi
atlyginimas už 18 pamokų su šiuo atžvilgiu9 Lietuvos valdžia įkūnijo savyje okupacinio totali
džiaugti kartu su tais, kurie
visais priedais buvo 8,535 neskuba atskleisti savo pozici tarinio režimo būdingiausius
tuos įvykius organizavo. Dėka
talonai. Nuo gegužės mėnesio jos, tačiau tendencijos nelinks bruožus. Kiekvienas mokytojo
pažadėta atlyginimus pakelti mos. Mokslo, kultūros vystymas veiksmas buvo griežtai nusta
„Draugo" dienraščio reportažų,
40%. Ar daug padės toks pakėli tiesiogiai susijęs su švietimo tytas ir kontroliuojamas. Moky
įvairios lietuvių organizacijos ir
mas, jei numatomas maisto pro sistema, o joje susidarė vos ne tojai, kurių pažiūros skyrėsi nuo
pavieniai lietuviai rėmė mo
duktų pabrangimas 80-100%? panaši situacija kaip pokario oficialiosios ideologijos, turėjo
kyklos veiklą aukomis ir
„Lietuvos aido" 1935.05.06 metais. Tada mokyklos tuštėjo, palikti mokyklą arba jas slėpti.
moraliniais paskatinimais tęsti,
numeryje mokytojos Jūratės nes didelis skaičius mokytojų Gal todėl atgimimo laikotarpiu
stiprinti pastangas išlaikyti
Milkevičiūtės straipsnyje „Mo gyvuliniais vagonai išdardėjo i taip žiauriai jie buvo puolami —
gyvą lietuvių kalbą mūsų jauno
kyklų tuštėjimo metas" taip rytus. Šiandien net apie 57 proc. girdi, mokykloje nėra intelek
joje kartoje.
rašoma:
Čikagos Lituanistinė mo
mokytojų ketina mesti savo t u a l a u s potencialo. Nebuvo
kykla yra pasiryžusi vis ieško
„Šiandien daugelis mokytojų darbą, nes būti mokytoju tam atsižvelgiama į tai, kad jokios
ti įdomesnių būdų perteikti litu
stovi kryžkelėje. Streikuoti, pa prabanga, kurią sau leisti reformos beveik nepalietė mo
kyklos valdymo struktūrų, o
anistines
žinias
savo
keliant savo reikalavimus, ar gali ne kiekvienas.
mokiniams. Viena iš tų pastan
Sovietiniai metai paliko pėd vidurinioji grandis — direktoriai
ne? Yra tvirtinančių, kad
gų kitais metais bus Spaudos
negražu griebtis šios pakutinės sakus. Menki atlyginimai ne- beveik visi liko tie patys.
redaktoriaus pareigų įvedimas
VIRĖ, VIRĖ KOŠE...
priemonės. Taip kalba švietimo
mokyklos fakultete. Dalis jo/jos
vadovai, profsąjungų vadovybės
pareigų bus organizuoti pačius
Kartas nuo karto tenka skai ir kai kurie mokytojai. Argu
1993 M. MININT LIETUVOS
mokinius būti korespondentais tyti pasisakymus: „Nekritikuo- mentai: mes dirbam iš idėjos,
NEPRIKLAUSOMYBĘ — VASARIO 16
ir fotožurnalistais. Tikimės, kad kit Lietuvos valdžios. Išsirinko, kiek Tėvynė duoda, tiek turi
tie korespondentai dalinsis savo ką norėjo". Aš manau, kad jie užtekti, nes privalom suprasti
IR KOVO 11 — DETROITE,
mintimis ir nuotraukomis ne išsirinko dėl to, kad norėjo susidariusią situaciją. Kalta,
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI AUKOJO:
vien tik su mokyklos laikraš atkeršyti Vytautui Landsber aišku, buvusi valdžia, per dve
tėliu ir metraščiu, bet taip pat giui, arba dėl komunistų bai jus metus sugriovusi Lietuvos
$200.00 — Miškinis K S
ir su „Draugo" dienraščiu bei mės, nes jų ten dar yra pilna. ūkį. Kol LDDP taiso dainuojan
100.00 — Klimkaitienė Antanina — a.a Martyno Klimkaičio atminimui.
Seime
yra
žmonių,
kurie
se
kita lietuviška spauda. Tikimės,
čios revoliucijos klaidas, galima
kun A. Babonas. P. P.. Zakarkienė A
kad „Draugo" redakcija toliau niau buvo stribų viršininkai ar susiveržti diržs. Taigi ir G.
75.00 — Balanda G ir Kriščiūnienė M
prisidės prie mūsų pastangų KGB agentai. Tie žmonės nie Vagnoriaus vyriausybės pastan
60.00 — Balynas P V.
kiek galint daugiau įtraukti kad nedirbo Lietuvos naudai, gos biudžetinių įstaigų darbuo
50.00 — Nemanis F., Šlušnys V., Vaitėnas A.
tai
ar
galima
tikėtis,
kad
jie
30.00 — Barauskas A. B., Briedis J . O.. D. L. K. Birutes d-ps Detroito
mokyklos mokinius į bendrą
tojų atlyginimą pakelti bent iki
dabar
dirbs?
Lietuvoje
veikia
skyr. Janukaitienė V . Jurgutis J . D., Legnickas S . Lukas A. I., Me
lietuviškos visuomenės darbą.
savotiška biurokratija, atsi vidutinio pramonės darbuotojo
menąs V. V . Podėrienė A.. Staškus V., šadeika č. 0., Tamošiūnas V
Gintaras Plačas
nešta iš sovietų sistemos. Val užmokesčio vidurkio buvo klai
25.00 — Andnušaitis A., Bublienė S., Čerekas A. N., černis K. I., GelČikagos Lituanistinės mokyklos
džios žmonės sėdi ant dviejų da. Ją naujoji valdžia ištaisė
dys S. D., Jurkaitė R.. Karvelis K. R., Kaunelis L S., Kupčinskienė
Tėvų komiteto kopirmininkas kėdžių, kur lengvai galėtų dirb labai greitai, o kiek prireiks
G.. Osteika A V , Petersonas G. L.. Ražauskas K R., Sabaliūnas L
laiko
kitoms
klaidoms
ištaisytiS.. Stasio Butkaus Šaulių kuopa. Tautinė s-ga Detroito skyr.. Želvys M.
ti penki žmonės, dirba vienuo
20.00
— Bartkus J . Bartkus S.. Brizgys B. O.. Bulotienė E., Cečkienė
nežinia,
nes
aiškios
programos
lika.
NUOSTABUS JURGIO
B., čižauskas V. E., Doveinis, J . D.. Gaižutienė P.. Gilvydis J . D .
tam,
atrodo,
nėra.
bent
jau
Visi įstatymai migloti: vok,
JANKAUS ROMANAS
Gogelis K E Gražulis V. V., Gricius K. J., Grunavas L.. Gumbrys A.,
griebk, suk, ir niekas už tai neskelbiama.
Heiningas L P . Jankienė D . Jarulaitis J. G. Jonynienė A., Jurgutie„Drauge" per 155 numerius nenuėjo į kalėjimą. Prez. Bra
nė E., Juškienė S.. Kaunelis P. D., Kausteklis P. E., Kupcikienė D.,
Tad reikia pasveikinti naująją
atskira skiltimi spausdintas zauskas skiria savo draugus į
Leipus L , Leparskas A. A.. Manvydas A S . Manvydas S. A.. Matulis
A . Mikulionis L. R. Milkus E.. Mingela Š. R., Navasaitis K. D., Norkū
Jurgio J a n k a u s romanas valdžią. Mes nesame akli ir kur „Draugo" redaktorę su šiuo
nas R., Norus A. G.. Orentas J . . Pesys A. V.. Petrauskas S. D.. Pus„Niekam nereikalingi" š.m. ti, nes ir svetimtaučiai, kurie žingsniu. Tačiau būtų gera, kad
ir
šiame
dienraštyje
būtų
dešris A. I.. Putrius P. J . Racka A. D.. Ramašauskas K., Rauličkis
atvažiuoja
į
Lietuvą
su
inves
gegužės 26 d. numeiyje staiga
J V . Rugienius A. L . Rukštelė B. O.. Saplys J., Saplys A.. Selenis
nutrūko! Pabaiga? Negali būti! ticijomis, pasirašo į tuščias daugiau vietos jam skiriama.
L . Skorupskas E. M . Šimkus S., šlikas V.. špakauskienė G , Vaitie
Kaip gaila. O galėjo dar tęstis, knygas ir išvažiuoja, pečius Taip pat būtų gera, kad
kaus A. R.. Vaitiekus A J , Žiedas A. T.
tęstis ir tęstis. Romano įdomi, traukydami, nesusikalbėję su skaitytojai (o ypač jaunieji) būtų
15.00 — Patalauskienė V . Zaparackas A. J.
rodos kartu išgyventa, tema valdžia. Organizuoti kriminalis net raginami laiškus rašyti.
10.00 — Abarius M O.. Balsienė C.. Barauskienė V . Bernotaitienė M .
tai, vadinami „reketieriais", Jaunesnieji skaitytojai ne visi
tika, nepaprastai spalvingi vaiz
Bodiya A., čiunkienė B . čiuželis K., Daukaitėj.. ErlingisS. M., Garrenka sau duokles, o visi žmo lietuviškai sugeba gerai išdės
dai, veikėjų išgyvenimai, nuo
liauskas S. E., Girnius B.. Grigaitis A. S.. Grigaras A.. Grinienė J .
nės nuo jų kenčia.
tyti savo mintis, tai jiems gal
Janušis I. G.. Jodinskienė E., Jokša K. E., Jomantas V . Kasputis A.
stabūs intriguojančių įvykių at
Gyvendami laisvame krašte, reikėtų padėti, išverčiant
E . Keller M . Kiškienė O , Laurus I., Mallen W E.. Marčiukaitienė E.,
pasakojimai vertė nekantriai
žinome, kad labai vertinama angliškai rašytus laiškus. Svar
Markus J.. Mikulionis J J . Mykolaitis K. E., Naumavičius S . Orantielaukti būsimo „Draugo"
teisinga nuomonė. Tai yra biausia būtų priminti, kad
ne M., Petrauskas P. R.. Petronienė D , Pliunenė č , Pusdešrienė O.,
numerio, buvusius dar kartą demokratijos pradžia: nesvarbu,
Radzvickas L . Rašytinis A E . Rudys A. G . Sajauskienė J . Savic
pasisakymai,
savo
nuomonės
skaityti. Ir štai — pabaiga!
kas P. O , Simonaitienė B . Simutis V. O., S. L. A. 352 kuopa. Sk.otys
ar vienam patinka, kitam — ne. pareiškimas yra laukiamas
E Z., Skorupskas S A. šuopys J . . Švobienė J , Televičienė P.. VaitTokia pabaiga tikrai negali Mes dabar norime padėti Lietu dalykas. Taip pat reikėtų iš
kūrartėT.,
Vitkauskienė /* , Vilniaus Krašto Lietuvių s-ga Detroito skyr..
būti. Pabaiga bus tik Jurgio vai ir norime suprasti dabartinę ryškinti, kad ne vien t i k
Vitienė U., vienas nežinomas.
Jankaus romaną „Niekam ne Lietuvos valdžią, bet reikia, kad „ p o p u l i a r i o s " m i n t y s y r a
7.00 — Zaranka P. J.
reikalingi" išleidus atskira ir Lietuvos valdžia pasistengtų laukiamos, bet viskas (išskyrus
5.00 — Brazaitienė A.. Mr. Mrs. B Dapkus, Hotra S.. Glatkauskienė S.,
knyga. Ją su dideliu smalsumu mus suprasti.
asmeniškumus bei užgaulio
Gncius A., Jankauskienė M , Jeneckienė E.. Kurpovvic C , Lelis V. E.,
Vai Kutkevičius, jimus), kas matoma laikraštyje
skaitys visi išeivijoje ir Lietu
Markevičius A. T , Milmantienė A., Mikštas P č . Neverauskas B V.
Rochester, NY ar užtinkama lietuviškame
voje. Dar kartą skaitysiu ir aš.
Pašukonis A A . Povilaitis F. E.. Rutkauskienė O , Smailis M.. SkreNesustodamas. Nuo pradžios iki
butėnienė L . Stanevvich A . Stygienė A.. R. šadeika . Vaitkūniene O.,
gyvenime. Aš manau, kad jeigu
galo.
Vvesley
J . VVesley A.
jaunieji laikraščio skaitytojai
LAIŠKAS APIE LAIŠKUS
3.00 - Jukovtis P
Bronius Juodelis
prabiltų — daug ką jie pasaky
2.00 - Erlingis L
Willowbrook, IL
Šioje vietoje norėčiau pasi tų.
1.00 - Gillis B . Gillis K
.50 - Kasputis V
džiaugti „Draugo" dienraštyje
Be to, kartais net redakcija
KUR TIE KALTINIMAI?
įsteigtu laiškų skyriumi, kurio turėtų „išprovokuoti" įvairius
Reiškiame nuoširdžią padėką aukotojams, aukų rinkėjams ir visiems
jau seniai reikėjo. Bet, kaip liau pasisakymus, spausdindama
Vasalo 16-tosios ir Kovo 11 tosios Nepriklausomybės minėjimo daly
Atsiliepimas į Jono T. Laz- dis sako, geriau vėliau negu kiek kontroversinius straips
viams Aukas rinko: B. Barauskienė $195. Bulotienė E $545. čerekienė
dučio laišką - Neužtarnauti niekada. Bent čia Amerikoje nius, kuriuose tilptų diskusinės
N $346. Juškaitė R $136, Pagojus P 345. Povilaitis F. $90. Selenis L
kaltinimai, „Draugas" Nr. 94 - sunku rasti periodinį leidinį, mintys. Tik tokiu būdu būtų
$5C Skorupskienė M $120 Staškus V $567 50. Šadeika Č $985.
1993.V.22 d.
ypač dienraštį, kuris neturėtų galima sudominti ,.Draugo"
Vai'f-jnaitė T. $95 Iš viso suaukota $3.474.50
Kam ir kokį kaltinimą randa laiškų skyriaus. Kiek teko skaitytojus labiau laikraštį
S Dėl pastebėtų netikslumų skambinti tel 1-313-626-6470.
Jonas T. Lazdutis ALTS-gos matyti, gana daug žmonių šiuos skaityti, o taip pat į jį ir rašyti.
Datroho U a t u v l ų Organizacijų Carrtro Valdyba
valdybos narių laiško patiksli laiškus pirmiausia stengiasi
Edvardas Šulaitis
perskaityti.
nime? („Draugas", 1993.V.18
Cicero, IL
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PRASMINGIAU PAMINĖKIME
LIETUVOS KANČIĄ
Praėjusių metų pabaigoje lietuvių išeivijos visuomenei
pranešėme apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos užmojį,
minint Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo deimantinę
sukaktį, išskirtinai prisiminti Lietuvos Didžiąją Kančią, patirtą
per Antrąjį pasaulinį karą bei jo palikimą — okupaciją ir jos
įamžinimui paruošti ir išleisti Lietuvos Kančios istoriją.
Sukaktį minėdama, vasario mėnesį PLB valdyba paskelbė
Lietuvos Kančios istorijos apimtį, sąmatą, darbo talkos užuomaz
gą Lietuvoje ir pranešė apie pradėtą darbą — pirmas tomas jau
atiduotas spausdinti.
Nors Lietuva okupantų buvo kankinama be pertraukos ištįstos
penkiasdešimt metų, ir dėl to sunku pasakyti, kuriais laikotarpiais
lietuviai labiausiai kentėjo, tačiau ryškiausi tos kančios liu
dininkai lieka didieji lietuvių vežimai į Sibirą, prasidėję 1940
birželio 14-15 dienomis ir daug kartų kartojęsi, kol arti pusės mili
jono Lietuvos gyventojų buvo išvežta į amžino įšalo žemę kentėti
ir mirti. Todėl birželio mėnuo yra tapęs
Lietuvos Didžiosios kančios mėnesiu
ir kiekvienais metais to mėnesio keturiolikta ir penkiolikta —
pirmųjų vežimų dienos yra gedulingai minimos.
Šiais Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo deimantinės
sukakties metais Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba kviečia
išeivijos visuomenę kančios dienas paminėti plačiau, iškilmingiau
ir ryžtis padėti mums jas įprasminti šešiolikos ar daugiau tomų
lietuvių ir bent anglų kalbomis išleistoje Lietuvos Kančios is
torijoje.
Kaip jau anksčiau jums buvo pranešta, birželį — Lietuvos Di
džiosios Kančios mėnesį minėdama, P a s a u l i o Lietuvių
Bendruomenės valdyba skelbia lėšų telkimo vajų Lietuvos Kančios
istorijai ir visus išeivijos lietuvius kviečia, nors ir kuklia auka,
šį jos didelį sunkų, bet ir labai svarbų darbą paremti. Netrukus
gausite asmenišką PLB valdybos įgaliotinių laišką, nuodugniau
paaiškinantį užmojo apimtį, sąmatą, kaip ir kur auką siusti. Į
daugelį bus kreipiamasi asmeniškai žodžiu ar telefonu. Bus ir
skelbimai spaudoje, nurodantys, kur kaip prie to darbo prisidėti.
Labai prašome — atsiliepkite. Atsiliepkite teigiamai, nepaisydami
aukos dydžio. Už kiekvieną auką PLB valdyba bus jums labai
dėkinga, nes ji prisidės prie Didžiosios Lietuvos Kančios parodymo
pasauliui, kartu įspėdama saugoti mažuosius nuo tokių šiurpių
ir brutalių okupacijų, kokias moderniam dvidešimtojo amžiaus
pasauliui nuožmia jėga buvo užkrovę žiaurūs diktatoriai Stalinas
ir Hitleris.
Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

A. t A..
Olimpia Jaksibaga Gavčus
Simkaitytė
Gyveno Mt. Greenwood, IL.
Mirė 1993 m. gegužės 27 dienos rytą. sulaukusi 94 metų.
Gimė Lietuvoje. Klaipėdos apskrityje. Gargžduose. Amerikoje
išgyveno virš 70 m.
Nuliūdę liko dukros: Theodora-Dorothy Urnežis, žentas Vito.
Josephine-Lucille Neuman. žentas a.a. Robert: devyni anūkai,
penki proanūkai; pusbrolis kun. Anthony Puchenski, artimas
draugas kun. John Vilutis. taip pat daug giminių JAV-bėse, Vancouver mieste Kanadoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo motina a.a. Walter J a k s i b a g a , k u r i s žuvo II
pasauliniame kare.
Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 28 d. n u o 3 iki 9 v.v.
Gaidas-Daimid laidojimo namuose. 4330 S. California Ave.
Laidotuvės jvyks šeštadienį, gegužės 29 d. Iš laidojimo namų
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mi
šios už velionės siela. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalvvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę dukros, anūkai, proanūkai, pusbrolis ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523 0440.
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DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gegužės mėn. 28 d.

ČIKAGOJE IR
Nereikia mokėti! Skaity
tojai, paskambinę j redakciją,
teiraujasi, kiek kainuoja laik
raštyje paskelbti, kad vaikas
baigė mokslus, susilaukta
naujagimio, įvyko vestuvės ar
kuri kita džiaugsminga šeimos
šventė. Tai nėra kokie skel
bimai, o mielos žinutės, kurias
spausdiname be užmokesčio. Iš
tikrųjų labai pageidaujame, kad
skaitytojai su visa lietuviškąja
visuomene pasidalintų savo
šeimos džiaugsmu, siųstų mums
pranešimėlius, nuotraukas,
žinutes. Nuotraukas grąžin
sime, jeigu pageidausite ir pri
dėsite sau adresuotą voką.
Kun. Jonas Kuzinskas, Sv.
Kazimiero lietuvių kapinių
direktorius ir Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos klebonas,
pirmadienį, gegužės 31 d. Kapų puošimo dieną, praves
religinę dalį visuomeninio
mirusiųjų pagerbimo, vyksian
čio prie Steigėjų paminklo tuoj
po šv. Mišių kapinėse. Bend
ruomenės pasauliečių komi
tetas, Kapų sklypų savininkų
draugija ir šauliai kviečia
visuomenę šiame pagerbime
dalyvauti.

APYLINKĖSE
Kapų puošimo dieną, pir
madieny gegužės 31 d. „Drau
go" redakcija ir administracija
nedirba, todėl ..Draugas" antra
dienį, birželio 1 d., neišeis.
Pagalvokite minutę! Prisi
minkite moksleivių stovyklas ir
kursus. Kaip smagu buvo
susipažinti su naujais ar susi
tikti senus draugus! MAS CV
baigia savo kadenciją birželio
gale. Nepraleiskite progos
sudaryti dabartiniams mokslei
viams įspūdžių puokštes atei
čiai. Sukurkite naują mokslei
vių ateitininkų centro valdybos
sąstatą ir jį praneškite Moacir
De Sa Pereira tel. 508-990-1991.
„Saulutės", Lietuvos naš
laičių globos būrelio, susi
rinkimas bus ketvirtadienį, bir
želio 3 d.. 7:30 v.v., Lietuvių
pasaulio centre, Lemonte. Kon
ferencijų kambaryje. Apie
našlaičių namus Lietuvoje
kalbės adv. Laima Garbonkienė, dirbanti su Lietuvos našlai
čių įsūnijimu. Susirinkime taip
pat dalyvaus Pasaulio lietuvių
bendruomenės p i r m i n i n k a s
Bronius Nainys.

Poetas Kazys Bradūnas ir
„Draugo" redakcijos tarnautoja,
Sekmadienį, gegužės 30 d., korektorė. Kazytė Bradūnienė
per 12:15 Mišias Švč. M. Mari vasaras praleidžia Lietuvoje,
jos Gimimo parapijos bažnyčioje Vilniuje. Vakar gavome iš jų
bus įteikti pradžios mokyklos laiškelį, kuriame rašo: „Sveiki
baigimo pažymėjimai 23 moki nimai iš Vilniaus visiems ir vi
soms. Bradūnai laikosi stipriai.
niams.
Visame mieste sklaistos žydin
x Frank Sakai, Mountain čių alyvų kvapas, o konvalijas
Home. AR. pratęsdamas dien- pardavinėja kiekvienoje kertėje.
. .raščio prenumeratą nusiskundė Kasdien lankome teatrus. Stip
labai blogu pašto patarnavimu, riausi pastatymai buvo anglų ir
nes kai kurie numeriai jį vengrų. Dar nematėme švei
pasiekia su mėnesio ar daugiau carų. Kitą savaitgalį — ..Poezi
pavėlavimu.
jos pavasaris". Sieksimės ir iki
Kauno.
x Petras Kaušas, Tinley
Tokia mūsų kasdienybė —
Park. 111.. grįžo į namus, žiemą
pilna maisto dvasiai, bet jo ne
.praleidęs Miami Beach. Flori
trūksta ir kūnui. Krautuvėse
doje, pakeisdamas ..Draugo"
prekių daug. Daug ir vaisių.
siuntinėjimo adresą, pridėjo ir
Vienintelis nepatogumas —
didesnę auką.
karšto vandens stoka. Na ir bat
siuvio teks ieškotis, nes „Vil
x N e b e n o r i m e inicialų.
niaus miestas brukavotas..." Iš
Kažkodėl lietuviai mėgsta vie
Marąuette Parko pasprukę, čia
toj vardo parašyti tik vieną rai
jaučiamės
saugūs. Gyvuokit!"
dę, ypač nuotraukose. Manome,
kad tai skriauda asmenims,
x Illinois valstijos Vyriau
kurie tose nuotraukose matomi. sias p r o k u r o r a s Roland W.
Kas žino. ar J. pažymi Joną, Burris dar karta perspėja Čika
Jurgį. Jokūbą. Joachimą, Judą, gos ir visos valstijos gyventojus
Juozą: ar A. yra Antanina, saugotis namų remontus siūlan
Agnietė. Angelė. Anelė. Ani čių apgavikų, kurie pavasarį
ceta... Tikrai kiekvienas žmogus „išlenda iš visų kampų" ir
vertas, kad jo visas vardas ir apgaulingu būdu vilioja pinigus
visa pavardė tiksliai būtų po iš neatsargių namų savininkų.
nuotrauka ar korespondencijoje Apie šias apgavystes plačiau
įrašyta. Redakcija visų vardų buvo rašyta šeštadieniais „So
nežino, patikslinti negali, todėl cialinių Reikalų tarybos" sky
čia korespondentu pareiga.
riuje. Platesnių informacijų
x American Travel Service
praneša, kad jų įstaiga bus
uždaryta šį šeštadienį, gegužės
29 d.
(sk)

spausdinsime ir ateityje.

x TRANSPAK siunčia talpintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame
„AIR CARGO". Pinigai per
vedami doleriais. TRANSPAK,
x KAIRYS BALTIC EXPE- 2638 W. 69 St., Chicago, IL
DIT1NG sudaro maisto siuntas 60629, tel. 312-436-7772.
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
(sk)
kas kilogramais): 10 miltų, 10
x Kaip ir kiekvieno mėne
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų,
2 lietuviško sūrio. 1 sviesto, 3 sio paskutinį sekmadienį, ge
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt., gužės 30 d. nuo 9 v.r. Baltia
1 pup. kava, 2 kg. apelsinų. 1 Express priiminės siuntinius
kg. bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. Lietuvių centre, Lemont, IL. Pa
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau siteiravimui naudokitės nemo
šinių. 45 kg., apie 100 SVARŲ. kamu tel. 1-800-SPARNAI ar
TIK $80. U.S. įskaitant prista ba 1-800-772-7624.
tymą jūsų artimiems į namus
(sk)
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas
x Akcijų, bonų bei kitų ver
ar Genė Kairys, 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, On- tybių pirkime ir pardavime
tario, L8E 5A6. Tel.: (416) jums nuoširdžiai patars ir pa
643-3334; Fax (416) 643-8980. tarnaus, duodami komiso nuo
(sk) laidą, Albinas Kurkulis, tel.
312-621-6954 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis,
ARAS ROOFING
tel. 312-621-8999 ir Paulius
Arvydas Kleis
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dirDengtam* Ir taisoma
bą su Oppenheimer & Co, Inc.
visų rūsių stogus
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
Tel. 708-257-0746
veltui: tel. 1-800-621-2103.
Skambinti po S v.v.
(sk)

A.a. adv. Antanas Olis Lietuvos laisvinimo veiksnių pasitarime 1956 m. New Yorke (sėdi iš kairės):
dr Pijus Grigaitis, adv. Antanas Olis, gen. Lietuvos konsulas New Yorke Jonas Budrys. Vliko
pirm. Jonas Matulionis. ALT pirm. Leonardas Šimur.:s. prof. Stasys Kairys (Kaminskas); stovi
(iš kaires): dr. Antanas Trimakas. Kipras Bielinis. Marija Kižytė, LLK pirm. Vaclovas Sid
zikauskas ir Mikas Vaidyla.

VISŲ TALKA REIKALINGA

ADV. ANTANO OLIO
PRISIMINIMAS
Amerikos Lietuvių Tautinės
sąjungos rengiamas a.a. adv.
Antano Olio iškilmingas 35
metų mirties sukaktuvinis
minėjimas bus gegužės 30 d.,
sekmadienį, 3 vai. po pietų.
Minėjimas įvyks Jaunimo
centro didžiojoje salėje su aka
demine ir menine dalimi. Pro
gramą praves Jolita Kriaučeliūnaitė-Arzbaecher, sveikins
ambasadorius Anicetas Simutis,
bus perduota a.a. adv. Antano
Olio pasakytos kalbos ištrauka
iš 1953 metų „Margučio" radi
jo laidos, pagrindinę kalbą
pasakys adv. Antanas Lapin
skas, buvęs artimas a.a. adv.
Antano Olio visuomeninės ir
politinės veiklos bendradarbis.
Meninę programos dalį atliks
soi. Dana Stankaitytė, akompa
nuojant muz. Alvydui Vasaičiui,
ir Lietuvių Operos choras,
akompanuojant muz. Alvydui
Vasaičiui ir solo partiją
a t l i e k a n t Eglei Rūkštelytei-Sundstrom.
Teisininkas, politikas, visuo
menininkas Antanas Olis mirė
Čikagoje 1958 metais birželio 3
d., dar nesulaukęs 60 metų am
žiaus. Jis buvo vienas žymiau
sių. Amerikoje gimusių ir au
gusių, lietuvių. Salia gausių
visuomeninių ir politinių darbų,
jis nenuilstamai ir labai plačiai
reiškėsi Amerikos lietuvių
veikloje. Adv. Antanas Olis
buvo aktyvus tautinės minties
ugdytojas-puoselėtojas
ir
pagrindinis Amerikos Tautinės
sąjungos steigėjas. Jis nuošir
džiai rūpinosi, kad visi lietuviai
glaudžiai bendradarbiautų ir
vieningai siektų a t s t a t y t i
Nepriklausomą Lietuvą. Adv.
Antanas Olis yra pasakęs: ..Iš
visų garbės vainikų, kuriuos
man suteikė gyvenimas, šilčiau
sias buvo lietuviškos kilmės
garbė".
Visa lietuviškoji visuomenė
kviečiama gausiai dalyvauti
minėjime ir prisiminti velionį
bei jo nuveiktus didelius darbus
Lietuvai. Įėjimas į minėjimą
nemokamas.
Stasys Briedis

„Saulutės", Lietuvos našlai gančių Dovvn sindromu. Apy
čių globos būrelio, susirinkimas linkės valdybai buvo pranešta,
buvo ketvirtadienį, gegužės 20 kad šiems vaikų nameliams
d., Lietuvių pasaulio centro reikia remonto.
Diskusijose paaiškėjo, kad dirLemonte Konferencijų kam
su
Lietuvos
baryje. Birutė Jasaitienė, dir b a n t i e m s
banti su JAV LB. susirinku našlaičiais reikia tarpusavio
sioms papasakojo, kad nuo 1990 ryšio ir informacijos pasi
m. jau išsiųsta 4 talpintuvai dalinimo. Labai padeda veiklos
našlaičiams. Praeitais metais aprašymai „Drauge". Galime
visos JAV LB apylinkės, kurių mokytis ir gauti minčių vieni iš
yra 75, buvo suporuotos su kitų. „Saulutės" būrelis sutiko
našlaitynais.
Nei
viena stengtis redaguoti žiniaraštį,
apylinkė nesiunčia tiesiog į kad būtų galima sužinoti apie
našlaityną, o patikimam viso pasaulio lietuvių veiklą su
asmeniui, kuris pristato į Lietuvos našlaičiais. Kadangi
nurodytą vietą. Labiausiai „Saulutės'' būrelis yra Pasaulio
reikia remti invalidus. Kauno lietuvių bendruomenės pada
universitete įsteigtas skyrius linys, būtų gerai, jei Australijos,
paruošti socialinius darbuotojus Europos. Kanados, JAV ir kiti
(„Sočiai vvorkers"). Atrodo, kad lietuviai per „Saulutės" žinia
„Sponsor a child" programą gali raštį galėtų pasidalinti min
būti sunku įgyvendinti. Dirbant timis. (Saulutė, 419 Weidner
su „Vaikų Viltim'".buvo norėta Rd., Buffalo Grove, IL 60089,
atvežti našlaitį gydymui per U.S.A. Tel. 708-541-3702),,
Shrines organizaciją. Žmonės,
NBA Bulis komandos krep
sužinoję, kad našlaičio globėjas šininkas Will Perdue princi
vyktų su vaiku į Ameriką, tuoj piniai sutiko padėti „Saulutei"
panoro tapti vaiko globėjais, o lėšų rinkimo vajui. Buvo
iki to laiko tokiu užsiėmimu parašytas laiškas į komandos
nesidomėjo. Birutė Jasaitienė centrinę įstaigą, kuri jau
birželio mėnesi važiuos i kontaktavo žaidėją, ir jis mums
Lietuvą.
pranešė, kad, krepšinio sezonui
Angelė Karnienė painforma pasibaigus, bus galima susitarti
vo, kad Michianos apylinkė dėl sąlygų ir veiklos formos.
Kiti minėti planai — suruošti
remia Kauno lopšelį. Jų narys
dr. Giedraitis buvo paskutinis vakarą ir įteikti humanitarinę
lopšelio gydytojas, o Angelės premiją žymaus politikieriaus
dirbančiai
su
Karnienės mama buvo Kūdikių žmonai,
draugijos sekretorė. Spec. našlaičiais. Svarstoma galimy
Kauno lopšelyje yra 120 vaikų, bė išstatyti automobilį loterijai.
kuriu pusė — invalidai. Yr?. ser Rūta Smulkštienė kreipsis į

PRAĖJĘS LIETUVOS
DUKTERŲ POKYLIS
„Laikas auksas, laikas turtas,
laikas lekia lyg užburtas", be
rods, vieno eilėraščio žodžiai.
Atrodo, tai buvo vakar, o,
patikrinus kalendorių, matai,
kad prabėgo savaitė, antra,
trečia. Taigi, Lietuvos Dukterų
draugijos puota buvo gegužės
mėn. 8 d. Jaunimo centro didžio
joj salėj. Nuotaika visai pavasa
riška: stalai papuošti pavasario
gėlėm, o ir ponių suknelės mar
gavo įvairiaspalviais žiedais.
Pokylį pradėjo Lietuvos Duk
terų draugijos pirmininkė Juli
ja Smilgienė. Ji pasidžiaugė
pilna sale svečių, kurie supran
ta ir atjaučia vargan patekusius
tautiečius, nes Dukterų drau
gija ir yra kaip tik tokia orga
nizacija, jos ir motto yra —
pagalbi ranka vargstančiam... O
to vargo vis yra ir yra, nereikia
nei užjūry ieškoti. Toliau pro
gramą vedė Janina Mikutaitienė ir pakvietė Draugijos
kapelioną, kun. J. Juozevičių
sukalbėti invokaciją. Palai
minus susirinkusius ir vaka
rienę, maistą išnešiojo pačios
Draugijos narės. O skani karšta
vakarienė buvo paruošta Onos
Norvilienės ir jos talkininkių.

Donatas Šatas, Chemijos
inžinierius, konsultantas (Šatas
& Associates), gyv. Warwick,
RI, vadovauja VIII Mokslo ir
Kūrybos simpoziumo griežtųjų
mokslų sekcijai. Simpoziumas
rengiamas Padėkos dienos
savaitgalį, lapkričio 24-28 d.
Lietuvių centre Lemonte ir
Čikagoje.

x Lietuvių Tautinėse kapi
nėse mirusiųjų pagerbimo
i š k i l m ė s bus sekmadienį,
gegužės 30 d. Prasidės lygiai 11
vai. ryto. Pagrindinę kalbą
pasakys Edward Rosevvell,
Treasurer of Cook County.
(sk)

x Ieškau vaikystės drau
gės Ilonos Lesčiūtės-Mikulskytės, išvykusios iš Vilniaus į
Vokietiją 1958 m. su mama
Rože ir patėviu Alfonsu
Mikulskiu. Atsiliepkite, rašy
kite: Daliai Gaškaitei, 3572
Pheasant Run Circle #8,
I džiaugsminga šventę — mokslo metų užbaigimo iškilmes — Čikagos
Ann Arbor, MI 48108, tel.
Lituanistines mokvklos mokiniai įneša vėliavas. Užbaigtuvės įvyko gegužės
313-971-2207.
22 d.

(sk)

vaistų įmones, kad paaukotų
multivitaminų.
Raminta
Marchertienė kontaktuos lavi
nančių žaislų („educational
toys") firmas, Jūra Gvidienė
stengsis gauti „kimštinukų"
per įmones. Bandoma rasti fon
dus, galinčius padėti Lietuvos
vaikams.
Labai teisingai sako tei
giantys, kad vaikams reikia ne
tik žaislų, o „kimštinukai" net
ne visiems gali būti tinkamas
žaislas. Tačiau jais galima
užpildyti tuštesnes vietas
talDintuvuose, kuriuose bus
siunčiami vaistai, antklodės, rū
beliai, pieštukai, knygelės ir
kiti svarbesni dalykai.
Pasiųstas laiškas žymiam
treneriui George Perles, prašant
prisidėti prie lėšų telkimo va
jaus. Kreiptasi į Craig
Duchossois, Duchossois In
dustries prezidentą. Gegužės 22
d. Čikagos miesto centre, kai
buvo pagerbtos 100 Čikagos ir
apylinkių moterų, buvo proga
joms įduoti laišką apie Lietuvos
našlaičius.
Iš Čikagos Bulis komandos
įstaigos gautas siuntinys su
Bulis marškinėliais, knyge
lėmis, vandeniui buteliukais,
lipinukais bei sviediniais Lietu
vos našlaičiams.
„ S a u l u t ė " stengiasi rasti
paramos Lietuvos našlaičiams
iš kitatuačių. Kadangi tai yra
Pasaulio lietuvių bendruomenės
dalis, „Saulutė" gali atlikti
koordinavimo vaidmenį, jei dir
bantys su Lietuvos našlaičiais
„Saulutę" painformuotų. „Sau
lutės" įkūrimas nepanegia ir
neatstoja egzistuojančių grupių
veiklos, o tik stengsis papildyti.
Manome, kad negali būti per
daug labdaros ir nei viena grupė
neįstengtų visiškai užpildyti
visus Lietuvos nelaimingųjų
poreikius.
Indre

x Irena Draugelienė, „Sau
lutės", Lietuvos našlaičių globos
būrelio, iždininke, praneša: nors
„Saulutė" yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės dalis,
atidaryta atskira sąskaita ir
čekius galima rašyti „Saulutė"
arba „Sunlight Committee"
vardu. Aukos nurašomos nuo
Nuotr Gintaro Plado mokesčių.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
Vienintelė lietuvaitė šio pa
vasario gegužės 22 d. Concordia
University baigusiųjų sąraše —
tai Taiyda Rudaitytė, Dainos ir
Jono Rudaičių duktė. Ji ap
vainikavo savo studijas,
gaudama bakalauro diplomą iš
College of Education (pradinės
mokyklos pedagogikos).
Savo mokslus pradėjusi Čika
gos Marąuette Parko pradžios
mokykloje ir tęsusi Maria High
School, Taiyda lankė ir baigė
Kristijono Donelaičio šešta
dieninę mokyklą ir gimnaziją.
Toliau gilino lietuvių kalbos ir
istorijos studijas Pedagoginiame
lituanistikos institute, kurį bai
gusi, pradėjo mokytojauti Mai
ronio šeštadieninėje mokykloje
Lemonte. Joje moko antrąjį
skyrių jau 5 metai. Nepaisant
intensyvaus mokslo, Taiyda
randa laiko įvairioms vado
vavimo pareigoms jūrų skaučių
Nerijos tunte, skautų akade
mikų valdyboje ir šokių
grupėse: Grandyje — 5 metus ir
Spindulyje paskutiniuosius 5
metus.

Tayida Rudaitytė.

Jaunai mokytojai linkime
gražios a t e i t i e s , auklėjant
amerikietišką ir lietuvišką
atžalyną tapti dorais ir kilniais
žmonėmis.
GN
Meninę dalį atliko iš Lietuvos
atvykęs solistas Alg. Barniškis,
padainuodamas keletą liaudies
dainų ir dvi arijas iš operų. Jam
akompanavo, visai neseniai at
važiavęs iš Lietuvos, muz. A.
Arminas. Nuolat
girdint
pasakymą „aš iš Lietuvos", kyla
klausimas — o iš kur mes? Iš
Japonijos? Iš Besarabijos? Ar
tiesiai iš medžio nukritom? Mes
irgi iš Lietuvos, tik ne tuo pačiu
laiku atvažiavom.
Salėj loteriją pravedė O. Šmi
tienė, o vestibiuly smulkių
daiktų „laimės šulinį" tvarkė
Aldona Ankienė su dideliu
talkininkių būriu. „Laimės
šulinys", kaip čia įprasta va
dinti, visuomet gerai pavyksta
ir yra grynas pelnas, nes ver
tingi, o ir smulkūs daiktai, yra
suaukoti, dažniausiai pačių
narių. O kas gi nenori pa
bandyti savo laimės? Šokiams
grojo Stelmoko orkestras, barą
tvarkė A. Valavičius ir A. Čepė
nas. Buvo laikai, kai baras buvo
pelningiausia renginio dalis, ir
šokiams trūkdavo laiko, vis
reikėdavo prašyti orkestro vado
vą pratęsti dar bent valandą,
bent pusvalandį. O dabar, dar
prieš vidurnaktį, pradedi galvo
ti, gal gi užtenka, gal gi ir laikas
namo. Tačiau anksčiau ar
vėliau išsiskirstom, paliekam
salę gera nuotaika, ir patenkin
ti rengėjai, kad šalpos darbas
dar bus tęsiamas, sumažinta
vargo našta keliems ar kelioli
kai, kas ir buvo pagrindinis šio
vakaro tikslas.
Al. Likanderienė
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