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JAV senatorius
R. Lugar lankosi
Lietuvoje

Seime iškilo ginčas
dėl įstatymo svarstybų
Vilnius, gegužės 30 d. (AGEP)
— Seimo pirmininkas Česlovas
Juršėnas ketvirtadienio posė
dyje buvo priverstas paskelbti
penkių minučių pertrauką, kai
posėdžio salėje kilo sąmyšis po
balsavimo dėl svarstybų apie
įstatymą, reglamentuojantį to
limesnes vyriausybės vertybi
nių popierių emisijas bankams
perorganizuoti. Konfliktas
tesėsi kelias minutes, opozicijos
atstovams apspitus tribūną ir
neleidus pradėti naujo klausimo
svarstymo.
Minėtasis įstatymo projektas
numato, kad bankų aktyvų da
lies perorganizavimui bei kapi
talo bazės atstatymui vyriausy
bės vertybiniai popieriai gali
būti išleidžiami iki 1 milijardo
litų. Šių bankų aktyvai turi
viršyti 200 milijonų litų.
Aiškinamajame finansų mi
nistro Algimanto Križinausko
rašte pabrėžiama, kad valstybės
vertybinių popierių panaudo
jimas bankams perorganizuoti
yra susijęs su ribotomis Lietu
vos pinigų rinkos galimybėmis
investuoti į bankų veiklą. Mi
nistras pažymi, kad pagal pro
jektą, vyriausybė, išleisdama
vertybinius popierius, išpirktų
neveiksnias paskolas ir kitą
turtą ir investuotų kapitalą į
tuos bankus, kurių aktyvai vir
šija 200 milijonus litų. Tokių
bankų, kurių bankroto procedū
ros nėra pradėtos, yra dešimt.

servatoriai, „kai turės gali
mybę", jį pakeis
Balsuojant pirmą kartą, kom
piuteris parodė, kad tolesniam
svarstymui pritarta. Už tai bal
savo 40 Seimo narių, 35 buvo
prieš ir 3 susilaikė. Seimo pir
mininko pavaduotojas, socialde
mokratų frakcijos pirmininkas
Aloyzas Sakalas frakcijos vardu
pareikalavo perbalsuoti, tvir
tindamas matės, jog technika
klydo. Jis teigė matės, kad du
Seimo nariai balsavo vienaip, o
kompiuteris užfiksavo kitaip.
Antrą kartą balsuojant rankų
pakėlimu, 43 Seimo nariai buvo
prieš tolesni įstatymo svarsty
mą, o 42 balsavo už. Seimo pir
mininkas Č. Juršėnas pridėjo
savo balsą prie pasisakančių
„už" ir pareikalavo balsuoti dar
kartą.
Į pakartotini balsavimą sus
kubo po vieną Seimo narį iš po
zicijos ir opozicijos, todėl rezul
tatas tapo 44-44. Toks atvejis
nenumatytas Seimo Statute, to
dėl Č. Juršėnas pasiūlė, kad
padėtį įvertintą parlamento Eti
kos ir procedūrų komisija. Jis
paskelbė, kad klausimo svarsty
mas baigtas, ir pakvietė kitą
pranešėją.
Tačiau opozicija su tuo nesu
tiko. Konservatorių frakcijos
seniūnas Andrius Kubilius pa
reiškė, kad jeigu įstatymas
nesurinko balsų daugumos, jam
nepritarta, ir Seimas turėtų
apsispręsti, ar jį apskritai
Opozicija vertina tai, kaip atmeta, ar grąžina iniciato
naują 1 milijardų litų vidaus riams tobulinti. Jis paragino
skolą, užkraunamą ant mokes Seimo pirmininką teikti tokį
čių mokėtojų pečių. ,,Tai klausimą balsavimui.
valstybiniai įsipareigojimai,
To paties reikalavo tribūną
kuriuos per keletą metų reikės apstoję Seimo nariai, kartu su
sumokėti", sakė konservatorių opozicijos vadu Vytautu Lands
valdybos pirmininkas Gedimi bergiu. Č. Juršėnas ragino Sei
nas Vagnorius.
mo narius aprimti, tačiau buvo
Spaudos konferencijoje jis tei priverstas paskelbti posėdyje
gė, kad šiuo įstatymu siekiama penkių minučių pertrauką.
Jos metu susitarta, kad įsta
ne stiprinti bankus, „o pridengti
asmenis, kurie turėtų sugrąžin tymo projekto pateikimui nebu
ti į komercinius bankus dešim vo pritarta, tačiau galutinę
tis milijonų". Jis pabrėžė, kad išvadą dėl procedūros pateiks
jei įstatymas bus priimtas, kon etikos ir procedūrų komisija.

Vilnius, gegužės 29 d. (AGEP) būti ne vien saugumo vartoto
— Lietuvos pažanga kuriant gy ju, bet ir jo kūrėju.
Pasak jo. Lietuva, užmezgusi
nybos sistemą, rinkos ekonomi
ką ir demokratines institucijas geros kaimynystės santykius su
ateityje atvers jai duris i NATO, visomis kaimyninėmis valsty
sako įtakingas JAV respub bėmis, įrodė savo užsienio po
likonų senatorius. JAV Senato litikos lankstumą ir diplo
Europos skyriaus užsienio matijos veiksmingumą, kuris,
reikalų komiteto pirmininkas kaip ir pažanga kuriant rinkos
Richard Lugar (iš Indianos), ekonomiką bei stiprinant demo
aktyviai dalyvaujantis NATO kratijos institucijas, taip pat
plėtimo svarstymuose, trečia turės įtakos svarstant jos tinka
dieni Vilniuje baigė dviejų dienų mumą šiai gynybinei organiza
susitikimus su Lietuvos vado cijai. „Tikiu, kad Lietuva juda
reikiama kryptimi geru greičiu
vais.
Pokalbiuose su prezidentu Al ir tikiuosi, kad visos trys Balti
girdu Brazausku, užsienio rei jos valstybės ateityje taps
kalų ir krašto apsaugos minist NATO narėmis", sakė R. Lugar.
Senatorius teigė labai rimtai
rais Povilu Gyliu ir Linu Linke
vičium bei Seimo nacionalinio vertinąs Lietuvos poziciją, kad
saugumo komiteto nariais jis šalims, kurios nebus tarp pir
Gegužės 20 d. Tėvynes Sąjungos i Lietuvos Konservatorių) frakcijos Seime nariai susitiko su i'iš
aptarė Lietuvos vaidmenį bei mųjų naujųjų NATO narių, tu
kairės) Lietuvos finansų ministru Algimantu Križinausku, energetikos ministru Saulium Kutu
perspektyvas NATO plėtimo ir rėtų būti suteiktos garantijos,
ir Lietuvos Banko valdybos pirmininku Reinoldijum Šarkinu. Susitikime konservatoriai klausė
saugumo Europoje įtvirtinimo jog tam tikru metu ir jos bus įsi
energetikos ir finansų ministrų kaip bus sumokėta Lietuvos skola ui dujas ir ar žiema Lietuva
procese, Lietuvos integraciją į leistos į organizaciją. „Svarbu,
neliks be kuro. Finansų ministras atsakė, kad Lietuvos energetikos sistemai jau atiduota 89%
kad jos nepasijustų likusios
Europos Sąjungą.
planuotų šių metų lėšų ir pateiks Seimui prašymą gauti lėšų iš kitoms sritims numatytų atliekamų
Spaudos konferencijoje trečia vadinamojoje pilkoje saugumo
lėšų. Konservatoriai nemano, kad atliekamų lėšų ir viso esama. Energetikos ministras mano,
kad vienintelis sprendimas — privatizuoti dujotiekį ir naftotiekį. Konservatoriai tokį sprendimą
dienį JAV senatorius pavadino zonoje", sakė R. Lugar.
laiko pavojingu valstybei.
„ . , , . » .
Senatoriui Vilniuje taip pat
„įspūdingu" Lietuvos ruošimąsi
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte
įsijungti į NATO. Jis pažymė išdėstyta nuomonė, kad Lietuva
jo, kad Lietuva per trumpą lai ir Lenkija, kuri laikoma viena
ką sukūrė savas gynybos struk realiausių pretendenčių į
Lenkija siūlo
tūras, ir gausybė kitų valstybin NATO naujokus, turėtų tuo pa
pavardes rašyti
gumo atkūrimo prioritetų neuž čiu metu pradėti prisijungimo
gimtąja kalba
gožė dėmesio karinėms pajė prie Aljanso procesą, nes abi ša
Vilnius, gegužės 30 d. (AGEP) goms. „Tai liudija lietuvių po lys dėl Rusijos Karaliaučiaus
— Trečiadienį Vilniuje baigėsi litinę valią ginti savo šalį, ne- srities kaimynystės sudaro
Vilnius, gegužės 29 d. (AGEP) tybės pripažintą skolą, kuri
pirmasis Lietuvos ir Lenkijos siguodžiant vien viltimis, kad „specifinį geopolitinį vienetą".
— Bendrovės „Lietuvos energi susidarė dėl 1994 jp.. neteisingai
„Tai įdomus požiūris ir jį rei
derybininkų susitikimas dėl len kažkas kitas išskleis virš jos
ja" valdyba kreipėsi į Seimą ir apskaičiuotų šilumos tarifų.
saugumo
skėtį",
pastebėjo
kia
nuodugniai išnagrinėti", sa
kų tautinės mažumos gyventojų
vyriausybę, prašydama imtis Šios skolos grąžinimas, pasak R.
senatorius
Lugar,
pridūręs,
kad
kė
respublikonas
senatorius iš
vardų ir pavardžių rašybos Lie
skubių priemonii,, sprendžiant Rukšėno, labai palengvintų
pretenduojant
į
NATO,
svarbu
Indiana
Richard
Lugar.
tuvoje bei lietuvių vardų ir
energetikos problemas ir ruo bendrovės finansinę padėtį —ji
pavardžių rašybos Lenkijoje.
galėtų atsiskaityti su Ignalinos
šiantis būsimai žiemai.
Lenkijos delegacija atvežė naują
„Lietuvos energijos" genera Atomine Elektrine, kuri žada projektą, kuriame, kaip pavyko
linio direktoriaus pavaduotojas vėl paduoti „Lietuvos energiją" sužinoti, siūloma vardus ir pa
Vladas Paškevičius pareiškė, į teismą.
vardes vartoti taip, kaip jie
kad būtina imtis neatidėliotinų
Be to, Seimo prašoma pakeisti skamba ir rašomi gimtąja kal
Vilnius, gegužės 27 d. (Elta) nytis ir ieškoti bendro var
priemonių, kitaip katastrofos atitinkamus įstatymus ir leisti ba. Šalys pasikeitė nuomonėmis
— Nors JAV pareigūnai mano, diklio", Vilniaus aerodrome su
energetikoje teks laukti mažiau privatizuoti įmonę.
ir numatė, kad derybos bus kad narystės NATO siekiančios rengtoje spaudos konferencijoje
nei 7-8 mėnesius, kaip apskai
Energetikai prašo, kad vy tęsiamos toliau.
Baltijos šalys turėtų konsoliduo teigė Krašto apsaugos ministe
čiuoja užsienio ekspertai.
Susitarti dėl lenkiškų pa tis, tokia nuostata netrukdo Lie rijos vadovas. Tačiau, pasak jo.
riausybė nedelsiant padidintų
„Lietuvos energija" bendrovės
šilumos energijos kainas, o nuo vardžių rašybos Lietuvos doku tuvai „dirbti atskirai ir siekti ir dirbdami atskirai, „mes jau
vadovas Rimvydas Rukšėnas
liepos 1 d. peržiūrėtų ir elektros mentuose ir lietuviškų — Lenki pranašumų", pareiškė Lietuvos esame pasiekę kai kurių prana
spaudos konferencijoje trečia
energijos
tarifus. Šilumos kai jos numatyta prieš dvejus metus krašto apsaugos ministras Li šumų".
dienį teigė, jog Seimas turėtų
Vizito dienomis surengtuose
nas
gyventojams
siūloma padi pasirašytoje Lietuvos ir Lenki nas Linkevičius po vizito JAV
jau netrukus pataisyti šių metų
jos tarpvalstybinėje sutartyje. sekmadienį sugrįžęs į Lietuvą. susitikimuose ir diskusijose
dinti
43%,
kitiems
vartotojams
biudžetą ir grąžinti energeti
Dvi dienas Vilniuje truku
JAV pareigūnai pareiškė maną,
kams 276 milijonus litų vals - 3 5 % .
„Galima tikėtis įvairių NATO jog Lietuva yra perspektyvi
siam susitikimui vadovavo abie
jų šalių Užsienio reikalų minis plėtimosi scenarijaus variantų, NATO narė, ir pritarė, kad ji
terijų teisės departamentų va bet Vakaruose vyrauja požiūris, būtų įtraukta į būsimų Šiaurės
Ii būti panaši į „Karibų krizę".
kad Baltijos valstybės turi vie- Atlanto valstybių gynybinės or
dovai.
Rusijai „tiesioginę grėsmę su
ganizacijos narių sąrašą. „Du
kels tai, jeigu Baltijos valstybės
rys į NATO turi būti atviros, o
K l a i p e d a , gegužės 27 d. ros kelio tarp Klaipėdos ir
ir Suomija įstos į NATO", pa
ne praviros", kalbėjo ministras
(AGEP) - Į Klaipėdos uostą Karlskronos praktiškai nieko
brėžiama dokumente. „Jeigu tai
L. Linkevičius. Jo nuomone,
ateitų daugiau investicijų, nepadaryta, ir dabar iš Karls
įvyks", pažymi ekspertai, „su
„Lietuva ne tik siekia saugumo
sumažėtų biurokratijos, jei jis kronos laivai plaukioja į Liepo
sidarys naujas politinės įtampos turėtų autonomiją arba bent jagarantijų, bet ir pati stengiasi
Europoje židinys, kuriam bus municipalini valstybinį statusą,
Miesto ir uosto konfliktą ska
Ryga, gegužės 29 d. (AGEP) išaugti 1%, o Estijos — 4% būti naudinga kuriant saugumą
būdingas staigus Rusijos kari mano Lietuvos Liberalų Sąjun tina ir finansiniai reikalai — — Japonijos Nomura korporaci
Pasak Nomura ekspertų, ekono bei demokratiją".
nės galios padidinimas šiaurės gos pirmininkas, bendros Lietu miestas iš uosto negauna jokių jos ekspertai pranašauja, kad
Penkias dienas nuo antradie
mijos smukimą Lietuvoje ir Lat
vakarų linkme".
vos ir JAV įmonės „Klaipėdos mokesčių, be to, uosto įmonės Baltijos valstybių bendras vidi vijoje pernai lėmė bankų krizės nio viešėdamas JAV, ministras
Pranešimo autorių nuomone, vystymo grupė" direktorius Eu pastaruoju metu nedaug prisi nis produktas (BVP) šiemet
sukelta nemokumo problema, L. Linkevičius buvo susitikęs su
„svarbiausias Rusijos ateities genijus Gentvilas. Municipali deda ir prie miesto infrast augs. Nomura korporacijos Eko
įtakojusi ekonomikos vystymosi JAV gynybos sekretoriumi Wiluždavinys" — palaikyti kuo nis valstybinis valdymas, li ruktūros plėtimo.
nominių tyrimų padalinio atlik sulėtėjimą.
liam Perry. valstybės sekreto
draugiškesnius santykius su beralų nuomone, sumažintų ir
tas
tyrimas
rodo,
kad
Lietuvos
Neseniai priimtą Klaipėdos
Pagal užsienio investicijų riaus pavaduotoju Strobe TalBaltuos šalimis, „veikiant efek uosto konfliktą su miesto savi
jūrų uosto įstatymą liberalų ir Latvijos BVP šiemet turėtų apimtis šiemet tvirčiausia lieka bott, JAV prezidento padėjėju ir
tyviam RUSUOS interesų gynimo valda.
vyresniuoju direktoriumi Vidu
Sąjungos pirmininkas įvertino
vežimas. Apie 80% visų krovi Estija — bendros investicijos rio bei Rytų Europos klausimais
(ekonominėmis ir karinėmis
Šiuo metu uosto valdymas su kaip teigiamą žingsnį. „Vis dėl
nių pernai sudarė eksportas ir pasieks 665 milijonus dolerių Daniel Fried, lietuvių kilmes
priemonėmis) mechanizmui".
telktas Susisiekimo ministerijos to įstatyme ignoruojami uosto
(nuo nepriklausomybės atkūri
tranzitiniai kroviniai.
Fondo darbo grupės nariai rankose, ir visi sprendimai da
JAV Atstovų rūmų nariu
poreikiai. • Užprogramuoti ir
Uostas skatina ateiti j Klai mo 1990 metais). Investicijos i Richard Durbin
taip pat pažymi, jog, jei dėl dau romi Vilniuje. Pasak Lietuvos
konfliktai su miestu dėl uosto
pėdą užsienio investicijas, kurių Latvijos ekonomiją pasieks 455
gelio neišspręstų Rusijos saugu laivybos maklerių ir agentų
ribų, jame esančių įmonių pri
čia daugėja. Šiuo metu mieste milijonus doleriu. į Lietuvos
mo užtikrinimo Baltijos ir Šiau asociacijos prezidento Vytauto
vatizavimo, nes visus sprendi
veikia 370 bendrų su užsienio — 154 milijonus dolerių.
rės kryptimi klausimų rusų Lygnugario, dažnai šie sprendi
KALENDORIUS
mus vėl priims Susisiekimo mi
Japonijos finansine korporaci
kapitalu bei užsienio įmonių. Iš
bendruomenės iškils naujų sun mai nekvalifikuoti, prieštarau
nisterija", sakė E. Gentvilas.
jų didžiausia Lietuvos investito- ja Nomura jau keletą metu
Gegužės 31 d.: Švč M Mari
kumų, gali tekti imtis 'papil ja Klaipėdos miesto interesams
Pernai Klaipėdos uosto apy rė Philip Morris tabako kom analizuoja Baltijos šalių finansų jos Apsilankymas: Petronėlė,
domų', pirmiausia ekonominių, arba labai vėluoja. Pavyzdžiui,
priemonių". Pranešime pabrė po pustrečių metų derybų dėl jū- varta siekė 14.5 milijonų tonų panija, apie 700 darbo vietų jau rinkas bei ekonomikų plėtrą. Angele. Gintautas. Agile. 1845
krovinių. Iš viso per metus jis įsteigusi Siemens. Apie ketvir Pernai Lietuvos ir Latvijos vy m. gimė rašytoja Žemaite — Ju
žiama, kad tokių galimų prie
riausybės pasirinko Nomura lija BeniusevičiūteŽymantienė.
monių apimtys yra apskai kantrybė baigiasi, ir jų neapgal galėtų pervežti apie 25 mili tį milijono JAV dolerių netru
voti žingsniai gali turėti labai jonus tonų prekių.
kus rengiasi investuoti Baltic korporacija jų vertybinių lakštu
čiuotos.
Birželio 1 d.: Šv Justinas,
Šiuo metu uostas, pasak V. Fund, statyti gamyklą Klaipė (bonų) platinimui pasaulio rin- kankinys '105 165 m): Fortū
„Baltijos regiono ir Šiaurės rimtų padarinių pokomunisti
Europos valstybės turi suprasti, nei Europos raidai", sakoma Po Lygnugario, „dar blaškosi ir doje taip pat nusprendė Olan koše: Lietuvos — 60 milijonų do natas, Konradas. Galinde. Jo
jog dėl daugelio pozicijų Rusijos litinių Tyrimų Fondo parengta ieško savo įvaizdžio", tačiau iš dijos Philips, interesų tun Volvo lerių vertės, Latvijos — 40 mili gaila. Tarptautine Vaiku globos
jonų dolerių.
esmės jame vyrauja metalų per- bei kitos garsios kompanijos.
politinės ir karinės valdžios me pranešime.
diena.

Rusijos politologai rašo, jog
Baltijos nepriklausomybė yra
faktas
M a s k v a , gegužės 2 9 d.
(AGEP) — Estijos, Latvijos ir
Lietuvos nepriklausomybė yra
įvykęs faktas, ir galimybė joms
savanoriškai integruotis į bet
kurį darinį buvusios Sovietų
Sąjungos teritorijoje „lygus
nuliui", rašoma Politinių
Tyrimų Fondo pranešime, kurio
tezes antradienį paskelbė Mask
vos laikraštis „Nezavisimąja ga
zeta".
„Baltijos šalys vykdo gana su
derintą politiką Rusuos atžvil
giu ir beveik neįmanoma sutrik
dyti šio mechanizmo darbą. Ru
suos įtaka tarpvalstybiniams
santykiams Baltijos šalyse mi
nimali", konstatuoja Fondo dar
bo grupės nariai. Jų nuomone,
„bet kuris sprendimas jėga"
Rusijai baigsis „Baltijos krize",
kuri tam tikromis sąlygomis gaTRUMPAI
— Vilniuje praėjusį savait
galį įvykusiuose savo suvažiavi
muose Lietuvos Socialistų ir
Valstiečių partijos (abi įsikūru
sios prieš dvejus metus) sudarė
savo kandidatų sąrašus ir per
rinko tuos pačius pirmininkus:
socialistų — Albinas Visockas,
Valstiečių — Albinas Vaimužis.

106

Lietuvos energetikai
pranašauja dar greitesnę
krizę

Vakarai nori, kad Baltijos
šalys į NATO eitų vieningai

Liberalų nuomone,
Klaipėdai reikia autonomijos

Japonijos įstaiga pranašauja
Baltijos valstybių ekonomijos
augimą

2

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gegužės mėn. 31 d.
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Redaktorė Irena Regienė

KREPŠINIO ŽAIDYNĖS
46-tose ŠALFASS
ŽAIDYNĖSE
Tęsiame aprašymą 46-jų Š.
Amerikos lietuvių sporto žaidy
nių krepšinio varžybų gegužės
17-19 vykusių Wheaton, IL,
sporto salėse. Praėjusį kartą
plačiau apžvelgėm vyrų A
klasės komandų pasirodymus,
ilgiau sustojant ties šios klasės
finalinėmis rungtynėmis tarp
Čikagos ASK „Lituanicos" ir
Toronto „Aušros". Šiandien
apžvelgsime vyrų B, jaunių A ir
moterų klasių varžybas.
Vyrų B klasė buvo pati gau
siausia komandomis. Joje daly
vavo 10 penketukų: ASK „Lituanica" čia turėjo net dvi
komandas. Pasirodė ir naujai
susibūręs Čikagos „Krantas".
Šios komandos pradžioje žaidė
trijose grupėse kiekviena prieš
kiekvieną. A grupėje dalyvavo
3 penketukai, kurie pasidalino
no viena pergalę ir patyrė po
pralaimėjimą. New Yorko LAK
(jiems atiteko pirmoji vieta
pagal krepšių santykį) įveikė
Toronto „Aušrą" 54-40, bet
pralaimėjo prieš „Krantą". An
troje vietoje likęs „Krantas",
nugalėjęs niujorkiečius, turėjo
pasiduoti „Aušrai" 66-61.
B grupėje rungėsi 4 koman
dos; čia Detroito „Kovas"
iškovojo 3 pergales: prieš „Li
tuanicos" II — 52-40, Toronto
„Vytį" 81-49 ir Čikagos „Nerį"
49-35. „Lituanicos" II pelnė dvi
pergales — prieš „Vytį" 60-50 ir
„Nerį" 74-34: „Vytis" iškovojo
vieną laimėjimą — 67-61 prieš
„Nerį", o ši liko be jokios
pergalės. C grupėje komandos
išsirikiavo taip: „Žaibas" — 2
pergalės, „Lituanica" I — vieną,
Hamiltono „Kovas" — be lai
mėjimo.
Tada vyko vieno minuso var
žybos, kuriose pirmame rate be
žaidimo ėjo Detroito „Kovas" ir
New Yorko LAK. Pirmo rato su
sitikimuose „Žaibas" nugalėjo
„Krantą" 78-50 „Lituanica" I —
Lituanica II 60-52.
Pusfinaliuose „Žaibas" įveikė
D. „Kovą" 62-54, o „Lituanica"
I ir New Yorko LAK rungtynės
baigėsi čikagiečių pergale 55-51.
Sekmadienį po pietų vyko fina
linis susitikimas tarp „Li
tuanicos" I ir „Žaibo" penketu
kų, kuris buvo labai gyvas ir
permainingas. Čia atrodė, kad
čikagiečiai nesunkiai laimės ir
antram kėlinyje. Jie vienu metu
vedė 12 taškų persvara. Tačiau
paskutinėse minutėse žaibiečiai
išlygino 63-63. Po pirmojo pra
tesimo pasekmė buvo lygi 7.3-73.
Laimėtojo neišaiškino ir an
trasis pratęsimas, nes ir vel
buvo lvtru 77-77 Tik pratęsus

trečiąjį kartą geriau sekėsi
čikagiečiams, kurie ir laimėjo
87-84.
Laimėtojų — „Lituanicos" I
komandoje žaidė Linas Čepelė,
Tom Markei, Wally Neimantas,
Romas Paleckas, Audrius ir Ma
rius Polikaičiai, Darius Siliūnas, Paul Vasiliauskas, Sigis
Vaznelis, Tomas Zubinas ir
Aurimas Šmigelskis.
Rungtynėse dėl trečios vietos
susitiko D. „Kovas" su New
Yorko LAK ir pergalę išplėšė
pirmieji 67-65. Žaidžiant dėl
penktos vietos „Lituanica" II
labai sunkiai — 53-51 nugalėjo
energingą „Kranto" komandą.
Beje, iš naujai į šį kraštą iš
Lietuvos atvykusieji krantiečiai
parodė labai daug entuziazmo ir
noro laimėti visose rungtynėse.
Jie į salę atsivežė ir įspūdingų
plakatų su įvairias posakiais ir
prasmingais piešiniais, o taip
pat ir būrį „sirgalių". Šios
komandos dalyvavimas labai
pagyvino pačias žaidynes,
kurios šiaip jau buvo labai
ramios ir praėjo be didesnio
publikos susidomėjimo.

Leonas Rautinš. buvęs geriausias išeivijos lietuvių krepšininkas, šiuo metu
yra Toronto NBA „Rafters" komentatorius televizijos tinkluose, Kanadoje.
Nuotr. iš „The G l o b ė a n d Mail"

LEONAS RAUTINŠ NBA
KOMENTATORIUS
KANADOJE
Toronto dienraštyje „Globė
and Mail", š.m. balandžio 8 d.
laidoje išspausdintas plačios
apimties Michael Grange
straipsnis, kuriame išsamiai
analizuojama Leono Rautinš
sportinis tarpsnis ir labai tei
giamai vertinama jo, kaipo
Toronto NBA „Raptors" ko
mandos komentatoriaus, Kana
dos televizijos tinkluose, parei
gos. Skaitytoją verta supažin
dinti su Leono aktyviosios spor
tinės veiklos laikotarpiu, pare
miant jį kai kuriais duome
nimis.
Gimė jis ir augo Toronte.
Mažas berniukas krepšinį pra
dėjo žaisti Toronto „Aušros"
klube. Jau šešiolikametis, Šv.
Mykolo kolegijos mokinys (6' 7" ūgio), suspėjęs užsirekomen
duoti visais gero krepšininko
privalumais, jis buvo pakviestas
į Kanados olimpinę rinktinę,
kurioje žaidė nuo 1977 m. iki
1982 m.

Labai gaila, kad Čikagos
„Neris", neseniai minėjusi savo
40 metų gyvavimo sukaktį, čia
buvo išstačiusi tik vieną koman
dą ir ta pati, žaisdama B klasėje,
nesugebėjo laimėti nei vienų
rungtynių. O šis klubas net 7
kartus yra buvęs čempionu vy
rų A, o 3 kartus vyrų B klasėje.
Linkėtina, kad šis klubas vėl šeštadienio vakaro pasilinksmi
atsigautų ir išvystytų praeityje nimas ir jo rezultatai labai
jautėsi sekmadienio popietėje
rodytą gyvastingumą.
vykusiose finalinėse rungtynė
Detroitas — jaunių
se. Detroitiečiai buvo verti
krepšinio nugalėtojas
pergalės ir pirmosios vietos
Šalia vyrų dviejų klasių var apdovanojimų. Juos gavo šie
žybų gana veiksmingai reiškėsi komandos nariai: Tadas Bauir jaunių A klasės 6 komandos. kys, Tomas Dėdinas, Tomas JaJos pradžioje buvo suskirstytos nušis, Mark Juška, Brian
į dvi grupes. A grupėje du Kaunelis, Edmundas Leparslaimėjimus pelnė „Lituanica" I, kas, Linas ir Rimas Polteraičiai,
įveikusi H. „Kovą" 57-43 ir Tomas Šventickas, Chris
„Žaibą" 63-31. Su viena pergale Young.
čia liko H. „Kovas", įveikęs
Žaidė ir moterys
„Žaibą" 55-33. Antroje grupėje
Smagu buvo matyti, kad Šį
vyravo D. „Kovas", nugalėjęs kartą žaidė ir moterys. Tiesa, jų
„Aušrą" 60-42 „Lituanicos" II komandų čia nebuvo daug tik
55-36. Toronto „Aušra" pelnė dvi. Moterų varžybų gal iš viso
vieną pergalę — prieš „Li nebūtų buvę, jeigu ne ener
tuanicos"' II 57-34.
gingasis Rimas Dirvonis, subū
Pusfinalis suvedė ,J_.ituanicą" ręs „Lituanicos" komandą, no
I ir , Aušrą" (laimėjo čikagiečiai rint sudaryti galimybę užsire
52-44) ir abudu „Kovo" (Detroi gistravusiam Hamiltono „Ko
to ir Hamiltono) penketukus. vo" penketukui parungtyniau
Laimėjo detroitiečiai 60-54. ti. Kaip paaiškėjo, ši „Li
Tada užvirė kieta kova tarp tuanicos" komanda tapo nuga
čikagiečių ir Detroito atstovų. lėtojomis. Šeštadienio vakare
J o j e d a u g i a u r y ž t o ir n o r o buvo žaistas draugiškas susiti
l a i m ė t i p a r o d e d e t r o i t i e č i a i , kimas (neatvyko kelios čikagie
įveikę ..Lituanica"
6 0 - 5 5 . tės) ir pergalę iškovojo hamilto
A t r o d o , č i k a g i e č i a m s p a k e n k ė nietės 51 49 Tačiau varžybos

( i k a j j o s ASK .Lituanicos" I komanda - Š. Amerikos lietuviu sporto žaidynių vyru B klases
nugalėtojai Kairėje
treneris Rimantas Dirvoms
Nuotr Ed. bulaičio

Baigęs Šv. Mykolo kolegiją, jis
gavo arti 150 stipendinių
pakvietimų žaisti krepšinį aukš
tosiose mokyklose. Pasirinko
Minnesotos universitetą. Po
vienerių metų persikėlė į Syracuse universitetą, kur dviejų
metų laikotarpyje sužaidė 112
rungtynių ir pasiekė 1,256 taš
kus.
Kai 1979 m. Leonas atvyko į
Syracuse, Didžiųjų Rytų uni
versitetų krepšinis jau buvo
perėmęs dominavimą JAV-se.
Jaunas puolėjas iš Toronto Sv.
Mykolo kolegijos be vargo tapo
pirmuoju Šioje lygoje. Jis, lygos
istorijoje liko vieninteliu, pasie
kusiu „Two Triple Doubles"
(virš 10 taškų, 10 atkovotų
kamuolių, 10 asistavimų ki
tiems — per vienas rungtynes),
vieno sezorio metu.
„World Fair" pirmenybėse,
Knoxville, Tenn., žaisdamas
Kanados Olimpinėje rinktinėje,
su 24 asmeniškai pasiektais

taškais, Kanados komandą išve
dė į laimėjimą prieš JAV.
1983 ir 1984 m. L. Rautinš jau
žaidė profesionalų lygoje NBA:
„Philadelphia 76", „Indiana Pacers" ir „Atlanta Hawks". Pe
rėjęs į profesionalus jau ne
begalėjo žaisti 1984 m. Los
Angeles olimpiadoje. Kaip radi
jo komentatorius dirbo CBC.
Vėliau, neišsilaikęs NBA, porą
metų žaidė Italijoje, aukštojoje
lygoje ir 1987 m. grįžo atgal į
Syracuse. Greta darbo Merill
Lynch bendrovėje, komentavo
kolegijų krepšinį radijo tinkle.
Baigė Leonas „Broadcast"
žurnalizmo programą Syracuse
prestižinėje „S.I. Newhouse
School of Public Communication". Tai viena tarp aukščiau
siai vertinamų programų JAVse. Šią mokyklą Rautinš baigė
antruoju.
Išsilaikyti NBA buvo sunku.
Sveikatos reikalai nepadėjo: 14
kelio operacijų, nugaros, alkū
nės, pėdos ir t.t. Jo pačio žo
džiais, jis ieškojo savo tolimes
nei egzistencijai ko tai artimo
krepšiniui. Esant pakankamai
inteligentiškam, mėgstančiam
iš mažens rašyti, su žmonėmis
kalbėti, būti socialiu, nesivar
žant masių bei kamerų, kaip tik
ir gelbėjo įgyta komentatoriaus
praktika, o svarbiausia, Syra
cuse prestižinė žurnalizmo-žiniasklaidos mokykla.
Plečiantis NBA tinklui ir
įsikūrus Toronte naujai „Rap
tors" komandai, televizijos
žiniasklaidos (Broadcasting for
the Raptors)
direktorius
pareiškė, kad komentatoriaus
pozicijai iš gautų šimtų pra
šymų, pasirinkęs Leoną Rau
tinš. Direktoriaus nuomone, jis
yra pats tinkamiausias kandi
datas, kuris sugebės perduoti
informaciją apie žaidimą bei jo
eigą reikliems žiūrovams ir tuo
pačiu lavins juos krepšinio
mene. Leonui Rautinš linkėtina
sėkmės. Jam 35 metai amžiaus.
Sig. K.

Futbolas Čikagoje

FUTBOLO RUNGTYNĖS
LEMONTE
Šį sekmadienį vėl bus žaidžia
mos pirmenybių rungtynės
„Metropolitan" futbolo lygoje.
Sekmadienį, birželio 2 d., 3 vai.
p.p. Lemonte matysime ir „Li
tuanicos" komandą, žaidžiančią
prieš „Lions" futbolininkus.
Šį kartą tikimasi, kad galės
susirinkti pilna komanda, tad
galima laukti gražaus mūsiškių
žaidimo ir pergalės. Taip pat
tikimasi, kad ir žiūrovų bus
daugiau negu ankstesniuose su
sitikimuose. Yra labai reika
linga mūsų publikos moralinė
ir, žinoma, finansinė parama.
PATENKINTAS
APRAŠYMAIS „DRAUGE"
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės kapitonas, buvęs
žymus futbolo treneris ir veikė
jas Raimundas Jonikas, iš Kau
no atsiųstame fakse, žavisi
gražiais aprašymais apie jo
ankstesnius pasireiškimus, iš
spausdintus „Draugo" sporto
skyriuje. Jis taip pat atkreipia
dėmesį, kad prie Čikagos „Li
tuanicos" futbolininkų Pasaulio
liet. sporto žaidynių metu pra
ėjusią vasarą globos taip pat
prisidėjo II pulko vado I pava
duotojas, pulkininkas Albertas
Maliauka.
R. Jonikas be to prašo per
duoti kuo geriausius linkėjimus
ir padėką „Draugo" redakcijai
už jo darbų sporto srityje įver
tinimą. Kaip jis teigia, toks
Pasigesta tinklinio
dėmesys įkvepia dar didesniems
p §
Šiose žaidynėse labai pasiges darbams.
ta tinklinio varžybų, kurias
organizavo žinomas tinklinio metus išeivijoje reiškęsis kaip
darbuotojas Zigmas Žiupsnys. žaidėjas, treneris ir organizato
Gaila, kad šalia Čikagiečių rius Zigmas Žiupsnys. be kurio
niekas nesiteikė iš kitur at lietuvių tinklinio ateitis JAV-se
važiuoti, todėl tinklinis negalėjo bus liūdna. Jo labai pasigęsime
būti žaidžiamas. Kaip skaudu,
Bendrus įspūdžius apie 46-sias
kad antrąją žaidynių dieną iš lietuvių sporto žaidynes pateik
gyvųjų tarpo pasitraukė žino sime ateinantį penktadienį.
masis tinklinio treneris, arti 45
E.S

dėl pirmos rietos (vykusios per
vyrų B klases finalą Hubble
Middle School pastato viršutinė
je salėje) geresnį žaidimą parodė
čikagietės, laimėjusios 55-42.
Reikia pažymėti, kad viešnios iš
Hamiltono ilgai nenorėjo pasi
duoti ir pirmame kėlinyje net
vedė. Pas „Lituanica" žaidė vi
sos naujai iš Lietuvos at
vykusios krepšininkės: Snieguo
lė Adomaitytė, Vilija Dzimidaitė, Dalia Galdikienė, Kristina
Jankauskaitė, Eglė Matutienė,
Beta Žiedelytė.
Šių krepšinio varžybų pravedimu daugiausia rūpinosi Algis
Tamošiūnas su savo talkinin
kais. Gaila, kad jų stigo, todėl
ne viskas buvo padaryta, ką
reikėjo atlikti. Trečiąją dieną
nebuvo rašomi rungtynių rezul
tatai iškabintose varžybų lente
lėse. Gal didžiausias minusas,
kad nebuvo žymimi pavienių
žaidėjų įmesti taškai, tad ir
rašant šį straipsnį, nėra galimy
bės jų pateikti. Bent jau finali
nėms rungtynėms reikėjo rasti
daugiau talkos ir šiuos būtinus
dalykus atlikti. Žinoma, finali
nėse rungtynėse reikėjo prista
tyti ir dalyvaujančius žaidėjus
bei pranešinėti žaidimo eigą
kaip anksčiau daug kur buvo
daroma. Žinant, kad gana pa
vyzdingai buvo atlikta daug
paruošiamųjų darbų, ir tokius
reikalus gal nebūtų buvę sunku
įvykdyti.
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A l g i s Tamošiūnas, krepšinio varžybų pravedėjas, įteikia Š. Amerikos lietu
v i ų sporto žaidynių krepšinio varžybų jaunių A klases nugalėtojų taurę
Detroito „Kovo" komandos kapitonams.
Nuotr. E d . Š u l a i č i o

Ž. I L G A U S K A S
ATVYKSTA
APSISPRĘSTI
Kauno .Atleto" klubo vidurio
puolėjas Žydrūnas Ilgauskas
gegužės 27 d. išskrido į Min
neapolis, Minnesota, kur ketina
tikrintis sveikatą ir apsispręsti,
ar dalyvaus šiemet NBA naujo
kų biržoje. Jei Ž. Ilgauskas
neatsiimtų pareiškimo dalyvau
ti biržoje, Lietuvos krepšininkas
gali būti pasirinktas devintuo
ju šaukimu, pranašauja JAV
dienraštis „USA Today".
Teisę rinktis devintasis
šiemet turi „Boston Celtics"
klubas, kuriam, „USA Today"

nuomone, trūksta stipraus ir
universalaus vidurio puolėjo,
galinčio ne tik pulti, bet ir
gintis.
Šių metų sezone „Boston Cel
tics" klubas, pagal praleistų į
savo krepšį taškų skaičių, buvo
tarp blogiausiai besiginančių
NBA lygos komandų.
„USA Today" mano, kad
„Boston Celtics" gali pasirink
ti Ž. Ilgauską.
Ž. Ilgauskas birželio 1 d.
tikriausiai dalyvaus NBA nau
jokų stovykloje Čikagoje,
truksiančioje 4-5 dienas, ir
birželio 8 d. ketina grįžti į
Lietuvą.
NBA naujokų birža vyks bir
želio 26-ąją.
(AGEP, 05.27)
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KURDAI TEBENORI
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ZENONAS PRŪSAS
Pasaulio ir lietuvių spaudoje
yra nemažai rašoma apie Čečė
nuos karą, kur didelė rusų vals
tybė bando išnaikinti mažą
čečėnų tautą. Daug kas Vaka
ruose tai vadina genocidu, daug
kas ji pasmerkė. O beveik ne
rašoma apie kita genocidą
Turkijoje, kur 50 milijonų turkų
nori išnaikinti 9-12 milijonų
kurdų, sudarančių gyventojų
daugumą dabartinės Turkijos
pietryčių dalyje, kurioje kurdai
gyveno jau daug tūkstančių
metų. Tai labai sena tauta, skir
tinga nuo turkų savo kalba,
papročiais, gyvenimo būdu. Lyg
pasityčiodama, turkų valdžia
juos vadina „kalnų turkais".
V i e n i n t e l i s kelias kurdams
išlikti, yra pamiršti savo kalbą,
papročius ir pasidaryti turkais.
Tuo atveju jie gauna lygias tei
ses su tikraisiais turkais. Gaila,
kad kai kurie kurdai šia „am
nestija" yra pasinaudoję. Nere
tai galima išgirsti: mano tėvai
ir ar seneliai buvo kurdai, bet
aš esu turkas. Greičiau nu
tausta tie, kurie išsikelia gy
venti į miestus kur nors toliau
nuo kurdais apgyventų rajonų.
Karas prieš kurdus jau vyks
ta nuo 1984 metų. Turkija gi
riasi, kad nuo 1987 metų jos ka
riuomenė yra sunaikinusi be
veik 11,000 „teroristų", o per tą
laiką žuvę tik apie 4,000 civilių
žmonių. Tai sunku patikėti, nes
per partizaninius karus papras
tai žūna daugiau civilių, negu
partizanų. Tūkstančiai kurdų
buvo priversti apleisti savo kai
mus ir pasidaryti pabėgėliais,
kurių nemaža dalis miršta nuo
bado, ligų, šalčių žiemos metu
ir nuo nepakenčiamų gyvenimo
sąlygų. Kurdai partizanai pri
klauso PKK organizacijai. Šiuo
metu jų yra tarp 10,000 ir
15,000, daugiausia jaunų, iš
kaimų kilusių kurdų, taigi kele
tą kartų daugiau, negu kovotojų
Čečėnijoje. Pagal „Economist"
žurnalą (1996 m. gegužės 11 d.)
šie kurdų partizanai pririša apie
tris ketvirtadalius iš 500,000
NATO organizacijai priklau
sančių Turkijos karių. Atseit,
apie 9 kartus daugiau, negu
r u s ų karių, dalyvaujančių
Čečėnijos konflikte. Sis karas
Turkijai kainuoja apie 7 milijar
dus dolerių per metus. Labai
daug žiaurumų iš abiejų pusių.
K u r d a i partizanai nužudo
valdžios atsiųstus turkų parei
gūnus, kurdus kolaborantus,
mokytojus, indoktrinuojančius
kurdų vaikus, kaimų gyven
tojus, kurie atsisako maistu
remti kurdų partizanus. O tuos
kaimus, kurie remia partizanus,
Turkijos kariuomenė sudegina.
Turkai taip pat suima, kankina
ir dažnai nužudo kurdus, kurie

yra įtariami partizanų rėmimu.
NATO sąjungininkai Vaka
ruose ciniškai i t a i visai nekrei
pia dėmesio. Turbūt pati ciniš
kiausia genocido atveju yra
demokratijų vadovė JAV. Pa
vyzdžiui, per paskutini Ame
rikos prezidento Clintono ap
silankymą Maskvoje jie Čečė
nijos karą palygino su Amerikos
civiliniu karu tarp šiaurinių ir
pietinių Amerikos dalių, spren
džiant vergijos klausimą. Jel
cinas buvo palygintas su Lincol
nu. Dar blogiau Amerika elgiasi
kurdų atveju: ne tik neprotes
tuoja dėl Turkijos genocido prieš
kurdus, bet dargi gelbėti Turki
jos armiją ginklais ir žvalgyba.
S i u n č i a savo
naujuosius
„Cobra" ir „Black Hawk"
malūnsparnius, kad tik greičiau
sunaikintų kurdų partizanus.
Izraelis irgi y r a įtariamas
pagalba Turkijos kariuomenei
kurdų konflikte.
Turkija aiškina, kad pavieniai
kurdai nesą diskriminuojami.
Bet iš tikrųjų kiekvienas kurdų
pasireiškimas kaip skirtingas
piliečių grupės- kultūrinėje ar
politinėje plotmėje yra žiau
riomis priemonėmis užgniau
žiamas. PKK organizacija y r a
nelegali ir jai priklausymas gali
b ū t i b a u d ž i a m a s mirtimi.
Legali „Hadep" politinė parti
ja, kuri yra stipri kurdais
apgyventoje Turkijos pietryčių
dalyje ir kuri dažnai remia
kurdų interesus, per praėjusius
parlamento rinkimus buvo izo
liuota, iš anksto pravedus įsta
tymą, kad politinė organizacija
gali pravesti savo atstovus, t i k
jei ji surinks per 10% balsų vi
soje Turkijoje. Nors daugelyje
kurdais apgyventų apylinkių už
„Hadep" balsavo daugiau k a i p
50% gyventojų, balsų nuošim
čiai buvo žemesni apylinkėse,
kur buvo daug Turkijos ka
riuomenės ir įvestas karo stovis
Todėl 10% balsuotojų riba ne
buvo pasiekta. Nepaisant dide
lio Turkijos valdžios spaudimo,
kurdai kol kas daugiausia suge
bėjo išsaugoti savo tautinę savi
monę.
Kurdų partizanai neišsilai
kytų, jei negautų pagalbos iš
kaimyninių valstybių. Atrodo,
kad daugiausia padeda Sirija,
kuri irgi turi nemažai kurdų.
Sirija remia Turkijos kurdus
daugiausia dėl to, kad ji pyksta
a n t Turkijos dėl Tigro ir Eufra
to upių užtvenkimo Turkijos
teritorijoje, dėl ko Sirijai tenka
mažiau labai svarbaus gamtos
turto — vandens dirvų drėki
nimui. Nors Turkija ir labai su
tvirtino sieną su Sirija - spyg
liuotomis vielomis, minomis ir
stebėjimo bokštais, partizanai
lengvai iš ten parsigabena

ginklų per sunkiai patruliuoja
m u s kalnus ir per Irako teri
toriją. Kitos partizanų rėmimo
bazės yra šiauriniame Irake,
kur, pasibaigus Persų įlankos
karui, kurdams buvo suteikta
Jungtinių Tautų apsauga nuo
Sadam Huseino keršto. Iš ten
Turkijos kurdai irgi g a u n a
ginklų. Keletą kartų Turkijos
kariuomenė bandė šias bazes
sunaikinti, bet nesėkmingai. Si
kurdais apgyventa šiaurinio
Irako teritorija daugiausia gąs
d i n a Turkiją, n e s ji g a l i
p a s i d a r y t i kurdų valstybės
užuomazga.
Atrodo, kad, nors ir su dide
lėmis aukomis ir nuostoliais,
kurdai daro pažangą savo tau
t o s i š s i v a d a v i m u i . Didelis
laimėjimas buvo 1991 metais,
k a i panaikintas d r a u d i m a s
Turkijoje viešai naudoti kurdų
kalbą. Ir iš viso žiaurumu
paremta turkų valdžios taktika
n u t a u t i n t i kurdus nebuvo
sėkminga, tik sukėlė neapy
kantą tarp kaimiečių kurdų.
Šiek tiek buvo sėkmingesnė
t a r p į miestus nusikėlusių kur
dų, ypač vakarinėje Turkijos
dalyje. Ši taktika darosi nepopu
liari ir pačių turkų tarpe. Čiagalima įžiūrėti paralelę su Rusi
jos karu Čečėnijoje. Pradžioje
nemažai rusų rėmė Jelciną Če
čėnijos „ n u b a u d i m e " , b e t
paskui pakeitė nuomonę, kai
Jelcinas įklimpo. Panašiai yra
ir Turkijoje. Vis dažniau pra
dedama kalbėti apie davimą
daugiau autonomijos kurdams
su gimtąja kalba mokyklose,
didesniu tautiniu identitetu,
spauda ir kultūriniais pasireiš
kimais. Turkija taip pat labai
norėtų pasidaryti lygiateise
Europos Sąjungos nare. Tai la
bai domina įtakingus įvairių

PALEISTI VILNIAUS
VANDENS VALYMO
ĮRENGIMAI
Balandžio 4 dieną prasi
dėjo Vilniaus miesto nuotėkių
biologinio valymo įrenginių pa
leidimo ir derinimo darbai, o
penktadienį Vilniaus meras
Alis Vidūnas ir Aplinkos ap
saugos ministras Bronius Bradauskas paspaudė mygtuką,
kontroliuojantį vandens įtekėjimo sklendę valdantį elektros
variklį.
Tikimasi, jog per du tris
mėnesius, užauginus aktyvųjį,
biologiškai valantį dumblą,
liepos 1 d. jau bus galima
biologiškai valyti 50% Vilniaus
nutekamųjų vandenų, o iki
spalio 1 d. bus užaugintas visas
reikalingas aktyvusis dumblas
ir bus valomas jau visas nuteka
masis vanduo
Biologinio valymo įrenginių
projektinis p a j ė g u m a s —
420,000 kubinių metrų per
parą, valomo vandens gylis
daugiau nei 5 metrai. Dabar į
mechaninio valymo įrenginius
patenka perpus mažiau nuteka
mojo vandens
Biologinio valymo įrenginiai
pradėti statyti 1987 m. ir turėjo
būti užbaigti po ketverių metų.
Iki šios dienos statyba kainavo
per 50 milijonų litų, statybai
užbaigti reikia dar 6.6 milijonų
litų, o skirta tik 3 milijonai litų.
Likusią sumą dovanojo PHARE
ir Danijos vyriausybė.
verslų atstovus, nes atidarytų
daug naujų rinkų Turkijos pro
duktams. Taikingai neišspren
dus kurdų klausimo, galėtų tani
atsirasti kliūčių. Todėl tikę
kimės, kad gal ir kurdams ateis
geresni laikai

NUSTATYTAS
ĮVAŽIAVIMO Į KURORTĄ
MOKESTIS
Palangos miesto taryba pa
t v i r t i n o artėjančio vasaros
sezono kurortines rinkliavas už
įvažiavimą į Palangą bei Šven
tąją nuo birželio 1 iki rugpjūčio
31 dienos. Vienkartinis leidi
mas lengvajam automobiliui
kainuos 15 litų, krovininiam —
30 litų. Leidimas dviem savai
tėms — atitinkamai 150 ir 300
litų.
Be leidimų į kurortą nuosavu
transportu galės įvažiuoti I ir II
grupių invalidai, Černobylio
avarijos pasekmių likvidavimo
dalyviai, senatvės pensininkai,
buvę politiniai kaliniai ir trem
tiniai, 1991 m. sausio 13-osios
įvykiuose nukentėję asmenys.
Žmonės, vežantys į turgų
parduoti lietuviškus žemės ūkio
produktus, į Palangą bus įlei
džiami be leidimų

Vaizdelis is tautinių tokių Šventes Kosemont Horizon salėje Siu metu liepos 6 d jos niiliinisk.j
plotą vėl užpildys lietuviai iš kone visu pasaulio žemynų

buvo geri norai ir tikslai, bet to neužtenka vaiko
auklėjimui. Kuomet tikroji padėtis saleziečių mokykloje
paaiškėjo, pasikeitė ir tėvų nuomonės. Tad vienas po kito
LEONAS VENCKUS
Anglijon sugrįžo Vytautas ir Antanas Bilitavičiai, Pau
liūs Palkimas, Jonas Platkauskas, Klaudijus Pumpu
tis, Antanas Paulauskas ir keli kiti. Tie vaikai grįžo
Po pirmųjų mokslo metų Vilboras, su kitais salezie nieko nepasiekę. Tėvai gailėjosi vaikų sutrukdytu
čių auklėtiniais, dalį vasaros atostogų praleido Alpių mokslu ir išleistų pinigų. Tačiau jau per vėlu. Padarytąją
kalnuose. Tas jiems visiems patiko. Pasibaigus antriems klaidą ir žalą vaikų mokslui nedaug kam bepavyko
metams, jis būtinai norėjo atostogas praleisti Anglijoje, atitaisyti.
Paryžiuje gyvena mano pusbrolis Adolfas ir jo žmona
namuose su mumis. Mums irgi norėjosi pamatyti sūnų.
Tad pasiuntėme saleziečių įstaigos direktoriui kelion Birutė (Šlepetytė). Jau pora mėnesių prieš Vilboro
pinigius ir laukėme sūnaus sugrįžimo. Jau tada jutėme, grįžimą Anglijon jie rašė sūnui, k a d tas grįždamas
sustotų bent savaitei pas juos Paryžiuje. Vilboras savo
kad Vilboras Italijon nebegrįš. Taip ir įvyko.
Būdamas Italijoje, vaikas buvo gerokai ūgtelėjęs, kelionės dokumentų, aišku, pats netvarkė. Juos tvarkė
ištįsęs. Ten būdamas, išmoko vieną svetimą kalbą, italų, saleziečių įstaigos direktorius kun. J. Zeliauskas.
gerai išmoko lietuvių, ko galbūt Manchesterio savait Kuomet Birutė Vilborą pasitiko Paryžiuje, pamatė, kad
galio lietuvių mokykloje gal ir nebūtų išmokęs. Šalia jo viza tranzitinė. Vadinasi, jo viršininkai, nors ir pa
to — nekalbant apie religinius dalykus — vaikas ten prašyti, nepasirūpino išpildyti mūsų ir giminių prašymo
išmoko bulves skusti, indus plauti, kiaules šerti ir kitus lankytojo vizos išrūpinimui, kas padaryti nebuvo
sunku.
namų ruošos darbus dirbti.
Po šitokių įspūdžių, aišku, vaiko nebeleidome grįžti
Iš sūnaus pasakojimų pamažu susidarėme įspūdį,
kad toje saleziečių mokykloje mekas nesistengė vaikams Italijon. Laikui bėgant, kunigo Petro Urbaičio misionie
duoti gimnazijos lygio švietimo. Kurie nepareiškė norą riški gabumai ir nereti apsilankymai mūsų namuose
stotį į kunigų seminariją, tie dar dainiau ir be eilės turė sušvelnino nemalonius prisiminimus ir nustūmė juos
davo atlikti įvairius ruošos darbus. Ir man per eile metų užmarštin.
neteko girdėti, kad bent vienas saleziečių auklėtinis,
Vilborui grįžus iš Italijos, mums iškilo naujos pro
būdamas jų „gimnazijoje" būtų gavės brandos atestatą. blemos. Kai nuėjome į policijos nuovadą užregistruoti
Ir kaip galėjo, kad toje tariamoje gimnazijoje nebuvo nei jo grįžimą, paaiškėjo, kad dabar jo nuolatiniam apsi
vieno kvalifikuoto mokytojo? Neabejoju, kad ii pradžių gyvenimui Anglijoje reikalinga gauti oficialų leidimą

ARTIMOJI ANGLIJA

Dar turi būti įrengtos dumblo
saugojimo aikštelės, sutvarkyta
aplinka, suderinti jrenginiai.
UAB Vilniaus Vandenys va
dovas Arūnas Makauskas šias
statybas sulygino su 10 ki
lometrų lenktynėmis: stadione
apibėgus 33 ratus, dabar jau
išbėgta į paskutinių 100 metrų
tiesiąją.
Vilniaus meras Alis Vidūnas
sakė, jog „gerai būtų, jei biolo
ginio valymo įrenginiai būtų
paleisti visu pajėgumu Vilniaus
miesto dieną — rugsėjo 23-iąją.
Tačiau tam, švarus Neries van
duo palengvino gyventojų kiše
nę — įrenginiai per mėnesį su
naudos elektros energijos už
pusė milijono litų, todėl praėju
sią savaitę buvo pakelta van
dens kaina.

Danutė

Reikia

Bindokienė

stebėti

sia klaida, kad leista tos sąjun
gos dalims atsiskirti, pasiskelbti
nepriklausomomis, ir ta klaidą
reikia a t i t a i s y t i .
Boris J e l c i n a s jau gavo įsi
tikinti, kad n e taip lengva
numalšinti laisvės siekius. Pa
moka Čečėnijoje d a u g kainavo
ir jam. ir Rusijai, todėl (bent iki
rinkimų) jis a t s a r g i a u kalba
apie „artimojo užsienio" likimą.
jeigu vėl b u s išrinktas pre
zidentu. Ž i n a n t Jelcino k a r t a i s
neracionalų blaškymąsi iš vieno
k r a š t u t i n u m o į kitą, jo laimė
jimu t a i p p a t n e v e r t ė t ų džiaug
tis, į s i t v i r t i n ę s Kremliuje kitai
kadencijai, vargiai įstengs atsi
Toks jau sutapimas, kad šie sakyti imperialistinių siekių.
Tuo t a r p u J A V rinkiminėje
metai — rinkiminiai ir Ameri
koje, ir Lietuvoje, o taip pat am arenoje j a u pradeda įšilti du pa
žinojo Lietuvos priešo žemėje, grindiniai varžovai: Bill Clinton
Rusijoje. Kiekvienų tų rinkimų ir Bob Dole. J i e stengiasi išnau
pasekmės vienaip ar kitaip doti kiekvieną progą savo nau
turės ir mums įtakos. Tiesa, dai, p a s t ū m ė t i oponentą keliom
JAV ir Rusija pakeis arba per pakopom žemyn ir prižadėti
rinks pačią vyriausybės viršūnę daugiau, negu bet kuris pre
— prezidentą, o Lietuva Seimą, zidentas per ketverius metus
kurio rinkimai bus tarytum gali a t l i k t i . Šiuo atveju gal dar
slenkstis į prezidentinius bal bas sėkmingiau vyktų respubli
savimus nelabai tolimoje atei konui Dole, nes Senate ir Kong
rese d a b a r d a u g u m ą sudaro tos
tyje.
Nedaug kas šiandien tiki, jog pačios partijos nariai. Žinoma,
dabar Seime dominuojanti par tai dar n e u ž t i k r i n a prezidento
tija — LDDP — vėl laimės dau pasisekimo pravesti projektus
gumą vietų, tačiau nebe pagrin bei į s t a t y m u s — senatoriai ir
do baiminamasi, kad LDDP Atstovų r ū m ų nariai yra daug
savo užnugarį sustiprino gau jautresni savo valstijų balsuo
siomis satelitinėmis partijomis tojų nuomonei ir linkę jiems pa
bei partijėlėmis, kurios, neat t a i k a u t i .
sargių balsuotojų dėka, įve
K u r i s d a b a r t i n i s kandidatas
dusios savo atstovus į Seimą, vi būtų n a u d i n g e s n i s lietuviams,
suomet rems LDDP nutarimus kai iškyla svarbūs reikalai, su
ir toliau kaišios pagalius į sieti su jų kilmės kraštu? Spręs
respublikos valdymo r a t u s . ti nelengva, n e s prieš r i n k i m u s
Skirtumą rinkimuose galbūt k a n d i d a t a i k a l b a vienaip, o iš
galėtų padaryti užsienio lietu rinkti — daro kitair,. Turėjome
viai, kurie iš tolimesnės per matyti Bill Clinton linkčiojimą
spektyvos geriau mato, kas Rusijos prezidentui, rodomą jam
balta ir kas rausva, bet ir vėl palankumą, dažnus susitikimus
rūpestį kelia nemažas skaičius ir p a ž a d u s n e t tuomet, kai
atvykusių tautiečių: jų balsai savame k r a š t e pasireikšdavo
gali nusverti (žinoma, jeigu jie t a m stipri opozicija. Nuolat
pasistengs savo pareigą tėvynei prasikiša ir p r a e i t i e s „nusižen
atlikti) laimėjimus Lietuvai gimai", iš k u r i ų respublikonai
naudingon ar kenksmingon pu stengiasi prisišienauti kuo dau
sėn.
giau s a u naudos. Tačiau per
Veikiausiai į klausimą — kas pastaruosius k e t v e r i u s m e t u s
laimės? — bus atsakyta Rusijoje, prezidentas gerokai subrendo ir
. nes birželio 16 d. jau netoli. Nei kone patogiai jaučiasi savo pa
| Jelcinas, nei Ziuganovas per reigose, ryžtasi stovėti a n t savo
daug nedžiugina Baltijos valsty kojų.
bių, tačiau iš Lietuvos vis labiau
Bob Dole — t a i p pat senas vil
pasigirsta susirūpinimas, kad į kas vidaus ir užsienio politikoje.
valdžią Maskvoje gali patekti Jo tikroji r i n k i m i n ė kampanija
komunistas Ziuganovas. Ar jį dar tik prasideda, todėl verta ste
vadintume nekomunistu, ar bėti, klausytis ir klausti: kaip jis
senosios bolševikų mokyklos žiūri į N A T O narystę Baltijos
auklėtiniu, bet „meška su lokiu kraštams, kaip reaguotų į Rusi
— abudu tokiu". B ankstesnių jos agresiją prieš kaimynines
Ziuganovo ir jam tolygių šo valstybes, K a r a l i a u č i a u s devinistų pasisakymų yra aišku, militarizavimą, paramą Rytu
kad Rusijos ateities stiprybė Europos t a u t o m s , besistengian
glūdi tik sąjungoje, panašioje ar čioms sutvirtinti savo demokra
visiškai tokioje, kaip buvusi tijos pamatus? Tad stebėkime ir
sovietinė, tad padaryta didžiau po to spręskime.
Kažkas užsienio lietuvius pa
vadino pasaulio piliečiais, ypač
prieš Lietuvos pilietybės įstaty
mo pakeitimą, suteikusį didesnę
galimybę „susigrąžinti" tai, kas
yra mūsų prigimtoji teisė ir ką
nepriklausomos tėvų žemės biu
rokratai buvo akiplėšiškai pasiglemžę — Lietuvos pilietybę.
Nors sąvoka „pasaulio pilietis"
suteikia romantiškos sielos žmo
gaus vaizduotei peno, bet
realybė vis tiek aiški: priklau
som dviem kraštams — savo
etninės kilmės ir gyvenamajam.
Abiem turime jausti lojalumą ir
atiduoti tam tikrą duoklę, dalį
savęs.

iš Vidaus reikalų ministerijos Mes. jo tėvai, nebuvome
britų piliečiai, vaikas taip pat gimęs užsienyje. O sve
timšaliui, nors ir legaliai atvykusiam į Didžiąją Bri
taniją, išjos išvykus ilgiau kaip 12 mėnsių, sugrįžimui
buvo reikalinga viza, bet nuolatiniam apsigyvenimui
reikėjo gauti leidimą iš jau anksčiau paminėtos minis
terijos. Parašiau prašymą ir po kiek laiko leidimas buvo
suteiktas.
Kita problema — mokykla. Kai Vilboras grįžo iš
Italijos, jam kaip tik suėjo 15 metų amžiaus. Tad prie
volės lankyti mokyklą nebebuvo. Apie gimnaziją dabar,
atsilikus anglų kalboje, nė kalbos negalėjo būti. Dukrą
Elytę su mokyklos baigimo pažymėjimu ir gerais
pažymiais vos įtalpinome, o sūnus net ir to neturėjo.
Žmona ir aš sukome galvas, ką daryti, kad vaikas ne
liktų nepasiruošęs gyvenimui. Reikėjo surasti jam
tinkamą amatą. Darbo ir amato besimokydamas, Vilbo
ras vakarais lankė pirmosios pagalbos kursus ir po kiek
laiko išlaikė reikiamus sanitaro egzaminus, tapdamas
St. John's Ambulance brigados nariu. Tokie sanitarai
uniformuoti dalyvaudavo visose miesto dalyse, kur tik
būdavo didesnis žmonių suėjimas kaip, kino teatruose,
sporto aikštėse, eisenose, arklių ir šunų lenktynėse ir
kitur. Kam nors susižeidus ar apalpus. jie čia pat suteik
davo pirmąją pagalbą ir iššaukdavo, reikalui esnat,
greitąją pagalbą.
Pagaliau, 1954 m. spalio viduryje Vilboras pradėjo
mokytis rūbų kirpimo amato kooperatyvo (C.W.S.) siu
vykloje. Geresniam pasiruošimui ir kvalifikacijoms gau
ti, vakarais lankė Newton Heath Technical College. Ten

mokėsi matematikos ir braižybos susijusia su rūbu
modelių sudarymu. Jo pradinė alga savaitėje buvo 2-13-2
svarai, bet už šešių mėnesių gavo pakėlimą, kuris karto
davosi kas šeši mėnesiai. Iš pradžių jis prosino tik pamu
šalus, bet greitai buvo perkeltas į kirpimo skyrių, kur
jam patiko ir sekėsi. Čia ir išmoko a m a t o , su kuriuo
išvyko į JAV.
Darbų k e i t i m a s
Letai slinko savaitės ir mėnesiai, bedirbant medvilnės
karšykloje. Yra žmonių, kurie vienoje darbovietėje iš
dirba visą savo amželį. Tokie žmonės yra arba labai
patenkinti savo darbu, arba jie neturi vilties ir noro
pagerinti savo būklę. Kaip vergai a r kaliniai velka savo
jungą, nė nemėgindami jo n u s i k r a t y t i . Tokių žmonių
aplink mus buvo gan daug. Jų negalėjau suprasti Juk
dirbdamas žmogus praleidi paroje bent 8 valandas
aplinkoje, kuri tau patinka ar nepatinka Vadinasi, pra
leidi trečdalį paros, gal ir trečdali savo gyvenimo darbo
vietėje. Jeigu ta aplinka žmogui nesudaro keblumo, jis
gali jaustis ir laimingu. Bet jeigu padėtimi jis nepa
tenkintas, tai kasdieninis p r i s i v e r t i m a s grjžti i
neapkenčiama darbovietę vis ir vėl. tikrai žmogui nei
sveika, nei patartina. Bent man taip atrodo
Pagaliau mano darbo sutartis
dveju metu laiko
tarpis — pasibaigė Nueinu i Salfordo Pat l>o mmi-tei ij. ;
kito darbo ieškoti. Paklausia kur dabar dirbti.
- Rirhard Hov.ar! & (<>mp.m\ K.u
— (iaila. k i t u vietų nėra
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LIETUVIŲ TELKINIAI
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JAV LB FLORIDOS
APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS

moterų sąrašų sudarymo, išsi
aiškinti Tarybos suvažiavime,
kas yra laikomas LB nariu ir
peržiūrėti solidarumo mokesčio
reikalą. Po pirmojo posėdžio
pietų pertraukos metu buvo ga
lima apžiūrėti J. Taoro šioje
klubo salėje išstatytą Lietuvos
pinigų parodėlę.
Po pertraukos suvažiavimas
buvo tęsiamas. Programoje —
simpoziumas; „Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė ir JAV LB
veiklos gairės Lietuvai atgavus
nepriklausomybę". Pirm. L. Sie
maška supažindino su sim
poziumo moderatore A. Karniene, kuri pasikvietė 4 sim
poziumo referuotojus: Tarybos
narę L. Savaitienė, bendruome
nininką A. Armalį, Palm Beach
apylinkės pirm. V. Šalčiūną ir
Sąjūdžio laikais dirbusį Lietuvo
je gerų darbų rėmėją Z. Petkų.
Moderatore savo žodyje pažymė
jo, jog Lietuvai atgavus nepri
klausomybę daug kas keičiasi ir
LB veikloje, ypač tai ryšku po
l i t i n ė s e , v i s u o m e n i n ė s e ir
socialinėse srityse. Pastebima,
jog LB veiklai vykdyti lėšos
gerokai sumažėjo. Taikantis
prie naujų sąlygų ir JAV LB
veiklos gairės turėtų keistis. Šis
apygardos suvažiavimas yra tin
kamas forumas pasvarstyti LB
veiklos klausimus. Atstovai,
vykdami į ateinantį Tarybos
suvažiavimą, turėtų jausti na
rių nuotaikas ir vadovautis,
sprendžiant atatinkamus klau
simus. Ateinančiais metais
Saukiamas ir PLB seimas. Šie
du suvažiavimai yra labai
svarbūs.

mmmmmmmmmm

C L A S S I F I E D GUIDE

REAL ESTATE
REAL ESTATE
Suvažiavimas š.m. balandžio lingos operacijos ir juos čia
globoti,
sudaryti
pilną
apylinkė
12-13 d. vyko St. Petersburgo
Lietuvių klubo patalpose. Daly je gyvenančių narių sąrašą,
GREIT
vavo Auksinio Kranto, Dayto- patobulinti socialinių reikalų
na, Palm Beach, St. Petersburg veiklą, Lietuvos karo mokyklai
PARDUODA
REALMART II, Inc.
ir Sunny Hills apylinkių rinkti bei bibliotekoms užsakyti pro
6602 S. Pulaaki Rd.
fesinius
karo
žurnalus
ir
St.
atstovai. Suvažiavimą globojo
Chicago. IL 60629
Petersburgo „Saulės" lituanis
St. Petersburgo apylinkė.
RE/MAX
Balandžio 12 d. suvažiavimas tinės mokyklos vieną mokytoją
REALTORS
BALYS BUDRAITIS
pasiųsti
į
Dainavoje
ruošiamus
10 vai. ryto pradėtas atstovų bei
(312) 5 8 6 - 5 9 5 9
Broker-Assoctate
svečių registracija. Čia dirbo E. mokytojų kursus, apmokant iš
Patarnauja įvairių nuosavybių
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1
laidas.
Jasaitienė ir L. Kynienė. 11 vai.
pirkime bei pardavime, mieste ir
Apygardos valdybos praneši
priemiesčiuose. Suinteresuoti
suvažiavimą pradėjo Floridos
skambinkite:
apygardos pirm. L. Siemaška, mą atliko pirm. L. Siemaška ir
RIMAS L. STANKUS
BUDRAIČIUI
ižd.
A.
Baukienė.
Pirmininkas
pasveikindamas atstovus ir sve
Bu*. 312-585*100 P a g i f 312-30MM7
čius. Suvažiavimą sveikino St. pranešė, jog buvo stengiamasi
• Perkant ar parduodant
Fax. 312-58S»87
atlikti
praėjusio
suvažiavimo
Petersburgo apylinkės pirm.
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
nutarimo komisijos pažymėtus
pulk. A. Garsys.
• MIS kompiutertųtr FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
Sekretore pakviesta M. Šau darbus. Nutarimas, jog „Drau
• Perkame ir parduodame namus
lienė. Pradžioje kun. dr. M. go" dienraštyje socialinių reika
MISCELLANEOUS
lų
skyriuje
skelbiama
medžiaga
• Apartmer.tus ir žemą
Čyvas sukalbėjo maldą, prašy
• Pensininkams nuolaida
būtų
išleista
atskiru
leidiniu,
Cievelando-Klaipėdos seserystės suorganizuotos chirurginės išvykos į damas Aukščiausiąjį laiminti
Lietuvą, jos žmones ir šį su jau vykdomas. Šį uždavinį vyk
Klaipėda dalyviai.
ELEKTROS
važiavimą; pasimeldė ir už do tos srities žinovas A. Ar
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
malis.
Nutarimas
šaukti
apy
Mišiomis ir apeigomis į kata mirusius šios apygardos narius.
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
CLEVELAND, OH
coLDiueu
likišką šeimą įvedant naujų I prezidiumą buvo pakviesti: V. gardos suvažiavimą savaitgaly
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
B4MKCRU
je,
o
ne
darbo
dienomis,
buvo
narių prieauglį. Visi, ir jauni, ir Bagdonienė, kun. dr. M. Čyvas,
tuotai ir sąžiningai.
MICHICAN
CHIRURGINĖ 312-779-3313
vyresnieji, prisimena savo Pir prof. P. Zunde, pulk. A. Garsys, neįmanoma įvykdyti, nes sek
C0LDWELL
BANKER FIRST AMEHCAN
SAMARIETINĖ MISIJA
KLAUDIJUS PUMPUTIS
mosios Komunijos iškilmes, bet V. Dubauskas, M. Petrikas, L. madieniais St. Petersburgo klu
I 0 N . VVhrttakerSt.
NewBufraIo,MI49ll7
jų daugumoje nebuvo vieno ypa Savaitienė ir V. Šalčiūnas. Raš bo patalpos yra užimtos. Apy
Gegužės 21 d. iš Cievelando tingo elemento — po svetimu
garda
664
dolerių
pinigine
auka
tu suvažiavimą sveikino: LB
VIDA B. ŠVABAS
Kiaipėdon išskrido 12 asmenų, dangumi ketvirtosios Amerikos
Krašto valdybos pirm. R. Naru- parėmė Auksinio Kranto telki
AUTOMOMUO, NAMŲ. SVEIKATOS,
daugiausia medicinos personalo lietuvių kartos jaunimas Kris
nyje
gyvenančią
studentę
—
Tel. namų 616-756-1406
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
šienė, Tėvynės S-gos (Lietuvos
įjrupė, kuri devynias dienas ope taus Kūno priėmimo apeigas at
bus. 616-469-3950
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr
konservatorių) pirm. G. Vagno plaukikę iš Lietuvos. Apygardos
Aukse S. Karte kalba lietuviškai
fax. 616-469-5445
ruos vaikus su prigimtomis veido liko protėvių kalba. Gimusiems
valdybos
rūpesčiu
naujai
atvykę
rius, LB Kultūros tarybos pirm.
FRANK ZAPOUS
v.m. 616-469-7236
ydomis, kaip ..Kiškio lūpos" ar ir augusiems Lietuvoje, ar anks
iš
Lietuvos
pamažu
pradeda
A. Kėželienė, vietos 143-asis
320SV. WMt tSth Street
„Vilke gomuriu". Prieš tris die tyviausioms lietuvių pokarinės
Perkant ar parduodant
Tel. (70S) 424-SSS4
BALFo ir ALTS St. Petersburgo įsijungti į mūsų lietuviškąją
• n a m u s • žeme • ūkius arba
nas Kiaipėdon nuvyko dr. Eric bangos kartoms, tai nebuvo
bendruomenę,
gal
ateityje
jie
(312)
SS1-M54
skyriai. Žodžiu sveikino: A.
komercine nuosavybe.
Bioofield I anesteziologas) ir dr. nuostabu, bet dabar...
Gudonis — St. Petersburgo R. įsijungs ir į čia veikiančias
Niek Gravino.DDS. Jie iš dvie
organizacijas.
Taip
pat
gauta
Š.m. balandžio 28 dieną, Kalantos šaulių kuopos vardu,
jų šimtų kandidatų parinks ar
Moderatore pranešė referuotoA. Karnius — Lietuvių klubo nusiskundimų dėl solidarumo
J K S CONSTRUCTION
ti penkiasdešimt vaikų, kuriems Cievelando Dievo Motinos pa
mokesčio pakėlimo iki 10 dole jams tvarką pasisakymams ir
Kaune), Vytauto prospekte, p a r vardu,
A.
Kleiza,
Lietuvos
rapijos
sekmadienio
10
vai.
r.
„Shingle"
stogai ir visų rūšių
bus daromos operacijos. Galu
rių
asmeniui.
Kalbėdamas
apie
klausimams. Referuotojų pasi
garbės konsulas Čikagoje, savo
a p k a l i m a i (siding): medžio,
tini žodi tars. kai atvažiuos šv. Mišios buvo skirtos Pirma
Tinka parduotuvėms, įstaigoms,
apylinkes pirmininkas pažymė sakymams paskirta 10 minučių.
sveikinime
prisiminė,
kaip
prieš
jai
Komunijai
lietuvių
kalba.
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
chirurgine misija, vadovaujama
viešbučiui ir panašiai. Kreiptis:
jo,
jog
Miami
apylinkė
užsidarė
A. Kamiene referuotojams pa
50 metų Vokietijoje, Hanau
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
dr. John DiStefano.DDS, gomu Baltai ir puošniai aprengtos
(201) 2 8 7 - 8 3 2 9 6 P.M. • 9 P . M .
ir
jos
likusieji
nariai
įsijungė
į
teikė
klausimus,
liečiančius
stovykloje, buvo įkurta LB,
tol. 7 0 S - 9 S S - 2 S S S .
rio ir veido chirurgo, Western keturios mergaitės iškilmingai
Auksinio
Kranto
apylinkę.
Apy
JAV
LB
ir
PLB.
JAV
LB
klau
todėl sveikino ne tik suvažiavę
universiteto profesoriaus, jau atžygiavo į šventovės prieki ir
mą, bet visą Lietuvių Bendruo linkių veikla yra sustiprėjusi. simai: dėl Tarybos sudarymo
prisėdo
prie
savo
tėvelių
rezer
trečia kartą vykstančio j Lie
Palm Beach apylinkė jau šventė nuostatų keitimo (Tarybą suda
PrSmii gyvent prie šeimas su pilnu
vuotuose suoluose. Adrijana Su- menę. Svečias iš Lietuvos A.
tuvą su samarietine misija.
F O R RENT
20-ties metų sukaktį, o jų lei ryti iš apylinkių pirmininkų), ar
išlaikymu vyr amžiaus vyrą arba
šinskaitė, Kristina Paškonytė, Raipa, Kauno Technologijos
džiamas
biuletenis
10-ties
metų;
moterį. Gali būti ligonis, kuriam reika
Su juo išvyko dr. Jerold Gold- Mildutė Banzaitė ir Kristina universiteto profesorius, svei
reikalinga LB įstaiga YVaahinglinga spec priežiūra. Gyvenu Chicagos
berg.DDS. dr. Mare A. Orlandi, Petraitytė buvo puikiai paruoš kindamas suvažiavimą dėkojo redaktorius V. Šalčiūnas. Savo tone, atstovai prie Lietuvos
Apt Per Kent
priemiestyje. S k a m b i n t i Stasei: Vte. BHgMen •%. 6 rms., stove, retng.,
stipria
veikla
pasižymi
St.
Pe
anesteziologas, dr. Michael tos apeigoms, nešė Mišių auką LB už paramą ir apygardai įtei
Seimo, įvairios tarybos ir komi
70S-37S-1S3S.
wa»-to-watl carpeting; enc) rear porch; heet
Smith — vaikų dantų daktaras. su gėlių puokšte ir stebėtinai kė naujai Lietuvoje išleistą tersburgo, Sunny Hills ir Day- tetai ir iš kur turėtų ateiti lėšos
indd.; clean, gutet bklg BMSSSSMR credit
Kartu vyko ir Mr. Charles A. A. puikia lietuvių kalba skaitė jų leidinį „Lietuvos bažnyčių me tonos apylinkės.; Pirmininkas šių įstaigų veiklai. PLB klausi
check. $575 per rrto. + 1 mo MC. depoMOVING—KRAUSTYMAS
Raško iš LDI korporacijos. Jis pačių sukurtas maldeles, o pri nas". Vėliau dar M. Sodonis prisiminė ir pernai mirusius mai: ar tikslu šią organizaciją
stt. No pats. Preterably Utrt. speaktng.
Profesionalus patarnavimas
Ca* 706-44S-70S7
savo kilme išvedęs iš lietuvių imant Šv. Komuniją, jas lydėjo suvažiavimą pasveikino PLB narius: St. Petersburgo apy vadinti Pasaulio Lietuvių Ben
prieinamomis kainomis,
senosios emigracijos. Kelionės jų tėveliai ir mamytės. Kun. pirmininko Br. Nainio vardu. linkės pirm. K. Jurgėlą, Ta druomene, kai joje neatstovau
karts patogiu Ir.ku. Draudimas
tikslas — padėti Lietuvai.
garatuotas. Kreiptis:
Pernykščių metų suvažiavimo rybos narį A. Petrulį ir veiklų jama Lietuva, ar reikalinga —
Gediminas Kijauskas jautriame
IEŠKO DARBO
Medicinos operacijoms talkins pamoksle labai pabrėžė lietuvių protokolas buvo išsiuntinėtas bendruomenininką D. Gudelį. seimas, „Pasaulio lietuvis", at
Gediminas: tel. 312-925*4331
medicinos seserys: Mrs. Lucille kalbos svarbą religiniame gy visoms apylinkėms, todėl su Pirmininkas pažymėjo, jog stovas prie Lietuvos Seimo; trin
Caspio.R.N.. Ms. Dolly Dreslin- venime, o po maldų skaitymo važiavime priimtas be skaity apygardos valdybos rinkimai tis tarp JAV LB ir PLB turėtų
Du v y r a i m i k o bet k o k i o I
ki. R.N.. Mrs. Marie McMonag- mergaitėms įteikė specialius mo. Tolimesnės dienotvarkės vyks apygardos suvažiavime. išnykti.
N o r ė č i a u p i r k l į Danieliaus Ralio
Baigdamas
padėkojo
visiems
Skambinti vakare nuo 7 vai. vak.
le. R.N. 'žinomo Cievelando Pirmosios Komunijos pažymėji punktas — apylinkių valdybų
knygą „ T h e C h o s e n Poopte", iš
Šiuos klausimus įdomiai gvil
suvažiavimo dalyviams, o taip
Tol. 312-294-9870
teisėjo žmona), Marija Gruzdy- mus. Pasigėrėtina ir gražu buvo pranešimai.
leista Kanadoje 1986 m.
pat St. Petersburgo apylinkės deno referuotojai ir suvažiavimo
te.R.N. atliks ir vertėjos dar tai, kad Mišių metu labai
Tol. 4 1 3 - 8 3 7 - 1 7 7 1
dalyviai. Pabaigoje moderatore
Atlantos apylinkė, negalėda valdybai, globojusiai šį su
pareigas. Taip pat kaip vertėja gražiai giedojo Šv. Kazimiero
A.
Kamiene
susumavo
svarsty
išvyko ir Dana Cipkienė. ..Lie lituanistinės mokyklos ir „Švy ma dalyvauti suvažiavime, savo važiavimą.
tus simpoziume klausimus, o
46 m . lietuvė, turinti žalią kortelę,
tuviu sodybos" namu adminis turio" mokiniai, vargonais paly veiklos apžvalgą atsiuntė paštu;
pirm. L. Siemaška visiems pa
Apygardos
iždo
stovį
pranešė
HELP VVANTED
ieško darbo. Turi geras rekomen
ją
perskaitė
apygardos
pirm.
L.
tratore.
dint muzikei Ritai Kliorienei,
dėkojo.
dacijas ir didelį patyrimą naujagimių ir
Siemaška. Žodžiu savo veiklą ižd. A. Baukienė. Šiuo metu
Išvykos koordinatorius dr. diriguojant mokytojai Eglei Lavaikų priežiūroje. Gali dirbti ir kitus dar
Suvažiavimo
dalyviai
vakare
kasoje
yra
837.29
dol.,
o
kontro
apžvelgė šių apylinkių atstovai:
CMC Set-Up S O p š r a u
Gintautas Z. Sabataitis.Ph.D. — niaųskienei. Tai darnus ir pui
bus, prižiūrėti vyr. amžiaus žmones,
vėl
rinkosi
į
Lietuvių
klubą,
kur
lės
komisijos
pirm.
D.
MackiaAuksinio Kranto — V. Dubaus
ENOUSM SPEAKING
tvarkyti
namus ir pan.
psichologinio sveikatos centro ir kiai muzikiniai paruoštas viene
kas, Daytona — M. Petrikas, lienė paskaitė revizijos aktą, 6 vai. vakaro įvyko nuotai
MANDATORY
Tel. 312-434-1999.
alkoholizmo problemų progra tas, kuris turėtų būti kviečiamas
kingas
banketas
su
menine
pro
Growing vah/e manufacturer rePalm Beach - V. Šalčiūnas, St. pabrėždama, jog kasa vedama
mos vadovas. Misiją lydi Graži giedoti ar dainuoti ir kitomis
grama ir šokiais. Skanų maistą
quires experienced person to tooi
Petersburgo — pulk. A. Garsys tvarkingai.
na Kudukienė. Clevelando- progomis.
and program CNC machining and
Apygardos pirm. L. Siemaška pagamino klubo šeimininkai K.
ir Sunny Hills — J. Savaitis. Iš
Klaipėdos seserystės — „Part
turning centers Krtowledge of
pranešimų atrodo, jog visose pranešė, jog patogumo dėlei ir N. Dimai, o meninę programą
Cievelando
Dievo
Motinos
pa
nerystės viltyje" pradininkė ir
MAZATROL and FANUC controlatliko
„Linksmieji
broliai"
—
A.
apylinkėse veikla buvo gyva, nutarimų komisija yra sudaryta
pirmininkė. ..Amerikietiško rapijos klebonui kun. Gedimi
lers hetpfui. In city tocation ExcetKusinskis
ir
A.
Ulbinas.
Banke
iš
tos
pačios
apylinkės,
kurioje
net ir Atlantos apylinkėje narių
lent salary and benefits. Send
viščiuko" restorano Vilniuje nui Kijauskui ir jo talkinin
kėms, paruošusioms mergaites skaičius paaugo iki 80. Apylin vyksta suvažiavimas. Nutarimų te dalyvavo arti 200 svečių ir
resume to 191 N. Waetnr, Sutts
pagrindinė akcininke.
*»w
tai iškilmei lietuvių kalba.pri- kėse buvo ruošiami lietuviams komisijon sutiko įeiti: V. Bu vietos gyventojų.
C M 4 0 0 1 - C N C , Chlcago, IL
Lėktuvo išlaidas apsimoka ar klauso didelė pagarba ir padė svarbių švenčių minėjimai, vy drioms, E. Jasaitienė, J. Šulaitis
Balandžio 13 d., šeštadienį,
ba patys vykstantieji, arba buvo ka. Antra vertus, ir komunikan- ko susirinkimai, posėdžiai, pa ir G. Treinienė.
suvažiavimo posėdžiai pradėti
jiems surasti sponsoriai su Cle- čių tėvai rodo lietuvišką susi bendravimai, kultūrinės popie- Toliau vyko pasisakymai dėl 10 vai. r. Pirmuoju dienotvarkės
velando-Klaipedos seserystės pratimą, kantrybe ir pasiryžimą
A ptifcfu wr\ \t t of thls n.rwtpaper
tės.renkamos aukos,siunčiami pranešimų. Solidarumo mokes- puktu buvo dr. Laimos Liucijos
pagalba. Maitinimu, nakvynė svetimoje aplinkoje izoliuoti
•Ub
laiškai Kongreso atstovams bei & 0 reikalu kalbėjo L. Savaitie- Andrikienės, Lietuvos Seimo
mis rūpinasi Kiapėdos miesto li savo dukreles nuo jas supančios
narės
(Tėvynės
S-gos
konserva
prezidentui Clintonui Karaliau- °*' *"• B. Preikšienė, A. Karnie
gonine, bendradarbiaujant su aplinkos ir jas įvesdinti į
nė ir apygardos pirm. L. Sie torių frakcija) paskaita: „Ką
čiaus srities demilitarizacijos
K!a;pedos miesto vadovais.
Dr. JUOZAS JAKŠTAS
maška. Visose šešiose apylinkė žada Lietuvai artėjantys Seimo
Amerikos lietuvių katalikų šei
Ir šj karta i kaip ir pirmose mą kaip pilnateises, lietuviškai reikalu. Auksinio Kranto apy se solidarumo mokestį yra susi rinkimai". Su prelegente daly
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
dviejose išvykose1 chirurginė besimeldžiančias nares. Tai linkė šelpia našlaičius Lietuvo mokėję arti 700 asmenų. Toliau vius supažindino L. Siemaška.
je,
būrelio
vadovė
yra
E.
Janu
1918-1940
Sutikta gausiais plojimais, L.
mis:ja gabena nemaža kiekį sektinas pavyzdys visoms jau
suvažiavime dalyvaująs Lietu
šienė.
Daugiausiai
narių
turi:
vaistu, instrumentų, kompiu noms lietuviškoms šeimoms.
vos konsulas V. Kleiza kalbėjo Andrikienė, papasakojo, kaip
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
terių, kurių važmos išlaidas pa Įdomu, kiek panašių lietuviškų St. Peterburgo apylinkė - 276, apie įvyksiančius Lietuvos Sei šiandien atrodo Lietuva, kokios
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras
dengia Romo Puk.ščio — ..Trans- apeigų atliekama kitose Ameri Palm Beach - 1 3 0 , Sunny Hills mo rinkimus; ragino, kad ska ten partijos veikia, kaip jos
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno,
pak" įstaiga. Medicininė misi kos lietuvių katalikų parapi — 100. Iš pranešimų atrodo, jog tintume savo gimines Lietuvoje ruošiasi rinkimams ir kokie ga
patyrė.
ja Clevelandan grįžta gegužes jose. Pirmos Komunijos šventės Palm Beach ir Sunny Hills apy dalyvauti rinkimuose. Rinki limi rezultatai. Seimo rinkimai
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
linkės
vadovauja
vietos
lietuvių
29 d.
aprašymai retai pasirodo mūsų
muose reikia dalyvauti ir vyks š.m. spalio 20 d. LDDP,
Priede: 1 9 2 2 , 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
kultūrinei
ir
visuomeninei
veik
V. Rociūnas spaudos puslapiuose, nes joje ne
mums, čia gyvenantiems. Būti dabar valdžioje esanti partija,
jos,
ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta,
lai.
St.
Petersburgo
apylinkė
dalyvauja nei šaunūs kalbėtojai,
nai reikia išsiimti Lietuvos yra susikompromitavusi, suski
išleido
V Y D Ū N O fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietusavo
pranešime
kalbėjo
apie
lusi, visiškai praradusi autori
nei garsūs visuomenininkai, tik
pasą, kurio gavimas jau nėra
viuičia
ir Lietuvoje. Knygos kaina 1 8 . 0 0 d o l . Užsakant paštu, dar
ateities
darbus:
atsikviesti
ii
tetą. Vasario mėn. apklausos
niekuo nepagarsėję vaikučiai...
komplikuotas. Paso gavimo rei
JAUDINANČIAI
pridedama 2 . 8 0 d o l . , į Kanadą 3.00 d o l . , kitus kraštus 3 . 5 0 d o l .
Lietuvos
vaikus,
kuriems
reikarezultatai:
už
Tėvynės
s-gą
O vis tik jauniausiose kartose
kalais tiksliausiai kreiptis į
REIKŠMINGA ŠVENTĖ
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių.
glūdi užsienio lietuvių ateitis, todėl tokia pradžia gali ir pačias Lietuvos konsulatą New Yorke. balsuotų 40%, už Krikščionis
demokratus
—
20-25%,
už
Užsakymus siųsti: D R A U G A S , 4 9 4 8 W . 8 3 r d S t r t e t , C M e o f O ,
kuri liks beviltiška ir liūdna, jauniausias kartas vesti ir kata
Baigiantis rytiniam posėdžiui,
Kas pavasarį visame kata išnykus gimtajai kalbai. Bene
LDDP - 17-20%, už Sočiai de
IL 80829.
likišku, ir Lietuvos meilės ke pirm. L. Siemaška pastebėjo, jog
likiškame pasaulyje yra iškil intymiausia ir jautriausia kalba
nutarimų komisijai reikėtų
mingai švenčiama vaikučių Pir yra pokalbis su Aukščiausiuoju, liu.
(Nukelta į 5 psl.)
Aurelija M. Balaiaitienė įtraukti klausimus dėl vyrų ir
moji Komunija, su šventomis

3%
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LAIŠKAI
IŠ KETINIMŲ DRAUGO
FONDAS NAUDOS NETURI
Jono Rugelio laiškas apie
„Draugo*" išlaikymo būtinumą
(„Draugas" nr. 97) buvo šūvis,
pataikęs į taikinio centrą. Tą
reikalą jau kelis kartus dien
raštyje gvildenusiam jo laiškas
buvo tikra atgaiva, nes kiekvie
nam susipratusiam lietuviui
turi būti nedviprasmiškai aiš
ku, kad „ D r a u g ą " remti y r a
būtina lietuviškos tapatybės
savybių i š l a i k y m o išeivijoje

sąlyga! Išeivija neišnyks, o,
naujai atvykusių iš tėvynės
skaičiui didėjant, dar padidės.
Jono Rugelio gerai pagrįsti
įrodymai papildymų nereikalingi, todėl jų nekartosiu.
J a u didelis skaičius tautiečių
tą būtinumą suprato ir Draugo
fondui aukojo ne tik vieną, bet
kai kurie net po kelis kartus,
Tačiau dar yra nemažai tautiečių, kurie pasinaudoja „Draugo" skiltimis, gražiai dienraštį
ir jo vyr. redaktorę mini, bet
aukų sąraše jų pavardžių nema
tyti. O atėjo laikas ir jiems savo
dosnumą parodyti. Girdėti pasiaiškinimų: „Ketinu, bet vis
neprisirengiu..." Ketinimai,
anot posakio, per amžius dar

musės neužmušė. Būtina nė tautiečių „Draugo'
akimirlcos neatidėliojant veikti! g i r s t i . Išgirskinv
Tai y pač svarbu šiuo metu, dėliodami rašykim
kada v yksta pavasario vajus! sumą galima nura
Atsirado geradarė tautietė, kuri mokesčius pildant
Karolis
kiekvi€•no aukotojo 200 dolerių
auką p advigubins savo tolygiu
Yorb;
įnašu, i:.y. jeigu jūs paaukosite
nemaži au 200 dolerių, tai ji taip KREIPIAMĖS I T,
pat paatukos tą pačią sumą, atTĖVYNĖ
seit jusi4 auką paantrins. Ar reikia dai• geresnės paskatos auMes,
išeivijos
koti?!
kreipiamės į J u s s
Bet ii> Draugo fondo iždininko biu prašymu, nes n
ateina liūdna žinia, girdi: „La r i n k i m a i į naują I
bai ma žai laiškų ateina su au- mą, o tuo pačiu ii
komis' . Sunku tikėti, kad esa- džios pozicijas. Bū
mos ne]paprastai puikios sąlygos ruoškitės jiems, pas
(geradžirei aukotą sumą pa- kandidatais tokius
antrinamt) nepaskatina daugiau eitų į valdžią ne s

-
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UETUVlSl

ucruVoi ; ĮMONĖS STU*mm

lobti, o atiduoti visą save I ; a v 0
sugebėjimus, protą ir v ilią)
Lietuvos valstybės sukle tejimui, jos žmonių atgaivai. I rangūs tautiečiai, Jūsų rar cose
l i l k o v a i t i s visos kortos. Jums tik r i k i a
Linda, CA panorėti. Bet prieš pasi inkdarni, J ū s turite išsiaiškint kas
yra
kas. Jūsų šventa pa: žiga
.UTIEČIUS
kviesti
visus balsuoti už ūsų
IE
statytus ar pasirinktus tanl i e t u v i a i , didatus. Tik tokiu būdu iš ikoL labai svar- vosite savo tautos ir savo %likų
•be už kalnų šviesesnę ateitį. Tik tokiu ū d u
ietuvos Sei- J ū s galite nugriauti tą me *gių
į kitas val- piramidę, kuri Jus tik apvc įė ir
ute budrūs, veda, nežinia kur.
Brangūs broliai ir sesės, įesirinkite savo
jmones, kad leiskite dar kartą apgaur imi.
. tikslu pra- Jie išmoko maskuotis vis kiomis kaukėmis. Išmoko žegi otis,
išmoks ir 10 Dievo įsak mų,
kad tik kaip nors J u s apg< utų.
O apgavę ir vėl vogs, k a i p ' ogę,
ir juoksis iš Jūsų, kad vė Jus
pavyko apgauti, vėl didžit >sis,
kad J ū s jiems patikėjote L etuvos likimą. Jie yra gudr s ir
visokių suktybių žinovai, >ąsūs ir negailestingi, prisiel ęleni n iečiai komunistai. J ems
nieko nėra šventa. Todėl nkie
dažniausiai ir nugali, nes jie į
r
valdžią veržiasi per lavor i š .
rlf^/
Ruoškitės rinkimams ir lalyvaukite juose su tvirta nv )stata. Šitaip J ū s išmesite t; utos
išnaudotojus, jų pačių žoc šiais
tariant, į istorijos šiukš yną.
Šiukšlėms ten ir vieta.
Tegul padeda mums vi; tems
Dievas!
Algimantas Anta lėlis
Omahi NE
prašymą įsir neatičekį, kurio
y t i pajamų

FEODUKCI JĄ

Parduodam a šiose valstijose: Margiairid, Ohio, Indiana ir Illinois

J A V L B FLORIDOS...

'-•"^^V*"*-
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parduotuvėse tife;

(Atkelta iš 4 psl.)

mokratus — 7% ir už
mažiau. Reikia tikėtis, jo
ir bus, pabrėžė prelegenl
įdomios paskaitos prele
atsakinėjo i klausimus. Al
mai buvo labai įdomūs, b
t r a paskaita. Tarp kiti
paminėjo, jog labai svarbi
kyti LB įstaigą Washini
Savo pokalbį prelegentė
jautriais žodžiais: „Lietui
susigūžus, išsigandus,
minga, išprievartauta, ži
tremta, bet ji yra mūsų v
bė, mūsų motina. Atvyl
Lietuvą, padėkite jai".

litas
taip
i. Po
;entė
takygano, ji
išlaitone.
>aigė
J yra
elaiiyta,
ilstyite į

Uždaromajame suvažia
posėdyje nutarta, jog ate
čiais metais LB Floridos ai
dos atstovai suvažiuos į S
Hills apylinkę, paliekant a
kės valdybai pasirinkti su
vimo datą. Baigiant šuva
mą, apygardos pirm. L. Si
ka uždaromajame žody
šiems padėkojo, ypač St. I
burgo apylinkės valdyba
rūpestingai suvažiavimą
jusiai. Žodį tarė ir apy
pirm. pulk. A. Garsys,
ypač padėkojo savo valdyl
riams už darbą ir nuošird
dradarbiavima Suvažia
užbaigtas sugiedant Lii
himną.

rimo
nanfgarmny
ylinažia
iiavimašS

A.tA L.
MARIJONA E RNSTIENĖ
Vencio^raitė
Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje
Mirė 1996 m. gegužės 29 d., K ):29 vai. ryto, sulaukusi 89
metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Ame rikoje išgyveno 45 m
Nuliūdę liko dukros: Brigi ta Nicholson. Margarita
Kupina, žentas James; anūkai: J<jhn Hooton, žmona Laura.
David Hooton, Linda Zintak, Susi*i Mather. vyras Chu~k. Ste
ve Nicholson; proanūkai: Justin Zentak. Matthevv Hooton.
Velione buvo žmona a.a. Hu£;o.
Priklausė daugeliui lietuvišk ų organizacijų.
Velionė pašarvota penktadieniį, gegužes 31 d. nuo 3 iki 9
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, bi:rželio 1 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos '9:30 vai. ryto šv. Mišios už
velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Tautinėse
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gi m i mes. draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę dukros, a n ū k a i , pr<o a n ū k a i ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. I'etkus Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 800 994-7 600.

A.fA L.
JUOZAS PULT INEVIČIUS
Gyveno Omaha, NE.
Mirė 1996 m. gegužės 29 d.. I3:10 vai. ryto. sulaukęs 74
metų.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Rūta, d ukterys: Rūta, žentas Dan
Šnipes, gyv. York, NE, Zuzana. žentas Larry Gilbert, gyv.
Papillion, NE; sūnūs: Frank, gyv'. Omaha. NE. Jonas, gyv.
Clarkson, NE, Paul, gyv. Hawaii, Joseph, gyv. San Diego, C A;
anūkai: Jason Šnipes, Kim ir Kelly Gilbert; sesuo Ona
Cvilikienė, gyv. Omaha, NE; pu sseserės Lietuvoje,
Velionis pašarvotas penktadi enį, gegužės 31 d. nuo 3 iki
8:30 v.v. Brewer-Korisko laidojii•no namuose, 5108 „F" St.,
Omaha, NE. Atsisveikinimas pe nktadienį 7 vai. vakaro,
Laidotuvės įvyks šeštadienį, bitrželio 1 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. t\ntano parapijos bažnyčią,
kurioje bus aukojamos 9:30 vai. rvto gedulingos šv. Mišios už
velionio sielą. Po Mišių velioni s bus palaidotas St. John
kapinėse, Omaha, NE.
Nuoširdžiai kviečiame gimiiįes, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių direkt. Brewer-K oriško. Tel. 402-731-1234.

PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTI
MININT

A.tA.
JONAS
LAUCIUS

VI-

iterstaip
jlobomkės
turis
»naibenįmas
tuvos

Suvažiavime dalyvavo 12 at
stovai iš apylinkių ir ar i 100
svečių, kurių ypač daug buvo
paskaitos metu.
g.
Vik.

^r

Nuliūdę: žmona, dukterysi, sūnūs, anūkai, žentai,
s e s u o ir kiti giminės.

Išėjau iš Tėvo ir atėjau Į pasauly
Vėl palieki•i pasaulį ir grįžtu pas Tėvą.
Jn 16. 28

Išėjo pas Tėvą 1991 m. gegužės 27-28 naktį. Mūsų Tėvelis,
Senelis (Papą) ir Prosenelis lik<> gyvas mūsų mintyse ir širdyse. Šią sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos birželio
4 d. 7:00 v.r. Tėvų Jėzuitų h;oplyčioje, Chicago, IL, Šv.
Kazimiero bažnyčioje Paterson , NJ, ir Vyžuonų Šv. Jurgio
bažnyčioje Lietuvoje. Prašome gi minės draugus ir pažįstamus
prisiminti jį maldoje.
Liūdinti šeima.

riidlcind faJCfCll
Savmgs and l_0£jn Association

75 n ietus aptarnauja IIIEJtuvius
Indėliai iki $100.000.00
Apdrausti Federalinės valdžioj

ikirstytojas Illinois valstijoje:

ŠTAVVSKI Distributing Co.

MAROUET rE PARK

BRIG HTON PARK

2567 WEST 6 th STREET

4040 /*,RCHER AVENUE

(1-312) 92! 7400
*»:;:

."£>Sd

Susidomėjo platin mu kitose valstijose kreipki*ės į IMPORTS BY KELLEY Z16/4S

wm

1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400
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IŠ ARTI IR TOLI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Dainavos" ansamblio vi
suotinio susirinkimo išrinktoji
valdyba gegužės 21 d. pasiskirs
tė pareigomis taip: pirmininkė
Aušra Jasaitytė-Petry, vice
pirmininkai Jeronimas Gaižutis
ir Tadas Stropus, sekretorius
Kastytis Šoliūnas, iždininkė
Aldona Urbienė, narės Krista
Šilimaitytė ir Danguole Ilginytė.
Nekaltai Pradėtosios M.
Marijos seserų rėmėjų metinis
susirinkimas bus sekmadieni,
birželio 2 d. Prasidės šv. Mišiomis Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje, Marąuette
Parke. 8 vai. r., o po to bus
tęsiamas parapijos salėje,
prisimenant mirusiuosius na
rius, išklausant seselių Marga
ritos ir Stasės pranešimų iš ap
silankymo Lietuvoje, išbandant
savo laimę prie „laimės šulinėlio". Bus ir bendri pusryčiai,
proga užsimokėti nario mokes
tį, pabūti kartu vieną kitą
valandėlę. Kviečiami nariai ir
svečiai.
„Draugą" aplankė dvi vieš
nios iš tolimosios Argentinos,
Buenos Aires: Irene Mažvikytė-Gaidimauskienė ir jos duktė
Elina Gaidimauskaitė (ji
ketverius metus yra praleidusi
Vasario 16-tosios gimnazijoje,
Vokietijoje, kur ypač pasižymėjo
visuomeninėje veikloje). Vieš
nias atlydėjo dr. Aleksandra
Gražytė.

Čikagos Lietuvos o p e r o s
valdyba praėjus; trečiadienį tu
rėjo svarbų posėdį, kuriame pri
imtos finansines apyskaitos. Tai
buvo paskutinis šios valdybos
kadencijos posėdis, vykęs Jonės
ir Felikso Bobinų namuose, Berwyn, IL. Aptarti ir kito operos
sezono reikalai.
Šį sekmadienį, birželio 2 d.,
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių moterų sąjungos 20-toji
kuopa rengia lietuviškus pietus
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos salėje, Brighton Par
ke, 44 ir S. Fairfield Ave., po 10
vai. lietuviškų Mišių. Bus cepe
linų, kugelio ir kitų skanu
mynų. Visi kviečiami pasivai
šinti.

tės pelno pasiųsta į Lietuvą:
Sibiro tremtiniui, invalidui veži
mėlis ir laikraščiui „Tremtinys"
paramai. Gegužės 5 d. popietės
JAV LB Vakarų apygardos pajamos paskirtos .Pensininko"
metinis suvažiavimas vyks žurnalui — 100 dol. ir dienraš
birželio 23 d., 12:15 v. p.p., Los čiui „Draugui" - 250 dol. Šią
Angeles Šv. Kazimiero parapi spaudą Kalifornijos pensininkai
jos salėje. Programoje apygardos mielai skaito, laukia, įvertina
ir apylinkių pranešimai, apy redaktorių, žurnalistų sunkų
gardos veiklos apsvarstymas, darbą.
Los Angeles pensininkų klubo
pasiruošimas LB Tarybos rinki
mams. Viešnia iš Detroito valdyba dėkoja visiems, kurie į
Lietuvos Respublikos Seimo ir jų rengiamas popietes atsilanko;
JAV LB bendros komisijos narė dėkoja už laimes stalo dovanas,
Liuda Rugienienė papasakos pyragus, sūrius, talkininkams
savo įspūdžius neseniai įvy — rež. P. Maželiui, B. Seliukui,
kusių svarstybų Vilniuje. Po dainininkėms sesutėms Grikasusirinkimo bus v a i š ė s ir vičiūtėms, paskaitininkui dr. Z.
pabendravimas. JAV LB apy Brinkiui, akordeonistui Česlo
gardos valdyba kviečia visus vui Geštautui ir visiems.
dalyvauti ir pasidalinti min
D.K
timis bei pasiūlymais.
PASKIRTOS PREMIJOS
J A V LB VAKARU
APYGARDOS METINIS
SUVAŽIAVIMAS

Š.m. gegužės 3 d. Keželių bute Čikagoje vykusiame susipažinimo vakare prieš University of Chica
go konferenciją iš kairės: JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narusienė, Valdas Adamkus,
Kultūros tarybos pirm. Alė Kėželienė ir Lietuvos ambasadorius JAV dr. Alfonsas Eidintas.

PAGERBTA
PEDAGOGĖ

J a n i n a Kacevičienė, Chicago, IL. a.a. mirusio vyro
Danutės Dirvonienės į pensiją
Broniaus atminimui atsiuntė išėjimo vakarienė, gegužės 4 d.,
$200.00 Draugo fondui papil praėjo su dideliu pasisekimu.
dant įnašus iki $400.00. Už „Žiburėlio" Montessori mokyk
įnašą nuoširdžiai dėkojame, lėlės tėvai ir svečiai rinkosi į
kartu reikšdami ir gilią už Pasaulio lietuvių centrą pagerb
uojautą.
ti išeinančią ilgametę mokytoją
V a n d a ir Zenonas P e t k a i ir direktorę. Buvo graži muzika,
paaukojo Pasaulio lietuvių cent geras maistas, gražiai papuošta
ro kultūrinių renginių — spor salė, ir per 80 svečių.
Vakarą pravedė Montessori
to salės pertvarkymui 10,000
draugijos
pirmininkas Juozas
dolerių. PLC širdingai dėkoja už
tokią didelę ir labai svarbią Kapačinskas. Kalbėjo Stasė
auką. V. ir Z. Petkai ir toliau Vaišvilienė, ilgametė kolegė ir
dosniai prisideda prie lietuviš draugė; Regina Kučienė, Švie
kos veiklos išlaikymo. Ačiū timo tarybos pirmininkė; Algis
Bakaitis, PLC pirmininkas, ir
Jiems.
Violeta Strikienė, „Žiburėlio"
mokyklėlės tėvų komiteto
pirmininkė. Jų žodžiai buvo
jautrūs ir simbolizuojantys
mūsų visų jausmus D. Dirvonienei. Kiekvienas kalbėtojas
įteikė po dovanėlę.
1983 m. rugsėjo mėnesį „Ži
burėlio" pirma klasė pradėjo
veikti su 11 vaikų, mokytojau
jant Danutei Dirvonienei. Kas
met vaikų skaičius augo; dabar
42 vaikai lanko „Žiburėlio"
Montessori mokyklėlę. Danutė
Dirvonienė dirba Montessori
auklėjimo darbą nuo 1968 m.;
11 metų dirbo Beverly Montes
sori, 4 metus Kriaučeliūnų var
do Vaikų nameliuose ir 13 metų
„Žiburėlio" mokykloje, Lemon
te, kurią ji ir įsteigė. Tai yra
didelis vieno žmogaus įnašas
vaikų auklėjimo darbe.
Baigiantis šiems mokslo me
tams, Danutė Dirvonienė išeina
į pensiją. Tėvų komitetas nutarė
steigti jos vardu stipendijų
..Žiburėlio" Montessori mokyklėlės naujoji vedėja Vida Slapšienė kairėje) fondą Montessori darželio auk
ir mokyklėles steigėja direktorė Danutė Dirvonienė. nuo šių mokslo metų lėtiniams. Visas pelnas ir aukos
pabaigos pasitraukianti j pensiją.
Nuotr. Lydos Budrienės
iš „Žiburėlio" vakarienės buvo
skiriamos
šiam stipendijų fon
x TRANSPAK
praneša:
x TĖVU DIENOS šv Mišių
dui.
Buvo
surinkta daugiau
..Kaune pradėjo eiti keturių bei maldų novena prasidės bir
kaip
1.700
dolerių
padėti auklė
spaudos lankų šešiolikos pusla želio 7 d. ir tęsis iki 16 d., Mari
tiniams,
kurių
tėvams
yra
pių laikraštis 'Mano verslas' ". jonų koplyčioje prie „Draugo". Ši
sunku
finansiniai
apmokėti
Pinigai, siuntiniai ir komer novena skirta Švč. Jėzaus Šir
cinės siuntos į Lietuvą. Mais dies garbei, meldžiant tėvams mokslo metų mokestį.
Visų vardu dėkojame Danutei
to siuntiniai. TRANSPAK, kūno ir sielos sveikatos, sėkmės
2638 W. 69 St., Chicago, IL, darbuose, kantrybės kančioje, gi Dirvonienei už jos įdėtą darbą
tel. 312-436-7772.
( s k) mirusiems — amžinosios laimės. ir rūpestį, auklėjant mūsų
Maloniai kviečiame įsijungti į vaikučius.
x A.a. Vytauto Juozo Daili
Gintarė Kerelytė-Thaus
šias ypatingas mūsų maldas.
dės atminimą pagerbdami,
Savo tėvų, vyrų, uošviu ir sene
Lietuvos našlaičių paramai
lių vardus siųskite: Marian
Birutė Jasaitienė ir Gra
aukoja $100 Pelagija ir Stepas
Fathers, 6336 S. Kilbourn
žina Liautaud, X tautinių
Leveckiai, Ormon Beach, FL.
Ave., Chicago, IL 60629.
Reiškiame užuojautą velionio
šokių šventės lėšų telkimo ko
(pr) misijos kopirmininkės primena
artimiesiems ir dėkojame auko
tojams „Lietuvos Našlaičių
x Vasaros metu TRANS nedelsiant grąžinti laimėjimų
globos" komitetas, 2711 W. 71 PAK įstaigos Lemonte va bilietėlių šakneles. Jeigu nori
St., Chicago, IL 60629.
landos: penkt. 3 v.p.p. - 7 v.v., me, kad ši jubiliejinė šventė
(sk) sekmd. 8:30 v.r. - 1 v. p.p. tikrai gražiai pavyktų, reikia
Šeštadieniais
u ž d a r y t a . gausios visuomenės paramos.
Advokatas Vytas M i s i u l i s
TRANSPAK tel. Lemonte:
x Dėmesio! Visi naujosios
79 W Monroe, Suite 1300,
708-257-0497.
Chicago IL 60603
kartos lietuviai Amerikoje kvie
(sk)
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI
čiami į vakaronės susirinkimą
x
Akcijų,
bonų
bei
kitų
ver
Vizos pratesimo. ,,žalios korte
š.m. birželio 1 d. 7 v.v. Jaunimo
tybių pirkime ir p a r d a v i m e
les" gavimo, irt t Konsultuoja ir
centro kavinėje. Programoje
jums nuoširdžiai patars ir patar
pj^fda sutvarkyti dokumentus.
rimtoji dalis, šokiai, vaišės ir
V.r.jndos pagal susitarimą.
naus. duodami komiso nuolai
pramogos. Informacija: Gin
(312) 775-5752
dą, Albinas Kurkulis, tel.
taras, tel. 312-585-3567.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
(sk)
partneriai: Andrius Kurkulis,
ARAS ROOFING
x Amerikos Lietuvių ra
tel. 312-360-5531 ir P a u l i u s
A r v y f i . T . Kiol,i
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
Kurkulis. 312-360-5627, dirbą
rV'iifji/ltno i' t m s o m o
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per
su Oppenheimer & Co., Inc.
vis , ru'.'tj stoqus.
WCEV
14.50 AM. Tel. 312Chicagoje. Iš kitur skambinkite
Tol / 0 8 ? r >/ U7.\h
847-4903, adresas: 4459 S. Fran
c
veltui: tel. 1-800-621-2103.
> k . i m h u i t i p o 'i v \i
cisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
(sk)

PASAULIO LIETUVIU
CENTRO VEIKLA

REIKALINGA SKUBI
PAGALBA

Nors spaudoje dažnai matome
darbščias PLC pagalbinio viene
to moteris ir jų ruošiamus ren
ginius, bet rečiau girdime apie
PLC valdybą, su pirmininku Al
giu Bakaičiu ir centro ad
ministratorium Romu Kronu,
kurie labai įtemptai darbuojasi.
Š.m. gegužės 19 d. susirinkusi
PLC valdyba keletą valandų
diskutavo, sprendė, rūpinosi,
kad centras greičiau užbaigtų
mokėti skolas, padarytų reikia
mus remontus, pakeitimus, o tai
sudaro stebėtinai daug rūpes
čių. Nepaisant kaip rūpestingai
planuojama, bet kartais tie
planai negali būti užbaigti nu
statytu laiku, nes darbininkai
nesilaiko sutarties. Tokie ne
sklandumai PLC nariams ar
renginių ruošėjams nelabai
suprantami.
Žinoma, PLC valdybos di
džiausias rūpestis, kaip sutelkti
lėšas. Valdyba džiaugiasi centro
rėmėjais ir nariais ir norėtų,
kad kiekvienas besilankantis
šiose patalpose jaustųsi kaip na
muose. Tuo pačiu būtų gera,
kad kiekvienas, kas dar ne
rėmė, finansiškai galėtų prisi
dėti prie jo išlaikymo ir pageri
nimo, tapdami PLC nariais.
Atsiranda ir priekaištų, kad
PLC išnuomojamas amerikie
čiams. Žinoma, valdyba ir tary
ba norėtų, kad nereikėtų išnuo
moti kitiems, bet centrui būtų
sunku išsiversti, nes tos nuomos
renginiams, Bingo, darželiui
duoda pelno ir prisideda prie
išlaidų sumažinimo.
Artėjant vasaros laikui ren
giniai — gegužinės bus gamtoje,
tačiau PLC durų neuždaro
ir kai kas, nors ir mažesniu
mastu, dar vyks viduje, bet tuo
pačiu išlaidos nedaug tesuma
žėją.
Paskutinieji renginiai sa
lėje: Tėvo dienos pietūs ir Bir
želio išvežimų Sibiran pami
nėjimas. Nepaisant, kad vasaros
sezono tik pradžia, bet PLC
pagalbinio vieneto moterys jau
planuoja rudeninius renginius:
puotas, Moters savaitgalį ir t.t.

Ona Pranckevičiūtė, buvusi
Marąuette Parke senelių globos
namų savininkė, susirgusi
Alzheimerio liga, atsidūrė kata
strofiškoj padėtyje. Jos turtas
išgrobstytas, namai Marąuette
Parke parduoti ir ji pati buvo
išmesta iš savų namų į gatvę, ją
dabar globoja brolis Jonas
Pranckevičius, atvykęs iš Lie
tuvos. Pinigai ir visas turtas
prapuolė ir nėra iš ko gyventi.
Gerai, kad padėtį suprato dr. J.
Adomavičius ir priėmė Oną
Pranckevičiūtę gyventi į savo
Alvudo namus, bet pajamų, nei
pensijos neturi ir pragyvenimui
neturi pinigų. Kai Ona Pranc
kevičiūtė buvo sveika, ji daug
ką rėmė ir aukojo daug pinigų
visokioms vienuolijoms ir varge
patekusiems, o dabar visi ją
užmiršo ir nieks nenori jai pa
dėti. Brolis Jonas nori ją vežtis
į Lietuvą. Druskininkuose turi
savo namus. Ten yra ir daugiau
Onos brolių bei giminių ir visi
galėtų ją senatvėje ir ligoje pri
žiūrėti. Tik dar reikalinga su
tvarkyti kelionei reikalingi do
kumentai ir pensiją išgauti.
Būtų gera, kad atsirastų gera
darių, kurie galėtų padėti tuos
dokumentus gauti. Kreiptis į dr.
J. Adomavičiaus sodybą — 6515
S. California Ave.
J o n a s Pranckevičius
GRAŽUS MOTINU
PAMINĖJIMAS
Šv. Teresės draugija, veikianti
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje Marąuette Parke, gegužės 7
d. įvykusiame susirinkime pa
gerbė savo narių motinas su
nepaprasta madų paroda ir
vakariene.
Draugijos narės Mickey Petro
šius ir Adelė Lietuvninkienė
paruošė karštą ir skanią vaka
rienę, o Mary Banky, Emily
Perkins, Marie Benning, Christine Barnabee ir Sophie Balchunas patarnavo viešnioms.
Po vakarienės kiekviena
draugijos narė įteikė savo mo
tinai po gražią gėlę.

MEILĖ ARTIMUI
Gegužės 5 d. Šv. Kazimiero
parapijos salėje Los Angeles,
CA, Pensininkų klubo valdybos
surengta popietė susilaukė gau
sios publikos. Dr. Zigmas Brinkis kalbėjo sveikatos klau
simais, rež. Petras Maželis
atliko linksmą meninę pro
gramą, šeimininkė Antanina
Uldukienė, kaip visuomet,
pagamino skanius pietus. Pen
sininkų popietės čia yra sėkmin
gos, nes jas gerai suorganizuo
ja Česlovas Norkus, o jam
talkina O. Kantiene, O. Nor
kienė, M. Stančikienė, A. Vilčinskienė, A. Mitkevičius ir kiti.
Gausėja ir pensininkų gretos.
Pats laikas būtų džiaugtis
užtarnauto poilsio dienomis, bet
Los Angeles pensininkai dar
nenuleidžia rankų, nes jų šir
dyse tebėra meilė artimui,
Lietuvai ir lietuviškam žodžiui.
Iš 1995 m. lapkričio mėn. popie

Dr. Kazio Griniaus fondas,
įvertindamas ilgametį Antano
Kučo žurnalistinį darbą ir ne
nuilstamą redagavimą varpi
ninkų filisterių draugijos lei
džiamo „Varpo", per 31 metus
iškeliant bei išlaikant varpi
ninkų tradicijas, idėjas, sie
kimus, paskirti žurnalistui An
tanui Kučui žymenį ir simbolinį
1,000 dol. priedą.
Taip pat:
Dr. Kazio Griniaus fondas,
įvertindamas J o n o Daugėlos
ilgametį žurnalistinį darbą,
kuriuo jis kėlė ir parodė lietu
vių visuomenei Lietuvos lais
vės, nepriklausomybės, demok
ratijos, humanizmo bei kultū
rinius pasiekimus, nutarė apdo
vanoti Joną Daugėlą žymeniu ir
paskirti simbolinį 1,000 dol.
įvertinimo priedą.
Mečislovas Mackevičius
Dr. Kazio Griniaus fondo
pirmininkas

Pasibaigus susirinkimui, vyko
Teodoras Blinstrubas, Chi
įdomi madų paroda. Šv. Teresės cago, IL, žinomas ALTo veikė
draugijos narės sukūrė, pasisiu jas ir visuomenininkas, atsiuntė
vo ir modeliavo savo rūbus. Bet „Draugo" laikraščiui 105 dol.
visas įdomumas buvo tas, kad auką, kartu su prenumeratos
modeliuotojų suknelės atrodė mokesčiu. Laiške jis rašo taip:
taip, kokių niekas'dar nebuvo „Širdingiausiai sveikinu vyr.
matęs arba net svajojęs, kad redaktorę, visas redaktores ir
taip būtų galima sukurti. Apie „Draugo" darbuotojus. Linkiu
90 pobūvio dalyvių džiaugėsi ir toliau tęsti sėkmingai sunkų,
modeliuotojomis, juokėsi iki bet labai reikalingą lietuviškos
ašarų iš jų dėvimų suknelių. Tai sąmonės stiprinimo darbą.
buvo tikrai keista ir nepapras „Draugas" yra ir turi likti lietu
ta, bet kitokia, madų paroda!
viškos veiklos nepalaužiama at
Narės, siuvusios ir modelia rama ir negęstantis švyturys".
vusios savo sukurtas sukneles, Už nuoširdžius sveikinimus, lin
buvo: Marie Benning, Sophie kėjimus ir dovaną esame labai
Balchunas, Mary Anna Gerčius, dėkingi.
Ann Kessler, Valerie Massett,
Dorothy Schell, Jean Nutowc ir
A a . J u o z o Kapočiaus, Lie
Lucille Shotas. Modeliuojamus tuvių Enciklopedijos leidėjo
rūbus gražiai ir profesionaliai atminimui J o n a s
Pabe
apibūdino, vis pridėdama savo d i n s k a s , Westchester, IL
komentarus, Alvina Giedraitis. atsiuntė 100 dolerių Draugo
Draugijos narė Sophie Viz- fondui. Didelio spaudos gerbėjo
gard Šventė savo 96 metų gim atminimas remiant mūsų spau
tadienį. Jai bnvo padainuota ir dos Draugo fondą yra labai pras
linkėta dar daug gražių metų. mingas ir sveikintinas su fondo
Lucille S. Shotas padėka.

Karolina Kubilienė
Marquette Parko Lietuvių
namų savininkų draugijos
renginys „Po didžiąja palapine"
bus sekmadienį, rugsėjo 8 d .
Marąuette Parke — prie 70 to
sios ir California Ave. Jau dabar
kviečiama visuomenė rezervuo
ti tą sekmadienį maloniam pa
bendravimui
x Remigijus Gaška — „Lie
t u v o s olimpinės perspekty
vos", „Saulutės" „Atviro žodžio
forume", penktadienį, birželio
7 d-, 7:30 v.v. Pasaulio lietuvių
centro Bočių menėje. Atvykę
išgirsti pranešimą galės laimė
ti bilietus į krepšinio finalus
olimpiadoje, Šarūno Marčiulio
nio pasirašytus naujus Lietuvos
olimpinės krepšinio komandos
m a r š k i n ė l i u s arba Arvydo
Sabonio sportinius b a t u s . Visi
kviečiami į įdomią vakarone!
(sk)
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Los Angeles Pensininkų klubo valdyba su rei. Petru Maželiu gegužės 5 d. vykusioje popietėje.
I eil. ir dešinės: pirm. Danute Kaskeliene, rei. P. Maželis, vicepirm. Bronius Stancikas; II eil. —
vicepirm Česlovas Norkus, renginiu vad. Ona Deveikienė, ild J. Katilius. Valdybai dar priklauso
sekr. S. Šakienė.

