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Socdemokratai abejoja Europos
reikalu ministrės kompetencija
Vilnius, balandžio 30 d.
(BNS) — Socialdemokratas
R i m a n t a s Dagys abejoja, ar
Europos reikalų ministrė Lai
m a Andrikienė t i n k a toms pa
reigoms. Spaudos konferenci
joje trečiadienį pareiškė, kad
L. Andrikienė užsiima „ne
savo reikalais, ir jai derėtų
prisiminti vyriausybės progra
moje apibrėžtas funkcijas".
Anot vieno socdemokratų
vadovų, ministrė „turi labai
dideles ambicijas, bet nedirba
to, kas derėtų".
Tokių R. Dagio kritiką
iššaukė L. Andrikienės nuos
t a t a dėl strateginių objektų
privatizavimo.
Europos reikalų ministrė
paragino kuo greičiau priva
tizuoti didžiąsias bendroves ir
taip
sustiprinti
Lietuvos
ekonomiką, o socdemokratai
griežtai t a m priešinasi ir siūlo
referendumą prieš tokį priva

Pasaulio

K a r a l i a u č i u s , balandžio 29
d. (BNS) — Antradienį Kara
liaučiaus srities gubernatorius
Leonid Gorbenko pasitarime
su savo pavaduotojais pa
reiškė norįs iškelti klausimą
dėl Klaipėdos krašto.
Kaip pranešė gubernato
riaus atstovas spaudai Edua r d Gromovoj, L. Gorbenko
pažymėjo, kad
„pirmiausia
t u r i būti vykdoma sąžinės po
litika". „Nežinau, kokia bus
centro politika, bet būtina pa
reikšti savo nuomonę ir neda
ryti jokių nuolaidų Klaipėdos
k r a š t o klausimais".
Sekretorius spaudai patiks
lino, jog turima galvoje tai. jog
Klaipėdos kraštas, Karaliau
čiaus administracijos nuomo
ne, į Lietuvos sudėtį įeina ne
teisėtai. Tai Gorbenko buvo
pareiškęs ir rinkimų išva
karėse pernai spalį. Tada, dar
b ū d a m a s kandidatu į Kara
liaučiaus gubernatoriaus vie
tą, L. Gorbenko sake, kad.
iširus Sovietų Sąjungai, Rusi-

Lietuvos vadovai
paskelbė žinias apie
asmeninį turtą
Vilnius, balandžio 30 d.
(Elta) — Prezidentas, Seimo
pirmininkas ir premjeras bei
j ų šeimos oficialiai paskelbė
savo pajamas bei turtą, ba
landžio 30 d. rašo ..Lietuvos
rytas".
Lietuvos prezidentas Algir
d a s Brazauskas
..Vilniaus
banke" laiko 4,741.39 litų
dydžio terminuotą indėlį, to
banko kreditinėje kortelėje tu
rėjo 4,450.21 Lt. Praėjusių
metų pabaigoje prezidentas
turėjo 50.000 Lt, kuriuos laikė
ne banke.
1996 m. pabaigoje V. Lands
bergis doleriais JAV „Stan
dard Federal Bank" turėjo
126,412.72 litų sąskaitą dar
43,366.62 litų (frankais) —
Paryžiuje įsikūrusiame banke
BNP. Lietuvos taupomajame
banke parlamento vadovas
laikė 562.42 Lt. Labdarai jis
skyrė per 35.000 litų savo san
taupų.

naujienos

Jfcniantis DPA. Reuter, BNS. INTEKFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žiaių
agenturŲ pranešimais).

tizavimą.
„Daugiau nei absurdas yra
L. Andrikienės teiginys, kad
Lietuvos ES ir privatizavimo
programos įgyvendinimas \ ra
du neatsiejami dalykai", mano
R. Dagys.
Jis pabrėžė, kad socdemok
ratai nėra apskritai prieš pri
vatizavimą. „Tačiau monopoli
nių objektų, nuo kurių priklauso Lietuvos ekonomikos
ūkis, atidavimas į privačias
r a n k a s yra vyriausybes pri
vatizavimas", mano jis.

T a l i n a s . Suomijos ministras pirmininkas Paavo Lipponen
antradienį atmetė idėją Baltijos jūros regione kurti ypatingą
saugumo zoną, kuri sumažintų Baltijos valstybių baimę jas
palikus už NATO ribų. Estijos laikraščiui „Sonumileht" jis
taip pat sakė, kad didesniam regiono saugumui pasitarnautų
skirtingų pasaulio organizacijų bendradarbiavimas. P. Lippo
nen sakė, jog Suomija nei pritaria, nei priešinasi Baltijos vals
tybių siekiams prisijungti prie NATO.

R. Dagys sakė. kad referen
dumo rengimo pradžiai reika
lingus dokumentus Vyriausia Balandžio pradžioje Kaune, prie buvusios Nepriklausomos L1 '.uvos prezidento Antano Smetonos aukštesniosios
n=ikai - generolui „Vėtrai".
jai rinkimų komisijai socde Karo mokyklos buvo atidengta paminklinė lenta kpt. Jonui T
Prano Abelkio nuutr.: Kauno įgulos kariniai daliniai pa1- uošę iškilmingai eisenai.
mokratai įteiks gegužės vidu
ryje. „Tačiau mums svarbiau
mobilizacijai nuostatas, reko
sia ne žūtbūtinai surengti refe
mendacijas dėl kariuomenes
rendumą, bet iššaukti aukšto
dalinių nuolatinio dislokavi
lygio politikų polemiką šiuo
mo, menevravimo ribų, gink
klausimu", pažymėjo jis.
pajėgų
padalinių
Jei kiltų grėsm valstybės luotųjų
Vilnius. balandžio 30 d.
perkėlimo
į
kitas
dislokavimo
suverenumui
ar
•eritorijos
(BNS) — Lietuvos Seimar>
trečiadienį vienbalsiai priėmė vientisumui ir gir.-Juoto už vietas taikos metu.
Valstybes gynimo
tarybos puolimo atveju Gy ima taryba
Pastaruosius 4 metus Val
1
įstatymą. 70 Seimo narių bal teiks rekomenda . iŠ prezi stybės gynybos tarybos veiklą
savo už tai. kad į prezidento dentui. Seimui ir vnausybei reguliavo
laikinasis
įsta
vadovaujamą Valstybės gyni del gynybos nuo gi: .-duotos ag tymas.
mo tarybą įeitų ministras pir resijos organizavii; \ dėl karo
ja neturėjo palikti Klaipėdos mininkas. Seimo pirmininkas. padėties ir dėl mol žarijos.
krašto Lietuvai, nes šis regio krašto apsaugos ministras ir
Gynimo taryba svarstys
nas atiteko SSRS po II pasau kariuomenes vadas.
— Iki p a v a s a r i o š a u k i m o
užsienio ir vidaus politikos
linio karo, kuriame sovietai
į
privalomąją
krašto apsaugos
Valstybes gynimo taryboje nuostatas, užtikrinant valsty
iškovojo pergalę.
tarnybą
pabaigos
likus ma
binį
saugumą
be.
teritorijos
bus svarstomi svarbiausi val
L. Gorbenko nuomone, Klai
žiau
kaip
mėnesiui.
į karinius
vientisumą,
koordinuos
val
stybės
gynybos
reikalai,
pėdos kraštas atiteko Lietuvai įskaitant valstybės institucijų stybes institucijų eiklą, susi dalinius jau prisistatė dau
tik todėl, kad „nesuveikė Rusi veikl4 valstybės
saugumo jusią su sa'igtvrv} užtik giau kaip pusė šiemet šau
jos valstybės mašina".
kiamų naujokų, nes šaukimo
svarstys
pagrin
užtikrinimo ir gynimo klausi rinimu,
***************************
tarnyboms
ypač pradėjo tal
dines valstybes pa-engimo
mais.
kinti
policija.
K a r a l i a u č i u s , balandžio
— Netikėtu žvilgsniu į
30 d. (BNS) — „Baltijos val
Lietuvos kalėjimus balandžio
stybės 'parazituoja' Rusijos
30 d. pažvelgė
dienraštis
sąskaita, gindamos savo val
„Lietuvos aidas" — jis pasako
stybinius tikslus įžūliai, kar
ja apie įkalinimo įstaigų bib
tais net agresyviai ir nesiskailiotekas ir daro išvadą, jog ten
tydamos su Rusijos valsty
Vilnius, balandžio 29 d. kilme.
biniais tikslais", pareiškė an 'BNS) — Valstybės saugumo
J. Jurgelis ta;p pat tiesiai knygų daugiau negu kaimo
tradienį susitikime su Rusijos departamento generalinis di neatsakė, ar val-tybės saugu bibliotekose.
ambasadoriumi
Lietuvoje rektorius Jurgis Jurgelis Sei mas klausosi kurių nors Sei
— L i e t u v o s t e a t r o sąjun
Konstantinu Mozeliu srities mo posėdyje atsisakė plačiau mo narių telefoninių pokalbių. gos vadovai prašo prezidentą
gubernatorius Leonid Gorben komentuoti užsienio specia Jis užtikrino, kad Lietuvos pi Algirdą Brazauską pasiūlyti
ko.
liųjų tarnybų veiklą Lietuvoje. liečių telefoninių
pokalbių Pensijų įstatymo pataisas, ku
Kaip pranešė gubernato
..Mes informuojame vyriau saugumas klau-usi tik turė riomis teatralams būtų numa
riaus spaudos atstovas Edu- sybę, bent jau premjerą, apie damas generalii o prokuroro tytos kai kurios lengvatos,
ard Gromovoj, susitikime su tai. ka pastebime', sakė J. leidimą. „{statymo požiūriu tarp jų — ankstyvesnės pensi
ambasadoriumi kalbėta, kad Jurgelis antradienį, atsakinė Seimo nariai neri: išimtis", sa jos, nes juk ..negalima versti
daugiau kaip ketvirtadalį val damas į Seimo narių klausi kė uepartameir direktorius, baleto artistų šokti ar solistų
stybinių pajamų Baltijos val mus, tačiau konkrečiai apie bet. klausti, ar t <ių yra, siūle dainuoti iki 65 metų. juk jų fi
stybės gauna, gabendamos tai kalbėti „labai plačiai au generalinį
pr< urorą
Kazį zinės galimybės yra ribotos",
Rusijos krovinius per savo ditorijai" atsisakė.
Pėdnyčią.
sakoma prašyme.
uostus. Susitikimo dalyviai
Tačiau J . Jurgelis teigė,
aptarė Lietuvos vienašališkai kad už šnipinėjimą iš Lietuvos
įvestus pervežimų geležin iki šiol nėra deportuotas no
keliais į Karaliaučiaus uostus vienas užsienio pilietis.
auksinis medalis ir 150.000
įkainius, kai kuriais atvejais
Paklaustas apie užsienio
dolerių apdovanojimas.
padidintus net 100 proc. Dėl specialiųjų tarnybų įtaką Lie
1973 m. John ir Alice Tyler
jų Karaliaučiaus uostai pati tuvos verslininkams, jis sakė.
įsteigtas ir Southern Califorria didžiulius nuostolius.
jog yra domimasi investuoja
nia universiteto skiriamas Ap
Daug sunkumų patina ir mo Lietuvoje užsienio kapitalo
linkosaugos medalis kiekvie
šioje srityje dislokuota kariuo
nais
metais įteikiamas ge
menė. Susitikime su ambasa ro trečdali srities gyventojų, o
riausiems
mokslininkams, sa
doriumi dalyvavęs pasienio valstybes skola jiems siekia
vo
veikla
ir darbais priside
kariuomenės
Karaliaučiaus 500 mlrd. rublių.
dantiems
prie
pasaulio retųjų
grupės vadas generolas leite
gyvūnų
išlikimo
bei aplinkos
n a n t a s Jevgenij Bolchovitin
Lietuva t i k i s i , j o g
apsaugos
projektų
įgyvendi
pranešė, kad Lietuva nepra
Karaliaučiaus s r i t i e s
nimo.
leidžia savo teritorija jokių
vadovo p a r e i š k i m a s t ė r a
Lietuvių kilmės 50-metė
karinėms dalims siunčiamų
„nesusiprati m a s '
mokslininke
dr. B. Galdikaitė
krovinių, taip pat maisto pro
Vilnius. Lietuva tikisi, kad
jau 26 metai studijuoja labai
duktų ir amunicijos. Tokius antradieni paskelbtas Kara
krovinius Rusija priversta ga liaučiaus srities gubernato
mažai pasaulyje žinomų žinbenti kariniu oro transportu ir riaus pareiškimas dėl „Klai
duolių-orangutanų gyvenimą,
taip pat patiria daug finansi pėdos krašto" priklausomybes
jų išlikimą, į laukinę gamtą
nių nuostolių.
aktyviai besiveržiant civiliza
tėra nesusipratimas, kuris
cijai.
Susitikime su K. Mozeliu L. niekada nepasikartos, tre
Savo moksliniais stebėjimo
čiadieni
pareiškė
aukštas
Lie
Gorbenko pasiūlė, kad kariuo
darbais ji atkreipė pasaulio
menes srityje butų „tiek. kiek tuvos URM pareigūnas.
dėmesį į nykstančias orangugalima išlaikyti" ..Kam ap
Lietuva mano. kad neatsa
tanų šeimas Borneo miškuo
gaudinėti save ir kankinti kingi Rusijos pareigūnų ban
I.<os Angele Tarptautinio se, priversdama Indonesia vy
žmones, jiems mokant atlygi dymai reikšti teritorines pre
nimus tris kartus per metus", tenzijas kaimyninėms val orangutanų foi > prezidentei. riausybę paskelbti tas rietai
sakė gubernatorius.
Frasei universiteto valstybiniais draustiniais.
stybėms galiausiai atsigręžia Simon
Dabar, kaip pranešė spau prieš,jim> pačius ir verčia abe profesorei, dr
irutei GakftDr Birute Galdikaitė, pati
dos
sekretorius.
kariškiai joti Rusija kaip gera bendra kaitei gegužes
<l Los An- eilę metų gyvendama Indone
drauge su šeimų nariais suda- darbe.
gėles bus įteik* s Tyler vardo sia džiunglėse, paskelbė ver-

Seimas priėmė Valstybės
gynimo tarybos įstatyną

Karaliaučiaus gubernatorius:
Baltijos valstybės lobsta Rusijos
sąskaita
G u b e r n a t o r i u s abejoja
K l a i p ė d o s krašto
priklausomybe Lietuvai

Nr. 84

Vienu

sakiniu:

S a u g u m o vadovas
nekomentavo Seimui užsienio
žvalgybinės veiklos

Dr. Birutei Galdikaitei — tarptautinis
apdovanojimas

L u x e m b u r g e vykusiame ES ir Turkijos užsienio reikalų
ministrų susitikime buvo pasakyta oficiali ES nuomonė, kad
Turkąįa ateityje galės tapti ES nare. Graikija ir Turkija taip
pat oficialiai susitarė dėl procedūros nesutarimams dei teritori
nių vandenų Egėjo jūroje spręsti. Tačiau Graikija ir toliau tebestabdo 375 mln. Ecu ES paramą Turkijai, reikalaudama, kad
Turkija nebegrasintų Graikijos suverenitetui.
M a s k v a tebereikalauja garantijų, kad besiplečiančios NATO
karinės struktūros nebus atkeltos į buvusias sovietų teritorijos
valstybes, trečiadienį patvirtino Rusijos UK ministras Jevgenij
Primakov derybose su JAV Valstybės sekretorės pavaduotoju
Strobe Talbott. Po derybų Rusijos URM paskelbė pareiškimą,
kuriame teigiama, kad Maskva vis dar tikisi gegužės 27 d. Pa
ryžiuje pasirašyti naujo bendradarbiavimo susitarimą su
NATO, tačiau leidžia suprasti, jog lieka priešiška NATO plėtimuisi, o kaip vieną jo sąlygų, reikalauja padaryti pataisų
įprastinės ginkluotes apribojimo sutartyje.
T e h e r a n a s . Irano dvasinis vadovas ąjatola Ali Khamenei
trečiadienį nurodė L'žsienio reikalų ministerijai neleisti Vokie
tijos ambasadoriui sugrįžti į Teheraną. Irano radijas pranešė,
kad į Teheraną neleidžiama grįžti ir Danijos ambasadoriui.
Irano užsienio reikalų ministras Ali Akbar Velayat sakė. kad
Teheranas nesigailės, o dar ir džiaugsis, jei Vokietijos ambasa
dorius niekada negrįš į Iraną.
V a r š u v a . Baltarusijos prezidento Aleksandr Lukašenko
naudai dirba visa respublikos KGB vadovybė, teigia Baltarusi
jos liaudies fronto vadovas Zenon Pozniak. Pasak jo, dabarti
niai įvykiai Baltarusijoje primena didelį psichologinį eksperi
mentą, kuris daromas su visa tauta.
V a š i n g t o n a s . JAV ambasadorius Baltarusijoje Kenneth Yalovvitz antradienį grįžo į Minską, pasiryžęs spausti prezidentą
Aleksandr Lukašenko atsisakyti savo diktatoriško valdymo.
Kovo 27 d. Yalovitz buvo atšauktas konsultacijų po to, kai iš
Baltarusijos buvo išsiųstas žemesnio lygio Amerikos diploma
tas, dalyvavęs demokratiniame mitinge.
V a r š u v a . Lenkijos premjeras Wlodzimierz Cimoszevvicz pa
smerkė kai kurių ES valstybių bandymus kelti Lenkijai reika
lavimus del prekybos, pasinaudojant netvirtomis Varšuvos po
zicijomis derybose su ES. Neseniai Lenkija, paklusdama Ispa
nijos reikalavimui, nuo 22 iki 7 proc. sumažino pridedamosios
vertės mokestį importuojamiems citrusiniams vaisiams. Jei ji
to nebūtų padariusi, būtų sužlugęs labai svarbus kasmetinis
Lenkijos ir ES tarybos susitikimas Luxemburge.
V a š i n g t o n a s . JAV gynybos sekretorius William Cohen ant
radienį pagyrė Rumuniją, pasiekusią didelių laimėjimų ekono
mikos ir karinėje srityse, sakydamas savo kolegai iš Rumunijos
Victor Babiuc. kad Rumunijos kandidatūra į NATO buvo
„svarstoma".
M a s k v a . Prieš prasidedant naujam derybų su NATO ratui,
Maskva sustiprino kritiką, nukreiptą prieš NATO plėtimą.
Prezidentas Boris Jelcin vėl patvirtino savo opoziciją NATO
plėtimui laiške D. Britanijos premjerui John Major. Politikos
apžvalgininkų nuomone, persilaužimo atvykstančios į Maskvą
JAV Valstybės sekretorės Madeleine Albright derybose su Ru
sijos L'R ministru Jevgenij Primakov tikėtis sunku. Tačiau
Maskva nuolat laikosi taktikos — prieš derybas akcentuoti
savo griežtą nuostatą, tikėdamasi jų metu laimėti kuo daugiau
nuolaidų. Vakarų diplomatų nuomone, pažanga derybose yra
gyvybiškai svarbi, norint, kad NATO ir Rusijos susitarimas bū
tų pasirašytas iki Madrido susitikimo.
Roma Italijos UR ministras Lamberto Dini straipsnyje, pa
skelbtame laikraštyje „Corriere della Serą" perspėjo, kad Itali
ja nepritars paskubomis vykdomai ES struktūrinei reformai,
paremtai, anot jo. ..minimalistiniais sprendimais". Jei nepa
vyks susitarti dėl tikrų reformų, tai bus sustabdyta pati ES
plėtimosi raida, rašė Dini. pabrėždamas, kad esama tikslų,
kurių negalima atsisakyti.
D u š a n b ė . Tadžikistano teisėsaugos institucijos nagrinėja
kelias pasikėsinimo į prezidentą Emomal Rachmonov aplin
kybes. Trečiadienį E. Rachmonov einant susitikti su Chodžent
miesto gyventojais į jj buvo mesta granata. Per sprogimą 2
žmonės žuvo ir 49 buvo sužeisti. Pats prezidentas buvo nesun
kiai sužeistas skeveldra į koją. Granatą metęs teroristas suim
tas. Kaip pranešė šaltinis respublikos karinėse struktūrose,
nusikaltimą galėjo užsakyti niekam nepavaldžios ginkluotos
^•apuotes. kurios nenori, kad padėtis Tadžikistane normali
zuotus!.
tingų ekologinių darbų, jos
patyriam naudojasi daugelio
pasaulio valstybių mokslinin
kai, universitetų studentai.
1997 m. Tyler premijų lau
reatais taip pat fap<> dr J a i '
Godai ir dr. George Ii. Schaller.
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LIETUVIU
DETROIT, MI
MOTINOS DIENOS
MINĖJIMAS
Sekmadienį, gegužės 11 d.
10:30 v. r., Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje bus aukojamos
šv. Mišios už motinas. Tuoj po
Mišių parapijos salėje vyks
minėjimas — trumpa pro
gramėlė, rengiama Detroito
Lietuvių organizacijų centro
(D.L.O.C). Visos motinos ir
močiutės kviečiamos atsilan
kyti, o visuomenė kviečiama
dalyvauti ir parodyti moti
noms atitinkančią pagarbą.
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V4 metų 3 men.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$4000
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60 00
$45.00
$35 00
Užsakant į Lietuva.:
(Air cargo)
$100.00
$55.00

nas, kuris nustato JAV LB
veiklos kryptį ir veiklos bū
dus, priima ir keičia įstatus ir
taisykles.
Taryba
isrrr.K.a
krašto valdybos pirmininką,
tvirtina krašto valdybos r.arius, taip pat renka garbe.s
teismą ir kontrolės komisiją.
Taryba tvirtina krašto valdy
bos ir jos institucijų veiklus
planus, sąmatas, finansines
apyskaitas
ir
kiekvienais
metais vykstančiose sesijose
išklauso pranešimus apie vyk
domą veiklą. Taryba savo
veiklos kadencijai taip pat
išsirenka bent trijų asmenų
JAV LB Tarybos prezidiumą.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Sekmadienį, gegužės 4 d.,
švęsime pirmąjį gegužės mė
nesio
sekmadienį.
Nusis
tovėjusiu papročiu kasmet Šv.
Antano parapijos bažnyčioje,
tuoj po 10:30 v. r. šv. Mišių,
buvo giedama Marijos litanija.
Tad ir šiais metais bus gieda
ma Švč. Mergelės Marijos lita
nija. Mūsų parapijos narių vis
mažėja, tad stengiamės iš
laikyti visus lietuviškus pa
pročius. Yra įdomu pažymėti
ir pasididžiuoti, kad Šv. Anta
no bažnyčioje yra aukojamos
šv. Mišios lietuvių.kalba sep
tynias dienas savaitėje. Tik
sekmadieniais vienos Mišios
aukojamos anglų kalba, o an
tros Mišios — lietuvių kalba.
Prašome visų atsilankyti ir
išklausyti šv. Mišias ir viso
mis širdimis ir jėgomis giedo
ti, kad Marija išgirstų mūsų
maldas ir padėtų mums, mūsų
parapijai ir Lietuvai.

JAV LB Tarybos rinkimai
yra vykdomi per apygardas,
kurių JAV Lietuvių Bendruo
menėje šiuo metu y r a devy
nios. Michigano apygardos
rinkiminei komisijai vadovau
j a dr. Romualdas Kriaučiūnas
iš Lansingo apylinkės, kiti na
riai yra Vytautas Jonaitis iš
Grand Rapids ir Danguolė
Majauskaitė iš Lainsburg. Mi
chigano apygardoje yra trys
apylinkės ir kiekvienoje iš jų
yra taip pat sudarytos rinki
minės komisijos. Grand Ra
pids apylinkės rinkiminei ko
misijai
vadovauja
Petras
Treška, Lansingo — Lina
Anužienė, Detroito — Juozas
Orentas. Detroito komisijos
kiti nariai yra Vilija Idzelytė,
Regina Juškaitė, Algis Rudis
ir Vigą Šimaitytė.

Regina J u š k a i t ė
„ŠYPSENĖLĖS"
KONCERTAS
„Saulutės", Lietuvos vaikų
globos būrelis pakvietė Ne
ringą Nekrašiūtę ir Laimą
Lapkauskaitę
koncertuoti
JAV-se. Koncertas jau vyko
St. Petersburg ir Daytona
Beach, Floridoje. Gegužės 3
dieną koncertuos Washingtone, o gegužės 4 dieną — Baltimore. Šeštadienį, gegužės 10
dieną koncertuos Detroite.
Geg. 18 — Čikagoje ir birželio
1 d. — Los Angeles.
Detroite
koncertas
vyks
šeštadienį, gegužės 10 d., 5
vai. p.p. Dievo Apvaizdos
Kultūros centre. Koncertą glo
boja „Žiburio" lituanistinė mo
kykla. „Žiburio" mokyklos tė
vų komitetas pavaišins daly
vius lietuviško maisto patieka
lais. „Žiburio" mokyklos moki
niai taip pat dalyvaus kon
certo programoje. Po koncerto
bus proga pabendrauti su 11
metų Neringa Nekrašiūtę ir
jos mokytoja Laima Lapkaus
kaitę. Bus proga įsigyti vaizdi
nių ir garsinių koncerto įra
šymų. Visus kviečia „Žiburio"
lituanistine mokykla ir „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos
būrelis.
LB DETROITO
APYLINKĖS GEGUŽINĖ
LB Detroito apylinkės valdy
ba, kuriai pirmininkauja Ni
jolė Zelwinder, praneša, kad
gegužinė po stogu Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre ren
giama š.m. gegužės 18 d., tuoj
po šv. Mišių. Gegužinėje meni
ne programą atliks Toronto
„Aras". Visuomenė kviečiama
gegužinėje ir koncerte daly
vauti.
lm
JAV LB XV TARYBOS
RINKIMAI
JAV Lietuvių Bendruomene
ka^ treji metai renka tarybą.
Ši jau bus penkioliktoji. JAV
LB Taryba yra vyriausias JAV
Lietuvių Bendruomenes orga-

Rinkimai vyks du gegužės
mėnesio savaitgalius, tai ge
gužės 17 ir 18, 24 ir 25 d. De
troite bus dvi rinkimų būs
tinės: Šv. Antano parapijoje
(1750 25th St., Detroite) ir
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijoje (25335 W. Nine Mile
Rd., Southfielde). Prabalsuoti
galima ir raštu. Balsavimo la
pelius galima gauti pas rinki
minės komisijos narius, ku
riuos reikia atsiųsti iki nu
statyto laiko. Detroito apy
linkėje daugiau informacijų
galima gauti pas Juozą Orentą.
Michigano apygardoje į XV
JAV LB Tarybą sutiko kandi
datuoti šeši asmenys: Gražina
Kamantienė, mokytoja (Grand
Rapids), Vytautas Kamantas
(Grand Rapids), Vytas Petru
lis (Detroitas), inžinierius, Al
gis Rugienius (Detroitas), inži
nierius, Janina Udrienė (De
troitas), matematikos instruk
torė ir Jonas Urbonas, inži
nierius (Detroitas).
Balsuoti turi teisę visi JAV
gyvenantys lietuviai, ne jau
nesni kaip 18 metų ir regist
ruoti JAV LB apylinkėje. Už
siregistruoti galima ir rin
kimų metu.
Rinkimų metu taip pat bus
galima išsiųsti laiškus JAV
Kongreso atstovams, prašant
paremti H. Con. Res. 10, kuri
yra pasiūlyta Kongreso atsto
vo Solomon, remianti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos NATO
narystę.
Liuda R u g i e n i e n ė
Michigano apygard<»
pirmininke

St (Vtershur^. Ki.rniujtii-' gyriaus vairi •: :r revizijos komisija lšk.:sf<i:
K Tri'imaniene, direktore A. Grinienė, direktore dr. A. Valiene, E. Jasait.eaė, dr. A Dndttein.e::e .Stovi
i'. Baukys, A. Plepys, A.
Baukienė ir A. Daunys

LIETUVOS

VYČIŲ VEIKLA

NAUDINGA PASKAITA
112-OSIOS KUOPOS
SUSIRINKLME
Balandžiol5 d. 112-osios Vy
čių kuopos mėnesinis susirin
kimas 7:30 vai. vak. vyko Švč.
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. Susirinkimą
pradėjo ir jam vadovavo pirmininkė Julija Zakarka, pakviesdama dvasios vadą kan. Vac
lovą Zakarauską
sukalbėti
maldą. Po to kun. Zakaraus
kas savo žodyje priminė, kad
balandžio mėnuo Vyčiams yra
labai svarbus, nes 1913 m. ba
landžio mėnesį Mykolo Nor
kūno pastangomis buvo įkurta
Lietuvos Vyčių organizacija,
kuri greit patraukė daug lietuvisko jaunimo. Jie daug pasidarbavo atkuriant Nepriklausomą Lietuvą; daug nuveikė ir
pavergtos Lietuvos vadavimo
darbe. J i e liko Lietuvai išti
kimi iki šios dienos.
skaidrės įspūdingai atvaizda
vo jos darbus, gyvenimą ir
įsikūrimą Lietuvoje. Generole
Kerą. gyvendama Lietuvoje,
matė didelį reikalą remti li
gonius ir našlaičius, todėl ji
savo honorarą- 200 dol. pas
kyrė ..Lietuvos vaikų viltis"
organizacijai.
Omahos Moterų klubas, su
prasdamas, kad vaikai yra
mūsų ateitis, šiame susirin
kime nutarė 1,000 dol. skirti
Kauno Jėzuitų gimnazijos Mo
kytojų fondui, tikėdamos, kad
Ši „sėkla" neš gerą „derlių".
Tik gerai paruošti mokytojai
galės geriau perduoti žinias ir
paruošti mūsų jaunimą. O
tai padės Lietuvai išsivystyti į
savarankišką demokratiniais
pagrindais besitvarkančią valsrvbc.

OMAHA,NE
RETA VIEŠNIA
Š.m. balandžio 6 d. Omahos
lietuvių Moterų klubo susirin
kime dalyvavo garbinga vieš
nia - Brigados generole Tiiu
Kerą. Ši, estų kilmės Vokieti
joje gimusi, o mokslus Ameri
koje baigusi, jauna moteris yra
atsakingose pareigose JAV
aviacijoje. Nuo 1993 iki 1995
metų ji buvo JAV atašė Vil
niuje. Jos pareigos buvo supa
žindinti lietuvius su JAV poli
tika, o amerikiečius- su lietu
vių politika, galvojimu ir atsi
kūrimo vargais. Generolės pa
skaita buvo labai įdomi, o

Danute S ;iskiene ir paskaitininke
lietuvių rr.otenj klubo susirinkime

Sekretorė Garry Chapman
perskaitė buv. susirinkimo
protokolą, o Kiti valdybos na
riai atliko pranešimus apie
savo atliktu; darbus. Pirmi
ninkė primine, kad metinis L.
Vyčių suvažiavimas vyks š.m.
rugpjūčio mėnesį, ragino visus
jame dalyvauti. Oficialioji Seimo dalis bu-o baigta malda.
Po to pirmininkė kvietė visus
prie vaišių ir kavutės, kurias
paruošė vyte; seselės Angelė,
Teresė ir Tercizija.
Pasistiprinus, šios dienos
prelegentas Tim Summers,
Šv. Kryžiaus ligoninės vaisti
ninkas, savo paskaitoje išsa
miai nurodė vaistus, gauna
mus be recepto, o jų esama la
bai daug, ir jie padeda nuo
įvairiausių iigų, tik reikia saugotis, kad jie nesukeltų antrinį efektą. Tada reikia kreip
tis į gydytoją.
Taipgi buvo trumpai pa
minėtas Aivinos Giedraitienės
gimtadieni? ir jai sugiedota
„Ilgiausių metų".
Gegužės mėn. susirinkimas
bus paskutinis prieš atosto
gas, o po jų kitas vyks tik
rugsėjo mėnesį.
Susirinkimas praėjo gyva; ir
įdomiai.
Apol. P. Bagdonas
LIETUVOS VYČIU
VIDURIO ATLANTO
RAJONO
SUVAŽIAVIMAS

Po Mišių dalyviai susirinko
Šv. Marijos parapijos salėje
pietums. S u s i r i n k i m ą malda
pradėjo vidurio Atlanto rajono
pirmininkas E d w a r d Barkovvski. Lynn McCafferty, 136
kuopos p i r m i n i n k ė , pasveiki
no atstovus ir svečius. Susi
kaupimo m i n u t e buvo prisi
mintas neseniai amžinybėn
pasitraukęs 109 kuopos narys
a.a. Anthony Kober. Pirminin
kas Barkowski apibūdino pra
ėjusį C e n t r o valdybos susirin
kimą, įvykusį 1996 m. spalio
18 d. Visi valdybos nariai pra
nešė apie savo a t l i k t u s dar
bus.
Buvo pasiūlytos ir priimtos
kelios rezoliucijos. Pavasario
suvažiavimas vyks balandžio
mėnesį. Rudeninis suvažiavi
mas
planuojamas
rugsėjo
mėn. Vidurio Atlanto rajonas
po 100 dol. aukos: „Pagalba
Lietuvai", Lietuvos Vyčių sti
pendijos komitetui, Lietuvių
katalikų religinei šalpai ir
Specialiai olimpiadai (special
olympies) Eddy S k a m r a k a s .
Lietuvos Vyčių 84-to suva
žiavimo leidiniui išleisti bus
skiriama 50 dol. auka.
Po susirinkimo vyko laimė
jimai ir užkandėliai. Kitas r a 
jono
susirinkimas/suvažiavi
mas rugsėjo 2 8 d. vyks Masbeth, N e w York. Tą suvažia
vimą globos Masbeth 110 kuo
pa.
M a r y R . Kober
vertė R e g i n a J u š k a i t ė

L I E T U V O S VYČIU
C E N T R O VALDYBOS
SUVAŽIAVIMAS

Tik šeštadienio laida

$55.00

Užsakant i užsieni
oro paltu
Tik šeštadienio laida

$500.00
$160.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
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Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
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nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

ir vietovės ir kt. bus įtrauktas
į kompiuterio pasaulinio tink
lo (vvorld wide web site) lapą.
Stengiamasi turėti elektroninį
paštą (E-mail). Bus sudaro
mas komitetas vykdyti šiuos
naujus planus. Pirmininkė
Evelyna Oželienė apibūdino
dalyvavimą ALTo posėdžiuose
ir susitikime su Lietuvos am
basadoriumi Amerikoje dr. Al
fonsu Eidintu. Lietuvos Vyčių
fondo pirmininkė Loretta Stukienė apibūdino šių metų ra
šinių konkursą, prašydama,
kad visi Centro valdybos na
riai praneštų ir ragintų savo
kuopų narius dalyvauti kon
kurse. Šių metų tema bus apie
Šv. Kazimierą, Lietuvos Vyčių
globėją, jo gyvenimo pavyzdį
ir reikšmę mums. Vienas gar
bės narys paaukojo stambią
auką fondui. Buvo n u t a r t a tos
sumos palūkanas , naudojimą
pavesti archyvų komiteto nuo
žiūrai. Šv. Kazimiero gildijos
pirmininkė Anne Wargo pra
nešė, kad 1998 m. kovo 4 d.
s u k a k s 50 metų Šv. Kazimiero
kolegijai Romoje. Buvo nus
pręsta, kad Centro valdyba
koordinuos maždaug 8 dienų
maldininkų kelionę į Romą.
Kainos ir smulkesnė informa
cija bus paskelbtos spaudoje.

• Pasaulyje gyvena dau
giau kaip 3.8 mln. lietuvių, iš jų
2.9 mln. gyvena Lietuvoje ir
apie 900,000 — užsienyje. Pagal
gausumą lietuviai tarp pasaulio
tautų užima 124 vietą. 1993 m.
sausio 1 d. Lietuvos Respubliko
je buvo 3,738,800 gyventojų.

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S.RkJgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709
ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave.. Soite 310
NaperviBe. IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 Highlann Ave..
Tower 1 .Surte 3C
Downers Grove, IL 60515

TeJ. (630)435-0120
DR. L PETREIKIS
DANTLi GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.

Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hk*ory Hito, IL
Tel. (708) 598-8101

J i m Geiger, 96 kuopos 84-ojo
Valandos pagal susitarimą
metinio Lietuvos Vyčių suva
žiavimo pirmininkas, apibū EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
dino pasiruošimus metiniam 4647 W. 103 S t , Oak L*wn, IL
seimui; aptarta jo darbotvar Pirmas apyl. su Northwestem un-to
ke. 84-ojo suvažiavimo šūkis diplomu, lietuviams sutvarkys dantis

— „Tikėjimas, šeima ir kil
mė... mūsų stiprybė". Veiks du
diskusijų būreliai, kuriems
Lietuvos Vyčių Centro val vadovaus iždininkas John Bal
dybos ir komitetų pirmininkų t r u s ir ritualų pirmininkas
posėdis š.m. balandžio 19 d. J o h n Mickūnas.
vyko Dayton. Ohio. Dalyvavo
Po pietų pertraukos Centro
33 nariai iš Illinois, Michigan, valdybos pirmininkė Evelyna
New Jersey, New York, Ohio, Oželienė sukvietė visus narius
Pennsylvania, Rhode Island ir ir komiteto pirmininkus ir jų
Tennessee valstijų. Suvažia visų vardu pasveikino ryšių su
vimą globojo 96 kuopa, vei visuomene pirmininkę Reginą
kianti Dayton. Posėdis vyko J u š k a i t ę ir jos sužadėtinį Rim
Švento
Kryžiaus
parapijos gaudą
Švobą jų artėjančių
salėje.
vestuvių proga ir palinkėjo
Prieš p r a d e d a n t posėdį k u n . gražiausių gyvenimo dienų.
Michael Hollaran, Šv. Kry Centro valdybos vardu įteikė
žiaus parapijos klebonas, su
puikias vestuvių dovanas. 96kalbėjo maldą. 96 kuopos var
tos kuopos vardu pirmininkas
du p i r m i n i n k a s Robert P a n t
Robert Pan ir Lauretta Pant
pasveikino visus dalyvius. Po
irgi įteikė labai gražias dova
sėdžiui vadovavo Centro val
nas bei pyragą su užrašu
dybos p i r m i n i n k e
Evelyna
„Sveikiname Reginą ir Rimą".
Oželienė.
Sveikinimai gražūs, nuoširdūs
Valdybos nariu ir komitetų
pirmininku pranešimai buvo ir šiltai priimti.
M a l i n t i visiems dalyviams.
Posėdžio uždarymo maldą
Vyku ateities darbų svarsty sukalbėjo Vidurio centro rajo
mai Iždininkas J o h n Baltrus no pirmininkė Elena Mika
pranešė iždo stovi ir valdybos lauskas.
narių kelionėms į posėdžius
Ateinantį Centro valdybos
atvykti, išlaidas. Agnės Mic
posėdį
numatyta šaukti š.m.
kumis, pirrr.un pirmininkes
r.mpjūėio
8 d. vakare 'per 84pavaduotoja
pranešė
apie
ąjį
seimo
suvažiavimą) Holistatuto per/.iurejima. Mark
Bell. iždo patikėtinis pranešė, day Inn viešbutyje, Fairborn,
kad Lietuvos Vyčių žinutės, Ohio.
Omahos
renginiu kalendorius, kuopos
Regina J u š k a i t ė

Šiemet Lietuvos vyčių vidu
rio Atlanto rajono pavasarinis
suvažiavimas vyko kovo 9 d.
Suvažiavimą globojo 136 Hudson-Mohawk kuopa. Dalyvavo
52 atstovai iš 5 kuopų. Kun.
B. Gustas. 136 kuopos dvasios
vadas, aukojo šv. Mišias Šv.
Kr>žiaus bažnyčioje. Schenectadv, NVu '-. >rk.

$250.00
$85.00

už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel.708-422-8260
EDMUNDAS VOJNAS, M.D..S.C.
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S Archer Ave (prie Austin)
Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave . Elgin, IL 60120
Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą
CanMac Diagnods, LTD.
6132 S. Kedzie Ave
Chicago. IL 60629
Tel. 77*436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
K A R D I O L O G A S • SlRDIES L I G O S

7722 S Kezie Ave.
Chicago. IL 60652
Kab tel 773-471-3300

DR. AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 VV.95 St. Tel. 70*422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v p p -7v v . antr 12 30-3v p p
treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p,p
penk'ad ir šeštad 9 v r -12 v p p.

JELCINO NESĖKME
VOKIETIJOJE

Danute

Ne mes

KAZYS BARONAS
Mūsų. k o r e s p o n d e n t a s Europoje

Viena labiausiai negyjančių
opu užsienio lietuvių tarpe
Grįžus B. Jelcinui į namus, ventojų pažiūros'.' Vokiškos
yra mūsų senosios kalbos ža
Vokietijos spaudoje pasirodė spaudos nuomone, tą parodys
lojimas parankiai vadinamais
platūs komentarai, prieinant ateitis. įsijungus j vyriausybes
tarptautiniais žodžiais, kurie
vieningos išvados, kad Rusijos gretas jaunos kartos atsto
nėra kas kita, kaip angliški ar
prezidentas grižo tuščiomis vams — Niemcovui ir Čiubais.
kitos kalbos skoliniai su pri
rankomis. Iš tikrųjų B. Jelci Jaunoji karta norinti valstybe
kergtomis lietuviškomis galū
nas iš savo ..draugo" kancl. H. įstatyti į laisvos rinkos ir tarp
nėmis. ..Modernioji" lietuvių
Kohl tikėjosi stiprios paramos, tautinio bendradarbiavimo vė
kalba, su kuria susiduriame
nes jo patarėjai reikalavo ke žes, laikydama konfrontaciją
Lietuvos spaudoje, susitikę iš
lių svarbių klausimų išspren labai blogu žingsniu. Maskvai
tėvynės atvykusius a r patys
dimo: 1. negalint sulaikyti yra būtinas glaudus ekonomi
ten nukeliavę, yra tiesiog per
su
Lenkijos, Čekijos bei Vengri nis bendradarbiavimas
k r a u t a barbarizmais, kurie,
jos įjungimo į NATO. reikia Vakarais. Taip pat nėra kitos
kaip užkrečiamos ligos viru
dėti visas pastangas, kad tose išeities saugos klausime. Tie
sai, nejučiomis jau įsipilietina
valstybėse nebūtų
laikoma sa, šiuo metu Rusijos - Kinijos
ir mūsų t a r p e Nepaisant,
svetima kariuomenė; 2. dau santykiai yra labai geri, ta
kaip su ta invazija stengiamės
giau jokių kitų valstybių įjun čiau kiekvienu metu gali
kovoti, neišvengiame jos ir
gimo į NATO eiles, ypač Lietu sprogti teritoriniai ginčai, o
„Drauge", ypač pirmame pus
vos, Latvijos ir Estijos. Pasiro draugystė su Iranu gali baig
lapyje, kur
panaudojamos
do, kad H. Kohl į tuos rusų tis įtakos praradimu arabų
naujausios, tą pačią dieną
reikalavimus nekreipė jokio kraštuose.
Palangos tiltas.
Nuotr. Baniutt-s Kronient'S
atsiųstos, žinios ir nepakan
dėmesio ir, kaip vokiška spau
ka laiko j a s atitinkamai per
Nedidelė yra Maskvos ..žai
rimą baltiečių remiamai rezo
da rašė. kancleris tiesiog igno dimo" aikštė. Tokiu pavyzdžiu
kratinėti, išrankioti nevarto
liucijai HCR 10 del NATO
ravo. Tad. valio kancleriui!
t i n u s žodžius. Šio puslapio re
gali būti Gudija, siūlant Niem
išplėtimo, ją
pasirašydami,
daktore kantriai ravi sveti
B. Jelciną- turi susitaikyti covui ir Čiubais atidėti są
kaip tarpininkai. Atrodo, kad
mybes, net sudarinedama pa
E. RINGUS
klausimą.
Reikia
su patarėjų padą rytom klai jungos
bus nelengva pasiekti reika
galbinį žodynėlį, į kurį įra
dom, nes savo kampanija džiaugtis, kadangi jaunoji kar
Maskvos gyventojui, gyve- tarp įvairių naujų verslų, atsi- lingą pritarėjų skaičių — 80.
šytas
..aljansas, asociacija,
prieš NATO jie visą politiką ta nori Kremliui įrodyti, kad nančiame bute su kitomis rado dat vienas, kitur ne
P a t i r t a , k a d Atstovų rūmų
stabilus,
turas, balotiruotis,
privedė prie akligatvio Vaka NATO nėra grėsme Rusijos šeimomis, staiga mirė motina. girdėtas.
Tvarkai
suirus. narys, Curt Weldoo, kuris
lyderis, koncernas, readmisirai supranta, kad Rusijoje dar demokratijai ir laisvai rinkai. Pakviestai gydytojai nieko Maskvos gyventojai tragiš
anksčiau
buvo
nusistatęs
ja. šelfas, aukcionas, publi
nėra demokratijos. Užtenka Priešingai. Vakarų pastovu kito neliko tik konstatuoti kuose momentuose jau keletą
prieš šią rezoliuciją, pakeitė
kuoti, reisas, videoklipas. rei
prisiminti Čečėnijos
karą. mas, lydimas pasikalbėjimų ir mirtį. Sūnus buvo priverstas metų turi vargo prisišaukti
nuomonę ir dabar jai pritaria,
tingas, komisaras, balai, de
*Jeigu nebūtų to siaubingo gerų mostų, verčia Maskvą mirusią motiną išvežti. Gydy policiją ar tikrąją greitąją pa
nes buvo stipriai paragintas
valvacija" ir tiek daug kitų.
karo Kaukaze, gal lenkai, če apgalvoti dabartinę savo pa toja įspėjo sūnų. kad greitoji galbą transportui i laidojimo
savo rajono Pennsylvanijoje
kad ir suminėti neįmanoma.
kai, vengrai, lietuviai, latviai, dėtį. Pirmi žingsniai jau pasi pagalba reikalaus pusantro namus. Vieni ir kiti delsia at
balsuotojų. Čia daug prisidėjo
rodė,
įjungiant
Rusiją
į
septy
estai, matydami Rusijoje de
milijono rublių.
vykimą, kartais net dienomis. g a u s u s Lietuvos Vyčių atsilie
Bet kas gi gali visus iš
mokratiją, nesiveržtų į NATO nių stipriausių pasaulio eko
— Ar už lavono išvežimą rei Tokią padėti išnaudojo naujai pimas i ALT skelbtą laiškų rankioti, kai kasdien vadina
Tačiau Kaukazas buvo geroka nominiu valstybių tarpą.
kia mokėti? — paklausė dvejo sudarytos „kontoros" — lavo rašymo vajų. Daugelyje ALTo mieji naujadarai dygsta kaip
pamoka. Rytų ir Pietų Euro
nų transportas. Kodėl ne° atstovo aplankytų Kongreso grybai po šilto lietaus? Gerai,
Po B. Jelcino į Bonną atvyko pai priblokštas sūnus.
pos valstybėms", — rašė vo I.enkijos prez. A. Kwasniews— Dabar už viską reikia mo Greitosios pagalbos sanitaras narių
raštinių
rasta, kad kad mūsų skaitytojai taip uo
kiečių spauda.
ki. Pasikalbėjime su liberali kėti, — atreže gydytoja ir pa uždirba tris milijonus per dėmesys šiai rezoliucijai svy liai stovi lietuvių kalbos gry
mėnesį. Tuo tarpu privatūs ruoja pagal balsuotojų parody numo sargyboje ir nepralei
Matoma maža prošvaiste: niu
Miuncheno
dienraščio ėmė telefoną.
„lavono
medžiotojai" tiek pat tas p a s t a n g a s .
keli tuzinai Rusijos parlamen ..Sueddeutsche Zeitung" ben
Greitoji pagalba stebėtinai
džia nei vienos klaidos. Būtų
to demokratinio sparno atsto dradarbiu š.m. balandžio 20 d. greit atvažiavo ir tuojau parei- gauna per dieną, kai atranda
d
a r geriau, jeigu tėvynėje kal
Tikimasi, kad kong. Henry
vų įsijungė į dialogą su Atlan jis pažymėjo, kad Lenkija ne kalavo užmokesčio. Kiek pasi- pacientą, todėl kova dėl lavobininkai
kiek griežčiau pri
Hyde iš Illinois siūlys Užsie
to sąjungą, kadangi NATO nori likti buferine valstybe, derėjus, sūnus sugebėjo su- nų per paskutinius porą metų
žiūrėtų
svetimžodžių
antplūdį
nio reikalų komitetui priimti
šiandieną reiškia pastovumą, bet stipriai įjungta į Vakarų rinkti
pusę
reikalaujamų sustiprėjo. Miesto greitosios rezoliucija vienbalsiai ir per ir nebūtų per daug atlaidūs.
laisvą rinką, demokratiją. Siu karinę sąjungą. Lenkija nu pinigų. Likusius žadėjo duoti pagalbos buvo privačiųjų įspės t u m t i ją išimtinai greitu bū galbūt net įvedant pabaudas
atstovų nuomone, gera kaimy mato 2004 m. savo armiją rytojaus dieną. Sanitarai, pa tos neskubėti s šaukimus —
du, suspenduojant įprastinį, ar bent viešus papeikimus pa
nystėj? turėti NATO vals sumažinti
iš 200,000 iki tikrinę gautus pinigus, sku nekonkuruoti su jų verslu.
tiems aršiausiems nusižengė
ilgesnį procesą.
tybes. Bet B. Jelcinas ir toliau 180,000 karių. Maskva reika biai išvažiavo. Tiesa, jie paliko
Prie naujo verslo prisidėjo ir
Sen. Diek Durbin ragina ad liams. Nenorime net prileisti,
sako. kad NATO plėtoti yra lauja iš Lenkijos nekeisti ka kvitą su lavoninės adresu.
gydytojai. Už perleidimą miru ministraciją tiesioginiu būdu kad lietuvių kalba, amžiais
didžiausia klaida. Patarėjai rines struktūros. Į tai A KwasKitą rytą sūnus nuskubėjo į siojo naujiems verslininkams privesti Baltijos šalis prie besididžiavusi savo sena kil
eina dar toliau, numatydami nieski atsako: geras Krem lavoninę, bet motinos ten ne- dalis jų
uždarbio patekdavo įvairių paramos šaltinių, įvar me bei žodingumu, dabar turi
sudaryti n? ią karine sąjungą liaus sąmojus! Lenkija yra pri rado. Lavoninės tarnautojams į gydytojo rankas. Maža dalis
dinus j a s įvairiuose įstaty griebtis svetimybių sąvokoms
su Kinija, ' dija, Iranu. Be to. versta keisti karinę struktūrą, jis parodė gautą kvitą, ku- atitekdavo ir laidotuvių įstaimuose, kurie aprūpintų lėšo ar daiktams pavadinti. Nejau
Rusijos gyventojų tarpe pasi būdama NATO nare. ar ne.
riame tačiau nebuvo greitosios goms. Panašiai pradėjo elgtis mis NATO išplėtimo projektą. gi turės iš kapu keltis Anta
reiškė priešvakarietiški balįr poliklinikos naudojant „pri- Šis senatorius iš Illinois tiki. n a s Baranauskas ir parašyti
Lenkija priklausė Varšuvos pagalbos adreso nei telefono.
— Tave skaudžiai apgavo, vačius" patarnautojus, kai jos kad kong. Gerald Solomon poemą. įrodydamas visiems
sąjungai, jos kariniai oraKą į tai vokiečių spauda'.'' uosčiai buvo vakarinėje Lenki — rankas išskėtęs pasakė !a- p r i e mirties liudijimo pri- pasiūlytos rezoliucijos tekstą mušu kalbos niekintojams,
dėdavo tran-portuotojų adre- būtų galima dar sustiprinti kad lietuvių kalba ..ne pie
Rusai patys kalti, kadangi ant jos dalyje, kadangi jų paskirtis voninės tarnautojas.
Tik po dviejų dienų sunūs sus.
mažos ugnelės užpylė alyvą buvusi bombarduoti Paryžių,
Baltijos valstybių naudai. Pa menų ir mužikų kalba", kad ji
Reikia pažvrneti. kad per gal jį, Baltijos kraštų atstovai tinkanti ir Šiam, ir kitam, ir
valstybės žinioje esančiai ži- Londoną, Berlyną. Mat Rytų pagaliau išsiaiškino, kur yra
niasklaidai, nes prieš dvejus Vokietijos orauosčiai buvo arti motinos lavonas.
paskutinius keletą metų miru bus kviečiami į NATO konfe visiems būsimiems šimtme
metus, gyventojų dėmesys bu Vakarų. NATO sekr. Solona
Pasirodo, kad Maskvoje. sių namuose ir gatvėse smar renciją Madride kaip stebė čiams, nebent patys ja taip
nuniokosime, kad nebegalėsi
vęs nukreiptas i algas, ne taip pat pažymėjo, kad Lenki
kiai padaugėjo, kas apsunkino tojai (to HCR 10 ir siekia).
me jau vadinti lietuvių kalba.
darbą, kriminalitetą. Negalė ja su sena ginkluote negali to
valdiškų grotosios pagalbos
Ne mes vieni sielojamės
dama išspręsti šių problemų, liau gyvuoti. -Jeigu rusai yra didele klaidą, kalbėdama tik darbuotojų d:irbą. Be tinka
• A l y t a u s rajono savival svetimybių skverbi muši i savo
vyriausybė persimetė į „būrą" priešingi Lenkijos įstojimui į su JAV ir Vakarų valstybe- m o s kontroh s daug mirusių
kalbą. -Jau ir anksčiau Pran
patriotizmą, sulaikydama prieš NATO. tai Vakarai turi atk mis, o ne betarpiškai su no- buvo palaid'"„a. nenustatant dybė leido seniūnijoms pasi
telkti įvairiems darbams laiki cūzijos vyriausybė' griežtai
prezidento rinkimus veją nuo reipti dėmesį į Karaliaučiaus rinčiomis įstoti į NATO eiles jų mirties pru žasties.
apygardą, nes jos žemėje yra paskirom valstybėm". - pa
komunistinių burių.
nedirbančios
asmeni>, ėmėsi priemonių sustabdyti
Lietuvos vyriausybė turėtų nai
„Keista yra ta rusiška dile atsiradęs tikras lėktuvnešis. sakė Lenkijos prezidentas. atkreipti deii' ;sį. kad panašus kurių š e i n i o nariams moka anglų kalbos įtaką, vis labiau
ma", — rašo vokiečiai. Mat Tai ne tik Lenkijos problema, Pasikalbėjimo pabaigoje A. verslas nepr ,rytų Vilniuje ar mos socialines pašalpos. Dar pastebimą ypač verslo ir pra
bingas vyras be atlyginimo mogų pasaulyje. Panaši kova
daugumas gyventoju laikosi bet visos Skandinavijos. Lietu Kwasniewski pažymėjo, kad Kaune.
k;\< tris mėnesius turės pa su anglieizmais vyko ir tebe
dar prie sovietmečio pieštų vos. Latvijos. Estijos ir vidurio po pirmo ėjimo, turi eiti an
Europos.
Rusai
visuomet
klau
ALT ATSTOVO ALGIO
dirbėti 20 dienu, moteris — vyksta net Rusijoje, iš kurios
priešo paveikslų. Jų laikosi
tras. Lenkijai labai svarbu,
sia,
kiek
Vakarai
įnešė
pinigų
RIMO PRANEŠIMAS
10 dienų. Be svarbių prie t a svetimybių tarša okupacijos
eeneralitetas. užs. reik. min.
kad Baltijos valstybės bei Ru
į
NATO
kasą
Lenkijos
įsto
Primakovas, buvęs KGB stra
Jau 21 At-.ovų rūmų narys žasčių atsisakius dirbti socia metais iš dalies pateko ir į
munija taip pat priklausytu
jimui
į
jos
eiles?
Maskva
daro
tegas. Ar pasikeis tokios gy
formaliai pa-"iškė savo prita- linė pašalpa nebus mokoma
NATO.
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--- O aš sakyčiau, kad jau pats skaitai, tai skaityk,
bet kam kitiem dalinėjt. Visokie taip sužino. Kai tik
naujas paleidi, tuoj sužino ir atlekia. Yra kas viską pa
sako, lyg iš to butų kokia nauda.
— Nauda'' Kokia čia gali būti nauda, bet kai kam
labai smagu palaižyti. Žinai ką'.' - jau garsiai nusi
juokė tėvas, o paskum nusispjovė, lyg burnon butų
koks neskanumas patekęs ar ir jis pat^ butų tenai
nejučia palaižęs
Tenai Medžpjaunio pakrašty gyveno Vienrankis
J a m pavarde buvo kitokia, bet visi taip tevadino, tai
mes, vaikai, jo tikros pavardės ir nežinojom. Mum te
buvo tik Vienrankis. J a u n a s išvažiavo į Rusiją, gavo
darbo prie traukiniu Traukiniai neseniai buvo prasideję, daug kas ju. kaip kokių slibinų iš tolo bijojo, tai
ir darbo prie ju nesunku buvo gauti. Parvažiuodavo
pas tėvus pasisvečiuoti. Syki parvažiavęs vedė ir
žmona išsivežė kažin kur į Rusijos miestus. Tėvai sa
kydavo, kad parvažiavę šnekėdavo apie Rusijos mies
tus ir kaip ten žmones gyvena, bet aš teatsimenu juos
nuo tad kai jie grižo visam Jis be dešines rankos, bet

kaip girdėjau šnekant, su pilna kišene pinigų, kuriuogavo už ranką. Sukabinejant vagonus du vagonai ją
suspaudė, sutraiškė, ir reikėjo nupjauti aukščiau alko
nės. Parsivežė dar ir dukte*-\ jau į panas užaugusia
Kai mažytę parsivežė krikštijo, sako pakrikštijo Tavadora, vadino Tavute bet kai grįžo jau buvo užaugusi i
Tamarą. Su rankos pinigais aptvarkė, apnaujino sen i
tėvų trobą, o Tamarai, kitam gale prieangio, kur pu
ma buvo bulvėms ir burokams susipilti kamaraitė, pa
darė miestiška, dailų kambariuką, nes gyvonamoj fi
noj Tamara kartu su visais trintis nenorėjo. Ji reng'dailiai. Ne tik į bažnyčią, bet ir kiekvieną dieną. Nesi
trynė nė su kaimo jaunimu, užtat jie padainuodavo:
Ar kas matėte Tamarą''
Ji įlindo į kamarą
Jei kas nor ją pamatyti
Tu r urėdo paprašyti.
Mat pas ja emė lankytis Komaro urėdas. Atjodavo
ne vieškeliu, bet iš dvaro laukų tiesiai per mišką, per
Medžpjaunį. o paskum papieviais. Vyrai tai juokauda
vo, o moterys pykdavo, kam urėdas palieka nam •
pačią su trim vaikais, o pati laksto pas kokią merg-"
ir dar saldainius maišais neša. Vieną sykį net mačiau,
kaip Imbotiene keiksnodama mėgino išžengti drėgn į
palaužęs pievoj paliktas šuoliuojančio arklio pėdas.

Tų visų apšnekamu saldamhĮ t.o nematydavoro,
bet labai gražus jų popierėliai retkarčiais pasklisdavo
po kaimą. Man pačiai tėvukas sykį parnešė net tris.
Vieną su gražiu paukščiuku, kitą su raitu kazoku, o
trečią su keke uogų. Tokiu, kokiom pas mus niekur
neauga. Tėvukas aiškino, kad iš tų uogų žmones kažin
kur daro vyną. kurį kunigai per Mišias geria. Tėtė
sake. kad geria ir žmone- ten. kur jį daro. bet čia geria
tik ponai, tie kurie daug pinigų turi. Žiūrėjau i popie
riuką ir tralvojau. kad turi būti labai skanuVieną vakarą Severiukas tų visokių poj i-nukų
parsinešė visą saują. Tavute davė. Nors ji pat: vadino
si Tamara, bet žmones vis tiek tebevadino Tavute.
Močiutė sakydavo, kad Tamara jai iš burnos nelenda.
Man tai ji labiau panaši i Tamarą. Tokia labai graži,
labai išsipuošusi, beveik tokia kaip ant seklyčios sie
nos Panele Švenčiausia, prieš kuria suklaupi litanija
giedodavom. Tik T a m a r a man buvo be angeliukų ir be
menulio po kojom. Ir dar tokia, prie kurios arčiau
prieiti reikia bijoti. Prie Panelės Švenčiausios, rodos
niekada nebūčiau bijoję-: prieiti, bočiau galėjusi jos
mėlyna suknelę paglostyti, gal bočiau išdrįsusi net ir
už rankn- paimti bet ne Tamarai kurio- nei iš tol
nebuvau mačiusi, tik visi šnekėjo, jog ji tokia, kad net
jos panos motina bijo. Ypač kai būdavo prastai nusi

Bindokienc

vieni
Lietuvą.
Jeigu tokios problemos
kamuoja toli nuo angliškai
kalbančio pasaulio esančias
kalbas, tai jos dar opesnės
kaimynų kraštams, pvz.. Mek
sikai. Šio mėnesio pradžioje
Zacatecas mieste įvyko ..Pir
masis tarptautinis ispaniškai
kalbančiųjų kongresas", į kurį
iš visos Lotynų Amerikos
suvažiavo šimtai žurnalistų,
kalbininkų, politikų, rašytojų,
atvyko net Ispanijos karalius.
Pagrindine tema: kaip užtik
rinti ispanų kalbos ateitį besi
keičiančios technologijos pa
saulyje. Ne vien angliški žo
džiai, įmaišyti į ispanų kalbą,
sudaro jos grynumui pavojų,
bet ir pažodinis anglų kalbos
sakinių vertimas, neatsižvel
giant į ispanų kalbos struk
tūrą, gramatikos bei sintakses
normas. „Šių dviejų (anglų ir
ispanų 1 kalbų mišinys ilgai
niui gali iš pagrindų pakeisti
mūsų kalbą. Praradę gimtąją
kalbą, prarasime savo tautinę
tapatybę, savo kultūrą", kon
ferencijoje išsireiškė vienos
dvikalbes radijo stoties vedė
ja.
Ispaniškai pasaulyje kalba
apie 345 milijonai žmonių.
Kadangi anglų kalbos įtaka
šiandieniniame pasaulyje taip
sparčiai sklinda, ne vien is
panų, bet ir kitoms, mažiau
turinčioms kalbančiųjų, suda
ro pavojų pakisti. Gyvosios
kalbos nuolat kinta ir-to kiti
mo nereikia baidytis, tačiau
kalbai pavojus atsiranda tuo
met, kai pasikeitimas vykdo
mas neapgalvotai, besivaikant
laiko madą ir nekreipiant dė
mesio į pasekmes.
Jdomu, kad ir anglų kalba,
b e i t Amerikoje, neturi imuni
teto prieš tas problemas. Nors
sakoma, kad anglų kalbai jo
kia svetima įtaka negali pa
kenkti, nes joje ir taip daug
žodžių iš įvairių kitų kalbų:
vokiečių.
ispanų.
lotynų,
prancūzų... Vienok, gausėjant
ispaniškai kalbančių gyven
tojų skaičiui, švietimo sistema
stengėsi prisitaikyti prie_angliškai nemokančių, o valdiš
kose bei privačiose įstaigose
atsirado tarnautojai, galintys
susikalbėti ispaniškai. Be to. į
anglų kalbą pradėjo sparčiai
skverbtis ispaniški žodžiai ir
posakiai.
Pastaruoju metu jau paste
bima nauja kryptis, gavusi
pradžią Kalifornijoje: kai ku
rie švietėjai ir mokinių tėvai
reikalauja išimti iš mokyklų
dvikalbes programas, daugiau
dėmesio kreipiant į anglų kal
bos mokymą. ..Niekas .taip
valstybės nesuvienija. kaip
kalba, kuria kalba visi gyven
tojai", yra anglų kalbos propa
guotojų motto. Tą posakį ver
ta rimčiau įsidėmėti ir lie
tuviams

teikusi. Tai Severiuko, kai parsinešė saują gražiausiu
popieriukų, tuoj paklausiau:
— Iš k u r gavai?
— Tavute davė.
— Buvai 0
— Ne. Pati pas piemenis atėjo.
— Ar nebijot0
— Ko'.' — tas pakele akis.
— Tamaros
Ir laukiau, ką pasakys, o.jis:
— Iš karto buvo nedrąsu. Ji ne tokia kaip kito;Ap^irengusi gražiai ir kvepia taip labai, kad net
čiaudulys ima. Bet susilaikiau. Nečiaudejau. tik nosį
reikėjo pasitrinti. Levukas tai sučiaudėjo.
0 ji pajuokavo, paklausė, ar neatsibosta per dienas
paskui karves sekioti, visiems padalino po kelis popie
riukus, o j a m visą saują. Visus, kas buvo nuo kitų likę
Atidavė ir pasakė: „Girdėjau, kad tavo šeimininkadaug knygų turi Ar teisybė, ar žmones tik taip
šneka'1" Kai Severiukas pasakė, kad teisybe, tada \\
„Kai pargy-i rytgonės, paprašvk. gal jis man kokia
paskolintu. K;ek turėjau atsivežusi, visas perskaičiau.
Nesutepsiu. Grąžinsiu tokia pat kokia busi atnešęs
Tik nešdamas nesutepk".
,,
nu- daugiam

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. gegužės men. 1 d.
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REAL ESTATE

Apie mons. K. Vasiliauską
šių metų balandžio 9 d.
ligšioliniam Vilniaus arkikate 1994 metais Vilkaviškio vys
GREIT
9^Z
dros bazilikos klebonui, Vil kupijos leidykla ^Ardor" išlei
PARDUODA
do
įdomią
knygą,
pavadintą
niaus kunigų seminarijos rek
REALMART U. Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
toriui monsinjorui Kazimierui „Monsinjoras". Čia spausdina
Chicago.IL 60629
Vasiliauskui sukako septy ma d a u g retesnio pobūdžio
RE/MAX
^
niasdešimt penkeri metai am biografinių žinių apie sukak
REALTORS
&
žiaus. Šis Lietuvoje ir užsie- tuvininką, atpasakojami jo
(773) 586-5959
BALYS BUDRAITIS
nv
je plačiai žinomas dvasinin tremties keliai bei kiti gyveni
(708)425-7161
Broker A s s o c i a t e
kas daugelio žmonių yra va- mo momentai.
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste :r
ciinamas antruoju Lietuvos
Šioje knygoje yra ir nekas
RIMAS L. STANKUS
priemiesčiuose. Suinteresuoti
Vaižgantu, o dar didesniam dieniškų s u k a k t u v i n i n k o min
skambinkite
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
tautiečių būriui jis pažįstamas čių, kurių dalis tikrai skamba
B U D R A I Č I U I
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
kaip Sibiro tremtinys, perėjęs vaižgantiškai. „Mane visada
Sus '73-585-6100
• Perkame ir parduodame namus
Pager 773-308-0307
=ax ^73-o«5-3997
per klaikius Intos ir Vorkutos ramina ir guodžia meilė. Man
• Pensininkams nuoiaida
. etuvos rinktines krepšininkai su palydovais 1;- "m Rygoje i-je«-i.. ii k Lai ,C;.JS. Mažeika.
lagerius ir nutrėmimą Latvi gražūs žmonės, kurie eina per
Petrauskas, Talzūnas, Andriulis, Žukas ir Šačku.- Il-je eil. — dr. Jurgelionis N:-. ..-:%:-.. Kep;:'.,t>.
joje.
ai jo Daukša, Puzinauskas, Kriaučiūnas, Baltrūr-is. Kuša („L.A." korespondentas, gyd. Šimile
gyvenimą, mylėdami ir gerb
MISCELLANEOUS
KMIECIK REALTOtS
•
• :čius ir E. Racevičius (KAŽO reikalų vedėjas;.
dami
kitus.
Vaižganto
siekis
Savo sukaktuvių išvakarėse
7922 S. Pulaski Rd.
—
ieškokime
deimančiukų
—
mons. K. Vasiliauskas krei
4365 S. Ardier Ave.
ELEKTROS
pėsi į Vilniaus arkivyskupą man visada buvo a r t i m a s . Ieš
ĮVE DIM Al—PATAISYMAI
rie aprašė mūsų krepšininkų
Turiu Chicagos miesto leidimą
metropolitą Audrį J. Bačkį. kokim žmogaus t a r p žmonių.
DANUTE MAYER
pergales. Kuša mirė Sibiro
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
prašydamas atleisti jį iš Vil Sugebėkime rasti gerą ir my
garantuotai ir sąžiningai.
773-284-1900
tremtyje, o Narbutas Montreažmogų.
pažadinkime
niaus arkikatedros klebono lintį
773-77C-3313
lyje. Labai norėtųsi susitikti
Jei norite parduoti ar pirkti namus
KLAUDIJUS i'UMPUTIS
-juo buvo nuo 1989-jų) parei žmoguje meilę. Man žmonės
LIETUVA
EUROPOS
NUGALĖTOJA
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji prosu
Čikagos
kaimynystėje,
gų. Prašymas buvo išpildytas — kaip bitės, kurios ieško žie
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
fessionaliai. sąžiningai ir \asLake Zurich. IL, gyvenančiu
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
ir monsinjoras buvo paskirtas duose nektaro ir neša jį į avi
meniškai patarnaus. įkainavimas
Štai dvylika d a u g kam gerai lenkai žaidė taktiškai vyku
Agentas
F-ank Zapoiis ir Off. Mgr Aukse
Lietuvos
krepšinio
rinktinės
emeritu prie Vilniaus Šv. Mi lius. Nepriimu žmonių kaip girdėtų, kitiems mažiau girdė siai, bet lietuvi.!, su savo gera
veitui.
S Kane kalba lietuviškai.
kalojaus parapijos bažnyčios.
vapsvų, piktai geliančių, ar tų, o dar kitiems greičiausiai technika ir ryz:ingumu juos žaidėju dr. Pranu Mažeika ir
FRANK ZAPOLIS
j a m paspaudus ranką išreikšti
3208 1/2 West 95th Street
Sukaktuvininkas po aštuo kaip karkvabalių, ropinėjan visai
negirdėtų
pavardžių: pranešė, tuo būdu tiek visos
Tel. (708) 424-6354
MISCELLANEOUS
nerių įtempto darbo metų ar čių po šiukšlynus. Teisūs tie, Kriaučiūnas, Žukas, Baltrū Lietuvos, tiek i- pačių lietuvių pagarbą.
(773)581-8654
(Pasinaudota
Jono
Narbuto
kurie
sugeba
įžvelgti
šven
kikatedroje teigia: „Mano šir
nas. Šačkus. Nikolskis. And Lietuvoje ir A; .erikoje, o taidis, patyrusi tiek daug skau tąsias gyvenimo puses. Kiek riulis, P e t r a u s k a s . Talzūnas. pat ir kitose šalyse, mūsų „Lietuvos sporto istorija")
TAISOME
STASYS CONSTRUCTION
Petras Petrutis
džių išgyvenimų, o dabar dar sutikau žmonių, degančių ne P u z i n a u s k a s . Mažeika. Dauk krepšininkai nusipelnė didelę
SKALBIMO IR D2IOVINIMO
Staliaus darbai: rusių, vonių ir
nuolat varginama aritmijos, il apykanta, bet jie būdavo ne ša. Kepalas. Šie asmenys 1937 pagarbą".
MASINAS. ŠALDYTUVUS.
virtuvių įrengimas; prietaisai;
gisi ramybės, dvasingumo ir teisūs. Mylintis žmogus pa m. Rygoje II Europos Krepši
Baigminėse rungtynėse, per
ŠILDYMO SISTEMAS,
keramikos plytelės; „sidings",
7
rimties" . Tokia ramybės vieta saulyje daug daugiau mato, nio pirmenybėse iškovojo Eu mainingoje kovoje, Lietuva
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.
„soffits", „decks", „gutters",
ENERGETIKAI
monsinjoras laiko seniausią, pastebi pasaulio spalvas ir at ropos krepšinio meistro vardą. dar kartą nugalėjo Italiją. Pa
H. Deckys
plokšti ir „shingle" stogai;
SUSIRŪPINO ĮVAIZDŽIU
prieš 700 metų pastatytą. Vil spalvius. Piktas žmogus aptin Nuo šio įvykio šiomis dieno sekmė: 24:23 11:9). Tokiu
Tel. 7 7 3 - 5 8 5 - 6 6 2 4
cementas, dažymas.
niaus Šv. Mikalojaus baž ka pasaulyje tik nešvarumus". mis s u k a n k a 60 metų. II Eu būdu Italijai teko antroji vie
Turiu
darbo draudimą.
,,Sutinku prezidentą Brazaus
nyčia, kuri prieškariniais lai — taip teigia mons. Vasiliaus ropos krepšinio pirmenybėse ta. Toliau iš eiies: Prancūzija.
Southvvest area banquet
. S. Benetis tel. 630-241-1912 ,
kais buvo lietuvybės centras, o kas.
dalyvavo: Italija. Estija, Lietu Lenkija. Estija Latvija, Čeko ką, kuris man ir sako: „Kodėl
faciiity has openings for part
tu. Rukšėnai, neparodai tautai, kad
-ovietu okupacijos metais čia
Aš esu laimingas turėjęs va, Egiptas Gi grupė;; Latvija, slovakija. Egiptas.
time
vveekends: housekeeping,
energetikai reikalingi, kodėl
prieglobstį rasdavo rezisten- progą nemaža bendrauti su Lenkija, Prancūzija, Čekoslo
Lietuvos krepšininkus labai nereklamuoji to. ką padarote
vvaitress, dishwasher.
• tai. Kaip tik šioje bažnyčioje šiuo tikru Dievo tarnu, tauriu vakija (D grupėj. Latvija gynė nuoširdžiai sveikino Latvijos
Tel. 708-388-1703
gera",
—
cituoja
„Respublika"
buvo paminėtas mons. K. Va žmogumi, geru lietuviu. Su 1935 m. pirmenybių laimėtojo lietuviai. Grįžtančius į Kauną,
akcinės
bendrovės
„Lietuvos
siliausko 75-sis gimtadienis juo yra tekę ilgėliau kalbėtis, vardą.
nuo pat sienos sutiko džiū energija" generalinį direktorių
Pay upto $20 per hr;
Pigiai ir greitai išvežam
balandžio 13 dieną.
diskutuoti, kuomet jis buvo
Pirmose rungtynėse Lietuva gaujančios žmor.ių minios.
šiukšles, kraustom baldus,
to start immediately.
Rimvydą Rukšėną ir tęsia:
nugriauname ir pastatome
Apie š; dvasininką plačiai pakviestas į Bostoną. Vėliau įveikė Italiją 22:20. Po šių
„Nemačiusiair. sunku įsi „Matyt, paskatintas prezidento,
Check every week;
garažus, verandas (porch).
rašė ir teberašo Lietuvos jis sutiko aplankyti ir Čika rungtynių Juozas Kuša „Lie vaizduoti, o mačiusiam sunku R. Rukšėnas ir sukvietė spaudos
health insurance.
Kreiptis: tel. 7 7 3 - 7 3 7 - 2 6 7 4
spauda ir kiti leidiniai. Štai. goje bei jos apylinkėse gyve tuvos aido" dienraštyje rašė: nors kiek tiksi.au atpasakoti, atstovus prie gausiai vaišėmis
arba 773-647-6046
.Valstiečių laikraščio", kurio nančius tautiečius, jų širdyse „Lietuva pateikė didžiulę sen kas dėjosi Kauno stotyje ir nukrauto stalo, kur netrūko nei
Tel. 847-437-9941
VVaahington, D.C. Muvto, Tandacaptngvyr. redaktorius Jonas Švoba sėti tas „vaižgantiškas" sėk saciją didvyriškoje kovoje nu aplink ją". Tai Jono Narbuto. importinio viskio, nei konjako,
bandrovaa
savininkas
ieško
darbininko,
neseniai
viešojo
Čikagoje. las. Sekančiais metais jis at galėjusi Italiją 22:20 (15:9). „Sportas nepriklausomoje Lie papasakoti, ką energetikai
kuris gautų vietą gyventi veltui už namo
1997 metų kalendoriuje iš vyko pravesti Šiluvos atlaidus Reikėjo pamatyti žiūrovų ir tuvoje"
knygos
autoriaus. padare gera".
priežiūrą, valymą ir mažus remonto
HOUSE FOR SALE
darbus +$5 į vai už "landseaping" darbą:
spausdino ilgoką Leonardo Švč. Mergelės Marijos Gimimo italų nustebimą, kai mūsiškiai žodžiai. Iškilmingas krepšiBy ovvner. Homer Twp. near
žolės piovimą, kiemo valymą, aplinkos
Tačiau žurnalistai užsispyrė
Lemont. 1 aere, 3 bdrms, 3 baths,
Grudzinsko straipsnį, pava parapijon Marąuette P a r k a n . tolydžio ėmė vesti ir persvaros ninku pagerbimas buvo sutvarkymą Kraipo* tai. 202-244-2373
2 fireplaces: 2 decks, f a m . rm.,
klausinėje
energetikams
skau
o
taip
pat
turėjo
progą
paben
dintą „Antrasis Lietuvos Vaiž
nepaleido iki galo. Ši sensacija rengtas
Valstybės
teaire.
g a m e rm., hardvvood f I. $234,900
gantas", kuriame plačiai pa drauti ir su kitų vietovių lietu pačius italus taip paveikė, jog Rinktinės nariai buvo apder-a- džių dalykų. Nors vien 1997 m.
Tel. 708-301-3250
Reikalinga moterts padėti senesnio
,,Lietuvos e n e r g i j a " t u r ė s
žymi sukaktuvininką. Šis ra viais. Visur sukaktuvininkas jie išėjo iš aikštės visai apsi- n oti ordinais, medaliais.
amžiaus moteriai namų mošoje, ga
grąžinti 360 mln. litų užsienio
šinys baigiamas ištrauka iš švietė meile, atlaidumu, pa blausę. apsvaigę".
minti v a l g i i r gyventi kartu VVestchesČikagoje. „Draugo" dienraš paskolų ir palūkanų, R. Rukšė
monsinjoro pamokslo 1996 m. drąsinimu, a r t i m o supratimu
ter, IL Trečiad laisva diena.: $700 į
Antrose rungtynėse Lietuva čio vedamajame straipsnyje
FOR
SALE
nas mano, kad pernai už pasko
birželyje, kurį jis pasakė, švęs- bei kitomis dorybėmis.
men. Skambinti 708-562-5583
nugalėjo Estiją 20:15 (16:10). buvo parašyta: „... Rygoje. Lat
CAPE COD BRICK
HSE
lą
įsigyti
118
„Toyota"
firmos
tarp 1 vai. p.p. ir 3 vai. p.p.
- damas savo kunigystės 50-jį
Mons. Vasiliauskas Čikagon įdomu pastebėti, kad daugelis vijos sostinėje, buvo geriausių
IN
BURBANK.
visureigių (iš jų 40 — praban
jubiliejų- „Mes į kunigystę buvo atsivežęs ir video juostą iš anksto Estiją laikė galimu
Sided dormers upstairs wtth kit.. batti,
krepšinio komandų turnyras. giausi džipai ..Toyota Land
HELP WANTED
bedroom. living-dining rooms.
ėjome knip ant kryžiaus, ži iš savo keliones po t a s vietas, Europos krepšinio meistru.
CDL (trtvers to deliver building
Dalyvavo ir Lietuvos krepši C r u i s e r " , k i e k v i e n a s kai
Rent or related living.
nodami, kad už savo įsitiki kur jis buvo k a l i n a m a s , gyve Po šių rungtynių Rygos laikproduets apply at
5 rooms down: 3 bedrms. kitehen,
ninkai. J i e srrumėsi su geriam- nuojantis po 150.000 litų) yra
Reinke Gypsum Suppty Co Inc.
nimus gali tekti kentėti ir mir no vergo dienas. Tačiau, kaip
bath. living room: full-basement.
raščiai pranašingai pavadino šiomis Europos krepšinio ko- būtinas pirkinys. Bendrovės
1400 ShelrJon Dr.
Paneled rec. room.
ti. Kančia pražydo rožėm. Te keista, kad ją rodant jis nepa Lietuvą Europos nugalėtoja
Ogta,
IL
Call
708-599-3779
gu žiedlapiai krinta į kiek sakė nė vieno negražaus žo Tokią pat nuomonę, tik kitais mandomis ir jas visas nu vadovas aiškino, kad be tų visu Mon.-Fri. 7am-2pm Tel.847-931-7117
galėjo
ir
lairrv
;o
Europos
čem
reigių
elektromonteriai
niekaip
vieną š.rdį ir paglosto gėrio džio jo kankintojams. Tai. iš žodžiais, išreiškė Tarptautinės
•švelnumu. Tuomet ateis sielos tiesų, žmogus,kuris moka ki krepšinio sąjungos gen. sekr. pionatą. Tas laimėjimas yra negalėję privažiuoti prie
MOLD MAKING
šventė, už kurią verta auko- tus suprasti, moka ir jiems at V7. Jonės. Jis taip pat klus- Lietuvos jaunimo laimėjimas. elektros stulpų, esančių toliau
Leading manufacturer of precision mjection mokjs is seeking
Nėra
abejones,
kad
tuo
ir
nuo
kelio.
• - Tai pat ten yra idėta ir leisti. Tai žmogus,kurio šir telejo, kodei Lietuva nedalyva
tne foliovving qualified, expenenced indivkjuals:
nuotrauka — tai Intos tremti dyje nėra keršto, nėra ir nea vo Berlyno Olimpiadoje'!' Jo mūsų tauta n-.-mažai laimėjo".
Papasakojo, kad jiems visur" E.O.M. OPERATOR
Sporto žurnalistas Juozas
nių lagerio kaliniai, kurių pykantos. O kaip ' a u g kam iš nuomone. Berlyne neabejoti
" E.D.M. TRAINEE
reigiai buvo būtini, „Lietuvos
" MANU AL & NC LATHE OPERATOR
tarpe matomi ir try ? monsinjo mūsų jo turimų dorybių trūks nai baigminėse rungtynėse Kuša, iš Rygos telefonu infor energijos" vadai skundėsi, kaip
" MACHINIST
mavęs „Lietuvos aido" skaity
rai: A. Svarinskas. E. Simaška ta...
" LEAD M O L D MAKER
būtų žaidusi JAV - Lietuva.
tojus, viename
straipsnyje jiems visko trūksta. Reikia
ir sukaktuvininkas. Šią nuo
keisti
17,000
gelžbetoninių
Our
toolrooms
are
bright.
dean.
smoke-free. weil ventilated and A/C
P a s i t r a u k ę s iš sunkių ir var
Lietuva laimėdama prieš rašė: „Su n .galėtojo vardu
trauką monsinjoras
siuntė
with modern. up to date equipment. We offer competitive wages,
elektros
laidų
atramų,
nes
jos
Egiptą 21:7 '9:3) tapo pirmojo m e s įeiname Europos sporto
benefit pkg.. (10 pd. holidays. vacation. profit sharing. 401K plan,
savo seseriai su antroje pusėje ginančių pareigų sukaktuvi
paseno, reikia remontuoti šilu exe!lent
sec 125 med. & dep. care exp plan. health ins . e t e ! and overtime.
rato nugalėtoja. Tolimesnėje gyvenimą.
patingai
šioje
ninkas
turės
laiko
daugiau
at
•"i-'i: „Tai ne šiaip bernumos trasas, nes virš vamzdžių ir COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT Please contact:
:. o Intos kunigėliai, išėję sipūsti, o taip pat apmąstyti varžybų eigoje Lietuva sudoro sporto sakoje — krepšinyje. žiema žole žaliuoja.
N O R T H V V E S T E R N T O O L & DIE
kuris tik dabar pradėjo kles
savo praeiti, o gal net ir savo jo Lenkiją 32:25 118:18>.
3 4 4 5 W. H o w a r d St.
R. Rukšėnas sako, jog nieko
Lietuvai nugalėjus Lenkiją, tėti ir kurio laukia, neabejoju,
Skokie, Tel. 847-677-9280
or
J . Kuša iš Rygon rašė: „Mūsų didelė ateitis. Pagaliau krep blogo, kad dabar energetikams
3 7 5 R e n n e r Drive
žaidikai kilnojami a n t rankų... šinis, kaip intelektualus žaidi vadovaus Ūkio ministras, Pra
Elgin, Tel. 8 4 7 - 6 9 7 - 2 0 3 0
Orkestras sugroja Lietuvos mas, yra Dums itin priimtinas monininkų konfederacijos vice
E.O E. P R I N C I P A L S ONLY
himną, kurį k a r t u gieda di ir pagaliau pr .paguotinas. Čia prezidentas Vincas Babilius.
džiulis mūsų lietuvių būrys... j a m e surasirr/- tą tašką, ku Tačiau jis tikisi, jog pramoni
Lietuvos rinktinės žygyje į Eu riame galėsime, ir toliau tarti ninkai atidžia; panagrinės
ClA G A L Ė J O BOTI JŪSŲ
ropos krepšinio meisterio gar savo svarų ir .-tiprų žodį".
energetiku problemas ir pama
R E K L A M A AR
SKELBIMAS
be ryškus vienas būdingas
Galima pasakyti, kad mūsų tys, kad nėra taip. kaip jie manė
bruožas: sistemingai po tru krepšininką, daugeli kartų — esą energetika; engia pramo
putį nešė savo priešininkus tarė „savo -varų ir stiprų ne
nesiekdama rekordinio krep žodį". Lietu\.u tauta gali pa
SNIEČKUS 33 METAI VALDŽIOJE
Pramonininką: žada peržiū
šių santykio, bet tausodama grįstai didžiuotis tėvynėje ir
Vytautas
Tinmis
rėti šilumos energijos tarifų
jėgas baigminėms kovoms".
išeivijoje kre: šininkų pasiek p a g r į s t u m ą be: energijos
Sniečkus LTSR administracijos vadovu išbuvo net 33 metus.
O „XX amžiaus" dienraščio tais laimėjimais.
savikainą, nors energetikai ir
Per tą iaiką Sovietų Sąjungoje Įvyko įvairių politinių permainų.
plačiame aprašyme, be kito,
Šio rašinie pradžioje buvo toliau gieda sena giesmę, esą
Keitėsi JOS vadovai, tačiau Sniečkus taip ir liko neišjudmtas. Tuo
buvo ir tai parašyta: „Nors išvardinta
.vylika krepši dabartiniai šilumos tarifai 40
daug kas stebeiosi ir Lietuvoje ir už jes ribų. Tad kokios šio
politinio ilgaamžiškumo priežastys 9 Atsakyti j tai
ninkų, kurie 1937 m. tapo Eu proc mažesni ne; sąnaudos Ka
vienareikšmiškai- sunku įrodyti, kad geresnio nėra- vienas
dangi konservatoriai žadėjo ne
platesnius atsiminimus para ropos nugale-ojais. -J u tarpe
svariausių bet kurio politiko uždavinių Sniečkus su tuo puikiai
didinti
energijos
tarifų,
ener
trys Amerik< s lietuviai. Ta:
šyti O jis turi ir gali daug ką
susidorojo Kaip jis tai padare- ir norima parodyti šioje knygoje
yra Knauč; ,nas, Talzūnas getikos vadai vel ėmė kalbėti
pas.ikyti.
Vilnius, 1995
Žukas. Atrodo, kad iš dvylikos apie subsidijas energetikai ir
Tik reikia palinkėti monsin
Kama$7.00
Su
persiuntimu JAV - $9.00
kaci
vyriausybė
tik vienas tebėra gyvas. džiaugėsi.
jorui daug sv< ikų ir kūrybingu
Illinois
valstijos
gyv.
prideda $0.79 "Sales Tax"
Nebėra gyvųjų tarpe nei Juozo pripažino 750 mln litų vidaus
K V
• !- savo viešnages Bostone metu aplanke seniausia to metų!
Kusos, nei Jono Narbuto, ku skolą energetine; sistemai.
(arr.i -u cikagieCiu Ed Šulaičiu
Ed. Šulaitis

S&.

TARP MŪSŲ

KALBANT

BRICKLAYERS

w%
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RENGINIAI ČIKAGOJE
GEGUŽĖS MĖN.

2 3 d i e n ą — Suvalkiečių drjos pusmetinis narių susirinki
m a s Šaulių salėje.

3 d i e n ą — „Draugo" kon
certas 6.v.v. Jaunimo centre.
Programoje — choras „Exulta2 6 d i e n ą — Memorial Day te" iš Clevelando, vadovauja mirusiųjų pagerbimo visuome
mas muz. Ritos Kliorienės.
niškos iškilmės Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse prie Steigė
4 d i e n ą — Brighton Parko jų paminklo vyks tuoj po Mi
lietuvių namų savininkų dr- šių (kapinėse). Iškilmes rengia
Pasauliečių
jos gegužinė Šaulių namuose. Bendruomenės
komitetas ir Kapų sklypų sa
Pradžia 12 vai.
— Lietuvos Vyčių 24-tos vininkų draugija, garbės sar
kuopos „Day at the races" gyboje dalyvaujant šauliams
Sportsman's parke: 11 vai. ry- ir ramovėnams.
to-bufetas; 1 v.p.p.-lenktynės.
—„Spindulio" tautinių šo
BIRŽELIO MĖN.
kių šokėjų grupės virtinių
pietūs PLC, Lemonte.
1 d i e n ą — Tauragės klubo
—"Grandies" popietė su šo gegužinė Šaulių namuose.
kėjų atliekama programa 3v.
— Čikagos ir apylinkių Ne
p.p. Jaunimo centre.
kalto Pr. M. Marijos seserų
— Panevėžiečių klubo susi rėmėjų metinis susirinkimas
rinkimas 12 vai. Jaunimo cen Švč. M. Marijos Gimimo para
tre.
pijos salėje, tuoj po 8 vai. ryto
— Mažosios Lietuvos Lietu šv. Mišių.
vių dr-jos susirinkimas ir pie
— Čikagos ir apylinkių
tūs 12 v.p.p. Balzeko Lietuvių Ateitininkų
Šeimos
šventė
kultūros muziejuje.
P L C , o gegužinė Ateitininkų
namuose, Lemonte.
10 d i e n ą — Lietuvių liau
dies meno keliaujanti paroda
6 d i e n ą — Tragiškojo Bir
St. Charles, IL, Historical So- želio minėjimas PLC, Lemonciety and Museum.
te.Rengia P a r t i z a n a m s remti
komitetas.
11 d i e n ą — Anglijos lietu
vių klubo susirinkimas — Mo
8 d i e n ą — Tragiškojo Bir
tinos dienos minėjimas Šaulių želio minėjimas J a u n i m o cent
namuose.
r e . Rengia P a r t i z a n a m s remti
— „Mama, Tau" — pietūs komitetas.
12 vai. PLC, Lemonte.
— Suvalkiečių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose.
" " M e d i e n ą — Šakiečių klubo
pusmetinis narių susirinki
9 d i e n ą — Heiyoung teks
mas Šaulių namuose.
tilės paroda Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje. Paroda
16 d i e n ą — Eleanor Zapolis vyks iki liepos 29 d.
meno paroda Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje.
15 d i e n ą — Ištremtųjų Si
17 d i e n ą — JAV LB Vidu b i r a n — Tautos genocido pra
rio Vakarų apygardos metinis džios minėjimas PLC, Lemon
sovaiiavimas „Bočių" menėje, t e . Rengia LB Lemonto apy
PLC, Lemonte.
linkės valdyba.
— Dail. Giedrės Žumba— Birželio trėmimų — vi
kienės ir dail. Alfonso Žvy- sos lietuvių tautos genocido
liaus parodų atidarymas 7 v.v. minėjimas Švč. M. Marijos Gi
Lietuvių Dailės muziejuje, Le mimo parapijos bažnyčioje ir
monte.
salėje. Rengia ALTo Čikagos
skyrius.
18 d i e n ą — JAV LB Brigh
ton Parko apylinkės valdybos
2 0 d i e n ą — Italijoje 9 kal
rengiami pietūs Nekalto Pra bom išleistos M.K. Čiurlionio
sidėjimo parapijos salėje nuo 9 darbų — tapybos, piešinių ir
iki 1 v.p.p.
minčių knygos pristatymas
— Neringos Nekrašiūtės, Lietuvių Dailės muziejuje, Le
Laimos Lapkauskaitės bei Či monte. Knygą 7 v.v. pristatys
kagos ir Lemonto vaikų chore prof. Vyt. Landsbergis. Rengia
lių koncertas 3 v.p.p. J a u n i m o JAV LB Kultūros taryba.
centre. Rengia „Saulutė" - Lie
tuvos vaikų globos komitetas.
2 1 d i e n ą — Vytauto Didžio
— PLC rengiami pietūs PLC, jo Šaulių rinktinės Joninių va
Lemonte.
k a r a s Šaulių namuose.
— Venezuelos Lietuvių drjos gegužinė Šaulių salėje.
22 d i e n ą — Tauragės klubo
— Vilniaus styginių kvarte narių pusmetinis susirinki
to ir pianisto Roko Zubovo m a s Šaulių namuose.
koncertas 1 v.p.p. Lietuvių
— Brighton Parko lietuvių
Dailės muziejuje, Lemonte.
n a m ų savininkų dr-jos pietūs

TRANSPAK
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą,
0.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
komercinės siuntos.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai.
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai. 55 svarai.
$39.- Šventinis - tirpi kava, malta kava. arbata, kakava.
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai.
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai. vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas.
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

A.fA.
KASPARAS RAČIŪNAS
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1997m. gegužės 3 d. 6:00 vM:
Jaunimo centre, Čikagoje
11 vai. ryto Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje.
29 d i e n ą — Anglijos Lietu
vių klubo gegužinė Šaulių
namuose.
— Seserų pranciškiečių vie
nuolijos 75 metų jubiliejinės
šv. Mišios 10 vai. ryto Švč. M.
M. Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje aukojamos vysk. P.
Baltakio. Po Mišių vaišės pa
rapijos salėje. Rengia Čikagos
apygardos rėmėjos.
LIEPOS MĖN.
4 dieną— Lietuvos Vyčių
metinė JAV Nepriklausomy
bės šventės gegužinė Stankū
nų sodyboje, Pines, IN. Pra
džia 12 vai.

2 8 d i e n ą — Šv. Kazimiero
seserų vienuolijos rėmėjų me
tinis banketas „Polonia" sa
lėje.
— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Pr. M. Marijos seserų
rėmėjų metinė vakarienė. Šv.
Mišios 3 v.p.p. T. Jėzuitų ko
plyčioje. 4 vai. Jaunimo centro
didž. salėje metinė vakarienė
ir programa.
SPALIO MĖN.
4 d i e n ą — Operečių ir lie
tuvių kompozitorių koncertas
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
monte. Rengia „Draugas".
— Lithuanian Mercy Lift
metinis pokylis 6 v.v. „Spirit
of Chicago" laive Navy Pier.

6 d i e n ą — Venezuelos Lie
tuvių dr-jos pusmetinis narių
susirinkimas 1 v. p.p. Šaulių
namuose.
8 d i e n ą — Lietuvių fondo
pokylis PLC, Lemonte.
9 d i e n ą —LB Lemonto apy
linkes valdybos ruošiami pie
tūs PLC didž. salėje, Lemonte.

P E N K I O L I K O S METŲ MIRTIES SUKAKTIS

16 d i e n ą — Rudens madų
paroda PLC, Lemonte.

AtA.
MUZ. NIKODEMAS J. KULYS

21 d i e n ą — Suvalkiečių
draugijos metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose.
22 d i e n ą — 47-tas metinis
LFK „Lituanica" futbolo klubo
pokylis PLC, Lemonte.

5 d i e n ą — Operečių ir lie
23 d i e n ą — Lietuvos Ka
tuvių kompozitorių koncertas
riuomenės
a t k ū r i m o 79-tos su
Jaunimo
centre.
Rengia
kakties
minėjimas
Šaulių na
„Draugas".
muose.
Rengia
ramovėnai.
— Šakiečių klubo „Oktoberfest" Šaulių namuose.
26 d i e n ą — Šakiečių klubo
— Seserų pranciškiečių rė
mėjų 5-tos apygardos seimas metinis narių susirinkimas
13 dieną — Šv. Kazimiero 11 vai. ryto šv. Mišios Mari Šaulių namuose.
seserų vienuolijos vasaros fes jonų koplyčioje. 12 vai. - pie
tivalis vienuolyno kieme.
26 — 30 d i e n ą — Mokslo ir
tūs. 1 v.p.p. - posėdžiai.
Kūrybos simpoziumas Jauni
20 dieną — Amerikos Lie
11 dieną — Lietuvos Duk mo centre. Vyks parodos, pa
tuvių Tautinės s-gos Čikagos terų dr-jos pokylis J a u n i m o skaitos ir plenarinės sesijos.
skyriaus gegužinė Ateitininkų centre.
namų sode.
30 d i e n ą — Tilžės Akto pa
— Išvyka prie prezidentinių
12 dieną — Lietuvių Kul skelbimo 79-sios sukakties
eglių ir paminklėlių Interna tūros muziejaus senų knygų minėjimas Šaulių namuose.
tional Friendship Gardens, In parodos atidarymas 3 v.p.p. Rengia Mažosios Lietuvos Re
dianoje.
Balzeko Lietuvių kultūros mu zistencinis sąjūdis, dalyvau
ziejuje. Paskaita - „M. Maž jant šauliams ir visuomenei.
25-27 d i e n ą — Vasaros vydo Katekizmo religinė reikš Pradžia 2 v. p.p.
festivalis ant VVestern Ave. mė". Arūnas Baublys ir kun.
tarp 43-47 gatvių. Penktadie Antanas Saulaitis.
G R U O D Ž I O MĖN.
nį (25 d.) nuo 6 v.v. iki 10 v.v.
Šeštadienį ir sekmadienį (26
18 d i e n ą — Jūros skautų
6 dieną
Mugė PLC, Leir 27 d.) nuo 10 vai. ryto iki 10 metinė „Puota jūros dugne",
monte.
v.v.
PLC, Lemonte.
7 d i e n ą — Tauragės klubo
R U G P J Ū Č I O MĖN.
19 dieną — „Margučio II" metinis narių
susirinkimas
banketas Jaunimo centre.
Šaulių namuose.
3 dieną — „Draugo" gegu
— Mugė PLC, Lemonte.
žinė Marijonų sodelyje.
24, 25 ir 2 6 d i e n ą — Mo
17 dieną — PLC gegužinė, ters savaitgalis PLC, Lemon
13 d i e n ą — Kalėdinių pa
te. Rengia PLC renginių komi puošalų pamokos (su Bernice
PLC, Lemonte.
tetas.
Kasarski) Balzeko Lietuvių
24 dieną — Illinois Lietu
kultūros muziejuje.
26 dieną — Anglijos Lietu
vių respublikonų lygos gegu
žinė PLC sode, Lemonte. vių klubo metinis narių susi
21 d i e n ą — PLC rengiamos
rinkimas 12 vai. Šaulių salėje. Kūčios, PLC, Lemonte.
Pradžia 12 vai.
10 vai. ryto šv. Mišios už mi
31 dieną — LB
Vakarų rusius narius.
31 d i e n ą — Naujųjų Metų
— Martyno Mažvydo minė sutikimas PLC. Lemonte.
apygardos gegužinė PLC. Le
j i m a s — paroda, paskaita, me
monte.
ninė programa 3 v, p.p. Balze
ko Lietuviu kultūros muzie
R U G S Ė J O MĖN.
1998 M E T A I
juje.
1 dieną — Labor Day ALTo
VASARIO MĖN.
gegužinė Anio ir Aldonos Gri
LAPKRIČIO M Ė N .
nių sodyboje, Lockport, IL.
15 d i e n ą — ALTo rengia
5 d i e n ą — Zarasiškių kiubo mas Lietuvos Nepriklauso
7 dieną — LB Lemonto pusmetini.- narių susirinki
mybės minėjimas Maria mo
apylinkės gegužinė PLC, Le mas Šauliu namuose.
kyklos
salėje. Pradžia 2 v. p.p.
monte.

6 d i e n ą — Vytauto Didž.
Šaulių
rinktinės gegužinė
(žurnalui „Trimitui") Šaulių
namuose.
— PLC gegužinė, PLC, Le
monte.

12 dieną — Rimo Čiur
lionio tapybos darbų paroda
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Paroda tęsis iki spalio
20 d.

Mirė 1982 m. gegužes 2 d. ir po šv. Mišių už jo sielą Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje, buvo palaidotas gegužės 5 d.
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Chicagoje.
A. a. Kulys buvo vargonininkas ir choro dirigentas Šv.
Mykolo parapijoje. Chicagos Bucktovvn apylinkėje ir Lietuvių
Romos katalikų vargonininkų sąjungos dienraščio „Muzikos
žinios" redaktorius.
A.a. Nikodemą prisiminsime šv. Mišiose, kurios bus
atnašaujamos š.m. gegužės 2 d. ir gegužes 5 d. Tėvų Mari
jonų koplyčioje prie „Draugo".
Prašome prisiminti Velionį Nikodemą savo maldose.
Kulių Seimą

V I E N E R I Ų M E T Ų MIRTIES SUKAKTIS

AtA
BRONIUS RACEVIČIUS
Praėjo skaudūs ir liūdni metai be Tavęs. Su meile ir ilge
siu prisimename mylimą Vyrą, Tėvą, Brolį ir Senelį, kurio
netekome 1996 m. gegužės 5 d.
Jį prisimenant, šv. Mišios bus atnašaujamos Lietuvoje:
Kaltinėnuose,
Kaune ir Tauragėje; Chicagoje — Tėvų
Jėzuitų koplyčioje, sekmadienį, gegužes 4 d., 11:15 vai. ryto.
Prašome gimines ir draugus dalyvauti ir pasimelsti už
a.a. Broniaus sielą.
Nuliūdusi šeima

Rašytojui, žurnalistui

A.TA.
BRONIUI RAILAI
mirus, jr žmoną, mūsų mielą DANETĄ, dukras NERINGĄ. UNDINE ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Aldona Briškaitienė
Janina Jakšeuičienė
Praurima Murinienė
Laimute Šmulkštienė

Mielam kolegai

AtA.
DR. VACLOVUI TUMASONIUI
m i r u s , žmoną dr. VIDĄ, dukras, sūnų, seserį JA
NINĄ LIEPONIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame ir k a r t u liūdime.
Praurima
Laimute

14 dieną —
Zarasiškių
klubo gegužine Šaulių salėje.
—PLC
pietūs,
ruošiami
PLC, Lemonte

Miela; Draugei

21 dieną — ..Draugo" meti
nis banketas Martinique poky
lių salėje.

staiga
mirus,
gilią
užuojauta
reiškiu
RIČARDUI, marčiai DANELIAI ir a n ū k a m s .

27 dieną — Maironio litua
nistinės mokyklos
metinis
pokylis.

Gyveno Knox,IN.
Mirė 1997 m. balandžio 29 d., sulaukęs 97 metų.
Gimė 1900 m. gruodžio 5 d. Lietuvoje, Norkaičių kaime.
Nuliūdę liko: žmona Anna, duktė Benita, žentas Mikas
Kasiulis, anūkė Rūta Juodikienė su vyru Jonu, Erick Kasiulis
su žmona Melissa ir Karina Korzoniene su vyru Algiu; sesuo
Augute Schmidt, taip pat kiti gimines ir draugai.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gegužes 1 d. nuo 4 iki 9
v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd.,
Hickory Hills.
Laidotuves įvyks penktadienį, gegužės 2 d. 10 vai. ryto.
Po relieiniu aDeieu Zion Evangelical Lutheran bažnyčioje,
9000 S. Menard. Oak Lawn,veiionis bus palaidotas Bethama
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons Funeral Home. Tei.
708-430-5700.

A+A
JUOZUI VALANČIUI

A.tA.
STEFANIJAI VIDUTIENEI

Katarina

Pečkaitiene

Muriniem
Šmulkštienė

sūnui

Lietuvoje mirus, jo brolį, mūsų mielą draugą, LIUDĄ
VALANČIŲ, su šeima ir kitus artimuosius su
liūdesiu nuoširdžiai užjaučiame.
Elena ir Adolfas

Švažai

1
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„Kodėl
šiandien
nesil i n k s m i n t ? " Tai ne šiaip sau
retoriškas klausimas, o Clevelando lietuvių ,.Exuliate~ cho
ro programos, kuri bus atlikta
šį šeštadienį. 6 vai. vak.. Jau
nimo centre, dalis. Joje gir
dėsime chorą, solistę Virginiją
Bruožytę—Muliolienę.
Ritą
Balytę, jaunių kvartetą. Vi
siems vadovauja muz. Rita
Čyvaitė—Kliorienė. Linksma
bus ir visiems klausytojams,
todėl maloniai kviečiame pri
pildyti ne tik JC didžiąją salę,
bet ir balkoną.
Šis s a v a i t g a l i s
Čikagos
jaunimo centre yra ypatingas:
šeštadienį, gegužes 3 d., vyks
..Draugo"5 pavasarinis koncer
tas, o sekmadienį, gegužes 4
d., 3 vai. p.p.. ..Grandis", tau
tinių šokių jaunimo grupe,
rengia smagią popietę ir kvie
čia pasigėrėti margais tauti
niais šokiais, pabūti kartu,
paremti mūsų jaunimą, pami
lusi savo tautos kultūrinius
lobius. Nerūgokime. kad jau
nimas nusisuka nuo lietu
viškos veiklos, remkime tuos.
kurie joje dalyvauja.
M e t i n i s J A V LB V i d u r i o
v a k a r ų a p y g a r d o s suvažia
v i m a s rengiamas gegužės 17
d., šeštadieni, nuo 10 vai. r.
iki 6 vai. vak.. su pietumis die
nos metu. Pasaulio lietuvių
centro Bočių menėje. Bus apy
gardos valdybos narių, kon
troles komisijų. Pasauliečių
komiteto pirm. A. Regio
pranešimai. Vyks plačios dis
kusijos ir bus išrinkta LB Vidu
rio vakarų apygardos valdy
ba bei kontrolės komisija. Visi
lietuviai kviečiami.
Šv. K a z i m i e r o k o n g r e g a 
cijos s e s e r y s maloniai visus
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
šį šeštadienį, gegužės 3 d..
9:30 vai. r., vienuolyno moti
niškojo namo koplyčioje. Marąuette Parke. Mišias aukos
N'ekaito M. Marijos Prasidė
jimo klebonas kun. Anthony
Puchenski. o Mišių metu bus
specialiai meldžiamasi, kad
Šv.
Kazimiero
vienuolijos
įsteigėja Motina Marija Kau
paite būtų paskelbta palai
mintąja.

M a r i a i r inž. A n t a n a s
R u d ž i a i , negalėdami daly
vauti „Draugo" koncerte šį
šeštadienį, gegužes 3 d.. J a u 
nimo centre, atsiuntė 50 dol.
auką. Esame labai dėkingi.
BALFas, Švč. M. M a r i j o s
G i m i m o p a r a p i j a su k l e b o 
nu k u n . M i c h a e i Y a k a i č i u ,
Balzeko L i e t u v i ų k u l t ū r o s
m u z i e j u s atsiuntė po 100 dol.
ir sveikinimus į ..Draugo" kon
certo
programinį
leidinį.
Jiems
visiems
tariame
nuoširdų ačiū.
Kasa p r i e š „ D r a u g o " k o n 
c e r t ą J a u n i m o c e n t r e bus
atidaryta šeštadienį, gegužės
3 d., 4 vai. p.p., o koncerto
pradžia — 6 vai. vak. Jeigu iš
anksto neapsirūpinote bilie
tais „Draugo" administracijoje
arba „Seklyčioje", atvykite
anksčiau ir juos gausite prie
kasos.
Keli m ū s ų
skaitytojai,
perskaitė Antano Dundzilos apysaką „Visa tai", spaus
dintą ..Drauge" praėjusį šešta
dienį, antradienį ir trečia
dienį, skambino į redakciją
teirautis apie „lietuvį, kuris
laimėjo Nobelio premiją". Pa
brėžiame, kad tai autoriaus
vaizduotes kūryba, o ne tik
rovė. Reikia tik sveikinti A.
Dundzilą. sukūrusį tokią įti
kinančią apysaką.
R i n k i m a i į JAV LB XV ta
r y b ą E a s t C h i c a g o . IN. apy
linkėje bus pravesti paštu ir
taip pat bus galima balsuoti
asmeniškai Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose. Gary. ge
gužes 18 ir 25 d. po lietuviškų
Mišių. Rinkimų komisiją su
daro: S. Holiušienė. V. Damušiene ir R. Dambrauskienė.
Rinkimų būstines adresas:
4006 Fir Str.. East Chicago,
IN 46312. tel. 219-398-9249.

S O L . VYTAUTO
Š I Š K A U S K O SĖKMĖ
Čikagoje šiuo metu jau
penktą kartą vieši vilnietis
dainininkas
Vytautas
Šiškauskas, kuris dabar Lietu
voje sėkmingai reiškiasi ne
vien tik kaip dainininkas, bet
ir kaip kompozitorius. Jo dai
nos vis s k a m b a per radiją ir jį
galima p a m a t y t i
televizijos
laidose. Kaip j a u buvo trum
pai „Drauge" užsiminta, jis
Kalėdų laikotarpyje pasirodė
šventiniame televizijos kon
certe k a r t u s u kitais trimis
žymiais Lietuvos dainininkais
ir mums gerai pažįstama Nele
Paitiniene iš Vokietijos.
V. Š i š k a u s k a s , kuris šį kar
tą Čikagoje lankosi savo naujo
kompaktinio disko leidybos
tikslais, čia negali pasilikti.
nes Vilniuje jo laukia kiti įsi
pareigojimai. T a č i a u jis žada
vel atvykti rudenį ir tada
galės Čikagoje ilgėliau pabu
voti, pakoncertuoti.
Šios savo viešnagės metu jis
suspėjo pasirodyti vieną kartą
— balandžio 9 d. „Seklyčioje"
įvykusiame koncerte, kuriame
taip pat dar dainavo jo sesuo
Virginija Kliknienė, Antanas
Čiurlionis ir Alvydas Blinstrubas. kurie k a r t u ir akompana
vo. Koncerto metu nuskam
bėjo ir penkios V. Šiškausko
sukurtos dainos. Šie naujieji
kūriniai yra tikrai verti dė
mesio — jie j a u pradeda prigy
ti tėvynėje: be abejo, jie
įsipilietins ir pas mus. Taip
pat reikia pasidžiaugti ir nau
ja V. Šiškausko dainavimo
maniera, kuri j a m , kaip atro
do, garantuos nemažą sėkmę.

Ištaisyti
žmogau- įgimtus
trūkumus reikia milžiniškų
pinigų, tobuliausia medici
nines technikos ir širdies
šiltumo, sakė jis. „Vaikai į Lie
tuvą grįžta ženklia: pataisyti".
Džiaugėsi, kad tai: daug pa
dedama artimui. ..Lietuvos
prezidentas turėtų įteikti G.
Liautaud aukščiau—J laipsnio
apdovanojimą",
sakė
jis.
„Valstiečių laikrašč " redakci
jos vardu jis įteikt G. Liau
taud gražų plunk-nakotį. o
nuo ..Kaimo vaikų fondo A.
Batėno ir R. Pale: o albumą
„Vilnius", kur bu> i įrašyta:
„Jūsų širdies šilun praskaidrino daugelio va:•įįą vaikų
gyvenimą Tėvynė;- . suteikė
naują viltį. Jūsų iarbai —
šventi!" Pasirašė: Su didele
pagarba ir dėkingumu J o n a s
Švoba. Valstiečių aikraščio"
labdaros fondo 'Ka no vaikai'
pirmininkas. 1997 :n. balan
džio 15 d., Čikaga".

c r. Į
Latvių tautinių šokių grupė „Jautrais paris" (Linksmoji pora), kurią matys
certe Jaunimo centre,
padėkas, nes jos parodo, kad
J. Švoba dar įteik.' ir gražią pinigai gauti. J i sakė, kad
lietuviškų saldain ; dėžę, o komitetas skelbia kiekvieną
baigdamas
sakė: „Dėkingi aukotoją, nes tai paskatina ir
esame G. Liautau:. linkime kitus aukoti. B. Jasaitienė sa
jai būti šviesuliu, gelbstint kė: „Mes esame rankos, kurios
vaikus, kad laikas nuo J ū s ų paima ir kurios atiduoda.
bėgtų, kaip nuo :asies van 'Drauge' parašome ataskaitą,
duo'".
kad nebūtų išnaudojimo, bet
Gr. Liautaud dėkojo ir sakė. panaudojimas". Pernai buvo
kad L W tikslas yra ne tik išsiųsta 115.000 dolerių ir
vaikučius į JAV įtvežti. bet batų. Yra žmonių, kurie nuo
sudaryti sąlygas, kad Lietuva lat remia, pvz., Vanda Pruns
galėtų pati sau padėti. Yra kienė remia net 20 našlaičių.
įsteigta operacine Vilniaus Siunčiame pinigų ir pietums
un-te vaikų klinikose, kurioje mokyklose neturtingiems vai
dirba ir dr. K. San:ukas, orto kams.
pedinio sk. viršininkas. Jos
J. Švoba sakė. kad 150 dol. i
įrangą
suorganizavo Dana
metus vargšui yra didelė para
Kaunienė, kuri visa laiką tuo
ma. Jis taip pat sakė, kad ir
rūpinasi.
atsiunčiami drabužiai yra la
Dalyviai buvo pavaišinti, bai naudinga labdara. Jis ypač
Per savo ankstesnį vizitą kaip ir visada, skania vaka pasidžiaugė Teresės Lands
Čikagoje sol. V. Šiškauskas riene ir dar ilgai šnekučiavosi bergienės skyriaus siunčia
sugebėjo išleisti savo pirmąjį dienos temomis ir buvo dė mais, gražiai
surūšiuotais
kompaktinį diską (garsinių kingi Gražinai ir Jim Liau rūbais. Sakė. kad ypač trūksta
kasečių jis yra išleidęs ne vie taud už puikų vakarą, kur apatinių baltinių. J. Švoba
ną), kuris vadinais „Vasaros turėjo progos susipažinti su J. sake, kad fondas „Kaimo vai
prisiminimai". Tai 13 kūrinių Švoba ir draugiškai paben kai" organizuoja labdaros die
kompaktinis diskas, kurio mu drauti.
ną, kai pagal sąrašą yra pri
grandiečiai linksmai sukasi, kad ji butų šilta ir
A l d o n a Šmulkštienė pildomi maišai, kuriuos „Vals ..Parvažiavo saulė"
zika ir dainos žavi tautiečius.
skaisti...
Po šio vizito Čikagoje, tikimatiečių laikraščio" sunkvežiSf
jie to verti. Visus metus jie
„ G R A N D I S " ŽADA
si.susilauksime antrojo kom
melis (van) su Regina Švolanke repeticijas, stengėsi, lie
PAVASARI
paktinio disko. O grįžus jį Lie
biene, keliais savanoriais tar
jo
prakaitą, kad galėtų pra
tuvą, jis nori išleisti bent porą
nautojais, tuos drabužius iš
Sugrįžo saule, budindama džiuginti ir padovanoti keletą
naujų savo muzikos kasečių.
vežioja. Jis sakė. kad rūbų pas
juos labai trūksta. Jie rūbus žemę iš žiemos miego. Sugrįžo malonių akimirkų.
E.Š.
Šiemet kartu su „Grandimi"
veža ir į mokyklas ir dalina saulė, susišildydama visa, kas
šoks
ir latvių tautinis ansam
vaikams, nes motinai kartais gyva. Sugrįžo saulė, džiugin
„KAIMO VAIKAI"
blis
„Jautrais
paris" iš India• ^H
negalima atiduoti, o jau ap dama kiekvieną širdį, kuri
FONDO PIRM. J.
napolio,
IN
(vadovė Iveta
rengto vaiko, grįžusio iš mo plaka krūtinėje. Atėjo pavasa
ŠVOBOS SUTIKIMAS
Asons).
Jie
pakvietė
„Grandį"
kyklos, nebenurengs' J. Švoba ris. Kaip kiekvienais metais,
dalyvauti
X
latvių
tautinių
taip
ir
šiais,
jaunimo
tautinis
sakė, kad 50 litų į mėnesį kai
ansamblis ,.Grandis" kviečia šokių šventėje, kuri vyks
mo
vaikui
yra
reikšminga
pa
Balandžio 14 d. atvykusiam
rama: tokie vaikai jau yra visus, kurie myli grožį ir lietu Clevelande liepos 25-27 d.
iš Lietuvos „Valstiečių laikraš
viška tautini šoki. i gegužės 4 Latviai sekmadienį atliks 15
ištraukti iš juodo vargo,
čio" vyr. red. ir „Kaimo vaikai"
d.. 3 vai. p.p., Jaunimo centre min. programa, paįvairindami
fondo pirm. Jonui Švobai Gra
Dana
Baziene
prašė,
anke
vykstančią popietę—koncertą, mūsų koncertą.
Jonas >ba.
žinos ir J i m Liautaud puoš
tas pildant, vaiko ir globėjo kurį pavadinome „Parvažiavo
Mes laukiame Jūsų. Tad
„KAIMO VAIKAI"
nioje rezidencijoje bal. 15-ą
pavardes ir globėjo adresą saulė".
neužmirškite šį sekmadienį
buvo s u r e n g t a s sutikimas, ku
F O N D O PIRM. J. ŠVOBA užpildyti spausdintomis raidė
Ateikite tėveliai, net ir tuo savo šypsenas ir plojimus pa
riame dalyvavo „Lietuvos Vai
„ L I E T U V O S NAŠLAIČIŲ
mis, nes tai palengvintų kar
atveju, jei jau matėte savo dovanoti „Grandžiai", o ji at
kų vilties" komiteto nariai ir
G L O B O S " KOMITETO
totekos darbą.
sūnus ar dukteris šokančius silygins smagiu šokiu ir dė
savanoriai.
POSĖDYJE
J. Švoba atsakė dar į eilę
daug daug kartu: ateikite, nes kingumu. Koncertas bus su
Birutė J a s a i t i e n ė ..Lietuvos
komiteto narių klausimų ir
vakariene. Bilietus galima
Balandžio 16 d „Seklyčioje" papasakojo „šviesiai - tiesiai" šiemet jie šoks daug geriau. užsisakyti pas J ū r a t ę BiskieVaikų vilties" komiteto rei
Ateikite
ir
atsiveskite
drau
kalų vedėja, t r u m p a i supažin susitiko „Valstk". :ų laikraščio" apie dabartinės Lietuvos gyve
nę 773-523-6493.
dino dalyvius su J. Švoba, ku vyr. red. ir „Kai::: i vaikai" fon nimą. Jis sakė. kad Lietuva gus, kad galėtumėte prieš juos
pasididžiuoti
savo
vaikais,
nes
Gintaras Grinkevičius
ris yra ne tik „Valstiečių laik do pirm. Jonas -voba su „Lie dar ne laisva. Ji bus laisva,
raščio" vyr. redaktorius, bet tuvos Našlaičiu ;lobos" komi kai žmogus jausis savo širdyje
taip pat ir „Kaimo vaikų" fon teto nariais.
laisvas ir nieko nebijos.
do įkūrėjas ir pirmininkas. Ji
Pirm. B. Jašai: enėsjis buvo
„Kaimo vaikai" fondo vardu
supažindino J. Švobą ir su pakviestas daly. uti posėdyje. dėkodamas „Lietuvos Našlai
\ Galiu padėti legaliai gau
x NAMAMS PIRKTI PA
LW
komiteto
pirmininke Posėdyje daly, :• o ir Teresė čių globos" komitetui, pirm. B.
ti
„SOC. SECURITY" kortelę,
Gražina L i a u t a u d , „be kurios Landsbergiene ..i.ietuvos Naš Jasaitienei jis įteikė knygą - S K O L O S duodamos mažais
vairavimo leidimą ( d r i v e r ' s
mėnesiniais
įmokėjimais
ir
čia nieko nebūtų" , o ši supa laičių globos" k iteto atstovė albumą „Lietuva" su gražiu
prieinamais
nuošimčiais. license) ir vizų pratęsima. Ed
žindino su Marija Kriaučiū Vašingtone.
įrašu. Komiteto nariams dova
Kreipkitės
į
M
u
t
u
a l F e d e r a l Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
niene — „savanorių savanore",
Posėdį prade< pirm. B. Ja nojo po „Valstiečiu laikraščio"
(sk)
S
a
v
i
n
g
s
,
2212
West
Cermak
kuri su kiekvienu į čia atvyku saitienė, supaži: lindama da 1997 m. kalendorių, dėžutę su
R
o
a
d
.
Tol.
(773)
847-7747.
siu gydytis vaiku, kurių jau lyvius su J. Švoba —su visais „Valstiečiu laikraščio'" plunk
x Jokiai organizacijai ne
(sk>
buvo virš 100. išbūna ilgas va komiteto nariais ir veikla. snakočiais.
..Valst
laikr.'
p
r
iklausanti
kanklininkė
x TRVNSPAK p r a n e š a :
landas ligoninėje. G. Liautaud Šiuo metu turime vienuolika ženkliukus ir dar kitų do
Daiva
K
i
m
t
y
t
ė
gali groti
„Prekyba nekilnojamu turtu
išreiškė dėkingumą visiems įgaliotinių su 617 vaikų. vaneliu.
jūsų
renginiuose,
taip pat
Lietuvoje suaktyvėja baigian
savanoriams
bei
talkinin Jiems yra siunčiama piniginė
Buvo nuoširdžiai pasidalinta
moko
groti
kanklėmis.
Skam
kams.
parama (po 150 dol. kiekvie žiniomis ir klausimais apie tis metams. Dabar vieno kam
binti
vakarais:
708-458-6276.
bario liūtas ilgiausiai pardaTada B. J a s a i t i e n ė pakvietė nam vaikui met ims) ir žiū
(sk)
vienų
ir
kitų
veiklą,
o
Z.
Deguvinejamas
savaitę,
trijų
rima, kad tie :>inigai būtų
J. Švobą t a r t i žodį.
tis dar padarė „Valstiečių laik- greičiausiai parduodamas per
Jis sakėsi esąs pirmą kartą tvarkingai pere: lodami. Di
raščiui" grupinę nuotrauką.
mėnesi \"uo 1993 metų pabai
džiausi
yra
„Kaimo
vaikai"
dangoraižyje.
Sovietmečiu
x B r i g h t o n P a r k o Lietu
gos maži butai Lietuvoje pa
J.
Švoba
taip
pat
dar
davė
fondas
(290
vaikų)
ir
Graži
viu namu savininkų geguapie dangoraižius žmonėms
informacijos ir apį e „Vals brany- daugiau nei 30 proc . žinė-pnsilinksminimas šį sek
buvo pasakojami įvairūs blogi nos Landsbergienės fondas
10 proc." P i n i g a i , m a d i e n į , g e g u ž ė s 4 d. 12
(220
vaikų).
tiečių
laikraštį". Jo prenume dideli
dalykai. J i s džiaugėsi, kad iš
s
i
u
n
t
i
n
i
a
i
ir k o m e r c i n ė s vai- Šaulių namuose. 2417 VV.
rata
kam
nors
Lietuvoje
me
B Jasaitienė sakė, kad nuo
tikrųjų dangoraižiuos gyvena
siuntos
į
Lietuvą.
Maisto siun 43 St. Bus lietuviško maisto,
tams
kainuoja
50
dol..
o
oro
labai geri žmones, o apie G. dabar pinigai iius persiun
tiniai
TRANSPAK.
4545 W. gera muzika, laimes šulinys.
paštu
j
JAV
—
90
dol.
Laik
Liautaud gerumą Lietuvoje čiami kas 4 men . nes taip bus
19
S
t
„
C
h
i
c
a
g
o
,
IL
60629, Visus nuoširdžiai kviečiame.
sklinda legendos. J Švoba lengviau juos administruoti. raštis išeina du kartus sa
tol.
773-8.3K-1050.
Narius prašome atnešti fantų.
džiaugėsi „Lietuvos Vaikų vil B. Jasaitiene prašė J. Švobą. vaitėje.
isk>
ties" pasiektais laimėjimais. kad ragintų vaikus rašyti
Aldona Šmulkštienė
(sk)
••'.
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:
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S u s i r i n k i m a s dėl
Marquette Parko apyl. apsaugos
šaukiamas šį vakarą, ketvirta
dienį, gegužės 1 d., 7 vai. vak.,
„Seklyčioje". Dalyvaus apy
linkės atstovas Virgil Jonės ir
Marquette Park Security DisAlfonsas A l k a s . Tampa. trict atstovai.
FL. Draugo fondo pavasario
A r k i v y s k u p a s P a u l i u s C.
vajaus proga atsiuntė 150 dol.
prie ankstyvesnių 850 dol.. M a r c i n k u s paminės 50 metų
tapdamas DF g a r b ė s nariu. kunigystes jubiliejų šį šeš
Sveikiname naują Draugo fon tadienį, gegužės 3 d.. 5 v.v.
do garbės narį ir dėkojame už Mišiomis, Šv. Antano parapi
įnašų papildymą.
jos bažnyčioje. Cicero. IL.

M

SKELBIMAI

Vis garsėjantis populiariosios muzikos dainininkas Vytautas Šiškauskas
dainuoja Seki
P" kartu su seseria Virjfinija Kliknienė.
• Kd. S ' i l a u i o

