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Vyriausybė gins
bankrutuojančių įmonių
darbuotojus

Pasaulio

Ūkio ministerija siūlo bausti
ligoninių ir aukštųjų mokyklų
vadovus

Vis daugiau Jungtinių Amerikos Valstijų Senato bei Ktn^reso narių palaiko Lietuvos siekį įstoti į Vakaru orga
nizacijas — ES ir NATG. Aktyviai reiškiasi įvairios visuomeninės organizacijos, ir tai suteikia Lietuvai vilties
greičiau pasiekti užsibrėžtų tikslų.
Nuotr Seattle Vasario 16-osios proga surengtame m:nėjime susitiko JAV Kongreso atstovas, Lietuvos stojimo
į NATO šalininkas Jim McDermott <D-Washington) ir JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė
vyriausiojo Regina Narušienė.

ligoninės „Gėla"
gydytojo A. Imbraso. Vilniaus
Santariškių
universitetinės
ligoninės vadovo A. Vinkaus ir
Šiaulių respublikinės ligoni
nės vyriausiojo gydytojo P. Si
manavičiaus atsakomybes.
Šių ligoninių bendra skola
energetikams už sausio-vasa
rio mėnesius yra 921,000 litų.
Be to, Švietimo ir mokslo
ministerijai pasiūlyta nutarti,
ar gali savo pareigas toliau ei
ti Žemės ūkio akademijos rek
torius A. Kusta, Veterinarijos
akademijos rektorius V.Bižokas ir Vilniaus universiteto
ūkio direktorius A. Kemėšius.
Minėtosios aukštosios mokyk
los už energijos išteklius, su
vartotus sausį ir vasarį, sko
lingos 1.042 mln. litų.
Jei ligoninės ir mokyklos
nesumokės skolų per 7 dienas,
bendrovė ..Lietuvos energija"
nebetieks joms energijos.

Pusė šaukiamųjų jaunuolių
netinkami karo tarnybai
Vilnius, balandžio 10 d.
(BNS) — Lietuvos krašto ap
saugos ministras Česlovas
Stankevičius neneigia, kad vis
dar maždaug pusė laiku at
vykstančių šauktinių yra pri
pažįstami netinkamais tarny
bai kariuomenėje.
Tai, sakė ministras ketvirta
dienį Seime, parodė ir dabar
vykstantis šaukimas, per kurį
planuojama pašaukti tarny
bon 14,000 vyrų. tačiau iki
šiol atvyko tik 8,000.
Daug šaukiamojo amžiaus
jaunuolių neatvyksta laiku,
sakė ministras, tačiau, jo nuo
mone, šios konstitucinės prie
volės vykdymas yra civilinės,

o ne karinės valdžios reikalas.
„Kariuomenė naujoku nerekrutuoja", sakė ministras.
Č. Stankevičiaus nuomone.
Seimo komitetai turėtu na
grinėti, kodėl tiek
daug
šaukiamųjų pripažįstami ne
tinkamais tarnybai. Pasak jo.
tai rodo. kad arba nustatyti
sveikatos reikalavimai yra per
dideli, arba karo prievolėn
šaukiami tie jaunuoliai, kuriu
didelę dalį sudaro netinkami
tarnybai žmones.
Ministras
priminė,
kad
aukštųjų mokyklų studentams
bei besimokantiems jaunuo
liams šaukimas į kariuomenę
yra atidedama?.

Iš Bosnijos sugrįžo Lietuvos
taikdarių kuopa

naujienos

.Remiant:* DPA. Reuter. BNS, I.\TERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA tinių
agentūrų pranešimais).

Vilnius, balandžio 10 d. reikalavimai.
(BNS) — Vyriausybe paneigė
Jmonių bankroto ir Darbo
kai kurių
„politikuojančių sutarties įstatymo pataisų
profsąjungų veikėjų" kalbas, projektai numato ginti pir
jog pagal naująjį įmonių ban miausia darbuotojų
teises,
kroto įstatymą bus skriau praneša vyriausybės spaudos
džiami bankrutuojančios įmo tarnyba.
nės darbuotojai.
Darbdaviams nebus leidžia
Seimui teikiamo įstatymo ma vilkinti atlyginimų mokė
projekto 41 straipsnis numato, jimo, o Darbo inspekcijai su
kad pirmiausia bus tenkinami teikiama teisė skelbti įmonės
darbuotojų bei žemdirbių rei bankrotą ir keisti jos savi
kalavimai. Tokia tvarka galio ninkus, jei šie nemoka algų.
j a ir dabar.
Darbdaviai, kurie moka ma
Antrąja eile bus tenkinami žesnį nei nustatytą darbo už
mokesčių biudžetui ir „Sod mokestį, bus baudžiami bau
rai", trečiąja — kitų kreditorių da iki 50,000 litų.

Vilnius, balandžio 4 d.
(BNS) — Ūkio ministerija pa
siūlė Sveikatos ir Švietimo
bei mokslo ministerijos ap
svarstyti, ar šeši joms pa
valdžių ligoninių ir aukštųjų
mokyklų vadovai, įskaitant
buvusį sveikatos apsaugos
ministrą Antaną Vinkų, gali
toliau vykdyti savo pareigas.
Toks sprendimas priimtas,
trims ligoninėms ir trims
aukštosioms mokykloms laiku
neatsiskaičius su bendrove
„Lietuvos energija". Jų skola
uždelsta daugiau nei 30 dienų.
Vyriausybės vasario 27 d.
nutarimu, tokioms biudže
tinėms įstaigoms turi būti nu
trauktas energijos tiekimas, o
jų steigėjai turi svarstyti va
dovų asmeninę atsakomybę,
įskaitant ir atleidimą iš darbo.
Sveikatos apsaugos ministe
rijai pasiūlyta spręsti dėl Ne
menčinės vaikų reabilitacinės
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Pavojingas metalas saugomas
r u o š i a m a m e uždaryti banke
Vilnius, balandžio 2 d.
'BNS) — Keliasdešimt mili
jonu litų vertės metalas beri
lis, ketverius metus įstrigęs
Lietuvos akcinio inovacinio
banko 'LAIB; saugykloje, net
rukus gali tapti ..rakštimi" vy
riausybei.
Žlugusį LAIB per kelis mė
nesius ketinama uždaryti, ir
tuomet jo turtas pereis vyriau
sybes žinion. Tarp jo bus maž
daug 660 kilogramų reto ir
brangaus berilio, kuris dabar
priklauso bankui, ir dar dau
giau nei 3 tonos šio metalo,
priklausančio vienai Rusijos
firmų.
3.8 tonų banke dabar sau
gomo berilio rinkos vertė yra
maždaug 40 mln. litų. 660 kg
metalo priklauso bankui kaip
užstatas už nesugrąžintą 5
mln. litų paskoią, kurią garan
tavo berilio savininkė — Rusi
jos firma AMI.
Pasak LAIB administrato
riaus Romualdo Visokavičiaus,
bankui priklausanti berilio
dalis vis didėja, augant pro
centams už jo saugojimą. Jo
teigimu, banke „įstrigęs" beri
lis nekelia konflikto su Rusi
jos firma. ..Jie džiaugiasi, kad
berilis ne kur nors patvory nu
mestas", sakė banko admi
nistratorius.
Pasak jo. tokį didelį kiekį

Lietuva dalyvaus
145 bendruose su
NATO renginiuose
Vilnius, balandžio 10 d.
'BNS) — Lietuva šiemet daly
vaus 145 bendruose su NATO
renginiuose, suderintuose pa
gal „Bendradarbiavimo var
dan taikos" programa.
Lietuvos krašto apsaugos
ministras Česlovas Stanke
vičius, ketvirtadienį kalbė
damas Seime, sakė, kad Lietu
vos kariai dalyvaus 25 praty
bose, ir dvejos iš jų įvyks Lie
tuvoje. Tai — dabar Rukios
poligone vykstančios bendros
su JAV pratybos „Gintarinis
slėnis" bei rudenį numatytos

Vilnius, balandžio 10 d. saugojo stovyklavietę, kontro
(BNS) — Ketvirtadienį po pu liavo teritoriją, lydėjo krovi
sės metų tarnybos Bosnijoje nius.
namo sugrįžo Lietuvos taikda
,,Svarbiausia, kad gerai at
rių kuopos LITCOY-1 kariai. likome paskirtas taikos palai
Karmėlavos oro uoste ka kymo užduotis ir visi sveiki
rius pasitikęs krašto apsaugos grįžome į Lietuvą", sakė kuo
ministras Česlovas Stanke pos vadas 32 metų Vladimiras
vičius sveikino su gerai atlikta Bieliauskas.
misija, kuri, pasak jo, padės
Lietuvos taikdarių kuopą
kariams įsisavinti naudingas bei atskirus Latvijos ir Esti
demokratijos idėjas.
jos būrius taikos įgyvendinimo bendros Lietuvos, Danijos ir
palaikymo
139 karių Lietuvos kuopa misijoje Bosnijoje pakeis Bal Lenkijos taikos
operacijų pratybos „Gintarinė
Danijos bataliono sudėtyje tijos valstybių kuopa
tarnybą šiaurinėje Bosnijoje
Lietuvon buri LITPLA-S viltis".
pradėjo spalio pradžioje. Ka Baltijos valstybių kuopoje su
Rudenį įvyksiančiose praty
riai saugojo du tiltus per Bos- daro 40 karių, trečdalis jų yra bose, sake ministras, bus su
nos upę, patruliavo prie kal dalyvavę ankstesnėse taikos daryta jungtine maždaug 300
nuose įrengto ryšių centro, įvedimo misijose.
danu. lenkų ir lietinių kuopa.

berilio šeimininkams sunku
parduoti, nes jis labai numuš
tų jo kainą rinkoje. Kita ver
tus, kaip teigia R. Visoka
vičius. ..niekas nenori terlio
tis" su bankui priklausančia
nedidele jo daiimi — 660 kilo
gramų. Bankininko nuomone,
padėtis galėtu pasikeisti, kai
visas berilis pereitų į vienas
rankas. „Bu*? aiškus savinin
kas, atsiras ir aiškus pirklys",
tikisi jis. Pirminiais skaičia
vimais, po 5 metų ar kiek vė
liau visas berilis taptų Lietu
vos nuosavybe už jo saugo
jimą, nes Rusijos firma iki šiol
atrodo neketinanti už tai su
mokėti ir jį atsiimti.
Brangusis metalas, dėl ku
rio kilmės ir paskirties prieš
kelerius metus kilo didelis
skandalas, kelis kartus vra

atkreipęs valdžios ir spaudos
dėmesį. Radioaktyvų spindu
liavimą skleidusį berilį polici
ja LAIB saugyklose aptiko
1993 m. gegužę. Vėliau, nus
tačius, kad radiaciją skleidė
tik kelios berilio dėžės, jos
buvo nusavintos, o likęs meta
las grąžintas bankui.
Berilis buvo sukėlęs didelį
JAV diplomatų Vilniuje susi
rūpinimą,
kai
amerikiečių
žurnalistai atkreipė dėmesį į
įtartina metalo kilmę ir jo pas
kirtį. Televizijos bendroves
CBS ir žurnalo ..U.S. News
and \Vorld Report" žurnalisti
nis tyrimas atskleidė įtari
mus, kad berilis buvo įsigytas
suklastojus dokumentus ir ga
lėjo būti skirtas parduoti Šiau
rės Korėjai, kūrusiai savo
branduolinę programą.
Vilniaus policija
buvo
iškėlusi bylą du! berilio, tačiau
vėliau ją nutraukė, neradusi
nusikaltimo požymiu.

Danija ir toliau rems Lietuvą
kelyje į NATO ir ES
Vilnius, balandžio 10 d.
•BNS) — Ketvirtadieni pas
prezidentą A.girdą Brazauską
apsilankęs Danijos ambasa
dorius Birger dan Nielsen
pažadėjo, kac jo šalis ir toliau
liks viena labiausiai Lietuvos
siekį įstoti į NATO ir ES
remiančių bendradarbių. „Pa-

ES narystės
siekimas —
nekintamas
Lietuvos uždavinys
Vilnius.
balandžio 9 d.
(BNS) — Užsienio reikalų
ministras Algirdas Saudargas
pareiškė, jog atskiru pra
monės įmonių ar jų susivieni
jimų iniciatyvos dėl konkrečių
verslo ar pekybos projektų
negali ir net ri iššaukti abejo
nių dėl Lietuvos pasirinkto
tikslo įsijungti j
Vakarus,
sakoma agentūrai BNS per
duotame mi:; si.ro A. Saudargo
pareiškime, kuriame komen
tuojama Lie'uvoje kilusi dis
kusija dėl ekonominio ir pre
kybinio bendradarbiavimo SU
Nepriklausomų valstybių san
draugos (NVS. buvusios So
vietu Sąjungos) valstybėmis.
Pasak mi: stro. vyriausybe
prižiūri, ka<i neatsirastu Pa
grindo abejonėms del Lietuvos
pasirinkimo stoti į pagrindine
Kumpos ekonomine organiza
ciją — Europos Sąjungą.

dėsime jums tiek siekiant na
rystes, tiek ir vėliau", sakė
ambasadorius.
Daugiausia
prezidentūroje
buvo kalbėta apie Danijos ir
kitu Skandinavijos šalių ren
giamus pasiūlymus Baltijos
šalims dėl jų saugumo garan
tijų, nepatekus į NATO su
pirmąja plėtimo banga.
B. Nielsen pabrėžė, kad Lie
tuva galėtų jau dabar uoliau
išnaudoti
Danijos
siūlomą
paramą valstybės tarnautojų
tobulinimui ir rytines sienos
techniniam aprūpinimui.
Jis informavo, kad kitą sa
vaitę į Lietuvą atvyks Danijos
gynybos ministerijos specialis
tai, kurie domėsis Lietuvos
jūros sienos apsaugos moder
nizavimu.
B. Nielsen sakė, kad kai ku
rios Danijos įmonės yra su
domintos dalyvauti Lietuvos
strateginių objektų privatiza
vime.
• Vyriausybė žada skirti
25.000 litų premiją asmeniui,
kuris suteiks
informacijos.
pade<iancios atskleisti Juro
Abromavičiaus nužudymo ap
linkybes. Premija skiriama
siekiant paspartinti buvusio
SKAT ir Valstybės saugumo
departamento pareigūno žū
ties bylos tyrimą ir atsižvel
giant Į Seimo laikinosios komisijos žūties aplinkybėms
ištirti prašymą

N e w Y o r k a s . J T būstinėje
antradienį vyko Branduolinio
ginklo neplatinimo sutartį pa
sirašiusių šalių konferencija,
kurioje penkios pasiskelbusios
branduolinės valstybės patvir
tino „tolesnę tvirtą paramą"
šios s u t a r t i e s principams ir
pareiškė pasiryžimą įgyven
dinti jos sąlygas. Bendrame
pareiškime JAV. Rusija, Di
džioji Britanija, Prancūzija ir
Kinija pabrėžė per pastaruo
sius 2 metus pasiekusios nusi
ginklavimo pažangą. Doku
mente sakoma, kad pernykštę
Visapusišką
branduolinių
bandymų draudimo sutartį
dabar pasirašė j a u 140 valsty
bių. Tai p i r m a s tokio pobūdžio
pareiškimas, kurį pasirašė vi
sos 5 didžiosios branduolines
valstybės. Anksčiau
Kinija
prieštaravo dėl tokio kolekty
vinio pareiškimo, reikalauda
ma įtraukti ir jos nuomonę dėl
..pirmojo branduolinio smūgio
nesmogimo'. Antradienio pa
reiškime šis klausimas buvo
apeitas.
P a r y ž i u s . Rusijos užsienio
reikalų
ministras
Jevgenij
Primakov trečiadienį, po susi
tikimo su Prancūzijos prezi
dentu J a c q u e s Chirac pareiš
kė, kad Rusijos ir NATO su
tartis dėl jų ateities ryšių gali
būti pasirašyta Paryžiuje ge
gužės 27 d., ir ją pasirašyti
pasiūlė J. Chirac.

V a š i n g t o n a s . Prezidentas
Bill Clinton nori, kad Izraelio
ministras pirmininkas Benjamin Netanyahu darbais, o ne
žodžiais įrodytų, jog jo pasiū
lymai paspartinti taikos dery
bas su Palestina yra nuošir
dūs, trečiadienį rašė laikraštis
Jiem York Times". Tik įsi
tikinusios ketinimų nuoširdu
mu JAV gali paremti B. Ne
tanyahu idėją per intensyvias
šešių mėnesių derybas pasiek
ti galutinį susitarimą su pa
lestiniečiais, dienraščiui sakė
JAV pareigūnai.
J e r u z a l ė . Izraelio minis
tras pirmininkas Benjamin
Netanyahu, trečiadienį ruoš
damasis išvykti į kelionę po
Europą, atmetė Europos Są
jungos pasiūlymus išspręsti
Vidurio Rytų krizę. Izraelio
vadovo atstovas sakė, kad ES
pateiktas pasiūlymas Izraeliui
ir Palestinai laikytis „elgesio
taisyklių", kurios sustabdytų
ir prieš žydus nukreiptą smur
tą, ir žydų statybas, yra ne
priimtinas.
V a t i k a n a s . Popiežius Jo
nas Paulius II sakė, kad Sara
jevas yra liūdnas Europos
tragedijų simbolis, ir šį savait
galį jo vizitas j Bosnijos sos
tinę bus „taikos kelionė". „Aš
vykstu patvirtinti
tikėjimo
mūsų brolių ir seserų mieste,
kuris tapo liūdnu XX a. Euro
pos tragedijų simboliu", sakė
J o n a s Paulius II. Popiežius
parą truksiančio vizito metu
planuoja Sarajevo stadione
laikyti mišias ir susitikti su
politiniais vadovais.

V a r š u v a . Lenkijos vidaus
reikalų ministras Leszek Miller pareiškė, kad Lenkija, pra
ėjusiais metais leidusi įsigyti
užsieniečiams žemės ir nekil
nojamojo turto, kol kas neketi
n a panaikinti likusių apribo
M a d r i d a s . Būsimas NATO
jimų. Žemės įsigijimo proce bendradarbiavimo
susitari
dūros toliau galės būti paleng mas su Rusija nedraus šiai
vinamos, kai šalis taps Euro sąjungai dislokuoti šiuolai
pos Sąjungos nare. jei Lenki kišką ginkluotę naujai priim
jos gyventojai galės naudotis tose Rytu Europos valstybėse,
tokiomis pačiomis žemės pir ketvirtadienį pareiškė Vokieti
kimo teisėmis kitose ES šaly jos UR ministras Volker Ruhe.
se, sakė jis.
Rusija reikalavo, kad NATO
naujųjų šalių teritorijoje ilgam
M a s k v a . Rusijos preziden laikui nedislokuotų kariuome
tas gegužes 27 d. vyks į Pa nės ir nestatytų naujų bazių.
ryžių tik tuomet, jeigu iki to Tačiau JAV sakė nesutiksian
laiko bus parengtas Rusijos ir čios su jokiomis sąlygomis, ku
NATO dokumentas, kuris iš rios padarytų naująsias nares
sklaidys Maskvos būgštavi ..antrarūšėmis".
mus dėl Šiaurės Atlanto są
P a r y ž i u s . Prancūzijos pre
jungos plėtimosi planų, ketvir
tadienį žurnalistams pareiškė zidentą? Jacques Chirac ir Vo
Rusijos valstybės vadovo sek kietijos kancleris Helmut Kohl
retorius spaudai Sergej J a s t r - per trečiadienį įvykusį susiti
kimą Bonoje dar kartą patvir
žembskij.
tino savo apsisprendimą 1999
m. įvesti bendrą Europos va
V. Landsbergis
liutą, ketvirtadienį pranešė
Prancūzijos pareigūnas. Ne
susitiko su JAV
paisant abiejų šalių vadovau
Valstybės sekretore jančio
vaidmens skubinant
bendros
valiutos
įvedimą.
V a š i n g t o n a s , balandžio 10
Prancūzija
ir
Vokietija
turės
d. (BNS) — Lietuvos Seimo
nugalėti
skirtumus
del
ES
re
pirmminka> Vašingtone treformos atnaujinti institucijas,
čiadienį vakare susitiko su
kurios, plečiantis 15 narių su
JAV Valstybės sekretore Masivienijimui, gali tapti ne
deleine Albnght bei kitais Vai veiksmingomis.
stybės
departamento
pa
reigūnais.
L o n d o n a s . Antradienį bu
„Amerikos balsas" pranešė, vo oficialiai paleistas Didžio
kad Seimo pirmininkas šiuose sios Britanijos parlamentas.
susitikimuose kalbėjo apie Visuotiniai rinkimai vyks ge
Jungtinių
Valstijų
paramą gužės 1 d.
Lietuvai bei konkrečias saugu
mo garantijas.
Interviu radijo stočiai V,
KALENDORIUS
Landsbergis sake. kad
šiuo
vizitu i Vašingtoną jis siekias
Balandžio 11 d.: Stanislovas.
ryškiau pabrėžti Lietuvos sau
gumo klausimus JAV oficia Leonas, Gema. Vykintas. Oau
liuosiuose sluoksniuose ir gau gaile
Balandžio 12 d.: Julijus.
ti
koki
nors
konkretesnį
atsakymą, kada Bar-'os val Zenonas, Damijonas. Jūrate. Jo
stybės bus priimtos i NATO. vvs.
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NAUJAS PASKYRIMAS
ALFREDUI KLEINAIČIUI

Alfredas Kleinaitis

Alfredas Kleinaitis, su šei
ma gyvenantis Čikagos pietva
karių priemiestyje — Burr
Ridge, IL, gavo naują pasky
rimą. Šis, buvęs vienintelis
lietuvis tarptautinės klasės
FIFA teisėjas, iš užsienyje
gyvenančių lietuvių, buvo pak
viestas užimti gana atsakin
gas pareigas.
Kaip spaudai išsiuntinėtoje
informacijoje
JAV Futbolo
(„Soccer") federacijos gen. sek
retorius
Hank
Steinbrecher
praneša, 55-erių metų am
žiaus A. Kleinaitis dabar dar
buosis profesionalų lygos tei
sėjų paruošimo vadovu. Alfre
do Kleinaičio žinioje bus ne
vien tik teisėjų subrandinimas
profesionalų rungtynių pravedimui, bet taip pat ir USSF

žaidimo taisyklių papildymas.
Konkrečiai kalbant. Kleinaitis
prižiūrės teisėjų mokymą, eg
zaminavimą ir parinkimą in
struktorių visuose paruošimo
lygiuose. Taip pat jis išdalins
mokymo medžiagą bei atliks
daugelį kitų su šiomis pareigo
mis susijusių darbų.
Iki šiol A. Kleinaitis turėjo
panašias pareigas teisėjų, dir
bančių mėgėjų futbolo ko
mandų rungtynių pravedime,
paruošime. O dabar jis pa
kviestas į pačių aukščiausiųjų
šiame krašte teisėjų — profe
sionalų rengimą ir priežiūrą.
Kol kas jis šioms pareigoms
skiria nepilną laiką (pusę), o
nuo 1997 m. birželio pradžios
A. Kleinaitis į šį dirbą įsi
jungs pilnu krūviu. Žinant A.
Kleinaičio nemažus sugebė
jimus praeityje, reikia manyti,
kad jis savo naujose pareigose
sugebės savo užduotį atlikti
su profesionališkumu ir mo
kės savo patirtį pritaikyti
naujiems reikalavimams.
Reikia pažymėti, jog A. Klei
naitis ilgą laiką žaidė „Litu
anicos" pirmojoje vyrų koman
doje, o vėliau šiek tiek rungty
niavo ir pas klubo veteranus.
Tačiau daugiausia laiko pa
šventė teisėjaudamas futbolo
aikštėse — pradžioje eili
niams, o vėliau — tarptauti
niams susitikimams. Jis dar ir
dabar yra „Lituanicos" klubo
narys — rėmėjas.
E.Š.

PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATO EUROPOS
ATRANKINĖSE

LIETUVA —RUMUNIJA 0-1
Balandžio 2 d. Vilniaus „Žal
girio" stadione Lietuvos futbo
lo rinktinė žaidė pirmąsias šių
metų rungtynes pasaulio čem
pionato Europos 8-je atrankos
grupėje, susitikdama su viena
iš stipresniųjų Europos vienuolikių, 8-sios grupės lydere
— Rumunija. Po labai atkak
lios kovos pergalę minimalia
1-0 persvara laimėjo svečiai.
Gaila, kad kaip ir dažniau
siai praeityje, negalėjo susi
rinkti visi gerieji futbolininkai
iš užsienio klubų ir dauguma
atvažiavo tik iš Rusijos, kurios
komandose dabar rungtyniau
ja bent dešimt gerų Lietuvos
futbolininkų. Taip pat Rusi
joje darbuojasi ir Lietuvos
rinktinės vyr. treneris Benja
minas Zelkevičius. treniruo
jantis Naberežnio „KamAZ"
klubo komandą.
Žinant, kad pernai išvykoje
prieš Rumuniją buvo pra
laimėta 0-3. rezultatas Vil
niuje daugeli patenkina. Ta
čiau kai kas iš lietuvių turėjo
slaptą viltį, gal pavyks išpešti
lygiąsias Ir netoli to būta.
Pernai Lietuva taip pat pelnė
ir dvi pergales: prieš Islandiją
(2-0) ir prieš Lichtenšteiną (21). Artimiausios lietuvių rung
tynes bus balandžio 30 d.
Išvykoje prieš Lichtenšteiną,
kuris iš 5 rungtynių nebeturi
ne vieno taško 'įmušė tik du
įvarčius, o gavo 29). Taigi čia
mūsiškiams neturėtų būti di
delio vargo, nors pernai, tikė
damiesi pelnyti daug įvarčių,
lietuviai pasižymėjo vos tik
pora kartų

JAV

Kanadoje ir kitur
Užsakant į Lietuva.:
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant į užsieni
oro pastų
Tik šeštadienio laida
Čikagos LFK "'Lituanica" darbštieji vaidybos nariai k .;bo narių ir rėmėjų susirinkime. Iš k: Alberto Glavinskas,
Leonas Juraitis ir G e d i m i n a s Bielskus.
Nuotr. E d . Šulaičio

Futbolas

Čikagoje

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI IŠEINA
I ŽALIĄSIAS AIKŠTES
„Lituanicos" futbolininkai šį
sekmadienį, balandžio 13 d.,
jau pradeda pavasarinį ratą
„Metropolitan" futbolo lygoje,
kuri apima ne tik Čikagą, bet
ir plačiąsias jos apylinkes.
Pirmąjį jėgų išbandymą lauko
aikštėse mūsiškiai turės rung
tynėse išvykoje prieš ukrai
niečių JLions" futbolininkus.
Tačiau j a u balandžio 20 d.
„Lituanica" p a s save (Lemonto
aikštėje) priims „Trevians" ko
mandą. Po to — balandžio 20
d. „Lituanica" vyks rungty
niauti pas „Real FC" futboli
ninkus. Lemonte „Lituanica"
tada vėl r u n g t y n i a u s du sek
madienius (gegužės 4 ir 11 d.)
iš eilės. D a r vienerios rung
tynės savoje aikštėje (vyks
birželio 1 d.; t a d a mūsiškiai
varžysis prieš lenkų „Legovia". Visų šių rungtynių pra
džia 3 vai. p.p.
Kaip sako komandos vyr.
treneris J o n a s Žukauskas, šie
met „Lituanicos" komandoje
pasirodys naujų veidų, nes kai
kurie iš senųjų nusprendė neberungtyniauti. Reikia many
ti, kad šie naujai ateinantieji
nebus reti svečiai komandos

žaidėjų eilėse, bet užsibus il
gesnį laiką.
Balandžio 5 d. buvo uždėti
nauji apsaugos tinklai aikštėje
prie Pasaulio lietuvių centro
Lemonte, nes vienas iš pasta
tytųjų namų yra prie pat
aikštės. Tas sudaro nemaža
sunkumų, norint apsaugoti
namo langus. Dėl šių ir kitų
priežasčių klubo vadovybė da
bar ieško kitos aikštės, bet
nežinia nei kada, nei kur ji
bus surasta.
MŪSŲ RĖMĖJAI
Velykų laikotarpyje klubo
iždininką Leoną Juraitį pa
siekė nuoširdžių klubo rėmėjų
aukos. Didesnėmis sumomis
klubo kasą praturtino Vytau
t a s Miceika, Alfredas Kleinai
tis ir Aleksas Lauraitis. Tai
mūsų sporto pasaulyje gerai
žinomi žmonės, kurie ir praei
tyje ne vien tik klubą rėmė,
bet ir aktyviai reiškėsi „Litu
anicos" ar kitų sporto klubų
eilėse.
Aukotojams priklauso nuo
širdi padėka!
E.Š.

ŽEMAITIJOS KREPŠININKAI ŽADA
VIENYTIS ŽYGIUI Į EUROPĄ

Po rungtynių su Rumunija
Lietuva stovi 4-je vietoje iš 6
komandų su 6 taškais. Rumu
nai turi 15 taškų (visos 5 per
galės). Po jų eina Makedonija
— 10 taškų, bet iš 6 rungtynių
(su jais Lietuva dar susitiks
du kartus). Trečioje vietoje
eina Airija — 7 taškai (du
laimėjimai, pralaimėjimas ir
lygiosios).
Latvija ir Estija rungtyniau
ja 4-je atrankos grupėje. Lat
viai stovi paskutinėje grupės
vietoje ir iš penkių susitikimų
turi tik vieną tašką, o estai —
ketvirtoje su 4 taškais (per
galė ir lygiosios).
Atėjusieji pranešimai sako,
kad Lietuvos-Rumunijos rung
tynių pirmasis kėlinys buvo
apylygis net su nežymia lietu
vių persvara. Tik po pertrau
kos lietuviai kiek nuvargo ir
varžovai retkarčiais pradėjo
grasinti Lietuvos rinktinės
vartus saugojusiam komandos
kapitonui Gintarui Staučei.
Vienintelis rungtynių įvartis
krito gana netikėtai ir varti
ninkas sako, kad šauto ka
muolio jis visai nepastebėjo.
Lietuvos Futbolo federacijos
prezidentas Vytautas Dirmei
kis teigia, jog per pirmąsias
šio sezono tarpvalstybines
rungtynes kiek šlubavo Lietu
vos rinktinės gynimas.

Žemaičių krepšinio centro
(ŽKC) vadovai puoselėja mintį
Europos
turnyrui
suburti
jungtinę Žemaitijos komandą.
ŽKC prezidentas Vitas Kli
mas „Lietuvos rytui" sakė. kad
šią idėja palaiko ir ..Žemaitijos
olimpo" vyriausiasis treneris
Valdemaras Chomičius. Apie
jungtinės komandos subūrimą
jau preliminariai šneketasi su
Klaipėdos „Neptūno" ir Šilutės
„Šilutės" ekipų treneriais.
Jeigu
LKL
čempionatas
baigsis be didelių staigmenų
ir Kauno „Žalgiris" vėl bus pir
mas, kita Lietuvai skirta vieta
Europos t a u r ė s turnyre turėtų
atitekti reguliariajame sezone
antrąją
vietą
laimėjusiam
„Žemaitijos
olimpui". Atsi
žvelgdami į tai, ŽKC vadovai
iš anksto pradėjo galvoti apie
Žemaitijos klubų i inktinę. Tuo
labiau, kad nuo praėjusio se
zono FIBA nuostatai tam ne
prieštarauja.
„Kooperuojantis trims klu
bams,
galima
kur
kas
sėkmingiau pasirodyti varžy
bose. Tai būtų ir finansiškai
parankiau, — samprotavo V.
Klimas. — J u n g t i n e i koman
dai galėtų pagal susitarimą
vadovauti vyriausiasis trene
ris ir du asistentai, kurie per
LKL varžybas grįžtų į savo
klubus".

Reikia manyti, jog iki ba
landžio 30 d., kuomet bus
rungtyniaujama prieš Lich
tenšteiną,
visos
rinktinės
grandys bus sutvarkytos ir
Lietuvos rinktine galės siekti

pergales. Kaip teigiama, pa
tekti į Pasaulio pirmenybių
baigminį ratą kitais metais
Prancūzijon
galimybių
dar
yra.
E. Š u l a i t i s

„Kad kuri nors Žemaitijos
ekipa nesijaustų nuskriausta,
galėtume startuoti pasivadinę
kad ir Europos turnyrui pasi
telkto rėmėjo vardu, — sakė
..Žemaitijos olimpo" vyriausia
sis treneris V. Chomičius —
Žaidėjai per rimtas tarptau
tines varžybas galėtų tobulėti
ir jungtinėje komandoje".
..Šilutės" vyriausiasis trene
ris Steponas Kairys patvirtino
„Lietuvos rytui", kad j a m buvo
užsiminta apie ŽKC keti
nimus Europos taurės var
žyboms sudaryti kelių ekipų
rinktinę. Tačiau S. Kairys ne
buvo linkęs komentuoti šios
idėjos: „Mano pareiga — tre
niruoti žaidėjus, o dėl viso kito
tegu tariasi klubų vadovai".
Lietuvos krepšinio federaci
jos (LKF; prezidentas Algi
mantas Pavilonis pažymėjo,
jog „FIBA dar oficialiai ne
pranešė, kiek vietų Lietuvai
bus skirta Europos turny
ruose".
Paskui jis išsakė savo nuo
monę dėl „žemaičių": „Kitos
valstybės sustiprina savo ko
mandas vietos klubų žai
dėjais, tad kodėl ir mes ne
galėtume taip pasielgti 0 "
Pasak LKF generalinio sek
retoriaus S. Samulevičiaus,
neoficialiais duomenimis, Lie
tuvos klubams turėtų atitekti
dvi vietos Europos taurės tur
nyre ir keturios R. Koračo
taures varžybose. „Jeigu tik
nebūsime nubausti už per
nykštį Kauno 'Atleto' atsisa
kymą
dalyvauti
Europos

TOK PREZIDENTAS
VILNIUJE
„Antrą kartą Tarptautinio
olimpinio komiteto (TOK) pre
zidentas J u a n Antonio Samaranch vyksta tik į sportiniu
požiūriu reikšmingas valsty
bes", balandžio 3 d. spaudos
konferencijoje sakė Lietuvos
Tautinio olimpinio komiteto
prezidentas
Artūras Povi
liūnas.
Prabėgus lygiai penkeriems
metams po pirmojo apsilan
kymo, J. A. Samaranch bei
TOK delegacija iš Lozanos į
Vilnių atvyko balandžio 5 d.
TOK prezidentą lydėjo du
aukšti tarptautinio olimpinio
judėjimo pareigūnai Jacąues
Rogger ir Pierre Merrott.
Balandžio 5-ąją
Lietuvos
prezidentas Algirdas Brazaus
kas įteikė J. A. Samaranch
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordiną. Po to Lietu
vos ir TOK prezidentai pusva
landį kalbėjosi privačiai.
Balandžio 5 d. po pietų TOK
prezidentą priėmė Lietuvos
premjeras Gediminas Vagno
rius, o pavakare J. A. Sama
ranch ir J. Rogger „Drau
gystės" viešbutyje buvo įteikti
Lietuvos Tautinio olimpinio
komiteto Garbės ženklai.
Balandžio 6 d. ryte Vilniaus
Rotušėje J. A. Samaranch su
sitiko su Lietuvos olimpie
čiais.
Nuo 1980 metų TOK vado
vaujantis J. A. Samaranch ke
tino Lietuvą aplankyti pernai
rugsėjį, tačiau tuomet sunega
lavo ir jo kelionė į Lietuvą
buvo atidėta.
(BNS)
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STALO TENISO PIRMENYBES
1997 m. Š. Amerikos Lietu West Marąuette Rd., Chicago,
vių Stalo teniso pirmenybės IL 60629. Tel. 773-863-8861.
š.m. gegužės 17 ir 18 d. vyks Papildomas kontaktas: Žilvi
Jaunimo centre, 5620 South nas Usonis, tel. 708-222-8086.
Claremont Ave. Čikagoje. Var
Visi lietuviai žaidėjai kvie
žybas rengia Čikagos Lietuvių čiami dalyvauti. Dalyvių skai
sporto klubas „Krantas", ŠAL- čius neapribotas. Smulkesnes
FASS-gos Stalo teniso komite informacijas gauna ŠALFASSto pavedimu.
gos klubai. Nepriklausomi žai
Programa: a) Vyrų (neriboto dėjai prašomi kreiptis į B. Sa
amžiaus) vienetas, b) Moterų ladžiuvienę ar Ž. Usonį.
(neriboto amžiaus) vienetas, c)
ŠALFASS Centro valdyba
Senjorų (50 m. ir vyresnių
ŠALFASS S t a l o t e n i s o
varžybų dieną) vienetas, d)
komitetas
Vyrų dvejetas, e) Mišrus dve
jetas ir f) Komandinės var
CarcMac Dtagnoeis, LTD.
žybos. Komandą sudaro 2 vy
6132 S. KedzieAve
rai ir 1 moteris.
Chicago, IL 60629
Varžybų pradžia 10 vai. ry
Tel. 773438-7700
to. Dalyvių atvykimas ir regis RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
tracija — nuo 9 vai ryto.
Širdies ir kraujagyslių ligos
. Atsiradus pakankamai žai
Valandos pagal susitarimą
dėjų, programa galės būti
praplėsta, įvedant ir jaunių
VIDAS J. NEMICKAS,
M.D.
bei mergaičių (18 m. ir jaunes KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
nių) klases.
7 7 2 2 S. Kezie A v e .
D a l y v i ų registracija atlie
Chicago, IL 6 0 6 5 2
kama iki š.m. gegužės 10 d.
Kab. tel (773) 4 7 1 - 3 3 0 0
imtinai, pas varžybų vadovę
Bronę Saladžiuvienę, 3012
DR. AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
LIETUVOS KREPŠINIO
SPECIALYBĖ - A K I Ų LIGOS
JAUNUČIŲ RINKTINĖ
3900 W.96 St. Tai. 708-422-0101
PRANCŪZIJOJE BUVO
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v v., antr 12:30-3v.p p.
TREČIA
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
Kovo pabaigoje Lietuvos jau
penktad ir šeštad 9 v.r. - 12 v.p.p.
nučių rinktinė, treniruojama
Algirdo
Brazio,
dalyvavo
ARAS ZUOBA,
M.D.
Prancūzijos Bresto mieste vy
INDRĖ RUDAITIS,
O.D.
kusiame tarptautiniame krep
AKIŲ L I G O S - C H I R U R G I J A
1020 E OgOen Ave . Surte 310
šinio turnyre ir iškovojo trečią
Naperv:lle. IL 60563
vietą.
Tel. (630)527-0090
Varžybose dalyvavo 8 ko
3825 HighlanC Ave .
Tower l.Suite 3C
mandos, suskirstytos į du po
Dovvners Grove. IL 60515
grupius. Pogrupio varžybose
Tel. (630)435-0120
Lietuvos jaunieji krepšininkai
nugalėjo
Prancūzijos
„Le
DR. ALGIS PAUUUS
Chesnay-78"
krepšininkus
O R T O P E D I N Ė S LIGOS
57:49, Portugalijos
rinktinę
CHIRURGIJA
48:35 ir po atkaklios kovos
1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120
pralaimėjo belgų „Maes Pils"
Tel. (706)742-0255
komandai 31:32.
Valandos pagal susitarimą
Kaip pranešė Lietuvos krep
šinio federacija,
pusfinalyje EDMUNDAS V1ZJNAS. M.D.S.C.
lietuviai
47:49
pralaimėjo Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
Prancūzijos „Levallois" krep
šininkams, o rungtynėse dėl 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Tel. 773-586-7756
trečios vietos įveikė kitą Pran
Valandos pagal susitarimą
cūzijos komandą — „ST Sebastien" 58:29.
UH.LHblHklKlŠ

Š. m. kovo mėn. pabaigoje
Vokietijoje vyko Tarptautinės
kiek bokso federacijos (I.K.B.F.) trenerių ir teisėjų semi
naras, kuriame dalyvavo Itali
jos, Libano, Bosnijos, Ukrai
nos, Kirgizijos, Filipinų, Olan
dijos, Vokietijos, Šri Lankos ir
Lietuvos kiek bokso klubų at
stovai.
Po kovinio meistriškumo
įvertinimo egzaminų, trims
lietuviams — Sigitui Pašvenskui (Kauno „Titanas"),
Genadijui Jasinevičiui (Ro — suteikti I laipsnio juodieji
kiškio „Tornato") ir Donatui diržai, o Lietuvos Muay-Thai
Simanaičiui (Alytaus „Auska") sąjungos prezidentui Mariui
taurės turnyre", — pridūrė S. Misiūnui — II laipsnio juodas
diržas.
Samulevičius.
Tai pirmieji Lietuvos atletai,
Praėjusį rudenį „Atletas"
turintys
I.K.BF. juoduosius
buvo nusiuntęs paraišką į
diržus.
FIBA dalyvauti taurės tur
Visiems keturiems Lietuvos
nyre, tačiau gana greit ją
atstovams
buvo įteikti ir tarp
atsiėmė ir už tai atsipirko
tautinės
teisėjų
kategorijos
simboline bauda. Be to. pernai
pažymėjimai.
LKL ekipos įstengė išnaudoti
Birželio pabaigoje Bukarešte
vos pusę R. Koračo turnyre
numatytų vietų, ir tuo taip vyks Rumunijos kiek bokso
pat padaro nuostolių Lietuvos „Valstybinės taurės" turnyras,
kuriame dalyvaus ir Lietuvos
krepšinio reitingui Europoje.
R e g i n a Mundrytė Muay-Thai sąjungos rinktinė.
„Lietuvos rvtas" 1997.03.25
(BNS)

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd..Hickory Hilte, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (706)586-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79tti Ava., Htetory HMs, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, PC.
4847 W . 103 S t , O a k L*wn, IL
Pirmas apyl su Northvvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel.70*422-8280

PAVOJINGI LENKIJOS
KELIAI

Kaimyninės Lenkijos žemes
ūkyje j a u 1989 m. imtasi atgai
vinti kooperatyvų veiklą. 1995
m. jau buvo daugiau kaip du
tūkstančiai aptarnavimo koope
ratyvų, 1 6 tūkstantis mašinų
punktų, 400 pienininkystės, 230
sodininkystės ir apie 1.8 tūkst.
produkcijos gamybos kooperaty
vų. Kiek žinoma, šie kooperaty
vai veikia sėkmingai, nes jiems

KAZYS BARONAS
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
„Tarp Varšuvos ir Katovicų
važiuoja pilnas latvių keleivių
Rygos autobusas. Staiga jis
sustoja, kadangi priekyje su
mėlyna šviesa ant stogo jį su
laikė policijos mašina len
kiškais ženklais. J autobusą
įeina... vokiška uniforma apsi
rengęs policininkas. Jis tuoj
pat ištraukia revolverį, reika
laudamas pinigų, žiedų, laik
rodžių. Taip pat į autobusą
įeina du lenkiška uniforma po
licininkai, pradėdami „kraus
tyti" keleivių kišenes. Jie kal
basi rusiškai. Jie ne tik ap
vogė keleivius, bet taip pat
nušovė 27 m. pasipriešinusią
latvę" — rašo Miuncheno dien
raštis JSueddeutsch Zeitung".
Tai ne pirmas toks įvykis
Lenkijos keliuose. Tariamieji
policininkai visuomet gerai
žino, kokie autobusai veža tu
ristus ir kokie pirklius, kurie
Vokietijoje su markėm ar do
leriais perka įvairius elektro
ninius prietaisus. Ir šį kartą,
rusiškai kalbantieji „polici
ninkai" įsakė autobuso vairuo
tojui pasukti į miškelio kelią.
Latvė sušuko: „Mafija, gin
kimės!" Pasigirdo šūviai, pa
taikę mirtinai latvę, tačiau
nesužeidė 5-kių metų dukros
ir vyro.
Lenkijos Skierniewice vaiva
dijos
policijos
viršininkas
spaudai pareiškęs, kad toje
pačioje vietoje, tai jau trečias
iš buvusios Sov. Sąjungos val
stybės autobuso užpuolimas.
Lenkai sako, kad rusiška ma
fija turi ryšius su Gudijos ir
Ukrainos muitinėmis, kadangi
kertant
sieną,
muitininkai
reikalauja nurodyti vežamos
svetimos
valiutos
sumą.
Išvažiavus autobusui, muiti
ninkai
tuoj
pat
praneša
„policininkams" ir tokiu keliu,
pinigai draugiškai pasidalina
mi.
Ne kiek geresnė padėtis
Varšuvos ge' ;žinkelių stotyse:
į rytinę atvyksta traukiniai iš
Lietuvos, Gudijos, Ukrainos,
o prie vakarinės sustoja auto
busai. Čia pat reikalaujama
„apsaugos" pinigų, kadangi
antri „Gariūnai" Lenkijos sos
tinėje randasi rytinėje Vyslos
upės pusėje.
Lenkijos policija įsteigė ypa
tingus dalinius, tačiau jie yra
bejėgiai kovoti su rusiška ma
fija, kadangi ji „aukų" ieškanti
savų tautiečių tarpe. Daugu
mas jų nepraneša policijai, bi
jodami represijų
namuose,
arba tikėdami, kad policija vis
vien negalinti mafijos įveikti.
Ir kiek apie lietuvišką
gyvenimą.
Esu nustebintas vokiška žiniasklaida, kuri nieko nepra
nešė apie savivaldybių rinki
mus Lietuvoje. Tyla ne tik
spaudoje, televizijoje, bet taip

pat ir radijo žiniose.
Tiesa, Lietuvos vardas pla
čiai skambėjo sportiniame te
levizijos kanale, rodant pasau
lines dailaus čiuožimo pirme
nybes Šveicarijoje. Vokietis
komentatorius Lietuvos atsto
vams reiškė daug simpatijos
(tą jis parodė ir Europos pir
menybėse). Ekrane buvo ma
tomos mūsų dvi valstybinės
vėliavos, prisegtos a n t atra
mos, skiriančios žiūrovus nuo
ledo aikštės bei užrašas „Mar
garita & Povilas", išpieštos
širdelės. Mat Lietuvą atstova
vo Maskvoje gimusi Margarita
Drobiazgo ir kaunietis Povilas
Vanagas, užėmę 10-tą vietą.
Vokietis pažymėjo, kad kaip ir
Europos pirmenybėse, taip ir
pasaulinėse, teisėjai nuskriau
dė Lietuvos atstovus, užleis
dami į priekį italus. Gaila, bet
teisėjų tarpe nebuvo Lietuvos
atstovo.
Politika
Vokiškos spaudos praneši
mu, Baltijos valstybių klausi
mas — jų narystė NATO
eilėse — buvo paliestas B. Jel
cino ir B. Clinton pasitarime
Suomijos sostinėje. Įtakingas
Miuncheno dienraštis
pir
mame psl. pažymėjo, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos klau
simu B. Jelcinas kalbėjęs
labai švelniai, panašiai pasisa
kydamas kovo mėn. 23 d. Vo
kietijos 2-ame televizijos ka
nale (vertimas vokiškai, var
dinant tris Baltijos valstybes).
Spauda toliau rašė, kad B.
Jelcinas Baltijos valstybėms
davęs saugos laidą, nuimda
mas nuo jų pečių visą rūpestį
ir pareikšdamas, kad prieš 40
metų (prieš 50 metų) pergy
venta tragedija daugiau nebe
pasikartotų.
O ką į tai Lenkija? Deja, jos
spauda Vokietijoje yra palygi
nus brangi, tačiau patikrinęs
Mannheimo geležinkelio sto
tyje spaudos kioske, radau il
gus straipsnius. Įdomus yra
Varšuvos „Trybuna" komenta
ras kovo 23 d. Rašoma: „Suo
mijos sostinėje nepasiektas
galutinis prasilaužimas, ta
čiau yra aišku, kad antros
klasės narių NATO eilėse ne
bus. Be to, pasitarimai nebuvo
antroji Jalta".
Kodėl Lenkija kalba apie an
tros kategorijos narius? Mat,
įjungus Lenkiją, Vengriją, Če
kiją į NATO eiles, tose val
stybėse savo bazių negalės lai
kyti svetimos t.y. NATO ka
riuomenės, negalės jose būti
jokių atominių ginklų. Bet
kada kariniai reikalai verčia
ištirti strateginę padėtį, ame
rikiečiai nekreipia dėmesio į
tarptautinius
susitarimus,
siųsdami savo slaptos žval
gybos dalinius į draugiškų val
stybių žemę.

SEVERIUKAS
JURGIS JANKUS

— Jkritaūj — nepakeldamas galvos atsakė.
— Ar Marcelė pastūmė?
— Nepastūmė. Pats paslydau ir įkritau. Marcelė
ištraukė.
—Gerai, kad pagavo, o tai, Dieve gink, galėjai pri
gerti. Persirenk. Aš paieškosiu sausų.
— Išdžius ir taip. Šiandien nešalta, — murmėjo
Severiukas.
— Šalta, nešalta, bet vis tiek ruduo. Gali susirgti.
— Nesusirgsiu. Kai lyja, ne taip sušlampu ir tai
nesusergu. Neieškok, išdžius. Man reikia bėgti.
Pakilo nuo stalo, nuo suolo pasigavo terbutę su
pietumis ir išbėgo.
Močiutė, pasilikusi vidury aslos, tik suplojo ranko
mis per šonus ir vėl sugrįžo prie ratelio.
Aš, užmiršusi ir skruzdėlę, nulėkiau pas Marcelę.
Ji j a u velėjo, ir aš pagalvojau kas būtų, jeigu ji nuo
lentos paslystų ir stačia galva įkristų. Kūdra buvo gili.
Kai vasarą buvo nusekusi, vyrai išbaigė semti van

pavyko išlaikyti konkurenciją,
tenkinant ūkininkų poreikius,
tuo paremiant kaimo vysty
mąsi.

I^MIMIU Hailvnr

itijos pakelėje.
Nuotr. Sauliaus Gudo

KOOPERATYVŲ
REIKŠMĖ IR ATEITIS
LIETUVOS ŽEMĖS
ŪKYJE

Šiuo metu Lietuvos kaime, di
dėjant ūkininkų skaičiui, koope
ratyvų steigimo problema labai
aktuali Kartu su sklypininkais
jie valdo apie 50 proc. žemės.
B a n k r u t u o j a n t bendrovėms,
ūkininkų skaičius didės. Tiems,
kurie ryžtasi ūkininkauti, visko
trūksta: pastatų, technikos, pa
tyrimo ir lėšų. Ypatinga proble
ma iškyla parduodant gautą
produkciją.

Danute

Kūno ir kraujo
kontrabanda
Amerika visuomet buvo ir
bus emigrantų kraštas, kurio
simbolis atpažįstamas net to
limiausiuose pasaulio užkam
piuose: Laisvės statula, kvie
čianti visus skriaudžiamuo
sius, vargstančiuosius, perse
kiojamuosius į savo motinišką
globą
Sis įvaizdis pasaulyje taip
giliai įsišaknijęs, kad jokia
priešamerikietiška propagan
da neįstengia išrauti. Net
įvairūs ekonominiai svyravi
mai, vis labiau jaučiami pas
taraisiais dešimtmečiais, ne
atbaido siekiančių patekti į
Ameriką. Žmonėms, gyvenan
tiems žemiau skurdo ribos,
net didžiausi Amerikos be
turčiai atrodo kaip tikri bajo
rai, su kuriais jie mielai vieto
mis pasimainytų.
Vienintelis pasikeitimas —
pačios Amerikos gyventojų pa
žiūros į vis gausėjantį emi
grantų skaičių, kuris, dauge
lio nuomone, sudaro pavojų
netekti darbo ar labiau pasi
turinčios ateities, kuomet ri
botais ištekliais reikės dalin
tis su atvykėliais iš kitų
kraštų. Net ir tie, kurių tėvai
ar seneliai patys džiaugėsi
galėję apsigyventi Amerikoje,
d a b a r pasisako prieš kitus, to
paties trokštančius.

Kooperatyvų įstatymas buvo
parengtas 1993 m. ir tuojau
buvo įregistruoti 3 kooperaty
vai, 1994 m. - 48,1995 m. - 58.
Svarbiausios sritys, atrodo,
apima ūkinio aptarnavimo (ag
roserviso) t i e k i m ą į v a i r i ų
IGNAS MEDŽIUKAS
paslaugų, produkcijos perdir
bimo, prekybos ir kitas sritis.
Lietuvai atgavus nepriklauso gomis sunku būtų apsieiti.
Kooperatyvo nariai žemę dir Kooperatyvų tikslas savitarpio
mybę ir a t k u r i a n t įjungtus į
kolchozus individualius ūkius, ba individualiai arba grupėmis pagalba ir savivalda. Daugiau
šių ūkių savininkai patenka į pagal jų pačių pasirinkimą. kaip pusė kooperatyvų yra ne
didelius s u n k u m u s , nes dažnai Panašiai ir auginant gyvulius. dideli — 5-7 pajininkai ir jų
atgaunama tik plika žemė, ir tai Daug kas priklauso nuo turimų sudėtas kapitalas siekia 18-70
gerokai nualinta. Nugriauti tro pastatų ir kitų sąlygų. Lankan tūkstančių litų.
besiai, gyvas ir negyvas inven tis Lietuvoje, teko m a t y t i
Žvelgiant į Lietuvos ūkį,
JAV valdžios pareigūnai
torius nugabentas į kolektyvi apleistų ūkinių pastatų, kuriais specialistų nuomone, vertėtų
nius ūkius. Tokios žemės ploto kadaise naudojosi kolektyviniai steigti pieno, mėsos, daržovių ir yra labai jautrūs savo rinkėjų
tiesėtas paveldėtojas patenka į ūkiai. Jie stovi be naudos arba vaisių perdirbimo kooperaty nuotaikoms bei pageidavi
beviltišką padėtį. Buvusioji net naikinami. Jais galėtų pasi vus. Labai aktualus reikalas mams, tad ir vis didėjantis
Lietuvos vyriausybė nedaug naudoti tam tikromis sąlygomis pieno perdirbimas vietoje. Nedi nusistatymas prieš imigran
dėmesio skyrė žemės ūkiui, nes į kooperatyvus įsijungę žemdir delėse kaimo vietovių pieninėse tus bei jiems teikiamas pa
skelbė, k a d Lietuva turėtų būti biai. Daug kooperatinio darbo galėtų būti gaminami produktai slaugas neliko be pasekmių.
tranzito šalis. Tokia išvada buvo patirties buvo sukaupta Lietu (varškė, sūriai, ledai) tiekiami Priimta arba ruošiamasi pri
voje prieš 1940 m. okupaciją.
klaidinga.
ligoninėms ir savoms parduotu imti įstatymus, ribojančius
skai
Pirmiausia Lietuvoje buvo vėms. Kaip dr. J. Natkienė „Že net legalių imigrantų
Pasiryžusiems ūkininkauti
čių,
tačiau
tai
vargiai
išspręs
valstybė t u r ė t ų eiti pagalbon, steigiamos vartotojų bendrovės, mės ūkio" žurnale rašo, ūkinin
paremdama juos ilgalaikiais, vėliau kredito kooperatyvai ir kų pajamos padidėtų kone du problemą, nes norintieji pa
žemu procentu kreditais, skatin pieno perdirbimo bendrovės. Pa kartus. Daug naudos duotų tekti į Ameriką s u r a n d a kitus
dama kooperatinį judėjimą, nes ruošus naujus žemės ūkio koo daržų bei sodų produkcija per kelius čia patekti.
bendromis jėgomis galima iš peratyvų įstatymus, buvo su dirbant ją vietoje. Čia galima
Tvirtinama, kad šiuo metu
spręsti daug problemų, pasinau jungtos funkcijos vartotojų ben būtų džiovinti, konservuoti dar Amerikoje yra bent 10.5 mln.
doti reikalinga technika ir gauti drovių su žemės ūkio draugi žoves bei vaisius, gaminti sultis, nelegaliai atvykusių į šį kraš
didesnę kainą už pagamintus jomis ir jos, vadovaudamo8 tais uogienes, tyreles. Tuo būtų su tą. Žinome, kad jų tarpe yra ir
žemės ūkio produktus. Žemės nuostatais, vadinosi prekybos mažintos transporto, sandėliavi lietuvių, kasdien papildančių
ūkis y r a labai svarbi ekonomi kooperatyvais. Bet buvo likę ir mo ir pakrovimo išlaidos.
nelegalių imigrantų gretas.
nio gyvenimo sritis. Prieš An grynųjų vartotojų bendrovė
J a u ne kartą žiniasklaidoje
Tuo
tarpu
kooperatyvai
Lietu
trąjį pasaulinį karą Lietuvos „Parama". Kredito kooperaty
buvo išsamūs reportažai apie
žemės ūkio gamyba buvo susi vai dažniausia buvo žemės ūkio voje, galima sakyti, yra tik naujausią — labai pelningą —
lyginusi su kitų Vakarų Euro kredito kooperatyvai, pasivadi pačioj užuomazgoje, bet pamažu kontrabandą: kūnu ir krauju.
pos šalių pasiekta pažanga. Že nę smulkaus kredito draugijo įgyja daugiau reikšmės. Svarbu, t.y. nelegaliai įvežant žmones
mės ūkis duoda darbo ir duonos mis, taip pat taupomųjų skoli kad valstybė juos teisingai trak į Ameriką. Galbūt šio „verslo**
tuotų ir neapkrautų dvigubais
daugeliui krašto piliečių. Tačiau namųjų kasų vardais.
mokesčiais. Paprastai koopera nauju neturėtume vadinti,
be kooperavimo šių dienų sąlyDėmesio verti žemės ūkio ma
tyvams, kaip savitarpio pagal nes visais laikais buvo juo
šinų bei įrankių naudojimo ra
užsiimančių ir mokančių pini
Esu rašęs, kad po 50-ties teliai, galvijų kontrolės rateliai, bos organizacijoms, teikiama gus už tų kontrabandininkų
metų ir tai naktį, amerikiečių smulkių žemės ūkio sakų drau mokestinių lengvatų. Prieš II paslaugas. Tik prisiminkime
daliniai pasiekė Tiuringijos gijos. Prisimintina, kad preky pasaulinį karą kooperatyvai Keturakio komediją „Amerika
miestelį, oepais
re! į hn bos kooper;ii/\ ai buvo susijungę Lietuvoje buvo padarę didelį pirtyje", juokinusią publiką
vusios Rytų Vokietijos Meck- į Lietuvos žemes ūkio koopera progresą ir turėjo svarbios ne tik Lietuvoje ir Vokietijos
lenburgo ir Tiurirtgijns kraš tyvų sąjunfi „Lietūkis", pieno įtakos krašto ūkiui.
pabėgėlių stovyklose, bet ir
tus, be vokiečių kariuomenės , perdirbimo bendrovių sąjungą
Sekant kitų kraštų patirtimi JAV lietuvi j scenose...
jokios kitos valstybės karinės „Pienocentras". Kredito koope ir p r i s i m e n a n t kooperatinę
Tačiau tikrovė nėra juokin
pajėgos ar daliniai, neturi ratyvus jungė Lietuvos koopera veiklą Lietuvoje iki jos okupaci
teisės įkelti kojos. Tačiau vis cijos bankas, vėliau persiorgani jos, žemės ūkio kooperatyvai ga: kai kam ji neša pelną, ki
kas praėjo labai ramiai, ame zavęs akciniais pagrindais. turėtų sudaryti platų tinklą, tiems — geresnio gyvenimo
rikiečiams
greičiausia įren „Lietūkis" ir „Pienocentras" keliant žemdirbių gerovę ir viltį, bet kartu išnaudojimą, o
giant Tiuringijos miške slaptą turėjo didelės reikšmės Lietuvos bendrą krašto ekonominio gyve kartais tiesiog vergystę. Nese
žvalgybos postą.
niai JAV imigracijos susekė ir
nimo lygį.
ekonominiam gyvenime.

denį, iškuopė dugną ir dar gerokai pagilino. Tėvukas
sakė, kad reikia pasiekti vandens gyslą, tada ir per
didžiausias s a u s r a s kūdra br« pilna vandens. Ir pa
siekė, bet kai tėvas vaikščiojo nauju kūdros dugru.
galėjau iš viršaus matyti jo pakaušį. Mačiau ir kaip iš
vienos pusės sunkėsi vanduo, o kitą dieną jau buvo
apypilnė. Tėvas džiaugėsi, kad dabar viskam vandens
turėsim ligi soties, tik mama padejuodavo, kad gali
kas įkristi. Žmogus tai ne, sakydavo, bet gyvuliai gali
vienas kitą įstumti, ką tada darytumėm. O dabar ir
žmogus įkrito.
— Kur Severiukas įkrito? — paklausiau.
Marcelė pakėlė galvą.
— Ar tai j a u pasigyrė?
— Nepasigyrė. Parėjo visas šlapias.
— Turbūt mane užsipuolė?
— Neužsipuolė. Sakė, kad paslydo, o tu ištraukei
— Nebūtų dūkęs, nebūtų reikėję ne traukti.
Pradėjo skėtriotis kaip Sruogės malūnas, kojos susi
painiojo, ir įvirto. Gerai, kad čia pat buvau, tai spėjau
pagauti už kupros ir ištraukiau. Betraukdama ir pati
ko nejvirtau. Sakiau, sakiau ir sakysiu, kad tas pa
dauža kada nors privirs visiem bėdos. Kas būtų buvę,
jeigu abu būtumėm prisprogę.

Bindokienė

Ji šnekėjo ir šnekėjo, o aš žiūrėjau į kūdrą ir
norėjau pamatyti dugną, bet nemačiau. Mačiau van
deny kitą krantą, žemyn viršūnėmis apvirtusius ajarus,o toli iš apačios iškilo karosas. Išsižiojęs pagraibė,
pagraibė vandens paviršių ir vėl nunėrė į dugną. Kaip
Severiukas, pagalvojau, ir negera krūtinėje pasidarė.
Laimė, kad Marcelė spėjo pagauti, būtų kaip žuvelė į
dugną. Norėjau pribėgti ir už tokį darbą ją apkabinti,
bet ji pasitiesusi paklodę ant lentos kultuve smarkiai
daužė, ir atrodė labai pikta, tai nuėjau į kitą kūdros
pusę ir ėmiau ieškoti daugiau karosų, kurių tamsios
nugaros tai pasirodydavo, tai vėl dingdavo. J i e
neišnyko. Kai kūdrą valė, išgaudė ir karosus, bet ne
visus išvirė: tėvukas vieną kibirą paliko, o paskum,
kai atsirado vandens, vėl supylė atgal. Galvojau, va
kare jam pasakysiu, kad jo karosai smagūs plauko
kūdroje ir paklausiau, kada vėl galėsiu žvejoti, tik
kaip. kad dabar ji tokia gili. Galvojau, galvojau, bet
nieko nebegalėdama sugalvoti palikau vis piktai su sa
vim šnekančią Marcelę ir nubėgau pas močiutę. Gal ji
žinos, kaip karosus iš tokios gilumos ištraukti. Bet ji
irgi nežinojo. Sakė, vyrai sugalvos. Ji irgi manė, kad
su dvikradžiu negalės. Gal iš kur gaus tok) tinklą, kad
pakraščiais eidami galėtų traukti

areštavo vieną moterį, su
kūrusią labai platų kūno ir
kraujo kontrabandos tinklą:
per mėnesį ji į Ameriką įveždavo apie 50 nelegalių imi
grantų, kurių kiekvienas už
tas paslaugas mokėdavo iki
28.000 dol. Šios kontrabandos
keliai ejo per Houston, Mexico
City, Managua, Maskvą. Paki
staną, Indiją- 0 nelegalius
imigrantus ..procesuoti" pa
dėjo ne tik specialūs agentai,
bet policija, pasienio sargyba,
net kai kurie imigracijos tar
nautojai, paveikti gausių ky
šių.
Kone 90 procentų nelegalių
imigrantų šiuo metu yra iš
Kinijos, Indijos. Pakistane).
Vidurio Amerikos ir Meksi
kos. Apskaičiuojama, kad iš
Kinijos kasmet nelegaliai į
Ameriką atvyksta iki 50.000
žmonių: iš Vidurio Amerikos
— apie 250.000. o Rusijoje
patogaus momento keliauti i
Ameriką laukia bent 40.000
Pietų Azijos gyventojų. Iš
tikrųjų Rusija jau tapusi tikra
žmonių kontrabandos turga
viete, kurioje už prašomą kai
ną galima įsigyti viza į nauja
gyvenimą.
Kiek plačiai
išsišakojusi
kontrabanda žmonėmis pa
aiškėjo tik nelabai seniai, kai
JAV imigracijos pareigūnai
atkreipė dėmesį į kelis pasi
taikiusius tragiškus nelegaiių
imigrantų gabenimo atvejus.
Kadangi
kontrabandininkai
nelegalių imigrantų vežimą
laiko vien pelningu verslu,
žmonės nustumiami į paskuti
nę vietą, paverčiant juos vien
verslo reikmenimis. Ne kartą
nelegalūs imigrantai, vežami
pasenusiais prekiniais laivais,
pakelyje suserga arba net
miršta, o atvežti į Amerika
laikomi kaip boteisiai vergai
įvairiose dirbtuvėse. Dar blo
gesnis likimas laukia moterų,
kurios susigundo masinan
čiomis reklamomis apie pel
ningus
darbus
Amerikoje.
Ypač tuo viliojamos rusės ir
buvusių sovietų imperijos tau
tų merginos, kurios despera
tiškai nori ištrūkti iš sunkios
kasdienybes. Tačiau tai. ką
jos randa užsienyje, kelia vien
šiurpą. Deja. toje beviltiškoje,
apverktinoje būklėje jau yra
atsidūrusi ir ne viena lietu
vaitė.
Liūdna pastebėti, kad dau
gelis net labai sunkų gyve
nimą Amerikoje vis tiek laiko
geresniu, kaip savoje tėvy
nėje. Vieni tikisi užsidirbti pi
nigų ir grįžti namo. kiti ren
giasi čia žūtbūt likti ir tiki.
kad čia yra geriau, kaip bet
kur kitur. Kol ši galvosena
pasaulyje gyva. legalią ar ne
legalią imigraciją i Ameriką
neįstengs
sustabdyti jokie
įstatymai ar draudimai.

Vakare, kai karves suvarė i tvartą ir Marcele
nuėjo milžti, Severiukas atėjo prie manęs. Ne tuščias.
Iš beržo tošies buvo sunarstęs dailią dėžute. Nieko
nesakęs padavė, o kai ją žiūrinėjau pasakė:
— Buvo ne taip. kaip mamelei pasakiau I kūdrą
neįkritau. Ji mane įstūmė.
— Už ką9
— Už nieką. Mane pavadino karvių uodegų mezgiotoju, o aš ją kiaulių jovaline. I.'ž tai ji mane taip
stumtelėjo, kad nesusilaikiau ir nulėkiau tiesiai i
kūdrą. Gerai, kad išsigandusi spėjo už rudines pagau
ti, tai sulaikė ir išsikapsčiau. Išlipęs pagrasinau, kad
pasakysiu šeimininkui, emė prašyti, kad nesakyčiau
Sakė. jei pasakysi ir jie pradės barti, tai išeisiu, ir
žinokitės. Kur pačiam darbymety kita gaus, kad ir pa
dienių pasisamdyti ne visada randa. Aš nenoriu jums
bėdos, tai nesakiau. Sakysiu ar nesakysiu, vis tiek jau
šlapias, bet jai tai taip nepraleisiu Tik ar tu man
padėsi 0
— Kaip? - • tepaklausiau, nors galvoje jau sukosi,
ką man reikėtų padaryti, ir viskam buvau gatava, nes
Marcelės ir aš nemėgau. Ji dažnai mane už ka nors
subardavo.
'Bus daugiau i

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. balandžio mėn. 11d.
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ST. P E T E R S B U R G , F L
V A S A R I O 16-JI — D V I E J Ų
DIENŲ ŠVENTĖ
St. Petersburgo lietuvių tel
kinys, vadovaujant Lietuvių
klubo valdybai, surengė dviejų
dienų šventę — vasario 16sios minėjimą.
Minėjimas prasidėjo šešta
dienio, vasario 15-sios dienos
popietę. Susirinko pilnutėlė
sale vietos ir tolimesnių vieto
vių lietuvių. Minėjimą pradėjo
Lietuvių klubo pirm. Albinas
K a r n i u s pasveikinęs visus su
sirinkusius. Primindamas šios
dienos reikšmę, pakvietė An
gelę Kamiene tęsti numatytą
programą.
Angeles pakviestas, scenon
išėjo Lietuvių klubo choras.
Visos choristės dėvėjo tauti
nius drabužius. J i e m s susto
j u s scenoje, įnešamos JAV,
Lietuvos, šaulių ir Lietuvos
vyčių vėliavos. Choras, vado
vaujamas muz. Petro Armono,
sugieda JAV ir Lietuvos him
nus. K a m i e n e pakviečia dvi
j a u n a s mergaites: Rūtą Dimaitę ir Joaną Jonušaitę už
degti priešakyje a n t stalelio
stovinčią žvakę — simbolinį
pagerbimą už tėvynę kovoju
sių ir žuvusią partizanų, ka
rių ir tolimame trėmime miru
sių tautiečių. Invokaciją per
skaito Misijos vadovas kun.
Steponas Ropolas, OFM. Po to
choras sudainuoja A. Vana
gaičio ^Malda". Chorui akom
panuoja muz. Regina Ditkienė.
St. Petersburge besilankąs
Vilniaus Jaunimo teatro ak
torius Ferdinandas Jakšys,
jautriai perdavė Kosto Os
trausko monogramos „Vaiž
gantas" ištrauką apie nepri
klausomybės siekius ir besiku
riančios laisvos Lietuvos var
gus, rūpesčius ir linkėjimus
darniai dirbti dėl geresnės atei
ties.
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kaip lietuvis, buvo pažer...ri
tas, nuvertintas, dvasines ver
tybės naikinamos. Todėl ir da
bar Lietuvoje trūksta žmou;u
su ryškia lietuviška sąmone.
Iš to išvada, kad išeivijos lie
tuviai atstovavo ir atstovauja
tikrai nepriklausomai Lietu
vai ir jų įnašas būtinas Nuo
to priklausys ar žmones Lietu
voje pajėgs sugrįžti į vakarų
pasaulį ar dar giliau grims į
sovietines pelkes. Tikimas;,
kad naujai vyriausybei pasuk
ti Vakarų kryptimi bus leng
viau nei aukštesniajai vyriau
sybei. J i džiaugėsi, kad kai
kurie išeivijos lietuviai įsi
jungia į darbą ir stengiasi
savo patirtimi dalintis su tau
tiečiais. Pastebėjo, kad savo
telkinyje turime pulk. Algi
mantą Garsį, kuris po kelių
savaičių išvyksta į Lietuvą ir
jungiasi prie vyriausybės dar
bų. Prelegentė kvietė čia gyve
nančius apsispręsti kas esa
me: a r svečiai, kurie retkar
čiais nuvyksta į gimtinę ap
lankyti giminių ar tikrieji lie
tuviai, aktyviai įsijungiantys į
tautos gyvenimą. Dabar laikas
veikti, o ne skųstis ir aima
nuoti. Nesiekti grandioziškų
sprendimų, bet pradėti kreipti
dėmesį į mažesnius daly
kėlius, kuriems reikalinga pa
rama, paguoda, vilties suteiki
mo ženklas. Turėtume su žmo
nėmis Lietuvoje bendrauti
nuoširdžiai ir atvirai. Turė
tume padėti kurti naują gerą
Lietuvą, dorovinę ir skaisčią.
Lietuvoje esama nemažai gerų
patriotų. Sujungus jėgas gali
ma daug ką atlikti. Ji pateikė
10 būdų iš kurių galime pasi
rinkti savo veiklos barą: 1.
NATO reikalai; 2. labdaros
reikalai; 3. grąžinimas per me
tus bent vienos tremtinių
šeimos į Lietuvą; 4. literatūros
siuntimas į Lietuvą; 5. įvairių
leidinių prenumeravimas; 6.
bendravimas s u mokytojais; 7.
lietuviško auklėjimo medžia
gos paruošimas; 8. keitimas
Bažnyčios santykių su visuo
mene; 9. lietuvių kalbos dar
kymo naikinimas; 10. įvairūs
paramos fondai.

A. Kamiene perskaito Lietu
vos tarybos, 1918-siais metais
paskelbta
nepriklausomybės
atstatymo aktą. Po to Lietuvių
Bendruomenės. St. Petersburgo apylinkės pirm. pulk. Algi
m a n t a s Garsys perskaito Floridos gubernatoriaus Lawton
Chih-s proklamaciją, skelbian
ti.! vasario 16 dieną — Lietuvos diena. Lietuvos Respubli
kos premjero Gedimino Vag
noriaus ir Seimo pirm. prof.
Vytauto Landsbergio sveiki
nimą perskaito Angelė Karmene, paskui pakviečia šios
dienos kalbėtoją, mūsų telki
nio narę. psichologijos daktarę
Aldoną Gaškienę. Ji gimusi
Lietuvoje, mokiusis Vokieti
joje ir Amerikoje, buvo narė
Čiurlionio ansamblio Clevelande. dėsčiusi Venecueloje,
dabar su vyru gyvena Sarasotoje. Ji kartu su vyru dr. R.
Gaška kasmet keliems mė
nesiams vyksta į Lietuvą, gy
vena besikuriančios Lietuvos
rūpesčiais ir stengiasi padėti
žmonėms Tėvynėje. Jos pa
skaita buvo labai įdomi, su
nauju įžvalgiu į gyvenimą,
problemų sprendimą ir siūlymais mums, kaip galėtume
Lietuvos žmonėms padėti ku
riant geresnį gyvenimą vi
siems. Ji vaizdžiai palygino
nepriklausomybės
atkūrimą
1918-siais su 1990-siais me
tais. Abiem atvejais lietuviai
kovojo su tuo pačiu atkaklu
mu, su meile tėvynei. Caro
metais kaimiečiai
stengėsi
išlaikyti savąją kalbą, savuo
sius papročius. Didvyrių kraujas ir ryžtas skatino juos
išlikti tauriais lietuviais. Sovietmečio žala yra žymiai
skaudesnė, žiauresnė, pahetusi visus. Žmogus, kaip asmuo.

Paskaitą baigė dainos žo
džiais, kad: metų metais visi
bandė mus nuskinti ir išrauti,
jei dirbsime kartu niekad ir
niekas mūsų nenuskins, nei
išraus. Amerikos Lietuvių Ta
rybos
paruošta
rezoliucija
buvo priimta visų dalyvių plo
jimu.
Išnešus vėliavas vyko me
ninė programa. Pradžioje Juo
zas Starenas perskaitė savo
sukurtą eilėraštį JJžiaugsmo
diena". Lietuvių klubo choras
sudainavo penLias dainas:
„Mano Tėviškėlė", „Laisvės
daina", „Kelias kelelis", „Pa
vasario giesmė" ir „Siaurės
pašvaistė". Angelė Kamiene
padėkojo visiems prisidėju
siems prie šios šventės sėk
mingo atlikimo ir pabaigai
pakvietė chorą ir dalyvius su
dainuoti „Lietuva brangi".
Prieš minėjimą buvo renka
mos aukos Lietuvių Bendruo
menei ir ALTui. Tą dieną
buvo surinkta 5,693 dol. (LB 3,545 dol.; ALTui— 2,148
dol.).
Antroji
minėjimo
diena
pradėta šv. Mišiomis Šv. Var
do bažnyčioje. Mišias aukojo
Misijos vadovas kun. Steponas
Ropolas, OFM; jam padėjo dr.
kun. Matas Čyvas ir kun. My
kolas Kirkilas. Mišiose giedojo
Lietuvių klubo choras, vado
vaujamas muz. Petro Armono,
prie vargonų — muz. Regina
Ditkienė. Po pamaldų visi rin
kosi į klubą pietums Po pietų
prasidėjo antros iškilmių die
nos programa. Kadangi šių
metų vasario 16 dieną yra
mūsų patriarcho dr. Jono Ba-
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Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS
Bostono vyrų sekstetas balandžio 2~ J koncertuos Maircn.io Parke, Shrevvsbury. MA. Is k.: Ričardas Lizdenis,
vadove Daiva Navickienė, Gintas Simonaitis, Helmutas L'ngertaitis. Bronius Banaitis ir Norbertas Lingertaitis.

sanavičiaus 70 metų mirties
sukaktis, pirm. Albinas Kar
nius pakvietė dr. Aleksą Zotovą
paskaityti jo sukurtą eilėraštį
apie Jono Basanavičiaus gim
tinę — Bartininkus. Po to An
gelė Kamiene pakvietė Vil
niaus jaunimo, teatro aktorių
Ferdinandą Jakšį padekla
muoti Vienažindžio - Vienužio
poezijos pynę ir paskaityti
humoristinę pjesę apie vilką ir
ožį.
Vyrų dainos vienetas, vado
vaujamas muz. Aloyzo Jurgučio, įspūdingai ir trankiai
atliko tris dainas: „Gaudžia
trimitai" _Mūsų Lietuva" ir
„Sutrinko keleliai". Algis Ulbinas
padeklamavo
Antano
Miškinio „Dainą apie Lie
tuvą". Vyrų vienetas užbaigė
programą „Jūreivių daina" ir
„Ramovėnų maršai".
Angelė Kamiene, padėkojusi
visiems programos atlikėjams,
pakvietė sudainuoti „Bran
giausios spalvos". Solo vedė
Aleksas Kusinskis, refrenus
atliko vyrų dainos vienetas,
pritariant visiems dalyviams.
Pabaigai, kaip ir kiekvieną
sekmadienį, Mečys Šilkaitis
perskaitė savaitinę Lietuvos
įvykių apžvalgą.
Mečys

ILGIAUSIŲ M E T Ų
JULIJAI STEELE
Julija Steele š.m. balandžio
29 d. švęs 90 metu sukaktį.
Julijos tėvai šio šimtmečio
pradžioje atvykę \ JAV apsigy
veno Pittsburge: čia susituokė
ir susilaukė dukrelės Julijos.
Neapsišvietęs emigracijos tar
nautojas,nusprendęs, kad sun
ku bus ištarti lietuvišką pa
vardę "'Bikinas'' pakeitė ją į
Beacon. Beacon šeima užaugi
no septynis vaisus — penkis
sūnus ir dvi dukras.

Julija nuo pat vaikystės do
mėjosi savo kilme. Pittsburgo
lietuviškoje mokykloje ji išmo
ko lietuviška; skaityti ir rašy
ti. Nuo tada ji įsijungė į lietu
višką veikią, ypač Lietuvių
Susivienijimą Amerikoje.
1950 metais su vyru apsigy
venusi Seattle, tęsė lietuvišką
veiklą. Iki šiol ji buvo „senjorų
centro" prezidentė ir savo
draugus dažnai mokė lietu
viškų šokių ir dainų. Julija
visą savo gyvenimą buvo puiki
sportininkė. Su pasididžiavi
mu prisimena, kad buvo pir
moji mergaitė gimnazijoje ga
vusi aukštą sportinį įvertini
mą. Didelė plaukimo entuzias
tė, suaugusi dalyvaudavo net
plaukimo varžybose. Neseniai
susižeidusi koją ir nugarą, ji
dabar gyvena namuose, kur
SEATTLE, WA
jai teikiama reikalinga pagal
ba.
VĖLIAUSI ĮVYKIAI
Gimtadienio proga Julijai
linkime geros sveikatos ir il
" Ū k a n o s " dainininkai susi giausių metų.
laukė daug gražių atsiliepimų
apie Portlande Vasario 16-tos
APIE MŪSŲ N A R I U S
minėjime vykusį jų koncertą.
F e r d i n a n d a s J a k š y s . Vil
Helen J e n s e n parašė kny
niaus Jaunimo teatro akto gą apie savo seserį a.a. Geralrius, vasario 27 d. University of dine Hoag. kuri didžiavosi
Washington patalpose atliko savo lietuvių kilme. Knyga
Kosto Ostrausko monodramą bus spausdinama šiais metais.
"Vaižgantas".Po vaidinimo ten Knygoje minima ir Seattle lie
pat buvo surengtas jam pri tuvių bendruomenės veikla.
ėmimas. Kitą dieną Jakšys iš
M a r y B a r d e n , lietuvių kil
skrido į Phoenbc, kur baigė še mės Delta airlines lakūnė, iš
šių miestų gastroię Amerikoje. laikė egzaminus valdyti nau
Bendruomenės
susirin jus MD-11 ilgų distancijų ke
k i m e buvo siūloma aukomis leivinius lėktuvus. Dabar ji
paremti jų reikalingas orga dažniausiai
iš
Portlando
nizacijas.
Valdyba
savo skrenda į Korėją ir Japoniją.
gegužės 13 d. vyksiančiame
I r e n a B l e k y t e pakviesta
posėdyje šį pasiūlymą aptars dalyvauti University of Washir suteikiamų aukų sąrašą pa ington Skandinavų skyriaus
skelbs „Tulpėje". Susirinkime patariamajame komitete, at
buvo aptariama: kreipimasis į stovauti Baltų studijų progra
Kongreso atstovus del Lietu mai remti komitetui.
vos priėmimo į NATO rėmi
J o n a s B u c k . šešerių metų
mą; varžytinės paremti bal amžiaus, pasisiuvo lietuvišką
tistikos studijų programą Uni vėliavėlę ir ją išdidžiai nešė
versity of Vvashington; gali savo mokyklos pasirodyme
mybė vietinei bendruomenei Latona Elementary tarptau
ruošti ir išlaikyti informacijos tinėje šventėje. Šventes proga.
lapą pasauliniame kompiute Jono mama Jeanette Norris,
rių tinkle. Taip pat buvo nu pasipuošusi tautiniais dra
tarta visuotinį narių susirin bužiais, aplanke sūnaus vaikų
kimą šaukti du kartus per darželį ir vaikams papasakojo
metus. Kitas susirinkimas apie Lietuvą.
vyks š. m. spalio mėn.
A l e k s a n d r ą Gylienę, vie
M a r g u č i ų d a ž y m o popie ną iš Lietuvos Dukterų drau
tė, ruošiama Lietuvos Dukte- gijos steigėjų, pagerbdami jos
rų,Verbų sekmadienį vyko Ni 90-to gimtadienio proga, gi
jolės Raišienės namuose. Pa mines ir draugai šiai labdaros
moką pravedė margučių mar organizacijai suaukojo 700
ginimo meistrė Irena Morkū dol.
nienė.
Zita Petkienė

W O R C E S T E R , MA
RENGINIAI
B a l a n d ž i o 27 d., sekmadienį
— Dr. Vinco Kudirkos šaulių
kuopos koncertas Maironio Par
ke. Atliks Bostono vyrų seks
tetas.
G e g u ž ė s 18 d., sekmadienį —
ALRK Moterų sąjungos 5-tos
kuopos „Pavasario madų paro
d a " Maironio Parko žemutinėje
salėje. Pradžia 2 vai. popiet.
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ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
T u r i u C h i c a g o s m i e s t o leidimą.
Dirbu u ž m i e s t y . D i r b u g r e i t a i ,
garantuotai ir ą ą ž i n i n g a i .
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

KMIEC1K REALTOtS
7922 S. Pulaski Rd.
436S S. Archer Ava.

DANUTE MAYER
773-284-1900

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse
S. Kar.e kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3 2 0 8 % We»t 95th Street
M J 7 0 8 ) 424-8654
J T * 581-8654

Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute Mayer. Ji professionaliai.
sąžiningai
ir - a s 
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui

MISCELLANEOUS

J K S CONSTRUCTION
„ S h i n g l e " s t o g a i ir v i s ų r u s i ų
a p k a l i m a i (siding): m e d ž i o ,
a l u m i n i a u s ir kt. T u r i u d a r b o
d r a u d i m ą - R- J a n k a u s k a s ,
tel. 6 3 0 - 9 6 9 - J 6 5 8

VALOME
KILIMUS, B A L D U S
IR G R I N D I S
J. B U B N Y S
773-737-5168

<J.M.
Open

Lietuvos Vyčių veikla

House

Sund. Apr|13, 12-4 p.m.
6725 S. KMdsm. Nr Vidvvay
& Orange L ne; bnck. Cape Cod;
4 bedms.. 2-1/2 baltis: 2 car garage.
Cali fer details, M. 773-585-1026

D Ė K O J A LIETUVOS
VYČIAMS
Dalytojas ieško darbo.
Lietuvos Vyčių padalinys
„Pagalba Lietuvai" susilaukė
padėkos laiškų iš Lietuvos.
L. K a v a l i a u s k a i t ė , Šiaulių
rajono ligoninės direktorė ra
šo: „Mes esame dėkingi už J ū 
sų labdarą. Dievas telaimina
J u s visus".
A. M a ž e i k i e n ė , vyr. gydyto
ja Šakių Centrinės ligoninės,
rašo: Js m. vasario 27 d. ga
vome humanitarinę siuntą.
Širdingai dėkojame už hu
m a n i t a r i n ę pagalbą
skirtą
Šakių klinikai. Linkime J u m s
sveikatos ir, viliamės, kad
nepamiršite mus ateityje".
E. M o n t v i l i e n ė , Vilkaviš
kio vysk. Caritas vedėja, pa
reiškė: „Su dideliu dėkingumu
Vilkaviškio vysk. Caritas pra
neša, kad š.m. kovo 15 d. iš
Vilniaus Farmacijos sandėlių
atsiėmėme 15 dėžių vaistų.
Mes buvome bebaigia išdalinti
paskutinius vaistus ir jau gal
vojome apie vaistines užda
rymą, kai, tarsi iš Dangaus,
gavome iš Jūsų žinią, kad
m u m s paskirta vaistų. Šiuo
metu Lietuvoje vaistinėse yra
visokiausių vaistų, bet papras
t a s žmogus 'ypač pensininkas)
vaistų nusipirkti negali, nes
jie labai brangūs. Daugeliui
neturtingų žmonių vienintelis
išsigelbėjimas— Caritas vais
tinė. Mes tikimės, kad su J ū s ų
pagalba Caritas vaistines dar
ilgai
padės
neturtingiems
žmonėms'.
P . A l e k n a v i č i u s , iš Utenos
katalikiškos dvasios „Saulės"
vidurinės mokyklos, parąiškė:
„Nuoširdžiai dėkojame J u m s
už nuolatinę paramą mūsų
"Saulės' mokyklai".
K u n . A. A d o m o n i s , iš Šv.
Klaros slaugos ligonines, rašo:
„Dėkojame už Jūsų geraširdi
tevisk;) rūpesti Šv. Klaros
slaugos ligoninei. Esame gavę
tiek daug paramos, k u n davė
m u m s tvirtą pagrindą pradėti
ŠĮ meiles darbą — tarnauti li
goniams ju L'vvenimo saulė
lydyje. Telaimina .Jus Prisi
kėlęs Kristus"
Paruošė R e g i n a J u š k a i t ė

Dažau namus iš lauko ir
vidaus. Tunu darbo leidimą.
Sigitas, tel. 708-728-9708

Turiu galimybe savo i
prižiūrėti vyr. amžiaus
asmenis, kuriems
reikalinga slauga.
Kreiptis: tel. 773-843-2280
St Peteraburg, FL
Parduodamas 5 kamb. namas;
1-1/2 vonios, lerazzo" grindys;
automatinis laistymas; Disston
Plazza apylinkėje
Skambinti: tsi 813-321-0441

Subrendusi. darbSti ir nuoširdi
motens. legali JAV gyventoja, ieško
žmogaus pensininko amžiaus, kur,
galėtų prižiūrėti- globoti jo namuose.
Vairuoja nuosavą automobili.
Skambinti tel. 773-436-4943 Rita.

Pigiai ir greitai išvežam
šiukšles, kraustom baidus,
nugriauname ir pastatome
garažus, verandasjporch).
Kreiptis: tel. 773-737-2674
arba 773-8474)046

• NAUJOS KNYGOS • GAUNAMOS DRAUGE
Trumpas Anglų-lietuvių
ir Lietuvių-Anglų
kalbų Ž O D Y N A S
Sudarytoja L.
Zabulienė
20.000
žodžių.

Kaina - $8.00
Kaina su persiuntimu - $10.00
Vfinc:s vaistuos gyv. orideda SC 70 "Sales Tax"

LIETUVISKIANGLISKI
PASIKALBĖJIMAI
LITMUAUi&N 6N( LISM
PMRASfc BOOK

LIETUVIŠKI-ANGUŠKI
PASIKALBĖJIMAI
S.

Svecevičius

Kaina - $8.00
Kaina su persiuntimu - $10.00
itimois valstijos gyv prideda $C 70 "Šates Tax*

KUNIGO MEILĖ
Antanas
Paškus
Kunigo, psichologo, mokslininko studija a p i e k u n i g o ir
ž m o g a u s meilę ž m o g u i - vyrui, moteriai,- B a ž n y č i a i , Dievui.
Vilnius. 1996 m. (2641 puslapiai.

Kaina - $9.00
Kama su persiuntimu - $11.00
Mino1? vaistuos gyv c-'-n-id S: 96 Sa'es Tax"

SKURFKITt:

ĮSIGYTI . jKNYGŲ

KIFKIS

SKAITYKITE

DRAUGĄ!
•••••••••••• *

"DRAUGAS"- vienintelis
užsienio lietuvių dienraštis

MiRO'

Ęrm

LAIŠKAI
UŽMIRŠTAS DIEVO
TARNAS

DRAUGAS, p e n k t a d i e n i s , 1997 m. balandžio men. 11d.

katą, bet nepalaužė jo dva
sinės stiprybės. Jis, ištvėręs
visas kančias, mirė tikro kan
kinio mirtimi!
Nemanau, kad kun. J. Kaza
kevičiui prisiminti bus kada
leidžiama atskira monografija,
bet jeigu būtų leidžiama kny
ga apie lietuvius kunigus,
bolševikų kankinius, tai joje
turėtų rasti vietos ir kun. Juo
zas Kazakevičius.
Kun. Juozo Kazakevičiaus
mirtis liudija, kad nereikia
ieškoti kankinių už tikėjimą
tolimoj praeity —jie yra mūsų
XX amžiaus tikrovė.
Recmiescat in pace, neuž
mirštamas kun. Juozas Kaza
kevičiau!
Vytautas Valys
Detroit, MI.

Šalia Lietuvos Bažnytinės
provincijos 1926 metais įstei
gimo paminėtinu bažnytinio
gyvenimo įvykiu reikia laikyti
lietuvių kunigų,
kalinamų
bolševikų kalėjimuose Rusijoj,
išvadavimą. Lietuvos valdžios
rūpesčiu, susitarus su Sovietų
Sąjunga, 1934 metais iš komunistinių kalėjimų buvo išva
duota 11 lietuvių kunigų, iškeičiant juos į 24 bolševikus
Lietuvos kalėjimuose (dau
giausia nelietuviai). Tarp tų
lietuvių kunigų buvo vysk. Te
ofilius Matulionis, kurio kan
KNYGŲ LIETUVOS
čios bolševikų kalėjimuose ap
BIBLIOTEKOMS REIKALU
rašytos net keliose monografi
jose (žiūr. „Draugas", 1997.Praeitą vasarą
lankantis
03.27), viena net ispanų kal Lietuvoje, aplankėme mokyk
ba. Tarp tų 11 kunigų, atgavu lą, muziejų kur buvome pa
sių laisvę, buvo ir Omsko ka- siuntę daug knygų. Vilka
tal. parapijos vikaras kun. viškio kraštotyros
muziejaus,
J u o z a s K a z a k e v i č i u s ; jis kur buvome pasiuntę lietu
grįžo Lietuvon su neįsivaiz višką enciklopediją, vedėja G.
duojamai palaužta sveikata; Karalienė aprodė muziejų, su
absoliučiai išsekęs ir dar su rinktus eksponatus, prime
nepagydoma gerklės liga.
nančius Sūduvos praeitį. Mū
Mano tėvai ir mes, jų vaikai, sų dovanota
enciklopedija
priklausėm Omsko katalikų naudojasi Vilkaviškio mokyk
parapijai ir k u n . Juozas Kaza lų mokiniai bei istorikai, buvo
kevičius buvo mūsų dvasinis malonu patirti, kad dovana
vadovas.
domisi ir naudojasi daugelis
Išlaisvintas J. Kazakevičius vilkaviškiečių. G. Karalienė
buvo gydomas A Panemunės džiaugėsi, kad 1997 m. va
(prie Kauno) sanatorijoje. Aš sarą, muziejus persikels į Vai
ir mano broliai (mūsų tėvai lokaičių rūmus prie Paežerių
jau buvo mirę) lankėm ligonį ežero, turėsianti daugiau vie
net kelis k a r t u s . Jis mus tos eksponatams ir galės ge
atpažino; nors kalbėjo gan riau susitvarkyti. Vėliau ap
sunkiai, bet galėjo papasakoti lankėme atsikuriančią „Žibu
rio" humanitarinę mokyklą,
apie savo kančias.
Jį bolševikai 1920 metais kurios anglų kalbos mokymui
suėmė nuo pat altoriaus ir esame padovanoję Collier' en
kaip kokį didžiausią nusikal ciklopedijos 64 tomus, „Na
tėlį tąsė po kalėjimus įvai tional Geografic" žurnalo 30
riuose miestuose. Ir taip jis metų komplektus ir daug
praleido beveik 13 metų. Kaip „Reader's Digest" kondensuo
jis pasakojo, kalinių maitini tų knygų. Susipažinome su di
mas buvo labai prastas, todėl rektore Šileikiene, keletą mo
juos (silpnesnius) išleisdavo į kytojų ir 9-tos klasės moki
miestų šiukšlynus pasiieškoti niais anglų kalbos pamokos
maisto. Kun. J. Kazakevičius metu. Buvome sužavėti mo
sakė, kad
jie,
kaliniai, kiniais, mokytojais, jų kilniais
planais ir troškimais Lietuvos
džiaugdavosi, kai rasdavo sil ateičiai, juk jaunimas ir yra
kės galvą ar kokį kitą maistą. Lietuvos ateitis. Džiaugiamės,
Mes labai stebėjomės, kad jis kad mūsų dovanotos knygos
nė vieno blogo žodžio nepa nerenka dulkių lentynose, bet
sakė apie savo persekiotojus. yra naudojamos mokytojų ir
Kad tiek metų galėjo ištverti, mokinių. Jiems Collier's en
jis dėkojo Atpirkėjui ir savo ciklopedija yra puikus vaka
pamėgimui sportuoti. Jo vik rietiškų žinių šaltinis.
rumą plaukime mes matėm
savo akimis.
Mokyklom Lietuvoje daug
Mano tėvas turėjo Omske ko trūksta, ypač, kad „Ži
butą prie pat Irtyšiaus ir tu burio" humanitarinė mokyka
rėjo irklinį 6-7 žmonių laivą iš valdžios gavo tik pastatą ir
(„tobolka").
Vasaros metu nieko daugiau. Kalbėjomės su
pas mus dažnai ateidavo kun. mokiniais (buvome paprašyti
J. Kazakevičius — paplaukioti kalbėti tiltangliškai), mokyto
laivu ir pasimaudyti. Išplau jais. Nesijauti, kad būtų mes
kus kur pageidavo, jis, nume ir jie. Jautėme tą bendrą
norą
padėti,
tęs sunkesnę aprangą ir tik su pulsą,
trumpom kelnytėm, kaip žuvis džiaugėmės, kad mūsų per
nerdavo vandenin, rasdavo daugelį metų sukauptos kny
džiaugsmo ir malonumo.
gos yra įvertinamos ir naudo
Kun. J. Kazakevičius buvo jamos. Prašėme, kad pati di
labai atsidėjęs savo pašau rektorė kreiptųsi į išeiviją,
kimui, labai gražiai sugyveno nes tik jinai žino, ko jiems
su žmonėmis ir buvo labai my labiausiai reikia. Ji mums at
sakė — visko. Taigi, mieli vil
limas.
Karo metais Omskan pri kaviškiečiai ir visi išeiviai,
važiavo daug karo pabėgėlių padėkime svo krašto mokyk
iš vakarinių Rusijos guber loms. Atsisveikindami pali
nijų. Ir čia kun. J. Kazake kome 5-ias pinigines premi
vičius turėjo labai daug darbo! jas, geriausiai besimokantiems
Jis mokėjo daug kalbų: lietu mokiniams.
vių, latvių (gimė Latvijoj),
Apsilankėme
Vilkaviškio
lenkų, rusų ir vokiečių. Gal miesto viešoje bibliotekoje,
dėlto jo „viršininkas" klebonas nusiskundimai tie patys —
Chrizostom Przemocki jautė trūksta visko. Miesto savival
savo silpnybę (mokėjo tik dybė net neturi pinigų vieti
lenkų ir rusų kalbas) ir, atro niams laikraščiams užsakyti,
do, nebuvo labai nuoširdus kaip sakė rajono bibliotekų
savo pavaldiniui. Kai mano vedėja Asta Velioniškienė, o
mama kun. J. Kazakevičiui apie knygas nėra nei kalbos.
nunešdavo namie pagaminto Labai prašė išeivijoje išleistų
maisto (ypač šaltais Sibiro knygų, nes beveik nieko netu
žiemos mėnesiais), tai rasda rinti. Pasiuntėme apie 45 kg.
vo, kad jo kambarys nebuvo Čia mūsų visų pareiga, kiek
tinkamai apšildytas...
galint padėti. Teko sužinoti,
Tąsymai po kalėjimus ir ka kad Tautos fondas New Yorke
linio dalia — badas ir kitokie užmoka už knygų persiun
kentėjimai visiškai sugriovė timą bibliotekoms. Tautos fon
kun. J. Kazakevičiaus svei- do adresas: Lithuanian Na-

Kauno Statybininkų rengimo centre

tional Foundation, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
11207-1910, Tel.: 718-2770682.
Dar vienas būdas padėti
Lietuvos mokyklų ir miestų
bibliotekoms,
tai
nupirkti
knygų Lietuvos kainomis ir
padovanoti. Kaip pavyzdį duo
dame vienos knygos platinimą
Lietuvoje. Vladislovas Telks
nys, vienintelis gyvas iš Stutthofo koncentracijos lageryje
kentėjusių 16-os Lietuvos žur
nalistų, parašė knygą „Ka
mino šešėlyje". Mes nupir
kome 250 knygų, kurias per
davė Kultūros
ministerijai
išplatinti Lietuvos mokyklų ir
miestų bibliotekose. Autorius
net padarė antspaudėlę, „In
gos ir Alfonso Tumų dovana
bibliotekai".
Šiuo metodu daug gali pa
dėti mūsų fondai: Lietuvių
fondas Čikagoje, Tautos fon
das New Yorke ir Pagalba
Lietuvai fondas Santa Monicoje, skelbdami pagalbą Lietu
vos mokykloms, bibliotekoms
vajus. Tas padėtų Lietuvos ir
išeivijos autoriams.
Taigi kviečiame visus per
žiūrėti savo bibliotekas ir kiek
galit daugiau padėkime savo
miestų, miestelių mokykloms,
bibliotekoms. Mokyklose jie
prašo knygų: anglų, vokiečių,
prancūzų ir kitomis kalbomis.
Būdami Lietuvoje, apsilanky
kite bibliotekose, mokyklose,
susipažinkite su mokytojais ir
puikiu jaunimu.
Alfonsas Tumas
N'evvburry Park, CA

pasiskaityti
Birutes
J a s a i  rytais;, bet raštais. Pasirodo,
tienės ir Aldonos Šmulkš- kad jis neblogai rašyti sugeba.
tienės informacinius straips O dėl „Margučio II" (kaip jis
nius apie įvairius reikalus, su d a b a r kažkodėl vadinimas;,
kuriais s u s i d u r i a m e kasdie taip pat noriu pastebėti, kad,
niniame gyvenime.
nors labai gražu girdėti jau
Galiu prisipažinti, kad iš jų natviškus naujai atvykusių
geriausiai s u s i p a ž į s t u su vie lietuvaičių balsus, bet jie kar
tinio Amerikos gyvenimo as tais ima „ir prašauna pro
pektais, į s t a t y m a i s , problemo šalį" — matyt dar nelabai ap
mis. Kaip j a u t u r b ū t su s i p r a t ę mūsų tarpe ir suvokia,
pratote, esu neseniai atvykusi kas mes esame, kuo domimės
iš Lietuvos, tikiuosi vėl su ir gyvename. Tas yra ir su
grįžti į tėvynę, kai užsidirbsiu žiniomis. įvairiais paminėji
kiek pinigų. Ten gyvenimas mais, o ypač su kartais pa
dabar d a r vis labai s u n k u s , o leidžiama muzika. Kažin dėl
čia reikia
žmonių,
kurie kokių priežasčių nebegirdime
galėtų p r i ž i ū r ė t i ligonius, se daugiau „senųjų vilkų: Leono
n u k u s — tokie yra ir mano Narbučio, Petro Petručio ar
darbdaviai, nors aš juos vadi kurio kito „saviškio"? Kai pra
nu tiesiog savo tėvais, arti d e d a m a skaičiuoti „Margučio
maisiais (tai labai nuoširdūs II" globos valdyba ar komite
ir geri žmonės;. Turėjau pro tas, tai ten pavardžių tikra
gų susitikti su anksčiau atvy gausybe. Kodėl kas nepa
kusiais tautiečiais, bet radau
„Saulutes", Lietuvos vaikų globos būrelio siunta džiaugiasi remtini moki- juose d a u g priešiškumo m u m s sirūpina šių laidų kokybe?
A u g u s t i n a s K. S u b a č i u s
„naujokams". M a n a u , kad be
Chicago, IL
reikalo, n e s ir jie, ir mes no
cipo reikalas: daug kam yra rime sau bei savo artimie
J Ū S Ų UOLIAUSIAS
PER DAUG POPIERIZMO
per sunku eiti „kryžiaus ke siems u ž t i k r i n t i geresnį ry
LAIŠKU
RAŠYTOJAS
tojų.
lius", kad gautų pasą.
Lietuvos Seimo pirmininkas
Leonidas Ragas
Taigi, mielieji, s p a u s d i n k i t e
Pradžioje nusišypsodavome:
profesorius Vytautas Lands
Itasca, IL tuos g e r u s p a t a r i m u s , padė
vėl
Laiškų skyriuje yra A.
bergis „Drauge" š.m. 9 d. pasi
kokite
B.
J
a
s
a
i
t
i
e
n
e
i
ir
A.
Paužuolio
komentarai... Da
kalbėjime su Leonu Narbučiu
AČIŪ UŽ JANKŲ
Šmulkštienei už p a s t a n g a s
bar j a u į juos žiūrime su pa
teigia, „kad kažkodėl lėtai ir
garba ir gal nedideliu pavydu,
be labai didelio noro užsienio
Net širdis atsigavo, kai pa mus apšviesti ir padėti.
Galina Šidlauskienė
kad žmogus netingi dažnai
lietuviai stengiasi gauti lietu galiau pradėjote „Draugo" at
A u r o r a , IL (laikinai)
višką pasą". Aš irgi j a u keletą karpoje spausdinti
parašyti, kad taip stipriai į
Jurgio
metų tuo stebiuosi, todėl Jankaus kūrinį „Severiukas".
viską reaguoja. Jeigu būtų
PATINKA P E T R U Č I O
dažnai klausinėju JAV gyve Nežinau, kaip jį pavadinti —
tokių daugiau, laiškų skyrius
„PAPOSTRINGAVIMAI"
nančių vyresnio amžiaus tau apysaka, romanu, ar kaip ki
„Drauge" būtų daug gyvesnis
tiečių, ar jau yra atgavę Lietu taip, bet žinau, kad dabar dvi
ir įdomesnis.
Jau
seniai
pasigendame
vos pilietybę.
gubai laukiu „Draugo", nes su
Kodėl aš pats dažniau nepa
„ D r a u g e " lengvesnio žanro
rašau? Tikriausiai dėl to, kad
Stebėtinai daug kas atsako juo vėl mano namus lanko
medžiagos, tai su malonumu
neigiamai, nes esą begaliniai „Severiukas".
nepnsirengiu, neturiu A. Pau
skaitome savaitinius Petro Peįskaudinti, kad, Lietuvai ta
Niekas nemoka taip šmaikš
žuolio
pareigingumo.
Daž
„papostringavimus".
pus laisvai, buvo atimta jų čiai, šiltai ir įdomiai pasakoti, tručio
nai, kai ką perskaitau, ima
šventa, prigimta pilietybė, ku kaip Jurgis Jankus. Žinau, Nors t u r i n y s nepasižymi dide
ūpas tuoj pat sėsti ir parašyti
rios net sovietmečiu nebuvo kad jis sulaukęs jau brandaus liu a k t u a l u m u ar „pasaulį
laišką. Kaip matote, to nepa
praradę. Priešingai, tuometinė amžiaus, bet kasdien prašau drebinančiomis" žiniomis, bet d a r a u , o po valandėlės jau
valdžia net jų vaikaičius be Dievulį šį mūsų tautos — pats r a š y m o stilius labai j a u  jaučiuosi, kad gal neverta, gal
prašymo laikė piliečiais. Taip kaip „Draugo" redaktore kar kus, p a p r a s t a s ir draugiškas. kitas kas tai padarys... Taip ir
pat užkliūva tas gausus popie tą apie apie jį rašė — tautos Taip ir l a u k i a m e pasiskaityti
lieka. Todėl reiškiu pagarbą
rizmas.
gyvąjį lobį laikyti sveiką ir tų malonių „ T a r p mūsų kal Antanui Paužuoliui iš Čika
Man yra tekę daug skaityti kūrybingą dar daug metų. bant" skilčių.
gos: rašykite ir toliau. Gal ir
Gerai kad P. P e t r u t i s , tiek
apie konstitucines pataisas, Man jo kūryba yra kaip klasi
mes, apsnūdėliai, pasijusime
įgalinančias lengviau atgauti kinė muzika: nepaisant visų metų p a ž į s t a m a s iš „Mar sugėdinti ir prisiversime dau
pilietybę. Tačiau, mano patir modernių muzikos žanrų ir gučio" radijo valandėlių, da giau bendradarbiauti laiškų
tis to nepatvirtina. Beveik besikeičiančių madų, Mozar- bar vėl sugrįžo į mūsų tarpą, skyriuje.
ne tiek gyvu žodžiu (tiesa, gir
prieš metus laiko du kartus
Viktoras Stanaitis
tas, Bachas, Čiurlionis ar ku dime jį k a r t a i s sekmadienių
važinėjau 70 mylių (112 km)
Baltimore, MD
ris kitas niekad nepasensta,
kelią asmeniškai įteikti reika
nepraranda savo vertės ir
laujamus dokumentus, nuo
grožio.
traukas bei užpildytus blan
Lidija O. V i e n u ž i e n ė
A4A.
kus. Pagreitinti paso gavimo
Oak Lawn, IL
procesą, užsimokėjau už doku
Dr. VACLOVUI TUMASONIUI
mentų legalizavimą ir pasą.
JASAITIENĖ IR
m i r u s , žmoną, dr. VIDĄ, s ū n ų RIMĄ, d u k r a s EGLE
kurio dar nesu gavęs. Gal čia
ŠMULKSTIENĖ
suminėtos priežastys ir būtų
ir S A U L Ę su šeimomis, k i t u s gimines ir artimuosius
tos, dėl kurių užsienio lietu
n u o š i r d ž i a i užjaučiame ir k a r t u liūdime.
Kas šeštadienį iš savo šei
viai nepuola gauti lietuviško
mininkės pasiskolinu „Drau
paso.
gą" vien dėl to, kad galėčiau
Aniceta ir Juozas Poškai
Atrodo, kad čia ne vien prin-

SVEIKINAME

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

!

Brangią Mamą,

EOUAl

LENDER

JANINĄ RUGINIS,

Mutual Federal Savings and Loan \
Association of Chicago
2212 VVest C e r m a k R o a d , C h i c a g o , IL 60608
(773) 847-7747
C a s i m i r G. O k s a s , P r e s i d e n t

gyv. Cicero, IL, jubiliejaus
p r o g a sveikina d u k r o s
Birutė i i A l d u t ė su
š e i m o m i s iš Lietuvos.
Linki sveikatos ir siunčia
nuoširdžiausius padėkos
žodžius.

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus
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PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju p. Daliai Sruogaitei vado
vavusiai programai ir tarusiai labai išsamų įvadinį žodį
Vlado Baltrušaičio monografijos supažindinimo popietėje
š.m. kovo mėn. 22 d Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje.
Didele padėka knygos autorei muzikologei Jūratei
VytiOtel. kalbėjusiai apie knygą, prie kurios praleista
daug nemigo naktų.
Dėkoju solistui S. Barui, visada randančiam
labai jautrių žodžių velioniui Vladui Baltrušaičiui.
Ačiū Aušrai Dapkutei, tvarkiusiai finansus, ačiū
p Momkui už tartą žodį. dr. J. Adomavičiui už sveikini
mą ir puikią rožių puokšte.. Ačiū ir ..Draugui", ir radijo
valandėlėms, labai nuoširdžiai garsinusioms šį parengi
mą.
Girnos vardu L.Baltrušaitienė

Savings a n d Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100.000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MARŪUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th S T R E E T

AOA.0 ARCHER A V E N U E

(1-312)925-7400

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8 9 2 9 S H A R L E M AVE
(708) 598-9400
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DKALG.A5, penktadienis. 1997 m. balandžio men. 11 d.

Lietuvių fondo suvažiavime, įvykusiame balandžio 5 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Antanas Šantaras uždega žvake už mirusius LF na
rius.
Nuotr Vytauto J a s i n e v i č i a u s

.,Aušros
Vartų"/„KernaAr d o m i t ė s s a v o k i l m e ?
vės skaučių tunto iškilminga The Lithuanian American Ge(Amerikos
sueiga bus sekmadienį, ba nealogy Society
landžio 20 d.. Pasaulio lietu Lietuvių genealogijos draugi
vių centre Lemonte. Sueiga ja) visus kviečia į pavasarinį
pradedama dalyvavimu 9 vai. renginį, pavadintą ..There's
r. Mišiose Palaimintojo Jurgio No Place Likę Home", Balzeko
Matulaičio misijos bažnyčioje. Lietuvių kultūros muziejuje
Pc Mišių PLC žemutinėje '6500 S. Pulaski Rd.) balan
salėje vyks iškilminga sueiga džio 20 d., 1:30 vai. p.p. Vietą
ir tuntminkių pasikeitimas. rezervuoti — skambinkite į
Dalyvauti kviečiamos visos muziejų 312-582-6500 nuo 10
dabartinės ir buvusios ..Auš vai. r. iki 4 vai. p.p., visas sep
ros Vartų'' bei ..Kernavės"' tynias dienas savaitėje.
tunto tuntininkės, vadovės,
sesės, tėveliai ir rėmėjai.
1 operos „Marta" prem
jerą prašoma nesivėluoti.
Ona Siliūnienė,
didele nes. spektakliui prasidėjus, į
operos gerbėja iš Washing- salę nebus įleidžiama. Publika
ton. D C . atvyksta Čikagon kviečiama atvykti anksčiau,
pasidžiaugti Lietuvos operos kad neskubėdami visi galėtų
choro statoma ..Marta". Vieš pasistatyti automobilius, per
nagės metu bus apsistojusi žiūrėti programos leidinį, susi
pas Sofiją
Jelioniene. O. pažinti su operos libretu.
Siliūnienė visą gyvenimą buvo
veikli Lietuvių Skautų organi
zacijoje. Jos apsilankymo Či
,,Exultater choro koncer
kagoje proga du skautininkių t a s , kurį rengia ..Draugas",
būreliai rengia sesei Onutei bus gegužes 3 d. Jaunimo cen
pobūvį šeštadienį, balandžio tre. Bilietai gaunami dien
19 d., 3 v ai. p.p., Jaunimo cen raščio
administracijoje
ir
tre. Kviečiama skautiškoji šei ..Seklyčioje". Visi kviečiami!
ma. Uniformos
pageidauja
mos. Apie dalyvavimą prašo
Sol. J o n a s A n t a n a v i č i u s ,
ma pranešti vs. Halinai Plaušinaitienei. tel. 773-523-9162 tenoras. Amerikoje lankosi
pirmą kartą. Jį lietuvių visuo
iki balandžio 12 d.
menė išgirs ..Martos" spektak
lyje šį sekmadienį Morton au
Techniškoji inteligentija
ditorijoje. Lietuvoje ir kitur
kviečiama į Balzeko Lietuvių
Europoje J. Antanavičius ge
kultūros muziejaus auditoriją
rai žinomas. Jis dainuoja pa
balandžio 18 d., 7:30 vai. vak..
grindines tenoro partijas Karkur vyks ALIAS Čikagos sky
navičiaus ..Gražinoje". Verdi
riaus ruošiamas susirinkimas.
..Traviatoje", „Rigoletto" ir
Pranešimą apie ..Genocido by
..Don Carlos", Puccini ..Toslas Amerikoje ir Lietuvoje" pa
coje" ir „Madama Butterfly",
darys adv. Povilas Žumbalis, o
Gounod „Fauste" ir kitose
apie Medininkų pilies atstaty
operose. Yra sukūręs 16 vaid
mo progresą kalbės arch. Al
menų operose ir operetėse.
bertas Kerelis. Bus aptariami
Neseniai gastroliavo Lenki
ateities renginiai. Laukiama
joje. Vokietijoje. Suomijoje,
atsilankant ne tik narių, bet ir
Švedijoje. Prancūzijoje. Rusi
visų. kuriems įdomi ALL\S
joje. Italijoje.
veikla.

RELIGINIS MUZIKOS
KONCERTAS —
DVASINĖ ATGAIVA
Jau kelinti metai Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje rengiami religi
niai muzikos koncertai. Šie
met toks koncertas įvyko kovo
23 d., Verbų sekmadienį, 2
vai. p.p. Koncertas laikomas
labai pavykusiu. Kadangi ne
su muzikė, tai negvildensiu
programos atlikimo, tik pa
teiksiu programą, kuri buvo
išdalinta koncerto dalyviams.
O štai ji: „Tėve mūsų" —
Gruodžio, atliko mišrus cho
ras; J ) e u s Meus" — Dubois,
atliko
Vaclovas
Momkus;
.Palaiminimo
giesmė"
—
Ramsey, atliko mišrus choras;
Flute solo, atliko Anna Belle
O'Shea; „Malda" — Br. Budriūnas, atliko mišrus choras;
„Garbė Viešpačiui" , Gounod,
atliko mišrus choras;
„Cho
ralas A minor" Franc, atliko
Ričardas Šokas; „O Vos Omnes" Dubois, atliko Margarita
Momkienė; „Gloria" Vivaldi,
atliko mišrus choras: „Quando
Corpus Morietur, Amen" Pergolesi, atliko moterų choras;
„Aleliuja" Haendel, atliko miš
rus choras; „Vergų giesmė"
Verdi, atliko mišrus choras;
„Battle Hymn Of The Republic" Steffe, atliko mišrus cho
ras.
Programos atlikėjai: Anta
nas Linas — koncerto diri
gentas, Ričardas Šokas
—
vargonininkas.
Margarita
Momkienė — sopranas (solo),
Vaclovas Momkus, — solistas
(bosas). Linda Veleckytė —
(griežė smuiku), Anna Belle
O'Shea — fleita, Christine
Janzovv Phillips — obojumi,
Mark Bailey — trumpete grojo
ir giedojo parapijos choras.
Bažnyčiai prisipildžius žmo
nėmis, lygiai 2 vai., klebonas
emeritus Jonas Kuzinskas ati
darė koncertą, pasveikinda
mas gausiai susirinkusius da
lyvius ir padėkodamas už atsi
lankymą. Tuojau buvo pra
dėta programa.
Baigus koncertą, buvo di
džiausios ovacijos. Po to klebo
nas pristatė pavieniai progra
mos atlikėjus ir pagaliau visus
choristus. Pasibaigus ploji
mams, publika su pakilia nuo
taika pradėjo skirstytis į na
mus. Publikos reakcija įrodė,
kad koncertas pasisekęs ir visi
juo patenkinti. Religinis kon
certas taip žmones nuteikė,
kad visi su dideliu dvasiniu
pakilimu pradėjo
Kristaus
Kančios savaitę. Iš tikrų šal
tinių sužinota, kad dalyvavo
per 700 žmonių.
Pirmiausia visų mūsų pa
dėka priklauso buvusiam kle
bonui Jonui Kuzinskui, kuris,
sparnelius pakeles,
tuojau
rengiasi išskristi ir palikti šią
mūsų gražią šventovę, kurioje
arti 10 metų sėkmingai ir su-

maniai darbavosi. J a m prik
lauso didelė padėka.
Įdėjo daug darbo ir rūpesčio
Vaclovas Momkus, kuris ir
valdybos pirmininkas, ir solis
tas. Pagarba ir padėka j a m .
O ką jau bekalbėti apie ma
estro Antaną Liną, Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos cho
ro dirigentą ir vadovą, kelin
tus metus rengiantį religinius
koncertus. Ką j a u besakyti
kiek kartų choras giedojo
mūsų tautinėse šventėse, o
dar ir paprastais sekmadie
niais. Muziko Antano Lino yra
įdėtas milžiniškas d a r b a s šiai
parapijai. Didžiausia pagarba
ir padėka jam!
Reikia džiaugtis, kad t u r i m e
jauną, energingą muz. Ričar
dą Šoką, kuris y r a gabus
akompaniatorius, chormeiste
ris, pianistas ir vargoninin Veronika Grybauskaite (iš kaires), Viktorija Biskytė, Luką Šaparnyte, Reda Kulbyte ir Živile Badaraite — visos
Čikagos lit. mokyklos mokines, prieš Vasario 16-osios programa Jaunimo centre.
N'uotr. Zigmo Degučio
kas. Esame jam labai dėkingi.
Daug darbo įdėjo solistė Mar
vai. p.p. Adresas: 2718 St.
REIKALINGAS
KANDIDATAI Į JAV LB
garita Momkienė, kuriai irgi
George Str., Los Angeles. Jei
ADMINISTRATORIUS
TARYBOS RINKIMUS
reikėjo atlikti savo partiją. O
k a s norėtų balsuoti paštu,
ką jau besakyti apie choristus.
„Draugui" reikalingas ad kreipkitės į rinkimo komisijos
Bostono LB apygardos kan
J u k jų didelė dalis,kaip patys ministratorius nuo š.m. ba narius ir bus atsiųstas balsa
didatai,
kurie sutinka daly
sako, yra b r a n d a u s amžiaus landžio pradžios. Pageidauja vimo lapas. Prašymai priima
vauti JAV LB tarybos rinki
sulaukę. Vienok k a r t u su jau mas su universiteto laipsniu mi tik iki gegužės 3 d.
muose yra: D a i n i u s Glodas,
Rinkimo komisiją sudaro: Č e s l o v a s M i c k ū n a s , Daiva
naisiais pajėgė ir „išvežė" tą verslo administracijoje arba
sunkų, bet kilnų, darbą. Tegul sąskaityboje taccounting), ar dr. Rolandas Giedraitis. 3151 N a v i c k i e n ė , I r e n a Veitienė,
juos ir toliau Dievulis užlaiko, ba su ilgamete praktika ir Glendale Blvd.. Los Angeles, L i u d a Ž i a u g r i e n ė .
suteikdamas jėgų
kilniems turėti patyrimą kompiuterių CA 90039; Birute Varnienė,
Regina Petrutienė
vartojimo sistemoje. Būtinas 2307 Lyric Ave. Los Angeles.
tikslams.
Bostono Apygardos
Po koncerto buvo vakarienė geras anglų ir lietuvių kalbos CA 90027; Laimis Venckus,
rinkiminės komisijos pirm.
visiems koncerto atlikėjams ir žinojimas. Geros darbo sąly 603 14th Str., Santa Mor.ica.
mecenatams. Vakarienė nebu gos ir atlyginimas. Suintere CA 90403.
vo prabangi, bet p a p r a s t a (to suotieji prašomi siųsti pa
kia ir turi būti) — j u k čia ne reiškimus „Draugo" moderato
pokylis, o tik proga po sun riui kun. Viktorui Rimšeliui,
kaus ir įtempto darbo užkąsti. MIC. 4545 W. 63rd. Str., ChiVakarienes metu kalbėjo val cago, IL.
dybos pirmininkas ir solistas
Vaclovas Momkus,
koncerto
dirigentas A n t a n a s Linas ir
Motinos dienos pietus
kiti. Visų nuomonė: nors daug Pal. Jurgio Matulaičio misija
sunkaus darbo, bet geri rezul ruošia gegužės 11 d., 12 vai.,
tatai. Visų veiduose m a t ė m e Pasaulio lietuvių centro di
šypseną ir norą nenuleisti džiojoje salėje. Rezervacijas
rankų, bet tęsti šias tradicijas jau priima Irena Kazlauskie
toliau.
nė, tel. 630-257-8346 ir Irena
A n t . R e p š i e n ė Šerelienė 630-243-0549. Visi
kviečiami.
=»
TAUTOS F O N D O NARIU
J A V L B N E P O L I T I K U O J A Lietuvos Dukterų draugijos metiniame susirinkime registraciją atliko G.
DĖMESIUI
Maldenicnė fiš kaires) ir D. Gierštikienė.

Tautos fondo metinis narių
susirinkimas vyks gegužės 3
d. Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn. NY. 9
vai. r. t. pranciškonų ko
plyčioje bus aukojamos Mišios
Tautos fondo rėmėjų intencija.
Susirinkimo pradžia — 10 vai.
r. Pakvietimai su įgaliojimo
lapeliais visiems n a r i a m s jau
išsiuntinėti. J e i esate Tautos
fondo narys ir negavote kvieti
mo su įgaliojimu, prašome
pranešti TF raštinei: 351 Highland Blvd., Brooklyn. NY
11207, tel. 718-277-0682. Meti
nio susirinkimo metu v y k s T F
Lietuvos atstovybės pirm. dr.
Napaleono Kitkausko paskai
ta
aktualiais
Karaliaučiaus
krašto klausimais. Visi T F na
riai ir svečiai maloniai kvie
čiami metiniame susirinkime
dalyvauti.
Jei neturite per didelio
ū p o į Lietuvių operos spek
taklį važiuoti automobiliu, pa
sinaudokite autobusu, kuris
nuo Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčios išvažiuos 1:15 vai., o
nuo Nekalto Prasidėjimo baž
nyčios Brighton P a r k e — 1:30
vai. p.p. Bilietus galima įsigyti
„Seklyčioje". J operą ir atgal
vienam asmeniui kaina tik 3
dol.
Dail. D o v i l ė P a r e i k a i t ė
dalyvaus grupinėje dailininkų
parodoje „Tapyba ant šilko"
su savo tekstilės darbais. Pa
roda rengiama Čiurlionio ga
lerijoje J a u n i m o centre, ati
darymas balandžio 18 d.,
penktadienį, 7:30 vai. vak.

i svečiai „Draugo" redakcijoje
Kauno Muzikinio teatro šiemet vel
gerai suprasdami spaudos svarbą
kaus, kuri- „Martoje" itlit

I Lietuviu oĮHT'rs choro statoma F!otow operos .-[» kt..k!; talkininkauti iš
atvyko režisierius Gintas Žilys 'iš kaires) ir dirigentas Julius Geniušas. Jie,
lietuviškiems renginiams, atsilankė ..Drauge" lydimi solisto Vaclovo Momndo šerifo partija Su jais ..Draugo vyr redaktore Danutė Bindokiene.
Nuotr Valdo Sinkevičiaus

Muz. A l g i m a n t a s B a r i u s k i s savo gražia muzika links
mins dalyvius 25-tame abitu
rientų pristatymo pokylyje ba
landžio 26 d., 6:30 vai. vak..
Pasaulio lietuvių centre.

Kovo 14 d., kaip praneša
ELTA iš Vilniaus, JAV LB
Krašto valdybos pirm. Regina
Narušienė, kalbėdama su žur
nalistais teigė, kad Lietuvių
Bendruomenė negali užimti
jokios politinės pozicijos del
Valdo A d a m k a u s aktyvaus da
lyvavimo Lietuvos politiniame
gyvenime, nes organizacija
nėra politinė. R. Narušienė
pabrėžė, kad JAV LB yra
švietimo, kultūros reikalais
besirūpinanti
organizacija.
„Negalime užimti politinės
pozicijos, nes atstovaujame vi
siems. To mums neleidžia nei
mūsų įstatymai, nei JAV LB
valdybos parengtos teisės. Ta
čiau kiekvienas galime turėti
savo asmeninę nuomonę", —
pasakė R. Narušienė, kai žur
nalistai paklausė, ar JAV LB
remtų V. Adamkaus kandi
datūrą, jeigu jis nuspręstų
dalyvauti Lietuvos prezidento
rinkimuose.

IŠ ARTI IR TOLI
KANDIDATAI I Š
L O S A N G E L E S , CA
Los Angeles apylinkės LB
rinkimų
komisija
praneša,
kad šie nariai kvalifikavo kan
didatuoti į Krašto tarybą: Ina
Bertulytė-Bray — mokytoja,
dr. Zigmas Brinkis — gydyto
jas, Violeta Gedgaudienė —
mokytoja. Angelė Nelsiene —
mokytoja, Antanas Pohkaitis
— inžinierius, Juozas Pupius
— administratorius. Vytautas
Vidugiris — inžinierius.
Rinkimai vyks Šv. Kazimie
ro parapijos kieme šia tvarka:
šeštadieniais, gegužes 17 ir 24
d.. 9—10 vai. r. ir 12-2 vai.
p.p.; sekmadieniais, gegužes
18 ir 25 d., tarp 11 vai. r. ir 2

Skelbimai
x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per
WCEV 14.50 AM. Tel. 312847^4903, adresas: 4459 S. Franciseo. Chicago. IL 60632.
(sk)
x Akcijų, b o n ų bei kitų
v e r t y b i ų p i r k i m e ir p a r d a 
v i m e jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas K u r k u l i s . tel.
312-360-5530 arba jo sūnus
A n d r i u s K u r k u l i s , tel. 312360-5531, dirbą su O p p e n h e i m e r & Co., I n c . Chicagoje. Iš kitur skambinkite vel
tui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)

x TRANSPAK
praneša:
„Kasmet Lietuvoje sukuriama
apie 21 tūkst. šeimų. Penkta
dalis žmonių tuokiasi nebe
pirmą kartą. Pasak psicho
logų, sulaukus 30-50 metų su
sirasti nuolatinį partnerį ir
užregistruoti santuoką, yra
sunkoka". P i n i g a i , siunti
n i a i ir k o m e r c i n ė s siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St.,
Chicago, H 60629, tel. 773838-1050.

U*)
x D ė m e s i o , lietuviai! Naujas
J A V imigracijos vizų t i k r i n i m a s
prasidės b a l a n d ž i o m ė n . Pasi
baigusias vizas g a l i u p r a t ę s t i .
Žmonės iš kitu valstijų gali
pasiusti m a n d u o m e n i s paštu.
E d Š u m a n a s , 5701 L i n d e n .
L a G r a n g o , IL 6 0 5 2 5 . tol.
1-708-246-8241.
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x I š n u o m o j a m a > sarv i e t ė — Union Pier MI, sker
sai kelio nuo ežero, (Vilija
Beach).
Kreiptis
773-7764755.
(sk)

x L i e t u v i u O p e r o s vienin
telis Friederich von Flotovv
„Marta" operos spektaklis jau
šį sekmadienį, balandžio 13 d„
3 vai. p.p.. Morton auditori
joje. 2423 S. A u s t i n Ave. Di
riguoja J u l i u s G e n i u š a s , re
žisuoja G i n t a s Žilys, chor
meisteris R i č a r d a s Š o k a s .
Solo partijas dainuoja: Sabi
na
Martinaitytė,
Rita
Preikšaitė, J o n a s Antana
vičius, Vytautas Juozapait i s , J u o z a s Malikonis, Vac
l o v a s M o m k u s . Choras turi
labai daug gražaus dainavimo.
Spektaklio dieną bilietų kasa
bus atidaryta 1 vai. p.p. prie
įėjimo į salę. Autobusai į ope
rą išvyksta nuo parapijos baž
nyčios Marąuette Parke 1:15
v a i . p . p . ir sustos paimti
vykstančių į spektaklį prie
Brighton Parko bažnyčios, 44
St. ir California gatvės kam
po. Visus, vykstačius į šį
operos spektaklį, prašome atvyk
ti anksčiau, kad galėtumėte
perskaityti operos turinį pro
gramoje. Dalyvaukime šioje
retoje
lietuvių
kultūrinėje
šventėje!
(sk)

ARAS ROOFING
Arvyd.is Kiela
Denqiame ir taisomo
visij rūsig stogus
Tel 630 2 S / 0746
Skambinti po 6 v v
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