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Modernieji krikščionys
demokratai priims
savarankiškumo iššūkius
Vilnių*, balandžio 27 d.
(BNS) — Šeštadienį Vilniuje
bus steigiama
Moderniųjų
krikščionių demokratų sąjunga (MKDS), kuri kėsinasi suardyti iki šiol Lietuvos krikščionių demokratų
partijos
(LKDP) puoselėtą šios ideolo
gijos monopolį.
Didžioji dalis naujosios
MKDS steigėjų yra iš „pirminės" LKDP dėl požiūrių skir
tumų pasitraukę asmenys.
Steigiamoji
konferencija
įvyks,
nepaisant
buvusio
LKDP pirmininko Algirdo Sau
dargo praėjusią savaitę pa
skelbto kvietimo nesutariančioms „konservatyviųjų"
ir
„modernistų" atšakoms susitaikyti. Buvęs ilgametis LKDP
vadovas A. Saudargas ragino
moderniuosius krikščionis de
mokratus atidėti naujos parti
jos steigimą ir dalyvauti neei
linėje LKDP susitaikymo kon
ferencijoje.
Kaip sakė neformalus „mo
dernistų" vadas, MKD frakci
jos Seime narys Vytautas
Bogušis, „pastangos susitaiky
ti išseko*, „dialogas nutrūko".
V. Bogušis s a k ė tikįs, kad dia
logas „vėl užsimegs, kai atsi
ras nauja struktūra".
Pagal galiojančius įstaty
mus, naują partiją ar politinę
organizaciją
Lietuvoje gali
įsteigti ne mažiau kaip 400
steigėjų.
P a s a k V. Bogušio, prie pasi
traukusių iš LKDP asmenų
„prisijungia žmonės, kurie ne
priklauso jokioms kitoms par
tijoms" bei atstovauja įvai
rioms sritims — nuo mokslo
iki verslo. Anot V. Bogušio,
minėtieji bosimieji nariai —
„tai antibiotikas ligoms, ėju
sioms iš LKDP".
Šeštadienį Seime įvyksian
čioje konferencijoje bus priim
ta steigiamoji
deklaracija,
statutas, programinė deklara
cija bei įvyks MKDS pirminin
ko rinkimai.
Stebėtojų nuomone, į šias
pareigas bus iškelti 3-4 kandi
datai. Tarp j ų įvardijami* V.
Bogušis, Seimo pirmininko
pavaduotojas Feliksas Palubinska8, jo s ū n u s teisininkas
Aidas Palubinskas bei polito-

Holokausto švietime dalyvaus ir
Lietuvos katalikai

logas ir eurodiplomatas Egidij u s Vareikis.
Vienas ryškiausių MKD atstovų F . Palubinskas sakė apsisprendęs atsisakyti pirmininko posto siekių, jeigu jo
kandidatūra
būtų
iškelta.
„Nesijaučiu pasenęs, tačiau
galvoju, kad MKDS yra jaunų
žmonių partija. Atėjo laikas,
kad vadovauti imtųsi nauji
žmonės, kurie turi minčių,
energijos", sakė F. Palubins
kas, kuriam 65-eri. Jis sakė
paremsiąs savo sūnaus Aido
kandidatūrą. Anot F. Palu
binsko, jo sūnus yra „žmogus
su mintimis, turi neblogą politiko patirtį, palaiko gerus Nuotr.: Ketvirtadienį prie Vyriausybės rūmų Vilniuje vel bojo protestuojama. Sį karta piketą surengė Joniškio
rajono žemdirbiai, reikalavę, kad vyriausybe vykdytų savo įsi:, ireigojimus ir kuo skubiau atsiskaitytų su
ryšius su jaunaisiais Europos ūkininkais UŽ pristatytą produkciją.
Odimino Svitojaus i Eltai nuotr
krikščionimis demokratais".
Prieš dešimtį metų į Lietuvą
iš JAV grįžusiam A. Palubins
kui dabar 30 metų, jo kandi
datūrą iškėlė klaipėdiečiai. A.
Palubinskas metų
pradžio
je „su trenksmu" išstojo iš
LKDP.
Užsienio reikalų ministro
patarėjas, politikos mokslų
dėstytojas E. Vareikis patvir
tino neatsisakysiąs kandida
tuoti į MKDS pirmininko pos
tą. Prieš dešimtmetį E. Varei
kis stovėjo prie LKDP atkū
rimo ištakų, buvo vienas kan
didatų į LKDP pirmininko
postą.
Kelerius metus brendusi
moderniojo ir konservatyviojo
partijos sparno priešprieša pa
siekė viršūnę pernai lapkritį,
kai LKDP konferencijoje „mo
dernistai" triuškinamai pra
laimėjo partijos vadovybės rin
kimus.
Metų sandūroje išryškėjo
neformalus Moderniųjų krikš
čionių demokratų sparnas, ku
ris, „modernistų" teigimu, vie
nija maždaug 20 iš 70 partijos
skyrių arba 4,000 partijos
narių. Keturi Seimo krikščio
nių demokratų frakcijos nariai
pasitraukė ir sudarė Moder
niųjų krikščionių demokratų
partijos frakciją.
Modernieji teigia, jog savi
valdybių tarybų rinkimuose jų
atstovai laimėjo maždaug 40
iš 90 LKDP iškovotų įgalio
J im W-

Įvykdytas dar vienas išpuolis
prieš Seimo pirmininką
V i l n i u s , balandžio 27 d.
(BNS) — Skandalingai pagarsėjęs verslininkas Jonas
Urka viešai paskelbė, kad Seimo
pirmininkas
Vytautas
Landsbergis j a m penkerius
metus skolingas 100,000 JAV
dolerių.
Dienraštis „Respublika" ketvirtadienj rašo, kad J. Urka
pareiškė ketinąs dėl šios skolos iAieškojimo kreiptis j teisms. J. Urka kaip V. Landsber
gio skolos įrodymą pateikė
1995-ųjų gegužės 20 diena
datuotą „paskolos sutartį".
Tačiau joje nėra tokioms su
tartims būtinų rekvizitų —
skolintojo ir skolininko ad
resų, asmens kodų bei kt. Net
tariamas V. Landsbergio pa
rašas nepanašus nė į vieną jo
parašą, esantį ant Seimo pir
mininko pasirašytų
doku
mentų.
J. Urkos teigimu, V. Lands
bergio vardu pinigus iš jo sko
linosi j a u miręs Seimo narys
akademikas Raimundas Ra
jeckas.
V. Landsbergis kategoriškai
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paneigė kada nors skolinęsis
pinigų iš verslininko J. Urkos.
Praėjusią savaitę buvo pastebėtas aršaus V. Landsbergio kritiko Seimo nario Audriaus Butkevičiaus ir J. Urkos susitikimas. J. Urka buvo
nuteistas penkeriems metams
kalėjimo už svetimo turto pasisavinimą bei valiutos operacijų pažeidimus, o A. Butkev i d u s — už mėginimą suk
čiauti stambiu mastu. Vos
prieš mėnesį iš kalėjimo pa
leistas kartu su J. Urka baus
mę atlikinėjęs A. Butkevičius
ne kartą viešai žadėjo pa
skelbti Seimo pirmininką V.
Landsbergį kompromituojan
čią medžiagą.
P a r l a m e n t a r a i reikalauja
nustatyti parašų tikrumą
Seimo konservatoriai bei
kitoms frakcijoms priklausan
tys parlamentarai Genera
linės prokuratūros reikalauja
nustatyti Jono Urkos ir Vy
tauto Landsbergio parašų au
tentiškumą

Nuo „Saulėtekio'' ir
„Saulėlydžio" komisijų veiklos
Lietuvoje „nešviesėja"
V i l n i u s , balandžio 27 d.
(BNS) — Lietuvos liberalų
sąjunga (LLS) pareiškė nepa
sitenkinimą Andriaus Kubi
liaus vyriausybės įsteigtų biu
rokratijos mažinimo ir verslo
skatinimo komisijų neveiks
mingumu.
LLS valdybos nariai Eugeni
jus Maldeikis, Henrikas Žu
kauskas bei Vilniaus miesto
pirmasis vicemeras Algirdas
Kudzys ketvirtadieni spaudos
konferencijoje teigė, kad „Sau
lėlydžio" ir „Saulėtekio" komi

sijų darbo rezultatu r.ematyti.
Liberalų duomenimis, verslo
skatinimo „Saulėtekio" komiąįja yra pateikusi 26 pasiū
lymus statybos ir 23 pasiū
lymus žemės klausimais, ta
čiau kol kas jų vyriausybė ne
svarstė. Šios komos:jos narys
H. Žukauskas teigė, jog j a m
susidaręs keistas įspūdis, nes
komisijoje dalyvaua tie as
menys, kurie kur*/ įstatymus.
„Nė vienas tėvas savo vaiko
nekritikuos", sakė H. Žukaus
kas.

Premjeras užsimojo prieš
didelių įmonių vadovų algas
V i l n i u s , balandžio 27 d.
(BNS) — Premjeras Andrius
Kubilius
nurodė
parengti
bendrą valstybinių įmonių va
dovų darbo užmokesčio sis
temą, pagal kurią daugelio
vadovų atlyginimai bus suma
žinti.
A. Kubiliaus nuomone, da
bartinė padėtis šioje srityje
verta smarkios kritikos, pra
nešė premjero atstovas spau
dai.
Pernai gruodį vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai kartu su Ūkio
ministerija pavedė surinkti
duomenis apie visų valstybės
kontroliuojamų įmonių va
dovų atlyginimus ir pateikti
atitinkamas išvadas bei pa
siūlymus. Šis
vyriausybės
sprendimas pernai buvo pri
imtas, premjerui susipažinus
su praėjusių metų pavasarį
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos surinktais duo„Daugelį metų dirbdami su
dokumentais, pasirašytais Sei
mo pirmininko, gerai pažįs
tame jo parašą, todėl galime
teigti, kad šis parašas, kaip ir
pati demonstruojama sutartis,
yra suklastoti ir parengti
šmeižimo tikslais prasidedan
čios rinkimų kampanijos iš
vakarėse", rašoma kreipimesi
į Generalinį prokurorą Kazį
Pėdnyčią.
Dokumentą pasirašė konser
vatoriai Algirdas Katkus, Pe
tras Šakalinis, Alfonsas An
driuškevičius, Vilija Aleknaitė
Abramikienė, socialdemokra
tas Rolandas Zuoza ir jauna
lietuvis Stanislovas Butkevi
čius. Nors šiems parlamenta
rams nekyla abejonių, jog
klastotėje yra ne V Landsber
gio parašas, jie norėtų, kad tai
būtų atitinkamų institucijų
patvirtinta arba paneigta.

V i l n i u s , balandžio 27 d.
(Elta) — Lietuvos vyskupai
pritaria siūlymui dalyvauti
švietėjiškoje veikloje, aiški
n a n t visuomenei holokausto
esmę, pagerbiant aukų atmi
nimą.
Šis klausimas, be kitų, buvo
svarstomas Vilniuje vykusia
me Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos visuotiniame posėdy
je, kurio dalyvių nuomone,
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos atstovas galėtų būti įt
r a u k t a s į holokausto švietimo
darbo grupę, į tarptautinės
komisijos veiklą.
Posėdyje taip pat pritarta
siūlymui, kad katalikų dvasi
ninkai ir tikintieji dalyvautų
holokausto aukų
minėjimo
renginiuose, kad tikybos pa
mokose vidurinėse mokyklose,
moralinės teologijos paskai
tose aukštosiose mokyklose
būtų nagrinėjamas holokausto
nusikaltimas,
primenamos
bendros krikščioniškojo tikėji
mo ir judaizmo šaknys Sena
j a m e Testamente.
Tačiau, kaip pripažinta po
sėdyje, pasirašyti šiais klausi
mais tarptautinio pobūdžio su
tarties Lietuvos Vyskupų Kon
ferencija negalinti, nes tai vir

E. Maldeikis teigė, jog dau
geliui žmonių ne visai aišku,
kam tos komisijos yra skirtos,
kokia jų nauda, nes nėra pa
skaičiuota, kiek kainuoja ko
misijose dalyvaujančių gerai
apmokamų pareigūnų darbo
laikas ir kokie darbo rezulta
tai. „Lietuvoje mes norime
turėti dvi saules: norime, kad
viena — biurokratijos saulė —
nenusileistų, ir kad kartu pa
kiltų kita — verslo saulė",
apie valdžios politiką sakė E.
Maldeikis.
Liberalai pabrėžė, kad biu
K l a i p ė d a , balandžio 27 d.
rokratijos mažinimui ir verslo (Elta) — Ketvirtadienį prie
skatinimui reikalingos ne ko Būtingės naftos terminalo plū
misijos, o politinė valia, kurios duro prasidėjusiose pratybose
šiai vyriausybei t r ū k s t a . „Tai bus įvertinta, kaip specialio
yra daugiau politinis ir propa sios tarnybos yra pasiruo
gandinis dalykas, nes tikslai, šusios galimam naftos išsilieji
kurie keliami, nepateisina sa mui.
vęs", tvirtino E. Maldeikis,
Pirmąsias šiemet mokomą
pernai Rolando Pakso vyriau sias pratybas, kurių pagrindi
sybėje vadovavęs Ūkio mini nis tikslas suderinti bendrą
sterijai.
naftos išsiliejimo pranešimo
Kaip išeitį jis siūlė valstybės formą t a r p Būtingės terminalo
patikrinimą, kurį atliktų ne ir specialiųjų tarnybų organi
šališki tikrintojai, nesiekian zavo Uosto kapitono valdyba
tys savo darbo vietų išsaugo bei J ū r ų paieškos ir gelbėjimo
koordinacinis centras. J ų mejimo.

šytų jos turimus įgaliojimus.
Lietuvos žydų istorijos ir
kultūros tyrinėjimams, holo
kausto nušvietimui Lietuva
skiria vis daugiau dėmesio.
Siekiant suaktyvinti Lietu
vos bendradarbiavimą su 1998
m. Švedijos ministro pirminin
ko sumanymu įsteigta devy
nių valstybių holokausto Švie
timo darbo grupė, Vilniuje, vy
riausybės rūmuose, buvo su
rengtas specialus pasitarimas.
Ambasadorius
ypatingiems
pavedimams Alfonsas Eidin
t a s įpareigotas rūpintis ry
šiais su žydų diaspora pasau
lyje bei su žydų bendruomene
Lietuvoje.
Įsikūrė nauja visuomeninė
organizacija — holokausto ir
žydų kultūros Lietuvoje studi
jų centras .Atminties n a m a i " ,
užsibrėžęs tikslą rengti švieti
mo projektus mokytojams ir
moksleiviams, mokslinius ty
rimus, rinkti Lietuvos žydų
kultūros paveldą ir gyvus isto
rinius liudijimus.
Plečia savo veiklą preziden
to Valdo Adamkaus sudaryta
tarptautinė komisija nacių ir
sovietinio okupacinių režimų
padarytiems
nusikaltimams
įvertinti.

Būtingės terminalo rajone
imituojamas naftos išsiliejimas

meni mis apie valstybės kon
troliuojamų įmonių vadovų at
lyginimus, kūne rodė, jog
neretai nuostolingai dirbančių
arba ne pačių svarbiausių
įmonių vadovai gaudavo itin
didelį darbo užmokestį (510,000 litų bei dideles premi
jas).
Pasak premjero atstovo
spaudai pranešimo, neseniai
gauti duomenys parodė, kad
dabar kai kurių s alstybės kon
V i l n i u s , balandžio 27 d. vas atvyko į Švediją ir nebuvo
troliuojamų įmonių vadovų at
lyginimai yra dar didesni. Kai (BNS," — Pasienio policijos de įleistas, į Stokholmo uostą at
kurių nuostolingai dirbančių partamento Operatyvinės tar vyko Lietuvos pilietis, Kai
įmonių vadovai uždirba po 10- nybos pareigūnai nustatė as šiadorių gyventojas Andrejus
19,000 litų, be to, nelabai menį, kuris praėjusį šeštadie Danilovas, kuris pareigūnams
svarbių įmonių vadovai gauna nį deportuojamas iš Švedijos pareiškė galįs garantuoti už
daug didesnius atlyginimus, nuo kelto „Palanga" iššoko į M. Šablevičių ir pateikti rei
nei, pvz., Ignalinos atominės jūrą, o antradienį lėktuvu grą kiamą pinigų sumą. Švedijos
elektrinės generalinis direk žintas į Vilniaus oro uosto pa pareigūnai sulaikė A. Danilotorius. Premjero nuomone, to sienio kontrolės punktą.patei vą ir nustatė, kad Švedijoje jis
ilgą laiką gyvena nelegaliai,
kė suklastotą pasą.
kia padėtis yra „nepriimtina"'.
Kėdainiečio Mariaus Šab neturėdamas leidimo. Dabar
Tačiau, A. Kubiliaus įsiti
kinimu, mažinant vadovų at levičiaus pasas nebuvo skelb jis yra Stokholme ir bus de
lyginimus, neturi būti persi tas dingusiu ar negaliojančiu, portuotas į Lietuvą.
apie
pa
stengta, nes tokie vadovai yra todėl sąrašuose
Šeštadienį J. Jurjevas kel
vogtus
a
r
dingusius
dokumen
ne valdininkai, o komercinių,
tu „Palanga" buvo išsiųstas į
pelno siekiančių imonių vado tus informacijos apie jį nėra. Klaipėdą, tačiau iššoko į jūrą.
vai. Premjero nu mone, ku Pasienio policijos operatyvi Jį išgelbėjo Švedijos pakran
riant jų darbo užmokesčio si ninkai nustatė, kad suklasto čių apsaugos kateris, vėliau J.
stemą, turi būti atsižvelgta į tu M. Šablevičiaus pasu nau Jurjevas buvo nugabentas į
įmonės svarbą bei galimybe dojosi Lietuvos pilietis Trakų ligoninę.
skatinti vadovus už sėkmingą rajono gyventojas 20-ties metų
Antradienį jis su M.
veiklą. Kol kas A Kubilius Jevgenijus Jurjevas. kurio, Šablevičiaus pasu iš Švedijos
pavedė vyriausybes kancelia kaip pasislėpusio nuo tardy vėl buvo deportuotas — šįkart
rijai išsiaiškinti, ar būtų gali mo, nuo 1997 m. gruodžio ieš lėktuvu į Vilniaus oro uostą,
ma valstybės kontroliuojamų ko Trakų rajono policijos ko kur J. Jurjevas buvo apklaus
įmonių vadovų atlyginimus misariatas.
tas ir paleistas.
nustatyti remiant s tą pačia
J. Jurjevas balandžio 18 d.
Vyriausiasis pasienio poli
tvarka, kuri taikoma nusta su suklastotu M. Šablevičiaus
tant valstybinių bankų vado pasu atvyko į Stokholmo uos cijos komisaras Algimantas
vybės atlyginimus
tą. Tikrindami pasus, Švedijos Songaila dėl šio įvykio nurodė
pareigūnai nustatė, kad jis ne atlikti tarnybinį patikrinimą.
turi pakankamai pinigų, kad
J. Jurjevas šiuo metu ieš
* Iš 7,000 Č e r n o b y l i o a t o 
būtų įleistas į valstybę. Kad komas. Pasienio policijos Ope
minės elektrinės avarijos.
pasas padirbtas, nustatyta ne ratyvinės tarnybos pareigūnai
kuri įvyko 1986 n balandžio
buvo. Balandžio 22 d. buvo patikrino galimas jo buvimo
26 d Ukrainoje, ..likvidatonuspręsta J. Jurjevą deportuo vietas įvairiose Lietuvos vie
rrų", gyvenančių Lietuvoje.
ti į Lietuvą keltu ..Palanga".
tovėse, tačiau kol kas jo nera
per 14 metų mirė 02. Kas 10
Tą pačia dieną, kai J. Jurje- do.
dienų po viena.
(Elta

Paaiškėjo į Lietuvą nenorėjusio
grįžti „Palangos" kelto keleivis

t u siekiama patikrinti) kaip
terminalo pajėgos yra pasi
ruošusios pirmiesiems veiks
mams, į aplinką išsiliejus naf
tai, bei kaip derinami bendri
tarnybų veiksmai.
Imitavusios naftos išsilie
jimą prie plūduro iš kraunamo
tanklaivio, specialiosios Bū
tingės terminalo
tarnybos
pirmą kartą panaudos savo
užtvaras ir kitą reikalingą
įrangą. Du kartus per metus
rengiamose pratybose daly
vaus terminalo vilkikas *Battleaxe", gelbėjimo laivas R a 
kiai" ir kateris ^SAR-2". Beje,
taip pat pirmą k a r t ą tokiuose
mokymuose dalyvaus ir nauja
sis Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto vilkikas ^Stumbras".
Po kovo pabaigoje Civilinės
saugos departamento specia
listų atlikto įvertinimo jau
daugiau nei pusę metų nau
dojamas Būtingės naftos ter
minalas pripažintas
vienu
saugiausių objektų apskrityje.
Klaipėdos apskrities civi
linės saugos departamento pa
reigūnų teigimu, nuo 1999 m.
liepos, kada terminalas pra
dėjo savo veiklą, j a u pakrauti
daugiau nei 25 tanklaiviai,
tačiau naftos išsiliejimo į Bal
tijos jūrą nebuvo. N u o galimo
naftos produktų
išsiliejimo
terminale saugo speciali ap
saugos sistema, budi du laivai
su gesinimo ir teršalų surinki
mo įranga.
* Vyriausybė n e p r i t a r ė
Naųjosio9 s ą j u n g o s p a s i ū 
l y t a m ir maždaug 100,000 pi
liečių palaikytam šių metų
Biudžeto įstatymo pakeitimo
projektui, kuriame siūloma
beveik 148 mln. litų padidinti
lėšas mokslui ir švietimui, at
ėmus tokią sumą iš krašto ap
saugos sistemos.

KALENDORIUS
Balandžio 28 d Šv. Petras Chanel; Rimgailė. Valerija, Vitalii, Vy
gantas
Balandžio 29 d.: Sv Kotryna
Šiemete; Augustinas, Indre, Petras,
Rita, Tarmantas, Vaitenis.
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50-SIOS JUBILIEJINĖS
ŽAIDYNĖS JAU ČIA PAT
50-sios Jubiliejines Š. Ame Toronto „Aušra" — mergaičių
rikos Lietuvių sporto žaidy A. Visos komandos žais vie
nės, kurias vykdo Baltimorės noje grupėje. Pernai moterų
Liet uvių .Atletų klubas, š.ro. laimėtojos — Hamiltono „Ko
gegužės 5-7 d. Baltimorėje, vas".
MD, jau čia pat.
T i n k l i n y j e dalyvaus šios
Pagal balandžio 15 d. pasi komandos:
Vyrų klasėje 5 komandos:
baigusios galutines krepšinio
„Aušra",
Bostono
ir tinklinio komandų registra Toronto
cijos duomenis, žaidynėse da „Grandis", Baltimorės „LAK",
lyvauti užsiregistravo 37 ko Vašingtono „Vėjas" ir Kalifor
mandos, iš jų 28 krepšinio ir 9 nijos „Banga". 1999 m. laimėjo
Kalifornijos „Banga".
tinklinio.
Moterų klasėje — 4 koman
K r e p š i n y j e , pagal klases.
užsiregistravo šios komandos: dos: Toronto „Aušra", New
Vyrų A klasėje 6 komandos: Yorko „LAK", Bostono „Gran
Toronto .Aušra". Čikagos ASK dis" ir Baltimorės „LAK". 1999
„Lituanica",
New
Yorko m. laimėtojos — Čikagos „Ža
„LAK", Filadelfijos .Aras", ra".
New Jersey, „Liepsna" ir Bal
Pagal preliminarinės regist
timorės ..LAK". 1999 m. lai racijos duomenis, žaidynėse
mėtojai — Čikagos ASK „Li bus vykdomos šios individua
tuanica".
lios sporto šakos: stalo teni
Vyrų B klasėje — 14 ko sas, šachmatai, kėgliavimas
mandų: Hamiltono „Kovas" I (Bovvling), rankos lenkimas ir
oriniu
šautuvu
ir II. Toronto „Vytis", Toronto šaudymas
„Aušra". Detroito ..Kovas", Či (.177 kai.). Galutinė šių spor
kagos ASK ..Lituanica", Cleve- to šakų dalyvių registracija
lando „Žaibas". New Yorko bus priimama ir varžybų die
„LAK". Filadelfijos „Aras", Va ną, vietoje.
šingtono „Vėjas". Baltimorės I
Raketbolo (Racąuetball) var
ir II, Čikagos „Krantas" ir Či žybos nebus vykdomos dėl ne
kagos „Griaustinis". Praėjusių pakankamo
susidomėjimo.
metų laimėtojai — Čikagos Taipogi, kaip j a u anksčiau
ASK „Lituanica".
skelbta, nebus vykdomos ir
Jaunių A "1981-1983 m. gi plaukimo varžybos dėl patal
mimo) klasėje — 5 komandos: pų stokos.
šių jubiliejinių žaidynių iš
Hamiltono „Kovas", Toronto
„Aušra" I ir II. Čikagos ASK kilmingas pokylis vyks gegu
„Lituanica"
ir
Clevelando žės 6 d., šeštadienį, 8 vai. va
„Žaibas", 1999 m. laimėjo — karo, Lietuvių namuose. Žai
dynių prisiminimui, rengėjai
Čikagos ASK „Lituanica".
Moterų/mergaičių A — tik 3 ruošiasi išleisti sukaktuvinį
komandos: New Yorko „LAK" leidinėlį, kurį redaguoja Al
— moterų ir mergaičių A ir girdas Veliuona.

ŠALFASS-gos vyrų senjorų krepšinio pirmenybių, Detroite vykusių š.m. kovo 25 ir 26 d. laimėtojai. Pirmą vietą
laimėjusi Čikagos „Lituanica" (šviesiais marškinėliais ir antrą vietą laimėjęs Detroito „Kovas" (tamsiais marš
kinėliais).

ĮDOMIOS ŠALFASS-GOS VYRŲ
SENJORŲ KREPŠINIO
PIRMENYBĖS

2000 metų Šiaurės Ameri
Šeštadienio vakarą Dievo
kos Lietuvių vyrų senjorų Apvaizdos parapijos salėje su
krepšinio pirmenybės kovo 25 sirinko arti 80 asmenų — ko
ir 26 d. vyko Detroite. Dalyva mandų žaidėjai, jų Šeimų na
vo šešios komandos. Iš Kana riai ir Detroito sporto mėgėjai.
dos — Hamiltono „Kovas", To Visi smagiai pabendravo, pasi
ronto „Aušra" ir Toronto „Vy vaišino ir stebėjo NCAA vyrų
tis". Iš JAV — Čikagos „Li krepšinio pusfinalius.
tuanica", Detroito „Kovas" ir
Sekmadienio rytą finalai bu
Clevelando „Žaibas".
vo žaidžiami parapijos salėje.
Šeštadienį žaidynės vyko Penktą vietą laimėjo Hamilto
dvejose grupėse. A grupėje no „Kovas", nugalėjęs Toronto
pirmą vietą laimėjo Detroito „Vytį". Trečia vieta teko To
„Kovas", o B grupėje — Čika ronto A u š r a i " įveikusiai Cle
velando „Žaibą''. O finale sen
gos „Lituanica".
jorų taurę pasilaikė Čikagos
Registracijos ir informacijos „Lituanica'', laimėjusi prieš
centro adresas: Viktoras Sa Detroito „Kovą' 72-55.
Senjorų pirmenybės tampa
j a u s k a s , 9184 Windflower Dr.,
Ellicott City, MD 21943, tel. gražia tradicija, o tuo pačiu
410-418-8344; faksas: 410-418- turėtų didėti žaidėjų skaičiai,
nes varžybas stebint aiškėja,
5525; E-mail:
kad ugnelė dega karštai.
pj
rsajauskas@msn.com
Apgyvendinimo
reikalus
tvarko: Travel Concepts Inter
JAUNUČIŲ
national, tel. 1-800-229-7228.
Vietinis tel. 410-515-1588.
KREPŠINIO
Prašyti: „Lithuanian Desk".
PIRMENYBĖS
Ryšininkė: Carol Marcin. Fak
Papildydami
ankstyvesnį
sas: 410-569-4010.
mūsų
pranešimą
skelbiame,
„Web page!" Norite daugiau
kad
2000
m
Š.
Amerikos
Lie
informacijos dėl 50-ųjų Žaidy
tuvių
jaunučių
krepšinio
pir
nių? Sekite „Web Page":
menybės vyks 2000 m. birželio
www.lietuvis.net/s/same.html.
3 ir 4 d. Hamiltone, Ont. Vyk
Informacija
do — Hamiltono LSK „Kovas".
Pagal pradinės registracijos
duomenis, žaidynėse numato
dalyvauti arti 60 komandų.
Tai būtų rekordinis dalyvių
skaičius.
Varžybos bus vykdomos šio
se berniukų ir mergaičių kla
sėse: B (1984m. gimimo ir jau
nesnių), C (1986 m. gimimo ir
jaunesnių), D (1988 m. gimi
mo ir jaun.); Jaunučių E (1990
m. gim. ir jaun.) ir F . „Mole
kulių" (1992 ra. gimimo ir jau
nesnių). Molekulių klasėje ir
jaunučių E klasėje komandos
yra mišrios (Co-Ed).
Principiniai, jaunesnių kla
sių žaidėjams yra leidžiama
kartu žaisti ir vyresnėse kla
sėse, kiek laiko ir vietos aplin
kybės leidžia Mergaitėms yra
leidžiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau ne atvirkš
čiai.
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių sporto klubai a r kitokie
krepšinio pirmenybėse trečia vieta iškovojusi Toronto „Aušros" komanda
vienetai, atlikę metinę 2000
m. ŠALFASS-gos narių regist
raciją.
Galutinė k o m a n d ų regist
racija privalo būti atlikta iki
2000 m. ger.žės 10 d. imti
nai, šiuo a lresu: A r v y d a s
Šeštokas,
1411 Winterbourne Dr.. O a k v i l l e , O n t .
L6J 7B5. Tel. 905-829-2289
namų; 905-829-2183 d a r b o ;
Faksas
905-829-5641; Email: sestok.-s@aol.com
Po galutines komandų regis
tracijos bus paskelbta galuti
nis varžybų formatas, tvarka
raštis, adresai ir kitos infor
macijos.
Išsamesnę informaciją gau
na krepšinį kultyvuojantys
sporto klubai.
ŠALFASS-gos K r e p š i n i o
komitetas

-k'n. vvriĮ senjorų krepšinio pirrnenybese atiteko Clevelando ..ŽaiU" komandai

K t - t v i r ; . j vi.-t.į

tm

SALFASS Centro valdyba

DĖKOJAME
PAULIUI JANKUI
Dėkojame detroitiškiui Pau
liui J a n k u i už korespondenci
ją apie Detroite vykusias š.m.
ŠALFASS-gos vyrų senjorų
krepšinio pirmenybes ir pui
kias n u o t r a u k a s visų žaidynė
se dalyvavusių komandų. Esa
te geras pavyzdys visiems bet
kokias sporto varžybas ruo
šiantiems. Ačiū!
Redaktorė

57 KOMANDOS
DALYVAUS
JAUNUČIŲ
KREPŠINIO
PIRMENYBĖSE
Žiniomis iš Hamiltono, pa
gal balandžio 15 d. pasibaigu
sios preliminarinės registraci
jos duomenis, 8 klubai su 57
komandomis ketina dalyvauti
š.m. birželio 3 ir 4 d., Hamil
tone, Ont. įvykstančiose 2000
m. ŠALFASS-gos jaunučių
krepšinio pirmenybėse, kurias
rengia Hamiltono LSK „Ko
vas". Daugiausia komandų už
registravo Čikagos ASK „Li
tuanica" — net 14. Toliau se
ka Toronto „Aušra" — 10, Cle
velando „Žaibas" — 9, Hamil-

Publiahed daily escept Sundays and Moodays, Iegal Holidayt, the Tue*Uy»
foliowing Mooday obaervance of Iegai HolkUya M well as D«c 26th and Jan.
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Chieago, IL 60629-5589.
Mafindami palto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą neaiunciam*. Prie
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata
galioja.
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Metams
1/2 matų
3 man.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
$65.00
$45.00
I l k šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$46.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$65.00
$50.00
$38.00
Uisakant į Lietuvą:
Oro pastų
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
$85.00
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DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, MD., &C.
Specialybė - Vidaus figų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chieago. IL 60638
Tel. 773-229-9966
Valandos pagal susitarimą

ARAS2UOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
T e l (630) 527-0080
3825 Htghland Ave.,
Tower 1, Suite 3 C
Dovvners Grove, IL 60515
Tel. (630) 435-0120

BJGBtEC. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 St.Oak.Lawn.IL
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
pmmami absoliučiai punktuatei.
Susitarimui (kabėti angliškai)
Tel. 708422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9S25 S.79tti Ave., Hickory Hate, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chieago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

tono „Kovas" — 8, Toronto mokant mokesčius, yra gegu
„Vytis" — 7, Detroito „Kovas" žės 10 d.
Į gfj
— 5, New Yorko „LAK" — 3 ir
ŠALFASS-gos KrepSmio
Filadelfijos „Aras" — 1. Galu
komitetas
tinė komandų registracija, pa
ŠALFASS-gos c e n t r o
teikiant žaidėjų sąrašus ir su
valdyba

Penkta vieU} S.m. ŠALFASS-gos vyrų senjorų krepsinro pirmenybėse laimėjo Hamiltono „Kovo" komanda

Šeštoji vieta 5in ŠALFASS-gos vyrų senjorų krepšinio pirmenybėse teko Toronto „Vyčio" senjorų komandai

ARTĖJANTYS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS RINKIMAI
Taryba, JAV Lietuvių Ben
druomenės vyriausias orga
nas, bus renkamas per du sa
vaitgalius, gegužės 13,14 ir
20, 21 d. Bus galima balsuoti
tiesiogiai arba paštu. Kandi
datai yra skelbiami ir yra
svarbu kiekvienam lietuviui
dalyvauti balsavime. Išrink
tieji atstovai turės atsakomy
bę — parinkti bendruomenės
svarbiausius uždavinius ir jų
pasiekimo būdus, o taip pat iš
rinkti Krašto valdybos pirmi
ninką ir tvirtinti valdybą, kuri
eis pareigas per busimus tre
jus metus.
Tuo pačiu metu ir toje pa
čioje vietoje, bet į kitą urną,
bus metami balsai už PLB
seimo atstovus. Išrinkti atsto
vai iš visų kraštų suskris į
Vilnių rugpjūčio 16-20 d.
Vidurio Vakarų apygardai
labai rūpi, kad visi lietuviai
dalyvautų atstovų parinkime.
Nuo balsuotojų gausumo prik
lausys ir atstovų skaičius iš
šios apygardos. Vid. Vak. apy
gardos apylinkės padalintos į
keturis rajonus. Balsuojama
savo apylinkėje už savo rajono
kandidatus.
Žemiau pateikiame apylin
kių rinkimų komisijų pirmi
ninkų telefonus. Į juos galima
kreiptis balsavimui paštu.
Paštu balsuojantys gauna iš
anksto užadresuotus gražini
mo vokus. Kai kurios apylin
kės žada tiesioginiai išsiunti
nėti paštu balsavimo medžia
gą, arba paskelbti kur ją pasi
imti. Taip pat pateikiame apy
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Danutė Bindokienė

Sujauktas JAV pirmumų
sąrašas
Atrodo, kad pastaruoju me

linkių balsavimo vietoves.
JAV LB Vidurio Vakarų
rinkimų komisija
Apylinkių balsavimo
adresai
P i r m a s rajonas
Brighton
Park: Jonas
Spurgis, 773-847-5027. Asme
niškai — Nekalto Prasidėji
mo salėje 44th ir Fairfield St.
kampas, sekmadieniais 14, 21
d. nuo 9-2 vai.
Cicero: Mindaugas Baukus,
708-863-9849. Asmeniškai —
Šv. Antano parapijos mažoje
salėje sekmadieniais 14 ir 21
d.
Melrose P a r k : Jonas Ruge
lis 1139 Nichols Lane Maywood, IL 60153. Asmeniškai
balsuojant, 807 n. 12 th Ave.,
Melrose Park, IL 60160 13 ir
14 d. nuo 12 iki 4 vai. p.p.
Lemont: Eugenijus Stasiulis, 708-301-6679. Asmeniškai
— Pasaulio Lietuvių Centras
14911 W. 127 St. Lemont, IL
60439
Krantas: Angelė Paulaitienė 9 S. 101 Lake Dr. Apt.
208 Clarendon Hills, IL 60514
Skambint Paulius Guobužis
708-535-9642
Marąuette Park: Priemies
čiai — Marąuette Park, Burbank, Evergreen Park, Oak
Lawn, | Bridgeview, Chicago
Ridge, Palios Heights/Hills/
Park, Beverly Hills, Worth.
Nijolė Grigaliūnienė, 708-9741262 Asmeniškai — „Sekly
čioje" 2711 W. 71 St. Chicago
IL 60629

Lietuvos garbės konsulas Floridoje Stanley Balzekas iš kairės), Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupes vadovas
Frank Zapolis ir Robert Balzekas pobūvyje su JAV senatorium Richard Durbin š.m. balandžio 9 d. Wi!iowbrook
salėje. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Antras rajonas
East Chicago: Sofija Holušienė, 219-398-9249. Tik paš
tu.
Indianapolis: Inga Narijauskaitė, 317-326-2239
Trečias rajonas
Waukegan: Elena Skališienė, 847-623-7927. Tik paštu.
VVisconsin: Reda Pliūrienė,
262-637-3585. Tik paštu.
East St. Louis: dr. Vytau
tas Gavelis, skambint Zigmas
Grybinas, 618-632-6802. Rin
kimų būstinė 438 Bunker Hill
Collinsville, IL 62234
Ketvirtas rajonas
Kansas City: David L.
Werp, 913-962-2279, fax 816871-2279. Tik paštu.
Omaha: Al Mackevičius,
402-991-8302, cell 677-9031.
Balsavimo vieta St. Anthony's
Hali, sekmadieniais 14 ir 21 d.
Houston: Liuda Flores,
713-524-4823. Tik paštu.
Colorado: Arvydas Jara
šius, 303-439-2089, fax 303439-2091, 4189 VV. 97 th Court
Westminster CO 80030. Tik
paštu.
Sioux
City:
Danguolė
Christopherson, 605-232-4600
fax 605-232-3601. Tik paštu.
Alaska: Asta Spurgis, 907277-7897.

UNIVERSITETAI SUPAPRASTINO
ĮSTOJIMO TVARKĄ

• Šypsena — gali prikelti
naujam gyvenimui, suteikti
vilties ir drąsos nuliūdusioms
širdims, pavergtiems, nuvar
Rašyt. Nijolė Jankutė (viduryje) su ..Draugo" moderatorium kun. Viktoru gusiems, nelaimingiems arba
Rimšeliu, MIC, ir Lietuvių rašytojų draugijos pirmininke Stase Peterso nusivylusiems žmonėms.

Vilnius, balandžio 10 d.
(BNS) — Šiais metais stojan
tieji i aukštąsias mokyklas ga
lės paduoti dokumentus iš
karto į penkis Lietuvos uni
versitetus.
Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje Vilniaus universiteto
(VU) akademinių reikalų pro
rektorius Saulius Vengris ir
studijų skyriaus vedėjas Eu
genijus Stumbrys pristatė
naują priėmimo tvarką į uni
versitetus bei priėmimo į VU
sąlygas.
Pernai abiturientai galėjo
teikti prašymus į VU ir Kauno
technologijos
universitetą
(KTU).
Šiais metais stojantieji į
aukštąsias mokyklas, be VU ir
KTU, tuo pgt metu galės pa
teikti dokumentus j Vilniaus
Gedimino technikos universi
tetą CVGTU), Šiaulių universi
tetą (SU) ir Kauno medicinos
universitetą (KMU).
S. Vengrio teigimu, po poros
metų visos aukštosios mokyk
los dalyvaus šioje sistemoje,
vadinamoje LAMA BPO (Lie
tuvos aukštųjų mokyklų aso
ciacijos bendram priėmimui or
ganizuoti).
E. Stumbrys sakė, kad Šiais
metais VU pasikeitė konkursi
nio vertinimo taško formavi
mas — pernai į jį buvo įskai
čiuojama 33 proc. mokyklinio
atestato, o šiais metais — 25
proc. „Taip yra todėl, kad ne-

labai galima pasitikėti vidu
rinės mokyklos informacija.
nes Lietuvoje nevienodi mo
kyklų lygiai", sakė E. Stumb
rys.
Pasak jo, kitais metais mo
kyklinio atestato pažymių da
lis dar mažės.
Absoliuti pirmenybė, pasak
E. Stumbrio, yra teikiama
tiems, kas yra išlaikęs nors
vieną valstybinį egzaminą.
Šiais metais bus atskirai
rengiami egzaminai užsienio
mokyklas baigusiems mokslei
viams. „Kartais sunku trans
formuoti užsienio mokyklos
atestato pažymį, be to skiriasi
mokyklų programos", sakė E.
Stumbrys.
Stojimo į VU mokestis pri
klausys nuo to, kelias studijų
programas stojantysis pasi
rinks. Pareiškus vieną arba
du pageidavimus, reikės mo
kėti 65 litus, nuo 3 iki 6 pagei
davimų — 125 litai, nuo 7 pa
geidavimų— 190 litų.
Iš viso galima pasirinkti iki
20 studijų programų.
Nepatekusieji į valstybės fi
nansuojamas vietas studentai
turės mokėti už studijas. Šį
mokestį nustato universiteto
senatas.
Pernai už vienerius metus
mokslo Vilniaus universitete.
priklausomai nuo pasirinktos
specialybės, reikėjo mokėti
nuo 1,500 (Chemijos fakul
tete) iki 8,125 litų (Medicinos
fakultete).

taus gimimo metus, bet ir Bai
sogalos miesteliui teisių sutei
kimo 460-uosius metus.
Gruodžio 29-ąją apie Baiso
galoje vykstančias jubiliejines
iškilmes skelbė folkloro „Dainorių" kvieslių palydos su
nuotaikinga muzika, eilių pos
mais, miestelio praeitį ir da
bartį šlovinančiais šūkiais.
Vyriausias kvieslys Kalėdų
senelis kartu su kviesliais, vy
rus, moteris, jaunus, pagyve
nusius, didelius ir mažus kvie
tė skubėti į jubiliejinę šventę.
Šventė prasidėjo sportinė
mis varžybomis — bėgimais
460 m, prizų įteikimais, daly
vių apdovanojimais šventi
niais medaliais.
Baisogalos seniūnas P. Kaščionis ir parapijos klebonas,
monsinjoras P. Ščepavičius su
sitiko su miestelio ir seniūni
jos įstaigų bei organizacijų va
dovais. Apie jubiliejinių metų
reikšmę ir Baisogalą kalbėjo
senienas. O apie Naujuosius
dutūkstantuosius — kalbėjo
klebonas. Seniūnas P. Kaščionis dalyvius apdovanojo Baiso
galos jubiliejiniais medaliais.
Šv. Mišias už Baisogalą ir
baisogaliečius aukojo ir pa
mokslą
pasakė
klebonas
monsj. Pranciškus Ščepavi
čius. Grojant pučiamųjų or

kestrui, iškilmingai atidengia
ma Jubiliejinė lenta, kurią pa
šventino monsj. P. Ščepavi
čius.
Jubiliejinis minėjimas —
koncertas vyko perpildytoje
kultūros namų salėje. Šventinį-jubiliejini minėjimą-koncer
tą pradėjo Baisogalos kultūros
namų direktorė Vilija Kaščionienė. Trumpai peržvelgusi
Baisogalos vystymąsi, įvairio
mis istorinėmis aplinkybėmis,
paprašė tylos minute pagerbti
išėjusius Amžinybėn. Po to
mišrus choras ir kapela
„Žvangulis" atliko ,Jiequiem".
Toliau V. Kaščionienė pasako
jo, kokią įtaką ir reikšmę Bai
sogalos kultūriniam, dvasi
niam, tautiniam atgimimui ir
gyvenimui amžių sandoroje
turėjo Bažnyčia.
Koncerto metu publiką nuo
taikingai linksmino Baisoga
los kultūros namų įvairaus
amžiaus šokėjų vienetai, folk
loro ansamblis „Dainoriai",
kaimo kapela „Žvangutis".
mišraus choro dainininkai,
šaulių ansamblis J)ainava",
pučiamųjų orkestrų muzikan
tai, mokyklos-dartelio moterų
ansamblis ir kt.
Ne tik dramos vieneto ve
dantieji, bet ir atlikėjai keitė
vieni kitus, koncerto progra

ma viena už kitą buvo įvaires
nė, išradingesnė ir įdomesnė.
Be kitų autorių ir kompozito
rių, skambėjo baisogaliečio
kompozitoriaus V. Malinausko
kūriniai, baisogaliečių autorių
D. Podėnienės, G. Butkevičie
nės žodžiais, Z. Sadauskienės
daina „Laukimas", O. Jurgelienės eilės ir kt. Minėjimokoncerto metu niekas nebuvo
užmirštas, visi paminėti ir ap
dainuoti. Susirinkusius pas
veikino Kalėdų senelis.
Kartu su miestelio jubilieju
mi buvo minimas ir Baisoga
los bibliotekos 80-tis. Gražiai
pagerbtos vedėja A. Žižniauskienė ir bibliotekininkė E. Pužauskienė.
šventiniame minėjime daly
vavo Seimo narys M. Briedis,
vyriausybės atstovas Šiaulių
apskričiai — V. Januševicius,
rajono vadovai bei kiti svečiai.
Seimo narys M. Briedis, pas
veikinęs baisogaliečius su gra
žia švente, palinkėjęs dvasi
nės stiprybės, pasitikėjimo sa
vo valstybe ir patys savimi,
Baisogalos bibliotekai įteikė
kompiuterį.
Baisogaliečius
sveikino rajono atstovai ir sve
čiai.
Po koncertinės programos
vyko ugnies salvės — Gyvuok
Baisogala, sugiedota „Ilgiau
sių metų".
(Bus daugiau)

niene naujausios jos knygos „Atvirukai" sutiktuvėse Jaunimo centre.

ŽEMDIRBIŲ IR MOKSLININKŲ
KRAŠTAS
STASYS GENTVILAS
Nr.l
Baisogalai — 430 metų
1° darbuotojai. Baisogala ne
tik labai išaugo, bet ir išgraRasytiniai šaltiniai byloja, įėjo savo namais, skverais,
kad Baisogala senas ir privile- aikštėmis ir asfaltuotomis gatgijuotas miestas. Istoriškai vėmis. Baisogala garsėja ne
Baisogala žinoma nuo XVI a. tik meniniu kolektyvų gausupradžios, kai 1539 m. karalius mu, bet ir jų pasirodymais.
Žygimantas Augustas paskel- Aktyvūs ir dainingi yra vietos
be raštą parapijos steigimo šauliai. Baisogala turi savo
reikalu ir užrašė jai valdyti herbą, vėliavą, kitą atributinemažai žemių.
fcą
Baisogaliečiai brangina ir
Kada pastatyta pirmoji baž- didžiuojasi savo miestelio ne
nyčia, žinių nėra. Antroji pa- tik istorine praeitimi, bet ir
šventinto 1637 m. Penktoji — dabartimi. O tai rodo, kad ir
dabartinė pastatyta 1882 m. šiandien čia dar gyva protėvių
— fundatorius dvarininkas dvasia.
Vladislovas Komaras.
.
Carines Rusijos laikais BaiŠventinis koncertas
sogala priklausė Šiaulių apsJau Kalėdų išvakarėse Baikričiai. 1903 m. miestelyje buvo sogala atrodė taip puošniai,
470 gyventojų. Pavasarį ir ru- kaip niekada. Ne tik miestelio
denį Baisogala skęsdavo pur- centre labai gražiai puikavosi
ve.
žaliaskarė eglutė, bet ir liepų
Unikalūs išliko V. Komaro alėja, pasipuošusi įvairiaspaldvaro rūmai ir parkas. Čia vėmis šviesomis, kiekvieną
įsikūręs Lietuvos gyvulinin- vertė sustoti, pažvelgti į virš
kystės institutas. Institute kultūros namų gražiai ilumidirba 55 mokslininkai, iš jų nuotus 2000 ir 460-ųjų metų
habilituoto daktaro mokslinį užrašus. Ir tai kiekvienam
laipsnį — 3, daktaro — 46, tarsi sakyte sakė, kad sutinprofesoriaus vardą — 2 moks- kame ne tik jubiliejinius Kris

tu šio krašto pirmenybių są
rašuose yra ginčai: atiduoti
Elian Gonzalez Kubai, ar pa
likti Amerikoje? Šiems gin
čams skiriama visa daugelio
politikų ir. žinoma, žiniasklaidos energija. Galbūt tik
vienas kitas būsimos prezi
dento rinkimų kampanijos in
tarpas ir kandidatų tarpusa
vio pasikapsėjimas paįvairina
„gonzališkąją monotoniją". Vi
sa kita tarytum nustojo egzis
tuoti. Pro opiuosius užsienio
politikos klausimus ir net
šiurpiausius įvykius kituose
žemynuose (pvz., Zimbabvve)
skubiai praslystama, niekur
ilgiau nesustojant,
labiau
neįsigilinant. O vis tik gyveni
mas neprasideda ir nepasibai
gia Miami miesto „Mažosios
Havanos" apylinkėje ar Elian
tėvo pasisakymais.
Bent paviršutiniškai užsi
minkime tik tik vieną atvirą
opą, kuri gali ilgainiui turėti
pavojingų pasekmių. Tai JAV
prezidento Bill Clinton š.m.
birželio 4 d. numatytoji ke
lionė į Maskvą susitikti su
naujuoju Rusijos prezidentu
Vladimir Putin. Susitikimas
— ne vien mandagus vieno
didžiosios pasaulio galybės va
dovo apsilankymas pas kitos
panašaus masto valstybės
galvą. Prez. Clinton, atrodo,
pasiryžęs, prieš palikdamas
Baltuosius rūmus, pasirašyti
svarbią abipusio ginklavimosi
lenktynių susiaurinimo su
tartį su Maskva. Būgštau
jama, kad tokia sutartis atei
tyje Amerikai užkirs kelią
išvystyti veiksmingą
nuo
branduolinių ginklų apsigyni
mo sistemą, vadinamą „missle
defense".
Tiesa, priešraketinių ginklų
vartojimo ir apsigynimo sutar
tis buvo pasirašyta 1972 m.,
tačiau anuomet savo parašą
po ja padėjo Sovietų Sąjunga.
Logiškai žvelgiant, toji sutar
tis nebegalioja, nes sovietų im
perijos žlugimas ją panaikino.
Kaip ir anuomet, Maskva
griežtai priešinasi tokiai Ame
rikos apsigynimo sistemai.
Visų pirma laikydamasi prin
cipo, kad 1972 metų sutartimi
tai draudžiama. (Tuo dar
kartą akivaizdžiai patvirtin
dama vakariečių nuomonę,
kad visgi Rusija yra Sovietų

Sąjungos palikuonė.)
Rusija pati neturi nei tech
nologijos, nei pinigų (ypač šiuo
metu) panašią sistemą įsi
taisyti. Prasminga ir tai, kad
šiomis dienomis Rusijos Dū
moje patvirtinta Strateginės
ginkluotės apribojimo sutar
ties antrasis variantas. Deja,
to dar nėra padariusi Ameri
ka, kai prieš šešis mėnesius
respublikonų dauguma Senate
atsisakė pasiduoti prez. Clin
ton spaudimui ir branduolinių
ginklų bandymų apribojimo
sutartį
patvirtinti.
Dabar
išrinktasis prezidentas Vladi
mir Putin turi „kortą savo
rankovėje" ir, be abejo, su
gebės ja veiksmingai pasinau
doti būsimose derybose.
Apskritai, Vašingtonas jau
pradeda į Vladimir Putin
žvelgti kitu žvilgsniu — nors
nemažiau šališku. Dar nese
niai JAV prezidentas ir kai
kurie kiti politikai visas de
mokratines Rusijos ateities
viltis buvo sudėję ir prez. Boris Jelcin krepšelį. Kai Jelci
nas savo elgesiu, o pagaliau
pasitraukimu iš pareigų, visus
„apvylė", į jo pasirinktą įpė
dinį "buvo žiūrima su įtarimu
ir nepasitikėjimu. Galbūt dau
giausia dėl Vladimir Putin
praeities ir turėtų pareigų
KGB tarnyboje. Dabar, atrodo,
nuomonės pakrypo kaip tik
Putin naudai: žiniasklaida
nuolat kartoja, kad tokio, o ne
kitokio, prezidento Rusijai
labiausiai reikėjo. Jis yra
griežtas ir sumanus, mokės
sutvarkyti esamas neigiamy
bes, pastatys valstybę ant
tvirtų, žinoma, demokratiškų
(arba taip tikima), pamatų.
Retai teužsimenama, kad Pu
tin pradėjo karą Čečėnijoje,
paversdamas tą kraštą griu
vėsiais ir kapinynais. Be to,
nepaisant Maskvos tvirti
nimų, konfliktas toli gražu
nepasibaigęs: kone kas savaitę
čečėnų partizanai užpuola
rusų karinius dalinius bei po
licininkus, padarydami skau
džių nuostolių.
Amerikos valdžios ir žiniasklaidos polinkis vienu metu
perduoti tik vienos rūšies
žinias yra ir nelogiškas, ir gali
būti net pavojingas, kai
žmonės dėl nežinojimo negali
pasiruošti
įvairiems
neti
kėtumams.

Laisves paminklas ir Švč. Trejybes bažnyčia Baisogaloje.
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PERMAININGI VĖJAI LIETUVOJE
Smagu iš Lietuvos gauti
giedrios nuotaikos laiškus, bet
neturi būti sunkiai suprantama, jei eilinio žmogaus nuotaika dažniau niūresniais tonais
nuspalvinta. Jei neeiliniam
žmogui buvo sunku 1999-tųjų
rudenį, tai jis buvo dar labiau
sunerimęs 2000-tųjų ankstyvą
pavasarį.
Nuo vasario galo iki kovo
vidurio beveik kas naktį lijo, o
dienos metu prasiskverbusią
saulutę staigiai užtemdydavo
pilki debesys, nešini daugiau
vandens arba pūkinių snaigių
srautą; Tik kultūrinis gyveni
mas nešė prošvaistę nuo kas
dienybės. Bet Urmanavičiūtės
bei Milkevičiūtės krištoliniai
balsai, Katiliaus verkiantis
smuikas, opera „Andrė šenje"
su Vytautu Juozapaičiu,
ir
svarbių meno parodų atidary
mai daugumos širdžių nepa
lietė, nes ne „dangiškais mig
dolais" eilinis žmogus rūpinosi,
besistengdamas nepulti į galu
tinę depresiją. O Kovo 11-tosios šventė, Nepriklausomy
bės dešimtmečio iškilmės Sei
me, Seimo aikštėje, paradas į
arkikatedrą bei didingas kon
certas tik laikinai sukėlė
džiaugsmingą pasididžiavimą,
kuris ėmė blukti, prasidėjus
įvairioms dešimtmečio įverti
nimo analizėms. Net ir spal
vingos Kaziuko mugės metu
atšalo oras, pakilęs vėjas, nuo
prekystalių nupūsdamas eks
ponatus, nugriaudamas pas*
togėles, atnešė nemažai nuos
tolio prekiautojams.
Kovas permainingas. Gal to
dėl ir tiko, jog JAV LB atsto
vams Seime teisėtai prašant,
kad į Lietuvą iš JAV persi
kėlusių pensijos nebūtų Lietu
voje apmokestinamos, gausa
vietinių politinių partijų run
gėsi laimėti artėjančius savi
valdybių rinkimus. Televizijos
laidose partijų atstovai kalbė
jo, kaip turėtų būti — skirti
daugiau lėšų švietimui ir jau
nimo užimtumui, atstatyti že
mės ūkį, didinti atlyginimus ir
pensijas, teikti
stipendijas
studentams. Neteko girdėti,
kaip tą viską pasiekti, iš kur
tuos pinigus gauti. Televizijos
satyrinei programai „Dviračio
šou" politika teikė daug links
mos medžiagos.
Partijų šūkiai įtikinantys:
„Kartu sieksime geresnio gy
venimo!", „Dirbti ir gyventi
dabar!". „Ateiname dirbti Vil
niuje!" ^Patikima jėga!". Buvo
leidžiami lankstinukai, orga
nizuojami krepšinio turnyrai,
būsimi balsuotojai vaišinami
muzika ir informacija: „Moky
mo ir ugdymo įstaigos turės
realią savivaldą... Laiku re
montuosime mokyklas... Rem
sime pažangių mokymo prie
monių diegimą (kompiuteriza
ciją)... Skatinsime privačias
mokymo, ugdymo bei laisva
laikio užimtumo iniciatyvas...
Skatinsime būtinas sveikatin
gumo programas... Savivaldy
bė rems meno kolektyvų pro
gramas..." Jaunimas
buvo
ypač skatinamas domėtis ir
balsuoti. Galop Vilniaus meru
vėl tapo. mėgstamas ir Vilniui
gerai pasidarbavęs, Rolandas
Pak'sas. o Kauno meru —
-ubagų karaliumi" vadinamas,
Šustauskas, kuris gal pajus,
kad yra lengviau reikalauti ir
žadėti, negu įgyvendinti, ište
sėti ir pasverti ištariamą žodį.
Pragyvenimo
šaltiniams
grimztant į nežinią, griebia
masi už vilties šiaudo. Laiko
švytuoklė i paviršių iškėlė jė
gas, kūnų anksčiau tauta pur
tėsi. Maišatis del medalių nu
lėmė, kad Kovo 11-tąją niekas
modaliu negavo. įskaitant ta
proga jo tikrai nusipelniusį
Vytautą Landsbergį. Galintis
džiaugtis nerūpestingu gyve
nimu, paklaustas Algirdas
Brazauskas neatmetė galimy
bes vėl kandidatuoti, nes j a m ,

kaip ir daugeliui, Lietuvos tik^i gaila,
Už ko griebtis? Vieni moko
žvejoti, ugdant dorą charakter ar
i
mokyklose įvedant kompiuterius ir per suomius juos
papigintai prijungiant prie interneto, o kiti meto žuvis, kad
badu tauta nemirtų, kol žvęjybos kursai atneš vaisius. Bet
lietuviai badu nemirs — vis iš
kaimo „vištala", kopūstai, o ir
duonos kepalas užtenkamai
pigus.
Išmaldos prašančių matyti,
bet neaišku, kada skirtis su
savo pinigėliu. Rudenį maty
tas su šuneliu prie namo pri
sišliejęs elgetaujantis berniu
kas šitaip uždarbiavo ir. kai
gruodžio gale minia rinkosi
sutikti Naujųjų metų, ir savo
amatą tęsė kovo pradžioje.
Tiesiog širdis plyšta. Pasigili
nus paaiškėjo, jog tai 26 metų
mergina, šuniuką pasiskolinu
si, gyvenanti bute su tėvais,
nuo operacijos ant kaklo ran
delį prakrapštanti, šitaip' už
darbiauja, jos mylimajam kaž
kur iš tolo ją sergėjant. Bet ne
visi tokie...
Ačiū geriesiems aukotojams
ir anoniminiam mecenatui,
„Dieviško kryžiaus" fondo be
namiams remti 5,000 dol. per
seselę Aldoną vėl buvo perduo
ta arkivyskupui A. J. Bačkiui.
Vilniuje jau veikia „Carito"
nakvynės namai. Tačiau Kau
ne tokių namų dar nėra, o
būstą praradusios šeimos susirezgia pastogę miškelyje ir
vaikai, jei lanko mokyklą, gė
dinasi ir nenori, kad kiti žino
tų. Vitalija Mikličienė ir se
sele Albina Pajarskaitė patvir
tino ne tik tokių namų reika
lingumą, bet ypač prašė finan
sinės paramos gabiems, nepa
siturintiems studentams. Ne
darbas slegia Akmenę, Mari
jampolę ir Šiaulius.
Mokyklų padėtis apgailėti
na. Vilniuje Lietuvos Muzikos
akademija skolinga apie 1 mili
joną litų už elektrą ir kitas
paslaugas. Muzikos instru
mentai genda, tinkas krinta.
Atleidžiami darbuotojai, dės
tytojų atlyginimai žemi. Stu
dentams nustatyta dešimties
litų mėnesinis mokestis už pa
talpas repeticijoms, o dėl vie
tos stokos, tos patalpos gali
būti rūsyje arba net tualete.

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

r

Vilniaus universitete taip
pat taupoma. Už vandenį,
elektrą, šildymą universiteto
skolos siekia arti 2 milijonų
litų. Taupant elektrą, kas ant
ra lemputė neuždegama. Stu
dentai sėdi su paltais ir jų
bendrabutyje
temperatūra
apie 55 laipsniai F.
Klaipėdoje universiteto dės
tytojai buvo išleisti priver
čiamom atostogom be atlygini
mo. Taupoma. Studentai ren
kasi mokytis be dėstytojų.
Gimnazijose
ne
geriau.
Daug kur j a u išjungti telefo
nai. Dėl įsiskolinimų žadama
išjungti vandenį ir elektrą. Be
telefonų nėra ryšių nelaimės
atveju, o, vaikui neatėjus į mo
kyklą, neįmanoma paskam
binti tėvams. Be vandens mo
kiniai net nebegalės naudotis
tualetais. Gali tekti uždaryti
mokyklas.
„Lietuvos rytui" Socialinės
paramos centro direktorė An
gelė Čepėnaitė teigė, jog nu
matoma, kad „bedarbių skai
čius vis didės. Situacija iš tie
sų įtempta". Centras žada
kreiptis į užsienio fondus pa
dėti socialiai remtiniems. Šį
met Socialinės apsaugos ir
darbo
ministerija
skirs
350,000 Lt. mažiau, todėl pa
ramos bus mažesnės. Bus
kreipiamasi į įmones padėti
išmaitinti vilniečius, sušel
piant seimas maistu. Kaip ir
atlyginimai, pašalpos pasku
tiniais mėnesiais vėlavo, o
daugeliui šeimų tos pašalpos
yra vienintelis pragyvenimo
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IR GYVYBES DRAUDMAS.
Agentas Frank Zapots ir Off. Mgr. Aukse
S Kana kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS

RIMAS LSTANKUS
• Gretos ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

3206 1/2 WMt 951h Straet
Tai. (706) 424-8664
(773)661-6664

Window VVashers Needed!
U
40,000 per year Wc need 100 crews.
No exp. oecessary. Will train. Mušt
have vaJid driver's license and transporution Mušt be fluent in English.
Ų932 S. LaGraasjc
L A . McMahon Window Wa*Uag.
FaissF*rk,IL«0*M
TeL 800-820-6155.

Daiva. Sandra, Aušra ir Ramunė Šaparavidūtės po „O ;a lia" Marijampolės ansamblio (vad Lašaaa I.apkauskaitė) koncerto Alytuje džiaugiasi gavusios Neringos Nekrašiūtės autografą. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

šaltinis.
Su Lietuvos Vaikų fondo
darbuotojais Romanu Burba ir
Roma Navikaite nuvažiavome
į Kariotiškių sąvartyną. Lijo,
mikroautobusėlis klimpo šla
piame molyje. Nutarėme iš
mašinos nelipti. Toliau matė
me gyventojų palapinėles. Gy
ventojai j a s apšildo balanomis,
įkaitintomis malkomis.
Žmonių būrys ėmė artėti
prie mašinos, bet nubėgo to
lyn, pamatę foto aparatą ir
nusivijo
šiukšles
išpilantį
sunkvežimį.
Užsidarbiaujantys sąvartyne turi dvidantes
šakes, kuriomis krato randa
mus maišus. Sąvartyne yra
priėmir°o punktas, k u r su
rinktus
daiktus (butelius,
skardines, makalatūrą) pasve
ria ir užmoka. Du vyrai priėjo
pasikalbėti. Jų veidai išblyš
kę, bespalviai. Sąvartyno vai
kai mokyklos nelanko. Gal,
kaip ir jų tėvai, vaikai pripra
tę prie nevaržomo gyvenimo,
nors tikriausiai sąvartyne vis
tiek yra sava hierarchija. Ne
pripratusiems kvapai sąvarty
ne vasarą nepakenčiami ir.
pabuvus net porą valandų,
visi rūbai prisigeria tais kva
pais.
Užsukus į Vilniaus Visų
Šventųjų parapijos labdaros
virtuvę, radau Vidą Poškienę,
besidarbuojančią su gatvės
vaikais. Ant stalo išdėstyta
paauglių tapyba. Vida įtiki
nėjo prieš narkotikų vartojimą
ir prašė, kad jaunuoliai priža
dėtų, pasirašytų „neuostyti".
Klebonas J. Varaneckas ap
rodė naujai įrengtas vaikų glo
bos namų patalpas, kuriose
jau gyvena 7 vaikai. Jo rū
pesčiu kuriama globa ir bena
miams.
Alytuje vyko Neringos Nekrašiūtės ir Laimos L a p k a u s kaites vadovaujamo Marijam
polės „O lia lia" choro pasiro
dymas, į kurį pakviečiau 20
Alytuje „Saulutės" remiamų
vaikų.
Esu dėkinga mane vežioju
siems, bet šioje kelionėje išdrį
sau išsinuomoti mašiną. Pa
taikiau nuvažiuoti į Kauną,
Marijampolę, bet grįžtant į
Vilnių vis nepataikiau posūkį
ir vis teko papildomą valandą
pasivažinėti, prieš grįžtant į
gyvenvietę.
Šiandienos padėtį Lietuvoje
taikliai
apibūdino
Juozas
Musteikis: „Skaudu, kai pensi
ninkas skundžiasi maža ir lai
ku neišmokama pensija, dar
bininkas — mažu atlyginimu,
kurį beveik visą tenka sumo
kėti už būsto išlaikymą, vers
lininkas — nepakeliama mo
kesčių našta bei biurokrati
niais suvaržymais. Jaunimas,
nematydamas
perspektyvos,
traukia į užsienio šalis. Moky
tojų bei medikų profesinius
sugebėjimus užgožia buitinės
problemos. Algų negaunantys

4 LAISVĘ" ŽURNALAS IŠKELIAUJA
LIETUVON
Nuo šių, 2000-tųjų, metų J
paruošti birželio mėnesį. Nulaisvę" žurnalas bus redaguo matoma žurnalą išleisti ketu
jamas ir spausdinamas Lietu riskart metuose. Nors žurna
voje. Vyriausiu 4 laisvę" re las bus
redaguojamas
ir
daktoriumi būvu pakviestas, spausdinamas Lietuvoje, t a 
ir jau sutiko, Kaune gyvenan čiau jo leidėjais ir toliau pasi
tis žinomas žurnalistas ir lieka Lietuviškų studijų cent
spaudos darbuotojas Vidman ras (Center for L i t h u a n i a n
tas Valiušaitis. Jis j a u baigia Studies, Inc.) Čikagoje. Žurna
sudaryti ir platesnę redakcinę lo administratorius J o n a s P r a kolegiją,
kurioje
dalyvaus kapas taip pat yra sutikęs tęs
bičiuliai iš Lietuvos ir Ameri ti prenumeratų rinkimą iš
kos. Žurnalas bus spausdina JAV bei Kanados skaitytojų.
mas Morkūno ir Ko. spaus Tad visus skaitytojus, k u r i e
tuvėje Kaune. Šis perkėlimo į iki šiol prenumeravo „{ laisvę"
Lietuvą nuosprendis buvo pa žurnalą, prašome pratęsti pre
darytas dėl to, kad Lietuvoje n u m e r a t a s sau ir savo arti
žurnalo skaitytojų skaičius miesiems, mokykloms ar bib
kasmet vis auga ir šiuo metu liotekoms Lietuvoje. „Į laisvę"
yra jau beveik penkeriopai di administratoriaus adresas: 14
desnis negu JAV. Šiaurės Thelma Dr., Bakersfield CA
Amerikos kontinento skaityto 93305-2930.
jams skirti žurnalo numeriai
Žurnalas ir toliau lauks
iš Kauno bus persiunčiami įvairios medžiagos — straips
dėžėmis į Čikagą bei Torontą nių, laiškų, atsiliepimų, nuo
ir iš ten išsiuntinėjami JAV traukų ir kt. — iš Amerikoje
bei Kanados prenumerato ar Kanadoje gyvenančių bend
riams.
radarbių ir skaitytojų. Visą to
Pirmąjį 2000 m. numerį kią medžiagą prašome siųsti'
naujasis redaktorius planuoja buvusio redaktoriaus Juozo
Baužio adresu: 9240 Cliffside
Ln., Orland P a r k , IL 60462.
MEDAUS POPIEŽIUI?
J. Baužys
JAV senatorius Sam Brownback (R-Kan.) pasiūlė, kad po
piežiui Jonui Pauliui II būtų
suteiktas JAV Kongreso aukso
medalis. Pasiūivmą jau parė
mė 66 senatonai. Tikima, kad
šis pasiūlymas bus priimtas,
nes, pasak ?or.. Brownback,
„popiežius yra daug daugiau
negu Katalikų Bažnyčios gal
va — jis taip pat diplomatas,
valstybininkas, pasaulio poli
tikos fprmuotoįas".
* 1999 metų p a b a i g o j e
Lietuvoje buvo 1.8 proc. ma
žiau užimtų syventojų nei
1998 m. tuo pačiu laikotarpiu.
Daugiausia gyventojų pernai
spalio-gruodžio mėnesiais bu
vo užimta žerr.js ūkyje, me
džioklėje ir niškininkystėje
(324,000 arba 20 proc.), apdir
bamojoje pram .nėję (283,000
arba 17.4 pnc.), prekyboje,
automobilių remonto bei as
meninių daiktu taisymo įmo
nėse (236,000 14.5 proc.).
švietimo įstaig. -e (158,000, 10
prOC.).

Carlisle Suftlng
350 E. Ogden Avcnnc
vVestmoat, IL 60559
Temporary Employment Agency is
hinng vvithout a fee in the compaoies
for temporary and permanent
assigments.
Assembly positions are available in
Downers Grove. Three shifts. Very
good environment. Lots o( ovemme
and double time hours. Pay rate: $6.507.00 on stan. Good benefits after 3
months. No English secessary.
Machine operators and welders are
needed. Mušt read bluepnnts and instructions in English.
Legal documents required.
CaJJ: 630-920-0238. Asfc for HaMaa
or M a * * . We speak English, PoJkk,
Russian, Spansth, G e m u n .

I K : 70a-3*l-000e
V«kc M * 773454-701
Fatsr: 70M92-2573
Fax: 7M.361-961S

Dėmesio laos* ptartjs*!
Reikia 200 asmenį]. Galima uždirbti viii
$1000 i savaitę. Darbas piftnd.-ieStd
Sekmd. dobti neprivaloma. Patirtis nebGtina.
Reiki*: mokėti šiek tiek angliškai, turėti *»vo
auto. Dirbama grupėmis po 2-3 aim. Tik
gyvenamuose namuose, ne dangoraižiuose.
Atvykite šiandien ir pradėkite darbą kovo 1
d. T«L «3«-724-97»0, 19t9 UnivcrsitT
U a e , Unit F, LUc Ofden iki Yaddey;
vassMt | pietos Ud OUo; tada J rytus iki
AiMd*mr,\uh*BikllJtĖrtTtUyLm*.

DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ
MAYER. Ji proteionaliai,
sąžiningai ir asmenittti patarnaus.
Nuosavybių Įkainavimas veltui.

Išnuomojamas 4 kamb. 2
mieg. butą* Bnghton Parko
apyl. vyr. amžiaus
g
nerūkantiems asmenims.
TeL 773-847-1695. Skambinti'
po 3:30 p.p. arba fcftd ii ryto.
Bnuornojamaa 2 mieg. b t
Archer ir Hariem apyl. $530 į
mėn. + „sec. deposit". TeL
708-594-1472. Palikti žinute.
Bnuomojjamas 3 mieg.
butas vyresnio amžiaus
žmonėms, be gyvuliukų.
Arti Hariem Avc. ant 84 S t
TeL 708-430-7647.
AptFerfttat

Vk.*3rd*K**ife
2 rm. studio apt w/kitcheaette, bao
credit check/ref.reųuired
$375/mo.+ uūl.and sec. deposit §

HELPWANTED
Banquet waitresses/waiters
Condesa del Mar, 12220 S. g
Cicero
a
Alsip, IL. Apply in person.

Pardvodn antomobllj w y W
G o l T 1987 m., 2-jų durų,
variklis 1,89, automatas. $699
TeL 847-357.9478, Skambinti f
nuo 7 v.r. iki 3 p.p.

ĮP4BMM

m—****^*^

Tai - Jūsų laikraštis
TMI

LITHUANIAN

WOHLD-WIOI

*

DAH.V.

KONCERTAS

„ŠYPSENĖLĖ"

^U\>

3:00 vai. p.p.
JAUNIMO CENTRE
5620 S. Cteremont
Chicago, IL

Programoje:
* NERINGA NEKRASIOTĖ
* LAIMA LAPKAUSKAITĖ,
Marijampolės „O lia Ha" choro vadovė
* Ansamblis „LAKSTUTĖ",
Vadovė DALIA GEDVILIENĖ

(BNS)

policininkai pradeda streikuo
ti. Nedarbas - pagrindinė ir
pati opiausia šio laikotarpio
problema tiek Lietuvoje, tiek
Kaune" („Kauno diena", 2000,
kovo 10 d.).
Dabar ne laikas nusigręžti
nuo tėvynės, jos vaikų, jos
vargstančių, o visais būdais
siekti, kad Lif'uvos grožį pa
justų ne tik iš užsienio atvykę,
bet ir Lietuvoje gyvenantys.
Indrė Tijūnėlienė
„Saulutes" ir „Dieviško
kryžiaus" fondo pirm.

"

Want to buy accordion
or a concertina.
Tel. 708-755-6444. g
Teirautis lietuviškai. "

Visus maJonlai kviečia
„SAULUTĖ"
Uetuvos vaikų globos barelis

Bietai iš anksto gaunami „SekiyčK*"
„Saulutė", Lietuvos vaikų globos burefe
419 VVeidner Rd, BuffaJo Grove, IL 60069
TaxlD 36-30003339

r-
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS

JAV LB IR LIETUVIŲ FONDO ŠEIMOJE
SKYRYBŲ NEBUS
Prieš šių metų Lietuvių fondo metinį suvažiavimą spau
dįgje pasirodė daug pasisaky
mų apie LF numatytus įstatų
pakeitimus. Buvusieji JAV LB
krašto valdybos

pirmininkai,

XV JAV LB taryba ir dabar
tinė JAV LB krašto valdyba
užėmė vieningą nuomonę, kad
LF įstatus reikia palikti, bent
šiuo laiku, tokius, kaip jie yra.
Ii- principo, tiesioginiam bal
savimui sunku prieštarauti.
Buvęs JAV LB KV pirmininkas
Vytautas Kutkus jau seniai
ragino bendradarbius LF va
dovybėje priimti tokią organi
zacinę tvarką. Tačiau ir jis da
bar negalėjo paremti savo se
niai peršamos idėjos, nes at
rodė, kad tiesioginis balsavi
mas bus įgyvendinamas tai
syklėmis, dėl kurių JAV LB
tarybai ir LF metiniam suva
žiavimui nebus teikiama pro
ga pritarti, pakeisti ar atmes
ti.
Atšakoje argumentams įsta
tų pakeitimams netvirtinti pa
sirodė pareiškimai, kad LF tu
ri atsiskirti nuo JAV Lietuvių
Bendruomenės. Buvo galima
jausti, kad įstatų pakeitimo
klausimas virto LF ir JAV LB
skyrybų proceso patvirtinimo
klausimu.
j J metinį LF suvažiavimą, LF
nariai rinkosi, nežinodami,
koks bus galutinis sprendi
mas, bet suprasdami, kad
Jryksta neeilinis ir svarbus lie
tuvių visuomeninio gyvenimo
momentas. Prieš suvažiavimą,
LF registracijos komisija pat
virtino JAV LB krašto valdy
bos teisę telkti įgaliojimus ir
pripažino, kad JAV LB krašto
valrijrhai įgalioti balsai- gali
|5utf•perįgalioti kitanf JAV LB
krašto valdybos nariui, daly
vaujančiam LF suvažiavime,
jei jis taip pat yra ir LF narys.
Tai buvo gera pradžia.
LF nariams'užsiregistravus,
LF suvažiavimas prasidėjo ir
Vyko pavyzdingai. Suvažiavi
mo pirmininkavimas buvo
tikslus — dėl to priekaištų iš
suvažiavimo dalyvių beveik
nebuvo. O suvažiavimo daly
viai negaišino laiko betiksliškomis priekabėmis. Sklan
džiai buvo sudarytos reikalin
gos suvažiavimo darbo komisi
jos. Vieningai rankų plojimu
suvažiavimas išrinko LF ta
rybą. Įrašų balsavimo bydu
buvo išrinkta kontrolės komi
sija ir tada eita prie LF įstatų
pakeitimo klausimo.
LF įstatų apsvarstymo posė
džiui pirmininkaujantis Povi
las Kilius maloniai nustebino
JAV LB krašto valdybos atsto
vus, suteikdamas JAV LB
krašto valdybai progą, prieš
pradedant bendras diskusijas,
savo argumentus LF suvažia
vimui pristatyti. Po JAV LB ir
LF vadovybių pareiškimo įsta
tų klausimu, vyko pavienių
LF narių diskusijos. Vytautui
Kamantui pasiūlius diskusijas
uždaryti ir tam suvažiavimui
didele balsų persvara prita
rus, diskusijos buvo uždarytos
ir eita prie balsavimo. Turbūt
norėdamas asmeniškai uždėti
paskutinį tašką, buvęs ilgalai
kis LF tarybos ir valdybos pir
mininkas Stasys Baras pats
dalyvavo balsų surinkimo ir
skaičiavimo darbe.
Įvertinus balsavimo rezulta
tus, buvo nustatyta, kad LF

įstatai nebus keičiami. Ir tuo
atslūgo LF ir JAV LB įtaria
mų skyrybų įtampa. Galima
visa tai paprasčiau įvertinti —
buvo nuomonių skirtumas,
įvyko balsavimas ir buvo pa
darytas sprendimas.
Po suvažiavimo JAV LB ir
LF vadovybės vienos kitoms
paspaudė rankas ir dar ilgo
kai šnekučiavosi. JAV LB
krašto valdybos pirmininkės
Reginos Narušienės LF suva
žiavimo sveikinimo žodyje iš
reikšta viltis, kad „išeisime
vieningai pasiruošę dirbti kar
tu", atrodė turinti pagrindą.
Artimesnis
bendradarbiavi
mas galėtų vėl tapti LF ir JAV
LB santykių kelrodžiu.
Sveikintinas buvo ir Waukegan, Brighton Park ir Clevelando LB apylinkių pirminin
kų ir Vidurio Vakarų LB apy
gardos pirmininkės pavyzdys
asmeniškai dalyvauti LF me
tiniame suvažiavime su LB
apylinkių bei apygardų balsų
įnašais ir savo vietovės LF
narių įgaliojimais. Būtų pras
minga, ir galima būtų tam
ruoštis, kad visų LB apylinkių
ir apygardų pirmininkai kitais
metais dalyvautų LF suvažia
vime.
Rugsėjo 30 - spalio 1 d.
Hartforde, Connecticut, įvyks
ta XVI JAV LB tarybos sesija.
XVI tarybos sudėtis bus nus
pręsta š.m. gegužės mėnesio
13-14 ir 20-21 d. vyksiančiuo
se balsavimuose po visą Ame
riką. Naujai išrinktą JAV LB
taryba sesijos metu rinks savo
prezidiumą ir naują JAV LB
krašto valdybą. Ateina laikas,
kad JAV Lietuvių Bendruo
menė galėtų susirūpinti naujų
narių stojimu į Lietuvių fondą
ir skatinti ypač viduriniąja
kartą savo įnašus į Lietuvių
fondą padidinti. Vienas atei
nančios JAV LB tarybos sesi
jos uždavinių galėtų būti tokį
nutarimą priimti ir taip pat
sudaryti pagrindą jo realiam
įgyvendinimui.
Vytas Maciūnas
VELYKIŠKAIARBA
ATVELYKISKAI
SUNORMALĖKTTE
Sekdami prisikėlusiu Kris
tumi, ir mes kelkimės į nor
malų — tai yra į pajėgumą,
dorai gyvenant nekenkti sau,
kitam ir aplinkai. Toks mūsų
prisikėlimas ir bus pats ver
tingiausias Velykų įprasmini
mas — jų šventimas. Todėl
vien tik didesnio sunormalėjimo vienas kitam ir viena ki
tai linkėkime Velykų sulau
kus. Tada pajėgsime Dievui
dėkoti, tardami: „Ačiū Tau,
Tvėrėjau, už sulaukimą šio
Velykryčio. Mat galėjome jo ir
nesulaukti, kaip daugelis ne
sulaukė, nes yra nesuskaito
ma daugybė ligų ir kitokių ne
laimių, taip, kad mes sveikais
šį rytą prisikėlę, turime daug
kam dėkoti.
Dabartinė medicina trumpą
susikaupimą — meditadją lai
ko vienu svarbiausių vaistų —
stipriai palaikančiu žmogaus
sveikatą. Tikintieji besimelsdami galėtų irgi gerinti savo
sveikatą, jei melstųsi susikau
pę ir trumpai — būtinai trum
pai, nes ilgas susikaupimas
vargina ir išblaško — tada be
simeldžiant, gramafonu tam
pama.

Mūsų mielam draugui

A. t A.
Inž. KĘSTUČIUI
VOKIETAIČIUI

Rokiškio Tn- Minių choras.

Todėl visi ir visos meditaci
jai — maldai skirkime tik vie
ną būtinai vieną, nuošimtį sa
vo veiklos, o kitus 99 nuošim
čius pašvęskime svarbes
niems, negu vien savo reika
lams. Taip reikia elgtis ir da
bar, Lietuvoje minint dutūks
tantąsias Kristaus metines.
Aplankę Romą, tėvynės žy
mias vietas, imkime gyventi
neišgaliu ir vaikų visokeriopai
pagalbai ir jų aplankymu
jiems irgi keltis iš vargo tal
kinkime.
Be normalumo žmogus yra
pabaisa. Tokie nuo amžių kan
kino - marino žmoniją ir lietu
vius. Mūsiškius dar ir dabar
nenormalieji vargina, kad ir
Ciceroje, kur padorius mūsiš
kius skriaudžia ne kokie ten
perėjūnai ar bedieviai, bet ka
talikų nekurie dvasininkai su
savo tokiais viršininkais.
Tas pats yra ir Lietuvoje,
kai buvę nenormalūs bedievaikai suaugo ir balsuodami įtei
kė Lietuvos vairą nenorma
liems bedieviams.
Todėl mes šį Velykrytį pasiryžkime normalėti — tai yra
nekenkti sau ir kitam, ir tokiu
savo pavyzdžiu ugdykimės
prieauglį, kuris, subrendęs į
normalius žmones, išsimoks
linęs ir į atsakingas vietas
išrinktas, paims Lietuvos vai
rą į savas rankas, tuomi tal
kindamas Lietuvai jau trečią
kartą sulaukti nemeluoto Ve
lykryčio. To visi ir visos lau
kiame — tai į tokį darbą ne
delsiant pasineškime. O kam
tai bus sunku, tai nors atvelykiškai ta linkme pasileiskime.
Jonas Adomavičius, M.D.
Chicago, IL
KAD DAINOS SKAMBĖTŲ
Kad tremties dainos ir poe
zijos posmai niekad neužsi
mirštų, kad daina tirpdytų
žmonių širdyse neapykantą ir
kerštą, o įžiebtų gėrį ir grožį,
dainuoja, atgimus Lietuvai
1991 metais, susibūręs Rokiš
kio miesto tremtinių choras.
Jame 32 dainininkai: 15 trem
tinių ir politinių kalinių, 7
šauliai, 2 partizanai. Kiti —
iš nukentėjusių nuo sovietinio
režimo šeimų.
Nuo 1992 metų chorui vado
vauja Virginija Dilienė, akom
panuoja — Danutė Bulovienė.
Iki 2000 metų vienetas jau
surengė per 200 koncertų. Re
pertuare: tremties, partizanų,
tėvynės tematika dainos.
Choro giesmės ir dainos
skamba ne tik Rokiškio, bet ir
kaimyninių Anykščių, Kupiš
kio, Latvijos respublikos salė
se ir bažnyčiose. Kolektyvas
— 1995 m. Pasaulio lietuvių
bei keturių respublikinių
tremtinių chorų dainų švenčių
dalyvis 1996 m. įrašyta garso
kasetė „Leiskit į tėvynę". Žiū
rovai mėgsta nuoširdžiai atlie
kamas choro dainas. Vienetas

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual M e r a i Savings and Loan
Assodatlon of Chicago
2212 VVetiCennak Road, CMcago, IL 60608
(773)847-7747

nuolat kviečiamas koncertuo lietybę? Konglomeratas taip
ti. Tačiau šie metai finansiš kaip Amerikoje?
kai sunkūs Lietuvai, todėl su
Vis dėlto Lietuvai užsienyje
mažintos lėšos kultūrai. Nėra turėtų atstovauti lietuviai ir
lėšų apmokėti transporto iš lietuvaitės. Nėra abejonės,
laidoms. Praradę sceninę iš kad Lietuva turi daug labai
vaizdą choristų kostiumai, įsi gražių lietuvaičių. Ar jos tapo
gyti prieš 9 metus, pačių dai „miegančiomis gražuolėmis?"
nininkų lėšomis. Choras norė
Bronius Juodelis
tų turėti mažus elektrinius
Willowbrook, IL
vargonus, kuriuos galima bū
tų naudoti koncertinėse išvy
ĮDOMUS SKYRIUS
kose.
„DRAUGE"
Todėl prašome tautiečių, gy
Daugelis „Draugo" dienraš
venančių užsienyje, paramos.
Garbaus amžiaus choras nori čių skaitytojų turi savo mėgs
dainuoti, savo koncertais auk tamus skyrius dienraštyje.
lėti jaunąją kartą tautiškumo Daug skaitytojų pasisakė, kad
jie mėgstą skaityti skyrių, pa
dvasia.
Mūsų valiutinė sąskaita: Nr. vadintą „Mes ir pasaulis", nes
23006097 Tremtinių choras. ten pateikiamos įvairios ži
AB Lietuvos taupomasis ban nios iš Lietuvos ir kitų pasau
kas Rokiškio skyrius. Banko lio kraštų. Žinios yra suglaus
tos, be ilgų išvedžiojimų, bet
kodas — 60137.
pasakančios.
Ačiū
Virginija Dilienė daug
„Draugo"
vyriausiai
redakto
Choro vardu — vadovė
rei, Danutei Bindokienei, už
šio skyriaus įvedimą, jo reda
gavimui
pakvietusiai sumanų
KUR DINGO GRAŽUOLĖS
žurnalistą
Bronių Nainį, dau
LIETUVAITĖS?
gelio įdomių straipsnių auto
Seniai dainuojame apie gra rių. Bronius Nainys ne tik su
žuoles lietuvaites, mėlynakes, renka pasaulines ir Lietuvos
geltonplaukes, nuo Raseinių, žinias, bet parašo intriguojan
nuo Dubysos, nuo Nemuno ir čius straipsnius politiniais,
Nemunėlio. Spauda rasė, kad ekonominiais ir kitais Lietuvą
turistai iš Vokietijos, Ispani varginančiais klausimais.
Skaitytojai yra dėkingi Bro
jos važiuoja atostogauti Lietu
niui
Nainiui už jo pasišven
von vien dėl malonių ir gražių
timą
spaudos darbui, nes ra
lietuvaičių.
šymas
į spaudą pareikalauja
„Draugo" 2000.04.18 laidoje,
daug
laiko.
dr. R. Sidrys straipsnelyje
Ačiū vyr. redaktorei Danu
„Smulkmenos" rašo, kad „Miss
tei
Bindokienei, Broniui Nai
Kaunas - 2000" išrinkta septy
niui
ir kitų skyrių redaktoniolikmetė Oksana Semeniširiams-ėms
už pastangas savo
na. Toliau jis rašo, kad „Vil
rašiniais
prieiti
prie visų, gal
niuje ruošiamasi balandžio
ir
kitą
nuomonę
turinčių,
mėn. Taline vykstantiems rin
„Draugo"
dienraščio
skaity
kimams „Miss Photo Baltic
tojų.
2000". Juose Lietuvai atsto
Antanas Paužuolis
vaus septyniolikmetė Julija
Chicago, IL
Volšvič iš Vilniaus, keturiolik
metė Svetlana Lazareva, pen
kiolikmetė Viktorija Morozo
vaitė — abi iš Visagino, aš
tuoniolikmete Lidija Vasiljevą
Svėdasai —nuostabus gam
iš Vilniaus ir šešiolikmetė tos kampelis šiaurės rytų
Raimonda Valinčiūtė iš Rasei aukštaitijoje. Miškai, ežerai,
nių. Pavardės rusiškos ir tik žirgų lenktynės, na ir sėlių
Raimondos lietuviška. O kur palikuonys — žmonės. Viską
kitos lietuvaitės? Rinkimai — matysime ekrane, š. m. gegu
„Miss Photo Baltic 2000" im žės 2 d. antradienį, 2 vai. p.p.
plikuoja trijų Baltijos tautų PL centre, Lemonte, Bočių
gražuolių rinkimus. O gal menėje. Kviečia LB Lemonto
tautų nebeliko? Liko tik „na apylinkės socialinių reikalų
cionaliniai" žmonės pagal pi skyrius.
Mūsų mielam nariui

A.tA.
PRANUI GAIGALUI
mirus, liūdinčiai žmonai JANINAI, dukroms LIONEI,
LAIMLTEI ir DALIAI, žentams, anūkams ir
proanūkams nuoširdžią užuojautą reiškia
Vilniaus krašto Lietuvių sąjungos Čikagos
skyriaus valdyba ir nariai

Gertrūda ir Henrikas

Žemeliai

Dievui Amžinybėn pašaukus mūsų mielą

VALTERĮ BERŽINSKĄ,
nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią brangią draugę
LIUCUĄ.
Dr. Pranas Budininkas
Janina Jarašienė
Roma ir Viktoras Masčiai
Aldona Olienė
Prima Vaškelienė
Halina Žitkienė
Valė ir Eugenijus Geruliai

A. t A.
VACLOVUI BORTKEVIČIUI
Lietuvoje mirus, jo liūdinčioms seserims, mūsų mielai
dr. JANINAI JAKŠEVIČIENEI, MARIJAI
MARKULIENEI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią
užuojautą.
Danguolė ir Petras Griganavičiai

Buvusiam Lietuvos aviacijos
kapitonui

A. t A,
JUOZUINAUSĖDAI |
š. m. balandžio 15 d. į Amžiną
Poilsį iškeliavus, nuoširdžiausią
užuojautą reiškiame sūnui
BENITO ir dukrai JŪRATEI su
šeima.
Valerija Baltušienė ir dukra Virgutė
Mylimam Broliui

A. t A.
VACLOVUI BORTKEVIČIUI
mirus, nuoširdi užuojauta dr. JANINAI JAK
ŠEVIČIENEI.
Von Braun ir Stropų šeimos

A. t A.
ALBINAI JAKUBAUSKIENEI
mirus, jos vyrą JONĄ nuoširdžiai užjaučiame.
Elena Domijonaitienė

A. t A.
ALDONAI USELYTEI
PAVILIONIENEI

Regina Duobienė
Jonas Garla
Irena Manomaitienė
Petras ir Meilutė Ruliai

mirus, gilią užuojautą reiškiame Velionės Motinai
ONAI OSELIENEI, sūnums RYČIUI, DARIUI ir jų
šeimoms.
Čikagos skautininkių draugovė

O t a y k ApyUnldtt

mirus š.m. balandžio 21 d. Muenchen,
Vokietijoje, reiškiame gilią užuojautą žmonai
LUISAI, dukterims CONNY ir CARMEN su
šeimomis, seseriai GRAŽINAI AMONIENEI
ir kitiems artimiesiems.

Kaip 91 sėtini.

»

Marius ir Katryna Sodoniai
Henrikas ir Alicija Soliai
Juno Beach, Florida

t

Ar n e n o r ė t u m ė t e užsidirb
ti 15 dol. per valandą? „Cencus 2000" tarnybai reikalingi
darbininkai, kurie galėtų dirb
Penkių vaikų šeimoje augę
Apie juos bū 1 galima pasati nepilną laiką ir vakarais bei kyti: ..Praėjo
!iį. vandenį ir jaunėliai, kad ir kaip buvo slesavaitgaliais savo gyvenamoje varines triūbaMate ir šilto, piama. žinojo, kad jų tėvelis
G a u t a ž i n i a iš S a n F r a n SKUBLAJ REIKALINGA
apylinkėje eitų į namus ir tik ir šalto". J i » m
plojo
Anglijos, klausydavosi draudžiamo Va
cisco, CA, kad, labai ilgai sir
PAGALBA
rintų adresus. Reikia išlaikyti Vokietijos, Su
nijos, Vengri- tikano radijo, vyriausiasis bro
gusi, Tekle Pogirskiene-Jonas
egzaminą anglų kalba. Egza jos, Lenkijos.
r.etgi Afrikos lis Mečislovas — „Amerikos
1999 m. gruodžio men. Lie
mirė balandžio 25 d. Liko liū
minai lietuviams vyks trijose (Congoj konce
j salėse. Juos balso". Kai vyresnysis brolis
dinti duktė J u n o n a ir daug gi tuvoje gimė dvynukai — Vy vietose. Jaunimo centre (.5620
vadino
pirmą;
Lietuvos jau- Vidas įsigijo radiomagnetolą,
tautas ir Paulius. Jie abu
minių.
S. Claremont) pagalbininkai nųjų roko muz ;
namuose pasigirdo vakarietiš
antų
grupe.
gimė akli. Operacijos, kad vai
Nemokamai
p a s i t i k r i n t i kai praregėtų, daromos Ame bus egzaminuojami balandžio
..Gintarėliai'
O prasidėjo kos melodijos, tuomet trans
n u o o d o s v ė ž i o bus galima rikoje. Garsus akių specialis 28, 29 d., gegužės 5, 6, 12, 13, viskas mažd; g 1959-1960 liuojamos Luxemburgo, Lenki
gegužės 3 d. nuo 10 va!, r. iki tas, profesorius Bostone, suti 19, 20 d. (penktadieniais 7 metais, kai jut - Kauno meno jos radijo stočių. Nuo tada,
3 vai.p.p. St. Xavier universi ko vaikus operuoti. Vaikai su val.v., šeštadieniais - 3 vai.p. mokyklos (dab — J. Nauja- galbūt, ir prasidėjo Virgini
tete 13700 W. 103rd St.'. Susi tėvais atvažiuoja į Bostoną p.). Švč. M. Marijos Gimimo lio meno moky^ a • mokinukus jaus ir Eimonto klasikinių
tarti dėl priėmimo galite, operacijoms gegužės 15 d. Vai parapijos salėje (6820 S. į pirmuosius r. :zikavimo va- muzikantų karjeros „pabai
skambindami tel. 773-296- kų senelis renka pinigus, ir Washtenaw) būsimieji talki karus Kaune, K. Didžiulio gat- ga". Meno mokyklos styginių
ninkai bus tikrinami gegužės vės pirmajam
3731.
aukšte, pa instrumentų orkestro repetici
turi surinkęs dalį reikalingų
7, 14, 21, 28 d. (sekmadieniais kviesdavo kair.
nai,
kurių bu- jų pertraukų metu broliai savo Virginijus ir Eimontas Švabai groja „Jugo" vardu pramintame bare, kuris
lėšų. taip pat gavęs daug pa
12 vai.). Dariaus ir Girėno sa te rinkdavosi tu
„šviesdavo" tapo bene pirmąja 1990-ųjų emigracijos bangos lietuvių savaitgalinių su
,'metinė Kau- bendramokslius
žadų. Bet to dar neužtenka.
lėje (4416 S. Western Ave.) eg no inteligenti
Septy nerių vakarietiškai, smuikais imi sibūrimų vieta.
Todėl kreipiamės į J u s . Ame
zaminai vyks gegužės 1, 8, 15, metų Virginijųrikos lietuviai, prašydami pa
ir aštuonme tuodami gitaras Ckas, be abejo, lygomis. J i s mokė brolius ne papasakoti daugybe nuotai
22 d. (pirmadieniais 7 val.v.).
tis Eimontas -ivabai, nešini nekeldavo ypatingo susižavėji tik muzikos, bet pasaulio sup kingų istorijų. Paklausti apie
ramos šiai nelaimės ištiktai
Informacija tel. 773-526-2539.
šeimai — kas galite padėkite,
smuikeiiais, 1, sdavpsi savo mo mokytojams), grodavo sa ratimo, kasdien primindamas gastroles Congo (tada — Liau
dar šeimos įskiepytas taisyk dies Respublika), muzikantai
kad vaikai galėtų matyti!
seno namo lai: ais prie durų, votiškus rock & roll'us.
V i e n o s v a l s o p o k y l i s ren už kurių, kaip
1962 metais pasaulyje pasi les: „galvok, ką šneki" ir „ne prisimena kuriozišką atvejį,
e dabar galvoAukas siųskite — čekius ra giamas balandžio 29 d. 8 v.v.
rodžius
grupei „Beattles", su šnekėk, ko nereikia". Ne pas kai vieno koncerto metu už
šykite: Lithuanian
H u m a n Lemonte, PLC Lietuvių fondo ja, vykdavo su.- -inkimai, pašjudo
ne
tik
Europa, bet ir Kar laptis, jog tais laikais išvykti į migo pirmoje eilėje sėdėjęs
Services Council, 2711 VVest salėje. Puikus „Bravo" mais nekesiai. kuru nelabai būtų
melitų
rajonas.
K. Didžiulio užsienį nebuvo lengva \o „Ok garbingo miesto meras. Alsio
patikę
sovietų
•
•.ldžiai.
71 st Street. Chicago, IL tas, Virginijaus Švabo šokių
gatvės
kiemuose
prasidėjo tava" nemažai koncertuodavo se (40 C-104 F laipsnių tempe
Fortepijonu
."įtariant gar60629 ant čekio pažymėkite, muzika, sportinių-grupinių šo
užsienyje). Broliai puikiai pri ratūra) salėse reikėjo atlikti
„koncertai",
kurių
negirdėta
bios
atmintie
dainininkei
kad a u k a skirta dvynukams.
kių kolektyvas „Svaja", daini
simena, kai saugumiečiai kvo ne tik „lingala" kalba išmoktų
muzika
sutraukdavo
ne
tik
Beatričei
Grin
-vičiūtei,
kuri
Aukos nurašomos nuo mo ninkės iš Kauno Loreta Umbtė
jų kaimynus, mat per dide dainų, bet ir rusišką-„privalo
„atpažindavo" rolius tik ran- gatvės paauglius. Vietinės ne
kesčių Tax. I.D. 36-3163350.
rasienė ir Audra Simanonytė,
lis
.judėjimas" vyko toje Šva- mąją" — „Mano adresas —
B i r u t ė J a s a i t i e n ė „Lietuvos vyčių" tautinių šo kos palytėjimu žirnis ir Virgis klaužadų gaujos vadeiva, suži
bų
šeimynoje (giminės JAV. Sovietų Sąjunga". Atlikėjus
dainuodavo t ė v ' i ų išmokytas nojęs, kad ansamblis neturi
A u t o b u s a s į „ T r a v i a t o s " kių grupe — papuoš ir pratur lietuvių liaudie- dainas, griež pavadinimo, pasiūlė vadintis Australijoje). Išgelbėjo ruso stebino tai, kad suprakaitavę
spektaklį
nuo
Marquette tins koncertinę programą.
davo smuikais kaip įmany „gintarėliais". Taip ir gimė, karininko žodis, jog tai — juodukai plojo tada, kai buvo
„tikra tarybinė šeima". Perse dainuojama; pasibaigus dai
Eligijus D o m a r k a s reži Parko Švč. M. Marijos Gimimo
Mokytoja D a l i a Gedvilie dami pritarti d: :žiajai solistei. vėliau praminta pirmąja. Lie
suos šiais metais Lietuvių parapijos bažnyčios. 69th ir n ė šios vasaros Mokytojų kur Tų „ k a m b a r i n i . ' koncertų au tuvos jaunųjų roko muzikantų kiojimas baigėsi, tačiau ren nai, salėje stodavo musėmis
operos statomą spektaklį .,La Washtenaw. keleivius, kurie suose Dainavoje pasakos, kaip ditorijoje buvo :ailininkas An grupė „Gintarėliai". Repertua giantis kelionei į Suomiją, ne zvembianti tyla...
..Traviata". Violetos partiją yra įsigiję autobuso bilietus mokyti dainavimo lituanisti tanas Žmuidzir vičius, skulp ras ir meistriškumas augo, jau buvo aišku ar brolius išleis —
Geriausieji „Gintarėlių" lai
komjaunimui. kai truko neilgai. Po Romo
dainuos Sigute Stonyte. Alfre 1 nenusipirkę turėtų pasisku nėse mokyklose ir surengs torius P e t r a s Rimša ir kiti, nebeužteko skolintų, ar iš fa nepriklausė
do - Audrius Rubežius. operą binti 1 , paims 1:15 vai. p.p., o choro repeticijas, kursai vyks kurių, „ne kain.nų", broliai ir neros susikaltų instrumentų, Skubiai „užsimanius" tapti Kalantos susideginimo Kaune,
atsakymas 1972 metais, roko muzikan
reikėjo augti... Sovietų kariuo komjaunuoliais,
diriguos Alvydas Vasaitis. G. prie Bnghton Parko Nekalto nuo rugpjūčio 6 iki 13 d.
nepažinojo.
menėje tarnavęs brolis Mečius buvo — „ne". Priežastis — per t a m s Lietuvoje vietos nebeli
Verdi ,.La Traviata" spektak M. Marijos Prasidėjimo para
siuntė į Kauną „nurašytas" didelis domėjimasis Vakarais. ko. Žinoma, Eimis ir Virgis
lio premjera vyks gegužės 7 d., pijos bažnyčios, 44th ir CaliDaugelis p r i s i m e n a sėk
J Suomiją 1970 m., kur tuo Švabai nenutraukė savo muzi
radijo ausines, brolis Vidas
sekmadieni, 3 vai. p.p. Morton fornia. sustos 1:30 vai. p.p. Iš mingas keramikės Noros AušS k c ibi m a i
projektavo, gamino dalis. 14- met vyko TSRS Kultūros die kinės veiklos, bet tai buvo jau
auditorijoje '2423 S. Austin Lemonto kitas autobusas iš rienės parodas Čikagos Čiur
mečiui Eimiui teko įrodyti nos, Švabus visgi išleido. Mil nebe „Gintarėliai"...
Blv.. Cicero, I L L Fooperinis vyks nuo Pasaulio lietuvių lionio galerijoje, kur ji rodė
biuntmi
iipmm.ii
savo fizikos žinias. Buvo paga žiniškų Helsinkio koncertų rū
koncertas bus rengiamas ge centro 1 vai p.p.: juo rūpinasi briaunuotų formų, švelniai
Kūrybinį grupės palikimą
per TRANSPAK
mintos (tada tai atrodė ste mų, kuriuose prieš porą dienų ženklina kažkur Lietuvos ar
gužės 14 d., sekmadieni, 3 Lemonto LB socialinių reikalų glazūruotas porceliano vazas.
Padedam persikraustyti
Lietuva.
buklas) trys elektrinės gita koncertavo ..Roiling Stones", chyvuose dūlėjantys įrašai ir
vai.p.p. Jaunimo centre. Bilie komiteto pirmininkas Gedimi Keramikė rengia naują paro
(įstaiga D
r- p.iM u,- j
ros, kuriomis grojo broliai salėje surengtoje jaunimo dis dvi plokštelės. 1970 m. M. Ta
tus galite įsigyti ..Seklyčioje" nas Kazėnas, tel. (630) 243- dą Lake Side galerijoje (15486 Darbo
vai '»
bo vai
'» SS k j v l i . n M-S|<| •) į
Švabai
ir Jonas Toleikis, mu kotekoje įvyko tai, apie ką pri mošiūno pastangomis į JAV
'2711 W. 71st Št.. Chicago, IL 0791. Važiuojantys autobusu Red Arrow Hwy.. Lakeside,
Tel 1 7 7 3 8 * 8 1 0 5 0
šamaisiais — Valerijus Šaly- simena ne tik „Gintarėliai". buvo atvežti „Oktavos" ir
60629: tel. 773-476-2655/ sa yra prašomi nesivėlinti, pas Michigan, tel. 616-469-3022;
• Amerikos L i e t u v i ų ra ginas.
Apie
„Gintarėlių" Nuskambėjus keliems „Okta „Gintarėlių" įrašai. Dr. J. J.
vaites dienomis nuo 9 vai. iki 4 kirtoje vietoje rinktis truputį balandžio 29 d., šeštadienį,
vai.p.p., šeštadieniais nuo 10 anksčiau, nes autobusai iš nuo 3 iki 6 vai.p.p. Bus ekspo dijas, vad. Anatolijus Siutas - ..bruzdėjimą" sužinojo Kauno vos" kūriniams, kaip įprasta Stuko dėka New Yorko „Euporą dainų atliko „Gintarė
vyks nustatytu laiku.
vai. iki 2 vai.p.p.
rotone" įrašų studija išleido
nuojamos ne tik dekoratyvinės kiekvieną sek nadienį 7 v.r. jaunimas, netrukus jie tapo
liai"
(„sovietinių" grupių kon
per
WCEV
14.50
AM.
Tel.
Kauno Politechnikos instituto
plokštelę „Jūreivių keliai ir
vazos, bet ir kompozicijos su
Vienos v a l s o p o k y l į v e s
certų repertuare galėjo skam
773-847-4903 adresas: 4459 šokių vakarų dievaičiais.
kitos dainos...", 1972 m. Rygos
Mis Lietuva' 94 - J u r g a Tarno33 p ė d ų a u k š č i o Naujojo figūriniais elementais. Dau
bėti tik 15 proc.
užsienie
S.Francisco,
Chicago,
LL60632.
garso
irašų studijoje buvo
nienė (Lietuva; ir J o n a s Va- tūkstantmečio madona jau ku giau žinių apie parodą galima
Nepaisant, kad Kaune buvo tiškų dainų). Tačiau M. Tamo
įrašyta
bendra „Oktavos" ir
riakojis -JAV). Pokylyje, kuris rį laiką keliauja per Čikagos gauti tel. 800-362-7251. Nuo
ir daugiau roko muzikos gru šiūnas, sugriaudamas iš anks
įvyks jau šį šeštadienį, ba arkivyskupijos
parapijas. Čikagos iki Lake Side galeri
pių: „Kertukai". „Raganiai", to paruoštą programą, neti „Gintarėlių" ploštelė...
landžio 29 d. PLC Lietuvių Trims Lemonto katalikų para jos - apytiksliai viena valan
Likimas taip lėmė, kad 1991
„Nuogi ant slenksčio", „Ne kėtai tarė: „Mažiukai, grokit!
fondo salėje, išvysite daug pui pijoms ir Pal. Jurgio Matu da kelio.
nuoramos", „Aitvarai", „Gė Grokit viską, ką mokat!". Ta metų Maskvoje vykusio pučo
kių šokėjų, išgirsite daug ge laičio misijai skiriamos dienos
les", „Gintarėliams" nusišyp
ir prasidėjo... „Gintarėliai" metu Švabams pavyko ištrūk
NESĖKMINGA FUTBOLO PIRMENYBIŲ sojo laimė. Dabar gerai žino da
ros muzikos. Atvykę į šią nuo balandžio 29 d. ryto iki
mate. kaip scenos užkulisiuo ti į Ameriką. Po beveik 65 va
švente, tuo pačiu paremsite gegužes 7 d. ryto. Statulą gali
mos
estrados
daininkės
Jani
PRADŽIA „LITUANICAI"
se orkestro „sargai" saugu landų kelionės jie pasiekė dė
neįgaliuosius Lietuvos vaikus. ma lankyti bet kuriuo paros
nos Miščiukaitės vyras garsus miečiai bandė sustabdyti va dės Šamo žemę, kur muzika
Balandžio 16 d. popietę Le nas iš nauje~. ų žaidėjų, toliDar gaiima užsisakyti vietas i metu. Vieną valandą galėsite
saksofonistas Rimas Brazaitis dovo ..muziką", tačiau buvo virto tik hobi. Giminių pade
monte
vykusiose futbolo rung- mu baudos < ūgiu pasekmę
šį renginį, skambinant tel. melstis gegužės 1 d. nuo 2 vai.
pasiūlė pabandyti jėgas tuo per vėlu, sale griaudė. Sekan dami, įsikūrė Čikagoje, savait
Beatai po 6 vai.v. 630-629- po pietų kartu su kunigais tynėse „Lituanicos" vyrai pra sušvelnino. N 5 ir labai spau- metu Lietuvoje jau garsiame
galiais grodavo Lietuvių gau
pasekmės „Oktavos" estradiniame or čios dienos Suomijos laikraš siai lankomuose baruose, gro
2917 arba Tomui tei. 773-297- John Kuzinsku ir Algirdu Pa rado visus tris taškus. Pirma džiant var7. is,
čiuose mirgėjo antraštės, skel
2857. Svečiai prašomi nesivė- lioku. Adresas: Mt. Assisi Aca- me futbolo pirmenybių susiti taip ir nepav;. > išlyginti.
kestre. Išgirdęs jų grojimą. biančios, kad pagaliau Sovietų jo pusbrolio Sauliaus Gylio su
Be jau mir.i > Laimono By- ..Oktavos" vadovas kompozi
luoti - Vienos pokylis prasidės demy. 13860 Main St.. Le- kime šį pavasarį, mūsiškiai
burtame estradiniame ansam
turėjo
nusileisti
„Celtics"
viepirmą kartą torius Mindaugas Tamošiūnas Sąjunga davė savo muzikan blyje „Žiburys".
tauto,
aikštė
lygiai 8 vai. v.!
mont. Prašome atsilankyti.
tams laisvę, pirmą kartą pro
nuolikei 1-2.
matėme dar ; naujus talki pasiūlė ..mažiukams" (taip
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Austrijos a m b a s a d o r i u s Li'-tuvai Floriaa H a u g . Vienos valso pokylio orga kuris yra pats
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laiką „Lituanicos" vyrai spau Gediminą Bielską, tel. (708)
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„ubagišku' demonstracijų, o dėl žmonių abejingumo Dar yra laiko pasi de, bet be pasekmių. Gerai. 422-8376.
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