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Rusijos mafijos įtaka
auga

Šis protestas prieš skurdą —
ramesnis, nei pirmasis
Vilnius, balandžio 30 d. (Elta)
— Antradieni Vilniaus Nepri
klausomybės aikštėje vykusio
protesto mitingo „Prieš skurdą
ir skurdintojus" dalyviai už sa
vo teises kovojo daug ramiau
nei praėjusį kartą — daugiau
kaip valandą pasiklausė eilių ir
pranešėjų kalbų, maždaug 500
akcijos dalyvių išsiskirstė.
Kaip žinoma, beveik prieš dvi
savaites į šią aikštę buvo
susirinkę maždaug 5,000 akci
jos „Prieš skurdą ir skurdin
tojus" dalyvių, mėginusių
šturmuoti Seimo rūmus. Šį
kartą parlamento pastatą buvo
apsupę policininkai, aptverta
aikštės dalis prieš didįjį Seimo
rūmų kiemą.
Prieš prasidedant šiam mitin
gui, akcįjos komiteto nariai

Nr. 66

buvo susitikę su Lietuvos prezi
dentu Algirdu Brazausku. Mi
tinge kalbėjęs Lietuvos Darbi
ninkų Sąjungos pirmininkas
Kazimieras Uoka teigė, kad ji
papiktino susitikime ištarti
prezidento žodžiai, esą „mes, lie
tuviai, nesugebame valdyti savo
šalies ir todėl esame jos priešai".

Vašingtonas, balandžio 30 d. jomis, o ministras pirmininkas
(CT) — Nusikalstamumas ir ko Viktor Černomyrdin yra susi
rupcija stato į pavojų JAV in krovęs 5 milijardo dolerių lobi.
vesticijas Rusijoje, kur organi nugrėbdamas pinigus iš dujų be)
zuotoms gaujoms priklausantys naftos sandėrių.
žudikai išreikalauja duoklių iš Deutch atviroje sesijoje neat
70%-80% visų privačių verslo sakė į šį klausimą, nei į keli?
vių, antradienį JAV Atstovų kitus, bet pasiūlė privačiai
Rūmų komiteto nariams prane kongreso narius painformuoti
Akcįjos „Prieš skurdą ir skur
šė Centrines Žvalgybos Agentū šiais klausimais.
dintojus" komiteto pirmininkė
ros (CIA) direktorius John Freeh nurodė, kad Rusijos nu
Marija Garšvienė pabrėžė, kad
Deutch. Nors, anot jo, baimė dėl sikalstamų grupuočių įtaka iš
susitikime su respublikos prezi
nelegalių branduolinių ginklų plito ir Jungtinėse Valstijose,
dentu ir vyriausybės nariais
kontrabandos gali būti perdėta, ypač Niujorko rusų imigrantu
buvo prašoma padidinti pensijas
nusikalstamumas iš tikrųjų telkiniuose. Ten duomenys rodo,
ir sumažinti mokesčius už ko
stabdo ir pakerta rinkos re kad keli nužudymai greičiausiai
munalinius patarnavimus.
formų procesą buvusioje komu įvykdyti rusų mafijos užsaky
mu. Rusų mafijozų vartojamas
nistinėje Rusijoje.
Baigiantis mitingui, Seimo
bauginimo
taktikos beveik ly
narys K. Uoka sakė, kad ar
John Deutch, kartu su Federagiai
tokios
pačios, kaip italų
timiausiu metu „bus pasiūlytos
liniu Tyrimų Biuro (FBI) direk
Sicilijos
mafijos
naudotosios
kitos kovos formos".
torium Louis Freeh antradienį
prieš
daugelį
metų,
pažymėjo
davė liudijimus JAV Atstovų
Freeh.
Rūmų Tarptautinių Santykių
Jis pranešė, kad FBI Maskvos
Komitetui, kuris šiuo metu tiria
Balandžio 18 d. apie 5,000 žmonių sutraukusioje protesto akcijoje „Prieš skurdą ir skurdintojus"
biuras,
įkurtas 1994 m., bus pa
Rusįjos nusikalstamų gaujų ke
kilo riaušes, kai akcijos dalyviai apstumdė i automobili sėdantį Seimo LDDP frakcijos seniūną
pildytas trečiu agentu. Ši
liamą grėsmę.
Justiną Karosą (vidury). Nuo kumščių JJ apsaugojo policininkai. Po pusvalandžio jie užpuolė ir
Lietuvos Laisves Lygos vadą Antaną Terlecką, kuru. vos spėjo pasislėpti už policininkų nugarų.
Vilnius, balandžio 30 d. (Elta) pat Krikščionių demokratų ir
Abiejų įstaigų vadovus ap- įstaiga tiria JAV verslininkų
Po to jie bandė Šturmuoti ir Seimo rūmus, bet buvo sulaikyti antrojo policijos kordono. Balandžio
— Aštuonių Seime atstovauja Socialdemokratų partijų vadovų
klausinėjo keli komiteto nariai, skundus, kai juos matininkai
30 d. surengtoji pakartotine akcija „Prieš skurdą ir skurdintojus" sutraukė tik 500 dalyvių.
mų politinių organizacijų vado pasirašytą dokumentą antradie
gavę rūpesti sukeliančius pra prievartauja duoklių. Anoi
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte"_
vai pasirašė kreipimąsi, kuriuo nį prezidentui A. Brazauskui
nešimus apie augančią Rusijos Freeh, jo agentai tas bylas per
Lietuvos prezidentas Algirdas įteikė tautininkų frakcijos
mafijos įtaką jau ir taip įvairių duoda Rusijos Vidaus ministerrijai, kuri „ėmėsi veiklos labai.
Brazauskas raginamas eilinius Seime seniūnas Leonas Mičius.
Visokeriopai padėti šiai ne negerovių kankinamoje šalyje. labai greitai".
Pasak kreipimosi autorių,
parlamento rinkimus paskelbti
vyriausybinei organizacijai to „Ar nebūtų teisinga ją (t.y.,
John Freeh komitetą informa
rugsėjo 29 dieną. Jeigu šiam paankstinti rinkimai leistų
liau plėtoti savo veiklą pasiža Rusiją) pavadinti kriminalistų
vo,
jog nors Rusijos Dūma ne
kreipimuisi būtų pritarta, „anksčiau suformuoti vyriau
dėjo miesto mero pavaduotoja valstybe?" — klausė atstovas
seniai
pravedė įstatymą dėl
rinkimai vyktų trimis savaitė sybę, kuri galėtų tinkamai pa
Edward
Royce
(R-CA).
„Esu
Vincė Vaidevutė Margevičienė
vogtų
pinigų
„skalbimo" (per
mis anksčiau negu numatyta, ruošti valstybės ūkį rudens ir
įsitikinęs,
kad
nusikalstamu
Kaunas, balandžio 30 d. (KD- terys.
ir Kauno apskrities atstovas Do
vedimo
per
kokią
įmonę, kad
mat Lietuvos vadovas jau yra žiemos laikotarpiui". Naujai iš AGEP) — Dvejus metus gyvuo
mas
yra
vienas
iš
veiksnių,
sulė
natas Endziulis. Gegužės 9-11
paskelbęs rinkimų datą —spalio rinktas Seimas galėtų laiku pri jantis socialinių Inovacijų Fon JAV ambasadoriaus žmona dienomis į Kauną žada atvykti tinančių perėjimą į rinkos eko pinigų kilmė nebūtų susekta),
imti kitų metų vabsyr** H-*H*°- do Moterų bendrnnmpniTiįa ir Ellen Swihart pasidžiaugė gra olandų rėmėjai ir vietoje įsiti nomiją", atsakė CIA vadovas J. jame vis dar nėra pakankamai
20 dieną.
žia fondo veikia ir sakė, jog jos
Lietuvių tautininkų, Centro, tą, o gyventojai aktyviau daly mokymo centras Kaune surengė šalies vyriausybė yra pasiryžusi kinti, kad jų pinigai neina vė Deutch, „bet jokiu būdu neva teisinių priemonių, kad būtu
Demokratų, Politinių kalinių ir vautų rinkimuose, mano kreipi 16 kompiuterininkų kursų, ku finansuoti dviejų šio fondo dar jais, o padeda moterims įveikti dinčiau jos kriminalistų valsty galima efektyviai kovoti su ky
lančia krize. „Viskas Rusijoje
be".
tremtinių, Tėvynės Sąjungos, mąsi pasirašę politinių partijų riuose naują profesiją įgijo 135 buotojų stažuotę Amerikoje.
nedarbą.
atstovai.
_
moterys, apie 30% jų po to gavo
Lietuvos Lenkų Sąjungos, taip
Bet, jis sakė, ši problema yra yra nauja ... imtinai ir demo
darbą, rašo Stasys Jokūbaitis
„be galo rimta", nes nusikaltė kratija", jis sakė.
„Kauno dienoje".
„Teisėsaugos įstaigose tebe
liai kas mėnesį į Vakarų ban
kus eksportuoja maždaug 1.5 trūksta personalo ir lėšų ir jas
Šie faktai buvo pateikti balan
tebekamuoja korupcija", kalbė
milijardus dolerių.
džio 29 d. Kauno miesto savival
jo
John Deutch.
Atstovas Henry Hyde (R-IL)
dybėje vykusiame fondo susiti
ateities viziją
Vilnius, balandžio 29 d. (Elta) ateitį — geriau remtis jau žino kime su miesto valdžios bei
FBI
moko Rusijos teisėsaugi
paminėjo kitą raportą, kuriame
— Centeo Sąjungos pirmininkas momis, kad ir nelabai mielomis, Kauno apskrities atstovais.
ninkus
demokratinės teisėse u Vilnius, balandžio 25 d. (Elta) valstybės ateities viziją, pa rašoma, kad 30% Rusįjos Dūmos
Seimo narys Romualdas Ozolas partijomis negu visiška politine Fondo garbės nare buvo priim
gos
procedūrų,
kurios pabrėžia
— Lietuvos Mokslų Akademijo rengti ilgamečių tarpusavyje su narių turi ryšius su organizuo
teigia, kad „vidurio partijos yra nežinia", teigė R. Ozolas pirma ta JAV nepaprastojo ir įgalio
mas
„žmogaus
pagarbos" ele
tomis
nusikalstamomis
gauje šalies mokslininkai, politikai, derintų nacionalinių programų
akivaizdžiai nusiteikusios bend dienio spaudos konferencijoje. tojo ambasadoriaus Lietuvoje
mentas,
kurio
ne
visuomet buvo
visuomeninių organizacijų ats sistemą. Ji turėtų būti formuoja
Pasak Seimo nario, svarbus
radarbiauti". Tokią išvadą jis
laikomasi
pagal
senąjį režimą,
Pagalba
sutrikusio
žmona Ellen Swihart.
tovai diskutavo apie Lietuvos ma bendromis valstybės, mokslo
padarė po Centro Sąjungos susi argumentas galėtų būti tai, kad
kalbėjo
Louis
Freeh.
„Mes
intelekto žmonėms kalbame apie žmogaus teises
Šiuo metu, pasak fondo direk nacionalinių ir regioninių prog institucijų ir nevyriausybinių
tikimų su liberalais, socialde „tos partijos turi parlamentinio
ir
ramų sistemą, tokių programų organizacijų pastangomis.
mokratais,, demokratais, tauti darbo patirtį". R. Ozolas neat torės Liudos Mecąjevos, Socia
civilines
teises
—
apie
tai,
kad
Vilnus,
balandžio
29
d.
(Elta)
tikslus, jų planus. Šį forumą
Mokslų Akademijos preziden
ninkais. Derybos dėl galimo meta galimybės, kad iki Seimo linių Inovacijų fondo veikloje
surengė dvi nevyriausybinės tas Benediktas Juodka susirin — Šeštadienį Vilniuje įvyko Lie policijai svarbu apsaugoti žmo
dalyvauja
vienuolika
tikrųjų
ir
rinkimų
„dar
gali
pasirodyti
to
bendradarbiavimo, pasak Seimo
tuvos sutrikusio intelekto žmo gišką orumą".
kia partija, kuri savo popu keturi garbės nariai. Didelę organizacijos — Strateginio kusiems priminė, jog vyriausy nių globos bendrijos „Viltis"
nario, dar tęsiasi.
Nors Freeh kalbėjo apie gali
Vystymo Centras ir Tarptauti bė yra patvirtinusi tris vals
R. Ozolui atrodo, kad visos iki liariais šūkiais nupūs visas rim paramą fondui teikia Olandijos nis Konsultacinis Centras.
suvažiavimas. Į jį atvyko svečių mą pavojų nuo „branduolinių
tybines mokslo programas —
šiol buvusios parlamentinės tomis vadinamas programas ir vyriausybė ir atskiri rėmėjai.
Pasak Strateginio Vystymo ekologijos, atominės energe iš Danįjos, Islandijos, Rusijos, medžiagų vogimo ir diversijos"
Praėjusiais
metais
moterų
mo
taip
gali
sumaišyti
visas
kortas,
partijos tikisi būti ir kitame
Centro tarybos pirmininko pro tikos ir geologijos. Dar keletas Latvijos ir kitų valstybių pa iš Rusįjos, Deutch užtikrino
Seime. „Jeigu rimtai galvojama kad paskui bus galima tik pirš kymui ir kitiems reikalams
komitetą, kad tai dar neįvyko
gauta 20,000 dolerių. Pradėta fesoriaus Vaidoto Antanaičio, ekspertų įvairių mokslo sričių našių organizacijų.
apie politiką, apie valstybės tus graužti".
,.Neturime jokių duomenų, nu
Svarbiausias
„Vilties"
tikslas
nuo nedidelio kambarėlio Sa po nepriklausomybės atkūrimo programų laukia vyriausybės
rodančių,
kad branduolinis
—
ginti
sutrikusio
intelekto
vanorių pr. 1, kur buvo įtaisyta Lietuvos vyriausybės veikia, patvirtinimo. Jo nuomone,
ginklas
ar
reikšmingas
kiekis
žmonių
teises,
suburti
šeimas,
vartotų olandiškų kompiuterių. neturėdamos strateginio vals Mokslų Akademija galėtų at
branduolinės
medžiagos
bet
kuriose
yra
sutrikusio
intelekto
tybės raidos plano. Mokslininko likti būsimų nacionalinių, taip
kada
buvo
pavogtas
iš
Rusijos".
žmonių.
Organizacija
sprendžia
Pradėjus mokymą, norinčiųjų '' nuomone, reikia suformuluoti ir pat regioninių programų eks
neįgaliųjų ugdymo, reabilitavi pareiškė CIA direktorius
susipažinti su kompiuterine visuomenėje plačiai apsvarstyti pertizes.
Vašingtoną*, balandžio 30 d. miškoms bei nereliginėms gru
mo ir integravimosi į visuomenę Deutch. „Mes taip pat neturime
technika, gauti pirmuosius dar
(AP) - JAV Valstybės departa pėms nuo šiaurinės Afrikos iki
problemas.
Kita svarbi darbo žinių, kad Rusįjos nusikalsta
bo įgūdžius atėjo ne tik iš Kau
mentas antradienį paskelbė centrinės Azijos šalių, teigiama
kryptis — keisti visuomenės po mos organizacijos bendradar
savo metinį pranešimą apie pranešime. Tarptautinį teroriz no, bet ir iš apskrities. Matyt,
žiūrį į sutrikusio intelekto biauja su teroristinėmis gru
terorizmą pasaulyje ir šįmet mą skatinančių šalių sąraše yra visai neatsitiktinai vakar į fon
pėmis ar tokią veiklą skatinan
žmones.
paminėjo tas pačias septynias ir Kuba, Irakas, Libįja, Siauri do narius buvo priimtas ir Kau Vilnius, balandžio 29 d. (Elta) ; tikoje. „Jeigu daugiau moterų
čiomis valstybėmis".
Lietuvos
Sutrikusio
intelekto
no apskrities valdytojas Petras
šalis, kaip ir pernai, kaip tarp nė Korėja ir Sudanas.
būtų
savivaldybėse
ir
Seime,
Balandžio
27
d.
Vilniuje
;
žmonių
globos
bendrijos
vado
Tačiau nepaisant to, kalbėjo
Mikelionis.
tautinio terorizmo skatintojas.
pinigai
būtų
skaičiuojami
ir
įvykusioje
Lietuvos
Socialde
vas
Viktoras
Kasulaitis
pabrė
Deutch,
Rusįjos mafija yra tokia
Studijoje rasta, kad 1995 m
Prieš kurį laiką su olandais mokratų Moterų Sąjungos leidžiami daug taupiau, nes mo žė, kad globos, terapijos, ug galinga, kad ji turi poveikį 50-je
Nepaisant to, kad JAV nesemirčių skaičius nuo tarptau
niai sutiko pradėti diplomatines
buvo pasirašyta nauja trišalė (LSDMS) konferencijoje aptarta terys pripratusios planuoti dymo įstaigų tinklas plečiamas šalių. Pačioje Rusijoje baimė
tinio terorizmo veiksmų pasau
darybas su Sirija, stengiantis
bendradarbiavimo sutartis. jų politinė programa, ruošiantis Šeimos biudžetą", tvirtino B. labai lėtai. Tik maža dalis vy nukentėti nuo nusikaltėlių
sustabdyti karo veiksmus Liba lyje nukrito iki 166 nuo 314 Dabar fondo programose daly Seimo rinkimams. Socialdemo Vėsaitė. O kad būtų kuo dau resnių kaip 16 metų bendrijos „kursto paramą kietosios linijos
ne, Sirįja tebėra terorizmą ska mirčių 1994 metais. Sis sumažė vaus ir Kauno savivaldybė, o kratų politinės programos pro giau moterų politikių, B. Vėsai globotinių gali lankyti ugdymo politikieriams", įspėjo CIA va
jimas priskiriamas tarptau
tinančių šalių sąraše.
netolimoje ateityje galbūt ir jekte yra specialus skyrius tės nuomone, reikalingas politi įstaigas. „Šią problemą reikia dovas John Deutch.
tiniam spaudimui prieš teroriz
Kauno apskritis. Šiemet, direk „Moteris šeimoje ir visuome nis švietimas.
Iranas yra „pirmaujanti tarp
spręsti pirmiausiai", pažymėjo
mą skatinančias šalis kaip Libi
tautini terorizmą skatinanti
torės Liudos Mecąjevos teigimu, nėje". Sąjungos vadovė B. Ve
KALENDORIUS
Socialdemokratės
mano,
kad
jis.
ja ir Irakas.
valstybė" ir yra išvysčiusi
jau ketinama moteris mokyti ne isaitė pareiškė: „Mes esame už reikėtų surengti šalies gyven
Susikūrusi 1989 m., Lietuvos
plačią veiklą, tiek planuojant,
Gegulės 2 d.: Šv. Atanazas,
Bet pranešime taip pat rašo tik darbo su kompiuteriais, bat tai, kad moteris turėtų pasi tojų apklausą ir sužinoti visuo „Vilties" bendrija šiuo metu
tiek ir vykdant teroristinius ma, kad teroristinių veiksmų •kai ir anglų kalbos, taip pat orga rinkimo teisę ir pati nuspręstų, menės nuomonę dėl prostituci globoja beveik 3,000 sutrikusio vyskupas, Bažnyčios mokytojas
veiksmus, rašoma Valstybės čius 1996 m. pakilo iki 440, nuo nizuoti vaikų priežiūrą tuo ar jos vieta šeimoje — auklėti jos legalizavimo.
intelekto vaikų ir suaugusiųjų. (295-373 m. Egipte); Zoja, Eiddepartamento pranešime. Jame 322 veiksmų 1994 metais. Tai metu, kai jų mamos gilins žinias vaikus, ar dirbti bei dalyvauti
mantas, Zigmantas, Zigmas.
Socialdemokratės griežtai sto
patvirtinama, kad 1996 m. Ira daugiausia mirčių nesukėlė kursuose. Iki šiol mokymo cen politinėje veikloje". Social ja už laisvą moters pasirinkimo
— Lietuvoje kovo mėnesį in 1873 m. gimė poetas ir diploma
nas įvykdė mirties bausme veiksmai Vokietijoje ir Turkijo tre dažniausiai mokydavosi demokratų nuomone, moterys teisę abortų klausimu. Jos siūlo fliacija buvo didžiausia tarp Bal tas Jurgis Baltrušaitis. JAV
septyniems disidentams, o 1994 je, kuriuos įvykdė Kurdistano 36-60 metų moterys. Tačiau ne gali šias pareigas suderinti.
mokyklose sustiprinti dorovinį tijos valstybių. Lietuvoje ji buvo Nacionalinė Maldos diena.
m. tokių buvo keturios.
Gegužės 3 d.: Šv. Pilypas ir
Darbininkų Partija — jau dau- darbas, pasak Liudos Mecąje
B. Vėsaitė priminė, kad so auklėjimą. Lietuvos Socialde- 2.3%, Latvijoje - 1.5% ir Esti
Iranas taip pat teikia įvairaus gelį metų prieš Turkįjos valdžią vos, vis jaunėja, todėl ir į kur cialdemokratės yra už kuo ak mokračių Sąjunga įkurta 1990 joje —1.6%. Baltarusijoje kovo Jokūbas, apaštalai; Aleksand
dydžio pagalbą karingoms isla kovojanti sukilėlių grupė.
sus renkasi vis jaunesnės mo tyvesnį moterų dalyvavimą poli- metais.
ras, Juvenalis.
mėnesį ji buvo 2.0%.

įteiktas prašymas paankstinti
Seimo rinkimus

Kompiuterininkų kursai
bedarbėms moterims

R. Ozolas — už parlamentinę
patirti turinčias partijas

Vyriausybė raginama
suformuluoti Lietuvos

JAV apkaltino septynias šalis
terorizmo skatinimu

Socialdemokratės nustatė
politinę programą

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gegužės mėn. 2 d.
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DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI

(USPS-lflOOO)
THE UTHUAOTAN WORLD WIDE DAILY

nariai. 12 narių mirė.
Vyko valdybos pranešimai.
Publisbed daily eicept Soadaja and Mondays, legal Holidavs, the
Sekretorius iždininkas Vladas
Tu—dayafoUowingMooday uh—i i i i n i of IOĘSI Hohdays m — 1 — Dęc
KUN. STANEVIČIAUS
Staškus perskaitė iždo prane
26th mnd Jan. M by tht Lithuaaian Catholic Presi Society, 4646 W. 63rd
JUBILIEJUS
Street, Chicago, TL 6062*5589.
šimą. Aukos bendrai šalpai —
Seoond elas* poetage paid at Chkago, IL aad additiooal muling oAoas.
6.402 dol. aukos specialioms
Subacnptioo Rates 996.00. Foreign countries SI 10.00
Šj rudenį, buvęs Dievo Ap paskirtims — 600 dol. Bendrai
PoatmaaUr: Ssnd addna* chaną— to Draugas - 4646 W. SSrd 8 t ,
vaizdos parapijietis ir Šv. An
—
7,002
dol.
Narių
mokesčio
Chicago,
IL 60629.
tano parapijos buvęs klebonas
surinkta
—
361
dol.
Pasiųsta
Pašto išlaidas matinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
kun. Walter Stanevičius, švęs
neeiurtftami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gaviu U
50 metų savo kunigystės sukak Centro valdybai aukų — 8,601
jo mok—tj, paiymima. iki kada yra uisi mokėjas.
dol.:
narių
mokesčių
—
361
dol.;
tį. Šiam jubiliejui paminėti
sudarytas Sv. Antano ir Dievo aukų — 7,002 dol.; išvykų pelno
DRAUGO prvnuaaerata asokasma i i
Apvaizdos parapijų tarybų - 618.03 dol. Per 1995 m. su
rinkta
iš
330
pavienių
narių
—
bendras komitetas, pagerbti
metams Vfc
kun. Stanevičių jo kunigystės 361 dol. ir iš 6 draugijų 30 dol.
JAV
39500 966.00 936.00
Lietuvos Vyčių 112 tos kuopos Čikagoje dalis r.arių. 16 k.: I eil. - Maryann Gurcius, Terry Vait
Buvo gautas padėkos laiškas iš
Kanadoje ir kitur
(U.S.) 9110.00 960.00 940.00
auksinio jubiliejaus proga.
kus ir Rita Zakarka. D eil. - Stella Roger, Aldona Brazis, Algis Brazis, Eleonora Kasputis, Dolores
Ttk saMadteoio laida:
Šventė vyks sekmadienį, spalio arkivyskupo metropolito Audrio
Vainauskas, Peter Jasaitis, kun. Alg. Bartk.:.- ir Phyllis Peliatier.
JAV
966.00 940.00 930.00
Bačkio
už
25,000
dol.
auką
20 dieną Dievo Apvaizdos baž
Kanadoje
ir
kitur
.
.
.
i
.
.(U.S.)
960.00 946.00 936.00
nyčioje. Po iškilmingų šv. Mišių „Betanijos" sriubos virtuvei.
UsMkaai
i
Lietuva
šv. Mišias ir visomis širdimis ir
(Air cargo)
9100.00 966.00
pagerbimo pietūs Kultūros cent Taip pat per 1995 m. gauti 18
jėgomis giedoti, kad Marija iš
padėkos
laiškų
iš
Lietuvos
už
Tik eajtadienio laida
966.00
re. Komitetą sudaro: Bob Boris,
girstų mūsų maldas ir padėtų
Regina Juškaitė, Linas Mikulio- moralinę pagalbą ir aukas.
oro paSta
9600.00 9260.000
DĖKOJA LIETUVOS VYČIAMS
nis, Vytas Petrulis, Jonas Urbo Staškus kreipsis į Centro valdy mums, mūsų parapijai ir Lietu
Tik šeštadienio laida
9160.00 986.00
bos sekretorių Majauską apie vai.
nas ir Algis Zaparackas.
Lietuvos Vyčių organizacijos altorius, stacijas ir kitus
BALFo žurnalo išleidimą.
Vyriausia redaktore Danute Bindosiene
VASAROS
SEZONO
padalinys, „Pagalba Lietuvai" reikmenis. Aš dėkoju Dievui,
Revizijos komisijos pirminin
BALSAVIMAI 15-tame
ATIDARYMAS
susilaukė padėkos laiškų iš Lie kad suvedė mane su tokiais
kė Eugenija Bulotienė atlikusi
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
RINKIMINIAME RAJONE pranešimą padėkok) finansų
žmonėmis kaip Lietuvos Vyčiai, f
„PILĖNUOSE"
tuvos.
• Redakcija dirba kasdien nuo
• Administracija dirba'kasdien
Dr. Kazys Paltanavičius, Tikrai tikiu, kad su Dievo ir ,
sekretoriui Cesiui Sadeikai ir
8:304:00; isstsdisnisis nedirba.
nuo 8JO iki 4:30, šeštadieniai!
Gegužės 13 d. Farmington, sekretoriui/iždininkui Vladui
„Švyturio" jūrų šaulių kuopa Šv. Jokūbo ligoninės direkto Jūsų pagalba sėkmingai užbaig- t
Farmington Hills, West Bloom- Staškui už sąžiningą knygų praneša, kad sekmadienį, gegu rius rašo: „Širdingai dėkojame sime Vilkaviškio katedros įren- j
• Redakcija straipsnius
Redakcija u* skelbimų turini
savo
nuožiūra. Nesunaudotų
field ir keliose kituose vakari tvarkymą.
žės 19 d., vyks, .Pilėnų" stovyk už atsiųstą labdarą: 15 kartoni girną. Aš kartu su vyskupijos '
noeleoiu. Skelbimų kainu pristraipsnių nesaugo. Prašome
niuose miesteliuose vyks pirmi
siunftamos,
gavus
prašymą
ka
kunigais
ir
tikinčiaisiais
steng
siunčiant pasilikti kopiją.
Vyko valdybos rinkimai. Visi lavietės (arti Manchester mies nių dėžių su puikiais vaistais ir
nors skelbti.
niai rinkimai į Michigano Se
telio), vasaros sezono atidary kitomis medicininėmis priemo simės geradariams atsilyginti
valdybos
nariai
sutiko
pasilik
nato 15-tą rajoną. Dabartiniam
mas. Vartai bus atidaryti nuo nėmis. Kadangi Lietuvos ligo malda".
senatoriui David Honigman dėl ti tose pačiose pareigose. 1997 ankstyvo ryto. Sesės šaulės pa nių finansavimas yra per men
Vyskupas Sigitas Tamkevi- žino ne tik šioje Atlanto pusėje pirmąją ateiti prie vaišių stalo
sveikatos iš pareigų pasitrau metams valdybą buvo patvirtin gamins skanių ir įvairių maisto kas ir dėl to negalime reikiamai
ta
gausiais
plojimais.
Ją
sudaro:
čius,
CARITO prezidentas, lietuviškuose telkiniuose gyve ir jas pradėti. Po to ir visi kiti
kus, gubernatorius John Engler
patiekalų, o broliai šauliai pa ligonius aprūpinti vaistais ir Kauno arkivyskupijos sky nantieji lietuviai, bet ir Lietu dalyviai prie jo rikiavosi.
pirmininkas
—
kun.
Alfonsas
paskyrė geg. 13 d. rinkimams
rūpins, kad niekas nebūtų iš kitais gydymui reikalingais da
Vaišėms įpusėjus sveikinyno
15-to distrikto rajone. Kandi Babonas; vicepirmininkai — Li troškęs. Vyks ir gausių laimikių lykais, esame labai dėkingi, kad rius, rašo: „Dėkojame 'Pagalba voje, kur aktorius V. Žukaus žodį tarė iš Waterbury, Conn.,
datuoja: iš demokratų — tik dija Mingelienė ir Stasys Gar- traukimas. Kad laimėjimai bū Lietuvos Vyčiai mūsų ligoninei Lietuvai' už 1,000 JAV dol. čekį kas, Lietuvai tapus laisva, lan atvykusi garbaus amžiaus, ten
sriubos valgyklai Kaune. Mel kėsi ir atliko kelis „vieno žmo
vienas Barry Brickner, iš res liauskas; sekretorius/iždininkas tų patrauklesni, visuomenė pra taip nuoširdžiai padeda".
džiame Visagalį, kad Jis gausiai gaus" koncertus. Šios „Popie esančio LMKF klubo narė Da
—
Vladas
Staškus;
finansų
sek
publikonų — kandidatuoja ketu
šoma
paaukoti
jiems
dovanų.
Vilkaviškio
vyskupas
Juo
atlygintų kiekvienam aukotojui tės" metu jis „gnaibė" save, nutė Venslauskaitė.
ri. 38-to Atstovų rajono atstovas retorius — Česys Šadeika; ren Visuomenė maloniai kviečiama
zas
Žemaitis
pareiškė:
„Man
ir laimintų Jūsų draugijos veik savo žmoną ir lietė įvairius ki
Pravesti laimėjimai, reikia
Willis „Bill" Bullanį Northvill ginių vadovė — Ona Sadeikienė; dalyvauti, paremti šaulius, pasi
trūksta žodžių padėkoti Jums už lą".
tus gyvenimo „deimančiukus". manyti, papildė klubo kasą.
narė
—
Regina
Juškaitė.
Revizi
miesto pensininkas Ed Cox,
džiaugti gražia pavasario gam- pastangas Vilkaviškio katedrai
Ypač įdomus buvo keturiais pa Gurkšnojant kavą, akordeoną
39-to Atstovų rajono atstovė jos komisiją sudaro: pirmininkė
praleisti smagią sekma- parūpinti vargonus, suolus,
Paruošė Regina Juškaitė vyzdžiais paryškintas pasakoji „virgdant" Romui Bučiui, buvo
ta
ir
—
Eugenija
Bulotienė
ir
narės
Barbara Dobb ir Farmington
mas apie „čia ir ten" lietuvių dainuojamos lietuviškos dainos.
Hills miesto tarybos narys Ter- — Ona Pusdešrienė ir Antanina dienio popiete tarp draugų
To suvažiavimo metu tapo įkur kalbos „tobulinimą" ir „graži
riausiais
tradiciniais
valgiais
ir
Leparskienė.
ry Sever. 15-tame Senato rajone
Saulutei visą dieną skaisčiai
ta Pabaltijo Moterų taryba. Su
Nebuvo diskusijų, klausimų PAVASARINIAI BLYNAI kepiniais. Ir ko ten nebuvo! Sta važiavime dalyvavusios lietuvės nimą". O lietuvių kalbos svietus, dabar jau vakarop pa
gyvena nemažai lietuvių, kurie
„lankstumą" įrodė parkaityda
lo viduryje puikavosi margutį
sudaro lemtiną balsuotojų skai ar sumanymų. Buvo nutarta ru
moterys, išsirinkusios 8 atsto mas netrumpą vaizdelį, kurio krypus, dėkojant LMKF klubo
Pranešama,
kad
sekmadienį,
įaįkandee,
keptas
paršelis,
apdenį
surengti
gegužinę
po
stogu
čių. Rajono tyrimai rodo, kad
moterims už šią šaunią „Popie
gegužės26d.,tuojpo9irl0:30 ^ p ^ kumpiais, kalakutais, ves, savo grupe pavadino Lietu kiekvienas žodis prasidėjo „p" te. 8kirstėmės su viltimi, kad
pagrindiniai kandidatai yra Šv. Antano patalpose.
vių
Moterų
komitetu.
Vėliau
Sergančiai Centro valdybos v.r. šv. Mišių Šv. Antano parapi- v e r f į e J 1 0 8 bei jautienos kepė (1948 m.), pavadinimas buvo pa raide.
dabartiniai Atstovų rūmų na
ateinančių metų Atvelykį ir vėl
Akt. V. Žukauskas „deiman čia susirinksime.
riai Dobb ir Bullard. Lietuviams pirmininkei Marijai Rudienei jos talkininkės, vadovaujant niaia, dssromis ir margomis dar keistas į Lietuvių Moterų at
palankiausias yra Willis ,3iH" visų valdybos ir susirinkimo Pranciškai Televičienei, bus ke žovių mišrainėmis. Pyragų stalo stovybe. Jau šioje Atlanto pusė čiukus" barstydamas įkaitino
P. Palys
dalyvių vardu buvo pasirašyta pami ir parduodami skanūs dalyje viliojo tortai, beržo šakos, je 1963 m. naujai persiorganiza klausytojų delnus, o ir Žandai
Bullard.
obuoliniai blynai su uogiene. ežiukai, avinėlis, „bobos", žagabesikvatojant gerokai įskaudo.
sveikinimo kortelė.
vus buvo pasivadinta dabarti
• 1493 m. gegužės 4 d. popie
Po susirinkimo vyko vaišės ir Pasižymėkite šią dieną savo rėliai, aguoniniai, spurgos, sal niu — Lietuvių Moterų klubų fe Valgius ir į „Popietę" atsilan
REMKIME MUMS
žius
Aleksandras VI paskelbė
kalendoriuje ir atvykite. dūs sūriai, grybukai, sausainėkiusius palaiminti, kreipinį į
PALANKIUS
užkandžiai.
deracija (LMKF). Nuo pat Fede
nutarimą,
padalindamas „Nau
Pasinaudokite
gera
proga
už
ne„.
įg
Lietuvos
atgabentas
Aukščiausiąjį sukalbėjo vienuoly
liai
KANDIDATUS
racijos įsikūrimo laikų, jos pir
jąjį
pasaulį"
tarp Ispanijos ir
didele
kainą
pasivaišinti
ir
raguotu,
_
šakotis,
no viršininkas, „Darbininko"
PADĖKIME BAŽNYČIAI
mininkėmis buvo: dr. M. Žilins
Portugalijos.
draugus
pavaišinti
skaniais
Parapijos
administratorius
administratorius kun. Pranciš
Amerikos Lietuvių Michigano
LIETUVOJE
mūsų šeimininkių keptais bly- kunigas Petras Burkauskas, lie- kienė, adv. B. Novickienė, L. kus Gedgaudas, OFM.
Respublikonų sąjungos nariai
Kriukų Šv. Lauryno parapijos nais ir tuo pačiu paremsite Šv. tuviškų tradicįjų uolus puoselė- Bieliukienė, V. Jonuškaitė-ZauSaulius Anužis, Jonas Urbonas
UNAS A UOAYS, M.D.
Vieni iŠ uoliausių „Popietės"
tojaa, iškilmingai pašventino nienė, J. Banaitienė, M. Sama- lankytojų yra buvęs Lietuvos Ą
Ophtelmolpgee/Mutj Chirurgai
ir Algis Zaparackas viešai re klebonas kun. S. Venskauskas Antano parapiją.
tienė, M. Noreikienė ir dabarti
I S NMaaknae Ave.
valgius
ir
sukalbėjo
maldą.
Po
mia ilgametį aktyvų Michigano iš Lietuvos kreipiasi į Šv. An
ambasadorius, dabartinis spe
nė — A. Pintch.
,H>SMII
MOTINOS DIENOS
to, visi buvo kviečiami ragauti
atstovą Willis „Bill" Bullard, tano parapijiečius ir Detroito
cialus patarėjas, Jungtinėse
LMKF
yra
pilnutinė
General
414* W. SSral t t
MINĖJIMAS
Velykų stalo gėrybių. Susirin
kuris yra palankus lietuviams lietuvių visuomene prašydamas
Tautose Anicetas Simutis ir jo
313-7M-77M
kusius linksmino lalauninkai — Federation ofrVomen Clubs na žmona. Todėl, dr. M. Žukauskie
ir jiems rūpimiems reikalams. padėti atstatyti audros sugriau
rė.
Tai
organizacijai
priklauso
Sekmadienį, gegužės 12 d., Lynn Cox ir Gintaras Labutis
Ragina visus nepamiršti, pirma tą jo bažnyčią. Aukų vajus buvo
nė ir pakvietė Janiną Simutiene
•131 S.
Av*.
dienį, gegužės 13 dieną, vykti į pradėtas sekmadienį, balandžio 10:30 v.r. Šv. Antano parapijos su akordeonu ir smuiku. Buvo arti 15,000 narių.
Dabartinės LMKF pirminin
Tai. 313-43S-77M
balsavimo vietą arba paštu 28 d. Buvo surinkta daugiau bažnyčioje bus aukojamos šv. pravesti pinigų ir daiktų
DR. A. B. OLEVECKAS
kės
Aldonos Pintch teigimu,
Mišios
už
motinas.
Tuoj
po
laimėjimai.
balsuoti už Bill Bullard į 15-to negu 700 dol. Vajus dar bus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ UGOS
t. MtASAD TUMMA1A, M.O.
rajono Michigano Senatorių.
tęsiamas. Aukos bus siunčiamos Mišių parapijos salėje vyks mi Pabaigai kun. P. Burkauskas šiuo metu Federacijoje veikia 10
r. M S*. TeL (7**) « M 1 # 1
klubų,
kurių
tarpe
yra
gyvai
be
širdies ir Kraujagyslių Ugoa
nėjimas
—
trumpa
programėlė,
palaimino susirinkusius, dėkojo
per BALFą ir aukotojai galės
sireiškiantis LMKF New Yorko Pirmd.. 3 v. p.p. - 7 v v., sntr. 12:30 - 3 v. p.p.
Valandos pagal susitarimą
rengiama
Detroito
Lietuvių
or
atsilankiusiems
ir
visiems,
taip
gauti
BALFo
pakvitavimą;
au
JAUNIMO TALENTŲ
klubas,
kuriam
uoliai
vadovau
•
m
s. Kasate Ava.,
trerjd.
uždaryta,
ketvd.
1
3
*
p.p
kas bus galima nurašyti nuo ganizacijų centro (D.L.O.C). nuoširdžiai prisidėjusiems prie
VAKARAS
r • 12
12 vv. Q*.
ponfctd
*
esetd.
9
v.r
(31*)
m
a a e s arba 011)
ja
nenuilstanti
dr.
Marija
Žu
federalinių mokesčių. Aukas Visos motinos ir močiutės kvie šio renginio pasisekimo auko
DR. K. A.
DR. JOVITA Ki m u t
kauskienė.
ODOS UGŲ SPECIALISTAS
Šeštadienį, gegužės 4 dieną, dar galima įteikti Vladui čiamos atsilankyti, o visuomenė jant savo darbą, produktus, pa
Šis New Yorko LMKF klubas,
kviečiama
dalyvauti
ir
parodyti
GYDOOCOS
AUGLIUS IR ŽAIZDAS R
3315
VV.
55th
St..
Chicago.
IL
gamintus
valgius,
pyragus,
Staškui
arba
Reginai
Juškaitei.
5:30 vakare, vyks ,.Žiburio"
puoselėdamas gražią lietuvišką
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
Tej.(313)47t-ai13
motinoms
atitinkančią
pagarbą.
margučius
bei
laimikius.
Tai
Jei
atsirastų
ir
kitų
geradarių
mokyklos talentų vakaras. Po
KOfĮaf-nrtf fiMJRUROUA
9525 S. 79th Ava., Hickory HiHs. IL
Regina Juškaitė buvo gražus pavytdys sutelktų tradiciją, jau daugelį metų su
programos bus Šokiai ir vaišės. aukotojų, aukos mielai priima
DR.
L. D. P l I R U M S
Tai.
(7*8)
M
t
t
l
t
l
bendrų jėgų dviem svarbiems ruošia pobūvį — „Atvelykio po
OANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
Kviečiamas jaunimas ir visuo mos. Visuomenė kviečiama pa
9. Nekerta M , Mekery Ms), L
tikslams — paremti Sv. Andrie pietė". „Popietė" buvo suruoš
menė atsilankyti į Dievo Ap dėti ir aukoti pagal išgales.
ta ir šįmet Atvelykio sekmadie Tat. HaSliiMi krfeaSK J M 9 1 1 4 1 M
PHILADELPHIA, PA.
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ava.
jaus
parapiją
ir
tęsti
lietuviškas
vaizdos Kultūros centrą pasi
DR. R. KtSttUUS
Tat. (7M) 9SS40M
nį, balandžio 14 d., 3:30 vai. p.p.
šventines tradicijas.
džiaugti mūsų augančiais nau GEGUŽINES PAMALDOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
Kultūros
židinio
didžiojoje
salė
VELYKŲ STALAS
1443 t e . MSt Aire., B l i u
jais talentais ir pabendrauti su
Snieguole Jurskyt* je, Brooklyn, NY.
DR. uoNAt mSSm"
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v.
Sekmadienį, gegužės 5 d.,
jaunimu.
INKSTŲ,
PŪSLES IR PROSTATOS
išskyrus
trečd.;
eettd.
12
4
v.
p.p.
Kaip
praeityje,
taip
ir
dabar
Jau antri metai Šv. Andrie
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
lm švęsime pirmąjį gegužės mėne jaus lietuvių parapijos komite
klubo
moterys
gražiai
pasiruo
EUOENE C. DtCKER. DOt, ».C.
NEW YORK, N Y
• 1 3 3 1 . KaaaSa
sio sekmadienį. Nusistovėjusiu
4S47 W. 103 St., Oa* team, IL
šė. Salėje pastatytas didelis
tas
ruošia
Atvelykio
popiete
su
Vai.:
antr.
2-4
v. p.p. ir ketv 2-5 v p.p.
papročiu kasmet Šv. Antano
BALFO 76-TO SKYRIAUS
šestd pagal susitarimą
stalas buvo apdėtas įvairiais, Pirmas apyl su Nortmveatarn urvto
gausiu
Velykų
stalu,
kurio
parapijos bažnyčioje, tuoj po
METINIS NARIŲ
TRADICINĖ ATVELYKIO darbščiųjų klubo moterų paga diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui
tat. 313.7rs.ttM
prieinamą kainą. Pacientai priimami
POPIETĖ
10:30 v.r. šv. Mišių, buvo gie pelnas skiriamas Šv. Andriejaus
SUSIRINKIMAS
mintais skaniais valgiais. Salėje absoliučiai punktualiai. StaMartaMt
dama Marijos litanija. Tad, ir bažnyčios išlaikymui. Pernai ir
wmmmm vdmAt, M.O., t,c.
pastatyti apvalūs stalai, ap (kalbai angliškai) tat. 7 M « 3 3 - t t M
Apie
Lietuvių
Moterų
klubų
šįmet
šis
renginys
buvo
labai
BALFo 76-to skyriaus metinis šiais metais bus giedama Švč.
Spacialybe - vidaus Kgų gydyto*.
dengti lengvos rožinės spalvos
federacijos
klubus,
besireiškian
sėkmingas,
sudominės
kelių
SURENDCR
LAL,
MD
narių susirinkimas sekmadienį, Mergelės Marijos litanija. Mūsų
Kalbama lietuviškai
staltiesėmis
su
vazelėmis,
ku
Specialybe — Vidaus ligos
čius visuomeninėje veikloje ruo
• 1 M t . Arohar Ava. (prie Austin)
balandžio 28 d., vyko Šv. An parapijos narių vis mažėja, tad kartų lietuvius ir jų svečius
šiant koncertus, paskaitas, puo riose puikavosi pavasarinės 7723 t . KsaatS, C l t l S M , l t M t t l
Valandos pagal susitarimą
Tai. 319434-3133
tano parapijos salėje. Susirin stengiamės išlaikyti visus lie amerikiečius.
gėlės.
T « . (313) 9M-77M
selėjant
lietuviškų
papročių
tra
kimą pravedė skyriaus pirmi tuviškus papročius. Yra įdomu Sekmadienį, balandžio 14 d.,
dicijas, iš turimų išteklių re
I „Popiete" gausiai susirinku M M t . Araftev. C M i a f . S.
A«At ŽUOSA. UJO.
ninkas kun. Alfonsas Babonas. pažymėti ir pasididžiuoti, kad po lietuviškų šv. Mišių, visi
Tat. 3 1 9 - t t 4 4 1 M
AKIŲ CHIRURGIJA
miant
spaudą,
radiją
ir
pan.,
sius
(jų
buvo
arti
140)
pasveiki
rinkosi
į
parapijos
sale
papuoštą
Perskaičius mirusių narių Sv. Antano bažnyčioje yra aukoValandos pagal susitarimą
AKIŲ LIGOS
Sv Antanooaznycioieyraauao- i u « « " i i — w ~ — » r r
•
j "»_ —.
—. ..* . nusi klubo darbščioji pirminin
sąrašą minutės susikaupimu
kė
dr.
Marija
Žukauskienė.
Sve
jimos^TMišio. lietuvių kalba velykinėmis lelrjomis, žydinčio- bent pastaruoju laiku, rečiau beKak. tai. (313) 471-33M
buvo prisiminti ir pagerbti
čius palinksminti pakvietė visų VIDAS J . NaUMCKAS. M.D.
sep^nia.
dienas
savaitėje.
Tik
mis
šakelėmis
ir
baltai
tenka
išgyti,
1M« •• O f t M Ava., tafta 31t
amžinybėn išėję nariai. Susi
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Haasrvta H. M M 3
mėgiamą dramos aktorių Vitalį
sekmadieniais
vienos
Mišios
auapdengtais
stalais
su
margučių
LMK
federacija
įsikūrė
1947
rinkime dalyvavo daugiau negu
7733 S. KaaM* A»e.,
Tat. T M 4 3 7 M M
Žukauską.
O,
kad
jis
linksmin
K.MM3
Valandos pagal auasartmą
60 asmenų — nariai ir svečiai. kojamos anglų kalba, o antros krepšeliais. Nusitašęs pagal m . k o v o 8 d. Tsia metais Esshn ti moka — aiškinti nereikia, tai
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KĄ REIŠKIA
PASKUTINIEJI
POKYČIAI RUSIJOJE?
I G N A S MEDŽIUKAS
Pravedus į Rusijos Dūmą ko
munistams ir nacionalistams
daug atstovų, kyla rūpestis jos
kaimynams, nes tų partijų pro
gramos yra imperialistinio po
būdžio, jų v a d ų grėsmingi
pareiškimai sukelia nerimą.
Lietuvos teritorijai esant tarp
Rusijos žnyplių, labai svarbu
mums sekti, kokie politiniai
pokyčiai vyksta jos viduje ir
kaip derinti krašto užsienio
politiką santykiuose su ja.
Artėjant Rusijos prezidento
rinkimams, Boris Jelcin, atsi
žvelgdamas į Durnos rinkimus,
s t e n g i a s i p r i s i d e r i n t i prie
besikeičiančių politinių nuotai
kų, nusigręždamas nuo reformų
principų, k u r i u o s s t e n g ė s i
vykdyti jo vyriausybė, pasisa
vindamas savo oponentų komu
nistų ir ultranacionalistų pro
gramas. Jis atleido iš pareigų
pasižymėjusius reformų vykdy
tojus, pakeisdamas juos griežto
sios linijos pareigūnais, kurie
buvo už kruvinu užpuolimu, o
ne derybomis baigti įkaitų krize
su čečėnais ir įspėjo, kad JAV
karinė grėsmė pateisins stipres
nius saugumo ryšius tarp buvu
sių sovietų respublikų.

sius pergale parlamento rinki
muose. Darant tokį posūkį,
statoma ant kortos daugiau,
negu asmeny s.esantieji arti jo ir
jo kabinete. Iškyla klausimas,
kokia tada valstybe taps Rusi
ja? Ar Jelcinas bus išrinktas
prezidentu ar ne, sudaryta vy
riausybė be reformatorių, su
prantama, jokių reformų ne
vykdys.
Kol Jelcinas 1994 m. gruodžio
mėn. nebuvo siuntęs tūkstančių
karių užgniaužti norinčius at
siskirti nuo Rusijos federacijos
čečėnus, Rusijos politika buvo
balansuoti tradicija dominuo
jančios Rusijos valstybės jėgą su
derama pagarba individualioms
laisvėms bei asmenims, nors ir
netobulai vykdomoms. Karui
Čečėnijoj užsitęsus, valstybės
reikalams dominuojant, vyriau
sybė vėl imasi smurto. Pervomaiskoje — kaimas pietų Ru
sijoje buvo paverstas pelenais.
Rusijos karinės jėgos įvykdė
daugybe žiaurių užpuolimų,
naikindamos čečėnų miestus ir
kaimus, kuriuose nukentėdavo
dažniausiai civiliai gyventojai.
Jelcinas norėtų pasirodyti kaip
atstovas didelės galybės, bet
nevykę užpuldinėjimai karo
metu yra pažymys, kad Rusija
susilpnėjusi, pažeminta ir
žiauri.

Jelcinas mėgina pakeisti savo
įvaizdį prieš artėjančius rinki
mus, kuriuose jis nori būti
išrinktas prezidentu antrajam
terminui. Jo tikslas yra aiškus
Nenuostabu, kad Jelcino di
— puolant nepopuliarią politiką, džiausias rėmėjas, pritaręs jam
kuria vadovavosi jo vyriausybė, nušluoti Pervomaiskoje kaimą
jis planuoja pergudrauti ir buvo Vladimir Žirinovskis, ulapeiti savo oponentus, laimėju tranacionalistas politikas, kuris
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žaidžia Rusijos pažeminimo
jausmais.
Laikraščio „Izvestija" kores
pondentas, buvęs Jelcino patarėjas,
Otto Latsis rašo: „Užuot matę
valstybės jėgą, matome tik jos
žiaurumą. Valstybės stiprybė
nereiškia jos pajėgumo skriausti
ir žudyti savo piliečius. Iš
tikrųjų stiprybė tai reiškia
jos pajėgumą savo piliečius
globoti".
Jelcino strategija politiniam
išlikimui buvo išbandyta anks
čiau ir rasta netinkama. Michail Gorbačiov, paskutinis so
vietų vadovas, kaip tik mėgino
paskutiniais savo valdžios mė
nesiais atsisakyti savo liberalių
patarėjų, stengdamasis derinti
savo politiką su kietosios linijos
komunistais, kooptuodamas
juos. Ir tuo tik padrąsino savo
priešininkus, iššaukdamas pa
vojingus rezultatus sau pačiam
ir sovietų valstybei.
Dabar skirtumas yra toks,
kad Boris Jelcinas nėra užkuli
siuose, kaip buvo 1991 m. Jei
Jelcinas susvyruos, tai susida
rys padėtis, kad nacionalistai ir
komunistai, kurie nori atgaivin
ti sovietų sąjungą, stengsis pa
naikinti laisvos rinkos sistemą
ir ims griežtai kalbėti su
Vakarais.
Žurnalistas Aleksander Baker
laikraštyje „Sevodnia" rašė:
„Dėl savo lemtingų klaidų
Jelcinas opozicijai pateiks daug
argumentų, kad jie nepažins
savęs. Istorija sudarė Jelcinui
galimybę garbingai pasitraukti.
Bet atrodo, jis prarado realybės
jausmą ir tuo nepasinaudos".
Pirmiausia Jelcinas atleido
užsienio reikalų ministrą An
drėj Kozyrev, kuris buvo komu
nistų ir nacionalistų taikinys
dėl jo vakarietiškos orientacijos,
o jo vietoje paskyrė Jevgenij
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ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS
10
Išduodant naujus asmens dokumentus, Wigsley
stovykloje visi dar gavome iki šiol neišmokėtus 15
šilingų. Jautėmės pinigingi. Ta suma užbaigė pažadėtąjį
svarą, nes po penkis šilingus jau buvome gavę, užlipę
ant laivo „Empire Lance". Per dienas laukdami do
kumentų gavimo ir dažnai lankydami administracijos
būstinę, pastebėjome, kad čia ir moterų esama. Jos, kaip
ir mes vyrai, prieš kelias dienas tik kitu laivu atvyko
iš Vokietijos stovyklų. Dabar jos buvo apgyvendintos
netoli mūsų stovyklos panašiose barakuose, tik už miš
kelio. Moterų stovyklą tvarkė ta pati administracija,
kaip ir mūsų. Naujiena apie moterų „atradimą" žaibu
aplėkė vyrų stovyklą. Moterys, lyg tyčia, kasdien vis
didesnėmis grupėmis pradėjo įvairiais būtais ir nebū
tais reikalais lankytis administracijoje. Pasinaudodamos
ta proga, sugebėdavo užmegzti ryšius su Čia pat aplink
dykinėjančiais vyrais. Greitai paaiškėjo, kad tarp įvai
rių tautybių moterų buvo ir nemažas skaičius
lietuvaičių. Tas lietuviams vyrams dar labiau patiko.
Moterys savo stovykloje turėjo plokštelių muziką.
Jos kvietė vyrus aplankyti. Žinoma, tam savanorių nie
kuomet netrūko, nes, ir geriausiose sąlygose gyvenant,
žmogui be darbo viskas darosi monotoniška ir nuobodu.
Administracija tai suprato. Nuobodumui pašalinti buvo
pasiūlyta steigti kiekvienos tautybes dainų ir tautinių

Nuotr. dr. Kazio Ambrazaičio

APDOVANOJAMI BALTIJOS KRAŠTŲ
PREZIDENTAI
1996 metais Rytų-Vakarų stu
dijų institutas savo kasmetinį
apdovanojimą, teikiamą valsty
bių politiniams vadams, kurių
politinės programos reikšmin
gai įtakojo Rytų ir Vidurio
Europos regiono valstybių sau
gumą bei ekonominį pastovumą,
paskyrė Estijos, Latvijos bei
Lietuvos prezidentams. Iš
kilmingai apdovanojimų įtei
kimo procedūrai, įvyksiančiai
š.m. birželio 25 dieną ištaigin
game New Yorko „The Pierre"
viešbutyje, yra pakviestas JAV
viceprezidentas Al Gore, kuris
ir turi įteikti trims Baltijos vals
tybių prezidentams apdovano
jimus.
Ceremonijoje dalyvauti pa
kviesti Larry Eagleburger,
Cyru8 Vance, George Schultz,
George Kenan bei kiti, buvę
JAV Valstybės ar Gynybos sek-.
retortai, įvairių valstybių amba
sadoriai bei Garbės konsulai,
korporacijų Motorola, PepsiCo.,
Inc., Johnson & Johnson, Citibank bei Chase bankų, teisinių
firmų vadovai, žymūs estų, lat
vių bei lietuvių bendruomenių
JAV veikėjai. Kvietimo į iškil
mingus trijų Baltijos valstybių
prezidentų apdovanojimų pietus
kaina vienam asmeniui —1,000
dolerių (850 dolerių suma nuraPrimakov, užsienio žvalgybos
viršininką ir ilgalaikį Saddam
Hussein draugą. Jau pirmoje
savo spaudos konferencijoje jis
pabrėžė, kad Rusija elgsis kaip
didžioji galybė, ypač san
tykiuose su Vakarais.
Jelcinas atleido savo štabo
viršininką Sergej Filatov, libe
ralą, kurio padėtis Kremliuje
buvo kaip ištrauktos žuvies iš
vandens, nes aplink jį visur
dominavo griežtosios linijos
pareigūnai. Vietoje jo buvo
paskirtas Nikolaj Jegorov,
mažai besirūpinąs demokratija,
pritaręs kariniams veiksmams
Čečėnijoj. Galutinis smūgis
demokratijai ir reformoms kirs
tas, atleidus ministro pirm.
pavaduotoją Anatolij Chubais,
kuris buvo atsakingas už Rusi
jos finansinės stabilizacijos
programą; ministrų kabinete jis
buvo paskutinis reformų ša
lininkas.
Paskutinėmis žiniomis, Rusi
ja atsisakė vykdyti atomi
nio saugumo ir ginklų sutar
tis, pasirašytas preziden
to Clinton ir Jelcin jų susi
tikimo 1995 m. gegužės
mėn. Šis įvykis yra pagrindinė
kliūtis JAV ir Rusijos ben
dradarbiavimui saugumo reika
lais. Toks posūkis tarptautinėje
politikoje Rusiją veda į pavojin
gą padėtį, keldamas nerimą
laisvę ir demokratiją mylin
čioms tautoms.

šokių grupes. Neatsiliko ir lietuviai. Tuomet po vaka
rienės vyrai būriais su daina traukdavo per miškelį mo
terų stovyklos link. Iš tų vyrų gal tik kas dešimtas daly
vaudavo tautinių šokių ir dainų grupėje, bet, atvykę mo
terų stovyklon, jie nedykinėjo. Flirtuodavo su moterim,
joms niekad nenusibosdavo kviesti vis daugiau ir naujų
vyrų į šokius, kuriuos veik kas vakarą rengdavo. Ne
abejoju, kad šitoje stovykloje užmegzti jaunų žmonių ry
šiai padėjo kai kuriems viengungiams susiporuoti. Pasi
rinkimas iš abiejų pusių buvo neblogas.
Pirmieji darbai Anglijoje
1947 metų žiema visoje Europoje buvo šalta ir balta.
Net ir Anglija turėjo nepaprastai daug sniego, kuris,
pavasarį tirpdamas, kai kur sudarė nemažus potvynius.
Nottinghamo apylinkės lygumos tą pavasarį ilgai buvo
drėgnos, todėl ūkininkai tik vėlai tegalėjo pradėti
pavasario sėją. Mums atvykus Wigsley stovyklon, oras
jau buvo puikus, saulėtas. Buvo birželio mėnuo. Begulė
dami žolėje ir besikaitindami saulėje, pastebėjome, kad
apylinkės ūkininkai dar tiktai bulves sodina. Mes sau
dyki plikinėjame, kai čia pat, už mūsų stovyklos ribų
žmonės dirba prakaituodami. Mums pasidarė nepatogu,
tad keli draugai sutarę po pietų nuėjome pas ūkininką
į talką. Tas nudžiugo, nes jam darbininkų trūko. Jų buvo
tik trys. Pats ūkininkas, sūnus traktoristas ir vienas
karo belaisvis, vokietis. liaukas didelis taip, kad jį apsė
ti būtų trukę mažiausiai dar porą dienų. Mes, naujieji
darbininkai, išsiskirstėme po lauką vienodais atstumais.
Dabar traktoristas, užvertęs vagą, nebeturėjo laukti ir

soma nuo mokesčių). Surinktas
lėšas Rytų-Vakarų studijų in
stitutas panaudos bendradar
biavimo bei pagalbos programų
Baltijos valstybėse įgyvendi
nimui.
Instituto apdovanojimas anks
čiau buvo suteiktas: JAV pre
zidentui George Bush, Ukrainos
prezidentui L. Kuchma, Vengri
jos prezidentui A. Goncz, Slo
vakijos prezidentui M. Kovac,
Lenkijos Respublikos ministrui
pirmininkui J. K. Bielecki, JAV
senatoriui D. P. Moynihan,
Jungtinių Tautų Generaliniam
sekretoriui Javier Perez de
Cuellar ir kitiems žymiems poli
tikams.
Tolimesnėje trijų Baltijos vals
tybių prezidentų programoje yra
numatyti susitikimai su žy
miausiais Šiaurės Amerikos bei
Europos politologais, stambių
JAV bendrovių, potencialių in
vestitorių į Baltijos valstybes,
atstovais. Šiuose renginiuose
dalyvaus svarbių tarptautinių
masinių informacijos priemonių
atstovai. Vizito metu Estijos,
Latvijos bei Lietuvos preziden
tai Vašingtone planuoja susi
tikti su JAV prezidentu Bill
Clinton ir kitais įtakingais
administracijos pareigūnais.
Ši, 1981 metais įkurta, nepel
no siekianti Europos-Amerikos
institucija — aktyvi tarptauti
nių santykių bei saugumo, vi
suomenės demokratizacijos bei
ekonominės transformacijos sri
tyse. Minėtasis institutas ana
lizuoja Rytų ir Vidurio Europos
regione vykstančius procesus,
vysto strateginį dialogą tarp
valstybių, formuojant naujas re
gionines saugumo struktūras,
skatina NATO plėtimosi proce
są bei panaudoja Vakarų su
kauptą intelektualinį potencia
lą Rytų ir Vidurio Europos
valstybių demokratinėms re
formoms įgyvendinti. Institu
to sukaupta analitinė medžia
ga ir praktika naudojasi dau
gelis Europos bei Šiaurės
Amerikos valstybių vadovų ir
kitų pareigūnų, Europos Komi
sija, NATO, Europos Taryba,
ESBO bei kitos regioninės or
ganizacijos. Instituto, šiuo metu
turinčio penkis skyrius įvairių
valstybių miestuose (New York,
Praha, Varšuva, Budapeštas,
Košice), pagrindinės veiklos for
mos yra seminarai, konferenci
jos, straipsnių politinėmis-ekonominėmis temomis spausdini
mas.
Papildomą informaciją besi
domintiems bei ketinantiems
dalyvauti trijų Baltuos valsty
bių prezidentų apdovanojimo
iškilmėse ar kituose, su šiuo įvy
kiu susijusiuose renginiuose,
pateiks: Lietuvos Respublikos
nuolatinė misija Jungtinėse
Tautose - tel. (212) 354-7820.

Danutė

Kokia
Gyvenant daugiatautėje, daugiarasėje valstybėje, tenka susi
durti su įvairiais kasdienybės
reiškiniais — ir gerais, ir blo
gais. Ypač didžiuosiuose mies
tuose, kurių gyventojų ekonomi
nė padėtis svyruoja tarp mili
jonierių, benamių ir visos skalės
kitų, telpančių tarp šių dviejų
kraštutinumų, galima visko
tikėtis. Labai piktinamės žinio
mis, kad Lietuvoje vis labai
pasireiškia nusikalstamumas,
tiek organizuotas, tiek pavienių
nusikaltėlių, o labiausiai —
jaunamečių piktadarių. Tačiau
kažkaip pro pirštus pralei
džiame savo aplinkos negeroves,
tarytum tai natūrali kasdieni
nio gyvenimo apraiška. Naudo
dami esamų sąlygų įkvėptą
patirtį, išmokstame vadovautis
„džiunglių mentalitetu", iš
mokstame pažinti pavojingas si
tuacijas, vengiame nesaugių
apylinkių, rodome nepasitikė
jimą nepažįstamais žmonėmis ir
daugumai pavyksta išvengti
ypatingų pavojų.
Skaitydami ar žinių laidose
girdėdami apie įvykusias pikta
darystes savo mieste, mintimis
pasipurtome ir skubame padė
koti Apvaizdai, kad tai atsitiko
kažkur kitur, kažkam kitam.
Tačiau niekas negali nereaguo
ti, kai baisiais nusikaltimais
pasižymi nepilnamečiai ar net
visai maži vaikai. O tokių įvy
kių vis dažniau pasitaiko. Ne
per seniausiai čikagiečius
sukrėtė žinios, kad paaugliai iš
14-to aukšto pro langą išmetė
mažą berniuką, atsisakiusį
jiems pavogti iš parduotuvės
saldainių; Ohio valstijoje du
berniukai, 6 ir 10 m. amžiaus,
užmušė pustrečių metų mer
gytę; Kalifornijoje trys vaiku
čiai, 6-8 m. amžiaus, sunkiai
sužalojo naujagimį kūdikį...
Galbūt tai (bent šiuo metu) jau
niausio amžiaus nusikaltėliai,
bet apie 10, 12, 14 ir kiek vy
resnių piktadarių darbus gir
dime nuolatos. Jie nesidrovė
dami vagia, apiplėšia, primuša,
žudo, nejausdami jokio sąžinės
graužimo ar atsakomybės. Tai
jaunuoliai, kurie nepažįsta
baimės, pasigailėjimo, auga be
vilties, be ateities ir bet kokių
žmogiško elgesio taisyklių.

Bindokienė

ateitis?
Maždaug du trečdaliai nusikal
timo metu naudoja šaunamuo
sius ginklus — per pastaruosius
10 metų (1984-19941 tokie smur
to veiksmai pagausėjo keturgu
bai.
Pagal įsisenėjusias tradicijas
ir, daugelio nuomone, atgyvenu
sius įstatymus, visi jauni nusi
kaltėliai (iki 18 metų) teisiami
kaip nepilnamečiai Jauname
čių teismai šiame krašte įsteig
ti 1899 m. Jų tikslas — ne tiek
bausti, kiek įjungti jaunuolius
į auklėjimo programas, kad juos
ilgainiui būtų galima „įstatyti
į tiesų kelią". Kai jaunų nusi
kaltėlių tiek daug nebuvo, ši sis
tema neblogai veikė, bet dabar
areštuojamųjų skaičius toks
gausus, kad teisėjai juos greit
paleidžia, nes kalėjimuose
trūksta vietos. Beveik visi, atsi
dūrę teisme, jau buvo bent kar
tą anksčiau areštuoti, dažnai
net po 10-15 kartų.
Daugelyje valstijų vaikai,
padarę sunkų nusikaltimą, tei
siami pagal suaugusiems taiko
mus įstatymus, bet pradedama
ieškoti ir kitų sprendimų, kad
jaunuolių nusikaltimai sumažė
tų. Dvasininkija, pedagogai, psi
chologai, sociologai ir kiti,
susirūpinę Amerikos jaunimo
ateitimi, stengiasi rasti atsaky
mą, kodėl nepilnamečiai pasi
renka nusikalstamumą. Vieni
tvirtina, kad kaltė mestina la
bai paplitusiam narkotikų var
tojimui; manoma, kad lengvai
prieinami šaunamieji ginklai
paskatina į nusikaltimus; kad
kaltos žiaurios televizijos pro
gramos, kompiuteriniai žai
dimai, pagrįsti smurto veiks
mais; kaltinamas skurdas, tėvų
priežiūros stoka, o gal ir visi šie
dalykai kartu. Kažkodėl retai
teužsimenama, kad vaikas-jau
nuolis beveik negauna dvasinio
peno. Jis auga kaip kokia pikt
žolė, laistoma aplinkos nešva
rumais. Jis „saugojamas nuo
pagrindinių dvasinių, kultūri
nių, žmogiškųjų vertybių, kol
sielos tuštumą užpildo nepagei
daujami ir visuomenei kenks
mingi nusiteikimai.

Jaunas nusikaltėlis beveik vi
suomet sako, kad nejaučia jokio
gailesčio už savo elgesį (kartais
net didžiuojasi), nerodo užuojau
Tarp 1984 ir 1994 m. jaunuo tos aukai ar jos artimiesiems.
lių, apkaltintų žmogžudyste, Atrodo, kad jam net neaišku,
skaičius šiame krašte patrigu kodėl tiek daug pasipiktinimo
bėjo. Daugumas jų turėjo savo tais darbais. Čia ir yra pagrin
amžiaus ar jaunesnius pagalbi dinė priežastis, į kurią reikia
ninkus, o jų smurto aukos — kreipti dėmesį. Kaip bus išauk
visai nepažįstami, atsitiktinai lėjama jaunoji karta, tokia bus
pasitaikę ant kelio, žmonės. krašto ateitis. Jeigu auklėjamo
Jaunieji nusikaltėliai daugiau jo darbo nenori ar nesugeba
sia yra berniukai, bet jų tarpe atlikti tėvai, privalo tuo pasi
jau pasitaiko ir mergaičių, ku rūpinti mokykla.
rios ypač pasižymi žiaurumu.
Ta taisyklė tinka ir Lietuvai.

traktorių pristabdyti, kol nauja ežia bus prisodinta. Dar
bas ėjo sklandžiai ir mums buvo įdomu padirbėti. Sau
lei leidžiantis, visas bulvių laukas buvo apsodintas.
Patenkintasis ūkininkas užsispyrė mums atlyginti už
darbą. Apmokėjo visiems po vieną šilingą ir aštuonis
pensus už valandą, kas buvo pagal tuo metu (1947 me
tais) veikiantį žemės ūkio darbininkams mokamo atly
ginimo tarifą. Tokiu būdu netikėtai vėl turėjome po kelis
šilingus kišenėje. Matydamas mūsų patenkintus veidus,
fikininkaa kvietė ateiti ir kitomis dienomis daugiau užsi
dirbti. Mums toks pasiūlymas patiko. Po savaitės aš ir
keli mano draugai pasidarėme lyg nuolatiniai ūkininko
samdiniai. Kai tik oras tinkamas, dirbame prie cukrinių
runkelių, vėliau prie morkų ravėjimo. Po to šienavome
ir taip nejučiomis praslinko pirmasis birželis Anglijoje.
Nors man žemės darbas neįprastas ir nelengvas, bet
darėsi įdomus ir naudingas. Kas iš to, kad dienas ir
savaites prasėdėsiu barake arba vaikščiosiu į valgyklą
ir atgal. Bedirbant laikas greičiau eina ir uždirbu kelis
šilingus. Man pinigai dabar labai reikalingi. Būtinai
reikia naujų rūbų, nes iš Vokietijos atsivežti drabužiai
jau visiškai baigia sudilti.
Per dieną dirbdami, visi laukiame pavakario. Tada
ūkininko žmona visiems darbininkams į lauką atneša
didelę pintinę, prikrautą gerų sumuštinių, baltintos
angliškos arbatos ir pyragaičių. Tokių, namuose keptų
pyragaičių, per karą niekur neteko nei matyti, nei ra
gauti, todėl jie dabar mums labai skanūs. Mrs. Greene
labai maloni moteris. Ji atjaučia išbadėjusius ir negaili
mūsų pavaišinti. Kuomet baigėme ravėti cukrinius run
kelius, šalia apmokėjimo pinigais dar kiekvienam iš

mūsų pridėjo po keturis ančių kiaušinius. Tuos vakare
parsinešėme į baraką ir pasidalinome su savo nedirban
čiais draugais. Tie per dienas saugoja mūsų baraką ir
lankydamiesi administracijos pastate, mums parneša
naujausias žinias apie būsimus paskirstymus darbams.
Po kelių savaičių prasideda vyrų registracija į anglių
kasyklas, į žemės ūkį ir kitas darbo sritis. Laisvu laiku
bedirbdamas ūkyje, pradėjau pamėgti ūkiškus darbus,
todėl beveik linkęs užsirašyti žemės ūkio darbams.
Tačiau mano draugas Pranas, su kuriuo buvome sutarę
nesiskirti, pataria dar palaukti. Jis galvoja, kad vėliau
bus galima patekti į miestus, kur darbai lengvesni ir
pats gyvenimas kur kas įdomesnis kaip kaime. Netru
kus prašome stovyklos administracijos, kad mums parū
pintų darbo tekstilės fabrike. Gauname atsakymą, kad
tuo tarpu tekstilės pramonėje vyrų pareikalavimo nėra.
Bedirbdamas pas Mr. Greene. jau susitaupiau kelis
svarus (sterlingų), tad viena dieną su trimis draugais
nuvažiuojame autobusu i Lincoln miestą. Apžiūrime
garsiąją katedrą, aplankome kai kurias krautuves. Kol
autobusas grįš į V/igsley, dar turime daug laiko, tad
pirmą kartą apsilankome angliškame kino teatre.
Vykdamas į Linco] ną buvau galvojęs nusipirkti bent
porą kelnių. Bet dar neturiu rūbų kuponų, o be jų nepar
duoda. Tad superku, ka tik galiu gauti be kuponų, su
grįžęs stovyklon sudarau žmonai siuntinėlį ir pasiun
čiu į Spakenbergo stovyklą. Neramu, kad sau nieko ne
gavau nupirkti, nes mano kelnės jau visai baigiasi.
Vienas mano draugu man pataria kreiptis į stovyklos
administraciją.
'Bus daugiau*

ugdymas.
Komisija ragina Lietuvos Res
publikos Kultūros ministeriją
skirti sąmoningą ir aktyvų
dėmesį tautinio integralumo ir
identiškumo stiprinimui ir svei
kina Lietuvos kultūros ministe
rijos pritarimą išreikštą
1996.03.22 laiške Nr. 96-01-364
U Ū D A RUGIENIENĖ
dirbti kartu.
Lietuvos kultūros ministerijai
Lietuvos Respublikos Seimo ir LB Komisijos posėdžiai
siūloma dirbti tiesiogiai su JAV
Pirmadienį, kovo 18-tą, po galės mūsų komisija prie tos
Lietuvių Bendruomene pagal
visos eilės pranešimų apie kul politikos vykdymo prisidėti".
abiejų pusių galimybes suda
tūrinius reikalus, komisija
R. Ozolas: „Mes turim
rant sąlygas įjungti Amerikos
turėjo progą apklausinėti pra padaryti tai, ko nėra padaryta
Prof. hab. dr. Domas Kaunas, Vilniaus universiteto Knygotyros katedros ve lietuvius į Lietuvos kultūrinių
nešėjus — pašnekovus, kaip da mūsų valstybėje. Jeigu mes dėjas (kairėjei ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirm. Saulius Sondeckis įvykių planavimą bei organiza
bar priprasta Lietuvoje vadinti. laikom, kad Kultūros ministeri — Lietuvos televizijos direktorius, klausosi JAV LB atstovų pranešimu vimą. Lietuvos kultūros minis
Nuotr. Liudos Rugienienės terija raginama kartu su JAV
Komisijos reglamente yra nu jos kryptys yra priimtinos —
matyta, kad kiekvienas komisi prisidedam prie to, bet apsiLietuvių Bendruomene sudaryti
jos narys turi teise apklausti brėžiam trim ar keturiom pro ministru J. Nekrošiumi ir kitais Penktadienį, balandžio 25-tą iš bendrą darbo grupę, kuri rū
posėdžio pranešėjus ir laikas ap gramom, kad būtų aiški veiki kultūrininkais, kurie darbuo Kultūros ministerijos buvo gau pintųsi tautinio integralumo
jasi įvairiose kultūros srityse. tas komisijai laiškas, kuriame ugdymo programa pagal Lietu
klausai paskirstomas lygiai vi mo erdvė".
siems komisijos nariams. Ap
S. Pečeliūnas: „Kultūra — Ministras mus supažindino su sakoma: „Kultūros ministerija, vos Seimo ir JAV Lietuvių
klausinėjimus pradėjus, paaiš labai plati tema ir aš sutinku, ministerijos projektais, siūly išsamiai susipažinusi su Lietu Bendruomenės atstovų Komisi
kėjo kai kurie kelti klausimai, kad reikia išsiaiškinti priorite mais. Keletą jų čia paminėsiu. vos Respublikos Seimo ir Ame jos apibrėžtus principus ir
„Likimas daug lietuvių išblaš rikos JAV atstovų komisijos pavyzdines programas".
ypač K. Pemkaus bibliotekos tus... Lietuvos kultūros sklaidos
kė
po pasaulį. Jie, bendraudami posėdžiuose Vilniuje kovo 18-21
perdavimo, M. Mažvydo sukak būdus ir galimybes ir pasakyti
Posėdžiams pasibaigus, sekan
su
kitomis tautomis, ne tik iš- d. pateiktiems ir aptartiems čią savaitę man teko susitikti
ties. Bronius Genzelis, Lietuvos Seimui ir vyriausybei ir paro
saugojo savitumą, kūrė savo iš- pasiūlymams, kaip nuosekliau, su prof. hab. dr. Domu Kau
Respublikos Seimo švietimo, dyti tas galimybes".
eivijos kultūrą, bet ir padėjo įvairiapusiškiau ir kokybiškiau
mokslo ir kultūros komiteto
J. Ardys: „Tenka formuluoti. savo tėvynei, siekė jos nepri- plėtoti abipusius kultūrinius nu Vilniaus universiteto Kny
pirmininkas pritarė mano pa
Mes galim parvežti konkrečius klausomybės. Sukaupti ir su- bei meninius ryšius, pritaria gotyros katedors vedėju ir Lie
siūlymui, kad išeivijos spauda
pageidavimus neužmirštant kurti kultūros lobiai, knygos siūlymui neatidėliotinai suda- tuvos bibliotekininkų draugi
galėtų būti platinama Lietuvo
jos pirmininku, M. Mažvydo
prioritetų. Kad galima būtų
meno kūriniai, archyvai grįžta į ryti ekspertu grupes, kurios, knygos sukakties minėjimo „vi
je. Vytautas Balčiūnas, Kultū
statyti tiltą, kad komunikacija
Lietuvą. Dalis palikimo natūra- veikdamos Kultūros ministeri- sa širdimi", kaip kad jį api
ros ministerijos sekretorius,
vyktų konkrečiau, bet ne chao
liai įsilieja į veikiančius muzie- joje ir JAV LB,parengtų kultū- būdino ministras J. Nekrošius.
komisiją pakvietė ketvirtadienį
tiškai".
jus, bibliotekas. Tačiau ar to rinio bendradarbiavimo prakti- Prof. Kaunas jau turi sudaręs
atvykti į Kultūros ministeriją
Kuo ilgiau vyko diskusijos
susitikti su ministru.
pakanka? Galbūt, reikėtų ap nio organizavimo metodiką ir visą eilę pasiūlymų bendram
apie kultūrą ir bendradarbia
Po apklausų trečios vai. posė vimą, juo labiau aiškėjo, kad ko tarti Pasaulio lietuvių meno ir imtųsi ją įgyvendinti. Kultūros darbui ir laukia, kad JAV LB
dyje vyko gyvos diskusijos. Skai misijai reikia nustatyti ir istorijos galerijos steigimą. ministerijoje po komisijos narių Kultūros taryba kuo greičiau
tytojams pateikiu keletą pasisa išryškinti veiklos principus, Pasiteisino lietuvių mokyklos susitikimo su kultūros ministru paskirtų asmenį su kuriuo
veikla. Daug išeivijos vaikų J. Nekrošiumi, apsispręsta sku galėtų bendrai dirbti. Įdo
kymų.
sritis, parengti veiklos planą ne
R. Ozolas: „Tikslai yra nu tik kultūrai, bet ir visai kitai mokosi Lietuvoje, įstoja į uni bos tvarka Kultūros ministeri miausia jo mintis, tai surengti
statyti darbotvarkėje — pirma, veiklai, susijusiai su šia ko versitetus. Kultūros ministeri jos tarptautinių ryšių skyriuje JAV ir Kanados lietuvių telki
valstybinės politikos prioritetai, misija. Reikėjo projekto ir R. ja studijuoja galimybe įrengti įvesti lietuvybės sektorių, kuris niuose knygos parodas, skirtas
antra — pagrindiniai kultūros Ozolas pasisiūlė jį paruošti. Dailiųjų amatų akademiją. Ne į visus tarptautinius kultūrinių Pirmosios lietuviškos knygos
mainų principai ir jų realizavi Komisija mielai pritarė ir dabar toli Vilniaus Maišiagaloje yra ryšių projektus stengtųsi 450-osioms metinėms, kuriose
mo būdai, trečia — JAV LB toks projektas yra paruoštas ir kultūros rūmų ansamblis, kuris maksimaliai įvesti kultūrinių būtų apžvalginė Šiaurės Ameri
tarpininkavimas. Galime aptar komisijoje svarstomas. Greitu dabar uždarytas. Tai būtų dai kontaktu su išeivijos lietuviais kos lietuviškos knygos istorijos
ti prioritetus, žiūrėdami dviejų laiku bus pristatytas visuome liųjų amatų centras. Į šią aka aspektus bei koordinuotų at paroda, lietuviškos knygos
demiją mokytis amatų galėtų skiras lituanistines programasj 400-ųjų metinių minėjimas oku
interesų: asmens ir tautos".
nei.
atvykti jaunimas ne tik iš Lie Norime itin pabrėžti, jog puotoje Lietuvoje ir išeivių
L Uždavinys: „Tai, ką pasiū
Kad skaitytojui būtų aiškiau, tuvos, bet ir lietuviai, gyvenan neatidėliojant sudarytos ko stovyklose, Šiaurės Amerikoje
lė Ozolas, aš matau, kad jis nori kas buvo sutarta kultūrinių rei tys tiek Vakaruose,tiek Rytuo misijos turėtų visapusiškai per ir apžvalginė senosios lie
sukurti sistemą. Kai mes api- kalų klausimu, tai reikia paaiš se. Lietuvoje yra per 500 dvarų, galvoti bendradarbiavimo for tuviškos knygos istorijos
brėšim, kas yra valstybės poli kinti — ketvirtadienį buvo susi kurie yra apleisti, nesutvarkyti. mų įvairovę, stengiantis išveng paroda. Taip pat jis pritarė
tika kultūros klausimais, gal ir tikta Kultūros ministerijoje su Kultūros ministerija studijuoja ti akivaizdaus vienpusiškumo, minčiai, kad grupė Lietuvos
galimybę panaudoti juos kultū programiškai būtų nužymėtos mokslininkų (galbūt trijų)
rai, meno galerijoms. Įkurtas keitimosi informacija ir prog atvyktų su paskaitomis į JAV,
K. KRIŠČIŪNAS - KTU REKTORIUS
Baltijos kultūros fondas. Jis ramų rengimo metodikos gai apie lietuviškos knygos ir
ANTRAI KADENCIJAI
orientuotas ne tik į Baltijos rės. Kultūros ministerija prašo, raštijos raidą. Prof. Kaunas
regioną, tačiau turėtų imtis kuo greičiau informuoti apie siūlė, kad JAV lietuviai moks
Kauno technologijos univer labiau artėjant prie Vakarų, platesnių kultūros programų. kontaktinius asmenis, kurie bus
lininkai dalyvautų Lietuvoje
siteto Senatas sprendė, kam kad KTU bendruomenė būtų Jau aptartas projektas, skirtas įgalioti su Kultūros ministerijos
organizuojamose mokslinėse
patikėti šios aukštosios mokyk įtraukta į darbus, susijusius su kaupti informaciją apie išeivijos ekspertais rengti minėtus bend
konferencijose, vykstančiose
los vadovo vairą, pasitinkant Lietuvos integracija į Europos palikimą, meno vertybes, knygų radarbiavimo planus".
Lietuviškos knygos metais, ku
XXI amžių. Rektoriaus rinki Sąjungą, kad stiprėtų mokymo kolekcijas, bendrus veiklos pro
rie jau yra Lietuvoje paskelbti,
Lietuvos
Respublikos
Seimo
ir
muose dalyvavo du kandidatai bazė ir įgyti studijų modulių jektus. Tikimės, kad šią prog
tai 1997.
JAV
atstovų
komisijos
kovo
22
habilituoti Universiteto pro kreditai būtų pripažinti užsie ramą globos fondo valdybos na
d.
buvo
priimta
rezoliucija:
fesoriai. Šio universiteto Mecha nyje, kad Universiteto moksli rys kunigas Ričardas Mikuta
Čia suminėtos tik pačios pa
„Komisija teigia, kad tautos grindinės mintys, keltos kul
nikos fakultete einantis inžine ninkai būtų giliau įtraukti į vičius". Paminėta 1998 m. da
rinės mechanikos katedros ve šalies ūkio modernizavimą ir kt. lyvavimas folkloriniame festi integralumas yra svarbus Lie tūriniais klausimais praneši
dėjo pareigas Antanas Ramutis Pretendentui teko atsakyti į valyje Washington, DC ir „Lie tuvos valstybes demokratėjimui muose, diskusijose ir pašneir gerovės ugdymui. Tautos in
Jankūnas kandidatūrą iškėlė devynis klausimus.
tuvos" ansamblio išvyka į JAV tegralumą bus galima pasiekti, kiuose. JAV Lietuvių Bend
pats. Dabartinio rektoriaus
ruomenės Kultūros taryba jau
Kalbėję senatoriai profesoriai dar šį rudenį. Diskusijų metu
Kęstučio Kriščiūno kandidatūrą Rimvydas Žilinskas, Jurgis Vi JAV atstovai užakcentavo, kad jeigu valstybė ir organizuota svarsto galimybes, kaip pasiū
pasiūlė KTU Elektrotechnikos lemas ir Danielius Eidukas pri mes esame gyva tautos dalis ir visuomenė veiks sąmoningai ir lytus projektus įgyvendinti. Treir automatikos bei Šiaulių tarė pretendento K. Kriščiūno mums rūpi daug daugiau nei įtakingai. Tautos integralumas čiadienį.kovo 20 dieną Komisi
politechnikos fakultetų tarybos. programinėms tezėms bei nuro kultūrinių vertybių perdavi remiasi tautiniu identiškumu, ja svarstė švietimo, o penktadiekuris apima gimtąją kalbą,
mas, arba paminklų statymas. bendrą praeitį ir bendros atei nį,kovo 22 dieną NATO ir kraš
Naujai išrinkto KTU Senato dė silpnas vietas.
to apsaugos reikalus, bet apie
pirmininkas profesorius Ra
Iš slaptuose rinkimuose daly Pašnekesį baigiant, ministras J. ties viziją. Tautini identitetą tai kituose straipsniuose.
mutis Bansevičius pirmiau vavusių 76 KTU Senato narių Nekrošius pritarė, kad ateityje praturtina tautos nariu kūry
sia žodį suteikė A.R. Jankūnui. 6 palaikė A.R. Jankūną, o 59 reikia dirbti kartu.
bingumas ir etninės kultūros
(Bus daugiau)
Jo programinės tezės — reorga balsus atidavė už profesorių
nizuoti universiteto struktūrą ir Kęstutį Krikščiūną. Jis per
SAVIVALDYBIŲ LĖŠOS
valdymą pagal statute reikalau rinktas KTU rektoriumi. Šiam
„SVEIKIEMS MIESTAMS"
jamus demokratinės savivaldos specialistui patikėta būti vienos
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
principus, suteikti fakultetams stambiausių šalies aukštųjų
Pasaulinė sveikatos diena,
ir jiems prilygstantiems padali mokyklų vadovu iki XXI am
kasmet
Europos šalyse švenčia
niams visišką autonomiją, rek žiaus pabaigos. Pirmasis naująjį
ma balandžio 7 dieną, šiemet
toratui paliekant koordinato
rektorių pasveikino Kauno me
buvo skirta tam, kad vietos
riaus vaidmenį. Profesorius siū
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
ras Vladas Katkevičius. Vyriau
savivaldos organai atkreiptų
lo ryškiai didinant finansavimą
sias KTU Senato narys pro
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
dėmesį į miesto gyventojų pro
atkurti svarbiausias mokslo
blemas. Pasaulinė sveikatos
laboratorijas ir centrus, mokslo fesorius Algirdas Matukonis bei
Dokumentus,
įgaliojimus
notarizuojame
veltui.
organizacija paskelbė sveikatos
valdymą ir organizavimą pa studentės uždėjo tradicinę man
dienos Sūkį „Sveiki miestai —
vesti fakultetams ir katedroms, tiją ir kartu su gėlėmis pro
fesoriui
Kęstučiui
Kriščiūnui
geresniam gyvenimui".
Du
patys
populiariausi
už
$39.ir
$98.nutraukti pedagogų ir moksli
įteiktos
KTU
rektoriaus
regali
ninkų atleidinėjimą iš darbo dėl
Šiuo metu daugiau nei tūks
$ 3 9 . - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
etatų mažinimo, iki 30 proc. jos. Be to, buvo pagerbti tik ką
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, tantis Europos miestų vykdo
sumažinti valdymo, ūkio ir išrinkti nauji šio Universiteto
Pasaulinės sveikatos organiza
aliejus,mesos konservai, aspirinas, multivitaminai.
pagalbinio personalo skaičių. Senato nariai — Ryšių ir infor $ 9 8 . - dešra (rūkyta), mėsos konservai, §protai,vaisių cijos koordinuojamą projektą
Tačiau atsakant į Senato narių matikos ministras prof. V.
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, „Sveiki miestai". Sveiko miesto
klausimus pasigesta pretenden Abraitis, Lietuvos pramoninin
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, vardo Lietuvoje siekia Vilnius,
to konkretumo, kaip jis spręstų kų konferencijos prezidentas dr.
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, Kaunas, Panevėžys, Alytus ir
B. Lubys, Architektūros ir sta
problemas.
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti Žirneliai, Marijampolė bei penki rajonai:
tybos instituto prof. V. Stanke
Trakų, Ukmergės, Lazdijų, Pa
KTU rektoriumi dirbusio jau vičius, JAV Jeilio universiteto
konservuoti
agurkai,
Šokoladas,
aspirinas,
kruojo, Varėnos. Šiose Lietuvos
ketvens metus K. Kriščiūno prof. R. Vaišnya ir Energetikos
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
vietose „Sveiko miesto" pro
programinė kalba buvo dalykiš instituto direktorius akademi
Siųskite
per
seniausią
siuntinių
į
Lietuvą
įstaigą.
jekto
koordinatoriai siekia, kad
ka ir konstruktyvi. Akcentuotos kas J. Vilemas. Dabar KTU Se
savivaldybės finansuotų miesto
TRANSPAK, 2638 W. 69th St
Universiteto plėtojimo kryptys natą sudaro 83 nariai.
aplinką pagerinančias pro
iki 2000 metų, kad vyktų Uni
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
gramas.
versiteto modernizavimas
Dr. V. Misevičius
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TARPININKAVIMAS
KULTŪRINIUOSE
REIKALUOSE

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

C L A S S I F I E D GUIDE
REAL

REAL

ESTATE

ESTATE

GREIT
PARDUODA

S£3l ^ ^
REALMABT II, Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629

RE/MAX
BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
5*

312 58M10

-

°

Pagv 312-30SO307

i In Kaunas, Laisves
ai (65B-1), 100 sq. mtrs. Recently remodeied. Attractive, suitable
for home or office. $35,000.
PhofM/fax: 370-7-225-712

', KMIKIIK REAUOti
79U S. Paleki Kd.

DANUTĖ MAYER
284-1900
jei"norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į D a n u * M«yer.-Ji profMionjliti, sąflningd ir asmeniškai
patarnaut. Įkainavimas veltui.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS
{VEDIMAI —'.PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AVTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
m GYVYBĖS MAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Orf. Mgr.
Aukse S. Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
320*Vt Weet tSOi Straet
Tel. (7M) 424-S6S4
(312) M1-SSS4

J K S CONSTRUCTION
„Shingte" stogai ir visų rūšių
a p k a l i m a i (siding): m e d ž i o ,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. -R« J a n k a u s k ą * ,
tai. 708-989-2858.

Gailu Jut lydėti kelionėje l
Lietuvą, apgyvendinti Kaune ir
Vilniuje, savo automobiliu vežioti
po Lietuvą ir partydeti atgal į
Ameriką. T o l . ( 8 1 8 ) 9 5 8 - 0 4 8 8 .

REALTORS

(312)586-5959
(708)425-7161

R I M A S L STANKUS
> Perkant ar parduodant
' Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> MLS Kompiutenųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas valiui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žema.
• Pensininkams nuolaida

FOR SALE
Restaurant and Lounge and 6 orte bdr.
turnished apartments ptus two bdr Itving quarters for ovmer. Comar tocaBon
ir>cludes5krtsinhighvisibtlityandtraffic area. Excellent income property
with great potential for grovrth.
Located near Indiana Duries National
Park. $239,000
Century 21 MMdtoton i
O a l R«Y MahiiMt.il
T e l . 1-SOO-S7tVI331

HELP

WANTED

HELPWANTED
U v e - l n , Palos Hts., IL vic. to care for
3 children in exchange for room, board
and cash. Mušt speak some Englimh
Tel. 7 0 3 - 3 9 3 - 9 1 4 1 .

Moteris I i Lietuvos laiko bot
kokio darbo. Gali prižiūrėti
senelius, ligonius, padėti namų
ruošoje ir gyventi kartu. Tai.

7ot — mm.
IEŠKO DARBO
laikoma moteris padėti vyr. am
žiaus moteriai namų ruošoje ir gy
vent kartu. Valgis, butas ir alga.
Tel. 1-847-325-4404.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASt•NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Oeekys •
Tai. 312-888-8824

V. Baravykas

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ

ŽODYNAS
R e d a g a v o a- Laučka ir A . Dantaitė

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl.
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
Su persiuntimu 22.50
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol.

MAISTO SIUNTINIAI.

Vilius Pėteraitis

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS

ŽODYNAS
Apie 30,000 žodžių. 579 psl.
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
Su persiuntimu 22.50
Illinois gyv. p r i d e d a State sale tax 1.75 dol.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gegužės men. 2 d.
14911 127th STftSKT
LKMONT, H. S043S
Tai.: 70S-2S7-1S1S
Fu.: 7M-2S7-1M7

Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?

UETUVIŲ FONDAS

7T\

UTHUANIAN FOUNDATtON

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavar
dės — įnašų iš viso.
1996 m. sausio mėn.
2 x $8 Mačionis Antanas ir Irena, $705; Vaitėnas Alberta,

A.tA.
ALGIMANTAS PRASAUSKAS
Gyveno Lomita, CA.
Mirė 1996 m. balandžio 28 d., sulaukęs 66 metų.
Gimė Lietuvoje, Suvalkijoje. Pajavony.
Nuliūdę liko: žmona Birutė, dukros Danutė Chne, žentas
Kenneth, Laima Balėniene, žentas Antanas; anūkes: Karma,
Viktorija ir Lina; sūnus Darius, marti Rūta, anūke Aleksan
dra; sesuo Birutė Svireckienė ir sūnus Tadas
Rožančius trečiadienį, gegužės 1 d., 7:30 vai. vakaro, lietu
vių Šv. Kazimiero bažnyčioje Laidojamas po gedulingu šv.
Mišių lietuvių Sv. Kazimiero bažnyčioje gegužės 2 d., 11:30
vai. ryto ,,A11 Souls" kapinėse, Long Beach, CA.
Nuliūdusi šeima.

$105.
2 x $10 Bartkutė Julija R., $110; Rutkauskas Ona atm. įn.,

Laid. dr. Gamby Mortuary, Lomita, CA tel. (310)

$10.

Nuotr. Vytauto Maželio

ALEKNAIČIŲ MOKYTOJAI
Pakruojo rajono Lygumų se
niūnas Leonas Norkuckis su
širdgėla skaičiavo jo valdose
gyvenančias nedarnias seimas.
J ų daugiau kaip 20, daugiau
kaip pusė — gausios, auginan
čios vaikų būrius. Tad, ko gero,
daugiau kaip 100 nelaimingų
žmonių...
— Sakykite, kaip pristabdyti
raudonosios okupacijos dvasiš
kai sunaikintų žmonių žūtį,
išgelbėti nors jų vaikus? Vienin
telė mūsų viltis — tokios mo
kyklos, kaip Aleknaičių pra
džios mokykla, k u r darbuojasi
mokytojai Bronė ir Stasys Gru
šai. Nebūtų jų — daug seniūni
jos vaikų nelankytų mokyklos...
— sakė L. Norkuckis.
.„Netrukome pasiekti Aleknai
čių -pradinę. Važiuodami nuo
Pakruojo Lygumų keliu, atsidū
rėme prie pat mūrinės dviaukš
tės mokyklos, statybos dar anos
nepriklausomybės metais.
Sodas, stadionas, liepa,
gėlynai... Medžiai, k r ū m a i
suaugę su mokytojais. Šiandien
jau sunku būtų atskirti, kurią
obelį ar liepą sodino Bronė, o
kurią — Stasys. Jaunutė moky
toja čia pradėjo dirbti 1954 m.
Tai — viena vienintelė jos dar
bovietė. Kiek vėliau į mokyklą
atvyko Stasys ir pasiliko, su
augo su žmonėmis, medžiais.
„Ar daugelį mokinių Stalino
šviesa apšvietėte?" — neseniai
paklausė čia apsilankęs vienas
veikėjas, norėdamas įgelti, pa
žeminti.

Stasys nieko neatsakė, tik ati
džiai pažvelgė į svečią, tarsi
norėdamas įsitikinti, ar tai ne
tas pats, kuris tūnodavo Kūčių
naktį palei tvorą, norėdamas įsi
žiūrėti, ar neapdengtas stalas
šienu, ar mokytojai nešvenčia...
Bronė graudžiai pravirko,
kaip verkia įskaudintas žmo
gus, niekam nieko bloga nepa
daręs. Nei Bronė, nei Stasys ne
stojo į partiją. Nei Bronė, nei
Stasys nepasidavė kagėbistų vi
lionėms, provokacijoms.
Jie liko dori, tikri Lietuvos
mokytojai, sugebėję sovietinių
vadovėlių grūdamą šlamštą,
purvą savaip aiškinti, kad jis
nesuteptų vaikų širdžių. Ir visa
jėga perteikti lietuvių kalbos
grožį, Maironį, Kazį Binkį, Vai
čaitį...
— Užeikime į mokyklą, —
kviečia mokytojai.
Tik ką suremontuota. Šviečia
klasės.
— Čia „Valstiečių laikraščio"
labdaros fondo „Kaimo vaikai"
dovana, — sako Bronė.
— Nesu sentimentalus, bet no
rėčiau pačiais gražiausiais žo
džiais išsakyti padėką „Vals
tiečių laikraščio" redakcijai,
kurios žmonės kartą mus lankė.
Jautriai jie suprato mūsų skaus
mą ir nedalią. „Valstiečių laik
raščio" labdaros fondas skyrė
lėšų vaikų maitinimui, klasių
remontui. Laikraščio labdaros
fondas aprengė ir apavė mūsų
vaikus. Nebūtų jūsų laikraščio
— dauguma mūsų vaikų negalė-

Nuotr Vytauto Matelio

tų lankyti mokyklos. Mūsų
mokyklą drąsiai galima būtų
vadinti „Valstiečių laikraščio"
remiamais globos namais.
Stasys parodo į būrį mažylių.
Tyros vaikų akys. Žvelgiu į
jas, klausausi vaikų prisipa
žinimų ir širdis skausmu aižėja.
„Mokytoja skaniai maitina. Aš
ne viską suvalgiau — nešiu se
sutei ir broliukams. Jie alkani.
Va, mokytoja man dar pridėjo
keletą bandelių", — rodo mer
gaitė kuprinėje į sąsiuvinio lapą
įvyniotus gardumynus, kurių
laukia mokyklos nelankantys
mažyliai. Lyg suaugusi rūpes
tinga mama mažoji mergaitė
rodo ir naujus batukus, ban
dydama paaiškinti, k a d jie
atvežti iš Vilniaus, iš „Vals
tiečių laikraščio" labdaros fon
do „Kaimo vaikai", o tuos batus
atsiuntę net iš Amerikos...
Vaikai kalba nuoširdžiai ir jų
godos tokios skaudžios.
<
— Tėvo neturiu, su mamyte
tik gyvename...
— Mamytės sugyventinis kar
tais skaudžiai muša...
O mes pabėgome nuo tėvelio.
J i s girtuoklis, daužydavo
mamą, mane, k a i bandydavau
ginti. Naktį pabėgome, čia mus
priglaudė...
Mergaitė kalba tyliu balsu,
lyg bijodama, kad štai prasivers
durys ir tėvas griebs ją už plau
kų, trenks į žemę.
Iš kur atėję tie žiaurūs žmo
nės? „Ne iš mūsų krašto! Visi
Lygumų krašto ūkininkai buvo
išvežti, išsklaidyti, sunaikinti.
Jų vietą užėmė atkilėliai. Ir
dabar apylinkė lyg kokia už
bėga. Vieni atbėga, kiti pabėga.
Kaip čigonų taboras. Štai kuo
sovietai pavertė lietuvį...", —
aiškina mokytojas.
Dabar suprantu, kodėl vaikų
akių gelmėse taip pastebimas
skausmas, k u r i s veržiasi į
mokytojų sielą. Kiek reikia
jėgos, kad jį susemtum, kad nu
ramintum niekieno nesaugomą
mokinį? Kiek Čia sulaužytų
likimų. Retas turi ir tėvą, ir
mamą. Tik kai kurie patėvį ar
mamos sugyventinį. Vienos
mergaitės pavardė visai kitokia
negu jos tėvų, o vardas irgi ki
toks, negu tėvai buvo nu
sprendę. Girti kūmai įrašė savo
„kūrybą", kuri paaiškėjo, tik
atėjus į mokyklą, kai reikėjo
pateikti gimimo liudijimą.
— Aš myliu savo mokytoją.
Neturiu ko daugiau mylėti, —
kalbėjo pabalusi mergaitė.
— Mano mokytojas — tai man
viskas, — trumpai drūtai sako
žaliaakis berniukas.
Mokytojas iškelia ranką,
pakviečia vaikus, kurie tvark
ingai išsirikiuoja prieš klasę,
pasiima tik ką pirktas (irgi
„Valstiečių laikraščio" labdaros
fondo lėšomis) dūdeles. Sus
kamba vaikiškos melodijos „Vi
rė virė košę", „Katinėlis rai
nas"... Po to dainos, akordeonu

1 x $15 Griškienė Aldona, $315.
5 x $25 Bagdonas Leon, $65; Musteikis A., $275; Radas
Julius atm. įn.: Regina Radas Tack, $195; šimukonis Algirdas,
$175; Stulpinas Stasys atm. įn.: Stulpin Liudmila, $335.
1 x $30 Benetytė Jurgita, $130.
1 x $40 Noreikienė Marija, $540.
1 x $40.57 Vaičeliūnienė Kazimiera, $965.86.
3 x $80 Chamas Viktoras, $1,300; Kučiauskas Igoris ir Kuni
gunda, $1,400; Sved George ir Dana, $100.
I x $75 Dunajewski Naokaitė dr. Alicija, $160.
I I x $100 Bilėnas Jonas A. ir Dana, $700; Currier Patrick,
$100; JAV LB Clevelando apylinkė, $2,700; Joga Eugenija atm.
įn.: Empakeris Viktorija ir Donatas, $100; Kisielienė Meižiūtė
Rozalija atm. įn.: Kacillas George, $100; Labunskas Petras ir
Rozalija atm. įn.: Steikūnas Monika, $100; Rimkus Juozas ir Marija
atm. įn.: Zita Zvirzdienė, $600; Sealey prof. Raphael, $1,700;
Ulpaitė Irena, $225; Vai Vito ir Regina, $850; Zailskas Antanas
ir Teodora, $900.
1 x $215 Marčiukaitienė Elena atm. įn.: įm. 11 asm., $215.
I i viso $1,820.87
1998 m. vasario mėn.
1 x $20 Bogutienė Eugenija atm. įn.: JAV LB St. Petersburgo apylinkė. $210.
2 x $28 Šilaitis Jurgis atm. įn.: Bilaitienė Albina, $200; Venclo
vas Elena atm. įn.: Hoeppner Sigita, $25.
1 x $30 Vaicys Jonas ir Elena, $280.
1 x $48 Sukauskas Antanas atm. įn.: įm. 2 asm., $145.
4 x $80 Galdikas Valentinas atm. įn.: Galdikas Sofija, $450;
Klosis VValter, $510; Skuodas Justin, Vasario 16 proga, $550;
Žekonis dr. Mindaugas, $100.
9 x $100 Dorr Timothy B. ir Jeanne, $100; Gečienė Saulė
atm. įn.: Gečas Alfonsas, $600; Jakas Romas, $100; Karaša Nari
mantas ir Ona, $380; Lapatinskas Vytautas ir Alicė, $1,100;
Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: Oniūnas V. M., $9,365; Reikenis Richardas ir Živilė, $300; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga
(mirusi), $1,200; Vasys Dalius F., $250.
1 x $180 Elertienė Ona, $750.
1 x $200 Bartoševičius Eugenija atm. įn.: Varnelis Apolina
ras, $900.
1 x $780 Boley Joseph, testamentinis palikimas, $850.
2 x $1,000 Padzukas Frank, testamentinis palikimas. $1,000;
, Valys Vytautas ir Ona (mirusi), $2,220.
I i vtoo $4,348.00
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki
1996.11.29 — 8,280,724 dol Gautomis palūkanomis parėmė lietu
višką švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą 4,091,621 dol. Palikimais
gauta 3,953,742 dol.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
Fondui: UTHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Visi remkime Lietuvių
Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.
pritariant Stasiui Grušui. Dai
nuoja ir visi pirmokai — balta
plaukis Darius, strazdanotas
Andrius, mėlynakis Nerijus,
simpatiška ir tokia patikli Ne
ringa...
Muzika, dainos užgožia vaikų
s k a u s m ą ir nerimą. K o k s
šviesus mokytojo Stasio veidas,
kai jis groja akordeonu! Daug
daug dainelių išgirstame, o
vaikai mokytojui siūlo vis nau
jas. Kiek daug muzika duoda
kaimo vaikams. Kaip praskaid
rina jų pasaulius, nuplaudama
sužeistas širdis.
Vaikai išeina namo. Laimin
gi, nes vėl atvežėme „Valstiečių
l a i k r a š č i o " l a b d a r o s fondo
„Kaimo vaikai" dovanas —
maisto, apavo. Atėję į mokyklą
dar su basutėmis, išėjo nauju
tėlaičiais amerikietiškais ba
tais. Mokytoja Bronė džiūgavo:
„Neperšlaps kojyčių žvarbią ru
dens dieną..." Mokytojas Stasys:
„Tikiu, Dievas saugos "Valstie
čių laikraščio' redakciją, ir tuos
žmones, kurie siunčia a u k a s jū
sų laikraščiui".
Išsiskirstė vaikai. Mokytojai
pakvietė į savo butą šios mokyk
los antrame aukšte. Apie moki
nių ugdymą, apie vaikiškos lite
ratūros stygių kalbėjo. J a u
keleri metai, kai š v i e t i m o
skyrius neatsiunčia grožinės

literatūros. Stinga V y t ė s Ne
munėlio knygų. Vienintelį
„Meškiuką r u d n o s i u k ą " saugo
k a i p šventenybę. O k a i p norėtų
gauti Antano G i e d r i a u s kūri
nių! Girdėjo a p i e V y t a u t o
Tamulaičio k n y g a s . G a u t i jų
labai sunku. Kodėl t a i p pamirš
tas,
paliktas likimo valiai
kaimo mokytojas?
Stasys Grušas p r i s i m e n a vie
no mokinio svajonę: „Sapnavau,
kad mušant m a n e p i k t a m dėdei,
pakilau ir a t s k r i d a u į mokyk
lą..." I mokyklą, n e s tai vie
nintelė vieta, k u r jie apsaugoti
nuo smurto ir bado.
Šeštadieniais, sekmadieniais,
vaikai būdami a l k a n i , praveria
mokytojų buto duris. Bronei ne
reikia žodžių: ji kviečia juos prie
stalo. Pavalgydina, sušildo. Iš
leisdama dar k ą nors įdeda į ki
šenę.
— Gaila, v a i k a i n e t u r i spar
nų... — aidi Stasio Grušo žodžiai.
Mokytojai G r u š a i t r i ū s i a erš
kėčių lauke. K a i p ir visi Lie
tuvos pedagogai.
Bernardas Šaknys
• Lietuvoje šių metų pra
džioje ž^mės ū k i o paskirties
žemės naudotojų buvo 8,444,
900, jie turėjo 3,925,800 ha. Iš
jų 165,900 žemę įgijo privačios
nuosavybės a t s t a t y m o tvarka.

326-6343.

A.tA.
Lietuvos Aviacijos Ltn.
VACYS NUMGAUDAS
Gyveno Palos Hills, anksčiau Harbert, MI ir Chicagoje,
Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. balandžio 30 d., 12:20 vai. p.p., sulaukęs 83
metų.
Gimė Latvijoje, Liepojos mieste. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Olga Budrytė, dukterys; Živilė
Šilgalienė, žentas Aleksas, anūkai Aleksas ir Vytenis; Maggie Gydienė, žentas Jonas, anūkės Audra ir Monika: pusseserė
Silvia McCann, vyras Rob su šeima, gyv. San Francisco, CA
ir kiti giminės.
Priklausė Lietuvių karininkų „Ramovei"; buvo vienas iš
lietuvių futbolo klubo „Lituanica" įsteigėjų.
Velionis pašarvotas penktadienį, gegužės 3 d. nuo 4 iki
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 4 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių — laidotuvės
privačios.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos
komitetui arba Lietuvos Partizanų Globos fondui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Mišiose.
Nuliūdę žmona, dukterys, žentai, anūkai, anūkės ir
U t i giminės.
Tel.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
800-994-7600.

A.tA.
ALGIUI PRASAUSKUI
i š k e l i a v u s į Amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiškia
m e ž m o n a i BIRUTEI, d u k t e r i m s DANUTEI ir LAI
M U T E I , sūnui DARIUI ir jų Šeimoms bei kitiems
g i m i n ė m s . Liūdime k a r t u .
Raminta ir Vladas
Bronė Švipienė
Daiva Švipaitė

Sinkai

A.tA.
VACIUI NUMGAUDUI
iškeliavus į Amžinybę, žmonai OLGAI ir k i t i e m s
šeimos nariams mūsų nuoširdžiausia užuojauta.
Birutė ir Pranas

D I D Ė J A MIRTINGUMAS M A Ž Ė J A GIMSTAMUMAS
Sausio-vasario mėnesiais
g i m s t a m u m a s Lietuvoje toliau
mažėjo, o mirtingumas augo.
N a t ū r a l u s i s gyventojų prie
augis 1996 m. pradžioje vėl buvo
neigiamas — mirė 2,342 žmonių
daugiau nei gimė. Neigiamas
n a t ū r a l u s gyventojų prieaugis
šiemet net 61% didesnis nei per
nai tuo pačiu metu.
Sausi-vasari iš viso gimė 6,529
kūdikiai, ir tai 171 mažiau nei
pernai tuo pat metu. Per du šių
metų mėnesius mirė 8,871 žmo
gus arba 1,252 daugiau nei per
nai.
Kovo pradžioje Lietuvoje gy
veno 3.7 mln. gyventoju arba
2,822 žmonėmis mažiau nei me
tų pradžioje.
Šiemet šalyje 25% padidėjo
m i r t i n g u m a s nuo kraujo
a p y t a k o s ligų (sausio mėn
palyginti su 1995 m. sausiu),
53% — n u o kvėpavimo organų

Sabalai

ligų, 44% — nuo virškinimo or
ganų ligų, 3% _ n U o piktybinių
auglių, 15# — nuo apsinuodi
jimų alkoholiu.
Tačiau per metus 17% suma
žėjo savižudybių, 36% — mirčių
autoavarijose. 26% — žmogžu
dysčių, 9% — mirčių nuo infek
cinių ir parazitinių ligų.
'AGEP, IV.24)
LABDAROS K O N C E R T A S
Balandžio 17 d. Vilniuje, Na
cionalines filharmonijos salėje
profesorius Vytautas Landsber
gis surengė M. K. Čiurlionio kū
rinių koncertą. M. K. Čiurlionio
kūrybos nagrinėjimui ir inter
pretacijai profesorius yra pa
skyręs daugiau kaip tris dešimt
mečius.
Salė buvo pilnutėle, pianistas
gavo labai daug geliu.
Koncerto lėšos papildys V.
Landsbergio fondą, bus skiria
mos vaikams su negalia parem(Elta, IV.18i
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gegužės mėn. 2 d.

VARPININKŲ - LIAUDININKU
TARYBOS POSĖDIS ČIKAGOJE

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dr. V. Kudirkos „Varpo" skai mininko A. Kučio pastangomis,
tytojai dar anuo metu rusų pa Lietuvos mokyklose veikia
Pinigai už parduotus varto vergtoje Lietuvoje susibūrė į moksleivių kudirkaičių orga
Gegužės 5 d., sekmadienį, 11
vai. ryte, Sv. Antano bažnyčio tus pašto ženklus skiriami varpininkų visuomeninę srovę. nizacija, suorganizuota 19
je, Cicero, EL, bus aukojamos šv. Lietuvos Vaikų fondui! Visi 1902 m. pradėjus braškėti Rusi mokyklų. Jiem priklauso dau
Mišios už gyvas ir mirusias gauname laiškų, visi pasigaili jos carų sostams, varpininkų giau nei 1,000 moksleivių. Šiai
Amerikos Lietuvių Romos Ka me, kai reikia išmesti gražius veikėjai įsteigė politinę Demo organizacijai vadovauja tauri
talikių Moterų sąjungos II pašto ženkliukus ir pagalvo kratų partiją. Nepriklausomy idealiste, varpininku ideologijos
kuopos nares. Negalinčios Mi jame: kaip būtų puiku, jeigu bės metais demokratiniuose sei pasekėja A. Siaurienė. Ji sten
šiose dalyvauti, prašomos ta in juos kažkas rinktų ir panaudo muose ši partija veikė Valstie giasi jaunuoliams įdiegti di
tencija gegužės 5 d. pasimelsti. tų geram tikslui. Dabar siūlome čių Liaudininkų vardu. Liaudi džiuosius humanizmo, tautišku
tokią progą: vartotus pašto ninkai visada atstovavo mūsų mo ir tėvynės meilės jausmus.
Be paskaitų ir referatų, kuriuos
Jaunųjų ateitininkų Dau- ženklus galite siųsti šiuo vidurio politinėms jėgoms.
adresu.
Sister
Helen
CJC,
261
Bolševikams pavergus Lietu dažniausiai paruošia patys
manto-Dielininkaičio kuopos
Thatcher
Street,
Brockton,
MA
vą, daugelis žymiųjų partijos moksleiviai, ruošiamos išvykos
susirinkimas šaukiamas sek
02402.
Ji
ženkliukus
renka,
par
veikėjų pasitraukė į Vakarus. į istorines vietas. Atostogų
madienį, gegužės 5 d. 10:15
duoda
ir
pinigus
paskiria
Lietu
Laisvajame pasaulyje jie at laikotarpiu ruošiami suvažiavi
vai. r. (tuojau po 9 vai. r. vaikų
vos
Vaikų
fondui
Bostone
(Ligaivino šios istorinės partijos mai - stovyklos. Ta proga kudirMišių Pal. Jurgio Matulaičio
thuanian
Children
Relief,
Inc.).
veiklą ir per ją regimai rėmė kaičiai d»*nwi aplanko dr. V.
misijos bažnyčioje) Ateitininkų
Seselė
rašo,
kad
jau
surinko
mūsų tautos išsilaisvinimo pa Kudirkos gimtinę Paežerių kai
namuose. Susirinkimo tema: Ma
Kas skaito, rašo — duonos neprašo... Maironio lit. mokyklos 7 sk. mokiniai lietuvių kalbos pamokos
daugiau
kaip
600
dol.
už
par
stangas. Partijos organizacinis me ir jo amžinojo poilsio vietą
rijos šventovės Lietuvoje. Po
metu. I i kairės: Andrea Dutton, Linas Dailidė, Giedrė Kazlauskaitė, Deana Juškyte, Aušra
Kudirkos
Naumiestyje.
Taryba
duotus
ženkliukus.
branduolys yra išsilaikęs iki šių
susirinkimo visiems kan
Pumputytė; II eil. — Petras Vaznelis ir Justinas Riškus.
leidžia savo laikraštį „Varpo
dienų.
didatams bus įžodžio egzaminai.
Pal. Jurgio Matulaičio ka
Balandžio 19 d. Čikagoje, Bal gausmas". Jį užpildo daugiau Ričardui Šokui. Prie choro prisi
DOVANA MAMYTĖMS IR
pelionas kun. Algirdas Palio
sia patys kudirkaičiai.
dėjo solistai Genovaitė Mažei
Lietuviškos gegužinės pa kas, SJ, maloniai visus kviečia zeko muziejaus patalpose, susi
VAIKELIAMS
Posėdžio dalyviai, išklausę kienė, Margarita Momkienė ir
maldos Švč. Mergelės Marijos į misijos ruošiamus motinų rinko šios politinės organizaci
Atrodo lyg vakar lankėme k a d ^ m Ū 8 U Pinuiečių nebus.
garbei bus tris kartus per pagerbimo pietus gegužės 12 d., jos taryba. Buvo aptarta visų šio visų pranešimų, gyvai aptarė Vaclovas Momkus bei fleitistė
savaitę — pirmadienį, trečia 12 vai., Pasaulio lietuvių centro politinio junginio padalinių veik ateities veiklos planus ir priėmė Rima Polikaitytė.
Švč. M. Marijos Gimimo mokyk Tik kalbant apie Neriją jam
Savo gražiai pritaikytame pa lą Čikagos Marquette Parke. akys sužibėdavo, nes jis žinojo,
dienį ir penktadienį, 6:30 vai. didžiojoje salėje. Rezervacijos la. Posėdžiui pirmininkavo Vy kelis svarbius nutarimus. Į ta
vakare Nekaltai Pradėtosios būtinos — jas priima Aldona tautas Bildušas. Centro valdyba rybos posėdį, be J. Daugėlos iš moksle, klebonas apibūdino Laimė, kad mano tėvai buvo kad Nerija turi pajutimą muzi
Marijos bažnyčioje, Brighton Palekienė, 708-448-7436 ir Ni (pirm. G. Lazauskas) palaiko Floridos, buvo atvykęs ir M. kaip Kristaus mokiniai turėjo nupirkę namą, kur, paklode per kai, gyslelę...
Nerija Linkevičiūtė-Kasparie
jaustis tą pirmąjį Velykų rytą ir skyrus salionėlį nuo valgomojo,
Parke.
jolė Stelmokienė 708-257-6846. glaudžius ryšius su savo bend Mackevičius iš New Mezico.
nė
baigė Čikagos Conservatory
raminčiais
Lietuvoje.
Tuo
klau
J.
Daugėla
ką
reiškia
mūsų
Velykų
tikė
buvo galima įscenizuoti mūsų
Pedagoginio lituanistikos Laikas greitai bėga, nelikite be
of
Music,
mokėsi dainavimo pas
simu
platesnį
pranešimą
padarė
jimas.
Baigdamas,
jis
sakė,
kad
mėgstamus filmus, ypač muzi
instituto absolventų išleistuvės rezervacijos, nepalikite mamytę
Alke Stephens, S. Sharnova ir
.
VELYKŲ
IŠKILMĖS
J.
Daugėla.
reikia
tikėti
ir
gyventi
su
kinius,
kur
įsivaizdavome
įvyks 1996 m. birželio 1 d, 7 vai. be skanių pietų Motinos dieną.
esame Katryn Grayson, Mario Northwestern un-tete pas N.
Lietuvoje yra vėl atgaivinta ŠVČ. M. MARUOS GIMIMO viltimi.
vakare, Jaunimo centre. Visuo
Mūsų dienraštyje ypač Demokratų partija. Ji yra orga
PARAPIJOJE
Velykų džiaugsmo ir vilties Lanza, Elizabeth Taylor ar Gulbransen ir T. Wikman. Neri
mene prašome šį vakarą paskir
apsupti, šv. Mišių dalyviai svei Jerry Lewis. Nors visų pastan ja yra dainavusi lietuvių operų
ti lietuviškam jaunimui ir populiarus laiškų skyrius, niškas ano meto istorinės Demo
spausdinamas
dukart
savaitėje
Artėja vakaras. Bažnyčioje kino vienas kitą išėję iš bažny gos buvo nuoširdžios, o žiūrovų ir „Dainavos" ansamblio pasta
kratų partijos tęsinys. Seime
vietas prie stalų užsisakyti pas
— antradieniais ir penktadie partija sudaro savo frakciją, tamsu. Renkasi tikintieji. Šį čios, besidžiaugdami šia ypa sėdinčių prie valgomojo stalo, tymuose. Yra koncertavusi
pas Marytę Utz - tel. 1 (708) niais. Kaip ir praeityje, šiame
kurios nariai dalyvauja visuose vakarą iškilmės bus ypatingos, tinga švente, šia puikia šven plojimai šiltai lydėjo kiekvieną JAV, Australijoje, Britanijoje,
423-0307.
skyriuje visi turi teisę svarbesniuose Seimo komitetuo nes švęsime Kristaus Prisi tove ir savo brolybe Dievo pasirodymą, tik viena iš mūsų Kanadoje ir Pietų Amerikoje.
Lionginas Pliūra, Racine, pasisakyti savo nuomonę, dis se. Partija puoselėja tautoje de kėlimo šventės vigiliją.
tikrai išsiskyrė. Kaip sidabrinis Ypač atmintini jos koncertai su
šeimoje.
WI, apdovanojo „Draugo" laik kutuoti įvairius rūpimus klau mokratijos idealus ir tikėjimą į
Iškilmėms prasidedant, baž
MPV varpelis Nerijos Linkevičiūtės B. Prapuoleniu.
raštį 105 dol., siųsdamas jo simus. Laiškų autorių nuomo demokratinę santvarką. Šiuo nyčios prieangyje pasirodė para
Nerija reiškėsi skautų akade
balsas patraukė net virtuvėje
prenumeratos mokestį. Labai nės nebūtinai sutampa su metu ruošiasi dalyvauti Seimo pijos klebonas kun. Jonas KuPLB LITUANISTIKOS
tūnojančių vyresniųjų šeimos mikų, Santaros ir Lietuvių Ben
įvertiname rėmėjo dosnumą ir „Draugo" redakcijos nuomone, rinkimuose. Taryba nutarė šias zinskas kartu su kunigų ir pa KATEDROJE D R TOMAS narių dėmesį.
druomenės veikloje. Ji nuo 1982
esame nuoširdžiai dėkingi už bet tikime, kad svarbu išgirsti Demokratų partijos pastangas tarnautojų palyda. Čia buvo pa
KAPAČINSKAS
Pas Vladą Jakubėną mokė gyvena VVashington, D.C. apy
dovaną.
pasisakymus net nelabai malo visokeriopai paremti.
šventinta ugnis. Toliau buvo
mės pianino... Kai mūsų visa linkėje, kur dalyvauja LB
1889 m. dr. V. Kudirka pradė pašventinta Velykų žvakė, kuri Šių metų balandžio 9 dieną, Il eilė penktadienį imdavo jam valdyboje įvairiose pareigose —
Ses. Salvatore Ciuckus, ka- niomis temomis. Išsikalbėjus
zimierietė, Nekalto Prasidėjimo daug kas bus aiškiau ir „ant šir jo leisti „Varpo" žurnalą. yra naudojama per krikštynas linois universiteto Čikagoje skambinti, sakant, kad negali rūpinosi kultūriniais renginiais,
PLB Lituanistikos katedra su me turėti pamokos, nes kažkas buvo pirmininke bei sekretore.
parapijos ketvirtojo skyriaus dies" lengviau. Tačiau turime ir Žurnalo leidimą išeivijoje šian ir laidotuves.
prašymą:
nerašykite
tokių
rengė susitikimą su dr. Tomu svarbaus vyksta Marijos gim Per paskutinius penkerius me
Velykų
žvakės
šventinimas
iš
dien tęsia Varpininkų filisterių
mokytoja, tos mokyklos moky
„kilometrinių"
laiškų!
Pasta
Kapačinaku. Dr. Tomas Kapa- nazijoje, nesupratom, kokią žalą tus koncertavusi daugelyje
ryškina
mūsų
tikėjimą
ir
Vely
draugija. Neseniai skaitytojus
tojų pasiūlyta specialiam
ruoju
metu
visi
vėl
įsisma
Činskas yra Jungo analizės savo mokytojui ir sau darome. Washingtono apylinkių, su
kų
žvakės
prasmę.
Šventinant
pasiekė jau 30 žurnalo numeris.
„Heart of the School" žymeniui.
ginome
ir
pilame
iš
peties,
o
metodų pasekėjas, Čikagos ir Jis viską atleisdavo, buvo kant malonumu grįžta su daina į Či
šią
žvakę,
kunigas
įrėžia
į
ją
Gaila, kad daugelis žymesniųjų
Ji mokytojauja minėtoje mokyk
loje nuo 1989 m., anksčiau dir jeigu redakcija neturi vietos šio žurnalo bendradarbių jau kryžiaus ženklą ir pirmą bei Tarpregioninių Jungo analistų rus, nors jis tikriausiai suprato, kagos priemiestį Lemontą.
Robertas Mockus gimęs Marbusi Čikagos, Clevelando, Penn- spausdinti ilgo laiško, ar, gink spėjo iškeliauti į dausas. Tačiau paskutinę graikų raidyno raidę bendrįjų vyresnysis analistas.
ąuette Parke, pradėjo mokytis
sylvanijos mokyklose. Seselė Dieve, drįsta iš jo kai ką iš redaktorius A. Kučys sugebėjo (alfą, omegą), o tarp keturių kry Jis yra baigęs Jungo institutą
pianinu, būdamas vos penkerių
Salvatore yra labai veikli savo braukti, pasigirsta pikti sutelkti kelis nuolatinius bend žiaus šakų įrašo einamųjų metų Ciuriche, studijavęs psichoana
metų ir netrukus prasidėjo vieši
bendruomenėje — patarnauja ir murmesiai. Vienas puslapis, radarbius iš Lietuvos. Jie savo skaitlines, kalbėdamas maldą, lizę Vašingtono psichiatrijos
pasirodymai. Bakalaurą ir mu
rūpinasi ligoniais, vienišais mašinėle rašytas su dvigubais svariais straipsniais regimai kad Kristus yra vakar ir šian mokykloje ir Tarptautiniame
tarpais
tarp
eilučių
yra
visiškai
objekto
santykių
terapijos
in
dien,
pradžia
ir
pabaiga,
alfa
ir
zikos
magistro laipsnį įsigijo
paįvairina „Varpo" turinį ir tuo
asmenimis, padeda naujai atvy
pakankamas.
Jei
turite
daugiau
stitute.
Nuolatinis
mokslininko
omega.
Po
to
kunigas
įsmeigia
DePaul
universitete. Mokėsi su
pačiu suriša „Varpą" su tautos
kusiems iš Lietuvos, siunčia
ką
pasakyti,
verčiau
para
interesas
yra
studijuoti
lietuvių
žvakėn
penkis
smilkalo
grūde
Chicago
Symphony orkestro
kamieno
kasdieninio
gyvenimo
siuntinius pagalbos reikalin
pianiste Mary Sauer. Jis yra
giems Lietuvoje ir dar atranda šykite du laiškus. Laukiame problemomis. Daug žurnalo eg lius kryžiaus forma, prašy mitų ir pasakų psichologiją.
atlikęs daug solo koncertų ir
laiko lankyti kai kūnas paskai kuo daugiau laiškų — tik trum zempliorių yra siunčiama į Lie damas maldoje, kad Viešpats Praeityje jis yra buvęs Jungo
pesnių...
Kristus mus tesaugotų ir palai psichologijos profesorius Notre
dažnai kviečiamas akompanuo
tuvą.
tas St. Xavier kolegijoje.
Dame universitete, dabar dėsto
kytų.
ti. Robertas dirba muzikos di
Dr. K. Griniaus fondui vado
to paties universiteto vasaros
rektoriumi, Tinley Park mieste
Pašventinus
žvakę
ir
ją
užde
vauja M. Mackevičius. Fondas
institute.
Taip
pat
dėsto
gelmi
lyje St. George Church, kur yra
yra išleidęs dr. K. Griniaus pri gus nauja ugnimi, procesija nę psichologiją Vilniuje pagal
archidiocezijos trečia didžiausia
siminimus ir kelis kitus isto įžengė į bažnyčią, kurią apšvie Tarptautinės analitinės psicho
parapija. Robertas septynerius
rinius veikalus. Neseniai buvo tė klebono nesama žvakė. Šioje logijos asociacijos programą.
metus buvo Lietuvių operos
išleista žinomo politiko demo procesijoje taip pat dalyvavo
chorvedys ir akompaniatorius,
Svečias
vadovavo
psichologi
krato, net tris kartus buvusio kun. Vito Mikolaitis, kun.
prieš keletą metų dalyvavęs
nei
gelminei
diskusijai
apie
Pranas
Kelpšas
ir
kun.
Jonas
Lietuvos ministru pirm., M.
Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė
„Jaunųjų talentų popietėje"
„Eglę
žalčių
karalienę".
Ši
Kidykas.
Einant
prie
altoriaus,
Sleževičiaus monografiją. Jau
paremti
dienraštį „Draugą".
pasaka-mitas
įvairiais
aspektais
procesija
tris
kartus
sustojo,
ir
spaudai paruošti M. Mackevi
pirma buvo apie tai, ką kūrinys
yra
analizuota
daugelio
moksli
klebonas
giedojo
„Kristus
Nerijos
Linkevičiūtė Kasčiaus prisiminimai.
gali pasakyti apie pačių jo
ninkų,
tačiau
labai
įdomu
buvo
mums
šviečia".
Baigiant
proce
parienės
ir
Roberto Mockaus
kūrėjų nesuvoktus elgesio mo
Tauraus lietuvio varpininko
išgirsti
ir
jungiškaisiais
meto
siją,
visų
tikinčiųjų
žvakutės
koncertas,
kur
Robertas ne tik
tyvus, užkoduotus tik pasąmo
A. Masionio palikimu yra su
dais
bandomą
suprasti
psicholo
buvo
uždegamos
nuo
Velykų
akompanuos
Nerijai,
bet ir solo
nėje. Pavyzdžiui, jungistai
kurtas jo vardo fondas, kurio
giją.
Auditorijai
buvo
liepta
žvakės.
skambins,
bus
sekmadienį,
ge
mano,
kad
primatų
(tad
ir
tikslas yra remti Lietuvos
Velykų žvakės ir žvakučių pasistengti atsiriboti nuo bet žmonių) pasąmonei yra įgimta gužės 5 d. po 12:30 vai. p.p. (t.y.
moksleivius bei studentus. Pirliepsnomis apšviečiant bažnyčią kokio išankstinio žinojimo apie gyvačių baimė, tad taip inter po 11 vai. r. Mišių) Lietuvių
klebonas sugiedojo „Exultet", šį kūrinį ir mėginti suprasti jį pretuojant laimingos vedybos su Dailės muziejuje Lemonte.
z Sofija Klevas, Richmond Velykų naujienos paskelbimą. kaip sapną Tada buvo ieškoma žalčiu įgįja kiek kitokią prasmę. „Saulutė", kviečia visus at
Hills, NY remia našlaite Lietu Toliau tesėsi šv. Mišios, kurių bet kokių įmanomų asociacijų,
Diskusijoje dalyvauti gausiai vykti, praleisti smagią, m«lntiią
Ses Salvatore Ciuckiui su savo mokiniais Nekalto Prasidėjimo parapijos pra- voje. Pratesdama paramą se
metu buvo atnaujinami krikšto kurias auditorijai sukėlė garsiai susirinko Illinois universiteto pavasario valandėlę, atnešant
diioa mokykloje
kantiems metams, atsiuntė pažadai, pašventintas vanduo ir perskaitytas „Eglės žalčių profesoriai ir studentai. Ją pavasario spindulėlį vargstan
karalienės" tekstas. Apskritai aplankė ir garbingi svečiai — čiam Lietuvos vaikeliui.
x „Panerkite rankas prisi
x TRANSPAK
praneša: dalini 960 mokestį. Dėkojame! dalyviai apšlakstyti naujai
jungiškosios tyrimo analizės literatūrologas profesorius Rim
minimų upėn, būtasis laikas „Šią žiemą Panevėžio apskrityje ..Lietuvos Našlaičių globos' pašventintu vandeniu.
T. TUuaėueuė
prielaida
—
sąmonė
dalyvauja
pro pirštus tekės, ir kaip sapne nuo šalčio mirė 14 žmonių, dar komitetas.
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