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Europos Komisijos įgaliotinis
giria Lietuvos pastangas
siekiant narystės ES
V i l n i u s , balandžio 4 d.
(BNS) — Europos Komisijos
įgaliotinis H a n s v a n den
Broek, a t s a k i n g a s už santy
k i u s s u Vidurio Europos vals
tybėmis, išvyksta iš Lietuvos
dosniai pažėręs komplimentų
jos p a s t a n g o m s pasiruošti na
rystei Europos Sąjungoje.
Spaudos konferencijoje ket
virtadienį įgaliotinis gyrė Lie
tuvos vyriausybės įsiparei
gojimą „plėsti i r gilinti" tei
sinės sistemos, ekonomikos,
bankininkystės ir kitas refor
m a s pagal E S reikalavimus.
H . v a n d e n Broek Vilniuje
buvo įteikti papildomi atsaky
m a i į klausimyną apie pasi
rengimą narystei E S , pagal
kuriuos Europos Komisija for
m u o s nuomonę dėl narystės
derybų.
P a s a k užsienio reikalų mi
nistro Algirdo Saudargo, nau
jajai Lietuvos vyriausybei la
b a i svarbu įrodyti „rimtus ke
tinimus 7 ' prisitaikyti prie ES
reikalavimų, n e s „ankstesnės
vyriausybės reformos buvo per
lėtos".
Europos
Komisijos
įga
liotinis tradiciškai atsargiai
vertino Lietuvos galimybes
t a p t i viena pirmųjų naujų E S
narių, pakartojęs, k a d tokie
sprendimai d a r nepriimti, „Nė
viena iš kandidačių d a r nėra
visai pasiruošusi narystei ES.
Kuo
geresnis
b u s pasi
ruošimas — t u o trumpesnės
derybos ir kelias į ES", sakė
H . v a n den Broek. Pasak jo,

„Lietuva labai gerai žino, ką
j a i reikia padaryti, ir daro
tai".
Tarp Lietuvos privalumų
įgaliotinis išskyrė politinį pas
tovumą, sėkmingą tautinių
mažumų politiką, padėjusią
išvengti problemų šioje srityje,
taip pat naujosios vyriausybės
pasiryžimą kovoti su nusikal
stamumu ir korupcija bei sti
printi sienų apsaugą.
H. van den Broek teigia ne
pastebėjęs antisemitizmo ap
raiškų Lietuvoje ir gyrė prezi
dento
Algirdo
Brazausko
pažadą
įgyvendinti
teisin
gumą Lietuvoje gyvenančių
karo nusikaltėlių atžvilgiu.
Hans van den Broek išgavo
Lietuvos vyriausybės pažadą
nepaleisti Ignalinos atomines
elektrinės (IAE.1 reaktorių, kol
nebus sustiprintas jų saugu
mas, tačiau nenurodė, kas
įvertins galimybes vėl įjungti
reaktorius ir kiek t a i gali
užtrukti.
Spaudimą išjungti IAE reak
torius Europos Komisijos įga
liotinis grindė neseniai pas
kelbtomis bendros Rytų ir
Vakarų specialistų komisijos
išvadomis, kad jėgainė dar
nėra pakankamai saugi. Sau
gumo užtikrinimui, žinovų
vertinimu, reikėtų investuoti
dar 130 mln. dolerių.
Visiškai uždarvti jėgaine,
kuri dabar pagamina beveik
80 proc. Lietuvos elektros
energijos, planuojama 20022004 metais.
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Pasaulio
P e k i n a s . Kinija ketvirta
dienį kritikavo JAV Atstovų
rūmų pirmininką Nevvt Gingrich už tai, kad viešėdamas
Taivvane, jis neva pareiškė
pastabas, neatitinkančias Va
šingtono Kinijos politikos, pa
gal kurią Tahranas pripažįs
tamas Kinijos suverenumui.
Anot Kinijos atstovų, juokin
ga, kad įvairių JAV departa
mentų politika tokia nenuo
sekli, nors ši šalis priklauso
J T Saugumo Tarybai ir yra
didelę atsakomybe turinti „su
pervalstybė".
/

Vilnius, balandžio 3 d. 'BNS;. JAV bankas ..The Bank rf N'ew York" suteikė Ignalinos atominei elektrinei
9.992 mln.dol. lengvatinę paskolą, kurią apdraudė JAV EXIM bankas. Paskolos sutartį ketvirtadienį Vilniuje
pasirašė Ignalinos AE direktorius Viktoras Ševaldinas. finalų ministras Algirdas Šemeta ir ,.The Bank of New
York' atstovas Georg Knoth. V. Ševaldinas pranešė, jog pusfcnhi bus skirta elektrinės I reaktoriaus informaci
nei skaičiavimo sistemai atnaujinti. Visas projektas vertine .T.as 11.5 mln. dolerių '46 mln. litų).
Nuotr.: Ignalinos AE valdymo centras.

Siūloma Konstitucijos pataisa
leistų V. Adamkui kandidatuoti
prezidento rinkimuose

Maskva. „Iššūkiu Mask
vai" Rusijos Valstybes Dūmos
pirmininkas Genadij Sele-zniov laiko buvusio čečėnų lau
ko vado Šamii Basajev pasky
rimą Čečėnijos vyriausybes
pirmuoju vicepremjeru. ..Pre
zidentas Aslan Maschadov
žino. kad Š. Basajev iškelta
baudžiamoji byla ir kad Rusi
joje jis laikomas teroristu",
ketvirtadieni žurnalistams pa
reiškė G. Selezniov. „Skau
džiausiu antausiu Rusijos cen
trui" pavadino lauko vado Š.
Basajev paskyrimą Valstybės
Dūmos saugumo komiteto pir
mininkas, komunistas Yiktor
Iliuchin.

vių atstovus nuo reikalavimo
atsisakyti priesaikos kitai val
stybei, būtinai turi pritarti di
džiosios Seimo frakcijos —
konservatoriai ir krikščionys
Vilnius, balandžio 3 d.
Pagal Konstitu.iją, jos pa- demokratai.
B o n a . Vokietijos politikai
(BNS) — 37 Seimo nariai ket- taisą gali siūlyti ne mažiau
Priesaika Jungtinėms Vals
virtadienį inicijavo Konstituci- ketvirtadalio Seir.o narių — tijoms, įgyjant šios šalies pilie teigia, kad pasirašyta Rusijos
jos pataisą, kuri palengvintų 36 parlamentarai Konstituci- tybę natūralizacijos būdu, yra ir Baltarusijos sąjungos sutar
užsienio lietuviams kelti savo jos pataisa Seh.*" turi būti pagrindinė kliūtis JAV lietu tis yra daugiau taktinis prezi
kandidatūras prezidento rin- svarstoma du kartus, darant viui gamtosaugininkui Valdui dento Boris Jelcin ėjimas ir
kimuose.
t a r p balsavimų 3 mėnesių per- Adamkui įgyvendinti savo ke nekelia tiesiogines grėsmės
Seimo nariai siūlo pataisyti trauką. Kiekvieną kartą Kons- tinimus kelti kandidatūrą pre Vakarams. Rusijos įtakos iš
plėtimas vakarų kryptimi leis
Konstitucijos 78 straipsnį, titucijos pataisą t u n paremti zidento rinkimuose.
Jelcin teigti vidaus opozicijai,
reglamentuojantį, kas gali bū- ne mažiau dviejų trečdaliu
Aktyviai į Lietuvos politinį kad jis reaguoja į NATO plė
ti renkamas Lietuvos prezi- Seimo narių — 94 parlamen- gyvenimą įsijungęs V. Adam
timą bei suteiks j a m daugiau
dentu. Jie siūlo išbraukti rei- tarai,
kus yra pareiškęs, kad atsisa laisvės tęsiant ekonomines re
kalavimą, kad prezidentu gali T a i r e ikštų. kad Konstitucikys priesaikos JAV, taigi, ir formas, tačiau tai nekelia
būti renkamas Lietuvos pilie jos pataisai, kuri atleistų no Amerikos pilietybės, jeigu tai
grėsmės Vakarų Europai.
V i l n i u s , balandžio 2 d. Lietuvos narystė NATO n e  tis, ne mažiau kaip trejus pas
(BNS) — Lietuva nemato būtų
iššūkis kaimyninėms taruosius metus gyvenęs Lie rinčius kandidatuoti preziden būtų vienintelė kliūtis daly
rinkimuose.
G r o z n a s . Čečėnijos ir Rusi
priežasčių, kodėl j i negali būti valstybėms, o samprotavimai tuvoje ir galintis būti renka to rinkimuose užsienio lietu vauti prezidento
jos
derybos dėl taikos sutar
NATO n a r e , trečiadienį per apie
būsimuosius
NATO mas Seimo nariu.
ties
atsidūrė aklavietėje, tre
Vilniuje įvykusią spaudos kon sprendimus priskirtini disku
Siūloma šią Konstitucijos
čiadienį
žurnalistams pareiš
ferenciją pareiškė Lietuvos sijų ir spėliojimų sričiai.
dalį išdėstyti taip: „Respubli
kė Čečėnijos prezidentas As
prezidentas Algirdas Brazaus
„Nieko nuostabaus, kad pir kos prezidentu gali būti ren
lan Maschadov nes Bosija,
kas.
mosiomis
kandidatėmis
į kamas Lietuvos pilietis pagal
V i l n i u s , balandžio 2 d. zauskas trečiadienį spaudos panaudodama politine ir eko
Prezidentas komentavo an NATO įvardytos Čekija, Len kilmę, jeigu jam iki rinkimų
(BNS) — Lietuvos prezidentas konferencijoje.
nominę blokadą, mėgina pri
tradienį Madride įvykusį JAV kija ir Vengrija — šalys, k u  dienos yra suėję ne mažiau
A. Paulauskas trečiadienį mesti Čečėnijai nepriimtiną
Algirdas Brazauskas atsisakė
Valstybės sekretorės padėjėjo rios visą laiką buvo minimos kaip keturiasdešimt metų".
komentuoti generalinio proku išplatino pareiškimą, teigda savą dokumento variantą.
Strobe Talbott ir Ispanijos gy kaip
realiausios
preten
Po tokia Konstitucijos pa roro pavaduotojo Artūro Pau mas pastebėjęs, „kaip kartais
nybos ministro E d u a r d Serra dentės", trečiadienį
žurna taisa pasirašė Seimo nariai, lausko pareiškimą apie nusi keistai sutampa nusikalstamų
M i n s k a s . Trečiadieni Mins
susitikimą, k u r i o metu Čekija, listams pareiškė Lietuvos Už
atstovaujantys
Centro są kalstamų struktūrų ir val struktūrų interesai ir valdžios ke milicija susirėmė su maž
Lenkija
ir Vengrija
buvo sienio reikalu ministras Algir
atstovų veiksmai". Jis taip pat daug 5,000
demonstrantų,
jungai,
socialdemokratams, džios tikslų sutapimą.
įvardytos kaip kandidatės pa das Saudargas.
pareiškė apie grėsmę demo protestuojančių prieš naują
LDDP, Liberalų sąjungai, jau
Būdamas
prokuroru,
jis,
tekti į NATO pirmąjį plė
Ministras dėl oficialios infor nalietuviams, tautininkams. „matyt, turi medžiagą, jeigu kratijai ir stiprėjančias dikta Rusijos ir Baltarusijos sąjun
timosi ratą.
macijos stokos atsisakė ko Moterų partijai ir Valstiečių taip teigia, ir gali pateikti fak toriškas pakraipas.
gos sutartį, prieš prezidento
Reuter p r a n e š i m u , S. Tal mentuoti praneSimą apie Slo partijai.
A. Brazauskas šį pavasarį Aleksandr
tus", sakė prezidentas A. BraLukašenko poli
bott ir E. S e r r a paminėjo vėnijos ir Rumunijos kandi
norėjo skirti A. Paulauską lai tiką, nukreiptą prieš Baltaru
Slovėniją ir Rumuniją kaip d a t ū r a s į NATO
antrąjį
kinai vadovauti generalinei sijos nepriklausomybę, ir kal
galimas k a n d i d a t e s , dėl kurių plėtimosi ratą. Pasak A. Sau
prokuratūrai, tačiau tam kate tino jį diktatūros kūrimu. De
pakvietimo į antrąjį plėtimosi dargo, kandidatės į NATO
goriškai pasipriešino konser monstracijos baigės; susirė
ratą d a r v y k s t a derybos.
įvardytos „naujesniu oficialu
vatoriai, galiausiai atėmę iš mimu su lazdomis ginkluota
Lietuvos prezidentas tvirti mo lygmeniu", nes Ispanija
prezidento teisę siūlyti gene milicija, kuri buvo apmėtyta
no šiuo klausimu neturįs ofi yra būsimojo NATO viršūnių
ralinio prokuroro kandida akmenimis. Apie 2.000 žmo
cialios informacijos. Pasak jo, susitikimo šeimininkė.
Vilnius, balandžio 3 d. štabu.
tūrą.
nių prasiveržė prie Rusijos
Pasirašę susitarimą Lietu'BNS) — Trijų Baltijos valsty
Pamatęs, kad konservato ambasados, apie 100 buvo su
bių gynybos ministrai ketvir vos, Latvijos ir Kstijos minis- riams yra nepageidaujamas. laikyti, nenustatytas sužeis
tadienį Vilniuje pasirašė susi trai Česlovas Stankevičius A. Paulauskas padarė kelis tųjų skaičius.
tarimą, kuriuo pasidalijo tris Andrejis Krast.ns ir Androe politizuotus pareiškimus ir
pagrindinius gynybos stiprini Oovel pažymėjo kad šis doku
Praha. Čekijos vyriausybe
pranešė ketinąs kelti kandi
V i l n i u s , balandžio 3 d. o tikrą saugumą — narystė
il«
kaus. realaus
mo projektus, vykdomus drau mentas yra „su 'Kaus,
pritarė
sutarčiai, kuria numa
datūrą siu metų pabaigoje
(BNS) — Lietuvos Seimas ket NATO".
ge su Vakarų šalimis.
tomas
gamtinių
duju tiekimas
darbo
pradžia".
įvyksiantiems prezidento rin
Seimas taip pat nutarė svar
virtadienį pradėjo svarstyti du
Nuo šiol Latvija vadovaus
iš
Norvegijos.
Tuo
nutrūksta
Kariuomenių
specialistai
kimams. Tai jis pakartojo
d o k u m e n t u s , kuriais pabrė styti krikščionių demokratų
jungtinio Baltijos taikos pa dabar turės paruošti projektų trečiadieni specialiai sukvies visiška Čekijos priklausomybe
žiama Lietuvos nuostata dėl frakcijos seniūno Povilo Kati
laikymo bataliono BALTBAT techninio aprių. nimo ir finan toje spaudos konferencijoje.
nuo Rusijos tiekiamu duju. 20
liaus pateiktą kreipimąsi į
jos saugumo užtikrinimo.
formavimui, Estijoje bus įkur savimo planus.
Lietuvos prezidentas išsa metų numatyta sutartis įsiga
Seimo pirmininko Vytauto Šiaurės Atlanto Sutarties Or
tas jungtinis minų laivyno
..Mūsų politinis ir gynybinis miau nekomentavo A. Pau lios gegužės 1 d. Nors finan
Landsbergio
pateikto pa ganizacijos šalių parlamentus
BALTRON štabas, o Lietuvos bendradarbiavinas yra pui lausko bei užsienio lietuves sinės detalės neat-kleidžiareiškimo
projekte
pabrė bei valstybių vadovus. Doku
oro erdvės kontrolės centras kus, tačiau būtina stiprinti Liucijos Baškauskaitės pa mos, norvegiškos dujos turėtų
žiamas susirūpinimas, kad po mentas ragina Madrido vir
Karmėlavoje taps pagrindiniu tiesioginę karinių dalinių są reiškimų apie prezidento rin būti brangesnes, o Čekiją jos
Helsinkio
susitikimo
pasi šūnių pasitarime nepalikti
Baltijos šalių oro kontroles veiką", pabrėžė Lietuvos kraš kimų kampanijos pradžią. Pa pasieks dujotiekiu per šiau
rodžiusios k a i kurios iniciaty galimybės išskirti Lietuvą bei
sak jo. dar per anksti tai rinę Vokietiją.
vos gali būti suprantamos, kitas Baltijos valstybes ir pak jektus svarstys parlamento to apsaugos ministras.
komentuoti, kol neprasidės
Ministrai
nti:arė
įpareigoti
kaip alternatyva Lietuvos sie viesti bent vieną Baltijos val Užsienio reikalų ir Nacionali
Atėnai. Albanijos ministras
rinkimų kampanija, kaip yra pirmininką^
savo
šalių
kariuomenių
vadus
kiui integruotis į NATO. Pro stybę pradėti derybas del na nio saugumo komitetai, ir juos
Bashkim Fino
NATO
kartu
su abu arba parengtą vieną do suruošti dideles Lietuvos. Lat numatyta įstatymuose „Žmo- užsitikrino, kad Graikija su
jekte pabrėžiama, kad „dalinį rystės
saugumą Lietuvai teiks inte pirmaisiais nariais.
kumentą Seimas ketina priim vijos ir Estijos kariuomenių nes kaip nori, taip elgiasi". teiks 80 mln.dol. paskolą Al
sake A. Brazauskas
pratybas kitais metais.
Seimas nutarė, kad abu pro- ti artimiausiu metu.
gravimasis į Europos Sąjungą,
banijai.

L i e t u v o s narystė NATO nebūtų
i š š ū k i s kitoms valstybėms

Prezidento rinkimų „karuselė"
sukasi vis greičiau

Baltijos valstybių gynybos
ministrai pasidalino
tarptautiniais projektais

S e i m a s pareikš nuomonę dėl
Lietuvos stojimo į NATO

naujienos

(Remiantis DPA. Reuter B.N'S, l.NTERFAK. ITAR-TASS. BeiaPAN. RlA žinių
agentūrų pranešimais,.

B r a t i s l a v a . Nesutarimai
t a r p Čekijos ir Slovakijos vėl
išryškėjo, kai trečiadienį Slo
vakijos vyriausybė apkaltino
Prahą t a r p t a u t i n i ų įsiparei
gojimų nevykdymu. Premjero
Vladimir Mečiar vyriausybės
paskelbtame g r i e ž t a m e pa
reiškime sakoma, kad Slovaki
ja planuoja perspėti NATO,
kad Čekija nuo 1993 m . įvy
kusio šalių a t s i s k y r i m o vilki
na kai kurių klausimų spren
dimą. Pareiškime p r i m e n a m a ,
jog vienas iš NATO n a r y s t e s
reikalavimų y r a problemų su
kaimyninėmis valstybėmis iš
sprendimas ir teigiama, k a d
Čekija Slovakijos atžvilgiu šio
reikalavime nėra įvykdžiusi.
T o k y o . Japonijos premje
ras Ryutaro Hashimoto ketvir
tadienį paprašė p a r l a m e n t o
patvirtinti projektą,
pratę
siantį žemės nuomą pietinėje
Okinavvos saloje įsikūrusioms
JAV karinėms bazėms, k u r
dislokuota 75 proc. visų J a 
ponijoje esančių JAV pajėgų.
Japonija yra įsipareigojusi su
teikti bazes ir p a s t a t u s J A V
kariuomenei pagal JAV-Japonijos saugumo s u t a r t i , sakė
premjeras p a r l a m e n t e .
N e a p o l i s . NATO a t š a u k ė
devynių valstybių k a r i n e s pra
tybas, kurios kitą savaitę tu
rėjo prasidėti Ispanijoje, ka
dangi k a i kurių, dalyvės t u r i
skirti kariuomenę J T sankcio
nuotoms s a u g u m o pajėgoms
Albanijoje, sakoma ketvirta
dienį paskelbtame NATO pie
tų
vadovybės
pareiškime.
Prancūzija. Graikija. Turkija
ir Ispanija pranešė dalyvau
siančios Italijos
vadovauja
mose daugiatautėse pajėgose,
kurių dislokavimą Albanijoje
tikimasi pradėti kitą savaitę.
V a r š u v a . Lenkijos parla
mentas galutinai p r i t a r ė nau
jajai šalies konstitucijai, kuri
dabar bus pateikta referendu
mui. Naujasis pagrindinis įs
t a t y m a s n u m a t o civilines ir
ekonomines laisves, nemoka
mą sveikatos apsaugą ir švie
timą, bei n u m a t o , k a d baž
nyčia ir valstybė y r a atskirtos.
Vašingtonas.
Tūkstančiai
amerikiečių moksleivių ketvir
tadienį p r a d e d a m i
skiepyti
nuo hepatito po to. kai valgė
braškių, užkrėstų šią ligą su
keliančiu virusu. Keliose Michigano mokyklose hepatitas
diagnozuotas 153 v a i k a m s ir
mokytojams. Šiuo virusu už
krėstų šaldytų braškių t a i p
pat galėjo valgyti d a r 6 vals
tijų moksleiviai bei mokyklų
darbuotojai. Federalinė val
džia bando išsiaiškinti infekci
jos šaltinį. JAV žemės ūkio de
p a r t a m e n t a s įtaria, k a d už
krėstos braškes galėjo būti at
vežtos iš Meksikos, tuo atveju
vaisius perdirbančiai S a n Die
go firmai ..Andrevvs a n d \Villiamson" gresia b a u d ž i a m a s i s
procesas. ..Andrevvs a n d Williamson" p r e z i d e n t a s atsista
tydino, pasirodžius
praneši
mams, kad h e p a t i t o protrūkis
pasireiškė n e t 16 valstijų mo
kyklose.

KALENDORIUS
Balandžio 4 d.: Sv Izidorius,
vyskupas '560-636 m. Ispanijo
jeU Alėta. Algaudas, Šilinis.
Balandžio 5 d.: Šv. Vincentas
Ferrer, kunigas (mirė 1409 m.r.
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. balandžio men. 4 d.

DRAUGAS
(UIK-MMM)

THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY

/ P O R T O M ^APŽVALGA

PubUshed daily exept Sundays and Mondays. legal Hohdays, the
Tuesdays tollovving Monday observance of legal Holidays as vvell as
Dec 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Societv, 4545
W 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing
ofhces.
Subscnption Rates: $95.00 Foreign countries $110.00
Postmaster Send address change_ to Draugas - 4545 VV 63rd Street,
Chicago, IL 60629.
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Redaktore Irena Regiene

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
M metų 3 men
metams
JAV
$55.00
$35.00
. $95.00
Kanadoje ir kitur
(U5.) $110.00
$60.00
$40 00
Tik Šeštadienio laida:
$40 00
$30.00
JAV
$55.00
$45.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00
Užsakant į Lietuvą:
$55.00
(Air cargo)
$10000
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsienį
$250,00
oro pastų
$500.00
$85.00
Tik šeštadienio laida
$160.00

1997 M. JAUNUČIŲ KREPŠINIO
PIRMENYBĖS
Papildydami
ankstyvesnį
pranešimą
skelbiame,
kad
1997 m. Š. Amerikos Lietuvių
Jaunučių krepšinio pirme
nybės įvyks 1997 m. gegužės
17-18 d., Stagg High School,
Palos Hills, IL ir Sandburg
High School, Palos Park, IL,
vakariniuose Čikagos prie
miesčiuose. Vykdo — Čikagos
ASK „Lituanica".
Preliminarinės registracijos
duomenimis, žaidynėse n u m a 
to dalyvauti 40 komandų, 8-se
klasėse.
Varžybos bus vykdomos šio
se klasėse: berniukų ir mer
gaičių B (1981 m. gimimo ir
jaunesnių), berniukų ir mer
gaičių C (1983 m. gim. ir jau
nesnių), berniukų ir mergaičių
D (1985 m. gim. ir jaunesnių),
berniukų E (1987 m. gim. ir
jaunesnių) ir „molekulių" —
klasėje F. (1989 m. gim. ir jau
nesnių), kurioje berniukai ir
mergaitės žaidžia kartu.
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių sporto klubai ar kitokie
vienetai, atlikę metinę 1997
m. narių registraciją ŠALFASS-je. Jaunesnių
klasių

žaidėjams iš principo galima
žaisti kartu ir vyresnėse
klasėse. Mergaitėms yra lei
džiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau
ne at
virkščiai.
Galutinė komandų registra
cija privalo būti atlikta iki
1997 m. balandžio 19 d. imti
nai, šiuo adresu: Algis Ta
mošiūnas, 1921 Bending Oaks
Ct., DflĮvners Grove, IL 60515.
Tel. 630-435-0619; Faksas:
630-852-9811. E-Mail: Lituanica@aol.com Papildomas kon
taktas: Donatas Siliūnas, tel.
630-852-3204.
Po galutinės komandų regis
tracijos bus paskelbta žai
dynių formatas, tvarkaraštis
ir kitos tolimesnės informaci
jos.
Išsamią informaciją gauna
visi krepšinį kultyvuojantieji
ŠALFASS-gos klubai. Dėl pa
pildomos informacijos, kreip
kitės į A. Tamošiūną ar D. Siliūną.
ŠALFASS-gos Centro
valdyba
ŠALFASS-gos Krepšinio
komitetas

KĖGLIAVIMO VARŽYBOS
CLEVELANDE
1997 m. ŠALFASS-gos kėgliavimo pirmenybės ir 12-sis
Clevelando LSK „Žaibo" kėgliavimo „Draugystės turnyras"
kovo 1 d. vyko Palisades Palace, Wickliffe, Ohio. Varžybas
rengė LSK „Žaibo" kėgliavimo
sekcija, vadovaujama Algio
Nagevičiaus, kuris yra k a r t u
ir ŠALFASS-gos kėgliavimo
vadovas. Technišką turnyro
pravedimą labai sklandžiai ir
sumaniai atliko Aušra Ka
minskaitė. Varžybos
vyko
tradicinės „Žaibo dienos 1997"
proga. Turnyrui pasibaigus,
dauguma dalyvių atsilankė
LSK „Žaibo" metiniame rengi
nyje Lietuvių namuose.
Šios varžybos buvo 2 atskiri
„urnyrai, vykdomi vienas po
kito. Pirmiausia vyko ŠAL
FASS-gos pirmenybės, vėliau
„Draugystės turnyras". Abie
juose turnyruose buvo vykdo
mos komandinės varžybos, iš
kurių buvo atrinkti ir indivi
dualūs laimėtojai, nevykdant
papildomų žaidimų. Komandą
sudarė 4 mišrios lyties žai
dėjai. ŠALFASS-gos pirme
nybėms komandos registravo
si iš anksto, pagal klubus, vie
toves ar panašiai. „Draugystės
turnyre" komandos buvo suda
rytos burtų keliu, prieš pat
turnyro pradžią.

3-jų žaidimų serijos.
Pateikiame abiejų turnyrų
techniškas pasekmes.

Hamiltono „Kovo" ir Čikagos ,,Lituanico6" moterų k r e p š i n i o k o m a n d o s po gegužes 17 19<j Whea
ton, IL. vykusiu 199ti m. krepšinio pirmern: :u

ČIKAGOS „UTUANICOS"
FUTBOLO KLUBO REIKALAI
Kovo 23 d. Lemonte šauk
tasis visuotinis „Lituanicos"
futbolo klubo narių ir rėmėjų
susirinkimas neįvyko, nes ne
susirinko pakankamai žmo
nių. Todėl (vietoje jo) vyko tik
valdybos posėdis, kuriame
buvo aptarti artimiausi klubo
veiklos reikalai.
Susirinkimą buvo nutarta
vėl šaukti balandžio mėnesį,
ne Lemonte, bet buvusiose
klubo patalpose Marąuette
Parke. Taip pat bus bandoma
atgauti senąją klubo aikštę
Marąuette Parke, nors tai ne
bus lengva, kadangi visos
aikštės Marąuette Parke yra
užsakytos gerokai iš anksto.
Tačiau, pradėjus aikštės atga
vimo procesą dabar, yra vilčių
ją gauti rudenį arba kitą pava
sarį. Taip pat bus stengiamasi
daryti aikštės paiešką kur
nors netoli nuo Marąuette
Parko.
Žinant, kad Marąuette Par-

1997 M. ŠALFASS-GOS
PIRMENYBIŲ
PASEKMĖS
(J) po pavardės reiškia To
ronto LSK „Jungtį"; (Ž) —
Clevelando LSK „Žaibą".
Komandinės varžybos: 1)
Clevelando „Žaibas A" (Aušra
Kaminskaitė, Juozas Vasis,
Ed Salem, Mike Maher) 2,184
taškai; 2) Toronto ^Jungtis A"
(Vida Juzukonytė, Rimas Kuliavas, Mike Jaglowitz, Romas
Puteris) 1,902 t., 3) Clevelan
do „Žaibas B" (Tracy Hradek,
Mary Palumbo, John Morris,
Jim Hradek) 1,8711.
Vyrų individualios »High
Game" varžybos; 1) Ed Sa
lem (Ž) 237 t., 2) Mike Maher
(Ž) 215 t., 3) Jim Hradek (Ž)
207 t.
Moterų ind. »High Ga
me": 1) Aušra Kaminskaitė
(Ž) 165 t., 2) Vida Juzukonytė
(J) 160 t., 3) Tracy Hrade (Ž)
157 t.
Vyrų ind. „High Series":
1) Ed Salem (Ž) 645 t., 2) Mike
Maher (Ž) 568 t., 3) Jim Hra
dek (Ž) 550 t.
Moterų ind., „High Se
ries": 1) Vida Juzukonytė (J)
470 t., 2) Aušra Kaminskaitė
(Ž) 445 t., 3) Tracy Maher (Ž)
438 t.
J a u n i ų (žemiau 18 m.)
„High Game": 1) Mindaugas
Idzelis (Ž) 179 t., 2) Mikas
Rukšėnas (Ž) 156 t.
J a u n i ų „High Series": 1)
Mindaugas Idzelis (Ž) 394 t ,
2) Mikas Rukšėnas (Ž) 388 t.

•

Alberto Glavinskas. ilgametis LFK
„Lituanica" klubo pirmininkas,
valdybos posėdyje atlieka klubo
veiklos pranešimą.

landą.
Komandinės varžybos: 1)
Ramoną Girdauskas (T), Judi
ta Gabriene (T). Romas Pute
ris (T). Danius Šilgalis (C)
1.866 taškai.
2) Aušra Pleinytė (T), Joanne Irving 'T), Algis Nagevičius
(C), Maris Kampe (C) 1,785 t.
3) Jennifer Burgess (C). Michael Jaglowitz (T), Rimas
Kuliavas (T), Mike Maher (C)
1,738 t.
Vyrų ind. „High Game":
Varžybose dalyvavo daugiau
1)
Rimas Kuliavas (T) 204 t.,
negu 50 žaidėjų iš įvairių vie
2)
Romas
Puteris (T) 198 t., 3)
tovių, tačiau daugumą sudarė
Algis
Nagevičius
(C) 186 t.
Clevelando ir Toronto kėgMoterų
ind.
„High Ga
liuotojai. Beveik visi ŠAL
me": 1) Judita Gabriene (T)
FASS-gos pirmenybių žaidėjai
181 t., 2) Vida Juzukonytė (T)
dalyvavo ir „Draugystės tur
178 t., 3) Aušra Pleinytė (T)
nyre".
168 t.
Abiejuose turnyruose, iš ko
Vyrų ind. „High Series":
mandinių varžybų pasekmių
1) Romas Puteris (T) 587 t., 2)
buvo išvesti ir individualūs
Algis Nagevičius (C) 544 t., 3)
„High Game" ir „High Series"
Rimas Kuliavas (T)
vyrų ir moterų laimėtojai,-jos.
Moterų ind. „High Se
ŠALFASS-gos
pirmenybėse
12-JO KĖGLIAVIMO
ries": 1) Joanne Irving (T)
buvo atžymėti ir jauniai že
„DRAUGYSTĖS
447 t., 2) Daina Puteriene (T)
miau 18 metų. -High Game"
TURNYRO" PASEKMĖS
442 t., 3) Aušra Pleinytė (T)
yra aukščiausia vieno žai
dimo pasekmė, „High Series"
(T) po pavardės reiškia To 435 t.
yra aukščiausia pasekmė visų rontą; (C) — reiškia Cleveamb.
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ko apylinkė pasipildo naujai iš
Lietuvos atvykstančiais tau
tiečiais, toks žygis gali būti
visokeriopai n a u d i n g a s . Taip
pat šitoje apylinkėje (ar neto
liese) dar tebegyvena ir ne
maža buvusių senųjų klubo
rėmėjų, kurie į Lemontą va
žiuoti nenori, a r b a negali.
Kita problema dėl aikštės
Lemonte yra t a , jog Lietuvių
centro vadovybė aikštės įren
gimą neberemia ir viską rei
kia finansuoti klubui, kas su
daro nemažas išlaidas. Taip
pat nėra jokių garantijų, kuo
met čia investavus pinigus,
bus pranešta, jog greitu lai
ku reikia išsikraustyti, nes
namai jau pastatyti visai prie
pat aikštės. Vien tik specialių
tinklų įsigijimas ir uždėjimas
tų namų langų apsaugai j a u
brangiai kainuoja.
Taigi, kaip atrodo, kad
anksčiau ar vėliau „Litu
anicos" namų rungtynės j a u
bus žaidžiamos kitoje aikštėje,
nors gali būti t a i p , jog pavasa
rio rate dar teks naudotis Lemonto aikšte.
E.Š.

VĖL IŠVYKO Į
LIETUVĄ
Klubo futbolininkas, vėliau
valdybos narys — Vytautas
Juodišius nuo praėjusių metų
didesnę laiko dalį praleidžia
Vilniuje, k u r įsigijo butą. Jis
mėnesiui buvo parvykęs pa
sižvalgyti į Čikagą ir neseniai
vel pajudėjo Lietuvon, kur
žada būti iki spalio mėnesio.
Kaip teigia Vytautas, ten
yra įdomiau gyventi, nes gali
nueiti į įvairius lietuviškus
renginius, kurių Čikagoje, jo
manymu, nėra. Taip pat ten
turi galimybę plačiai pakeliau
ti po Lietuvą ir aplankyti
daug įdomių ir nematytų vie
tų.
DIDĖJA RĖMĖJU
SĄRAŠAS
Klubo iždininkas Leonas J u raitis vėl susilaukė stambes
nių aukotojų. Štai jų sąrašėlis:
V. Vizgirda, A. Galinaitis, A.
Kazlauskas, St. Petrulis, R.
Pūkštys, K. Žalnieraitis, O.
Kreimeris, A. Lingis, St. Džiu
gas, N. Martin, J. Končius, J.
Kaunas, J. Zabukas, L. Ruth,
J. Pleirys, V. Kupcikevičius.
Visiems mieliems ir dos
niems aukotojams klubo val
dyba dėkoja.
E.Š.

SPORTO TERMINŲ ŽODYNAS
Iš Lietuvos atkeliavo dar
viena stambi knyga sportine
tematika, tai „Sporto terminų
žodynas". J ą parengė buvęs
žymus krepšininkas, dabar
Lietuvos Kūno kultūros insti
tuto profesorius, dr. Stanislo
vas Stonkus, o išleido — Kūno
kultūros ir sporto departa
mentas prie Lietuvos Respub
likos vyriausybės bei Lietuvos
Kūno
kultūros
institutas.
Knyga turi 675 didoko forma
to puslapius ir, kaip rašoma
pratarmėje, y r a pirmoji iš nu
matytų dalių. A n t r a m e tome
turėtų tilpti vasaros ir žiemos
sporto šakų
terminai,
o
trečiame — techninių sporto
šakų terminai.
Iš tikrųjų, šioje knygoje tel
pa ne vien bendrojo pobūdžio
sporto terminai, todėl ją rei
kėtų vadinti lyg ir sporto en
ciklopedija. Pavyzdžiui, paaiš
kinus sporto klubo reikšmę,
čia paskiriama 32 puslapiai
Lietuvos, užsienio lietuvių bei
kitų
žymesniųjų
pasaulio
klubų apžvelgimui. Nežinia,
kodėl tas buvo daroma, tur
būt, norint, kad knyga būtų
storesnė. Tačiau liūdna, kad
duomenys yra pasenę ir tik
gaila popieriaus bei pastangų.
Knygoje rašoma, kad Či
kagos „Bulis" krepšininkai ir
Čikagos „Blackhavvk" ledo ri
tulio komanda rungtyniauja
daugiau kaip 17,000 vietų tu
rinčiame „Chicago Stadium",
tačiau tai netiesa. Šios ko
mandos jau nuo 1994-jų žai
džia naujuose rūmuose, pasta
tytuose kitoje pusėje gatvės

nuo ano pastato. Šie rūmai
vadinasi „United Center" ir
juose yra 21.500 vietų. Beje,
pats „Chicago Stadium" jau
senokai nugriautas.
Čia pasenusių žinių yra de
šimtys. Rašant apie Phoenix
„Sun" profesionalų krepšinio
klubą minima, kad jo „koman
da
žaidžia daugiau
kaip
14.000 vietų „Veterans memorial Colisieum" rūmuose. Iš
tikrųjū. šio klubo krepšininkai
jau nuo 1992 m. yra persikėlę
į „America VVest Arena", tu
rinčią 19.000 vietų.
Dar
liūdnesnis
vaizdas
rašant apie Amerikos lietuvių
sporto klubus. Kadangi auto
rius naudojosi daugiau negu
10 metų senumo knyga „Išei
vijos lietuvių sportas" 'beje,
kažkodėl minimi tik du šios
knygos redaktoriai — Kęstutis
Čerkeliūnas ir Sigitas Kra
sauskas, o Pranas Mickevičius
iš viso praleistas). Todėl, pa
gal naująją knygą, dar tebe
veikia Cicero sporto klubas
„Vėtra", Čikagos sporto klubas
„Žara" ir nemaža kitų, kurių
jau seniai nematome ir negir
dime. Tačiau čia nerandame
tų. kurie buvo didesni, stipres
ni ir veikė ilgiau už čia iš
vardintus.
įdomu, kad tame leidinyje,
pagal sovietinių laikų termi
nologiją pažymėta, kad šj lei
dinį „recenzavo" net penki
žymūs žmonės, tačiau nežinia.
ką jie darė, jeigu nesugebėjo
patikrinti žinias ir pataisyti
klaidas? O tai padaryti buvo
nesunku, pavyzdžiui. Ameri-
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SABONIŲ ŠEIMĄ
PAGAUSINS DUKRA

gimė Ispanijoje, trečias —
JAV,
Portlande.
Gimdyti
dukrą I. Sabonienė taip pat
ketina šiame mieste. Liepos
pabaigoje arba rugpjūtį su
naujagime dukra Ingrida tiki
si parvykti į Lietuvą.

Lietuvos krepšinio žvaigždės
Arvydo Sabonio žmona Ingri
da laukiasi dukros. Ketvirta
sis Arvydo ir Ingridos vaikas
turėtų gimti liepos mėnesį.
PASAULIO DAILIOJO
Jungtinėse Valstijose, ko
ČIUOŽIMO
ČEMPIONATE
mandoje „Portland Trail Blazers" žaidžiantis 32 metų A.
Lozanoje, Šveicarijoje, vyks
Sabonis su 26 metų Ingrida tančiose pasaulio dailiojo čiuo
augina tris sūnus. Šj pavasari žimo pirmenybėse Lietuvos
vyriausiajam Žygimantui su čiuožėjai Margarita Drobiazko
kaks šešeri, Tautvydui — pen ir Povilas Vanagas sportinių
keri. Domantui — vieneri.
šokių varžybose (po privalomo
„Lietuvos ryto" žiniomis, sios programos) kartu su italais
neseniai Ingrida tyrėsi ultra dalinasi 9-10 vietomis iš 29
garso aparatu ir sužinojo, ko porų.
kios lyties bus ketvirtasis vai
Palankiausiai teisėjai įvertino
kas. Prieš gimstant dviem olimpinių ir triskart pasaulio
pirmiesiems vaikams, Sabo čempionų iš Rusijos Oksanos
niai taip pat iš anksto žinojo, Griščiuk ir Jevgenijaus Platovo
kad gims sūnūs. Laukdami šokius rumbą ir valsą. Antri
trečiojo, sutuoktiniai
nesi taip pat rusai Adželika Krylovą
kreipė į medikus, norėdami ir Olegas Ovsianikovas, treti —
patys sau padaryti staigmeną. kanadienčiai Shae-Lynn BourDu pirmieji Sabonių sūnūs ne ir Victor Kraatz.
kos klubus liečiančių žinių pa
tikrinimui, reikėjo užmegzti
kontaktą, bent su vienu čia
gyvenančiuoju ir reikalas būtų
išspręstas. Amerikoje kas me
tai pasirodo „Sporto Almanac", kuriame telpa naujau
sios žinios apie visus šio
krašto sporto klubus, sales,
stadionus ir šimtus kitų da
lykų. Tačiau tie didieji Lietu
vos sporto vyrai turbūt jau
čiasi visą žiną ir jiems jokia
talka nereikalinga. Todėl ir
atsirado klaidų ir nesusipra
timų per akis.
Kadangi, kaip jau buvo
minėta, yra numatoma išleisti
dar dvi „Sporto
terminų
žodyno" dalis, reikia manyti,
kad kitame visi netikslumai
Cardiac Dtognosis, LTD.
6132 S Kedzie Ave
Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700

bus atitaisyti, o ateityje jau
bus rimčiau į talpinamą me
džiagą žiūrima.
Beje, pačiame leidinyje apie
jį taip rašoma: „Šiame aiški
namajame
enciklopediniame
sporto terminų žodyne siste
miškai pateikiami bendrieji
bei su juo susiję sporto termi
nai, t r u m p a i aiškinamas jų tu
rinys, būdingosios reikšmės,
kartu stengiamasi perteikti
būtiniausią informaciją apie
sporto reiškinius bei įvykius,
jų raidą, svarbą, savitumus
taip p a t aptarti senovės atleti
kos bei mūsų laikų sporto
įdomybes".
E. Šulaitis
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DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Ekjin, IL 60120
T e l . (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. EDMUNDAS f 0 M K M.D..S.C.
S. PRASAD TUMMALA, M.D. Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 6 0 6 5 2
Kab. tel (773) 471-3300

Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

Tel. 773-586-7755
Valandos pagal susitarimą

DR LD. PEfRŠlKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd.,Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708)598-4055

DR. AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W.9S St Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą.
Pirmad 3v p p -7v v . antr 12:30-3v p p
VeC uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p p.
penktad ir šeštad 9 v r • 12 v.p.p

ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDATTIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave . Surte 310
Naperville. IL 60563

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERBUS
D A N T Ų GYDYTOJA
Kab. Chicagoje uždarytas
9525 S.79V1 Ava.. Htckory HJto, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St, Oek Lawn, IL

382S Higfrtand Ave .
Tower VSurfe 3C
Dcvvners Grove. IL 60515

Pirmas apyl. su Northvvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel. (630)435-0120

Tel.708-422-8260

Tel. (630)527-0090
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AR NAUJAS SEIMAS
PAGELBĖS PIETRYČIŲ
LIETUVIŠKOMS
MOKYKLOMS

Danutė

Pavojingas

GINTAUTAS VITKUS
1991 metais, vos atkūrus
Lietuvos
nepriklausomybę,
Vilniaus ir Šalčininkų rajo
nuose bei kitose Rytų Lietuvos
vietovėse ėmė reikštis lenkų ir
rusų šovinistai, reikalaudami
šio krašto autonomijos, agituo
dami vietinius žmones ne
priimti Lietuvos pilietybės.
Tik dėka to, kad šiuose rajo
nuose buvo įvestas tiesioginis
valdymas, paskiriant specia
lius Lietuvos valdžios atstovus
šiems rajonams, k r a š t a s išliko
Lietuvos teritorija.
Po truputį gyvenimas Piet
ryčių Lietuvoje apsiramino,
žmonės priėmė Lietuvos pilie
tybę, pradėjo leisti savo vai
kus į lietuviškas mokyklas, o
vėliau ėmė ir patys reikalauti,
kad būtų atidaryta daugiau
tokių mokyklų.
Vilniaus rajono
švietimo
skyriaus vedėja Švietimo ir
mokslo ministerija paskyrė
Danguolę Sabienę. J ą tuojau
pat ėmė pulti lenkų leidžiami
laikraščiai, esą ji trukdanti
Lietuvos lenkų atgimimą, ig
noruojanti lenkų kultūrą ir
papročius. Nors D. Sabienė
visuose renginiuose su kiek
vienu lenku, rusu ar lietuviu
visada kalbėjo jo gimtąja kal
ba, rėmė rajone gyvenančių
žmonių tautines muzikos ir
meno šventes, tačiau nepri
tarė buvusiųjų autonomininkų
užmačioms ir siauriems nacio
nalistiniams lenkų šovinistų
interesams, todėl pastarieji at
kakliai reikalavo D. Sabienės
nušalinimo. Tačiau tokiam D.
Sabienės atleidimui pagal tuo
metu galiojusią tvarką turėjo
pritarti Švietimo ir mokslo
ministerija. Išnagrinėjusi vi
sus, prieš D. Sabienę iškeltus,
kaltinimus, ministerijos vado
vybė nerado pagrindo atleisti

ją iš užimamų pareigų. -Jos
darbą bei kompetenciją gerai
įvertino ir Vilniaus rajono mo
kyklų vadovai.
Bot štai į pagalba Lenkų rin
kimų akcijai ateina paskutiny
sis LDDP Seimas su preziden
tu A. Brazausku. 1995 metų
birželio 22 d. prezidentas pasi
rašė Seimo priimtą Švietimo
įstatymo pataisą, suteikiančią
miestų ir rajonų savival
dybėms teisę skirti ir atleisti
švietimo skyriaus vedėjus.
Tuo pačiu neteko galios buvęs
įstatymas, kad švietimo sky
riaus vedėjo negalima atleisti
iš pareigų be Švietimo ir mo- '
kslo ministerijos sutikimo. Ar
reikia
klausti,
kam
šis
įstatymo
pakeitimas
buvo
naudingas? O ir buvo jis
priimtas tuo metu, kai Šal
čininkų ir Vilniaus rajonuose
atsirado reali galimybė lietu
vybės įsitvirtinimui mokyk
lose.
1995 metų spalio 5 d., kuri
švenčiama kaip Tarptautinė
mokytojų diena, Vilniaus rajo
no savivaldybėje lenkų sąjun
gos frakcijai nubalsavus 14 —
už, 5 — prieš, 2 — susilaikė,
administratorius I. Jankovski
įsakymu atleido D. Sabienę iš
Vilniaus rajono švietimo sky
riaus vedėjos pareigų. Vyriau
sybės atstovas Vilniaus apsk
ričiai A. Cegelis sustabdė
neteisėtą įsakymą, tačiau Vil
niaus rajono valdžia to ne
paisė.
D. Sabienė iškėlė civilinį
ieškinį teisme. Vilniaus mies
to apylinkės teismas 1996 m.
sausio 24 d. nusprendė, kad
D. Sabienės atleidimas iš dar
bo yra neteisėtas, tačiau
atsižvelgė į D. Sabienės pra
šymą, kad ji negalinti grįžti
dirbti savo buvusias pareigas
tol, kol rajono savivaldybėje

Danguolė Sabienė, buvusi Vilniaus rajono Švietimo vedėja, neteisėtai at
leista i5 darbo lenkų vadovaujamos rajono savivaldybės

G. ir H Klintonų fteknj minai gli>!>n- n-nr.ni Latvelių kaime,
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viešpatauja persekiojimo at
mosfera. Todėl teismo sprendi
mu Vilniaus rajono savival
dybė turi sumokėti D. Sabienei kompensaciją ir padengti
teismo išlaidas.
Atsikračiusi D. Sabienės, ra
jono savivaldybė toliau tęsė
kitų darbuotojų persekiojimą
už lojalumą Lietuvos respubli
kai. Vilniaus rajone dėl to
buvo atleista iš darbo per 83
žmones, tarp jų buvo ir lietu
vių, ir lenkų tautybės asmenų.
Vilniaus rajono savivaldybės
administracija neigia vietoje
atleistųjų priėmusi į darbą as
menis, anksčiau viešai prie
šinusius Lietuvos Respublikos
atkūrimui. Bet štai kokie fak
tai: vicemeras I. Sinickis, na
riai
A.
Brodavski,
E.
Tomaševic, M. Narunec, S.
Adomaitis, A. Auziakas, Ne
menčinės meras M. Borusevičius, Rukainių seniūnė L.
Sapkevič ir kiti buvo koordi
nacinės tarybos Vilniaus kraš
to teritorinei autonomijai su
kurti nariai ir, vadovaujami
Lenkų sąjungos pirmininko,
Seimo nario R. Maceikianeco,
padarė daug
Konstitucijos
pažeidimų.
Kodėl teisingumo instituci
jos nepasidomi, neapklausia,
pvz. seniūno A. Pileckio, kaip
jam pavyko be konkurso nusi
pirkti pastatus, arba rajono
vicemero I. Sinickio, kokiu
būdu jis pasistatė degalinę, ar
kokiu pagrindu I. Sinickis
paskyrė 30,000 litų lenkų va
dovaujamai
administracijai,
10,000 litų
neregistruotam
lenkų universitetui Vilniuje ir
5.000 litų Armijos Krajovos
klubui. Iš kur tie pinigai gau
ti, ar ne iš Lietuvos valdžios?
Naujasis Seimas, sudarytas
iš
Tėvynės
sąjungos
ir
Krikščionių demokratų parti
jos koalicijos, turėtų visų pir
miausia:
— atstatyti įstatymo nuos
tatą, kad Lietuvos Respubli

kos Švietime ir mokslo mi
nisterija turi patvirtinti ra
jonų švietimo skyrių vedėjų
skyrimą ir atleidimą:
— prokuratūra turėtų ištirti
Vilniaus rajono savivaldybės
veiklą, nustatyti, ar yra pada
ryta piniginių išeikvojimų ir
kitų finansiniu pažeidimų:
— pradėti teismo bylą prieš
autonomininkų šalininkus ir
valstybinės veiklos pažeidėjus,
tokius kaip R. Maceikianecas
ir Z. Semenovičius ir kt.;
— pagalvoti, ar nevertėtų
paleisti dabartines Vilniaus ir
Šalčininkų
rajonų
savival
dybes ir įvesti tiesioginį val
dymą;
— grąžinti į darbą neteisėtai
tautiniu pagrindu atleistus
žmones;
— Vilniaus ir Šalčininkų ra
jonuose statyti butus ar na
mus mokytojams, kaip buvo
žadėta atgimimo pradžioje;
— atsižvelgti į vietos gyven
tojų reikalavimus ir atidaryti
naujas bei pagerinti esamų
lietuviškų
mokyklų
darbo
sąlygas.
1995-1996 metais Vilniaus
rajono vidurinėse ir pradinėse
mokyklose
mokėsi
11,928
mokiniai (iš jų — 26.6% lietu
vių, 4 6 . 1 % — lenkų ir 27.3%
— rusų). 1996-1997 metais
mokinių skaičius padidėjo iki
12,170 (28.4% — lietuvių,
47.8% — lenkų ir 23.8% —
rusų).
Šalčininkų rajone 1995-1996
metais buvo 5.800 mokinių (iš
jų 18.3% — lietuvių, 50% —
lenkų ir 31.7% — rusų). 19961997 metais mokinių pa
daugėjo iki 6,013 (iš jų 20.6%
— lietuvių. 52.9% — lenkų,
26.7% — rusų).
Iš čia kyla aiški išvada, kad
Pietryčių Lietuvos rusų mo
kyklose
mokinių
skaičius
mažėja, nes jie eina mokytis į
lietuviškas arba lenkiškas mo
kyklas. Jeigu Lietuvos valdžia
sudarytų palankesnes sąlygas

galį, kitą vėl užmetė ant kartelių ir pašvilpdamas
nuėjo į vidų. Pati jau dėjo pusrytį ant stalo ir buvo
smagi, kad vyras verčia dubenį po dubens kaip už au
JURGIS JANKUS
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sies.
Pavalgęs išsigalando peiliuką, pamėgino ar kerta
Iš tikrųjų per tas kelias dienas velnias jam pasi plauką, papustė, pamėgino ki*ą plauką, atsisėdo prie
darė toks tikras, jog nė kiek neabejojo, kad jis čia pat lopšio, kad galėtų pajudinti, kai vaikas ims krebždėti
kur tupi, kiekvieną žodį girdi ir iš jo rūpesčio juokiasi. ir įniko į liepos pagalį. Buvo nagingas. Nešaukdavo
Tam juk jis ir velnias kad juoktųsi iš žmonių ašarų. svetimo nei krepšį nupinti, nei šaukštą išgremžti, nei
Besidairydamas velnio, pakėlė akis į pastogę ir lyg naują stogą uždengti. Ko ūkyje prireikdavo iš medžio
šviesa nubėgo per visą kūną.
ar net iš geležies, pats pasidarydavo. Ir dabar lygia
Pastogėje ant kartučių baltavo krūva liepiukių. tvirta ranka iš lėto traukė įstrižą peiliuką beveik
Kai pavasarį plėšė vyžoms karnas, išsirinko pačius tie pačiu medžio paviršiumi, plonytės skiedrelės sukos:
siausius šakalius ir čia padėjo. Pagalvojo, jog kada garankštėlėmis, kaip šilkiniai kaspinėliai. Pamėgin
nors gali prireikti kuoliukams ar kam kitam. Pasirau tum, Severiuk, ir tu kada. Būtų tau ne grėbliadančius
sęs išsitraukė patį storiausią, gerai apžiūrėjo, pastatė drožti, — atsisuko į piemenuką.
prie sienos, o pats pasiėmė doklą ir nuėjo atsinešti gy
— Gerai, aš rytoj paieškosiu. Rodos mačiau kur
vuliams pašaro. Praeidamas dar stabtelėjo prie rezgi užkištą.
nių ir garsiai pasakė: „Pats kaltas, kad neimu rezgi
— Ar tuo viskas ir pasibaigė'' — nekantriai pa
nių. Ne aš jas sutraukiau. Pakentėk. Šiandien vakare
klausė Marcelė.
nuvysiu vadeles, išregsiu, tada galėsi ramiai tysoti.
— Nepasibaigė, ne. Tik tu. žiūrėk, kukulių nepri
Nebeiškrisi. Ką aš vargšas beveiksiu. Vilksiu, kiek
svilink. Su ausim klausyk, o akis laikyk į puodą pa
sveikatos turėsiu.Galgi tavo širdis irgi ne iš vieno tit
merkus. — Drožė, drožė ir jau apie pietus liepos paga
nago, gal tada atsileis". Dar pastovėjo, palaukė, ar
lio drūtgalis ėmė darytis panašus į pasišiaušusią
neatsilieps iš kurio nors kampo koks balsas, bet, nieko
barzdą, — senelis vėl tęsė savo pasaką. „Žiūriu, žiūriu
nebeišgirdęs, nuėjo šertis. Apsišėręs dar kartą
ir niekaip negaliu suprasti, ką čia dabar vel
apžiūrėjo liepos lazdą, paėmęs pjūklą atsipjovė stor
užsimanei. — prašneko, visą dieną apie vaiką ir apie
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veikti lietuviškoms mokyk
loms ir patenkintų lietuviškų
mokyklų poreikį pagal vietos
gyventojų reikalavimus, tai
būtų pasiekta galimybė įsi
tvirtinti Pietryčių Lietuvoje
valstybinei kalbai ir išlaikytas
Lietuvos teritorijos vientisu
mas.
Iš naujojo. 1996 metų rudenį
išrinkto, Seimo belieka laukti
konkrečių darbų, kad padėtis
Pietryčių
Lietuvos
lietu
viškose mokyklose pagerėtų.
PERSIKĖLĖ I
ERDVESNE MOKYKLĄ
Užsieniečių
registravimo
centre Pabradėje atidaryta
mokykla, kurioje laikinai ap
gyvendinti Afganistano, Ira
ko, Irano valstybių vaikai mo
kysis gimtosios kalbos.
Šioje mokykloje taip pat bus
mokoma tikybos, istorijos, ge
ografijos bei kt., greitai tiki
masi mokyti ir lietuvių kal
bos, pranešė Užsieniečių re
gistravimo centras (URC).
Kaip pasakė URG spaudos
atstovas kapitonas Everistas
Raišuotis, pabėgėlių
vaikų
mokykla veikė nuo šių metų
pradžios, o dabar ji persikėlė į
erdvesnes patalpas. Mokytojų
darbą šioje mokykloje atlieka
patys pabėgėliai.
Atidarant mokyklą, URC
viršininkas, pik. Stanislovas
Stančikas pažadėjo materia
liai ją remti ir pakvietė Pab
radės miesto vidurinių mo
kyklų pedagogu? ir mokslei
vius teikti šiai mokyklai me
todinę ir kitokią pagalbą.
Iš 256 užsienio valstybių pi
liečių, gyvenančių užsieniečių
registravimo centre. 48 vaikai
yra mokyklinio amžiaus.
• Jauniausias lietuviškos
k n y g o s autorius — trylikame
tis šiaulietis Mindaugas Peleckis, parašęs eilėraščių, pasakų
ir fantastikos knygą „Viena
ragis".

Daug kartų girdėjome, kad
buvę kolūkių pirmininkai Lie
tuvoje, po nepriklausomybes
atkūrimo pajutę, kad pasi
baigė medum bei pienu plau
kiančios dienos ir teks praras
ti ne tik lengvą duoną, bet ir
,,galią", skubiai pradėjo „pri
vatizuoti" buvusių kolchozų
inventorių, kai kur palikdami
tik tuščias sienas.
Dabartinis Gudijos prezi
dentas, atrodo, elgiasi labai
panašiai (nejaugi tai būtinas
kolchozo pirmininkų charak
terio bruožas?.. Iki išrinkimo
prezidentu 1994 metais. Alek
sandras Lukašenka buvo ko
lūkio pirmininkas. Jis rinki
mus laimėjo, prižadėdamas
kovoti su nusikalstamumais,
bet pats jau spėjo užsire
komenduoti, ne tik savame
krašte, bet ir užsienyje kaip
nusikalstantis žmogaus tei
sėms, demokratiniams princi
pams ir tarptautinių ryšių
siekiams.
Gudija šiandien yra viena
labiausiai ekonomiškai atsili
kusių valstybių, išsilaisvinu
sių iš Sovietų Sąjungos oku
pacijos ir paskelbusių nepri
klausomybę. Ji taip pat ma
žiausiai pažengusi demokra
tėjimo keliu. Del to gali būti
„dėkinga" savo prezidentui,
kurio elgesys pastaruoju metu
taip suerzino Ameriką, kad
buvo sulaikyta kasmetinė 40
milijonų dolerių parama ir
įsakyta Gudijos ambasadoriui
Vladimir Gramyka per 24 va
landas pranykti iš Vašing
tono.

BindokJvne

kaimynas
stracijas prieš Gudijos val
džios sovietiško stiliaus elge
sį. Pasipiktinęs Vašingtonas
atšaukė iš Minsko savo amba
sadorių ir Lukašenkos vyriau
sybės atstovui įsakė išsi
kraustyti iš Amerikos.
Gudijos prezidentas
deda
daug vilčių i Rusiją, kaip į
krašto ekonomikos gelbėtoja
nuo visiško sugniužimo 'gal
būt dėl to ir stengiasi sugriau
ti bet kokį glaudesnį ryšį su
Vakarais, tuo tikėdamasis lai
mėti didesnį Kremliaus pa
lankumą). Pernai maždaug
šiuo pačiu laiku jam pavyko
išsiderėti sąjungą su Rusija,
o šiemet balandžio pradžioje
— tos ..garbingos" sukakties
proga — Lukašenka vyksta į
Maskvą, kur jis ir Boris Jelcin
ketina pasirašyti dar arti
mesnes sąjungos dokumen
tus, {domu, kad Rusija, ne
kartą pasisakiusi už panašios
į Sovietų Sąjungą buvusiu re
spublikų
grupuotes
suda
rymą, pradžioje per didelio
entuziazmo Gudijos norams
šlietis prie Maskvos neparodė.
Lukašenka padėjo nemažai
pastangų, kol-išsiderejo šiokią
tokią sutartį. Tačiau Gudijos
prezidentas neiškentė neužmynęs ir Maskvai ant „skau
damos nuospaudos", uždraus
d a m a s Rusijos žurnalistams
transliuoti reportažus apie
įvykius Minske. J tai Jelcino
vyriausybės atstovas pareiš
kęs: „Mes turime teisę tikėtis,
kad netrukus laisvo žodžio bei
informacijos principai bus vėl
grąžinti į jiems deramą pagar
bos vietą".

Vienok Aleksandras Luka
šenka, kalbėdamas į tautą per
Antra vertus. Boris Jelcin
televizija. Dareiškė: „Žmonės prieš demokratijos principų
reikalauja diktatūros. Reika pažeidimus Gudijoje, užmer
lauja grąžinti Stalino laikus!" kia akis, nes galbūt j a m svar
O pats Lukašenka tikisi visai bu savo tikslų siekti ..pro
nesunkiai įsispirsiąs į kruvi užpakalines duris"'. Kadangi
nojo sovietijos diktatoriaus ba Vakarai ne tik tvirtai nusista
tus...
tę pravesti trijų naujų NATO
Kad Gudijos prezidento dik narių kandidatūrą 'prieš ku
tatūriniai siekiai nėra vien rią taip kovojo Rusija ir pra
tušti žodžiai, jau ne kartą pa laimėjo;, bet jau kalba apie
rodė jo griežtas nusistatymas galimybę į NATO ateityje
prieš privatų verslą, laisvą įjungti ir Baltijos valstybes.
spaudą, gyventojų teisę viešai Maskva siekia glaudesnių ry
pareikšti savo nuomonę de šių su Gudija, kad tuo būdu
monstracijomis ar kitais bū savo įtaką išplėstų labai arti
dais. Prieš pat Velykas buvo moje Lietuvos ir Lenkijos kai
išvarytas Soros fondo direk mynystėje.
torius Gudijai Peter Byrne,
Šį sekmadienį Minske vėl
kuris vėliau Vašingtone žur ruošiamos protesto demon
nalistams tvirtino, kad Luka stracijos, tačiau opozicija nė
šenka deda visas pastangas ra tokia didelė, kokios norėtų
užkirsti kelią į finansinę pa Amerika ar kiti vakariečiai.
ramą iš užsienio privatiems Galbūt Lukašenka
pasiekė
verslininkams ar kitoms gru t a m tikro laimėjimo net to
pėms, besistengiančioms tvir nesitikėdamas: neturtinga ir
čiau atsistoti ant kojų ir dirb ekonomiškai atsilikusi Gudija
ti visos tautos labui.
staiga atsidūrė nemažo dėme
Su JAV ' yriausybe konflik sio plane. Kad tas dėmesys
tas paaštrėjo kovo 23 d., kai neigiamas, atrodo, jos prezi
Lukašenka išvarė Amerikos dentui nelabai svarbu. Bet
diplomatą, pasiųstą stebėti koks dėmesys juk geriau,
Minske vykstančias demon negu visiškas ignoravimas...

stakles šnirpštusi. pati. Bene tik šlakstyklę rieti 9 Kam
tos prireikė? Ar klebonėlis prašė?"' Senolis pakėlė
galvą, greitai žvilgterėjo, ar nėra ko ant krosnies, pa
taisė droženas. kai kurias patiesino. subraukė ranka į
lygų papurusį kuokštą. „Kode! ne? Jeigu gerai išeis,
bus galima ir klebonėliui padovanoti", nusišypsojo ir
vėl dirstelėjo į krosnį. Ten ne tik nebuvo nieko matyti,
bet niekas net nekrebždėjo. Senolis pagalvojo, kad ne
labasis gal vėl išlėkė į turgų kito kvailio ieškoti. Pava
kare, apsišėręs gyvulius, vėl sėdo prie darbo. Kai pati
išėjo karvių milžti, jis greitai pakilo, susiieškojo bute
liuką švęsto vandens, įsipylė į dubenėli, pasistatė jį čia
pat pašonėje ir ėmė rišti drožles liepos karnele apie
kuokelės galvutį.
Sambrėškos tylume pasigirdo a n t krosnies šna
rėjimas. Senolis pakėlė akis: per krosnies kraštą sviro
gerai pažįstama barzda, žibėjo akys. o ragų galai din
go kažin kur lubose. ..Kam tau tos barzdos prireikė 7 "
po valandėlės prašneko Senolis tuoj sumetė, kad vel
nias į bažnyčią nevaikšto, tai ir šlakstykles nėra ma
tęs. „Kad ta barzda ne man. bet tau", nuo šlakstykles
galvos nepakeldamas, pasakė. „Man9 Ar nematai, kad
aš su barzda? Tau tai reikėtų". „Žinau, kad su barzda,
bet man ji nepatinka". „0 kas man darbo, kad tau ne
patinka". „Matai, jeigu lindetum savo pragare,
galėtum žinotis, bet kai jau taisaisi įsikurti mano
namuose, galėtum bent žmoniškiau persirengti Kad

jau privertei ant kupros nešioti, tai nešiosiu, tik ne
tokį negražų. Pažiūrėk į savo barzda ir va i tą. — pa
glostė susigarbiniavusią šlakstyklę. — Su tokia
galėtumėm net padraugauti. Šeštadieniais ir pas mer
gas galėčiau nuvesti. Su šviesia tai visom patiktum, o
nuo juodos bėgs tolyn, net padurkai dulkės".
Velniui patiko tokia kalba. Primerkė akis.
pažiūrėjo pažiūrėjo ir pasakė: „Man rodos, kad tu ir
man meiuoji". „Meluoju? — pašoko senolis. — Kam aš
ka pamelavau?" „Tik nesikelk i puikybe. — su
prunkštė ožys. — Pirma maniau, kad tu tik gobšas,
bet dabar žinau, kad esi ir melagis. Vakar nuo juoko
net piha emė skaudėti besiklausant, kaip tu savo
pačiai melavai Kodėl negalėjai pasakyti, kaip iš
tikrųjų yra0 Bijojai, kad paėmus šluota iš namu ne
vytų 9 " ..Vakar aš nemelavau. — labai ramiai ėmė
aiŠKinti senolis, mėgindamas užbaigti šlakstykles
aprišimą — Nė vieno žodžio nemelavau. Aš tik gyniau
savo pačią ir savo vaiką nuo tavo piktumo. Bet kur tu
suprasi, kad savo gyvenime nieko nemylėjai ir nieko
negynei Tau smagu tik kankinti Ar ne 9 "
Ožys tylėjo. Senolis įstate šlakstyklę i švęsto van
dens dubenėlį ir pats atsistojo „Tai ka 9 Kirpsim
juodąją ir mesim lauk 9 Su ta balta būsi panašus į Pa
liepių ponaitį. Su ja visas bobas gy\as galėsi į pragarą
nusivesti"
.,
'Bus daugiaui

DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. balandžio mėn. 4 d.

LIETUVIU
CAPE COD. MA
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBE
ŠVENČIANT

C L A S S I F I E D GUIDE

TELKINIAI
kartų. Paskutinė jo viešnage
buvo pernai rudenį. Savo žodį
Alksninis pradėjo teigiamų
pasikeitimų
pastebėjimais,
aiškiai pastaraisiais metais
pastebimais ;staigose, parduo
tuvėse, gatvėje, ypač, kai kal
bamasi su svečiu iš Amerikos.
Kalbėtojas kiek ilgiau sustojo
prie reiškinių ir trūkumų nei
giamai veikiančių krašto ūkį
ir sunkinančių pastangoms
gerinti gyvenimo sąlygas. Ap
gailestavo ignoravimą gera
valių, savo lėšomis Lietuvon
vykstančių įvairių specialistų,
norinčių pasidalint savo moks
lo žiniomis ir profesiniais pa
tyrimais. Todėl užsienio lietu
viai specialistai yra nusivylę
ir p r a r a d ę entuziazmą padėti
Lietuvos ekonominiam atsiga
vimui. V. Alksninis savo pas
tabomis buvo santūrus ir ko
rektiškas. I gyvenimą žvelgda
mas entuziastiškai, savo įdo
mią kalbą užbaigė daina — so
driu baritonu užtraukdamas
liaudies dainą ir kitus kvies
d a m a s prisidėti.

REAL ESTATE

REAL ESTATE

ft

REALMART II. Ine
6602 S. Putoki Rd.
Chkago.IL 60629

GREIT
PARDUODA
^

^

RE/MAX
RE/
REALTORS

Lietuvos Nepriklausomybę
(773)586-5959
BALYS BUDRAITIS
Cape Code švenčiant, buvo
(708) 425-7161
Broker
Associate
paminėti abu svarbiausi LiePatarnauia įvairių nuosavybių
r tuvos Respublikai istoriniai
o.r\.mc OGI pardavime, miesto ir
RIMAS l. STANKUS
pnRTuesčiuose Suinteresuoti
» įvykiai: 1918 metų Vasario
skambinkite
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
; 16-tos aktas ir 1990 m. Kovo
BUDRAIČIUI
Seattle, WA, vasario 8 d. vykusiame Lietuvos Nepriklausomybes minėjime Iš k. — paskaitinink.> am Regina
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
Z 11-os proklamacija, a t s t a t a n t i
N'arušienė, JAV LB Krašto v-bos pirmininke, prof. Terje Leiren — University of Washington Skandinave sky
Bus 773-585-6100
> Perkame ir parduodama namus
PvįK
773-30M3O7
- Lietuvos
Nepriklausomybę.
F « 773-585-3997
riaus Baltų studijų programos pirmininkas, Kalev Sepp — Seattle estų bendruomenes (urmininkas
• Pensininkams nuolaida
; Minėjimas sekmadienį, vasaNuotr Inos B e r t u l y t ė s Bray
Z rio 16 d., buvo pradėtas Our
cialūs estų ir latvių bendruo Parlamento
ir
nesitraukė dinta parapijos choro ir jos
MISCELLANEOUS
KMtEOK REALTORS
Z Lady of Victory bažnyčioje Liemenių atstovai. Senatoriaus prieš artėjančius sovietų tan nuotrauka.
7W2 S. M U M M .
- tuvos intencija aukotomis šv.
43CS S. Archar Av*.
Slate Gorton ir Kongreso at kus, bet savo krauju apgynė
Aukas rinko Algis Glodas ir
ELEKTROS
- Mišiomis. Šventę t ę s ė m e susistovės Jennifer Dunn atsiųsti laisvę . Didvyriška tauta ilgus Arvydas Klimas. Aukos pa
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Z rinkę Craigville Manor klubo
DANUTĖ MAYER
Turiu Chicagos miesto leidimą.
sveikinimai buvo perskaityti amžius būk laisva. Lietuva:
skirtos Dagai aukotojų pagei
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
Z salėje.
šiame susirinkime.
davimą: „Dovana Lietuvai".
773-284-1900
garantuotai ir sąžiningai.
Pasigėrėtinai giedojo parapi
Z
Minėjimą įvadiniu žodžiu
773-779-3313
Tautos fondui. Lietuvių Bend
JAV LB Krašto vaidybos
Jai
norite
parduoti ar pirkti namus
jos choras, vadovaujamas var
pradėjo apylinkės pirmininkas
KLAUDIJUS PUMPUTIS
ruomenei ir Amerikos Lietu
pirmininkės adv. Reginos Nakreipkitės į Danute. Msyer. Ji progonininkės Onos Valinskie
Z Alfonsas Petrutis. Eugenijai
fessionaliai, sąžiningai ir ^as
vių tarybai. Programos vedė
rušienės kalbos pagrindinė
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
nės. (Vyskupas buvo sužavė jas padėkojo visiems. Minė
Z Rastenienei sukalbėjus maldą,
meniškai patarnaus. įkainavimas
mintis buvo Lietuvos įsijun
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
I buvo išklausytas JAV himnas.
tas). Dalyvavo miesto burmis jimas baigas giesme „Marija,
veltui.
gimo į NATO būtinybė toli
Agentas Frante Zapoks ir Off. Mgr. Auka*
; Susikaupimo m i n u t e pagertras Raymond Mariano; Lietu Marija". Po minėjimo visus
S.
Kane
kalba
lietuviukai.
mesnio Lietuvos saugumo už
• bem už Lietuvos laisvę žuvuFRANK ZAPOUS
tikrinimui. R. N'arušienė ragi vos Respublikos konsulas Ar dalvvius skautės vaišino ka
320*Vį * « « 96tli Straat
MISCELLANEOUS
noldas
Milukas
su
šeima
iš
; sius karius ir p a r t i z a n u s . Po
vute ir užkandėliais.
no kiekvieną balsuojantį susi
Tat (706) 424-8654
New
Yorko,
organizacijos
su
Z to Edvardas Šakaiis perskaitė
(
M
i
5S1-S654
siekti su savo atstovais ir pa
Minėjimą rengė VVorcesterio
- Massachusetts valstijos guberAntroje minėjimo dalyje te prašyti jų paramos Lietuvos į vėliavomis; ne tik abiejų lietu Lietuvių organizacijų taryba.
Union Pter, MI MnuomofvnM
J K S CONSTRUCnON
- natoriaus Wiliiam F. Weid levizijos ekrane buvo parodyta NATO įsijungimo reikale. Kai vių parapijų, bet ir aplinkinių
1 mieg. vasarnamis visai
Didžiausią renginio darbų dalį
„Shingle" stogai ir visų rūsių
vasarai ramioj apylinkėj, neto
; proklamaciją,
skelbianančią vaizdajuoste
"Balade
apie vakaro eigoje buvo paskelbta , vietovių lietuviai. Buvo džiugu atliko tarybos valdyba: pirm.
apkalimai (siding): medžio,
li ežero. Nauja vonia, virtuvė,
Z vasario 16 dieną — Lietuvos Daumantą" Tai dokumentis kad Kongreso atstovas McDer matyti beveik pilną bažnyčią
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
didelis salionas ir veranda
Petras Molis, vicepirm. Romas
^—Nepriklausomybės diena šioje video filmas apie partizaną mott sutiko paremti rezoliu tikinčiųjų, šiuo metu tai rete
(porch). TeL 616 466 4826
draudimą. R. Jankauskas,
Jakubauskas, sekr. Danutė
~-<valstijoje.
Lukšą ir jo draugus, kurie an ciją, klausytojai savo dėkin nybė. Šios gražios pamaldos Marcinkevičiūte, ižd. Algis
M . 630-9695*658
Pigiai ir grafai išvežam
;
Malonią staigmeną suteikė trosios sovietų okupacijos me gumą jam išreiškė entuziastin buvo užbaigtos JAV ir Lietu Glodas ir narys Arvydas Kli
šiukšles, kraustom baldus,
vos himnais. Po Mišių visi da mas.
; apylinkes narys J u r g i s Lauri- tais stengėsi paiaikyti ryšį iš gu plojimu.
VALOME
nugriauname ir pastatome
Z naitis, perskaitydamas. ką tik vakarų su Lietuvos partiza
lyviai persikėlė į parapijos sa
KILIMUS. BALDUS
garažus, verandas (porch).
J.M.
Po trumpos pertraukos bu
lę po bažnyčia ir turėjo nors
- iš Lietuvos gautą. K a u n e gy- nais ir jų grupuotėmis. Dau
IR GRINDIS
Kreiptis: tei. 773-737-2674
vo linksma ir įvairi koncertine
arba 773-847-0646
trumpą progą pabendrauti su
* venančio Rimo Zakarevičiaus, guma šių drąsuolių Lietuvoje
J.
B
U
B
N
Y
S
programa. Virtuoze pianistė
mūsų mielu vyskupu prie Lie
; trumpųjų radijo bangų mėgė- rado mirtį. Filmą režisavo Vy
7
7
3
7
3
7
5
1
6
8
Jūrate Audėjaitienė paskam
Parduodami garam stovy
Z jo. šventinius sveikinimus. t a u t a s Landsbergis-Jaunasis.
bino Čiurlionį. Grupės "Lan tuvos Vyčių 26-tos kuopos su
baidai: valgomo kambario
OPENHOUSE
Z .Jurgis Laurinaitis, apsigyve- Veikėjai yra autentiški asme
ruoštos
kavutės.
kas" 28 jaunuoliai nuostabiai
komplektas, sofa, foteliai,
Sund. Aprfl 16,12-4p.m.
Z nes Hyannis ir išlaikęs egza- nys, dalyvavę kovose su stri
Maironio Parko didžiojoje
staliukai ir dar daugiau.
6725 S. Kjtdare. Nr. Mtdway
šoko ir dainavo, liaudies dai
; minus, įsigijo teisę dirbti su bais ir sovietų daliniais. Filmo
Savininkas išsikelia į kitą
& Orange Line; brick, Cape Cod;
nas puikiai atliko "LTtanos" ir salėje 3 vai. p.p. vyko tolimes
4 bedrms., 2-1/2 baths;
valstiją. Tai. 773-686-2826
I savo siųstuvu KD1SI-LY1CB). ekrane yra paaiškinimai ang
entuziastingai šoko "Lietučio" nis minėtų sukakčių minė
2 car garage. Call for details.
Z Pateikiame Zakarevičiaus ra- lų kalba.
šokėjai. Vakaronė baigėsi su jimas. Jį pradėjo organizacijų
to). 773-585-1026
; dijo telegramos kelias ištrau
Minėjimas buvo baigtas vi neštine lietuviška vakariene. tarybos pirm. Petras Molis.
50 m. vyras laito darbo staty
kas: '"Vasario 16 — tirangiau- siems dalyviams sugiedojus
Malonu buvo kai vakaro ei Visus susirinkusius pasveiki
bose. Yra baigęs virimo mo
DRIVBRS
; sia diena lietuvio širdžiai. Per Lietuvos himną. Po to visi bu goje visi susibūrę "Mamą" no lietuvių, anglų kalbomis ir
kyklą, gali dirbti virėju, gali
Think you can't be a truck driver?
• ilgus okupacijos metus minė vo pavaišinti suneštiniais už Aleksandrą Gylienę ir Juliją pareiškė, kad Lietuva laisva,
prižiūrėt senelius. Skambinti
Think agairt Schneider National
Petrui, tai. 773-778-1860
jome tą brangią dieną slap- kandžiais ir kavute.
Steele pasveikino jų 90-to gim bet jai reikalinga visokeriopa
is hiring over-the-road drivers in
your area. NO EXPERIENCE
J čiomis, užrištomis akimis, suValdybos iždininkė dr. Ire tadienio proga sudainuodami mūsų pagalba. Padėkime Lie
Karouoaarri usosu gerame
NECESSARY. Schneider offers
; rakintomis lūpomis.. Vasario na Jansonienė šia proga su
tuvai.
FREE TRAINING, $500-700 per
stovyje miegamojo baldai,
Z i6-ji buvo griežtai
drau- rinko 1.400 dol.. kurie buvo "Ilgiausių metų".
week in the first year and
skalbimo ir džiovinimo
Sugiedoti
JAV
ir
Lietuvos
Daug žmonių prisidėjo prie
complete family or stngle benefits
mašinos, du oro vėsintuvai.
" džiama šventė... tačiau ši die- pasiųsti JAV LB Krašto valdy
himnai. Giliai išmąstytą incoverage. For more informatioo
Skambinti: tel. 708-456-9753
".. na nebuvo lietuvių užmiršta". bai. Rengimo išlaidas valdyba šio svarbiausio mūsų bendruo
please call: 1-600-447-7433.
vokaciją
sukalbėjo
Aušros
menėje metinio renginio. Da
Sun-VVed: 7am-7pm. or
• •- Zakarevičius savo žodį baigia sumoka iš savo kasos.
Išnuomojamas 5 kamb.
liai Lapatinskaitei-Hagan ne Vartų parapijos klebonas kun.
Thurs & Fri: 7am-5pm.
Alfonsas P e t r u t i s
• viltingai:"Nepaisydami vargo
2 mieg. butas,
lengva buvo sutelkti organiza Alfonsas Volungis. Susikaupi
Z ir negalių, nepasiduokime nuBrighton Pk. apyl.
torių pastangas. Ačiū visiems! mo minute pagerbti visi žu
3 2 m . moteris ieško
I sivylimui"... (Jo radijo signa
Tel. 773-847-3996
SEATTLE, WA
Ypač dėkojama "neapdainuo vusieji už Lietuvos laisvę. Pro
darbo.
Turi nuosavą
las yra: LY2 NX;.Ilgametis
gramai
vadovavo
organiza
tiems virtuvės didvyriams",
automobilį.
IŠTHjornojami 2 kamb. tinkami
• mūsų apylinkės valdybos nakurie visą vakarą paaukojo cijų tarybos vicepirm. Romas Chelsea Seebauer modeliuoja Lie
VASARIO
16
TOS
advokato ar kt. profesionalo
T
e
l
.
7
7
3
8
9
0
4
9
6
6
; rys. inž. Šakaiis. taip pat
patarnaudami kitiems. Ačiū Jakubauskas. Jis išvardino tuvos Dukterų Juno Beach su
raštinei; 6500 S. Pulaski Rd.
ŠVENTĖ
rengtoje
madų
parodoje
:. trumpųjų radijo bangų mėgėIšnuomojama vasarvietėSkamttntj Stasiui, Sr.,
Daliai Tutlytei-Mrovriec, Valy garbės svečius, tarp kurių
Union Pier Mich., skersai kelio
". jas. Jo signalas — KD1BJ.
buvo
abu
Šv.
Kazimiero
para
M. 773-847-1515
tei Sparkytei ir jų talkinin
Nuotr. Algio Augūno
nuo ežero (Vilija Beach).
Vasario 16-ji — Lietuvos kams.
•
Šios dienos kalbėtojas Vypijos kunigai. Programos ve
Kreiptis: 773-7764755
Z tautas Alksninis, brar.duoli- Nepriklausomybės diena buvo
dėjas perskaitė Massachusetts
Zita P e t k i e n ė
• nės energijos- inžinierius, dau- švenčiama Latvių salėje š.m.
valstijos gubernatoriaus Wil; gelį metų dirbęs su New Yor- vasario 8 d. Čia dalyvavo
liam Weld atsiųstą proklama
• ko lietuviais, gerai pažįstąs nemažai aukštų pareigūnų: WORCESTER, MA
ciją, pranešančią, kad vasario
» Lietuvos laisvės bylą ir jos JAV Kongreso atstovas Jim
16-toji skelbiama Lietuvos Ne
; kelią į nepriklausomybę. Jo McDermott. Uni.f -sity of Wapriklausomybės diena Massa
LENDER
ŠVENTĖME
; kalba apie d a b a r t i n ę Lietuvos shington profesoriai: Daniei
chusetts valstijoje.
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Z padėtį buvo pagrįsta faktais, Waugh. J a m e s Vv'est ir Tom
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
Miesto burmistro Raymond
ŠVENTE
- statistika, asmeniškais patyri - DuBois: Estijos garbės konsu
(773) 847-7747
Mariano
paskelbtą
ir
atsiųs
• rrtais. Lietuva jis lankė dešimt las Seattle Mart Kask: ofi
tą proklamaciją (jam negalint
Casimir
G. Oksas, President
Lietuvos valstybės įkūrimo
dalyvauti) perskaitė organiza
746 metų. Lietuvos Nepri
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.
cijų tarybos sekr. Danutė Mar
klausomybes atkūrimo 79 me
cinkevičiūtė.
Proklamacijoje
tų ir antrojo atkūrimo septy
reiškė, kad Vasario 16-toji
nių metų sukakčių minėjimas
skelbiama Lietuvos Nepri
rengtas Worcesterio Lietuvių
klausomybės diena VVorcesteorganizacijų
tarybos
įvyko
ryje. Prie miesto rotušės visą
vasario 16 dieną.
savaitę plevėsuos Lietuvos vė
Sv. Kazimiero parapijos baž liava. Pagrindinis kalbėtojas
• ^ ^ ^ ^
Savings and Loan Association
nyčioje 10 vai. ryto už Lietuvą buvo Lietuvos konsulas Arnol
ir visus žuvusius dėl jos lais das Milukas. Jis kalbėjo apie
ves šv. Mišias koncelebravo dabartinius Lietuvos reikalus,
vietos vyskupas Daniei Reil- sunkumus ir savo, kaip konsu
Indėliai iki $100,000.00
ly. kartu su juo parapijos adm. lo, darbą. Meninę programos
kun. Antanas Mockūnas, MIC,
Apdrausti Federalinės valdžios
:r parapijos asistentas kun. dalį atliko Šv. Kazimiero para
Jonas Petrauskas, MIC, kuris pijos choras vadovaujamas
savo pamoksle iškėlęs tolimos vargonininkės Onos Valinskie
BRIGHTON PARK
MAROUETTE PARK
praeities didinga Lietuvos is nės. Padainavo keletą gražių
4040 ARCHER AVENUE
2567 VVEST 69th STREET
toriją klausytojus atvedė iki patriotinių dainų ir -God
1991 m. sausio 13-tosios nak Bless America" Šešerių me
(1-312) 254-4470
(1-312)925-7400
BRIDGEVIĖVV
ties įvykių. Mišių pabaigoje tukų Onytė Harris gražiai pa
kalbėjo vyskupas Daniei Reil- deklamavo eilėraštuką „Pūsk
8929 S HARLEM AVE
ly, iškeldamas lietuvių tautos vėjeli", kurį užbaigė žodžiais:
(708) 598-9400
didvyriškumą per 50 metų
ir aš esu maža dalelė Lietu
trukusios okupacijos. Priminė vos". Publika jai ne tik dau
Clevelafido Lietuvių n.imus puošia Tautos himno paveikslas IS k. pa- ir 1991 m. sausio 13-tąją kada
I0M1 MUK
v"ik.=!ą dovanojęs J Velička ir namų patikėtiniai — J Malskis ir Z. tūkstančiai lietuvių tvirtai su giausia plojo, bet kitą rytą
LENOER
miesto laikrašty Telegram
Dučtnanaa
sikibė rankomis stovėjo prie and Gazette" buvo išspaus
Nuotr VI. Bacevičius.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chkago

f^\ midlcind Padarai
75 metus aptarnauja lietuvius

ISEE

LAIŠKAI
GERBKIME LIETUVOS
VĖLIAVĄ
Trijų Lietuvos okupacijų lai
k u m ū s ų tautos vėliava buvo
griežtai u ž d r a u s t a , o vietoj jos
reikalaujama
vartoti
oku
p a n t ų „skudurą". Visgi atsi
rasdavo drąsuolių, kurie, rizi
kuodami savo sveikata a r net
gyvybe, Lietuvos valstybinių
švenčių proga, ypač Vasario
Šešioliktosios
prisiminimui,
iškeldavo mūsų tautos vėliavą
tiesiog stribų panosėje. Siųs
davo NKVD, KGB ir stribai,
ieškodami „nusikaltėlių". Bet
ne visuomet rasdavo.
Garbingi Lietuvos partiza
nai nebijojo dėvėti lietuviškas
k a r i š k a s uniformas, papuoš
t a s Vyčiu ir Lietuvos vėliava.
D a u g j a u n i m o iš gimnazijos
suolo, d a u g partizanų — vyrų
ir moterų — sužvėrėjusių
k o m u n i s t ų buvo tardomi, kan
k i n a m i , prarado net gyvybę.
D a u g suluošintų pasiųsta „gy
dytis" į Sibirą.
P a s t a r u o j u metu paplito pa
protys Lietuvos vėliavą vadin
ti „trispalve". O kaip su kitų
t a u t ų vėliavomis, kurios susi
deda iš trijų spalvų, pvz., Vo
kietijos,
Prancūzijos,
net
JAV... J e i tuose kraštuose gy

vena lietuviai ir vėliavą vadi
n a „mūsų trispalve", tai apie
kurios valstybės vėliavą kal
bama: Lietuvos ar gyvenamojo
krašto?
Todėl, kur begyventume, kai
kalbama apie Lietuvos vėlia
vą, taip ją ir vadinkime. Tuo
parodysime, kad gerbiame
savo tautos vėliavą, o ne
kažkokią kitą trispalvę. Tai
bus gražu, suprantama, pras
minga ir galėsime vertai
didžiuotis.
Julius P a k a l k a
Beverly Shores, IN
KODĖL TOKS
SKIRTUMAS?

Paskaičiau neseniai „Drau
ge"
straipsnį,
pavadintą
„Taupa — viena stipriausių
JAV taupomųjų kasų". Straip
snyje aprašyta, kiek sutaupy „Dainavos" ansamblis, ruošęs koncertą „Dainų dageles" Jaunimo centre paminėti centro 40 metų sukaktį.
ta, kiek paaukota
lietu
Nuotr. Jono Tamulaičio
viškiems reikalams. Tai rodo,
kad „Taupa" yra gerose ir
žinomų
ir
pasišysąžiningose lietuvių vado uždaryta. Laimė, kad indė- teisė gintis. Bet a r tie šmeiž- mažiau
mejusių
katalikškosios
veiklos
lininkai
neprarado
savo
santai
padės
pagerinti
..XXI
amvybės rankose.
baruose.
Manau, kad, paskaičius šį taupų, tik nukentėjo lietuvių žių"? Abejoju. Ar padės j a m
Kadangi laiške buvo pa
vardas.
apsimelavimas,
kad
laikraštis
straipsnį, ne vienam pasidarė
Šis įvykis taip pat parode, priklauso Lietuvių katalikų minėtas „Dienovidis" ir jo re
liūdna, prisiminus „Kasos" li
kad ne visada galima pasi mokslo akademijai, kai pati daktorė, suteikėme progą jai
kimą. Čikagos ir New Yorko
tikėti „gražiai čiulbančiais" ir akademija tai neigia? Lietu pasakyti savo pusę. Dabar vi
lietuviai taip pat norėjo vado
„aukso kalnus" žadančiais as vos Bažnyčios vadovybe pa sas diskusijas griežtai užbai
vautis šūkiu: „Savi pas sa
menimis, nors jie būtų lietu reiškė taip pat neremsianti to giame. Ta problema turi būti
vus", tačiau „Kasos" kredito
viai.
kio laikra^'jio, kol nebus sprendžiama Lietuvoje, o ne
unija pakliuvo į nesąžiningas
„Taupos" vadovai turėtų bū pakeistas jo statusas, o gal net už vandenynų. Mes turime
rankas. Dėl blogos vadovybės,
redakto pakankamai savo vietinių ki
ti pavyzdžiu, kaip reikia ad toks konfliktiškas
JAV įstaigų, kontroliuojančių
virčų ir susiskaldymų, kad
ministruoti žmonių sudėtus rius.
taupymo kasas, turėjo būti
dar
laisva valia įsiveltume į
pinigus.
Spaudos, radijo ir televizijos
toli
esančius.
Telieka pareikš
A n t a n a s P a u ž u o l i s rėmimo fondas visų pirma
ti
liūdesį,
kad
katalikiška
rėmė leidimus, kurie j a u daug
Chicagc. IL
spauda,
kuri
Lietuvoje
nepa
metu nušviečia kūrybinių są
sižymi
ypatingu
stiprumu,
jungų veiklą („Literatūra ir
menas", ..Kultūros
barai", tarpusavio nesutikimais su
BŪTI VERTU
LIETUVIŲ FONDAS
.,Metai"> arba naujus, kurie teikia parankios amunicijos
Bažnyčios ir apskritai tikė
UTHUANIAN FOUNDATION, INC.
„Mes stebimės, kad Spau praplėtė kultūros laikraščių
jimo
priešams. Linkime taikos
14911 127th Street. Lemont. 1L 60439
dos, radijo ir televizijos rė spektrą („Šiaurės Atėnai", ..7
ir
bendradarbiavimo.
Tel 630-257-1616 Fax. 630-257-1647
mimo fondo taryba 1997 m. meno dienos", „Dienovidis"';.
Danutė Bindokienė
Santrupos atm. įn.=atminimo įnaSas. pavarde po dvrtaSkio= aukotojas. Įfn.=|mol<e|0.
vasario 25 d. posėdyje iš Lie Paremta daug kitų reikš
asm -asmuo, suma po pavardes= inasų it viso.
mingų
Lietuvos
kultūrai
pro
tuvos valstybinio
biudžeto
1997 m. sauito mėn.
„XXI amžiui" nepaskyrė jo jektų. „XXI amžius" turi pa
TĘSIAME LIETUVOS
kios finansinės paramos, kai sistengti tapti kitoks, daug
BIBLIOTEKŲ,NORINČIŲ
platesnio
kultūros
prasme
8 x $ 6 Kregždys Danute atm.(n., $106; Vartertė Mykolas atm įn.,
kitiems leidiniams buvo pas
GAUTI KNYGŲ, SĄRAŠĄ
profilio, o, juo tapęs. įrodyti,
$110; VVoltf Valerija. $230.
kirta. Mes skatiname atitin
1 x $ 8 2 4 Juška Petras testamentinis palikimas, $31,066.68
kad vertas galinėtis konkurse
kamas Lietuvos institucijas
1 x $10 Petravičius Vygandas ir Okja, $130; Sirvinskas Bronė,
Lazdijų
miestas
šiemet
su visuomenėje j a u pripa
atitaisyti tą klaidą...", rašo
$210; Valiulis Irena, $366.
žintais leidiniais. O jeigu jis švenčia 400 metų sukaktį, o
„Drauge" (š.m. kovo 25 d.)
2 x $15 Baublys Elena, $380; Skomantas Juozas, $515.
nori būti bažnytinio gyvenimo biblioteka, kurios vedėja yra
4 x $20 Bubtys Algimantas, $186; Keliuotis Juozas, $120;
kun. dr. Kęstutis Trimakas, o
nušvietėjas, jc
egzistencija Aldona Ribinskienė. — 60
Reventas Antanas ir Bronė atm.jn $1,620; Selenis Brone. $820.
pasirašo visa eilė garbių JAV
visų
pirma
turi
susirūpinti metų jubiliejų. Jie labai pasi
4 x $25 Lendraitis VValter ir Jadvyga, $175; Mūsoms dr Vytautas ir
išeivijos žmonių.
genda knygų geografijos, isto
Bažnyčia.
Genovaitė, $1,025; Naujokaitis Mykolas $896; Sved George ir
Šie žmonės, be abejo, iš
rijos, apie lietuvių gyvenimą
Dana, $125.
Aldona Žemaitytė
mandagumo neparašė, kad su
2 x $30 Rajeckas Gediminas, $170; Vaičys Jonas ir Elena
užsienyje temomis.
..Dienovidžio" redaktorė
sipažino ir su kita medalio
(mirusi), $310.
P a k r u o j o viešosios bibliote
5 x $80 Chamas Viktoras, $1,360: Dunajewski Naokaite dr. Alicija,
puse: kaip „XXI amžiaus" re
kos vardu rašo direktorė R.
$210: Leščinske Julųa, $360; Markevičius Vladas atm.įn.: Griškus
dakcija (tiksliau redaktorius)
Kulšytė: „Prieš keletą metų
Aldona, $150; Ulpartė Irena, $275.
įžeidinėjo ir šmeižė kito laik
TA PAČIA TEMA
Valstybinė biblioteka perdavė
7 x $100 Bilėnas Jonas ir Dana, $800; čižikas Balys atm.įn.:
raščio, šiuo atveju „Dienovi
.»
mums knygų, periodikos, gau
Cižikaitė Bronė, $4,260; Cukuras Janina, $960; Galdikas Antanas ir
džio", redaktorę vien dėl to,
Galbūt kai kuriems ..Drau tos labdaros būdu iš Ameri
Filomena, $1,100; Poderis Ada, $200; Radzevičius Vytenis ir Saule,
kad ši turėjo nelaimės pri go" skaitytojams nebus aišku, kos. Mums tai buvo didžiulė
$200; Union Pier Lietuvių Draugija, $1,400.
1 X $125 TvarkOnas Magdelena atm.įn.: TvarkOnas Laima, $125.
klausyti Spaudos, radijo ir te kas čia dedasi — kodėl „Die tautiečių dovana. Būtume dė
1 x $ 1 5 0 Pračkaila Leonas atm.įn.: Bigelis A., $500.
levizijos rėmimo fondo tary novidžio" redaktorė taip ašt kingi, gavę lietuviškos perio
1 X $186 Klimas Bronius atm.įn.: CaroKna Regionai Nephrology
bai, kurią sudaro 13 narių ir riai atsiliepia į laišką, iš dikos. Tikimės, kad joje ra
Associates. $100, Hillman Cheryl. $40; VYentz Margaret, $25, ir 2 kt.
kurios sprendimai buvo prii spausdinta mūsų dienraščio sime ne vieną mums reika
asm., $315.
mami tik kolegialiai — balsa kovo 25 d. laidos laiškų sky lingą straipsnį".
1 x $200 Sealey Raphael. $2,000.
vimu.
Ši taryba pasiūlė remti riuje. Manytume, kad vietinės
2 X $1,000 Mačernienė Rožė atm.įn.: Mačernis Pranas. $3,100;
J . L u k š o s gimnazijos bib
-X", $4,150.
51 laidybos, radijo ir televizi Lietuvos spaudos (ir dar kata liotekininkė Liudvika Mikuls
1 X $10,000 Prelato Juozo Prunskio Fondas Lietuvos Dukterims:
jos projektą (iš 100 konkursui likiškų laikraščių) ginčas ne kienė rašo iš Garliavos. Kau
Prel. Juozas Prunskis, $10,000.
pateiktų), ir nieko čia nepa turėtų rasti atgarsio užsienio no rajono, pageidauja enciklo
I i vtoo: $13.93424
darysi, kąd „XXI amžius" bei lietuvių periodikoje, bet tai pedinių leidinių, žodynų, žur
„Kregždutė" neįstengė įvyk kaip tik parodo, kiek arti jau nalų apie istoriją, gamtą, eko
1997 m. va—rio men.
dyti konkurso reikalavimų, vieni prie kitų esame: vienoje logiją, vadovėlių anglų kalba,
pirmiausia — leidinio ko pusėje Atlanto „sučiaudime". užsienio lietuvių literatūros.
1 x $10 Petrauskas Juozas ir Aleksandra atm.įn., $205.
3 x $30 Raila Neringa, $450; Krasauskas Mečys ir Elena. $2,030;
kybės ir svarbos Lietuvos kitoje surunkame ..į svei
Klosis VValter, $665.
kultūrai ir švietimui.
katą".
Iš ž e m a i č i ų „Alkos" mu
3 x $60 Birmantas Chartotte atm.įn.: Witt Debbi; Kučauskas Igoris
Galbūt mūsų redakcija tu ziejaus. Telšiuose 'Irena Ra
Ir kaipgi gali sėkmingai
ir Kunigunda, $1,450; VVorchesterio Lietuvių Klubas, $150.
vykti darbas „XXI amžiaus" rėjo šiuo atveju būti atran manauskienė) mums rašo:
4 x $100 Lapatinskas Vytautas, $1200; Perės Petrauskaitė Jūrate
redakcijoje, jeigu jos vadovas kesnė, bet laiškas, pavadin ..Biblioteka gauna dienraštį
atm.įn.: Petrauskas Marijona, $100; Varnelis Apolinaras, $1,300.
nuolat užsiiminėja įvairiomis tas „Daupau spaudos" buvo 'Draugą', skaitome, daug su
Žekonis dr Mindaugas, $200.
1 x $200 Janušis Antanas ir Zuzana, $2,000
insinuacijomis.
Praėjusiais pasirašyta- ne vien žinomo ir žinome, mokomės. 'Draugas'
3 x $250 Boley Joseph testamentinis palikimas, $1,100: Kašubą
metais jis puldinėjo ..Garso" gerbiamo išeivijoje (taip pat mus įkvepia, skatina siekti
Antanas atm.įn. Standard Federal Bank, $4200; Rašys Juozas,
redaktorių Vidmantą Valiu- Lietuvoje kun. dr. K. Trima tautos vienybes, tikėti Aukš
$3.560
šaitį, be abejo, pakenkdamas ko, bet sustiprintas daugiau čiausiojo pagalba, būti nuošir
1 x $300 Žilinskas Anthony, $960.
ir „Garso" prestižui išeivijoje. kaip tuzinu pavardžių, ne desniems bei darbštesniems.
1 x $400 Kalinauskas Juozas ir Sofija, $400.
Šiemet
savo neapykantą išlie
1 x $460 Petronis Arūnas Eugenijus atm.įn : Petronis Danutė
$220; Petronis Renata, $60, Paxton Anna ir Bany. $25; Alkevičius
jo į mano asmenį, nes j a m .
Regina ir Laura, $25; ir 7 kt. asm., $450.
matyt, rodosi, jog „Dienovi
1 x $600 Majauskas dr. Vytautas ir Vanda. $1,000
dis" yra kliūtis jo kelyje į
2 x $1,000 Lanys Petras ir Ona, $ 1,600; VaičeliOnas Kazimiera.
„XXI amžiaus" suklestėjimą.
$1,965.86
Ponas redaktorius dirba pagal
1 x $ 1 2 1 0 Klimas Bronius atm.įn.: p.p. Sakalauskas $50:
seną patarlę: pats muša —
Petrauskas Regina. $30: ir 15 kt.asm.. $1,525
pats rėkia. Iš tikrųjų kliūtis
1 x $6,000 -X"
I i vtoo: $ 1 2 4 8 0
yra ne kokie kiti laikraščiai, o
pačių ,.XXI amžiaus"' darbuo
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1997 ll 28 tojų profesinės kvalifikacijos
$8,704,180. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą.
ir... nekultūringumas.
meną, kuttūrą ir jaunimą $4,511,016 Palikimais gauta $4252,783
Paaiškėjo, kaip lengva kata
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui:
likų laikraščio darbuotojams
LITHUANIAN FOUNDATION. INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. VW nmMrm LMuvtų Fondą,
apjuodinti niekuo dėtą žmogų.
n u Uatuvlu. Fondą* mvtm Utfuvyt*.
Už šmeižtus laikraštis turės
atsakyti prieš teismą, nes
ikinuke rimtai darbuojasi Vilniaus Montesson centre
kiekvienam žmogui suteikta Pirr

J?

f

ir

X
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Visada skaitau D.Bindokienes
ramius, žmogiškus. įkvepian
čius apmąstymus. Dėkojame
jai ir visiems 'Draugo' straipssnių autoriams".
Rašančioji pateikia sąrašą
norimų gauti spaudinių fšį
sąrašą turi ..Draugo" knygyno
vedėja ir mielai patarnausi.
Biržų k r a š t o m u z i e j a u s

„ Š ė l a " d i r e k t o r i u s Algiman
tas Baublys savo pageidau
jamų leidinių s ą r a š e ypač pa
žymi, kad b ū t ų labai dėkingi
už dienraščio „Draugo" kom
plektus ir a p s k r i t a i už mūsų
dienraščio p r e n u m e r a t ą , jeigu
kas galėtų tokią svarbią do
vaną muziejui suteikti.
Bus daugiau

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š.m. balandžio men.
1 d., sulaukęs 75 m. amžiaus mirė

' A.tA.
ANTANAS SHURKUS
Gyveno Redford. Michigan. Gimė Sab'.auskių km., Ak
menės valsčiuje, Mažeikių apskrityje. I JAV atvažiavo 1949
m. Aktyvus Švyturio Jūrų šaulių kuopos narys bei Pilėnų
stovyklos talkininkas.
Balandžio men. 3 d., po gedulingų šv. Mišių Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, buvo paiaidocas Hoiy Sepulchre ka
pinėse, šalia sūnaus a.a." Antano Roberto.
Giliame nuliūdime paliko žmona Vladislava, dukra
VVanda Shottroff, anūkai Edward Shottrof ir Lisa su vyru
Rodney Miller, proanūkai Amy, Richard ir Jamie: sūnus Edward :r marti Angelą, anūkai Danielle, Katie ir Keith,
anūke Gabrielė Shurkus; Lietuvoje aštuonios seserys ir vie
nas brolis.
Nuliūdusi šeima prašo prisiminti velionį savo maldose.
Laidotuvių dir. "Valanda M. Zaparackiene, 313-5541275.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.fA
PETRAS PADVA-PADVOLSKAS
Mes čia palikom, o prieš metus Tu išėjai..
Kitus brangiuosius Ten sutikai...
Gaivina mus tikėjimo malda,
Kad susitiksim vėl Viešpaties šaly kada...
Š. m. balandžio 6 d. suėjo vieneri metai.kai Viešpats
pasišaukė pas save mūsų brangų Vyrą, Tėvelį.
Šv. Mišios už a.a. Petrą bus atnašautos balandžio 6 d 7
vai. ryto. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje,
Bnghton Parke, 2745 W. 44 St, o balandžio 20 d., sekma
dienį 10:30 vai. ryto pamaldos bus Liet. Evangelikų liute
ronų Tėviškes bažnyčioje, 6641-45 S. Troy St.,
Prašome visus a.a. Petrą pažinojusius pasimelsti už jo
vėlę.
Liūdinti žmona ir vaikai.

A.tA.
Dr. VENCESLOVUI TUMASONIUI
iškeliavus į Amžinuosius N a m u s , ž m o n a i VTDAI,
dukterims EGLEI ir SAULEI, s ū n u i R I M U I , sese
riai JANINAI ir jų šeimoms bei k i t i e m s artimie
siems reiškiame giliausią u ž u o j a u t ą ir k a r t u liū
dime.
Rasa
Aleksiūnienė
Valentina ir Zigmas
Braziai
Aldona
Juozevičiene
Marytė
Markulienė
Roma ir Viktoras
Masčiai
Marytė Miklienė
Brone ir Albertas
Kremeriai
Irena ir Eugenijus
Slavinskai
Jovita
Strikienė
Emilija ir Liudas
Valančiai

A.tA.
EMILIJAI KUTKIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią u ž u o j a u t ą v y r u i VY
TAUTUI, ilgamečiui JAV Lietuvių B e n d r u o m e n ė s
Tarybos nariui, dukrai BIRUTEI, s ū n u m s VYTAU
TUI ir MINDAUGUI ir visiems a r t i m i e s i e m s .
JAV Lietuvių Bendruomenės
ir Tarybos Preztdi-umas

JUV-cįi

Taryba

A.tA.
VERONIKAI JURGULIENEI
mirus, gilia užuojautą reiškiame broliui PRANUI
RAZGAIČiri. veliones šeimai ir v i s i e m s g i m i n ė m s
ir artimiesiems.
Clevelando

ateitininkai
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ČIKAGOįE IR APYLINKĖSE \

asmenys, kad sudarytų 7 as
menų valdybą.
J valdybą sutiko kandidatuo
ti: Liudas Slėnys. Alfredas
Mikučiauskas, Gediminas Ka
zėnas. Agutė Tiškuvienė ir Le
onas Juraitis. Pusiau slaptu

balsavimu buvo išrinkti: G.
Kazėnas.
L.
Šlenys,
A.
Tiškuvienė
ir
A.
Miku
čiauskas. Kandidatu liko L.
Juraitis. \ revizijos komisiją
perinktas Liudas Kirkus ir
Kęstutis Sušinskas. Vieton
pasitraukusio L. Šlenio, iš
rinktas Vladas Sinkus. Į LB
Vidurio
vakarų
apygardos
suvažiavrmą gegužes 17 d.
buvo pasiūlyta 1996 m. daly
vavę suvažiavime atstovai:
Stasys Baras. Viktoras Kučas.
Bronius Siliūnas, Aleksas Ka
raliūnas. Madas Sinkus. Ro
mas Kronas, Antanas Vai
čaitis. Vytautas Čepėnas, Ro
mas Račiūnas, Liudas Kirkus.
Bronius Juodelis. St. Barui at
Kad sparčiai artėja operos ..Marta* spektaklis, liudija ;r Kauno Mirei kinio sisakius, į jo vietą išrinkta
teatro solistai, jau atskridę į Čikaga O Čikagoje juk reikia būtinai apsi Nijole Maskaliūnienė.
lankyti „Drauge*... Čia dvi malonios viešnios solistės — Sabina Martinai
tytė (iš kairės' ir Rita Preikšaitė su ..Draugo" redaktore D. Bir.dokiene
Nuotr Valdo Sinkevičiaus

N e s e n i a i d a r a t r o d ė , kad
pavasaris labai toli. o taip pat
toli ir jo tradicinis ,,pranašas"
— lietuviškos operos spektak
lis. Deja, ne tik pavasaris jai;
prasidėjo ir ateinantį šešta
dienį turėsime laikrodžius pa
sukti viena valanda pirmyn,
bet ir operos ..Marta" premje
ra jau čia pat, ant kulnų lipa.
Kaip žinome, opera statoma
balandžio 13 d., sekmadienį —
tik viena karta. Ar jau įsi
gijote bilietus? Jeigu dar ne.
tai gera proga ta: padaryti Pa
saulio l«etuvių centre šį sek
madienį, balandžio 6 d., prieš
9 vai. r. ir 11 vai. Mišias, o taip
pat po Mišių. Bilietai parduo
dami ir ..Seklyčioje"
Jaunimo centro sukaktu
vinė m u g ė jau šį savaitgalį,
šeštadienį, nuo 10 vai. r. iki 7
vai. vak.: sekmadienį, nuo 10
vai. r. iki 2 vai. po pietų. Muge
rengiama žemutinėje salėje —
bus daug prekystalių, įvai
riausių prekių ir įdomybių.
Kadangi šiemet JC švenčia 40
metų jubiliejų, o mugės pelnas
skirtas mūsų visų centro la
bui, būtų gražu, kad kuo dau
giau pirkėjų susirinktų ir tuo
paremtu Jaunimo centrą.
Pedagoginis
lituanisti
kos institutas praneša, kad
Čikagoje esantis St. Xavier
universitetas Onutei Utz ir Ri
mui Gecevičiui, kurie tik per
nai baigė Pedagoginį insti
tutą, užskaitė 34 valandų
kreditus už studijas ši°me in
stitute Čikagos ir apylinkių
lietuviai tėvai bei jų vaikai
turėtų pagalvoti, kad, lanky
dami institutą, vėliau bendro
sioms studijoms sutaupo daug
laiko ir pinigų.

PAVYKĘS-METINIS
NARIU SUSIRINKIMAS
LB Lemonte apylinkės meti
nis narių susirinkimas buvo
kovo 23 d. Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje. Susi
rinkimą atidarė ir jam pirmi
ninkavo valdybos pirm. Gedi
minas Kazėnas, į prezidiumą
pakvietė Kazį Laukaitį, sekretonauti Baniute Kror.ienę.
Dalyvavo daugiau kaip 100
asmenų. Atsistojimu ir vienos
minutės tvla buvo pagerbti
mirusieji nariai. Darbotvarkė
priimta be pakeitimų. 1996 m.
visuotinio narių susirinkimo
protokolas buvo priimtas be
pataisų. Mandatu ir balsų
skaičiavimo komisija sudaryta
iš Sofijos Džiugienės. Viktoro
Kučo ir Lilės Ramonienės.
Valdybos pirmininko pra
nešimu, turėta 10 valdybos
posėdžių. Buvo surengtas Bai
siojo birželio išvežtųjų minė
jimas, kuriam vadovavo Ma
das Stropus; gegužinė —
Kazys Laukaitis, laimėjimai ir
Vasario 16 d. minėjimas. Da
romos pastangos įkurti Socia
linių reikalų skyrių, kuris bus
padalinys JAV LB Socialinių
reikalų tarybos žinioje. Tuo
reikalu buvo sukviestas orga
nizacijų atstovų susirinkimas,
kuriame pasirašyta rezoliucija
dėl minimo skyriaus steigimo
Pasaulio lietuvių centre. Pa
talpa jau numatyta, bet reika
lingas remontas. Vasario 16
proga buvo gauta žymiai
mažiau aukų kaip 1996 m.
Rudens pokylis buvo at
šauktas del mažo norinčių da
lyvauti susidomėjimo. Valdy
boje lieka: Kazys Laukaitis,
Stasys Džiugas ir Algis Urbaitis. Turi būti išrenkami dar 4

Kontroles komisijos aktą
perskaitė Liudas Šlenys. Kny
gos vedamos tvarkingai, kasos
balansas atitinka pateiktiems
dokumentams. Ižd. A. Urbutis
pateikė kiekvieno renginio
apyskaitą: pajamų ir išlaidų
suvestinę ir visų veiklos metų
balansą. Kasoje yra 6,761.94
dol. Pinigai laikomi South
Hoiland banke Lemonte.
Visi pranešimai buvo priimKlausimų ir sumanymų
tį
metu buvo įvairių diskusijų ir
pasiūlymų. Aktyviai reiškėsi
Vytautas Šoliūnas. Vytautas
Jasinevičius. Lilė Ramonienė.
Birutė Vindašienė, Leonas
Maskaliūnas. Vladas Sinkus,
Bronius
Juodelis.
Aldona
Čepenienė. Kazys Laukaitis ir
Gediminas Kazėnas. Pasku
tinį žodį tarė G. Kazėnas,
dėkojo visiems už gausų daly
vavimą susirinkime ir išreiškė
nuoširdžią padėką valdybos
nariams už bendradarbiavimą
jo dviejų kadencijų pirminin
kavimo metais.

REIKALINGAS
ADMINISTRATORIUS
..Draugui" reikalingas ad
ministratorius nuo š.m. ba
landžio pradžios. Turi būti su
universiteto laipsniu verslo
administracijoje arba sąskai
tyboje vaccounting) ir turėti
patyrimą kompiuterių vartoji
mo sistemoje. Būtinas geras
anglų ir lietuvių kalbos žino
jimas. Geros darbo sąlygos ir
atlyginimas. Suinteresuotieji
prašomi siųsti pareiškimus
..Draugo" moderatoriui kun.
Viktorui Rimšeliui, MIC, 4545
W. 63rd. Str., Chicago, IL.

A TSIŲSTA

PAMISĖTI

„ T ė v y n ė s sargo" paskuti
nis — 1996 m. — ftumens pa
siekė redakciją. Šis kultūros,
visuomenės, politikos ir socia
linių mokslų žurnalas, įsteig
tas 1896 m., kad ir su pertrau
komis, visą šimtmetį lanke
savo skaitytojus. Nuo 1974 iki
1992 m. buvo leidžiamas už
sienio lietuvių. Gražintas į
Lietuvą, nuo 1993 m. redaguo
jamas Audronės Viktorijos
Škiudaitės. Leidžia Lietuvos
Krikščionių demokratų partija
ir Tėvynės Sargo leidykla.
..Tėvynės sargo" istorija —
tai krikščioniškosios demokra
tijos Lietuvoje istorija. Šiame
numeryje trumpai perbėga
mas visas šimtmetis. Pakarto
ti kai kurie nepasenstantys
straipsniai iš praeities. Žur
nale bendradarbiauja ir krikš
čioniškos demokratines min
ties užsienio lietuviai. „Tė
vynės sargas" gan plačiai skai
tomas ir už Lietuvos ribų.

St. Džiugas
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos parapijiečiai ir kiti.
susirūpinę parapijos bei rajo
no reikalais, kviečiami į susi
rinkimą, kurį šaukia Southwest Organizing Project, besi
ruošiant artėjančiai konferen
cijai aptarti Čikagos miesto
pietvakarių dalies problemas
ir reikalus. Susirinkimas bus
balandžio 7 d., pirmadienį. 7
vai. vak.. Šv. Broniaus parapi
jos salėje. 49ta ir Harding
(vienas blokas į rytus nuo Pulaski Rd). Svarbu, kad daly
vautų kuo daugiau lietuvių,
tuo parodant, kad mums rūpi
mūsų
parapija.
Marąuette
Parko rajonas ir taip pat
Čikagos pietvakarių ateitis.

VERTINGA KNYGA

Jacek Salii. Do — „Pokalbiai
su šventuoju Augustinu". Logos leidykla. Vilnius 1996 m.
254 psl. Iš lenkų kalbos vertė
Marija Pašakinskienė. Apro
buota Vilniaus arkiv. A. J.
Bačkio. Leidinio mecenatas
Vlockaveko vysk. Br. Dembrovv-ski.
Šv. Augustinas (354-430)
buvo vienas didžiausių pir
mųjų
krikščionybės amžių
mintytojas. filosofas. Knygos
autorius domininkonas Salii
nuostabiai gilaus išsilavinimo.
Jis čia parinkęs mintis iš be
veik 50 įvairiausių šv. Augus
tino raštų pasikalbėjimo for
ma duoda giliai prasmingus
aiškinimus apie Dievą Tėvą.
Sūnų. Šv. Dvasią, apie ange
lus, žmones, tikėjimą, meilę,
viltį, apie Bažnyčią, svarbiuo
sius įsakymus, ydas. apie pa
saulio
pabaigą.
gyvenimą
amžinybėje.
Tai gilūs religinės filosofijos
mintijimai. Siekiantieji dva
sios atgaivos, norintieji pa
žinti pirmųjų krikščionybės
amžių genialiuosius filosofus,
turėtų šią knygą perskaityti.
Ji ir dabarties krikščioniui la
bai praturtina dvasinį gyve
nimą, padeda suvokti krikš
čioniškas
religijos šaknis.
Klausimai ir atsakymai nuo
širdūs, nevengiama net ir Au
gustino klystkelių prieš atsi
ntre. it'»dentai. 1 eil i* kair"s Mindaugas Markauskas. Onutr
vertimą.
Rimas Oecevieius, N>njus Čapronas, Vidmantas /.aeharova.s.
J . Pr.

„Saulutės", Lietuvos vaikų globos barelio siuntą vargingai gyvenantiems vaikučiams Lietuvoje ruošia (I eil. iš
kaires': Irena Draugeliene. Roma Norkiene. Julius ir Birute Lintakai; II eil. — Antanas Lingis, Laima Glavinskienė, Irena Meilienė, Irena Putrienė, Bronius Mikėnas, Teresė Lesniauskiene, Jura Bakaitiene, Irena Pabedinskiene. Irena Virkau ir Petras Jadviršis.
Nuotr. Indrės Tįjūnėlienės

NERINGA NEŠA
ŠYPSENĖLĘ
Lapkričio
mėnesį
šešių
vaikų motiną paviliojo „uosta
miesčio linksmybės" ir, kaip
rašo Irena Vitkauskienė, iki
sausio galo ji dar nebuvo grį
žusi į Plungę. Taip j a u ne
pirmą kartą. Anksčiau, kai po
pertraukos sugrįždavo į „ap
šerkšnotą
kolūkinių
laikų
daugiabučio namo savąjį liz
dą, degtine laistydavo pražu
vusią laimę. Visi šeši vaiku
čiai sėdėdavo nevalgę, puspli
kiai, nes mamytė viską iki
siūlo pragerdavo".
Dabar vaikai gyvena ir tvar
kosi vienų vieni, gerų žmonių
padedami. Vienuolikmetis sa
ko, kad geriau be m a m o s .
Penkiolikmete nenori nei gal
voti apie tas bado savaites,
motinai esant namie. Vyriau
sioji šešiolikmetė tvarko na
mų reikalus, uždarbiauja, su
drauge siūdama odines pini
gines. Su drauge susiaria ir
darželį, sodina, o paskui k a s a
daržoves. Vaikai užsiaugino
paršelį, kurį kaimynai j i e m s
Kalėdoms paskerdė ir padėjo
mėsą kubile sūdyti...
Vaikams padeda „ C a r i t a s "
bei socialinės globos inspek
torė. I. Vitkauskienė sako:
„Taip ir auga trys sesės ir
trys broliai, lyg gležni mede
liai, atsiremdami vienas į kitą
ir aplinkinių žmonių rūpesčio
sušildyti. Galbūt užaugę ne
pasuks mamos pėdomis, atsis
pirs netikros laimės vilio
nėms".
Tai tik vienas, širdį verian
tis, vargingai Lietuvoje gyve
nančių vaikučių pavyzdys, o
jų apstu. Todėl ne tik „Sau
lutė", bet ir kitos užsienio lie
tuvių organizacijos, dirbda
mos saviveiklos
pagrindu,
stengiasi savo įnašu bent t r u 
putį palengvinti
gyvenimą
našlaičiams, apleistiems ir be
globiams vaikams, taip p a t
vaikams su negalia, daugia
vaikėms šeimoms.
Kiekvieną pavasarį „Saulu
tė", Lietuvos vaikų globos
būrelis, ruošia ..Puokštę Lie
tuvos vaikams", t.y. pagrin
dinį lėšų telkimo koncertą a r
kitokį renginį. Prieš dvejus
metus „Saulutės" koncertą at
liko žymusis s m u i k i n i n k a s
Raimundas Katilius su pia
nistu Leonidu Dorfmanu. Per
nai mums buvo didelė dovana,
kad, „Saulutės" pakviestas, į
Čikagą atvyko mūsų mylimas
poetas Bernardas Brazdžio
nis. Šiais metais koncertų se
rijai ..Saulute" iš Lietuvos
pakvietė, tenykščių vaikų la
bai pamėgtą, vienuolikmetę
dainininko
Neringą
Nekrašiūtę ir jos mokytoją. „O lia
lia" choro vadovę, d a i n i n i n k ę
Laimą
Lapkauskaitę.
Tai
mums naujovė — Lietuvos
vaikas, pats jau patyręs gyve

nimo sunkumų, savo daino
mis kalbės už kitus Lietuvos
vaikus.
N e r i n g a — n e eilinė mer
gaitė. Gimusi 1986 m. gegužės
6 d., turi metais jaunesnį bro
liuką. J i lanko smuiko klasę,
dainuoja Marijampolės mo
kyklos vaikų chore „O lia lia".
laimi pirmąsias vietas televi
zijos vaikų konkurse „Šyp
sena". Tarptautiniuose kon
kursuose išsikovoja „Grand
Prix", t a m p a laureate. Kon
certavusi Rusijoje, Vokietijoje
ir Čekoslovakijoje. Nuo 1995
m. su koncertais pasirodžiusi
kone visoje Lietuvoje.
Neringa — ne operos so
listė. Tai maža mergaitė, ku
rios j a u n a Širdelė jau patyrusi
ne tik saldaus, bet ir sūraus.
Čikagoje jos programoje (sek
madienį, gegužės 18 d., 3 vai.
p.p. J a u n i m o centre) dalyvaus
ir vietiniai vaikų choreliai.
Labai prašome visus koncer
tuose dalyvauti. Ypač dir
bančius Lietuvos vaikų labui,
prašome prisidėti prie koncer
to pasisekimo. J u k visų mūsų
tikslas tas p a t s : ištiesti ranką
vargingai gyvenančiam vai
kučiui. Viliamės, kad, išėju
sius į sceną, nepasitiks tuščia
salė, kad jaunos solistės pasangos nenueis vėjais. Vyres
niesiems bus malonu pamaty
ti talentingą lietuvaitę, o jau
nesnieji džiaugsis smagia pro
grama.

„Saulutė" siuntiniais pare
mia vaikų globos namus, fi
nansiniai remia našlaičius
globojančias šeimas, parapi
jinius namelius, vaikus su ne
galia, kaimo vaikus bei dau
giavaikes šeimas. „Saulutė"
Lietuvoje dirba su patikimais
asmenimis, su Šilalės bei
Kauno „Caritu", ir sergėja,
kad suaukoti daiktai ir pini
gai nenueitų netinkamais ke
liais. „Saulutė" dėkoja vi
siems, kurie užjaučia Lietu
vos bedalius vaikus ir kviečia
gausiai dalyvauti Neringos
koncertuose, kurie vyks šia
tvarka:
balandžio 11 d. St. Petersburge, FL;
balandžio 18 d. Daytona
Beach, FL;
g e g u ž ė s 3 d. Lietuvos am
basadoje, Vv'ashington, DC;
g e g u ž ė s 4 d. Baltimorėje;
gegužės 10 d. Detroit, MI;
g e g u ž ė s 18 d. Čikagoje;
birželio 1 d. Los Angeles,
CA.
Platesnė informacija teikia
ma tel. 847-537-7949.
Kviečiame džiaugtis pavasa
riu ir per Neringos koncertus
savo auka prisidėti prie tvar
kingos šeimos sąvokos sustip
rinimo Lietuvoje, kad nebe
liktų „beglobių" vaikų, o
kiekvienas mažylis augtų my
linčioje šeimoje ir jo veidelį
puoštų nuolatinė šypsena.
Indrė Tijūnėlienė

Skelbimai
x St. J o s e p h
Church,
Scranton PA, klebonas Msgr.
P e t e r Modus ir parapijiečiai
globoja 11 Lietuvos našlaičių.
Pratęsdami globą kitiems me
t a m s , atsiuntė $1650. Dėkoja
me! „Lietuvos
Našlaičių
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 W.
71 St., C h i c a g o , IL 60629.
(sk)
x A m e r i k o s Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per
WCEV 14.50 AM. Tel. 312847-4903, adresas: 4459 S. Francisco, Chicago. IL 60632
(sk)
x „Martos" o p e r o s spek
taklis įvyksta b a l a n d ž i o 13
d., s e k m a d i e n i , 3 vai. po
p i e t ų , M o r t o n auditorijoje,
2 4 2 3 S. Austin Blvd., Cice
ro, IL. Bilietai jau gaunami
„Seklyčioje", 2711 W. 71 St.,
Chicago, IL 60629, kasdien
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p.
Šeštadieniais nuo 11 vai. ryto
iki 2 ? * ! p.p. Bilietų kainos
$35 ir $25 parteryje, o bal
kone $30, $20 ir $15. Galima
bilietus užsisakyti ir paštu,
tik reikia kartu siųsti čekį
šiuo pavadinimu ir adresu:
L i t h u a n i a n Opera Co„ Inc.,
7013 S. California Ave„
C h i c a g o , IL 60629-1930.
•-k!

TRANSPAK
praneša:
..Giedraičių žemė žymi savo
praeitimi. Anot padavimo,
miestelį įkūręs legendinis ku
nigaikštis Giedrius. 15 a. do
kumentai, rašyti senąja slavų
kalba, dabartinį
Kiemento
ežerą vadina Giedruoju ir
mini
šalia stovėjusią Gie
draičių tėvoniją. Vienas gar
siausių Giedraičių giminės at
stovų tai pirmųjų lietuviškų
knygų leidėjas M. Giedraitis
(1537-1609)". Pinigai, siunti
niai ir k o m e r c i n ė s siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St.,
Chicago, IL 60629, tel. 773838-1050.
(sk)
x Dėmesio, lietuviai! Naujas
JAV imigracijos vizų tikrinimas
prasidės balandžio mėn. Pasi
baigusias vizas galiu pratęsti.
Žmonės iš kitų valstijų gali
pasiųsti man duomenis paštu.
Ed Šumanas, 5701 Linden,
LaGrange, IL 60525, tel.
1-708-246-8241.
(sk)
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