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V. Landsbergis nori Vokietijos
paramos Lietuvai siekiant
narystės ES
V i l n i u s , balandžio 17 d.
(BNS) — Susitikime su Vokie
tijos Bundestago prezidente
R i t a S u s s m u t h Lietuvos Sei
mo
pirmininkas
Vytautas
Landsbergis pabrėžė, kad Lie
t u v a i labai svarbu j a u kitų
m e t ų sausį Amsterdame būti
pakviestai pradėti derybas dėl
n a r y s t ė s Europos Sąjungoje.
Bet koks derybų atitolinimas
b ū t ų politiškai žalingas Lietu
vai, pabrėžė V. Landsbergis.
Trečiadienį įvykusiame su
sitikime su R. Sussmuth jis
d a r k a r t ą patvirtino, kad Lie
tuvos narystė NATO — vieno
d a i svarbus uždavinys, kaip ir
n a r y s t ė ES.
Šiame susitikime V. Lands
bergis klausė apie galimą pa
r a m ą Vokietijoje studijuojan
t i e m s Lietuvos studentams —
d a b a r tokių yra apie 30. Bran
denburgo ir Tiuringijos žemių
vadovai pažadėjo Seimo pirmi
n i n k u i skirti stipendijas atvyksiantiems mokytis iš Lie
tuvos jaunuoliams.
Trečiadienį V. Landsbergis

taip pat susitiko su Bundesta
go Europos reikalų komiteto
pirmininku Norbert Weczorek.
Seimo pirmininkas atkreipė
dėmesį į naujos Europos rei
kalų ministerijos įkūrimą, ku
rios uždavinys — spartinti
Lietuvos įstojimą į ES, ir pa
sidalino mintimis apie ketini
mus kurti atitinkamą parla
mentinę grupę Seime.
N. Weczorek nuomone, ar
tėjanti ES konferencija Am
sterdame labai svarbi ES is
torijoje, nes kandidatėms bus
sudarytos sąlygos pradėti de
rybas dėl pilnos ES narystės.
V. Landsbergis pabrėžė, kad
Lietuvai yra labai svarbi Vo
kietijos parama.
Bundestago komiteto vadovo
nuomone. Lietuvos pakvieti
mas deryboms su pirmosiomis
narėmis nekelia abejonių, ta
čiau kyla klausimas, kaip
greitai Lietuvai pavyks pa
siekti galutinį tikslą — tapti
pilnateise susivienijusios Eu
ropos dalimi.

G. Vagnorius: Lietuva
pasiruošusi stojimui į ES
K o p e n h a g a , balandžio 17
d. (BNS) — Lietuvos mini
s t r a s pirmininkas Gediminas
Vagnorius ketvirtadienį lan
kydamasis Danijoje, katego
riškai paragino Europos Są
j u n g ą sudaryti lygias įstojimo
sąlygas visoms valstybėms
k a n d i d a t ė m s , įspėdamas, jog
priešingu atveju Baltijos val
stybėms gresia nepalankios
politinės pasekmės.
Spaudos konferencijoje po
susitikimo su Danijos premje
r u Poul Nyrup Rasmussen
ministras pirmininkas pabrė
žė, kad Lietuva prašo ne pri
vilegijų, o lygių sąlygų.
G. Vagnorius pabrėžė, kad
Lietuva negali būti diskrimi
nuojama stojant į E S vien to
dėl, kad jos geopolitinė padėtis
skiriasi nuo kitų kandidačių
Vidurio Europoje.
Premjero teigimu, Danijos
vyriausybė sutinka, kad pri
ėmimą į ES turėtų nulemti tik
objektyvūs reikalavimai —
kandidačių ekonominiai rodik
liai, persitvarkymo pasiekimai
ir piliečių teisių padėtis.
P a s a k Lietuvos vyriausybės
vadovo, nėra klausimų, kurių
Lietuva nepajėgtų išspręsti iki
prasidedant deryboms dėl sto
jimo į ES. Todėl, pasak G.
Vagnoriaus, Lietuva bus pasi
rengusi stojimui k a r t u su kito
mis Vidurio Europos valsty
bėmis.
Danija p a r e i š k ė tvirtą
paramą Lietuvos
siekiams
Danijos vyriausybė remia
aktyvesnį Lietuvos dialogą su
Europos Sąjunga ir mano, kad
Lietuva bei kitos Rytų ir Vidu
rio Europos valstybės, artė
j a n t derybų dėl įstojimo pra
džiai, turi būti vertinamos vie
nodai, pareiškė Danijos minis
t r a s pirmininkas Poul Nyrup
Rasmussen.
J i s rekomendavo Lietuvai
palaikyti aktyvų dialogą su
Europos Komisija dėl ūkio ir
teisės reformų. Pasak jo, Da
nija nuo 1993 m. laikosi nuos
tatos, kad kalbant apie įsto
jimą į ES. Lietuva butu ver
t i n a m a taip pat. kaip ir kitos
Vidurio Europos valstybes.

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter. BNS. INTERFAX ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių
agentūrų pranešimais).

P a r y ž i u s . Po susitikimo su Prancūzijos premjeru Alain
Juppe NATO generalinis sekretorius J a v i e r Solana pareiškė,
kad, jo nuomone, NATO ir Rusijos derybos dei naujų t a r p u s a 
vio santykių J u d a teisinga kryptimi", tačiau, galbūt nebus
baigtos iki planuojamo pasirašyti t e r m i n o — gegužės 27 d. J i s
taip pat sakė, jog tikisi, kad Prancūzija ir JAV artimiausiu
metu susitars dėl Paryžiaus reikalavimo, kad NATO pietų
sparno vadovybe Neapolyje būtų perduota europiečiams.

Balandžio 8 d. Lietuvių katalikų spaudos draugijos posėdy;e buvo išrinkta nauja vadovybe.
Nuotr.: (iš kaires) Direktorių tarybos pirmininkas dr. Petras Kisielius, valdybos pirmininke Marija Reiniene
ir tarvbos iždininkas kun. Viktoras Rimšelis.

Seimo komitetas susirūpino
žmogaus teisėmis Lietuvoje
Vilnius, balandžio 16 d.
(BNS i — Seimo žmogaus ir pi
liečio teisių bei tautybių rei
kalų komitetas pradeda orga
nizuoti teisinio Lietuvos žmo
nių švietimo sistemą. „Vals
tybė pagaliau turi išsivaduoti
iš baudžiavinio mąstymo su
klestinčia valdininkų hierar
chija", sakė komiteto pirmi
ninkas Emanuelis Zingeris.
Trečiadienį į diskusiją jis
pakvietė
Konstitucinio
ir
Aukščiausiojo teismo pirmi
ninkus, teisingumo ministeri
jos specialistus, prezidento pa
tarėjus. Seimo juridinio sky
riaus pareigūnus, Žmogaus
teisių centro atstovus.
Visi jie išsakė savo pasta
bas ir siūlė konkrečius projek
tus, kaip Lietuvos žmones iš
mokyti paisyti savo teisių.

bus rekomenduojama įkurti
žmogaus teisių įgaliotinio ins
tituciją, kurioje būtų nemoka
mai aiškinami visi Lietuvos ir
tarptautiniai dokumentai, tei
kiamos rekomendacijos ir kon
sultacijos.
Pasiūlyta įkurti gynybos
civilinėse bylose fondą — ko!
kas valstybė garantuoja pi
liečio gynimą tik baudžiamo

Rasmussen sakė. kad pa
galbos teikimo požiūriu Lie
tuvą Danija laiko net svar
besne, nei Lenkija, o ekono
miniais rodikliais/Kitais" pasie
kimais Lietuva neatsilieka
nuo kitų kandidačių.
P. N. Rasmussen pabrėžė,
kad jo valstybė turi ir mora
linę, ir juridinę teisę siūlyti
Europos Sąjungai pakviesti
Lietuvą deryboms dėl stojimo
į ES kartu s u kitomis kandi
Šio susitikimo medžiagą E.
datėmis.
Zingeris ketina pateikti prezi
Danijos ir Lietuvos premje dentui Algirdui Brazauskui,
rai apsvarstė ir jautrią regio Seimo pirmininkui Vytautui
no saugumo temą. Pasak Da Landsbergiui, premjerui Gedi
nijos premjero, Danija priešta minui Vagnoriui, išdalinti Sei
rauja lygiagrečiam valstybių mo posėdyje.
priėmimui į ES ir Į NATO.
Priimta pakankamai įstaty
„Mes pasisakome prieš tai, mų, patvirtinta nutarimų, už
nes tai yra skirtingi procesai. tikrinančių žmogaus teises
ES ir Europos Komisijos Lietuvoje, tačiau didžioji dalis
sprendimai turi būti priimami Lietuvos žmonių,
išskyrus
kitokiu pagrindu negu NATO „išrinktuosius", yra lyg žais
sprendimai", sakė jis.
liukai valdininkų rankose, nu
Jeigu priėmimo procedūra į spręsta diskusijose.
Teisingumo viceministras
abi struktūras būtų viena, P.
Gintaras
Švedas
pasakojo,
N.
Rasmussen
nuomone,
kad
į
vyriausybės
priimamąjį
esant neigiamam atsakymui,
vienas ,.ne" atvestų prie dvie atvykę žmones nori papras
jų ..ne" arba vienas ..dar.ne" čiausios informacijos — į ką
atvestų prie dviejų ..dar ne'. jie turi kreiptis ieškodami tei
Tai Danijai nepriimtina, už sybės.
Lietuvos ministru kabinetui
tikrino premjeras.

Baltarusių karinės technikos
įvažiavimas į Lietuvą sumažino
galimybes įstoti į NATO
Vilnius, balandžio 17 d.
(BNS) — Centro sąjungos va
dovas. Seimo vicepirmininkas
Romualdas Ozolas teigia, kad
praėjusią savaitę Baltarusijos
„vikšrinių transporto priemo
nių" įvažiavimas į Lietuvos te
ritoriją „gerokai suniekino"
Lietuvos ambicijas įstoti j
NATO.
„Rusija per Baltarusiją pa
siekt-, ko norėjusi — parodė
galinti daryti, ka nori. pade
monstravo visišką mūsų sienų
apsaugos bejėgiškumą", pažy
mima ketvirtadienį
išpla
tintame R. Ozolo pareiškime.
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žiavimą į svetimą teritoriją ir
pažadėjo panašiu incidentų
nekartoti.
Per karines pratybas netoli
Lietuvos sienos, „netekusios
orientacijos. į Lietuvos terito
riją įvažiavo dvi vikšrines
transporto priemonės". Lietu
vos pasieniečiai sieną pažei
dusios baltarusių technikos
nematė. Praėjusio penktadie
nio rytą ju; tik aptiko gilias
vikšrų žymes maždaug už 3
kilometru nuo
artimiausio
Raigardo kontrolės punkto.
Automobiliai buvo įvažiavo
maždaug pusantro kilometro
gilyn
j Lietuvos teritoriją.
Praėjusią savaitę Baltarusi
ja atsiprašė Lietuvos už dviejų
Pasak R. Ozolo, tai ..labai
savo karinių automobilių įva- rimta provokacija, kurią gali-

siose bylose.
Taip pat norima išleisti Lie
tuvos Konstitucijos komenta
rą, kokį turi visos Vakarų val
stybės. Teisininkų grupė jau
yra parengusi tokią knygą,
tačiau bet kokie užsienio fon
dai sutiktų finansuoti jos lei
dybą, jei tik dalį lėšų skirs
Lietuvos vyriausybė.
Bus prašoma
surengti
iškilmingas Lietuvos Konsti
tucijos priėmimo penktąsias
metines šių metų spalio 22 d.

Sužlugdęs „Dieną", Rytis Taraila
pradėjo vadovauti
9f Gimtajam kraštui"
Vilnius, balandžio 17 d.
(BNS). Praėjus mėnesiui po
paskutiniojo numerio išlei
dimo, ketvirtadienį
savait
raščio „Gimtasis kraštas" tar
nautojai nutarė pradėti pro
testo veiksmus prieš darbdavį
Rytį Tarailą.
„Nuo šiandien
redakcijos
bendradarbiai nebeišeis iš re
dakcijos patalpų. Tai protes
tas prieš darbdavio ir leidinio
savininko savivalę", pasakė
„Gimtojo krašto" koresponden
tas Vladas Kasperavičius. Pa
sak jo, akcijoje dalyvauja 13
redakcijos darbuotojų.
Kaip žinoma, vadovaujant
R. Tarailai, žlugo LDDP
pažiūras
atspindėjęs
laik
raštis „Diena", kuriam dabar
uždėtas turto
areštas
ir
iškelta bankroto byla. Ba
landžio 22 d. ją toliau na
grinės Apeliacinis teismas.
Pasak „Gimt.jo krašto" ben
dradarbių, jiems honorarai
nemokami nuo Naujųjų metų.
o atlyginimai -- 2-3 mėnesius.

kai kuriems — dar seniau.
Tariamai 7,500 egzemplio
rių tiražu leistas žurnalas
„Gimtasis
kraštas"
buvo
pradėtas leisti pernai liepą.
Jis pakeitė tuo pačiu pavadi
nimu 30 metų leistą laikraštį
užsienio lietuvijai.
Perpirkęs „Gimtąjį kraštą",
R. Taraila tuo pačiu užvaldė
redakcijos patalpas geroje vie
toje miesto centre. Redakcijos
bendradarbiai nežino, ar pa
grįstos jų girdėtos kalbos, kad
tos patalpos jau parduotos ar
užstatytos.
Sausį žurnalo leidėjas R. Ta
raila naujuoju UAB „Gimtasis
kraštas" vadovu paskyrė savo
sūnų Darių Tarailą. Pasak
žurnalisto V. Kasperavičiaus,
nei R. Taraila, nei jo sūnus
jokių
ryšių
su
„Gimtojo
krašto" bendradarbiais pasta
ruoju metu neturi, jokie jų te
lefonai neatsako. Redakcijos
žurnalistai mano. kad R. Ta
raila kažkur užsienyje.

Lietuvos gynybos ministras
neigia Rusijos karininkų
nuogąstavimus
Vilnius, balandžio 17 d.
(BNS) — Liet J va neturi spe
cialios sutarti*S su NATO val
stybėmis dėl ; ių šalių žval
gybos lėktuvu skraidymo virš
Lietuvos terit rijos, pareiškė
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Česlov33 Stankevičius,
atsakydamas . Karaliaučiaus
priekaištus, kad pastaruoju
metu kaimyninės valstybes
suaktyvino Karaliaučiaus sri
ties žvalgyba ka*i lėktuvais.
ma ir būtina ^ieti su bandyatkirsti nuo
mais Lietu v
NATO". Jo įs ikinimu, Lietuvos gynybos •r diplomatijos
tarnybos p a t y ė „visišką fias
ko", o valstybi - vadovų „toliau
vykdomą rcn'"-bės nutylėjimo
politiką" reiki" pripažint ydin
ga.

Karaliaučiaus
ypatingojo
priešlėktuvinės gynybos rajo
no vado pavaduotojas genero
las majoras Fiodor Krisanov
rusų kariškių laikraščiui pa
reiškė nerimaująs, kad NATO
blokas su Lietuva ir Lenkija
sudaro sutartis, kurios leidžia
žvalgybos lėktuvams skraidy
ti virš šių valstybių teritori
jos". Be to, pasak rusu genero
lo. „Vilniaus ir Katino oro
uostuose jie galės nutūpti
prisipildyti degalų".
Lietuva tikrai Beturi jokios
ypatingos sutarties, kuri ga
lėtų
kelti norima" kaimy
ninėms šalimis, spaudos kon
ferencijoje ketvirtadieni pa
brėžė ministras Č. Stanke
vičius, pažymėdamas,
kad
užsienio valstybes Lietuvos
oro erdve naudojasi pagal vi-

T a l i n a s . Europos Sąjungos 'ES) įgaliotinis Vidurio ir Rytų
Europai Hans van den Broek Taline pareiškė, kad Estija turi
pagreitinti savo įstatymų derinimą su E S įstatymais. Broek
sakė, kad rusų tautinė mažuma Estijoje n ė r a kliūtis šios Balti
jos valstybės įstojimui į ES bei pasiūlė Estijai įkurti tarnybą,
tiriančią tautinių mažumų atstovų ir nepiliečių s k u n d u s .
Broek kritikavo tai, kad Rusija sieja rusų tautinės mažumos
Estijoje teises su sutartimi dėl valstybines sienos ir paragino
Rusiją kuo greičiau tokią sutartį pasirašyt-.
M a s k v a . Rusijos visuomenine sąjunga ketvirtadienį išpla
tino pareiškimą dėl ..atviros NATO agresijos". Dokumente, ku
rį pasirašė sąjungos pirmininkas. Valstybės Dūmos vicepirmi
ninkas Sergej Baburin, tvirtinama, k a d NATO didina „karinį
aktyvumą" netoli Rusijos sienų. Prezidentas ir vyriausybė ragi
nami imtis priemonių ,,prieš valstybes, kurios, nebūdamos
NATO narėmis, leidžia naudoti savo teritoriją antirusiškų ak
cijų veiksmams".
Ryga. Vokietijos prezidentas Roman Herzog. ketvirtadienį
susitikės su Latvijos prezidentu Gunčiu U l m a n i u patvirtino,
kad Latvija atitinka reikalavimus, k e l i a m u s narystės Europos
Sąjungoje siekiančioms kandidatėms. R. Herzog įžvelgė dideles
Latvijos perspektyvas kelyje į Europos Sąjungą ir pažymėjo,
kad Baltijos valstybių ekonominiai laimėjimai visiems žinomi.
J o h a n n e s b u r g . Pietų Afrikos prezidentas Nelson Mandela
oficialiai pakvietė Zairo prezidentą Mobutu Sese Seko kuo grei
čiau Pietų Afrikoje surengti taikos d e r y b a s su sukilėlių vadovu
Laurent Kabila, ketvirtadieny pranešė Pietų Afrikos UR minis
tro pavaduotojas Aziz Pahad. s a k y d a m a s , k a d L. Kabila patvir
tino savo pasišventimą taikiam derybiniam Zairo konflikto
sprendimui.
T o k y o . Kubos užsienio reikalų m i n i s t r a s Robaina Gonzalez
ketvirtadienį pareiškė, kad Havana pasirengusi visomis išga
lėmis padėti taikiai baigti 4 mėnesius t r u n k a n č i ą Peru įkaitų
krizę...Kubos vyriausybė bendradarbiaus, d a r y d a m a ką gali",
užtikrino Gonzalez Japonijos užsienio reikalų viceministrą Masahiko Komura. Gonzalez pakartojo savo valstybės siūlymą su
teikti prieglobstį įkaitu pagrobėjams. Kubos vadovas Fidel Castro kovo mėnesį paskelbė, kad priims marksistų sukilėlius
..humanitariniais pagrindais".
M a s k v a . Remiantis prezidento Boris Jelcin potvarkiu, tre
čiadienį Strasbūre Rusija pasirašė Žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių Konvencijos šeštąjį protokolą dėl mirties bausmės
panaikinimo taikos metu. Per pasirašymo iškilmes Europos
Tarybos generalinis sekretorius Daniel Tarschy pavadino šį
Rusijos sprendimą „istoriniu žingsniu", liudijančiu Rusijos
vadovybės ištikimybę demokratijos ir pagarbos žmogaus tei
sėms principams.
Sofia. Bulgarijos Centrinio b a n k o valdytojas Liubomir
Filipov įspėjo, kad valstybinė valiuta — levas — vėl gali smar
kiai nuvertėti, jei iki liepos mėn. nebus įvesta valiutų valdybos
kontrolė. Prieš 2 mėnesius levo kursas dėl politinio nepastovu
mo pasiekė rekordiškai žemą lygį — 3,000 už 1 dolerįM a s k v a . Pastaraisiais metais Rusija sparčiai praranda savo
įtaką buvusios SSRS respublikose, o t u o aktyviai naudojasi Va
karų šalys, Įsijungdamos į šių valstybių ekonominį gyvenimą,
pirmadienį pareiškė Rusijos bendradarbiavimo su NVS šalimis
ministras Aman Tulejev. Jo duomenimis. Vakarų valstybės j a u
investavo į buvusias sovietines respublikas daugiau kaip 30
mlrd. dol.. o buvusių SSR skola Rusijai siekia 6 mlrd. dol. Yra
vienintelis kelias, kuris padės išsaugoti Rusijai savo galią
NVS šalyse — grąžinti skolas valstybinių įmonių nuosavybe,
t.y. atsiskaityti ne tik turtu, bet ir kontroliniais akcijų pake
tais.
T e x a s City trečiadienį buvo paminėtos didžiausios JAV pra
moninės katastrofos, nusinešusios beveik 600 gyvybių. 50-osios
metinės. 1947 m. balandžio 16 d. Texas City uoste, pradėjus
kilti dūmams iš prancūzų krovininio laivo, prieplaukoje su
sigrūdo minios smalsuolių. Netrukus ..Grandcamp" garlaivyje
sprogo 2.300 tonų amonio nitrato trąšų. Sprogimo banga nu
siaubė miestą kaip žemės drebėjimas. Katastrofos metu žuvo
581 žmogus, iš kurių 63 niekada nebuvo atpažinti. 113 netoli
laivo buvusių žmonių dingo be pėdsako. Šimtai buvo sužeisti ir
į neteko pastoges. Paminėti šios katastrofos susirinko 3.000 li
kusių gyvų įvykio liudininku.
soms bendras taisykles.
C. Stankevičius nesutinka,
kad padažnėjo NATO šalių
lėktuvų skraidymai virš Lietu
vos. ..Kaip tik pastebiu, kad
daugiausiai praskrenda Ru>ijos lėktuvai", sake ministras.

KALENDORIUS
B a l a n d ž i o 18 d.: Apolonijus,
E l e u t e n j u s , Totile. G i r m a n t e .
B a l a n d ž i o 19 d.: Leonas.
T i m o n a s . Galatas, Aistė. Nomgaila

KREPŠINIO
PIRMENYBĖS
HAMILTONE

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. balandžio mėn. 18 d.

/ P O R T O M APŽVALGA

Redaktore Irena Regiene

TORONTO GOLFININKAI
PASIRUOŠĘ NAUJAM
SEZONUI
Teko susipažinti su Toronto gos golfo varžybos visuomei
J j e t u v i ų golfo klubo", 1997 turėdavo pasisekimą. Tikė
metų varžybinio sezono veik kime, taip bus ir šiais me
lai paruošta informacija. Ji tais...
gausi ir nuosekliai išdėstyta.
Šia proga, bent trumpai
Pirmiausiai supažindinama
norėtųsi brūkštelėti ir apie šio
su naujai išrinkta klubo val
klubo istorinę perspektyvą.
dyba, kurią sudaro: Darius
Taigi, Toronte lietuviai golfą
Vaičiūnas — pirmininkas,
pradėjo žaisti 1957 metais.
Darius Marijošius — iždi
Pirmieji golfo pionieriai buvo
ninkas, Linas Saplys — sekre
St. Kėkštas, M. Meiliūnas ir
torius ir veteranas golfininkas
H. Stepaitis. Pirmosios To
Antanas Stauskas — projektų
ronte atviros golfo varžybos
menedžeris. Sakoma, kad val
įvyko 1965 m. liepos 18 d.
dyba gali būti renkama iš 7,
Wasagoje. J a s surengė Toron
tačiau ne mažiau 4 asmenų,
to „Vytis", daugiausia Juozo
vienų metų darbo kadencijai.
Balsio
pastangomis.
Lai
Platokai kalbama apie žai
mėtojais buvo: S. Šalkauskis
dimo taisykles ir žaidimo
— 87 smūgiai, A. Šileika — 88
etiką. Išsamiai
aptariama
ir V. Siminkevičius — 89
1996 metų paskutiniojo sezo
smūgiai. Toronto „Aušros" ir
no uždaromojo turnyro lai
„Vyčio" tuo metu veikiančios
mėtojai ir jų apdovanojimai.
golfo sekcijos per metus su
Naujoji valdyba sakosi, ypa
rengdavo po dvejas atviras ir
tingai kreipsianti dėmesį į
po vienas
uždaras
golfo
naujų klubui narių verba
varžybas. Po ilgesnio laiko
vimą, sieksianti sėkmės orga
tarpo praktika parodė, kad ge
nizacinėje, taip pat varresnei veiklai ir golfo žaidimui
žybinėje plotmėje. Pateikiama
vystyti reikia jungtis į vieną
ir metinio nario mokesčio
vienetą ir dirbti kartu. Taip
1997-tiesiems informacija pa
nedelsiant susidarė iniciatorių
gal amžiaus kategoriją, kiek
grupė ir 1977 m. sausio 21 d.
kam teks susimokėti. Studen
įvykusiame golfininkų susirin
tams iki 19 metų amžiaus mo
kime buvo įsteigtas "Toronto
kestis tik penki doleriai. Ga
Lietuvių Golfo klubas". Jo
liausiai parodomas golfo aikš
pirmąją valdybą sudarė: Sig.
tynų sąrašas, kuriuose 1997
Krasauskas —r pirmininkas.
m. vyks klubo tarpusavio tur
A Žaliauskas, P. Stauskas, A.
nyrai. Tokių turnyrų numaty
Klimas ir A. Kuolas. Kaip ma
ta 13. Greta,
1997 m.
tome, Toronte lietuviai golfą
rugpjūčio 30-31 dienomis, To
žaisti pradėjo prieš 40 metų, o
ronte vyks ir ŠALFASS-gos
„Toronto Lietuvių Golfo klu
metinės golfo žaidynės, kurias
bas" šiandien gali didžiuotis
praves ir svečių globa pa
savo 20-mečio našios veiklos
sirūpins Toronto „Lietuvių
sukaktimi.
golfo klubas". Reikia pas
tebėti, kad Toronte ŠALFASSSig. K.

Arvvdas Sabonis

ARVYDO SABONIO
POPULIARUMAS VIS KYLA

DRAUGAS
(USPS-lUMt)

1997 m. S. Amerikos Lietuvių
Vyrų A, Vyrų B, Moterų ir Jau
nių A (1978 m. gimimo ir jau
nesnių) Krepšinio pirmenybės
vyks 1997 m. balandžio 25, 26
ir 27 d., Hamiltone, Ont. Vykdo
- Hamiltono LSK „Kovas".
Vyrų A klase sudaro iškiles
nes komandos, atrinktos ŠAL
FASS-gos Krepšinio komiteto.
Likusios komandos žaidžia B
klasėje, kur gali dalyvauti ir A
klasės komandas turinčių klubų
antrosios, etc. komandos. Vyrų
A klasėje gali dalyvauti nedau
giau kaip 8 komandos. Kitose
klasėse komandų skaičius ne
apribojamas.
Iš principo, jaunių A klasės
žaidėjams yra leidžiama k a r t u
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, jei
laiko ir vietos aplinkybės lei
džia.
Klubams dalyvaujantiems su
daugiau negu viena k o m a n d a
toje pačioje klasėje, y r a ne
leidžiama kaitalioti žaidėjų iš
vienos komandos į kitą per visą
žaidynių laiką.
Dalyvavimas y r a a t v i r a s vi
siems lietuvių sporto k l u b a m s
ar kitokiems vienetams, atliku
siems metinę 1997 m. ŠALFASs-gos narių registraciją.
Apytikris tvarkaraštis: penk
tadieni, balandžio 25 d., numa
tomos t i k vyrų A ir B varžybos,
pradedant apie 5 vai. p.p. Mo
terų ir jaunių A varžybos vyks
tik šeštadienį ir sekmadienį.
Šios varžybos y r a pagrindinė
dalis 47-jų Metinių Š. Amerikos
Lietuvių Sporto žaidynių, šiais
metais įvairioms sporto šakoms
vykdomų skirtingu l a i k u ir
skirtingose vietovėse.
ŠALFASS-gos k r e p š i n i o
komitetas
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Futbolas Čikagoje

Kiek plačiau norima su
F U T B O L O P I R M E N Y B I Ų PRADŽIA ATIDĖTA
Daugeliui Čikagoje gyve
pažindinti
„Draugo" skaityto
nantiesiems Portlando mies
Praėjusį sekmadienį numa- vyks birželio mėnesį. Dabar
tas iki šiol buvo mažai jus su plačiu pasikalbėjimu su
tyta
Metropolitan Soccer ly- artimiausios „Lituanicos" rungSaboniu,
išspausdintu
pažįstamas. Tai vietovė kaž A.
gos
pavasarinio
rato pradžia tynės vyks balandžio 27 d., kai
kur šalia Pacifiko, mažai „Trail Blazers" klubo lei
taip
ir
neįvyko.
Dėl
šalto oro D u s žaidžiama prieš „Real FC"
džiamame žurnale „Rip City"
girdėtoje Oregono valstijoje.
bei
blogų
aikščių
nutarta
pa- wheeling, IL, esančiose BootLietuviai juo daugiau susi (1997 m. balandžio mėn. lai
laukti vieną savaitę. Taigi bus Tarkinton vid. mokyklos aikš
domėjo, kai praėjusį sezoną doje), šio žurnalo viršelį
žaidžiama tik šį sekmadienį, tėje. Lemonte lietuviai turėtų
šio miesto „Trail Blazers" pro puošia didelė lietuvio milžino
balandžio 13 d., tačiau ir da pasirodyti tik gegužės 4 d.
fesionalų komandoje, priklau nuotrauka su užrašu .„Sabas
b a r „Lituanica" turės dar pa rungtynėse prieš „Rams" vie
sančioje NBA lygai, pradėjo Speaks Out!". „Our Q & A
kentėti, nes neturi aikštės pri nuolikę. Reikia manyti, kad
žaisti lietuvis milžinas Arvy with Arvydas Sabonis". Čia,
imti s a v a varžovus — „Tre- šios rungtynės įvyks.
klausimų-atsakymų
das Sabonis. O Čikagos gyven tame
vians" vienuolikę. Lietuvių
E. Š.
tojai, bendrai Portlandu la (juos atliko dažnai Saboniui
centre, Lemonte, vadovybė
profesionalas
biau pradėjo domėtis, kai vertėjaujantis
prašė šį sekmadienį nerengti
Cardiac Diagnoeu, LTD.
sužinota, kad iš ten atvyksta fotografas ir filmuotojas Edis
šių rungtynių, nes nori palikti
6132 S Kedzie Ave.
naujasis Čikagos arkivyskupi Jurcys) straipsnyje pateikia
Chicago, IL 60629
daugiau vietų automobilių pa
jos valdytojas arkivyskupas ma daug įdomios medžiagos.
Tel. 773-436-7700
Š A L F A S S - g o s c e n t r o statymui kitam, tą dieną ten
Pradžioje sakoma, kad pasi
Francis George.
v a l d y b a vykstančiam renginiui. Nieko RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Taip pat reikia pasakyti, kalbėjimas vyko lietuvių kal
kito nebeliko, kaip atšaukti
Širdies ir kraujagyslių ligos.
kad nuo senų laikų Portlande ba po krežiinio rungtynių
n u m a t y t ą susitikimą aikštėje,
Valandos pagal susitarimą
Rose
Garden
salėje,
Sabonių
kažką gero ir vertingo, k a d laimė, kad lygos vadovybė šį
buvo įsikūrusi ir nedidelė lie
namuose,
kai
jo
žmona
Ingri
tuvių grupė, kurią šių eilučių
net ir po mano mirties žmonės kartą sutiko rungtynes ati
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
autoriui tekdavo lankyti tar da ir sūnūs Žygimantas, Taut galėtų prisiminti m a n e geruo dėti.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
naujant JAV kariuomenėje vydas ir Doijantas jau miego ju", — teigė pašnekovas.
7 7 2 2 S. Kezie Ave.
Šis faktas dar kartą parodo,
1954-55 metais, čia kartas nuo jo. Per 8 puslapius nusi
Iš pasikalbėjimo
aiškėja, kad „Lituanicai" jau laikas
Chicago, IL 60652
karto atvykstant iš tarnybos driekusiame pasikalbėjime su kad Sabonių šeima birželio kraustytis kitur, nors aikšte
Kab. tel. (773) 471-3300
vietos Fort Lewis, VVashing- 5 nuotraukomis (viena net mėnesį laukia šeimos pa rasti nelengva. J e i kitos ko
tono
valstijos
(netolimai per du vidurinius žurnalo daugėjimo — j a u ketvirtojo mandos žaidžia mokyklų ar
DR. AB. GLEVECKAS
esančios sostinės Olympijos). puslapius), Sabonis plačiai vaiko. Pasak Sabonio — nes parkų aikštėse, reikėtų ryž
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
pasakoja
apie
save,
šeimą,
Tuomet Portlando universi
varbu kas gims — b e r n i u k a s tingiau ten jų paieškoti ir
SPECIALYBĖ - AKIU L I G O S
tete dėstė prof. Vladas Juodei kasdieniškuą reikalus, projek a r mergaitė. Svarbiau, kad „Lituanicai". Juo greičiau bus
3900 W.96 St M 706422-0101
ka, turėjęs dukrą Ingridą, tus, krepšinio žaidimą, ko kūdikis būtų sveikas. „O jei atsisveikinta su Lemontu, tuo
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p p.-7v v.. antr.12:30-3v.p.p.
sūnų Mindaugą-Leopoldą. Iš mandos draugus bei kitas te gu vėl bus b e r n i u k a s , tai bus geriau.
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
tų laikų labiau atmintina ir mas.
mudu su žmona stengsimės
Tiek pirmosios numatytos
penktad. ir šeštad 9 v.r. - 1 2 v.p.p.
Čia
jis
psfeisako,
kad
kar
Steponavičių
šeima:
Stasys
ir
sulaukti
mergaitės",
— rungtynės P a r k Ridge, IL, tiek
ISPANIJOS SPAUDA NEŠYKŠTĖJO
Valentina su dukromis Irena tais, planuodamas savo di aiškina Sabonis.
ARASZUOBA,MJ).
antrosios — Lemonte, nukel
PAGYRIMŲ KARNIŠOVUI
ir Zinaida, Algis Garolis ir kt. džiuosius prąjektus Lietuvoje,
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
Sabonis nusiskundžia, kad tos į- pirmenybių pabaigą ir jos
Kai kurių jų jau senokai nėra telefonu su sevo tėvais prakal j a m sunku su anglų kalba,
AKIŲ LIGOS - C H I R U R G I J A
1020 E.Ogden Ave., Suits 310
ba
net
po
pora
valandų
kas
gyvųjų
tarpe,
tik
su
A.
Garones pernai jis žinojo tik 12
Ispanijos ACB lygos čem tų baudų, atkovojo 8 kamuo
AUTOMOBILIŲ
Naperville. IL 60563
dien.
Vienas
tokių
projektų
liu
tenka
palaikyti
ryšius
ir
anglų kalbos žodžių, o šiemet
Tel. (630)527-0090
pionato reguliariojo sezono lius ir tris k a r t u s rezultatyviai
LENKTYNĖS
gauti medžiagos apie ten yra Vaikų krepšinio mokykla išmoko dar tiek pat. Su 24
3825 Highland Ave.
priešpaskutiniame ture JSar- perdavė kamuolį.
LIETUVOJE
Tow*r l.Su«te3C
gyvenančio A. Sabonio gra Kaune su profesionalais tre žodžiais j a m nelengva ben
celona" krepšininkai sekma
Downers Grove. IL 60515
„Pergalė prieš 'Real' mums žius pasirodymus. O apie Sa- neriais: — „tokiais, kokie
drauti su reporteriais, kurie
T e l . (830)435-0120
dienį Madride 85:77 (41:37) buvo reikšminga tik psicholo- f*"0 1 . . T f ~r~." 7. "i
Šią vasarą pirmą kartą Lie
" mokė mane, kuomet aš buvau
....
•• u i •- • '
boni ten labai daug rašoma ir
po kiekvienų r u n g t y n i ų vis tuvoje vyks žiedinės „Zepfer"
nugalėjo pirmenybių lyderį giškai,
vaikas". Sako, kad ši mokykla
nes ii nebeturėjo įtakos . '
"
klausia tuos pačius klausimus taurės automobilių lenktynės.
DR. ALGIS PAULIUS
,ReaI". Rezultatyviausi „Bar- f
1*1
<T • *
kalbama
turėtų būti rimto pobūdžio su
celona" buvo A. Karnišovas turnyro lentelei, — su Lietu- ' Jau turiu sukaupęs nemaža visais reikalingais įrengimais, ir jis negali j i e m s išsamiau
ORTOPEDINĖS LIGOS
Pagrindinė lenktynių rė
vos
CHIRURGIJA
(16 taškų) ir A. Djordjevičius
rytu' po varžybų dalijosi iškarpų iš Portlando spaudos įskaitant ir medicininį patar paaiškinti. „Tačiau, kodėl iš mėja — gerai pasaulio auto
mintimis A. Karnišovas. — apie A. Sabonio pasirodymus.
viso
reikėtų
tiek
d
a
u
g
kalbėti
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
(15). „Real" ekipoje pasižymėjo
mobilių
sporte
žinoma
firma
Taip pat, kaip ir ateinantį sek „The Oregonian" dienraštis navimą, rehabilitaciją ir ma apie žaidimą? Žmonės jį mato.
T e l . (708)742-0255
M. Michailovas (18) ir j . Ar„Zepter International",
re
madienį vyksiančios pasku sausio 12 d. laidos sporto sky sažus.
Valandos
pagal susitarimą
Tai
turėtų
užtekti",
prideda
lauckas (15).
mianti ir „Formulės-l" var
tinės mūsų reguliariojo sezo riaus
„Lietuvoje krepšinis yra Nr. Sabonis.
pirmame
puslapyje
žybose dalyvaujančią „TWR
EDMUNDAS VBINAS, MJJ..S.C.
Po 33 turų tarp 18 ACB ko no rungtynės išvykoje su pradėjo ilgą Steve Brandon 1 sportas ir. atrodo, tokiu liks
Žymiai geriau su anglų kal Arrows"
komandą,
kurios Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
mandų pirmaujantis „Real" 'Caceres'. Tuo tarpu ši ekipa rašinį apie Arvydą, iliust ir ateityje. Kai aš žaidžiau lie ba sekasi vyriausiajam sūnui
sudėtyje startuoja 19% metų
Kalbame lietuviškai
turi 28 pergales, „Barcelona" sieks žūtbūt išsilaikyti aštun ruotą dviem spalvotomis nuo tuvių komandose, mes visada Tautvydui, kuris kalba kaip
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
pasaulio
čempionas
britas
26. Badalonos .Joventut", Ma tuke ir dalyvauti atkrintamo traukomis. Dėl vietos stokos turėdavome važiuoti žaisti tikras amerikietis, o lietu
TeL 773-586-7755
Damon Hill.
drido „Estudiantes" ir JLeon" siose varžybose".
negalima plačiau pažvelgti į krepšinį į kitas valstybes. viškai taria su dideliu akcen
Valandos
pagal susitarimą
Vasarą geriausieji Lietuvos,
— po 20. Vitorijos „Taugres" ir
R e g i n a A k e l i e n ė šios bei kitos turimos me Niekas negalėdavo atvykti tu. Jis jau moka 3 kalbas — Rusijos, Baltarusijos, Ukrai
DR. L P&REIK1Š
rungtyniauti pas mus, nes ne šalia lietuvių ir anglų d a r ir
Manrezos TDK — po 19,
„Lietuvos rytas", 1997.03.25 džiagos apie Sabonį turinį.
nos,
Estijos,
Latvijos
ir
DANTLJ GYDYTOJA
turėdavome
sąlygų,
transpor„Caceres". Malagos „Unicaja"
ispanų (prieš tai Saboniai gy (galbūt) Lenkijos lenktyninin
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
tacijos. karsto vandens, mau veno Ispanijoje).
ir Sevilijos X a j a San Fernan
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
kai dėl „Zepter" taurės var
dynių arba pakenčiamo mais
do'' - po 1S.
Pasikalbėjimo pabaigoje A. žysis keturiuose etapuose.
T e l . (708)506-4055
to", — pareiškė A. Sabonis. Sabonis pareiškia: „Aš esu la
Valandos pagal susitarimą
I
ir
II
etapai
vyks
liepos
5-6
Ispanijos sporto dienraščiai
Ateinančią vasarą patalpose bai laimingas, kad po sunkių
III
ir IV —
„Marca" ir _AS" vakar pa
bus įrengta didelė sporto salė, sužeidimų d a r galiu žaisti dienomis,
rugpjūčio
23-24
dienomis
DR JOVITA KERELIS
žymėjo, jog karališkasis „Real"
kurioje galės rungtyniauti krepšinį, ypač čia — NBA ly
Kačerginės
„Nemuno
žiede"
DANTŲ GYDYTOJA
klubas dvejus metus iš eiles
įvairios komandos. Šiuo metu goje. Prieš v y k s t a n t į Ameriką
„negali rasti vaistų" prieš Bar
jau surasta arti 600 vaikų, daugumas specialistų stengėsi netoliese Kauno.
9525 S.79IM Ave., Hfcfcory H*to, IL
Varžybų
prizinis
fondas
nuo 8 iki 15 metų amžiaus, mane įtikinti, k a d dėl su
selonos ekipa per tu laika
T e l . (708) 596-8101
turėtų viršyti 30,000 litų.
kurie nori žaisti krepšinį.
pralaimėjęs jai jau aštuntas
žeidimų nesu šimtaprocen
Valandos pagal susitarimą
(BNS)
rungtynes. Taip pat rašoma,
„Mokykloje, kurią aš statau, tinis žaidėjas. J i e p a t a r ė man
kad „svarbiais momentai- pa
vaikai turės mokėti tik mažą nevykti žaisti Amerikon. Ta
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
tikimai, kaip tikras lyderis
mokestį. Mano tikslas — čiau čia atvykti buvo viena
4647 W. 103 St, Oak Lawn. IL
Daugiausia kartų parolimrungtyniavo Barcelonos legio
Pirmas apyl su Northwestern un-to
skatinti vaikus, kurie nori mano svajonių. Šiaip ar taip, piniaia čempionais - po 2
nierius Artūras Karnišovas".
žaisti, ne vien tik tuos, kurie NBA yra krepšinio Meka. Da- - tapo lengvaatlečiai Vytautas diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą Pacientai
įstengia tai daryti. Turė bar aš savo-mokykloje galėsiu Girnius (1988 m.) ir Malda
Lietuvos rinktinės puolėjas
priimami absoliučiai punktualiai
damas
daug
pinigų,
aš
neno
papasakoti j a u n i e s i e m s -krep- Baumgarte (1996 m). Be to
A. Karnišovas per rugtynes su
Susitarimui (kalbėti angliškai)
„Real" žaidė 33 min., pataikė Spaudos konferencijoje į k l a u s i m u s atsakinėja A r t u r a s Karnišovas ir riu ant jų sėdėti. Mano sva šinio žaidėjams d a r daugiau", p a s t a r o j i s p o r t i n i n k ė yra
Tel.706422-8260
N u o t r E. Š u l a i c i o jonė yra sukurti ir palikti
E d v a r d a s Š u l a i t i s paaaulio rekordininkė
3 iš 4 dvitaškių, visas 10 mes Donny Nelson
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STAIGUS POSŪKIS
RUSIJOS POLITIKOJE
IGNAS MEDŽIUKAS
Prezidentas B. Jelcin, atsi torius. J a m pavesta pertvar
gavęs po rimtų negalių, savo kyti, energijos, dujų, geležin
kalboje į tautą pareiškė su- kelių ir komunikacijos sritys.
stabdysiąs chaosą ir netvarką Jis taip pat prižiūrės gyve
šalyje. Jis pažadėjo savo rin namųjų namų statybos sub
kėjams įvykdyti pagrindines sidijų nutraukimą ir bus atsa
reformas. Sakė
atstatysiąs kingas už algų ir pensijų laiku
tvarką pirmiausia administ išmokėjimą.
racijoje. Kalbėdamas per dvi
Nemcov atrodė susirūpinęs,
televizijos stotis, jis atrodė at kai prezidentas B. Jelcin prieš
sigavęs ir atjaunėjęs. Sakė, jo TV kameras pasakė: „Tu turi
valdžios aparatas t u n k a , yra patirties ir autoritetą, esi
nedarbingas ir nepajėgus. Pri šviežias ir ne iš Maskvos. Du
sipažino, kad milijonai žmonių jauni vyrai — tu ir Anatolij
negauna laiku atlyginimo ir Čubais — sudarysite grupę
pensijų. Užtikrino, kad šiai valdžioje ryžtingai veikti".
netvarkai bus p a d a r y t a s ga Nemcov reagavo, sakydamas
las. Visos skolos bus sumo „Tai savižudiškas
paskyri
kėtos iki vidurio motų.
mas".
Jelcin kaltino dujų ir energi
Kaip ir buvo tikėtasi, A. Ču
jos monopolijas ir korumpuotą bais draugai Jakov Urinson,
viešųjų kontraktų sudarymą. Alfred Koch ir Valerij Serov
Pabrėžė, kad
pareigūnams buvo paskirti ministrais eko
trūksta valios. Administraci nomikos, privatizavimo ir re
jos pareigūnai pelnosi. „Aš gioninių reikalų. Tik genero
kalbu apie tuos pareigūnus, las Anatolij Kulikov, vidaus
kurie rūpinasi tik savo geru reikalų ministras, kurį Čubais
gyvenimu" — sakė jis.
mėgino išstumti, liko tarp
Atrodo, kad svarbiausias šio sunkiasvorių.
išpuolio taikinys buvo stambi
Pertvarkant ministrų kabi
figūra — jo ministras pirmi netą, labiausia nukentėjo min.
ninkas Viktor Cernomyrdin, pirmininko
Viktor
Cerno
kuris sėdėjo pirmoje eilėje myrdin autoritetas. Ne jis su
Kremliaus salėje.
darė kabinetą, bet jis tik
Tačiau B. Jelcin buvo nepa turėjo pranešti apie naujai
judinamas dėl NATO plėtimo. paskirtus ministrus ir jų pa
Apie susitikimą su J A V prezi reigas.
dentu B. Clinton sakė: „Mes
Kaip „Manchester Guardian"
prieštaraujame NATO plė rašoma, Nemcov buvo pa
timui į rytus, nes tai bus tie skirtas į šias aukštas parei
sioginis smūgis mūsų saugu gas, norint nuraminti demok
mui".
ratinę opozicijos partiją, va
Jelcin paskyrė savo štabo dovaujamą Gregorij Javlinsviršininką liberalą Anatolij kij, kurio ekonominio instituto
Čubais ministro pirmininko paslaugomis Nemcov pasi
pavaduotoju vykdyti tolimes naudojo sudarydamas reformų
nes laisvos rinkos reformas. planą Žemojo Naugardo sri
Jo pagrindinis uždavinys — tyje.
privatizuoti valstybės nuosa
A. Nemcov viešai prižadėjo
vybę. Tai yra aiškus įrodymas būti atviras vykdydamas jam
Jelcino pažadėtų pagrindinių pavestą darbų sritį. „Aš ne
meluosiu. Aš neimsiu kyšių,
pakeitimų Rusijos valdžioje.
Vėliau prezidentas Jelcin nevogsiu. Aš paaiškinsiu žmo
pranešė, kad jis pertvarko mi nėms viską, ką aš darau, nors
nistrų kabinetą, įtraukdamas tai ir būtų nemaloniausias da
į jį jaunus reformatorius, ku lykas".
B. Jelcin Nemcovą paskyrė
rie, jo nuomo e, pertvarkys iš
pagrindų pramonę ir likusias savo nuožiūra. J a u prieš pen
sovietų, laikotarpio monopoli kerius metus jį buvo pa
minėjęs kaip būsimą Rusijos
jas.
Jelcin pasiryžo pertvarkyti lyderį- Jie abu yra aistringi te
visą valdžios sistemą, norė niso žaidėjai, palaikė gerus
damas išjudinti ekonominį su santykius. Nuostabu, kad Jel
stingimą, gelbėti bankrutuo cino protekcijos nepakenkė
jančią finansinę padėtį, pa Nemcovo politinei karjerai.
skelbti efektyvią kovą visose Buvęs gubernatorius Nemcov
srityse įsigalėjusiai korupcijai. jungė savo kaip reformato
Daugeliui stebintis, B. Jelcin riaus principus, pritaikyda
pasikvietė Boris Nemcov, 37 mas juos prie aplinkybių.
metų provincijos gubernato Savo regione jis paliko karines
rių, sustiprinti savo valdžios pramonės kontrolę senajai so
reformatorių eiles. Nemcov, vietų nomenklatūrai.
nesusitepęs
privatizacijos
Naujų ministrų paskyrimo
skandalais asmuo, prisijungė proga, B. Jelcin Šiurkščiais žo
prie Anatolij Čubais kaip mi džiais pareiškė savo nepasi
nistro pirmininko pavaduoto tenkinimą dėl NATO kaip tik
jas, kuriam pavesta tiesioginė prieš pat susitikimą su JAV
finansų ministerijos priežiūra. prezidentu B. Clinton Helsin
B. Nemcov iškilo kaip Žemojo kyje. Jis apkaltino NATO no
Naugardo liberalus guberna rint apsupti Rusiją. „JAV pa

SEVERIUKAS
JURGIS JANKUS

— Tai kam sakei? — įsispyriau.
— Kam? Kad nenoriu eiti.
— Tai pamelavai?
— Ne visai. Nenoriu eiti į bažnyčią purvinas. Nie
kada purvinas nebuvau.
— Tai reikėjo taip ir sakyti.
— Sakiau, pati girdėjai. Ką galiu padaryti, kad
mamelė neklauso.
— Tai reikėjo taip ir sakyti.
— Tai aš pasakysiu, — siūliaus, bet Severiukas la
bai rimtai sudraudė. Sakė, kad savo nosytės nekiščiau
kur nereikia. Sakė, kad tik daugiau košės privirsianti
ir viskas.
Nusiraminau, nors labai norėjau
paprašyti
močiutės, kad su kasdieniniais nevarytų Severiuką į
bažnyčią. Norėjau ir tuoj, ir kai jau buvau atsigulusi ir
ii lovos žiūrėjau, kaip močiutė Severiuko drabužius
valo, bet bijojau privirti košės, tai ir tylėjau.

darys didelę klaidą, jeigu vyk
dys savo planus praplečiant
NATO į rytus".
VVashingtone 1949.04.04 bu
vo pasirašyta sutartis. įku
riant NATO. Šia sutartimi
įstojusios į ją nariais valstybės
pasižadėjo tarptautinio pobū
džio konfliktus spręsti taikin
gomis priemonėmis. Užpuoli
mas vienos kurios nors šalies,
laikomas užpuolimu visų.
Kaip „Manchester Guardi
an" žurnalistas Martin Walker rašo, kelia nuostabą, kad
prezidentas Jelcinas padaliau
apsisprendė, jog jam nors ir
nepatinka ir atrodo ..klaida",
bet jis turi apsiprasti su faktu
NATO praplėtimo. Jis sakė
nesistengs i NATO priimti
naujus narius, tik sumažinti
politinius pavojus, pasira ;ant
naują NATO ir Rusijos saugu
mo sutartį. B. Jelcin pasiryžęs
keisti Rusijos nusistatymą izo
liuojantis nuo kitų valstybių.
Helsinky buvo pasirašytas
bendras pareiškimas, kuriuo
pagal amerikiečių interpreta
ciją Jelcin patvirtino, kad val
stybės turi „įgimtą teisę pasi
rinkti priemones jų saugumui
užtikrinti. Tai reiškia, kad jis
nemėgins sustabdyti net ir
Baltijos valstybių prisijungti
prie Vakarų kolektyvinio sau
gumo. Tačiau mums kol kas
nežinoma rusų interpretacija.

tai iš viso garantijų nebuvi
mas. Naivu b ū t ų pavesti ave
les ganyti plėšriajam vilkui.
Po susitikimo Helsinky, at
rodo abi pusės kai ką laimėjo.
JAV pasižadėjo remti Rusijos
narystę stojant į Pasaulio pre
kybos organizaciją (WTO), ir
prisijungti n a r i u prie Septy
nių svarbiausių industrinių
valstybių (G7). Taip pat šiais
metais skirti Rusijos pagalbai
apie 1 bilijoną dolerių.
Pasaulio žinia-klaida skyrė
daug dėmesio prezidentų Jel
cin ir Clinton s u r i k i m u i , pa
vadindama jį iaibriniu įvykiu.
Sis įvykis prilyginamas Versa
lio 1919 m. sutarčiai po Pirmo
jo pasaulinio kam ir Jaltos
konferencijai
Į&-I-1 m., kur
buvo sprendžiau • Europos
likimas.

laitė paskambino Čiurlionio.
o prof. Gorbaty — Chopino kū
rinių.
Po koncerto buvo priėmi
m a s . Jo metu svečiai turėjo
progą, prie t a u r ė s vyno a r ka
vutės, pasišnekėti ir pasida
linti įspūdžiais bei naujieno
mis iš kultūrinio gyveninio.
Amerikos lietuvių uždavi
Renginyje dalyvavo daugiau nys Lietuvos okupacijų metais
kaip šimtas mišrios publikos, buvo dėti visas įmanomas pas
daugiausia lietuvių ir lenkų. tangas, kad ta okupacija ne
Matėsi taip pat ukrainiečių būtų JAV vyriausybes įteisin
bei amerikiečių kultūrininkų.
ta
pripažinimu, o Lietuvos
Tai j a u a n t r a s pastaruoju vardas kaip galima dažniau
metu Tomo Venclovos pažy nuskambėtų šio krašto politi
mėjimas už nuopelnus kul niuose bei visuomenės sluoks
tūros darbo srityje. Neseniai niuose, pasirodytų spaudoje.
Vilniuje Lietuvos prezidentas
Tai nebuvo lengvas ir vi
A. Brazauskas Kultūros rū suomet sėkmingas darbas, nes
muose įvykusiame renginyje tendencija pataikauti Sovietų
į:wn įteikė Gedimino ordiną.
Sąjungai, arba bent jos be rei
Tomas Venclova iškilmėse kalo neerzinti, buvo stipriai
dalyvavo su žmona. Jis buvo jaučiama. Tik gorbačiovinės
L E N K U I\V iERBIA
atvykęs iš Connecticut valsti perestroikos metu įšalas šiek
TOMĄ V E N C L O V Ą
jos, iš N e v Haven miesto, kur tiek atsileido ir Lietuvos varYale universitete dėsto slavų . das dažniau pasigirsdavo žiBalandžio 13 d., sekmadienį, literatūrą.
I niasklaidoje. Prasidėjus lietu15 vai. New Yorke, Lenkijos
K ę s t u t i s K. M i k l a s 1 vių tautoje vis garsėjančiam
generaliniame konsulate, įvy
laisvės bruzdesiui, o ypač su
ko iškilmės, kurią metu To
M.K. Č I U R L I O N I S —
sikūrus Sąjūdžiui, viskas, kas
mui Venclovai buvo įteiktas
„ L I E T U V I S V A R Š U V O J E " tuomet vyko Lietuvoje, buvo
Lenkijos prezidento A. Kwaslaikoma svarbiomis naujieno
niewskio skirtasis komandoro
Lenkai pripažįsta, kad vis mis ir kasdien skelbiama
ordinas. Tai aukščiausias Len
d a r menkai pažįsta Varšuvoje greitosios informacijos prie
kijos ordinas civiliams už nuo
gyvenusio Mikalojaus Kons monių.
pelnus kultūros srityje.
tantino Čiurlionio kūrybą.
Netrukus Lietuva tapo ge
Ordiną įteikė Lenkijos gen.
„Lietuvis Varšuvoje" — taip rai pažįstama net eiliniam
konsulas Ryszard Klem, prieš pavadinta
didele
recenzija amerikiečiui, kuris užsienio, o
Tiesa, B. Jelcin, būdamas tai pasveikinęs susirinkusiuo skirta neseniai Lenkijoje iš
ypač Europos, poltiniais įvy
Helsinky, spaudos konferenci sius ir patį literatą to aukšto leistai
rašytojos
Jadvvygos kiais anuomet nelabai domė
joje pareiškė, kad Rusija ga atžymėjimo proga. Venclovą Siedleckos knygai .,Mikalojus
josi. Kiekvienas lietuvis, gyve
rantuoja Baltijos šalių sau sveikino ir Lietuvos generali Konstantinas Čiurlionis. Var
nantis šiame krašte, buvo
gumą ir pažada, kad daugiau nis konsulas dr: Petras Anu- šuvos preliudai".
įvestas į ..diplomatinę tarny
nepasikartos tai, kas įvyko sas,
pabrėždamas
žymens
„Nors
įžymusis
lietuvių bą" — kalbėti apie Lietuvos
prieš keletą dešimčių metų. svarbą. Venclova -avo padėką
kompozitorius ir dailininkas pastangas išsilaisvinti iš so
Tačiau Baltijos tautos negali išreiškė lenkų ir lietuvių kal
Varšuvoje praleido keliolika vietų okupacijos. Tai buvo
pasitikėti tokiu užtikrinimu, ba. J i s iškėlė lietuvių ir lenkų
savo geriausių metų. kol kas palyginti lengvas darbas, nes
tuo labiau, kad Rusijos politi kultūrinio bendradarbiavimo
Lenkijoje jis mažai žinomas. mūsų tautos siekiai buvo
nis gyvenimas tebekunkuliuo- reikšmę, linkėjo, kad tie ryšiai
Ir mūsų uždavinys sugrąžinti kilnūs ir teisingi, o metodai,
ja, verda. Pagal rusiškąją ilgainiui dar labiau stiprėtų.
M. K. Čiurlionį į Varšuvą,", kuriais jų siekiama — garbin
Monroe doktriną, toks pasi
Po oficialiosios dalies įvyko sako knygos autorė, kuri taip
gi. Tai tuomet Vakarų pasaulį
tikėjimas reikštų Baltijos val koncertas, k u r i o programą at
pat yra prieš du mėnesius pirmą kartą sužavėjo ramaus
stybių moralinę kapituliaciją. liko du žymūs pianistai: lietu
įsikūrusios M. K. Čiurlionio būdo ir didelės savitvardos
Istorinė praktika rodo, kad vių — Aldona Kepalaitė ir
mokslo ir kultūros draugijos muzikas — Vytautas Lands
Rusijos garantijų monopolis — lenkų — J a n G( rbaty. Kepa
pirmininkė.
bergis, kalbėjęs ir į savo tau
tą, ir užsienio galybes Sąjū
džio vardu. Nors vėliau patys
lietuviai, neigiamos opozicijos
propagandos paveikti, pra
dėjo ieškoti dėmių Landsber
gio politikoje, jo geras vardas
užsienyje nenublanko. o gal
net sustiprėjo.
Kiekvieną kartą, kai V.
Landsbergis apsilankė Ameri
koje, vyriausybės žmonių ir
įtakingų politikų buvo sutik
tas su pagarba bei palanku
mu. J a m deramą dėmesį skir
davo ir žiniasklaida. Išimtis
nebuvo padaryta ir š.m. ba
landžio pradžioje, kai Lietu
vos vardas, Landsbergio atvy
kimo proga, vėl labai pozi
tyviai minėtas šio krašto svar
biųjų laikraščių puslapiuose.
Tai buvo visiems malonus lie
tuviškos savimeilės pakutenimas. nes po ilgo laiko lietuvių
tautos v i l t i n s bei norams vėl
buvo suteikta daugiau dėme
sio.
Kadangi
pagrindinis
V.
Š,m. kovo 23 d. „Seklyčioje" prisimenant lietu\ ių tauto:- <ovotoją, partizanų vadą Joną Noreika, prie jo portreto
(iš kairės): M. Ališauskienė, Antanina Noreikienė — kpt. Noreikos našlė, Z. Juškevičienė. Marija Noreikaitė— Landsbergio kelionės tikslas
Misiūnienė ir Jonas Kučėnas, kpt Noreikos dukters Da; >s vyras.
šį kartą buvo pabrėžti Lietu

Kitą rytą ir močiutė, ir mama išrengė jį į rekolekci
jas. Močiutė aplygino, rankomis apibraukė Severiuką
iš visų pusių ir vis mamos klausinėjo, ar negerai jis
atrodo. Mama visą laiką gyrė. Ir man pačiai tą rytą jis
geriau atrodė negu tada, kai su tais pačiais drabužiais
prie visokių darbų bėgiojo, o kai mama baltą skarelę
sulankstė į plačią juostą, uždėjo ant kaklo ir pakaklėj
sumezgė tokį pat platų mazgą, kokį į bažnyčią a r į
svečius eidamas ir tėvas susimegzdavo. Severiukas
man darėsi panašus į tikrą vyrą. Tėvukas jam dar dvi
kapeikas į ranką įspraudė.
— Po komunijos nusipirk porą riestainių, p a s a k ė
ir dar pridėjo: — Reikės užvalgyti, kad pilvas
neužkeptų. Per gavėnią ir taip susitraukė, o kai visą
dieną būsi nevalgęs, tai taip užkeps, kad per Velykas
nei kopūstams, nei kiaušiniams nebebus vietos. Visi
valgys, o tu žiūrėsi.
Visi vienas per kitą dar pamokė kur eiti, ko
žiūrėti, ką kada daryti, kad nebūtų didesnių nustum
tas į šalį ir nereikėtų grįžti namo ir be išpažinties, ir
be komunijos. Pats Severiukas nieko nesakė, tik į
kiekvieną pamokymą galvą linkčiojo, paskum su vi
sais atsisveikino. Gražiai. Močiutei, mamai ir tėvukui
į ranką pabučiavo, man per galvą perbraukė ir išėjo.
Kitų tuo tarpu nebuvo viduje.
Močiutė dar pažiūrėjo, kaip jis išėjo pro vartus ir

Mėginant
diplomatinę

kaip greitai nuėjo gatve, net kai kurių šunų aplotas.
— Vakar nenorėjo, o šiandien nuderžė kaip tikras
vyras, pasakė atsigrįžusi nuo lango.
Man knietėjo tuoj plepteleti. kad jis ir vakar nebi
jojo, tik taip apsirengęs gėdinosi į bažnyčią eiti, bet
šiaip taip prisiverčiau nutilti.
Po pietų ėmiau klausinėti, kada jis pareis. Mama
iš manęs pasijuokė, kad esu į jį įsisegusi kaip erke i
pakinkį, negi jau nė vienos dienos negaliu bėjo pabūti.
bet apyvakarinis ir jie ėmė rūpintis. Mama net ėmė
šnekėti, kad iš bažnyčios ko gera galėjo pasukti ne tuo
keliu. Niekam nesakydama ir aš pati kelis kartus bu
vau išbėgusi į gatvę pasidairyti, o porą sykių net į
kluono galą nudegiau pažiūrėti, ar takais nepareina,
bet jo nebuvo ir nebuvo. Tėvukui taip parupo, kad ome
kaltinti močiutę, kam vaiką vieną išstūmė. Sake, jeigu
taip norėjai, reikėjo kartu su savim vestis. Ėme galvo
ti, esą reikėtų apžergti kumelę ir pasidairyti pas tuos.
kurie šiandien bažnyčioje buvo. Gal kurie nors bus
m a t ę ir gal galės ką pasakyti. Kai jau buvo besiren
giąs eiti į tvartą, atsirado ir Severiukas.
Atsirasti tai atsirado, bet nesmagus toks. pavar
gęs, veidai patįsę, skarele į šoną nusisukusi, akys į
žemę įdurtos.
— Kaip tu dabar — taip vėlai 0 — pirmoji pasitiko
Marcelė. — Labai pavargai 0

Danutė

Bindokiene

pralaužti
blokadą
vos pastangas įsijungti į
NATO ir ieškoti toms pastan
goms šalininkų Amerikos val
džios sluoksniuose, kiekvie
n a s tų tikslų paminėjimas
spaudoje yra labai vertingas.
Daug dėmesio Landsbergio
susitikimams
skyrė
,,The
YVashington Times", rašęs net
vedomosiose skiltyse, o ba
landžio 14 d. laidoje, po susi
tikimo su viceprez. Al Gore ir
Valstybės sekretore davė tų
susitikimų
apžvalgą.
Pas
tebėta, kad V. Landsbergio
pastangos kaip galima stip
riau susieti Lietuvą su Vaka
rais, neturi ribų. J i s išsi
reiškęs, kad būtina „pra
laužti Rusijos diplomatinę
blokadą", kuria ji stengiasi
atskirti Baltijos valstybes nuo
Vakarų įtakos, griežtai sto
vėdama joms ant kelio į
NATO narystę. „Kodėl mes
turime būti atskirti, palikti
naujų
pavojų
iššūkiams?"
klausė Lietuvos Seimo pirmi
ninkas.
Balandžio 16 d. „The Christian Science Monitor" išspaus
dino ilgą paties V. Landsber
gio straipsnį, pavadintą ..Lithuania YVon't Turn From Its
Road to NATO" I Lietuva neišsuks iš savo kelio į NATO;.
Jame autorius dar kartą
išdėsto Lietuvos siekius tapti
lygiateise NATO nare ir
priežastis, dėl kurių tas noras
patenkintinas. Prie straipsnio
išspausdintas atitinkamas že
mėlapis.
Nepaisant, kad V. Landsber
gis Vašingtone sulaukė tik
drungnų pažadų iš valdžios
atstovų, jo kelionę tenka lai
kyti sėkminga kaip tik dėLto*
teigiamos reklamos Lietuvos
reikalams. Verta pastebėti,
kad šalininkų atsirado iš ne
tikėtų šaltinių, pvz., Illinois
valstijos atstovo Kongrese de
mokrato Bobby L. Rush, kurio
pastangomis V. Landsbergiui
buvo sudaryta proga pasima
tyti su Atstovų rūmų ma
žumos vadu Richard Gephard
(D-MO). Bobby L. Rush tvirti
no, kad jo distrikte Čikagoje
gyvena daug lietuvių, tad jo,
kaip rinkto atstovo, pareiga
remti savo balsuotoju intere
sus.
Visas šis dėmesys Lietuvos
pastangoms siekti NATO na
rystes vėl primygtinai prime
na Amerikos lietuviams, kad
turime įtaigoti savo gyvena
mojo krašto vyriausybę tas
pastangas remti. Kaip ir pra
eityje, turime vėi kibti į darbą
— tik bendromis jėgomis tei
giami rezultatai bus pasiekti.
Reikia sveikinti ir JAV LB
Krašto valdybos pastangas šia
linkme.

— Ne. — tepasakė ir klestelėjo ant suolo tuoj prie
durų. lyg būtu koks svetimas, o ne namo parėjęs.
— Turbūt kunigėlis liepė keliais namo paršliaužtt.
užtat taip pasivėlinai. — įšoko Marcele. — Tik kaip
čia yra. kad keliai ne purvini? Ar nusimovęs ėjai?
Iš šalines galvą įkišo tėvukas ir sudraudė:
— Marcele, Marcele, ar tu kada nors prikasi? — O
kas tau atsitiko, kad toks apsiniaukęs. Ar kapeikas
pametei? — arčiau priėjęs pasakė.
— Nepamečiau. Va abi tebeturiu.
atgniaužė
ranka.
— Tai nė riestainiu nenusipirkai 0
— Kad nebuvo kur
— Kaip tai nebuvo? Berelis kiekvieną syki prie
šventoriaus stovi. Kai būna daugiau žmonių, tai net
dvi geldas pasistato. Argi ir jojau nebematei?
— Kad šiandien, tėvuk, tikrai nebuvo. Ir prie
šventoriaus niekas nestovėjo. Grinkišky stovėdavo ir
su riestainiais, ir su saldainiais, ir su škaplieriais, o
čia niekn nebuvo. Ir bažnyčioj pasieniais eilių nebuvo.
Turbūt kas nors atsitiko. Gal kas numirė ar mirtimi
vadavosi. O gal ir kokia kita nelaime atsitiko. Gal
pačiame danguje kas nors. Turbūt pačiam Ponui Die
vui kas nors hu\o ne taip. Gal kas labai supykino ar
dar blogiau ką padare.
(Bus daugiau 1
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REAL ESTATE

REAL ESTATE
DAYTONA BEACH, FL

Pietų Amerikoje esą gyvena
arti 50,000 lietuvių, tačiau sie
MUS APLANKE VYSK. P . lovados reikalai taip p a t kelia
BALTAKIS
problemų del vietos sąlygų ir
kunigų stokos.
Bet veikla
J a u nepirmą kartą mus ap vyksta.
nes pasišventusių
lanko garbingasis Ganytojas- žmonių vis d a r a t s i r a n d a .
vyskupas Paulius Baltakis. Šį Plačiau kalbėjo apie Latvijos.
telkinį aplankyti ir pravesti Estijos, Ukrainos, Gudijos lie
dvasinį susikaupimą vyskupui tuvių veiklą ir gyvenimą. Lat
sąlygas sudaro ir viešnages vijoje, manoma, gyvena arti
metu svečią globoja aktyvūs 35.000 lietuvių, d a u g i a u s i a be
visuomenininkai Danutė ir Al Latvijos pilietybės, b e t veikla
girdas Šilbajoriai.
vyksta — veikia lietuviškos
Vysk. Paulius Baltakis pas mokyklos, leidžiama spauda,
mus viešėjo vasario men. pa vyksta pamaldos. Daugiausia
baigoje. Ta proga vasario 27 d. lietuvių gyvena Bakgudijoje.
vyskupas Prince of Peace pa manoma, kad jų t e n esą arti
rapijos bažnyčioje, Ormond 150,000. Ukrainoje t a i p pat
Beach, klausė išpažinčių, o po veikia lietuviškos mokyklos,
to aukojo iškilmingas šv. turi LB organizaciją.
Mišias, kurių metu pamoksle
Šiame plačios apimties pra Daytona Beach, FL, Lietuvių klubo valdyba, suruošusi .Sietyno" koncertą, choro vadovo muz. Antano Skridulio
iškėlė Kristaus reikšmę ti nešime vysk. Paulius Baltakis pagerbimą ir Kovo 11-sios minėjimą. Iš k.: sėdi — >• Kretore Ona Laniene, vicepirm. Aniceta Mažeikienė,
kinčiųjų gyvenime. Pasidžiau atskleidė labai sudėtingą lie iždininke Danute Šilbajorienė. Stovi — vicepirm. Algi- Šilbajoris, pirmininkas Jonas Daugėla ir v-bos narys
gė šio telkinio gražia kul tuvių gyvenimą už Lietuvos Kostas Žolynas
tūrine, visuomenine veikla, ribų.
artėjančių šv. Velykų proga
Išklausius pranešimų susi atvyksta prel. dr. Jurgis Ša- nuolyną. Didel- dėmesys ski atvyko prieš trylika metų. Čia I
palinkėjo prasmingo ir laimin daro įspūdis, kad k a r a s , oku
rauskas, Amerikos vyskupų riamas ir naujos profesūros jie gražiai įsikūrė ir vylėsi
go gyvenimo, sekant Išgany pacijos ir trėmimai lietuvių
konferencijos pagalbos Vidu paruošimui, naujų kunigų la gyvenimą praleisti prie Atlan
toją Jėzų Kristų.
tautai padare be galo didelę, rio ir Rytų Europos katalikų vinimui.
to vandenyno.
Sv. Mišias, kaip visuomet, gal net neatitaisomą, žalą. bažnyčioms skyriaus vadovas.
Alfonsas tuojau įsijungė į į
Prel. dr. Jurgis Šarauskas
praturtino choro -Sietyno", va Kaip pranešimuose girdėjome,
Prel. dr. Šarauską ir jo tė
lietuviškąją
veiklą, buvo ii- '
dovaujamo muz. Antano Skri ne daug kas benori grįžti iš velius Mariją ir a.a. Stasį Ša- gerai susipažinęs su Lietuvos ganietis Lietuvių klubo valdy
dulio, gražios. Gavėnios metui tremties į Lietuvą del ten rauskus pažįstame daug me jaunimo problemomis. J i s tei bos narys, rūpestingai tvarkė
parinktos giesmės. Šv. Mišių esančio didelio biurokratizmo. tų. D a r Čikagoje gyvenant bu giamai vertina Lietuvoje j a u renginių vaišes. Alfonsas ir '
skaitymus ir jautrią tikinčiųjų Kiti — išsimokslinę, turi dar vome artimi draugai, o kunigų veikiančias organizacijas, atei a.a. Hilda buvo jautrūs lietu
maldą skaitė Gediminas La bus, sukūrę mišrias šeimas ir seminarijoje lankydavome bū tininkus, skautus, jaunimo viškiems reikalams, aukodavo
penas, prašant Aukščiausiojo nebenori iš naujo k u r t i savus simą kunigą Jurgį. Dalyva sambūrius. Esą Lietuvos jau įvairioms organizacijoms, tapo
palaimos vyskupui P. Balta gyvenimus, bet stengiasi įsi vome jo į kunigus įšventinimo nimas kultūringas, veiklus, Lietuvių
fondo nariu —
kiui, Lietuvai Tėvynei, vi tvirtinti ir gyventi dabartinėse iškilmėse, po to ir primicijoje. ieškantis kelią j dvasinį atgi tūkstantininku.
mimą, ir prelatas j a m e įžvel
siems šio telkinio nariams, šalyse.
Kun. Jurgis Šarauskas Dievo
Bet Aukščiausiojo planai
gia
gražią ateitį. Prelatas pa
ypač .-sergantiems Alfonsui ir
ir altoriaus tarnyboje j a u dvi
mums
nežinomi. Jis sprendžia
Savo pranešimo pradžioje
sidžiaugė ir Arnerikos lietuvių
Hildai Bacevičiams.
dešimt
penkeri metai. Ėjo
žmonių
likimus ir pašaukia
vysk. P. Baltakis supažindino
jaunimo darbais ir kaip pa
Aukas nešė: Jonas Daugėla. Lietuvoje dabar išleistą labai įvairias pareigas arkivyskupi
pas
save
į Amžiną tėvynę.
vyzdį paminėjo Čikagos LeJurgis Mažeika ir Antanas vertingą leidinį — ..Naujasis joje, Šv. Antano parapijoje kle
Mūsų
visų pamilta Hilda
monto Palaimintojo Jurgio
Sprindys. Šios gražios pamal Katalikų Bažnyčios katekiz bonas, o dabar atsakingose pa
prieš
porą
metų pradėjo nega
Matulaičio misiją, kurioje dar
dos praėjo giliame dvasiniame mas". Knyga 6 7 6 puslapių. reigose Amerikos Vyskupų
buojasi j a u net ketvirtosios luoti; sunki vėžio liga jos nekonferencijoje. Jam patikėta
susikaupime.
beapleido iki paskutinio ato
Išleido ir parengė Tarpdiecelietuvių kartos jaunimas.
Po pamaldų parapijos salėje zinės katechetikos komisijos visos Rytų Europos katalikų
dūsio, nors savo likiminę
Dabar Lietuvos
aukštoji
vyįįo__p.abendravimas su gar- leidykla. Tai esmines Baž bažnyčios. įskaitant ir Lie
dalią, mylimo vyro globojama,
dvasininkija didelį
dėmesį
večiu. Klubo pirmi nyčios mokslo ir svarbiausių tuvą.
nešė kantriai.
kreipia kunigystės luomui,
ninkas Jonas Daugėla, pasvei tikybos tiesų rinkinys, nau
Prisimename ir vieną skau
Su a.a. Hilda Bacevičiene šio
kinęs visus pasidžiaugė, kad dingas ne vien kunigams ir ti dų įvykį. Čikagoje gyvenantis ieškoma stipendijų, kad pa telkinio lietuviai ir jos pa
vysk. P. Baltakis mus aplan kybos mokytojams, bet kiek lietuvis kun. ,,Naujienose" pa dėtų seminarijas lankantiems, žįstamieji amerikiečiai atsi
kydamas atneša dvasinės at vienam tikinčiam katalikui, rašė piktą straipsnį, pava o pašaukimų į' kunigų luomą sveikino š.m. balandžio 8 d.,
gaivos. Pakviestas tarti žodį. nes j a m e
11 vai. ryto, Valusia Memorial
kruopščiai iš dintą „Nutautėjęs kunigėlis", nestokojama.
Malonu pažymėti, sakė pre Park laidojimo namuose. Erd
vyskupas padėkojo šio telkinio gvildenti ir Vatikano II susi kuriame užsipuolė jauną kun.
lietuviams už malonų pri rinkimo paskelbti autentiški Jurgį Šarauską ir jo tėvelius. latas, kad studijas užsienyje vi laidojimo koplyčia netalpino
ėmimą, o Danutei ir Algirdui Katalikų Bažnyčios tikėjimo Tačiau kun. Jurgis l -artą ir baigę kunigai grįžta į Lietuvą a.a. Hildos draugų ir arti
Silbajoriams už pakvietimą, pagrindai. Katekizme nagri spaudoje pareiškė, kau jis at ir įsijungia į pastoracinį dar- mųjų. Dalyvavo beveik visi šio
"
globą ir rūpestį. J a m vi nėjami ir nauji dabarties klau leidžia tokiems žmonėms ir te bą. '
telkinio lietuviai.
suomet malonu aplankyti šį simai, kurie nebuvo aktualūs teisia juos Dievo teismas.
Lietuvoje dabartinis gyveni
Liuteronų kunigas atsisvei
gražų lietuvių telkinį, tikisi, praeityje.
Pikto kun. išpuolis nepa- mas esąs sunkus. Ypač se kino skaitydamas šv. Raštą ir
kad bus progų ir ateityje čia
niems žmonėms, a r nuken
laidojimui parinktas maldas.
Algirdas Šilbajoris suteikė lauže jauno kun. Jurgio Šaatvykti.
tėjusiems nuo-okupantų. Bet
rausko
ryžto
tarnauti
Kata
Jis trumpai prisiminė ir a.a.
platesnę informaciją apie kny
Vysk. P. Baltakis papasako gos įsigijimo galimybes.
likų Bažnyčiai, o kaip dabar Lietuvos ateitis šviesėja. Tik Hildos gražų gyvenimą, iš
nuoširdžiai ir visiems sutarti
jo apie savo keliones, kurias
Po įdomių vysk. P . Baltakio matome, jis labai rūpinasi ir nai dirbant Lietuva sukurs tikimybę Dievui ir savajai tau
jau atlikęs
apkeliaudamas pranešimų. J o n a s
tai. Choras „Sietynas", vado
Daugėla Lietuvos Katalikų Bažnyčios
viso pasaulio lietuvius. J i s išreiškė svečiui ir dalyviams reikalais, tuo įrodydamas savo laimingo gyvenimo ateitį.
vaujamas muz. Antano Skri
Įdomių dalykų prel. dr. Jur dulio, tarp kalbų giedojo
aplankė
Australiją.
Pietų padėką ir visus dalyvius pak patriotiškumą ir meilę savo
gis Šarauskas papasakojo ir jautrias, gedulo dienai parink
Ameriką. Europą, visur ieš vietė pasivaišinti
sumušti tėvelių gimtajam kraštui —
apie kitų kraštų Katalikų tas, giesmes.
kojo lietuvių, gyvenančių toli niais, kavute bei vynu ir pa Lietuvai.
už tėvynės ribų. Įspūdžiai la bendrauti asmeniškai pasikal
Prel. dr. Jurgis Šarauskas Bažnyčių padėtį.
Klubo valdybos vicepirmi
Paskutinio apsilankymo Lie
bai įvairūs.
bant su svečiu — vysk. P. Bal yra keliaujantis Bažnyčios
ninkas
Algirdas
Šilbajoris
Paliete sielovados problemas takiu.
ambasadorius. Jis keliauja, tuvoje metu prel. dr. J. Ša anglų ir lietuvių kalbomis ve
rauskas svečiavosi ir pas arki
tuose kraštuose. Visur gyvena
lionę
atsisveikino
choro
Ši graži, dvasinio susikaupi lanko visas Rytų šalis, studi
nemažai lietuvių, bet jų lietu mo šventė, paliko malonius juoja reikalinga Bažnyčiom vyskupą S. Tamkevičiu. kur „Sietyno" ir Lietuvių klubo
viškumas j a u gęstantis. Visur prisiminimus Velykų šven pagalbą ir ją skirsto. Vizitų buvo aptarta daug Lietuvos vardu,
prisimindamas ve
trūksta lietuvių kunigų, kitur tėms artėjant.
metu susitinka su aukščiau Katalikų Bažnyčios problemų lionės jautrumą, nuoširdumą,
sunkios sąlygos organizuoti
siais Bažnyčių vadovais, kar ir pagalbos teikimo reikalai.
darbštumą, talkinimą klubo
parapijas. Daugelyje vietų yra
Šia proga tenka gerb. prel. valdybai visuose renginiuose.
dinolais, vyskupais, kunigais
PRELATĄ DR. JURGĮ
lietuvių kilmės žmonių, mažo
ir su jais aptaria pagalbos dr. Jurgiui Šarauskui pa A.a. Hilda
paliko
mums
ŠARAUSKĄ S U T I K U S
kai besidominčių lietuvybe,
pobūdį, o po to rekomenduoja linkėti sveikatos ir dar daug šviesų, gražaus sugyvenimo ir
ietuviška malda. Didžiausia
Amerikos Vyskupų konferen kartų aplankyti tėvelių gimtą darbštumo
pavyzdį. Amži
J Daytoną Beach, F L . savo cijai.
problema — trūkumas lietu
Lietuvą, kuriai j i s dabar tiek nybėn išėjo sulaukusi 69 metų
mvlimos m a m y t e s aplankyti
viu kunigų.
daug dėmesio skiria.
amžiauo. Skausme liko vyras
Kelis kartus per metus j i s
Alfonsas Bacevičius, taip pat
aplanko ir Lietuvą, susitinka
stipriai negaluojąs. I r Alfon
su Bažnyčios vadovybe, aukš
AMŽINYBĖN
sas reikalingas nuolatinės glo
taisiais dvasininkais, supla
IŠLYDĖJOME HILDĄ
bos.
nuoja pagalbą Lietuvos bažny
BACEVIČIENE
čioms ir ją teikia. Tai prel. dr.
Šių metų pradžia mūsų tel
Jurgio Šarausko darbas.
kinio
lietuviškajai
šeimai
Š.m. balandžio 5 d. ankstyvą
nedėkinga. Dažnai lankosi
Paskutinį kartą garbingąjį
rytą vėl skambėjo telefonai,
mirties angelas. Dar neseniai
prel. dr. Jurgį Šarauską teko
pranešdami skaudžią žinią — atsisveikinome visuomeninkę
sutikti š.m. balandžio mėn.
pradžioje, Daytona Beach, FL. po sunkios ligos, savo namuo a.a. Mariją Noreikienę, o štai
Pokalbyje palietėme d a u g se mirė a.a. Hilda Bacevi ir vel netekome a.a. Hildos
idomių klausimų, susijusių ir čiene, palikdama skausme ir Bacevičienės.
su Lietuvos katalikų bažny liūdesyje mylimą vyrą Al
Miela Hilda. po skausmingų
fonsą, gimines, artimuosius ir
čios problemomis.
išgyvenimų šioje ašarų pa
šio telkinio gražią lietuvišką
kalnėje. Aukščiausias tesu
Jis pažymėjo, kad teikiamos
šeimą, kurioje velione gražiai teikia Tau amžiną ramybę. O
pagalbos didžioji dalis tenka
Alfonsai,
giliausia
kunigų ir vienuolių stipendi darbavosi, padėdama Lietuvių tau,
joms užsienyje. Remiama A. klubui įvairiuose renginiuose, užuojauta skausmo ir liūdesio
Jakšto spaustuvė. LTV Kata dalyvaudama susirinkimuose. valandose.
Žurnalistas Algirdas Šilbajoris kalba Daytona Beach. FL. Kovo 11-tosios likų studija. Radijo mažoji stu
Alfonsas ir Hilda Bacevičiai
minėjime.
dija. Pareme ir Pažaislio vie į Daytoną Beach iš Detroito
Jurgis Janulaitis
N'uotr Jono Daugėlos
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REALMART II. I n e
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago.lL 60629
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BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauia įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite

BUDRAIČIUI
Bui. 773-585-6100
F«x. 773-585-3997

GREIT
PARDUODA

^<

Pager 773-308-0307

*

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708)425-7161

RIMAS L STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimą*
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3208 V, WMt 95th Street
T«LJ708) 424-8654
m 581-8654

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
M . 630-969-J658

MIG & TIG Furniture
Ieško darbininko baldų apdailos
bei kt. įvainems baldų krautuvės
darbams. Reikia šiek tiek mokėti
angliškai ir turėti darbo leidimą.
Darbas 40+ vai. į sav.
Kreiptis: Anei* 708-599-1515

SL Peteraourg. FL
Parduodamas 5 kamb. namas;
1-1/2 vonios, lerazzo" grindys;
automatinis laistymas; Disston
Plazza apylinkėje
Skambinti: tai. 813-321-6441

KMIEC1K REALTORS
7922 S. Pulaski M .
4365 S. Archat Av*.

DANUTE MAYER
773-284-1900
Jei nonte parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji professionaliai, sąžiningai ir ^as
meniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

MISCELLANEOUS

VALOME
KILIMUS. BALDUS
IR GRINDIS
J. B U B N Y S
773-737-5168
Lietuvoje, Druskininkuose parduo
damas naujas, mūrinis manas; 3
mieg . 2 auto. garažas, [rengtas
rūsys Tai. 410-538-3250

Išnuomojamas 4 kamb.
2 mieg. butas. Evergreen Pk., IL
$600 į men. Skambinti po6v.v.
708-424-0470
Pigiai ir greitai išvežam
šiukšles, kraustom baldus,
nugriauname ir pastatome
garažus, verandas (porch).
Kreiptis: tel. 773-737-2674
arba 773-847-6046

FOR SALE

SEIZED CARSfrom$175.
Porsches, Cadillacs, Chevys, BMVv's,
Corvettes. Also Jeeps, 4WD's. Your
Area. Toli Free 1-800-218-9000 Ext.
A-2415 foreurrent listings.
GOVT FORECLOSED homes
from pennies on $1. Delinąuent Tax,
Repo's, REO's. Your Area. Toli Free
1-800-218-9000 Ext. H-2415
for eurrent listings.

Palos Hills Condo, Cinnamon Creek.
Beautrful 3 bedrm condo wtth garage.
features 2 balconies ovenooking
pond with tree-lined view. Beautrful!
Oak Lawn R.E.
Call Judy 708-379-3434

Išnuomojamas 1 kamb.
vienam arba dviem
asmenim.
Tel. 773-585-3567

ŽEMAITE AMERIKOJE
Dalia Noreikaitė Kučėnienė. Ph.D.
Julijos Zemaites-Žymantienės lankymasis šiapus Atlanto,
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma, re
miantis to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais laiškais ir
grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama j Žemaitę
kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasiką, pergyvenusia egzodą
Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje pirmąją aprašiusią ateivių
praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos dezintegraciją, bei imigrantų
nepritapimą naujame krašte, pirmąją lietuvę feministę
Amerikoje, pavojingą politikę ir naujų viešnių prozoje autorę.
Kaina - $17.00 Su persiuntimu - $20.00
Illinois valstijos gyv. prideda $1.75 "Sales Tax"

AUKA ..Draugo" paramos fondui
yra lietuvybės laidas atoitios kartoms

DRAUGAS FOUNDATION
4 5 4 5 W63rd StChicago
AiiUir, v'-l "ii'-'"-' : " '

IL 60629

IŠSAUGOKIME ATEITIES
KARTOMS!
Žmonijos istorijoje mūsų pro
tėviai susidūrė su nuostabiu
gamtos reiškiniu — ugnimi.
Galima tik įsivaizduoti, kokią
nuostabą, baimę ir pagarbą
jiems kėlė visą naikinantys
žaibo ar išsiveržusio ugnikal
nio sukelti gaisrai. Prabėgo
amžiai ir žmogus įvaldė ugnį,
kuri j a m teikė šilumą bei
Šviesą, gynė nuo žvėrių, leido
pasigaminti maistą, o vėliau
buvo panaudota ir technologi
niuose procesuose. Ugniaku
ras tapo tuo centru, apie kurį
koncentravosi
ankstyvosios
bendruomenes gyvenimas.

Šv. Kazimiero kolegija (kairejei ir „Villa Lituania" Romoje.

POPIEŽIŠKOSIOS ŠV. KAZIMIERO
KOLEGIJOS/SEMINARIJOS ROMOJE
METINIS KREIPIMASIS I LIETUVOS
VISUOMENĘ VAKARUOSE

•:

•
.

34-ta Pasaulinė maldos die
n a už p a š a u k i m u s šv. Tėvo
šiemet yra paskelbta sekma
dienį, balandžio 20 d. Kiekvie
nais metais jis p r i m e n a visai
Bažnyčiai, dvasininkams ir
pasauliečiams, kad rūpintis
p a š a u k i m a i s tai visų tikin
čiųjų pareiga bei atsakomybė.
N e vien skaičius, bet ir pa
š a u k i m ų t i n k a m u m a s prik
lauso nuo mūsų maldų.
Viso pasaulio
vyskupijos
švęs šią dieną. J i bus minima
ir Lietuvoje, kur, kaip visi ge
rai žinome, p a š a u k i m ų klausi
m a s y r a labai a k t u a l u s . Ją
m i n ė s i m e ir mes išeivijoje,
t u r ė d a m i prieš akis ne vien
Lietuvos vyskupijų tris semi
narijas, parapijas ir organiza
cijas, bet ir mūsų pirmtakų
s u n k i a i s u k u r t a s , kai k u r jau
merdinčias, parapijas ir orga
nizacijas išeivijoje. Nenorime
j a s perleisti svetimtaučiams,
kol t e n d a r yra lietuvių. Kvie
čiame prisiminti savo maldose
ir mūsų vienintelę išeivijoje
lietuvių
kolegiją/seminariją,
Romoje. Lietuvių pašaukimų
k l a u s i m a s užsienyje yra ne
mažiau
aktualus
kaip ir
Tėvynėje.
Kolegija su džiaugsmu dė
koja Dievui ir g e r a d a r i a m s ,
kad po ilgų 6-erių metų šių
mokslo metų pabaigoje (bir

želio mėn.) penkiolika jaunų
kunigų
įsigys
akademinį
laipsnį: trys — doktoratą, o
dvylika — licencijatą. Tai pir
mas toks įvykis Lietuvos Baž
nyčios istorijoje.
Mes nuoširdžiai kreipiamės
į J u s , broliai ir seserys, išei
vijoje ir tėvynėje,, kad tų
j a u n ų kunigų nelengvą misiją
Lietuvoje lydėtumėte visoke
riopa pagalba, draugyste ir
k a r š t a bei nuolatine malda.
Visi gerai žinome kokią dvasi
nę ir moralinę žalą ir skriau
dą padarė Lietuvai okupan
tas.
Tad Kolegijos vaidmuo ir
misija toli gražu nesibaigs su
šiais
metais.
Ateinančiais
mokslo metais laukiame nau
jų studentų iš Lietuvos. Kaip
ir visiems pasaulio kraštams,
taip ir Lietuvai, visuomet
reikės gerai paruoštų (užsie
nyje/Romoje) kunigų. Kolegija
bus visuomet reikalinga Lie
tuvai, kaip yra reikalingos Ro
moje visos kitų kraštų kolegi
jos/seminarijos.
Lietuvių kolegija Romoje
turi ir privalo atlikti savo ne
eilinį uždavinį ir ateityje. Kur
geriau, jei ne visuotinės'Baž
nyčios centre, jaunas kunigas
(iš Lietuvos ar iš kitur) galės
tinkamai pasiruošti pastora
ciniam darbui Lietuvoje ar

užsienyje tarp lietuvių, kur jie
bebūtų.
Kaip praeitų metų laiško,
taip ir šio, pagrindinis tikslas
y r a trejopas:
1. Prašome pasimelsti už
šaukiamuosius į dvasinį luo
mą ir už jau pašauktuosius.
Mums reikia daug ir šventų
kunigų Lietuvoje ir užsieny.
2. Kviečiame paremti mūsų
įstaigą (Šv. Kazimiero kolegi
ją, Romoje) medžiagine auka.
Mūsų visų pareiga užtikrinti
jos ateitį.
3. Kviečiame įsijungti į nau
j ų geradarių vajų. Kasmet
prarandame (dėl mirties, svei
katos, persikėlimo į Lietuvą ir
t.t) nemažą skaičių senų gera
darių. Kad mūsų kolegija gy
vuotų, yra būtina jų vietas
užpildyti naujais. Todėl ypa
tingai šaukiamės dabartinių
kolegijos geradarių ir draugų
pagalbos; atraskite naujų rė
mėjų.
Už viską jums būsime labai
dėkingi. Kreipiamės tuo rei
kalu taip pat ir į mūsų lietu
vių visuomenę per lietuvišką
spaudą (ir radiją): „Draugą",
„Darbininką", „Tėviškės žibu
rius", „Vytį", „Tėviškės aidus"
(Australija). Tikimės sulaukti
gražaus atgarsio. .
Vadovybės, studentų ir se
serų vardu dėkoju visiems už
mums suteiktą ir parodytą so
lidarumą. Kartu su J u m i s
nuoširdžiai džiaugiamės šių
metų pasiektais gražiais vai
siais. Prašome ir toliau mus
remti savo malda, moraline,
dvasine ir medžiagine para
ma. Mes iš savo pusės, kaip

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
L°^

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago
2212 VVest C e r m a k Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

R f l midkind Federal
• • ^ ^ ^

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(706) 598-9400
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Tačiau pavojus liepsnose
prarasti turtą ir gyvybe ne
išnyko. Matydami ugnies galy
bę, mūsų protėviai suteikė jai
sakralinio apvalymo galią,
vaidilutės kūreno šventąją
ugnį, kriviai prašė namų
židinio deivės Gabijos už
tarimo.
Taip atsirado pirmieji kolek
tyviniai veiksmai lokalizuo
jant ir prižiūrint ugnį, pirmie
ji specialistai, žinantys, kaip,
išgavus ugnies teikiamą nau
dą, išvengti jos naikinančio
poveikio. Jau senovės Egipte
bei Romoje su gaisrais buvo
kovojama organizuotai, vidur
amžiais atsirado pirmosios
specialiai tam skirtos prie
monės, kūrėsi savanoriškos
miestelėnų organizacijos.
Profesionalių ugniagesių da
lys Lietuvos teritorijoje pir
miausia
atsirado
Vilniuje
(1802 m.) ir Kaune (1815 m.).
Devyniolikto amžiaus antroje
pusėje jos susikūrė ir ap
skričių miestuose. Rusijos im
perijoje, taip pat ir jos valdo
moje Lietuvoje, ugniagesyba
rūpinosi Rusijos imperato
riškoji ugniagesių draugija.
Lietuvai atkūrus nepriklau
somybe, 1921 metais kariuo
menės autobatalione įkurta
pirmoji karo gaisrininkų ko
manda. Tais pačiais metais
susikūrė Kauno savanorių ug
niagesių draugija. 1923 m.
išformavus autobątaliono gais
rininkų komandą, jos turtas
perduotas Kauno savivaldy
bei. Taip atsirado pirmoji mo
torizuota civilinė ugniagesių
komanda. Nors instrukciją
steigti ugniagesių komandas
Lietuvos šaulių sąjungos va
dovybė išleido dar 1920taisiais, pirmosios tokios ko
mandos Ukmergėje, Mažei
kiuose ir Viekšniuose įsteigtos
1928 metais. Taigi, 1920-1940
metais Lietuvoje ugniagesyba
rūpinosi savanorių, miestų
savivaldybių,
kariuomenės,
geležinkelių, Šaulių sąjungos
ugniagesių komandos.

cialią programą buvo apmoko
mi eiliniai ir puskarininkiai,
baigę kursus gaudavo specia
lius pažymėjimus. Viso iki
1939 m. kariuomenėje pa
ruošta 1,017 ugniagesių. Ug
niagesių inspektoriumi buvo
pik. ltn. Aleksandras Ružancovas (1893-1966).
Lietuvos šaulių sąjungoje,
pagal 1930 m. patvirtintas in
strukcijas, ugniagesių koman
das steigė rinktinės ir būriai.
1937 m. veikė 192 tokios ko
mandos, jungusios 4,352 na
rius. Jos turėjo 9 automobilius
ir 20 motorinių siurblių. Šau
lių ugniagesių inspektoriumi
buvo pik. Motiejus Karaša.
1924 m. Kaune įsteigta Lie
tuvos ugniagesių sąjunga ap
jungė savanoriškas organiza
cijas. Sąjunga leido laikraštį
„Lietuvos gaisrininkas" (19241932) ir mėnesinį žurnalą
„Ugniagesys" (1933-1940, keli
numeriai išleisti vokiečių oku
pacijos metais), buvo Pabalti
jo ugniagesių sąjungos nare.
1924-1935 m. Lietuvos ugnia
gesių sąjungai vadovavo Vla
das Skardinskas (1882-1956),
1935-1940 — Gustavas Feter a u s k a s (1874-1944).

Pasižymėję ugniagesiai buvo
apdovanojami
Ugniagesių
kryžiumi, kryžiumi, medaliu
bei ženklu „Artimui pagal
bon", ženklu už i š t a r n a u t u s
metus. Savo ženklus turėjo
įvairios organizacijos, baigę
k u r s u s gaudavo
specialius
pažymėjimus.
Sovietinės okupacijos metais
priešgaisrine apsauga rūpino
si profesionalių bei savanorių
ugniagesių komandos, prieš
gaisrinės apsaugos inspekci
jos. Joms vadovavo
Vidaus
reikalų
ministerijos
Prieš
gaisrinės apsaugos valdyba.
1980 m. Lietuvoje buvo 125
profesionalios (iš jų 11 suka
rintų) ir 253 tarpūkinės sa
vanorių dalys. 1945 m. su
rengtos pirmosios ugniagesių
sporto šakų varžybos, 1983 m.
Lietuvoje buvo apie 1,200 šios
srities sportininkų.
P e r tuos metus labai keitėsi
ugniagesių naudota technika,
uniformos, ženklai, dokumen
tacija. Deja, šių relikvijų, o
taip pat istorinių nuotraukų,
prisiminimų išsaugojimui, is
torijos fiksavimui nebuvo skir
ta reikiamo dėmesio. Siekda
mi užpildyti šią spragą, iš
saugoti nusipelniusių ugnia
gesių atminimą, Kauno su
rinktos priešgaisrinės apsau
gos
dalinys
ir
Lietuvos
aviacijos muziejus pasirašė
bendradarbiavimo sutartį, ku
rios tikslas — įkurti Lietuvos
mu
1928-1929 metais kariuo ugniagesybos istorijos
ziejų.
menės technikos dalyse (ryšių
ir pionierių batalionuose, šar
Prašome visus, turinčius
vuočių ir autorinktinėse, ge šios srities relikvijų, galinčius,
ležinkelių kuopoje) įsteigtos papasakoti įdomių prisimi
neetatinės karinės ugniagesių nimų, kreiptis į Lietuvos avia
komandos, veikusios iki pat cijos muziejų (Veiverių 132,
Lietuvos kariuomenės likvida Kaunas LT-3018, telVfaks.
vimo 1940 m. Jų uždaviniai 295547). Tikimės, kad bendro
buvo organizuoti karinio turto mis pastangomis išsaugosime
apsaugą nuo gaisrų, padėti ateities kartoms prisiminimą
civiliniams ugniagesiams, būti apie žmones, rizikuojant savo
instruktoriais savo daliniuose, gyvybėmis gelbėjusius kitus,
paruošti specialistus civili bei jų kilnioje veikloje naudo
nėms tarnyboms. Pagal spe- tas priemones.
Vyr. muziejininkė
J
ovita Lapėnaitė
visuomet, meldžiamės už vi
sus kolegijos geradarius, gy
vuosius ir mirusius.
Su pagarba ir dėkingumu,
•
Seniausia
Lietuvos
Prel. Alg. Bartkus, aukštoji mokykla yra Vil
Rektorius niaus universitetas. 1579 m.
balandžio 1 d. Lietuvos didy
Čekius ir naujų geradarių- sis kunigaikštis Steponas Ba
rėmėjų vardus rašyti-siųsti: toras išdavė Vilniaus akade
Pontificio Collegio Lituano c/o mijos atidarymo privileginį
Mons. Al. Bartkus, V. Casal- raštą, o 1579 m. spalio 29 d.
monferrato. 20, 00182 Roma - Romos popiežius Grigalius
XIII pasirašė bulę, patvirti
Italia.
Amerikoje, jei norite nura nančią Vilniaus jėzuitų kole
šyti nuo mokesčių: St. Casi- giją universitetu, tuomet pasi
Jėzaus
mir's Guild, c/o Mrs. Ann vadinusiu Vilniaus
Wargo, 125 S. Moris St., St. draugijos akademija ir univer
sitetu.
Clair, PA 17970-U.S.A.
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A.fA.
PETRAS MALINAUSKAS
Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje.
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1997 m. balandžio 15 d., su
laukęs 74 metų.
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Jiezno kaime. Ameri
koje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: žmona Zelma, duktė Maryte ir sūnus Jonas;
anūkai: Josie, Anthony, Christopher: uošvė Lina Žilinskas,
svainiai Richard Fetingis ir Augustas Fetting su šeimomis
bei kiti draugai ir pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje.
Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 18 d. nuo 2 iki
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 19 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ry t 0 bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios uš velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, dukra, sūnus ir kiti giminės bei
pažįstami.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

Žymiam lietuvių skulptoriui

A.tA.
VYTAUTUI KAŠUBAI
mirus, žmonai ALEKSANDRAI, dukrai GUODAI, gi
m i n ė m s ir artimiesiems reiškiame širdingą
užuojautą.
Vanda, Gediminas, krikštasūnis
Laima ir Danute
Balukai

Andrius,

PRISIMENANT TĖVELI
Šių metų balandžio 3 d.,
buvo lygiai 10 metų nuo mano
Tėvelio mirties. Jo mirties pa
minėjimui susirinko visa šei
ma Velykų metu prisiminti la
bai mylimą ir gerą žmogų —
Tėvą. Prisimindama jį, turiu
prieš save jo vaizdą — švel
naus, ramaus, s a n t ū r a u s būdo
asmens, kuris mums ke
turiems vaikams turėjo didelę
įtaką.
Jurgis Gylys gimė 1911 me
tais balandžio 17 d. Mikyčių
kaime, Šventežerio valsčiuj,
tarp miškų ir ežerėlių. Bū
dama Lietuvoje, aplankiau jo
buvusią sodybą, kur likę tik
keli akmenys ir saldinės obe
lys, kurias jis kadaise pats so
dino. Jo sodybą sudegino vo
kiečiai kareiviai, ieškodami
pasislėpusių rusų partizanų.
Jo trys broliai, pamatę atei
nančius ginkluotus kareivius,
pasislėpė daržinėje. Kareiviai,
manydami, kad čia kokie nusi
kaltėliai, ištraukė visus tris
brolius ir piemenuką, sušaudė
juos ir uždegė visus trobesius.
Šią tragediją Tėvelis labai
skaudžiai išgyveno, nes jis tuo
laiku buvo Kaune, dirbo kaip
advokatas, teisėjas.
Dar būdamas mažas, Tė
velis pasižymėjo labai giliu
protu, išmintimi. Kaimo mo
kyklos vedėjas, įvertindamas
mano Tėvo gabumus, prikalbi
no jo tėvus leisti siekti aukš
tesnio mokslo. Kaune baigė
Vytauto Didžiojo universitetą,
atlikęs diplominį darbą, „Juri
dinių asmenų baudžiamoji at
sakomybė", dirbo advokatu ir
teisėju. Savo, kaip teisėjo,
darbe pasižymėjo tolerancija.
širdies gerumu, dažnai nemo
kamai gindamas neturtinguo
sius. 1944 metais vedė Juliją
Švabaitę ir karo audroj pasi
traukė į Vakarus. Vokietijoje
Jurgis Gylys įsitraukė į lietu
višką veikimą, kurį laiką dir
bo VLIKe, buvo ryšininkas
tarp prancūzų ir vokiečių in
stitucijų užsienio reikalams.
Prasidėjus emigracijai, su jau
padidėjusia šeima išplaukė į
Australiją. Apsigyveno Mel
bourne, kur teko dirbti sunkų
fizinį darbą, išlaikyti jau ketu
rių vaikų šeimą. Melbourne
įsijungė į Lietuvių Bendruo-

Jurgis Gylys.
menę, taipgi dirbo ir Katalikų
federacijoj,
bendradarbiavo
„Tėviškės aiduose". Kurį laiką
grįžo prie teisės studijų, ta
čiau gyvenimo sąlygos nebuvo
palankios, teko studijas nu
traukti. 1960 metais su šeima
persikėlė Amerikon, kur rei
kėjo vėl kurtis iš naujo...
Po daugelio metų, kai jau
visi užaugome ir sukūrėme sa
vo šeimas, dažnai jį prisime
name su ilgesiu. Norėtumėm,
kad jo vaikaičiai jį pažintų,
pasisavintų jo gilias mintis, jo
švelnų būdą. Kai dabar jis
galėtų džiaugtis savo 11 vai
kaičiu, jo neturime. Turime
tik gražius jo kilnios, gilios,
švelnios asmenybės prisimini
mus.
A u š r a Gylytė K a r k i e n ė

• M a r i j a m p o l ė . Jau antras
mėnuo Vilkaviškio moterų ka
talikių draugija, vadovaujama
Konstancijos
Pušinaitienės,
savaitgaliais globoja sunkiai
besiverčiančių šeimų vaikus.
Šiokiadieniais šių vaikų maiti
nimu rūpinasi Caritas. Šešta
dieniais ir sekmadieniais per
20 vaikų ne tik pavalgo pie
tus, bet ir žaidžia, piešia, daly
vauja moterų organizuojamo
se popietėse — pokalbiuose.
Per užsiėmimus vaikai supa
žindinami su lietuvių kultūra,
papročiais, tradicijomis. Sek
madieniais vaikai dalyvauja
šv. Mišiose. Ši labdaringa
veikla, kurioje dalyvauja per
20 moterų, prasidėjo šiemet,
po Trijų Karalių šventės.
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„KRANTO" GYVAVIMAS IR VAKARONĖS '

MICHIGAN APYGARDOS
KANDroATAI I JAV LB
XV TARYBĄ

IŠ ARTI I H TOLI

Krantiečiai — visi naujai at- t o k i e ' k o k i e m e s e s a m > atvykę
vykę iš Lietuvos žmones ir gy iš Lietuvos. Nors ir skirtingo
venantys Illinois. Indianos, amžiaus, skirtingo skonio ir
DALYVAVO
Michigan ir Vvisconsin valsti erudicijų žmonės, mes norė
RESPUBLIKONŲ
jose. J a u bemaž prieš porą jome būti kartu. Saulių vadų
SUVAŽIAVIME
B a l z e k o Lietuvių k u l t ū  metų kilo mintis visiems susi buvom sutikti suprantančiai
Juozas
Lukoševičius.
gyv. Montreaiyje, Kanadoje, r o s m u z i e j u s . Č i k a g o s a t e i  burti ir bendrai veikti. O prieš ir šiltai, be ilgų klausinėjimų
Dalia Bobelienė, buvusi Re
mirė š.m. balandžio 16 d. Lie t i n i n k a i , G.T. I n t e r n a t i o  metus įvykęs visuotinis kran ar svarstymų. Garbingo am spublikonų partijos t a u t y b i ų
tuvoje jis dirbo Lietūkyje n a l , L i e t u v i ų fondas, p r e l . tiečių susirinkimas išsirinko žiaus sulaukę, šauliai šyp vicepirmininkė, buvo pakvies
Mažeikiuose
ir Svyriuose. I g n a s U r b o n a s . Šv. Kazimie savo valdybą ir pirmininką. sojosi ir sakė: „Juk ir mes to ta dr. Ted Perros, Respubli
Liko žmona Rūta. dukra Vilija ro, Gary, IN. parapijos klebo Pradėta dalyvauti įvairiuose kie kadaise buvom". Jie tik konų partijos t a u t y b i ų pirm.
su vyru, Čikagoje — sesuo nas — visi atsiuntė po 100 dol. renginiuose, susikūrė spor prašė palaukti iki rytojaus dėl atstovauti j a m Amerikos Re
galutinio atsakymo. Padėkoję spublikonų valstybinio komi
Karolina Kubilienė. Toronte ir sveikinimus į ..Draugo" pav tinės komandos.
koncerto
leidinį.
Pernai vyko ŠALFASS kas ir atsisveikinę, išėjo mūsų bū teto
suvažiavime—seminare
brolis Petras Lukoševičius, asarinio
daugybe kitų artimų giminių. Southvvest F e d e r a l S a v i n g s metinės varžybos. Krepšinio relis į gatvę. Kai kurių akyse bal. 10-12 d. Renaisance ViPlatesnes informacijos bus atsiuntė 50 dol. ..Draugo'' ren aikštelėje jėgas išbandė ir sublizgo ašara, susijaudinom noy viešbutyje, S t . P e t e r s ginių komitetas primena, kad „Kranto" krepšininkai. Jie tre dėl šilto sutikimo, ko jau bu burg, F L . Suvažiavime daly
paskelbtos vėliau.
paskutinė data atsiųsti svei niravosi po darbų, įsigijo gra vome čia, svetur pasigedę. Ry vavo visų JAV valstijų res
kinimus į programą yra pir žią geltoną - mėlyną sportinę tojaus dieną atsakymas buvo publikonų komitetų pirminin
P r a n e š a m a visiems abitu
madienis, balandžio 21 d., o uniformą. Būta ir pergalių, ir teigiamas ir mes pradėjome kai bei j ų pavaduotojai.
rientų pristatymo pokylio da
koncertas, kuriame programą pralaimėjimų, bet svarbiausia, ruoštis šeštadienio vakarams.
lyviams, kad pristatymo pro
Suvažiavime buvo n a g r i n ė t a
Pirmoji „Kranto" vakaronė
atliks ..Exultate" choras iš dalyvauta.
grama prasidės punktualiai
įvairių JAV sričių respubliko
įvyko š.m. vasario 8 d. 7 vai.
Clevelando. bus gegužės 3 d..
6 4 5 vai. vak. Prašoma neBirželio mėnesį įvykusi Jo vakare. Entuziazmo ją suruoš nų veikla sąryšyje s u praėju
šeštadieni. 6 vai. vak., Jauni
siais ir būsimais r i n k i m a i s , o
sivėluoti!
mo centre. Bilietus įsigykite iš ninių šventė Michigan ežero ti mums užteko. Iš DeVRY
taip p a t respublikonų į t a k a į
pakrantėje
Union
Pier
prie
technologijos instituto paskai
Motinos d i e n o s p i e t u s anksto ..Draugo" atministraciJAV krašto bei užsienio poli
svetingų
šeimininkų
Karaičių
tininke Marina Chudnovsky
gegužės 11 d.. 12 vai.. Pasaulio joje arba ..Seklyčioje".
vasarvietės, su dideliu drau papasakojo apie studentų vi tiką. Buvo išklausyta d a u g
lietuvių centre ruošia Palai
gystės laužu, dainomis, spor zas ir mokslo sąlygas. Kai kas pranešimų.
mintojo Jurgio
Matulaičio
Č i u r l i o n i o galerijoje ba tinėmis varžybomis, karšto
Dalia Bobelienė turėjo pro
misija. Skanus maistas, trum landžio 19 d., šį šeštadienį, 6 mis dešrelėmis ir gausiai susi jau ir pasinaudojo tomis ži gos pasikalbėti su Respubli
niomis,
tapo
studentais.
Vaka
pa įdomi programa
pra va!, vak.. šaukiamas metinis rinkusiųjų linksma nuotaika,
konų partijos pirm. J i m Nidžiugins visus dalyvius, o Amerikos Lietuvių meno drau apvainikavo „Kranto" buvimą. ronės dalyviai vaišinosi už cholson, P a t Harrison, Kon
kandžiais, o linksmąją dalį —
ypač mamytes. Būtina rezer gijos susirinkimas. Algiman
1996 metų rugsėjo mėn. šokius, savo diskoteka pradėjo greso narių Bill Young, Mel
vuoti vietas cr stalus pas tas Kezys kalbės apie šios or
„Krantas" įteisintas Vidurio Tomas Šakenis. Parketo aikš Sembler (jo motina y r a iš Vil
Ireną Kazlauskienę tel. 1-630- ganizacijos
istoriją,
Irena Vakarų Apygardos apylinke.
telėje sukosi poros, o miklūs niaus) ir kitais a u k š t a i s parti
257-3346 arba Ireną Šereliene Šapamienė aptars nuveiktus
Taip tapome JAV LB sudėtine „Kranto" vyrukai
— bare. jos pareigūnais. P i r m . Nichol1-630-243-0549.
darbus, dainuos Kauno Mu dalimi.
Salė buvo pilna. Daugelis son pabrėžė reikšmę d a u g i a u
zikinio teatro solistė Sabina
įtraukti etninių grupių atsto
Būta daug įvykių, kurie nie ilsėjosi prie stalų su naujau
„Laiškų l i e t u v i a m s " me Martinaityte, akompanuojant
siais laikraščiais iš Lietuvos, o vus į tiesioginę politinę veik
tinėje vakarienėje programą žinomam pianistui Rokui Zu kada neišblės iš krantiečių
lą, kad geriau būtų a t s t o v a u 
prisiminimų, daugelis įamžin žvakių šviesa teikė jaukumo.
atliks ..Dainavos" ansamblio bovui.
j
a m a įvairių tautybių i n t e r e 
ta nuotraukose ir video juos Organizatoriams niekas nieko
moterų vienetas, bus įteiktos
sams,
nes šiuo metu j a u č i a m a
„Aušros
Vartų/„Kernaneužmoka, muzikantui taip
premijos metinio .,L.L.~ kon v ė s " t u n t o iškilminga s u e i  tose. Savo pastoge visada lai pat. Tai visų mūsų bendras tam tikra diskriminacija, o
kome Algimanto Kezio svetin
kurso
laimėtojams.
Kur? ga vyks sekmadienį, ba
tautybių reikalai y r a t i k ribo
gus namus, kurie ir yra reikalas būti kartu, o vaka
tai
ginami. Bobelienė ypač
Kada? Palaukite iki rytojaus, landžio 20 d.. Pasaulio lietu
„Kranto" gimimo vieta. Juose ronės pabaigoje — džiaugtis,
pabrėžė
NATO
plėtimosi
pasakysime... Tačiau bilietų vių centre, Lemonte. Visos
kad
pasisekė.
mes randame užuovėją ir
reikšmę ir kad visos, komu
dar galima gauti ir vietas sesės prašomos dalyvauti 9
linksmą muziką, rimtą žodį ir
Po savaitės antroje vaka nistiniu jungu nusikračiusios,
užsisakyti pas t. jėzuitus.
vai. r. Mišiose Palaimintojo vidinę šilumą, kurios taip rei
ronėje
turėjome paskaitą su valstybės būtų vienodai t r a k 
Jurgio Matulaičio misijos baž kia
kiekvienam,
atsidūru
imigracinės teisės advokatu tuojamos, praplečiant s u t ų
P r a t ę s t a s l a i k a s , iki kurio nyčioje. Po Mišių renkamės
siam toli nuo savo gimtų na
Andjelco Galic, kuris atsakė į valstybių vyriausybėmis arti
galima siųsti sveikinimus į žemutinėje PLC salėje, k u r
mų.
daug klausimų. Po to vaiši mesnį bendradarbiavimą. Ves
..Draugo" koncerto programą vyks iškilminga sueiga ir pa
Artėjo žiema. „Krantui" ne nomės karštais virtinukais ir dami šią politiką, respubliko
—
sveikinimus
koncerto reigu naujai tuntininkei per
rengėjai turi gauti iki pirma davimas. Kviečiamos visos da pavyko suorganizuoti Naujų šokome. Ir tretieji vakaronė nai susilauktų d a u g i a u p a r a 
dienio, balandžio 21 d. Kaip bartinės ir buvusios „Aušros metų sutikimo savo būry. Gal buvo turininga, nes iš Aureli mos iš etninių bendruomenių
j a u daug kartų skelbėme, kon Vartų" bei „Kernavės" skau dėl to pritrūko mums patyri jaus Butvilo sužinojome ne balsuotojų. Šios pastabos buvo
certas rengiamas gegužes 3 d., čių tuntų sesės ir vadovės, mo, o gal nesulaukėm šiltos tik, kad JBaltia" greit ir są Respublikonų partijos vado
6 vai. p.p.. Jaunimo centre. tėvai bei rėmėjai. Kviečiamos pagalbos iš ko tikėjomės. Bet žiningai pristato mūsų siun vybės teigiamai priimtos.
Pasistenkite bilietus įsigyti iš ir visos mergaitės, kurios nori Naujieji 1997 metai atėjo ir tinius Lietuvoje laukiantiems,
bet ir kaip galima įsigyti ne
anksto
— jie
gaunami įsijungti į prasmingą bei įdo yra geri „Krantui".
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FLORIDOS A P Y G A R D O S
Daugelis krantiečių mina kilnojamą turtą čia. Šioje va
..Drauge ir „Seklyčioje".
mią skautišką veiklą.
KANDIDATAI l X V L B
takelį į namą 71 gatvėje, kur karonėje buvo atšvęstas ir jubi
TARYBOS R I N K I M U S
liejinis
krantiečio
gimtadienis.
galima kreiptis dėl įvairiau
sių, naujai atvykusiems ky O gimtadienius gali užsisakyti
Augūnas Algis, 74 m., pensi
lančių, klausimų bei notarinių švęsti, kas tik nori, tik reikia
patvirtinimų. O ką ir bekal prieš savaitę susitarti su orga ninkas, buv. Palm Beach, L B
apylinkės pirm.; A u g ū n i e n ė
bėti apie vizų loteriją. J u k vi nizatoriais.
siems reikėjo ir pareiškimo
Kovo 1 d. vakaronė buvo Dalia, pensininkė, mokytoja;
formų, ir informacijos. Visa tai neeilinė. Mus aplankyti sutiko
randame „Seklyčioje", o su Lietuvos gen. garbės konsulas gera nuotaika. J a u t ė m ė s visi
kantrybe ir supratimu patei Vaclovas Kleiza. Jis papasako pažįstami.
kia Birutė Podienė. Tik, man jo, kaip veikia konsulatas ir
Dar po savaitės sveikinome
atrodei, turime visi suprasti, kokias procedūras atlieka, at Lietuvos Šaulių sąjungos išei
jog ir mažutė auka. palikta sakė į klausimus. Padėkojome vijoje XTV atstovų suvažia
„Seklyčiai", padėtų jai gyvuoti, gerb. konsului ir atminčiai vimą, o užbaigos l i n k s m a m e
o ji ir mums, ir Lietuvai labai įteikėme Alvydo Pakarklio pa vakare buvo ir krantiečių sta
reikalinga.
dirbdintą medalį. Tikimės ir las. Tegyvuoja tvirtai atsida
Krantiečių gretose atsirado ateity mūsų nepamirš. Na, o vusi Lietuvai Šaulių sąjunga.
sporto entuziastų. Vasario mė linksmojoj daly džiaugėsi ir Tuo pačiu malonu p r a n e š t i ,
nesio pradžioje įvyko stalo te gausūs dalyviai, ir organizato kad jau penki krantiečiai buvo
niso varžybos Jaunimo centro riai — virė vakaronės įkarštis. pareiškę norą ir y r a priimti į
žemutinėje salėje. Ši sporto
Kovo 11-ąją Lietuvos Ne šaulius.
šaka čia lietuv ; ų tarpe yra priklausomybės atkūrimo die
Mūsų vakaronės tęsis kiek
merdinti. Bronė Saladžiuvienė ną, pažymėjome penktoje va vieną šeštadienį. Y r a n u m a t y 
iš Utenos sugebėjo suorgani karonėje, giedodami Lietuvos ta daug renginių, p a s k a i t ų ,
zuoti šį turnyrą tiesiog iš nie himną, buvo perskaitytas Ne pasirodymų, kurie t u r ė t ų pri
ko Nebuvo lėšų — rado, nebu priklausomybės Aktas. Kran- traukti ir leistų įsijungti d a r
vo teniso stalų — gavo, nebu tietė kanklininkė Daiva Kim- daugiau krantiečių. Ateina va
vo kam žaisti — sukvietė. Ir tytė paskambino kelis kūri sara, o su j a ir nauji renginiai,
štai pirmieji nugalėtojai ir at nius, kurie žavi visus, Eglė pa Joninės.
gimstanti aistra stalo tenisui. dainavo, o jaunasis Robertas
Šį šeštadienį, balandžio 19
Dabar Bronė vėl organizuoja padeklamavo. Pabaigai buvo
d., 7 vai. vakare. Šaulių n a 
komandą. „Krantas" turi daly pagrota „Lietuviais esame
muose kviečiamas visuotinis
vauti ŠALFASS tinklinio var mes gimę" ir „Lietuva brangi".
krantiečių susirinkimas. J a m e
žybose Clevelande gegužės 3-4 Toliau vyko smagi diskoteka.
bus aptarti visi svarbiausi
d.
Kitos dvi vakaronės vyko klausimai — socialiniai, spor
Pribrendo reikalas „Kran laisvo bendravimo, pašnekesių to, anglų kursų, b ū s i m ų pas
tui" turėti savo pastogę, kur būdu. Vaišinamės, švenčiam kaitų, o taip pat naujai kaden
nugėje. vykusioje balandžio 5-6 d . pirkėjų laukia Prane galėtume vykdyti susirinki gimtadienius, atsiranda naujų cijai renkama „Kranto" val
mus, susitikti su įdomiais entuziastų, naujų minčių ir dyba. Kviečiame visus k r a n Nuo'r -Jono Tarmilaičio
ttene
žmonėmis, turėti kultūrinę pasiūlymų, visi bendrai šoka tiečius ir mums a r t i m u s daly
F ' . I - . - I M I •<>
l i < 111 v ' u
;.ni?\|.
S o l i s t a s V y t a u t a s J u o z a - programą, o savaitgaliais — me ir džiaugiamės galėdami vauti šiame susirinkime. Po jo
m n r r i ' i M i-,tcij;i j;ni v\kst;i
linksmintis. Gana krantie- visi tilpti po vienu stogu.
bus smagi diskoteka.
Jai palengvinti Čikagos Jau p a i t i s , praėjusį sekmadienį
čiams bastytis po privataus
Kovo
29
d.,
šeštadienį
prieš
Kviečiu visus k r a n t i e č i u s
nimo sąjunga priims registra sėkmingai pasirodęs operos verslo vieteles ir stumdytis
šv.
Velykas,
vakaronės
ne
būti
tolerantiškais čia senai
..Marta"
spektaklyje,
kartu
su
cijas balandžio 27 d. Pasaulio
daugelyje ankštų patalpų.
rengėme.
Pasiūlėme
visiems
gyvenančiai
lietuvijai, prisitai
savo
žmona
Egle
balandžio
20
lietuvių centre. Lemonte. po
Organizatoriai
nukeliavome
susikaupti,
pabūti
ramiems
ir
kyti
prie
šio
svetingo k r a š t o
d.,
sekmadienį.
1
1
v?!,
r.
Mišių
Mišių. Čikagoje nuolat gyve
į Vytauto Didžiojo Šaulių rink 6 vai. ryte ateiti į Prisikėlimo papročių, burtis lietuviui prie
metu.
giedos
Sv.
Antano
para
nančiam jaunimui bus nu
tinės namus 43 gatvėje. Ka Mišias.
lietuvio ir daugiamilijoninėj
leidžiama 50 dol. registraci pijos bažnyčioje, Cicero. I L.
dangi
jau buvome vėtyti ir
amerikiečių žemėje būti ver
Visi
ciceriečiai
ir
apylinkių
lie
Užtat
aštuntoj:
vakarone
or
jos mokesčio, kuris yra 200
metyti, nedrąsiai pasiprašome ganizatorius nudžiugino re tais lietuvio vardo.
tuviai
kviečiami
šiose
Mišiose
dol.. jeigu užsiregistruos iki
priimami po šių namų stogu kordiniu dalyvių skaičiumi.
Rita Š a k e n i e n ė
dalyvauti.
tos dienos

Garsys Algimantas, 54 m.,
k a r i n i n k a s , pensininkas, St.
Petersburg
LB
apylinkės
pirm.; Gaškienė Aldona, 59
m., dr. psichologė; Gaška Re
migijus, 64 m., dr. pensinin
k a s , buv. Houston LB apy
linkės pirm.; Kožicienė Birutė,
72 m., pensininkė, Daytona
Beach L B apylinkės sekr.;
P e t k u s Zenonas, 68 m., kon
s u l t a n t a s ; Preikšienė Birutė,
75 m., pensininkė gydytoja,
Daytona L B apyl. pirm.; Savaitienė Laima, 74 m., pensi
ninkė, S u n n y Hills LB apyl.
pirm., XTV JAV LB tarybos na
rė; Zunde P r a n a s , 73, prof.
emeritus, buv. Vokietijos LB
Krašto valdybos pirm.

Šie asmenys sutiko kandi
datuoti JAV LB XV tarybos
rinkimuose: Vytautas Kamantas, 66 m., inžinierius; Gra
žina Kamantienė, 50 m., mo
kytoja; Vytas Petrulis, 67 m.,
pensininkas; Algis Rugienius,
62 m., inžinierius; J a n i n a
Udrienė, 56 m., matematikos
instruktorė; Jonas Urbonas,
72 m., pensininkas.
Visi skatinami
rinkimuose
kuo gausiau dalyvauti.
Romualdas Kriaučiūnas
JAV LB Michigan
apygardos komisijos
pirmininkas

Skelbimai
z Čikagos Lituanistinė
x L e o ir N a n c y Ražaitis,
m o k y k l a rengia „Linksmavarį" — pietus s u šokiais, š j n . Atlanta GA, S i s t e r R e g i n a
g e g u ž ė s 10 d. J a u n i m o cent J a n u s ą , Minersville P A Sisro didžiojoje salėje, 5:30 v.v. ters of St. Francis — jie globo
Informacijai
skambinkite ja našlaičius Lietuvoje. Pra
A u š r a i P a d a l i n o , t e l . 773- tęsdami globą kitiems me
767-2400
arba
D a i n a i tams, atsiuntė po $150. Lietu
D u m b r i e n e i , t e k 773-476- vos našlaičių vardu dėko
jame!, „Lietuvos N a š l a i č i u
3586.
(sk) globos" komitetas, 2711 W.
71 St., Chicago, IL 60629.
(sk)
x J A V L B W a t e r b u r y CT
apylinkė a t s i u n t ė $200, kurie
x B A L P o 14-tasis skyrius,
skirti
Sibiro
tremtiniams,
grįžusiems į Lietuvą, paremti. Cicero, ruošia cepelinų pietus
Tuos pinigus persiusime į Lie balandžio 20 d. Šv. Antano
tuvą. „ L i e t u v o s N a š l a i č i u parapijos salėj, tuoj po 11 vai.
lietuviškų šv. Mišių. Kviečia
globos" komitetas.
(sk) me atvykti, pasimelsti, paval
gyti ir pabendrauti.
x Tautiniu šokių grupė
(sk)
„ L i e t u v o s V y č i a i " kviečia į,
j a u tradiciniu tampantį, pa
x Išnuomojama vasarvie
vasarinį
koncertą-vakaronę t ė — Union Pier, MI, skersai
„Aguonėlė", kuris rengiamas kelio nuo ežero. (Vilija Beach).
Čikagoje, J a u n i m o centre š.m. Kreiptis 773-776-4755.
b a l a n d ž i o m ė n . 19 d., šeš
(sk)
t a d i e n į , 5 v . v . Vaišinsime
kava, pyragėliais ir pavasa
x Amerikos L i e t u v i ų radi
riška nuotaika! Bilietai gau j a s , vad. Anatolijus Siutas —
nami prie įėjimo.
kiekvieną sekmadienį 7 V J .
(sk) p e r WCEV 14.50 AM. Tek
x A. a. V i o l e t a Karosaitė 773-847-4903, adresas: 4459
m i r ė 1989 m. balandžio 24 d. S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
Šv. Mišios u ž j o s ir jos tėvų,
a.a. Vytauto ir a.a. Onos Ka
rosų sielas bus aukojamos ba
l a n d ž i o 2 4 d . 8 v a i . ryto
Tėvų Jėzuitu
koplyčioje.
P r a š o m a pasimelsti.
(sk)
x Š Y P S E N Ė L Ė " , „Saulu
tės", Lietuvos vaikų globos
būrelio, puokštė Lietuvos vai
kučiams b u s sekmadienį ge
g u ž ė s 18 d., 3:00 v a i . p.p.,
J a u n i m o c e n t r e . Programo
je; vienuolikmetė N e r i n g a
N e k r a š i ū t ė , jos mokytoja,
Marijampolės vaikų choro „O
lia lia" vadovė Laima Lapk a u s k a i t ė ir D a l i o s Gedvi
l i e n ė s vadovaujami Čikagos
lituanistinės mokyklos moki
niai. B i l i e t u s nuo balandžio
26 d. g a l i m a i š a n k s t o gauti
per Leono Narbučio Lion
F r a m e G a l l e r y , 3125 W. 71
St., 3125 W. 7 1 St., Chicago,
tel. (773) 778-6322.
(sk)
x „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis, nuoširdžiai dė
koja savo aukomis bei darbu
prisidėjusiems
palengvinti
Lietuvoje skaudžiai gyvenan
tiems vaikučiams. „Saulutė"
dėkoja buv. Pasaulio lietuvių
centro administratoriui Ro
mui K r o n u i už talką ir ma
lonų bendradarbiavimą. Taip
pat reiškia padėką lituanis
tinėms mokykloms: Čikagos.
„Maironio" Lemonte bei „Ži
burėlio" Montessori darželiui
už nuolatines rinkliavas, o
„Maironio" lit. mokyklos 5-taj a m skyriui už metinę paramą
konkrečiam berniukui, auko
j a n t $240 p e r metus. Labai
ačiū! „Saulutė", 419 Weidn e r R d . , Buffalo Grove, IL
60089, T a x I D #36-3003339.
(sk)

x Dėmesio, lietuviai! Naujas
JAV imigracijos vizų tikrinimas
prasidės balandžio mėn. Pasi
baigusias vizas galiu pratęsti.
Žmonės iš kitų valstijų gali
pasiųsti man duomenis paštu.
Ed Šumanas, 5701 U n d e n ,
L a G r a n g e , IL 60525, t e l .
1-708-246-8241.
(sk)
x Akcijų, b o n u b e i kitų
v e r t y b i ų pirkime ir parda
v i m e jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnus
A n d r i u s Kurkulis, t e l . 312360-5531, dirbą su Oppenh e i m e r & Co., I n c . Chicagoje. Iš kitur skambinkite vel
tui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)
x TRANSPAK
praneša:
„Praėjusiais metais Biržų ra
jone buvo užregistruota 532
nusikaltimai, iš kurių 48.4
proc. ištirta. Tarp visų rajone
praėjusiais metais užregist
ruotų nusikaltimų — 420 va
gysčių, iš jų — 326 iŠ privačių
asmenų, 84 įsibraunant į gy
venamas patalpas, 75 — iš
transporto priemonių, 3 nužu
dymai. 3 išžaginimai". Pini
gai, siuntiniai ir komer
c i n ė s siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK,
4545 W. 63 St., Chicago, IL
60629, tel. 773-838-1050.
(sk)
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