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Seimo frakcijos pritaria 
Rolando Pakso apsisprendimui 

Vilnius, gegužės 12 d. 
(BNS) — Kandidatu į premje
rus sutikės būti Rolandas 
Paksas greičiausiai nesunkiai 
surinks balsų daugumą vy
riausybės vadovo postui užim
ti . 

Dėl pritarimo ministro pir
mininko kandidatūrai Seime 
balsuojama atviru būdu, 
sprendimui priimti pakanka 
paprastos balsų daugumos. 

Valdančioji konservatorių 
frakcija šios savaitės pradžioje 
yra pareiškusi pritarimą, kad 
prezidentas premjeru siūlytų 
jų partijos narį- „Tai y ra mū
sų principinė nuostata, o kon
krečiai dėl R. Pakso nuspręsi
me po konsultacijų su juo pa
čiu", sakė Konservatorių par
tijos pirmininko pavaduotoja 
Rasa Rastauskienė. 

Krikščionių demokratų 
frakcijos Seime seniūnas Povi
las Katilius sakė, kad koalici
jos bendrininkai R. Pakso 
kandidatūrą laiko „tinkama' ' . 

„Mums pagal koalicijos sutar
tį priklauso paremti konserva
torių kandidatus", pažymėjo 
jis. 

Be išlygų naująjį kandidatą 
pasiryžusi paremti trečioji pa
gal dydį Seimo centro frakcija. 

LDDP vadovui Česlovui Jur
šėnui kandidatas į premjerus 
yra „kur kas geresnis ir sim-
patiškesnis" nei buvęs minist
ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. „Tačiau konsulta
cijose visų pirma norėsime su
žinoti, ar jis keistų mūsų 
smarkiai kritikuojamą vyriau
sybės programą ir atsisakytų 
kai kurių ministrų paslaugų", 
sakė LDDP vadovas. 

Socialdemokratai R. Paksą 
laiko „vienu geriausių kandi
datų, kuriuos turi konservato
riai". „Ar pritarsime jo kandi
datūrai — bus matyti po kan
didato konsultacijų su frakci
ja", sakė frakcijos seniūnas 
Aloyzas Sakalas. 

Rusijos prezidentas atleido iš 
pareigų premjerą 

Nuotr.: (Iš kairės) Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus, Vilniaus miesto mero Rolando Pakso bei Seimo pirmi
ninko susitikime prezidentūroje gegužės 12 dieną sostinės vadovas konservatorius R. Paksas priėmė prezidento 
pasiūlymą tapti naujuoju Lietuvos ministru pirmininku. ' (Eiu> 

Rolandas Paksas sutiko tapti 
ministru pirmininku 

V. Landsbergis šaukia neeilinį 
konservatorių suvažiavimą 

lėtų užimti kitas konservato-Vį ln ius , gegužės 12 d. 
(BNS) — Lietuvos konserva
torių pirmininkas Vytautas 
Landsbergis liepos 11 dieną 
šaukia neeilinį partijos su
važiavimą, trečiadienį prane
šė Konservatorių partijos 
spaudos tarnyba. 

Pasak pranešimo, V. Lands
bergis šaukia suvažiavimą, 
vadovaudamasis partijos įsta
tų 46-ajame straipsnyje api
brėžtais įgaliojimais. Potvarkį 
dėl valdančiosios partijos ne
eilinio suvažiavimo konserva
torių pirmininkas pasirašė 
antradienį. 

Pranešime nenurodomi to
kio sprendimo motyvai. 

Konservatorių partijos įsta
tų 46-asis straipsnis sako, 
kad neeilinį suvažiavimą gali 
sušaukti partijos pirminin
kas, valdyba, konferencija 
arba ne mažiau kaip pusė re
gistruotų skyrių jų tarybų 
sprendimu. 

Valdančiojoje Konservatorių 
partijoje pastaruoju metu pas
tebima skilimo požymių, iš
siskiriant jos pirmininko V. 
Landsbergio ir partijos valdy
bos pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus rėmėjų nuosta
toms. 

Pastarąjį kartą nuomonės 
išsiskyrė svarstant, ar, atsis
tatydinus iš premjero parei
gų G. Vagnoriui, šį postą ga

nus . 
V. Landsbergio sprendimas 

sušaukti neeilinį partijos su
važiavimą buvo netikėtas ki
tiems partijos vadovybės na
riams. 

Konservatorių partijos pir
mininko pavaduotoja Rasa 
Rastauskienė sakė, jog apie 
suvažiavimą su partijos pirmi
ninku prieš ta i nebuvo kalba
ma. Jos nuomone, šio suvažia
vimo vienas svarbiausių tikslų 
galėtų būti „pasikeitusios po
litinės padėties būtinas apta
rimas su Tėvynės sąjungos 
nariais". 

„Būtina sužinoti, ką partija 
mano apie prezidento ir val
dančiosios koalicijos pasitikė
jimo vyriausybę, jos tolesnio 
darbo kryptis po premjero Ge
dimino Vagnoriaus atsistaty
dinimo", sakė R. Rastauskie
nė. 

Seimo pirmininko pirmo
jo pavaduotojo, konservatorių 
valdybos nario Andriaus 
Kubiliaus žodžiais, partijos 
konferencija „turėtų spręsti 
mūsų aiškaus apsisprendimo, 
kaip dalyvauti šioje vyriausy
bėje, klausimą". 

A. Kubiliaus teigimu, šį 
klausimą trečiadienio vakarą 
svarstys partijos valdyba, va
dovaujama buvusio premjero 
Gedimino Vagnoriaus. 

Prezidentas padėkojo buvusiems 
kandidatams į premjerus 

Vilnius, gegužės 12 d. 
(Elta) — Vilniaus meras Ro
landas Paksas priėmė prezi
dento Valdo Adamkaus pa
siūlymą tapti naujuoju Lietu
vos ministru pirmininku. 
Apie tai R. Paksas oficialiai 
pranešė trečiadienį susitikęs 
su valstybės vadovu. 

V. Adamkaus ir R. Pakso 
susitikime taip pat dalyvavo 
Seimo pirmininkas, Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) vadovas Vytautas 
Landsbergis. 

Netrukus 43-iąjį gimtadie
nį švęsiantis profesionalus 
lakūnas R. Paksas yra Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) valdybos narys. 
Jau dvejus metus jis vadovau
ja Vilniaus savivaldybei. R. 
Paksas yra laikomas popu
liariausiu konservatorių poli
tiku. 

Ketvirtadienio visuotiniame 
posėdyje prezidentas Valdas 
Adamkus pats oficialiai pris
tatys Seimui savo teikiamą 
kandidatą į ministrus pirmi
ninkus. 

Seimo Statutas nurodo, 
kad, gavęs prezidento teikimą 
dėl ministro pirmininko kan
didatūros, Seimas artimiau
siame posėdyje suteikia ga
limybę prezidentui pristatyti 
kandidatūrą. 

Per dvi darbo dienas po ofi
cialaus pristatymo Seimo 
frakcijos susipažįsta su kan
didatu į premjerus. Per savai
tę po pristatymo turi būti su
rengtas kitas parlamento po
sėdis, kuriame priimamas 
sprendimas dėl pateiktos 

kandidatūros. Seimo Sta tu te 
nenurodyta, k iek parlamen
tarų turi balsuoti dėl pritari
mo skirti ministrą pirminin
ką, todėl t a m pakaks posėdyje 
dalyvaujančiu narių balsų 
daugumos. 

Pagal Konstituciją, ministrą 
pirmininką skiria preziden
tas , par lamentu i pritarus. 

Dvidešimties Seimo Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) frafcfijos narių 
grupė, kur i laikėsi nuostatos, 
kad prezidentas Valdas 
Adamkus neturėtų naujuoju 
ministru pirmininku skirti 
konservatoriaus, „tikrai ne

t rukdys Rolandui Paksui tap
ti naujuoju premjeru", sakė 
valdančiosios frakcijos se
niūno pavaduotojas bei Kon
servatorių partijos valdybos 
pirmininko pavaduotojas Al
fonsas Bartkus, komentuoda
mas Vilniaus miesto mero su
tikimą. 

„Mes nesame nusiteikę 
prieš patį R. Paksą, tačiau ne
pri tarėme tokiam vyriausybės 
sudarymo principui", sakė A. 
Bar tkus . J is pažymėjo, kad R. 
Paksas pats apsisprendė pri
imti Lietuvos prezidento siū
lymą užimti vyriausybės va
dovo pareigas, todėl jis nema
tąs čia „nieko smerktino ir 
nieko girtino". 

Vi ln ius , gegužės 12 d. (El
ta) — Lietuvos diplomatai vi
liasi, kad staigios permainos 
Rusijos vyriausybėje nepa
kenks dvišaliams santykiams. 

„Tai — ne pirmas kartas, 
kai keičiasi vyriausybe Rusijo
je. Todėl tikimės, kad bus 
išlaikytas politinis stabilumas 
šalyje, taip pat toliau išlaikyti 
konstruktyvūs ir pragmatiški 
santykiai su kaimynais, tarp 
jų — ir Lietuva", sakė Lietu
vos Užsienio reikalų ministe
rijos Politikos departamento 
direktorius Vygaudas Ušac-
kas. Taip j is komentavo Rusi
jos prezidento Boris Jelcin 
sprendimą trečiadienį iš mini
stro pareigų atleisti Jevgenij 
Primakov ir laikinai \ šias pa
reigas paskirti pirmąjį vice
premjerą Sergej Stepašin. 

Panašus ir Lietuvos prezi
dentūros komentaras šiuo 
klausimu. „Tikimės, kad bus 
tęsiama konstruktyvių partne
riškų santykių politika", pažy
mėjo prezidentūros pareigū
nas. 

Pasak V. Ušacko, jau keletą 
kartų atidėtas vizitas rengia
mas nepaisant to, kas užims 
premjero postą. „Pastarojo 
meto kontaktai tarp aukšto 
rango diplomatų patvirtino 
abiejų šalių suinteresuotumą, 
jog vizitas įvyktų", sakė pa
reigūnas. J i s priminė, kad yra 
parengtas svarbių abiem ša
lims susitarimų paketas. 
„Mes suinteresuoti, kad tokie kreipimesi. 

susitarimai būtų pasirašyti 
per Lietuvos ministro pirmi
ninko vizitą", pažymėjo V. 
Ušackas. 

K o m u n i s t a i p e r s p ė j a 
a p i e g a l i m ą v a l s t y b ė s 

p e r v e r s m ą 
Maskva , gegužės 12 d. (In-

ter'" --BNS) — Rusijos komu
nų • • ; . rtijos centro komiteto 
prezidiumas pareiškė, jog 
„valstybėje aktyviai veikia jė
gos, pasiryžusios įvykdyti per
versmą, kad išvengtų atsako
mybės už tai, ką yra padariu
sios". 

Komunistų partijos centro 
komiteto prezidiumas paragi
no visų lygių valdžios institu
cijas palaikyti teisėtą Rusijos 
valdymo tvarką ir išsaugoti 
valstybės vientisumą. „Ypač 
kreipiamės į karius ir teisė
saugos institucijų darbuoto
jus , ragindami, kad jie būtų 
ištikimi priesaikai ir savo tar
nybinei pareigai", sakoma do
kumente. 

Rusijos komunistų vadovy
bė taip pat primine, kad Vals
tybės Dūma pradeda preziden
to Boris Jelcin apkaltą. ..Nau
dodamiesi savo konstitucine 
teise, 259 deputatai reikalauja 
pripažinti Jelcin atsakomybę 
už Sovietų sąjungos suskaldy
mą ir parlamento sušaudymą. 
už skerdynes Čečėnijoje ir ka
riuomenės sužlugdymą, už 
Rusijos išmirimą", sakoma 

Vilniaus miesto mero 
Rolando Pakso pareiškimas 

1999 m. gegužės 12 d. 

Lenkija priekaištauja dėl 
lenkiškų" savivaldybių ardymo 

J ū s ų E k s e l e n c i j a L i e t u v o s 
R e s p u b l i k o s p r e z i d e n t e , 

Esu nepaprastai dėkingas 
už didelį pasitikėjimą, kurį 
išreiškėte man, siūlydamas 
užimti Lietuvos Respublikos 
ministro pirmininko postą. Di
džiai J u s gerbdamas, priimu 
tai kaip labai aukštą ir įpa
reigojantį įvertinimą. 

Pala ikau Jūsų nuomonę, 
kad šiuo metu vyriausybės va
dovo postą turėtų užimti Jū 
sų tvirtai remiamas Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) ats tovas ir garbingai 
prisiimti atsakomybę, toliau 
vykdant koalicinės vyriausy
bės programą. 

Gerai suprasdamas, kokia 
sudėtinga šiuo metu valstybės 
ekonominė — finansinė situa
cija, koks t rumpas laiko tar-

Vilnius, gegužės 12 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį asmeniš
kai padėkojo laikinajai prem
jerei Irenai Degutienei, amba
sadorei Turkijoje Halinai Ko-
beckaitei ir Vilniaus apskri
ties viršininkui Aliui Vidūnui, 
kurie buvo laikomi kandida
tais į ministrus pirmininkus. 

Trečiadienį po pietų vykę 
susitikimai buvo iš anksto ne
planuoti ir surengti preziden
to sumanymu. 

I. Degutienė sakė žurnalis
tams, kad pokalbyje su V. 
Adamkum ji įsipareigojo „są
žiningai, dorai" vadovauti lai
kinajai vyriausybei, kol pasi
baigs premjero skyrimo proce
dūra. Jos nuomone, tai gali 
trukti iki gegužės pabaigos. 

Prezidentas pakvietė anks
tesnėje vyriausybėje socialinės 

apsaugos ir darbo ministrės 
pareigas ėjusią I. Degutienę 
toliau vadovauti šiai ministe
rijai, ir ji sutiko. 

Pasak A. Vidūno, jis su pre
zidentu aptaręs sprendimą į 
premjero postą teikti sostinės 
merą Rolandą Paksą. Iki pas
kyrimo Vilniaus apskrities 
viršininku Vilniaus meru dir
bęs A. Vidūnas palankiai įver
tino savo įpėdinio veiklą. 
„Tvarkosi gerai. Manau, šis 
pasirinkimas yra labai sėk
mingas", sakė A. Vidūnas. 

Trečiadienį V. Adamkus te
lefonu taip pat kalbėjosi su 
Lietuvos ambasadore Turkijo
je H. Kobeckaite. 

Interviu „Lietuvos aidui" 
V. Adamkus buvo prasitaręs, 
jog, ieškodamas kandidato į 
premjerus, jis kalbėjosi su sep
tyniais asmenimis. 

Centro sąjunga besąlygiškai remia 
prezidentą 

Vilnius, gegužės 12 d. 
(Elta) — „Centro sąjunga yra 
vienintelė partįja, ,kuri remia 
Lietuvos prezidentą besąlygiš
kai, visos kitos — su tam tik
romis sąlygomis", teigia Cen
tro sąjungos pirmininkas, Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Romualdas Ozolas. 

„Norime, kad būtų tvarka 
valstybėje. Manome, kad da
bar neturime daryti kokių 
nors papildomų veiksmų, tik
tai nuosekliai padėti preziden
tui realizuoti jo linrją, kuri 
šiuo atveju visiškai sutampa 
su mūsų politika", sakė R. 
Ozolas trečiadienį spaudos 
konferendjoje. 

Centro sąjunga, pasak R. 
Ozolo, ir toliau laikosi nuosta
tos, kad Konservatorių partija 

neturi teisės vengti atsakomy
bės už padėtį valstybėje ir jos 
tvarkymą iki 2000 metų rinki
mų. 

Tačiau „konfrontacijai Kon
servatorių partijos viduje ir 
koalicijoje peraugant į kokių 
nors nekonstitucinių veiksmų 
galimybę, Centro sąjunga, pa
laikydama prezidentą, neat
mestų galimybes Konstitucijos 
ir įs ta tymų apibrėžtose ribose 
imtis atsakomybės už konsti
tucinės tvarkos valstybėje iš
saugojimą", sake R. Ozolas. 

Pasak jo, toks Centro są
jungos sprendimas buvo pri
imtas da r gegužės 6 dieną, ta
čiau j is nebuvo skelbtas, kad 
„žurnalistai neturėtų pagun
dos sakyti , kad Centro sąjun
ga trokšta valdžios". 

pas , per kurį naujajai vyriau
sybei tektų įgyvendinti savo 
sprendimus, kaip sudėtinga 
tokiam t rumpam laikotarpiui 
suburti kompetentingą koman
dą, suprasdamas ir tai, kad 
naujajai vyriausybei tektų pri
imti nepopuliarius, bet Jūsų 
remiamus būtinus sprendi
mus, aš vis dėlto ryžčiausi jai 
vadovauti, radus bendrus 
sprendimus per artimiausių 
dienų dalykines konsultacijas. 

Turiu pastebėti, kad yra ke
lios mano apsisprendimą var
žančios aplinkybės. Viena jų 
— Vilniaus miesto gyvento
jams duoti pažadai, kurių dar 
nespėjau įgyvendinti. Antroji 
— tai Seime esantis politinių 
jėgų santykis. Mano nuomone, 
esant šios dienos politinių jė
gų išsidėstymui, sunku tikė
tis , jog naujajai vyriausybei 
seksis spręsti jai keliamus už
davinius. 

Tokiu atveju, nekintant dar
binei politinei situacijai, rea
lios mano galimybės pateisinti 
Jūsų pasitikėjimą būtų ribo
tos. 

Tačiau nenorėdamas nuvilti 
Jūsų ir tokio sprendimo logika 
patikėjusių žmonių, aš sutin
ku, kad mano kandidatūra 
būtų teikiama Seimui ir pra
dedu konsultacijas su Seimo 
frakcijomis. Taip pat norėčiau 
gauti besąlygišką Seimo pir
mininko paramą. 

Jei konsultacijų metu pa
aiškėtų, kad nebus galimybių 
efektyviai spręsti svarbiausių 
valstybei klausimų, aš prašau 
palikti man galimybę atsisa
kyti siūlomų pareigų anksčiau 
nei būtų pasirašytas dekretas 
dėl ministro pirmininko pas
kyrimo. 

Užtikrinu, kad šis sprvndi-

Vi ln ius , gegužės 12 d. (Elta) 
— Lenkija pareiškė priekaiš
tus Lietuvai, kad jos vyriau
sybė priėmė sprendimą pri
jungti prie Vilniaus miesto sa
vivaldybės keletą lenkų apgy
vendintų Vilniaus rajono se
niūnijų. 

Antradienį Lenkijos prezi
dentas Aleksander Kwasniew-
ski, paskambinęs Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui, 
pareiškė nerimaująs dėl tokio 
vyriausybės nutarimo, nes jis 
galįs neigiamai paveikti tarp
valstybinius santykius. 

Paskutiniame savo posėdy
je Gedimino Vagnoriaus vado
vaujama vyriausybė priėmė 
nutarimą dėl teritorijos admi
nistracinės reformos antrojo 
rato — naujų savivaldybių 
steigimo — programos patvir
tinimo. 

Gegužės 3-ąją, G. Vagno
riaus atsistatydinimo dieną, 
pasirašytoje programoje, be 
kita ko, numatoma, kad prie 
vadinamojo „didžiojo Vil
niaus" prijungiami Vilniaus 
rajono Avižienių, Juodšilių. 
Nemėžio, Pagirių, Riešės, Ru
daminos ir Zujūnų gyvenamo
sios vietovės, kur didžioji dalis 
gyventojų yra lenkai. Tokiam 
sprendimui jau anksčiau 
prieštaravo lenkų bendruome
nės atstovai. 

Vyriausybės nutarimas 
buvo priimtas uždarame mi
nistrų kabineto posėdyje, ne
pasitarus su vietos gyvento
jais. 

Pokalbyje su Lietuvos pre
zidentu A Kwasniewski sakė 
nusivylęs tokiu sprendimu. Jis 

mas — tai ilgų ir neleng\ų 
apmąstymu rezultatas. Dar 
kartą. Jūsų Ekscelencija, dė
koju už aukštą įvertinimą ir 
dideli man pair«d\ta pasitikė
jimą. 

pasijuto apgautas, nes per ne
seniai įvykusį jo oficialų vizitą 
į Lietuvą premjeras G. Vagno 
rius asmeniškai pažadėjo, kad 
tokie sprendimai prieš juos 
priimant bus derinami su vie
tos gyventojais. 

* Lietuvoje nuspręs ta 
į k u r t i t r išalę konsul tacinę 
Seimo, prezidento ir vyriausy
bės struktūrą svarbiausiems 
valstybės klausimams spręsti. 
Taip trečiadienį nutarė prezi
dentas Valdas Adamkus ir 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, pokalbyje daly
vaujant ir kandidatui j prem
jerus Rolandui Paksui. Per su
sitikimą taip pat nutarta, kad 
naujasis premjeras pats sava
rankiškai pasirinks kandida
tus į ministrus, pranešė prezi
dento spaudos tarnyba. 

* Vyriausybės posėdyje 
t reč iadienį pat iks l inus at
sakingų žinybų darbus. Lie
tuva jau greitai bus pasiren
gusi priimti iki 100 pabėgėliu 
iš Kosovo provincijos. Projektą 
derinantys Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai sake. 
kad vyriausybei priėmus prin
cipinį sprendimą priimti pa
bėgėlius. Susisiekimo. Vidaus 
reikalų. Socialinės apsaugo* ir 
darbo ministerijos suplanavo. 
kaip jos prisidės prie albanų 
pabėgėlių apgyvendinimo Lietu
voje. Vyriausybės nutarimu. :s 
rezervo fondo 147.000 litų ski
riama Susisiekimo ir Krašto 
apsaugos ministerijoms pabė
gėliams iš Kosovo konflikto zo
nos atvežti 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DAINA MUS VIENIJA 

Mūsų tauta ir džiugią ir 
sunkią valandą visuomet dai
nuodavo. Daina lydėjo žmogų 
darbe, tremtyje, karo lauke ir 
šventėje. 

Dainuojant giliausiai išreiš
kiama tautos gyvastis, tai, kas 
mums tikrai prigimta, kas 
mus vienija, o ne skiria, kas 
iškelia, o ne menkina. 

Daina padeda įtvirtinti tau
tos dvasingumo želmenis, at
gaivinti bendravimo tradici
jas, paremtas tautinės kultū
ros lobiais. 

Lietuvių išeivija, gyvenanti 
Amerikoje, neužmiršo savo 
tautos papročių, išlaikė dau
gumą lietuviškų tradicijų ir 
jas stengėsi perduoti savo vai
kams. Liaudies dainos, tau
tinės giesmės buvo jų paly
dovės, kurios skambėjo šeimos 
šventėse ir renginiuose. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, atsivėrė vartai į Va
karus, o mūsų išeivijai į Lie
tuvą. Galime keliauti netruk
domi, domėtis jos buitimi ir 
kultūra, o taip pat kviestis 
dainininkus, įžymius atlikėjus 
iš Lietuvos. Vyresnės kartos 
lietuviai, o taip pat mūsų jau
nimas turi progą susipažinti 
su Lietuvos menininkais at
likėjais ir patys įvertinti 
mūsų lietuviškos kultūros pa
siekimus. 

Kad paminėtų Kovo 11-ąją, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, Lietuvos ambasados 
Vašingtone kvietimu buvo at
vykę estrados dainininkai Ja
nina Miščiukaitė, Ona Valiu
kevičiūtė, Valdemaras Fran-
konis, Viktoras Malinauskas. 
Jie savo ansambliui sugalvojo 
pavadinimą — žvaigždžių 
kvartetas" ir dalyvavo iškil
minguose renginiuose Vašing
tone, Baltimorėje, Philadelphi-
joje ir Čikagoje. 

Bostoniečiai „Žvaigždžių 
kvarteto" neišgirdo, bet vieną 
dainininkę iš kvarteto Oną 
Valiukevičiūtę turėjo progos 
balandžio 18 d. išgirsti. Taip 
pat buvo pakviesta atvykti ir 
Aldona Stasiulevičiūtė, kuri 
šiuo metu su šeima gyvena 
New Yorke. 

Ona Valiukevičiūtė — Lietu
vos nusipelniusi artistė, už 
nuopelnus Lietuvos kultūrai 
yra apdovanota Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino ordinu. 
Įvairių tarptautinių konkursų 
ir festivalių laureatė, ji turi 
nepaprastai sodrų, melodingą 
balsą. Jos dainos atliekamos 
subtilia, išraiškinga maniera. 
Lietuvos scenoje O. Valiuke
vičiūtė dainuoja jau 30 metų. 

Aldona Stasiulevičiūtė Lie
tuvos estradoje dainuoja 15 
metų. Peterburge baigusi reži
sūrą ir vokalinį dainavimą, ji 
— estradinės dainos konkurso 
diplomantė Jaltoje, festivalio 
laureatė Jūrmaloje. Scenoje 
jaučiasi laisvai, jos judesiai 

plastiški, grakštūs, malonūs 
balso tembras. Paskutiniu 
metu Lietuvoje A. Stasiule
vičiūtė dainavo su Radijo ir 
televizijos orkestru, taip pat 
su „Trimito" orkestru. 

Jų dainose yra apdainuota 
tėvynė, jos gamtos grožis. 
Jausmingai apdainuojama 
meilė įvairių poetų žodžiais; 
dainos skirtos motinai, myli
majai, mylimajam. Koncerto 
metu nuskambėjo dainos: „Tė
viškės sodai" (muz. G. Balučio, 
žodž. B. Brazdžionio), „Tu nu-
megzk man mama kelią" 
(muz. M. Tamošiūno, žodž. M. 
Martinaičio), „Lietuvai" (muz. 
F. Blinstrupytės, žodž. V. 
Blinstrupo), „Skrido paukš
čiai" (muz. Raudonikio, žodž. 
P. Gaulės) ir daug daug kitų 
dainų. Kai kurias dainas so
listės atliko duetu. Daina „Jū
ra" (Raudonikio, žodž. S. Žli
bino), „Ar ne tu?" (muz. B. 
Gorbulskio, žodž. V. Bložės) 
skamba lietuvių dainininkių 
repertuare jau 30 metų. Klau
sytojai nepagailėjo aplodis
mentų solistėms ir teko ne 
vieną dainą kartoti. Bostono 
apylinkių lietuviai galėjo susi
pažinti su profesionaliųjų kū
rėjų lietuviškomis dainomis, 
kurios yra populiarios Lietu
voje ir atliekamos per radiją, 
televiziją, koncertų salėse, po
būviuose. 

Taigi linkime dainininkėms 
Liudo Giros žodžiais: 

„Tad skambėkite dainelės 
Lai visi jas girdi 
Ir lai žino, kad lietuviai 
Turi dainių širdį"... 
Po koncerto klausytojai buvo 

vaišinami kavute ir saldumy
nais, ir dalyviai turėjo progos 
pabendrauti, susipažinti su 
dainininkėmis. Onai Valiuke
vičiūtei ir Aldonai Stasiulevi
čiūtei, atvykusioms į Bostoną, 
pastogė buvo suteikta Birutės 
ir Broniaus Banaičių šeimoje. 

Gabrielė Miksen 

DETROIT, MI 

LB MICHIGANO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Gegužės 1 dieną Detroite vy
ko LB Michigan apygardos su
važiavimas. Suvažiavime da
lyvavo ir PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas. Savo įspū
džius apie suvažiavimą, PLB 
ryšius su kitomis organizacijo
mis ir Krašto valdybomis ko
mentavo „Lietuviškų melodi
jų" radijo valandėlės laidoje, 
š.m. gegužės 8 d. „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlė gir
dima ir kompiuterio „Interne
te" www.wpon.com antradie
niais, 4 vai. po pietų, ir šešta
dienio rytais, 8 vai. Detroito 
laiku. Gegužės 11 dienos lai
doje buvo perduota Lietuvos 
Seimo „Žmogaus teisių" komi-

Philadelphijoe „Gintarinių šaknų* klubo susirinkime. Ii k.: I eil. Anastazija Utkua, Anna (Radaviciua) Ragera, 
Kay Wandesmith, Irena Svekla, Millie Helt, Joanna Poaet, Frean Pulli. II eil. — Steve Poaet, klubo patarėjas 
Bronius Krokys, Albina* Radavitiua (Rogera), pirmininkas , Walter Svekla, Pilypas Bombliauskas, Flavijus Jan
kauskas, Marian Gaudinaki, Tom Herbert, Muraskienė, Ray Pūkis, dr. Mary Parieliunaa, Nelė Kaulinyte ir 
RobertRohan. 
teto pirm. Emanuelio Zingerio tiecių komiteto, vyks sekma-

l.ietuvos garbės konsule Ingrida Bublienė ir dr. Viktoras Stankus padeda 
vainiką ant prez. Antano Smetonos kapojo mirties sukakties proga. 

pasikalbėjimas ir jo įspūdžiai 
iš jo dalyvavimo American Je-
wish Committee suvažiavime, 
Washingtone. 

NAUJA KLUBO 
VALDYBA 

Dariaus ir Girėno klubo val
dyba pasiskirstė pareigomis; 
pirmininkas Leonas Petronis, 
sekretorius Vitalis Šeputa, 
iždininkas Algis Zaparackas. 
Gegužės 30 d. bus aukojamos 
šv. Mišios už klubo narį, a.a. 
Stasį Uogintą. Jo 7 metų mir
ties prisiminimas ir pietus bus 
Šv. Antano parapijoje. 

DETROITO KUNIGŲ 
PAGERBIMAS 

Gegužės 3 d. Detroito Kuni
gų seminarijoje, kardinolas 
Adam Maida pagerbė Detroito 
kunigus, kurie šiais metais 
mini ar minės savo kunigystės 
jubiliejus, pradedant sidabri
niu, 25-kerių metų sukaktu
vių. Pagerbti buvo 29 kunigai, 
jų tarpe ir buvęs Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas, 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius, 
kuris šiais metais švęs 50 
metų kunigystės jubiliejų. Pa
gerbime dalyvavo ir Šv. Anta
no parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas, ir Windsoro 
Šv. Kazimiero klebonas kun. 
Kazimieras Butkus. 

KLEBONO ĮVEDIMO 
ŠVENTĖ 

Dievo Apvaizdos parapijos 
klebono kunigo Aloyzo Volskio 
įvedimo apeigos įvyko š.m. ge
gužės 9 dieną šv. Mišių metu. 
Mišiose dalyvavo vysk. Kevin 
Britt, kun. Walter Stanevich, 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
ir kun. Aloyzas Volskis. Mišių 
metu giedojo Edvardas Skio-
tys, Linas Mikulionis ir Pra
nas Zaranka. Vargonavo Vi
das Neverauskas. Po Mišių 
vyko Motinos dienos minėji
mas ir klebono įvedimo pager
bimas. Pokyliui vadovavo dr. 
Kastytis Karvelis. Naująjį kle
boną pasveikino Dievo Apvaiz
dos parapijos tarybos pirmi
ninkė Janina Udrienė. Orga
nizacijų sveikinimų šia proga 
paruoštą albumą įteikė Myko
las Abarius. Taura Underienė 
perskaitė mamytėms skirtą 
eilėraštį. „Žiburio" lituanisti
nės mokyklos mokiniai padai
navo keletą dainų motinoms. 
Pietuose dalyvavo 240 parapi
jiečių ir svečių. Vyskupas Ke
vin Britt apie tautinių para
pijų svarbą kalbėjo per „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlę gegužes 11 dienos laidoje. 

lm 

TRAGIŠKŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

Baisiojo Birželio — Sovietų 
Sąjungos vykdytų Baltijos 
kraštų gyventojų trėmimų mi
nėjimas Detroite, jau 58 metai 
pravedamas Michigan Pabal-

dienį, birželio 13 d., 10 v.r. lat
vių Šv. Povilo ev. liuteronų 
bažnyčioje, 30623 W. 12 Mile 
Road, Farmington Hills, MI. 
Lietuviams Pabaltiečių komi
tete atstovauja adv. Kęstutis 
Miškinis. Visi kviečiami daly
vauti. Smulkesnes informaci
jas teikia adv. Kęstutis Miški
nis, tel. (248) 967-2040. 

PHUADELPHIA, PA 

GINTARINIŲ ŠAKNŲ 
KLUBAS 

Jau ketvirti metai klubo na
riai renkasi Kultūros centre 
kiekvieno mėnesio trečią ant
radienį. Renkasi paskaityti 
lietuviškai, pasikalbėti, pasi
dalinti žiniomis iš Lietuvos, 
pasivaišinti ir padainuoti. 
Kam? Kad nepamiršti lietuvių 
kalbos! 

Dainų mokytoja, prie piani
no, Anastazija Utkus. Anks
čiau pamoką baigdavome dai
na „Leiskit į tėvynę". Dabar 
užbaigiame Maironio „Lietu
va brangi" paskutiniu posme
liu: „Neveltui bočiai tave taip 
gynė, / Neveltui dainiai plačiai 
išgyrė". 

Lankę suaugusių lietuvių 
kalbos mokyklą vienerius me
tus (32 dvigubos pamokos) 
studentai gražiai pramoksta 
lietuvių kalbą. Mokslo metų 
pabaigoje viena studentė nu
siskundė: „Nei darbe, nei nie
kur kitur neturime progos kal
bėti lietuviškai. Užmiršime 
kiek išmokome. Ar galėtume 
vieną kartą per mėnesį susi
rinkti pas kurį nors narį ir 
pasikalbėti?" Pasiūlymas buvo 
priimtas! Prigijo! Klubui pa
vadinimą pasiūlė Aušra Mak-
nytė-Rutkunaitė. 

Korespondentas 

CLEVELAND, O H 

REIKŠMINGO 
JUBILIEJAUS PLANAI 

Labai veikli ir gausi Cleve-
lando ir apylinkių lietuvių vi
suomenė ruošiasi minėti rei
kšmingą „Tėvynės garsų" ra-
dįjo valandėlės penkių de
šimtmečių darbo metų jubi
liejų. Valandėlei vadovaujanti 
Aldona Stempužienė, tęsdama 
savo vyro a.a. Juozo Stempu-
tio darbą, kuris nuo valandė
lės įsteigimo iki pat savo mir
ties 1992 metais buvo jos ve
dėju, š. m. balandžio 28 die
nos vakare į Dievo Motinos 
parapijos konferencijų kam
barį sukvietė arti trijų de
šimčių Bendruomenės, ALTo, 
Lietuvių namų, šaulių, skau
tų, ateitininkų, pensininkų 
klubo ir kitų orgnizacijų bei 
spaudos atstovų, norėdama 
sudaryti jubiliejaus minėjimo 
programos komitetą. Ji posėdį 
pradėjo trumpu, bet labai iš
samiu pranešimu apie valan
dėlės istoriją ir pagerbė Kęs
tutį Šukį, vieną iš dviejų va
landėlės steigėjų, kuris tuo 
metu Superior Savings banke 

Nuotr. R. Pūkio 
buvo atsakingose pareigose ir 
valandėlei teikė finansinę pa
ramą. Susirinkusieji jį pager
bė audringais plojimais. An
trasis valandėlės steigėjas bu
vo prieš kelis mėnesius miręs 
patriotas a.a. Janutis P. Nas-
vytis. Ilgus metus Juozo Stem-
pužio vadovaujami ir reda
guojami „Tėvynės garsai' bu
vo transliuojami per tautybių 
radijo WXYN — „Station of 
the Nations", o pavadinimą 
programai pasiūlė ilgametis 
pranešėjas Balys Auginąs. 
Deja, po keliolikos metų tos 
tradicijos buvo nutrauktos. 
John Carroll universiteto stu
dentės Ingridos Nasvytytės 
dėka, pavyko universiteto ra
dijo stotyje gauti sekmadienio 
rytais laiką ir toliau trans
liuoti lietuvišką radijo valan
dėlę, kuriai talkina amerikie
tis inžinierius Greg Priddy, 
Aldonos Stempužienės daina
vimo mokinės vyras. Jis myli 
lietuvius, profesionaliai prisi
deda prie techninės valan
dėlės dalies ir pranešinėja ži
nias anglų kalba lietuviškai 
nemokantiems klausytojams. 
Aldona Stempužienė turi ir 
daugiau talkininkų. Jai ilgus 
metus talkina Dalia Staniš-
kienė, anksčiau ir Kristina 
Kuprevičiūtė, kuri dabar va
dovauja lietuviškai radijo va
landėlei WCPN radijo stotyje. 
Ona Šilėnienė kas sekmadienį 
praveda lietuvių kalbos pamo
kas ir Nijolė Kersnauskaitė 
„Gyvenimo varpų" religinę 
programą, kurią globoja Dievo 
Motinos parapijos klebonas 
kun. G. Kijauskas. Jis su di
deliu entuziazmu pritaria ju
biliejaus rengimui, pats akty
viai jungiasi į organizavimą ir 
skatina tam tikslui dirbti, o 
Nijolė Kersnauskaitė sutiko 
būti jubiliejinio leidinio re
daktorė. 

Jubiliejinis minėjimas š. m. 
rugsėjo 11 dienos vakare vyks 
Clevelando Lietuvių namuo
se. Bus pokylis su kokteiliais 
ir pietumis. Programai vado
vaus Algis Rukšėnas ir Vilija 
Klimienė, o meninę dalį atliks 
solistė Aldona Stempužienė. 
Visiems tiems darbams yra 
būtina sudaryti specialų dar
bo komitetą. Pasitarimo metu 
kun. Kijauskas pareikalavo 
darbotvarkės ir įsipareigoji
mų, o sveikinimai privalo būti 
įteikti klebonui iki rugpjūčio 
15 dienos. Po gyvų diskusijų 
buvo prieita prie komiteto val
dybos rinkimo. Ją sutiko su
daryti šie asmenys: garbės 
pirmininkas Kęstutis Šukys, 
pirmininkai Jurgis Malskis, 
vicepirmininkas Zenonas 
Dučmanas, Algis Rukšėnas ir 
dr. Raimundas šilkaitis; Jo
nas Citulis ir Henrikas Pik
turna — nariai. Danutė Dun
dulienė ir Albina Bakūnienė 
rūpinsis bilietų platinimu, 
salės dekoravimu rūpinsis Ki
ta Matienė, Aldona Zorskienė 
ir Salomėja Šukienė, o baru 
rūpinsis Raimundas Butkus. 
Žodžiu, talkininkų yra, todėl 
netenka abejoti, kad minėji
mas bus labai sėkmingas, tuo 
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labiau, kad valdyboje yra to
kie prityrę asmenys kaip Jur
gis Malskis, kuris yra puikiai 
suorganizavęs tokius reikš
mingus jubiliejus kaip Čiur
lionio ansamblio penkiasde
šimtmetį ir daugelį kitų. 

Rengėjai turi viltį, kad vi
suomenė entuziastingai daly
vaus toje jubiliejinėje iškil
mėje ir toliau rems „Tėvynės 
garsus", kurie „gaivina Ne
muno šalies prisiminimus". 

Aurelija M. Baladaitienė 

LOS ANGELES, CA 

LOS ANGELES 
LIETUVIU RADIJO 

KLUBAS IR JO VEIKLA 

Los Angeles Lietuvių radijo 
klubo, kitaip JLithuanian Me-
lodies", pradžia laikoma 1952 
m. Šio darbo svarbiausias pio
nierius buvo Bruno Gedimi
nas. Jis radiją išlaikė ir pro
gramas vedė iki 1967 m. Jam 
iš šio darbo pasitraukus, radi
jo veikla Los Angeles sustojo. 
Tik 1968 m. Vasario 16 proga 
radijas vėl prabilo į lietuvių 
visuomenę. Pirmoji pranešėja 
buvo Stasė Pautienienė-Šimo-
liūnienė. Vėliau įsisteigęs ra
dijo klubas perėmė valandėlių 
tvarkymą ir tebeveikia iki 
šiol. 

Balandžio 18 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje įvyko Lie
tuvių radijo klubo metinis su
sirinkimas, kurį pradėjo ir ve
dė Rolandas Ragauskas. Susi
kaupimo minute buvo pagerb
ti praėjusiais metais mirusieji 
nariai. Praėjusių metų susi
rinkimo protokolą perskaitė 
sekretorė Regina Gasparo-
nienė. Pirmininkaujantis R. 
Ragauskas informavo apie 
klubo veiklą, o apie iždo stovį 
kalbėjo Genovaitė Plukienė. 
Prieš susirinkimą revizijos ko
misija (I. Medžiukas, F. Ma-
saitis, Dana Paškevičienė), pa
tikrinusi klubo sąskaitybą, ra
do, kad viskas vedama kom
piuterine sistema tvarkingai. 
Balansas 1998 m. gruodžio 31 
d. buvo 11,421.99 dol. Pinigai 
laikomi Lietuvių kredito uni
joje ir Kalifornijos lietuvių 
kredito unijoje. Pajamas suda
ro skelbimai, aukos, renginių 
pajamos, procentai, išlaidos — 
atlyginimas radijo stočiai 
KTYM, redaktoriams — pra
nešėjams kompensavimas, re-
kordavimas. 

Į naują valdybą vieneriems 
metams išrinkti: R. Ragaus
kas, G. Plukienė, A. Budginie-
nė, A. Pakuckienė, K. Raivy-
das, Nemyra Enck, L. Laurin
kienė, V. Šeštokas, į revizijos 
komisiją — Ignas Medžiukas, 
Janina Rukšėnienė, Antanas 
Vosylius. 

Po susirinkimo pasivaišinta 
skaniais valgiais ir pabend
rauta. 

EUGENE G DECKEFl DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (katoeti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hfctory Hie . IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S Roberts Rd., Hickory Hate, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽNAS, MD., S.C. 
Specialybe - vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918VV. Archer Ave Sts.SirS 

Chicaoo.IL 60638 
T«L775-229-9M6 

Valandos pagal susitarimą. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westmont.IL 60559 

630-9680964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS2UOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

NapervOe. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 HkjNand Ava.. 
Towerl.Surt«3C 

Downars Grove, IL 60515 
Tel. (630) 4364120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rfctae, IL 60415 

Tel. 706-636-8822 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

Vėliau sužinota, kad išrink
toji valdyba pasiskirstė parei-
'gomis: pirm. R. Ragauskas, vi-
cepirm. G. Plukienė, sekretorė 
Asta Budginienė, koordinatorė 
Regina Gasparonienė, ižd. Ne
myra Enck, Kęstutis Reivydas 
(rūpinsis aparatūros technine 
priežiūra), Laisvūnė Laurin
kienė, Asta Pakuckienė ir Vy
tautas Šeštokas — valdybos 
nariai. 

Daugelį metų Radijo klubui 
vadovavo V. Šeštokas. Dabar 
pirmininko pareigas perėmęs 
R. Ragauskas prašo radijo 
klubo ir programų reikalais 
kreiptis į jį. Klubo valdyba ir 
programų redaktoriai bei radi
jo technikai yra pasiryžę dirb
ti geriau, sklandžiau, paten
kinti klausytojų pageidavimus 
ir lūkesčius. Programa girdi
ma šeštadieniais 12:30 vai. r. 
1460 AM banga. 

I g M . 

http://www.wpon.com
http://Chicaoo.IL
http://Westmont.IL


KUR EINA RUSIJA? 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Rusijos finansinė krizė pri
artina ir politinį pavojų esa
mai tvarkai. Trumpalaikių pa
skolų nuošimčiai praėjusių 
metų rudenį buvo 21 proc. Šių 
metų birželio mėn. pakilo iki 
150 procentų. Po to nukrito iki 
60 proc, o rugpjūčio mėn. vėl 
pakilo daugiau kaip 200 pro
centų. Rubliui kritus, kaip 
rašo Londone leidžiamas žur
nalas „The Economist", ekoni-
minė ir galbūt politinė katas
trofa neišvengiama. Maskvie
čiai inteligentai, užuot slan
kioje savaitgaliais apie savo 
didmiesčio apylinkėse esan
čius vasarnamius, pirmą kar
tą per paskutiniuosius metus 
rimtai kalba apie finansinę ir 
politinę krizę, kuri gali būti 
išspręsta tik ginkluota jėga. 

Rusijos turtuoliai, vadinami 
obligarchais, kurie kontroliuo
ja pelningiausias įmones, 
gautą pelną, užuot investavę 
krašto viduje, siunčia į už
sienį, kovoja tarp savęs ir su 
prezidentu Jelcin. 

Rublio nuvertinimas sukelia 
nepasitikėjimą krašto ekono
mija ne tik užsienyje, bet 
iššaukia didelį nepasitenki
nimą Rusijoje. Tokia padėtis 
priartina pavojų pašalinti 
valdžią ir kaip vienas ameri
kietis diplomatas išsireiškė, 
tai yra „liberalinės Rusijos 
galo signalas". 

Akcijų birža krito daugiau 
kaip 60 procentų (rugpjūčio 
viduryje buvo 75 procentai). 
Da jelis ėmė ilgėtis sovieti
nės santvarkos, kai viskas 
buvo griežtai reguliuojama. 

Vienintelė pagalba yra JAV 
ir kitos Europos valstybės, ku
rios rugpjūčio mėn. suteikė 
22.5 milijardo dolerių, paramą 
bet po 3 savaičių rinka vėl kri
to. 
-Bbris Fedfcrov, kuriam yra 

pavesta surinkti mokesčius, 
pagrasino, kad jis areštuos 
didžiųjų įmonių vadovus, jei 
jie nesumokės priklausančių 
mokesčių. Tačiau valdžia turi 
daug ką dai -i, kad galėtų at
gauti pasitiKėjimą. Milijonai 
darbininkų, angliakasių, mo
kytojų, kariškių ilgai negauna 
atlyginimo. Kartais atlygini
mo mokėjimas užtęsiamas il
giau negu vienerius metus, 
nors Jelcinas buvo pažadėjęs, 
kad atlyginimai bus išmokami 
laiku. Esant tokiai padėčiai, 
plinta algetavimas, kyla nusi
kaltimai, didėja alkoholizmas, 
įtampa, nedarbas, vyrų viduti
nis gyvenimo ilgis sutrumpėjo 
iki 58 metų. 

Gen. Albertas Makašovas 
reikalauja, kad būtų įvesta 
„geležinio kumščio" tvarka. 

Aleksandras Barkašov sako 
turįs 70,000 pasekėjų (iš 
tikrųjų gal tik 12,000), kurie 
yra fašistinio nusistatymo, bet 
save vadina nacionalsocialis
tais. Jelcinas įspėjo, kad kyla 
fašizmo pavojus. Ar tokia 
krizė gali išaugti į sukilimą, 
laikraštis „Nezavisimaja Ga-
zeta", kuris dažnai reiškia 
mintis obligarcho Boriso Bere-
zovskio, rašo, kad sukilimas 
jau yra pribrendęs. Daugelis 
rimtų komentatorių įrodinėja, 
kad greit įvyks ne tik valdžios 
pasikeitimas, bet ir valdymo 
formos. Sakoma, kad prie
šingų nusistatymų žmonės — 
komunistai kairėje ir dešinieji 
jau pradeda „užuosti kraują". 

Pats Jelcinas yra jau vakar 
dienos žmogus, nors dar kar
tais pasireiškia savo drąsa ir 
energija. Bet apskritai, jo fi
zinės ir protinės jėgos jau yra 
susilpnėjusios: Jis kartais nu
geria, yra ligonis ir nors prezi
dentas, bet nevadovauja. 

Tolimesnis pinigų smuki
mas gali iššaukti perversmą, 
kurio pasekmėje prezidentas 
Jelcinas turėtų perduoti įga
liojimus būsimam gelbėtojui, 
pavyzdžiui, Aleksandrui Le-
bed. Jeigu ekonominis smuki
mas būtų sustabdytas, Jelci
nas dar išbūtų prezidentu dve
jus metus. Jeigu jis panorėtų 
kandidatuoti dar kitam termi
nui ir konstitucinis teismas 
jam tą teisę pripažintų, tikrai 
nebūtų išrinktas. 

Du jo svarbiausi varžovai 
būtų ne komunistas Gennady 
Ziuganov ir ne neofašistas 
Vladimir Žirinovsky, bet bu
vęs generolas A. Lebed ir Juri 
Lužkov, Maskvos meras. Ne
būtų teisinga katrą iš jų va-

MOKESČIŲ SISTEMA STABDO 
INVESTICIJAS 

Seselės kazimierietes ift Šv. Kazimiero vienuolyno Pažaislyje gegužės 12 d. apsilankiusios „Drauge". Iš kairės: 
ses. Simona ŽiuraiU\ generales vyresniosios patarėja, ses. Ramutė Budrytyte ir ses. Remigija Sereikaitė, Lietu
vos Šv Kazimiero kongregacijos generale vyresnioji. Nuotr. Jono Kuprio 

neveikia. Pirmasis žemės skly
pas Lietuvoje buvo parduotas 
vos prieš porą savaičių. Iki 
šiol investuotojus baidė drau
dimas pardavinėti žemės skly
pus užsieniečiams. 

Lietuvos ekonominės plėtros' 
agentūra atliko užsienio in
vestuotojų apklausą. Maždaug 
90 proc. apklaustų užsienio 
bendrovių atstovų tvirtino, 
kad Lietuvoje investuotų dar 
kartą. Kaip pagrindines kliū
tis Lietuvoje investuotojai nu
rodė painią mokesčių sistemą 
ir valdininkų darbą. Pasak V. 
Gruodžio, aukščiausiojo rango 
valdininkai investicijų reikš
mę supranta, bet nesugebama 
pašalinti viduriniojo valdinin
kijos sluoksnio sudaromų biu
rokratinių suvaržymų. 

Pernai daugiausia Lietuvoje 
investavo JAV įmonės — 
1,214 mlrd. litų. Tai sudaro 
18,7 proc. visų investicijų. An
troje vietoje — Švedija, tre
čioje — Suomija. 

Daugiausia investuota į ap
dirbamąją pramonę — 32 
proc. visų tiesioginių užsienio 
investicijų, į prekybą — 25 
proc., į pašto ir ryšių paslau
gas — 17 proc., į finansinio 
tarpininkavimo įmones — 10 
proc. 

Tačiau ne visi Lietuvoje su
tinka su Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros duomeni
mis. Statistikos departamento 
ir Lietuvos banko duomenimis 
pernai tiesioginių užsienio in
vesticijų Lietuvoje buvo gero
kai mažiau — tik 6,5 mlrd. 
litų. 

Rima Jakutytė 

Lietuvos institucijos nesuta
ria dėl tiesioginių užsienio in
vesticijų skaičiavimo, tačiau ir 

dinti fašistu. Abu jie yra na
cionalistai ir nedaug dėmesio 
kreiptų į demokratijos princi
pus. Aplinkybės rodo, kad Ru
sija negrįš į ortodoksinį sovie
tų stiliaus komunizmą. Ta
čiau, jei reikalai vyks blogai 
kaip ligi šiol, Rusija pasuks ne 
į fašizmą, bet į panašų blogį 
— kraštutinį dygų naciona
lizmą, panslavizmą, antisemi
tinę, priešingą užsieniečiams 
valstybę. Ji mėgins vėl prisi
jungti Ukrainą ir Baltarusiją. 
Spauda ir televizija bus su
varžyta. Rusija taptų pikta 
šalis: nei demokratiška nei 
turtinga ir nedraugiška savo 
kaimynams. 

Baltų laisvės lygos pirmininkas Valdis Pavlovskis įteikia žymenį kongre
so nariui John Shimkus Nuotr Aivars Jerumanis 

pagal Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros, pateikian
čios didžiausią investicijų 
skaičių — 8 milijardus litų — 
duomenis, Lietuva atsilieka 
nuo Latvijos ir Estijos. 

„Business Central Europe" 
žurnale, kuriame buvo pas
kelbti Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių ekonominiai rodik
liai, nurodoma, kad Lietuvoje 
investuota mažiausiai iš visų 
žurnale išvardintų valstybių. 

Lietuvoje tiesioginės investi
cijos siekia vos 4 mlrd. litų, 
Latvijoje tokių investicijų — 
7,6 mlrd., Estijoje — 6,4 mlrd. 
litų. 

Pagal Vidurio ir Rytų Euro
pos kraštų patikimumo ro
diklį, kuris buvo paskelbtas 
žurnale „Central European 
Economic Review", Lietuva 
užima septintąja vietą. Lietu
va pralenkė tik Kroatiją, Bul
gariją, Slovakiją ir Rumuniją. 

Lietuvoje vienam gyventojui 
tenka 1,756 litai užsienio in
vesticijų. Latvijoje vienam gy
ventojui tenka dvigubai dau
giau investicijų, o Estijoje šis 
skaičius didesnis net tris kar
tus. 

Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūros tarybos pirminin
kas Vytas Gruodis „Lietuvos 
rytui" teigė, kad Lietuva in
vesticijų skaičiumi nuo kaimy
ninių valstybių atsilieka todėl, 
kad čia daug vėliau prasidėjo 
privatizavimo procesas. Be to, 
užsienio kapitalo atėjimą stab
do begalė biurokratinių kliū
čių. 

Ekonominės plėtros agentū
ra daugiau nei prieš metus už
sienyje plačiai išreklamavo 
Lietuvos laisvąsias ekonomi
nes zonas, tačiau jos iki šiol 

Danutė Bindokienė 

Toks dėmesys džiugina 

• Tėvynė myli visus savo 
vaikus kartu, gimtinė — kiek
vieną atskirai. 

Praėjusią savaitę kai kurie 
didieji Čikagos dienraščiai 
nukreipė savo dėmesį lietuvių 
pusėn. Tiesa, ne politikos 
temomis, kaip dažniausiai 
pasitaiko, bet paminint kilnią 
lietuvaitę, pakeliui į paskel
bimą palaimintąja, o vėliau — 
tikriausiai ir šventąja. 

Tai Marija Kaupaitė, geriau 
žinoma kaip Motina Marija, 
Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos įsteigėja 1907 me
tais, skyrusi vienuolijos va
dovavimui paskutiniuosius 27 
savo gyvenimo metus. Motina 
Marija Kaupaitė mirė 1940 m. 
balandžio 17 d. ir buvo palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, kur jau ilsisi netoli 
300 seselių kazimieriečių že
miškųjų palaikų. 

Praėjusios savaitės ketvirta
dienį, gegužės 6 d., Motinos 
Marijos kapas po 60 metų nuo 
jos mirties buvo atidarytas. 
Tai įprasta Katalikų Bažny
čios procedūra, vykstant beati
fikacijos eigai. Įdomu čia pas
tebėti, kad prie kapo atidary
mo buvo 81 m. seselė kazi-
mierietė Paulissa Puisis, kuri 
pati yra dalyvavusi Motinos 
Marijos laidotuvėse 1940 m. 
Ši sena vienuolė galėjo asme
niškai paliudyti, kad tai tikrai 
Motinos Marijos kapas. 

Po tapatybės patvirtinimo, 
palaikai buvo sudėti į naują 
karstą ir perkelti į Šv. Kazi
miero vienuolyno koplyčioje 
specialiai paruoštą kriptą. 
Šeštadienį, gegužės 8 d., ko
plyčioje vyko iškilmingos Mi
šios, kuriose galėjo dalyvauti 
visuomenė, o gegužės 16, 23 ir 
30 d. (sekmadieniais) bus gali
ma aplankyti Motinos Mari
jos sarkofagą ir pasimelsti, 
prašant jos užtarimo pas Die
vą. 

Visa tai vykdoma pagal 
Bažnyčios nuostatas, įprastas 
beatifikacijos bylos eigai. Ka
dangi kapo atidarymo proce
sas turėjo būti privatus 
įvykis, žiniasklaida, nors ir 
kaip stengėsi, buvo palikta 
„už kapinių vartų". Seselės 
kazimierietes taip pat neno
rėjo drumsti įvykio rimties, 
tad žurnalistams neskyrė lai
ko. Iš dalies dėl to spaudoje 
paskelbta ir netikslumų. Pvz., 
„The Chicago Sun-Times" 
dienraštis (gegužės 7 d.) teigė, 
kad Motinos Marijos palaikai 
bus perkelti į Romą, o viena 
„Draugo" redaktorė, pasinau
dodama šiuo informacijos šal
tiniu, pakartojo tą netiks
lumą. IŠ tikrųjų Motinos Ma
rijos karstas bus paliktas Šv. 
Kazimiero vienuolyne ir jo 
niekas į Vatikaną nesiruošia 

vežti. 
Verta prisiminti, kad Moti

nos Marijos Kaupaitės šven
tas, pasiaukojantis Dievui ir 
žmonėms, gyvenimas buvo pa
stebėtas, dar jai gyvai esant, o 
vos praėjus trejiems metams 
po jos mirties (1943), seseles 
kazimierietes kreipėsi į tuo
metinį Čikagos kardinolų 
Strich, prašydamos leidimo 
kalbėti specialią maldą, kad 
Motina Marija būtų paskelbta 
palaimintąja. Praėjus dar ei
lei metų, 1981-siais, Čikaf »s 
kardinolas Cody jau davė i:i-
dimą pradėti rinkti medžiagą, 
reikalingą beatifikacijos bylos 
procesui. Pirmasis oficialus 
Vatikano žingsnis, pripažįs
tant, kad Motina Marija pa
sižymėjo išskirtinomis dory
bėmis ir pamaldumu, buvo 
1986 m. birželio 3 d., kai ji 
paskelbta Dievo Tarnaite. An
trasis žingsnis būtų paskelbi
mas palaimintąja, o trečiasis 
— šventąja. Bet iki to trečiojo 
dar toli, nebent Dievo malonė 
per Motinos Marijos užtarimą 
pasireikštų nekeliančiais jo
kių abejonių stebuklais. Todėl 
seselės kazimierietes kreipia
si į visus tikinčiuosius, pra
šydamos melsti Aukščiausiojo 
tų malonių. 

Š.m. gegužės 2 d. popiežius 
Jonas Paulius II Romoje iš
kilmingai šventuoju paskelbė 
kapuciną vienuolį ir kunigą, 
kone visame pasaulyje žinomą 
Padre Pio vardu. Jis mirė 
1968 m., sulaukęs 81 m. am
žiaus, pasižymėjo pamaldu
mu, nuolankumu, dievobai
mingu gyvenimu ir nuolatine 
pagalba žmonėms, todėl buvo 
labai mylimas. Tačiau Padre 
Pio galbūt buvo geriausiai 
žinomas dėl kūne atsiradusios 
stigmatos, t.y. penkių žaizdų 
(rankose, kojose ir šone), ku
rias turėjo Kristus ant kry
žiaus. Gegužės 2 d. Sv. Petro 
aikštėje į iškilmes susirinko 
apie 200,000 žmonių, o galbūt 
kita tiek apeigas stebėjo tele
vizijos ekranuose. Tai buvo 
džiaugsminga šventė visai 
Katalikų Bažnyčiai. Lietuviai 
būtų labai laimingi, kad kuo 
greičiau į palaimintųjų eiles 
įsirikiuotų Motina Marija 
Kaupaitė, o į šventųjų — pal. 
Jurgis Matulaitis... 

Malonu pastebėti, kad ret
karčiais Amerikos žiniasklai-
da nusisuka nuo smurto, por
nografijos ir kitų blogybių. 
skirdama vietos ir kitokiems 
reportažams. Jeigu būtų dau
giau tokių žinių, galbūt ne
reikėtų taip dažnai rašyti apie 
negeroves. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIG MA TAUTKUVIENE 

Nr.41 Tęsinys 
Jau po šventės visiems norėjosi palyginti šią su pra

ėjusia. Bostono tautinių šokių grupės „Mikita" vadovė 
O. Ivaškienė gal taikliausiai bus apibūdinusi: „Tai žy
miai geriau pasisekusi šventė už pirmąją. Mes to
bulėjame, tikrai tobulėjame. Ir aš šią akimirką paten
kinta galvoju apie trečiąją šokių šventę, kuri turės 
įvykti ne kur kitur, bet Čikagoje. Matote, koks gražus 
tautinius šokius šokančio jaunimo prieaugis auga, o 
tokios šventės tai milžiniškas impulsas jiems" („Drau
gas"5. 1963.07.201. 

Švente susidomėjo ir TV bei didžiųjų laikraščių žur
nalistai. Ką tik prieš kelias dienas, liepos 4 d. Chicago 
Soldier Field 80,000 žmonių susirinko paminėti JAV 
Nepriklausomybės dienos. Šalia JAV karo veteranų 
žygiavo tautinių grupių atstovai (apie 200 žmonių). 
Vieninteliai lietuviai buvo apsirengę tautiniais dra
bužiais. Jie. tautinių šokių šokėjai — .Ateities" grupė 
iš Čikagos ir „Spindulys" iš Los Angeles, vedami Br. 
Shoto, ir pašoko kelis lietuviškus šokius žaliojoje ve
joje. Lietuvius pristatė#pats Čikagos meras, papasa
kodamas apie komunistų okupuotą mažytę šalį Lie
tuvą. Jis taip pat priminė susirinkusiems žmonėms, 

jog ateinantį sekmadienį įvyks šios mažos tautos di
delė tautinių šokių šventė. Tad nenuostabu, kad CBS 
TV ir WGV TV darbuotojai rengė reportažus, rodė sa
vo programose. Toks susidomėjimas ir parodymas vi
sai Amerikai, be abejo, kėlė lietuvaičių dvasią ir pasi
didžiavimą. 

Apie antrąją išeivijos šokių šventę pasidalinti prisi
minimais paprašiau šios šventės vykdomojo komiteto 
pirmininką, buvusį ilgametį Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininką Bronių Nainį (1973-1978 ir 
1992-1998 metais) bei žurna'o „Pasaulio lietuvis" il
gametį redaktorių (21 metai tarp 1975-1998 metų). 
„Žiupsnelis prisiminimų": 

„Antrąją Tautinių šokių šventę Čikagoje rengė JAV 
ir Kanados Lietuvių Bendruomenių valdybos. Techniš
kiems organizavimo darbams atlikti buvo pakviesta 
JAV LB Čikagos apygardos valdyba. Uždavinį ir jo 
vykdymo sąlygas išsiaiškinusi bei išnagrinėjusi pir
mąją šventę organizavusio komiteto sunkumus, ji nu
tarė tokio organizavimo būdo atsisakyti, komiteto ne
sudaryti. Jo pareigas eiti apsisprendė pati apygardos 
valdyba. Vyriausiojo darbų vykdytojo uždavinį pati
kėjo man. Tačiau aš nebuvau paliktas be priežiūros, 
nes apie darbų eigą turėjau pranešinėti apygardos 
posėdžiuose, išklausyti jos narių nuomonės ir paklusti 
posėdžio sprendimams. Pasirodė, kad toks uždavinio 
vykdymo būdas buvo per geras, ir su apygardos valdy
ba nė kokių bėdų man nebuvo. 

Per gan trumpą laiką parengiau darbų planą, pa
skirsčiau jį į sritis, kiekvienos srities darbą tiksliai ap
rašiau ir taip paruoštą planą pateikiau apygardos val
dybai patvirtinti. Kiekvienai sričiai numatytiems dar

bams kviečiau po vadovą, iš karto įteikdamas jam nu
matyto darbo aprašymą, kuriame taip pat buvo nuro
dytos ir bendradarbiavimo su kitais pareigūnais gai
rės, palikdamas jam teisę susikviesti savo talkininkus 
ir su jais dirbti. Jeigu gerai prisimenu, iš viso buvo 
trylika tokių atskirų sričių.taigi trylika atskirų komi
sijų. 

Darbas prasidėjo sklandžiai, tačiau tuojau teko ir 
sutrikti. Pirmiausia kai kam nepatiko toks organizavi
mo būdas: kaip galima apsieiti be komiteto, tiksliau — 
be autoriteto. Mat, visa šventės organizacinė sąranga 
buvo sudaryta iš tuo laiku dar labai naujų ateivių, so
vietinio okupanto iš Lietuvos išvytų ir Amerikoje įsi
kurdinusių lietuvių, dar nespėjusių to reikiamo „au
toriteto" įsigyti. Tai nepatiko kai kuriems ankstesnio
sios išeivijos veikėjams, tačiau daugiau nepasitenkini
mo reiškė kaip tik tie naujieji ateiviai, jau kai kuriuos 
renginius, tarp jų ir pirmąsias dainų ir tautinių šokių 
šventę, rengę ankstesniosios išeivijos autoritetų globo
jami. Nepaisant, koks gudrus ir sumanus bei veiklus 
tu būtum? bet visgi esi dar žalias „dypukas" (tokiu žo
džių „Displaced person" dariniu naujieji ateiviai buvc 
pravardžiuojami), ir tu nieko nepadarysi, nes neturi 
„kepurės". „Kepurės, va ko tau reikia, kepurės", — 
skandavo jie privačiuose pokalbiuose, susirinkimuose, 
net spaudoje. „Tavęs čia niekas nepažįsta, todėl su ta
vimi niekas nesiskaitys, nepripažins, šventei reikia *i-
šokių leidimų, o valdžios tau jų neduos, turėsi galybes 
visokių mokesčių mokėti, „dypuko" renginio nuo tų 
mokesčių jos neatleis, nes dar nežinai, nei kur kreip
tis, nei kokių leidimų prašyti. Dar net nesusikalbėsi. 
Atsirado vadovas. Pats gali organizuoti, lakstyti, nu

rodytus darbus dirbti, bet tokiam renginiui pirminin
kauti turi koks nors vietinis klebonas ar kitas toks 
pats autoritetas. Tas, kuris jau su „kepure" — skam
bėjo jų „filosofija". 

Komitetą sudaryti įtaigavo dar ir kitos priežastys. 
Mat, dar Europoje naujųjų išeivių „dypukų" telkiniuo
se labai stipriai išsikerojo partinis pasiskirstymas, ir 
dėl to vieni kitiems į atlapus įsikibę purtėsi vlikinin-
kai ir kitokiuose junginiuose susibūrę skirtingų par
tijų žmonės. Jie irgi buvo autoritetai, tokias „kepures-

ir kultūriniuose renginiuose norėję dėvėti. Mažai 
jiems reiškė, kad šventę rengia bendroji visų lietuvių 
jungtis, nepartinė, nepasaulėžiūrinė, jų pačių pri
pažinta Lietuvių Bendruomenė, o techniškus darbus 
vykdo jų pačių demokratiškai išrinkta vadovybe. Šalia 
jos jiems turėjo būti dar ir komitetas, sudarytas iš visų 
partijų atstovų. „Jeigu tautinių šokių šventę ruoš vien 
frontininkai, tai krikščionys demokratai, tautininkai. 
liaudininkai ir kiti partiečiai į ją neeis" — skardėjo 
balsai. 

Komitetas turėjo būti tik autoritetų telkinys. Tech
niškų darbų nevykdantis, posėdžiaujantis, nurodantis. 
dargi kritikuojantis dirbančiuosius. 

Koks dirbantis organizatorius norėtų tokius paval
kus užsidėti? Todėl apygardos valdyba, priimdama tai 
dėmesin ir darbui atlikti norėdama susidaryti lengves
nes sąlygas, ypač kai visi talkininkai šventes organi
zavimo darbus galėjo dirbti tik laisvalaikiu, nes dieno
mis, o kartais dar net vakarais ir savaitgalinis, jie 
turėjo dirbti savo šeimų išlaikymui, tų visų kepurių 
bei komitetų ir laiką gaišinančių posėdžiu jie vengė 
Vėliau šie reikalai susitvarkė. (B.d.> 
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ALDONA MUS PALIEKA... 
Beveik trisdešimt metų 

žmones, paskambinę telefonu 
j „Draugą", išgirsdavo mote
rišką balsą, ištarianti tik vie
ną žodį: „Draugas"! O kiek per 
tuos dešimtmečius buvo skam
bučių, turbūt niekas negalėtų 
suskaičiuoti, juo labiau Aldo
na Sobieskiene, kurios balsas 
pirmiausia pranešdavo skam
bintojams, kad pasiekė lietu
višką dienraštį Čikagoje. 

Aldona taip pat buvo pirmo
ji, sutikta visų, įžengusių pro 
„Draugo" pastato duris. Ji ir 
pašto ženklais klientus aprū
pindavo, ir nedidelius siun
tinėlius persiųsdavo, nes šia
me pastate yra ir pašto įstai
gos skyrius. Bet daugiausia 
reikalų turėjo su lietuviškąja 
visuomene — iš arti ir net la
bai toli. 

Į Aldoną kreipdavosi, jei lai
ku neatėjo dienraštis, jei ne
patiko straipsnis, jei negražiai 
atrodė nuotrauka, jei rašinys 
per ilgai užsigulėjo ant redak
torių stalo... Nepaisant jos 
įtikinėjimų, kad laikraščio re
dagavimas priklauso redak
toriams, žmonės vis tiek 
„išliedavo į jos ausį, ką tik 
turėjo ant širdies". Ir gerus, ir 
piktus žodžius. 

Aldona Sobieskiene pradėjo 
„Draugo" administracijoje 
dirbti 1969 m. birželio 30 d. 
Tuomet vyriausias redakto
rius buvo kun. Pranas Garšva, 
MIC. administratorius kun. 
Jonas Spurgis, MIC, kurį net
rukus pakeitė kun. Petras 
Cinikas, MIC. „Draugo" rei
kalų vedėjas buvo Remigijus 

kuriuos nelaimėjusius roma
nus. 

Ji prisimena ir dideles, su
kaktuvines „Draugo" šventes 
— koncertus, pokylius, į ku
riuos susirinkdavo gausybė 
svečių. „Draugas" anuomet 
turėjo gerokai per 20,000 skai
tytojų, taip pat daug labai 
gerų bendradarbių, rėmėjų. 
Redakcijoje, be kun. Prano 
Garšvos, dirbo Bronius Kvik
lys, Algirdas Pužauskas, Aloy
zas Baronas ir kiti. Perio
diškai dirbo arba talkino ir da
bartinis „Draugo" moderato
rius kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC. šeštadieninį „Draugo" 
priedą pradžioje redagavo 
kun. Juozas Prunskis, vėliau 
perėmė Kazys Bradūnas, o 
dar vėliau — Aušrelė Liule-
vičienė (dabar priedą redaguo
ja D. Bindokienė, kuri, kun. 
Garšvai mirus 1992 m., per
ėmė ir vyriausios redaktorės 
pareigas). 

Paklausus Aldonos, kas jai, 
tiek metų čia dirbusiai, paliko 
didžiausią įspūdį, ji diploma
tiškai atsisakė pasakyti... O iš 
visų svečių bei lankytojų iš
skyrė Hollywood aktorę lietu
vaitę Ann Jillian — Jūratę 
Nausėdaitę, kuri buvo vienos 
lietuvių tautinių šokių šventės 

Aldona Sobieskiene. Nuotr. Jono Kuprio 

pranešėja ir, atvykusi į Či
kagą, ta pačia proga apsilankė 
„Drauge". Jūratė-Ann buvusi 
tokia maloni, draugiška ir 
linksma, kad jos prisimini
mas iki šiol neišdilo. 

Šį penktadienį, gegužės 14 
d., yra paskutinė Aldonos So-
bieskienės diena „Draugo" ad
ministracijoje. Ji vargiai bus 
pakeičiama dėl savo plataus 
visų „Draugo" reikalų pažini
mo ir mokėjimo „susitvarkyti" 
bet kurioje situacijoje. Ji pa
lieka sunkiai užpildomą spra
gą ir su dėkingumu visuomet 
prisiminsime mūsų Aldoną. 
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TARP MUŠU KALBANT 
LIETUVIAI PIETŲ SLAVŲ ŽEMĖJE (H) 

Kadaise buvo likimo lemta 
gyventi ir dirbti vokiečių oku
puotoje Jugoslavijoje (Slovėni-

Valaitis. Visi jie jau Anapus joje). Kaip žinia, 1991 m. Slo-
žvaigždynų. vėnija pasiskelbė nepriklauso-

Administracijoje dirbo Eu- ma valstybe. O Jugoslavija, 
genija Daugirdienė, Stefanija kurios sudėtyje buvo Slovėni-
Jonutis, Teodora Plytnikienė ja, baigia pranykti iš pasaulio 
ir, žinoma, Andrius Daugir- žemėlapių. Slovėnija ir Lietu-
das, kuris rūpinosi surinkti va, atlikusios viena kitos pri-
skelbimus ir padidinti prenu- pažinimą, plečia abišalius san-
meratorių skaičių. Spaus- tykius. Slovėnijos prezidentas 
tuvėje tuo metu dirbo daug neseniai lankėsi Vilniuje. Ži-
brolių ir t. marijonų, kurie niasklaidos teigimu, Lietuvos 
nešė didžiąją spaustuvės dar
bų naštą. Šioje spaustuvėje 
buvo tuomet spausdinamas 
„Laivas", „The Marian", 
„Krikščionis gyvenime" knygų 
serija ir daug kitų, periodinių 
bei neperiodinių leidinių. Be
je, rinkimas buvo atliekamas 
karštu švinu, tad darbas ne
vėsinamoje spaustuvėje buvo 
ir karštas, ir nešvarus: balta
rankiams čia buvo nevieta... 

Aldona Sobieskiene su ma
lonumu prisimena kun. An-

prezidentas Valdas Adamkus 
ir Slovėnijos prezidentas Mi-
lan Kučan daug dėmesio skyrė 
tarptautinės padėties ir karo 
Jugoslavijoje aptarimui. 

Nedaug kas beliko iš Jugo
slavijos valstybės. Buvusios 
Jugoslavijos teritorijoje dar 
vis siaučia karo šmėkla. Ne
priklausomybę paskelbusiose 
Kroatijos ir Slovėnijos respub
likose, palyginti ramu. 

Galima sakyti, kad Antrojo 
pasaulinio karo metu Slovėni-

samtai", „Arbeitsfrontai", taip 
pat policijos ir nacių partijos 
būstinės. 

Ne visiems mūsiškiams pa
vyko išvengti bombardavimų. 
Vieną dieną netikėtai kelioli
ka vyrų palietė „komandiruo
tė". Sunkvežimiu pasiekus 
Marburgo miestą, visi buvo 
„įkinkyti" į darbą. Teko dirbti 
prie apgriautos partijos cen
trinės būstinės tvarkymo. Pir
mos dienos vakarą staiga su
žviegė oro pavojaus sirena. 
Išsinešdinę pro duris, bėgome 
ten, kur bėgo vietiniai gyven
tojai. Netrukus pasigirdo ir 
bombų sprogimai. Išgąsčio pa
veikti, meldėmės ir prašėme 
Visagalio pagalbos. Neperde
dant pasakius, buvo baisu! At- T, . . . , 
šaukus pavojų, kiūtinome at- joje Kauno sakralmęs muzikos 

DOVANOS MUZIEJUI 
Neseniai iš JAV į Lietuvą 

atkeliavo net 13 siuntinių su 
knygomis ir kitais spaudi
niais. Šiuos siuntinius atsiun
tė zanavykai, dabar gyvenan
tys Amerikos žemyne: Juozas 
Kriaučiūnas iš Putnam, Vy
tautas Alksninis iš Ashford ir 
Pijus Pažerūnas iš Melrose 
Park. Siuntiniuose radome la
bai vertingų daiktų: „Lietuvių 
enciklopedija", visas komplek
tas, Broniaus Kviklio „Mūsų 
Lietuva" 4 tomai; zanavykų 
rašytojų: P. Orintaitės, P. 
Lemberto, V. Kudirkos, vysku
po Pranciškaus Bučio, Julijos 
Pranaitytė8, Kazio Puidos, 
Prano Naujokaičio ir kitų kū
rybos knygos; leidinio „Lietu
vių dienos" 15 metų komplek
tai, knygos apie BALFo, lietu
vių veiklą; įvairus metraščiai, 
žinynai, istorijos ir etnografi
jos knygos, albumai. Viską iš
vardinti neįmanoma. 

Zanavykiškas ačiū: Juozui 
Kriaučiūnui, Vytautui Alksni-
niui ir Pijui Pažerūnui už in
dėlį mūsų istorijai ir kultūrai. 
Šių žmonių vardus su pagarba 
tars Zanavykijos žmonės, o 
muziejaus taryba suteikia 
jiems Zanavykų krašto muzie
jaus mecenatų vardus. 

Bronė Sakalauskienė 
Zanavykų krašto muziejaus 

darbuotoja 

AUDRŲ VĖTRŲ 
NEPABŪGĘS 

Mūsų tautiečiams, net visą 
pasaulį apkeliavusiems, kai 
tik užsuka į Čikagą — 
„Draugas" yra kelio galas. 
Metams slenkant „Draugą" 
aplankė daug žymių, ir ne taip 
žymių, svečių, tačiau visi mie
lai laukiami, sutinkami ir vie
nodai „Draugui" svarbūs. 

Vieno įdomiausių svečių su
laukėme šios savaitės pirma
dienį. Tai tolimojo plaukiojimo 
kapitonas Algimantas Petras 
Požėla. 

Jis į Michigan ežero uostą 
atplaukė Lietuvos krovininiu 
laivu „Kapitonas Kaminskas". 
Šis laivas yra 14,500 tonų tal
pos, turi 17 žmonių įgulą ir at
plukdė plieną, daugiausia iš 
Švedijos. Atlikęs savo užduotį 
Čikagoje, „Kapitonas Kamins
kas" plauks į Kanadą (Thun-
der Bay uostą), kur paims 
kviečius, skirtus Ispanijai. 

ANSAMBLIS 
„PASTORALĖ" 

ŠVENTĖ 20-METI 
Balandžio 18 d. Filharmoni-

drių Naudžiūną, uoliai skai- joje atsidūrę lietuviai taip pat 
čiusį korektūras (vėliau Kazy- gana ramiai gyveno. Tuo metu 
tę Bradūnienę ir daug kitų), 
kun. Juozą Vašką, kun. Vy
tautą Bagdanavičių, sąžinin
gai ir kruopščiai vadovavusį 
Lietuviškos knygos klubui, 
įsteigtam padėti, kad mūsų 
rašytojų knygos išvystų pa
saulį. Vėliau iš to išsivystė ir 
..Draugo' romano konkursas, 
kurį laimėjo daug žymių mūsų 
rašytojų. ..Draugas" po to iš
leisdavo ir laimėjusius, ir kai 

Vakaruose jau šeimininkavo 
sąjungininkai, o Rytuose į 
priekį veržėsi sovietų kariau
na. Sąjungininkų lėktuvai 
dažnokai bombarduodavo. Ta
čiau pas mus už.ekdavo oro 
pavojaus paskelbimo. Bombos 
dažniausiai krisdavo kitose 
vietovėse. Vieną kartą virš 
Marburgo pasirodę lėktuvai 
bombomis apmetė valdžios 
Įstaigas. Nukentėjo „Arbeit-

gal. Grįžome fiziškai ir dva
siškai išsekę. Anksti rytą at
sikėlę, klaidžiodami nepažįs
tamo miesto gatvėmis, šiaip 
taip suradome savo darbo vie
tą. 

Kartu dirbo ir amerikiečiai, 
karo belaisviai. Mes nepersi
stengdami nešiojome plytas, 
baldus ir kitokius rakandus. O 
amerikiečiai stačiai simuliavo, 
nekreipdami dėmesio į sargy
binius. Vieną dieną jiems buvo 
patikėtas fortepijono nuleidi
mas iš apgriauto namo tre
čiojo aukšto. Amerikiečiai 
triūsė ištisą pusdienį. Paskui, 
virvėmis aprišę fortepijoną, 
ėmė pamažu leisti žemyn. Lei
do, leido ir... visiškai paleido. 
Krisdamas fortepijonas suby
rėjo į šipulius. Vokiečiai stvė
rėsi už galvų. Mes patyliukais 
šaipėmės, o amerikiečiai, mo
sikuodami rankomis, teigė, jog 
fortepijonas netyčia išsprūdo 
iš rankų. 

Vokiečiai draudė bet kokį 
bendravimą su belaisviais. Vis 
tik kai kuriems pavyko susi
draugauti. Amerikiečiai rūky
davo Raudonojo Kryžiaus 
siunčiamas cigaretes ir gar
džiuodavosi šokoladu. Vienam 
mūsiškių, buvusiam gimnazi
jos mokytojui, vertėjaujant, 
prasidėjo mainikavimas. Duo
ną mainydavome į cigaretes ir 
šokoladą. Duonos gaudavome 
vienoje kepyklėlėje, kurios sa 

mokyklos choras ir ansamblis 
„Pastoralė" šventė 20-ties me
tų jubiliejų (meno vadovė ir 
dirigentė N. Jautakienė, kon
certmeisteris B. Vasiliauskas). 
Dviejų dalių koncerte buvo at
liekamos lietuvių liaudies dai
nos, senovinė klasikinė muzi
ka ir giesmės, ne kartą skam
bėjusios JAV, Kanados, Jugos
lavuos, Portugalijos, Vokieti
jos, Austrijos, Norvegijos baž
nyčiose. Pirmasis jubiliejinis 
koncertas buvo surengtas 
Kauno arkikatedroje bazili
koje. Chorą ir ansamblį jubi
liejaus proga sveikino Šiaulių 
vyskupas E. Bartulis. Jis per
davė švenčiančiai dvidešimt
metį „Pastoralei" Šventojo Tė
vo Jono Pauliaus II apašta
liškąjį palaiminimą. Choristus 
ir jų vadovę sveikino s. I. Ma-
rijošiūtė, Kauno miesto švieti
mo ir kultūros įstaigų atsto
vai, kiti miesto chorai. Dėko
dama už palinkėjimus Kauno 
sakralinės muzikos mokyklos 
įkūrėja, „Pastoralės" meno va
dovė ir dirigentė N. Jauta
kienė sakė: „Aš laiminga, ma
tydama, kaip tas gėris, kurį 
jaunas žmogus gauna per mu
ziką ir giesmę, tampa jo gyve
nimo dalimi, pripildo jį šviesos 
ir artina prie Dievo". 
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Kpt. Algimantas Požėla. 

Tolimojo plaukiojimo laivus 
per jūras ir audras kpt. Požėla 
„vairuoja" jau 10 metų. Jis 
yra kilęs iš Pakruojaus, už
augęs Panevėžyje, taigi, toli 
nuo plačiųjų vandenų, tačiau 
meilė jūrai ir laivininkystei 
paskatino studijuoti jūrinin
kystės mokslus (St. Peter
burge, Odesoje ir kitur), o pas
kui leistis per jūreles-mareles. 

Į Didžiųjų ežerų uostus šis 
ir kiti Lietuvos krovininiai lai
vai atplaukia kelis kartus per 
metus, iki gruodžio mėnesio, 
kuomet ežerai apsidengia le
du. Kapitonas P. Požėla laive 
dirba šešis mėnesius, po to 
turi „atostogų ant tvirtos že
melės". 

AŠTUONERIŲ METU 
KŪRYBA — 

„GRIŽKELYJE" 

Su nauja poezijos knyga 
„Grįžkelis" savo 60-metį pasi
tiko poetas, vertėjas Mykolas 
Karčiauskas. Rašytojų sąjun
gos klube poeto sukaktuvi
niame vakare dalyvavo gau
sus būrys gimtojo Pasvalio 
krašto žmonių, jubiliato poe
ziją skaitė aktorės Aldona 

S K E L B I M A I 
Įvairūs Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTTJMOaUO. NAMU, SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapofe ir Off Mgr. Aukse 
S. Kana kat»a lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 W M t 951h Street 

Tai. (706) 4244654 
(773)561-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

A t l i e k a m e n a m ų išorės 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

ATTENT10N IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 
PMimHieiit Residence! 

Anyone can apply. 
For free information call: 

1-773-282-9500 
CT6 concantiaang m immlgiatton to Canada 

aaaatpaaanai rotn 

Studentė ii Kauno (tėvai dak
tarai) ieško išsinuomoti Siau
rinėje Čikagos dalyje ar šiauri
niuose priemiesčiuose erdvų, 
atskirą kambarį nerukančkje 
aplinkoje. Tai. 773-255-4946. 

Kumpytė ir Olita Dautartaitė, 
apie M. Karčiausko kūrybą 
kalbėjo poetas Valdas Kuku
las ir literatūros kritikas Va
lentinas Sventickas. 

M. Karčiauskas Eltos kores
pondentei sakė, kad „Danie
liaus" leidyklos išleistas rin
kinys „Grįžkelis" yra bene de
šimtoji poezijos knyga. Anot 
autoriaus, tai, kas netilpo į 
eilėraščius ir poemas, jis su
dėjęs į dviejų dalių apysaką 
„Viskas buvo šventa" ir ro
maną „Ričas". Rašant proza, 
galima išsaugoti gimtojo kraš
to žmonių autentiškus saki
nius. Į kažkada gyvenusių 
kraštiečių balsus girdimąją at
mintį turintis rašytojas gali 
atsiliepti ta pačia tarme, 
kalbėtis su jais tomis pačiomis 
temomis. 

„Grįžkelyje" yra apie 100 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
y REALTORS 

(773)590-0205 
(708)425-71(0 

RIMAS L STANKŲ S 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
«Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Reaimart fiUht 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-SS541M Pagcr 312-3ag43f7 
F u 773-585-3997 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vai. paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Td. 773-863-8980 

Ieškome lietuvės moters 
prižiūrėti vyr. amžiaus moterį 

Philadelphia, PA lietuvių 
apylinkėje. Galimybė dirbti ir 

kitur. Skambinti Aušrai: 
215-744-6532 

RADIO ROSARY 
WNDZ A M 750 

Weekdays 11:45 am. Sat 9:30 am 
"Pray the rosary every day to 
obtain peace in the world". 

Our Lady of F atima. 
Greita eikalingi 2 arba 3 darbi
ninkai daržovių ū*yje. Savininkai 
lietuviai. Darbas 40-50 vai. per 
savaitę; kambarys ir maistas; $6 į vai 
Anglų kalba nereikalinga. Sezoninis 
darbas nuo dabar iki rugsėjo imtinai. 
Skambinti Vaidai, teL 219-733-9643 

eilėraščių ir jų ciklų frag
mentų, parašytų per aštuo
nerius metus. Pasak auto
riaus, grįžkelis — tai ne su
grįžimo į gimtinę kelias, nes 
sugrįžti neįmanoma. Išeini — 
ir lyg su šaknimis išsirauni. 
Tai — kryžkelė, kur visada esi 
matomas iš dviejų pusių — 
ateinantis ir nueinantis. Ra
šytojas sako niekada neišėjęs 
iš savojo krašto. Gimtinės ne
galima nustumti jokiais buldo
zeriais. Net su žeme sulygin
tos sodybos vietoje po kiek 
metų pagriovy išauga kokia 
gėlytė — tarsi stebuklas. Tė
vynė prasideda nuo gimtojo 
slenksčio, paprasčiausios ta
kažolės. Pasak poeto, vėl 
skambiai deklaruojama meilė 
tėvynei nėra joks nuopelnas, 
bet kiekvieno žmogaus parei
ga. (Elta) 

Ak'iiri- \nn Jillian-.Jorat* Nausėdaitė su „Draugo" administracijos tar-
n.iiitri;,i Aldona Sobieskiene. 

krimsti šokolado. Deja, neilgai 
truko mūsų pradėtas „ekono-

vininkas buvo senstelėjęs slo- minis" bendravimas. Vokie-
vėnas. Žinoma, reikėdavo „pa- čiai, nežinia kodėl, nebeatves-
tepti" cigaretėmis. Ak, tąsyk davo belaisvių, o mus visus 
bodavo smagu užtraukti sugrąžino į pirmykščią vieta, 
kvapnų „Camel" dOmą ir už- Petras Petrutis .Pastoralės" ansamblis koncerto metu. 



LIETUVOS ŠAULIAI PRISIMINĖ 
VL. PUTVINSKIO MIRTIES 

SUKAKTĮ 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 13 d., ketvirtadienis 

Bnlviaaodis Valkininkų kaime 

KOL NEATSIGAUS KAIMAS 
NESUKLESTĖS IR LIETUVA 

Sudėtingą ir nelengvą laiko
tarpį gyvena Lietuva. Bene 
labiausiai vargsta kaimiečiai. 
Sugriuvus nelaisvės sienoms, 
griuvo ir jos planinė darbo bei 
prekybos sistema. Išėjusi į 
laisvąjį pasaulį, Lietuva rado 
labai griežtai tarp firmų ir 
valstybių padalintas interesų 
sritis ir, svarbiausia, rinkas, 
todėl Lietuvai liko apgailėtini 
likučiai, nemokios Rytų kraš
tų rinkos. Į tas r inkas kol kas 
galima vežti viską, tačiau už
mokestis negarantuotas, ve
žėjas nesaugus. Visa tai 
gniuždo Lietuvos ekonomiką. 
Dalis pramonės įmonių, pade
dami investitorių, pertvarkė 
savo gamybą ir pradeda atsi
gauti. Blogiausia su kaimu. 
Nors žemės reformos dėka 
dauguma norėjusių ūkinin
kauti atgavo savo žeme, ta
čiau ūkininkas savo produktų 
nei normaliai parduoti , nei juo 
labiau eksportuoti negali, nė
ra rinkų. Užsienio investito
riai kaimu nesidomi. Nemėgs
ta kaimo problemų ir val
stybės vyrai, nors daugelio jų 
tėvai t ik vakar atsitiesė nuo 
žagrės. Todėl ir skursta kai
mas, netgi blaivesnių proš
vaisčių neįžiūrėdami, kol ne-
atsigaus kaimas, nesuklestės 
Lietuva. 

Kur išeitis, kaip prikelti mū
sų kaimą, o kartu ir Lietuvą 

naujam gyvenimui. Išeitis turi 
ba t i surasta, nes laisva de
mokratinė visuomenė negali 
palikti likimo valiai dalies sa
vo piliečių. Mūsų giliu įsiti
kinimu, vienas didžiausių po
tencialų Lietuvos kaimui at
gaivinti, jo gyvenimo lygiui 
pakelti yra mūsų nesėkmių ir 
nuosmukio priežasčių teigia
mųjų pusių panaudojimas. 
Kiekvienas reiškinys turi tei
giamas ir neigiamas puses. 
Nepaisant visų negandų, mus 
užgriuvęs kaimo nuosmukis 
t u r i teigiamą potencialą, kurį 
galima ir būtina panaudoti to 
paties kaimo gaivinimui. 

Šiuolaikinis Lietuvos kai
m a s išsiskiria iš daugelio lais
vai gyvenusių industrializuoto 
pasaulio šalių žemės ūkio tuo, 
k a d dėl pinigų trūkumo ūki
ninkai labai mažai benaudoja 
cheminių medžiagų i r minera
linių trąšų. Tokia gamyba pa
ga l šiuolaikinius Vakarų stan
dartus prilyginama ekologi
ne i , atitinkančiai aukščiau
sios kokybės s tandar tams. Už 
tokią produkciją mokama 
aukštesnė kaina. Atrodytų, 
belieka nustoti naudoti ir tuos 
mažus cheminių medžiagų 
kiekius ir mūsų ekologinė pro
dukcija užpildys vidaus rin
ką, ją bus galima sėkmingai 
eksportuoti net į Europos są
jungą, visą Lietuvą bus gali-

Banking 
the way 

it should be! 

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — jūsų apylinkės 
bankas! 

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės. 

££| Mlklkincl Radarai 
^ ^ ^ ^ Savfngt and Loan Amocirton 

M29 i . įtartam A M , BrMgwtow I04SS • (70t) M M 
4040 S. AratMr Am, Chteago OM32 • (771) 284-4470 

2687 W.6«h9t,CNcagoMM2t-(773) ttS-7400 

FDIC Insured 

Viktoro Kapočiaus nuotrauka 

ma paskelbti ekologine žemės 
ūkio šalimi, bet visa tai neat
siranda savaime, tam reikia 
žinių ir profesionalumo. 

Antra mūsų kaimo proble
ma, tai atsiradusi kaimo žmo
nių bedarbystė, kilusi dėl di
delio kaimo gyventojų skai
čiaus ir ūkio smulkumo. Išei
timi čia gali būti daug rankų 
darbo reiklaujandų žemės 
ūkio produktų: daržovių, uo
gų, vaisių, o taip pat gėlių, 
daugiamečių žolių sėklų, net
gi vynuoginių sraigių, stručių 
ir augalų, gyvulių auginimas. 
Juo labiau, kad dalį produkci
jos dabartiniu metu importuo
jame iš užsienio. Kaip pavyz
dį galima paminėti pas mus 
pradėtus gaminti ir vaikų 
pamėgtus jogurtus. Jų gami
nimui vartojamos brangios 
įvežtinės braškių uogienės, 
kurias mes galėtume pasiga
minti vietoje, bet vėlgi trūksta 
žinių ir iniciatyvos. Panašių 
pavyzdžių yra ir daugiau. Vi
sa problema glūdi mūsų abe
jingume pažangai, nelankstu
me ir nemokėjime, prekiau
jant ir dirbant, prisitaikyti 
prie naujų pakitusių rinkos 
sąlygų. Viso to priežastis iš 
dalies yra tai, kad mūsų ūki
ninkai dar neturi patirties, 
kaip verstis laisvos rinkos są
lygomis, kaip tam pritaikyti 
ūkį bei kokią veiklos kryptį 
pasirinkti. Naujakuriams ūki
ninkams trūksta ir elementa
rių naujųjų technologinių ži
nių. Neretas atvejis, kai žmo
gus visą energiją sutelkia ne
lengvam žemės atgavimui, o 
atgavęs ją, ima ūkininkauti, 
kaip ūkininkavo tėvai, ir labai 
nustemba, kad jo užauginta 
produkcija neturi paklausos. 
Tokioje būklėje dabartiniu 
metu yra dauguma Lietuvos 
ūkininkų, iš inercijos dar augi
nančių grūdus, peninčių kiau
les ir vystančių pieno ūkį. Dėl 
to rinkoje susidaro šių pro
duktų perteklius, krinta kai
nos ir netgi atsitinka blogiau
sia: tuo naudodamiesi supir-

LBCCB 

1995 metais Šiaulių .Auš
ros" muziejaus išleistoje, pa
gal Emilijos Putvinskienės už
rašus ir atsiminimus, knygoje 
.Atsiminimai'', rašoma: „Tarp 
Sąjungos tarnautojų buvo pri
klausančių vilkams. Jie sąmo
ningai stengėsi kliudyti šaulių 
veiklai. Dėl to dirbti buvo la
bai sunku. Vlado sveikata ne 
dienomis, bet valandomis ny
ko. 1928 metų lapkričio 23-ąją 
švęsta kariuomenės diena. 
Buvo vėjuota, šalta. Per tas 
iškilmes Vladas peršalo ir su
sirgo gripu. O gripo pasekmė 
— inkstų liga. Gruodžio mė
nesį jis atsigulė Raudonojo 
kryžiaus ligoninėn, kur gydy
tojo Parčevskio prižiūrimas iš
buvo porą savaičių. Kiek sus
tiprėjusį jį parsivežiau į Grau
žikus, bet čia vos dvi savaites 
pavyko jį palaikyti. Sustip
rėjęs jis būtinai norėjo grįžti 
Kaunan, nes jį traukė pradė
tas darbas. Paskutinėmis sau
sio dienomis išlydėjau jį atgal 
Kaunan ir, išbuvusi ten kokią 
savaitę, grįžau trumpam į 
Graužikus sutvarkyti ūkio rei
kalų. Be to, po paskutinės li
gos ir pati dar nebuvau sus
tiprėjus. 1929 metų žiema 
buvo bjauriai šalta. Sniego la
bai daug prisnigo. Autobusai 
nekursavo, tik arkliais galėjai 
pasiekti geležinkelį. Išvažiuo

dama iš Kauno ir atsisveikin
dama su juo vagone visai ne
nujaučiau, jog tai paskutinis 
mūsų atsisveikinimas. Neju
tome, jog likimas jau yra pa
kėlęs savo ranką ir amžinai 
perskiria mus". 

Tai buvo paskutinis Vlado ir 
Emilijos Putvinskių susitiki
mas. Kovo 5 dieną po ilgai tę
susios ligos Lietuva neteko 
žymaus visuomenės veikėjo, 
Lietuvos Šaulių sąjungos įkū
rėjo ir ideologo, knygnešio ir 
publicisto, Tėvynės patrioto 
— Vlado Putvinskio. Lietuvos 
šauliai neteko savo Tėvuko, 
kaip j is buvo maloniai vadi
namas tikrųjų šaulių ir ben
dražygių. 

Pažymint VI. Putvinskio 
mirties 70-ąsias metines, ko
vo 6 dieną Kauno Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sode
lyje prie VL Putvinskio biusto 
buvo organizuotas minėjimas. 

Šaulių rikiuotėms išsiri
kiavus prie biusto, LŠS vadas 
majoras L. Bakaitis ir Kauno 
apskrit ies Vytauto Didžiojo 
šaulių r inktinės vadas ats. 
vyr. le i tenantas R. Dunaus-
kas susir inkusiems šauliams 
papasakojo apie VI. Putvins
kio gyvenimą, jo nuopelnus 
mūsų valstybei, prašė šaulius 
imti garbingą pavyzdį iš tar
pukario Lietuvos šaulių. 

kėjai ima uždelsti užmokėji
mą už produkciją. Išsisukti iš 
tokio užburto rato ūkininkams 
labai sunku, nes kitų produk
cijos rūšių gamybos technolo
gijos jiems dažniausiai nežino
mos, nėra galimybių bent rin
kos poreikių išsiaiškinti. Čia 
jam galėtų padėti turtinga pa
saulio lietuvių profesionalų 
patirtis nepriklausomai nuo 
to, kur jie gyvena ir ką jie vei
kia. Svarbiausia jų noras pa
dėti Lietuvai. 

Siekiant padėti atsikurian
tiems ūkininkams, o per juos 
pagyvinti ir visą Lietuvos 
ekonomiką, grupė Amerikos ir 
Lietuvos profesionalų susi
būrę prie Lietuvos žemės ūkio 
universiteto žemdirbystės ka
tedros steigia ūkininkų para
mos fondą, kuris vadinsis 
„Kaimo pažangos Lietuvoje 
rėmimo fondas". 

Fondo svarbiausias užda
vinys yra remti šeimyninių ir 
kitų ūkių veiklos efektyvumą 
didinančias programas, ska
tinti paklausą turinčių pro
duktų gaminimą ir pardavimą 
vidaus, o ypač užsienio rin
kose. Kartu fondas numato 
remti žemės ūkio technikos ir 
technologijų modernizavimo 
projektus bei programas, per
teikti pažangiausią pasaulio 
žemės ūkio informaciją Lietu
vos ūkininkams, padėti žemės 
ūkio mokslo ir mokymo įstai

goms remti ekologinių ūkių ir 
žemės ūkio produkcijos įvairo
vės plėtrą. Fondo iniciatoriai 
bus labai dėkingi ir stengsis 
palaikyti ryšį su visais Lietu
vos patr iotais ir profesiona
lais, kurie idėjomis, pasiūly
mais, patyr imu a r materialine 
parama prisidės prie fondo 
steigimo ir jo uždavinių įgy
vendinimo. Visus, galvojan
čius paremti fondo steigimą, 
kviestume į šių metų liepos 18 
iki rugpjūčio 1 d. numatomą 
fondo steigimo kelionę po Lie
tuvą, kurios metu numatoma 
važiuoti nuo Vilniaus iki Šal
čininkų, Daugų, Seirijų, Mari
jampolės, Raseinių, Varnių, 
Kretingos iki Nidos ir Palan
gos. Vėliau grįžti į Vilnių per 
Šiaulius, Gruzdžius, Biržus, 
Uteną. Kelionės metu bus ga
limybė susipažinti su kaimo 
problemomis, patikslinti fon
do uždavinius. Išlaidos kelio
nei turė tų būti minimalios. 

Dabart iniai Kaimo pažan
gos Lietuvoje rėmimo fondo 
steigimo iniciatoriai yra Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
Ambroze Zatkus, telefonas 
1-909-887-6014 ir profesorius P. 
Lazauskas, Lietuvos žemės 
ūkio universitete telefonas 
370-7-296829 ar 296772. Fak
sas 370-7-296531 ar 296500; 
adresas: Lietuvos žemės ūkio 
universitetas 4324. Kaunas — 
Akademija. Lithuania. 

Prof . P e t r a s L a z a u s k a s 

Po pasisakymų naujai sto
jant iems į Šaulių sąjungą jau
nieji šauliai iškilmingai pasi
žadėjo Dievui ir Tėvynei gar
bingai tęsti mūsų senelių ir 
tėvų pradėtą darbą vardan 
Lietuvos ir tautos gerovės. Po 
pasižadėjimo jaunuosius šau
lius pasveikino šaulių vadai ir 

palinkėjo jiems stiprybes ir 
ryžto kilniame šauliškame 
darbe. Baigiantis renginiui 
prie biusto buvo padėtos gė
lės. VI. Putvinskio suformuo
ta šauliškoji ideologija gyvuo
ja ir gyvuos, kol gyvuoa Lietu
vos valstybė, kol bus gyvas 
bent vienas Lietuvos šaulys. 

S / I g n a t a v i č i u s 

A.fA. 
ANTONINA M. PŪTIS 

Yourga 
Gyveno Naperville, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje. Mirė 1999 m. gegužės 10 d. 6:15 vai. 
vakaro, sulaukusi 83 metų. Gimė Greenfield, MA 

Nuliūdę liko: sūnūs Anthony Pūtis, CPD, Edward, 
mar t i Patricia; anūkės: Jennifer ir Juiie Pūtis; sesuo 
Helen Aldonis, vyras Bruno. 

Velionė buvo žmona Anthony Pūtis. 
Velionė Antonina bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 

13 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Lemont, 12401 S. Archer 
Ave (arti Derby Rd) ir penktadienį, gegužės 14 d. nuo 8 
v.r. iki 10 v.r. Petkus Marąuette, 2533 W. 71 St. , Chi-
cago, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį , gegužės 14 d. Iš 
laidojimo namų 10 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Antonina 
bus palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, a n ū k ė s , sesuo ir k i t i g imnės . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus Tel. 800-994-7600 

Mylima Mamytė, Babunė 
ir Uošvė 

A t A 
ERNESTINA 
GRAŽIENĖ 

Mirė 1999 m. gegužės 9 d. sulaukusi 87 metų. Gyve
no Čikagoje ir Melrose Park, IL. 

Nuliūdę liko: sūnus Jokūbas, marti Gražina, anūkai 
Jonas ir Aleksandra su vyru dr. Linu Simonaičiu; taip 
pa t giminės Floridoje, Boston MA, Hartford. CT. Lietu
voje ir Australijoje. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužes 13 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose. 11028 S. 
Southvvest Hwy., Palos Hills. IL. 

Šv. Mišios už a.a. Ernestiną Gražienę bus atnašau
jamos penktadienį, gegužės 14 d. 10 vai.ryto Pa l Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 14911-127 St., Lemont. 
IL. Po Mišių Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Vietoje gėlių, prisimenant a.a. Ernestiną, prašoma 
aukoti „Lietuvos Vaikų Vilčiai" (Lith Children's Hopei. 
„Saulutei" (Sunlight Committee) arba Lietuvos Jėzuitų 
gimnazijoms Vilniuje ir Kaune (Jesuit Baltic Project). 

Kviečiame visus gimines ir draugus dalyvauti a.a. 
Ernestinos laidotuvėse ir pasimelsti užjos sielą. 

Nuliūdę: sūnus, m a r t i , a n ū k a i ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Palos-Gaidas Funeral Home. Tel. 70S-974-4410 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
AfA. ' 

HIACINTAS SUVAIZDIS 
Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo ir Senelio, kurio 

netekome 1997 m. gegužės 18 d., mirties sukaktį, šv. 
Mišios už Velionį bus aukojamos 5.m. gegužės mėn. 
16 d., sekmadieni , 11:00 vai ryto Šv. Antano 

' bažnyčioje, Cicero, IL. 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tų dieną 

prisiminti Velionį Hiacintą savo maldoje. 

Liūdinti šeima 

Šaulio priesaika 

AtA. 
MYKOLUI MORKŪNUI 

m i r u s , ž m o n a i Z I N A I i r s ū n u i A U D R I U I 
r e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą* ir k a r t u l iūdime. 

Justinas ir Vilūne Kirvelaičiai 
Vytenis Kirvclaitis 

Audrius ir Vilija Kirvelaičiai 

i 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE \ 
MAŽLIETUVIAI VEIKIA TĖVIŠKĖS 

PRISIMINIMAIS 

Gegužė ir poezija — 
neatskiriamos dvynės! Tad 
pasinaudokime proga ir pasi
klausykime gražios poezijos 
gražųjį gegužės mėnesį — 
penktadienį, gegužės 21 d., 
Jaunimo centro kavinėje, o 
šeštadienį, gegužės 22 d., Lie
tuvių dailės muziejuje Le-
monte. Abiejų vakarų pradžia 
7 vai. vak. Poezijos dienas 
ruošia ir visus nuoširdžiai da
lyvauti kviečia JAV LB Kul
tūros taryba. 

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas sekmadie
nį, gegužės 23 d.,vyks Ateiti
ninkų namuose, tuojau po vai
kams skiriamų šv. Mišių Pal. 
J. Matulaičio misijoje. Susirin
kimo mintis — „Ateitininkija 
čia - gyva". Visi dalyvaujame 
sportiškoje aprangoje. 

Čikagos renginių kalen
doriuje, spausdintame šio 
mėnesio pradžioje, netiklsiai 
pažymėta, kad „Ūlos" ansam
blio koncertus getugžės 19-30 
d. Lemonte ir Čikagoje rengia 
Draugo fondas. Koncertų ren
gėja yra Lemonto „Spindulio" 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama Rasos Poskočimie-
nės. 

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo narių susirinki
mas šaukiamas šį penktadi
enį, gegužės 14 d., 1 vai. po 
pietų, Šaulių salėje, 2417 W. 
43rd Str. Visi širdingai kvie
čiami atvykti, pabendrauti, 
maloniai praleisti laiką. Po su
sirinkimo bus vaišės. 

Čiurlionio galerijos ko
lekcijos antroji paroda, pa
vadinta „Žengiant į 2000", ati
daroma šį penktadienį, ge
gužės 14 d., 7:30 vai. vak. Jau
nimo centre (Čiurlionio galeri
joje). Eksponuojami galerijoje 
esantys įvairių mūsų garsiųjų 
dailininkų kuriniai. Visuo
menė maloniai prašoma atsi
lankyti. 

DaiL Evos Labutytes, kū
rinių paroda, atidaryta Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
juje gegužės 7 d., tęsis iki ge
gužės 21 d. Raginame visus 
šią neeilinę parodą, pavadintą 
„Lietuvninkų ir Prūsų žemėj", 
aplankyti. Suruošė Mažosios 
Lietuvos draugijos Čikagos 
skyrius. 

Maria Aukštesniosios mo
kyklos Pavasario koncer
tas vyks gegužės 16 d., sek
madieni, 6 vai. vakare, mo
kyklos salėje. 6727 So. Califor-
ma Ave. Pasirodys solistai, 
chorai, orkestras. Norintys 
daugiau informacijos skam
binkite (773) 925-8686. 

Cepelinai, kugelis , virti-
nukai ir kitokie lietuviški 
skanumynai! Kur? Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos mokyklos salėje (44-toji ir 
Fairfield Str.). Kada? Šį sek
madienį, gegužės 16 d., nuo 9 
vai. r. iki 1 vai. popiet. Galite 
ten pat pavalgyti arba namo 
parsinešti. Kas ruošia0 Mo
terų sąjungos 20-oji kuopa, o 
kviečiami visi! 

Nepraleiskite puikia i su
sukto dokumentinio filmo 
apie Stalino laikų žiau
rumus — „Stolen Years", 
kurį pagaliau rodys Čikagos 
apylinkės WTTW 11-tas kana
las Atminimo dieną, geg. 31 
d., 11 v.v. Filmas tiksliai 
apibūdina šį istorinį laikotarpį 
ir nesušvelnina komunizmo 
žiaurumų. Filmas turėjo būti 
rodomas kovo 4 d., tačiau 
kažkodėl buvo atidėta. 

Maria Aukštesnioji mo
kykla, 6727 So. California 
Ave., praneša vasaros spor
to stovyklų t va rka ra š t i : 
birželio 14-17 d., ir 21-24 d., 
vyks krepšinio stovykla, 3-9 
skyriams; liepos 5-9 d. bus fut
bolo (soccer) stovykla, 5-9 sky
riams; liepos 12-16 d. vyks ke
lios stovyklos — teniso sto
vykla, 7-9 skyriams, bėgimo 
stovykla, 5-9 skyriams ir tink
linio stovykla, 3-9 skyriams. 

Registruotis, kreipkitės į 
Darlene Graf, tel. (773) 925-
8686, ext. 30. 

Visi, kur ie k lausės i 
„Kanklių" ansamblio kon
certų, buvo labai patenkinti ir 
rengėjai — Kultūros tarybai, o 
ypač jos pirmininkei Marijai 
Remienei, pasakė daug gražių 
žodžių. Visuomenininke Ire
na Kriaučeliūnienė ne tik 
padėkojo už puikų ir profe
sionalų „Kanklių" koncertą, 
bet ta proga atsiuntė Kultūros 
tarybai 100 dol. auką. Kaip 
amerikiečiai pratę sakyti — 
žodžiai mieli, bet piniginė pa
rama visuomet garsiau kalba, 
ypač, kai reikia ruošti lietu
viškus kultūrinius renginius, 
kuriems lėšų visuomet stoko
ja. Tad ir Kultūros taryba yra 
labai dekmga I. Kriaučeliū-
nienei. 

Nors praslinko net keli de
šimtmečiai, kai likimo galia 
buvo privertusi Mažosios Lie
tuvos Lietuvių draugijos na
rius apleisti gimtąją žemę ir 
ieškoti užuovėjos svetimuose 
kraštuose, bet jie net šiandien 
jos dar nepamiršo, skirdami 
jai visą savo veiklą ir remda
mi, pagal išgales, jos dabarti
nių gyventojų tolimesnę atei
tį. 

Čikagoje ir jos apylinkėse 
gyvenantys draugijos nariai 
buvo balandžio 11 d. vėl susi
rinkę Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje, kad peržvelgtų 
atliktus darbus ir pasitartų 
dėl ateities planų. Susirinki
me dalyvavo nemažas skai
čius draugijos narių, kartu ir 
jų svečių. 

Draugijos pirmininkas Vi
lius Trumpjonas, pasveikinęs 
susirinkusiuosius draugijos 
vardu, pakvietė draugijos sek
retorių Jurgį Lampsatį per
skaityti praeito susirinkimo 
protokolą, kuris vėliau buvo 
be jokių pataisymų vienbal
siai priimtas. 

Vilius Trumpjonas pranešė, 
kad draugijos acstovai dalyva
vę kiek anksčiau įvykusiame 
skautų akademinio sąjūdžio 
suruoštame Jono Dainausko 
95 amžiaus metų sukakties 
minėjime. Ta proga sukaktu
vininkui buvo įteiktas raštiš
kas sveikinimas su kuklia 200 
dolerių dovana, kurią jubilia
tas vėliau perleidęs Kara
liaučiaus lietuvybės fondui. O 
šio susirinkimo metu sukak
tuvininkui buvo palinkėti il
giausi ir sveikiausi tolimesnio 
gyvenimo metai. Prof. Jonas 
Dainauskas ir į šį susirinki
mą atvyko dar savo paties val
domu nuosavu „žirgu", būda
mas pavyzdžiu daugeliui už jį 
jaunesnių, kurie jau mieliau 
sėdi „prie šijto pečiaus", negu 
skiria jėgas lietuviškos bend
rijos gerovei. 

Tradicinis mažlietuvių su
ruoštas šiupinys, kaip prane
šė pirmininkas, ir šiais metais 
praėjęs sėkmingai, smagiai, 
susilaukęs daug svečių ir tei
giamų atsiliepimų. Vakaro 
meninę dalį atlikęs Čikagos 
lietuvių visuomenei gerai ži
nomas Ričardas Šokas su jo 

IVr 40 organizacijų i*atntc eksponatus Illinois ^u(x'rn:Uon:i',j'; Ryan su-
niosloį'' e t i n ių motetu, šventėje, ju Din*1 Čikagos lietuviu noterų klu 
IKI- MI-I.'.I, <lsti|o- sekretore Judy Baar Topir.ka aplanke lietuvių pa-
'••'!.•) i- i.iLįVi lietuviu moterų klubo atstove* už lietuvybei išlaikymui 
paaakotq l.-iika ir pastangas. Iš kairės: Birute Zalatorienė ir valstijos 
iždininkė Judv Baar Tnpinka. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas kviečiamas 
antradienį, gegužės 18 d., 7:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visi, ne 
tik kuopos nariai, kviečiami 
ateiti, susipažinti su vyčių 
veikla. Marija Kriaučiūnienė 
pakalbės apie „lietuvių išti
kimąjį žirgą — Vytį". Bus vai
šės ir pabendravimas. Vyčiai 
taip pat raginami registruotis 
į LV 86-ąjį seimą, kuris vyks 
Philadelphia, PA, liepos 29 d. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas šiais metais skiria dvi 
stipendijas universiteto stu
dentei ar studentui po 1,000 
dol. Norintieji gauti anketas, 
prašomi kreiptis į Ireną Nor-
butienę. tel. 708-974-2946 ar
ba raštu: 11125 S. O'Gorman 
Dr., #2-lG, Palos Hills, IL 
60466. 

REGISTRUOKITĖS MAS 
STOVYKLAI 

Moksleivių ateitininkų sto
vykla prasidės šeštadienį, bir
želio 26 d ir baigsis šeštadie
ni, liepos 3 d Pernai stovyk
lavusiems registracijos lapai 
hus netrukus pasiųsti paštu.* 
Jų negavusieji del informaci
jos ir registracijos prašomi 
kreiptis į Vytą Žemaitaitį, tel. 
773-927-6877, arba Juliją 
Krumplytę, tel. 312-670-8845. 
Skambinkit ilgiau nelaukdami 
ir pradėkite ruoštis įdomiai 
MAS vasaros stovyklai. 

vadovaujamu moterų vienetu. 
Be įvairių kitų dainų, progra
moje pasigirdo ir Mažosios 
Lietuvos lietuviškų dainų. 
Šiupinys susilaukęs didelio 
pasisekimo, už tai Vilius 
Trumpjonas skyrė nemažai 
gražių padėkos žodžių, tiek 
programos atlikėjams, tiek ir 
paties šiupinio paruošėjoms. 

Ema Žiobrienė, draugijos 
kasininkė, vėliau pranešė 
apie kasos stovį. O po jos pra
nešimo buvo sudaryta revizi
jos komisija, į kurią įėjo Lilė 
Buntinienė, Danutė Trumpjo-
nienė ir Angelika Trumpjo-
naitė. 

Pirmąją susirinkimo dalį 
užbaigus, vysk. Hansui Dum-
piui sukalbėjus stalo maldą, 
buvo pasivaišinta pietumis, 
pyragaičiais ir kava. Vėliau 
Nora Aušrienė suteikė infor
macinių žinių apie ruošiamą 
Ievos Labutytės grafikos pa
rodą Čikagoje: kas iki šiol nu
veikta ir kas dar turi būti at
likta. 

Dailininkė Ieva Labutytė, 
atvykstanti iš Lietuvos gegu
žės 1 d. ir apsigyvensianti Či
kagoje pas Aldoną Markelie-
nę, o vėliau New Yorke pas 
Ievą Jankutę. Parodos atida
rymas Čikagoje vyks gegužės 
7 d., 7 vai. vakaro, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

Vilius Trumpjonas dar kal
bėjo ir apie Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei remti fondo 
veiklą. Fondo dėka buvo pir
mą kartą Karaliaučiaus kraš
to lietuviškos veiklos istorijoje 
paremtas kalėdinis renginys 
Tilžės Kultūros namuose, ku
riame dalyvavo per 200 vaikų. 
Su fondo parama Tilžės vaikai 
galėjo dalyvauti Klaipėdos 
dramos teatro gastrolėse. Ši
lutės Kultūros namuose su jo 
parama vyko tautodailininkų 
velykinių margučių paroda. 
Susirinkime buvo sutarta 
remti netoli Ragainės, prie 
Nemuno, 24 dienų vaikams 
stovyklą, kurioje dalyvautų 
apie 100 vaikų, su 20 vaikų iš 
pačios Lietuvos. 

Valteris Bendikas buvo pa
kviestas pristatyti draugijos 
nariams, ne taip seniai Lietu
voje išleistą, Alberto Juškos 
knygą „Mažosios Lietuvos 
Bažnyčia XVI-XX amžiuje". 
Supažindinęs klausytojus su 
autoriaus biografija ir jo išsi
mokslinimo eiga, kalbėjo apie 
knygoje smulkiai aprašytą 
evangelikų-liuteronų bažny
čių istorinę raidą Mažojoje 
Lietuvoje ir kaip laiko bėgyje 
iš jos bažnyčių pradėjo nykti 
lietuvių kalba, kol ji buvo 
nacių valdymo metu galutinai 
uždrausta. Albertas Juška iš
leidęs 5 knygas ir parašęs 
apie 100 straipsnių. Susirin
kimo pabaigoje daugelis daly
vių stengėsi įsigyti šią, Ramū
no Buntino platinamą, knygą. 

Valteris Bendikas 

Čikagos International Visitors Center salėje vyksiančio aštuoniolikto metinio Gold Medallion Bali pokylyje, Lie
tuvos Respublikoe generalinis konsulas G. Apuokas dalinosi įspūdžiais su Illinois gubernatorium G. Ryan. IS 
kairės: gubernatorius George Ryan, Edita Apuokiene, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Giedrius 
Apuokas. 

CICERO POLICIJOS VADAS PAS 
LIETUVIUS 

Naujasis Cicero miesto poli
cijos vadas Thomas Rowen, 
dar tik 4 mėnesius einantis 
šias pareigas, balandžio 25 d. 
susitiko su vietos Lietuvių 
Bendruomenės nariais. 

Dalyvavęs lietuviškose šv. 
Mišiose Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, kurias atnašavo 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
gražiai giedojo Mariaus Pra
puolenio vadovaujamas baž
nytinis choras bei sol. Giedrė 
Nedveckienė, miesto pareigū
nas padarė pranešimą tradici
niame sekmadieniniame lietu
vių susirinkime parapijos sa
lėje. 

Kalbėtojas savo pranešime 
paminėjo daug svarbių temų, 
o kiek vėliau dar kai ką pa
aiškino ar papildė, atsakyda
mas į gausius cicenečių klau
simus. 

T. Rowen pradžioje kiek il
giau apsistojo ties aktualia 
jaunuolių gaujų problema, pa
žymėdamas, kad šioje srityje 
reikalai pajudėjo į gerą pusę, 
kuomet miesto prezidentės 
Betty Loren - Maltese dėka 
neseniai buvo pravestas refe
rendumas šiuo klausimu. Bal
suotojai didele balsų daugu
ma pasisakė, kad būtų „už
kurta pirtis" gaujų vadams ir 
nariams. Dabar yra formuoja
mas įstatymas tuo reikalu, ta
čiau tai reikia daryti atsar
giai, kad nebūtų pažeistos ir 
nusikaltėlių teisės. „Yra daro
ma viskas, kad žmonės galėtų 
saugiai vaikščioti Cicero mies
to gatvėmis", — akcentavo po
licijos vadas. Jis dar pridėjo, 
kad gaujų problema neatsira
do per naktį ir todėl greitai 
negali būti išspręsta. 

Klausimuose visų pirma 
buvo minimas ne taip seniai 
įvykęs veiklios tautietės Jani
nos Skamienės nužudymas ir 

nusikaltėlių ieškojimas. Gai
la, kad į šį svarbų reikalą po
licijos vadas reagavo labai 
šaltai, pažymėdamas, kad, 
kuomet ši byla dar yra tiria
ma, jis nenori kalbėti. 

Policijos vadas klausytojus 
pradžiugino, sakydamas, kad 
policijos automobiliai netru
kus bus aprūpinti kompiute
riais ir nereikės naudoti radi
jo ryšio, kuris būdavo prieina
mas ir piktadariams. Taip pat 
jis pažymėjo, kad yra įtaisy
tas naujas „Hot line" numeris 
863-COPS (skaičiais — 2677), 
kurį naudojant yra galimybė 
anonimiškai pranešti apie kri
minalinius įvykius ir gaujų 
išdaigas. 

Be to, T. Rowen paaiškino, 
ką daryti dėl kaimynų garsios 
muzikos, nepilnamečių būria-
vimosi vėlyvomis valandomis. 
Jis paminėjo narkotikų pir
kėjų ir pardavėjų, tėvų atsa
komybės bei kitus klausimus. 

Taip pat svečias negailėjo 
komplimentų lietuvių bažny
tiniam chorui bei solistei, nes 
tai jam labai patiko. Todėl 
jam buvo pristatyti susirinki
me dalyvavusieji choristai. 

Šį svarbų susirinkimą, kaip 
ir ankstesniais sekmadie
niais, pradėjo dr. Petras Ki
sielius, kuris šį kartą progra
mai vadovauti pakvietė Lietu
vių Bendruomenės ryšininką 
su Cicero miesto vadovybe, — 
Mindaugą Baukų. Jis pra
džioje pristatė naująjį Cicero 
miesto policijos vadą, jau 35 
metus dėvintį policininko uni
formą. Pažymėjo, kad Thomas 
Rowen kilęs iš airių — ameri
kiečių policininkų šeimos. Ne 
vien tik jo tėvas yra policinin
kas, bet ir 5 broliai, ir sesuo 
yra policijos tarnautojai. 

Čia reikia paminėti ir buvu
sią „Draugo" redakcijos narę 

Aldoną Zailskaitę, kuri suma
niai vertė Cicero policijos va
do žodžius tiems tautiečiams, 
kurie nesuprato angliškai. 
Pažymėtina, kad Aldona daž
nai talkininkauja įvairiuose 
mūsų tautiečių susibūrimuo-
s e Ed. Šulaitis 

„Grandies" tautinių šokių ansamblio 40 m sukaktuvių proga Illinois gubernatorius George H Ryan paskelbė 
1999 m . gegužės 15 ąją „Grandies" diena Gubernatoriaus žmona. Lura Lynn Ryan. įteikė „grandieciams" pro
klamaciją ls kairės ..Grandies" ansamblio vadovė Violeta Fabianovirh. Dainius Fabianovich, Lura Lynn Ryan. 
Dalia Bilaisyte-Demuth. JefTrey Harris, F.lenn Tijfin»lvtė 

Naujasis Cicero miesto policijos va
das Thomas ROWQ. 

Draugo fondo direktorių 
tarybos pirm. Bronius Juode
lis, einantis ir iždininko parei
gas, labai prašo prisidėti prie 
DF pavasarinio vajaus savo 
įnašu, ypač tuos, kurie labai 
arti garbės nario! 

S K E L B I M A I 
• Karaliaučiaus srities 

lietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: po $200 - Vincent 
Jonikas; Marta Trumpjonienė. 
$100 - Povilas Mažeika. Po $50 
- Adelaida Balbata; Daina 
Kojelytė; Danutė Mikulskytė-
Hatzitheodorou; dr. Rimvydas 
Sidrys; Juozas ir Sigutė Užu
piai. $40 - Juozas Bigelis. $25 
- H. ir G. Ilgaudai; Po $20 - Leo 
Bagdonas; Aušrelė Sakalaitė; 
Agota A. Tiškus; Elena Varan-
kienė. Po $5 - Kazys Gricius; 
Longinas Švelnis. Dėkojame 
rėmėjams. „Karaliaučiaus 
krašto l ietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL. 60540-7011. (.k.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. (ak.) 

• „Lietuviu dailininku 
kūryba, žengiant \ 2000 me
tus" paroda atidaroma š. m. 
gegužės 14 d. 7:30 vai. 
vakaro Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. Atida
rymo metu prof. dr. Balys 
Račkauskas kalbės tema: 
„Čiurlionio galerijos kolekcijos 
įsteigimas". Parodą sudaro 
galerijos kolekcijoje sukaupti 
dailės darbai. Parodos kuratorė 
Daiva Karužaitė ir rengimo 
komitetas maloniai kviečia 
dailininkus ir visuomenę 
atsilankyti. Paroda tęsis iki 
birželio 9 d. (sk.) 


