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Opozicinių partijų atstovai
kalbėjosi su prezidentu
V i l n i u s , balandžio 30 d.
(AGEP) — Antradieni į susiti
kimą su prezidentu atvyku
sius akcijos „Prieš skurdą
ir skurdintojus" organizatorius
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas paragino siekti di
desnio susiklausymo. „Ir val
džia turi girdėti žmones, ir
žmonės valdžią", sakė prezi
dentas, atsakydamas į akcijos
organizatorių keltas problemas.
Pensininkų bei Darbininkų
Sąjungos atstovai daugiausia
kalbėjo apie mažas pensijas,
dideles išlaidas medicinai ir
maistui, didelius mokesčius už
šildymą ir kitus energetinius
išteklius, nedarbą, nusikalsta
mumą. Beveik kiekvienas pa
brėžė Įsitikinimą, kad visas šias
problemas išspręstų naujas Sei
mas ir vyriausybė ir prašė
prezidentą kuo labiau paanks
tinti Seimo rinkimus.
I susitikimą atvykęs Seimo
tautininkų frakcijos seniūnas
Leonas Milčius perskaitė septy
nių Seime atstovaujamų partijų
kreipimąsi, kad prezidentas pa
keistų savo ankstesni dekretą ir
paskelbtų r i n k i m u s rugsėjo
29-ąją.
Atsakydamas į tai, Lietuvos
p r e z i d e n t a s pažymėjo, k a d
rinkimų data jau nustatyta —
spalio 25-ąją. Šalies vadovas
pabrėžė kol kas neišgirdęs
rimtų argumentų, kodėl reikėtų
ją keisti. Bet jis sutiko, kad ap
skritai Seimo rinkimai turėtų
vykti kovo arba balandžio
mėnesį. Tačiau jis pabrėžė, kad
pakeisti Konstituciją gali tik
Seimas dviejų trečdalių visų
Seimo narių dauguma.
Akcijos organizatorių para
gintas sumažinti Seimo narių
skaičių, prezidentas pakvietė
dėl to tartis su visomis Seimo
politinėmis partijomis. „Vie
nintelis kelias — Seimas turi
balsuoti ir keisti Konstituciją,
kaip ir dėl rinkimų pavasari",
sakė prezidentas. Jis taip pat
pažymėjo, kad jei kas nors įro
dytų jam, kad tai leistų išgydyti
Lietuvą nuo visų negalių, jis
balsuotų už ankstesnius rinki
mus , j a u kitą sekmadienį".
Susitikime dalyvavę sveika
tos apsaugos ministras Antanas
Vinkus bei socialinės apsaugos
ministras Mindaugas Mikaila
stengėsi atsakyti į visus prie
kaištus dėl mažų pensijų ir
sunkaus pragyvenimo. M. Mi
kaila sakė, kad vasario mėnesį
dėl biudžeto deficito buvo nu
tarta sustabdyti 20 litų priedą
pensininkams, tačiau dabar pra
dėjus geriau vykdyti biudžetą,
šie priedai bus atstatyti gegužės
pabaigoje. Jis paneigė gandus
apie neva esantį nutarimą ne
mokėti pensijų dirbantiems pen
sininkams. Staigų bedarbystės
augimą pernai rudenį ministras
siejo ne tik su įmonių bankro
tais, bet ir su kompensacijomis
už šildymą — dėl to daugiau
žmonių įsiregistravo darbo bir
žose.

iki 300 litų. Dabar jis yra 210
litų.
Lietuvos prezidentas sutiko,
kad yra daug problemų ir kon
fliktų. Tačiau jis pabrėžė ne
sutinkąs su tuo, kai visi valdžios
žmonės vadinami vagimis ar pa
našiai. Pasak prezidento, di
džiausias Lietuvai pavojus „esa
me mes patys".
„Ar galim patys savo šalį vai
dyti, ar mums reikia kaimyno
prieglobsčio, kuris to t i k ir
telaukia", klausė prezidentas,
ragindamas susilaikyti nuo ne
reikalingos konfrontacijos.
A. Brazauskas pažymėjo, kad
bene pusė milijono žmonių ne
moka jokių mokesčių, o rei
kalauja ir nemokamo gydymo,
ir švietimo, ir apšviestų kelių.
Prezidentas pabrėžė, k a d tai
visų problema, ir išreiškė abe
jonę, ar jas išspręs k i t a s Seimas
ir kita vyriausybė. „Viskas tru
putį sudėtingiau y r a valstybėje,
negu paspausti mygtuką", sakė
A. Brazauskas.
Kalbėdamas apie mažas pen
sijas, prezidentas t a i p pat stebė
josi tuo, kad šalyje y r a 870,000
pensininkų, tačiau išeitų, kad
jais nesirūpina nei vaikai, nei
vaikaičiai. „Kas Lietuvoje per
t a u t a , kad t a s vargšas senukas
vienas paliktas?", klausė šalies
vadovas. J i s pabrėžė, k a d vieni
šų pensininkų yra tik 5% — apie
40,000 ir sakė, k a d visas pro
blemas reikia spręsti diferenci
juotai.
Baigiantis susitikimui, pensi
ninkų organizacijos „Bočiai"
Kauno skyriaus vadovė Marija
Garšvienė pasiūlė prezidentui
sumažinti perpus visiems valdi
ninkams atlyginimus. A. Bra
zauskas sakė galįs sumažinti tik
savo atlyginimą, o tokį Seimo
nutarimą paragino pateikti per
tautininkų frakcijos narį Kazi
mierą Uoką.
Vietoj savo žmonos ir motinos
į susitikimą atvykęs K. Uoka
tvirtino, kad kol y r a ši, anot jo,
„prezidento vadovaujama Seimo
dauguma", jis negalįs nieko pa
siūlyti.
A. Brazauskas priminė Seimo
nariui, kad jis nevadovaųja jo
kiai Seimo daugumai.
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Balandžio 19 d. prezidentas Algirdas Brazauskas (ka rėje) su Prezidentūros kanceliarijos vadovu
A. Meškausku apžiūrėjo buvusiuose KGB rūmuose s. ugomus dokumentus, jų tarpe seife laikomą
Kovo 11-osios aktą. Tą dieną visų Seime esančiu ic Kcijų atstovai pritarė prezidento siūlymui,
kad archyvai iš šių saugyklų būtų perkelti i nauja patalpas O. Milašiaus gatvėje Vilniuje ir
kad juos padėtų pervežti Politinių Kalinių ir Tremtir. ų Sąjungos atstovai. Ten bus perkelti KGB
ir kitų sovietinės Lietuvos valdžios m-tiTurijukM Ut r.unistų partijos dokumentai. Apie archyvus
su prezidentu kalbėjosi Seimo narys B. Gajauskas ir A rchyvų departamento generalinis direktorius
G. Ilgūnas.
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte"

Prezidentūroje tartasi, kaip
stiprinti ryšius su užsienio
lietuviais

— dėjo Aslan Maschadov, čečėnų
M a s k v a , gegužės 1 d. (A
.i- karo pajėgų vadas, kuris pasak
Čečėnų naujasis vadas Z
chan Jandarbijev trečia
į gandų, nurungė Jandarbijevą.
slaptoje vietoje
piet:
e
Kaip ir jo pirmtakas DudaČečėnijoje įvykusioje spt
s jevas, Jandarbijevas tvirtino,
konferencijoje pareiškė: „Ž
s kad karas negali baigtis kol
apie mano mirtį — sma
'-i rusai pasilieka Čečėnijoje. Jis
perdėtos", primindamas gi. jį taip pat pabrėžė, kad negali būti
amerikiečio rašytojo Sa. A jokios vilties taikai, jei paaiškės,
Clemens — Mark Tvvain pe ; kad pats Kremlius užsakė DuPirmadienį pasklido žinios
d dajevo nužudymą balandžio 21
jis žuvo susišaudyme su k
s dieną.
čečėnų vadais, kovojančiai ėl
Prieš savo mirtį Dudajevas
valdžios.
kalbėjo, kad prezidentas Boris
Šia proga Z. Jandarbijt
ii Jelcin įsakė atentatą prieš jį. Jis
pakartojo tas pačias gri
is sakė, kad įsakymas duotas per
sąlygas deryboms su Rusiji u- Rusijos Saugumo Tarybos posėrias statė žuvęs Čečėnijos : ii- dį, kuriame Jelcinas ieškojo
dentas Džochar Dudajev. „I y- būdų kaip užbaigti karą Čečėbų sąlyga yra visiškas rus
2- nijoje, ar bent matomai sumajėgų išvedimas iš Čečėnl
, žinti jo apimtį, kad jis bent
pareiškė Jandarbijev.
atrodytų besibaigiantis prieš
Maskvos statytinė Čečt
•s birželio 16 d. Rusijoje vyksianvaldžia pirmadienį pranešt
d čius rinkimus.
savaitę po Dudajevo žuvimo. siTrečiadienį B. Jelcinas pareiššaudyme žuvo ir naujasis
e- kė, kad jis lankysis Čečėnijoje.
nų rezistentų vadas. Kai k
e Manoma, kad ten jau 16 mėneRusijos pareigūnai šią
ą sių vykstančiame kare jau žuvo
nurodė kaip įrodymą, kad -ė- iki 30,000 žmonių.
nų tarpe vyksta kruvina
a
D. Dudajevo žuvimas nei kiek
dėl valdžios.
nesulėtino karo. Trečiadienį
Bet trečiadienį Z. Janda:
-" dideli mūšiai vyko prie pietinės
susitiko su žinių korespo
> Čečėnijos Goiskoje, Orehovo,
tais ir pasirodė per slap:
3- Bamut ir Stary Ačkoj kaimų.
čėnų rezistentų valdomą t.
i- Grozne juodi dūmai iš liepsnoziją, tuo pasišaipydamas ii
4 jančio naftos rafinerijų rajono
skleidžiamų gandų. Šalia. ė- temdė miestą.

norint gauti ar atgauti Lietuvos
pilietybę ir siųsti vaikus moky
tis Lietuvon. Švietimo minis
terijos sekretorius Remigijus
Motuzą bei Regioninių proble
mų ir tautinių mažumų depar
V i l n i u s , balandžio 29 d. tautiečiais daugiau palaikomi tamento direktorius Alfonsas
(AGEP) — Pasitarimo Preziden privačių asmenų ir visuomeni Švelnys įpareigoti p a t e i k t i
tūroje dalyviai konstatavo, kad nių organizacijų pastangomis, ir Prezidentūrai planą, kaip šie
Lietuvos valstybinė santykiu su juos būtina pakylėti į valstybinį met Lietuvoje bus organizuoja
išeivija politika yra „gana lygimas išeivijos jaunuolių moky
padrika" ir nutarė rengti kon
Prezidentas Algirdas Brazaus mas.
krečias priemones jos tobulini kas priekaištavo, kad tautiečiai
Pasitarime pas prezidentą dar
mui. Pasak pirmadienį Prezi užsienyje, ypač tolimesniuose
dalyvavo Seimo pirmininkas
dentūroje kalbėjusių įvairių kraštuose, neturi elementarios
Česlovas J u r š ė n a s , valdymo
žinybų pareigūnų, kontaktai su informacijos, kąs darytina,
reformų ir savivaldybių reikalų
ministras Petras Papovas, Už
sienio reikalų ministerijos sek
retorius Albinas Januška, Sei
V i l n i u s , gegužes 1 d. (A- P) ja, Prancūzija ir Kinija leido
Vilnius, gegužės 1 d. (AGEP) darbo vietas, Gegužės 1-osios mo atstovai.
i- Rusijai nehumaniškai ir neat— „Čečėnų Respublikos Ič
— LDDP Vilniaus skyrius ant šventė įgaus prasmę".
jos prezidento (Džochar L i- sakingai elgtis.
radienį surengė gegužinę Ge
Socialistų partijos pirmininko
jev) mirtį sąlygojo tai, kad
Socialistai nori
gužės l a j a i , Tarptautinei dar Albino Visocko manymu, „vie
Pasak Lietuvos parlamentaro,
j a nesilaikė savo tarpta>
i
bo šventei, paminėti. Joje da nintelis LDDP Seime žengtas kairiųjų koalicijos
Europos
Saugumo ir Bendradar
įsipareigojimų, teigiama
lyvavo 150 LDDP narių, prem geras žingsnis — tarptautinės
biavimo
organizacija bei Euro
V i l n i u s , balandžio 30 d. t a u t i n ė s parlamentarų g
s
jeras Mindaugas Stankevičius ir darbo šventės įteisinimas". Jis (AGEP) — Lietuvos Socialistų
pos
Taryba
„neatliko savo
Čečėnijos problemoms vy
LDDP pirmasis pavaduotojas apgailestavo, kad „tokia gar partija paragino kairiųjų de
funkcijų
ir
įsipareigojimų".
mojo komiteto pirminink
Justinas Karosas.
binga partija kaip LDDP prisi mokratinių partijų vadovus
girdo Endriukaičio antra
„Čečėnų tautos apsispren
nį
LDDP pirmininkas Č. Juršė deda prie laukinio kapitalizmo nedelsiant pradėti konsultaci išplatintame pareiškime.
dimo teisės nepripažinimas
n a s t r u m p a i priminė šios Lietuvoje kūrimo".
jas ir derybas dėl bendros
sąlygoja jos genocidą ir rei
Rašte teigiama, jog Rus r
šventės ištakas. „Nuo 1919 m.
Minėjime kalbėjo Lietuvos taktikos per rinkimus ir gali
kalauja didžiųjų valstybių bei
silaikė konvencijų, paktu
Gegužės 1-oji buvo valstybinė profesinių sąjungų centro pir mos porinkiminės koalicijos su
tarptautinių
organizacijų mo
klaracijų, rezoliucijų ir
šventė, nedarbo diena. Vėliau ją mininkas A. Kvedaravičius. Jis darymo. „Istorija mums neat
ralinės, politinės ir teisinės
susitarimų, o Jungtinių T
buvo uždrausta švęsti. Dabar pabrėžė politikų ir profesinių są leis, jeigu per savo partinį
atsakomybės", sakoma pareiš
organizacijos Saugumo tar
štai Lietuvoje vėl atgimė ši jungų narių bendradarbiavimo egoizmą atiduosime valdžią Lie
kime.
nuolatiniai nariai JAV, B r
graži tradicija", teigė LDDP pir svarbą. Jeigu politikai padės tuvos griovėjams", pabrėžiama
mininkas. Jis pasidžiaugė, kad jiems patekti į valdžią, prof antradienį išplatintame Socia
A. Gricius neremia Lietuva grįžta prie „europie sąjungų atstovai taps patys listų
partijos valdybos pareiš
tiškų" tradicijų, o tai labai svar nuosekliausi darbo žmonių kime. Konkretūs galimų derybų
Baltarusijos
bu, integruojantis j Europos Są gynėjai, pasakė jis.
dalyviai jame nenurodomi.
priėmimo į Europos jungą.
Gegužinės dalyviams koncer
Tai antroji socialistų ini
Tarybą
Darbininkų vardu kalbėjo tavo ansamblis „Jovaras", savo ciatyva šį pavasarį. Jų ankstes
JAV ambasadoriai Vilniuje, Ry
LDDP narys, Vilniaus elektri eiles skaitė poetas Petras Keido- nis raginimas kartu su Seimo
V i l n i u s , balandžio 3
V i l n i u s , b a l a n d ž i o 30 d.' nės šaltkalvis-elektrikas Pranas šius, o savo kūrybos epigramas
goje ir Taline.
rinkimais referendumu priimti (AGEP) — Lietuvos Užsieni
(AGEP) — Lietuvos delegacijos Lankas. Jis sakė, kad ,jeigu iš Seimo darbo — Vladas Būtė
kalų
ministerijos
sekret
•s
santarvės aktą nesusilaukė jo
I konferenciją, kurioje bus
Europos Tarybos Parlamenti valdžia garantuos gyventojams nas.
i svarstoma JAV pozicija dėl Bal
kio kitų politinių partijų dė Albinas Januška tikisi
nėje Asamblėjoje vadovas Algir
Čikagoje vyksiančioje konf
mesio.
tijos saugumo ir NATO plėtimo
das Gricius mano, kad anksti
cijoje apie Baltijos šalių v;
j rytus, taip pat vyksta Seimo
Pastaruoju
metu
iš
kairiojo
kalbėti apie Baltarusijos na
bingumo kūrimą pavyks p-LDDP frakcijos seniūnas Gedi
LDDP
sparno
narių
Seime
susi
ryste šioje organizacijoje, kol
minas Kirkilas, Seimo opozici
kūrė socialistų rėmimo grupė, ti Lietuvos užsienio po!.
šaliai vadovauja d a b a r t i n ė
prioritetus
ir
aktualijas
h
jos
vadas Vytautas Landsbergis
tačiau kaip rodo viešosios nuo
administracija. „Manęs su kir
V i l n i u s , balandžio 30 d. ko A. Gricius.
požiūri
į
NATO
plėtimas.
bei
Lietuvos Užsienio reikalų
monės tyrimai, socialistai prak
viu neprives balsuoti už Balta (AGEP) - Valdančiosios LDDP
„Tai
labai
svarbu",
sak
ministerijos
politikos departa
tiškai
jokios
atramos
visuo
Būtent kairiajame centre Gri
rusijos priėmimą, kol ten val frakcijos narys Algirdas Gricius
J a n u š k a korespondentui
mento direktorius Vygaudas
menėje
neturi.
cius
įžvelgia
nišą
darbiečių
par
džioje bus (prezidentas Aleksan spaudos konferencijoje antra
išvykdamas į gegužės 1-4 e- Ušackas. Specialistų vertinimu,
dras) Lukašenka", spaudos kon dienį pranešė, kad vėl atnaujina tijai. „Dabar viso? Lietuvos poli
nomis rengiama konferer
tai viena svarbiausių konferen
tinės
jėgos
bėga
į
dešinę
arba
Arkikatedroje
ferencijoje antradieni pareiškė savo veiklą partijoje, kurią buv*/..
•- cijų Baltijos šalims.
kurioje dalyvaus JAV Nat
centrą,
ten
jau
vietos
nebėra",
A. Gricius.
sustabdęs sausio 6 dieną, ftvo
ruošiamasi Motinos linio Saugumo Tarybos, V vpastebi jis.
„Nors JAV oficialiai gana aiš
Seimo pirmininkas Česlovas sprendimą jis paaiškino noru
Ministras taip pat paneigė
ebės departamento, Gynyb
dienai
Nuo
socialistu
A.
Gricių
pir
dalyvauti
reformuojant
partiją.
kiai
pasisako už NATO plėtimą
tvirtinimus apie nutarimą, kad Juršėnas per praėjusios savaitės
vpartamento. Centrinės Ž'.
miausia
atgraso
jų
orientacija
į
Gricius
dabar
ruošia
LDDP
rin
si,
tačiau
vis dar diskutuojama,
reikės vasarą mokėti už kitų vizitą į Minską žadėjo kaimyni
Vilnius, balandžio 30 d. (Elta) bos Agentūros, Feder?
o
kaip
tai
vyks,
ir kokios šalys
metų šildymą. „Bėgdami pirma nės šalies vadovams Lietuvos kimų programą, ketina siūlyti Rytus. Geopolitinė LDDP orien — Gražiausiomis giesmėmis Vil Tyrimo Biuro pareigūnai,
'••
pateks
i
NATO",
pažymėjo A.
traukinio, o gal ir ne tuo keliu, paramą Baltarusijai stojant į jos statuto pakeitimus ir daly tacija po suvažiavimo padės A. niaus arkikatedroje bazilikoje rikos Baltijos saliu eksper
•i
Januška
be reikalo gąsdiname žmones", Europos Tarybą. Tokią poziciją vauti formuojant partijos vado Griciui apsispręsti dėl tolesnės penkias dienas bus pamaldos į
sakė M. Mikaila, pažymėjęs, jis vadino parama demokratijai vybę gegužės 18 d. vyksiančia narystės partijoje. Pasilikti Švenčiausiąją Dievo Motiną jalio, Česlovo SasnausKu
LDDP jis ketina tik tuomet, jei Mariją — bus rengiamasi pirma karų Europos klasiku ir ši:
me suvažiavime.
KALENDORIUS
kad kol kas tai tėra svarstymai Baltarusijoje.
ji
nedviprasmiškai pasisakys už jam gegužės sekmadieniui — ninių lietuvių kompoziton
ir be pajamų indeksavimo jie ne
Susirūpinimą demokratijos
Seimo narys įsitikinęs, kad
/.Gegužės 8 d.: Šv. Pilypas ir
bus priimti.
padėtimi toje šalyje sustiprino LDDP turėtų iš tiesų tapti Lietuvos naryste Europos Są Motinos dienai. Chorai ir an nytinė muzika.
Jokūbas, apaštalai; AleksandMinistras taip pat sakė, kad praėjusios savaitės pabaigoje kairiojo centro partija. Anot jungoje ir NATO.
sambliai giedos per gegužines
Savivaldybės aikštėje s
i- ras. Juvenalis.
kol atsilieka biudžeto vykdy milicijos papildytas smurtas Griciaus, „dabar pati partija gal
i
Gegužės 4 d.: Florijonas, AnA. Gricius vadovauja Seimo pamaldas ir pirmąsias vakaro bės harmonizuotos liet
mas, yra nerealu tikėtis, kad prieš demonstrantus ir opozici ir yra tokios orientacijos, tačiau delegacijoms Europos Taryboje Šventas Mišias.
liaudies dainos, patriotin- tanina, Beržas, Mintautė. 1902
metų viduryje minimalus mėne nio Baltarusijos Liaudies Fron to negalima pasakyti apie jos ir gynybinėje Vakarų Europos
Vilniaus arkikatedroje bazili matikos chorinės muzikos
i- m. gimė visuomenininkas, atei
formuojamas vyriausybes", sa Sąjungoje.
sinis atlyginimas bus pakeltas to vadovų suėmimai.
koje bus atliekama Juozo Nau- niai.
tininkas Pranas Dielininkaitis.

LDDP šventė Gegužės 1-ąją

A. Endr kaitis kaltina
tarptautir s organizacijas
dėl čeč= aų genocido

Lietuvos ATO narystės
siekis \ s pareikštas
Čikagos onferencijoje

A. Gricius vėl dirbs partijai
kad ją reformuotų
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Į ŠIMTMEČIO OLIMPINES
ŽAIDYNES ATLANTOJE
Pokalbis su Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto prezidentu,
Europos olimpinių komitetų
Vykdomojo komiteto nariu Ar
tūru Poviliūnu.
— 1896 metais prancūzų
švietėjo barono Pierre de
Coubertin iniciatyva Graiki
jos sostinėje Atėnuose buvo
atgaivinta o l i m p i n i ų žai
dynių tradicija. Lygiai po
šimto metų, Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, Atlantoje,
vyks jubiliejinės — šimtmečio
Olimpinės žaidynės. Jose
rengiasi dalyvauti 197 pa
saulio valstybės. Iki XXVI At
lantos olimpinių žaidynių jau
neliko nė p u s ė s metų. Ko
tikisi Lietuva iš Atlantos?
— Atlanta — tai ketvirtoji
pasaulio sostinė, į kurią nepri
klausomybe atkovojusi Lietuva
siunčia savo olimpiečius.
80 Lietuvos sportininkų
treniruojasi pagal olimpinę
programą. 40 iš jų jau iškovojo
kelialapius į Atlantą. Daugiau
sia kelialapių mūsų šaliai pelnė
dviratininkai. Kolumbijoje 1995
metais surengtas pasaulio dvi
račių sporto čempionatas Lietu
vai buvo itin sėkmingas: iškovo
ta 21 kelialapis j Olimpines
žaidynes. Pagal olimpinių kelia
lapių skaičių mūsų šalies dvira
tininkai pateko j šalių, kurios
XXVI Olimpinėse žaidynėse da
lyvaus dviračių sporto varžy
bose, pirmąjį dešimtuką. Ma
nau, kad turėtų gerai startuoti
1995 metų pasaulio vicečempio
nas Remigijus Lupeikis, beje,
pripažintas geriausiu 1995
metų sportininku Lietuvoje,
pasaulio čempionato bronzos
medalininkė Edita Pučinskaitė,
Rasa ir Jolanta Polikevičiūtės,
Artūras Kasputis ir kiti at
rankos varžybų barjerą įveikę
dviratininkai.

džiančius startuoti olimpiadoje.
— Ar yra tekę Lietuvos
sportininkams išmėginti At
lantos olimpines arenas?
— Pagal Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto sutartį su
amerikiečiais mokomąsias tre
niruočių stovyklas 1995 metais
Waycross mieste (300 km nuo
Atlantos) buvo surengę boksi
ninkai ir dviratininkai. At
lantos olimpinėse sporto bazėse
vyko priešolimpinės varžybos
„Olimpinis festivalis". Jose
dalyvavo treko dviratininkų
rinktinė. Galimybę treniruotis
Jungtinėse Valstijoje turi ir
krepšininkai. 1996 metų liepos
7-18 dienomis jie ketina daly
vauti ikiolimpinėse varžybose
JAV ir Kanadoje, kur numatyti
žaisti su Graikijos, Italijos,
Kanados komandomis.
— Kokios finansinės olim
pinės rinktinės pasirengimo
galimybės?
— Lietuvos sporto sistema
funkcionuoja panašiai, kaip ir
daugelyje kitų šalių — pasiren
gimas olimpinėms žaidynėms
vyksta per sporto šakų fede
racijas, o kandidatams į Olimpi
nę komandą (išskyrus žaidimų
sporto šakas) ir jų treneriams
mokamos metinės stipendijos.
Jas šiuo metu gauna 41 spor
tininkas ir 14 trenerių. Stipen
dijos dydį lemia sportininko re
zultatas.
LTOK naudojasi trimis pa
grindiniais finansavimo šal
tiniais: rėmėjų piniginiais įna
šais, olimpinės loterijos pelno
dalimi bei Olimpinio soli
darumo subsidijomis. Rėmėjų
pagalba yra labai svarbi
olimpinės rinktinės parengime.
LTOK priešolimpiniais metais
sudarė sutartis su 17 rėmėjų. Be
žymių užsienio firmų, tokių
kaip „UPJOHN" (US), „Reebok", ypač didelės paramos
LTOK susilaukė iš savo genera
linio rėmėjo Lietuvoje „Tour of
Karolina", taip pat „Lithuanian
Airlines", „Vilniaus airport",
Biržai „Milk Company", dien
raščio „Lietuvos rytas" ir kt.

Dabar dviratininkų rink
tinė vėl išvyksta treniruotis į
Kolumbiją, kur ją globoja ten
gyvenantys mūsų tautiečiai
Laima ir Algis Didžiuliai, Dalia
de Questo, kolumbietis treneris
Gilermo Dieso, remia „Cafe
Sello Rojo" ir „Suizo" firmos bei
— Europos olimpinių ko
Kolumbijos aviakompanija mitetų 24-ojoje Generalinėje
, Avianca". Be abejo, didžiausios asamblėjoje Jūs buvote iš
viltys siejamos su olimpine rinktas šios prestižinės tarp
krepšinio rinktine, kurioje tautinės organizacijos Vyk
kovos pasaulinį populiarumą domojo komiteto nariu, o
pelnę Arvydas Sabonis, Šarūnas nuo 1993 metų jau esate Pa
Marčiulionis, Artūras Karnišo saulio nacionalinių olimpinių
vas ir kiti Barcelonos olimpinių komitetų asociacijos sporto
žaidynių bronzos ir 1995 metų įrenginių komisuos narys. Ar
Europos čempionato sidabro Lietuvos atstovavimą šiose
medalių laimėtojai.
organizacijose galima ver
— Kokias galimybes pa tinti k a i p mūsų šalies indėli
siekti Atlantą turi kitų spor vystant olimpini judėjimą?
— Be abejo. Ir tai labai svar
to šakų atstovai?
— Kartu su krepšininkais ir bu, nes Europa yra ryškus tarp
dviratininkais visas galimybes tautinio olimpinio judėjimo ly
pasiekti Atlantą turi boksinin deris.
kai (jų gretose yra 1994 m.
— Tai, kad iš 13 šalių, preten
Europos čempionas bei 1995 m. davusių į 4 papildomas vietas
pasaulio čempionato bronzos Europos olimpinių komitetų
medalio laimėtojas Vitalijus vykdomajame komitete, Lietu
Karpačiauskas, 1995 m. pasau vos atstovui buvo patikėta ši
lio čempionato prizininkas garbinga narystė, rodo, jog
Vidas Bičiulaitis ir kt.). penkia- bendros Lietuvos sportininkų ir
kovininkai, baidarininkai, im sporto darbuotojų pastangos
tynininkai, kurie šiuo metu aktyviau ir geriau dalyvauti
ruošiasi ar jau dalyvauja kvali Olimpiniame judėjime yra pri
fikacinių varžybų etapuos*. O pažįstamos ir vertinamos. Ly
meninės gimnastikos, aka giagrečiai su olimpiečiais Lietu
deminio irklavimo, kulkinio voje ugdoma jaunimo pamaina.
šaudymo, dziudo atstovai, plau Lietuvos tautinis olimpinis
kikai, lengvaatlečiai jau yra komitetas organizavo ir finan
dalyvavę atrankos varžybose ir savo trisdešimties perspekty
įvykdę tarptautinių federacijų viausių jaunų sportininkų 1995
nustatytus normatyvus, lei m. dalyvavimą Europos žiemos

DRAUGO prenumerata m o k a m a i i anksto
JAV
Kanadoje ir kitur
(VS.)
Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant i uisieni

Lietuvos dviratininkai po treniruotes VVaycnss, Gt>orgia. Iš k. — Artūras Kasputis, Artūras
Trumpauskas, Mindaugas Umaras ir Jonas K"rnanovas.

ARTĖJA DIDŽIOSIOS SPORTO
ŽAIDYNĖS
Čikagoje (tiksliau — jos prie
miesčiuose) bus pravestos
46-sios ŠALFASS-gos sporto žai
dynės; jos pradėtos rengti nuo
1951-jų metų, kai pirmą kartą
buvo susirinkta Toronto, Kana
doje. Vėliau kas metai rungty
niaujama gausiau lietuviais
apgyventose vietovėse, kur yra
įsikūrę lietuvių sporto klubai.
šiemet šias stambaus pobū
džio žaidynes tenka rengti
Čikagai, kur yra daug lietuvių
sportininkų, nors pati lietuvių
sporto veikla čia nėra labai
gyva. Tačiau grupė entuziastų
dar vis nepasiduoda.
Šių žaidynių dėmesio centre
bus krepšinio varžybos, kurios
sutrauks arti 30 komandų iš
JAV ir Kanados. Bus varžomasi
vyrų A ir B klase, jaunių A
klasėje ir moterų klasėje,
įdomu, kad šį kartą rungty
niaus ir moterys, kurias pasku
tiniu metu rečiau matydavome.
Yra laukiama gana gerų ko
mandų, ypač vyrų A klasėje,
kur žais geriausios mūsų krep
šinio pajėgos.
Krepšinio varžybos bus pra
vestos vakariniame Čikagos
priemiestyje Wheaton, IL, gegu
žės 17,18,19 d. Bus žaidžiama
Wheaton College ir Hubble Middle School sporto salėse.
Tą patį savaitgalį Orland
Park, IL esančioje Ice Arena
vyks ledo ritulio varžybos,
kuriose pasirodys Čikagos, To
ronto ir Hamiltono komandos.
Bus gera proga įvertinti ir šios
retesnės mūsų tarpe sporto ša
kos komandų sugebėjimus.
Šachmatų varžybos rengia
mos savaitę anksčiau; jos vyks
gegužės 11-12 d. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte.
Taip pat turėjo vykti ir stalo
teniso bei tinklinio varžybos.
Tačiau stalo tenisu susidomėji
mo iš dalyvių pusės neparodyta,
ir vasaros jaunimo olimpinių
dienų varžybose Andoroje ir Di
džiojoje Britanijoje kur du
lengvaatlečiai Agnė Visockaitė
ir Mindaugas Pūkštąs iškovojo
aukso medalius.
- 1996 metų pradžioje vyko
atrankos konkursas į Atlantos
olimpinę jaunimo stovyklą, kur
du būsimieji trečiojo tūkstant
mečio Lietuvos olimpiečiai
betarpiškai galės stebėti XXVIsias Olimpines žaidynes.
- Lietuvių požiūrį į olimpinį
sportą puikiai iliustruoja ir
mūsų olimpiečių Arvydo Sa
bonio ir Šarūno Marčiulionio
įkurtos jaunųjų krepšininkų
mokyklos. Pratęsiant lietuviš
kojo krepšinio tradicijas, krep
šinio meno jose mokoma nau
jausiais ir pažangiausiais meto
dais.
Lietuva sugrįžo į olimpinę
šeimą. Per sportą maža šalis,
tokia, kaip Lietuva, gali primin
ti pasauliui apie save. Tai
puikiai supranta į Atlantą vyks
tanti Olimpinė delegacija ir ją
palydinti Lietuva.
J a n i n a Brundzienė

ŠACHMATE
PIRMENYBĖ
Šachmatų pirmenybė
šeštadienį ir sekmadie
gūžės 11 ir 12 d. Pasauli
vių centre, 14915—127th
Lemont, Illinois. Žaidim.
centro pastato rūsyje, ..Archyvo" patalpose. T
praveda Romas Fabijon
708-448^027.
Pirmenybėse daly vau
visi lietuvių kilmės š<.
tininkai 1996 m. regi
ŠALFAS s-goje ir sumokė
to mokestį.
Varžybos vykdomos 4
tų šveicarų sistema paga
taisykles. Laiko riba: 45
per 90 min., su 60 min. „!•
death". Pirmenybės
USCF vertinamos.

.-ks
getu•et,
ks

tai nebus rungtyniaujama. Iki
šiai dienai neaišku ar bus rung
tyniaujama tinklinyje, nes ir čia
susidomėjimas menkas.
-itų
Šiais žaidynes vykdo organi
rrą
zacinis komitetas, sudarytas iš
:el.
Čikagoje esančių lietuvių spor
to klubų atstovų. Jo pirminin
ali
kas Algimantas Tamošiūnas,
natel. (708)354-2516. Taip pat
komitete yra: Rimantas Dir
voms, Donatas Siliūnas, Zigmas
Žiupsnys, Raimundas Gailius,
Romas Fabijonas, Albertas Tuskenis ir kt. Bus leidžiamas
žaidynių leidinys, kurį redaguo
ja Edvardas Šulaitis.
Yra sudarytas ir žaidynių
garbės komitetas; jame yra ir
mūsų žymieji krepšininkai Ar
vydas Sabonis ir Šarūnas Mar T v a r k a r a š t i s :
čiulionis. Kaip žinome, pirmasis Šeštadieni, gegužės 11
iš jų asmeniškai dalyvavo anks
Registracija — 9:30 —
tesnėse žaidynėse, vykusiose ryto.
1988 metais Čikagoje. Jis čia
I ratas — 10 vai. r.
nugalėtojams įteikė dovanas.
II ratas — 3 vai. p.p.
Plačiau apie šias žaidynes bus
Sekmadienį, gegužės 1.
ateinančią savaitę.
m ratas - 10 v.r.
E.Š.
IV ratas — 2 v. p.p.
ŠALFASS-gos Šacr
itų
Futbolas Čikagoje
kom
as

„LITUANICAI"
NESISEKĖ
Balandžio 28 d. „Lituanicos"
vyrų futbolo komanda buvo nu
vykusi į Park Ridge, IL, kur
išbandė jėgas prieš stiprią
ukrainiečių vienuolikę. Tai
buvo trečiosios pirmenybių
rungtynės šio pavasario rate,
kuriame mūsiškiai buvo s* įgrie
bę 4 taškus — 1 lygiosios ir
pergalė.
Šį kartą lietuviams reikėjo
patirti pralaimėjimo kartelį.
Pačios rungtynės buvo gana
permainingos ir kietokos. Pir
mame kėlinyje įvarčių neįmušė
nė viena komanda. Tačiau po
-pertraukos ukrainiečiai išnau
dojo dvi šiurkščias mūsiškių
gynybos klaidas ir vedė 2-0.
Tada bandyta lyginti ir jau 2-1.
Bet ukrainiečiai vėl pridėjo
vieną, ženklindami 3-1. Kiek
vėliau sušvelninta 3-2. įvarčių
autoriai: Rolandas Urbonavi
čius ir Gytis Kavaliauskas.
Gytis dar turėjo kelias gražias
progas, tačiau jų neišnaudojo.
Žinant, kad „Wings" koman
da yra tarp geriausiųjų lygoje,
pralaimėjimas nėra toks tragiš
kas. Nuo nesėkmių negali pa
bėgti ir geros komandos.
Laukiama, kad ateinantį sek
madienį (gegužės 5 d.) mūsiš
kius lydės laimė ir „Lituanica"
švęs pergalę prieš lenkų „Legovijos" vienuolikę. Rungtynės
bus namuose — Lemonto
aikštėje prie Pasaulio lietuvių
centro. Pradžia 3 vai. p.p.

APIE ŽYMI
VEIKĖJA
Čikagos „Lituanicos" f
komandai praėjusią vasa
sint Lietuvoje ir žaidži
Pasaulio lietuvių s
žaidynėse Lietuvoje, ją te
širdžiai globojo žymus Lii
futbolo veikėjas, Lietu v
riuomenės karininkas,
tonas Raimondas Joniką
palyginus, nesenas vyra
nemažai garbingų titulu
Lietuvos Respublikos n'
nęs treneris, Kūno kulti
sporto žymūnas, Lietuve
bolo federacijos vykd
komiteto narys, žinoma
tuvoje ir už jos ribų. Ilga
R. Jonikas buvo Kauno '
technikos mokyklos fizini
nimo vadovas ir čia glo1
treniravo jaunuosius f:
ninkus. Iš jo auklėtiniu
išaugo gerų futbolininkų,
dalyvavusių Lietuvos rr
komandose.
R. Jonikas daugelį meti
vavo Lietuvos „Žalgirio""
mo rinktinei, sėkmingai v
vusiai TSRS profsąjungų i
pirmenybėse ir užimda
aukštas vietas. Jis
pakviestas vadovauti
ginių respublikų sporto
gijų rinktinei ir čia jo
ruojama komanda pelnė I
Tokiu būdu jo futbolu
buvo apdovanoti, vadin.
mažaisiais aukso medal

Lietuvai atgavus neprik
niybę ir susikūrus savai k
Šį kartą oro pranašai jau žada menei, Krašto apsaugos
šiltą orą, tai ir žiūrovams bus terįja pasirūpino ir savo f
maloniau stebėti rungtynes. komandos įsteigimu,
Kviečiame visi sporto mėgėjai aukštojoje lygoje atsirad
sekmadienio popietę praleisti ja vienuolikę — „Gel
vilkas", kurios viršinink
kartu su futbolininkais.
E.Š. R. Jonikas.
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$40.00
$45.00

$100.00
$55.00

$55.00

$500.00 $250 000

Tik šeštadienio laida

$160.00

$30.00
$35.00

$85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba,
• Redakcija straipsnius taisė
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

LFK „Lituanica" metiniame narių ir rėmėjų susirinkime š.m. kovo 17 d. Iš
k. — klubo valdybos pirm. Alberto Glavinskas ir vicepirm. Gediminas
Bielskus.
Nuotr. Ed. Šulaicio

Apie R. Joniką yra rašiusi
visa Lietuvos spauda, ypač spor
to laikraščiai. Šiandien apie jį
byloja daugelis iškarpų, kurio
se gražiai nušviečiama R. Joni
ko veikla, laimėjimai, pasišven
timas futbolui. Linkima jam
sėkmės, ištvermės bei sveikatos
ir ateityje. Te visi jo žygiai būna vaisingi!
E.Š.
DR. A. B. OLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ UOOS
3MO V M M . Tel. (7W) 423-4101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3v p . p - 7 v v ,antr 12:30-3v p p
trecd uždaryta, ketvd 1 - 3 v p.p.
penktd ir Jestd 9 v r - 12 v p.p.
•132 * . Kasate Ave., I
(312) 773 M M arba (312) <

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

DR. JOVITA KERBUS
3315 W 55th St.. Chicago IL
Tel. (312) 479.2112
9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL
Tat. (706) Stt-4101
Valandos pagal susitarimą
• U O C m C. DSCKBR, DOS, P.C.
4*47 W. 103 t C , Oafc Laram. IL
Pirmas apyl su Norttmestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai
(kalbėti angliškai) tel. 7— 411-1

SURENDBR UAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos

7722 S Kedzie. Chicago. IL 00652
iO-

$65.00
$60.00

o r o pastų

IETUVOS FUTBOLO
VIMONDĄ JONIKĄ
olo

metams V4 metų 3 rtėn.
$96 00 $55.00 $36.00
$110.00 $60 00 $40.00

Tel. 312-434.2123
Holy CroM Physician Centr
6084 S Archer. Chicago. IL 80638
Tel. 312-M4-41M
Valandos pagal susitarimą
Kak. tel. (312) 4 7 1 - t t M
VIDAS J . M I M r C K A S , M.D
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kertate Ave.,
ILNM1

• Japonijos alpinistė Junko
Tabei buvo pirmoji moteris, pa
siekusi Everesto kalno viršūnę
1975 m. gegužės 16 d.
• Pirmoji moteris, pati viena
lėktuvu pakilusi nuo žemės (net
12 pėdų!), buvo Blanche Scott.
Tai įvyko Fort Wayne. IN, 1910
m. spalio 23 d.

•132 S. Kertate Ave.
CMeasje, IL 60626
Tel. 312-436-77M

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Tel. ketinėto kr bute: 706-6C2-41M

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 t o . SOth Ave., Cicere
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v.
Išskyrus trecd : seštd 12 - 4 v. p.p.

DR. L. D. PETRENCIS
DANTŲ GYDYTOJA
Re., Hsctiery
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) S84V40M
Valandos pagal susitarimą
DR. LEONAS SEIBUTlŠ~~
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
•132 ». Kertate
Vai.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v.p.p.
Seitd pagal susitarimą
»let. JI2-776-:
10MUM0A1 VTŽJNAt, UJO., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
•166 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) 686-77M
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

1026 I . Ofrten Ave., tartie 3 1 *
Naesnreje i t e — a
Tel. 706-827-OOM
Valandos pagal susitarimą

IŠ MAFIJOS SAVO NORU
NEPASITRAUKIAMA
Tėvynės sąjungos valdybos
pirmininkas Gediminas Vagno
rius balandžio 12 d. spaudos
konferencijoje tvirtino, kad
„valdančioji partija nebeatsako
ne t i k už savo darbus, bet ir už
žodžius", mat, nesilaikoma kon
servatorių susitarimo su LDDP,
jos vyriausybe ir Centriniu ban
ku dėl laipsniško Lietuvos ban
ko funkcijų atstatymo.
Kodėl vengiama priemonių
sunorminti finansų politiką? Bi
jomasi naujų demaskavimų?
Dar nesuslėpti galai i vandenį?
Dar liko nebaigtų aferų, kuriose
įpainioti aukštosios valdžios
žmonės? Žodžio nesilaikymas —
Vakarų verslininkų bei finan
sininkų pasaulyje laikomas
viena iš mirtinų nuodėmių,
bene labiausiai kompromituo
jančių asmenį ar firmą. Kai ku
riems daugumiečių politikams,
„einantiems į Europą" į tokią
nuodėmę, atsiprašant, tik nusi
šnypšt. Stiprios sovietmečiu įgy
tos „partinių mokslų" tradicijos!
Neveltui buvo susigrąžinti politrukinio aukštojo mokslo dip
lomai.
G. Vagnorius teigė, kad vals
tybė faktiškai nebekontroliuoja
ūkio ir finansinės būklės, mat
pajamų į iždą surenkama tik 35
procentai, o planuotų, taigi
būtinų biudžeto išlaidų finan
suojama t i k pusė. Tokią ūkio
padėtį jis pavadino „rizikinga",
nes bandoma remtis pusiau
socialistiniais, ūkį slopinan
čiais metodais: dirbtiniu prekių
importo palaikymu, besaikiu
vidaus skolų didinimu, visiškai
išsiurbiančiu apyvartines lėšas,
investicijų mažinimu ir mėgi
nimu jas pakeisti spekuliaci
B;fivr pinigų srautais.
Pasak Seimo nario, ministrai,
jau skaičiuoja, kiek dienų jiems
liko iki Seimo rinkimų ir nieko

EDMUNDAS SIMANAITIS
nesirengia keisti. Vargu ar tuo
reikėtų stebėtis. A. Šleževičiaus
vyriausybės nuvertimas LDDP
vadovybės ir Seimo daugumie
čių nebuvo planuotas. Totalinio
„prichvatizavimo" politiką su
visais jos atspalviais buvo tikė
tasi išlaikyti iki Seimo kaden
cijos pabaigos. „Susimauta" te
likus vos metams iki rinkimų.
Sąmyšis, grėses katastrofa vals
tybei, negalėjo pakeisti ir nepa
keitė ūkio politikos krypties.
Pavieniai pabėgėliai iš Seimo
darbiečių stovyklos — tai ne pa
vasarį skelbiančios kregždės. Ir
gerokai suskeldėjęs „piramidės"
monolitas tebestūkso. Daugelis
suprato, kad tokia bemaž nepri
dengto grupinio (klanų!) sava
naudiškumo politika anksčiau
ar vėliau bus demaskuota ir pa
smerkta žlugti. Žinomų politikų
prof. Br. Genzelio, M. Stakvile
vičiaus, J. Veselkos, L. Jaskelevičiaus, A. Basko, galiausiai
Krašto apsaugos ministro L.
Linkevičiaus pasitraukimas iš
daugumiečių stovyklos nepri
klausomai nuo oficialiai skel
biamų tokio žingsnio motyvų,
patvirtina esant didelio nepasi
tenkinimo vidaus politika, sukėl u s i a serija nesibaigiančių
krizių.
Apie j a s skelbia visos visuo
menės informavimo priemonės,
tačiau apie socialinio nepasiten
kinimo sprogimą reikėtų būg
nus mušti. Tai pati skaudžiau
sia nūdienos bėda. Pseudobankininkystės krizė, anaiptol ne
pirmoji, akivaizdžiai parodė
daugumiečių valdomo Seimo nekompetenciją. Jis, ir niekas
kitas, privalėjo sukurti banki
ninkystės valdymo ir kontrolės
sistemą. Paaiškėjo, kad tokio
tikslo sąmoningai vengta siekti.

Buvusio premjero A. Šleže
vičiaus paistalai apie ekonomi
kos stabilizavimą tebuvo retas
dūmelis, turėjęs pridengti aki
plėšiškai įžūlų valstybės ali
nimą. Iždas tuščias. Bręsta ener
getikos krizė. Jos fone reljefiš
kai išsiskiria Būtingės ter
minalo statybos vilkinimas.
Grupės, kurios šildosi rankas iš
Rytų naftos tiekimų, stengsis,
kad ši statyba niekada nepasi
baigtų. E n e r g e t i k o s krizės
pasekmės gali būti katastro
fiškos.
Balandžio 16 d. įvykusios pen
sininkų, invalidų, socialiai remtinių, dėl nevykusios ekonomi
kos politikos nuskurdintų, ša
lies piliečių protesto mitingo
prie Seimo rūmų reikalavimai
vargu ar bus išgirsti. Žmonės
atsidūrė beviltiškoje padėtyje.
Jais nėra kam rūpintis. Neišmo
kamos pašalpos, smarkiai vėluo
dama, SODRA išmoka pensijas,
kurios daugumai yra vienintelis
pragyvenimo šaltinis. Baisiau
sia tai, kad šie piliečiai iš jokios
valdžios neišgirsta tiesaus atsa
kymo — kada visa tai baigsis?
Kodėl išvogto banko prezidentas
gali gauti 130,000 litų per
mėnesį algos, o pensininkui
valstybė neišgali atiduoti var
ganų 130 litukų?
Ar tai nerodo, kad tiek šešto
sios tiek ir dabartinės septinto
sios vyriausybės politika nebu
vo ir nėra socialiai orientuota?
Visuomenes gerovės (tiksliau —
pragyvenimo!) lygį reikėtųvertinti ne pagal po Atgimimo išsi
lukštenusių naujųjų turtuolių
gudriai slepiamas pajamas, o
pagal tai, kaip gyvena mažiau
siai socialiai apsaugotų piliečių
sluoksnis.
Iš to plauktų logiška išvada —
mokėti vieno-dviejų MGL dy
džio atlyginimą (ir nė cento dau

Didįjį penktadieni — pamaldos Kryžių kalne, kur buvo Kryžiaus kelių pamaldos, o kryžių nese
arkivyskupas Audrys J. Bačkis.
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Girdi, jie t u r i pilną sandėlį įvairių dra
bužių ir duoda kam tik reikalinga, net veltui. Pasirodė,
k a d draugas teisybę sakė. Už kelių dienų ir mane ap
dovanojo perdažyta, anglų kariška uniforma bei stiprių
darbinių batų pora.
Valgymo čempionai
Kažin kada esu girdėjęs vieno žmogaus pasakymą,
girdi, būtų labai gera žmogui gyventi, jeigu jam nereiktų
rūpintis maistu. Kiek vargo, darbo ir pinigų būtų
sutaupyta. Tą pasakymą dažnai prisimindavau, karo
metais atsidūręs Vokietijoje. Bet tuojau piršdavosi kitas
klausimas: kas iš to, jei žmogus turėtum visokių gėrybių,
bet neturėtum maisto? Kas kita, k a d a gali sočiai ir
skaniai pavalgyti. Be to, nei pinigai .nei kitoks turtas,
išskyrus sveikatą, neįdomūs. Laukdami savo paskyrimo
į nuolatines darbovietes, mes labai dažnai diskutuoda
vome maisto klausimą. Nepaisant, kad dabar valgėme
geriau ir sočiau kaip Vokietijos lageriuose, mums to
maisto galėjo būti daugiau Kuomet per dienas
barakuose nieko neveikiame, tai ir kalbos vis tos pačios:
apie šeimas, pažįstamus, apie politiką, mūsų ateit) ir

giau!) prezidentūrai, vyriau
sybės ministrams, Seimo na
riams, visai aukštajai valdi
ninkijai tol, kol bus sureguliuo
tos iždo išmokos pensininkams
ir socialiai remtiniems asme
nims. Maža to, mokėti tik po to,
kai iždas atsiskaitys su pensi
ninkais. Šitaip būtų parodyta
tautai ir pasauliui, kad Lietuvos
valdžia eina kartu su savo rin
kėjais, juos atjaučia ir padeda iš
gyventi nelaimę ištikusią vals
tybę.
Tokiu drastišku, gal ir uto
piniu, pasiūlymu baigti rašinį
tiktų, tačiau Didįjį penktadienį
koncerno „Agora" prezidento S.
Ciapo atvejis, nors ir nestebina
(pripratome?), bet rodo, kad
per pastaruosius kelerius metus
ugdyta mafija jau subrendo ir
gali lygiomis rungtis su vals
tybės teisėtvarkos ir teisėsaugos
struktūromis.

šv. Mišių, per k u r i a s k a r t u su
bažnyčios choru giedojo ir Biržų
„Atžalyno" mokyklos mokiniai
bei mokytojai, kultūros namuo
se moksleiviai parodė programą,
skirtą knygnešiams a t m i n t i .
• Z a r a s u o s e kovo 20 d. įre
gistruotas Lietuvos samariečių
bendrijos Zarasų skyrius. Sky
riaus pirmininku išrinktas kun.
R. Kavaliauskas. S k y r i u s pasi
rinko dvi a k t u a l i a s veiklos
kryptis: rūpintis asocialių šeimų
vaikais bei Degučių senelių
namų steigimu.
• Kun. Kęstutis G r a b a u s k a s
atleistas iš Skaruliu klebono
pareigų, paliekant jj Jonavos
klebonu. A p t a r n a u t i Skarulių
parapiją p a t i k ė t a
Ruklos
parapijos administratoriui kun.
Audriui Giedraičiui.

• Panevėžyjekovo 5 d. lankė
Antra, ši mirtis patvirtina
si Irenos Morkuvienės vadovau
klasikinę organizuoto nusikal
jami organizacijos „Tikėjimas ir
tėlių pasaulio taisyklę: iš mafi
šviesa" atstovai, kurie susitiko
jos, kaip ir iš KGB, savo noru
su jaunimu, pasakojo apie šios
nepasitraukiama — arba soli
organizacijos, vienijančios vai
darumas ir ištikimybė „bo
kus su negalia, jų t ė v u s bei
sams", arba į Anapilį.
draugus, veiklą.
Mūsų gyvenimo realijų suvo
• Meškuičių
vidurinėje
kimas turėtų padėti piliečiui ir
mokykloje (Šiaulių raj.) kovo 23
rinkėjui apsispręsti.
d. pašventintas tikybos kabine
tas. Mokyklos d i r e k t o r i u s A.
• Marijampolės Šv. Arkan- Mačiulis dėkojo mokiniams ir jų
gelo Mykolo bažnyčioje kovo tėvams. Švietimo skyriui, klebo
29-31 d. Gavėnios rekolekcijas nui S. Paliūnui už p a r a m ą įren
vedė Kun. Ričardas Repšys, MIC giant tikybos kabinetą.
Pamokslininkas dažnai minėjo
• Panevėžio ateitininkų
naująjį Katalikų Bažnyčios
kuopa kovo 12 d. K r i s t a u s
Katekizmą.
Karaliaus k a t e d r o s kriptoje
• Naujamiestyje kovo 24 d. paminėjo k u n . A. Lipniūno
buvo paminėti knygnešiai. Po 91-ąsias gimimo metines.

Velykų rytas Vilniuj"

maistą. Pagaliau nėra ko iš mūsų per daug stebėtis
Mūsų kūnai tebėra išbadėję. Valgykloje gauname, tiesa.
neblogas porcijas, bet iš jų niekada dar nebuvome tikrai
sotūs. Tik užkandame.
Jeigu kuris iš mūsų išeiname dirbti pas ūkininką
tai ten pavalgome daugiau, skaniau ir sočiau. Tada mes
savo maisto kortelės atkarpą atiduodame geresniam
savo draugui, kad jis mūsų porcija galėtų pasinaudoti,
nuėjęs valgyklon. Šitokios dovanos visų buvo mielai lau
kiamos. Lengvai tomis dienomis suvalgydavome po dvi.
net po tris pietų porcijas. Jeigu anuomet, dar stovyk
loję gyvenant, kas nors mums būtų suruošęs valgymo
varžybas, tikrai būtumėm išėję čempionais prieš bet
kokius anglus. Šiandien tai atrodo kaip kokia perdėta
pasaka, tačiau po karo mes ir panašūs likimo draugai.
kaip karo belaisviai ir kacetininkai įsitikino, kad žmo
gus ir pusbadžiu maitinamas gali ilgai gyventi nepra
rasdamas gyvybės. Tačiau taip pat teisybė, kad negrei
tai teįmanoma „atsiganyti".
Wig8ley stovyklos kaimynystėje buvo keli ūkininkai,
kurie laikė karves. Mes laukdavome pavakarių - kar
vių melžimo. Kai matydavome karves jau suvarytas į
krūvą, pasiėmę kariškus katiliukus, kurių stovykloje
nestigo, traukdavome pieno pirkti. Pienas nebrangus,
gaudavome po penkis šilingus smulkioms išlaidoms, tad
pinigų turėjome Netolimame kaime mažos krautuvėles
savininkė mus irgi užjautė Jeigu kaimo gyventojai ik'
vakaro jau buvo apsirūpinę duona, senute likusius

Danutė

Kieno

Bindokienė

šventė?

no portretai, neaidi: „Visų šalių
proletarai vienykitės!"
Dar nepraėjo nei dešimtmečio,
kai nuo pjedestalų virto Lenino
statulos, plačiai atsivėrė KGB
rūsių durys, iš gatvių pavadi
nimų dingo komunistinių he
rojų vardai, o sovietija buvo pri
versta iš po savo letenos paleis
ti pavergtas tautas. Ar anuo
met, žydint trispalvėms Vil
niaus Katedros aikštėje ir mi
nioms kartojant žodį „Lietuva!",
būtume tikėję, kad po šešerių
metų nepriklausomos Lietuvos
Respublikos Seimas laisvanoriš
kai priims įstatymą, vėl įtei
sinantį komunizmo šventę!
Šiemet g e g u ž ė s pirmąją
Maskva vėl puošėsi raudonomis
vėliavomis ir atgyjančio komu
nizmo šūkiais. Neseniai Rusijos
parlamente vėl įsitvirtinusi ko
munistų partija atvirai siekia
savo vadą pasodinti Kremliuje,
jeigu gerai pavyks birželio 16 d.
prezidentiniai rinkimai. Raudo
Ne visuomet ji tokį įvaizdį tu noji Kinija, komunistinė Kuba
rėjo, nes tai sena, prieškrikščio taip pat iškilmingai minėjo
niškų laikų šventė, pažyminti „Tarptautinę darbo žmonių
pavasario pradžią, ypač iškil šventę". Tuo niekas net nesiste
mingai švęsta anglosaksų ir bi, tačiau j tas gretas šiais
germanų tautose. Jos papročiai metais jau įsijungė ir mūsų tė
— maždaug kaip vėlesnių laikų vynė...
Joninių: su žalumynais, vaini
LDDP gegužės 1 d. ruošė šau
kais, būrimais, pasilinksmini nias iškilmes komunistinės
mais ir laužais. Gražiausia apy šventės proga Joje, kaip prane
linkės m e r g i n a buvo vaini šama iš Vilniaus, dalyvavo 150
kuojama „gegužės karaliene'', LDDP narių, naujasis ministras
j a u n i m a s visą dieną šokdavo pirmininkas Mindaugas Stan
apie a u k š t ą stiebą, įtvirtintą kevičius ir kiti svarbūs LDDP
miestelio, kaimo ar miško aikš asmenys. LDDP pirmininko pa
tėje, papuoštą vainikais ir kas reigas iš A. Šleževičiaus pavel
pinais. Viduramžiais anglų au dėjęs, Seimo pirm. Česlovas Jur
toriai (ypač Chaucer) šį paprotį šėnas pasidžiaugė, kad „Dabar
minėjo savo raštuose. Vėliau štai Lietuvoje vėl atgimė ši gra
Airijoje Katalikų Bažnyčia ge ži tradicija". O gegužės pirmoji
gužės pirmosios linksmybės yra svarbi, „integruojantis į Eu
nukėlė į kitą buvusią pagonišką ropos Sąjungą". Reportaže nepa
šventę, birželio 24 d., paskyru minėta, ar Juršėnas, Stankevi
si ją šv. Jonui, o Anglijoje įsi čius, Karosas, Visockas bei kiti
galėję puritonai uždraudė „nuo tolygūs š v e n t ė s d a l y v i a i ,
dėmingus" pasilinksminimus ir pasipuošę vainikais, raudonais
p a m a ž u gegužės pirmosios tra (o kokiais daugiau?) kaspinais,
dicijos pradėjo merdėti, iki šoko apie „gegužinį stiebą".
maždaug devynioliktojo šimt Nepažymėta ir ką išrinko „ge
mečio pabaigos. Tuomet Europa gužės pirmosios karaliene". Ži
j a u b u v o s u s i p a ž i n u s i s u noma, mes galėtume nesunkiai
Markso teorijomis, o gegužės atspėti...
pirmoji pradėta vadinti Tarp
Jeigu kiek vengiama parody
t a u t i n e darbininkų diena.
ti tikrąsias gegužės pirmosios
Tik visiškas naivuolis šian spalvas, tai ši šventė turėtų
dien drįstų paneigti, kad naujo įgauti senoviškąją — pavasario
ji gegužės pirmosios sąvoka pradžios — prasmę. Tik kažin,
nėra išperėta komunizmo lizde. ar to galime tikėtis, nes socialis
Dangstytis jos ..tarptautinio tų partijos pirm. Albinas Visoc
įvaizdžio" kauke yra tikra ne kas teigė, kad „vienintelis
sąmonė. Tai nereiškia, kad die LDDP Seime žengtas geras
na, skirta pagerbti darbininkus, žingsnis — tarptautinės darbo
kurių p r a k a i t u remiasi krašto šventės įteisinimas". Jis taip
ekonomija ir jo gyventojų gero pat apgailestavo, kad „tokia
vė, y r a kažkaip nepriimtina. garbinga partija, kaip LDDP,
JAV švenčia tokią šventę va prisideda prie laukinio kapi
talizmo Lietuvoje kūrimo".
saros pabaigoje, pavadinusi ją
Labor Day (Darbo diena, nors
Gal per anksti dūsauja Visoc
niekas tą dieną nedirba), tačiau kas ir kiti, jeigu Seimo rinkimus
ji nedvelkia komunizmo tvaiku, vėl laimės LDDP dauguma, tu
žmonių pasąmonėje nešvysčioja rės progą sukurti ir proletarizMarkso, Engelso, Lenino, Stali mą...
Jeigu paklausime minios lie
tuvių (nepaisant, kur jie gy
vena), ką jiems primena gegužės
pirmoji, be jokios abejonės, nu
aidės griausmingas atsakymas:
komunizmo šventę, kurios įvaizdžiai dar ilgai — o gal niekuo
met — neišdils iš atminties.
Raudonų vėliavų miškas, plaka
tai, paradai, komunistines idė
jas bei vadus liaupsinantys
šūkiai ir ugningos kalbos iš tri
būnų, kad atėjo galas visiems,
drjstantiems stoti bolševizmo
progresui a n t kelio. Antroji to
medalio pusė: kalėjimų pože
miai ir kankinimo kameros,
aptaškytos aukų krauju; gulagų
apylinkės kauburiuotos nesu
skaitomais tremtinių kapais;
sandėliais ar pramogų vietomis
paverstos šventovės; melu
užgožti spaudos puslapiai; klas
tojama tautos istorija, žalojama
jos jaunųjų kartų dvasia... Štai
ką m u m s primena gegužės pir
moji!

kepaliukus parduodavo mums, kad ir be kuponų. Bet
neduodavo daugiau kaip po viena kepaliuką asmeniui.
Vakariene stovykloje valgydavome apie šeštą valandą,
tad vasaros vakarais iki naktigulio dar gerokai
išnikdavome. Čia kaip tik ir tikdavo t a s kepaliukas
baltos duonos ir katiliukas šviežio pieno. Kryžmai per
pjovus kepaliuką, tie keturi gabaliukai, suspausti
sumažėdavo kaip vata ar pūkas. Pieno užgeriant, tie
gabaliukai netrukus dingdavo vieno žmogaus burnoje.
Jeigu pats to nebūčiau patyręs, šiandien to netikė
čiau. Po tokios papildomos v a k a r i e n ė s j a u r a m ū s atsi
guldavome nakties miegui.

gui prireikus „klapčiuko" iš kitų tautybių neatsi
rado nė vieno, kuris galėtų Mišioms patarnauti. Lietu
vių atsirado bent keli ir vienas jų išgelbėjo padėtį. Pana
šiai buvo ir su giedojimu. Nors VVigsley stovykloje buvo
įvairių tautybių šokių ir dainų grupelės, tarp jų ir lietu
vių, bet bažnytinės giesmės neįėjo į dainininkų reper
tuarą. Prasidėjus Mišioms tikėjomės, kad moterys
lenkės, kuriu buvo gana daug. pagiedos. Bet kai niekas
nerodė jokios iniciatyvos, lietuviai tik susižvalgėme ir
suėjome arčiau vienas kito. Be muzikos palydos, be diri
gento, užtraukėme ..Pulkim ant kelių" ir kitas įpras
tas giesmes, tuo sudarydami visiems pamaldų daly
viams, šventadienišką, bažnytinę nuotaiką.

Pamaldos stovykloje
Nors visoje Britanijoje nemažai garsių katedrų ir
bažnyčių, nepasakyčiau, kad šiandien Anglija yra labai
religingų žmonių šalis. Yra visokių. Yra net ir nekrikš
tų, pagonių. Tačiau jie dažniausiai ne europiečiai. Nepai
sant įvairių religinių skirtumu bei įsitikinimu, britai
pripažįsta sekmadienį kaip šventadienį Stovyklos
administracija, atsižvelgdama į mūsų dvasinius reika
lus, kartą pakvietė stovyklon k a t a l i k u kunigą Tikėjo
mės sulaukti kunigo vokiečio ar pabaltiečio, kuris iš
pažinčių galėtų klausyti, bet atvyko anglas Kalbos ne
mokėjimas visą reikalą sutrumpino ir mum-, ir kuni
gui. Pamaldų metu pasirodė, kad lietuviai, kelis metus
kompaktinėje masėje įvairiose stovyklose pa.'vvene.
greitai orientuojasi ir prisitaiko prie aplinkybių \ u n i

Lietuvos ministro apsilankymas
Birželio mėnesio viduryje mūsų stovykla netikėtai
aplanke nepriklausomos Lietuvos pasiuntinys Londone,
ministras Bronius K. Balutis. Paskubomis subėgę į val
gyklos sale. lietuviai laukėme naujienų iš politinio
pasaulio. Vis dar nenorėjome tikėti, kad Baltijos kraš
tų okupacija, vakariečių nepripažinta, kaip ir Vokieti
jos padalinimas, galėtu ilgai tęstis. Tačiau min. Balu
tis jokiu kalbų mums nesakė, jokiu aiškinimu nedarė
ir bereikalingų, nepagristu vilčių niekam nekele Ap
suptas savo tautiečių, jis visus malonia, pasveikino
rankos paspaudimu. Vieno kito pasiteiravo iš kokio
Lietuvos kampelio kilęs, pasiteiravo apie šeimas ir pana• s,a i-

'Bus daugiau*

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gegužės mėn. 3 d.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
ST. PETERSBURG, FL
GYVA TAUTODAILĖ
TARPTAUTINIAME
FESTIVALYJE
Populiarusis St. Petersburgo
Tarptautinis festivalis š.m. ko
vo 14-17 d. vyko didžiuliame
Thunderdome sporto stadione.
J a m e dalyvavo ir vietos lietu
viai su savo tautinių šokių pro
grama, lietuviškais valgiais ir
kultūriniu paviljonu.
Tautinių šokių šokėjų grupė
„Audra", vadovaujama Teofos
Gaižauskienės, džiugino festi
valio lankytojus šokių įvai
rumu, jų sudėtingumu ir tau
tinių drabužių spalvingumu.
Prie lietuviškų valgių paviljo
no, vadovaujamo Gražinos Vik- torienės, talkino lietuvių klubo
pirm. A. Karnius, A. Kamiene
ir gausokas būrys moterų ir
vyrų. Čia netrūko žmonių, norė
jusių paragauti kugelio, virtinu
kų ir kitų skanėstų.
Kultūriniame paviljone, kurio
pagrindinė organizatorė ir paruošėja buvo Genovaitė Modestienė, buvo išstatyti tautodailės
eksponatai, Lietuvos miestų
vaizdai, žymiųjų lietuvių krep
šininkų nuotraukos ir gintaro
dirbiniai. Šiame paviljone visas
keturias festivalio dienas buvo
rodoma ir demonstruojama
audimo, margučių marginimo,
šiaudinukų darymo ir deginimo
medyje menas. Šio tautodailės
meno specialistės ir puoselėto
jos buvo:
Elena Jasaitienė — demonst
ravo audimo meną. Mėlynais
siūlais užmesta juosta pritrau
kė daug žiūrovų audėjos klausu
sių daug klausimų. Elena jau
šešeri metai dalyvauja šiame fes
tivalyje demonstruodama juos
tų audimą- Elena savo audimo
meną pradėjo Lietuvoje, savo
mamytes mokytojos priežiūroje.
Jos motina Ona Miniatienė, su
laukusi gražaus 90 metų am
žiaus, dar vis tebeaudžia juostas
ir jos kruopščiai išaustas mažas

juosteles pirko susidomėję fes
tivalio lankytojai. Ona Minia
tienė ne tik Eleną išmokė aus
ti, bet ir kitas dvi dukras. Dukra
dr. Birutė Kasparavičienė, žymi
juostų audėja gyvena Clevelande, kita dukra — Tampos mies
te; jos austos juostos taip pat
puošė stalą šiame festivalyje.
Visą savo gyvenimą visos trys
seserys ir motina puoselėja
audimo meną ne tik pačios, bet
mielai ir kitus pamoko. Šiame
festivalyje Eleną pavadavo Au
relija Robertson, talentinga ir
veikli St. Petersburgo lietuvių
bendruomenės narė.
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REALMART II, Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629
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nukus, bet ir jos dėdienė, ži
noma audėja Medeliene išmokė
Niną austi aštuonnyčius ir atlikti
kitokius rankdarbius. Nina Lie
tuvoje baigė Karklinio meno
mokyklą ir iki šiol puoselėja iš
mažens pamiltą įvairią tauto
dailę. Jos šiaudinukais buvo pa
puoštos Šv. Kryžiaus ligoninės,
Baizeko muziejaus ir kitų mu
ziejų kalėdinės eglutės. N i n a
demonstravo šiaudinukų vars
tymą ir televizijoje. Nuo Angli
jos, Čikagos ir dabar Floridos, ji
dalyvauja įvairiuose tarptauti
niuose festivaliuose. Ir šiame
festivalyje jos sudėtingi „sodai"
ir miniatiūriškais šiaudinukais
papuošta ant stalo eglutė pagra
žino ir šį lietuvių paviljoną, ku
riame Nina kruopščiai varstė ir
aiškino šiaudinukų darymą su
sidomėjusiems žiūrovams.
Genovaitė Treinienė, jūrų
vyr. skautininke, Atlanto rajo
no vadė — rodė deginimo medyje
techniką prie savo meniškai iš
dėstytų kūrinių. Genovaitė šią
meno kryptį puoselėja nuo 1975
metų. Ji teigė: „Deginimą me
dyje pradėjau s k a u t a u d a m a " .
Gyvendama Bostone Genovaitė
taip pat buvo ir Tautodailės in
stituto Bostono skyriaus valdy
bos nare. Ruošdavo narių darbų
p a r o d ė l e s , k u r i o s e ir p a t i
dalyvaudavo. Mokė tautodailės
„Neringos" jaunimo stovyklose
bei įvairiose skautų stovyklose.
Be Genovaitės darbų neapsiėjo
nei viena Kaziuko mugė Atlan
to pakraštyje. Nuo Bostono iki
\Vashingtono, Los Angeles, Clevt'lando ir Rochesterio buvo gro-

('ler-!i';r:: FI.. <u.-idomeju-;irm< moksleiviams
Nuotr Elvyros Vodopalienės
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A d a V o d o p a l a i t ė — de
monstravo margučių margini
mą. Ada nuo pat mažens pradė
jo marginti margučius. Su mar
gučiais dalyvauja kiekvienoje
Kaziuko mugėje Washington,
DC, ir Lietuvių
dienose
Baltimorėje. Ada dalyvavo ir
tradiciniame Baltųjų Rūmų
„kiaušinių ridinėjime", Washingtone. Būdama mokytoja,
Ada kasmet dalyvauja ir mo
kykloje suruoštame tarptau
tiniame festivalyje, aiškindama
ir demonstruodama lietuviškų
m a r g u č i ų m a r g i n i m o būdą
mokiniams, tėvams ir mokyto
jams. Ados margučiai labai spal
vingi ir techniškai gražiai
atlikti. Ji net yra sukūrusi savi
tą raštą, į kurį amerikiečiai la
bai kreipia dėmesį, nes atrodo
kaip fejerverkai, kurie spalvin
gai apgaubia visą margutį. Ir
šiame festivalyje prie Ados sta
lo, kurį puošė jos margučiai,
bičių vaškas ir dailininko An
t a n o Tamošaičio „Lithuanian
Easter Eggs" knyga rinkosi
gausus būrys moksleivių ir su
a u g u s i ų stebėti lietuviškų
margučių marginimo techniką.
Nina Liubinienė — šiaudinu
kų varstymo specialistė, bū
dama dar visai jaunutė jau rodė
meniškus sugebėjimus. Jau an
trame skyriuje galėdavo fotografiškai nupiešti rodomą pa
veikslą- Ne tik jos motina mo
kė ją kurti sudėtingus siaudi

,Vi.. V-vi pp.ilaitr T.irpt.nutiniamc festivalyje St,
• - k -r.A
unu marinimo technika
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Tautodailės puoselėtojos St Petersburg, FL, tarptautiniame festivalyje vykusiame s.m. kovo 14-1"/
d. Iš k — Genovaitė Treinienė. Nina Liubinienė. Ada Vodopalaitė ir Elena Jasaitienė.

užbaigt' skautai ir skautes
Nuotr V. Bacevičiaus

žimasi jos darbais Jos medines
lėkštes, dubenys, dėžutes ir kiti
medžio dirbiniai yra išdeginti
temomis, kaip Kryžių kalnas,
Vytis, Gedimino stulpai ar lietu
viška ornamentika. Ir šiame
festivalyje jos darbai puošė
l i e t u v i ų paviljoną, domino
lankytojus ir nemažai jų buvo
parduota.
Keturias dienas visos šios tau
todailininkės nenuilstamai ro
dė, mokė, aiškino ir dirbo savo
pamėgtoje tautodailės srityje.
Galima buvo žavėtis jų ištverme
ir kūrybingumu, o taip pat ir
visų St. Petersburgo lietuvių,
dalyvavusių šiame festivalyje,
energingumu ir darbštumu.
E l v y r a Vodopalienė

DAYTONA BEACH, FL
GĖRĖJOMĖS
„KVARTETO" KONCERTU
I mūsų gražų lietuvių telkinį
pavasarišką nuotaiką atnešė St.
Petersburgo moterų „Kvarte
tas", atlikęs gražią dainų ir dai
liojo žodžio programą-koncertą,
k u r i s vyko balandžio 14 d., tuoj
po lietuviams skirtų pamaldų
Prince of Peace parapijos salėje
Ormond Beach.
„Kvartetą" koncertuoti į
mūsų telkinį pakvietė Daytona
Beach Lietuvių klubo valdyba,
vadovaujama Jono Daugėlos.

Žlibino, muz. F. Viskanto; „Jū
r a t ė ir Kastytis", — Maironio,
su aktorės talentu skaitė D.
Mackialienė, pianinu pritariant
muz. A. Jurgučiui. Pirmoji dalis
koncerto baigiama daina
„Saulėlydis tėviškėje", — žodž.
Talat-Kelpšaitės, muz. B. Gorbulskio.
Po trumpos pertraukos į sce
ną sugrįžo „Kvartetas" ir kon
certo antrąją dalį pradėjo daina
„Mama", skiriama motinoms
pagerbti. Toliau — lietuvių
kompozitorių dainos: „Ar ži
nai", — muz. A. Raudonikio;
svajingai nuskamba tango „Sugrįšk", — duetu S. Ciplienės ir
D. Mackialienės atliktas; žo
džiai Dalilos Mackialienės, arn.
muz. Aloyzo Jurgučio; „Klausyk
širdies", — žodž. V. Bložės, muz.
B. Gorbulskio; „Laukei manęs",
— (iš filmo) žodž. D. Mackialie
nės; poemą „Grybų karas", —
Marcinkevičiaus, atliko Dalila
Mackialienė ir koncertą baigė
daina apie Kauną. Prieš ją dai- I
nuojant Dalila Mackialienė labai
įdomiai mintimi nukėlė visus į
Lietuvos gražiausią miestą, lai
kinąją buv. sostinę Kauną, iš
sakė pačias gražiausias vieto
ves, kur gyventa, kur džiaug
tasi, kur augta. Po šio įdomaus
intarpo, gražiai skambėjo „Dai
n a apie Kauną", atskleidusi
kiekvienam gražiausių prisi
minimų.

Prieš koncertą parapijos baž
nyčioje vyko lietuviams skirtos
pamaldos. Šv. Mišias aukojo
kun. Ričardas Grasso, pamoksle
pasveikinęs pamaldų dalyvius
Velykų švenčių linkėjimais. Pa
maldų nuotaikas praturtino
choras „Sietynas", vadovau
j a m a s muz. Antano Skridulio,
pagiedojęs keletą velykinių
giesmių, kur taip gražiai skam
bėjo „Aleliuja, Aleliuja!" Mišių
skaitymus ir tikinčiųjų savos
kūrybos maldą skaitė Kazimie
ras Barūnas. Aukas nešė Jani
na Bartkienė, Vladė Lapėnienė
ir Ona Žolynienė. Pamaldos —
t a i dar kartą išgyventos šven
tinės nuotaikos.
Tuoj po pamaldų į parapijos
salę susirinko daugiau negu 90
šio telkinio ir iš kitur atvykusių
žmonių.
„Kvarteto" koncerto progra
mai vadovavęs klubo vicepirmi
ninkas Algirdas Šilbajoris pa
s v e i k i n o „ K v a r t e t ą " — jo
steigėją akt. Dalilą Mackialie
nė, muzikinį vadovą Aloyzą Jurgutį, dainininkes Aldoną Baukienę, Stellą Cipkienę ir Alvi
tą Kerbelienę, padėkojo už atvy
kimą ir pakvietė į sceną koncer
tui.
„Kvarteto" siela akt. Dalila
Mackialienė tarė nuoširdų ačiū
Lietuvių klubo valdybai už pa
kvietimą, prisiminė savo gyven
t a s Daytonoje dienas, pažymė
dama, kad čia yra jos antrieji
namai.
Koncertas pradėtas susikau
pimo valandėle — „Mergaitės
malda", — kurią pianinu atliko
muz. Aloyzas Jurgutis.
Po to gėrėjomės gražiai skam
bančiomis dainomis: „Gyveni
mo ruduo", — muz. J e r r y Bock;
„Auksiniai lapai", — muz. Maurice J a r r y ; „Saulė padangėje
nušvito", — arn. muz. Aloyzo
Jurgučio; „Dainelė apie tiltą".
- žodž. K. Kubilinsko, muz. E.
Balsio: Ežerėliai" — žodž. S

Salėje po kiekvienos dainos ar
dailiojo žodžio skaitymo pasi
pildavo plojimų audra, o kon
certą užbaigus, plojimai negrei
tai nutilo.
Į sceną atskubėjo žvalus Dovydukas, Onos ir Stasio Daržinskų vaikaitis su gėlėmis — ve
lykinėmis verbomis ir apdo
vanojo kiekvieną dainininkę, o
Ona Lanienė klubo vardu prise
gė gražų gėlės žiedą muz. vado
vui Aloyzui Jurgučiui.
„ K v a r t e t o " gražios, gerai
skambėjusios dainos apie meilę,
tėvynės klonius, Lietuvą, atnešė
kiekvienam malonią dvasinę at
gaivą ir pavasarišką nuotaiką.
„ K v a r t e t a s " gražiai atro
dantis vienetas, dainuoja giliu
įsijautimu į tekstus, nuotaikas
išreiškia judesiais. Ir šis kon
certas rodo, kiek reikia įdėti šir
dies, meilės dainai, turtinant
mūsų kultūrinį gyvenimą. Tad
tariame „Kvartetui" nuošir
džiausią ačiū!
Algirdas Šilbajoris pabaigoje
žodžiui pakvietė klubo pirmi
ninką Joną Daugėlą. Pirminin
kas šio teikinio lietuvįų vardu
padėkojo „Kvartetui", vado
vams — Dalilai Mackialienei ir
muz. Aloyzui Jurgučiui už
mūsų aplankymą, už gražų kon
certą, kvietė nepamiršti mūsų ir
ateityje. Gražiai įvertino akt.
Dalilos Mackialienės, „Kvar
teto" įkūrėjo našią veiklą, pa
žymėdamas, kad ji ir Daytonoje
gyvendama buvo pirmoji kultū
rinės veiklos pradininkė. Pabai
goje jis pristatė visus „Kvarte
to" dalyvius. Padėkojo G. ir A.
Viktorams už „Kvarteto" at
vežimą.
Klubo valdyba visus svečius
pavaišino sumuštiniais, vynu ir
kava. Valandėlę vyko gražus su
svečiais pabendravimas, dauge
lis svečiams reiškė padėka, atsi
naujino pažintys, dalintasi prisi
minimais.
J u r g i s .Janulaitis
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BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bis. 312-58M100
Ftt.31MSWW7

RIMAS L. STANKUS
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• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK KAITORŠ
7922 S. Pul«ki Rd.
»34S S. Arche| Ave.

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danutę Measr. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.
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IHCHIGAN
COLDVVEU BANKER RRST AMERICAN
lON.VVhittakerSt.
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V I D A B. ŠVABAS
MISCELLANEOUS

Tel. namų
bus.
fax.
v.m.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

616-756-140S
616-469-3950
616469-5445
616469-7236

Perkant ar parduodant
• namus • žemę • ūkius arba
komercinę nuosavybę

Turiu Ctitcagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

FOR RENT
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
M GYVYSSS DRAUDIMAS.
Agentas Frante Zapolis ir Off Mgr
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
320«Vt WMt tSth StrMt
T * . (TOS) 424-SSS4
(312) 5S1-M54

Išnuomojamas 8 dMetių kamb. 2
mleg. butas su Šiluma ir karstu van
deniu. Pensininkams be gyvuliukų.
Galiu padėti nuvažiuot į krautuvas
apsipirkti. Tel. 312-737-1097.
H E L P VVANTED

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R< Jankauskas,
tel. 708-989-2658.

HELPVMMTED
Uve-ln, Palos Hts., IL vic. to care for
3 children in exchange for room, board
and cash. Mušt speak some English.
Tel. 709-389-9141.

IEŠKOMAS SPAUSTUVES
PRESO OPERATORIUS:
Išmokysime dirbti su mažu „offset"
presu. Naudojama daug spalvų,
didelis* greitis, aukštos kokybes dar
bas. Pageidaujama šiek tiek angių
kalbos. Adresas: American
wood 9934 S. KedzM
Perk, tel. 709-428-7211, exL 3 1 .
Kalbėti su Andrzej.

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas
prieinamomis kainomis,
jums patogiu Mcu. Draudimas
garatuotas. Kreiptis:
Gediminas: tel. 312-925-4331

IESKO D A R B O

BS. Savingš Bonds
MakeGreatGiffe.
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VM. smilaus moteris, med. se
sers padėjėja, gali prižiūrėti vai
kus, ligonius ir padėti namų ruo
šoje. Turi rekomendacijas. Tai.
708-655-4965

VM. smilaus moteris Ieško
bot kokio darbo.
Tol. 312-4336-4948

Pranas Zunde

KAZYS BIZAUSKAS
1893-1941
Dviejų t o m ų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 psl.
Plačiai a p r a š o m a K. Bizausko g y v e n i m a s ir veikla
d i p l o m a t i n ė j e tarnyboje. G a u n a m a D R A U G E .
P a p i g i n t a i — 6 dol. u ž k n y g ą
Su p e r s i u n t i m u — 8 d o l .
Illinois valstijos g y v . p r i d e d a „State sales t a x " - 0.53 dol.

r

Vilius Pėteraitis
LIETUVIŠKAI A N G L I Š K A S

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

RENGINIAI ČIKAGOJE
— Gegužės 4 d. — Montessori „Žiburėlio" mokyklos
vedėjos Danutės Dirvonienės
pagerbimas ir jos vardu stipen
dijų įkūrimo vakaras PLC,
Lemonte.
— JAV ambasadorius Lietu
vai James Swihart atvyksta į
Čikagą ir ta proga susitiks su
lietuviais jam ruošiamame ban
kete Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje.
Gegužės 5 d. — „Laiškai
lietuviams" metinė šventė Jau
nimo centre.
— Abiturientų pristatymo po
kylis 5 v.p.p. Condesa del Mar.
Rengia LMKS federacijos Čika
gos skyrius.
— „Pavasario g a r s a i " —
„Saulutės" labdaros koncertėlis
12 vai. vidudienį, Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemonte. Dainuos
sol. Nerija Linkevičiūtė.
— Dr. Laimos Andrikienės,
Lietuvos Seimo narės praneši
mas „Lietuvos politinė ir ūkinė
padėtis" 12 vai. (po šv. Mišių)
PLC didž. salėje, Lemonte.
Gegužės 10 d. — Kazio Kęs
tučio Šimo fotografijų parodos
atidarymas 7:30 v.v. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre.
Gegužės 1 1 d . — „Amerikos
lietuvių radijo" valandėlės,
vadovaujamos Anatolijaus Siu
to, pokylis 7 v.v. Jaunimo
centre.
Gegužės 12 d. - Pal. J.
Matulaičio misijos Motinos die
nos pietūs PLC, Lemonte.
Gegužes 14 d. — Šakiečių
klubo narių pusmetinis susirin
kimas Šaulių namuose.
Gegužės 18 d. — Maironio
lituanistinės mokyklos mokslo
metų užbaigimas ir gegužinė
PLC, Lemonte.
— ŠALFAS s-gos Sporto pir
menybių Čikagoje pokylis Jau
nimo centre.
— Čikagos Lituanistinės mo
kyklos šventė Jaunimo centre.
Gegužės 19 d- — Ateitininkų
Šeimos metinė šventė Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje ir Atei
tininkų namuose.
— Lietuvos Vyčių koncertas
Jaunimo centre.
— Jaunimo centro Moterų
klubo pusryčiai Jaunimo centre.
Gegužės 24 d. - Suvalkiečių
draugijos susirinkimas Šaulių
namuose.
Gegužės 27 d. — Mirusiųjų
prisiminimo ir pagerbimo visuo
meniškos iškilmės prie Steigėjų
paminklo Šv. Kazimiero liet.
kapinėse (tuoj po šv. Mišių ka
pinėse). Iškilmes praveda Šv.
Kazimiero kapinių kapų sklypų
savininkų dr-ja ir Bendruome
nės Pasauliečių komitetas, gar
bės sargyboje dalyvaujant šau
liams ir ramovėnams.
Birželio 1 d. — Pedagoginio
Lituanistikos instituto diplomų
įteikimo v a k a r a s J a u n i m o
centre.
Birželio 2 d. — Anglijos
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių
namuose.
— Čikagos ir apylinkių Ne
kaltai Pr. Marijos seselių rėmė

jų metinis narių susirinkimas.
Šv. Mišios 8 vai. r. M. Marijos
gimimo parapijos bažnyčioje
Marąuette Parke. Po Mišių susi
rinkimas ir pusryčiai parapijos
salėje. (Bus r e n k a m a s nario
mokestis).
— Muz. Manigirdo Motekaičio mokinių baigiamasis koncer
tas J a u n i m o centre.
Birželio 7-9 d. - Čikagos
lietuvių s k a u t ų ir skaučių sa
vaitgalio stovykla — Jamboree.
Birželio 9 d . - Suvalkiečių
d-jos gegužinė Šaulių namuose.
— Korp. „Giedra" premijos
Birutei J a s a i t i e n e i įteikimas
PLC, Lemonte.
Birželio 16 d. — Lietuvių
gedulo ir vilties diena — Birželio
tragiškųjų dienų minėjimas
PLC, Lemonte. Rengia LB Lemonto a p y l i n k ė . Minėjimas
pradedamas 11 vai. ryto iškil
mingomis pamaldomis Pal. J.
Matulaičio misijos koplyčioje.
— Tėvo dienos pietūs PLC,
Lemonte. Rengia PLC renginių
komitetas.
Birželio 23 d. — Ateitininkų
namų gegužinė n a m ų sodelyje.
— Tauragės Lietuvių klubo
pusmetinis narių susirinkimas
2 v. p.p. Šaulių namuose.
Birželio 29 d. - Balzeko
Lietuvių Kultūros muziejaus
30-mečio puota 6 vai. vak.
muziejaus „ G i n t a r o " salėje.
Birželio 30 d. — 33 sis „Gin
t a r o " balius 4:30 v. p.p. Oak
Lawn Hilton didž. pokylių salė
je. Bus pagerbiamos pasižymė
jusios moterys.
— Brighton P a r k o Lietuvių
namų savininkų dr-jos gegužinė
Šaulių namuose.
Liepos 3 d. — „Antro kaimo"
spektaklis J a u n i m o centre.
Liepos 4 d. — Lietuvos Vyčių
Vidurio Amerikos apygardos
metinis piknikas Jono Stankū
no restorane ir sodyboje, Pines,
Indiana.
Liepos 5 d. — Susipažinimo
vakaras ir šokiai (X Lietuvių
Tautinių šokių šventės proga) 8
vai. vak. Navy Pier, Grand Bali
room, Čikagoje.
— Skautininkų, ių susipažini
mo sueiga J a u n i m o centre.
L i e p o s 6 d. X Lietuvių
Tautinių šokių šventė 1 vai.
p.p. Rosemont Horizon, Rosemont, IL.
— Tautinių šokių šventės
pokylis Hyatt Regency, O'Hare,
Grand Ballroom, Resemont, IL.
L i e p o s 7 d. — X Tautinių
šokių šventės užbaigimo šv.
Mišios.
— PLC gegužinė PLC namų
sodelyje, Lemonte.
Liepos 9 d. — Koncertas
Jaunimo centre.
Liepos 14 d. — Šv. Kazimiero
seserų vienuolijos Vasaros fes
tivalis vienuolyno kieme, Či
kagoje.
— Lietuvių k a r i ų veteranų
s-gos „Ramovė" išvyka prie
prezidentinių eglių Interna
tional Friendship Gardens, Michigan City, Indiana.
L i e p o s 21 d. — Lietuvių

Tautinės sąjungos Čikagos sky
— E. Dauguvietytės-Kudabier i a u s gegužinė Ateitininkų nės 2 veiksmų komedija „Susi
n a m ų ąžuolyne.
tikimas" 12 vai. vidudienį (tuoj
Liepos 26-28 d. - Brighton po šv. Mišių) PLC Lemonte. Da
P a r k o festivalis Čikagoje ant lyvauja E l e n a Dauguviety
W e s t e r n Blvd. (tarp 43-47 tė Kudabiene ir Vitalis Žu
gatvių).
kauskas.
Liepos 28 d. - „Draugo"
— Zarasiškių klubo gegužinė
metinė gegužinė Marijonų sode Šaulių namuose.
lyje prie „Draugo".
Spalio 12 d. - LB Lemonto
— Šakiečių klubo gegužinė apylinkės ruošiamas pokylis
Šaulių namuose.
PLC, Lemonte.
Rugpjūčio 11 d. — Lietuvių
Spalio 13 d. - JAV LB Vidu
Krikščionių Demokratų sky rio Vakarų apygardos v-bos
riaus gegužinė 1 v.p.p. Vlado ir ruošiami pietūs (12 vai.) PLC
Lidijos Šoliūnų sodyboje Willow salėje, Lemonte.
Springs, IL..
Spalio 18 d. — Koncertą
Rugpjūčio 18 d. - PLC partizanams šelpti PLC, Lemon
gegužinė ir laimingų bilietų te, rengia Partizanų globos
t r a u k i m a s PLC sodelyje, Le komitetas.
monte.
Spalio 19 d. — „Puota jūros
Rugpjūčio 25 d. — Illinois dugne" — Čikagos lietuvių jūrų
Lietuvių Respublikonų lygos skautijos metinis renginys PLC,
metinė gegužinė PLC, Lemonte. Lemonte.
Rugpjūčio 3 0 , 3 1 ir rugsėjo
Spalio 20 d. — Illinois Lietu
1 d. — Lietuvių Tautinės s-gos vių Respublikonų lygos 30 metų
24-si8 seimas Balzeko Lietuvių veiklos pažymėjimo pietūs PLC,
Kultūros muziejaus patalpose. Lemonte.
Rugsėjo 5-7 d. — „Šviesos— Koncertas Jaunimo centre.
S a n t a r o s " suvažiavimas PLC, Rengia Partizanų globos ko
Lemonte.
mitetas.
Rugsėjo 7 d- — Lithuanian
— Šakiečių klubo „OktoberMercy Lift labdaros balius — fest" Šaulių namuose.
„Auka — artimo meilės menas", Spalio 25 d. — Suvalkiečių
ruošiamas Čikagos Meno in klubo metinis susirinkimas
stitute (Art Institute of Chi- Šaulių namuose.
cago).
Spalio 25-27 d. - Moters
— Čikagos Lituanistinės mo savaitgalis PLC, Lemonte. Ren
kyklos mokslo metų pradžios gia PLC renginių komitetas.
minėjimas J a u n i m o centre.
Spalio 25-27 d. - Filatelistų
Rugsėjo 8 d. — LB Lemon- dr-jos „Lietuva" 50 metų veik
to apylinkės gegužinė PLC, los sukaktuvinė paroda Balzeko
Lemonte.
Lietuvių Kultūros muziejuje.
R u g s ė j o 13 d. — Dailės Oficialus atidarymas spalio 26
parodos „Tobulybė egzilyje" d. 10 vai. ryto.
atidarymas 7 v.v. Balzeko Lie
Spalio 26 d. — Lietuvos Duk
tuvių kultūros muziejuje. Pa terų dr-jos pokylis Jaunimo
rodoje dalyvauja įvairių tautybių centre.
Čikagos dailininkai — imi
S p a l i o 26-27 d. - JAV LB
grantai.
XIV Tarybos sesija Čikagoje.
Rugsėjo 15 d. — Tauragės
Spalio 27 d. — Anglijos lietu
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių vių klubo narių metinis susirin
namuose.
kimas 12 vai. Jaunimo centre.
— JAV Vidurio Vakarų apy 11:15 vai. r. šv. Mišios Jėzuitų
gardos ruošiama Lietuvių diena koplyčioje už gyvus ir mirusius
— g e g u ž i n ė PLC sodelyje, narius.
Lemonte.
L a p k r i č i o 2 d. — Lietuvių
— Putnamo seselių rėmėjų fondo pokylis PLC, Lemonte
pokylis Jaunimo centre.
Lapkričio 12 d. — Zarasiškių
Rugsėjo 22 d. - „Draugo" klubo narių pusmetinis susirin
m e t i n i s pokylis Martiniąue kimas Šaulių namuose.
salėje.
L a p k r i č i o 16 d. — Lietuvių
Rugsėjo 27 d. — „Las Vegas Operos tradicinis pokylis ir lai
n a k t y s " PLC, Lemonte.
mingų bilietų traukimas Jauni
Rugsėjo 28 d. — „Las Vegas mo centro didž. salėje.
n a k t y s " PLC, Lemonte.
— „Lituanicos" futbolo klubo
Spalio 5 d. - JAV LB Kultu metinis pokylis PLC, Lemonte.
ros tarybos globojamas Hamil
— L a p k r i č i o 24 d. - Rudens
tono lietuvių teatro „Aukuras" madų paroda PLC, Lemonte.
J. Žemaitės apysakos „Petras
— Lietuvos Kariuomenės at
Kurmelis" inscenizavimas Jau kūrimo 78 metų sukakties mi
nimo centre.
nėjimas Šaulių namuose. Ren
Spalio 6 d . - „Margučio U" gia Lietuvių karių veteranų
radijo programos ruošiamas s-gos „Ramovė" Čikagos sky
koncertas Jaunimo centre.
rius.

L a p k r i č i o 26 d. — Šakiečių
klubo narių metinis susirinki
mas Šaulių namuose.
L a p k r i č i o 29 d. — Dailės
parodos „Freiburg 1946", skir
tos lietuvių dailės mokyklos
„Ecole des Arts et Metiers"
Freiburge, Vokietijoje, 50-mečiui, atidarymas 7 v.v. Balzeko
Lietuvių Kultūros muziejuje.

G r u o d ž i o 1 d. — Tradicinių l i e t u v i ų klubo narių m e t i n i s
lietuviškų kalėdinių šiaudinu s u s i r i n k i m a s Šaulių n a m u o s e .
kų darymo pamokos 11 vai. r.
— J a u n i m o centro m e t i n e va
Balzeko Lietuvių kultūros mu k a r i e n e J a u n i m o centre.
ziejuje.
G r u o d ž i o 2 0 d. - P L C K ū
G r u o d ž i o 6 d. — Jūrų skau čios, L e m o n t e .
čių.-tų Kūčios PLC, Lemonte.
G r u o d ž i o 21 d. — M a i r o n i o
G r u o d ž i o 7 d. — ..Metų žmo l i t u a n i s t i n ė s mokyklos K a l ė d ų
gaus" pokylis Balzeko Lietuvių e g l u t ė P L C . Lemonte.
Kultūros muziejuje. Pradžia
G r u o d ž i o 31 d. — L i e t u v i ų
R E I K I A PAGALBOS
6 v.v.
Operos Naujųjų Metų s u t i k i m a s
Onai Pranckevičiūtei, buvu
G r u o d ž i o 7-8 d. — Muge
J a u n i m o centre.
siai lietuvių senelių globos bazaras PLC, Lemonte.
— Naujųjų M e t ų s u t i k i m a s
n a m ų savininkei, reikalinga
G r u o d ž i o 8 d. — Tauragės P L C , L e m o n t e .
s k u b i lietuvių visuomenės
pagalba. Ji daug metų buvo ži
noma Čikagoje ir kitur, kaip
l i e t u v i ų senelių
globėja.
Nemažai senelių rado Onos
Pranckevičiūtės globos namuo
se priežiūrą ir ramų gyvenimą,
nes čia galėjo lietuviškai susi
kalbėti, gyventi jaukiai, kaip
Gyveno Crete, IL. anksčiau Chicagoje, Marquette Parko
apylinkėje.
savo namuose, užmokestis buvo
Mirė 1996 m. gegužės 1 d., 5:30 vai. vakaro, sulaukęs 72
prieinamas. Tačiau viskas pasi
metų.
baigė, kai Ona sunkiai susirgo
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 47 m.
Alzheimers liga. Dabar ji visiš
Nuliūdę liko: žmona Joana K u k t a i t e . sūnus dr. Arvydas.
kas ligonis, negali nieko tvarky
marti Michele, anūkai Ashley ir Aras bei kiti gimines JAVti, pati reikalinga kitų priežiū
bėse, Lietuvoje, Australijoje ir Kanadoje.
ros. Užuot globojusi kitus, pati
Velionis pašarvotas penktadieni, gegužes 3 d. nuo 3 iki
reikalinga nuolatinės globos. Ją
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
prižiūri ir globoja, iš Lietuvos
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužes 4 d. Iš laidojimo
atvykęs, jos brolis Jonas Prancnamų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
kevičius. Jie jokių pajamų
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto
neturi, o reikia gyventi — ir
gedulingos šv. Mišios už velionio siela. Po Mišių velionis bus
maistui, ir vaistams, ir namo
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
išlaikymui reikia lėšų. Kol buvo
Vietoje gėlių prašoma aukoti pasirinktai labdarai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
sveika, Ona Marąuette Parke
dalyvauti šiose laidotuvėse.
turėjo namus, buvo užpirkusi
Cedar Lake, IN, buvusį sale
Nuliūdę: ž m o n a , s ū n u s , m a r t i , a n ū k a i ir kiti giminės.
ziečių vienuolyną ir ketino ten
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus f Donald M. Petkus.
įruošti lietuviams seneliams
Tel. 312476-2345 arba 800-994 7600.
globos namus. Ji daug aukojo
bažnyčioms ir labdaringoms or
ganizacijoms.

A.tA.
VYTAUTAS JUOZAS
DAILIDĖ

J

Kai Alzheimers liga sumen
kino jos protą, nežinia, kur
dingo visas Onos turtas ir pini
gai. Brolis kreipėsi į lietuvį ad
vokatą, kuris tvarkė Onos
reikalus, bet rezultatų — jokių.
Ona ir Jonas Pranckevičiai dar
tebegyvena šiuo adresu: 3222
W. Marąuette Rd., Chicago, IL
60629, tel. 312436-6294. Jeigu
k a s galėtų pagelbėti, prašoma
kreiptis tuo adresu.
Jonas Pranckevičius
• Panevėžyje kovo 15 d.
vyko renginiai Knygnešių die
nai ir garsaus knygnešio Jurgio
Bielinio 150-osioms gimimo me
tinėms paminėti. Savo giesmė
mis juos pradėjo Biržų Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčios jaunimo
choras ir „Atžalyno" mokyklos
mokiniai. Kovo 16 d. Suoste,
kur palaidotas žymusis knygne
šys Jurgis Bielinis, buvo auko
jamos šv. Mišios. Tą pačią dieną
Suosto pradinei mokyklai buvo
grąžintas prieškarinis Jurgio
Bielinio vardas.

R$ midlcind Padarai
^ ^ ^ ^ ^

Sav.ngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2 5 6 7 W E S T 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400
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(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

MIRTIES SUKAKTI MININT

A.tA.
Muzikas
NIKODEMAS J. KULYS
1982 m. gegužės 2 d. palydėjome į Amžinybę savo mylimą
tėvelį Niek. J i s buvo Šv. Mykolo parapijos vargonininkas; 40
metų vadovavo šios parapijos chorui, buvo privatus smuiko
ir pianino mokytojas, žurnalo „Muzikos žinių" redaktorius.
Deja, jo smuikas ir pianinas, daug metų džiuginę parapi
jiečius ir mokinius nuostabiomis melodijomis stovi jo namuo
se nebylūs jau keturiolika metų.
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios už velionį bus auko
jamos šeštadienį, gegužės 4 d. 7 vai. ryto Tėvų Marijonų
koplyčioje prie „Draugo".
Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Nikodemą
savo maldose.
Liūdintys: s ū n ū s J o e i r V i n c e n t a s .

Mokyklos ir jaunystės d r a u g u i

A.tA.
VACLOVUI RUTKAUSKUI
Amžinybėn iškeliavus, liūdinčią dukrą AUDRONE
su vyru, mirusių brolių a n ū k e s ALDONA ir REGINĄ
Amerikoje bei a n ū k u s K E S T U T U I ir ZENONĄ Lie
tuvoje, taip pat brolį J U R G I nuoširdžiai užjaučia ir
k a r t u liūdi:
Elzbieta
Gumbaragienė
Jonas
Lukoševičius
Petras ir Irena
Beinarauskai
Vladas ir Elena
Paliulioniai

A.tA.
VACLOVUI RUTKAUSKUI
mirus, jo dukrą A U D R O N E PAULAUSKIENE, jos
vyrą STEPĄ, Lietuvoje likusią žmoną JANINĄ
R U T K A U S K I E N E nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u
liūdime.
Audronės

draugai
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Besišypsantis veidas ir malonus patarnavimas visuomet padeda sukurti
malonia nuotaika, todėl PI .C renginiu komiteto ruošiamos vaišes sutraukia
tiek daug lankytoju <"'ia svečius aptarnauja Birute .Juškiene
Nuotr V y t a u t o .lasineviėiaus

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO UI INGIS 60608

PHONI f312| 8477747

A.tA.
POVILUI KĘSTUČIUI DIRKIUI
mirus, jo žmoną ZITĄ RASĄ. sūnus ENRIKĄ ir
EDVARDĄ, motiną B R O N E RUSTEIKIENE, seserį
LIDIJĄ RUSTEIKYTE NOVAK su šeima ir kitus
gimines, likusius giliame liūdesyje, nuoširdžiai
užjaučiame ir k a r t u liūdime.
Kęstutis
Julija

ir Milda Mikėnai
Grigaravičienė

1
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L i e t u v o s Seimo n a r i ų pra
n e š i m a i : Gegužės 5 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) pirminin
k a s prof. Vytautas Landsbergis
ir Tėvynės sąjungos ryšio su už
sienio komiteto pirmininke dr.
L a i m a Andrikienė padarys
svarbius pranešimus. Praneši
mai bus tuoj po šv. Mišių didžio
joje centro salėje. Tėvynės
sąjungos rėmėjų sambūris Čika
goje maloniai kviečia lietuvių
visuomenę gausiai dalyvauti
pranešimuose. Po pranešimų
bus Tėvynės sąjungos rėmėjų
susirinkimas.
G e g u ž ė s 12 d., tuoj po šv.
Mišių P a l a i m i n t o j o Jurgio
Matulaičio misijoje, Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje
ruošiami pietūs, į kuriuos ypač
kviečiamos motinos, močiutės
su šeimomis, su vaikais ir
vaikaičiais. Pietūs skiriami
Motinos dienos proga pagerbti
visas mamas. Ruošia Pal. Jurgio
Matulaičio misija. Kadangi šie
pietūs labai populiarūs (taipjau
parodė praeitis), malonėkite iš
anksto rezervuoti vietą, skam
bindami tel. 708-448-7436 arba
708-257-6846.

Pagal Lietuvių fondo tarybos
1996 m. vasario 1 dienos nuta
rimą, LF tarybos posėdis turėjo
įvykti balandžio 25 dieną, maž
Praėjusį sekmadieni kupina daug trys savaitės po metinio
Maria aukštesniosios mokyklos LF narių suvažiavimo, kad visi
auditorija gėrėjosi svečiu iš tarybos nariai galėtų peržiūrėti
Lietuvos — Kauno Valstybinio to suvažiavimo nutarimus ir
muzikinio teatro solistų bei pradėti juos vykdyti. Toks posė
orkestro koncertu. Daugelis dis ir įvyko ketvirtadienį vaka
išreiškė norą, kad būtų labai
re, balandžio 25 dieną, Pasaulio
gerai dar jų pasiklausyti, galbūt
pamatyti ir išgirsti jų statytų
operečių — su kostiumais, vai
dyba, visa sudėtimi — ištraukas.
Malonu pranešti, kad tokia pro
ga sudaroma gegužės 17 d.,
penktadieni, 7 vai. vak., Jau
nimo centro kavinėje — ruošia
ma vakaronė, kurios programo
je bus rodoma Strauso operečių
ištraukų vaizdajuostė, paruošta
Lietuvos televizijai, atliekama
Kauno Muzikinio teatro solistų,
choro, orkestro — su kostiumais
ir vaidyba... Pelnas skiriamas
naujai atgijusioms „Margučio
II" radijo laidoms. Planuokite
šioje smagioje vakaronėje da
lyvauti.
Vytautas Kamantas.

Pinigai už p a r d u o t u s v a r t o 
t u s p a š t o ženklus skiriami lietuvių centre, Lemonte. Jame
Lietuvos Vaikų fondui! Visi dalyvavo septyniolika LF tary
gauname laiškų, visi pasigaili bos narių, tik negalėjo dalyvau
me, kai reikia išmesti gražius ti vienas, tai po ilgesnės ligos ir
pašto ženkliukus ir pagalvo operacijos atostogų į Floridą iš
jame: kaip būtų puiku, jeigu vykęs Stasys Baras. Pirmą
juos kažkas rinktų ir panaudo kartą posėdyje dalyvavo kovo 30
tų geram tikslui. Dabar siūlome dieną LF narių suvažiavime tre
tokią progą: vartotus pašto jų metų kadencijai išrinktas,
ženklus g a l i t e siųsti šiuo naujas LF tarybos narys Kęstu
adresu: Sister Helen CJC, 261 tis Ječius, jaunimo ir visuome
Thatcher Street, Brockton, MA ninių organizacijų darbuotojas,
02402. Ji ženkliukus renka, par Lietuvių Bendruomenės darbi
duoda ir pinigus paskiria Lietu ninkas, dabartinis Lietuvių
vos Vaikų fondui Bostone (Li- Skautų sąjungos tarybos pirmithuanian Children Relief, Inc.). jos (prezidiumo) pirmininkas,
patyręs skautų ir kitų organiza
cijų vadovas, s k a u t i n i n k a s ,
„Drauge" redagavęs skautų
skyrių, Akademinio skautų
sąjūdžio filisteris ir vadovas, Il
linois universitetą baigęs profe
sionalas a r c h i t e k t a s , dirbęs
privačiose bendrovėse, kaip
vyriausias architektas ir priva
tus konsultantas.

vių tautinių šokių šventės meno vadovė Violeta Smieliauskaite Fabianovich 'viduryje; su padėjėjomis fkairėje) Dalia BilaiSyte ir Reda
Phunene

x TRANSPAK
praneša:
„Vilniaus rajone 1995 m. dėl
darbo saugos taisyklių pažeidi
mų žuvo 44 žmonės, 48 buvo
s u n k i a i sužeisti". P i n i g a i ,
siuntiniai ir k o m e r c i n ė s siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
(sk)
x Nerija L i n k e v i č i ū t ė Kasp a r i e n ė dainuos, o Robertas
Mockus skambins pianinu Mo
tinos dienos koncerte „Pavasa
rio balsai", sekmadienį, geg. 5
d., p o 11:00 vai. šv. Mišių,
lietuvių Dailės muziejuje, Le
monte Visus maloniai kviečia
„Saulute", Lietuvos vaikų glo
bos būrel.s.
(sk)
x J a u n i m o sąjunga kviečia
bendraamžius į „Susitikimą"
gegužes 3 d., penktadienį, 8 v.v.
Lemom Inn. 324 Main Street,
Lemont. IL.
(sk)
x A m e r i k o s Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per
WCEV 14.50 AM. Tel. 312847-1903, adresas: 4459 S. Francisco. Chicago. IL 60632.
(sk)
ARAS ROOFING
Arvydas Kiela
Df»nqiamr ir taisomo
visu rušnj stoqus
Tel 708-?S7-074h
Skambinti po 6 v v

x Š i a i s metais Lietuvoje
rinkiniai.
Popiežiaus Leono
XIII-jo fondas vykdo piniginį
vajų padėti krikščioniškajai
demokratijai. Tik krikščio
niškoji demokratija gali nugalė
ti Lietuvoje korupciją ir atidary
ti duris užsienio valstybių inves
tavimui, kuris gali pakelti Lie
tuvoje materialinę būklę ir ap
saugoti žmones nuo bado šmėk
los. Siųskite aukas fondo vardu:
Pope L e o XIII Fund, 7125 S.
Mozart St., C h i c a g o , IL
60629-3028.
(sk)
x „Lietuvos Našlaičių glo
bos" k o m i t e t a s našlaičių var
du dėkoja atsiuntusiems po
$150 metinį mokestį pratęsiant
jų globojamų našlaičių paramą
kitiems metams: Aldona Bradley, Newport Beach, CA, Petras
ir Irena Kazlauskai, Lemont,
IL, S t a s y s Žilevičius, Palos
Hills, IL, Pranas Baltakis,
Beltsville, MD. Ačiū!
(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą. A l b i n a s Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis,
tel. 312-360-5531 ir Paulius
Kurkulis, 312-3605627, dirbą
su O p p e n h e i m e r & Co., Inc.
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800421-2103.
(sk)

-

.
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NAUJAS LF TARYBOS PIRMININKAS

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
C e p e l i n ų p i e t u s šj sekma
dienį po 11 vai. lietuviškų Mi
šių rengia Cicero apylinkės
Lietuvių bendruomenė. Visi
kviečiami 12 vai. užsukti papie
tauti ir pabendrauti Šv. Antano
parapijos salėje. Bus galima
cepelinų ir namo parsinešti.

'

tarybą išrinktas ir po to vy
kusiuose suvažiavimuose kas
treji metai perrinktas, Vytautas
Kamantas iš Grand Rapids, Michigan. Kandidatui iš posėdžio
kambario išėjus, po trumpų
diskusijų visi posėdžio dalyviai
vienbalsiai jį išrinko LF tarybos
pirmininku.
Naujasis LF tarybos pirminin
kas Vytautas Kamantas savo
žodyje pasisakė, kad po netikė
t ų LF n a r i ų suvažiavimo
balsavimo rezultatų pasikeitus
pirmininkams, ir toliau bus tę
siami Lietuvių fondo tarybos bei
valdybos anksčiau numatyti
planai ir darbai, vykdomi LF
narių suvažiavimo nutarimai,
kreipiamas dėmesys į LF narių
ir lietuvių visuomenės, spaudos
ir radijo pageidavimus, pasi
sakymus, patarimus, kritiką,
artimai dirbama su Lietuvių
Bendruomene, gerai informuo
jami LF nariai, spauda, radijas
ir visuomenė, ieškoma daugiau
narių ir aukų, siekiama dešim
ties milijonų dolerių pagrindinio
kapitalo, bus ir toliau gerai in
vestuojamas kapitalas, kad
būtų galima daugiau skirti
paramos lietuvių švietimui,
kultūrai, mokslui, stipendijoms
ir kitiems reikalams, laiko
masi LF įstatų ir Illinois vals
tijos bei JAV valdžios įstatymų,

Vienas pirmųjų posėdžio dar
botvarkės punktų buvo naujo
Tarybos pirmininko ar pirmi
ninkės rinkimai, nes metiniame
suvažiavime dalyvavę 113 LF
narių su 10,005 balsais slapto
balsavimo metu į LF tarybą ne
perrinko, aštuntą kartą į tarybą
kandidatuojančios ir trečią ka
denciją LF tarybos pirmininkės
pareigas einančios, Marijos
Remienės. Per šį LF narių su
važiavimo balsavimą LF taryba
neteko savo pirmininkės. Pagal
LF įstatus, ji ir toliau pasiliko
LF Garbės komiteto nare, kaip
buvusi LF tarybos pirmininkė.
Tą komitetą sudaro visi septy
ni buvę LF tarybos pirmininkai
(dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Ge
diminas Balukas, Stasys Baras,
Povilas Kilius, dr. Antanas Raz
ma, Marija Remienė ir dr. Jonas
Valaitis). Šis LF tarybos Garbės
komitetas atlieka nominacijų
komisijos pareigas, ieškodamas
ir siūlydamas kandidatus į LF
tarybą, į LF tarybos ir valdybos
pirmininkus bei kitas pareigas.
Naujo LF tarybos pirmininko
rinkimus šiame posėdyje prave
dė LF Garbės komiteto pirmi
ninkas dr. Jonas Valaitis, kuris
prieš tai buvo pasitaręs su visais
komiteto nariais ir kalbėjęs su
kandidatais. Komiteto vardu,
nauju LF tarybos pirmininku
buvo pasiūlytas, LF darbuose
nuo pat įsisteigimo pradžios
talkinęs, 1971 metais LF narių
suvažiavime pirmą kartą į
x A.a. I r e n o s T a m a r o *
Budreckienės
atminimą
pagerbdami, Julius ir Pranė
Pakalkai aukoja $35 Lietuvos
našlaičiams ir reiškia gilią
užuojautą inž. Eugenijui Bart
kui ir jo šeimai. Reiškiame
užuojautą artimiesiems ir dėko
jame aukotojams! „Lietuvos
Našlaičių globos" komitetas,
2711 W. 71 St., Chicago, IL,
60629.
(sk)

Kęstutis Ječius.

Lituanistines mokyklos moko ne tik lietuviškai skaityti ir rašyti, bet būti aktyviu lietuviškosios
visuomenės nariu. Cia Jaunimo centro scenoje vienos mokyklos šventes metu programą atlieka
Čikagos lit. mokyklos mokiniai.
N u o t r v , a d o Žukausko

X Lietuvių t a u t i n i ų šokių
š v e n t ė s proga liepos 4-6 d.
Hyatt Regency O'Hare vieš
bučio patalpose ruošiama šven
t ė s m u g ė ir dailės p a r o d a .
Šventės organizacinis komitetas
kviečia, norinčius mugėje savas
prekes platinti arba dailės
kūrinius išstatyti, kreiptis į
Albiną Ramanauskienę (708)
423-4095, Tai bus puiki proga iš
visų JAV ir Kanados kampų at
vykusiai visuomenei pristatyti
savą kūrybą.
Garsioji Hamburgo, Vokie
tijos meno ir knygų varžytinių
galerija Hauswedell & Nolte,
š.m. gegužės 14-15 d. pateiks
pardavimui du Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio ir Lenkijos
karaliaus Žygimanto II Senojo
dokumentus. Vienas datuotas
1525 m., su karališkuoju ant
spaudu. Kitas datuotas 1531 m.
Abu rašyti lotyniškai (ne slaviš
kai) ant pergamento lakštų ir su
kunigaikščio parašais. Pirmas
įvertintas 5,000 markių; antras
3,000, tačiau pradinė kaina bū
n a trečdalis žemiau įvertinimo.
Galerijos adresas: Hausewedell
& Nolte, „Poseldorfef Weg 1,
D-20148 Hamburg. Tel.: 040/4483-66. Faksas: 040/41-04-198.
Galerija taip pat turi savo atsto
vybę New Yorke: 225 Central
Park West, New York, NY
10024. Tel.: (212) 595O806. Fak
sas: (212) 595-0832. Būtų tikrai
naudinga, jeigu kas iš išeivijos
lietuvių tuos dokumentus
nupirktų ir juos padovanotų
Lietuvos archyvams ar muzie
jams. Kitaip jie pradings iš Lie
tuvos istorijos.

bus įvesta nemažai techniškų
pakeitimų tarybos, valdybos bei
metinių suvažiavimų darbuose
ir visi reikalai sprendžiami LF
tarybos posėdžiuose. Kartu ar
timai dirbdami, abu LF vadovai
— LF tarybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas.ir LF valdy
bos pirmininkas Povilas Kilius
— sieks geresnės Lietuvių fon
do ateities.
Vėliau posėdžio metu buvo
svarstyti įvairūs LF darbai ir
reikalai, apie kuriuos bus ra
šoma LF tarybos ir valdybos
L a i š k ų l i e t u v i a m s " žur
pirmininkų bei narių informa nalo metinė vakarienė ruo
ciniuose pranešimuose.
šiama gegužės 5 d. Jaunimo
LF informacija centre. Bus įteiktos konkurso
laimėtojams premijos ir meninė
programa,
kurią atliks „Daina
PLB LITUANISTIKOS
vos"
ansamblis.3
vai. p.p. Šv.
KATEDROS ŽINIOS
Mišios Jėzuitų koplyčioje, o
Baltų studijų vasaros kursai vakarienės pradžia — 4 vai. p.p.
artėja. Jie vyks University of Visuomenė kviečiama gausiai
Illinois at Chicago patalpose dalyvauti ir paremti šį svarbų
nuo gegužes 28 d. Prie jų organi mums ir Lietuvai žurnalą. Vie
zavimo jau nuo praėjusios va tas reikia užsisakyti iš anksto,
saros energingai dirba katedros skambinant (312) 737-8400.
vedėja prof. dr. Violeta Keler
V y t a u t o Didžiojo šaulių
tienė, talkinama Office of Contir
i
n k t i n ė Čikagoje rengia
nuing Education and Public
gegužinę
šį sekmadienį, gegužės
Service programų vyriausios
5
d.,
12
vai.,
Šaulių namuose,
koordinatorės Audronės Tamo
Čikagoje.
Atsilankiusius
links
šiūnaitės. Prie reklamos taip
pat prisideda būsima kursų mins Kosto Ramanausko or
lietuvių kalbos dėstytoja Karilė kestras, veiks maisto-gėrimų
Vaitkutė. Čikagos visuomenė baras. Visi šauliai ir svečiai
kviečiama užsirašyti į kursus maloniai kviečiami atsilankyti
laisvais klausytojais. Ypač ir maloniai praleisti laiką.
didelį susidomejmą turėtų kelti
prof. Sauliaus Sužiedėlio Baltų temis savo entuziastingą įnašą
istorijos paskaitos, kurios vyks į Lituanistikos katedros pn>nuo gegužės 28 d. iki birželio 23 gramą padarė prof. dr. Rim
d. kasdien, nuo 1:30 iki 3:30 vai. vydas Šilbajoris, kuris skaitė
Dėl registracijos kreiptis ir ra kelias paskaitas Katedros aspi
ginti jaunimą bei kitus pasinau rantams apie lietuvių poeziją
doti puikia proga išgirsti retai
nuo Bernardo Brazdžionio kar
Čikagoje besilankančius dės
tos iki Jono Juškaičio ir Vytauto
tytojus. Estų, lietuvių ir lat
Bložės. Profesorius, kuris lai
vių kalboms dar yra stipendijų.
kinai dirba Northwestern uni
Skambinti (312) 996-5749 arba
versitete, žada ir rudenį pratur
(312) 996-4412 arba (312)
tinti Katedros kursus savo
728-2377.
analitiniais sugebėjimais ir
Paskutinėmis semestro savai- lietuvių poezijos žiniomis.

JAUNIMO SĄJUNGA - AR SKYRIUS
REIKALINGAS ČIKAGOJE?
Jaunimo sąjungai priklauso
visas jaunimas tarp 18-35 metų
amžiaus, laikantis save lietu
viais. Tad kiekvienas skautas,
ateitininkas, sportininkas,
Lietuvos vytis ir t.t. yra Jau
nimo sąjungos (JS) narys. Su
tokia gausia naryste J S turėtų
būti viena stipriausių lietu
viškos visuomenės organizacijų.
Deja, taip nėra
Sol. Nerija LinkevičiūtėKasparienė ir muz. Robertas
Mockus atliks koncertą Moti
nos dienos proga šį sekmadienį,
gegužes 5 d., 12:30 vai. p.p.,
Lietuvių dailės muziejuje, Le
m o n t e . Pajamos s k i r i a m o s
vargstantiems vaikams Lietu
voje — koncertą rengia „Saulu
t ė " , Lietuvos vaikų globos
būrelis.
Balandžio 27 d. Lietuvių
dailės muziejuje, Lemonte,
atidaryta dail. Viktoro Petravi
čiaus kūrinių paroda. Visuome
nė kviečiama parodą aplankyti.

MŪSŲ

Suvažiavime dalyvavo 15 Či
kagos narių, nors šokiuose daly
vavo apie 300. Kodėl?
Kviečiame visą Čikagos jauni
mą į „susitikimą" gegužės 3 d.,
8 v.v., Lemont Inn. Bus proga
pabendrauti ir panagrinėti šį
klausimą: „Ar Jaunimo sąjun
gos skyrius reikalingas Čika
goje?'
Valdyba

ABITURIENTAI

Juliaus ir Lidijos Ringų sūnus
Vytas yra Marist aukštesnio
sios mokyklos a b i t u r i e n t a s .
Šeima gyvena Palos Heights,
IL.
Plati Vyto visuomeninė veik
la gimnazijoje: golfo komandos
s e n i ū n a s , žaidžia t i n k l i n i o
komandoje, klasės krepšinio
komandos narys; priklauso
ekologijos klubui. Vytas y r a
„National Honor Society",
„Spanish Honor Society", gar
bės narys ir Illinois State stipen
dininkas.
Džiugu, kad nemažą dalį
laisvalaikio Vytas skiria lietu
viškai veiklai: šoka tautinius
šokius Lietuvos Vyčių studentų
grupėje, dalyvauja moksleivių
ateitininkų Stulginskio-Lipniūno kuopoje; žaidžia krepšinį Li
tuanikos komandoje ir yra Čika
gos lietuvių golfo klubo narys.
Labiausiai m ė g s t a golfą,
tinklinį, o dar labiau — klausy
tis „Beatles" muzikos.
Ateities planai? Studijuos uni
versitete. Kuriame — dar nenu
sprendė.

Vyta* Ringus.

Anais laikais J S veikė gan
stipriai Čikagoje. Ruošė demon
stracijas miesto centre, suvažia
vimus, šokius, dalyvavo kon
gresuose ir t.t. Pamažu veikla
silpnėjo. Š i a i s l a i k a i s , pa
grindinė skyriaus veikla yra
pravesti Padėkos dienos šo
kius... Nors daug jaunimo
šokiuose dalyvauja, tik maža
saujelė pasišvenčia talkinin
kauti.
1995 m. Padėkos dienos sa
vaitgalyje įvyko JAV L J S su
važiavimas Čikagos miesto cen
t r e . Tai buvo gera proga Čika
gos j a u n i m u i pasirodyti ir gal
atgaivinti savo veiklumą.

Algio ir Violetos Paulių duk
r a R i m a šiais metais baigia
Elgin aukštesniąją mokyklą.
Rima priklausė tautinių šokių
grupei „Spindulys" (vad. R.
Paskočimienė), šoko pramo
ginius šokius su jūros skautais
(vad. L. Tautkuvienė). Yra Ne
rijos t u n t o j ū r ų skautė, vadovė
bei buriavimo instruktorė.
L a n k ė Čikagos aukštesniąją
lituanistinę mokyklą.
Rima mėgsta fotografuoti, yra
gimnazijos ir meno laikraštėlio
fotografė; meno disciplinos (fine
arts) mokytojos pavaduotoja,
t a i p pat priklauso „Medical Explorers" organizacijai, kurioje
j a u n i m a s susipažįsta su me
dicinos įvairiomis sritimis ir
medicininių įrengimų technolo
gija.
Mėgsta buriuoti, slidinėti,
šokti, dainuoti, tapyti ir, ži
noma, fotografuoti.
Rima žada studijuoti Colorado
S t a t e a r b a Northern, IL, uni
versitete.
P a r e n g ė Ligija Tautkuvienė

Rima Psuliutė

