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V. Adamkus greičiausiai 
pasitrauks nepradėjęs kovos už 

prezidento postą 
Vilnius, gegužes 8 d. (BNS) 

— Užsienio lietuvių visuome
nės veikėjas Valdas Adamkus 
atsisakys ketinimų pretenduo
ti į Lietuvos prezidentus, jei to 
negalės daryti „legaliai". 

„Jeigu mane sustabdo tau
tos atstovai, per jėgą nesiver-
šiu. Savo kandidatūrą kelsiu 
tik tuomet, jeigu galėsiu lega
liai būti kandidatu", dienraš
čiui „Respublika" pareiškė V. 
Adamkus. Jis komentavo Sei
mo sprendimą atmesti cent
ristų siūlytą Konstitucijos pa
taisą, pagal kurią iš kandidato 
nebūtų reikalaujama pasta
ruosius 3 metus gyventi Lietu
voje. 

V. Adamkus nepriklauso jo
kiai partijai, bet greičiausiai 
taptų centristų remiamu kan
didatu, jei Vyriausioji rinkimų 
komisija jam leistų dalyvauti 
rinkimuose. 

BNS žiniomis, centristai da
bar tikisi, kad V. Adamkaus 
kandidatavimas priklausys 
nuo teisininkų sprendimo, ką 
reiškia nuolat gyventi Lietu
voje. 

V. Adamkus, iki pastarojo 
meto dirbės vyriausybinį gam
tosaugos darbą Jungtinėse 
Valstijose, nuo 1992 m. yra 
įsiregistravęs gyventi Šiau
liuose pas gimines ir nuolat 
lanko Lietuvą profesiniais ir 
politiniais reikalais. 

Tačiau pats V. Adamkus, 
atrodo, jau pavargo veltis į 
teisinius ginčus. „Tvirtinimai, 
kad dėl manęs Konstitucijos 
keisti nereikėjo, nes ir taip ga
liu dalyvauti rinkimuose, yra 
atskirų žmonių interpretacija, 
niekur legaliai nepatvirtinta", 
sako jis. 

V. Adamkus mano, kad 
konservatorių valdomas Sei
mas atsisakė panaikinti for
malias kliūtis jo kandidatavi

mui, bijodamas konkurencijos 
valdančiosios partijos kandi
datui. 

Sociologinėse apklausose V. 
Adamkus 0 au kelerius metus 
minimas tarp populiariausių
jų politikų ir visuomet lenkia 
konservatorių vadovą Vytautą 
Landsbergį. 

„Todėl normalu, kad visos 
konservatorių pastangos bus 
nukreiptos, kad nesibalotiruo-
čiau. Jie turi savo rankose ge
rą ginklą, kurį naudos iki pas
kutinės minutės", sako V. 
Adamkus. 

J i s taip pat ragina Lietuvą 
atsakyti lietuvijai užsienyje į 
„principinį klausimą: ar visi 
Lietuvos piliečiai turi lygias 
teises, ar yra dvi klasės, kurių 
vienai leidžiama viskas, o ki
tai leidžiama tik tiek, kiek 
norima leisti". 

C e n t r i s t a i nenu le idž ia 
ranku 

Lietuvos Centro sąjunga pa
reiškė ir toliau sieksianti, kad 
„visų lietuvių politinės teisės 
būtų kuo greičiau sulygintos", 
pažymima ketvirtadienį išpla
t intame Centro sąjungos pa
reiškime, kuriame apgailes
taujama dėl Seimo daugumos 
sprendimo nekeisti Konstitu
cijos ir nenaikinti 3 metų sės
lumo reikalavimo kandida
tams į Lietuvos prezidentus. 

Centristų nuomone, tai dis
kriminacine nuostata, kuria 
„aiškiai parodyta, kad užsie
nio lietuviams nepripažįstama 
teisė naudotis visomis Lietu
vos politinėmis teisėmis". 

Pareiškime pabrėžiama, 
kad, Seimui priėmus sprendi
mą neleisti ne Lietuvoje gyve
nančiam lietuviui kandidatuo
ti prezidento rinkimuose, stip
riai, „prislopinama nuostata" 
įtraukti viso pasaulio lietu
vius į Lietuvos gyvenimą. 

Siūloma griežta bausmė už 
Rusijos karinio tranzito 

tvarkos pažeidimą 
Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) 

— Seimo Nacionalinio saugu
mo komitetas pasiūlė nuša
linti Lietuvos pareigūną, lei
dusį balandžio mėnesį pen
kiems Rusijos kariniams sun
kvežimiams važiuoti Lietuvos 
teritorija. 

Trečiadienį posėdžiavęs 
komitetas nustatė, kad buvo 
pažeistos karinių pervežimų 
taisyklės, rekomendavo Kraš
to apsaugos ministerijai atlik
ti transportavimo tarnybos ty
rimą ir priimti sprendimą dėl 
jos pertvarkymo. 

Komitetas siūlo atleisti iš 
pareigų leidimus išdavusį vy
riausybės įgaliotinį kariniams 
vežimams pulkininką leite
nantą Algirdą Jurkevičių, 
įvertinti jo darbą ir ištirti, ar 
jo veikloje nebuvo baudžia
mojo nusikaltimo požymių. 

— Seimas antradienį lai
kinai sustabdė Ginklų ir 
šaudmenų kontrolės įstatymo 
įgyvendinimą. 1996 m. liepą 
priimtas įstatymas turėjo įsi
galioti šį pavasarį, tačiau vy
riausybė nespėjo laiku pareng
ti tam reikalingų nutarimų, 
suderinti įvairios paskirties 
ginklų apyvartos tvarką, gink
lų įvežimo ir išvežimo, parda
vimo ir naudojimo taisykles, 
pažymėjimo normas ir kitus 
dokumentus. 

„Mes esame griežti ir tu
rime būti griežti, nes Lietu
voje tiesiog stebuklai darosi", 
sakė Nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininkas Algir
das Katkus, priminęs ir ne
seną istoriją, kai Lietuvos pa
sieniečių nepastebėti į 
Lietuvos teritoriją kelis kilo
metrus įvažiavo neva pasikly
dusios kelios Baltarusijos ka
rinės vikšrinės transporto 
priemonės. 

A. Katkus sakė, kad balan
džio mėnesį, pažeidus galio
jančias užsienio valstybių ka
rinių ir pavojingų krovinių 
tranzito per Lietuvos teritoriją 
taisykles, leidimai buvo iš
duoti penkiems Rusijos kari
niams automobiliams. Tranzi
tas automobiliais taisyklėse 
apskritai nėra numatytas ir 
gali vykti tik geležinkeliu. 

Kariniai automobiliai va
žiavo įvairiomis kryptimis — 
tiek iš Baltarusijos į Kara
liaučių, tiek iš Karaliaučiaus 
srities į Baltarusiją. Jie kirto 
Lietuvos sieną Panemunės, 
Kybartų, Medininkų, Lavoriš
kių pasienio postuose. 

Saugumo komiteto pirmi
ninkas sakė, kad pagal išduo
tus leidimus jais turėjo būti 
gabenamos atsarginės dalys, 
ryšių įranga. Jokių ginklų ar 
šaudmenų neturėjo būti. Ta
čiau tik gavus atsakymą iš Pa-

Balandžio 18-osios vidurdienį Kauno miesto savivaldybės darbuotojai maniako į tradicinę talką, šmaikščiai 
pavadintą „valdininkų ekologiniu švietimu" Maždaug pusšimčio talkininku gretose galima buvo sutikti visų 
miesto valdžios skyrių ir tarnybų atstovus. Jau ketvirtą pavasarį organizuotoje talkoje buvo sutvarkyti nemaži 
Kauno Zoologijos sodo plotai. 

Edmundo Katino nuotr.: Gamtoje politikavimui vietos nėra, nes darbas darbą veja. <KD) 

Politinis Briuselio sprendimas 
lems Lietuvos narystės ES 

derybų pradžią 
mano dip-

pa-

Vilnius-Briusel is , gegužės 
7 d. (BNS) — Lietuvos galimy
bės pradėti derybas dėl stoji
mo į ES su pirmąja kandidatų 
grupe arba būti atstumtai yra 
apylygės, mano diplomatai 
Briuselyje. 

Artėjant ES viršūnių susiti
kimui Amsterdame birželio 
mėnesį, po kurio turėtų būti 
pakviestos derėtis dėl na
rystės kai kurios kandidatės, 
Europos Komisijoje iš anksto 
sudaromos nuomonės apie jų 
pasirengimą derėtis. 

Oficialus kandidatų galimy
bių įvertinimas bus paskelb
tas tik po viršūnių susitikimo, 
tačiau gausiuose projektuose 
jau mėginama skirstyti kan
didatus į kelias grupes. 

Visuotinai sutariama, kad į 
pirmąją naujų narių grupę pa
teks Lenkija. Čekija ir Vengri
ja, nepateks greičiausiai Bul
garija ir Rumunija. 

Baltijos valstybės drauge su 
Slovakija ir Slovėnija pagal 
ekonominius, socialinius ir ki
tokius rodiklius yra kažkur 
per vidurį tarp pirmaujančių 
ir atsiliekančių, ir tik politinis 
sprendimas gali nustumti jas į 
vieną ar kitą grupe. 

Vienas Europos Komisijos 
atstovų svarstomų variantų 
yra prijungti prie pirmosios 
grupės Slovėniją ir, pavyz
džiui, Estiją, argumentuojant, 
kad jos mažos, taigi, nebus di
delė našta Europos Sąjungai. 
Be to. demonstruojant atvi
rumą. ES būtų gerai priimti 
vieną buvusią Jugoslavijos ir 
viena buvusią sovietų respub
liką. 

Kai dėl Estijos pasirinki
mo, tai ji. pasak Lietuvos dip
lomatų Briuselyje, inerciškai 
laikoma pirmaujančia ekono
mikos reformų srityje Baltijos 
regione. 

„Jei būtų pasirinkta sche
ma pirmiausia pradėti derėtis 
su viena Baltijos valstybių, 
turbūt niekam Briuselyje, iš
skyrus Lietuvos misiją prie 
ES, nekiltų abejonių, kad tai 

sienio policijos, ar ši karinė 
technika buvo patikrinta, bus 
žinoma, kas vežta iš tiesų. 

„Kol kas sunku net pasaky
ti, kokia ten buvo ryšio įranga 
— ar ji veikė Lietuvos teritori
joje", sakė A. Katkus. 

turėtų būti Estija 
lomatas. 

Tačiau, pasak jo, Estijos 
ekonominio išskirtinumo mi
tas Briuselyje jau ima sklaidy
tis, o problemos, ypač tautinių 
mažumų, tebėra matomos. 

Europo? Komisijos padali
nys, užsiimantis ekonomikos 
analize, vasario mėnesį pa
skelbė ataskaitą apie padėtį 
narystės siekiančiose vals
tybėse, pagal kurią Lietuva 
nedaug atsilieka nuo pirmo
sios grupės valstybių ir didele 
dalimi rodiklių lenkia Estiją. 

Briuselyje neužmirštos ir 
tautinių mažumu problemos 
Estijoje, į kurias kai kada rea
guojama jautr iau, nei į ekono
minius pasiekimus. 

Praėjusią savaitę Baltijos 
valstybių sostines aplankė 
aukštas Europos Komisijos 
pareigūnas, kur.s supažindino 
lietuvius, latvius ir estus su 
pirminiais jų vertinimais 
Briuselyje bei paprašė papil

domos informacijos apie 
dėtį įvairiose srityse. 

Iš Lietuvos paprašyta pro
gramos, kaip bus atsisakyta 
mirt ies bausmės, taip pat pa
pildomos informacijos apie 
energetikos pertvarkymą, 
energetikos kainų decentrali
zavimą ir sunormalizavimą, 
apie Lietuvos ir Latvijos gin
čus dėl jūros sienos ir ekono
minės zonos nustatymo. Rusi
jos t ranzi tą į Karaliaučių, ga
limybes veikti Lietuvoje užsie
nio bankams ir kitokios. 

Pasak diplomatinių šalti
nių, Lietuvai nebuvo nurodyta 
nė viena sritis, kurioje ji būtų 
beviltiškai atsilikusi nuo pir
maujančių. Juo labiau, kad 
Europos Komisijos ruošiama
me įvertinime bus labiau ma
toma valstybės galia po 5-6 
metų, kai narystės derybos 
galėtų būti baigtos, nei padė
tis, vert inama jų išvakarėse. 

Pasak diplomatų, viską 
lems politinis sprendimas 
Briuselyje: pradėti narystės 
derybas vienu metu su visais 
st ipriais kandidatais, ar tik su 
stipriausiais, laukiant kol 
sust iprės likusieji. 

Lietuvos prezidentas domisi 
tautinių mažumų ir užsienio 

lietuvių šviet imu 
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas domisi tiek 
Lietuvos t a u t i n u mažumų gy
venimu bei problemomis, tiek 
užsienio lietuvių vaikų švie
timu. 

Ketvirtadieni valstybės va
dovas susitiko su Regioninių 
problemų ir ta tinių mažumų 
departamento direktoriumi 
Remigijum Mo'uzu ir jo pava
duotoju Stanis ' įvu Vidtmanu. 

Susitikime dalyvavęs prezi
dento patarėjas Rimgaudas 
Geleževičius s;.kė, kad Lietu
vos vadovas buvo informuotas 
apie užsienio lietuvių švie
timo rėmimo programą iki 
2000 metų, pagal kurią nu
matoma tam tikslui skirti po 2 
mln. litų kasmet. Numatoma 
sudaryti sąlygas užsienio lie
tuvių vaikams mokytis Lietu
voje — vasaros stovyklose ar 
panašiu būdu. 

A. Brazauską taip pat labai 
domino švietimo padėtis Vil
niaus krašte, kur gyvena dau
giausia lenkų tautybės žmo
nės. Tiek jie. tiek lietuviai 
dažnai skundžiasi galimy

bėmis mokytis savo kalba. 
„Vilnijoje turime sudaryti są
lygas visų tautų vaikams 
mokytis gimtąja kalba", pa
brėžė prezidentas susitikime. 

Regioninių problemų ir tau
tinių mažumų departamento 
vadovai informavo apie tauti
nių bendrijų namų Raugyklos 
gatvėje išlaikymą. Juose pa
ta lpas turi viso 29 Lietuvos 
taut in ių mažumų bendrijos. 

R. Motuzas sake. kad šiemet 
iš biudžeto tautinių mažumų 
programoms skirta 150.000 
litų. Šias lėšas numatoma 
skirstyti konkurso būdu ir tik 
kul tūr inei šviečiamajai veik
lai, o ne politizuotiems ren
giniams. 

Susitikime taip pat buvo ap
t a r t a s pasiruošimas gegužės 
mėnesį Vilniuje rengiamam 
Europos Tarybos seminarui 
apie tautiniu mažumų švie
timą. Ši autoritetinga Euro
pos organizacija pasirinko 
Lietuvą, kuri laikoma pa
vyzdžiu tautinių mažumų 
švietimo srityje kitoms Vidu
rio ir Rytų Europos valsty
bėms. 

Pasaulio naujienos 
.Remiantis DPA, Reuter. BNS, INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RLA žinių 
agentūrų pranešimais. 

Maskva. Rusijos ir JAV ginčas dei NATO plėtimosi yra pats 
rimčiausias nuo pat 1962 metų Kubos raketų krizės, ketvirta
dienį įspėjo Rusijos prezidentas Boris Jeicin. Jis sakė, kad Ru
sijos ir NATO santykių susitarimas projektas jau „98 procen
tais parengtas" ir pareiškė pageidaująs, kad jis būtų pasirašy
tas. Tačiau ir pasirašytas, šis dokumentas „iš esmės sumažins 
grėsmę Rusijai, bet nepašalins jos visiškai. Mes raginame visas 
protingas jėgas, ypač europiečius, imtis pastangų užkirsti kelią 
kylančiai naujai grėsmei ir naujoms skiriamosioms riboms", 
sakė B. Jeicin. 

Paryž ius . Prancūzijos gynybos ministerija susirūpinusi dėl 
Rusijos turimų taktinių branduolinių raketų, kurių yra nuo 18 
iki 20,000, sakoma oficialiame pranešime. Dokumente abejoja
ma, ar Rusija pati žino tikslų šių raketų skaičių ir ar ji naikina 
tas raketas, kurias privalo išmontuoti. Pasak prancūzų specia
listų, Maskva dabar naudojais žymiai didesniu taktinių bran
duolinių ginklų skaičiumi, negu JAV. Daug šių ginklų ji at
sivežė iš buvusios Sovietų Sąjungos šalių, tačiau dabar Rusijos 
valdžia greičiausiai pati pametė šių ginklų skaičių, sakoma 
pranešime. 

Groznas . Čečėnijos aukščiausioji prezidento taryba trečia
dienį patvirtino Maskvos ir Grozno sutarties projektą, kurio 
tekstą suderino Rusijos ir Čečėnijos komisijos. Informuotų šal
tinių Grozne teigimu, liko nesuderintas vienintelis straipsnis, 
kurio primygtinai reikalauja Čečėnija. Straipsnyje sakoma, 
kad Rusijos ir Čečėnijos tarpusavio santykiai turi būti grin
džiami tarptautinės teisės normomis. Stebėtojai Čečėnijoje ma
no, kad šio straipsnio likimą nuspręs Rusijos ir Čečėnijos prezi
dentai per susitikimą, kuris, matomai įvyks po gegužės 9 d. 

Maskva. Užsienio žvalgybos tarnybos suaktyvino šni
pinėjimo operacijas Rusijoje ir bando pasinaudoti jos politine ir 
ekonomine krize tam, kad pavergtų valstybę, pareiškė Rusijos 
kontržvalgybos vadovas ketvirtadienį paskelbtame interviu. 
„Jie atsižvelgia į mūsų vyriausybinių struktūrų silpnumą, eko
nominę krizę, aštrias socialines ir kitas problemas kaip į nepa
prastai naudingą aplinka, kuri jiems suteikia galimybę Rusijai 
primesti pavergtos tautos vaidmenį. Praktiškai visos užsienio 
žvalgybos tarnybos aktyviai veikia mūsų teritorijoje" dienraš
čiui „Nezavisimaja Gazeta" sakė Rusijos Federalinės saugumo 
tarnybos kontržvalgybos departamento vadovas generolas lei
tenantas Valerij Pečionkin. 

Vaš ingtonas . Pagal visus oficialius reikalavimus, Baltijos 
valstybės labiausiai tinka tapti pirmosiomis naujomis NATO 
narėmis, teigia įtakinga nepriklausomų gynybos specialisttų 
grupė „Jane's". Pasak jų, Baltijos valstybės yra demokratiškos, 
jų armijas kontroliuoja civiliai, jos pasiryžusios prisiimti są
jungos narystes įsipareigojimus ir jų ekonominė būklė yra pa
lyginti gera. Tačiau, kaip rašoma žurnale „Jane's Weekly" pa
skelbtose išvadose, Baltijai skersai kelio stoja NATO noras tu
rėti gerus santykius su Rusija. Be to, mažų ir sunkiai apgina
mų Baltijos valstybių saugumą būtų galima užtikrinti tik dis
lokavus jose NATO kariuomenę, bet jokia NATO valstybė ne
pasiruošusi net svarstyti tokio įsipareigojimo. 

Briuselis. Naujasis Didžiosios Britanijos Europos reikalų 
ministras Dug Henderson pirmajame savo susitikime su bend
radarbiais iš ES valstybių pareiškė, kad naujoji darbiečių vy
riausybė su ES valstybių atstovais ketina bendrauti kaip su 
kolegomis, o ne kaip su priešininkais, tačiau aiškiai nurodė, 
kad D.Britanija išlaikys savo sienų kontrolę. 

Haga. JT pasiryžę pasiekti, kad visos pasaulio cheminių 
ginklų atsargos per 10 metų būtų sunaikintos, antradienį pa
reiškė JT generalinis sekretorius Kofi Annan. Jei šis planas 
pavyks, tai reikš, kad pirmą kartą istorijoje bus sunaikinta 
ištisa masinio naikinimo ginklų kategorija, sake K. Annan, 
atidarydamas pirmąja Cheminiu ginklų draudimo organizaci
jos sesiją. Cheminių ginklų nevartojimo susitarimas nuo 2007 
metų draudžia kurti, gaminti, naudoti ir laikyti cheminius 
ginklus. Pasirašiusios valstybės įsipareigojo iki tų metų sunai
kinti esamas cheminių ginklų atsargas. 

Well ington. Bendra Europos valiuta bus įvesta kaip ir 
planuota, 1998 m., ketvirtadienį pareiškė Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, savo vizito į Naująja Zelandiją metu. sakydamas, 
kad jau 1998 m. balandį bus nuspręsta, kiek valstybių sudarys 
valiutų sąjungą pirmajame etape. 

Maskva Čečėnija išleido įsakymą suimti nepaklusnų su
kilėlių vadą Salman Radujev. kai šis prisiėmė atsakomybę už 
du išpuolius Pietų Rusijoje, pirmadienį pranešė ITAR-TASS 
naujienų agentūra ..Imtasi priemonių surasti ir suimti S. Ra
dujev. Manau, kad greitai padarysime galą pareiškimams, ku
rie menkina Čečėnijos vyriausybę*, sake Čečėnijos prezidento 
Aslan Maschadov padėjėjas Ruslan Kutajev. S. Radujev ne
priklauso Čečėnijos pokarinei vyriausybei ir kelis kar tus 
pažadėjo pulti Rusijos objektus del Maskvos atsisakymo pripa
žinti regiono nepriklausomybę. 

— Kovo 11-osios Akto sig
nataras, buvęs vicepremjeras 
ir Valstybės saugumo departa
mento vadovas Zigmas Vaiš
vila už interviu „Lietuvos ry
tui" paprašė pinigu. „Buvusio 
politiko žodžių kaina — penki 
tūkstančiai litų." tvirtina 
straipsnio antraštė. 

KALENDORIUS 

Gegužės 9 d.: Edita. Beatas. 
Grigalius. Auste. Bu tau tas 
1945 m nacių vadovaujama Vo
kietija kapituliuoja sąjungi
ninkams. 

Geffužes 10 d.: Antoninas. 
Beatriče, Putinas. Servaida. 
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PIRMOSIOS RYTTJ LIETUVOS 
LIETUVIŠKŲ MOKYKLTJ STALO 

TENISO ŽAIDYNĖS 
Pirmosios rytų Lietuvos lie

tuviškų mokyklų stalo teniso 
žaidynės jau įvyko! Žaidynių 
tikslas — ugdyti rytų Lietuvos 
sportą, atkreipti dėmesį į mo
kyklas valstybine kalba, pa
minėti Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dieną — kovo 11-ąją. Rungty
niauta Vilniaus rajono Mari-
jampolio vidurinėje mokyk
loje. 

Pasveikinti tos mokyklos 
mokinių koncerto, pradėjo 
rungtis geriausi Bezdonių, 
Eišiškių, Maišiagalos, Mari-
jampolio, Paberžės, Pelesos 
mokyklų žaidėjai. 

Vaikinų grupėje pirmąją 
vietą laimėjo Bezdonių pagrin
dinės mokyklos aštuntokas 
Andrius Basijakas, šioms var
žyboms rengęsis beveik me
tus. Antrąją ir trečiąją vietas 
(po pratęsimo) pasidalijo Mai
šiagalos LDK Algirdo vidu
rinės mokyklos mokiniai Pe
tras Zamaravičius ir Evaldas 
Petrovskis. Geriausio Mari-
jampolio mokyklos žaidėjo 
vardą pelnė Valdemaras Bla
ževičius (gražiai dainavęs ir 
mokyklos ansamblyje), geriau

sias užribio lietuvių etninių 
žemių tenisininkas buvo Pele
sos pagrindinės mokyklos mo
kinys Žygimantas Dobrodzie-
jus. 

Mergaičių grupėje pirmąją 
vietą užėmė Eišiškių S. Rapo
lionio vidurinės mokyklos dvy
liktoke Ernesta Leveckytė, 
antrąją ir trečiąją Paberžės II 
vidurinės mokyklos mokinės 
Marijaną Prusakaitė ir Miglė 
Mažeikaitė. 

Žaidynes organizavo „Vil
nijos" draugija. Žaidynes koor
dinavo Kazimieras Garšva, 
„Vilnijos" draugijos vicepirmi
ninkas. 

Varžybų šventei ir premi
joms pinigus aukojo Philadel-
phijos lietuvių „Gintarinių 
šaknų" klubas. Klubo valdy
bos pirmininkas yra Albinas 
Radzevičius (Rogers), klubo 
patarėjas — Bronius Krokys, 
(gimęs Punsko parapijoje, Su
valkų trikampyje), su šeima 
gyvenantis Philadelphijoje. 

Reikia pažymėti, kad iš pre
mijoms skirtų pinigų dar buvo 
pavaišinti žaidėjai, o taip pat 
ir jiems apmokėtos kelionės. 

K. Garšva 

Rytų Lietuvos lietuviškų mokyklų pirmosiose stalo teniso varžybose pirmą
sias vietas laimėjo Ernesta Leveckytė 'Eišiškės) ir Andrius Basjakas (Bez
donys) 

Futbolas Čikagoje 
„LITUANICA" — „RAMS" 10-4 

Praėjusio sekmadienio (ge
gužės 4 d.) futbolo pirmenybių 
rungtynės Lemonte buvo tikra 
įvarčių mušimo šventė. JLi-
tuanicos'" varžovai — Jlams" 
vienuolikė nėra iš silpniau
siųjų ir I divizijoje niekas nesi
tikėjo, jog lietuviams bus taip 
lengva ją įveikti. Čia, užbė
gant įvykiams už akių, reikia 
pasakyti, jog dešimtukas yra 
gana daug. tačiau įvarčių dar 
dvigubai daugiau galėjo būti. 
Taip pat norisi pabrėžti, jog į 
mūsiškių vartus krito pusė 
tikrai neužtarnautų įvarčių, 
galbūt norint pakelti i tolimąjį 
Lemontą iš šiaurės vakarų at
važiavusiųjų varžovų nuotai-
ką. 

Šį kartą įvarčių mušime pa
sižymėjo jau senokai „Li-
tuanicos" komandos eilėse ma
tytas Virgis Žuromskas, kuris 
net 5 kartus nuginklavo 
..Rams" vartininką. Jis įrodė, 
kad ne be reikalo yra ne vien 
tik St. Xavier universiteto, bet 
ir visos kolegijų lygos geriau
sias įvarčių mušėjas. Du kar
tus pasižymėjo kitas agresy
vus puolėjas. Rolandas Urbo
navičius, o po vieną kartą 
varžovų vartus atrado R. Si-
niakovas. A. Grigaliūnas ir S. 
Healy. 

Jvarčių senją pradėjo ne 

puolėjai, bet gynėjas R. Sinia-
kovas, kuris jau 14-je žaidimo 
minutėje ženklino 1-0, po poros 
minučių V. Žuromskis pada
rė 2-0. Tada varžovai gavo 
progą, galima sakyti mūsiškio 
gynimo padovanotą, sušvel
ninti 1-2. 38-je minutėje tas 
pats Žuromskas pridėjo ir tre
čiąjį įvartį. 

Tuoj po pertraukos V. Žu
romskas vėl „įsodino" gražų 
kampą, o tad ir A. Grigaliūnui 
pavyko iš daugelio turėtų mir
tinų progų bent vieną išnau
doti (jis neįmušė ir 11 m. bau
dinio). O tada jau nebuvo la
bai svarbu — kiek įvarčių pri
mušti. Kai kurie žiūrovai net 
sunkiai galėjo sekti dažnai be
sikeičiančią rungtynių pasek
mę. 

„Lituanicos" eilėse pasirodė 
12 žaidėjų. Be čia minėtųjų 
įvarčių mušėjų dar aikštėje 
matėme: S. Colvell. K. O'Con-
nor, S. Bružj, B. Puskunigį, D. 
Bučmą, D. Smulkį, ir D. Ši
mėną. Visi žaidėjai kovojo ga
na pakiliai, su nemažu entu
ziazmu. Nepaisant, kad bent 
keturi jų buvo atvykę po darbe 
praleisto pusdienio, tačiau dar 
turėjo jėgų padėti savajai ko
mandai. Toks jų pasišven
timas, aišku visus jaudina ir 
džiugina Be tokių vyrų „Li-

Kaunietis Stasys Labanauskas, Sydney, Australijoje, i "i balandžio 27 d. 
vykusių NSW teniso veteranų iki 55 metų grupės individualinių varžybų 
čempionas, džiaugiasi laimėta taure 

ST. LABANAUSKAS NUGALĖJO 
PASAULIO ČEMPIONĄ 

Š.m.balandžio 6 d. Australi
jos sostinėje Canberroje pra
sidėjo 17-sios Pasaulio vete
ranų teniso varžybos, kuriose 
iš 22 pasaulio valstybių daly
vavo arti 500 vyrų ir moterų 
žaidėjų, pagal amžių suskir
stytų į atskiras grupes, nuo 
35 iki 75 metų. 

Southwell Park vyko iškil
mingas atidarymas. Grojant 
Australijos Karo mokyklos or
kestrui, aikštėn įžygiavo daly
vaujančios komandos, jų prie
kyje nešant atstovaujamos 
valstybės pavadinimą. Džiugu 
buvo matyti užrašą „Lithua-
nia" ir už jo žygiuojantį Lietu
vos atstovą Stasį Labanaus-
ką.Gaila, kad dėl susitruk-
dymų kelionėje, neatvyko jo 
dvejeto partneris Eduardas 
Paulauskas (krepšininko Mo
desto brolis). Po visų tialyvių 
pristatymo, šią tenisą šventę 
oficialiai atidarė Australijos 
generalinis gubernatorius Sir 
W.Deane, linkėdamas sėkmės 
laimėti vyrų „Australian cup" 
ir moterų „Maureen Connoly 

tuanicai" būtų sunku gyvuoti. 
Nors, iš kitos pusės žvelgiant, 
iš tokių žmonių nelengva 
tikėtis šimtaprocentinių rezul
tatų, tačiau rungtynėse prieš 
„Rams" jų pakako ir net su 
kaupu buvo. 

Lauksime ir ateinančiose 
rungtynėse panašaus, o gal 
net ir geresnio entuziazmo ir 
pastangų. O šį sekmadienį, 
gegužės 11 d., 3 vai. p.p. bus 
kovojama ir vėl savoje aikš
tėje, Lemonte, prieš agresy
vius — lenkų „Lightning" ko
mandos futoblininkus. Prieš 
juos „Lituanicai" dažnai nesi
seka kovoti. Tačiau šiame su
sitikime, jeigu atvyks tie pa
tys žaidėjai (arba jų gal bus ir 
daugiau) negu į rungtynes su 
„Rams", tai pergalė vėl „Li-
tuanicai" bus garantuota. 

Tik norėtųsi, kad žiūrovų 
būtų daugiau. Negi Čikagoje 
ir apylinkėse yra tik šimtine 
futbolo entuziastų, kūne gali 
atvykti pasižiūrėti rungtynių0 

Manau, kad jų bent penket.-} 
kartų daugiau esama. Tik 
kažkodėl jie tingi pajudėti. O 
jeigu pasistengtų ir atva
žiuotų! Pabuvotų gražioje pa
vasario gamtoje, pamatytų 
rungtynes (jos, tikimės, bus 
irgi gausios įvarčiais), na ir 
susitiktų su senais pažįsta
mais, o gal net ir lietuviuko 
Utenos alaus galėtų paragau
ti? 

E.Š. 

cup", pagerbiant tragiškai žu
vusią Wimbk'iono amerikietę 
čempionę. Meninę atidarymo 
programą atliko aborigenų šo
kėjų grupė „Imbala", grojant 
jų tautiniu instrumentu 
„Didgeridoa". 

Po atidarymo prasidėjo ko
mandinės tarpvalstybinės 
rungtynės.Neatvykus E. Pau
lauskui, St. Labanauskas pri
sikalbino žaisti vietinį, buvusį 
geriausią sostinės sportininką 
T. Žilinską, kuris paskutinį 
kartą teniso raketę rankoje 
buvo turėjęs prieš 30 metų.Ta-
čiau jie abu prieš Švediją, 
Meksiką ir Suomiją pralai
mėjo tik 1:2. 

Pasibaigus savaitę truku
sioms sostinės žaidynėms, 
įvyko labai ̂ iškilmingas do
vanų įteikimas ir pokylis. 
Jame dalyvAo ir keliolika vie
tos lietuvių,*kurie labai gra
žiai rėmė svpčią. Jį čia globojo 
veteranas sportininkas L. 
Venclovas. ^ 

Po sostinlB individualinės 
varžybos tęsėsi pramoniniame 
Newcastle mieste. Čia dalyva
vo 400 žaidėjų. St. Labanaus
kas individualinėse žaidynėse 
gavo 5-tą vietą, o pasaulio 
čempionu tapo australas B. 
Howes. Pernai pasaulio čem
pionatą laimėjo italas G. Roh-
rich. Dvejeto varžybose Laba
nauskas žaidė su vokiečiu B. 
Nitsche ir laimėjo trečią vietą. 
Šiame mieste irgi buvo labai 
gražus dovanų įteikimas, po
kylis ir programa. Svečią glo
bojo mūsų šachmatų meisteris 
V. Liūgą. 

Paskutiniosios žaidynių var
žybos vyko olimpiniame Syd-
nėjaus mieste. Čia buvo Aust
ralijos NSVV teniso pirme-

nybės ir jose dalyvavo arti 300 
žaidėjų, taip pat iš įvairių val
stybių. Po savo gražaus laimė
jimo Newcastle, St. Labanaus
kas buvo pastatytas 3-je vie
toje 55rrių metų amžiaus gru
pėje. Individualinėse varžybo
se, nugalėjęs du varžovus, jis 
pateko į pusiaubaigmę ir čia 
susitiko su varžybose antru 
įvertintu G. Collins. Rungty
nės buvo labai įtemptos ir 
sunkios, tačiau Labanauskas 
jas laimėjo 7:6, 6:7, 6:4. Taip 
pat ir dvejeto rungtynėse, kur 
jis žaidė su australu B.Burns, 
su kuriuo susipažino pasaulio 
pirmenybėse Austrijoje, taip 
pat po įtemptos ir sunkios ko
vos laimėjo 2:6, 6:3, 6:3 ir pa
teko į baigmę. 

Balandžio 27 d. įvyko baig
minės žaidynių rungtynės, St. 
Labanauskas 55-rių metų am
žiaus grupėje susitiko su šių 
metų šios grupės čempionu 
australu B. Howes. Beveik vi
sose 18-koje aikštelių žaidynės 
sustojo ir tiek žaidėjai, tiek 
žiūrovai atėjo stebėti, kai žais 
pasaulio čempionas su mažai 
kam žinomu lietuviu. Austra
las, gerai atletiškai sudėtas, 
atrodė lengvai nugalės ūgiu 
mažesnį lietuvį. Kova prasi
dėjo taškas už tašką ir čem
pionas pirmą setą laimėjo 6:3. 
Antrajame sete St. Labanaus
kas lengvai nenusileidžia, vai
ko australą po aikštę ir setą 
laimi 6:4. Prasideda lemiamas 
paskutinis. Šilta Australijos 
rudenio saulutė kaitina ir pra
kaitą abu žaidėjai varvina 
čiurkšlėmis. Taškas vėl seka 
tašką. Matosi australo nuo
vargis ir jaudinimasis, kai su
sijaudinimo nerodąs Stasys, 
po. tikrai sunkios ir labai 
įtemptos kovos, paklupdo pa
saulio čempioną ir trečią setą 
laimi 7:5. Plojame lietuviai, 
ploja ir australai, nes kova bu
vo tikrai labai graži. 

Po poros valandų pertrau
kos, Stasys ir vėl aikštėje. Su 
savo australu partneriu žai
džia baigmines dvejeto rung
tynes. Čia kova, nors ir 
įtempta, buvo lengvesnė ir St. 
Labanauskas su australu B. 
Burns laimi ir dvejeto 55-rių 
metų grupės baigmines rung
tynes ir jis tampa dvigubu 
čempionu. Pasauliniame vete
ranų teniso žaidėjų įvertinime 
St. Labanauskas pernai žai
dęs 50 metų grupėje, buvo 13-
tas, tačiau, dabar, 55-rių metų 
grupėje, laimėjus šiuos du ti
tulus, jo įvertinimas bus žy
miai aukštesnis. 

Australijos lietuviai ir aš 
(nes man teko globoti ir juo 
rūpintis per visas jo žaidynes 
čia) sveikiname naująjį teniso 
čempioną ir linkime daug 
sportinės laimės ateityje. Do
vanų įteikimo metu, kai jis 
gavo du aukso medalius ir dvi 
pinigines premijas.o jo pa
vardė įrašyta į pereinamąsias 
varžybų taures, norėjome ir 
mes jį pagerbti Šampano tau
re. Tačiau jam sakant, kad 
savo gyvenime dar niekad 
nėra ragavęs alkoholio, šam
paną turėjome pakeisti apel
sinų sultimis. 

Australija, nors labai ne-
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1997 M. JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

Papildydami ankstyvesnį 
pranešimą skelbiame, kad 
1997 m. Š. Amerikos Lietuvių 
Jaunučių krepšinio pirme
nybės įvyks 1997 m. gegužės 
17-18 d., Stagg High School, 
Palos Hills, LL ir Sandburg 
High School, Palos Park, IL, 
vakariniuose Čikagos prie
miesčiuose. Vykdo — Čikagos 
ASK JLituanica". 

Preliminarinės registracijos 
duomenimis, žaidynėse numa
to dalyvauti 40 komandų, 8-se 
klasėse. 

Varžybos bus vykdomos šio
se klasėse: berniukų ir mer
gaičių B (1981 m. gimimo ir 
jaunesnių), berniukų ir mer
gaičių C (1983 m. gim. ir jau
nesnių), berniukų ir mergaičių 
D (1985 m. gim. ir jaunesnių), 
berniukų E (1987 m. gim. ir 
jaunesnių) ir „molekulių" — 
klasėje F. (1989 m. gim. ir jau
nesnių), kurioje berniukai ir 
mergaitės žaidžia kartu. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių sporto klubai ar kitokie 
vienetai, atlikę metinę 1997 
m. narių registraciją ŠAL-

Daugiausia karti* popu
liariausias futbolininkas 
(pagal „Vakarinių naujienų" 
laikraščio anketą) pripažintas 
Vilniaus „Žalgirio" futbolinin
kas Arminas Narbekovas. Šis 
titulas jam buvo suteiktas 4 
kartus: 1985, 1986, 1987 ir 
1988. 

daug laiko jis turėjo ją pama
tyti, jam patiko. Dėkodamas 
visiems jį priėmusiems ir glo
bojusiems sakė, kad tikisi vėl 
atvykti, nes ir australų drau
gų susiradęs nemažai. Lietu
viai galime didžiuotis šiuo 
sportininku, nes jis tikrai gra
žiai pagarsino lietuvių vardą, 
ypač Australijoje taip populia
riame tenisininkų tarpe. 

Antanas Laukaitis 

FASS-je. Jaunesnių klasių 
žaidėjams iš principo galima 
žaisti kartu ir vyresnėse 
klasėse. Mergaitėms yra lei
džiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau ne at
virkščiai. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

ŠALFASSgos Krepšinio 
komitetas 

I.FK ,,Lituanico«* futbolininkai S.m gegužis 4 d Lemonto aikAtėje vykusių rungtynių pertraukos metu 
džiaugiasi sėkmingai vykstančiomis varžybomis Dešinėje stovi vienas įA komandos trenerių — Alberto Glavins 
kas Nuotr. Ed. S u l a i č i o 
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širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMIČKAŠ. Ub. 
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RUSIJOS PREZIDENTAS 
VOKIETIJOJE 

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

RUSIJA IR GUDIJA 
E. RINGUS 

Apie Gudiją, kaip nepri- pirmininkas, tačiau pilnas 
klausomą valstybę, jau galime ambicijų, kuriom Gudija yra 

Balandžio mėn. 14 d. Vil
niaus radijas pranešė, kad į 
Boną atvyksta Lietuvos Seimo 
pirm. V. Landsbergis. Tikėjau, 
kad vakaro televizijos žiniose 
pamatysiu profesorių bei kitą 
dieną spaudoje pasirodys nors 
trumpi pranešimai. Deja, vi
siška tyla. Gal atvykimas bu
vo atidėtas dėl didelio aukštų 
pareigūnų antplūdžio, prade
dant B. Jelcinu, J T sekreto
rium bei Lenkijos prezidentu? 

Rusijos prezidentas į Vokie
tiją atvyko balandžio 16 d., 
bet įvairūs jo patarėjai Boną 
pasiekė dieną anksčiau, gvil
dendami su spaudos atstovais 
Rusijos ir Vokietijos politinius 
ir ūkinius bendradarbiavimo 
klausimus. 

Jau kitą dieną didžioji Vo
kietijos spauda pirmuose pus
lapiuose užrašė: „Maskva — 
Baltijos valstybės negali įeiti į 
NATO" Toliau spauda rašė. 
jog B. Jelcino patarėjai stip
riai užakcentavo, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pri
ėmimas į NATO kar tu reiškia 
grėsmę Rusijai, tad prie tokio 
žingsnio Maskva negali pri
leisti. Be to, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos politikai stato Kara
liaučiaus statuso klausimą. 
Priėmimas Baltijos valstybių į 
NATO — sako B. Jelcino pa
tarėjai (buv. ambas. Bonoje 
Kviecinskij, Kisieliov ir kt.) — 
„tai Europos grįžimas į kon
frontaciją". Jie stipriai taip 
pat puolė buv. Vokietijos min. 
grafą Lambsdorfą (jo seneliai 
gyveno Baltijos valstybėse), 
kuris yra užsiangažavęs už 
Baltijos valstybių priėmimą į 
NATO ir Europos Sąjungą. 
Neaplenkė patarėjai ir Vokie
tijos Krašto apsaugos min. V. 
Riuhę. Girdi, jis pataria len
kams laikinai pasilaikyti ru
siškus MIG lėktuvus, kadangi 
jis jiems vėliau parduosiąs 
blogus „Eurofighter". Rusija 
aiškiai mato, ^ad jų gink
luotės rinka \ dūrio ir Rytų 
Europoje pamažu yra išstu
miama. 

Tuo tarpu vokietis generolas 
Klaus Naumann, kuris eina 
NATO būstinėje karinio komi
teto pirm. pareigas, pasikal
bėjime su Miuncheno dien
raščio „Sueddeutsche Zeitung" 
bendradarbiu pareiškė, kad 
tolimesniuose pasitarimuose 
su Rusija, NATO negali jokių 
tolimesnių nuolaidų daryti . 
Generolo nuomone, NATO ir 
taip rusams daugelio klausi
muose padarė daug nuolaidų. 
Jo žodžiai: „Mes savo dalį 
visiškai išpildėme". Kas liečia 
būsimus naujus narius vokie
tis pasakė, kad kiekviena 
valstybė turi pati pasisakyti, 
ar ji norinti savo valstybėje 
laikyti svetimą kariuomenę 
bei branduolinius ginklus ar 

ne. Mat Lenkija, Čekija ir 
Vengrija bijo, kad be svetimų 
ginklų, be svetimos kariuo
menės joms bus sunku apsi
ginti nuo Rusijos puolimo, 
ypač dabar, suartėjus Gudijai 
ir Rusijai. 

Be NATO reikalų, vokie
čiams gal daugiau rūpėjo rau
donosios armijos iš Vokietijos 
išvežti meniniai tur ta i (apie 
200,000), per 2 min. knygų, 
įvairi beveik 3 km ilgio archy
vinė medžiaga. 

Deja, B. Jelcinas savo laga
mine jokių pagrobtų tur tų 
neatvežė, kadangi tam reikėtų 
kelių talpintuvų. Vokiečiai mi
ni Diurerį, EI Greco, Goyą, 
van Gogh ir kt . dailininkų pa
veikslų, išvežtus iš Bremeno ir 
Berlyno muziejų, privačių tur
tuolių namų (kas, bėgdamas 
nuo rusų, paskut inę minutę 
galvojo apie paveikslus!). Be 
to, minimos Trojos iškasenos 
(Vokietijos televizija parodė), 
Gutenbergo biblija ir kt . O ką 
į tai rusai? Trumpas atsaky
mas : jų lobis — tai kraujo kai
na. Be to, rusai remiasi Hitle
riu. Jo kariuomenė taip pat 
plėšė Rusijos meno tu r tus , bet 
po karo amerikiečiai Rusijai 
grąžino virš 526,000 vienetų. 
Taip pat, Chruščiovo metu, 
dalis meninio turto buvo ati
duota Rytų Vokietijai. Atrodė, 
kad 1990 m. pasirašius kultū
rinę sutartį , šis klausimas bus 
teigiamai išspręstas, tačiau 
dabar pasirodė, kad kelias yra 
klotas dygliais. Net privataus 
meninio rinkinio, atiduoto Vo
kietijos pasiuntinybei Mask
voje, Kremlius staiga neduoda 
leidimo išvežti. Vokiečiai ap
skaičiavo, kad visas meninis 
tu r t a s , laikomas Rusijoje, yra 
ver tas 2 milijardų dol. 

B. Jelciną Baden-Baden va
sarvietėje sutiko demonstran
tai , apkalt indami tautžudyste. 
Vokietijos televizija demons
tracijai paskyrė gerą pusė 
min., filmuodama plakatus. 
Vakare B. Jelcinas buvo pa
gerbtas žiniasklaidos žymeniu 
už pravestas reformas, rin
kiminę kampaniją, tačiau su
laukęs stiprios kritikos iš pa
vergtųjų tau tų atstovų (ypač 
Kaukazo) ir organizacijos „Re
porteriai be ribų" primenant, 
kad Rusijoje nėra žiniasklai
dos laisvės. Vienas rusas 
žurnalistas atsakęs, kad B. 
Jelcinas yra vienintelis politi
kas, nors iš dalies leisdamas 
spaudos laisvę. Šiaip, parla
mente sėdi komunistai ir ultra 
dešinieji, kaip pvz. Žirinovskij. 

Manau, kad JAV ir Kanados 
lietuviai matė B. Jelcino vieš
nagę Vokietijoje ir pastebėjo, 
kad prezidentas dar nėra vi
siškai pasveikęs. Gal jis atro
dė žymiai sustiprėjęs po savo 
ligos ir matytų nuotraukų li-

pamiršti. Balandžio 2 dieną 
Rusijos ir Gudijos prezidentai 
pasirašė sąjungos sutartį. To
kias sutart is kadaise pasi
rašydavo carai, o dabar demo
kratiškame pasaulyje pasira
šo prezidentai, neatsiklausę 
Seimų ar parlamentų. Pats 
Lukašenka, a r bent jo žmona, 
turbūt nėra tikri savo ateiti
mi, nes ji jau ketveri metai vis 
dar gyvena kolchoze, kur vy
ras pirmininkavo, dirba vaikų 
darželyje ir augina vištas. 
Toks jau gudų likimas. J ie 
niekad nesugebėjo sukurti sa
vo valstybinio vieneto, o kai 
gavo, nežinojo, ką su juo dary
ti. Krašte skurdas, jokios 

per mažas objektas. 
Demokratinis Rusijos ele

mentas per spaudą ir TV kriti
kuoja abiejų kraštų vadeivas, 
ypač jų metodus, nes tai veda 
į imperijos atkūrimą. O juk 
1991 metais tas pats Jelcinas, 
sukvietęs Gudijos ir Ukrainos 
vadus, nutarė panaikinti Sov. 
Sąjungą, kas labai įpykdė 
Gorbačiovą Kol kas sutarties 
smulkmenos dar nepaskelb
tos. Jos bus pristatytos Rusi
jos Dūmai patvirtinti. 

Ambicingas Lukašenka kaip 
tik juo ir rūpinasi, nes nėra 
žinoma jo role būsimoje koali
cijoje. Gal, kaip ir kitiems Jel
cino padėjėjams, teks grįžti į 

pažangos persitvarkyme, jo- kolchozą, kai jis praras Gudi-
kios privatizacijos, jokios de- jos prezidento titulą. Juk 
mokratizacijos o, svarbiausia, panašiai atsitiko su gen. 
jokios dekomunizacijos. Taip 
ir grįžo į valdžią buvęs saugu
mo puskarininkis, kolchozo 

goninėje, pasivaikščiojimų su 
dukra, tačiau arčiau stovėję 
vokiečių žurnalistai pastebėjo 
jo išbalusį veidą, lūžtantį bal
są, blankias akis, kurios aplin
koje kažinko ieškojo... Taip 
pat vienu metu jis gerokai su
lingavo, o kancleris turėjo B. 
Jelciną palaikyti Neskrido jis 
iš Stuttgarto orauosčio į Ba
den-Baden vasarvietę malūn
sparniu, bet apie 200 km Va
žiavo šarvuota mašina, pada
rydamas chaosą kelyje. 

Vyrai kalbėjosi kultūriniais 
ir politiniais klausimais, o jų 
žmonos lankė gražias apy
linkes, stebėjo vokiškus tau
tinius šokius, stiprinosi kava 
ir skanumynais, vynu. B. Jel
cino žmona buvo sužavėta 
švara. Nieko nuostabaus, nes 
kiekvienoje vasarvietėje ligo
nis a r vasarotojas moka mo
kestį, tad gatvės, parkai yra 
visuomet Turkijos, Italijos, 
Graikijos darbininkų gražiai 
tvarkomi. Bet jai reikėjo pa
matyti geležinkelių stočių apy
linkes, eilinių miestelių gat
ves... Jos atsakymas botų 
neigiamas. 

Lebed po to, kai Jelcinas su jo 
pagalba buvo išrinktas. Rusi
jos politologai, ypač demokra
tai, numato, kad Gudijos dik
tatorius, tapęs Rusijos pi
liečiu, gali įsijungti į jų poli
tiką, susijungti sft komunistų 
vadu Ziuganovu ir sustabdyti 
daromą pažangą. 

Lukašenkos ir Jelcino slap
tas susitarimas sueiti į koali
ciją sukrėtė kitus, vadinamos 
„Nepriklausomos* valstybių są
jungos" narius, „Af tai pradžia 
imperijos atkūrimo?" — klau
sia kitų respublikų vadai. Tą 
patį klausimą nagrinėja ir 
Vakarų politikai, dar didesnį 
dėmesį nukreipdami į Ukrai
ną. Todėl Berlyne įvyko konfe
rencija nagrinėjusi geopolitinę 
padėtį Vidurio ir "Rytų Euro
pos tautose. Joje. dalyvavo na
riai iš strateginio ir tarptauti
nio tyrinėjimų centro, vado
vaujant Z. Brzėzinskiui (JAV 
saugumo patarėjas prez. Car-
ter kabinete). Šis politikas 
ypač daug dėmesio kreipia 
Ukrainos reikalams, dažnai 
keliaudamas į Kijevą. Konfe
rencijos dalyviai priėmė rezo
liucijas, reikalaujančias ne
priklausomybės Ukrainai ir 
narystes NATO -ąjungoje. Pa
gal Kissingerį: „Nepriklau

soma Ukraina yra neat imama 
Europos dalis". 

Išeivių ukrainiečių spauda 
po įvykių Gudijoje, rimtai su
sirūpino Ukrainos ateitimi. 
Padėtis pavojinga. Nepaisant 
stambios finansinės paramos, 
ekonominė suirutė nemažėja. 
Doleriai, nusiųsti į sostinę, 
greit atsiranda Vakarų ban
kuose dėl valdžios ir pra
monės pareigūnų korupcijos. 
Tautinis sąmoningumas uk
rainiečių tarpe nėra gilus, 
ypač rytinėse srityse, kur dau
gumas save laiko rusais ir net
gi reikalauja, kad rusų kalba 
būtų lygiateisė su ukrainiečių. 
Tose srityse suskaičiuojama 
10-12 milijonų. Ukrainos pat
riotai organizuojasi, kad vėl 
neprarastų progos galutinai 
tapti nepriklausomi nuo 
Maskvos. Pirmas mėginimas 
1917 m. nepavyko dėl caristi-
nių generolų trumparegiš
kumo, kas palengvino bol
ševikams pat raukt i ukrai
niečius į savo pusę, žadant 
tautų apsisprendimo laisvę. 
Nepadėjo j iems ir lenkai, kai 
1920 m., užuot pagalbos, Pil
sudskio daliniai užėmė Kijevą, 
o paskui skubėjo grįžti, kad 
apgintų savo sostinę nuo 
bolševikų. 

Rinkimai į Ukrainos parla
mentą įvyks ateinančiais me
tais, o prezidentiniai — 1999 
m. Todėl prezidentas Kučma 
kreipėsi į tautą, ragindamas 
peržiūrėti savo sąžines ir pri
sidėti prie valstybės atstaty
mo. Atrodo, gyventojai pradėjo 
reaguoti į prezidento atsi
šaukimą. Organizuojamos 
naujos partijos su patriotiniu 
atspalviu. Prezidentas kviečia 
balsuotojus apsispręsti ir rem
ti dešiniuosius, nes kairiųjų 
promaskvinių judėjimas sti
prėja. Jis įspėja ignoruoti 
centristus, nes pastarieji yra 
nepatikimi. (Lietuvos centris
tai galėtų atkreipti dėmesį į šį 
perspėjimą.) J is pakartoja 
dėsnį: „Be taut inės revoliuci
jos negalima tikėtis ir socia
linės". 

Danutė Bindokienė 

Reikia pašalinti 
nuolatinį dirgiklį 

• Ogiausias Lietuvos ežero 
krantas tęsiasi 79 km. Tai Sartų 
ežero 'Rokiškio ir Zarasų raj.) 
krantas. 

Juknėnų pradžios mokyklos mokiniai yra labai patenkinu $įų metų pradžioje gavę ,,Saulutes". Lietuvos vaikų 
globos būrelio dovanelių. Kad to džiaugsmo niekad nepr: ruktu. ..Saulutei" rt-ikia lesų. l<xi"! rengiami Nerin
gos Nekrašiutės koncertai (''ikagoje toks koncertas hus p> :;užes 18 d. .Jaunimo centre. 

Akį patraukė trumpa, vos 
kelių eilučių žinute „The 
Christian Science Monitor" 
laikraščio gegužės 7 laidoje: 
besilankančios Rusijos parla
mentarų delegacijos nariai pa
reiškė Latvijos vyriausybei 
protestą del diskriminacijos, 
vykdomos prieš rusakalbius. 
„Jeigu Latvija siekia turėti 
gerus ekonominius ar kito
kius santykius su Rusija", tu
rinti nedelsiant suteikti ly
gias teises rusų mažumoms, 
kurios iš tikrųjų nėra jau to
kios mažos — sudaro apie 
trečdalį iš 2.7 Latvijos gyven
tojų. Tai ne pirmas ir, galime 
būti tikri, ne paskutinis kar
tas, kai Maskva at randa vie
nokius ar kitokius priekaištus 
savo kaimynėms prie Baltijos 
jūros. 

Iš esmės nėra svarbu, kokiu 
pretekstu tie priekaištai pa
reiškiami, bet jie yra nuolati
nis dirgiklis Baltijos tautų 
kasdienybėje, nuspalvinantis 
valstybinio saugumo ateitį ne
tikrumo atspalviais ir ver
čiantis ieškoti apsaugos nuo 
pavojingo Kremliaus žaidimo. 

Šiuo metu, atrodo, geriausia 
apsauga yra įsijungimas į 
NATO globą, kurios aktyviai 
siekiama, stengiantis išpildyti 
visas sąlygas ir reikalavimus, 
statančius užtvaras į lygiatei
sę narystę. Tačiau labiausiai 
neperžengiama kliūtis yra 
Rusijos nusistatymas prieš 
NATO plėtimąsi rytų link. 
Nors tam tikra nuolaida jau 
padaryta ir Jelcinas, tiesa, la
bai nenoromis, sutiko, kad 
būtų svarstomas pirmųjų nau
jų narių priėmimas, bet jų 
tarpe nėra Baltijos valstybių, 
apie kurių įjungimą į NATO 
Maskva nenori nei girdėti. 

Tos pačios, gegužės 7, die
nos „The New York Times" 
dienraštis išspausdino Lietu
vai labai palankaus nuolati
nio bendradarbio William Sa-
fire straipsnį „Clintons Good 
Deed" (Now bring Baltic na-
tions into the new NATO). 

Autorius pradžioje pamini 
„politinius didvyrius, kurie 
principus vertina labiau ir už 
savo gyvybę". Tai Kinijos di
sidentas Wei Jingsheng, 14 
metų praleidęs kalėjime, nes 
drįso iškabinti prieškomu-
nistinius šūkius sostinės gat
vėse: Izraelio Natan Sharan-
sky ir čekoslovakas Vaclav 
Havel. Pastarieji du taip pat 
kentėjo persekiojimus nuo tos 
pačios sistemos pasekėjų, o 
dabar atsidūrė savo valstybės 
vadovaujamose pozicijose. Su 
jais sugretinamas Lietuvos 
Vytautas Landsbergis, prisi
menant, kad 1990 metais jis 
drįso stoti akistaton ne tik su 

Gorbačiovu, bet ir su visa So
vietų Sąjunga, reikalaudamas 
laisves ir nepriklausomybės 
savo tautai. 

William Safire dar kartą 
primena daugelio įsitikinimą, 
kad tvirtas Lietuvos noras 
išsivaduoti iš 50 metų truku
sios okupacijos, buvo tas 
šiaudelis, sulaužęs galingo
sios sovietų imperijos nuga
rą. Autorius sako. kad JAV 
niekuomet nebuvo pripaži
nusi sovietų okupacijos Balti
jos valstybėse teisėtumo, todėl 
palaikė jų laisvės siekius. Su 
tuo nelabai galėtume sutikti, 
prisimindami, kiek ilgai tru
ko, kol prez. Bush teikėsi pri
pažinti Lietuvos nepriklau
somybę. Antra vertus, neapsi
moka eiti į ginčus su akto
rium, kurio straipsnis taip po
zityviai ir įtikinančiai prista
to Lietuvos reikalus vieno 
didžiausių ir įtakingiausi.} šio 
krašto uienrL.ščių skaityto
jams. 

„NATO plėtimasis nesudaro 
Rusijai jokio pavojaus, — ci
tuoja W. Safire Vytauto 
Landsbergio žodžius, pasaky
tus paskutiniojo apsilankymo 
Vašingtone metu. — Pagrin
dine pasipriešinimo Baltijos 
kraštų narystei priežastis yra 
Rusijos noras prieiti prie Bal
tijos jūros. To troško Jonas 
Žiaurusis, Petras Didysis ir 
Molotovas. Negalvokite apie 
Lietuvą, kaip apie tiltą tarp 
Rytų ir Vakarų. Mes esame 
Vakarų dalis". 

Kodėl reikėtų Rytų Europą 
įjungti į NATO0 — klausia 
straipsnio autorius ir pateikia 
trilypį atsakymą: 1. ši orga
nizacija pusšimtį metų apsau
gojo Vakarų Europą nuo so
vietų dominavimo; 2. nors 
Rusija šiuo metu yra nusilpu
si, nėra abejonės, kad ji vėl at
sigaus ir, kaip istorija ne 
kartą įrodė, vėl taps grės
minga; 3. dabar yra patogus 
laikas suteikti apsaugą"tau
toms, kurioms gresia galimas 
pavojus, kad jos neatrodytų 
toks patogus kąsnis Maskvos 
agresijai. 

Safire sakosi pasiskambinęs 
viceprezidentui Al Gore (ge
gužės 6 d.) ir pasiteiravęs, 
kodėl Baltijos valstybėms pri
kergtas ..antraeilio svarbumo" 
statusas. Viceprezidentas at
sakęs diplomatiškai, kad nie
kas nėra išskirtas iš svars-
tybų. bet šiuo metu svarbiau
sia nesudaryti naujų kliūčių 
pirmosios grupes narių i 
NATO priėmimui. 

Kaip prisimename. Vytau
tas Landsbergis taip pat 
turėjo susitikimą su Al Gore. 
kuriame girdėjo tuos pačius 
atsargius žodžius. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

— Kai eisit į lauką, pakelk mane? 
— Ar ir tu nori eiti kar tu 9 

— Ne. Tik taip noriu atsikelti . 
Negalėjau, nors ir labai norėjau, pasakyti, kad no

riu pamaty'i . kas atsitiks,kai žandarai atlėks. 
— Apie pietus mama su Marcele atneš mum 

užkasti, o pačios griebs kočioti miežius. Tu irgi 
galėtum ateiti. Parankioti varpų. Turėsi miežių sykį 
kitą vištoms palesinti. 

Žinojau. Kai miežius pjaudavo, vis nulėkdavau pa
rinkti varpų. Kai būdavo sausi metai, jų pritrūkdavo 
kartais ir labai daug. Ypač jeigu susivėlydavo pjauti. 
Tai. rodos, vos pradedi rinkti, o. žiūrėk, jau ir pilnas 
krepšiukas varpų Kaip bus šiemet, niekas negalėjo 
pasakyti, kol nenuėjo į dirvą, bet aš nenorėjau eiti. 
Norėjau pamatyti, kas atsit iks, kai žandarai at idarys 
avilį ir pradės laukan traukti senus laikraščius, tuos 
švediškus ar galai žino kokius, tuos, į kuriuos žydai 
silkes ir kitokias prekes vyniodavo. Kai pavasarį mano 
kamaraites sienas klijavo, tėvas parnešė gerą krūvutę. 
Ką klijavo, suklijavo, o likę gulėjo kampe. Aš kar ta is 
juose paveiksliukų paieškodavo, o šiaip jeigu 

reikėdavo kam ką suvynioti, tai irgi paimdavo vieną 
kitą. Dabar Sevenukas paeme net kelis, suglamžė ir 
sukimšo į vieną avilio galą. Sakė, kad būtų kur 
širšėms slėptis, o žandarams kur paslėptų knygų 
paieškoti. Dėl visa ko įmetė ir ' ieną rusiškom raidėm 
maldaknygę, kuri seniai mėtėsi po trobą. 

Tą naktį menkai temiegojau. Vis rūpėjo, kas atsi
tiks rytoj, o kartu ir ėmė baimė: ką darys žandarai, 
kai knygų vietoje teras tik širšių spiečių. Ir ne vieną, 
bet iš karto tris. Man atrodė, kad už tokį darbą jie gali 
visus grandinėmis apkalti ir į katorgą išvaryti. Juk 
nežinojau nei kas tos grandinės, nei kas katorga, bet 
girdėjau, kad tuos, kas tik karaliui labai nusikalsta, 
tuos apkala grandinėmis ir pėsčius išvaro į katorgą, o 
ten grandinėmis apkalti turi pačius sunkiausius dar
bus d'rbti. Nežinojau, ar širšėmis apleidę žandarus 
būsim"? labai nusikaltę karaliui, bet vis tiek norėjau. 
kad širšės per naktį vienos kitas išpjautų, kad 
žandarai niekad nesužinotų, kad Škapiieminkas buvo 
atvažiavęs su knygomis. J parytį vis tiek užmigau ir 
tepabudau, kai močiutė pajudino ir paklausė: 

— Ar šiandien visai nežadi keltis? 
Pašokau. Saulė jau buvo įsisukus į mano ka

marėles langą. 
— Ar jau žandarai buvo9 — nepasijutusi paklau

siau. 

— Ar tebesapnuoji? Iš kur dabar tau čia tie žan
darai? — kartu ir nustebo ir nusijuokė močiute. 

Ir aš susigriebiau ne laiku ir ne vietoje išsižiojusi, 
bet reikėjo kaip nors gelbėtis. 

— Vakar buvo Škapiieminkas. Kai tik jis 
išvažiuoja, tuoj ir žandarai atsisuka. 

— Ne visada. O po kokius krūmus vakar lan
džiojai? Plaukučiai į kaltūną susivėlę ir pilni šapų. 
Vakar, rodos, taip švariai buvau iššukavusi ir dailiai 
suklosčiusi, o dabar lyg nuo amžių galvutė būtų šukų 
nemačiusi. Še, net pusė karklo lapo. Kaip tu galėjai su 
tokia galva miegoti. 

Parodė dviem pirštais paėmusi nupieštą lapo 
smaigalį. Žinojau iš kur jį parsinešiau ir greitai greitai 
ėmiau sukti galvą, kaip reikės išsimeluoti, bet močiute 
tą patį akimirksnį vėl sugrįžo prie žandarų. 

— Kad gal jie ir nebelandys. Sakė. kad Grinkišky 
buvo susistabdę, viską išvertė, išžiūrėjo ir nieko nera
dę paleido. Sakė. pasilikę kaip musę krimtę. O knygų 
ir laikraščių buvo pilna krikeles apačia. Gerai tada tas 
mūsų Severiukas sugalvojo. Tik nereikia to niekam sa
kyti, kad žinia nenueitų kur nereikia. 

Mane taip knitino. taip knitino pasakyti, ka Seve
riukas vėl sugalvojo ir ką abu vakar padarėm. Gal 
būčiau ir išsižiojusi, nes man vis atrodė, kad močiutei 
galiu viską pasakyti, net labiau negu tėvukui, bet už 

lango subarškėjo ratai. Žandarai tikrai atvažiavo. Pri
rišo arklį netoli šulinio prie tvoros ir žvalgėsi į sodo 
pusę. 

— Kad tu ir atspėjai. — dar pasakė močiutė. 
Vienas įėjo i priemenę. 
— Ei, šeimininke, kur tu' Pasirodyk, — šukavo. 
— Ko jie nori9 — paklausė močiute baigdama pinti 

plaukus. 
— Nori tėtės. 
— Eik pasakyk, kad jis malūne. Jeigu jo reikia, 

tegu j malūną važiuoja. 
— Aš rusiškai nemoku. Atsimeni, ką tėte sake. Bet 

išeiti galiu. 
Ir labai bijojau ir labai norėjau pamatyti, kas atsi

tiks. Žinojau, kad tėvo nėra ir jo negali išsivežti, nors 
širšės ir kažin kaip juos sugeltų. Išėjau. 

— Kur tėvas9 — tuoj paklausė vienas. 
Jie jau buvo atsidarę trobos duris, bet troboj nieko 

nebuvo. 
Žiūrėjau tiesiai į akis ir tylėjau. 
— Nesupranti9 

Supratau, bet vis tiek tylėjau 
— Kvailas vaikas. — pasakė tas. kurį jau buvau 

ne sykį mačiusi. 
'Bus daugiau 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

„ŠYPSENĖLĖ" 
PRADŽIUGINO 

„SAULUTĘ" 

Prieš porą metų mūsų telki
nyje kelios energingos mote
rys, norėdamos padėti varge 
esantiems Lietuvos vaiku
čiams — našlaičiams, sergan
tiems, beglobiams, čia įsteigė 
Lietuvos vaikų globos būrelį 
„Saulutę". veikiantį PLB 
apimtyje. 

Būreliui vadovauja energin
goji Birute Kožicienė. o jai 
talkina valdybos nares — Re
gina Snarskienė. Danutė Ku-
rauskiene. Olga Kreivėniene 
ir Algima Dautartienė. „Sau
lutė" paruošė ir išsiuntė į Lie
tuvą keletą siuntų drabužių, 
batų, maisto, vaistų. I r toliau 

vos miestuose, o Sankt Peter
burge laimėjo aukščiausią 
pažymėjimą. Ji dainavo ne tik 
Lietuvos scenose, bet ir Latvi
joje, Vokietijoje. 

Laima Lapkauskaitė gimė 
Kybartuose. Mokėsi Kybartų 
K. Donelaičio vid. mokykloje, 
lanke muzikos mokyklą, kur 
mokėsi groti akordeonu. 1976 
m. įstojo į J. Gruodžio aukš
tesniąją muz. mokyklą, Kau
ne. Čia ketverius metus studi
javo chorinį dirigavimą bei so
linį dainavimą. 1981 m. Lai
ma įstojo į Vilniaus valstybinę 
konservatoriją, chorinio diri
gavimo klasę. Mokėsi pas įžy
mų profesorių Konradą Ka-
vecką. Baigusi mokslus dirbo 
Vilkaviškio bei Marijampolės 
muzikos mokyklose. Marijam
polės muzikos mokykloje Lai
ma įkūrė vaikų chorą „O lia 
lia". Dirbdama su šiuo choru 

CLASSIFIED GUIDE 

rūpinasi, kad šalpa nenu- Lapkauskaitė pasižymėjo 
trūktų, o remejų pinigais ir 
daiktais vis atsiranda. Valdy
bai paruošti ir išsiųsti siuntas 
padeda ir keletas vyrų. Taigi 
mūsų „Saulutė" šviečia švie
siais spindulėliais, už ką Lie
tuvos vaikučiai yra labai dė
kingi. 

„Saulutės"' valdyba rūpinasi 
ir kultūrine veikla, ruošia ren
ginius, iš Lietuvos atvyks
tančių dainininkų koncertus, 
iš kurių gautas pelnas skiria
mas „Saulutes" veiklai tęsti. 

Š.m. balandžio 18 d. „Sau
lutės" vaidyba pakvietė kon
certui viešnias iš Lietuvos — 
vienuolikmetę Neringą N'ek-
rašiūtę ir jos mokytoją Laimą 
Lapkauskaitę. Koncertas vyko 
Prince of Peace parapijos sa
lėje, Ormond Beach. Koncerto 
pasiklausyti iš plačiųjų apy
linkių suvažiavo gana daug 
šio teikinio lietuvių. Koncerto 
pradžioje „Saulutės" būrelio 
pirmininkė Birutė Kožicienė 
trumpai pasveikino solistes, 
palinkėjo sėkmės. 

Tuojau scenoje pasirodo mū
sų lauktos dainininkės — vie
nuolikmetė Neringa ir jos 
mokytoja Laima. Mažoji so
listė labai simpatiška, graži, 
artistiškų manierų, turi gražų 
balsą, dainuojanti solo ir abi 
su mokytoja Laima (daugiau
sia estradines dainas), tik ke
letą liaudies dainų šį kartą 
teišgirdome. 

Tiek atliktos solo dainos, 
tiek jų duetai skambėjo gerai, 
tik dėl aparatūros „bėdų" ne
buvo galima suprasti dainų 
žodžių ar dainininkės Laimos 
Lapkauskaitės komentarų. 

Tačiau apskritai „Šypsenė
le", taip pavadintas koncertas, 
džiugino koncerto rengėjas ir 
..Saulutę" ir su dėmesiu besi
klausančią publiką. Lsimin-
tinos dainelės ..Namai namu
čiai". „Juodas katinas". „Me
dinis arkliukas" ir „Lėlė Ony
te" šauniai, su derama vaidy
ba išdainuotos, dar kartą pa
tvirtino Neringos neabejotiną 
talentą. Koncerto dalyviai 
šiltai prieme abiejų solisčių 
dainavimą ir padėkojo gau
siais plojimais bei rengėjų var
du Petrauskaitės įteiktomis 
gėlėmis. 

Neringa Nekrašiūtė gimė 
1986 m gegužes 6 d. Mari
jampolėje. Lanko Marijam
polės VI vidurinę mokyklą. 
Muzikos mokykloje mokosi 
groti smuiku. Nuo 1992 m. 
dainuoja vaikų chore ..O lia 
lia". Nernga jau penkeri me
tai išrenkama populiariausia 
mažąja dainininke ir dažnai 
pasirodo Lietuvos televizijoje, 
vaikiškoje laidelėje „Vytu
riams ir pelėdžiukams". Daly
vauja populiariausioje suau
gusių muzikos laidoje „Muzi
kinis viešbutis". Neringa yra 
dviejų tarptautinių konkursų 
laureate, koncertavusi Lietu-
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Žurnalisto pašn.-kesys su „Šypsenėles" dainininkėmis p: jų koncerto Daytona Beach, Floridoje Iš k. - vienuolik
mete soliste Neringa Nekrašiūtė, žurn. Jurgis Janušaifc r Neringos mokytoja Laima Lapkauskaitė. 

Nuotr Olgos Kreivėnienės 

& 

REALMART II. Ine 
6602 S. Pvilaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja ivaing nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I C l U I 

Bus. 773-S85-6100 
Fax 773-585-3997 Pager 773-30*0307 
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GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
RĖALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

ir 
kaip kompozitore. Daugumą 
damų sau ir chorui pati suku
ria. Nuo 1990 m. Laima Lietu
voje žinoma kaip Lietuvos te
levizijos dainininke, viena iš 
pirmųjų pradėjusi dainuoti At
gimimo dainas. Ji vasaromis 
Palangoje organizuoja vaikų 
estradines dainos festivalius 
„Laumės juosta''. 

Laima Lapkauskaitė yra Ne
ringos muzikos ir dainos mo
kytoja, globėja, drauge keliau
ja ir koncertuoja įvairiose vie
tose. 

JAV viešėdamos koncertuos, 
be jau atliktų koncertų St. Pe-
tersburge ir Daytona Beach. 
FL, dar Washington. D .C , 
Baltimorėje. Detroite, Čika
goje, Los Angeles. 

Čia tik nedidelę dalį tesu-
minėjome Neringos ir Laimos 
gražių pasiekimų dainos meno 
pasaulyje. 

Po koncerto mūsų telkinyje, 
Olga ir Narcizas Kreivėnai 
savo svetinguose namuose su
ruošė solistėms gražų pager
bimą, šaunias vaišes, kur da
lyvavo daugiau 30 asmenų. 
Teko pasikalbėti su simpa
tiškąja Neringa, o į klausimą 
kuo norėtum būti. kai užaug
si, maloniai nusišypsojusi at
sakė: „Operos soliste''. Tad ir 
palinkėkime sėkmės. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

S T . P E T E R S B U R G , F L 

ŠAULIŲ POKYLIS 

Romo Kalantos šaulių kuo
pa, vadovaujama Antano Gu-
donio. balandžio 18 d. surengė 
didingą pavasario pokylį su 
vakariene, men įe dalimi ir 
šokiais. Pagrindine vakaro 
rengėja buvo Irena Kusins-
kienė. kuriai talkino gausus 
būrys padėjėjų. Prie gražiai 
papuoštų stalų, su pasieniais 
išdėstytomis palmėmis, susė
do šauliai su šeimomis, jų rė
mėjai ir daug svečių iš įvai
riausių vietovių. Scenoje, pa
puoštoje Dalios Adomaitienės, 
stovėjo įspūdingi vartai į 
..dangų", pritaikant juos vien-
veiksmiui vaidinimu: „Poetas 
prie dangaus vartų". 

Vakarą pradėjo Irena Ku-
sinskienė padėkodama vi
siems už gausų atsilankymą ir 
scenon pakvietė „Žibinto" ak
torius — Aleksą Kusinskį ir 
Algį Ulbiną. 

Aleksas, apsirengęs ilgu bal
tu drabužiu, vaizdavo šv. Pet
rą. Prie vartų Aigis Ulbinas 
— poetas, švelniu balsu pra
šosi įleidžiamas į vidų. Jų po
kalbis, su atmieštu humoru, 
vyko eiliuota forma. Pradžioje 
atšiaurus šv. Petras, bombar
duojamas švelnių ir logiškų 
poeto žodžiu, kiek sušvelnėja 
ir įleidžia poetą j dangų. 

Po vaidinimo, scenon išeina 

moterų dainos vienetas — 
dešimt vienodai apsirengusių 
dainininkių. Vienetui vado
vauja muzike Regina Ditkie-
nė. Dainos svajingos, estra
dinės, sukurtos Gorbulskio ir 
Raudonikio. Jautėsi , kad Regi
na įdėjo daug darbo šiam kon
certui ruošiantis. Vienetas at
liko dainas jausmingai, gerai 
suderintais balsais ir įsijau
timu. Dalyviai negailėjo plo
jimų ir kiekviena dainininkė 
buvo apdovanota gėlių puokš
te. 

Po programos — skani ir pa
kankamai gausi vakarienė. 
Patarnavo šaulių kuopos na
rės. Po vakarienės, „linksmie
ji broliai" iš Kanados — Alek
sas Kusinskis ir Algis Ulbi
nas, pastarajam pritariant 
akordeonu, padainavo keletą 
humoristinių dainų, kurioms 

bo Kristaus tarnyboje. 
5 vai. p.p. sukaktuvininkas 

ir parapijos a?:stentas kun. 
Jonas Petrauskas, MIC, kon-
celebravo šv. Mišias, kurios 
vyko eiline Šeštadienių tvarka 
— anglų kalba bet parapijos 
choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės, 
giesmes giedojo lietuvių kal
ba. 

Po Mišių dauguma pamaldų 
dalyvių persikėle į parapijos 
salę po bažnyčia, kurioje para
pijos taryba suruošė sukaktu
vininkui pagerbimą. Stalai 
buvo apkrauti įvairiais skanu
mynais, tarp kurių padėtas la
bai didelis ir gražus tortas. 
Tarybos pirmininkas Stephen 
Walinsky, J r . / pasveikino su
kaktuvininką tr visus svečius. 
Po vaišių žodf tarė parapijos 
asistentas kur/. J. Petrauskas, 

žodžius sukūrė abu daihinin- MIC, įpindamas gražaus hu-
kai. Jie kasmet pasirodo vie- moro, apibūdilu, kun. A. Noc-
name ar kitame vakare su kūną, MIC, dabartini jo „bosą" 

kaip gilaus paTr.aldumo ir pa
prastumo kun*igą, rūpestingą 
ligonių lankytoją, nepaisant 
daugybės parapijos darbų. 

Pabaigoje tbč. tarė pats su
kaktuvininkas.' Padėkojo pa
rapijos tarybai, už šio gražaus 
jo pagerbimo suruošimą, nors 
(dėl savo kuklumo), jis neno
rėjo, kad tai būtų ruošiama 
viešai. Padėkojo ir visiems da
lyvavusiems. 

Kunigas Antanas Nockū-
nas. MIC, vikaro pareigoms į 
Worcesterio Šv. Kazimiero lie
tuvių parapiją atvyko 1994 m. 
vasario 1 d., klebonu esant 
kun. Vincentui Paruliui, MIC. 
1996 m. netikėtai mirus klebo
nui kun. V. Paruliui, MIC. vi
karas kun. Antanas Nockū-
nas, MIC, buvo paskirtas šios 
didingos, 1994 m. 100 metų 
gyvavimo sukaktį atšven
tusios, parapijos administra
torium, kuriuo yra ir pasta
ruoju laiku, nors ne labai 

naujomis dainomis ir visad 
yra laukiami ir mielai priima
mi. 

Šokiams grojo visiems pa
žįstamas „Lorelei" orkestras. 
Pertraukos metu buvo praves
ti gausių dovanų laimėjimai. 
Vertingiausia dovana buvo 
naujas 13 colių televizorius, 
padovanotas „Pelican" valgyk
los savininkų — Zigmo ir Ele
nos Radvilų. Vakaras priėjo 
pakilia nuotaika — džiau
giantis gražia menine ptsįgfra-
ma, vaišinantis, šokant ir prie 
stalų dalinantis dien^~ oįpąjje-
nomis bei įspūdžiais. *%. 

M e č y s 

V V O R C E S T E R , M A . 

ŠVENTĖ SUKAKTI 

Balandžio 26 d. Šv . 'Kaz i 
miero parapijos administra
torius kun. A n t a n a s . Koc-
kūnas. MIC. šventė 40 metų 
sukaktį savo pastoracinio dar-

džiaugsmingai jas priėmė, nes 
kaip yra pasakęs: „Geriau tar
nauti — negu vadovauti". 

Linkime kun. A. Nockūnui 
geriausios sveikatos, Dievo 
palaimos. Marijos globos vi
suose jo darbuose ir Auksinį 
kunigystės jubiliejų švęsti 
brangioje Tėvynėje Lietuvoje, 
giminių ir artimųjų tarpe. 

MOKĖ MARGUČIŲ 
MENO 

Prieš Velykas Bernadeta 
Miliauskaitė-Harris buvo pa
kviesta į West Tatnuck mo
kyklą supažindinti mokinius 
su gražiomis lietuvių tradici
jomis margučių dažymo ir 
marginimo metodais. Ta pačia 
proga supažindino mokinius 
ir su Lietuva. 

KABINETĄ UŽDARĖ 
DR. C. PAŠKEVIČIUS 

Kovo mėnesio pabaigoje il
gus metus gydęs, ne tik mus 
atvykusius į Ameriką po An
troje pasaulinio karo, bet dau
gelio mūsų ir vaikus dr. Cyp-
rus J. Paškevičius uždarė sa
vo kabinetą. Tai buvo lietuvis 
gydytojas su kuriuo buvo ma
lonu pasikalbėti ir visas savo 
negalias išsakyti lietuvių kal
ba. Šalia darbo kabinete labai 
rūpestingai lankė ir namuose 
sergančius, net ir pastaruoju 
laiku, kai jau gal nerasime gy-
ctyttyo, važiuojančio pas ligo-
mu6 į namus, dr. C. Paške
vičius atvažiuodavo. Tai pas
kutinis gydytojas lietuvis 
VV'orcesteryje. Tenka palinkė
ti ftažių poilsio dienų. 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77»-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Olf. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

KMIEOK REALTOftS 
7922 S. Pularid M . 
43«S S. Archer tom. 

DANUTĖ MAYĖR 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ą pro-
fessionaliai, sąžiningai ir'^as-
meniskai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

V A L O M E 
KILIMUS. BALDUS 

IR GRINDIS 
j . B U B N Y S 

773 -737 -5168 

BALTIA EXPRESS CO. LTD. 
PREZ VIDMANTAS RAPSYS 

SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVĄ 
SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU; 
ORO CARGO PER 10-12 DIENU; 
AMERlKiETiSKU MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS U2 $44.00 PER 14 DIENU; 
VAROUETTE PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI; 
NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS; 
KNvGOS LIETUVOS BIBLIOTEKOMS $049 SVARAS 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
BALTiA EXPRESS CO. 
8327 S. PULASKI RD. 
CHiCAGC. IL 60652 

LTD. 

ARBA 

AMBER GROUP 
482 THOMAS DRIVE 
BENSENVILLE, IL 60106 

S K A M B I N K I T E N E M O K A M A I : 
1 -800 -SPARNAI 
1 -800 -772 -7624 

M O L D M A K I N G 
Leading manufacturer of precison injection motas is seeking 

the follovving qualified. expehenced individuals: 
" E.D.M. OPERATOR 
** E.D.M. TRAMEE 
" MANUAL & NC LATHE OPERATOR 
- M A C H I N S T 
- LEAD MOLO MAKER 

Our toolrooms are bnght. clean. smoke-free. weli ventilated and A/C 
vvith modern. up to date equipment. We offer competitive wages. 
exelient benefit pkg . (10 pd, holidays vacation. profit sharing. 401K plan. 
sec 125 med & dep care exp plan. health ms . ete ) and overtime 

OMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. Please contact: 
NORTHWESTERN TOOL & DIE 

3445 W. Howard St. 
Skokie, Tel. 847-677-9280 

or 
375 Renner Drive 

Elgin. Tel. 847-697-2030 
E.CTE. PRINCIPALS ONLY 

Gvertoe Oak Lnvn Condo. 2 bdrm., 
2 bath, new carpet, custom window 

treatments, eat-in custom oak kitehen, 
new w/d, sec. system, new roof, dtt, 

garage w/storage. $125,000. For app. 
caliCarol 708-4250797 or 7086350858. 

LEMONT, I L NEW CONDOS 
FOR SALE FROM $122,900.00. 
VVALKING DISTANCE TO LITHU-
ANIAN CENTER, VVALGREENS, 

JEVVEL. LOCATED ON 127th 
STREET. 1 BLOCK EAST OF 

STATE STREET. OPEN HOUSE 
SUNDAYS 12-4 OR BY APPT. 

TEL 630-257-3306 

Jai norite, viešėdami VRnkije, 
gyventi šeimoje, naudotis visais 
patogumais ir mokėti mažiau, 
tai rinkitės „Bed & Breakfast". 

Tarauta Čfcagoje Mt 773-78*389* 
Kviesti Liną. 

MISCELLANEOUS 

Moteris, gerai kalbanti 
vokiškai, lenkiškai, rusiškai 
ir lietuviškai ieško darbo. 

Tel. 773*23*436 
Parduodu miegamojo 

kamb. baldus, 
labai pigiai. 

Tel. 630-243-0526 
Nerūkantis, negerianti* 

pensininkas ieško kambario 
Marquette Parko apylinkėje. 

Tel. 773-472-1249 

GOVT FORECLOSĘD homes 
from pennies on $1. Delinquent Tax, 
Repo's, REOV Your Area. ToU Free 

1-800-218-9000 Ext. H-2415 
for eurrent listings.. .. 

SEIZEDCARS from $175. 
Porsches, Cadillacs, Chevys, BMVV's, 
Corvettes. Also Jeeps, 4WD's. Your 
Area. Toli Free 1-800-218-9000 Ext. 

A-2415 for eurrent listings. 

PRE-COLLEGE LIVE-IN 
PROGRAMA-

. .ANGLŲ KALBA 
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EOUAl HOUSHtG 
L B N D E R 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Ž Ž J Mutual Federal Savinas and Loan \< 

Association o f Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 

fsš\ micllcind Federal 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARIEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 2544470 
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DOVANOS, LABDARA AR 
KONTRABANDA? 

LAIŠKAI DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. gegužes men. 9 d. 

LEONAS NARBUTIS 

S m balandžio 20 d Kultūros Židinyje, Brooklyn, NY, buvo įteiktos Lietu
vių ražytojų draugijos premijos I. Merui ir poetui Juliui Kelerui Nuotrau
koje i S kaires i laureatas J. Keleras ir LRD pirmininką* Paulius Jurkus 

TARP MŪSŲ KALBANT 

DAR KARTĄ APIE KREPŠINĮ 

Prieš daugelį metų kažkoks 
mūsų oratorius ėmė ir pasakė: 
„Juk nepaslaptis, kad lietu
viai yra ūkininkai, o Lietuva 
yra žemės ūkio kraštas..." Ką 
gi — tuose žodžiuose ne
trūksta tiesos, tačiau galima 
teigti, kad Lietuva buvo pir
maujanti valstybė ne tik že
mės ūkyje, bet ir kitose sri
tyse. Vienas ankstyvesniųjų ir 
ryškesniųjų Lietuvos pasireiš
kimų buvo 1937 m. II Euro
pos krepšinio pirmenybėse 
Rygoje pasiektas laimėjimas. 

- - Reikėtų pasakyti, kad 1937 
m. Lietuva tikrai nebebuvo 
„tamsi ir juoda". Tuo metu ji 
klestėjo daugelyje sričių, vie
nok sportu, ypač krepšiniu, 
dar negalėjo per daug di
džiuotis. 

Šiandien galima teigti, kad 
bene reikšmingiausią vaid
menį Lietuvos krepšiniui atli
ko Amerikos lietuviai. Jokiu 
būdu negalima pamiršti Da
riaus, o paskui į Lietuvą atvy
kusio Savicko, Budriko, Lubi
no, Žuko ir kitų Amerikos 
krepšininkų. Su pagarba rei
kia išvardinti ir Lietuvai at
stovavusius žaidėjus, JAV lie
tuvius: Kriaučiūną, Talzūną 
ir Žuką. Amerikos lietuviai, 
atvykę į Lietuvą, supažindino 
tenykščius tautiečius su krep
šiniu. Ne tik supažindino, bet 
jiems įdiegė populiarėjančio 
krepšinio naujausias „gudry
bes". 

Neseniai E. Šulaitis „Drau
ge" rašė, kad pergalė. 1937 
m. II Europos krepšinio pir
menybėse, yra pati svarbiau
sia Lietuvos krepšinio istori
joje. Tai tikriausia tiesa. Tie, 
kurie 1937 m. Rygoje atstova
vo Lietuvai, pamažu išsiskirs
tė, iškeliavo į amžinybę. Vieni 
mirė Lietuvoje, kiti Australi
joje, o dar kiti mūsų gyvena
majame krašte. 

Vienas tebegyvena ne per 
toliausiai nuo Čikagos, Lake 
Zurich, IL. Tai dr. Pranas 
Mažeika, ilgokai gydęs žmo
nes, o neseniai pradėjęs poil
siauti. Anądien jį užkalbinau, 
paprašydamas pasidalinti pri
siminimais. 

—Aš dažnai prisimenu 
1937-tųjų metų pirmenybes. 
Man anksčiau teko žaisti 
krepšinį Estijoje ir Latvijoje, 
bet dalyvauti pirmenybėse ir 
žaisti už savo kraštą, Lietuvą, 
tiek man, tiek visiems kitiems 
rinktinės dalyviams buvo di
delė garbe. Mes jautėmės ge
rai pasiruošę ir turėjome viltį 
laimėti. Mūsų svajonė išsi
pildė. 

—Ka galėtumėte pasakyti 
apie sugrįžimą į Lietuvą? 

—Pasibaigus pirmenybėms, 
atvykome traukiniu iki Latvi
jos—Lietuvos sienos. Čia per
sėdome į specialiai mums pa
ruoštą vagoną. Traukinys su
stodavo įvairiose stotyse, kur 
mūsų laukdavo būriai žmo

nių. Jie mus sveikino, įteik
dami gėlių ir dovanų. Kauno 
stotyje mūsų laukė didžiulė 
minia. Visi džiaugėsi ir svei
kino. Džiaugėmės ir mes, Lie
tuvos vardu pasiekę garbingą 
laimėjimą. 

—Kaip Jūs vertintumėte 
Amerikos lietuvių įnašą? 

—Amerikos lietuviai: Kriau
čiūnas, Talzūnas ir Žukas 
buvo labai nuoširdūs, drau
giški. Jie pasižymėjo dideliu 
darbštumu. Jie buvo tikri Lie
tuvos patriotai. Jiems žaidi
mas už Lietuvą ir pasiektas 
laimėjimas buvo daug svar
biau, negu asmeniškas pasi
rodymas. 

—Mano nuomone, 1937 
m. laimėjimas turėjo lemia
mos reikšmės krepšinio iš
sivystymui Lietuvoje. Pra
šyčiau kiek pasisakyti šiuo 
klausimu. 

—Be abejo, laimėjimas turė
jo didelės įtakos Lietuvos jau
nimui. Jie bematant susido
mėjo krepšiniu. Kelerių metų 
bėgyje atsirado daug gerų 
krepšininkų, pvz.: Leščinskas 
broliai Norkai, Grybauskas, 
Birutis, Lauraitis ir daug kitų. 
Žinoma, į jų tarpą reikia 
įskaityti anksčiau ir dabar 
Lietuvoje, o taip pat Ameri
koje, besireiškiančius krepši
ninkus. 

60-ties metų laikotarpyje į 
Lietuvos krepšinio istoriją 
buvo įrašyta daugybė perga
lių. Viena jų — tai 1939 m. 
Kaune, III Europos krepšinio 
pirmenybėse pakartotas lai
mėjimas. Negalima pamiršti 
okupaciniais metais lietuvių 
krepšininkų pastangų bei lai
mėjimų. Taip pat negalima 
pamiršti ir pokario metais lie
tuvių krepšinio švystelėjimų 
Vakarų Europos valstybėse. 

Neužmirštamos ir išeivijos 
lietuvių krepšininkų sėkmin
gos išvykos į Pietų Amerikos 
valstybes, Australiją ir Eu
ropą. Jokiu būdu negalima 
pamiršti ir Lietuvos moterų 
krepšininkių sėkmingo rung
tyniavimo. 

Gal, ko gero, reikėtų vienaip 
ar kitaip pažymėti Europos 
krepšinio pergalių 60 metų 
sukaktį? Gal, sakau, reikėtų 
Kaune, prie Kūno kultūros 
rūmų pritvirtinti užrašą su 
krepšininkų pavardėmis? Te
gul tas užrašas byloja, kad 
„lietuvis mokėjo kovoti ir 
laimėti". Tai poeto Inčiūros 
žodžiai, sukurti 1937 m., be
laukiant iš Rygos sugrįžtan
čių krepšininkų. 

Mūsų krepšininkų pagerbi
mas tėra kukli užuomina, ta
čiau aplamai mums, lietu
viams, nereikėtų per daug 
kuklintis. 

Petras Petrutis 

• Ogiausia Lietuvos valsty
binė siena - 724 km ilgio - yra 
su Baltarusija 

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose gyvenantys lietuviai, nes
varbu, ar atvykę į šį kraštą 
praėjusio šimtmečio gale, ar 
apsigyvenę čia po Antrojo pa
saulinio karo, buvo anuomet 
ir yra dabar dosnūs Lietuvoje 
pasilikusiems savo tautie
čiams. Niekas nesuskaičiavo 
milijonų dolerių, kuriuos už
jūrio lietuviai suaukojo pir
majam nepriklausomos Lietu
vos atstatymui. Niekas nes
kaičiavo ir tų dolerių, kurie 
buvo išleisti, bandant padėti 
vargstantiems giminaičiams, 
gyvenantiems po sovietiniu 
jungu. 

Tačiau tai buvo anie laikai. 
O kaip šiandien dabartinė 
Lietuvos vyriausybė žiūri į to
kią privačią labdarą, kuri pa
gerina Lietuvoje gyvenančio 
dėdės ar dėdienės ekonominę 
būklę? 

Nuo praėjusių metų birželio 
mėn. Lietuvoje gyvenantis 
žmogus gali gauti siuntinių 
iki 400 litų vertės be muito 
mokesčių. Prieš tai siuntinio 
vertė be muito mokesčių buvo 
iki 1,000 litų. Tuo tarpu nuo 
šių metų balandžio 1 dienos 
Lietuvos vyriausybė padidino 
keliautojų galimybes be muito 
įvežti prekių į Lietuvą iki 
3,000 litų. 

O kas tie keliautojai? Ogi 
valstybės pareigūnai, komer
santai ir turistai. 

Lietuviška patarlė sako: kur 
trumpa, ten trūksta. Taip ir 
su Lietuvos žmonėmis. Ku
riems pagalba labiausiai rei
kalinga, tie turi ir daugiausia 
mokėti. Tokie žmonės nevaži
nėja į užsienį valstybiniais ar 
verslo tikslais. Važinėja kaip 
tik tie, kurie verčiasi komerci
ja arba jų finansinės gali

mybės yra daug didesnes kaip 
tėvynainių, gaunančių dova-
nines siuntas iš užsienio. Iš 
tikrųjų tie keliautojai išveža 
iš Lietuvos turtą — uždirbtus 
pinigus — nes juos išleidžia 
užsienyje ir keliautojai pelno
si, (veždami daugiau prekių 
be muito. Tuo tarpu siunti
nys, gautas iš Amerikos, Lietu
vos valdžiai nieko nekainuoja. 
Tad sunku rasti logikos Lietu
vos vyriausybės išleistuose 
nutarimuose. 

Tačiau tai dar ne viskas. 
Keliautojas gali išvežti arba 
įvežti iki 40,000 litų. Taip yra 
ir JAV įstatymuose, nes, iš čia 
išvažiuojant arba įvažiuojant, 
galima nedeklaruojant turėti 
10,000 dolerių. Keliautojai be 
muito gali įvežti arba siun
tėjas pasiųsti neapmuituoja-
mų dovanų iki 400 dol. Jeigu 
taip, tai siunta į Lietuvą 
turėtų būti iki 1,600 litų, nes 
4 litai yra lygus 1 dol. 

Juokinga darosi, kai paskai
tai Lietuvos laikraščiuose, 
kad vagystės iš valstybės iždo 
viršija milijardus litų, arba, 
kad kontrabandos apyvarta 
skaičiuojama net geležinkelio 
ešalonų lygiu. Tuo tarpu ne
turtingas tautietis už gautą 
dovaninį siuntinuką iš už
sienio turi mokėti didelius 
muitus, traukdamas paskuti
nius centus iš savo kišenės. 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, besi
lankydamas Čikagoje š.m. ba
landžio mėnesį, paprašytas 
pasisakyti šiuo muitų nely
gybės klausimu, pareiškė: 
„Čia dar nebaigtas reikalas. 
Aš manau, kad tas dovanų 
siuntimo dalykas bus išspręs
tas..." Tikėkimės! 

SABONIS, SABONIS, O 
KUR KITI... 

Daug girdime apie mūsų 
krepšinio žvaigždę Arvydą Sa
bonį, kuris nesėkmingai baigė 
sezoną, o kur gi kiti NBA žai
dėjai. Žinome, kad Š. Mar
čiulionis ir Ž. Ilgauskas buvo 
susižeidę ir negalėjo žaisti, bet 
kokia jų padėtis ir ateitis, 
nėra žinių. 

Kažkodėl „Draugo" sporto 
skyrius nėra tas pats, kai iš jo 
pasitraukė Vyt. Grybauskas. 

Taigi, mielas Vytautai, 
užuot atsiprašinėjimo, kad 
anksčiau neįvertinai golfo, 
nors ir retkarčiais, bet para
šyk apie mūsų iškiliuosius 
sportininkus. 

Kostas Mačiulis 
Reno, NV 

PAGALIAU APIE 
„MARGUTJ" 

Norėčiau padėkoti „Drau
gui", kad išspausdino tokį 
puikų aprašymą apie „Margu
čio" radijo programą. Buvo la
bai malonu man, buvusiam 
„Margučio" bendradarbiui, 
skaityti Dalios Sruogaitės ir 
kitų mintis bei prisiminimus 
apie „Margučio" radijo isto
riją. 

Kodėl „Margutis" buvo toks 
didelis inkaras lietuvių visuo
menei? Todėl, kad jis buvo su
kurtas Amerikos lietuvių, o 
ne Lietuvos amerikiečių. Va
dinasi, jo kūrėjai Amerikoje 
gimę lietuviai ir imigrantai, 
atvykę iš Lietuvos. Tai 
žmonės, kurie čia atvyko savo 
noru, arba jų vaikai. Ar vėl 
kada matysime tokių žmonių, 
kaip Vanagaitis, Olis, Devei
kis? Be Sruogaitės, Adam
kaus, Jurkšto, Petručio ir dar 

Startec 
SKELBIA: 

SUTAUPYSITE 
SKAMBINDAMI 
\ TOLIMUS 
KRAŠTUS! 

kelių kitų, tokio kalibro 
žmonių vargiai yra. 

Buvo daug lietuviškų orga
nizacijų, kurios „perkurtos" 
Amerikoje, po karo čia atvy
kus „dypukams". Skautai, 
ateitininkai, lituanistinės mo
kyklos, įvairios kitos grupes, 
įsteigtos neva jaunimui, bet jų 
užkulisiuose visuomet glūdėjo 
kažkoks „direktorius", kurio 
pagrindinis interesas buvo 
vykdyti savo asmenišką agen-
dą, ir vargas tam jaunimui, 
jeigu jis turėjo savo idėjas ar 
nuomones, kurios skyrėsi nuo 
to „direktoriaus" išminties. 

Gerai atsimenu, kai ..Mar
gučio" patalpose ruošėme de
monstracijas del Kaiantos, 
Kudirkos ir kitų. Jeigu ne
būtų buvę „Margučio" ir tokių 
žmonių, kaip Petras Petrutis 
bei Romas Sakadolskis, kažin 
ar tos demonstracijos ir tele
gramų siuntimas būtų pavy
kęs. 

„Margutyje" jaunimas galė
jo susitikti, pasidalinti minti
mis ir laisvai dirbti, organi
zuoti pastangas be jokių 
„direktorių ar pirmininkų". 

„Margučio" radijo progra

mos jau per seniai ignoruoja
mos. Jos buvo vienintelė vie
ta, kur galėjome girdėti lie
tuviškas laidas be jokių cen
zūrų. Įdomu, kad visos tau
tybes bei rases Amerikoje mo
ko savo vaikus jų tautiečių is
toriją šiame krašte. Mes kaž
kodėl ne tik nemokome Ame
rikos lietuvių istorijos, bet ją 
lyg slepiam. Atsimenu, kai 
lankiau Čikagos aukštesniąją 
lietuvišką mokyklą. Mūsų li
teratūros knygoje buvo pora 
rašyt. Valentino rašinių apie 
lietuvio imigranto nuotykius 
Amerikoje. Mums buvo įdomu 
skaityti, bet literatūros moky
toja liepė tų „nesąmonių" nes
kaityti. 

Jeigu nebūčiau klausęs savo 
tėvo nuotykių ir pasakojimų, 
nebūčiau žinojęs apie senuo
sius Amerikos lietuvius imi
grantus. Jeigu nebūtų Petro 
Petručio, kitų buvusių šių ra
dijo laidų darbuotojų ir „Mar
gučio" archyvo, visos tos isto
rijos, pasakos ir anekdotai ne
turėtų skonio ar spalvos. Te
gyvuoja „Margutis", seniausia 
Amerikos lietuvių deganti 
šviesa! Linas Regis 

St. David, AZ 

Trynukai su tėveliais Utenoje džiaugiasi JSauiutės*. Lietuvos vaikų globos 
būrelio padovanotais drabužėliais ir žaislais. 

Mylimam Vyrui, Tėveliui, Seneliui, Broliui, tauriam 
Tėvynės Sūnui 

A.tA. 
INŽ. BRONIUI SNARSKIUI 

staiga ir netikėtai ilgą tremties žemiškąją kelionę 
užbaigus, skausme ir liūdesyje likusius jo mylimuo
sius: žmoną REGINĄ, sūnų, dukrą su šeima, sesutę 
ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime. 

O Tau, Brangus Broniau, karštai mylėjusiam 
šeimą, motiną Tėvynę Lietuvą ir žmones tebūnie 
lengva svečios šalies žemelė. 

Tavo šviesų atminimą ilgai, ilgai minėsime. 

Stella ir Vytautas Abraičiai 
Juoze ir Jonas Daugėlai 
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Rima ir Antanas Gudaičiai 
Joana ir Vytautas Grybauskai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Sofija ir Antanas Kalvaičiai 
Viktorija Karaitienė 
Olga ir Narcizas Kreivėnai 
Irena Kapčienė 
Dana Kurauskienė 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Petronėle ir Balys Lukai 
Aniceta ir Jurgis Mažeikos 
Dalila Mackialienė 
Danutė ir Mindaugas Petrikai 
Jadvyga ir Juozas Paliuliui 
Birutė Preikštienė 
Janina ir Mečys Rumhaičiai 
Sigita ir Vytenis Ramanauskai 
Izabele Ramanauskienė 
Valė ir Antanas Skriduliai 
Eduardas Senkus 
Antanas Sprindys 
Lionė ir Donatas Stukai 
Valerija Šileikiene 
Egle ir Jonas Vilučiai 
Ona ir Kostas Žolynai 

Daytona Beach. Florida 
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APYUMKESEi 
KONGRESO NARYS 
HYDE UŽ NATO 

Arnoldas Voketai t is . 

G e g u ž ė s 11 d., s e k m a d i e 
nį, 10:20 vai . vak. . per kla
sikines muzikos radijo sto-
tįAVNIB VVNTZ. Ciassical 97 
FM. bus girdimas sol. Arnol
das Voketaitis. kuris dainuos 
Prokofiev. RachmaninoiT ir 
kt. kūrinius, akompanuojant 
St. Louis Simfoniniam orkes
trui. Programa skiriama šio 
mūsų tarpe ir tarptautiniu 
mastu pasižymėjusio solisto 
67 gimtadienio progai — jo 
gimtadienis kaip tik ir yra 
gegužes 11d. 

Als ip , Bridgevievv, Bur-
b a n k , E v e r g r e e n , Mar-
ą u e t t e Park, Oak Lawn gy
venantys lietuviai turės gerą 
progą balsuoti JAV LB XV ta
rybos rinkimuose, atlikdami 

šią pareigą Švč. M. Mergeles 
Marijos Gimimo parapijos pa
talpose. 6820 S. Washtenaw, 
tokia tvarka: gegužės 10 d., 
šeštadienį, nuo 4 vai. p.p. iki 
7 vai. vak. Kitais gegužės šeš
tadieniais — 17 ir 24 d., tuo 
pačiu laiku; sekmadieniais: 
gegužes 11. 18 ir 25 d., nuo 9 
vai. r. iki 2 vai. p.p. Rinki
mams vadovauja Marquette 
Parko LB apylinkės pirm. Al
dona Palukaitienė. Ta pačia 
proga bus galima užsimokėti 
nario —solidarumo mokestį ir 
atlikti kitus bendruomeninius 
reikalus. Visi kviečiami šia 
proga pasinaudoti. 

PADAUGĖJO 
KANDIDATU 

JAV LB vyriausioji rinkimų 
komisija praneša, kad LB XV 
tarybos Vidurio vakarų apy
gardos ketvirto rinkimų rajo
no kandidatų sąrašas yra pa
pildomas dviem kandidatais . 
Prisidėjus Algimantui Anta
nėliui ir Danguolei N. Chris-

topherson prie Aušreles T. Sa-
kalaitės. dabar j au yra trys 
kandidatai šiame rajone. 

Tuo pačiu Vidurio vakarų 
apygardos antro rinkimų rajo
no kandidatų sąrašas papildo
mas vienu kandidatu. Dabar 
yra du kandidatai: Vytautas 
Šimkus ir Birutė Vilutienė. 

G i n t a r a s P . Č e p a s 
XV tarybos vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirm. 

„ K r a n t o " va ldyba p r a n e 
ša, kad šį šeštadienį. 7 vai. 
vak.. Šaulių namuose vyks 
Motinos dienos paminėjimas. 
Girdėsite ir matysite: Stasės 
Jagminienės kapelą ..Tėviš
kė", jaunuosius dainininkus ir 
raiškiojo žodžio atstovus. Kar
tu šoksime ir dainuosime. Bus 
smagu! O po to bus šauni dis
ko muzika. Kviečiame visus. 

Šakieč ių k l u b o Čikagoje 
p u s m e t i n i s n a r i ų su s i r i nk i 
m a s bus gegužės 14 d., 
trečiadienį, 1 vai. p.p.. Vytau
to Didžiojo šaulių namuose. 
2417 W. ~43rd Str.. Chicago. 
Visi nariai prašomi atsilanky
ti. Bus diskutuojama ateities 
veikla, priimami nauji nariai, 
bus Motinos dienos minėji
mas, o pabaigtuvėms — vai
šės. 

JAV LB V i d u r i o v a k a r ų 
a p y g a r d o s k a n d i d a t a i į XV 
tarybą bus pristatyti suvažia
vime, kuris vyks gegužes 17 
d., šeštadieni, nuo 10 vai. ryte 
iki 6 vai. vak.. PLC Bočių 
menėje. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti. 

oria? Ate i t in inkų labdaros vakarienėje, iš kaire?: Sigutė Kaval iūna i te . 
Kava l iūnas , <lr. Ferdinandas Kaunas ir Vanda Kauniene 

A n t r a s r a j o n a s : Birutė Vi-DALYVAUKITE JAV LB 
TARYBOS RINKIMUOSE 

JAV LB taryba yra svar
biausias JAV LB organai Rin
kimai i XV taryba vyks 
gegužės 17-18 ir 24-25 d. kiek
vienoje JAV LB Vidurio va
karu apygardos ribose esančioje 
LB apylinkėje. Balsuoti kvie
čiamas kiekvienas pilnametis 
lietuvis. Balsavimamas pra
vesti LB Vidurio vakarų apy
garda padalinta į keturis rajo
nus. Atkreipkite dėmesį į savo 
rajone pateiktų kandidatų 
sąrašus ir balsuokite už pasi
rinktus asmenis. 

P i r m a s i s ra jonas : Jū ra t ė 
Budrienė. Chicago. IL, Salo
mėja Dauliene. Chicago. IL. 
Birutė Jasaitiene. Chicago. 
IL, Kazimieras Laukaitis. 
Hinsdale. IL. Juozas Polikai-
tis, Lemont. IL. Leonidas Ra
gas, Bloomingdale, IL. Liudas 
Slėnys. Lemont. IL. Birutė 
Vindasiene. Palos Hills. IL. 

lutiene. Schererville. IN. 
Treč ia s r a j o n a s : Rima Ka-

šubaitė Binder, Spring Beach. 
IL. Vilija Malakauskiene, 
Lake Villa, IL. Regina Naru-
šienė, Cary. IL. Reda Ardyte 
Pliūrienė, Racine, WL Rimas 
Sužiedėlis, Spring Grove, IL. 

Ke tv i r t a s r a j o n a s : Aušrelė 
Sakalaitė. Omaha. NE. 

L ie tuvos Vyčių 36 kuo
pos s u s i r i n k i m a s šaukiamas 
gegužes 19 d., pirmadienį. 
6:30 vai. vak. Susirinkimas 
prasidės gegužinėmis pamal
domis Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje, po to vyks salėje. Po 
susirinkimo Martin Gestautas 
rodys skaidres. M. Gestautas 
yra padaręs daug skaidrių iš 
lietuviškų parapijų Čikagoje. 
Jomis pasinaudojant, buvo 
pagamintas video filmas apie 
buvusias ir tebeveikiančias 
lietuviškas parapijas šiame 
mieste. Kviečiami ne tik kuo
pos nariai. 

Balandžio 21 dieną Illinois 
Lietuvių respublikonų lygos 
atstovai susitiko su Illinois at
stovu JAV Kongrese Henry J. 
Hyde jo distrikto įstaigoje Ad-
dison. IL. Iškilus kokiam svar
biam reikalui Illinois Lietuvių 
respublikonų lyga kreipiasi į 
savo valstijos atstovus JAV 
Kongrese ne tik laiškais, bet 
dažnai prašo ir tiesioginių su
sitikimų jų įstaigose. Šiam su
sitikimui vadovavo JAV LB 
Krašto valdybos pirmininke 
Regina Narušiene. kuri yra ir 
lygos teisinė patarėja ir lygos 
pirmininkas Anatolijus Milū-
nas. Kiti delegacijos nariai 
buvo Birute Vindasiene. Leo
nas Maskaliūnas ir Pranas 
J u r k u s . 

Šio susitikimo pagrindinis 
tikslas buvo painformuoti 
Kongreso narį Hyde apie Lie
tuvos pas tangas tapti NATO 
nare pirmame rate, tos na
rystės svarbą Lietuvos saugu
mui ir prašyti tam reikalui 
paramos. Regina Narušiene 
įteikė j am JAV Lietuvių Ben
druomenės paruoštą išsamią 
informaciją su Lietuvos pozici
ja, kodėl Lietuva turi būti 
priimta į NATO dar pirmame 
narių tarpe. 

Kongreso narys išklausė de
legacijos pasisakymų, pats ak
tyviai dalyvaudamas diskusi
jose. „NATO įkūrimo tikslas ir 
buvo. kad apsaugoti tokias 
kaip Baltijos valstybes. — ne
dvejodamas pareiškė Henry J. 
Hyde ir užklausė: — kuo galiu 
j ums tuo reikalu padėti0" 

Lygos delegacijai paprašius 
visų pirma tapo tarpininku re
zoliucijos 'H.C.R. 10'. kurią 
pateikė Kongreso narys Solo-
mon. H. J. Hyde tuoj pakele 
telefono ragelį, susirišo su 
savo įstaiga Vašingtone ir pa
liepė į traukti jį kaip minėtos 
rezoliucijos tarpininkas. 

Tęsiant diskusijas, atstovas 
Hyde pažadėjo, kad, grįžęs jį 
Vašingtoną, kontaktuos Val
stybes sekretorę Madelline 
Albright, pasikalbės su At
stovų rūmų vadovu Nevvt Gin-
gnch ir su atstovu Benjamin natavičius. o E. Šliterytė šia-
Gilman, kuris yra Atstovų m e susirinkime. Nuo "pereito 
rūmų užsienio reikalų komite
to pirmininkas, kad reikalai 
dėl NATO pajudėtų reikiama 
kryptimi. 

Kalbantis atstovas Hyde 
tarsi atsiprašinėjo, kad nebu
vo anksčiau plačiau informuo
tas tuo reikalu, tačiau buvome 
tikri, kad užtektinai laiškų 
yra pasiekusių jo įstaigą. Tad 
šis vizitas ir parodo asmeninių 
ryšių svarbą, tiek su Atstovų 
rūmų nariais, tiek su jų štabu. 
Gal šio susitikimo pavyzdžiu 
galėtų pasekti ir kitų valstijų 
lietuviai, susisiekdami su savo 
atstovais ir prašydami pasi
matymų jų distriktų įstaigose 
aptarti mums rūpimus reika
lus bei pagalbą Lietuvai. At
stovai yra labai jautrūs savo 

distrikto gyventojams, ką pa
reiškė ir pats Henry J. Hyde. 
tad būtina į juos kreiptis, ne 
tik laiškais. 

Tęsiant pasikalbi;imą, buvo 
prašoma tęsti JAV ekonominę 
ir karinę parama Lietuvai, 
kad ji kuo greičiau patenkintų 
visus NATO reikalavimus. Ap
kalbėta ir šiuo metu JAV ve
dama užsienio po: tika, apie 
kurią pasisakyta gan kritiš
kai, nes esanti be t kros kryp
ties. Atstovas Hyde išreiškė ir 
savo susirūpinimą dėl vals 
tybes departarner :o nuola 
tinės baimės .neuži .ištinti Ru 
sijos'' ir dėl vieno a.-mens ypa 
tingos įtakos užs "nio poli 
tikoje. 

Daugiau kaip pusvaland 
trukęs pasimatyrras turėj 
baigtis, nes atstovo Hyde lau 
kiamajam jau būravosi kit. 
klientai. Atsisveik -'.ant būvu 
išreikšta padėka atstovui 
Hyde už šiltą ir draugišką 
priėmimą bei žadėta paramą. 

Išeinant iš įstaigos, paste
bėjome ant sienos kabantį Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
gos 1982 metais įte.tą atstovui 
Hyde „Laisvės žymenį" už 
nuolatinę talką Lutarnas lais
vinimo darbe. Šiandien ši 
talka tęsiama ir toliau ir mes 
esame Atstovų r imų nariui 
Hyde už tai dėkingi. 

P r a r a s J u r k u s 

METINIS PENSININKU 
SĄJUNGOS NARIU 

SUSIRINKIMAS 

Čikagos lietuvių pensininkų 
sąjungos narių su-irinkimas 
įvyko balandžio 17 d.. 1 vai. 
p.p.. Šaulių namuose. Susirin
kimą atidarė valdybos pirmi
ninkas Stasys Vanagūnas, pa
sveikindamas visu- gan gau
siai susirinkusius r palinkėjo 
visiems nuotaikingu praleisti 
popietę. Pristačius darbotvar
kę, kuri vienbalsiai priimta, 
eita prie atskirų punktų 
svarstymo. Dab utiniu metu 
sąjungos valdyba yra labai 
sumažėjus, todėl į prezidiumą 
buvo pakviesta sekretoriauti 
t ik Antanina Repšienė. Toliau 
vyko naujų narių priėmimas. 
Pereitame susirinkime įsirašė 
Zigmas Degutis ir Stasys Ber-

Pensininkų sąjungos ?•.;-.; ::.'r. •::•• - .:i:ici/io '. . d . .s kaires• Ju-tin:;.- ."Sidl.r.i.-kas. Regina Petrauskiene. Antanina 
Repšiene. F rank Grigaliūnas. Stasė Rudokienė, Maryte Banene ir Stasys Vanagūnas , p i rmininkas . 

susirinkimu mirusi narė Vale
rija Točilauskienė buvo pa
gerbta minutės atsistojimu ir 
susikaupimu. 

Pereito susirinkimo protoko
las nebuvo skaitytas, nes 
neatvyko jame sekretoriavęs. 
Po to buvo valdybos prane
šimai: pirmininko, iždininko ir 
revizijos komisijos. Pirminin
kas Stasys Vanagūnas savo 
pranešime pažymėjo, kad da
bartinis narių skaičius yra la
bai sumažėjęs, valdyba pairu
si. Per visą tą laiką nuo 
sąjungos įsisteigimo perėjo 
daugiau kaip 900 narių, o da
bar liko per 100. Pirmininkas 
apgailestavo, kad ir susirinki
mai nėra tokie įdomūs, nes 
trūksta jėgos juos organizuoti. 

Po to vyko iždininko pra
nešimas. Kadangi iždininkas 
serga ir veikloje visai negali 
dalyvauti, tai jo darbą atliko 
pats pirmininkas pristatė Lie
tuvių Pensininkų sąjungos 
1996 m. piniginę apyskaitą, 
ką patvirtino revizijos komisi
jos aktas, kurį perskaitė Stasė 
Rudokienė. Revizijos komisi-

jon (Stasė Rudokienė ir Frank 
Grigaliūno) patikrino pajamas 
ir išlaidas bei likutį iš 1995 
m. Visa piniginė atskaitomybe 
atitiko paruoštai pirmininko 
S. Vanagūno. Revizijos komi
sija išreiškė nuoširdžią padė
ką pirmininkui už atliktą iž
dininko darbą ir taip kruopš
čiai vedamą kasos knygą, ku
rioje įrašai gražiai ir tvarkin
gai įrašyti, o visi pateisinami 
dokumentai sunumeruoti. Iž
dininko piniginis balansas ati
tiko revizijos aktui. Visi pra
nešimai vienbalsiai buvo pri
imti. 

Kaip ir anksčiau minėta, 
valdyba yra visai sumažėjusi, 
todėl nutarta rinkti naują. 
Paaiškėjus, kad pereitame su
sirinkime buvo sudaryta no- , 
minacinė komisija iš Justino 
Šidlausko. Reginos Petraus
kienės ir Frank Grigaliūno. 
Be to, pirmininkas pranešė, 
kad komisijos pirmininkas J . 
Šidlauskas dėl labai svarbių 
priežasčių negali atvykti į su
sirinkimą. Tada susidarė dvi 
nuomonės: valdybą rinkti ar 
rinkimą nuKelti į būsimą susi
rinkimą. Nubalsuota, kad nu
kelti į kitą susirinkimą, kuris 
bus rugsėjo mėnesį. Pirminin
kas paprašytas eiti savo parei
gas iki susirinkimo. Klausi
muose kilo mintis, kodėl lie
tuviai pensininkai taip neran
giai dabar rašosi į šią organi
zaciją. Finansiškai organizaci
ja gan gerai stovi. Visi susirin
kimai pirmiau būdavo paįvai
rinti menine programa. įvai
riais sveikatos ar kitais pata
rimais. Dar yra pakankamai 
narių, bet sustingo susirin
kimų lankymas. Tikime išsi-
judinimo. 

Po visų darbotvarkes punk
tų išsvarstymo susirinkimas 
buvo uždarytas. Buvo dar 
mielų šeimininkių patiekti 
šilti pietūs — cepelinai, ir ka
vutė su pyragaičiais. Geriant 
kavutę, buvo dovanų paskirs
tymas, kurį pravedė Alex Na
va''!.!'.-kas. Gražiai praleidę 
popietę, pensininkai su malo
nui n u r i n k a skirstėsi namo. 

Vis: prašome neužmiršti 
rug<ojo mėnesį įvykstančio 
pensininkų susirinkimo, gau-
MU <i.i!waukite. 

Ant . K e p s i m e 

prasidės šv. Mišių auka Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje. Paskirkime šią dieną iš
tremtųjų į Sibirą ir visų nu
kankintų mūsų sesių ir brolių 
atminimui. 

J .M. 
KONCERTAS 

ST. PETERSBURG, F L 
Balandžio 23 d. Lietuvių 

klubo Vyrų dainos vienetas, 
vad. muziko Aloyzo Jurgučio, 
atliko koncertą, kurio pasi
klausyti atvyko apie 150 
žmonių. Vienetas padainavo 
14 dainų, susilaukdamas nuo
širdaus publikos pritarimo. 

PAMINĖS PIRMĄJĄ 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ 

Lietuvių susivienijimo Ar
gentinoje Kultūros komisija 
Buenos Aires mieste rengiasi 
iškilmingai paminėti pirmo
sios lietuviškos knygos, Mar
tyno Mažvydo „Katekizmo" 
450 metų jubiliejų gegužės 18 
d., sekmadienį. Paskaitą apie 
knygos sukaktį skaitys, iš 
Montevideo pakviestas, dr. Al

fredas Stanevičius. Ta proga 
vyks senų knygų paroda. Po 
paskaitos bus pasivaišinta lie
tuviškais valgiais. 

PASKAITA APIE BALTU 
KALBAS 

Seattle, WA, gegužės 21 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak., Uni-
versity of Washington patal
pose lingvistikos profesorius 
Bill Darden skaitys paskaitą 
apie baltų kalbas. Prof. Dar
den vadovauja slavų kalbų bei 
literatūros skyriui University 
of Chicago. taip pat yra pa
rašęs nemažai mokslinių 
straipsnių apie baltų kalbas. 

MOKSLO METU 
UŽBAIGIMAS 

Susipažinimas su Baltų stu
dijų programos studentais bei 
mokslo metų užbaigimas ren
giamas University of Wash-
ington, Seattle. WA, Skandi
navų skyriuje, birželio 6 d. 
Vyresnieji studentai kalbės 
apie savo baltistikos projek
tus. Visuomenė kviečiama da
lyvauti. 

SKELBIMAI 

1? ARTI IR TOLI 
TRAGIŠKI' BIRŽELIO 
ĮVYKIU MINĖJIMAS 

JAV l.H K r a š t o valdybos pirm Regina Nnniši<'ri<'irKongn><'>nnr\ 
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x Dėmesio, l ietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Š u m a n a s , 
5701 Linden , La G r a n g e , IL 
60525, tel . 1-708-246-8241. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų 
ver tyb ių p i r k i m e ir p a r d a 
vime jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , te l . 
312-360-5530 arba jo sūnus 
Andr ius Kurkulis, tel. 312-
360-5531, dirbą su Oppen-
heimer & Co., Inc. Chica-
goje. Iš kitur skambinkite vel
tui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x Dėmesio! Jaunimo centro 
Moterų klubas kviečia visus 
gegužės 18 d. po 10:15 vai. šv. 
Mišių Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
į Jaunimo centro kavinę, kur 
galėsite pasivaišinti skaniais 
mieliniais blynais. Prie jų bus 
ir burnoj tirpstančios obuo
linės košės. Savo atsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 

x Čikagos L i t u a n i s t i n ė 
mokykla rengia ..Linksma-
vakarį" — pietus su šokiais, š. 
m. gegužės 10 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, 5:30 
v.v. Informacijai skambinkite 
Aušrai Pada l ino , te l . 773-
767-2400 arba Dainai Dum-
br i rne i , tel. 773-476-3586. 

(sk) 

x Amerikos L ie tuv ių radi
jas. -.,!'! An.itnhjus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per VVCF.V 1 1.50 AM. Tel. 
773-K47-4903. . H I P - . I S 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 

x Lithuanian American 
Republican League of Illi
nois atsiuntė $150 ir nori glo
boti našlaitį Lietuvoje, Vil
niaus apylinkėje. Dėkojame 
lietuviams respublikonams! 
„Lie tuvos Našlaičių glo
bos" komi t e t a s , 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x LB Ta rybos r ink imai 
a r tė ja ! Alsip, Bridgeview, 
B u r b a n k , Evergreen , Mar
ąue t t e P a r k , Oak Lawn gy
venan t ie j i lietuviai prašomi 
atvykti balsuoti į Marąuette 
Parko parapijos patalpas, 
6820 S. Washtenaw Ave., 
Chicago. Balsavimo dienos: 
š.m. gegužės 10 d., 17 d., 24 
d., š e š t ad ien ia i , 4 v. p .p . - 7 
v.v.; š.m. gegužės 11 d., 18 
d., 25 d., sekmadien ia i , 9 
v.r. - 2 v. p .p . Marąuette Pk. 
LB pirm. A Palukaitienė. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Alytaus civilinės būklės aktų 
įrašų skyriaus duomenimis, 
1996 metais gimė 912 aly
tiškių, mirė 494. Susituokė 
572 poros, o išsiskyrė 280. 
Buvo sudaryta 40 tėvystės 
nustatymo aktų. įvaikinti 3 
vaikučiai". Pinigai, siunti
niai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-838-1050. 

<sk) 

ARAS ROOFING 
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