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A. Brazauskas susitiko su
Japonijos imperatoriumi ir
premjeru
Vilnius, gegužės 14 d.
(Elta) — Lietuvos prezidento
spaudos tarnyba pranešė, kad
trečiadienį Algirdas Brazaus
kas susitiko su Japonijos im
peratoriumi Akihito. Susitiki
mo metu buvo „pasikeista
nuomonėmis bendromis visuo
tinės raidos temomis".
Vienos stambiausių Japoni
jos firmos „Marubeni Corporations" vadovai žada plėsti savo
investicinę veiklą Lietuvoje.
Firma jau yra paskyrusi kre
ditus „Klaipėdos medienai" bei
Širdies mikrochirurgijos klini
kos statybai.
Susitikime su Japonijos mi

nistrų
pirmininku
Ryutar
Hashimoto buvo a p t a r t a J a p o 
nijos parama Lietuvai, pramo
nių kreditų bei techninės pa
galbos tiekimas, kai kurių
infrastruktūros projektų fi
nansavimas. A. B r a z a u s k a s
ragino Hashimoto išplėsti J a 
ponijos vyriausybės teikiamą
oficialią užsienio pagalbą.
Prezidento atstovo s p a u d a i
pranešime pabrėžiama, k a d A.
Brazausko vizito metu j a u 
čiamas Japonijos vyriausybi
nių ir verslo sluoksnių susi
domėjimas Lietuva ir jos eko
nomika.

Rinkimų komisija mano
neišvengsianti teismų
Vilnius, gegužės 14 d.
(Elta) — Vyriausiosios rin
kimų komisijos (VRK> pirmi
ninkas Zenonas Vaigauskas
mano, jog teismams, ko gero,
bus apskųsti kai kurie VRK
nutarimai. Jis sako, kad ne
priklausomai nuo būsimo ko
misijos sprendimo, registruoti
ar ne JAV gamtosaugininką
Valdą Adamkų kandidatu pre
zidento rinkimuose, nepavyks
išvengti bylinėjimosi teismuo
se.
Trečiadienį jis nenorėjo spė
lioti, kokį sprendimą, svarsty
dami V. Adamkaus registra
vimą, priims komisijos nariai.
„Tai priklausys ir nuo to, ko
kius dokumentus į VRK pri
statys V. Adamkus", sakė Ze
nonas Vaigauskas.
VRK pirmininkas pripažino,
kad skirtingose teisės šakose
nuolatinio gyvenimo samprata
yra skirtinga. Ši sąvoka, Z.
Vaigausko teigimu, apima ir
„darbo Lietuvoje
turėjimą,
mokesčių mokėjimą, ir faktinį
gyvenimą".
Tuo pat metu VRK pirmi
ninkas neabejoja, kad V.
Adamkui nebūtų buvę kliūčių
dalyvauti Seimo rinkimuose.

kadangi įstatymas n e n u s t a t o ,
kiek laiko Lietuvoje turi nuo
lat gyventi kandidatai į parla
mento narius.
Z. Vaigauskas m a n o , k a d iki
prezidento rinkimų d a r t u r ė t ų
būti priimta nauja Prezidento
rinkimų įstatymo redakcija.
VRK nariams kelia nerimą
trumpa, vos dviejų savaičių
pertrauka tarp pirmojo ir an
trojo rinkimų ratų. Z. Vai
gausko teigimu, naujoji įsta
tymo redakcija t u r ė t ų palen
gvinti ir supaprastinti rin
kimų apygardų ir apylinkių
komisijų darbą.

Liberalai galvoja
apie savo kandidatą
\ prezidentus
Vilnius, gegužės 15 d.
(BNS) — Lietuvos liberalų
sąjunga svarsto galimybę kelti
būsimuosiuose prezidento rin
kimuose savo kandidatą arba
paremti buvusį Generalinės
prokuratūros vadovą Artūrą
Paulauską.
Be šio kandidato, trečiadienį
vykusiame liberalų sąjungos
tarybos posėdyje aptarta gali
mybė kelti Klaipėdos mero ir
liberalų sąjungos pirmininko
Eugenijaus Gentvilo arba jo
pavaduotojo partijoje Šarūno
Davainio kandidatūras.
Galutiniai sprendiniai nu
matomi priimti kitame Libe
ralų sąjungos tarybos posė
dyje.

Pasaulio

demokratų sąjunga.
..Puikiai išmanau užsienio
politikos vingrybes, a s m e n i š 
kai pažįstu daugelį svarbių
pasaulio asmenų, per šešerius
gyvenimo Lietuvoje m e t u s su
pratau ekonomiką ir krimino
geninę padėtį", sake K. Bobe
lis ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje.
Jis mano, kad butų p a t r a u k 
lus rinkėjams, kurie „nusivylė
ir kaire, ir dešine". K. Bobelis
teigė jau susitaręs dėl p a r a 
mos rinkimuose su tomis par
tijomis, kurios pernai Seimo
rinkimuose nesugebėjo įveikti
5 proc. ribos. ..Sudėjus visų jų
balsus, susidaro 15.8 proc. Tai
net kiek daugiau, nei per Sei
mo rinkimus gavo konservato
riai", pažymėjo Seimo narys.
Jis taip pat tikisi dalies Ame
rikos lietuvių paramos.
K Bobelis prisipažino, kad
antrą kartą dalyvauti prezi
dento rinkimuose ryžosi, kai
Seimo dauguma ..užkirto kelią
tai padaryti" kitam užsienio
lietuviui Valdui
Adamkui.
Buvusiuose prezidento rinki
niuose K. Bobelis teigia iš rin
kimų kovos p a s i t r a u k ę s tik
todėl, kad juose dalyvavo a.a.
Stasys Lozoraitis.

naujienos

'Remianti-, DPA. Reuter. BNS INTKRFAX. ITAR-TASS, BelaPAN. RIA žinių
agentūrų pranešimais.

V a š i n g t o n a s . JAV Senatas trečiadienį patvirtino 1990 m.
{prastinęs ginkluotes Europoje sutarties pataisas, kurios
leidžia Rusijai laisviau dislokuoti tankus ir kitas karines trans
porto priemones šiaurėje ir pietuose. Senatas vienbalsiai pat
virtino pataisas, dar vadinamas ..flangų susitarimu" Pati įp
rastines ginkluotės Europoje sutartis apriboja Varšuvos pakto
ir NATO narių — buvusių šaltojo karo priešų — įprastine gink
luotę. Susitarime teberibojama ginkluote, kurią Rusija gali dis
lokuoti savo pasienio rajonuose, tačiau sumažinamos teritori
jos, kuriose galioja originalioji Įprastines ginkluotes sutartis.
Tokiu būdu Rusija turės daugiau laisves dislokuoti kariuome
nę.
B e i r u t a s . Palestinos karingoji musulmonų grupuote HAMAS neigia kaip nors susijusi su planais per vizitą Libane nu
žudyti popiežių Joną Paulių II. „Mes niekada nepakeleme ran
kos prieš ką nors kitą. tik prieš Izraelio okupantus ir mūsų tei
sių pažeidėjus. Libanas šiltai priėmė mūsų žmones", pareiškė
grupė. Vatikano atstovas Joaąuin Navarro Valls atsisakė ko
mentuoti pranešimą apie rengiamą pasikėsinimą ir pareiškė,
kad Vatikanas laikosi taisyklės nekomentuoti su saugumu su
Vilnius, gegužes 15 d. (BNSj Vokietijos Maltos pagalbos ordinas, tarpininkaujant Vokietijos ambasadai Vil sijusios pagrįstos ar nepagrįstos informacijos.
niuje. Pabradės užsieniečių registravimo centrą 'URC) aprūpino 11,000 litų vertės medicinine įranga, skirta gy
dytojo kabinetui įrengti. Vasario mėnesį ambasados darbuotojai, lankydamiesi Pabradės URC!, domėjosi nelega
lų gyvenimo sąlygomis ir išsiaiškino, kad jiems trūksta medianinio aprūpinimo
J. S t a s e l i o nuotr.: Pabradės URC gyventojai, daugiausia: iš Azijos ir Afrikos žalių, prižiūrimi Lietuvos karei
vių nors ir nenoriai, dirba stovykloje, gamina sau maistą, kmis bent kiek butų panašus į valgytą namuose.

JAV Kongrese siūloma įkurti
Baltijos draugų grupes

V i l n i u s , gegužės 15 d.
(BNS) — Seimo Žmogaus ir pi
liečių bei tautybių
reikalų
komiteto pirmininkas Ema
nuelis Zingeris Vašingtone ra
gino įkurti Baltijos valstybių
draugų parlamentines grupes
Senate ir Atstovų Rūmuose.
E. Zingeris, neseniai iš
rinktas Seimo ryšių su JAV
Nors oficialiai
prezidento p a r l a m e n t i n e s grupes pirmi
rinkimų datą t u r i paskelbti ninku, trečiadienį susitiko su
Lietuvos parlamentas, tačiau a u k š t a i s Valstybės departa
mento pareigūnais, posėdžia
Z. Vaigauskas teigia, jog pagal
vo su senatoriumi Richard
dabar galiojančią Konstituciją
Durbin, vienu Kongreso AfriSeimui tai padaryti n e b u s
kos-amerikiečių
parlamenti
sudėtinga. Lietuvos Konstitu
nės grupės vadovų Earl Hilcija numato, kad prezidento
liard, kitais JAV politikais ir
rinkimai turi įvykti paskutinį
kongreso atstovais.
sekmadienį, likus dviem mė
E. Zingeris lankosi JAV val
nesiams iki prezidento kaden
stybės sekretoriaus pavaduo
cijos pabaigos. VRK pirminin
ko teigimu, pagal šią nuo
stata, prezidento rinkimai tu
rėtų vykti šių metų gruodžio
21 dieną.

Kazys Bobelis — kandidatas
\ Lietuvos prezidentus
Vilnius, gegužės 15 d.
fBNS) — Dar vienas žinomas
užsienio lietuvis, buvęs ilga
metis Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo komiteto pirminin
kas. Seimo narys Kazys Bobe
lis antrą kartą mėgins laimę
Lietuvos
prezidento
rinki
muose. Trečiadienį jį kandida
tu iškėlė Lietuvos Krikščionių
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tojo
ambasadoriaus
John
Kornblum kvietimu. Lietuvos
parlamentaras kartu su kitais
Europos ir JAV politikos,
kultūros bei verslo atstovais
daiyvavo konferencijoje „Tie

Derybose su Maskva
įžvelgiama pažanga
Maskva, gegužes 15 d.
(BNS) — Sienos su Rusija de
rybose galima pamatyti pa
žangą, sako Lietuvos diploma
tai po susitikimu Maskvoje.
..Nors galutinio sprendimo
pasiekti nepavyko, progresas
yra", sakė Lietuvos užsienio
reikalų viceministras Albinas
Januška. Jis ir Lietuvos sie
nos derybininke vadovas Ri
mantas Šidlauskas ketvirta-

Įteikta naujausia informacija
a p i e Lietuvos pasiruošimą
ES narystei

V i l n i u s , gegužės 15 d.
' BNS» — Lietuva, siekianti
kuo greičiau pradėti derybas
del stojimo į Europos Sąjungą,
pateikė naujausią informaciją
apie pasirengimą narystei.
Daugiau nei 100 puslapių
dokumentų URM Europos in
tegracijos d e p a r t a m e n t o di
rektorius R i m a n t a s Remeika
ketvirtadienį įteikė Europos
Komisijos delegacijos Lietu
voje vadovui
ambasadoriui
Henrik Schmiegelovv.
Vėliausi atsakymų į Europos Komisijos klausimyną papildymai paruošti atsižvel
giant j rekomendacijas, kurias
pateikė prieš porą savaičių
Vilniuje viešėję komisijos pa
reigūnai.
Lietuva d a b a r pateikė atsa
kymus del ketinimų atsisakyti
mirties bausmės, taip pat pa
pildoma informaciją apie ener
getikos reformą, kainų decen
tralizavimą, apie Lietuvos ir
Latvijos derybas del jūros sie
nos ir ekonomines zonos nus
tatymo. Rusijos tranzitų į Ka,,Tačiau šį kartą dalyvausiu
rinkimuose iki pat rezultatų
paskelbimo", žadėjo K. Bobe
lis.
Jis tapo penktuoju politiku,
oficialiai pasisikelbusiu apie
savo ketinimus dalyvauti pre
zidento rinkimuose.

B u d a p e š t a s . Estijos prezidentas Lennart Meri trečiadienį
kalboje Budapešto ekonomikos universiteto studentams pa
reiškė, kad NATO plėtrai prieštaraujanti Rusija tebėra „blogio
imperija" ir paragino buvusias sovietų respublikas ir Varšuvos
sutarties nares jai pasipriešinti. L. Meri savo kalboje tiesiogiai
siant tiltą per Atlantą", skir neminėjo Rusijos vardo, tačiau kartojo buvusio JAV prezidento
Ronald Reagan terminologiją, kurią jis vartojo buvusią Sovietų
toje Maršalo plano 50-mečiui.
E. Zingeris taip pat dalyvau Sąjungą pavadindamas „blogio imperija".
ja kasmetinio Amerikos Žydų
A n k a r a . Turkija įvedė didelius kariuomenes dalinius į Šiau
komiteto suvažiavime.
rės Irako kurdų rajonus, trečiadienį pranešė Turkijos televizija
New Yorke parlamentaras NTV. Pasak pranešimo, kariuomenė įžengė j Iraką per Habur
planuoja susitikti su aukštais pasienio postą. Tankai ir šarvuočiai įvažiavo per sieną, kuri ci
Jungtinių Tautų Žmogaus tei viliniam transportui uždaryta.
sių pareigūnais ir aptarti ne
Maskva. Kremliuje manoma, jog idėja, kad Rusijos prezi
legalios migracijos problemą.
dentas Boris Jelcin gali tapti Rusijos ir Baltarusijos Sąjungos
prezidentu, yra ..įdomi, bet neturi jokio pagrindo". Kad B. Jel
cin gali būti išrinktas trečiajam prezidentavimo laikotarpiui,
jeigu susivienys Rusija ir Baltarusija, pareiškė Valstybes Dū
mos vicepirmininkas Aleksandr Šochin. sakydamas, kad J e i g u
dienį Maskvoje aptarė galimy
Rusija ir Baltaru.-ija susivienys, bendro prezidento rinkimus
bes paspartinti valstybės sie
galima surengti jau ir šį rudenį, ir Jelcin turi gerų galimybių
nos nužymėjimą su Rusijos
būti išrinktas.
UR viceministru Aleksandr
Avdejev ir Rusijos derybinin
kų vadovu Aleksėj Obuchov.
Lietuvos ir Rusijos diploma
tai sutarė pradėti ruošti sie
nos nustatymo žemėlapius.
Vašingtonas
JAV prezi
Maskva. Rusijos pezidenSienos projektus toliau derins tas Boris Jelcin
ketvirtadienį dentas Bill Clinton žurnalis
abiejų valstybių delegacijų sveikino nauja susitarimą, žy tams pareiškė, kad ŠATO ir
specialistai ir, jei darbas vyks minti Maskvos ir ŠATO san Rusijos susitarimas yra ..isto
sėkmingai, baigiamajame de tykių ateitį, tačiau jo gynybos rinis žingsnis
link
taikios,
rybų etape dar bus surengtas ministras Igor Rodionov sake. nedalomos
ir
demokratines
susitikimas viceministru lv- kad ji neišsprendė visų Rusi Europos".
Clinton
pabrėžė,
gyje.
jos ir Vakarų sąjungos klau kad Rusija artimai dirbs kar
simų, nes susitarime
nekalba tu su ŠATO. bet ne ŠATO vi
Lietuva rūpinasi
ma apie visus
svarbiausius duje: susitarimas suteiks Ru
besikeliančių gyventi \ NATO ir Rusijos klausimus.
sijai balsą, bet ne draudimo
teisę.
Rusiją problemomis
Ryga.
Baltijos
valstybių
pa
Bukareštas
Rumunijos UR
Vilnius, gegužes 14 d. (BNS)
reigūnai
atsargiai
sveikino
ministras
Adrian
Severin ra
— Vyriausybė vėl sudarė dar
ŠATO ir Rusijos susitarimą ir dijui sake. kad tikisi, jog susi
bo grupę, kuri spręs proble
patvirtino,
kad jie
pasiryžę tarimas apsiriboja ŠATO san
mas, susijusias su parama as
įstoti į Vakarų karine sąjun tykiais su Rusija ir nesaisto
menims, išvykstantiems iš
gą, nepaisant jokiu
Maskvos ateities kitų valstybių, kurios
Mažeikių į Rusijos Leningrado
prieštaravimų. Diplomatai be turi būti laisvos,
priimdamos
srities Vsevoložsko rajoną.
veik ..nurašė" Raitijos vals sprendimus.
Birželio pradžioje darbo
tybes kaip galimas
kandidates
grupe turėtų susitikti su tokia
Maskva Penkių dienų vi
pirmajam plėtimo etapui, ka
pat Rusijos darbo grupe.
dangi Rusija vertintų tai kaip zitui j Maskvą atvykęs Jungti
1991 m. Lietuva įsiparei provokaciją.
nių Tautų generalinis
sekre
gojo Vsevoložske
pastatyti
torius Koū Aiman
pasveikino
apie 160 butu Rusijos pilie
partnerystes
New Yorkas JAV besilan ŠATO ir Rusijos
čiams, išvykstantiems iš Ma kantis
sutartį
ir
pareiškė
viltį, kad
Čekijos
prezidentas
žeikių. Iš Lietuvos iki 1995 m Vaclav Havel sveikino susita sutartis
taps
neatskiriama
pageidavo išvykti 117 šeimų, rimą, pabrėžęs, jog jis tapo ga naujos Europos saugumo stru
tačiau dabar nori išvažiuoti limu todėl, kad šalys pasiekė ktūros dalimi.
dar 51.
tarpusavio supratimo.
Pasak
Budapeštas
Vengrijos l 7r
Iki šių metų Lietuva pa jo. šis sutarimas atves prie
ministras Laszlo Kovacs sakė.
state tris namus su 132 bu sklandaus.
..be trinties" su kad nors susitarimo tekstas ir
tais, kuriuose apsigyveno 103 Rusija. ŠATO plėtimo \ Vidu
nežinomas,
tačiau nėra pa
iš Lietuvos išvažiavusios šei rio ir Rytų Europą.
grindo manyti, jog ŠATO pa
mos.
dare nuolaidų, kurios sukeltų
Varšuva. Lenkijos UR mi
Šiemet birželio-liepos mėne
sunkumų
valstybems-kandisiais numatoma pastatyti pas nistras Danusz Rosati žurna datoms.
Lenkija
kutinį 30 butų namą. Kaip listams sake. kad
susitarimą.
Nors
paskirstyti jo butus, ir spręs sveikina
ŠATO
plėtimas
vis
tiek
vyktų,
KALENDORIUS
abiejų valstybių -- Lietuvos ir
jis dabar vyks geresnėje at
Rusijos — darbo grupes.
Gc g a l ė s 16 d.: Ubaldas.
Lietuva norėtu šešis naujus mosferoje. Jis taip pat sake. Jonas. Andriejus. Bazile, Inga.
butus perduoti Lietuvos (ie- kad butų natūralu, jei Rusijos Bite
( i e g u / e s 17 d.: Paskali>.
neraliniam konsulatui Sankt - ŠATO taryboje ŠATO pusei
Peterburge. Be to. norima, tam tikru būdu atstovautu ir (,.ule Vtrk;>ntas. Tautmilas
kad Rusija grąžintų Lietuvai tos valstybes, kūrins ketina 1875 tn mirė vysk Motiejus Va
vienuolikos butu statybos iš netrukus prisijungti prie są lančius Tarptautine Teleko
jungos.
munikacini diena
laidas.

raliaučių. galim-bes Lietuvo
je veikti užsieni) bankams ir
kt.
Europos Kor.isija žada po
birželį vyksiant o E S vadovų
susitikimo paskelbti narystės
siekiančių vals:ybių vertini
mus, kurie bu- pagrįsti, be
kita ko, ir atsak-mais į klausimyną. Lietuvos diplomatų ži
niomis, įvertinimai turėtų bū
ti paskelbti liep' s viduryje.
Nuo šio įvertinimo priklau
sys, kurios vals:ybės ir kada
bus pakviestos cerėtis dėl sto
jimo į ES. Liet va siekia pa
tekti į pirmų Į kandidačių
grupę, kurios p-adės derybas
kitų metų prad/ >je.
Pasak diplom; ".ų, viską lems
politinis spren urnas Briuse
lyje: pradėti m r v s t ė s derybas
vienu metu si: visais busi
mais kandidat. s, ar tik su
stipriausiais iš jų, laukiant
kol sustiprės lik šieji.
Visuotinai si ariama, kad į
pirmąją naujų t irių grupę pa
teks Lenkija. Č- uja ir Vengri
ja, o laukti gr< :iausiai turės
Bulgarija ir Ru: unija.
Baltijos valst>')ės, drauge su
Slovakija ir .Si vėnija. pagal
ekonominius, s* ialinius ir ki
tokius rodikliu- yra kažkur
per vidurį tari pirmaujančių
ir atsiliekančiu ir tik politinis
sprendimas gal nustumti jas j
vieną ar kitą grupę.

Pasaulis apie gegužės 14-osios
NATO-Rusijos
susitarimą:

>
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SVEIKINAME
Sveikiname
šį savaitgalį į 1997 m. SALFAS s-gos
metines Jaunučių Krepšinio Pirmenybes Čikagon suskridusius jaunųjų
krepšininkų komandas, jų trenerius,
vadovus ir žaidynių
rengėjus.
Šįmet minėdami
svarbiausio Lietuvos krepšinio is
torijoje įvykio — 60 metų Europos Krepšinio čem
pionato laimėjimo,
jaunimui
linkime sportinio entu
ziazmo ir gražių laimėjimų, o jų vadovams ir ŠALFAS
s-gai ištvermės, ugdant jaunuosius
krepšininkus.
JDra ugo"
redakcija

TORONTO „AUŠRA"
ŠALFASS-gos VYRŲ A
KREPŠINIO MEISTERIS

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimielis
.•VM.FASS-KO- 4T--J :::.-'..K:;, žaidynių . Hamilton. Ont., Kanadoje vykusių š.m balandžio 25-27 d., vyrų krepšinio
A klases meisteris Toronto „Aušra". Iš k.: R i m a s MieOius - trenerris. Linas Baiaišis, Aleksas Braims. Andrius
Rupf, Aleksas Č e p o n k u s . J i m Hayes, S t e p a s Basb::-.eau, Noan Rottman ir A n d r i u s Kražauskas-Tyier.
Nuotr. Sig. K r a s a u s k o

„LAK": Gintas Vileita — 40,
Giedrius Aidietis — 16, Ma
rius Janulis — 9, Jim O'Brien
— 5, Indrek Kongats — 4,
Brenden VVaitkus — 3, Stasys
Janusas
ir Rimas Kezys — 0.
rungtynių
galo,
Č.
„Lituanicą"
..Draugo". 1997 geg. 1 d. lai
„LAK"
šiose varžybose pasi
rezultatą
išlygino
68:68.
Dėka
dos „Sporto apžvalgoje" buvo
gynimo,
daugiau rodė su nauja komandos su
pateikta t r u m p a informacija „Aušros
apie š.m. bal. 25. 26 ir 27 d. Alekso Brainio sumanaus ka dėtimi. Žaidė trys atstovai iš
Hamiltone. Ont., Kanadoje muolio skirstymo ir kada rei Lietuvos, šiuo metu studijuo
įvykusias 47-sias ŠALFASS- kėjo „pašaldymo", taip pat jantys JAV universitetuose,
gos krepšinio metines žai didžiaūgių Lino Balaišio ir tai: Gintas Vileita, Giedrius
Krašausko-Tyler Aidietis ir Marius Janulis.
dynes. Šį kartą išsamiau ir Andriaus
daugiau dėmesio skirsime bu tikslių metimų, rungtynės bu Nesimatė „LAK" veteranųvusių žaidynių varžybinei pu vo užbaigtos „Aušros" nau žvaigždžių: Ričardo Šimkaus,
VVaitkaus.
Jurgio
sei: rezultatai, laimėtojai irkt. dai... Susitikimą, pralaimėtojų Mykolo
Varžybos pradėtos penkta pusėje, tarp Č. „Lituanicos" ir Shimko ir kitų, taip pat jų il
dienio vakare. Jos tęsėsi iki T. „Vyčio" pirmieji pelnė per gamečio žaidėjo bei trenerio
vėlaus sekmadienio popiečio, galę 81:77 ir tapo varžybų Patricko Torney.
keturių
mokyklų
daugia trečiosios vietos laimėtojais. T.
Vyrų B k l a s ė j e dalyvavo
šalėse, taip. kad visur suspėti „Vytis" tenkinosi IV-ja. V-tą net 11 komandų. Priešžaisir daugiau pamatyti nebuvo vietą užėmė H. „Kovas" nu miams burtų keliu jos buvo
galėjęs D. „Kovą" 114:104.
lengva...
suskirstytos į A, B ir C gru
Įdomiausios, gero lygio ir pes.
V y r ų A k l a s ė j e , šešiose
Grupėje A. Toronto „Aušra"
varžybose dalyvaujančios ko įtampą kėlusios rungtynės
mandos burtų keliu suskirs vyko dėl čempionų vardo tarp laimėjusi prieš Čikagos „Litytos į A ir B grupes, varžėsi Toronto „Aušros" ir New Yor tuanicą-I" 60:50, o taip pat
kiekviena
su
kiekviena ko „LAK" komandų. J a u pir prieš Londono „Taurą" 77:74
moje
minutėje
švieslentė užėmė 1-mą vietą. Č. „Litua'Round Robin).
ženklino
7:4,
10:6
ir
1.1., rody nica-I" su laimėjimu prieš
Čikagos ..Lituanicai" laimė
Londono „Taurą" 82:45 tenki
dama
T.
„Aušros"
iniciatyvą,
j u s prieš Detroito „Kovą"
96:86. o taip pat prieš Toronto kurios ji nepaleido ir pirmąjį nosi 2-ja vieta. L. „Tauras"
„Vytį" 101:92. grupėje A, jie puslaikį užbaigė 42:32. Penk liko 3-je vietoje.
Grupėje B žaista dviejų mi
tapo
pirmaisiais.
„Vytis", toje antro kėlinio minutėje
sistema.
Clevelando
laimėję prieš Detroito „Kovą" „LAK" išlygino ir rezultatas nusų
91:73. užėmė antrą, o Detroito trumpam buvo 51:51. T. „Auš „Žaibas", laimėjęs prieš Toron
„Kovas", be laimėjimų, liko ra" tačiau, keliais deriniais ir to „Vytį" 84:68 ir „Lituanicametimų taiklumu, savo įnašą II" nugalėjus Hamiltono „Ko
trečioje vietoje.
G r u p ė j e B , New Yorko greitai pakėlė 10-čia taškų iki vą" 64:60, rungėsi dėl 1-mos
„LAK", laimėdami prieš To 61:51. Paskutinėse minutėse vietos. Čia. ..Žaibas" ištempęs
ronto „Aušrą" 76:71 ir Hamil „LAK" dar mėgino rezultatą laimėjimą prieš "Lituanica-II"
tono „Kovą" 99:91. užėmė švelninti: 74:70, 79:76, 83:77... 77:76. tapo pirmaisiais. Len
pirmą vietą. „Aušra" laimėjusi betgi, tai ir buvo paskutiniai telės antroje pusėje. H. „Koprieš „Kovą" 98:81, tapo ant jų taškai. Rungtynės baigėsi vas-I". laimėjęs prieš T. „Vytį"
raisiais, o be laimėjimų H. 85:77, T. „Aušrai" laimint 74:54. užėmė 3-čią vietą.
čempionų titulą ir mirusio
Grupėje C, Detroito „Kovas"
„Kovas" liko trečioje vietoje.
žymaus krepšininko Mamerto — Čikagos „Neris" 62:48. New
Baigmes rate. pagal koman
Duliūno atminimui įsteigtą Yorko „LAK" — Hamiltono
dų pergrupavimą 'vadovau
pereinamąją taurę. Laimėto JKovas-IF 68:46. Dėl 1-mos
j a n t i s priešžaismių duomeni
jams ją įteikė velionio jaunes vietos. D. „Kovas" žaidė prieš
mis. Toronto „Aušra" nuga
nysis sūnus, Toronto „Vyčio" N.Y. „LAK" ir laimėjęs rung
lėjusi
Čikagos
„Lituanicą"
krepšininkas Ričardas Duliū- tynes 79:59 užėmė 1-mą vietą.
78:75 (44:34) ir N.Y. „LAK" —
nas. Rungtynėse „Aušrai" at Lentelės antroje pusėje Č.
Toronto „Vytį" 85:73. abi ko
stovavo ir taškus pelnė: And „Neris", nugalėjusi H. „Kovą
mandos pateko į baigmę dėl
rius Krašauskas-Tyler 24. Li II", 91:83, užėmė 3-čią vietą.
čempionų vardo. Būtina pa
nas Balaišis 18, Aleksas Braistebėti, kad rungtynės tarp
Baigminiame rate: Detroito
nis 17, Jim Hayes ir Steve Ba„Aušros" ir „Lituanicos" buvo
„Kovas", nugalėjęs Hamiltono
labai permainingos. Nors T. bineau po 9. Andrius Rupf — „Kovą-r
73:57. kitas rung„Aušra" visą laiką pirmavo, 8, Aras Ignatavičius ir Alek- tynęs žaidė prieš Toronto
tačiau likus 1:03 mm. iki .-as CcDonkus • (J. N.Y. -Aušra", kurias
pralaimėjo

Š A i . F A S S gn~ IHH7 m j a u n i u A klasf* krepšinio m p i s u r i * ("'.įkapos ' Lituanicą" Iš k SAI.FASS-gos pirm Aurir. .- š -K : S:.-.f B«-r.(ioraitis. K.la.- bV:itl..raiti.«. A n d n u s Steponavičių.-. Paulius (kričius. A u r i m a s Smiicplskis.
\r.as Na įst-d i- S a u l i u s Pi-'.nisain.is. t n - n r n s Rimas Dirvoms. Hamiltono kir-bonas Tėvas J L i a u n a . OFM. ir
ž a i d y n i ų org. k o m i t e t o pirro krvydas ŠeStokas
Nuotr S i g . Kraftausko

77:73 ir T. „Aušra" pateko į
baigmę. Vėlesnėse rungtynėse
Čikagos
„Lituanica-I"
nu
galėjusi Čikagos „Nerį" 74:70,
turėjo pers;rungti su Clevelan
do „Žaibu". Pastarajam lai
mėjus 97:91, buvo taip pat
užimta vieta baigmėje. Ga
liausiai, susitiko dvi pajė
giausios B klasės komandos:
Toronto „Aušra" ir Clevelando
„Žaibas". „Žaibas" rungtynes
laimėjo 72:59 ir tapo vyrų B
klasės meisteriu, T. „Aušrą
palikdamas 2-je vietoje. „Žai
bo" komandoje žaidė ir taškus
pelne: J . Barni — 18, J. Niek
ias — 17, R. Boruszkovvski —
15, M. Baskovich — 11, T. Kijauskas — 6, B. Ruseli — 3, T.
Hodovs — 2, C. Yanosko ir P.
Titas — C. Toronto „Aušrai"
atstovavo: J . Vilis — 23, R.
Žabas — 8, L. Underys — 6, J.
Balaišis ir A. Saplys po 5, A.
Vaidila, R. Underys ir A. Valickis po 4. Trečią vietą lai
mėjo Detroito „Kovas", lai
mėjęs rungtynes prieš Čikagos
„Lituanicos-I" 89:79. Penktą
vietą laimėjo H. „Kovas-I" nu
galėdamas Č. „Nerį" 68:56.
Paguodos
rate: Londono
„Tauras" — New Yorko „LAK"
67:64, Hamiltono „Kovas-II"
— Toronto „Vytis" 78:52. Vė
liau, H. „Kovo-II" laimėjus
prieš Č. „Lituanicos-II" 59:56,
prisistūmė rungtynėms dėl 7tos vietos su Lindono „Tauru",
kurias laimėjo 80:64.
J a u n i u A klasėje varžėsi 7
komandos. Grupėje A „Round
Robin", o grupėje B — dviejų
minusų eliminacine sistema.
Grupėje A, Toronto „Aušra",
laimėjusi
prieš
Detroito
„Kovą" 58:49 ir Čikagos „Lituanicą-II" 52:45, užėmė 1-mą
vietą. „Lituanica-II", laimė
jusi rungtynes prieš Detroito
„Kovą" 60:50 tapo antraisiais
ir D. „Kovas" paliko 3-je vie
toje.
Grupės B lentelėje, „Litua
nica-I", nugalėjusi Toronto
„Vytį" 94:41 ir Clevelando
„Žaibas" — Hamiltono „Kovą"
52:50, abi komandos pateko į
grupės baigmę. Šiose rung
tynėse „Lituanica-I" sužaidė
pranašiau, laimėdama 64:47
ir tuo pačiu 1-mą vietą, Cleve
lando „Žaibą" palikdama ant
roje. Lentelės pralaimėtojų
pusėje H. „Kovas", nugalėjęs
T „Vyti" 69:51, užėmė 3-čią
vietą.
Baigminiame rate, Čikagos
..I.ituanicai-I" lengvai pelnius
laimėjimą prieš Toronto „Aušrą" 7 7 4 7 ir sekančiose rung
tynėse Hamiltono „Kovui" taip
pat nesunkiai iaimėjus prieš
Č ..Lituanicą-H" 74:39, abi
laimėtojos susitiko baigmėje
del meisterio vardo. Šiose
rungtynėse abi puses rodė
daug iniciatyvos. Taškai „au
go' labai svyruojančiai. Žai
dėju tarpe matėsi daug talen
to krepšiniui. Paskutinis tei

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ka. nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

sėjo švilpukas sprendė rungty
nių pabaigą ir lygiąsias 63:63. Futbolas Čikagoje
Keturių minučių rungtynių „LITUANICOS" PERGALĖ — TREČIA IŠ
pratęsime, Č. „Lituanica-I",
EILĖS
pelniusi porą sėkmingų me
Paskutinį ši mėnesio sekma
Gegužės 11 d. Lemonte vy
timų, perėmė pirmavimą ir
rungtynes užbaigė savo nau kusiose futbolo pirmenybių dienį pirmenybių rungtynių
dai 74:70, laimėdami meiste rungtynėse „Lituanicos" fut nebus (dėl -Memorial" švenrio vardą. H. „Kovas" tenkino bolininkai pelnė trečiąją šio tės). Birželio 1 d. „Lituanicą"
si vicemeisterių titulu. T. sezono pergalę, šį kartą nu vėl grįžta į n a m u s — Lemontą
„Aušra", nugalėjus Č. „Litua- galėdami lenkų „Lightning* vie- ir čia 3 vai. p.p. išmėgins jėgas
nicą-II", laimėjo 3-čią vietą. nuolikę 3-1. Tokiu būdu mū su lenkų „Legovia". Birželio 8
Paguodos rate, Clevelando siškiai dabar turi 9 taškus ir d. mūsiškiai vyks į Lombard,
„Žaibas", nugalėjęs Toronto pirmauja pirmenybių lente- IL, k u r Sunset Knolls parke
„Vytį" 64:44 ir vėliau, laimėjęs l ė J e - Toks reiškinys jau seniai kovos prieš čekų „Spartą".
prieš Detroito „Kovą" 53:51, tebuvo, nes paskutinius kele
E.Š.
liko 5-je vietoje. Meisterių — rius metus „Lituanicą" kartais
Čikagos „Lituanica-I" koman per visą ratą tik tiek taškų su
Cardiac Diagnosis, LTD.
doje žaidė ir pelnė taškus: rinkdavo. Tuo tarpu pavasario
6132 S. Kedzie Ave.
Paulius Genčius — 21, Edis rate dar yra likę 5 susitikimai.
Chicago, IL 60629
Praėjusio sekmadienio po
Bendoraitis — 18, Andrius
Tel. 773-436-7700
pietę
pūtė
stiprus
ir
žvarbus
Steponavičius — 17, Steve
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
Bendoraitis — 9, Aurimas vėjas, bet jis nepajėgė atšal
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Šmigelskis — 6, Saulius Pet- dyti „Lituanicos" siekio perga
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
rošiūnas — 3, Aras Nausėdas lei. Pirmasis varžovų vartus
— 0. Hamiltono „Kovui" atsto atrado R. Urbonavičius, pelny
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
vavo: Markus Jankus — 39, damas gražų įvartį. Tačiau
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Andrius Breichmanas — 11. kėlinys buvo baigtas lygiomis
7722 S. Kezie Ave.
Antanas Repšys — 10, Ado 1-1, nes lenkai įstengė išly
Chicago, IL 60652
ginti.
mas Labodici — 5, Jonas Rep
Kab. tel. (773) 471-3300
Po pertraukos vyravo lietu
šys — 3, Algis Žilvytis — 2,
Paulius Vidmantas, Charlis viai. Tas pats R. Urbonavičius
DR. A.B. GLEVECKAS
Žilvytis, Tomas Lafford ir Joel vėl nuginklavo lenkų varti
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ninką,
o
energingasis
V.
ŽuChrolavičius — 0.
SPECIALYBĖ
- AKIŲ LIGOS
romskas
pridėjo
ir
trečiąjį,
Moterų varžybose dalyvavo
3900
W
95
S
I
Tai.
708-422-0101
ženklindamas
3-1.
Nepaisant
4 komandos. Pradiniuose su
Valandos pagal susitarimą
progų
iš
abiejų
komandų,
ši
sitikimuose, Čikagos „Litua
Pirmad 3v p p -7v v., antr 12:30-3v.p.p
iki
trec. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
nicą" — Toronto „Aušra-II" pasekmė nepasikeitusi
penktad ir seštad 9 v r. - 12 v.p.p.
65:30, Hamiltono „Kovas"— baigminio teisėjo švilpuko.
Toronto „Aušra-I" 55:30. „Li
Rungtynės buvo gana įdo
ARAS ZUOBA, M.D.
tuanicos" ir „Kovo" rungtynės mios, permainingos, gyvos, ko
INDRĖ RUDAITIS. O.D.
baigėsi „Lituanicos" naudai kių keliais ankstesniais me
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
55:34. Pralaimėtojų pusėje, H. tais beveik nebuvo. Žiūrovai irgi
1020 E.Ogden Ave . Suite 310
Naperville. IL 60563
„Kovas" nugalėjo T. „Aušrą-II" buvo patenkinti, nes „Litua
Tel.
(630)527-0090
52:35.
nicą" vėl grįžta į savo ankstes
3825 HigUland Ave .
niųjų
laikų
formą,
kai
jos
bijo
Baigmės
rungtynėse
Č.
Tower I.Suite 3C
Oowners Grove. IL 60515
„Lituanicą", laimėdama prieš jo visos Čikagos ir apylinkių
Tel. (630)435-0120
H. „Kovą" 53:38, tuo pačiu komandos ir kada ji sugriebė
„Metropolitan"
lygos
„Major"
pelnė meisterių vardą. Trečią
DR. ALGIS PAUUUS
vietą laimėjo T. „Aušra-I", nu divizijos čempionų titulus. No
ORTOPEDINĖS LIGOS
galėjusi
„Aušrą-H"
46:44. rint pasiekti tų laikų lygį, „LiCHIRURGIJA
Meisterių komandoje žaidė: tuanicai" reikia dairytis bent
1185
Dundee
Ave., Elgin. IL 60120
Eglė Matutis — 13, Jessica trijų pajėgesnių žaidėjų, o ta
Tel.
(708)742-0255
Abromavičius — 12, Gina da vėl bus galima varžytis su
Valandos pagal susitarimą
Naujokas — 9, Jenetta Abro geriausiomis Čikagos vienuolikėmis.
mavičius — 8, Lorana von
EDMUNDAS VtZJNAS, M.D.,S.C.
Braun — 7, Jurgita Jankaus
Gegužės 18 d. „Lituanicą" Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
kas — 4, Danutė Genčius — 0. išvyks į Skokie, IL, ir žais su
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Vicemeisterių, H. „Kovo" ko „Vikings", anksčiau irgi daug
Tel. 773-585-7755
mandoje: Tania Tatti — 20, metų buvusia „major" divizi
Valandos pagal susitarimą
Gina Tatti — 7, Kristina Mur- joje. Rungtynės bus 4 vai p.p.
phy — 5, L. J a n k u s — 4, Deb- Niles West HS stadione. Rei
DR.LPkiHklKIS
bie Vinerskis — 2, Sally Pana kia palinkėti mūsiškiams geros
DANTŲ GYDYTOJA
vas, N. Fowler, J. Povi- sėkmės, kurios jai tikrai 9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
lauskas, Rūta Kamaitis — 0.
reikės.
Tel. (708)5984055
Baigiant neišvengiamai il
Valandos pagal susitanmą
goką žaidynių apžvalgą, trum Lietuvos profesionalias ko
pai keletas pastebėjimų... Kal mandas, nei, kad leisdami
DR. JOVITA KERELIS
bant apie krepšinio lygį, jis klubams siųsti sulipdytus ir
DANTŲ GYDYTOJA
vyrų A ir jaunių A klasėse yra neparuoštus tokioms varžy
geras ir nemažai žadantis. Pa boms vienetus.
9S25 S.79trt Ave., Hlctory HHI», IL
vienių gerų žaidėjų daug, ku
Apie pačias žaidynes Hamil
Tel. (708) 598-8101
rie ne tik techniškai geri, ta tone norisi pasakyti, kad jos
Valandos pagal susitarimą
čiau jau brandinantys savyje buvo labai gerai suorganizuo
aukštojo krepšinio įžvalgą. tos. Visose srityse jautėsi tvar
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
Jeigu ŠALFASS-gos vadovybė ka ir sumanus vadovavimas. 4847 W. 103 S t , Oek L«wn, IL
ir krepšinio komitetas darytų Pagarba organizacinio bei var- Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
nuosprendį 1998 m. Lietuvoje žybinio, abiejų komitetų vado- diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
vyksiančion II-jon Tautinėn vams, Arvydui Šeštokui, Mariuž prieinamą kainą. Pacientai
priimami
absoliučiai punktualiai.
Olimpiadon siųsti vyrų ir jau- jui Gudinskui ir jų talkininSusitarimui (kalbėti angliškai)
nių rinktines, būtų galimybių kams.
Tel.708422-8280
žymiai geriau pasirodyti prieš
Sigitas Krasauskas

TIESUS KELIAS
V y t a u t o Landsbergio kalba, p a s a k y t a
T ė v y n ė s sąjungos/Lietuvos konservatorių
konferencijoje gegužės 10 d. Vilniuje
laimėti prezidento rinkimus.
Jei norime, kad Lietuvos ke
lias būtų vėl tiesus, kito būdo
neturime. Demokratija — tai
•inkimai, o rinkimai — tai re
zultatai, kurie atveria naują
perspektj-vą visiems.
J ū s žinote, kad aš — ne gar
bėtroška, kad man svarbiau
sias atlyginimas yra pats dar
bas, kurį sugebu ir neatidėlioju, kad tik leistų dirbti.
Mano privatus džiaugsmas —
kai mūsų bendras tėvynės
darbas eina gerai, kai viskas
taisosi, žmones pakelia galvas
ir vėl suvokia garbingo gyveni
mo vertę, kai atrodo, kad ganu
tęsti ir pabaigti kartu su ju
mis, ką sumąstėm. nutarėm ir
darom.
Norėčiau, kad tie pastarieji
Prieš septynerius, šešerius,
penkerius
metus
Lietuvos žodžiai — „sumąstėm ir da
Sąjūdžio žmonės galėjo pasa rom" — butų girdimi platesnio
kyti, jog jų užduotis atlik turinio, negu tik partijos pro
ta, įsipareigojimai piliečiams grama ir vykdymas; norėčiau,
įvykdyti: Lietuva vėl nepri kad juose girdėtume visos Lie
klausoma demokratinė vals tuvos, jau beveik dešimtį metų
tybė, vėl visiškai pripažinta trunkantį, laisvės apsispren
pasaulyje ir iš naujo įstojusi į dimą ir vadavimąsi.
tarptautines organizacijas, jau
Vadavimasis, deja, dar ne
padėjusi konstitucinius įsta baigtas. D a r neišnyko svajo
tyminius pagrindus visuo jantys apie Lietuvos nelaisvę:
menės politinėms ir ūkinėms ir tolimuose politinio planavi
reformoms, normalizavusi san mo štabuose, ir net pačioje
tykius su visais penkiais Lietuvoje. Tuos pastaruosius
kaimynais. Dar reikėjo susi nebent laikas išgydys, bet ki
tarti dėl Rusijos kariuomenės tais atvejais mes neturim ne
išvedimo ir patiems išeiti iš riboto laiko. Yra mūsų žmonių
baisiai infliuojančio rublio ka tarpe visai pagrįstų nepasiten
ralystės, reikėjo parengti bei kinimų, kodėl atgautoji laisvė
priimti naują Konstituciją — davė pernelyg daug laisvės ne
ir visa tai buvo dar stebėtinai naudėliams. Iš tiesų, — pra
suspėta padaryti, juolab su ėjom, tikimės, kad jau pra
tvirtinant atkurtos Lietuvos ėjom — labai pavojingą lai
pamatus.
kotarpį, k a d a vagių pasaulis
Bet ir pagalių į ratus jau buvo j a u įsiskverbęs \ vals
buvo prikišta tiek, kad vairą tybės įstaigas, ir net vagių
išmušė iš rankų: Sąjūdis ir jo įstatymai skverbėsi į ano Sei
įstatymus.
išpuoselėtos, atkurtos paska mo priimamus
Norinčios
atsitiesti
Lietuvos
tintos demokratinės partijos
gyvenimą
pančiojo
naujoji
ne
vėl atsidūrė opozicijoje. Tiesus
laisvė,
lyg
būtume
okupuojami
atkuriamos Lietuvos kelias
nuvingiavo į griovius ir pel iš vidaus. Dabar tie pančiai
kes, kuriose tir> > milijardiniai trūkinėja, jie traukomi; susite
visų žmonių s kaupti turtai, pę pareigūnai keičiami, ne
tirpo ir pasitikėjimas tokia su teisėtų interesų grupės nu
kenčia, todėl pasipriešinimas
sipainiojusia ši.limi.
didžiulis: šaukiama, kad rei
Tadaflkūrėme Tėvynės są kia stabdyti tuos, kurie stoja
jungą, kad galėtume stabdyti prieš nusikalstamumą.
pavojingą slinktį, bent jau
Kita vertus, mūsų ryžtas
priešintis neteisybėms. Ketve
ri mūsų partijos metai — atro pakviesti ir sutelkti visuome
dytų, tiek nedaug, bet ir vėl nę šiai valstybinei ir pilietinei
garbingai užpildyti kūrimosi kovai prieš nusikaltėlių kla
darbų, tam tikrų politinių pa nus bei papročius neturi prisiekimų, gaivinant žmonių pa ' gesti. Tada, kai policiją darė
sitikėjimą savo jėgomis ir savo „sugedusiu verslu", atitrauktu
valstybe. Dukart laimėjome nuo visuomenės, tada mūsų
savivaldybių rinki-nus. lai pasiūlytos akcijos „Stabdyk
mėjome Seimo rinkimus ir tu nusikalstamumą' stabdymas
rime da r bščią. ryžtingą koali buvo savaip netgi supranta
cinę vyriausybę — kartu su mas — jie nenori stabdyti nu
krikščionimis demokratais pa sikalstamumo, nes patys yra
gal pirmąsyk Lietuvoje suda sistemos dalis. Dabar šiai ak
rytą koalicijos sutartį. Dabar cijai neturi būti jokių kliūčių,
eisime toliau pirmyn, eisime reikia k u r kas daugiau inicia

Mieli Lietuvos laisvės kelio,
tiesiojo Lietuvos kelio ben
dražygiai! J ū s laukiate ko
nors ypatingo, o aš galvoju,
tebešviečia ta kvarco lempa,
kuri taip spalvino anksčiau
čia pasirodžiusius scenoje, pir
miausiai tas nuostabias mer
gaites, kuriose mes matėme
ateinančią Lietuvą, šviesą,
gėri. grožį ir meilę, kuri bus
atnešta gal kokiems, ne visai
to vertiems, vyrams, gal ne vi
sai gerai besielgiantiems vai
kams. Šiaip ar taip. aš esu
peršviečiamas — ar tai būtų
kvarcas, ar rentgenas, ar jūsų
visų žvilgsniai, jūsų žinojimas.
J ū s matote — buvome kartu,
žinot, kas aš toks. ko aš sie
kiu, ką aš darau.
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Čia taip sau irgi nepraėjo. Tavutė tuoj paleido
gandą, kad Severiukas arklį užleido širšėmis, bet nie
kas netikėjo: kaip tu arklį užleisi širšėmis ir dar naktį,
bet viskas greitai pasuko į kitą pusę, kai tą pačią
dieną rado arklį užkliuvusį už dvaro sodo tvoros. Jo
šokta per tvorą ir pavadžio užkrista ant kuolo. Arklio
uodegoje tebebuvo įsivėlusi dagilio šakelė. Arklininkas
gerai apžiūrėjęs rado pauodegin įsmigusių dagilio dyg
lių. Buvo aišku, kad padaryta šunybė. Tik kas buvo
toks išminčius? Imbotienė tuoj paskelbė, kad bernai
Tavutei atsilygino, kam ji taip aukštai nešasi. Kuris
laikas kai į kaimą parvažiavo ir niekur nei akių. nei
ausų neparodė. Net kviečiama saviems nosį papūtė, o
prisiviliojo urėdą. Nors ir senas, bet kad tik ne savas,
kad tik iš kitur, kad tik ponas. Taip galvojo savieji, o
po dviejų ar trijų dienų atvažiavo žandarai ir išsivežė
Severiuką. Ir dar kaip — rankas geležiniais surakino.
Ligi galukaimes bėgau i? paskos rėkdama, bet
žandaras atsigrįžęs tik botagu pašinigavo. Kni per arti
prisivijau, syki be pei gahq h l >gu neužvežė. o 9ev< riukas atsisukdamas juokavo ir drąsino, kad nebi
jočiau. Sakė:
— Nebijok, neverk. Pamatys, kad esu liesas. į

tyvų pačioje Tėvynės
są
jungoje, greitesnių
vyriau
sybės sprendimų. Kliūtį dar
nebent gali sudaryti dalies vi
suomenės nepasitikėjimas, lū
kuriavimas, kuo baigsis naujo
jo Seimo ir vyriausybės kova
su korupcija, a r ir vėl nesusi
painios mūsų brėžiamas tiesu
sis Lietuvos kelias.
Turime būti reiklūs pir
miausia patys sau, atidūs
kiekvienai smulkmenai, kiek
vienam nusiskundimui Pasi
tikėjimas yra sunkiai Kaupia
mas kapitalas, jį reikia iš
sikovoti po kruopelę, taupyti
po centą, ir branginti labiau
s i a i LDDP žlugimas čia itin
pamokantis — ka reiškia sa/anauuisKui
vagystėmis ir
jų dangstymu tai; visiškai
prarasti žmonių pasitikėjimą.
Džiugu, kad Lietuv< • maisto
prekė kokybiška, konkuren
cinė, išlaikanti ir susirandanti
rinkas — tą matome atsisptndint dabartinėje AGRORALT
parodoje. Visa tai Lietuvos,
kylančios iš kolchozų ekono
mikos liūno, laisvo ūkio pa
žanga. Čia ir pramonininkų
nuopelnas. Bet yra ir neparo
dinė pusė — tai eilinių vals
tiečių laukimas ir nekantru
mas, kada ir jų darbščios
rankos bus geriau atlyginamos.
Žinoma, visai netoleruotini,
kas anksčiau buvo įžūliai ir
plačiai taikoma, pramonės
įmonių neatsiskaitymai laiku
su žemdirbiais. Čia gali boti ir
savotiško sukčiavimo, taikinai
sukaupiant kapitalą, ir nesu
gebėjimo arba nenoro tvarky
tis, neslysti į bankrotus. Pa
galvokime apie įstatyminę,
įpareigojančią galimybę atsis
kaitinėti akcijomis,
pavyz
džiui, „paimant" jas iš pikty
biškai neatsiskaitančių direk
torių, ir jeigu daugiau ūki
ninkų taps akcininkais, jie
patys apsaugos įmones nuo
tyčinių, nusikalstamų bank
rotų. Be to, plėtosis tikroji,
tokia reikalinga kooperacija.
Žmonių galvosenoje dar per
nelyg daug socializmo. Subsi
dijų politika, vadinama kainų
mažinimu arba pabranginimu,
lyg demokratinė valdžia ligi
šiol tiesiogiai nustatinėtų pre
kių kainas. Daug kas nenori
mokėti mokesčių, pyksta dėl
griežtesnių vyriausybės prie
monių, bet sykiu norėtų, kad
jų seniems tėvams būtų moka
mos didesnės pensijos, nors
jos mokamos iš tų pačių, mie
las žmogau, tavo mokamų
arba nemokamų
mokesčių.
Nemoki mokesčio, tai mažini
ir pensiją savo motinai. Tą rei
kia suprasti.
Mūsų vyriausybė jau randa
galimybių pensijų ir algų pa
didinimams, kurio pral< nkia
Kainų didėjimą, taigi reali
žmonių padėtis po truputį
gerėja. Ne viskas išlyginta, ne
viskas kartu, tad reikia kuo
daugiau viešumo, valdžios at

virų visuomeninių svarstymų nes toks yra tarptautinio sau
— kas daroma ir kodėl daro gumo interesas, o mes turime
kelti klausimą ir dėl tarptauti
ma.
Specialistams, labai reika nio kompensacinio Lietuvos
lingiems ekspertams, vyriau energetinių reikmių sprendi
sybė ketina mokėti palyginti mo.
Tiesa sakant, turime partijų
labai didelius atlyginimus.
Turbūt tai reikalinga, bet ven programas, bet stokojame vi
kime nebūtinos prabangos. suotinės Lietuvos ūkio vizijos
Valstybei dar labai sunku. Aš būsimame šimtmetyje, kuris
nežinau, ar vieno pareigūno jau čia pat. Pirmaeilis už
įstaigai būtini didžiuliai pra davinys — energetinė vizija,
bangūs rūmai, gal verčiau kompleksinė programa, Lietu
juos naudotų menininkai, vai vos ir tarptautinė — kaip gy
kai, į nemokamus Kultūros vensime, kuo prisidėsime ir
renginius susirenkantys ne dalyvausime šioje gyvybinėje
turtingi
mūsų
žilagalviai. srityje Baltijos regione. Čia
Neerzinkim žmonių ir pri vienas esminių atsakymų, —
vačiais „paršiukų baliais", Ne kaip ir kokie mes būsime su
reikia auksinių unitazu netgi jungtoje Europoje. Lietuva tu
didžiųjų turtuolių rūmuose, ri pirmiausiai sukaupti savo
kol sostinėje, plevėsuojant Eu pačios intelektualias pajėgas,
ropos vėliavai, neturime nė kad neatsidurtų ties laiko bar
vieno europietiško viešojo tua jeru nepasiruošusi.
Mūsų valdančios koalicijos
leto. Paskatinkirn visus, ypač
jaunimą, kovai prieš baisų uždavinys — kad tie darbai
Lietuvos miškv*' ir paupių pajudėtų, o visi dori žmonės
teršimą. Aš galvoju, kad vie prisidės, neabejoju. Ką aš no
nas iš Sąjūdžio šūkių „Neteršk rėčiau kartu su jumis, su
Lietuvos!" nepasiekė šimtų mūsų vyriausybe formuoti ir
tūkstančių širdžių visam lai apibendrinti — tai politika
kui ir taip plačiai, kaip pasiek Lietuvos ateičiai. Jei suge
davo vis dėlto didžiuosiuose bėsime, kelias bus tiesus ir
mitinguose. Gaivinkim vėl mūsų tikslai bus pasiekti per
tokį visuomenini švarios gam trumpiausią laiką, koks yra
tos sąjūdį, užsodinkime dyk galimas. Turime sau atsakyti:
vietes naujais miškais be kokios Lietuvos norime, kokiai
šiukšlynų, tegu ateina į talką atsirasti padedame?
mokyklos — būsimoji Lietuva.
Turime pasakyti visiems
O sykiu, manau, turėtume apie mūsų pilietinį tikėjimą:
įsteigti ir kažkokią labai Lietuva bus darbšti, saugi ir
griežtą Gamtos policiją. Savi turtinga, nes mokanti susi
varčiui, kuris -aptinkamas, tvarkyti, patraukli savo jauni
verčiant šiukšles pirmame mui, kuris ją mylės, puo
žaliame miškelyje prie Vil selėdamas, globodamas ir kur
niaus ar kito Lietuvos mieste damas savo rankomis, kaip
lio, at tiesiog peršaučiau padan motiną ir kaip šeimos namus.
gas, tai yra, nepeikčiau, jeigu
J XXI amžių Lietuva įžengs,
Gamtos policija taip padarytų. atgavusi pasitikėjimą ir oru
Kad nepabėgtų, kol mašinos mą, gerbiama pasaulyje, pajė
savininkas ateis ir savo ranko gi kovoti su nusikaltėliais ir
mis iškuops.
nuosavų valdžių korupcija,
Kalbame apie Lietuvos tarp užtikrinti įstatymo valdžią,
tautinį saugumą, vėl atgaivi- pasirūpinti savo vargstančiais
nom aktyvią tarptautinę poli ir nekliudyti doriems veik
tiką ir kartais pajudinam, at liems žmonėms. Mes — Tė
rodo, net nepajudinamas toli vynės sąjunga — dirbame
mo abejingumo sienas. Tačiau kaip partija, bet ne partijai, o
turime atominę bombą pačioje mūsų šiandienos ir rytdienos
Lietuvoje, turime Visagino Lietuvai, jos žmonėms. Čia ne
miestą kaip atvirą klausimą, taip svarbu, ar įvertins, ar
ir dar neišplėt'jome visapu iškart įvertins, kaip įvertins,
siškos atsakingos politikos — kas ką sakė. pasakė. Iš tiesų
koks yra mūsų atsakymas į tą svarbu, ką mes patys sau pa
klausimą. Be abejo, dar tik sakysime, atsigręždami į savo
puse metų, problemų gausybė, sąžinę ir nueitą kelią: ar viską
ir daug atsakymų bei spren padarėm, ką galėjom, ar ge
dimų jau padaryta arba daro riausiai padarėm, kaip galė
ma, bet šis klajsimas negali jom?
laukti. J i s ir tarptautinis.
Padarykim taip, ir galėsim
Mums primena. «ad turėsime,
atsakyti bet kur — ir prie Jo
gal net kuo .-eičiau turė
no Basanavičiaus kapo, ir prie
tumėm u ž d a r y . šią jėgaine.
partizanų kapų — padarėm!

Nuo Palangos tilto žvilgsnis i Baltijos jūrą.

puodą netinku ir paleis. Aš juk niekam nieko nepada
riau.
— Bet širšės, — šaukiau
— Širšės? Kokios širšės?
— Avily, — šaukiau.
— Avily. Kaip galiu žinoti, iš kur jos ten atsirado.
Aš ganiau karves, ne širšes. Tave tėvas juk pasakė, ko
tos širšės norėjo.
Žandarai suplakė arklį, o aš uždusau ir pasilikau.
Apsirėkusi parėjau namo, pasiėmiau pietus ir
išėjau prie bandos. Ten piemenys jau žinojo, kad Seve
riuką išvežė, žinojo ir kad per visą kiimą vijausi ir
norėjau jį iš žandarų atimti. Petriukas net labai rimtai
ėmė vograuti:
— O kas būtų buvę, jeigu ir būtum atėmusi? Kas
iš to? Surakintom rankom vis tiek nieko nebūtų
galėjęs dirbti. Net prie karvių nebūtų galėjęs grįžti.
Surištom rankom nebūtų galėjęs nei kaip reikiant
pabėgti, nei botago pakelti.
Bet aš, nors ant krūtinės ir tebegulėjo baisus slogtis, buvau šiek tiek atsigavusi, nebeverkiau ir atsikirtau:
— O kam kalvis? Būčiau nuvedusi ir būtų nukir
tos. GTI būtų nė kirsti nereikėję, gal b' *ų mokėjos at
raki n :
Vis tiek piemenys daugiau /.mojo uz mane. Širšes
jie seniai buvo užmiršę. Sakė, kad jį sueme už tai,
kam jis urėdo arklio pauodegint dagilio šaką

N'uotr B. Kronienes

Danutė

Bindokienė

Naujas žvilgsnis į
seną
problemą
Po didžiųjų karų ar kitų nis, k a s m e t tuo būdu į JAV
žmonijos nelaimių, pareikala išvyksta daugiau kaip 700 pi
vusių daug aukų, susidaro gy liečių, o jeigu kartu emigruoja
ventojų ..tuštumos", kurias jų šeimos, susidaro keliskart
paprašai užpildo imigrantai. daugiau.
Tuomet
jie
pageidaujami,
Tai nemažas nuostolis vals
kviečiami ir sudaromos palan tybei, turinčiai nedaug gyven
kios sąlygos įsikurti naujame tojų. Pagal Statistikos depar
krašte. Ypač didžiosios pra t a m e n t o duomenis, nuo 1992
moninės valstybės ieško nau m. j a u n e s n i o amžiaus žmonių
jos darbo jėgos užsienyje. Pir (maždaug 20-29 m.) sumažėjo
maujančių
tarpe
visuomet 25.000. Gyventojų skaičiaus
tvirtai stovėjo ir JAV, po An sumažėjimą 83.4 proc. leme
trojo pasaulinio karo įsilei neigiamas natūralus prieau
dusi daug tūkstančių bena gis, o 16.6 proc. — migracija.
mių
pabėgėlių,
negalinčių Kadangi gyvenimas Lietuvoje
grįžti į savo tėvynes, nes jos nelengvas, žmones neskuba
pasiliko už „geležines uždan tuoktis, neskuba susilaukti
gos". Tai buvo vadinamoji an šeimos, o tuo tarpu senesnieji,
troji banga, su kuria į šį
patyrę tiek vargo okupaciniais
kraštą atplaukė daug lietuvių
metais, miršta.
pabėgėlių.
Kol kas nėra jokių su
Pirmosios bangos imigran varžymų iš Lietuvos išvykti,
tais vadinti atvykusieji prieš laimėjusiems „žalią kortelę"
ir po Pirmojo pasaulinio karo, ar kitais būdais, bet apie tai
o taip pat j a u iš nepriklauso jau kalbama ir rašoma. Šia
mos Lietuvos. Tuometinė vy tema straipsnis išspausdintas
riausybe, suprasdama emigra ,,Lietuvos aide" š.m. Nr. 68
cijos daromą žalą, kai
iš
(„Loterijoje — mes, lietu
vyksta reikalingos darbo ran
viai"). Siūloma, kad ..imi
kos, dėjo pastangas užkirsti
gracinių kortelių pasiūlą ir
kelią emigracijai. Tam tikra
paklausą privalome teisiškai
prasme tos pastangos buvo
reguliuoti patys, t.y. valstybė,
veiksmingos, bet tik tuomet,
o ne svetimi turi spręsti, kiek
kai sudarytos geresnės gyve
ir kokių žmonių gali iš mūsų
nimo sąlygos savoje valsty
iškeliaui..."
Tačiau straips
bėje.
nyje neužsimenama, kad kur
Ne kitokia situacija yra ir kas aštresne problema susida
šiuo metu — nemažai lietuvių ro dėl nelegaliai išvykstančių
veržiasi išvykti iš tėvynes, į kitus kraštus. J u k ir Ameri
nes buitiniai trūkumai darosi koje mūsų tautiečių, atvyku
nepakeliami ir žmonės pri sių kitais keliais be legalių
trūksta kantrybes laukti ge
dokumentų ilgesniam ar vi
resnių dienų. Daugelio svajo
sam laikui apsigyventi yra
ne: patekti į Ameriką. Nors ji
d a u g kartų daugiau, kaip su
šiuo metu nėra tokia svetinga
„žaliomis kortelėmis". Nelega
imigrantams, kaip anksčiau,
liai čia pasilikę lietuviai, kaip
bet čia vis tiek yra nemažai
ir kiti, legalaus statuso.netu
galimybių. Žmones tiki, kad
rintys imigrantai, neretai iš
Amerikoje ir varguomenė ge
naudojami,
skriaudžiami arba
riau gyvena, kaip daugelio
turi
imtis
nelabai garbingų
kraštų vidurinioji klasė...
priemonių,
kad
užsidirbtų
Tiesa, įvažiavimas
į šį pragyvenimą. Jie neturi svei
kraštą dabar jau komplikuo- katos apdraudų, vengia pa
tesnis — net trumpalaikiam siskųsti atitinkamoms įstai
apsilankymui vizos nelengvai goms, jeigu susiduria su sa
išduodamos, bet norintieji at vųjų tautiečių ar svetimųjų
randa būdų visus s u n k u m u s j i e m s daromomis skriaudo
nugalėti. Viena legalių progų mis, negali net grįžti namo
atvykti į JAV, yra vadinamoji
dėl pinigų stokos.
..žaliųjų kortelių" loterija, su
teikianti vienodą galimybę
J o k i e reguliavimai ar drau
kiekvienam, jeigu tik nusišyp dimai nesustabdė lietuvių, no
so laimė, gauti tą pageidau rinčių išvykti iš tėvynės anais
jamą plastikos keturkampi u- laikais, nesustabdys ir dabar
ką. „Žalių kortelių" loterija Vienintelė priemone — kiek
masina ir mūsų tautiečius galima greitesnis vyriausybes
Lietuvoje. Kasmet, dar gero dėmesys savo piliečių gerovei,
kai prieš loterijos pradžią, pastangos pagerinti jų buit).
prasideda paklausos, reika įkvėpti geresnes ateities viltį.
lingų dokumentų užpildymai. T u o m e t laikini trukumai be>
Deja,
atsiranda ir sukčiai, s u n k u m a i žmonėms bus leng
kurie už aukšias kainas par viau pakeliami ir jie. pirmai
davinėja žmonėms viltį lai progai pasitaikius, nesistengs
mėti. Pagal Lietuvos duome pabėgti į svetimus kraštus.

davo, o grįždavo tik auštant. Tėvas iš to norėjo tik pa
spraudęs. Kai urėdą taip sudaužė, tai lengvai nesijuokti.
;>eišsisuks. Žandarai darys taip.kaip Komaras lieps.
— Kad ir j ū s . — pasakė. — Vaikas vakare rūgpie
Labai išsigandau. Jau žinojau, kad urėdo arklys
nio su bulvėmis prisikirtęs nuėjo nusilengvinti, o jūs iš
:>asibaidė, kad Šilupy jį numetė, kad koją nulaužė, bet
to darote kriminalą. Ar jis kaltas, kad per naktį nusi
-;ad tai būtų Severiuko darbas ir kad už tai jį galėtų
švaryti į katorgą, nė į galvą nebuvo atėję. Iš piemenų stovėjęs arklys ko nors pasibaidė?
Bet žandaras j juokus ne>ileido. Gal todėl, kad
-nekų viską sužinojau, ir toji žinia sutraukė mane visą
tėvas nuėjo be butelio, o gal bijojo Komaro, ir tėvas
skaudų kietą kamuoliuką. Net verkti nebesiverkė,
ik krūtinė kaip grėbliais draskė ir kvapą ėmė. Visos turėjo išeiti nieko nepešęs. Grįžęs pasiėmė vyrus, kuru
kartu su Severiuko buvo. Pirmiausia Dzidorių, pas
girdėtos pasakos viesulu sukosi galvoje. Bučiau
kum Samuolj ir su abiem nuvažiavo pas žandarą. Ten
maniusi, dideliu paukščiu būčiau
pasivertusi,
ulėkusi toli vidury miškų, kur nei žandarai, nei Ko- Dzidorius net pakeiksnodamas tvirtino, net prisie
kinėjo, kad Severiukas su juo po ta pačia rudine mie
naras, net ir pats caras nebegalėtų surasti. Kai dabar
gojo, o Samuolis tvirtino, kad tą rytą pakilę> apie į<>
>agalvoju, tikrai suprantu.kad tai buvo mano pirmas
arklius. Ir pakilęs ir vel guldamas pats savo akimis
lidelis rūpestis ir baisus skausmas, kuri tik pats ir te
mate šalia gulintį Severiuką. J a u ienkęsis nuslmkusia
gali suprasti.
rudinę pataisyti, kai išgirdęs šuoliuojant; arklį
Vakare parginusi. Severiuką radau namie. Ko tik
Pakėlęs galvą ir Dzidorius. Kiek Uustetejes sušuk*
tesokau apkabinti, bet kad visi žiūrėjo, tai negalėjau.
> jis mane pamatęs ėme švpsotis. tik ne taip. kaip vi „Na koks čia per velnias d a b a r Ar jau vel vilkų bus a?
siradę. kad arklius gainioja*. Norėjęs Dzidoriui pasa
sada: vienas žandas buvo sutinęs ir paakys mėlynas.
kyti, kad mūsų arkliai risi vietoje. lx.>t tas arklys, kaip
— Mušė? — tepaklausiau.
aitvaras tiesiai per visu galvas nušvilpė. Jo paties ru
Severiukas tik linktelėjo galvą.
dinę
su pasaga prakirto, ir gerai kad Severiukui nepa
Tą rytą tėvas išvažiavo į turgų. Išvažiuodamas jau
taikė,
butų be kojos hke-. Kai gulėjo susirietęs, tai ir
(irtojo, kas atsitiko- Severiukas parjojęs viską papasa
išnešė
veleną prie pat kelio Jeigu per kokiu> du
kojo K.ui ji- suimtas, sužinojo tik turguje. Sužinojęs
pirštus j šoną. ir butu likęs visam amžiui luošas.
tuoj nuėjo i policiją. Ten jam paaiškino, kad urėdo
sužalojimas yra Severiuko darbas. Jie jau žino. kad
kelias naktis į paryčius jis pakildavo ir kažtn kur nuei

>

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. gegužės mėn. 16 d.
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„ALICIJA RŪGYTĖ VĖL
SUGRĮŽO..."

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Balandžio 20 d. J a u n i m o bui, kaip ji pati sakydavo savo
9^2L
GREIT
centro žemutinėje salėje buvo mokiniams.
PARDUODA
REALMART II, Ine
gražiai paminėta ir prisiminta
Į susirinkusiuosius visą lai
6602
S.
Pulaski
Rd.
a.a. A. Rūgytė. Paminėjimo ką žvelgė pati Alicija Rūgyte
Chicago.lL 60629
^
RE/MAX
rengėjai nuoširdžiai stengėsi, iš scenoje pastatyto ir gėlėmis
R
E
A
LTORS
k a d renginys būtų įdomus, ir papuošto portreto. Jos žvilgs
(773)
586-5959
salę užpildytų klausytojai, A. nis šiitas ir susimąstęs, o vei
BALYS BUDRAITIS
Rūgytės
gerbėjai,
draugai, de sustingus; pasitenkinimo ir
(708) 425-7161
Broker Associate
Patarnauia ;vainų n u o s a v y b i ų
bendradarbiai bei mokiniai. ramybės šypsena, tarsi bylojo
pirkime bei p a r d a v i m e , mieste it
RIMAS L. STANKUS
Parodoje esančios iš Pasaulio apie svajonių ir darbų išsi
priemiesčiuose Suintetesuoti
skambinkite
lietuvių archyvo nuotraukos, pildymą... Portreto autorius
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
B U D R A I C U I
bylojo apie pačios A. Rūgytės dail. Romas Petrauskas, pa
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
r e n g t u s renginius, kurie tikrai kviestas prof. J. Račkausko iš
Bot. 773-585-6100
• Perkame ir parduodame namus
Pager 773-308-0307
Fu. 773-5*5-3997
• Pensininkams nuolaida
užpildydavo sales.
Lietuvos, Panevėžio miesto,
unejimr ,vvk';s;;i:r.i •AI'JIIIIUU centre b a l a n d ž i o 20 d
Paminėjimas prasidėjo šv. kruopščiai atliko davo darbą. Pedagoges istorikes Alicijos K_,;y:ej 10 mirties metinių u.. -.;i'.e. piui" .'.: •'•:•.,'- rt:i^ka'.:.-:ka.i. J o n a s D a m a u s k a s ,
Iš kaires: dr. Vacys Šaulys, Juozas Masilionis, Aldona J u
Mišiomis tėvų Jėzuitų kop A. Rūgytė nutapyta savo ap Dalia Kucenienė, Stase Petersoniene. Skirmante Miglinit e. (jiedre (,iuskeii.nte-Lliliespie, Korp! Giedra pirm
MISCELLANEOUS
KMIEOJC REALTMS
7922 S. Puladri U .
lyčioje už a.a. A. Rūgytę, kur linkoje. J ą supa knygos, a n t
N . ,t: -Jono T a m u l a i č i o
436S S. ArdMr A««.
Mišias atnašavo ir pamokslą lentynos stovi kryželis, kuris
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
p a s a k ė tėvas J u o z a s Vaišnys. ir paminėjimo metu puošė
Smuikininkas Vilhelmas
DANUTĖ MAYER
Turiu Chicagos miesto leidimą.
SJ. J o žodžiais t a r i a n t , šios darbo stalą. Scenos gilumoje,
Čepinskis š.m. birželio 17 d.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
773-284-1900
dienos Evangelija, tarsi spe ant tautinės juostos išausti
išvyksta į Vilnių. Ateinančiais
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
cialiai parašyta a.a. A. Rūgy Lietuvos himno žodžiai, tarsi
metais jam teks su Juozo Do
Jei norite parduoti ar pirkti namus
KLAUDIJUS PUMPUTIS
kreipkitės į Danuta Mayer. Ji protei. Tai mintys apie nepa sakė, kad viskas čia A. Rū
marko vadovaujamu Lietuvos
IŠPLAUKIANT
I
PLATESNIUS
fessionaliai, sąžiningai ir -as
AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS,
prastą
pareigingumą,
atsi gytei, kad viskas čia taip, kaip
simfoniniu orkestru koncer
meniškai patarnaus. Įkainavimas
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
VANDENIS
davimą lietuvybei ir darbui. ji būtų padariusi. Na, o besi
tuoti Prancūzijoje. O vėliau?
veltm.
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Auksė
Giedojo Kauno muzikinio teat puikuojančios žvakidės, kurios
Ko gero jis vėl sugrįš į New
S. Kane kalba lietuviškai
„Tai retai, gal vieną ar du rių metų amžiaus. 1984 m.
ro solistė Rita Preikšaitė, var jungė visą parodą, \ kurias
Yorką.
FRANK ZAPOUS
kartus per šimtmetį, pasitai vasario mėnesį pradėjo lanky
3208 1/2 West 95th Street
gonuojant M. Motekaičiui. Po žiūrėjo pati Alicija iš portreto,
Šis
jaunas
smuikininkas,
MISCELLANEOUS
kantis talentas . Taip kadaise ti Kauno J. Naujalio meno mo
Tel. (708) 424-8654
Mišių visi buvo pakviesti į vėliau buvo perneštos į J a u n i 
kadaise vadintas
„vunder
(773)581-8654
kyklos
parengiamąją
klasę.
maestro
Juozas
Domarkas
J a u n i m o centro žemutinę salę, mo centro kavinę ir puošė
kindu", tapo žymiu smuikinin
k u r kukli, bet turininga paro vaišių stalą. Taip, kaip pas A. apibūdino smuikininko Vilhel Tų pačių metų rudenį įstojo į ku — virtuozu. Ir tai buvo pa
Kosmetologe gali išvalyti Darbštus vyriškis (nerūko, negeria)
mo Čepinskio sugebėjimus. Jis tos mokyklos K. Ivaškevičiaus
da, s k i r t a a.a. A. Rūgytei, pri
siekta
ne
vien
įgimto
talento,
dažo iš vidaus ir lauko.
Rūgytę svečiuose...
gimė 1977 m. Kaune. Smui vadovaujamą pirmąją klasę.
veidą ir patarti veido
k a u s t ė visų susirinkusių dė
Valo rūsius, tvarko kiemus.
Akademiją pradėjo prof. dr. kuoti pradėjo sulaukęs ketve- 1985 m. spalk. mėnesį Vil bet didelio triūso ir pasi
mesį.
Parodoje
nuotraukų
priežiūros srityje.
Gali gyventi kartu ir prižiūrėti ligonį.
J o n a s Račkauskas — a.a. A.
helmą ištiko nelaimė. Jam šventimo dėka. J o pirmieji
g a u s u m ą pasakojo apie A,
mokytojai
—
motina
ir
tėvas.
Puikios rekomendacijos
Rūgytės sūnėnas, kurį ji labai
Tei.
630-910-7439
lūžo
ranka.
Gydytojai
už
Rūgytės gyvenimą ir veiklą,
Tsl. 773-918-0315
mylėjo, mokė ir į kurį dėjo teisus, Lietuvių istorijos drau draudė smuikuoti. 1988 m. Motina — Kauno Muzikinio
t a r s i , vartydami jos albumus,
teatro
solistė,
o
tėvas
—
smui
savo visas viltis. Prof. J. gijoje buvo visa A. Rūgytės kovo mėnesį jis debiutavo su
Išnuomojamas 4 kamb.
mes galėjome pamatyti A. Rū
Račkausko vadovaujamas Li širdis. Ji buvo jos iniciatorė, simfoniniu orkestru. Tuo metu kininkas, dirigentas.
2 mieg. butas. Evergreen Pk., I L
gytę namų aplinkoje, kurie
LEMONT, I L N E W C O N D O S
Smuikininkas
Vilhelmas
kūrėja, stipri rėmėja ir darbų jis grojo vaikišku, vos trijų
$600
į
mėn.
Skambinti
po
6
v.v.
virsdavo Istorijos ir Švėkšnos tuanistikos tyrimo ir studijų
FOR
SALE F R O M $122,900.00.
Lietuvių
istorijos vykdytoja. Istorikas J. Dai- ketvirčių smuiku. Tąsyk klau Čepinskis yra koncertavęs ir
VVALKING DISTANCE TO LITHUdraugijų susirinkimų bei svar centras,
708-424-0470
nauskas klausė, kodėl mes sytojai stebėjosi jauno atlikėjo JAV lietuvių renginiuose. RaANIAN CENTER, VVALGREENS,
bių n u t a r i m ų vieta, A. Rūgytę draugija, kuriai profesorius
apie
Istorikų draugiją kal virtuoziškumu ir interpretaci šiančiajam yra neužmiršta
taip
pat
daug
metų
priklausė,
JEVVEL LOCATED ON 127th
kelionėse, svečiuose pas gi
bame paskiausia? 1956 m. jos brandumu. Vilhelmas Če mas 1991 m. rugsėjo 29 d.
STREET. 1 BLOCK EAST OF
V
A
L
O
M
E
išleido
monografiją,
„Alicija
mines ir artimuosius. Doku
STATE STREET. OPEN HOUSE
įsikūrusios draugijos prasmę pinskis, būdamas 11 metų „Margučio" vardu surengtas
KILIMUS, BALDUS
m e n t a i — saugomi PLA, A. Rūgytė — gjvenimo kelias",
SUNDAYS 12-4 OR BY APPT.
koncertas. Tą kartą smuiki
yra
apibūdinusi
pati
A. amžiaus
dalyvavo
Čekos
IR
G
R
I
N
D
I
S
parašytą
Kęstučio
Pečkaus,
Rūgytės fonde, puikiai atspin
T E L 630-257-3305
ninkui
akompanavo
Alvydas
Rūgytė: „...Įsikūrusi Lietuvių lovakijoje surengtame tarp
J. B U B N Y S
dėjo jos gyvenimo tarpsnius ir mokslininko iš Vilniaus Peda
Vasaitis.
Gaila,
kas
susik
istorijos draugija, kuri savo tautiniame koncerte, užim
773-737-5168
nuveiktus darbus, jų
įverti goginio universiteto. Kaip au
leidiniais, savo naujais istori damas pirmąją vietą. Vėliau losčius nelemtoms aplinky
torius
sako,
„Alicija
Rūgytė
n i m u s . A.a. A. Rūgytės rank
nių šaltinių nagrinėjimais ir koncertavo su simfoniniais or bėms ir prie geriausių norų
darbiai, kuriuos maloniai pa j a u seniai buvo verta išsamios
MOLD M A K I N G
tyrinėjimais, savo pakartoti kestrais Latvijoje, Estijoje. nepavyko antrą kartą Čika
skolino parodai J a n i n a Ra- monografijos ar studijos. Dar
Leading manufacturer of precision mjection motete is seeking
goje surengti jo koncerto.
nai
išspausdintais
retais
vei
Gudijoje.
Lenkijoje.
Rusijoje,
ceviečiene. atskleidė ją kaip gyva būdama, ji daugeliui
the fottovving qualified, experienced indivtduafe:
kalais yra nusipelniusi būti Norvegijoje ir Suomijoje. 1991
Pirmą kartą Vilhelmui at
moterį — švelnią, darbščią ir užsienio lietuvių buvo pasiau
** E D JUL OPERATOR
pavadinta lietuvių tautos pra m. rugsėjo 21 d. išlaikęs eg vykus į JAV, daug pasirūpino
** E.D.M. T R A M E E
išmoningą. Asmeniniai daik kojimo pasirinktam gyvenimo
eities saugotoja. Tai, ką griau zaminus buvo priimtas į gar Dalia Kučėnienė, tuometinė
- MANUAL 4 NC LATHE OPERATOR
tai parodai suteikė šiltumo ir tikslui ir pašaukimui pavyz
"MACHNST
na okupantas, stato išeivija. siąją Juilliard muzikos mo JAV LB Kultūros tarybos pir
tikrumo, atrodė, ...kad ji, dys. Ją, mokytoją, įvairių
- LEAD MOLO MAKER
Ten, kur tikrąją kūrybą griau kyklą New Yorke. 1991 m. mininkė. Taipgi daug pa
išėjusi
trumpam.
tuojau draugijų ir organizacijų vei
Our toolrooms are bright, clean, smoke-free, well ventilated and A/C
na okupantas, laisvai imasi ją rugsėjo 17 d..," kuomet prie gelbėjo ir Juozas Kazickas.
with modem, up to date equipment. We offer competitive wages,
sugrįš... Liūdnai atrodė Alici kėją bei rėmėją, dažnas lietu
prikelti iš dulkių išeivijos isto Jungtinių Tautų rūmų buvo Dabar jį globoja Giedrė Kumexellent benefit pkg., (10 pd. holidays. vacation, prof it shanng, 401K p)an.
jos Rūgytės laikrodėlis, ro- vybės reikalams neabejingas
sec.125 med. & dep. care exp. plan, health ins., eta.) and overtime.
rikai ir istorijos mėgėjai". Apie pirmą kartą pakelta Lietuvos pikaitė. Darius Kuolys, buvęs
žantėlis,. pamėgti ir visą gyve žmogus matydavo ten, kur be
A. Rūgytės veiklą .. p iedros" vėliava, Vilhelmas atliko kon Lietuvos Švietimo ir kultūros COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. Please contact:
nimą
deveti,
gintariniai A. Rūgytės, rodos, niekas ne
NORTHVVESTERN T O O L & DIE
korporacijoje, kalbėjo jaui.a certą Jungtinių Tautų patal ministras, yra pasakęs: „Jei
3445 W. H o w a r d St.
karoliai,
didelis
gintarinis galės padaryti: įtikinti abejo
giedrininkė. kuri A. Rūgytės pose. Tais pačiais metais Ma mes drauge sugebėsime jam
Skokie, Tel. 847-677-9280
žiedas. Parodą vainikavo, a.a. jantį, pasidžiaugti ir įvertinti
or
nepažinojo, bet buvo labai su dride j a m buvo įteikta „To- (V. Čepinskiui) padėti —
A. Rūgytės rūpesčiu ir pagal jo gerus darbus, paskatinti ir
375 Renner Drive
jaudinta, kad jai tekusi garbė gether for Peacė Foundation" gražiai pasitarnausime Lietu
Elgin, Tel. 847-697-2030
ba išleistos, knygos. Čia pui kitus lietuvybę, kaip tautos
kalbėti apie tokią veiklią ir premija ir medalis.
E.O.E. PRINCIPALS ONLY
vos kultūrai".
kavosi ..Švėkšna", kurių j a u gyvybės židinį, svetur nuolat
tiek lietuviškam darbui pa
P e t r a s Petrutis
sunkiai besurasi bibliotekose, saugoti". Monografija, gražiai
Kiek vėliau, sugrįžus į Lie
siaukojusią moterį. Ne veltui
o juo labiau
knygynuose. iliustruota nuotraukomis, at
1981 m., minint A. Rūgytės tuvą, jam teko'atlikti specia
„Aušra"' ir „Varpas" — dviejų spindinčiomis A. Rūgytės gy
pedagoginės ir visuomeninės lią programą Vilniuje, pager
ir penkių tomų leidiniai, at venimo ir veiklos įvairius lai
Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
* * L ' '."'**i
veiklos 50-ąsias metines, kor biant Švedijos" karalių ir
rodė labai rimtai. Penkias kotarpius,
gražia
lietuvių poracija „Giedra" sukūrė filmą karalienę. Taipgi jis koncerta
dešimt knygų „Lietuvių tau kalba, panaudojant didelę dalį
„Alicija Rūgytė — pedagogės vo kitomis progomis įvairiose
tos praeities". „Lietuvių is pačios A. Rūgytės prisiminimų
EŪUAl HOUSMG
portretas". Aktore Aldona Jur vietose. Lietuvoje jau tapo
L.ENDER
torijos draugijos 25 metų veik iš dienoraščio puslapių, išvydo
kutė, kuri paskaitė ištraukas tradicija su smuikininku Vil
los apžvalga, o kur dar ^Za- skaitytoją tik piof. Jono Rač
iš naujai išleistos mono helmu Čepinskiu pradėti ir
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
navykijos" du tomai! Be A. kausko dėka.
grafijos apie A. Rūgytę, bai užbaigti Lietuvos valstybinio
(773) 847-7747
Rūgytės rūpesčio ir pagalbos
Programą veuė dr. Dalia gė paskutiniaisiais Alicijos simfoninio orkestro sezonus.
nebūtų išėjusios ir S. Vana- Kučėnienė. Pagrindinę kalbą
Casimir
G. Oksas, President
Vilhelmas Čepinskis pra
Rūgytės testamento žodžiais:
gaites-Petersonienės redaguo pasakė A. Rūgytės ilgametis
„...Dėkoju J u m s . ir prašysiu ėjusiais metais vėl sugrįžo į
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus.
tos knygos apie kunigą Al- kolega Juozas Masilionis. Bu
Aukščiausiojo užtarimo ir sėk Juilliard mokyklą tęsti muzi1
fcrnsą Lipniuną. Skomantų pi
vo prisiminti vargai, kuriant mes Jūsų gyvenime. Paskutinį jos studijų. Grįžęs, galima sa
liakalnio legenda. Prie knygų
lietuvišką mokyklą Vokietijoje kartą kreipiuosi į Ju?, pra kyti skendo darbuose ir rei
prigludusi a.a. A. Rūgytės siu
ir čia, Amerikoje. Pedagoginio šydama kovoti ir dirbti dėl kaluose. Daug laiko skiria
vinėta staltiesė, tarsi bylojo
lituanistikos instituto direk Lietuvos išlaisvinimo ir lietu mokslui ir pasiruošimams ren
apie Alicijos darbštumą, ener
išlaikymo tremtyje. giamiems koncertams. Net
torė Stasė Petersonienė savo vybės
giją ir meilę bet kuriam dartrumpoje, bet vaizdingoje ir Laisvė Jums duota, kad kovo rukus pasirodys Vilhelmo ir
įtaigioje kalboje prisiminė A. tumėte ir dirbtumėte už tuos. Lietuvos valstybinio simfoni
^ ^ ^ ^ ^
Savings and Loan Association
Rūgyte, kaip pareigos žmogų. iš kurių ta laisvė atimta..." nio orkestro įgrotas kompakti
Alicija net sirgdama, vis ant Pabaigoje akademijos dalyviai nis diskas. Taigi jo laukia kon
'.^iptelių pasėdėdama, ojo ves giedojo Lietuvos himną. Visi kurso keliu pelnytas kon
ti pamokas į Pedagoginį insti- susirinkusieji A. Rūgytės gi certas Carnegie Hali. Čia
Indėliai iki $100,000.00
vita
Pareiga buvo svarbiau minių ir kolegų buvo pakviesti birželio 4 d. jis atliks Paganini
koncertą
Nr.
2,
palydint
simfo
į
vaišes
Jaunimo
centro
kavi•JŽ sveikatą. Tokia buvo ji. Ali
Apdrausti Federalinės valdžios
niniam orkestrui. Šių metų
cija Rūgyte. Dr. V. Šaulys pa
gegužės 15-31 d. viešės ir kon
J
pasakojo apie A. Rūgytės dar
S k i r m a n t ė Miglinienė certuos Lietuvoje.
bą Švėkšnos draugijoje — kiek
BRIGHTON PARK
MAROUETTE PARK
buvo knygų sumąstyta ir
Paskui — šuolis į Seattle.
4040 ARCHER AVENUE
2567 W E S T 69th STREET
išleista. Kiek buvo darbų pa
VVA.. kur atliks keletą koncer
(1-312) 254-4470
tinių įsipareigojimu. Pastaruo
daryta V.sa tą nepabaigiamą
(1-312)925-7400
BRIDGEVIEVV
ju metu V"ilhelmas. kaip sako
lituanistinio darbo ratą suko
8929 S HARLEM AVE
ma, „susigrojo" su pianinu
Rūgyte. Jai viskas buvo įdo
(708) 598-9400
VVilliam Smiddy, kuris yra sa
mu, visur turėjo suspėti, pada
votiškai „sulietuvėjęs". Jis yra
ryti. Apie Lietuvių istorijos
~_
V^Sfc.
daugelį kartų praturtinęs lie
draugiją pasakojo Jonas Daituvių organizacijų rengiamus
nauskas. Išėjęs kalbėti, pir
IQU««UM
M
—
LENOER
koncertus ne tik New Yorke,
miausia visus suglumino klau
DRAUGO
REKLAMA bet ir kituose miestuose.
0
simu „Kodėl " Taip. jis buvo
Juozas Masihonis.

TARP MŪSŲ

KALBANT

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago

f \ f l midlcincl Padarai
75 metus aptarnauja lietuvius
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LAIŠKAI
NEGIRDĖTAS,
NEMATYTAS...

sario orgijas: stovi Lietuvos
atstovas, laikomos vėliavos,
žmonės gieda himną, o K.
„Dienovidžio" geg. 2 d. laik
Miklas, anot užrašo po nuo
raštyje perskaičiau labai įdo
trauka, uždega „Lietuvos kovų
mų J ū r a t ė s Vyliūtės rasinį
ir kančių istorijos" dokumentų
apie niekad negirdėtą solistą,
rinkinį! Knygas galima įver
dramatinį tenorą Balį Radžiu,
tinti teigiamai, a r neigiamai.
k u r i a m d a b a r sukako 80 me
Galima j a s pirkti, a r nepirkti,
tų. Šiuo metu jis darbuojasi
skaityti, a r neskaityti — bet
genocido aukų muziejuje, pa
tik naciai ir (pasirodo) lietu
deda tvarkyti dokumentus, ve
viai demonstratyviai knygas
džioja lankytojus. 35 metus
degina. D a r blogiau, vieną de
išgyveno Rusijoj, iš kurių 10
gintoją dabar Seiman išrinmetų lageryje. Išleistas be
kom.
teisės grįžti Lietuvon.
Leonas Sabaliūnas
Iš lagerio Komijoje buvo at
Ann Arbor, MI
varomas į Uchtos muzikinį
teatrą, k u r dainuodavo Canio
NE AUKŠČIAUSIAS
„Pajacuose" ir kt. operose, po
to per pūgą atgal į lagerį. Iš
„Draugo" gegužės 3 d. psl. 4
leistas iš lagerio, nepaisant išspausdinta S. Gudo fotogra
politinio kalinio antspaudo, fija „Akmuo ant aukščiausio
buvo pakviestas į Permės ope Lietuvoje Juozapinės kalno".
ros teatrą, k u r debiutavo Don
Iš tikrųjų toji kalva Medi
Jose vaidmenyje „Carmen" ninkų apylinkėje, 292 m nuo
operoje.
Dainavo
Calafą jūros lygio, yra trečias dabar
„Turandot", Cavaradossi „Tos- tinėje Lietuvos teritorijoje. Už
coj", Manrico „Trubadūre", ją aukštesnės kalvos yra Lavo
Don Carlą, Germaną „Pikų riškių (302 m) ir Arklainių
damoje".
Mėgstamiausias (293 m) — abi netoli Vilniaus.
vaidmuo buvo Radames „Ai
Aukščiausių Lietuvos kalvos
doj". Ir niekad apie tą žmogų sąrašą žr. Lietuvių enciklope
nesam skaitė spaudoje!
dijos XV tomo, 2 puslapy, sura
Kaip diena aišku, kad bet šytos 35 kalvos daugiau kaip
koks pyplys neišdainuos šių 200 metrų nuo jūros lygio.
operų. Tai pačios sunkiausios
J u r g i s Gimbutas
tenoro partijos. J u o labiau,
kad dramatiniai tenorai taip
MIELAS DĖDE!
lengvai nesimėto, net ir dabar
jų neatsiranda. Anais laikais
Labai džiaugiuosi
gavus
tyla s u p r a n t a m a , bet net ir nuo dėdės laišką. Laišką skai
darbar? Girdėjom apie trem čiau ir skaičiau, nes j i s man
tinį sol. Vincentą Kuprį, bet buvo malonus. Dėde, noriu
apie šitą — nieko. Pasirodo, pasveikinti su pirmomis pa
kad net neturi jokių balso vasario žibutėmis.
įrašų, tik kai kurias spaudos
Dabar parašysiu apie save.
iškarpas. Buvo labai rusų Mes važiavome į Birštoną, pamėgstamas dainininkas, tu lydėjom Močiutę į sanatoriją.
rintis gražų, stiprų balsą su Močiutei skauda galvą ir ko
gražia
kantilena,
sodriai j a s . Dabar man pavasario
skambančias aukštas gaidas. atostogos. Anglų kalba truputį
Permėj j a m sukeldavę didelias j a u geriau sekasi. Matematika
ovacijas. Gastroliavęs toli ir lietuvių taip p a t .
muose Rusijos teatruose. Tik
Sode ypatingų darbų dar
Lietuvoj j a m nebuvo vietos.
nėra. Nusipirkome triušių.
Dainuoti pradėjęs dar 1942- Dabar d a r žadam pirkti vištų
1944 m. Šiaulių muz. teatre, ir viščiukų. Vasarą turėsiu
mokėsi pas J . Byrą. Vėliau užsiėmimo.
Mano paukščiukai, Kamanė
dainavo Kauno operos chore,
sykiu studijuodamas Kauno ir Filipas, jau lesa iš rankos.
konservatorijoje pas J . Babra Kamanė kartais įžnybia į
pirštą.
vičių iki ištrėmimo 1946 m.
Senelis perdažė mašiną, va
Kaip gaila, kad tokie žmo
dinamą
mūsų „Mažyle". Da
nės užmirštami. Gerai dar,
bar
gražiai
atrodo.
kad J ū r a t ė Vyliūtė ištraukė iš
Dėde, perduokit linkėjimus
užmaršties, šiek tiek supa
žindino su j u o . Ačiū jai! Jis ir visai šeimai nuo Močiutės ir
dabar padainuoja su tremti Senelio. Aš jus visus širdingai
nių choru, su Vilniaus Kari bučiuoju.
Vaidutė
ninkų ramovės choru „Aidas".
Balsas dar esąs švarus ir
Vaidutę, 10 metų amžiaus
skambus. Žmogus esąs kuk našlaitę, Jonavoje augina vy
lus, malonus, nedejuojantis, resnio amžiaus globėjų pora,
dirbąs savo darbą. Labai gai jos vadinami Močiutė ir Sene
la, kad jo balsas niekur nebu lis. Amerikoje našlaitę remia
vo įrašytas, neišliko ateities geras „dėdė" per „Lietuvos
kartoms.
Našlaičių globos" komitetą.
D a n a Stankaitytė Komitetas šiuo metu šelpia
Oak Lawn, IL Lietuvoje 621 našlaitį. Kvie
čiame visus prie šio darbo pri
SMILKSTA UŽDEGTA
sidėti ir padėti Lietuvos naš
KNYGA
laičiams. „Lietuvos Našlaičių
globos"
komitetas; 2711 West
Neseniai (97.04.15) pirmame
puslapy pateikėt 48 atstovų į 71st St., Chicago, IL 60629.
PLB Seimą pavardes. Akis
bado vienas atstovas — Kęstu
LABDARA PRASIDEDA
tis Miklas. Ar tai tas pats,
SAVUOSE NAMUOSE
knygų degintojas? Tebeturiu
1994 metų birželio 28 dienos
Taip sako sena anglų pa
Lietuvos laikraščius, kurie ap tarlė. O Baltic News Service
rašo ir parodo tas vidurva (BNS) pranešimu, gegu. 8 d.,

BALTIA EXPRES$ CO. LTD.
PREZ VIDMANTAS RAPSYS

SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVĄ
SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU;
ORO CARGO PER 10-12 DIENU:
' AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS U 2 $44.00 PER 14 DIENU;
' MAROUETTE PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
' NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS;

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU:
BALTIA EXPRESS CO. LTD.
8327 S. PULASKI RD
CHICAGO. IL 60652

AMBER GROUP
482 THOMAS DRIVE
BENSENVILLE, IL 60106
ARBA

SKAMBINKITE NEMOKAMAI:
1-800-SPARNAI
1-800-772-7624

labdaros fondo „Pagalba Čečė
nijos vaikams" prezidentas Al
girdas Endriukaitis kviečia
Lietuvos žmones priimti vasa
ros atostogoms 30 čečėnų naš
laičių arba bent sumokėti
jiems geležinkelio išlaidas.
Fondas j a u surinkęs 18,000
litų ($4,500) t a m tikslui. Atro
dytų, lyg Lietuvoje šelptinų
vaikų nebeliko! Tačiau kitas
žinias skaitant, matyti, kad:
1. Lietuvos našiai tynuose
tūkstančiai vaikučių, kurių
dauguma nėra kviečiami vasa
ros atostogas praleisti padorių
šeimų namuose.
2. Ne vienas Lietuvos vaikas
kapstosi sąvartynuose, ieško
damas maisto a r „gėrybių",
kurias būtų galima parduoti ir
nusipirkti maisto.
3. Daugelis daugiavaikių
šeimų skurdokai verčiasi.
4. Organizacijos čia kutena
mūsų sąžines, prašydamos fi
nansinės paramos Lietuvos
našlaičiams, ir jos nemažai
gauna.
Tai iš k u r tie paklydę inter
nacionaliniai endriukaičiai iš
dygsta, neaišku. Nors ir savo
tiškai idiliška matyt du elge
tas, a n t ežios sėdinčius, duo
nos plutą dalinantis, vis vien
manau, kad labdara tikrai
turėtų prasidėti savuose na
muose. Duokim tos plutos kąs
nelį čečėnams ir visokiems ki
tiems, k a i j a u mūsų šeima
bus sočiai privalgius.
N a r i m a n t a s Udrys
Beverly Hills, MI
ŠIS TAS IŠ LIETUVOS
Šią savaitę Lietuvoje nieko
ypatingo neįvyko, išskyrus su
žinota, į makalatūrą buvo ve
žami 1954 metų dokumen
tai iš Vidaus reikalų ministe
rijos archyvo, kad belaukiąs
teismo už milijonų išeikvojimą
G. Petrikis kažkur „prapuolė",
kad konservatoriai Seime ga
lutinai užblokavo Adamkaus
kandidatūrą. Seimas po ilgų
diskusijų ir prieštaravimų pri
ėmė nuosavybės teisės į išli
kusį nekilnojamąjį turtą įsta
tymą. Šis įstatymas užsieno
lietuvių, norinčių atgauti savo
ar savo tėvų turėtas nuosa
vybes, per daug nepradžiu
gins, nes j u o siekiama paten
kinti buvusių savininkų inte
resus taip, kad nenukentėtų
nuomininkai. Iš tiesų, tai net
Saliamonas nesurastų idea
laus sprendimo dėl nuosa
vybės grąžinimo. Rašytojas
Kazys Saja, „Lietuvos aide"
cituoja Amerikos lietuvio dr.
Raimundo Ošlapo raštą, ku
riame reikalaujama besąlygiš
ko grąžinimo žemės sklypų,
namų valdų ir šitaip komen
tuoja: „Gero apetito, ponai!
Beje, j i s ir taip neblogas... Su
praskit — Lietuvoje šimtai
tūkstančių žmonių, kurie per
okupaciją prarado kur kas
daugiau negu pastatus a r
žemę".
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PADĖKA
TREJŲ M E T Ų
MIRTIES SUKAKTIS

Mylimas Vyras, Tėvas, Senelis

A.tA.
Inž. STEPAS SMALINSKAS
Po ilgos sunkios ligos, užmerkė akis Amžinam Poilsiui
savo namuose.
Mūsų nuoširdi padėka kun. Viktorui Kriščiūnevičiui už
maldas prie karsto laidotuvių namuose ir už šv. Mišių
atnašavimą Prisikėlimo šventovėje, kun. Alfonsui Babonui
kartu koncelebruojant.
Padėka giminėms ir iš toli atvykusiems į laidotuves, taip
pat visiems už pareikštą užuojautą mūsų gilaus skausmo ir
liūdesio valandoje asmeniškai, laiškais ir spaudoje. Dėkojame
Tėvynės sąjungai iš Lietuvos atsiuntusiems užuojautą faksu.
Ačiū už gėles, gausias aukas skirtas Lietuvos Dukterų drau
gijai, Lietuvių fondui, šv. Mišioms ir šeimos nuožiūra.
Dėkojame Vytautui Petruliui už pasakytą kalbą atsi
sveikinimo vakarą, prisimenant velioni, kaip Dainavos sto
vyklos ilgameti iždininką, ištvermingai ir sąžiningai atlikusį
savo pareigas; ačiū Pranui Zarankai už parinktas gražias
giesmes, kurių vieną pirmą kartą giedojo; ačiū laidotuvių direkt. Jolandai Zaparackienei už jautriai pravestą atsisveiki
nimą prisimenant a.a. Stepą, kaip taurų pareigingą asmenį,
ir už laidotuvių pravedimą.
Giliame liūdesyje lieka: žmona Stasė, dukros Aida su
šeima, Vilija su vyru Audrium ir sūnus Kęstutis.
bergio patarėjų darbą, pla siame jos mieste Anchorage yra
nuos jo susitikimus, išvykas ir „rusų" kapinės, nors ten nesą
j a m bus pavaldžios V. Lands nei vieno palaidoto ruso. Tos
„rusų" kapinės priklauso in
bergio sekretorės.
Šiandieną, t.y. penktadienį dėnams. Indėnų protėviai tapo
Vilniuje perlaidojamas dail. krikščionimis. Jie dabar pri
klausą Sentikių bažnyčiai ir
Romas Viesulas.
Penktadienį taip pat prasi nuo 1950 m. priklausą Mask
deda LIFE (tarptautinio tea vos ortodoksų patriarchui. Sa
tro festivalis). Numatytos di koma, kad vietiniai indėnai
delės atidarymo iškilmės ant savo kasdienėje kalboje dar
Baltojo tilto per Nerį, deja, tebenaudoja apie 400 rusiškų
atrodo, kad lietus visą atida žodžių, kaip chleb — duona,
čai — arbata, maslo — svies
rymą gali sutrukdyti.
Trečiadienį Vilniuje buvo tas ir kiti. Su tais žodžiais jie
švenčiama Spaudos atgavimo jau yra taip susigyvenę, jog
ir tradicinė žurnalistų šventė jiems net ir į galvą neateina
mintis, kad tai yra tik buvusių
„Ne dienos be spaudos". Man
kolonistų palikta „dovana".
prisimena prieš keletą metų
Vienas
studentas, tik būda
švęsta prezervatyvų (ne mais
mas
kolegijoje,
sužinojęs, kad
tui) šventė su šūkiu „Nė mi
tie
žodžiai
jų
kalbai
nepriklaunutės be gumutės".
J u o z a s Gaila
Petras Palys
Vilnius
Richmond HilI, NY.
GRĄŽINKITE ALASKĄ

A.tA
SOFIJA
MILIAUSKIENĖ
URBONAVIČIŪTĖ

Tu mano. Motinėle,
Motute sengalvėle,
Gana pailsai, gana pavargai,
Kol mane užauginai.
Kad Tu gera, nuoširdi buvai,
Ir daug vargų kentėjai,
Nors akys dažnai ašarojo,
Bet veidas vis linksmai šypsojos...
Š. m. gegužes 19 d. sueina treji metai, kai mūsų brangi,
mylima Mamyte iškeliavo pas Viešpati Dievą. Mamyte, mes
prisimename Tave su meile ir liūdesiu. Mes ilgimės Tavo
šypsenos, švelnaus veido ir begalines mums parodytos meiles.
Tu kasdien mūsų mintyse, širdyje, lūpose ir maldose. Tu bu
vai mūsų brangiausia žemiškame gyvenime. Ateis ta diena ir
vel pasimatysime Amžinybėje.
Viešpatie, suteik mūsų Mamytei savo ramybę ir šviesą
per amžius. Amen.
Su dideliu liūdesiu minint a.a. Mamytę, bus atna
šaujamos Šv. Mišios Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje. Brighton Parke, gegužes 22 d., 8:00 vai. ryto, ket
virtadienį, taip pat Aurora, IL St. Rita bažnyčioje.
Malonia; prašome prisiminti ir pasimelsti už a.a. Sofiją.
Nuliūdę; d u k t e r y s Regina, Dana, Aldona ir Birutė,
žentai, anūkai ir p r o a n ū k a i .
• Didžiausias
Lietuvos
m u z i e j u s yra 175 ha ploto.
Tai Lietuvos liaudies buities
muziejus prie Rumšiškių (Kai
šiadorių raj.;. Jo ekspozicijos
įlgis — 6 km. Muziejus su
skirstytas į 4 svarbiausius et
nografinius sektorius: Aukš
taitijos, Dzūkijos, Sūduvos ir
Žemaitijos. Tai minėtųjų re
gionų kaimų ir miestelių frag
mentai. Muziejus įkurtas 1966
m.

• S e n i a u s i a s ir gausiau
s i a s e k s p o n a t ų viešas muzie
j u s Lietuvoje įkurtas 1855 m.
Eustachijaus Tiškevičiaus ini
ciatyva. Buvo pavadintas Se
nienų muziejumi prie Vilniaus
laikinosios archeologijos komi
sijos. Dabar j i s vadinamas
Lietuvos nacionaliniu muzie
jumi. 1992 m sausio 1 d. mu
ziejuje buvo 451.303 ekspona
tai.

Prieš 130 metų, 1817 m.
kovo 30 d.. Rusijos caras Alek
sandras II Alaską ir gretimai
esančias Aleutian salas par
davė Amerikai. Už visa tai
JAV Rusijai sumokėjo 7.2 mi
lijonus aukso dolerių, įsigydama įvairiais žemės turtais
turtingą, 1.5 milijonų kvadra
tinių kilometrų žemės plotą.

Tos sukakties proga, rašo
vokiečių laikraštis „New Yorker Staats Zeitung", Velykų lai
kotarpyje, Rusijoje TV ir spau
doje, pasirodė balsų, reika
laujančių Alaską grąžinti Ru
sijai. Jie niekaip negali susi
gyventi su mintimi, kad Alas
ką yra viena iš JAV valstijų.
Ypač garsiai šūkauja naciona
listai rusai su Vladimiru Žirinovskiu
priešakyje. Pagal
Žirinovskį. JAV savanoriškai
turėtų Alaską grąžinti Rusijai.
Jis tvirtina, jog Alaską nebu
vusi parduota, o tik Amerikai
Stebėtinai daug žmonių su išnuomota. J i s dar sako, kad
sirinko į iš Clevelando Jurio rusai Amerikai davė ne tik
Čiurlionio (M. K. Čiurlionio Alaską, bet ir Kaliforniją.
brolio Jono vaikaičio) parodą.
Toliau laikraštis rašo, jog
Atidaryme kalbėjo ir Seimo 130 metų sukakties proga vie
narys R. Ozolas, pabrėž no TV kanalo programoje buvo
damas, kad jis atėjo į šio aiškinama, kad tyrinėtojai, ru
užsienio lietuvio kūrinių pa sas Chirikov ir danas Vitus
rodą iš Seimo posėdžio, kuria Jonassen, Rusijos imperijos
me kitam užsienio lietuviui pavesti, 1841 m. Alaską gerai
buvo užtrenktos durys kandi buvo ištyrinėję. Po to, nepai
datuoti į Lietuvos preziden s a n t nepalankaus, kartais la
tus. Tarp kitų, kalbėjo ir V. bai šalto kiimato, rusai sku
Kernagis. Patys kūriniai, pa biai ėmę Aiaskoje kurtis. Net
vadinti „žynių lazdomis" dau rukus jų ten atsiradę netoli
giau priminė Amerikos indėnų 1,000,000.
raštus, nei ką nors lietuviška.
Rusijos imperijai
pralai
Abejotina jų ir meninė vertė, mėjus Krimėjos (Krymo) karą,
tačiau lietuviams užsienio lie gerokai sus.lpnėjus, atsiradus
tuvis vis tiek imponuoja ir finansinei krizei, caras ir ry
daug gražių žodžių buvo pasa žęsis Alaską parduoti. Kada
kyta apie jaunąjį Čiurlionį ir rusai sužinojo apie Alaskos
pardavimą, dauguma jų vėl
įo kūrybą.
Kanados lietuvis Algiman grįžo į Rusiją.
Bet Aiaskoje ir po 130 metų
tas Eimantas, labai daug dir
bės konservatorių labui perei rusų įmintos pėdos dar ir da
tuose rinkimuose, vadovaus bar esančios labai ryškios.
Seimo pirmininko sekretoria Mažiausiai apgyventoje JAV
tui, t.y koordinuose V Lands- 49-toje
valstijoje.
didžiau
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diena Marąuette Parko ir jos
apylinkių lietuviams. Šiuos
susibūrimus organizuoja ir
Mažosios Lietuvos lietuvių praveda Elena Sirutiene, kuri
draugijos nariai buvo susirin yra ir „Pensininko"' administ
kę gegužes 4 d. Balzeko Lietu ratorė. Visi susibūrimai vyks
JAV LB L e m o n t o apylin vių kultūros muziejuje savo ta „Seklyčioje", esančioje JAV
Antradienį, g e g u ž ė s 20 kei Vidurio vakarų apygardos veiklą aptarti. Į susirinkimą Lietuvių Bendruomenės, Soci
d.. 12:15 vai. p.p., Čikagos suvažiavime, kuris vyks gegu atvyko ne tik nemažas būrys alinių reikalų Tarybos pirmi
miesto Cultural Center pa žes 17 d. Pasaulio lietuvių draugijos narių, bet ir daug ninkės Birutes Jasaitienės
talpose. 76 E. Washington centre, atstovaus
apylinkės bičiulių, kuriems jau nuo senų globoje.
Str., vyks garsiausio Lietuvos valdyba, kontrolės komisijos laikų Klaipėdos kraštas visa
Šis trečiadienis ypatingai
styginio kvarteto ..Vilnius" pirm. Kęstutis Sušinskas ir da buvo artimas širdžiai.
buvo įdomus, nes be muzikos,
koncertas. Kvartete groja Au apylinkės susirinkimo rinkti
Susirinkimas pradėtas mi dailiojo žodžio deklamavimo,
drone Vainiūnaite,
Petras atstovai:
Viktoras
Kučas, rusių draugijos narių prisimi prisidėjo iš Lietuvos atvykęs
Kunca. Augustinas Vasiliaus Bronius Siliūnas. Aleksas Ka nimu. Po to draugijos pirmi
„Valstiečių laikraščio" vyriau
kas ir Girdutis Jakaitis. Kartu raliūnas. Vladas Sinkus, Ro ninkas Vilius Trumpjonas pa
sias redaktorius Jonas Švoba.
dalyvauja ir pianistas Rokas mas Kronas, A n t a n a s Vai sveikino
susirinkusiuosius f šią popietę atsilankė tiek
Zubovas. Bus atliekami lietu čaitis. Vytautas Čepėnas, Ro draugijos vardu, išreikšdamas
daug mūsų tautiečių, kad net
vių ir kitataučių kompozitorių mas Račiūnas, Liudas Kirkus. džiaugsmą gausiųjų dalyvavi
pritrūko sėdimų vietų, tad
kuriniai. Visi kviečiami. Įėji Bronius Juodelis bei Nijolė mu ir pristatė dienotvarkę.
vėliau atėję turėjo pastovėti.
mas nemokamas. Koncertą Maskaliūnienė.
Draugijos sekretoriui Jur
Svečią supažindino su klau
ruošia Balzeko Lietuvių kul
giui Lampsačiui perskaičius sytojais Elena Sirutienė ir
tūros muziejus. Čikagos—Vil
Mokykla, š v i e t i m a s
ir praeito susirinkimo protokolą, pakvietė pasidalinimui minčių
niaus miestų draugystės ko kultūra L i e t u v o j e bei išei
dar kartą prisiminta paskuti apie Lietuvos gyvenimą ir
mitetas ir Čikagos miesto kul vijoje. Šias t e m a s atskiromis
nio laikotarpio veikla. Draugi laikraščių leidimo rūpesčius.
tūrinių reikalų skyrius.
paskaitomis gvildens Lietuvos ja ir šiais metais atitinkamai
Jonas Švoba dėkojo Birutei ( ė.-:-;;'-i?; ::' ve: •..:.>,•;.;•.;.-! !.:•••.;v •:• .;::.: -ar-.uioru:. (.'ai.-iiia::--..- :ULISU iautos dv.i.-iiiius !obiu.- per muziką — Vil
Švietimo ministras dr. Zigmas paminėjo Klaipėdos krašto at
Jasaitienei už suteikimą gali niaus Styginis kvartetas. Iš kaires: Petras Knnea, pianistas Rokas Zubovas, kun- aatradieaą, gegužes 20 d.,
JAV LB L e m o n t o apy Zinkevičius, pedagogas Jonas vadavimą, prisidėjo prie Tilžės
mybes pasinaudoti „Seklyčios" 12:15 vai. p.p., Chicago Civic Center patalpose atliks koncertą kaita su kvarteto, Antfcreaė Vainiūnaite, Girdutis
linkėje rinkimai \ XV LB Kavaliūnas ir ,.Draugo" kul akto paminėjimo ir su dideliu
patarnavimais ir taip pat pra Jakaitis ir Augustinas Vasiliauskas. Lydimi i'. Zubovo ir Irenos Saparnienes, kvarteto nariai gegužės 15, vos
atskirdę į Čikagą, apsilankė ir „Drauge"
tarybą vyks gegužes 17 d., tūrinio priedo redaktorė dr. pasisekimu pravedė tradicinį
bilti į lietuvišką visuomenę.
Knygų aukotojai iš Kalifor
šeštadienį, nuo 9 vai. r. iki Aušrele Liulevičienė. Juos bus mažlietuvių šiupinį, į kurį at
Elizar.'-'th, NJ 07206 ir nariai
Jis papasakojo apie „Vals
L i e t u v i š k a s j a u n i m a s iš
nijos ir Čikagos gerokai padi
1:30 vai. p.p.. o sekmadieniais galima išgirsti Dainavoje bir silankė nemažas skaičius lie
Irena
Veblaitienė
ir
Juozas
tiečių laikraščio" kilmę, sėk Toronto. Hamiltono, New Yor— gegužes 18 ir 25 d., nuo 10 želio 11 d., trečiadienį. Lietu tuviškos visuomenės. Kad šiudino University of Washingmes bei rūpesčius, bet apie tai ko, Detroito, Čikagos. Phila- -Juška.
vai. r. iki 2 vai. p.p. Visi vių fronto bičiulių studijų sa
ton knygyno lietuviškų knygų
Newark,
NJ,
apylinkėje
—
pinys turėjęs tokį didelį pasi- jau buvo rašyta „Drauge", delphijos ir Clevelanco šį šeš
kviečiami balsuoti ir išrinkti vaites metu. Norintieji savai
lobį. ypač išeivijos literatūros
Antanas
Gražulis,
pirm.,
52
sekimą, sakė Vilius Trumpjo- todėl čia nekartojame.
tadienį, gegužės 17 d. varžysis
geriausius kandidatus.
tėje dalyvauti, prašomi kreip
Cresthill Ave.. Clifton, NJ ir istorijos knygomis.
nas, didelis nuopelnas skirti
Pranešimui pasibaigus, vyko ŠALFAS s-gos ruošiamose me
tis į Viktorą Naudžių, tel. 773Inai Bertulytei Bray pasi
nas Lilei ir Ramūnui Bunti- muzikinė ir dailiojo žodžio tinėse jaunučių krepšinio pir 07012 ir nariai Emilija SadoKorespondentas P. P a l y s 275-4222.
traukus iš Baltų studijų komi
nams už jų didelį darbą, o taip programos dalis. Programą at menybėse. Iškilmingas žaidy nis ir Kazys Šipaila.
prašo patikslinti, kad savo
JAV LB Pietryčiu Apygar teto, jos pareigas perėmė Ma
V i s u o m e n i š k o s mirusųju pat ir Irenai Regienei už visus liko dr. L. Ragas — (griežė nių a t i d a r y m a s ir arti 40 jau
reportaže apie Tautos fondo p a g e r b i m o i š k i l m ė s prie
dos XV Tarybos rinkimų ko rytė Oksaitė.
pranešimus spaudoje.
smuiku). Stasė Jagminienė — nučių sportininkų komandų
metinį susirinkimų
i..Drau Steigėjų p a m i n k l o Šv. Ka
Iki
šiol
surinkta
apie
Apie draugijos iždo stovį įgrojo akordeonu). Algis Bar- p a r a d a s 10 vai. ryto vyks misija: Aniliora Mašalaitiegas". Nr. 88) padaręs klaidą, zimiero l i e t u v i u kapinėse
ne, pirm.. 645 Fletcher Road. 104,000 dol. remti nuolatinę
pranešė
Ema
Žiobriene:
iždas
niškis
—
'grojo
akordeonu),
Stagg
High
School.
Palos
kur rašoma: ,.Į kontroles ko v y k s Memorial d i e n ą — pir
\Vayne. PA 19087. tel. 610- Baltistikos studijų programą
dr. Vilius Mikaitis — (dainavo, Hills.IL. Atidaryme
kalbės
misija, susirinkimui pritarus, madienį, gegužės 26 dieną, esąs gerame stovyje.
Kun. dr. h.c. Alfredas Vėlius pritarė cimbolais:. Vytautas Valdas Adamkus, LTOK Iga- 687-3048 ir nariai Rimvydas University of Washington, ta
sutiko įeiti dr. Jonas Bilėnas, tuoj po Mišių kapinėse. Iškil
•Jakas ir Linas Kučas.
čiau iki 1998 m. pabaigos rei
iotas JAV-se ir ŠALFAS s-gos
Kęstutis Miklas ir Pijus Nas- mes praveda Bendruomenės pristatė dalyviams neseniai Jagminas — bugninir.k.is.
Aniliora Mašalaitienė kia surinkti iš viso 775,000
CV
pirm.
Audrius
Šileika
iš
Lietuvoje
išleistą
Martyno
GeDailiojo
žodžio
deklamavimą
vytis". Išvardintieji asmenys pasauliečių komitetas ir Kapų
JAV LB Pietryčių apygardos dol. Aukas galima siųsti: Uniležinio knygą „Mūsų gimtinė atliko Vytautas Juodka ir pa- Toronto. Po atidarymo ten pat
sudarė ne kontrolės, bet įstatų sklypų savininkų
draugija, — Mažoji Lietuva". Kalbėtojas baigai prisijungė a Stepona- visą dieną vyks varžybos, o va
rinkimu komisijos v o r s i t v ()f YVashington Founpakeitimo komisiją. J kontro garbes sargyboje dalyvaujant
pirmininke d a t i o n > Baltic Studies Proles komisiją išrinkti: Donatas šauliams ir ramovėnams. Šių savo prisiminimais apie kny- vičienė. Prie dainų prisidėjo kare. 6:30 v.v. PLC, Lemonte
P 0
Box
353420
Pankiene,
solistė vyks iinksmavakaris su karš
Banaitis. Laima Lileikiene ir kapinių steigėjai, šiose ka gos autorių palygino jį ąžuo- Aldona
BALTU STUDIJŲ ŽINIOS &am<
ta
lietuviška
vakariene
visai
Seattle. WA 98195—3420.
Kęstutis K. Miklas: kandida pinėse palaidotieji ir visi mū lui, tvirtu nusistatymu saugo- p r a u r i m ė Ragiene ir dainitai — dr. Marija Žukauskienė sų tautos mirusieji bus prisi jusiam gimtąją šalį. Prelegen ninkė J ū r a Bakauienė. Buvo šeimai ir DJ muzika šokiams.
University of VVashingtas kiek ilgiau savo išvedžio padainuotos kelios dainos, pri Sekmadienį nuo 11 vai. ryto ton. — Danijos Užsienio rei
ir Ieva Jankute.
minti maldomis, pravedamo
jimais sustojo prie Klaipėdos tariant muzikiniais instru iki 4:15 v.p.p. Stagg mokyklos kalų ministras Jorgen Ormis Šv. Kazimiero liet. kapinix TRANSPAK praneša:
pavadinimo, mėgindamas iš mentais. Dailiojo žodžio meis patalpose vyks pirmenybių stroni Moller vasario 7 d. kalIr dar vienas atitaisy
nių direktoriaus kun. Jono
„Daugiausia
išradimų ir pavaržybų
finalai.
Visuomene
narplioti jo kilmę.
mas... Janina J u k n e v i č i e 
bejo University ofWashington t e n t ų _ 1 6 0 3 _ t u r i k a u n i e .
tras Vytautas Juodka, šių
Kuzinsko. visuomenės atstovo
nė, rašydama apie P. Girdžių
Vysk.
Hansas
Dumpys dienų vaidila, padeklamavo kviečiama savo dalyvavimu apie Baltijos kraštų
Algio Regio žodžiu, puošnaus
sijungi- tis profesorius Kazimieras Raparodyti dėmesio sportuojan
(š.m. gegužes 7 d.. 5 psl.). pa
mą į Europą.
vainiko padėjimu ir visų daly trumpai pranešė apie kun. Pulgio Andriušio — „Kronika", čiam j a u n i m u i .
gulskis". Pinigai, siuntiniai
dariusi dvi klaidas. 1. vietoj K.
vaujančių bendra giesme. Visi Martyno Mažvydo paminklo Jono Biliūno — „Motinos die
ir k o m e r c i n ė s siuntos į Lie
A. Girdvila, turi būti Girvilas;
statybos eigą Klaipėdoje ir na", Bernardo Brazdžionio —
kviečiami dalyvauti.
tuvą. Maisto siuntiniai. TRANS
2. vietoj dr. Juozas Grinius,
ARTI IR TOLI
apie
pirmosios
lietuviškos „Atminimai". Petro Babicko —
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
turi būti dr. J. Girnius.
knygos
450
metų
sukakčiai
„Dramblio
kojos",
Inčiūros
—
Už a.a. L e o n a r d ą Pauliu,
go, IL 60629, tel. 773-838LIETUVIS SKATINA
x „ŠYPSENĖLĖ" koncer
j o mirties m e t i n i u proga. paminėti numatytus rengi iš nelaisvės rinkinio ir dar ke
1050.
TYRIMU
Lietuvos Vyčiu 36 kuo bus aukojamos Mišios šeš nius. Paminklo atidengimas leto kitų autorių kūrybos. De
tas bus sekmadienį, gegu
BENDRADARBIAVIMĄ
(sk)
pos susirinkimas šaukiamas tadienį, gegužės 31 d.. 9 vai. Klaipėdoje numatytas rugsėjo klamavimai buvo atlikti su
žės 18 d, 3:00 vai. p.p. Jau
P u r d u e universiteto chemi nimo centre, 5620 S. Clare
gegužės 19 d., pirmadienį. 7 r., t. Jėzuitų koplyčioje. 56 ir 1 d., bet knygos sukaktis bū įsijautimu ir vaidyba. Nors
x A m e r i k o s Lietuvių radi
vai. vak. Susirinkimas pra S. Claremont Ave. Chicago. sianti paminėta jau liepos Vyt. Juodka neprisiima ak nės inžinerijos vedėjas ir pro mont. Chicago. Programoje: jas, vad. Anatolijus Siutas —
sidės gegužinėmis pamaldo IL. Liūdinti šeima kviečia vi mėnesį Tilžėje bei Ragainėje. toriaus vardo, bet klausytojai fesorius bei Cheminių tyrimų vienuolikmete Neringa Nek- kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
mis 6:30 vai. vak. Nekalto M. sus gimines, draugus ir pa Be to, Mažvidianos paroda nu pripažino, kad jis yra puikus tarybos tarptautinio komiteto rašiūtė, Marijampolės muzi per WCEV 14.50 AM. Tel.
pirmininkas Gintaras Vikto kos mokyklos vaikų choro _0 773-847-4903, adresas: 4459
matoma spalio 26 d. Čikagos deklamuotojas ir aktorius.
Marijos Prasidėjimo parapijos žįstamus dalyvauti Mišiose.
ras Rėklaitis Chemtech žur lia lia" vadove dainininke Lai S. Francisco. Chicago. IL 60632.
Balzeko Lietuvių kultūros mu
bažnyčioje. Po pamaldų susi
Ši linksma ir įdomi pra
Cepelinu — didžkukulių ziejuje. Spalio 12 d. tame pa
nalo gegužės numeryje pas ma Lapkauskaitė ir Čika
rinkimas bus mokyklos salėje
(sk)
pietūs Pasaulio lietuvių cen čiame muziejuje kalbės doc. nešimais bei deklamacijomis kelbė straipsnį, kur parodo jog gos Lituanistinės mokyk
su vaišėmis ir pabendravimu.
x
D
ė
m
e
s
i
o
!
Jaunimo
centro
tro didžiojoje salėje bus ge Arūnas Baublys iš Klaipėdos, popietė buvo užbaigta visiems Europoje. Ramiojo vandenyno los mokiniai, vadovaujami
Pirm. Martin Gestautas rodys
Moterų klubas kviečia visus
gužės 25 d., po Mišių Palai o spalio 25 d. dr. L. Gerulis iš dainuojant — „Žeme Lietuva, pakraščiuose ir Šiaurės Ame Dalios Gedvilienės. Bilietus
skaidres, kurios padėjo Vyčių
gegužes 18 d. po 10:15 vai. šv.
kokia
tu
graži".
mintojo Jurgio Matulaičio mi Michigano
rikoje y r a įvairūs būdai gauti nuo 2:00 vai. bus galima įsi Mišių Tėvų Jėzuitų koplyčioje
universiteto —
chorui išleisti videofilmą apie
Elena
Sirutienė dėkojo aukštos kokybes tyrimus be
sijos bažnyčioje. Visi kviečia Nevvberry muziejuje.
gyti prie įėjimo. Visus malo į Jaunimo centro kavinę, kur
senas lietuviškas parapijas
svečiui Jonui Švobai, muzi didesnių išlaidų. Jo vadovau
mi. Pelnas skiriamas IX Pa
niai kviečia „Saulutė". Lietu galėsite pasivaišinti skaniais
Čikagoje. Kviečiami visi kuo saulio Lietuvių Bendruomenes
Draugijos sekretorius Jurgis kantams, dainininkams ir de
j
a
m
a
s
komitetas
surengė
dar
vos
vaikų globos būrelis.
mieliniais blynais. Prie jų bus
pos nariai ir visi. kurie intere seimo išlaidoms sumažinti.
Lampsatis pasiūlė suruošti klamatoriams už įspūdingai
bo
konferenciją.
o
tame
ir burnoj tirpstančios obuo
<sk)
suojasi senomis bažnyčiomis
ateinančiais metais Lietuvos atliktą programą. Šios po
Moksleivių
ateitininkų miestų herbų ir vaizdų pa pietės programa supažindino straipsnyje pateikiamos tos
linės košės. Savo atsilankymu
ir lietuviškomis giesmėmis.
konferencijos išvados.
x Dail. Giedrės Žumba- paremsite Jaunimo centrą.
Skaidres galima gauti per stovykla D a i n a v o j e vyks rodą, kurie yra jo nuosavybė. dalyvius su Lietuvos vargais
S a u l i u s Š i m o l i ū n a s kienės parodos atidarymas,
Vyčių choro sekretorę Ann š.m. birželio 22-liepos 6 d. Vist Bet susirinkimo metu nebuvo ir kartu nukėlė į laikus, kada
x Akcijų, bonų bei kitų
kuris turėjo būti gegužės 18 d.
Marie Kassel. tel. 708-910- moksleiviai ateitininkai prašo sutarta, kas turėtų pasirū ji buvo laisva, prieš komu
vertybių
pirkime ir parda
neįvyks. Atidarymas bus
RINKIMAI JAU ČIA PAT
5045. Kas domisi įsijungti į mi registruoti pas Moniką Vy- pinti jos rengimu.
nistų valdžią, kada ten buvo
vime j u m s nuoširdžiai patar
gantaitę
tel.708-366-3808.
Už
birželio 7 d. Lietuvių Dailės
prasmingą
Lietuvos Vyčių
Draugijos pirmininkas Vi praleistos jaunos, be rūpesčių
naus, duodami komiso nuo
Rinkimai į JAV LB Tarybą muziejuje. Lemont. IL. Taip laida. A l b i n a s Kurkulis, tel.
veiklą, prašomi
skambinti siregistravusiems iki birželio lius Trumpjonas pasiūlė pa dienos. Muzikiniam vienetui
Viktorui l'tarai 773-847-0664. 13 d. bus teikiama nuolaida
remti Karaliaučiaus krašto ir B. Jasaitienei buvo įteiktos jau čia pat. Pietryčių Apygar pat kviečiame apžiūrėti ..Lie 312-360-5530 arba jo sūnus
doje rinkimus praves šie ko tuviškai knygai — 450" eksli Andrius Kurkulis, tel. 312vaikų vasaros stovyklą, pak gėlės.
brisų parodą iki gegužės 31 d.
viečiant juos j lietuvišką pajū
Popiečių lankytojų aptarna mitetai:
360-5531. dirbą su Oppen(ak) h e i m e r & Co.. Inc. ChicaP i r m a m e rajone — Baltirį Giruliuose. Vaikų amžius vimui ir stalų paruošimui
būtų nuo 14 iki 17 metų.
daug pasitarnauja savanorės: m o r ė s a p y l i n k ė j e — Jonas
goje. Iš kitur skambinkite vel
x Už a.a. Bronės Balienės tui: tel. 1-800-621-2103.
Susirinkime dalyvavo ir Ma Janina
Gaigalienė. Verutė Kardokas. pirm. 1254 Poplar
žosios Lietuvos Rezistencinio Ringutė.
Salomėja
Januš Ave.. Baltimore. MD 21227. sielą trejų metų mirties su
'sk)
sąjūdžio pirmininkas Algis kiene. Emilija Valantinienė tel. 410-242-5589 ir nares Ele kaktyje, šv. Mišios bus aukoja
x
D
ė
m
e
s
i
o
,
lietuviai!
Nau
mos pirmadienį, g e g u ž ė s 19
Regis, kuris, pasveikinęs susi Ona Lukiene ir dar keletą na Okiene ir Ona Eringiene.
P h i l a d e l p h i j o s ir apylin d. 7:30 vai. ryto Tėvu Jėzui jas JAV imigracijos vizų tik
rinkusiuosius sąjūdžio vardu, kitų savanorių.
kių ir Pietines Nevv Jerse* — tu koplyčioje. Prašome prisi rinimas prasidės balandžio
kartu primine, kad Mažoji
Ant.
Paužuolis
Gediminas Dragūnas, pirm. minti a.a. Brone savo maldo mėn. Pasibaigusias vizas ga
Lietuva nėra vien Klaipėdos
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
9248 Darlington Rmd, Phila- se.
kraštas.
valstijų
gali pasiųsti man duo
delphia. PA 19115. tel. 215(sk)
Vysk. Hansui Dumpiui su
menis
paštu.
Ed Š u m a n a s ,
677-2415 ir nariai Marija
kalbėjus stalo maldą, visi dar
5701
Linden,
La
Grange, IL
Dr.
Adolfui
ir
Jadvygai
Raugiene ir Virgus Volertas.
x A.a. Vinco ir Emilijos
vaišinosi darbščiųjų šeiminin
60525,
tel.
1-708-246-8241.
Damušiams.
išvykstantiems
VVashingtono apylinkė - Kasteniu, labdaringas palikikių paruoštais pietumis.
(sk)
Valteris Bendikas apsigyvenimui Lietuvoje, sek Dale Lukiene. pina., 10622 ma>. Lietuvos našlaičiams pa
madieni, gegužes 25 d. Ateiti Great Arbor Drive. Potomoc. skyrė $5000. Tai 11 vaiku
ARAS ROOFING
ninku namuose ruošiamas at MD 20850. tel. 301-983-0763. trims metams parama. Dėko
moji dainininke N'r::<>.i NekrašiuM laiko žymaus Lietuvos
MUZIKOS IR DAILIOJO
Arvydas Kiela
krepšininko, NBA Portland Trail Blazera komandoje žaidžiančio Arvydo
sisveikinimas. Norintieji atsi nares Ina Aureille ir Joana jame' „Lietuvos Našlaičių
ŽODŽIO POPIETĖ
Dengiame ir taisome
Salmnio su jo autografu batus, kuriuos bus galima laimėti, atėjus |
sveikinime dalyvauti yra pra Vaičiulaitiene.
„SEKLYČIOJE"
globos" komitetas, 2711
visų rusiu s t o g u s
..Saulutes*. Lietuvos vaiku globus būrelio, rengiama koncertą ši sekma
šomi iki gegužes 21 d. pranešti
A
n
t
r
a
m
e
rajone
—
Eli/a\\Vst 71 St.. Chicago, IL
dieni, gegutes 18 d . i vai \i p . Jauninto centre Koncertas pavadintas
Tel
630-257 0716
Kiekvienos savaites trečia Irenai Polikaitienei. tol.630- beth. N-I
dr Dalia Bitė- 6062!).
prasmingu vardu „Šypsenėle", nes ><> \» 'Inas, skiriamas našlaičiu Lietu
Skambinti
po 6 v v
dienis yra tapęs susibūrimo 257-2022.
niene. pirm., 36 Second St.,
'sk'
voje paramai, iššauks ne viena šypsenėle tų vaikučiu veideliuose
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