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Mindaugo karūnavimo dieną
įteikti valstybiniai
apdovanoj imai
Vilnius, liepos 6 d. (BNS) — į atsargą išleisti buvęs karinių
Prezidentas Valdas Adamkus oro pajėgų vadas pulkininkas
ketvirtadienį Valstybės dienos Zenonas Vegelevičius ir buvęs
proga beveik 80-čiai politikų, S. Raštikio puskarininkių mo
žymių kultūros, visuomenės, kyklos viršininkas pulkinin
išeivijos veikėjų įteikė valsty kas Bronislovas Vizbaras.
binius apdovanojimus.
Vyčio kryžiaus V laipsnio or
„Esate visuomenės dalis, ku dinai įteikti šešiems buvu
rios veikla pažymėta tautinės siems ir esamiems vidaus rei
ištikimybės ženklu", kreipda kalų sistemos pareigūnams.
masis į susirinkusius sakė V. Ordiną gavo buvę Aukščiau
Adamkus, ragindamas juos sios tarybos-Atkuriamojo Sei
nepamiršti savosios patirties mo apsaugos skyriaus darbuo
ir nepalikti jos vien tik atsi tojai, įskaitant ir buvusį sky
minimams.
riaus vadovą Artūrą Skučą.
Pasak prezidento, šiandieni
Didžiojo Lietuvos kunigaikš
nei Lietuvai ne mažiau reikia
čio
Gedimino III laipsnio ordi
ištikimybės toms vertybčms,
nais
apdovanoti pirmasis miš
kurios žmonių valią paverčia
kų
ūkio
ministras Vaidotas
valstybe, bendruomenę — tau
Antanaitis,
Pasaulio Lietuvių
ta, žmogų — kūrybingu istori
bendruomenės
valdybos pir
jos dalyviu.
mininkas
Vytautas
KamanV. Adamkus pabrėžė, kad
tas,
Vokietijos
smuikininkas
šiandien lieka svarbūs moder
nios tautos ir valstybės, tau Gidonas Kremeris, šiuolaiki
tinės tapatybės ir atvirumo nės penkiakovės čempionas
klausimai. „Kaip seniau, taip Andrejus Zadneprovskis.
11-ai nusipelniusių žmonių
ir šiandien tikrovė reikalauja
iš mūsų dviejų dalykų: išlai- • įteikti Didžiojo Lietuvos kunikyti pamatines bendruomenės gaikščio Gedimino IV laipsnio
vertybes ir deramai priimti ordinai. Tarp apdovanotųjų
esamojo laiko iššūkius", kal yra Santariškių klinikos vado
vas Antanas Vinkus, Vilniaus
bėjo Lietuvos vadovas.
Jo teigimu, atvirumas ir pedagoginio ir Kauno medici
ištikimybė — sėkminga jų nos universitetų rektoriai.
Tarp 25 asmenų, gavusių V
dermė virsta dideliais darbais,
reikšmingais ne tik žmogui, laipsnio ordinus, yra Lenkų
instituto Vilniuje direktorius
bet ir visuomenei.
'Ketvirtadienį
aukščiausią Ryšardas Badonas, 2000 metų
Lietuvos apdovanojimą — Europos dailiojo čiuožimo pri
Vyčio Kryžiaus I laipsnio or zininkai Margarita Drobiazko
diną — V. Adamkus įteikė ir Povilas Vanagas, jų trenerė
prieš 28 metus vardan Lietu iš Rusijos Elena Caikovskaja,
vos laisvės Kaune susideginu pirmoji trenerė Lilija Vana
sio Romos Kalantos artimie gienė, operos solistė Sigutė
siems. Prezidento dekrete dėl Stonytė, aktorius Antanas
R. Kalantos apdovanojimo pa Šurna ir kiti.
Dariaus ir Girėno medaliai
žymima, jog jis paaukojo savo
gyvybę, protestuodamas prieš įteikti Piotrui Niewinski, la
tautinį beteisiškumą ir sovie kūnų žūties vietos Lenkijoje
prižiūrėtojui ir tvarkytojui,
tinės valdžios savivalę.
Vyčio kryžiaus IV laipsnio bei Valerijonui Senvaičiui —
ordinais apdovanoti Lietuvos S. Dariaus ir S. Girėno atmi
kariuomenės kūrėjai, neseniai nimo puoselėtojui Kaune.

Apdovanojamieji atsisako
Nepriklausomybės medalių
Vilnius, liepos 5 d. (BNS)
— Septyni laureatai atsisakė
Nepriklausomybės
medalio,
kurį jiems skyrė prezidentas
Valdas Adamkus.
Trečiadienį apie sprendimą
nepriimti medalio paskelbė ži
noma disidente, viena „Kata
likų kronikos" leidėjų ir pla
tintojų Nijolė Sadūnaitė bei
kunigas Jonas Kastytis Matu
lionis. Bendrame pareiškime
N. Sadūnaitė ir kun. J. K. Ma
tulionis iį sprendimą aiškina
kaip protestą „prieš bailią
prezidento laikyseną dėl SSRS
padarytų Lietuvai skolų atly
ginimo".
„Taip pat norime atkreipti
žmonių dėmesį į pavojų Lietu
vos nepriklausomybei, kurią
šiandieną keliate, pažeisda
mas Konstituciją, proteguoda
mas Lietuvoje politines jėgas
su jų parsidavėliška dvasia,
pasenusiomis idėjomis ir se
nais pažadais", teigiama pa
reiškime.
N. Sadūnaitė prezidentą dėl
jo teikiamų apdovanojimų kri
tikavo ir per Vasario 16-ąją
surengtą ceremoniją. Tuomet i
prezidentūrą atėjusi N. Sadū
naitė garsiai protestavo prieš
ordinų įteikimą parlamentarei
Kazimierai Prunskienei, kurią
teismas pripažino slapta ben
dradarbiavus su KGB. ir pir
majam atkurtos nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybes vi
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daus reikalų ministrui Marijo
nui Misiukoniui, buvusiam
KGB karininkui.
Šią savaitę prezidento skirtų
Nepriklausomybės medalių at
sisakė signatarai Algirdas En
driukaitis, Algirdas Patackas,
Romualda Hofertienė, Atku
riamojo Seimo deputatė Rūta
Gajauskaitė bei Kauno kuni
gas Robertas Grigas.
Savo sprendimą jie aiškina
tuo, kad jaučiasi įžeisti dabar
tinės apdovanojimų skyrimo
praktikos bei kaltindami pre
zidentą nesuprantant laisvės
kovų dalyvių kančių.
Tuo tarpu Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir jo
pavaduotoja Rasa Juknevičie
nė pareiškė priimsią apdova
nojimą.
Prezidento atstovė spaudai
Violeta Gaižauskaitė sakė,
kad valstybės vadovas, teikda
mas apdovanojimus, atsižvel
gia į specialios komisijos reko
mendacijas. Ji pridūrė, kad
prezidentas turi konstitucinę
teisę teikti
apdovanojimą,
įvertindamas vieno ar kito
žmogaus nuopelnus, tačiau
..butu juokinga vadovautis
vien tuo, kad žmogus nori ap
dovanojimo, ar jo nenori".
Liepos 1 d. prezidentas pa
sirašė dekretą, kuriuo Nepri
klausomybes medalis skina
mas visiems 1990-1992 metų
Aukščiausios tarybos - Atku-

autoritetų".
Kartu V. Adamkus pridūrė,
kad yra dalykų, virš kurių net
karaliai neturėtų iškelti savo
asmens, tai — pilietinė bend
ruomenė, pilietinė santarvė,
solidarumas, kasdienės pa
stangos suprasti ir atjausti
vienas kitą, dirbti ir kurti kar
tu.
Kalboje, perduotoje per Lie
tuvos radiją liepos 6 dieną,
premjeras Andrius Kubilius
priminė, kad beveik prieš 750
metų Lietuvos didysis kuni
gaikštis Mindaugas pasiekė
didelę politinę ir diplomatinę
pergalę, kai 1253 m. liepos 6
dieną popiežiaus sprendimu
buvo karūnuotas Lietuvos ka
raliumi.
Pasak jo, šiandieninė mūsų
valstybės padėtis turi kai ku
rių panašumų su Mindaugo
laikų Lietuva, nes vėl reikia
ieškoti kelių į Europą, daryti
viską, kad mažintume savo
atitrūkimą nuo Europos Są
jungos valstybių bei neatsiliktume nuo sparčiai pažangos
keliu žengiančių kaimynų.
Premjeras išreiškė viltį, kad
istorijos pamokos nenuėjo vel
tui ir kad pavyks išvengti to
Nuotr.: liepos 6-ąją — Mindaugo karūnavimo-Valstybes dieną — Vilniaus kio neapibrėžtumo laikotar
televizijos bokšte buvo iškelta didžiausia Lietuvos vėliava. Beveik 1,300 kv pio, kurį išgyveno „pomindaumetrų ploto, 27 metrų pločio ir 48 metrų ilgio trispalvė, sverianti 130 kilogra ginė" Lietuva.
mų, didingai suplevėsavo 170 metrų aukštyje.
Vladimiro Guk*ieuuu IEIUI ouotr.
Valstybes dienos proga ket
virtadienį 10 valandą Vilniaus
televizijos bokšte, 170 metrų
aukštyje, buvo iškelta milži
niška, 1,300 kvadratinių met
V i l n i u s , liepos 6 d. (BNS) — me derinti ištikimybę savo rų (48 metrų ilgio ir 27 pločio)
Valstybės dienos proga Vil kraštui su atvirumu pasau trispalvė, plevėsavo dvi valan
niaus Daukanto aikštėje ket liui, kiek įstengiame siekti das. 12 valandą nuleidus tele
virtadienio vidurdienį suplaz tradicijos ir nuolatinio atsi vizijos bokšto vėliavą, trispal
dėjo trys Lietuvos trispalvės naujinimo darnos.
vės buvo iškeltos šalia prezi
V. Adamkaus teigimu, Lie dentūros esančioje Daukanto
bei iššautos trys šventinės
salvės — už karalių Mindau tuvos piliečiai privalo atsakyti aikštėje.
gą, sostinę Vilnių ir Lietuvos į klausimą, „ar baugiai stovi
Lengvo šilko vėliavą rengi
niuosime ant šio slenksčio, vis niui paskolino bendrovė „Vil
valstybę.
Šventėje prie prezidentūros suvedinėdami istorines są niaus parkai", kurie Kovo 11dalyvavo prezidentas Valdas skaitas, likdami brutalios so osios proga jau buvo ją iš
Adamkus, Seimo pirmininkas vietinės praeities įkaitais, ar skleidę. Dviem keltuvais iškel
Vytautas Landsbergis, kariuo sutelkę tautos kūrybos galias, ta vėliava tada uždengė Nacio
menės vadas brigados genero ryžtingai žengsime priekin — nalinę biblioteką. Ši vėliava
las Jonas Kronkaitis, vyriau atnaujindami Lietuvą, atnau yra įtraukta į Lietuvos re
sybės
nariai,
visuomenės jindami bendrą gyvenimą".
kordų knygą, o „Vilniaus par
Prezidentas citavo su lengva kų" direktoriaus Algirdo Noatstovai.
Kreipdamasis į šventės daly ironija sakytus profesoriaus meikos žiniomis, pasaulyje
vius, prezidentas V. Adamkus Algirdo Juliaus Greimo žo Lietuvos trispalvę pagal dydį
sakė, kad Valstybės diena yra džius, kad „lietuviai — karalių lenkia tik prieš keletą metų
graži ir prasminga šventė, tauta, jie nepripažįsta jokių išskleista JAV vėliava.
jungianti žmones į bendros is
torinės atminties broliją.
„Ši diena iškalbingais istori
jos pavyzdžiais mums liudija
tautinės ištikimybės, gyvos,
veržlios lietuvybės
svarbą.
M a s k v a , liepos 6 d. (BNS) ratimą Dūmos atstovai aiški
Juk minime Mindaugo kara
— Rusijos Valstybės Dūmos na tuo, kad, sovietinės val
lystę — daug vilčių teikusią
deputatų grupė ketvirtadienį džios metais į Lietuvos ekono
jauną europinę valstybę. Mi
paskelbė pareiškimą, kuriame miką buvo investuotos „di
nime ją kaip tautos istorinio
pasmerkė Lietuvos Seimo pri džiulės lėšos iš SSRS biudže
atsinaujinimo, jos modernė
imtą įstatymą, numatantį iš to". „Sunku paneigti faktą,
jimo „ženklą", kalbėjo prezi
Rusijos pareikalauti sovieti kad būtent RSFSR ir kitų
dentas.
nės okupacijos žalos atlygini SSRS respublikų pagalba ska
„Juk šiandien minime ir sa mo.
tino spartų Lietuvos pragyve
vo pačių rankomis sugriautą
„Valstybės Dūmos deputatų nimo lygio augimą, neraštin
Karalystę", pabrėžė Lietuvos
grupė smerkia Lietuvos Res gumo ir nedarbo likvidavimą",
vadovas. Jo nuomone, Min
publikos Seimo sprendimą teigė Dūmos deputatai.
daugo Lietuva perduoda es
Rusijos parlamentarai taip
kaip akivaizdžiai nedraugišką
minį istorijos priesaką — esa
pat
priminė, jog Lietuva turi
aktą, kuris neabejotinai turės
me stiprūs tiek, kiek pajėgianeigiamų pasekmių Rusijos būti dėkinga Sovietų sąjungai
Federacijos ir Lietuvos Res už „išlaisvinimą nuo fašistų
riamojo Seimo deputatams,
publikos santykiams. Ji taip okupantų" bei Vilnių, Vilniaus
kariams savanoriams, pasi
pat ragina Lietuvos Respubli kraštą ir Klaipėdą, kuriuos
priešinimo dalyviams, signa
kos Seimą minėtą įstatymą at Sovietų sąjunga Lietuvai per
tarams. Iš viso medaliu prezi
šaukti", sakoma BNS perduo davė 1939 metais.
dentas apdovanojo beveik 400
tame pareiškime, kurį pasi
* Lietuvos ambasada Ru
asmenų, tarp kurių yra ir sigrašė 20 Rusijos parlamentarų.
sijoje spėja, kad šiemet Lie
natarai, teismo pripažinti są
Trečiadienį deputatas Vikto
moningai bendradarbiavę su ras Alksnis siūle šį pareiški tuvoje turėtų apsilankyti dau
KGB — Virgilijus Čepaitis ir mą patvirtinti Valstybės Dū giau rusų. Ambasada spėlio
Kazimiera Prunskienė, bei už mos visuotiniame posėdyje. nes sieja su pagyvėjusią pre
pasikėsinimą sukčiauti kalin Tačiau nesulaukus paramos, kyba naudotais automobiliais.
tas parlamentaras Audrius dokumentas buvo įregistruo Pernai Lietuvoje apsilankė
4,454,000 žmonių iš įvairių
Butkevičius.
tas kaip deputatų grupės, o ne
valstybių, o 1998 m. —
Pirmosios nepriklausomy viso parlamento pareiškimas.
4,278,000. Rusų turistai pra
bės metais medaliais buvo ap
Jame sakoma, jog Lietuvos ėjusiais metais Lietuvoje pra
dovanota apie 44,000 asmenų.
Seimo
ketinimai pareikalauti leido 378,833 paras — kiekvie
Paskutinieji
apdovanojimai
kompensacijos
deputatams ke nas vidutiniškai po 5 paras.
įteikti 1940 metų vasario 16
i BNSi
lia
,.didelę
nuostabą".
Nesup
dieną

P a b ū k l u s a l v ė s sveikino
L i e t u v ą s u V a l s t y b ė s diena

Rusijos Dūmos deputatai
pasmerkė Lietuvos Seimo
įstatymą

L j Tėvynėje pasižvalgius
* į s t a t y m ą d ė l SSRS oku
p a c i n ė s ž a l o s atlyginimo
parengęs Seimo vadovas Vy
tautas Landsbergis sakė, kad
„santykiuose su Rusija yra
daugiau aiškumo ir tai nėra
labai jau blogai". Pasak jo,
tarpvalstybinių santykių labui
tenka išgyventi ir jų įtampos
padidėjimą. „Skaidrumas san
tykiuose visada kainuoja1 šiek
tiek įtampos", sakė jis. Įstaty
mui prieštaravusi parlamenti
nė opozicija teigė, kad juo pa
bloginami santykiai su Rusija.
Anot V. Landsbergio, Lietuva
turi savo valstybinę nuostatą
dėl SSRS įvykdytos okupacijos
ir aneksijos, tautinio tapatu
mo, žmonių, dvasinio, turto ir
valstybės struktūrų naikini
mo. Jo manymu, santykiuose
su Rusija „tie dalykai buvo
teisiškai apibūdinti ir įvertin
ti, tačiau ne iki visiško nuo
seklumo". Įstatymu vyriausy
bė įpareigojama „parengti iš
eitinius duomenis deryboms
su Rusija dėl okupacijos žalos
atlyginimo ar kitokių sprendi
mų", sakė Seimo vadas.

* Viena konservatorių va
d o v i ų , parlamentarė Rasa
Juknevičienė teigia, kad Nuo
saikiųjų konservatorių sąjun
gos (NKS) pirmininkas Gedi
minas Vagnorius „niekada ne
sidomėjo konservatyvizmu ir
neskatino jo". Ji stebėjosi, kad
G. Vagnorius „staiga tapo ide
ologijos šalininku politinėje
partijoje". „Labai gaila, tačiau
G. Vagnorius niekada nesido
mėjo konservatyvizmu ir nes
katino jo. Atvirkščiai, buvu
sios (konservatorių) valdybos
gelmėse visada buvo siekiama
ištrinti bet kokius centro de
šinės politinės jėgos pamatus
ir principus", teigė R. Juknevi
čienė. Ji sakė, kad, nors nuo
saikieji konservatoriai nėra
užsibrėžę tikslo kuo geriau pa
sirodyti artėjančiuose liki
muose, tačiau sakė įžvelgianti
„norą trikdyti rinkėjus", nes
bendrame partijų sąraše yra
dvi panašaus pavadinimo poli
tinės jėgos.
iBNSl

* „Tarp G.Vagnoriaus rė
m ė j u y r a i r įtariamu kont
rabanda asmenų", teigia „Lie
* Lenkijos prezidentas tuvos aidas" (LA), rašantis,
Aleksander Kvvasnievvski, jog Vokietijos firma „Nimpirmadienį atvykęs į Palenkės tech", kurią Specialiųjų tyri
vaivadiją, teigė, kad lietuvių mų tarnyba (STT) ir Vokieti
ir lenkų ginčą sukėlusi pasie jos teisėsaugos pareigūnai įta
nio užkarda turi būti įsikūrusi ria cigarečių kontrabanda,
Punsko apylinkėse, tačiau ne , 1995 m. buvo suteikusi didelę
būtinai dabartinėje vietoje — finansinę paramą tuometi
miestelio sveikatingumo cent niam konservatorių partijos
re, statytame už vietos lietu valdybos pirmininkui Gedimi
vių pinigus. Susitikime su Sei nui Vagnoriui. „Nimtech", ku
nų miestelio gyventojais A. ri vertėsi cigarečių prekyba,
Kvvasnievvski sakė, kad „turi 1995 m. gruodžio 22 d. pasko
vyriausybės atstovų ir pačių lino dienraščiui LA 800,000
pasieniečių pažadą kuo grei dolerių. Tada LA kontrolinio
čiau išspręsti šį ginčą". Tačiau akcijų paketo savininkė buvo
patys Punsko gyventojai jau konservatorių partija (jai laik
nebetiki, kad užkarda pasi raštyje kaip fizinis asmuo ats
trauks iš miestelio, nes tokių tovavo Saulius Šaltenis), o
pažadų girdėjo labai daug, bet „Nimtech" atstovai dėl pasko
los LA tarėsi su konservatorių
jie liko neįvykdyti.
IBNS>
partijos valdybos pirmininku
* Liberalų sąjungos val
G. Vagnoriumi, mat jis tuomet
dyba k r e i p ė s i į prezidentą
ir vėliau tvarkė visus partijos
Valdą Adamkų, siūlydama ne
finansinius reikalus.
pasirašyti Seimo rinkimų įs
* JAV pakrančių apsau
tatymo pakeitimų. Liberalų
sąjungos teigimu, rinkimų sis g a g a l u t i n a i n u t r a u k ė Lie
temos pakeitimas, antrojo rin tuvos laivo „Linkuva" paieš
kimų rato atsisakymas maži ką. Šią žinią liepos 1 d. AB
na rinkėjų galimybes rinktis, Klaipėdos transporto laivynas
pažeidžia politinės etikos tai gavo iš Lietuvos Užsienio rei
sykles. Pareiškime piktinama kalų ministerijos Konsulinio
si tokia praktika, kai sprendi departamento. Spėjama, kad
mai, griaunantys Lietuvoje „Linkuva" nuskendo netrukus
susiklosčiusią rinkimų tradi po to, kai perdavė paskutinį
ciją, priimami be diskusijų pranešimą. Laivo dingimas
mm
visuomenėje,
nepasiklausus taip ir liks paslaptis.
Seimą renkančių piliečių nuo
* K a u n o L a i s v ė s alėja
monės, nesuderinus jų tarp vėl p a t e i s i n a s a v o vardą
partijų. „Negi 64 Seimo nariai nukaliu akyse — iš centrinės
turi teisę spręsti už kelias miesto gatvės dingo užrašai,
dešimt tūkstančių ne konser beveik 7 metus draudę joje rū
vatorių ir krikdemų partijoms kyti. Laisvės alėja buvo vie
priklausančių piliečių, už mi nintelė gatvė Lietuvoje, ku
lijonus rinkėjų?", klausiama rioje rūkymas buvo vertina
Liberalų sąjungos valdybos mas kaip viešosios tvarkos pa
pareiškime.
Eita
žeidimas, baustinas 50 litų
* V i l n i a u s apygardos bauda. Tai ypač trikdė lauko
t e i s m a s s u s t a b d ė karo nusi kavinių lankytojus ir tų kavi
kaltimais kaltinamo Aleksan nių šeimininkus. Sprendimą
dro Lileikio bylą. Byla sustab panaikinti 1993 m. įvestą
dyta pirmadienį, kadangi A. draudimą Kauno miesto tary
Lileikis serga sunkia liga, ne ba priėmė gegužės pradžioje.
gali atvykti į teismo posėdį. Dabar rūkyti draudžiama tik
Bylos nagrinėjime jis negali netoli Laisvės alėjos esančia
dalyvauti net ir per vaizdo me Vytauto Didžiojo karo mu
konferencijos ryšį, gulėdamas ziejaus sodelyje, kur prie Ne
lovoje. Byla sustabdyta iki pa žinomo kareivio kapo dega
IBNS>
sikeis su teisiamojo sveikatos amžinoji ugnis.
būkle susijusios aplinkybės ir
KALENDORIUS
išnyks bylos sustabdymo pa
grindai. Tačiau atrodo neįtikė
Liepos 7 d.: Astas, Eitautas, Este
tina, kad 93 metų teisiamasis, ra. Sangailas, Skinute. Vilgailė. Vilisunkiai sergantis įvairiomis li baidas.
Liepos 8 d.: Arnoldas, Audrius,
gomis, tarp jų ir nepagydomo
Bite, Kilijonas. Kolonatas. Vaitautas,
mis, kada nors pasveiks, BNS. Valmante.
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ŠALFASS-gos 50-METIS
ŠALFASS-gos centro valdy
ba ruošiasi paminėti 50-ties
metų sportinės veiklos sukak
tį. Kaip žinoma, veiklos pra
džia yra registruojama 1947
m. lapkričio 29 d. data, Augs
burgo mieste, Vakarų Vokieti
joje, lietuvių sporto darbuo
tojų suvažiavimu, kuriame bu
vo įsteigtas Fizinio auklėjimo
ir sporto komitetas (FASK).
Antroji mūsų veiklos raidoje
data, tai 1951 m. spalio 27-28
d., kada įvyko pirmoji Šiaurės
Amerikoje Lietuvių sporto
šventė, Toronte, Kanadoje, tuo
metu pavadinta Olimpiados
vardu. Si šventė yra skaitoma
pradžia metinių sporto žaidy
nių Šiaurės Amerikoje, kurios
vykdomos jau ištisus 50 metų.
Pagrindinės, 50-osios, kartu
jubiliejinės, 2000-siais vyko
gegužės 5-7 d. Rytų sporto apy
gardoje, pravestos Baltimorės Lietuvių sporto klubo
„Atletai".
Lietuvių sportinė bei varžybinė veikla Šiaurės Amerikoje
buvo ir tebėra šakota bei įvai
ri, mums, sporto žmonėms,
daugeliu atvejų kėlusi pasi
didžiavimą. Krepšinio rinkti
nių išvykos, Pasaulio lietuvių
sporto žaidynės, bendradar
biavimo išvystymas su Lietu
vos sportininkais, bendradar
biavimas su Pasaulio Lietuvių
DOMISI LIETUVOS
KREPŠININKAIS
Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinės ir Kauno „Žalgirio"
komandos puolėju Mindaugu
Žukausku domisi Slovėnijos
klubas Liublianos „Olimpija",
kuriame praėjusį sezoną žaidė
Šarūnas Jasikevičius, perėjęs
į „FC Barcelona".
Apie tai paskelbta „Telebasket" interneto svetainėje.
Tad gali būti, jog kitą se
zoną „Žalgiryje" neliks nė vie
no Žukausko, nes aukštaūgiu
Eurelijum domisi Bolonijos
„Kinder", neseniai atsisakęs
Sauliaus Štombergo.
25 metų 219 cm ūgio E. Žu
kauskas, pripažintas geriau
siu LKL atkrintamųjų var
žybų žaidėju, dar turi galio

Bendruomene — simpoziumai
irkt.
Šią sukaktį centro valdyba
ruošiasi paminėti Metinių žai
dynių metu 2001-siais To
ronte. Buvusią veiklą susu
muoti ir užregistruoti, kad
išliktų ateičiai, ruošiamasi
išleisti leidinį — FASKASŠALFASS 50 - Iškilieji veik
los tarpsniai. Leidinį paruošti
pakviestas centro valdybos
narys, sportinės spaudos dar
buotojas Sigitas Krasauskas.
ŠALFASS-gos centro valdyba
kreipiamės į visus mūsų spor
to organizacijos žmones, pra
šydami prisidėti prie šio leidi
nio turinio. Kiekviena įdomes
nė patirtis, vienoje ar kitoje
sporto srityje yra laukiama.
Šioje knygoje nerašysime klu
bų kūrimosi istorijų, tai esame
atlikę anksčiau leidinyje „Išei
vijos Lietuvių Sportas 194484", kurį redagavo Čerkeliūnas, Mickevičius, Krasauskas.
Su geriausiais sportiniais
linkėjimais visiems. Laukiame
talkos ir sugestijų. Ryšiams
palaikyti Sigito Krasausko
adresas: 32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S
4R5, Canada. Telefonas (416)
766-5367. Internet —
skrasauskas@idirect.com
ŠALFASS-gos c e n t r o
valdyba

jančią sutartį su „Žalgiriu" iki
2002-2003 sezono, bet kitas
klubas žaidėją gali perpirkti,
sumokėjęs apie 350 tūkst.
JAV dolerių.
Kitu žalgiriečiu Mindaugu
Timinsku domisi ispanų klu
bai.
Taip pat paskelbta, kad lie
tuvis centro puolėjas, 25 metų
210 cm Alvydas Tenys, pasi
rašė dvejų metų sutartį su
Belgijos klubu Alsto „Okapi".
Praėjusį sezoną A. Tenys žai
dė NCAA „Rutgers" koledže,
pelnydavo po 2,2 taško ir at
kovodavo po 1,8 kamuolio. Ne
paisant kuklių rezultatų JAV,
jis turėjo keletą pasiūlymų iš
Lietuvos komandų — žaidėju
domėjosi „Šiauliai".
«
Elta

ŠALFASS-gos jubiliejinių žaidynių j a u n i ų E k l a s e s krepšinio laimėtojai, Čikagos ASK „Lituanica". Kairėje tre
neris Donatas Siliūnas, dešinėje t r e n e r i s Eligijus Lelis

KĘSTUTI IR ALVYDAI —
DIDŽIUOJAMĖS JUMIS
Š.m. gegužės mėnesį du Lie
tuvos studentai — Kęstutis
Marčiulionis ir Alvydas Tenys
sėkmingai baigė savo studijų
ir krepšinio dienas Amerikoje.
Kęstutis Marčiulionis baigė
Delaware universitetą, įsigyda
mas vadybos ir ekonomikos
bakalauro laipsnį. Alvydas
Tenys baigė Rutgers universi
tetą su Labor Relations baka
lauro laipsniu. Baigę ketve
rius metus įtempto darbo ke
lionę, jie dabar drąsiai prade
da žengti pirmyn ir keliauti
kitais, naujais gyvenimo ke
liais.
Pradžia
Kęstutis ir Alvydas savo ke
liones pradėjo prieš ketverius
metus. Jų atvykimo į JAV pa
grindiniai tikslai buvo —
įsigyti universiteto diplomą ir
tuo pačiu laiku tobulinti savo
krepšinio talentus, žaidžiant
prieš geriausius universitetų
žaidėjus. Šiuos siekius jie
įvykdė šį pavasarį- Jie baigė
puikiais pasiekimais krepšinio
aikštėse, o taip pat ir akade
minėse studijose, įsigydami
Amerikos ir lietuvių visuo
menės pagarbą.
Krepšinio aikštėje
Kęstutis
Marčiulionis
reiškėsi kaip įžaidėjas ir puo
lantis gynėjas. Antrais ir
trečiais metais jis savo
žaidimu padėjo Delavvare uni
versitetui laimėti savo konfe
rencijos čempionatą ir patekti
į NCAA turnyrą. Trečiais me

Prie krepšio veržiasi Kęstutis Marčiulionis, pasižymėjęs Delawere univer
siteto krepšinio komandos žaidėjas, o pastaraisiais metais net išrinktas
tos komandos kapitonu
Nuotr. Rimo Gedeikos

tais jis buvo savo komandos
geriausias tritaškių metikas ir
antras rezultatyviausias žai
dėjas. Tą vasarą Kęstutis žai
dė ir Lietuvos rinktinėje, ko
vojusioje dėl Europos pirme
nybių. Kęstutis čia buvo pats
jauniausias žaidėjas ir vienin
telis dar lankantis universi
tetą.
Paskutinieji< metai Kęstučiui
buvo ypač sėkmingi. Jis buvo
išrinktas komandos kapitonu.
Alabamos turnyre buvo iš
rinktas į geriausią penketuką.
Vėl buvo antras rezultatyviau
sias komandos žaidėjas, įmes
damas po 14.3 taško per žai
dimą. (Šis pasiekimas buvo
pats aukščiausias iš visų 32-jų
Amerikoje žaidžiančių Lietu
vos krepšininkų. Jis pasiekė
keletą Delavvare universiteto
rekordų, tarp jų — daugiausia
įmestų tritaškių. Pateko į
savo konferencijos geriausių
krepšininkų penketuką. Yra
pakviestas į Lietuvos olimpinę
komandą.
Alvydas Tenys, 6'11" ūgio
buvo centro žaidėjas. Jis kovo
jo Big East konferencijoje, vie
noje iš stipriausių JAV-se. Čia
jam dieną iš dienos reikėjo ko
voti prieš stipriausius, vik
riausius ir labai fiziškai žai
džiančius centrus. Alvydo ag
resyvumas, energingas gyni
mas ir kamuolių blokavimas
padėjo Rutgers universitetui
patekti į NIT turnyrą abejus
pastaruosius metus. Baigda
mas paskutinus metus, Alvy
das tapo 15-tj geriausiu Rut
gers u-to kamuolių blokuotoji].

Kitoje aikštėje
Kęstutis ir Alvydas puikiai
pasireiškė ir kitoje, žymiai
platesnėje aikštėje. Būdami
geri, draugiški ir kuklūs stu
dentai, jie greit tapo popu
liarūs ne tik studentų, bet ir
visų krepšinio žiūrovų tarpe.
Po rungtynių jie nevengė pasi
likti ir pabendrauti su žiūro
vais, o ypač su vaikais. Vai
kams jie labai patiko, nes
žinojo, kad nepaisant kiek
truks, jie visi gaus jų parašus
su šypsena ir maloniais žo
džiais.
Amerikos žurnalistai dažnai
rašė apie juos ir jų gimtąjį
kraštą. Daug rašyta apie Lie
tuvos praeitį, apie jos didvy
rišką kovą už laisvę. Šių stu
dentų dėka daug žmonių susi
pažino su Lietuva ir jos dabar
tine būkle. Galime didžiuotis
ir pripažinti, kad Kęstutis ir
Alvydas ne vien geri krepšinio
žaidėjai, bet ir puikūs jos am
basadoriai.
Lietuvių tarpe
Nors abu gyveno tolokai nuo
Philadelphijos; nors jų dienos
buvo užimtos mokslu, treni
ruotėmis ir rungtynėmis, jie
rasdavo laiko atvažiuoti ir pa
bendrauti su lietuviais. Atvyk
davo jie į bažnyčią, į minėji
mus. Aukojo laiką, treniruoda
mi jaunus mūs „Aro" krepši
ninkus. Nevengė padėti pra
vesti įvairius žaidimus gegu
žinėse, aplankyti lituanistinę
mokyklą ir atstovauti mūsų
.Aro" vyru komandai SALFASS-gos Vyrų krepšinio pir
menybėse.

KREPŠININKAS
MINDAUGAS BURNEIKA
Čia norisi bent trumpai pa
žymėti apie kitą Weatherfordo
junior" kolegijos žaidėją, ku
ris, beje, ten užbaigė jau ant
ruosius metus — Mindaugą
Burneiką — vieną iš labiau
siai pasižymėjusių Šiaurės
Texas valstijos junior" kolegi
jų lygos „player of the year".
Jis pasekė šioje mokykloje
žaidusių Nerijaus Puidos ir jo
žmonos Dainoros pėdomis ir
nuo šio rudens žais Havajų
universiteto (Honolulu mieste)
„Rainbov?" rinktinėje.
Apie šį jaunuolį dabar daž
nai rašo ir Havajų dienraščiai,
(juos mes gauname buvusios
Cicero gyventojos — Bronės
Jameikienės dėka). Ten pažy
mima, kad Mindaugas (jo ūgis
6 pėdos 7 coliai) yra pats ge
riausias iš naujai į Havajų
universitetą įstojusių krepši
ninkų (šį rudenį čia ateina
penki naujokai). Du iš jų yra
tiesiai iš Europos atvykstantieji (Haim Shimonovich iš Iz
raelio ir Bosko Radovič iš
Montenegro). Tačiau tik Bur
neiką, žinovų teigimu, turi
geriausią pasiruošimą krepšinyje ir tai jis įrodė žaisdamas
Amerikoje
Ed. Šulaitis

EUGB4EC. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn. IL
Pirmas apyi. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tei. 706-422-8200

DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ava., rfcfcory Hato. H.
Tel. (708) 566-8101
Valandos pagal susitarimą

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

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts R d , Hčkory HUs, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.

Tat (708) 598-4066
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VČHAS, M O , &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbam* lietuviškai
6918 W. Arcnar Ave. S * . 5 k 6
Chicago, IL 60638
TaLTO-229-9966
Valandos pagal susitarimą.

ARASZUOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Ave.,
Tower 1, Suite 3 C
Dovvners Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120

bėgo. Apgailestaujam, kad jūs
išvykstat, bet, antra vertus,
mes linkime jums daug laimės
ir sėkmės pradedant keliauti
• Ir netikintis į Dievą negali
naujais gyvenimo keliais.
negirdėti bažnyčios varpų
Rimas Gedeika skambėjimo.

Kęstuti ir A l v y d a i , tie jūsų
ketveri metai labai greit pra-

50-se Šiaurės Amerikos Sporto žaidynėse, Baltimor<>;f verkusiose š.m gegužės 5-7 d , vyrų tinklinio pirma vietą
laimėjus, Kal.fornijos „Banga" Komanda didžiuojas; , v o tarpe turedanu puikią žaidėją Zitą Kuliešyte.
Nuotr Elvyros Vodopalienes

J krepšį taiko Alvydas Tenys. 6' 11" agio Rutgers universiteto krepšinio
komandos centro žaidėjas.
Nuotr. R i m o Gedeikos
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PALAIDOKITE NATO VILTIS

Danutė Bindokienė

KAZYS BARONAS

Vis giliau šaknis įleidžia
politinė apatija +

Mūsų korespondentas Europoje
Atidarytos, bet siaurai

kvietimo jau 2001 m., nes ka
„Durys jums atidarytos, — riai Kosove turi susilaukti
tai žodžiai, kurie visą laiką paramos iš kaimyninių valsty
skambėjo Lietuvos, Latvijos ir bių. Bulgaro svajonės liko tik
Estijos sostinėse, ypač įjungus svajonėm, nes sąjungininkų
į ŠAS-gą (NATO) Čekiją, Ven sostinėse niekas nekalba apie
griją, Lenkiją. Suėjo metai, ta pasitarimus anksčiau 2002 m.
Vokietis A. Broesell savo
čiau apie plačių durų atida
rymą Baltijos valstybėms vi straipsnyje pažymi, kad ypač
siška tyla. Net ir ŠAS (NATO) Baltijos valstybėse jaučiama
užsienių reikalų ministrų po baimė. Jos galinčios tapti Ru
sėdyje Florencijoje šis klausi sijos - ŠAS-gos pasitarimų au
mas nebuvo įtrauktas į pasita ka, kadangi Maskva Baltijos
rimų darbotvarkę, aukščiau valstybių įjungime mato kartu
pastatant pasitarimus tarp grėsmę Rusijai. „Tokie ŠAS at
ŠAS ir Rusijos". Taip rašė stovų pareiškimai primena
gegužės 17 d. Miuncheno dien Šaltąjį karą", — pasakė Latvi
raštis JSueddeutsche Zei- jos prez. Vaira-Vike Freibertung", pakartodamas iš tikrų ga.
šaltinių Berlyno užs. reik.
Šiuo metu ŠAS yra gan
ministerijos aukšto tarnautojo komplikuotame pasikeitime.
žodžius: „Šiuo metu ši tema Ji nesuinteresuota ginčais su
neįtraukta į pasikalbėjimų Rusija. Be to, juk veikia taikos
planą, kadangi kiti svarbūs partnerystės ryšiai — sutar
klausimai stovi aukščiau už tys. „Atėjus tinkamam laikui,
naujų narių įjungimą".
viskas eis greitais žingsniais
Prie jų priklauso santykių pirmyn", — taip užbaigė savo
pagerinimą* su Maskva, ame komentarą Miuncheno dien
rikiečių apsigynimo raketų raštis.
klausimas ir kt. Manding, be
Baltijos valstybių įjungimo į
Europos Muzikos
ŠAS, laukia Albanija, Bulgari
festivalis
ja, Rumunija, Slovakija, Slo
vėnija, Makedonija. Baltijos
Šiemet, antrą kartą rengia
valstybės jautė pirmumą, tad mas „Europos Musicale 2000"
nenuostabu, kad Vilniuje, Ry festivalis, dalyvaujant 33-jų
goje ir Taline jaučiamas ner- valstybių atstovams. Daugu
vuotumas.
mas koncertų vyks Bavarijos
Estijos min. pirm. M. Laar sostinėje Miunchene.
Manding, Vengrija šiemet
Miuncheno dienraščio bendra
darbiui pasakė: „Nesvarbu, atžymi savo valstybės tūks
kam bus suteikta pirmenybė tantmetį, o Čekijos sostinė Pra
— svarbu, ar iš viso bus kal ha paskelbta Europos kultū
bama apie naujų narių pri ros miestu. Tad, savaime aiš
ku, kad didžiausias dėmesys
ėmimą".
Patys kandidatai ėmėsi ini atkreipiamas į tas dvi valsty
ciatyvos, sušaukdami gegužės bes.
Į koncertų ciklą „Europa
18-19 d. pasitarimą Vilniuje.
Po to Slovakijos min. pirm. Musicale 2000" įtraukta taip
Dzurinda birželio 4 d. visus pat Lietuva. Mūsų valstybės
pasitarimų dalyvius kviečia į atstovai pasirodys Miunchene
Bratislavą. Atrodo, kad dabar birželio 24 d. Max Joseph
Slovakija yra įstojimo centre, salėje, 8 v.v. Tai yra Dovydas
ypač dėl jos strateginės pa Geringas — violončelė ir Tat
dėties. Slovakijos pečius remia jana Geringas — piano. Jie at
Vengrija. Jos min. pirm. V. liks šiuos kūrinius: ErkkiOrban spaudai pasakė, kad be Sven Tiur „Dedication", Vy
Slovakijos negali būti jokių tauto Burkausko jSuite de
pasitarimų, jai turi būti už concert op 98, Peters Vasks
„Knyga" (tik violončelė), Ana
tikrinta ŠAS narystė.
Kodėl Vengrija taip remia tolijaus Šenderovo „Due CanKutavičiaus
savo kaimynę? Vengrija nori ti", Broniaus
užtikrinti Slovakijoje gyve „Rhytmus-Arhythmus" ir to
nančią vengrų tautybės gyven paties autoriaus „Perpetuum
tojų apsaugą. Deja, apklausa mobile".
parodė, kad 47 proc. slovakų
Latvijos atstovai pasirodys
yra priešingi ŠAS-gai ir tik 42 Landshute, Estijos — Miun
proc. pasisako už įsijungimą.
chene. Atskirai bus atžymėtas
Daug tikėjosi pietryčių Eu Graikijos komp. Mikio Theoropa, ypač po karo Kosovo pro darkio 75-tas gimtadienis. Jis
vincijoje, matant joje sąjungi diriguos Atėnų valstybiniam
ninkų karius leidžiant sąjun- orkestrui ir Atėnų radio sto
. gininkų lėktuvams skristi per ties chorui liepos mėn. 27 d.
Bulgarijos teritoriją. Bulgari Miuncheno Karaliaus aikštėje
jos min. pirm. I. Kostov laukė (Kionigsplataz).

SU PALAPINE I MEKSIKĄ
Nr.6
Tęsinys

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ

Vadovas tiksliai
per radiją siuntė informaciją
(kurią jau iš anksto raštu bu
vome gavę), bet trys motorna
miai prašovė pasisukimą ir
nnvažiavo į miesto centrą. Ka
ravanu važiuojant, dažnai
viens kitą seka aklai pasiti
kėdami, tad, vienam ne ten
pasukus, visas karavanas gali
jį pasekti. Fred rūpinasi, kaip
čia toliau viskas vyks, o mes,
pas „kaimynus" viešėdami,
matėme, kaip atvyko du pa
klydę motornamiai, sekdami
taksi. Žodžiu, jei svetimame
mieste paklysti, geriausiai vie
nam paimti taksi, o kitam sek
ti.
Vakare autobusu visi važia
vome į numatytą restoraną
pietums. Čia gavome atskirą
salę ir skaniai pavalgėme vie
tinių patiekalų. Pavalgius me
ninę programą atliko vietinis

Folkloriko baletas.
Grįžus į „stovyklavietę", o
tai buvo automobilių pasista
tymo aikštė viename vaikų
sportavimo parke, daugumas
nuėjo miegoti, o mes trise (aš
ir du vadovai) nukulniavome į
parduotuvę kai kurių atsargų
papildyti. Man buvo labai įdo
mu patikrinti, kuo čia skiriasi
maisto prekės nuo randamų
Michigane. Labiausiai dėmesį
patraukė nematyti vaisiai ir
daržovės, ir netvarkos vaiz
das, pvz. vaisių-daržovių pir
kimo vietoje nemažai šių gėry
bių buvo išsibėrę ant grindų,
sukiužę, pirkėjai ant jų lipa ir
toliau eina.
Gruodžio 28 diena
8:30 vai. r. autobusu ekskur
sija per miestą. Chihuahua
įkurtas 1709 metais ir spėja

Politikos labirintai eiliniam tus savo neapdairumo gai
žmogui neperprantami ir ne lėtis...
Vasarai krypstant vakarop
išnarpliojami... Arba taip ma
no įvairaus plauko politikai, ir ypač rudens pradžioje, suintikėdami, kad jie vieni pri tensyvės rinkiminė kampani
klauso kažkokiam „rinkti ja. Nėra vilties, kad šįmet ji
niam klubui", skirtam valdyti bus kiek kitokia, pozityvesnė,
ir formuoti gyventojų nuomo daugiau linkstanti į krašto vi
nes. Deja, pastaruoju metu daus ir užsienio politikos
net Amerikoje vis dažniau klausimus, negu ankstesniuo
pradedama apsižiūrėti, kad se rinkimuose. Skirtumas gal
tas „eilinis žmogus" turi savo būt tik tas, kad abu pagrindi
priemones politikos painia niai kandidatai šį kartą tokie
voms gvildenti: jis į viską nu bespalviai. Kaip lietuvių liau
1999-2000 mokslo metų Hamilton. Canada, Vysk. M Valančiaus lit. mokyklos užbaigimo iškilmėse ir 50 metų
moja ranka ir tesirūpina savo dis sakytų: „Meška su lokiu,
jubiliejaus proga buvusieji ir dabartiniai mokytojai. Pirmoj eilėj is kairės: buvęs vedėjas Kazimieras Mileris, A. reikalais. Politika — ypač abudu tokiu". Abu jie turi ne
Juozapavičius, Birutė Juozapavičienė, Antanina Mikšienė, Birute Antanaitienė, Marija Kalvaitienė, Kęstutis
rinktieji jos pareigūnai — pri daug patirties, kuri padėtų
Norkus, Juozas Krištolaitis; antroj eilėj: Loreta Mačyte. Vilija Nekrašienė, Silvija Stonkute, Aldona Volungienė,
Marius Gudinskas, Dana Lukavičiute-Sablinskienė. dabartinė vedėja Rūta Kamatytė, buvusi vedėja Vida Sta simenami tik tuomet, kai tie sėkmingai vadovauti kraštui
nevičienė; trečioje eilėje: Matas Stanevičius, Vladas Kezys, buv. vedėja Rasa Bakšytė-Pruden, Dalia Grajaus- reikalai atsiduria akligavyje, iš Baltųjų rūmų. Tiesa, jos dar
kaitė-Trumpickienė, Laima Lukavičiutė-Stoncienė, Irena Čerškuvienė, Rūta Valaitienė, buv. vedėja Onutė Sta kai valstybės mokesčiai, kyla, mažiau turi Texas gubernato
nevičiūtė.
ekonomika smunka, o nedar rius, bet už jo nugaros stovi
bas išlupa paskutinius centus šios valstijos milijonieriai, jau
iš
kišenės. Tuomet balsuotojai ne kartą kelią žaliais doleriais
BALTIJOS JUROJE NUSKANDINTI
grasina
„išmėtyti iš šiltų vietų nukloję pasirinktam kandida
Pernai Lietuvoje reklamos
BRANDUOLINIAI GINKLAI
valdžios
pareigūnus" ir arti tui į svarbias valdžios pozici
paslaugų buvo suteikta beveik
miausiuose
rinkimuose bal jas. Nors dabartinis viceprezi
Lietuvos reklamos skirtos rudens rinkimams į už 170 min. litų, iš jų tiesio
suoti
tik
už
tuos, kurie bus dentas jau antrąją kadenciją
agentūros skaudžiausių taba Seimą, joms pasitarnaus kaip ginės pajamos už tabako re
ko reklamos uždraudimai pa vienkartinė finansinė parama klamą galėtų siekti apie 15-16 rinkėjams dėkingi ir jais pa baigia savo pareigose, bet per
visus tuos metus ypatinga
sekmių laukia rudenį, iki ku ir bent iš dalies kompensuos min. litų. Tarptautinės rekla sirūpins...
rio, praradusios milijonines tabako reklamos draudimo mos asociacijos Lietuvos sky
Eilinis amerikietis, vasaros veikla ar įžvalgumu nepasi
pajamas, planuoja sumažinti daromą žalą.
riaus viceprezidentas, „Lukre- malonumų užliūliuotas, retai reiškė. Jis buvo idealus vice
veiklos kaštus bei atleisti dalį
Artėjant parlamento rin cijos reklamos" direktorius pagalvoja, kad šį rudenį reikės prezidentas: rėmė prez. Clinsavo darbuotojų.
kimų „karštinei" , politikai jau Marius Vaupšas spėja, kad dėl rinkti patį svarbiausią šalies ton politiką ir pirmasis pa
Tačiau gali būti, kad poli pradėjo žvalgytuves reklamos visiško tabako reklamos už pareigūną — prezidentą. O šokdavo nuo kėdės ploti, kai
tikų reklaminės kampanijos, firmose ir neoficialiai užsime draudimo per ateinančius 5 galbūt stengiasi apie tai ne prezidentas kalbėdavo į tau
na apie tai, kad agitacijai per metus bus prarasta apie 200 galvoti, nes nei vienas iš tą... O gal Al Gore sugebėjo
rinkimus į Seimą žada išleisti min. litų. Labiausiai nuo taba dviejų kandidatų iki šiol nepa „paslėpti savo talentus", kad
Kristaus kančios
gerokai daugiau lėšų nei ko reklamos uždraudimo nu traukė į save dėmesio. Iš nesužibėtų labiau už prezi
vaidinimai
išleido rinkimams į savivaldy kentės lauko reklamos verslu tikrųjų apatija artėjantiems dentą ir tie talentai pasirodys
užsiimančios bendrovės, kurių rinkimas yra kone visuotinė tik po rinkimų, jeigu jis pats
bių tarybas.
Gegužės 21 d. Bavarijos
Baltijos reklamos sąrašo pajamos, kaip manoma, su — kaip niekad anksčiau. Tiek įsitaisys Bill Clintpn vietoje?
Oberammergau
kaimelyje duomenimis, rinkimų agitaci mažės 32-37 proc. Neatme Al Gore, tiek George W. Bush
Pasižvalgius Amerikos poli
pradėti Kristaus kančios vai jai per šio pavasario rinkimus tama galimybė, kad dalis jų daugeliui sukelia tas pačias tikos laukuose (šiaip ar taip
abejones ir dvelkia tuo pačiu šis kraštas jau turi daugiau
dinimai. Jie rengiami kas de į savivaldybių tarybas televizi bankrutuos.
(Elta)
nekompetingumu. Net po pir- kaip 200 metų demokratinio
šimt metų ir sutraukia iki joje, spaudoje, radijuje partijos
1 minių rinkimų (respublikonų gyvenimo patirties) ir pama
spalio mėn. 500,000 žiūrovų iš išleido apie 996,060 litų. J šią
atveju) ar svarbiausio partijos čius juose tiek piktžolių bei
visų pasaulio krikščioniškų sumą neįtraukta reklaminių
kandidato parinkimo (iš de aštrių akmenų, neturėtume
valstybių. Vaidinimo tekstas straipsnių kaina, taip pat or KOPLYČIA ANT KRYŽIŲ
mokratų pusės) šie kandidatai stebėtis tuo, kas šiuo metu
yra labai ištaisytas, išbrau ganizuoti koncertai bei šven
KALNO?
nepasakė nieko, kas užtik vyksta Lietuvoje. Jeigu užsie
kiant iš jo antisemitinius sa tės. Lauko reklamos paslaugų
kinius.
minimu laikotarpiu nupirkta
Lietuvos Architektų sąjunga rintų balsuotojų palankumą ir nio lietuvius erzina ir stebina
Vaidinimą mačiau 1980 m., už 235,230 litų.
remia Šiaulių vyskupo Euge teiktų viltį, kad valstybė, pa nuolatiniai partijų persigrupanusipirkdamas programą su
Pažymėtina, kad šie skaičia nijaus Bartulio iniciatyvą pas tikėjusi jiems aukščiausias pa vimai ir visokios „naujos poli
vokišku tekstu. Nusiplovus vimai neatspindi politikams tatyti netoli Kryžių kalno mal reigas ketveriems metams, at tikos" kūrimai, tai tik dėl to,
rankas Pilotui, jis sako susi padarytų nuolaidų bei neat dos namus ir skelbia atvirą sidurs tikrai sugebančiose kad mūsų vyresnieji, turėję
rinkusiai miniai: „žiūrėkite, aš spindi mainų.
bet kokią politinę ar partinę
konkursą. Kryžių kalnas, tai rankose.
nusiplaunu rankas, jūs ver
Vis dėlto didesnius politikų visos Lietuvos tikėjimo ir vil
Apskritai, ypač pastarojo patirtį anais nepriklausomy
čiate mane paklusti jūsų spau užmojus gali apriboti finan ties bangakmenis. Jį gausiai dešimtmečio būvyje, rinkimi bės laikais, tebegyvena „se
dimui. Aš esu nekaltas šito sinės jų rėmėjų galimybės bei lanko maldininkai ne tik iš nių kampanijų pobūdis šiame nais prisiminimais". Nei parti
nuteisto kraujuje. Rabinai ir įstatymais nustatytos ribos. Lietuvos, bet iš kone visų pa krašte stipriai pakito. Kandi jos, nei politika nebėra tai,
minia skanduoja: 'Jo kraujas Remiantis Seimo rinkimų saulio kraštų, todėl reikia su datai, užuot įrodinėję balsuo kas buvo. Trūksta ideologijos,
tegul krenta ant mūsų ir mū įstatymu,
daugiamandatėje daryti sąlygas maldai ir susi tojams, kad jie tikrai tinkami programų ir apskritai gairių,
sų vaikų'. Toliau, rabinai ir apygardoje viena partija agi kaupimui. Vysk. E. Bartulio užimti norimas pareigas, kad kokie yra kurios partijos sie
minia vėl šaukia: 'Jis užsi tacijai galės išleisti ne dau nuomone, čia turėtų iškilti ko pasiruošę visas jėgas skirti kiai, tikslai. Todėl partijų na
tarnavo mirties bausmės' " giau kaip 1,000 vidutinių plyčia ar bažnyčia, galinti su žmonių gerovei, daugiausia riai nejaučia lojalumo ir kiek
(Das Oberammergau Passion- mėnesio darbo užmokesčių. talpinti 200-300 maldininkų. drabsto purvais į savo oponen viena pasitaikiusia proga pa
spiel 1980, Textbuch psl. 96- Šiuo metu tai būtų apie 1.1 Kviečiami atsiliepti visi, kurie tus ir įtikinėja, kokią klaidą suka keliu, kuris gali nuvesti į
97).
min. litų Tuo tarpu vienas gali prisidėti darbu, kūryba rinkėjai padarytų, atidavę už laimėjimą: į patogią, pelningą
vienmandatėje arba aukomis. Aukotojų pav juos savo balsą. Telieka dvi vietą — su visais priedais.
Šie visi sakiniai išbraukti kandidatas
1990 m. Vatikano, JAV, Izrae apygardoje agitacijai galės ardės bus iškaltos koplyčios išeitys: viena, nebalsuoti nei
Vis tik reikia tikėti, kad il
lio spaudimu. Pentagonas išleisti ne daugiau kaip 50 sienoje. Rašyti galima šiuo už „drabstytoją", nei už „ap gainiui tas blaškymosi laikas
1980 m. uždraudė JAV ka vidutinių mėnesinių darbo adresu: Lietuvos architektų drabstytąjį"; antra, išrinkti praeis ir politinis Lietu-vos gy
riams uniformoje stebėti Kris užmokesčių, arba apie 55,000 sąjunga, kalvarijų g. 1, Vil garsiau savo varžovą nieki venimas nusistovės, jėigB tuo
litų.
nantį. O tuomet ketverius me met nebus per vėlū„. *"_.
taus kančios vaidinimus.
nius, Lietuva. (Elta)
ma, kad čia gyvena beveik rėjo labai daug pasekėjų. Re
trys milijonai žmonių. Tiksliai voliucijai prasidėjus, vadas jį
kiek, neaišku, nes paskutinis pakvietė talkon. Revoliuciją
gyventojų surašymas buvo pa laimėjus, Pancho nenorėjo
vestas universiteto studen užimti siūlytą svarbią poziciją
tams, kurie jį kruopščiai atli valdžioje, tai ramiai gyveno,
ko. Tačiau sužinoję, kad už tai gyvulius augindamas, savo
jiems nebus užmokėta, dar pa plačią
nuosavybę
prižiū
sitarę su krašto prezidentu dėl rėdamas, tačiau jis dar vis tu :
atlyginimo, visą informaciją rėjo daug pasekėjų. Preziden
sudegino. Dabar visi laukia tas bijojo, kad jis nepradėtų
kito surašymo.
naujos revoliucijos, tad įsakė
Anksčiau apylinkėje žmonės jį likviduoti ir 1923 metais
vertėsi galvijų auginimu, si Pancho Villa, būdamas 45 me
dabro kasyklomis ir miško tų, buvo nušautas. Jo lavonas
pramone. Dabar kasyklos už buvo užkastas, bet po kelių sa
sidarė, medžiai iškirsti. Už vaičių rastas iškastas ir be
darbiauja daugiausia ameri galvos. Tu>> metu Amerikos
kiečių fabrikuose. Čia yra šim valdžia už jo galvą siūlė 500
tas JAV įmonių, o Juarez dol. Ar dėlto kas jo galvą pa
mieste net 200. Atlyginimas siėmė, ar ne, neišaiškinta, ir
menkas: 5-8 dol. per dieną. negirdėta, kad už jo galvą siū
Valdžia šiuos mokesčius kon lytus pinigus kas būtų atsi
troliuoja, kad algos nepadidė- ėmęs.
tų, kad neiškiltų nepasiten
Praėjus kažkiek metų. Pan
kinimas dėl algų skirtumo.
cho Villa buvo iškeltas į tautos
Šioje apylinkėje labai išgar didvyrius ir jo palaikai (be gal
sėjo Pancho Villa 1910 metų vos) buvo iškilmingai palaidoti
revoliucijos laikotarpiu. Jis Mexico City.
tuo laiku buvo plėšikas ir tu
Po jo mirties kilo klausimas,

kas paveldės jo turtą, nes atsi
rado 25 moterys, kurios sakėsi
esančios jo žmonos. Iš jų tik
keturios turėjo vedybų doku
mentus, tai valdžia atidavė vi
są turtą tai, kuri anksčiausiai
už jo ištekėjo. Ši moteris su
dukra gyveno Chihuahua
mieste, 40 kambarių name,
kurį Pancho Villa 1911-1914
metais buvo pastatęs. Kadan
gi našlė lėšų iš valdžios nega
vo, su laiku pardavė daugumą
turto, dalį namo išnuomavo,
dalį pavertė muziejumi. Mums
lankantis, dar ne visi ekspo
natų kambariai buvo baigti.
Sutvarkytuose buvo įdomios
Pancho Villa gyvenimo foto
grafijos, įvairūs revoliucijos
ginklai ir pan.
Meksikoje visokio smurto ir
revoliucijų netrūksta. Kadaise
čia gyveno daug Apache indė
nų. Ispanams užėmus šį
kraštą ir įsteigus didelius gal
vijų ūkius, nevisad buvo sau
gu keliauti, ar net savuose
ūkiuose gyventi, nes indėnai
gyventojus žudė. Ispanai pa

skyrė 200 dol. už indėno gal
vą. Taip pat suorganizuotas
klastingas užpuolimas, kurio
metu žuvo indėnų vadas ir
daug karių. Likę gyvi, indėnai
išsikėlė į šiaurę, į Ameriką.
Nekalto Prasidėjimo kated
ra pranciškonų pradėta statyti
1827 m. ir baigta 1926 metais.
Katedra pasižymi prabanga.
Krikštykla
importuota
iš
Prancūzijos, brangiai kainuoja
čia vaikus krikštyti, tad retai
būna krikštynos. Man čia di
džiausią įspūdį paliko Betlie
jaus prakartėlė: ji įruošta virš
didžiojo altoriaus, o ne šone,
kaip visur kitur teko matyti.
Po ekskursijos, punktualiai
1 vai. p.p., išvykome. Čia rei
kia padėkoti vietinei policijai,
kuri pakviesta atvyko ir, su
stabdžius judėjimą, leido vi
sam karavanui vientisai išva
žiuoti. Bėda, kad vietiniai ne
labai laikosi taisyklių ir kai
mes kirtome greitkelį, vienas
autobusas įsismaginęs būtų
mus nušlavęs, jei Romas laiku
nebūtų sustojęs ir jam pirme

nybę užleidęs. Ir tai su polici
jos priežiūra!
-'
Porą valandų pavažiąyjp per
dykumas, kartais pakijtiami
net iki 6,100 pėdų aukščjd, per
kalnus, įsukome į šiaip vaka
rui skirtą stovyklavietę. Ji
įruošta Cuahtemoc, 100,000
gyventojų miestelyje. Čia gy
vena menonitų sektos žmonės.
Juos Meksikos valdžia'atsi
kvietė iš Kanados, kad už
veistų galvijų ūkius ir vieti
nius pamokytų žemdrrijrstės.
Jiems žemę pardavė labai pi
giai ir vyrus atleido jroo ka
riuomenės prievoles. Menonitai labai darbštūs, jų. sodai,
daržai ir gyvenvietei, labai
švariai ir tvarkingai išlaiko
mos. Čia jokių šiukauų»tjokių
besilupančių dažų: prabangūs
namai pastatyti šalia įmonių,
viskas, kaip parodoje Tačiau
vietiniai jų žiniomis bei darbš
tumu nepersiėme. Nors val
džia reikalauja vaikams moks
lo bent šešerius metus, daugu
ma vaikų mokyklų nelanko,
sako neturi batų.
(B.d.)
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ANAIS LAIKAIS PRO MANO
AKIS
PRANĖ ŠLUTIENĖ
Viršuje guli plastikinis maiše
lis. Muitininkė, kažkur min
tyse nuklydusi ar užsižiūrėju
si, įkiša ranką į maišą ir iš
traukia ją mėlynais dažais
išteptą. Byla pasižiūri į mane
ir sako lietuviškai: „Gelbėk
mane". Aš atsakau; „Aš tavęs
nepažįstu". (Tuos dažus buvo
įdėjusi Bylos žmona Dalia
Sruogai tė.) Muitininkės su
grįžtant laukėme gerą pusva
landį, kol ji nusivalė rankas.
Tačiau tai dar nebuvo pabai
ga. Byla buvo ant rankos pasi
kabinęs tris ar keturis paltus,
įvilktus vienas į kitą. Rusė
muitininkė ilgai klausinėjo,
tikrino tų paltų kišenes, „padelkas", tačiau praleido.
Po Bylos — mano eilė. Aš,
užsimovusi dvejas džinsines
kelnes, vos begalėjau pasi
lenkti, jaučiausi kaip prikimš
ta dešra. Taip mes atveždavome savo giminėms po dvi po
ras džinsinių kelnių, kurias jie
Lietuvoje gana brangiai par
duodavo. Trečia pora — laga
mine. Muitininkė peržiūrėjo
mano daiktus, sumaišė juos,
ypač daug klausinėjo apie ma
no vežamas vaikiškas suk
neles ir joms pritaikytas kojinytes su gėlytėmis. Vis klau
sė: „Kam tokius drabužius vežate" — pridūrusi, jog pas juos
yra visokiausių suknelių. Aš į
tai atsakiau klausimu: „O ar
pati nebuvote maža mergaitė
ir ar nenorėdavote gauti dova
nų?" Jaučiausi taip, tarsi ma
no kraujo spaudimas būtų pa
kilęs iki 250. Mūsiškiai kant
riai laukė, begurkšnodami
Briusely oro uoste nusipirktą
konjaką, kurį vežė atseit pa
vaišinti apsilankiusius viešbu
M u i t i n ė Maskvoje
tyje svečius. Gurkštelėjau ir
Muitinėje veikia tik du pos aš — vienas karas laimėtas.
tai. Juos abu aptarnauja rim
Stebiu moterėlę: sudėjusi
tai nusiteikusios uniformuotos rankas, lyg būtų bažnyčioje,
moterys, atrodo, labai gerai kažin ko maldauja muitinin
atliekančios savo darbą. Mūsų kės. Po šios — dar du žmonės.
buvo dvidešimt devyni žmo Taip praėjo šešios valandos.
nės, tad pasidalinome į dvi Nuovargis neišpasakytas.
eiles. Jau žinojome, kad mui
Lagaminus susinešėme iki
tinė dirba griežtai, net Ameri autobuso, kuris nuvežė mus į
can Travel savininkas Aleksas „Maskvos" viešbutį. Paskyrė
Lauraitis buvo pataręs mums kambarius: po du žmones į
pasiimti plastikinių maišų, vieną. Mudvi su Virginija pakadangi rusų muitininkai be sidėjome daiktus ir nusileido
gailesčio išardo su meile supa me liftu vakarieniauti. Daugu
kuotas lauktuves ir dovanas. ma išgėrėme arbatos, paga
Nėra nė vietos, nė laiko vi mintos rusiškuose samovasiems be jokios tvarkos iš ruose, valgyti nesinorėjo. Po
mėtytus daiktus susikrauti.
tokios vakarienės grįžome į
savo
kambarius išsimiegoti,
Pirmos ponios ilgai klausi
nėjo, kodėl ji tiek daug visko nes kitą rytą mums buvo suor
vežasi. Iš jos paėmė keletą ganizuota ekskursija po Mask
daiktų ir atidėjo į šalį. Netru vą. Po to — pietūs, ir pagaliau
kus atėjo uniformuotas vyriš skridimas į Vilnių. Vilniuje
kis ir surašė visus atimtus turėtumėm boti apie ketvirtą
daiktus. Negirdėjome, ką jai valandą.
sake. tačiau žinojome, kad
Pusryčiai kaip pusryčiai, tik
grįžtant galima atgauti tuos keista, kad vienam žmogui pa
daiktus parodžius pažymėjimą skirta tik po vieną kiaušinį,
su daiktų sąrašu ir užmokėjus ant kurio su pieštuku buvo
kelių rublių baudą už „kontra užrašyti data ir numeris. Iš
bandą".
gėriau kavos ir paprašiau ant
Visi esame labai pavargę, ro puoduko. Man atsakė, kad
juk laukiame čia jau keturias jau gavau savo 75 gramus.
valandas. Dabar — prieš ma Tiek to, apsieisiu ir be antro
ne stovinčios moters eilė. Ji kavos puoduko. Nors mes,
atidaro savo lagaminą, iš jo amerikonai, ir labai mėgstame
klapsėdamas iššoka dirbtinių po antrą kavos puoduką išger
dantų žaisliukas. Muitininkė ti. Kas tie 75 gramai!
pasitempia, savo akimis ne
Išėję iš viešbučio, pamatėme
tikėdama, ką mato. Griežtai nuostabų paminklą — nepa
kažką sau panosėje sumurma kartojamą skulptūros skrydį į
ir padeda dantis į šoną. O ke erdvę — Gagarino garbei. Per
liautoja stovi rami, lyg niekur naktį tikriausiai nepastatė,
nieko. Muitininke atidaro kitą bet mes taip buvome išvar
lagaminą, pailgą metalinę dė ginti, kad vakar nepastebėjo
žutę — iš ten iššoka spyruokli me. Pakeliui į oro uostą apro
nis žaisliukas. Muitininkė dar dė miestą. Rytas buvo apsi
kartą sumurma ir tą žaislą niaukęs, krito šlapdriba. Pa
padeda į šalį. Tačiau dabar galvojome, kad toks pat oras
jau tikrinama moteris praran bus ir Vilniuje. Miestas niū
da kantrybę. Anglų kalba rus, žmonės apsimuturiavę, ir
įvyksta diskusija, po kurios vyrai, ir moterys su kepurė
žaisliukai grąžinami jos savi mis, kojos apautos ilgaauliais
ninkei Mes su dr O'diminu arba guminiais batais. Pra
Byla vos galime susilaikyti važiuojant didesnes aikštes,
garsiai nesusijuokę.
matėme spalio 7 dienai — Re
Atidaromi Bylos lagaminai. voliucijos šventei — skirtus

Nors jau dvidešimt penktą
kartą lankausi Lietuvoje, vis
ką nors nauja išmokstu.
Pirmas apsilankymas įvyko
1981 metais — tai buvo ne
laisva penkių dienų ekskursi
ja. Į Lietuvą reikėjo skristi per
Maskvą: iš Čikagos į New
York. iš New York j Briuselį, o
iš ten rusų „Aeroflot" lėktuvu
— į Šeremetjev tarptautinį
oro uostą Maskvoje. Pereinant
pasų kontrolę, susidarė tik
mūsų, atkeliavusiųjų iš Ame
rikos, eilė, jokio kito žmonių
susigrūdimo nebuvo. Prie pa
sų langelio jaunas sovietų ka
reivėlis atidžiai tikrino mūsų
ūgį. Žiūrėjo, kad jis atitiktų vi
zose nurodytus duomenis. Už
savo nugarų pastebėjome su
rašytus skaičius. Keletas mū
sų nusprendėme pajuokauti —
priėję pritūpiau ir vėl pasi
tempiau, kad ūgis neatitiktų
įrašų vizose. Vaikiška iš mūsų
pusės, tačiau buvome pavargę
kaip šuniukai ir norėjome pa
įvairinti to kareivėlio darbą. O
jaunuolis dirbo, ir tiek. Žiūrėjo
į mano vizą vieną kartą — ne
atitinka, antrą kartą — neati-,
tinka. Pagaliau nusprendžiau
atsistoti kaip reikia. Už ma
nęs stovintys elgėsi taip pat.
Perėję pasų kontrolę, radome
jau sukrautus mūsų lagami
nus, tačiau pasiimti jų nelei
do, kol visi žmonės nebuvo pa
tikrinti. Aplink stovėjo oro
uosto tarnautojai, žiūrėjo ir
stebėjo mus, kaip žmones iš
kitos planetos. O mes, jaunes
nieji, nekantravome ir juokus
tarp savęs krėtėme. Mūsų dar
laukė pats įdomiausias ke
lionės įvykis — muitinė.

daugiabutį namą, kurio ieško
jau. Prie namo įėjimo sėdėjo
trys pagyvenusios rusės mo
terys, galvas apsirišusios bal
tomis skarelėmis. Išgirdau jas
tarpusavyje
besišnabždant:
milicįja, milicija. Pamaniau,
kad jos mane palaikė esant
milicininke, nes buvau apsi
rengusi šviesiu ilgu lietpalčiu,
kaip filmuose rodo. Įėjau į na
mą, užlipau į trečią ar ketvir
tą aukštą, pasibeldžiau, tačiau
niekas neatsiliepė ir niekas
durų neatidarė. Nulipusi že
myn, bandžiau pasikalbėti su
tomis moterimis, tačiau nieko
neišėjo. Pro pirmo aukšto lan
gą išgirdau vos vos girdimą
balsą. Moteris klausė manęs,
ko aš ieškau. Atsakiau, kad
Marijos Jurgutienės. Moteris
Darbščioji visuomenininke, .sveikatos darbuotoja, Lithuan.an Mercy Lift pasakė, kad rytą Marijos bute
narė ir viena pradininkių, Prane Šlutiene su Lietuvos ResĮ -iblikos prezi buvo krata. Grįžau į viešbutį
gerokai išsigandusi, bet gerai
dentu Valdu Adamkum po jos apdovanojimo medaliu.
pakulniavusi.
pasiruošimus. Gidė išdresiruo jusius iš oro uosto mus pasiti
Kitą rytą Marija manęs lau
tai ir su pasididžiavimu pa ko minia žmonių, giminių: su
kė
prie „Gintaro" viešbučio. Tą
pasakojo apie ateinančią di gėlėmis, šampanu,
saldai
dieną mes rengėmės kelionei į
dingą žmogaus išlaisvinimo niais, tortais.
šventę. Abiejose kelio pusėse
Pirmos kelionės metu prie Kauną. Apie Marijos pasirody
buvo matyti daugiaaukščiai Vilniaus oro uosto susipaži mą man pranešė geras mano
monolitiniai namai. Kamba nau tik su Vilniuje gyvenan pažįstamas muzikas Feliksas
riai apšviesti lemputėmis be čiais giminaičiais, su tikru Bajoras, kuris lankėsi pas se
gaubtų. Arčiau oro uosto — pusbroliu Kęstučiu Kilike- serį Aldoną Čikagoje 1979 me
sukrypę ir pūvantys vieno vičiumi, jo žmona Teodora ir tais. Ją atpažinau iš nuotrau
aukšto mediniai
nameliai, vaikais Mindaugu ir Jurga. kos, kurią parodė Jurgutis
menki buvusios nuosavybės Apie kitus žinojau, bet per prieš kelionę. Išėjome pasi
ženklai. Juose dega šviesa, va karą ir sovietų okupaciją ry vaikščioti į šalia geležinkelio
dinasi, žmonės dar gyvena. šiai buvo nutrūkę. Pasitiko ir stoties esantį parką. Ten aš
Pakeliui vien tik skurdas, niū dr. Mečys, dr. Vitalija ir jų sū jai perdaviau pinigus, įdėtus į
ru, nesimato nė vieno žmo nus dr. Kęstutis Vitkai. Laukė cigarečių pakelį. Išsiskyrėme.
gaus, mus aplenkia tik žigu anksčiau apsilankę Čikagoje Kitą rytą ji vėl manęs laukė.
liukai.
Jurgis ir Zoselė Gaižauskai.
Grąžino man pinigus. Sakėsi
bijanti
naujos kratos. Tąkart
Atvežė į oro uostą, skirtą vi
Sulipome į mūsų laukiantį
daus kelionėms. Buvome suso autobusą ir nuvažiavome į susipažinau ir su Aloyzo ir
dinti į autobusą: mus, užsie „pirmos klasės" užsieniečiams Marijos dukra Daina. Jurguniečius, pasodino priekyje, vie skirtą viešbutį „Gintaras". tienė nusiskundė, kad paša- tinius — už poros tuščių i s - Kambariai skurdūs, vonios Iinta iš darbo, jai ir dukrai la
dynių. Lėktuve irgi buvome nėra, dušai be jokių užuolai bai sunku. Dažnai kviečia ap
atskirti nuo vietinių, mes — j dų, tualeto grindimis bėga klausinėjimui ir tardymui. Jas
priekį, o jie, irgi skrendantys į vanduo. Pasijuokėm su Virgi išlaiko jos sesuo.
Vilnių, gale.
nija, bandydamos įsivaizduoti,
Vieną dieną mums suorgani
Lėktuve skamba „Boney M" kaip atrodo antra; ar trečios zavo ekskursiją po Vilnių. Pir
muzika.
Dainuojama
apie klasės viešbučiai J Greitai už miausia turėjome sustoti ir
Rasputiną, liaudies žmogų, ir plūdo giminės, nvGsų mažame aplankyti Lenino paminklą
jo aferas su cariene („Ra. Ra. kambarėlyje nelik J .vietos a p  (Lenino, dabar Lukiškių aikš
Rasputin, lover of the Russian sisukti. Virginijos giminių tėje). Kai kas iŠ mūsų praėjo
ąueen"). Taip pat apie jo nepa apie 20, mano — trys. Ji ne me atsukę paminklui nugaras.
prastą draugystę su žydais. spėjo atidaryti lagaminų, ir Ar gidė tai pastebėjo, ar ne,
Pirmą kartą ansamblį išgir jau saujomis viską graibstė, mums buvo nesvarbu. Kitą
dau 1979 metais Italijoje. Šio stumdėsi, o aš su savo gimine dieną, po pusryčių, išvežė į
je šalyje buvo išleista ir jų ka trumpai pasikalbėjau apie pla Kauną. Pravažiuojant Elek
setė. Deja, jis nebuvo įsileistas, nus dvokiančiame tualete. trėnus, gidė su pasididžiavimu
į JAV. Taigi, šios muzikos mes Dar buvo atvykusi viena po aiškino apie naujai pastatytą
klausėmės pusantros ar dvi nia, paklausė, ar čia gyvena miestelį, kuriame nėra bažny
valandas. Tiek truko kelionė draugė Šlutiene (kokia aš jai čios. Keletas šuktelėjome: „Ar
draugė, pagalvojau), ir pasitei tai pasididžiavimas?*'
lėktuvu į Vilnių.
Lėktuvo salonas apleistas, ravo, ar neturiu atvežusi jai
Greta manęs autobuse sėdė
nuskuręs. Prie staliuko sėdė laiško. Mane tik šaltas prakai jo Virginijos pusseserė iš Ska
jome: Virginija Lapie, dr. Byla tas išpylė. Nežinojau nė to piškio, iš kur kilęs ir mano tė
ir aš. Kalbamės, geriame kon žmogaus pavardės, iš kurio tą tis. Kadangi mūsų grupė buvo
jaką, švenčiam, kad jau paga laišką „turėjau" atvežti. Ne maža, leido giminėms kartu
liau tiesiai į Vilnių, iš vais veltui prieš... išskrendant su važiuoti. Virgimjos tėvai irgi
tams skirtų plastikinių stik sitikau su Lietuvos konsulu kilę nuo Šetekšnos upės, ku
liukų (juos buvo pasiėmusi Čikagoje Petru Daužvardžiu. rios vienoje pusėje — Kupiškio
Virginija), juokaujame, ar šis Jis ir įspėjo, jog gali būti tokių apskritis, o kitoje — Rokiškio.
apskuręs lėktuvas pasieks Vil susitikimų. Patarė elgtis at
Pasikalbėjome, sakėsi pažįs
nių. Mus pavaišina obuolių sargiai, ypač su svetimaisiais tanti daug Vilimų, o aš — Vi
sultimis popieriniuose puodu ir net su giminėmis, mažai limaitė. Sakė draugaujanti su
pažįstamais. Kadangi nežino viena Janina Vilimaite-Barkuose.
me, kas jie yra ir kokia jų pas šiene, galbūt, mano giminaite.
Pagaliau leidžiamės Vil
kirtis, nes, pildant vizas, rei Kadangi buvome iš anksto
niaus oro uoste. Neramu, nes
kėjo pranešti giminių Lietu įspėti, kad autobusuose yra
nežinome, kas laukia ir ar
voje koordinates. Net patarė įrengta klausymosi aparatūra,
laukia, kas bus toliau ar kaip
perrašyti telefono knygutę, buvau atsargi. Daviau savo
ir iki šiol mus lydės žmogaus
kurioje turėjau nemažai JAV adresą, o už keletos savaičių
nuvertinimo jausmas... Šalta
aplankiusių svečių iš okupuo gavau registruotą laišką su
sis karas paliko savo pėdsa
tos Lietuvos adresų, su ku savo penkių mėnesių — ve
kus. Man ir Virginijai pirmas
riais norėjau Lietuvoje susi žimėlyje ir su čiulptuku bur
apsilankymas tėvų krašte.
tikti.
noje — nuotrauka. Tokią pa
Iš anksčiau Lietuvoje apsi
čią
nuotrauką aš turėjau. Taip
Pirmos kelionės metu turė
lankiusių žmonių girdėjome
ir
susipažinome
su mūsų pra
apie sekimus, ypač atvykusių jau atlikti vieną uždavinį: nu
iš užsienio lietuvių. Kaip mes vežti pinigus disidento, pabė dingusiomis giminėmis, su ku
perspėdavome pas mus, Ame gūsio į Ameriką. Aloyzo Jur- riais ryšys buvo nutrūkęs per
rikoje, besilankančius apie ga gučio žmonai. Ji gyveno Žir sovietizaciją.
limą šnipinėjimą, taip jie da mūnuose. Teko valgyti Žirmū
Atsiradome Kaune, ten mū
bar perspėjo mus. Kai kurie nų restorane, tad turėjau pro sų laukė buvusio vyro pusse
pažįstami artistai, rašytojai ir gos gerai įsidėmėti kelią. Ki serė Irena Petrauskienė, duk
giminės iš Lietuvos įspėdavo tos dienos popiete pati viena ra ir anūkė, brolis Povilas, pa
ir patardavo, kaip elgtis. Da pabandžiau nuvažiuoti į Žir motė ir kiti giminaičiai.
bar, po tiek metų, atsklei mūnus. Paėjusi keletą gatvių
Kaune aplankėme du muzie
džiami faktai, kad tiek mes, nuo viešbučio, įlipau į taksi ir jus: Čiurlionio ir Velnių, pa
tiek jie, gyvenę Lietuvoje, bu nuvažiavau prie Žirmūnų res valgėme viename viešbučio
torano. Restorane išgėriau ka restorane. Trumpam nuvežė
vome teisūs.
Atvykę į skurdžiai atrodantį vos, suvalgiau pyragėlį, norė prie Kauno pilies griuvėsių,
Vilniaus oro uostą, dar kartą dama praleisti laiką ir apgal šiek tiek pasivaikščiojome.
turėjome pereiti muitinę, dar voti tolesnius sava žingsnius, Kadangi ten buvo ligoninė,
kartą tikrino, ar nevežame o kinkos drebėjo. Iš restorano trumpai pasikalbėjome su
kontrabandos iš tos prakeik ėjau pėstute. Ėjau į kiemus, vaikščiojančiais pacientais ir
tos Amerikos. Kad tik nebotų ieškodama man reikalingo grįžome į Vilnių. „Gintaro"
per daug lauktuvių mūsų gi namo numerio. Vį» apsižval- viešbutyje vyko remontas, bet
minaičiams, juk Sovietų Są gydavau, ar kas nors neseka nesimatė, kad kas dirbtų, val
jungoje visa ko yra sočiai. Išė iš paskos. Pagaliau suradau gykla buvo uždaryta.
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ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
IR GYVYBE8 DRAUDaMAS.
Agentas Fiar* Zapois ir Off. Mgr. Auks*
S. Kana kafea aatuviakai.
FRANKZAPOUS
3208 1/2 VVeatOSth Street

Tat. (708) 424-8854
(773)561-6654
Kalame visų rūsių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti f
Romui teL 630-774-1025. s
madom Washers Needed!
40.000 per year. Wė nced 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
tave valid driver's licenseaad transportanoo Mušt be fluent in English.
LA. McMaboo Window WasbJng.
TeL 866-820-6155.

Reikalingas vairuotojas.
Turėti CDL. Kreiptis:
708-354-2678.
Legali imigracija į
Kanadą. Skambinti
Rimai tel. 708-218-0161.

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALTORS
QHC.(771im-MW
«aK(7«|4SriM

Htncmm mv>
RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui •
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
New Vttoa
12932S.UGraac*
Pak>Part,IL«MM
B M . : 70S-341-OSOO
VaiceMH:77MS4-?l»
Pifer: 70S-SM-2S73
F u : 70C-361-M1S
DANUTĖ MA VER
Oiiba naujoje įstaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Moteris ieško darbo: darbšti,
sąžininga, susikalba angliikai,
vairuoja automobilį. Gali prižiūrėti
senelius ir gyventi kartu. Turi
patyrimo: slaugyti, virti, siūti, kirpti
plaukus, masažuoti. Geros
rekomendacijos. Darbas gali būti
bet kurioje valstijoje. Skambiati
Daivai, tcL 1414-8S2-7922. m n

gtteo

PARKFIBLD FORD

_____

s«ikv«rkroo, .sporai urJHry veride"
•Nebate-kmiatoistor*»? • NekalbateangUlkai?

Ne problema! Vairuoti automobilį galite jau iianditn! Priimame visus pareinamus
kreditui gauti. Taip pat sutvarkome finansavimą, nežiūrint kredito istorijos.
Nepraleiskite šios progos! Užeikite pas mus:

11400 S. PvJaski Rd., Chicago, IL 60655
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296
B-mail: pparkfielddlaol.com ir pasikalbėkite su
ASTAPIBLBR
Pusryčius valgėme trauki
nių stotyje, ton gamino labai
skanius obuolių blynelius. Pie
tus valgyti veždavo kitur. Gi
minės galėjo prie mūsų val
gant prisijungti, jiems sumo
kėdavom už maistą. Šitaip ga
lėjome su jais praleisti šiek
tiek laiko, kurio turėjome la
bai mažai.
1979 m. Amerikoje lankėsi
rekonstrukcinės mikrochirur
gijos skyriaus steigėjas1, žy
mus chirurgas prof. dr. Mečys
Vitkus. Jo kelionė buvo plati:
aplankė kitose Amerikos vals
tijose dirbančius chirurgus, jų
tarpe ir dr. de Bakey, kuris ir
iškvietė dr. Vitkų. Su dr. Vit
kumi susipažinau Čikagoje
„Lietuviai televizijoje" pikni
ke. Jis buvo apsistojęs pas gi
mines Žebrauskus. Kitą dieną
nusivežiau ji i ligoninę, kurio
je aš dirbau, viską aprodžiau.
Jis turėjo progos praleisti joje
visą dieną, susipažinti su ligo
ninės chirurgais. Susitikome viešbutyje, kur
mes buvome apgyvendinti.
Apvažinėjome įdomesnes Vil
niaus miesto vietas. Aplankė
me buvusiame vienuolyne, ap
leistame pastate atidarytą Sa
piegos ligoninę, susipažinau
su vyriausiuoju gydytoju, ne
pamenu jo pavardės. Išlydė
damas jis rimtai man pirštu
parodė į kalnelį. Jis sakė, kad
tame kalnelyje yra slėptuvė
apsisaugoti nuo amerikietiškų
bombų, kai atskris bombar
duoti Lietuvą.
Viešbutyje prie lifto visą lai
ką sėdėjo vyrai, jie skaitė laik
raščius ir stebėjo, kas įeina ir
kas išeina. Susitarėme, kad
Vitkus mane paims kitą rytą 7
vai. Po pietų važiavome į eks<kursiją. Mano • kolegė lietu
vaitė Virginija Lapie, mūsų
ligoninės medicinos seserų
mokyklos direktorė, norėjo va
žiuoti kartu, bet nutarėme, jog
bus saugiau, jeigu į Raudonojo
Kryžiaus ligoninę važiuosiu
viena. Dviese mes galėjome
sudaryti papildomų problemų.
Toje ligoninėje buvo rekons
trukcinės
mikrochirurgijos

operacinis skyrius. Važiuojant
automobiliu, Vitkus manę.
įspėjo, kad jis neprašė leidimo
svečiui, o turėti jį reikia. „Eisi
me pro užpakalines ligoninės
duris, lipsime laiptais iki
penkto aukšto", — pasakė Me
čys. Paskui, pasižiūrėjęs į ma
ne, pasakė: „Kad galėčiau tave
pakeisti, jog neatrodytUmei
kaip amerikone".
Laiptinėje vyko remontas.
Dirbo trys moterys aukštais,
apdulkėjusiais ir nudėvėtais
batais, apdriskusiais ir purvi
nais sijonais,
ištampytais,
skylėtais megztiniais, galvas
apsigobusios dulkėtomis ska
romis. Veidai purvini, dulkėti.
Žiūrėdama į jas negalėjau pa
sakyti tų moterų amžiaus.
„Labą rytą" — pasveikinau
moterį su cemento plokšte vie
noje rankoje, kita ranka te
pančią cementą ant sienos,
pasilipusią ant tarp dviejų ko
pėčių ištiestos lentos. Tas
vaizdas man — kaip per širdį.
Labai norėjau nupaveiksluoti
jas, tačiau jausmai neleido
dar labiau tų moterų pažemin
ti. Ilgai į jas žiūrėti negalėjau.
į galvą atėjo mintis: kuo gi jos
nusikalto? Argi tai lygybė?
Amerikoje tuo metu feminis
tės kovojo už lygias savo tei
ses. Sovietų okupuotoje Lietu
voje jau seniai buvo lygybė.
Pagalvojau, ką darytų ameri
kietės, jeigu joms reikėtų dirb
ti tokiomis sąlygomis: visą
dieną kvėpuoti cemento dulkė
mis ir ištiestom rankom taip
sunkiai dirbti? Kaip gerai
būtų turėti nors keletą nuo
traukų, kad galėčiau parodyti,
kas yra tikrai moteriai sunkus
darbas už keletą rublių.
Persirengiau eiti į operaci
nę. Apsiaviau aukštus juodus
guminius batut. Tokių mes
Amerikoje nedėvime Kojos at
rodė kaip žvejo, įbridusio į ba
lą. Vitkus pasidžiaugė, jog
operacinėje įrengta nauja,
moderni šviesa. Sakėsi pats
važiavęs į Maskvą reikalauti
tų įrengimų.
(Nukelta į 5 palj

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
PRIEŠ ABSURDĄ

NORIU ĮSUKTI
PATRIOTU

nuomonės nesutampa. Taikai
išlaikyti jie nurodo du skirtin
gus kelius.
Algirdas Kanauka Andriaus
Konickio rašinyje įžvelgia to
kią teze: jei atleisime iš pa
reigų visus karius ir karinin
kus — pasaulyje nebebus ka
rų.
Šiai utopiškai sugestijai A.
Kanauka nepritaria ir todėl jo
klausia: ar išvengtume gaisrų,
jeigu panaikintume ugniage
sių profesiją? Arba: jei nebe
botų gydytojų, ar dingtų ligos?
Jis A. Konickiui kolegiškai
pataria: „Jei nori taikos, tai
sugebėk ją apginti!" Sena lo
tynų patarlė moko: „Para Bei
tum!
Stebint šią akademišką dis
kusiją, įdomu, kaip dabar atsi
lieps Andrius Konkkis. O Al
girdui Kanaukai nuoširdžiai
linkima periodinėje spaudoje
savo plačia ir gilia mintimi
dažniau apsireikšti!
Kun. dr. Bugenius
Gerulis
Pasadena, FL

* Restauruodami Lietu
vos didžiojo kunigaikščio
Vytenio motorizuotojo pėsti
ninkų bataliono „Geležinis vil
kas" patalpas, statybininkai
po keturiais tinko sluoksniais
aptiko tris naujas freskas.
Prieš du mėnesius ant tos pa
čios salės priešingos sienos
taip pat buvo rastos trys fres-

kos su Rusijos kunigaikščių
atvaizdais. Nė viena freska
nėra datuota, nežinomas jų
autorius, tačiau jos pakanka
mai gerai išsilaikusios. Kaip
teigia kultūros paveldo specia
listai, jos galėtų būti vietinia
me sąraše, kaip turinčios isto
rinę ir architektūrinę reikšmę.

Vilniaus universiteto rekto
rius R. Pavilionis prieš keletą
Visuomet galvojau, kad esu
mėnesių liūdnai pragarsėjo didis Lietuvos patriotas. Per
bandydamas prikergti lietu skaičius Z. Juškevičienės laiš
(Eitai
viams išeiviams „Prostitutia ką „Politinės partijos jungiasi
Magna" titulą. Dabar rekto ir skelbia naujos politikos pra
rius Pavilionis vėl pragarsėjo džią", savo patriotizmu suabe
A.tA.
Vilniuje, „Veido" turnalui at jojau ir nutariau peržvelgti,
skleidus jo finansines machi kuriais gėrimais aš mėgau
REGINAI SRIUBIENEI
nacijas.
juosi.
„Veido" birželio 21 d., Nr. 24 Lietuvoje, susilaukus svečių,
aplėktus šią žemelę, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą
laidoje yra straipsnis „Prieš tėvas padėdavo arbatinį „saBALJ, SŪNŲ ir DUKRĄ, seserį ANGELĘ
absurdą". Tai atliepia į tuo mavar" ant apskrito stalo. Ne
pačiu vardu pavadintą Pavi žinau, ar gėrėm rusišką „čaKARNIENĘ, pusseseres JANINĄ VJENUŽIENĘ ir
lionio knygą. Pasirodo, kad jų", ar kinietišką „dcha", bet
LAIMĄ VITKAUSKIENĘ.
knygos autorius gyvenime yra jis vadindavo arbata. Šiais lai
Birutė Preikštienė
ne prieš, bet už ekonomini ab kais geriu arbatą iš rytų, kavą
surdą. „Veido" korespondentas iš pietų ir vandenį iš įvairių
Regina Snarskienė
susidomėjo iš kur Vilniaus šaltinių. Sveikatos sumeti
universitete staiga atsirado mais geriu raudoną vyną (kar
Birutė Koįicienė
keletas naujų automobilių. tais baltą), sužadinti apetitą
Korespondentas smulkiai ap išmaukiu ir stipresnės.
rašo savo vargus, bandant su
Peržiūrėjus savo gėrimų mėžinoti, kiek būtent naujų auto gavimus, aiškiai liudija tauti
Mielai Sesei, valdybos sekretorei ir visų darbų
mobilių buvo pirkta ir kas jais nio sąmoningumo stoką. Man
talkininkei
važinėja. Universiteto reikalų dar blogiau, negu minėtiems
LD3TUV1ŠKOS SPAUDOS
valdytojas iš pradžių tvirtino, politikams Z. Juškevičienės
MYLĖTOJAI
ELENAI BALTRUŠAITIENEI
kad universitetas pirko tik du laiške. Man šviečia ne tik Ry
Lietuvoje esantis Valstybi
naujus ir vieną padėvėtą auto tų politikos žvaigždė, bet ir nis spaudos, radįjo ir televizi
negrįžtamai išėjus į Amžinuosius Namus, giliai
mobilį, bet vėliau, atminčiai Vakarų, gal ir Pietų.
užjaučiame dukras: BIRUTĘ, MILDĄ, RUSNĘ ir
jos fondas neremia kultūros
„prašviesėjus", pripažino, kad
Kadangi noriu išlikti lietu- istorijos leidinio „Suvalkija".
EGLĘ su šeimomis bei sesutę REGINĄ ir jos šeimą.
šiuos automobilius, du „Hyun vos patriotu, keičiu man įpras Be paramos svarbus žurnalas
dai" ir vieną „Audi", pirko uni tus gėrimų poreikius. Nusipir negali išsilaikyti. Kas galite,
Detroito Lietuvos Dukterys
versiteto administracija, o fa kau didesnį kiekį Utenos malonėkite paremti ir prenu
kultetai pirko dar keletą ma alaus ir kantriai laukiu Kal meruoti. Žurnalo redakcija
šinų.
kreipėsi į mane, todėl krei
napilio alaus.
piuosi į geros valios lietuvius.
Dieve,
duok
sveikatos!
Naujų automobilių pirkimą
Etnokultūros istorijos leidi
Jonas
J.
Kaunas
universitetas motyvavo labai
nys
„Suvalkija". Steigėjas Pra
Downers
Grove,
IL
paprastai: universitetas turi
no
Vaičaičio
draugija. Vyr. re
autononųją, tad lėšas naudoja,
daktorius
Zenius
Šileris, Vy
kaip nori ir perka, ką nori. Bet
JPARABELLUM"
tauto g. 32, LT-4520 Marijam
tuo pačiu metu R. Pavilionis
dėstė, kad pinigų nėra nei šil •Draugo" 2000.VI.6 dienos polė, Lietuva (Lithuania). Žur
dymui, nei ryšių paslaugoms, laidoje randame erudicija nalas leidžiamas kas trys mė
nėra už ką pirkti knygų, nei dvelkiantį Algirdo V. Kanau- nesiai. Užsienio lietuviams
kompiuterių. Pats Pavilionis kos straipsni „Atsakymas į SI metinė prenumerata 30 dole
vedė studentus į gatves ne VIS PACEM". Čia jis kole rių. 1999 metų nr. 6-tas (20)
studijuoti, o streikuoti ir rei giškai kritikuoja Andriaus Ko- didelio formato, gerame popie
riuje, iliustruotas, per 80 pus
nickio straipsnį.
kalauti daugiau lėšų.
Algirdas Gustaitis
Kaip matome, jie abu pasi lapių.
Automobilių pirkimo mecha sako ui pacifizmą, tačiau jų
Los Angeles, CA
nizmas irgi yra įdomus. Prieš
kurį laiką rektorius R. Pavi
lionis pardavė Vilniaus uni
ANAIS LAIKAIS PRO MANO AKIS
NEW WORLD CLUB COMMUNICATIONS, INC
versitetui savo padėvėtą auto
atsidėkoti sovietinės sistemos
mobilį "Hyundai* (VAZ 2104) (Atkelta iš 3 psly
2248 W.
CHICAGO AVE.
CHICAGO, [L60422
Motyvavęs tuo, tėvui? Mane labiau domino
už tuomet neregėtą kainą
TEL: 773-342-7382
15,000 litų. Pernai universite kad prisiūti pirštai ar ranka tuo metu aikštėje dirbę darbi
CELLULAR:
773-251-5122
ninkai,
tiesę
kažkokias
vielas.
tas automobilį (VAZ 21093), leidžia žmogui vėl sugrįžti į
Dėmesį
traukė
tą
vielą
lai
kuriuo dabar važinėja Pavi darbą, o darbingi žmonės, ži
lionis, pirko už 17,000 litų, nia, Sovietų Sąjungoje yra rei kančių šešių žmonių kolekty
vas. Jie visi stovėjo vietoje ra
nore jo kaina rinkoje 1988 kalingi.
metais buvo tik 10,000 litų.
O pati ligoninė, gan sena, tuku, susikaupę, abiem ran
Kodėl taip? Mat vadovybė pir viena iš seniausių Vilniuje, kom laikydami, sunkiai sve
ko iš „savų", kodėl jų nepama nelabai matyti iš gatvės, rei riantį vielos ritinį. Kai vielą
loninti keliais tūkstančiais?
kia įeiti iš kiemo. Lovos įran pradėjo leisti žemyn, vyrai
kaip buvo prieš karą, taip pradėjo eiti ratuku į dešinę.
Dar įdomesnė yra „Prieš ab ga,
paliko. Palatos didelės, gu Kai buvo pasakyta stop, susto
surdą" kovotojo buto istorija. ir
lėjo po 10 arba daugiau pa jo, ir vėl laukė ženklo. Iki galo
BRIGKTON PARKO LIETUVIŲ NAMŲ
Paaiškėjo, kad rektorius R. cientų.
visko pamatyti nepavyko, rei
Kas
gulėjo,
kas
sėdėjo
Pavilionis savo penkių kamba ant lovų. Buvo apsivilkę ne li kėjo lipti į autobusą ir važiuo
SAVININKŲ DRAUGUA
rių butą prestižinėje Čiurlio goniams pritaikytą aprangą, ti į Ermitažą, kur eksponuoja
Jau aštuonioliktą kartą ruošia savo metini
nio gatvėje privatizavo beveik bet savus drabužius. Liūdni, mi iš visų okupuotų šalių pa
festivali ant Weatam Avenue žolyno tarp 47
veltui — už 800 litų. Tai buvo prislėgti veidai žvalgėsi į atė vogti paveikslai. Gidė, kiek
seniau, bet dabar butui pri jusius. Ta ligoninė nelabai įmanydama, gyrė Sovietų Są
ir 48 gatvių
reikė remonto, prakiuro sto pasikeitusi ir dabar. Dabar jungos talentus.
i. m. UEPOS 7,8 Ir 9 dienomis,
gas. Nieko nebotų keista, jei pradėjo dėti naujus langus,
Šalia
mūsų
autobuso,
ne
ty. penktaolenĮ 5 vaJ.p.p. —10 vai. vakaro;
gyventojai Butų susimetė pini nes šaltomis žiemomis vėjas
gus ir suremontavę stogą. Ta siaučia. Kambariai menkai tikėtai sustojo žmonių ekskur
liilaUiiilirsekmarJsnl 12vaL—10 vaL vakaro.
sija iš Vilkaviškio. Pasisveiki
čiau R. Pavilionis visą šią fi šildomi.
nimai buvo šalti — vilkaviš
nansinę naštą kilniai perkėlė
kiečiai, visai suprantama, bi
Visus linksmins Algimantas Bamiškis su savo
Tos
penkios
dienos
prabėgo
ant universiteto pečių. Stogo
jojo
kalbėtis
su
mumis.
Pa
orkestru
šeštadienį ir sekmadieni 2 vai. p.p. — 6 vai.
greitai,
vos
spėjome
priprasti
pataisymas universitetui kai
linkėjome
geros
kelionės
vieni
prie
laiko
pasikeitimo.
Laikas
vakaro.
Bus įvairaus lietuviško maisto ir alaus.
navo apie 400,000 litų. Kodėl
tiek daug? Atrodo, kad meist grįsti namo. Atsisveikinome, kitiems, ir mūsų keliai išsi
Patariama atsinešti sulankstomas vasarines kėdes.
rai buvo perimti įkvėpimo, atsibučiavome. Žmonės apsi skyrė. Iš visos sąjungos su
užuot palėpės, virš Pavilionio ašaroję, vaizdas nekoks. Perė kiužusiais, žalia kariuomenės
Sių metų festivalį remia:
buto atsirado naujas mansar jom per pasų kontrole, per spalva nudažytais autobusais
* City of Chicago
dinis aukštas, pakeisti kami žiūrėjo mūsų daiktus ir nuėjo vežami pavergti žmonės apsi
•
Fantasy
Amusements
nai, įstatyta 30 naujų langų... me į laukianti transportą, ku šviesti „Motinos Maskvos" sos
•
TCF
Bank
tinėje. Yra daug ką pamatyti
Kaip tas naujas aukštas bus ris nuvežė prie lėktuvo.
* Marquette Bank
Maskvoje,
miestas
įdomus,
panaudotas, dar nėra aišku, Atsiradome Maskvoje tam* American Airlines.
universiteto darbuotojų nuo sėjant. Išvažiavome į trumpą pilnas sugadintos praeities is
torijos.
Pagėrę
samovaruose
mone, įstatymiškai rektorius ekskursiją, neaplenkiant ir
gali pretenduoti į visą ar dalį dolerines, kur jie norėjo, kad virtos arbatos, pavalgę viduti
77*847-0884.
šio aukšto. O gal ir nepreten paliktumėm dolerių, žinojo, niškai paruoštą vakarienę,
duos. Atrodo, kad rektorius R kad lagaminai grįžta tušti, bet nuėjome miegoti.
Pavilionis, nors ir nusvilęs pe ir kišenes ištušėjo. Vieni pir
Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
reituoserinkimuose,vėl kelia ko, kiti nepirko, bet apžiūrėti
sparnus į aukštąją politiką. jų produktus buvo įdomu.
„Veido" žiniomis, Naujosios Kitą rytą po pusryčių — vėl
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
sąjungos (Artūro Paulausko) ekskursija, lankėme jų pa
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
partijos bosimų kandidatų į rinktą įžymiausią vietą Leni
Seimą sąraše pirmajame de no mauzoliejų. Tą šaltoką spa
2212 Wett Cennak Road, Chicago, IL 60608
šimtuke įrašyta R Pavilionio lio dieną prie mauzoliejaus
(773) 847-7747
pavardė.
atovejo ilgiausia ette įmonių.
Stephen M. Oksas, President
Pagalvojau: ar tie žmonės sto
Rimvydas Sidrjra, MLD. vi «a iš smalsumo, ar iš pa
( * » f j ĮrApfUmUą UštMmm Dangum Kaip 95 Metus.
Streator.IL garbos ir pareigos, norėdami
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A.tA.
ELENA POVILAITIENĖ
VAIČAITYTĖ
Mirė 2000 m. liepos 3 d. 12:45 vai. p.p., sulaukusi 82
metų.
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko daug sūnėnų ir dukterėčių.
Velionė buvo žmona a.a. Jurgio.
A.a. Elena buvo pašarvota liepos 5 d. Petkus Marąuette
laidojimo namuose. Laidotuvės įvyko liepos 6 d. po 9:30
vai. šv. Mišių už jos sielą Švč. Mergelės Margos Gimimo
bažnyčioje. A.a. Elena buvo palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuliūdę giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
XTL»

J .TTL.

BARBARA BLINSTRUBIENĖ
Jau sukako vieneri metai, kai 1999 m. liepos 7 d. mirė
mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Uošvė ir Sesuo.
Šv. Mišios užjos Vėlę bus atnašaujamos sekmadienį,
liepos 9 d. 10:30 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje.
Prašome artimuosius prisiminti mūsų brangią Mamyte
maldose.
Liūdinčios dukros: Severiną Juškienė,
Daiva Panarienė su šeimomis

'fffc/miif

114IIVI:

J
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A.tA.
ELENAI BALTRUŠAITIENEI
amžiams mus apleidusiai, jos seserį, mūsų valdybos
narę REGINĄ DUOBIENĘ ir dukteris BIRUTĘ
BUBLIENĘ, MILDĄ MOSS, RUSNĘ KASPUTENĘ
ir EGLĘ ŠUKIENĘ bei visus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir karto liūdime.
Lietuvos Dukterų, Juno Beoch, Florida, skyrius

PADĖKA
JONAS DAINAUSKAS
1904 — 2000
Mirė 2000 m. gegužės 27 d. Čikagoje. Palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse birželio 2 d.
Sunku rasti tinkamus žodžius padėkoti visiems, kurie
prisidėjo prie tėtės išlydėjimo į Amžinybe.
Pirmiausia norėtumėm padėkoti Tėvui J. Vaišniui, SJ,
už leidimą pašarvoti Jaunimo centre ir visiems trims
koncelebrantams: kun. J. Vaišniui, prel. Ignui Urbonui
ir kun. Jonui Duobai, MIC.
Taip pat labai ačiū dr. Jonui Račkauskui už suplanavimą
visų ceramonijų, visiems skautams ir skautams
akademikams už šių planų įvykdymą. Buvo labai
gražiai pravesta garbės sargyba prie karsto. Dar kartą
labai ačiū visiems skautams.
Dėkojame solistei Genei Bigenytei už giesmes ir
visiems trylikai kalbėtojų, kurie buvo arti prie tėtės
širdies ir jam svarbių dalykų.
Ddidelis ačiū muz. Algiui Zaborui ir solistui Vaclovui
Momkui už muziką ir giesmes per šv. Mišias.
Taip pat labai ačiū visiems, kurie vietoje gėlių aukojo
tėtės brangiausiom organizacijom — Vydūno fondui
ir Lituanistikos tyrimų ir studijų centrui.
Dėkui visiems, kurie užsakė Mišias, novenas, meldžiasi
ir tebesimeldžia už tėtės sielą.
Ačiū visiems tėtės giminėms, pažįstamiems ir
draugams, kurie mums padėjo pergyventi šias liūdnas
dienas ir bandė jas mums palengvinti.
Mes visi žinome, kad toks žmogus, kaip Jonas
Dainauskas, tiktai vieną kartą per šimtmetį pasitaiko ir
dedame viltis, kad visi atsiminsime tą, kas buvo
svarbiausia — Ad Meliorem!, kad teisybė ir lietuvybė
eina pirma viso kito.
fiL Rimas ir fil. Jūrate Dainauskai
Jūrate ir Juozas Jakubonis-Jacobs
ir visi liūdintys anūkai ir proanūkė
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^

„Vaiko v a r t ų į mokslą"
būrelio narių susirinkime, ku
ris įvyko birželio 4 d.. buvo iš
rinkta nauja valdyba. Būrelio
pirmininkė yra Birute (Kapočiūtė) Pabendinskienė, gyve
nanti Dovvners Grove, IL. Jos
telefonas — 630-968-0427,
vicepirmininkė — Rūta Kiliene — tel. 708-385-8924. Kitos
valdybos narės pasiliko tos pa
čios. Dvi buvusios valdybos
narės Aldona Kamantienė ir
Rita Venclovienė išvyksta į
Lietuvą vykdyti būrelio pa
ruoštą Charakterio ugdymo
programą.

Filmai

Knygos apie kompozitorių Madą Jakubeną pristatymo popietėje kalbėjosi
ią knygą apibūdinės muz. Faustas Strolia (dešinėje), dirigentas Jurgis
Lampsatis I kairėje! ir svečias iš Klaipėdos dr. Algis Zaboras.
N'uotr. E. Šulaičiu
;

P a s a u l i o lietuvių c e n t r o
g e g u ž i n ė vyks liepos 9 d. 12
val. centro sodelyje. Programoje - linksma muzika, daina, gal ir šokis, skanus maistas. linksmi draugai ir pažįstami. Atvykite - pabendrausime ir tuo pačiu paremsime
lietuvišką centrą. Gegužinę
rengia PLC renginių komitetas.

l\/luxlclal

Amerikiečiai yra susirūp i n e informacija, kuri patenka skaitytojams apie įvairių žmogaus skiepų paruošimus ir su tuo susijusiais pavojais žmogaus gyvybei. Apie
šiuos eksperimentus bus pareikštas oficialus pareiškimas,
kuris bus perskaitytas S}
šeštadienį, liepos 8 d., 12 vai.
Hyatt
Regency
viešbutyje
lO'Hare Airport. Chicago, IL).
Konferenciją rengia The Ame
rican Bioethics Advisory komi
sija, kuri buvo įkurta, kad apgintų žmogų prieš negairestin^
medicininių tvrimų rezul-

Žiniasklaidos
muziejuje
' Museum of Broadcast Com
munications, 78 E. Washington» pasakojama Čikagos radijo ir televizijos vystymosi isto tatus.
rija. Muziejus veikia pirma
LIETUVOS PREZ.
dieniais-šeštadieniais nuo 10
V. ADAMKUS LANKYSIS
vai.r. iki 4:30 val.p.p., sekma
ČIKAGOJE
dieniais - nuo 12 vai. iki 5
val.p.p. įėjimas - nemokamas.
Lietuvos prezidentas Valdas
Informacija tel. 312-629-6000. Adamkus šiais metais daly
BALTIJOS ŠALIŲ
PARODA — BALZEKO
MUZIEJUJE
Pirmą kartą visų trijų Baltijos šalių — Estijos. Latvijos.
Lietuvos — šiuolaikinio meno
paroda lankosi Amerikoje ir
šiuo metu yra Čikagoje. Paro
dos atidarymas įvyks Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje.
6500 S. Pulaski Rd.. Chicago.
penktadienį, liepos 21 dieną. 6
valandą vakaro. Paroda veiks
iki rugpjūčio 11d.
Pirmiausia ši paroda buvo
eksponuojama National Arts
Club N'ew Yorke. vėliau — In
ternational Monetary Fund
Gallery Amerikos sostinėje
Vašingtone, o galiausiai
Chicago Symphony Center.
kur ji buvo rodoma tik vieną
dieną. Parodoje eksponuojami
šešiasdešimt septyni keturias
dešimt trijų menininkų dar
bai, sukurti prieš ir po neprik
lausomybės atstatymo visose
trijose Baltijos šalyse.
Baltijos šalių meno parodos
iniciatoriai yra .U.S. Baltic
Fund vadovas Hamid Ladjevardi ir U.S.-Baltic Founda
tion. Koordinuojant
paroda
padėjo Latvijos menininkų są
junga. Lietuvos meno projektų
-tudija. Estijos šiuolaikinio
meno centras ir kiekvienos iš
trijų Baltijos šalių Kultūros
ministerijos.
Balzeko lietuvių kultūros
muziejus džiaugiasi, galėda
mas pratęsti parodos viešėji
mo laiką Čikagoje Meno ži
novams ir mylėtojams tai taip
pat puiki proga įsigyti šiuoi ukmio Baltijos šalių meno.
Visos lėšos už parduotus paveikslus bus atiduodamos me
nininkams. Parodos metu taip
pat bus pardavinėjamas spal
vota.- parodos katalogas. Lė
šos, surinktos pardavus šį katalogą, bus skinamos devy
niems vaiku namams ir vaikų
ligoninėms Baltijos šalyse.
Daugiau informacijos tei
raukitės, skambindami Sigitai
Baizekienei tel. 630-986-8613

vaus Čikagoje rengiamame
„Chicago Humanities Festi
val". 2000 m. rugsėjo 9 d., 1
vai. popiet prezidentas kalbės
Xorthwestern
universiteto
Teisės fakulteto Thorne audi
torijoje <Law School's Thorne
Auditorium). 375 East Chica
go Avenue. Paskaitos tema
bus gamtos apsauga ir kokia
yra besivystančiose šalyse, to
kiose, kaip Lietuva.
Organizuoti šį renginį „Chi
cago Humanities
Festival"
rengėjams padėjo Lietuvos
Respublikos ambasada Va
šingtone. Lietuvos Respubli
kos generalinis
konsulatas
Čikagoje ir Balzeko Lietuvių
kultūros muziejus Čikagoje.
Paskaitoje bus galima apsilan
kyti nemokamai, tačiau reika
linga išankstine registracija.
Tai galima atlikti telefonu:
312-661-1028 ext. 22.
Daugiau apie kitus „Chicago
Humanities Festival" rengi
nius galite sužinoti paskambi
nę telefonu 312-661-1028 ext.
12. e-maii chfCchfestival.org
arba
internete
adresu
www.chfestival .org.

Kokį laimikį norėtumėte
ištraukti „laimės šulinyje"
per „Draugo" gegužinę? Lai
mingieji sako, jog maloniausia
laimėti gražų paveikslą, dailią
lietuvišką molino vazą ar kokį
nors reikalingą namų apyvo
kos reikmenį. K:tiems džiugu
ištraukti malonų lietuvišką
niekutį ar lininę staltiesę. Kas
gi pripildys mūsų laimikių
skrynią, jei ne ištikimieji
„Draugo" skaitytojai ir rėmė
jai? Atneškite mums savo do
vanų ir prizų! Mos savo ruožtu
žadame j u m s gerą nuotaiką,
linksmą muziką ir vaikų kle
gesį. Iki „Draugo" gegužinės liepos 30 d. - beliko tik trys
savaitės - tad paskubėkite!

R u s ų kino režisierius An
Čikagos Venesuelos lietu
drėj Tarkovskij kartais va
d i n a m a s paskutiniuoju di v i ų draugijos gogužinė įvyks
džiuoju pokarinio europietiško liepos 16 d. 12 vai. Šaulių na
kino kūrėju ir yra lyginamas muose (2417 W. 43 Str.). Bus
su Bergman, Fellini, Antonio- gero skanaus lietuviško mais
1 08
ni. Iš tiesų, turbūt tiksliau bū to, muzikos, šokiams E "
tų sakyti, kad poetiškuose ir Kosto Ramanausko orkestras,
hipnotizuojančiuose Tarkovs vyks loterija. Visus dalyvauti
kij filmuose susilieja ir moder kviečia draugijos valdyba.
n u s Europos subjektyvizmas,
ir mistinės Rytų idėjos, ku
slmssti
rios siekia ne tik Rytų Orto
doksų tradicijas, bet ir rusų
rašytojų Puškin, Gogol, Tols- „Valstiečių laikraštis",
toj, dailininkų Repin, Vrubel, 2000, Nr. 6 praneša, kad nese
geriausiai sugebėjusių „pagau niai socialinės apsaugos mi
ti" „rusiškos sielos" esmę, kū nistrė Irena Degutienė ir
rybos bruožus. Pats Tarkovs Žemės ūkio rūmų pirminin
kij sakė: „Kiną kuria dviejų kas Jonas Ramonas pasirašė
rūšių menininkai - vieni imi bendradarbiavimo susitarimą,
tuoja pasaulį, kuriame jie gy kuriuo įsipareigojama kartu
vena, kiti kuria savo ypatingą spręsti susidariusias kaimo
pasaulį. Antrieji jie yra kino socialines ir darbo
rinkos
poetai. Aš tikiu, kad tik poetai problemas. Šis žingsnis buvo
- Bresson, Dovženko, Mizogu- reikalingas todėl, k a d Lietu
chi, Bergman, Bunuel, Kuro- voje veikiančioje Trišalėje ta
sava liks kino istorijoje". Me ryboje (kuriai priklauso vals
nininko Tarkovskij ieškojimai tybės, darbdavių i r dirban
iššaukė konfliktus su tarybų čiųjų atstovai) žemdirbiams
valdžia, ir keletą metų kai ku nebuvo tiesiogiai atstovauja
rie režisieriaus filmai buvo ma, tik per profsąjungų susi
uždrausti. Po kurio laiko Tar vienijimą. Kadangi profsąjun
kovskij turėjo palikti tėvynę. goms priklauso toli gražu n e
Kartais net ir užsienyje origi dauguma gyver.iojų, o tuo la
nalus, nepakartojamas kūrėjo biau žemdirbių, kaimo balsas
vizijų pasaulis buvo kritikuo kuriant įstatymus a r spren
j a m a s . Būdamas daugiau poe džiant kaimo reikalus nebuvo
tas, o ne pasakotojas, Tarkovs girdimas. Kaip sako Socia
kij savo simbolius kūrė, sulie- linės apsaugos ir darbo minis
damas abstrakciją ir realybę, terijai šioje sutartyje atsto
juose dažnai plakdavo žmo vaujantis viceministras Ri
gaus sąžinės pulsas. Tarkovs m a n t a s Kairelis, Žemės ūkio
kij filmai reikalauja
kant rūmai buvo pasirinkti todėl,
rybės ir įsigilinimo, b e t jie kad jie koordinuoja per šimto
taip pat apdovanoja žiūrovą žemdirbių organizacijų veiklą
užburiančiais vaizdais ir stul ir gali atstovauti visų kaimo
binančiais išgyvenimais, kurie žmonių interesams. Žemės
nusėda sąmonėje kaip neiš- ūkio rūmų vardu bendradar
nykstantys atsiminimai. Tar biavimo susitarimą pasirašė
kovskij filmai rodomi The pirmininkas Jonas Ramonas.
School of the Art Institute of
Skyrelyje „Gyvenimo vers
Chicago, dabar pavadintame
mės"
„Sodros" specialistas A.
The Gene Siskel film Center
Lapinskas
aiškina, kad „Sod
(Columbus Drive ir Jackson
ra"
yra
neteisingai
kaltinama
Boulevard, Chicago). „Ivano
gaunanti
įmoku
daugiau
negu
vaikystę" bus galima pamatyti
išmokanti.
Visos
1999
m
liepos 11 ir 20 d. 6 val.v., fil
m u s „Andrėj Rubliov" - liepos „Sodros" išlaidos sudarė 4,534
12 d. 7 val.v. ir liepos 15 d. 8 mlrd. Lt, pajamos - 4,203
val.v.; „Veidrodis" - liepos 18 mlrd. Lt. Ta; reiškia, kad
d. ir 23 d. 6 val.v.; „Soliaris" - išmokama daugiau negu gau
liepos 19 d. 7 val.v.; „Stalke- nama, todėl Sodros biudžeto
ris"- liepos 22 d. 8 val.v. ir lie deficitas 1999 m. gruodžio 31
pos 25 d. 7 val.v.; „Aukojimas" d. siekė 284 rr.in. Lt. Pagrin
- liepos 29 d. 5 val.v. ir liepos dinės to priežastys - mažėja
Artimiau
30 d. 3 val.p.p. Informacija tel. apsidraudusiųjų.
sias
uždavinys
subalansuoti
312-443-3737.
pajamų ir išlarių srautus.

kaires': Lietuvo?
Baltijos šalių meno parodoje, vykusioje birželio 23 d Čikagos Simfonijos centre, dalyvavo ir
ambasadorius Vašingtone Stasys Sakalauskas. Ale Razmiene, dr Antaną.-* Razma, „Draugi •yr redaktore Da
uokas
imte Bu»loki<n<\ dr Kazys Amhrozaitis ir Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius
N'iiotr R.i'nūno Astrausko

Lietuvos Našlaičių globos komiteto posėdyje kartu su Alma Adamkiene. Sėdi: Sigutė Užupiene, dr. Edmundą*
Ringus. Alma Adamkienė, Birutė Jasaitienė, Gražina Liautaud. Stovi: Juozas Užupis, Aldona Šmulkstienė, Da
na Bazienė, dr. Alina Domanskienė, Albinas Smolmskas, Vanda Prunskienė, Regina Smolinskienė, Teresė
Landsbergienė.
lėšas t a i p p a t ir šiam tikslui,
nes galvoja, kad šie vargonai
y r a svarbūs. Tytuvėnai galės
dalyvauti renginyje „Baroko
kelias" ir tuo pačiu garsinti
Š.m. birželio 21 d. Lietuvos statyme Japonijoje!
A. Adamkienė t r u m p a i pa Lietuvos vardą.
Našlaičių globos komitetas su
Alma Adamkienė išsamiai
sitiko su Alma Adamkiene pasakojo apie sėkmingai pra
a
t
s a k ė į visus atsiradusius
Gražinos ir Jim Liautaud na ėjusią Atvelykio šventę prezi
k
l
ausimus.
dentūros kieme ir apie gegu
muose.
Po
to komiteto iždininkas
žės
gale
prezidentūros
kieme
Birutė Jasaitienė, komiteto
Albinas
Smolinskas perskaitė
įvykusį
žaidimų
čempionatą
pirmininkė, posėdį pradėjo,
iždo
pranešimą
ir atskirą Al
birželio
1
dienos
—
Vaikų
tei
pasveikindama Almą Adam
kienę ir visus dalyvius ir pa sių apsaugos dienos proga. mos fondo apyskaitą.
Posėdyje dalyvavusi komite
aiškindama, kad pirmiausia Kol vaikai dalyvavo varžybo
bus kalbama apie Almos fon se, mokytojai galėjo pasikalbė to n a r ė — atstovė Teresė
dą. Žmonės maišo įvairias lab ti prezidentūroje. A. Adam Landsbergienė iš Vašingtono
daros organizacijas ir dažnai kienė sakė: „Darom viską, kad papasakojo apie ten gyvenan
čių lietuvių darbus, k u r įvai
galvoja, kad jos remia našlai vaikams būtų naudos".
čius. Dažnai atsiunčia * aukų
J i dar minėjo prieš Kalėdas riais būdais — renginiais, au
pažymėdami, kad „aukoju Lie vykdomą knygų vajų, nes vai komis stengiamasi remti n a š 
tuvos našlaičiams per Almos kams labai t r ū k s t a knygų mo laičius. O B. Jasaitienė papa
fondą". Kad būtų atsižvelgta į kyklose. Atsirado rėmėjų. Ir sakojo apie svarbią J e a n Dorr
tokius aukotojų pageidavimus, taip kiekvienai iš 25 mokyklų veiklą Pennsylvanijos lietuvių
B. Jasaitienė prašė Almos buvo padovanota knygų už t a r p e , kurių didelė dalis, nors
Adamkienės leidimo paimti 3,000 litų, knygos buvo nu j a u ir nebekalbėdami lietu
dalį pinigų iš jos fondo Lietu pirktos rėmėjams p a r ė m u s su viškai, didžiuojasi savo lietu
vos našlaičiams. Alma Adam didele nuolaida. Šis knygų va viška kilme ir labai dosniai re
kienė mielai sutiko ir pasirašė j u s virsta lyg tradicija ir šie mia našlaičius. J i taip p a t
atitinkamą raštą.
met jis taip pat bus vykdomas. papasakojo ir apie skyrių
A. Adamkienė sakė, kad pi Omahoje, kuris dosniai remia
A. Adamkienė paaiškino,
nigus
leidžia labai rūpestin dideles šeimas.
kad Almos fondas remia tik
gai,
apgalvotai.
Iš tų mokyklų
D a n a Bazienė sakė, kad su
kaimo mokyklas. Prie mokyk
gauna
išsamią
ataskaitą.
Į
rado
naują komiteto n a r ę —
lų kartais yra ir vaikų globos
šias
mokyklas
ji,
jos
pagalbi
Silviją
Aleksiūnienę, kuri mie
namai. Fondas ir juos remia,
jei žmonės to prašo. Ji taip pat ninkės; o kartą ir pats prezi lai sutiko padėti, nes darbai
sakė, kad kai kurie žmonės dentas buvo nuvažiavęs pasi- vis plečiasi. Dabar Lietuvos
Našlaičių globos komitetas
prašo remti specifines mokyk sižiūrėti, kaip d a r b a s einasi.
Fondo pirmininkė d a r minė globoja per tūkstantį našlaičių
las, ir tai Almos fondas daro.
Ji sakė, kad našlaičių neglobo- jo, kad, be mokyklų rėmimo, į ir yra nuoširdžiai dėkingas vi
ja, nes yra daug fondų, kurie ją kreipiamasi ir kitokiais lab siems aukotojams, kurių dėka
daros reikalais. Pvz., Tytu gali padėti vargstančiam Lie
jais rūpinasi.
vėnų
bažnyčios seniems, dide tuvos vaikui — našlaičiui.
O B. Jasaitienė pastebėjo,
liems
ir labai svarbiems var
Baigus posėdį, šeimininkė
kad Lietuvos Našlaičių globos
gonams
suremontuoti
pritrū
Gražina
Liautaud pavaišino
komitetas remia tik tuos žmo
ko
lėšų.
Į
ją
buvo
kreiptasi,
ir
visus
skaniais
pietumis.
nes, kurie globoja našlaičius ir
A.
Adamkienė
n
u
t
a
r
ė
rinkti
A
l
d
o
n
a
Šmulkstienė
nepadeda vaikų globos na
mams.
Alma Adamkienė trumpai
sekmadienj, liepos 23 d.
papasakojo apie fondo veiklą.
Nek Pr. Marijos Seserų
Almos fondas dabar remia 25
vienuolyno sodyboje
mokyklas įvairiose Lietuvos
PUTNAM, Connecticut
vietose kaimuose ir mažes
niuose miesteliuos. A. Adam
kienė pasakojo apie Sidabravo
mokyklą. Joje (kaip ir kitose)
yra įsteigta klasė, kur po pa
Lietuvių Susitikimo Šventė
mokų susirenka vaikai, netu
rintys galimybių ir sąlygų na
11:00 Koncetobruotos ŠV. MIŠIOS
muose ramiai p'asimokyti ar
- Pagrindinis celebrantas: Norwich diecezijos
pažaisti. Vaikai ruošia pamo
Vyskupas Daniol A. Hart, DO
kas. Ten jie yra ir pamaitina
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
mi. Yra mokytoja, kuriai mo
1:30 IMMACULATA stovyklautojų ir buvusių
kama alga ir kuri vaikus ne
bendrsbutiecių SUSITIKIMAS
tik prižiūri, bet padeda ir su
pamokomis, atsako į klausi
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
mus. O paskiau vaikai gali
• Vėliavų nuleidimas
žaisti, skaityti. Ten yra įvairių
4:00
Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
žaidimų, kompiuteris, knygų
4:30 Šventųjų Matų MALDOS VALANDĖLĖ
vaikams. Ši klasė Sidabrave
yra tokia populiari, kad visi
Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti vaikai nori joje pabuvoti. Už
tat buvo nutarta kartą per sa
pasikvieskite ir savo draugus!
vaite ir kitiems vaikams leisti
ten pažaisti.
• Amerikos Lietuviu
Skalbi
d i j a s , vad. Anatolijus Siutas Alma Adamkienė dar minė
• Lithuanian M e r c y Lift k i e k v i e n ą s e k m a d i e n į 7 v . r .
jo, kad Lietuvoje pradedama
gavo
$160 auką iš Šaulių šei p e r W C E V 14.50 AM. T e l .
domėtis Almos fondo labdara.
mos
fondo
(per Vacį Š a u l į ) . 7 7 3 - 8 4 7 - 4 9 0 3 , a d r e s a s : 4459
Ypač tuo domisi didesnės fir
Dėkojame
už
auką, kuri skirta S Francisco, Chicago, IL 60632.
mos, vaikams Raminančios
įvairius reikmenis, ir ateina į mediciniškai pagelbėti Švėkš
• Akcijų, bonu bei kitu
pagalba. Europoje mokyklose nos rajono ligoniams Didelis v e r t y b i ų p i r k i m e i r p a r 
vyksta žaidimų konkursai ačiū Šaulių šeimai.
d a v i m e j u m s nuoširdžiai pa
Keliose mokyklose Almos fon
t a r n a u s , duodamas komiso nuo
das bandė įvesti žaidimų kon
laidą, A n d r i u s K u r k u l i s , tel.
kursus. Vaikams buvo jdomu.
312-879-7751, dirbąs su F i r s t
ir šiemet ketverių metų lietu
A l b a n y C o r p . Č i k a g o j e . Iš
viukas savo grupėje laimėjo
J A V ir K a n a d o s s k a m b i n k i t e
pirmąja vieta,. Lėgo kaladėlių
veltui: tel. 1-888-879-7730. IMS*

APTARĖ VAIKŲ IR NAŠLAIČIŲ
LABDAROS REIKALUS

METINIS PIKNIKAS

'

