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Lietuvos ir Rusijos prezidentai
aptarė sienos derybas ir
susitikimą Maskvoje
Vilnius-Maskva, gegužės
2 1 d . (BNS) — Lietuvos ir Ru
sijos prezidentai Algirdas Bra
z a u s k a s ir Boris Jelcin tre
čiadienį telefonu aptarė val
stybinės sienos derybų eigą.
P a s a k Lietuvos prezidento
spaudos tarnybos, pokalbyje
buvo svarstyta A. Brazausko
vizito į Maskvą galimybė.
Tuo tarpu B. Jelcin spaudos
t a r n y b a konkrečiau
teigia,
k a d vizitas numatytas šį ru
denį, ir svarbiausiu jo akcentu
t a p s valstybių sienos sutarties

Pasaulio

kandidatūrą, pradėta nagri
nėti galimybė paremti V.
Adamkų būsimuosiuose rin
kimuose. Tačiau, jeigu būtų
nustatyta, kad pagal vei
kiančius įstatymus V. Adam
kus negali kandidatuoti į pre
zidentus, LSDP savo gretose
ieškos kandidato į valstybės
vadovo postą.

New Y o r k a s . Jungtinės Tautos skelbia esančios pasi
ruošusios bendradarbiauti su naująja Zairo vadovybe, užė
musia valdžią po 7 mėnesius trukusio pilietinio karo. J T gene
ralinis sekretorius Kofi Annan išreiškė viltį, kad naujasis vado
vas Laurent Kabila sukurs visų politinių jėgų atstovaujamą
laikinąją vyriausybę. Nauji Zairo vadovai yra sulaukę nemažai
paramos. D. Britanija sveikino L. Kabila pareiškimą, kad jis
remia demokratiją. Japonija taip pat nurodė, tikriausiai pripažinsianti naują valdžią.
B r i u s e l i s . Europos Sąjunga (ES) trečiadienį pasmerkė Tur
kijos įsibrovimą į Šiaurės Iraką ir pasiūlė politiškai spręsti
nesutarimus su kurdų sukilėliais, užuot naudojus karines prie
mones. Turkijos vyriausybe turėtų gerbti žmogaus teises ir ne
kelti grėsmes nekaltų civilių gyventojų gyvybei, sakoma t r u m 
pame Briuselyje paskelbtame pareiškime.

Vilnius, gegužes 21 <: BNS Vyriausybė trečiadienį išimues tvarka leido bendrovei „Klaipėdos hidrotechni
ka" išgauti ir parduoti gintarą, esantį Smeltės telkinyje, nes ši įmone laimėjo tarptautini konkursą statyti ter
minalą Klaipėdos uoste. Smeltės telkinyje yra apie 5-7 tonos gintaro, kurio, vyriausybės nuomone, negalima
prarasti — jis turi būti išgautas. Gintaro gavybą įmonė turi baigti gegužes mėnesį, kad nebūtų sustabdytas
Briuselyje suderintas terminalo statybos laikas. Kitu atveju Europos Sąjungos PHARE programa gali nutrauk
ti finansavimą.
Juozo Polio nuotr.: Klaipėdos prekybos uostas.

Amerika vienodai laukė ir
Lietuvos prezidento, ir Seimo
pirmininko

Vilnius, gegužės 21 d.
(BNS) — Amerikos ambasada
Vilniuje pareiškė, kad ji ir
JAV Valstybės departamentas
visiškai rėmė tiek Lietuvos
prezidento, tiek ir Seimo pir
mininko vizitus į Jungtines
Valstijas.
G a n a retas tokio pobūdžio
pareiškimas paskelbtas atsi
liepiant į „pastarojo meto dis
kusijas spaudoje dėl JAV ir
Lietuvos santykių".
Komentuojamų
„diskusijų"
Vilnius, gegužės 21 d. Švenčionių rajone, o dokumen esmė pareiškime nekonkreti(BNS) — Vyriausioji rinkimų tai turi būti iteikti iki šio sek
komisija (VRK) antradieni įre madienio.
Pirmasis Šventojo
gistravo 7 partijas, keliančias
Kovo 23 d. vykusius rinki
Sosto atstovas
savo kandidatus pakartoti mus Švenčionių rajone laimėjo
niuose rinkimuose į Švenčio Liberalų sąjunga, tačiau visos
baigia misiją
nių rajono tarybą.
tuomet šiame rajone rinki
Lietuvoje
Dėl rajono tarybos 25 vietų muose dalyvavusios partijos,
birželio 29 d. įvyksiančiuose išskyrus Lenkų rinkimų ak
rinkimuose ketina varžytis ciją, apskundė rinkimų rezul
Konservatorių, LDDP, Krikš tatus, aiškindamos, kad buvo
čionių demokratų, Valstiečių. perkami rinkėjų balsai ir ne
Socialdemokratų ir Moterų buvo sudarytos vienodos sąly
partijos bei Liberalų sąjunga.
gos visoms partijoms rinkimų
Kol kas kandidatų nekelia metu.
Lenkų rinkimų akcija, dalyva
Vyriausioji rinkimų komisi
vusi rinkimuose kovo 23 die ja, o vėliau ir Vilniaus Apygar
ną.
dos teismas pripažino buvus
VRK dar lauks kitų partijų šiurkščiu rinkimų įstatymų
pareiškimų iki šio penktadie pažeidimų, kurie turėjo įtakos
nio, tada ji ketina galutinai rinkimų rezultatams, ir pri
patvirtinti partijas,
kurios pažino rinkimų
rezultatus
kels kandidatus
rinkimams Švenčionyse negaliojančiais.
V. Adamkus ketina birželio
pradžioje atvykti į Lietuvą su
teisininkais
aiškintis gali
mybes kelti savo kandidatūrą
šių metų pabaigoje įvyksian
čiuose prezidento rinkimuose.

Švenčionių rajone partijos
ruošiasi „kovai" dėl
savivaldybės

Radijo ir televizijos darbuotojai
sutarė laikytis įstatymų
Vilnius, gegužės 21 d.
(BNS) — Radijo ir televizijos
komisija ir Radijo ir televizijos
asociacija parengė bendrą do
kumentą, kuris ateityje turėtų
padėti išvengti nesusipratimų.
Trečiadienį vykusiame Ra
dijo ir televizijos asociacijos
posėdyje, kuriame taip pat
dalyvavo Radijo ir televizijos
komisijos pirmininkas Riman
t a s Šukys, parengtas bendras
pareiškimas, numatantis, kad
reikia laikytis Visuomenės in
formavimo 27 str., numatan-

čio, kad visi komisijos posė
džiai yra atviri.
..Radiocentro" direktorius,
Radijo ir televizijos asociacijos
narys Gintautas Babravičius
sakė. kad šis dokumentas nu
matė, jog uždari komisijos pa
sitarimai negalės turėti juri
dinės galios.

* Visoje Lietuvoje trečia
dienį apie vidurdienį 3 mi
nutes ūžė 1,237 perspėjimo
apie nelaimę sirenos; taip
Krašto apsaugos ministerijos
Civilinės saugos departamen
t a s tikrino perspėjimo siste
mas.

Konfliktas tarp radijo ir te
levizijos leidimų išdavėjų bei
transliuotojų kilo praėjusią
savaitę, kai iš RTV komisijos
posėdžio buvo išprašytas aso
ciacijos viceprezidentas, radijo
stočių ,.M-1" ir „M-l Plius" sa
vininkas Hubertas Grušnvs.

Pareiškime taip pat numa
tyta garantuoti firmoms, tei
kiančioms verslo planus leidi
mams gauti, kad informacija
nebus viešai platinama ir ne
pateks konkurentams.

naujienos

*R*miantis DPA, Reuter, BNS. INTERFAX. ITAR-TASS, BelaPAN". RIA žinių
agentūrų yranešimais.

pasirašymas.
Prezidentas A. Brazauskas
nurodė gegužės pradžioje kol
kas dar deramą sienos sutartį
kaip sąlygą savo vizitui į
Maskvą. Pokalbio metu jis tei
giamai įvertino Rusijos ir
NATO susitarimą, kurį pla
nuojama pasirašyti gegužės
27 d. Paryžiuje.
Abu prezidentai pabrėžė ge
rus Lietuvos ir Rusijos santy
kius bei patvirtino principinę
nuostatą toliau plėtoti gerą
kaimynystę.

Socialdemokratai ketina remti
V. Adamkų prezidento
rinkimuose
Vilnius,
gegužės 20 d.
(Elta) — Lietuvos Socialde
mokratų partija (LSDP) svars
to galimybę paremti būsimuo
siuose prezidento rinkimuose
JAV gamtosaugininko Valdo
A d a m k a u s kandidatūrą, jeigu
ji būtų keliama ir jeigu ši kan
d i d a t ū r a būtų
įregistruota.
Galutinai šiuo klausimu so
cialdemokratai ketina apsis
pręsti savo suvažiavime rug
sėjo mėnesį.
Elta iš patikimų šaltinių
LSDP sužinojo, kad socialde
mokratų vadovui Aloyzui Sa
kalui atsisakius kelti savo
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V i l n i u s , gegužes 21 d.
(BNSi — Savo misiją Lietu
voje baigia vienas pirmųjų į
nepriklausomybe
atkūrusią
Lietuvą atvykusių diplomatų
Šventojo Sosto Apaštalinis
nuncijus arkivyskupas Justo
Mullor Garcia.
Trečiadienį prezidentas Al
girdas Brazauskas pasirašė
nutarimą apdovanoti išvyks
tantį nuncijų Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino 1ojo laipsnio ordinu už paramą
stiprinant Lietuvos nepriklau
somybe ir pastangas įtvirti
n a n t valstybes tarptautinį pri
pažinimą bei plėtojant Šven
tojo Sosto ir Lietuvos santy
kius.
Nunciatūroje teigiama, kad
kol kas nežinoma, kas bus ki
tu Šventojo Sosto atstovu Lie
tuvoje. Penkerius su puse me
tų Vilniuje dirbos J. M. Garcia
Lietuvą paliks birželio 1-ąją.

dentu Al Gore pareiškė, kad
Seimo pirmininkas „sumaišė
akcentus", ir kad jam derėjo
susitikinėti su Kongreso vado
vais, o ne vykdomosios val
džios atstovais.

V a š i n g t o n a s . JAV administracija paskyrė specialų pasiun
tinį karo nusikaltimų klausimais, siekdama sutvirtinti taikos
procesą Bosnijoje po JAV kariuomenės pasitraukimo iš šios ša
lies, numatyto kitais metais, trečiadienį pranešė laikraštis
..Vv'ashington Post". Laisvuoju ambasadoriumi paskirtas David
Scheffer, kuris karo nusikaltimų klausimais artimai bendra
darbiavo su valstybes sekretore Madeleine Albright. kai ji buvo
JAV ambasadorė JT. Tarptautinis karo nusikaltimų tribunolas
Hagoje pareiškė kaltinimus 76 asmenims, bet nė vienas karą
inicijavusių vadovų dar nebuvo teisiamas. Iki šiol baigtas tik
vienas teismo procesas, ir 67 kaltinamieji tebėra laisvėje.
Tel Aviv. Palestiniečiai, parduodantys žemę žydams, yra iš
davikai, kuriems gresia mirties bausme, trečiadienį interviu Iz
raelio dienraštyje pareiškė palestiniečių vadas Yasser Arafat.
Izraelio premjeras Benjamin Netanyahu palestinieeh.' pa
reiškimus pavadino „žudančiais, siaubingais ir rasistiniais".

narna, tik pabrėžiama, kad
ambasada turi „puikius darbo
V. Landsbergis į tai atsikir
T i r a n a . Albanijos prezidentas Sali Berisha, nusileisdamas
santykius su prezidentu Bra
to
pasiūlymu
prezidentūrai
svarbiausiems
opozicijos reikalavimams, antradienį paskelbė,
zausku ir parlamento pirmi
geriau
susipažinti
su
JAV
ad
kad
laikinajai
socialistų
vyriausybei bus leista skirti centrinę
ninku Landsbergiu bei jų ko
ministracine sistema, primi rinkimų komisiją, kuri surengs birželio 29 d. įvyksiančius rin
mandomis".
nęs, kad viceprezidentas drau kimus. Premjeras prižiūrės šių rinkimų eigą, tačiau jis t u r ė s
Seimo pirmininkas ir prezi
lemiamą balsą dėl vyriausybes parinktų rinkimų komisijos na
ge yra ir Senato vadovas.
dentūra po V. Landsbergio vi
rių.
Prezidentūra jau porą kartų
zito į Vašingtoną pasikeitė
Belfast. Airijos partija „Sinn Fein". kuri yra Airijos Respub
kandžiomis pastabomis, ku yra reiškusi nustebimą dėl, jos
rios, greičiausiai, sukėlė JAV vertinimu, pernelyg intensy likos armijos (IRAj politinis sparnas, trečiadienį atnaujino de
ambasados reakciją.
vios Seimo pirmininko veiklos rybas su britų atstovais po to. kai oficialūs kontaktai buvo
Prezidento atstovas spaudai užsienio politikos srityje, kuri „įšaldyti" net 16 mėnesių. Šiomis derybomis siekiama atgaivin
po V. Landsbergio susitikimo yra prezidento, vyriausybės ir ti Šiaurės Airijos taikos viltis, kurios žlunga dėl religinės ir po
litinės nesantaikos.
Vašingtone su JAV viceprezi URM kompetencijoje.
M i n s k a s . Rusija kol kas nepasirengusi kalbėti apie bendros
su Baltarusija valstybės kūrimą, trečiadienį Minske pokalbyje
su žurnalistais pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenko, duodamas suprasti, jog dabartinė Rusijos vadovy
bė nesutiks surengti naujus prezidento ir parlamento rinki
Vilnius, gegužės 21 d.
Tačiau jis kalte verčia tik mus, kurie yra būtina sąlyga bendrai federacinei valstybei
BNS) — Visuomenės nerimą ankstesniems Vidaus reikalų įkurti: bendra valstybė reiškia, kad yra bendra vadovybė.
sukėlusioje Ypatingojo archy ministerijos vadovams. „Mes
S e u l a s . Laivų statyklos elektrikas Lech VValęsa. Gdanske
vo sunaikinimo istorijoje kal per tuos kelis mėnesius turė
įkūręs profsąjungų judėjimą, o vėliau nuvertęs komunistinį re
tais pripažinti du Vidaus rei jome labai daug darbo, kovo žimą, trečiadienį atvyko į Seulą skaityti paskaitų. Korėjos uni
kalų ministerijo- pareigūnai dami su nusikaltėliais, ir versitetas, kuris yra viena geriausių privačių aukštojo mokslo
— operatyvinės tarnybos vir nespėjome užsiimti bylų ar įstaigų Pietų Korėjoje, buvusiam Lenkijos prezidentui suteikė
šininkas Vytautas Telyčėnas chyvais", sakė J. Adomaitis.
darbo santykių garbės profesoriaus vardą.
ir Informatikos ir ryšių depar
Abu minėtieji kaltinamieji
Maskva. Dauguma Rusijos Valstybes Dūmos deputatu ritamento direktorius Idelfon- pareigūnai, viceminisfo teigi
taria
Rusijos susivienijimo su Armėnija idėjai. t r e č i a J i e ų
sas Barauskas.
mu, buvo tiesiogiai atsakingi
spaudos
konferencijoje pareiškė deputatų grupes „Liaudies
Šią istoriją tyrusios Vidaus už visus 9 naikinimus. Be to,
valdžia"
vadas
Nikolaj Ryžkov, pranešdamas, kad Rusijos ir
reikalų ministerijos komisijos jie neinformavo apie planuo
Armėnijos
susivienijimo
siekiančios „Armėnijos liaudies inicia
vadovas, viceministras Julius jamą naikinimą nei ministro
tyvos
organizacijos"
kreipimuisi
pritarė 253 parlamentarai. Ši
Adomaitis trečiadienį spaudos Vidmanto Žiemelio, nei kitų
organizacija
pradėjo
rinkti
parašus
tokiai idėjai remti ir ketina
konferencijoje sa.-;ė, kad med Vidaus reikalų ministerijos
Armėnijoje
surengti
referendumą
dėl
jos prisijungimo prie Ru
žiaga bus perdu'ca Generali vadovų.
sijos ir Baltarusijos Sąjungos.
nei prokuratūrai kuri nusta
tys, ar pareigūnu veiksmuose
B r a t i s l a v a JAV antradienį atmetė prašymą užtikrinti Slo
* L i e t u v o s v a l s t y b i n ė mo
nėra nusikaltimo -udėties.
k e s č i ų inspekcija 744.000 litų vakijos saugumą, jeigu ji oficialiai pasiskelbtų neutralia vals
Gegužės pradz.oje Vidaus baudą skyrė bendrai Lietuvos tybe. Ultradešiniosios Slovakijos nacionalines partijos ' S N P 1
reikalų ministerijoje buvo su ir Vokietijos įmonei UAB vadovas Janas Slota pirmadienį per susitikimą su JAV amba
daryta komisija a skinti spau „Max'o pramogos". Ši suma sadoriumi klausė, ar tokia saugumo garantija būtų įmanoma.
doje paskelbtiems faktams, sudaro 25 proc. paskutiniųjų Ambasadorius Ralph Johnson paaiškino, kad JAV pripažįsta ir
jog iš VRM galėj< )ūti išvežtos 12 mėnesių įmones apyvartos. gerbia kitų valstybių neutralumo nutarimus, tačiau nesuteiks
ir popieriaus fabrike sunaikin Bendrovė nubausta už didelį minėto pobūdžio saugumo garantijų, sakoma pareiškime, kurį
tos kai kurios 1954 m. opera alkoholinių gėrimų kiekį, ne antradienį paskelbė JAV ambasada Bratislavoje.
tyvinės bylos, K irios turėjo pažymėtą privalomomis ban
M a s k v a . Rusijos liberaliosios demokratinės partijos vadovas
būti perduotos Vpatingajam derolėmis. Tai didžiausia bau
Vladimir
Zirinovskij trečiadienį pasmerkė naująjį Rusijos ir
valstybės archyvu:.
da, kurią mokesčių inspek
NATO
susitarimą,
palygindamas jį su žlugusiu 1939 m. Sovie
Viceministras ' Adomaitis toriai ir Vidaus reikalų mi
tų
Sąjungos
ir
nacistines
Vokietijos paktu. ..Jis labai primena
informavo, kad Vidaus reikalų nisterijos Policijos departa
1939
metų
Ribbentropo-Molotovo
paktą. Mes sudarėme nepuo
ministerijos bylo- per pasta mento pareigūnai yra paskyrę
limo
paktą,
o
kas
įvyko,
nepraėjus
dvejiems metams? Tiesiogi
ruosius penkerių- metus buvo
nuo „žiaurios akcijos" pradžios
nis puolimas. Rusija arba turės tapti NATO tarnaite, arba
naikinamos 9 k . r t u s . Kiek vasario mėnesį.
NATO pradės karą prieš Rusiją", sake V. Zirinovskij Valstybės
vieną kartą buvo -unaikinama
Dūmoje.
ta medžiaga, kur ti pagal so
* Vroclave (Lenkijoje)
vietinius įstatyir.us įsigalio antradienį prasidėjo uždaras
davo senaties terminas, nors teismo procesas, kuriame 48 našlaičių viešnagių Lenkijos
KALENDORIUS
pagal 1991 m. .riimtą įsta m. lenkas kaltinamas našlai šeimose programą. Kol skan
Gejružės 22 d.: Julija, Rita.
tymą, tokia mc.žiaga turė tės iš Lietuvos seksualiniu dalo tyrimas nebaigtas, Lietu
davo būti perduota Ypatinga tvirkinimu. 9 metų mergaite vos valstybinės institucijos su Elena. Aldona. Eimantas
jam archyvui. ..Klaidos buvo iš Pabradės internatines mo stabdė internatų auklėtinių
( i e g u ž e s 23 d.: Dezidenjus,
daromos iš inerc; >s", sakė VR kyklos pateko Ryszard B. išvykas pas globėjus Lenki AndriPius. Merkurijus, Gertau
ministras.
..globon" per Lietuvos lenkų joje.
tas

VRM surado Ypatingojo archyvo
sunaikinimo kaltininkus
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DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI
D E T R O I T , MI
ATEITININKU ŠEIMOS
ŠVENTĖ
Detroito ateitininkai šeimos
šventę švenčia birželio 8 d.,
sekmadienį. 10:30 vai. orga
nizuotai su vėliavomis daly
vaudami šv. Mišių aukoje Die
vo Apvaizdos bažnyčioje. Po
Mišių
parapijos
svetainėje
iškilmingas
įžodžio
aktas.
Rusnės Kasputienės paruošti
keli jaunučiai duos įžodį. Bus
veiklos pranešimai. Kalbės
svečias iš Čikagos dr. Audrius
Polikaitis, Ateitininkų federa
cijos tarybos vicepirmininkas.
Jaunučių globėjų — Ritos Gie
draitienės ir Almos Jankienės
surežisuotą linksmą vaidi
nimėlį vaidins jaunučiai. Po to
šeimyniškos suneštinių vai
šės. Šventę rengia Detroito
ateitininkų sendraugių valdy
ba, kurią sudaro Pranas Za
ranka, Nijolė Lapšiene ir Be
nediktas Neverauskas, pade
dant būriui paslaugių narių ir
jaunučių
tėvų.
Moksleivių
kuopos globėja yra Nida Rolando-Katinienė, jai talkina
Rima Janukaitytė.
Rengėjai
ŠV. ANTANO ATLAIDAI
Šv. Antano parapijos globėjo
šv. Antano šventė — atlaidai
bus švenčiami sekmadienį,
birželio 8 d. Šv. Mišių metu
giedos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio.
Po Mišių parapijos svetainėje
bus galima pasivaišinti namų
gamybos patiekalais. Bus ir
. gausių laimikių laimėjimai.
Kad laimėjimai būtų patrauk
lesni, prašome dovanų laimė
jimo stalui. Dovanas ir pini
gines aukas galima įteikti Re
ginai Juškaitei sekmadieniais
po Mišių. Klebonas kun. Al
fonsas Babonas kviečia visus
gausiai atsilankyti ir paremti
parapiją, kartu su parapi
jiečiais švęsti šv. Antano
šventę — atlaidus. Šv. Antano
parapijoje visuomet gera, link
sma ir smagu. Nesigailėsite
atsilankę!
Regina J u š k a i t ė
PRISIMINTAS
AJV. KOSTAS ČIUŽELIS
Gegužės 18 d., Šv. Antano
bažnyčioje buvo aukojamos šv.
Mišios už a.a. Kosto Čiuželio
sielą, mirusio 1996 m. gegužės
17 d. A.a. Kostas Čiuželis bu
vo Šv. Antano parapijos choro
mecenatas. Po Mišių velionio
įnašą į choro ir parapijos veik
lą apibūdino Stefanija Kaunelienė. Vaišes paruošė velionio
globėjai Elena ir Vincas Žebertavičiai.
„PILĖNU" STOVYKLOS
ATIDARYMAS
Šių metų gegužės 25 d. vyks
..Švyturio" jūrų šaulių stovyk
los „Pilėnai" atidarymas. Var
tai bus atdari nuo ankstyvo

(USFS-M1IM)
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ryto. Sesės švyturietes vaišins
lietuviškais valgiais ir ska
niais pyragais, o broliai pri
žiūrės, kad netrokštumėte.
Kviečiame visus dalyvauti ir
tuo paremti mūsų gražiuosius
„Pilėnus".
p i l ė n ų " atidarymą rengia
kuopos valdyba.
„ARO"KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės 18 die
ną, vyko Lietuvių Bendruo
menes Detroito apylinkes me
tinė gegužinė-koncertas. Prieš
koncertą Dievo Apvaizdos baž
nyčioje šv. Mišias aukojo bu
vęs klebonas kunigas Viktoras
Kriščiūnevičius,
skaitinius
skaitė Linas Orentas. giedojo
Edvardas Skiotys ir Pranas
Zaranka. Keletą giesmių pa
giedojo Toronto vyrų choras
.Aras", diriguojant ir vargo
nais pritariant choro vadovei
Lilijai Turūtaitė. Po pamaldų
gegužinės dalyviams skaniai
pasivaišinus, vyko koncertas
Kultūros centro salėje. Kon
certavo Toronto vyrų choras

Gerai nusiteikę svečiai Los Angeles lietuvių Pe:.i;ninkų klubo š.m, balandžio 27 d. Šv. Kazimiero parapijos
salėje rengtoje „linksmoje popietėje". Iš k.: J. Čekanauskiene, A. Tumas, Milkovaičiai, R. Šakienė, Dovydaičiai,
A Pavasaris ir Lietuvos gen garbės konsulas V. Čekanauskas.

Buvo geros vaišės, o kas norėjo, prie akordeono muzikos,
galėjo pamiklinti ir sustingušias kojas. Šio renginio pelnas
— 500 dol., paskirtas Pietryčių Lietuvos lietuviškoms
mokykloms ir jose sunkiose
sąlygose dirbantiems mokyto
j a m s remti. Pinigai jau nuga
benti į Lietuvą.
Šiuo metu pensininkų klubo
valdybą sudaro: pirm. Danutė
Kaškelienė,
vicepirmininkai
— Česlovas Norkus ir Bronius
Stančikas, sekretorė Salomėja
Šakienė, renginių vadovė Ona
Deveikienė, iždininkas Juozas
A r a s " . Chorui dirigavo ir solo Katilius.
padainavo dirigentė Lilija Tu
Ig.M.
rūtaitė, akompanavo muzikė
Vitalija Paulauskaitė. Prane D A Y T O N A B E A C H , F L
šėjas buvo choristas Vytautas
Pečiulis, kuris pasižymėjo sa
PAGARBIAI
vo originaliu kiekvienos daiPRISIMINTOS
n'os apibūdinimu ir deklama
MOTINOS
vimu. Koncerte dalyvavo pil
Š.m. gegužės 11 d. Lietuvių
nutėlė salė muzikos ir dainos
mylėtojų. Koncertą A r o " dai klubo valdyba, vadovaujama
nininkai atliko gražiai ir susi Jono Daugėlos, suruošė gražų
laukė daug klausytojų plo Motinos dienos minėjimą.
Minėjimas pradėtas lietu
jimų. Pasibaigus koncertui,
padėkos ženklan dirigentė ir viams skirtomis pamaldomis,
akompaniatorė buvo apdova Prince of Peace bažnyčioje, Ormond Beach.
notos gėlėmis.
Šv. Mišias aukojo kun. Ričard Grasso, pamokslo metu
LOS ANGELES, CA
nuoširdžiai sveikindamas šio
lietuvių telkinio ".otinas, pri
siminė ir lietu
tautos iš
PENSININKAI DIRBA
tvermingąsias motinas, linkė
IR LINKSMINASI
jo joms laimės ir gražiausios
ateities. Pamaldas praturtino
Los Angeles pensininkų klu Motinos dienai skirtos giesbas susiorganizavo 1984 m. mės, giedamos choro „Sie
Keletą metų jam pirmininka tynas", muz. Antanui Skridu
vo J . Kaributas. Tikslas — rū liui vadovaujant. Skaitymus ir
pintis narių gerove, artimes tikinčiųjų
savos
kūrybos
nių santykių palaikymu, savi maldą skaitė Kazimieras Ba
tarpine pagalba, lietuviškų nanas, pradžioje perskaitęs
papročių tęstinumu. Klubas savo kūrybos - prieš daugelį
ruošia įvairias ekskursijas; metų mamytei skirtą eilėraštį.
buvo ekskursijų net į užsienį.
Aukas nešė trys motinos:
Klubas parapijos salėje ruo Ona Žolynienė, Jadvyga Bart
šia popietes, į kurias su pra kienė ir Natalija Subačienė.
nešimais kviečia gydytoją ar Šv. Mišių aukoje pagarbiai
advokatą painformuoti aktua prisiminėme gyvas ir mirusias
liais pensininkams sveikatos motinas.
ar teisiniais klausimais. Rūpi
Po pamaldų salėje buvo tę
namasi ir ligoniais, kad jie siamas minėjimas.
nebūtų palikti vieniši. Rengi
Klubos pirmininkas Jonas
nių pelnas skiriamas Lietuvos
Daugėla labai trumpu žodžiu,
ir Amerikos lietuvių spaudai
pagarbiai pasveikino visas
ir kitiems svarbiems lietu
motinas, prisiminė jų pareigas
viškiems reikalams remti.
savoje tautoje, ugdant kartas
Paskutinis klubo renginys tėvynėje ir išeivijoje. Žodis
š.m. balandžio 27 d. vyko Šv. trumpas, bet daug pasakantis
Kazimiero parapijos salėje. ir įsimintinas.
Svečius populiariomis daino
Meninę programą atliko cho
mis linksmino trys sesutės ras „Sietynas", vadovaujamas
Grikavičiūtės. Poetė Danutė muz. Antano Skridulio. Buvo
Mitkienė-Mickutė sukūrė ta padainuota šešetas gražių,
proga eilėraštį, kurį artis meilę mamytėms ir Lietuvai
tiškai perskaitė Dramos sam — visų
motinų Motinai,
būrio narė Ema Dovydaitienė. išsakančių dainų. Solo dvi dai
nas padainavo Juoze Dau
gėlienė. Meninė programa
taip pat trumpa, bet paliko

Nuolatinei „Draugo" bendradarbei, detroitiškei Reginai Juškaitei
(dešinėje) (teikiamas padėkos pažymėjimas ir prel J. Prunskio įkurto
specialaus fondo dovana š.m. gegužės 3 d. vykusiame „Exultate" koncerte
Jaunimo centre Koncertą rengė „Draugas"
Nuotr. Jono Kuprio

šventišką nuotaiką ir šiltus
jausmus mūsų mylimoms ma
mytėms. Juoze Daugėliene
pasveikino motinas „Sietyno"
vardu ir pasidžiaugė, kad
chore dainuoja „pulkas" mo
tinų.
Pirmininkas išreiškė padėką
„Sietynu;", vadovui muz A
Skriduliui, klubo valdybai,
ypač darbščiosioms valdybos
narėms Anicetai Mažeikienei
ir Danutei Šilbajorienei bei vi
siems, prisidėjusiems prie šios
šventės ruošimo. Po to buvo
trumpi pranešimai. LB apyl.

pirmininką? Mindaugas P e t r i kas kalbėjp apie būsimus renginius. Kazimieras B a r ė n a s ,
TS-Lietuvos
konservatorių
grupės Daytona Beach seniūnas, po.itiniu p r a n e š i m u
ragino rašyti laiškus JAV Se
nato ir Kongreso n a r i a m s dėl
Lietuvos pnemimo į NATO.
Algirdas Šilbajoris, rinkimų
į LB Tarybą komisijos pirmi
ninkas, rag-.no atlikti pareigą
ir balsuoti už pasirintus k a n 
didatus į XV LB Tarybą.
Siuntinių persiuntimo „Atlanta", St. Petersburge, įstaigos vedėjas Rimas J o n i k a s pa
pasakojo apie šios įstaigos at
liekamas paslaugas, siuntinių
į Lietuvą persiuntimo- tvarką,
kainas ir kad jų įstaiga paims
iš Daytona Beach s i u n t i n i u s
nustatytu laiku.
V. Lanyte. aktyviai dirbanti
su A.P.P.LE., dėkoja už pa
ramą šiai institucijai ir klubo
valdybai už 300 dol. auką.
Po pranešimo dalyviai buvo
pavaišinti.
Šioje šventėje dalyvavo gra
žus būrySiJri'aytoniškių ir kele
tas svecic. su kuriais su
pažindino klubo pirmininkas,
Jonas Daugėla. Visoms moti
noms tebūnie šviesūs ir lai
mingi metai.
PAGERBTA
VALYT$ SKRIDULLENĖ
Muz. Antano Skridulio ištikimoji gyvenimo palydovė
gegužės mėn. pradžioje šventė
savo gražaus amžiaus gimta
dienį. Ta proga gegužės 6 d.
svetingieji" Joana ir V y t a u t a s
Grybauskai į savo n a m u s suk
vietė nemaža būrį savo ir Va
lytės bei muz. Antano Skridu
lių draugų. Šeimininkas Vy
tautas Grybauskas pasveikino
svečius, ypač gražiais linkė
jimais gimtadienį švenčiančią
Valytę
Skridulienę,
pasi
džiaugė draugų nuoširdumu,
sukaktuvininkei palinkėjo dar
daug gražių gimtadienių, pas
veikino ir Vytautą Abraitį,
neseniai šventusį gimtadienį
ir Jurgį Janušaitį — varda
dienį.
Valytė Skridulienė jautriai
padėkojo Joanai ir Vytautui
Grybauskams už
šią gra
žią jai
suruoštą
šventę,
gėrėjosi draugų nuoširdumu.
Joanai
Grybauskienei
su
kalbėjus maldą, svečiai pra
dėjo vaišintis, o vaišių metu
visų svečių vardu žodį tarė
Jurgis Janulaitis,
Įvertin
damas Valytes jautrumą, šir

dies kilnumą, svetingumą ir
vaišingumą, jos paramą savo
gyvenimo draugui muz. Anta
nui
Skriduliui.
Kalbėtojas
prisiminė Skridulių įnašą į šio
telkinio kultūrinį gyvenimą.
Gimtadienį švenčiančią Valytę
pasveikino rašytoja
Birutė
Pūkelevičiūtė, parinkusi tai
progai labai tinkamą Bernar
do Brazdžionio eilėraštį.
Besivaišinant ilgokai vyko
nuoširdūs pokalbiai, vis be
sidžiaugiant šio telkinio lietu
vių gražiu sugyvenimu.

ĮDOMI JOANOS
GRYBAUSKLENĖS
PASKAITA
Lietuvių
Bendruomenės,
Daytona Beach apylinkės val
dyba, vadovaujama Mindaugo
Petriko dar nepavargo. Kiek
vieno mėn. pirmą trečiadienį
Hommers restorane dar suruošiami pabendravimo pie
tūs, kurių metų turime progos
pasigėrėti gerais kalbėtojais,
įdomiomis temomis.
Gegužės 7 d. į popietę susi
rinko arti 60 asmenų. Pirmi
ninkas Mindaugas Petrikas,
pasveikinęs ir pasidžiaugęs
gražiu dalyvių skaičiumi ir
dėmesiu tokiems pabendravi
mams, pakvietė Joaną Grybauskienę pakalbėti apie vy
resnio amžiaus žmones lie
čiančias problemas.
J o a n a Grybauskienė aplan
kė Port Orange veikiančius
namus, kuriose teikiama pa
galba beviltiškai sergantiems
ligoniams. Ji susipažino su tų
namų administracija, porei
kiais ir sąlygomis. Namai, esą,
moderniškai įrengti, labai gra
žūs, gera tvarka. Beviltiškai
sergantiems ligoniams iki pat
mirties čia teikiama reikiama
globa, maistas, priežiūra. Ji
sakė, kad
ir
lietuviams,
ištikus tokioms nelaimėms,
reikėtų šios įstaigos globa pa
sinaudoti, o norintiems arčiau
susipažinti, ji sudarytų sąly
gas tuos namus aplankyti.
Paskaita informatyvi, labai
naudinga informacija tokiose
nelaimėse.
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$40 00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
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(U.S.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
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$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
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BUSIMIEJI RENGINIAI
Birželio 4 d. LB pabendravi
mo pietūs vyks įprastoje vie
toje.
Skaudžių birželio
įvykių
minėjimas ruošiamas birželio
15 d. Pradžioje lietuviškos pa
maldos (įprastu laiku). Po pa
maldų salėje prisiminsime
skaudžiąją tautos dramą —
birželinius įvykius, vykdytus
Lietuvos okupantų. Minėjime
kalbės viešnia iš St. Petersburgo, visuomenininke Angelė
Kamiene. Dalyvaus choras
„Sietynas", vadov. muziko An
tano Skridulio.
Jurgis Janušaitis
ELIZABETH, N J

• Ilgiausias ir seniausiai
veikiantis Lietuvoje funiku
lierius (keltuvas) yra Kaune, Ža
liakalnyje. Jis baigtas statyti
1931 m. liepos mėn. Funikulie
rius veikia nuo 1931 m. rugpjū
čio 5 d. Atstumas tarp stotelių
150 m, vagonai rieda 142 m. Ke
lionė trunka 1 min. 38 sek.
UNAS SIDRYS. M.D.
Akių ligos / Chinjgija
9830 S Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 706-6364022
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709
ARAS ZLJOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogaen Ave.. Sucte 310
Naperville. IL 60563

TeL (630)527-0090
3825 Highland Ava- 3- • " :
LIETUVIŲ FESTIVALIS
Tower 1 .Suite 3C
Sekmadienį, birželio 8 d.,
Oownef3 Grove. IL 60515
TeL (630)4354120
tuoj po 11 vai. ryto šv. Mišių,
Šv. Petro ir Povilo parapijos
UH.LPklHklKIS
svetainėje, 216 Ripley Place,
DANTŲ GYDYTOJA
Elizabeth, New Jersey 07206, 9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
vyks didžiulis lietuvių festi 1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
valis. Bus skanių lietuviškų
Tai. (708)598-4055
patiekalų, gintaro dirbinių,
Valandos pagal susitarimą
bus galima nusipirkti lietu
viškų skanumynų ir duonos.
DR. JOVITA KERELIS
Linksmojoje dalyje — lietu
DANTŲ GYDYTOJA
viška muzika ir pasirodymas
9625 S.79th Ave., Htekory Hflto, IL
jaunių tautinių šokių šokėjų
Tel. (708) 5 9 8 4 1 0 1
grupės vadovaujamos dr. Vir
Valandos pagal susitarimą
ginijos Vaitekonis Obando.
Talentingas muzikas Viktoras
Šeštokas džiugins mus savo EUGENE C. DECKER, DOS, PC.
gitara. Bus ir gausių dovanų 4847 W. 103 St, Oak Lown, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
laimėjimai.
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
Klebonas kun. Alfredas Žeuž prieinamą kainą. Pacientai
meikis visus kviečia atsilanky
priimami absoliučiai punktualiai.
ti, maloniai praleisti sekma
Susitarimui (kalbėti angliškai)
dienį ir tuo pačiu paremti lie
Tel.708-422-8260
tuvišką veiklą ir parapiją.
EDMUNDAS VlZNAS, M.D..S.C.
Ypač prašo neseniai atvyku
sius iš Lietuvos įsijungti ir Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
dalyvauti šiame
renginyje.
6187 S Archer Ave. (prie Austin)
Pirmininkas M. Petrikas Bus proga pasilinksminti su
Tel. 773-585-7755
nuoširdžiai už paskaitą Joa draugais ir pažįstamais. Visi
Valandos pagal susitarimą
nai Grybauskienei padėkojo. laukiami!
Po to jis papasakojo įspūdžius
DR. ALGIS PAUUUS
iš LB Floridos apygardos su
ORTOPEDINĖS LIGOS
• Ilgiausiai Lietuvoje vei
važiavimo,
vykusio
Sunny
CHIRURGIJA
Hills, o taip pat perskaitė val kiantys gamybos įrengimai yra
i 185 Dundee Ave.. Etgin. IL 60120
dybos raštą JAV LB KV pirmi Naujųjų Verkių popieriaus fab
Tel. (706)742-0255
ninkei R. Narušienei ir jos at rike Čia popieriaus vyniojimo
Valandos pagal susitarimą
sakymus i iškeltus klausimus. įrengimai veikia nuo 1838 m. •
CarOac Diagnoeis, LTD.
6132 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60629

Tel. 773-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS • SlRDIES LIGOS
^22 S K^zie Ave
Chicago, IL 60652
Kab tel 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

DR.AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS
3900 W 96 St Tel. 706-422-0101

LB Floridos apygardos s u v a ž i a v i m o , vykusio S u n n y Hills. FI< balandžio pabaidoje Priekyje sėdi • ift kaires* An
gele K a m i e n e , Albinas K a r n i u s ir >.urn J u r g i s J.Tnušaitis

Valandos pagal Susitarimą
P:r>riad 3v p p -7vv . antr 12 30-3v p p.
treč uždaryta. Ketvirt 1 • 3 v p.p.
pentetad .r sestad 9 v r • 12 v p.p.

KITUS MOKOM
DEMOKRATIJOS, O PATYS?

AR PASIBAIGĖ
KOMUNIZMO GRĖSMĖ
LIETUVAI

VYTAUTAS B I E L I A U S K A S

H E N R I K A S KUDREIKIS
Vilniuje j a u n a moteris man
papasakojo, kad jos įstaigoje,
kuri surišta su Krašto apsau
gos ministerija, dirba žinomo
sovietinio žurnalisto ir kagė
bisto M. duktė, kuri užsiima
komunistine propaganda. Į
klausimą, kodėl jai neatsiker
tate, moteris palingavo galva
ir pareiškė, jog ši mergina turi
būrį draugų ir stiprius ryšius
su įstaigos vadovybe. Mes
nenorime likti be darbe. Su
žinojau, kad ji turi ryšius su
rusėmis, buvusiomis
fana
tiškomis komjaunuolėmis ir
susitinka su jomis.
Kompartija ir komjaunimas
Lietuvoje oficialiai uždraus
tas. Taigi, atrodo, neturėtų eg
zistuoti. Bet vilniečiai m a r
tvirtino, kad jie, ypač rusai ir
lenkai, veikia pogrindyje.
Štai Romas Kvietkevičius
(„L. aidas", nr. 38-1997) rašo.
kad komjaunimo vadai ir
mažesni kompartn<""= vadukai
slapstosi
buvusiose
sovie
tinėse respublikose, arba tūno
čia Lietuvoje.
Vasario 18 d. ..I. aidas" per
pasakojo 1996 m. gruodžio 20
d. „Izvestijos" straipsnį apie
Gudijoje besislapstantį buvusį
Lietuvos komjaunimo vadovą
Valerijų Makejevą, aktyviai
dalyvavusį 1991 m. sausio
įvykiuose, o dabar paprašiusį
A. Lukašenkos politinio prie
globsčio.
Atgimstant komunizmui bu
vusiose sovietinėse respubli
kose, vis dažniau tenykščių
komunistų renginiuose lanko
si žmonės, atstovaujantys Lie
tuvos komunistų ir komjauni
mo partijoms.
Pavyzdžiui,
Gudijos gynybos ministerijos
laikraštis „Va slavu rodiny"
vasario 19 d. paskelbė, kad
Minske vyko iškilmingas at
kurtos komjaunimo organiza
cijos penkerių metų sukakties
minėjimas. Pilyvavo visų Gu
dijos sričių omjaunimo orga
nizacijų ats.jvai. Savo kolegų
pasveikinti atvyko Rusijos,
Ukrainos ir Lietuvos komjau
nimo organizacijų delegatai.
Jubiliejinį pranešimą skaitė
Gudijos komjaunimo CK pir
masis sekretorius
Sergėjus
Vozniakas.
Lietuvos delegacijos narių
pavardės straipsnyje nebuvo
minimos, bet iš neoficialių in
formacijos šaltinių sužinota,
kad Lietuvai atstovavo ne Gu
dijoje besislapstantys buvę
Lietuvos komjaunimo vadai, o
„tikrai", iš Lietuvos atvykę,
komjaunuoliai.
Užuominų,
kad Lietuvoje
esama pogrindinių komjauni
mo kuopelių,
susidedančių
daugiausia iš rusakalbių jau
nimo, gerai paieškojus galima
aptikti ir daugiau. J a u prieš

dvejus metus žurnalistas An
drius
Valatkevičius
laik
raštyje „Amžius" rašė, kad, jog
Druskininkų miesto valdybos
sekretorius Jonas Amšiejus
pareiškė, kad Druskininkuose
veikia pogrindinė komjaunimo
organizacija. Šiandien pak
laustas, J. Amšiejus išsigynė,
kad ką žinąs apie komjaunimo
veiklą.
Lietuvos komjaunimo orga
nizacija, valdžiusi didžiules pi
nigų
sumas
ir
turėjusi
tūkstančius etatinių darbuo
tojų, nuo 1988. prasidėjus Lie
tuvos atgimimui, pamažu iro,
o pinigai buvo permetami į
pačių komjaunuolių sukurtus
kooperatyvus ir bendroves.
Rusiškose mokyklose komjau
nimas veikė iki 1991 m.
rugpjūčio mėn. Sunku pa
tikėti,
kad
komjaunuoliai
buvo tokie pavyzdingi Lietu
vos įstatymų vykdytojai ir jau
rugpjūčio 21 d. likvidavo savo
organizacijos struktūras.
Vakarai turi savo specialias
tarnybas ir, kiek Lietuva be
sistengtų, jie gan tiksliai, ge
riau už lietuviškas saugumo
organizacijas, žino buvusių so
vietinių saugumo struktūrų
grėsmę. Pavyzdžiui, viešėdami
Amerikoje, Lietuvos karinin
kai sužinojo, jog vienas buvu
sių aukštų SKAT (Savanorių
tarnybos) karininkų yra GRU
(sovietų karinės slaptosios tar
nybos) pareigūnas. Antra ver
tus, sunku patikėti, kad rusų
specialios tarnybos, suakty
vėjusios Lenkijoje,
paliktų
Lietuvą ramybėje. Čia pat ga
lima pridėti kitą atsitikimą.
Vieną vakarą „Kario" skaityto
jo N. bute suskamba telefonas.
Kalba aukštas Lietuvos ka
riuomenės štabo karininkas,
atvykęs į Amerikos laivyno

Pereitą savaitę teko susitik
ti su vienu mokslininku iš
Lietuvos, kuris dabar daro
mokslinius tyrinėjimus JAVse. Pirmas jo klausimas buvo:
„Kaip einasi su JAV LB tary
bos rinkimais?" Man atsakius,
kad jie prasidėjo tik pereitą
šeštadienį ir kad dėl to d a r
neturime jokių konkrečių duo
menų, jis pradėjo kelti klau
simą, ar rinkimais JAV lietu
viai iš vis domisi. Jis sakė:
„Mes čia, ir žmonės Lietuvoje,
su dideliu dėmesiu sekame
šiuos rinkimus, nes norime
pamatyti, kaip JAV lietuviai,
kurie m u s vis moko demokra
tijos, patys įsijungia j demo
kratinius procesus". J tai daug
atsakyti nemėginau. Jis paga
liau yra teisus. JAV LB Tary
bos rinkimuose i- anksčiau
dalyvaudavo gan žemas čia
gyvenančių liot'ivių procen
tas, ir, tenka abejoti, ar šie
rinkimai bus kit<">ki

ka kandidatuoti į tarybą,
žinodami, k a d j ų d a r b a s bus
savanoriškas
— be jokio
užmokesčio — ir kad visas
išlaidas, susijusias su ke
lionėmis, telefonavimais bei
susirašinėjimais teks patiems
iš savo kišenės padengti. Vi
siems k a n d i d a t a m s rūpi lietu
vybė, rūpi jos ateitis šiame
krašte.
Tai kas belieka rinkėjams?
Mano nuomone, rinkėjai bal
suodami parodo ne tik savo
tautinį solidarumą, bet duoda
renkamiesiems ir savo morali
nę paramą. Balsuodami mes
visi sakome, kad mes esame
Bendruomenės žmonės, kad
mes su e n t u z i a z m u remiame
ir remsime savo išrinktąją ta
rybą, jos išrinktą valdybą bei
kitus LB organus. Balsavimas
nieko nekainuoja (nebent 32
c . paštu balsuojant), bet rin
kimuose dalyvavimas turi la
bai didelę reikšmę.
Šį savaitgalį rinkimai bai
giasi. Vadina m ; mes dar tu
rime galimybes n u m e s t i apa
tiją ir įsijungti į ateities ieš
kančiųjų tarpą. Lietuva žiūri
į mus, ne tik pavyzdžio lauk
dama, bet ir n o r ė d a m a matyti,
kiek galima turėti vilčių, kad
JAV LB liks aktyvi, rūpindamosi ir sa 0 reikalais,ir
taip pat padėdama Lietuvai.
Lietuvių J A V yra nemaža ir
Bendruomenei juos visus sun
ku surinkti po savo sparnais.
Kai kurie skelbia, kad čia gy
vena per 800.000 lietuvių
kilmes žmonių. Nežinome, ar

Kyla klausimas, kodėl mū
sų bendruomeninkai rodo tiek
mažai susidomėjimo savo ta
rybos rinkimais 9 Kai Vurie
sako: „Vis tiek ką nors išrinks
ir be manęs, tai kam balsuo
ti?" Kiti sako: „Mes tarp kan
didatų nematome daug naujų
veidų, o ankstesnieji vis tiek
laimės". Turbūt galima būtų
surasti dar ir daugiau pateisi
nimų apatijai. Reikia džiaug
tis, kad
kandidatuojančių
skaičius žymiai pralenkia iš
renkamųjų skaičių. Vadinasi,
dar yra žmonių, kuriems rūpi
mūsų ateitis šiame krašte.
Yra daug žmonių, kurie sutin tai v ra t i e s a .

mokyklos kursus. Adresą, ma
tyt, gavęs iš „Kario" redakci
jos. Ponas N. parūpino kari
ninkui lietuviškos spaudos ir
Velykų proga nusiuntė mažą
dovanėlę. Keletą kartų pasi
kalbėjo telefonu. Po poros
mėnesių karininkas grįžo Lie
tuvon. Bet istorija tuo nesi
baigė. Vieną dieną prie N.

K entuziaz

• P a n e v ė ž y s . Antrąją Ve
lykų dieną „Ekranu" ben
drovės biliardinėje buvo su
rengtos margučių
ridenimo
ant biliardo stalo varžybos
kurių rengėjas, žinomas Pa
nevėžyje
sporto
veteranas
Marius Gečas tvirtino, jog to
kios varžybos Lietuvoje — vie
nintelės, nors Panevėžyje jos
rengiamos j a u treti metai.
Varžybose dalyvavo 20 pa
nevėžiečių — nuo 10 iki 70
metų. (LR)

JURGIS JANKUS

Jis žinojo, kad
tada reikės į glėbius su dvaru imtis, o tai tas pat, ką
ristynių eiti su meška ir dar su gerai įpykusią.
Anksčiau juodu šnekėdavo, kad po Kalėdų kels ves
tuves, o aną dieną ji jau pasakė, kad gal geriau būtų
kokiems metams dar atidėti. Ji nueitų į dvarą
užsidirbti pinigų ir Ignacui į marčias ateitų nebe visai
plika. Kai tas ėmė sakyti, kas atsitinka toms paikoms
mergaitėms, kurios užkerėtos gražių ponaičių žodžių,
nueina į dvaro kambarius, ji piestu šoko. „Tik ne
man!" sakė. J \ š žinau, ko einu. Jeigu taip, kaip žada
— būsiu, o jeigu kas. pasikeliu siįona ir tegu papučia!
Ir tegu nemėgina dar sykį atiysti. Purvina šluota nuprausiu ir viskas". Mergaitės žodžiai buvo stiprūs, bet
graužimo Juozo krūtinėje nepanaikino.
Vieną sekmadienį suėmė save į saują, nuėjo pas
kleboną ir išsakė savo bėdą. Klebonas, sako, kantriai
išklausęs, liepęs Seimininkei atnešti po stiklą arbatos,
sriūbčiojęs arbatą. Klausinėjos apie tėvų sveikatą, apie
šių metų derlių, paskum staiga pasukęs kalbą atgal ir

paklausęs:
— O ką aš galiu jam padaryti?
Juozas iš pradžių net nesusigaudęs ką pasakyti, o
paskum susigriebęs išdrįso.
— Ką nors, klebone. Pasaky .i, kad nevestų kaimo
mergaičių iš kelio. Juk nebe baudžiava. Nebegali liepti
į dvarą ateiti, tai gražumu traukia. Klebono žodis, ne
mūsų. Paklausys.
— Kad jūsų kaimas niekada baudžiavos nėjo, ka
rališkas buvo, tai joks ponas nė įsakinėti negalėjo, o
aš... O ką aš ponams galiu įsakinėti, kad pats, galima
sakyti, ant jų delno sėdžiu. Kas kitas galėjo tokią
bažnyčią pastatyti. Ir pas vyskupą jų balsas didesnis.
Argi jau patys vyrai nebegalite savo mergaičių apgin
ti?
— Galėtumėm, — lyg šyptelėjo, lyg ką svarstyda
mas atvėrė. — Vyrai ne syki jau norėjo apmušti, bet ir
vėl. Ką žinai, kuo apmuštas ponaitis tau atpetuos.
Moterys siūlo ne mušti, bet kelnes numovus gerai dil
gynėm iškapoti. Net pačios siūlėsi išvanoti, tik sako.
kad tik mes palaikytumėm. Gal taip ir reikės.
Peršulys gali išgydyti.
Klebonas švptelėjo I<=ivai7dnve= dilgynėmis vanojamą ponaitį net nusikrezeno, bet vel surimtėjęs pa
sakė:

!r dr. Kazio Amhrozai<"-i<

Bindokienė

Didelė problema —
mažas dėmesys
Kone kiekviena Rytų ar Vi
durio Europos valstybe, šio
dešimtmečio pradžioje ištrū
kusi iš Sovietų Sąjungos prie
spaudos, susidūrė su įvairiais
sunkumais, kliudančiais spar
čiai žengti į demokratinę at
eitį.
Tai ne vien ekonominiai
vargai, keičiantis
valdymo
sistemai, atsikračius iš so
vietų imperijos siunčiamais
nurodymais, ką turi gaminti
krašto pramonė, kaip vystytis
žaliavų ir gaminių pasikeiti
mas, pagal kokius principus
tvarkomi
darbdavio—darbi
ninko santykiai. Subtilesnis
rungtyniavimas t a r p demo
kratinių pažiūrų reformuotojų
bei senosios — partinės — sis
temos šalininkų vyko ir tebe
vyksta visose
išsilaisvinu
siose, nepriklausomybę pa
skelbusiose, valstybėse. Vie
nok kai kurios lengviau prisi
taikė naujoms gyvenimo sąly
goms, joms lengviau sekasi
įsirikiuoti į vakarietiškos de
mokratijos tautų gretas, ki
toms dar reikės daug pas
tangų, o kai kurių atveju,
atrodo, visos galimybės jau
palaidotos.

• M a ž e i k i a i . Kultūros rė
Viena pastarųjų — Gudija,
mimo fondas išleido knygą
neseniai vėl įsiprašiusi į Rusi
„Mažeikiai. Praeitis, dabartis
jos pasparnę. Nors Amerikos
ir perspektyvos". Leidinys,
žiniasklaidoje y r a polinkis
išėjęs nedideliu 500 egzem
kaltinti vien dabartinį prezi
pliorių tiražu, sudarytas prieš
dentą Aleksandrą Lukašenko
metus
vykusios
mokslinės
dėl noro įsikabinti į Maskvos
konferencijos apie Mažeikių
skvernus, užuot kūrus laisvo
istoriją pranešimų pagrindu..
sios rinkos ir demokratinių
'LR..
principų valstybę, bet nemaža
kaltės dalis tenka ir Gudijos
gyventojams. J u k netoli 10
milijonų žmonių gali turėti
stiprų balsą, jeigu vieningai
pasireikštų protestai prezi
dento diktatoriškiems sie
kiams. Nepaisant vienos kitos
disidentiškos apraiškos, Gudi
jos gyventojai apatiškai pasi
rinkę „plaukti pasroviui". De
ja, ta srovė, kurioje valstybę
vis giliau skandina preziden
tas, yra raudona...

namo pasirodo du švariai apsi
rengę vyriškiai. Iš kišenės
ištraukė FBI ženklus. Klau
sinėjo, kokius ryšius turi su
karininku iš Lietuvos. Paliko
savo vizitines korteles ir prašė
pranešti jiems, jei ką nors
sužinotų apie šį karininką Lie
tuvos spaudoje. Pagal „Trem
tinį" ir kitą Lietuvos spaudą,
minėtas karininkas — buvęs
KGB kapitonas.
Ar jis dar tebedirba Lietuvos
kariuomenės štabe, straipsnio
autorius negalėjo sužinoti.

SEVERIUKAS

Danutė

Gudiją vakariečiai, atrodo,
j a u yra nurašę į nuostolius,
tačiau vis stipriau nuogąstau
jama del Ukrainos ateities: ar
ji pasuks Vakarų Europos
link, ar paseks Gudijos pa
vyzdžiu ir nuslys į Maskvos
sterblę? Jeigu Ukraina vėl pa
teks į Rusijos įtakos sferą,
vakariečiai praras daug gali
mos įtakos toje Europos da
lyje. Antra vertus, prarasti
Ukrainą, galbūt dar labiau
kaip Baltijos valstybes, bijo
Rusija, nes tuo atveju Vakarų
įtaka „belstųsi kone į Mask
vos vartus". Tikima, kad ir
Nepaklausomų vasltybių san
drauga pasektų Sovietų Są
jungos keliu — subyrėtų.
Pavasario žiedų potvynis
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mo išrastos statistikos. Bet
faktas, kad lietuvių čia yra
daug daugiau, negu jų ran
dame JAV LB sąrašuose. Ži
noma, daugelis jų jau yra ati
tolę nuo savo praeities, dauge
lis kalbą užmiršę arba beužmirštą. Bet ir jie galės at
busti, kai veiks ir judės aktyvi
grupe susipratusių tautiečių.
JAV LB rūpinasi ir švie
timu, ir kultūra; ji globoja
vaikus ir senelius; ji skatina
sportą ir remia jaunimo orga
nizacijas. JAV LB rėmė ir re
mia Lietuvos politinius sie
kius:
įsijungimą į ES ir
NATO. JAV LB per Bendra
darbiavimo komisiją sustipri
na mūsų ryšius su Lietuva.
JAV LB yra mūsų ateitis ir
mes privalome šią ateitį remti
savo dalyvavimu rinkimuose.
Nesvarbu, už kuriuos balsuo
sime, bet tikrai svarbu, kad
balsuotume.

Nepaisant visų ekonominių
bei ideologinių maišačių, Uk

— Ne, mušti, tai negerai. Iš tikrųjų, juk jis nieko
labai bloga ir nepadarė. Ką galvoja, tai kitas reikalas.
Kas pasakys, ką tikrai jis galvoja. O jeigu ir žinotum,
k a i p tu žmogų už galvojimą muši. Padilginti, būtų kas
kitą. bet jeigu tą galėtų padaryti vienos moterys nie
k u r nė aš nesakyčiau. Ir jis pats tylėtų. Sarmata būtų
prisipažinti, kad tokį vyrą bobos... O žinai ką?
P a š n e k i n k zakristijoną. Žinau, kad jis sukilimo metu
n e t kazokams visokių pokštų yra prikrėtęs. Nuo jų
bizūnų bėgdamas sykį bažnyčioj pasislėpė. Taip sveiką
kailį išnešė, ir zakristijonu pasidarė. Nors taip at
sidėkoti Dievui už prieglaudą. Arba geriau... Kur tu jį
gaudysi. Pagautas gal dar šiaušis. Barbora! —
p a š a u k ė šeimininkę. Kai ta įkišo pro duris galvą, pa
liepė: „Pašauk Zeniuką. Kai pamatys, kad laiminu, nesiožiuos.
Kai zakristijonas atėjo, klebonas tepasakė:
— Va Juozas nori su tavim pasišnekėti. Manau,
kad tu jau sumesi kaip jam padėti, o mane reikalai
šaukia.
Pakilo ir išėjo.
Zakristijoną Juozas pažino, gal pažino ir zakristi
j o n a s Juozą. Kokių bendrų reikalų nebuvo niekada
turėję, bet per kaledonę juk kiekvienais metais susi
tikdavo, o kas antrus ar trečius metus klebonas su vi

raina vis dėlto nori likti de
mokratija. Ypač daug pa
stangų šia linkme deda prezi
dentas Leonid Kučma, iš
rinktas 1994 metais. Jis pa
siryžęs kiek tik įmanoma at
palaiduoti savo valstybę nuo
Maskvos, j a u atvirai kalba
apie įsijungimą į NATO. Tai
parodo dažnesni kontaktai su
NATO karinių pajėgų atsto
vais. Šio mėnesio pradžioje
NATO žinyboje esantis karo
laivas buvo sustojęs Odessos
uoste, Kijeve lankėsi JAV
karinis atstovas Robert Hunter, Europos jungtinių NATO
pajėgų vadas gen. George
Joulwan ir kiti. Ukraina taip
pat įsijungusi į Partnerystės
už taiką programą.
Vienok Ukrainos padėtis
yra kur k a s sunkesnė negu
Lietuvos ar kitų
Baltijos
kraštų. Visų pirma sovietijos
laikais buvo labiau surusinta,
kaip bet kuri kita okupuota
valstybė. Ukrainą beveik gali
ma palyginti su Karaliaučiaus
kraštu, kur, išnaikinus ar
prievarta pašalinus vietinius
gyventojus, buvo privežta ru
sų. Šiandien ir ukrainiečių
kalba yra t a r y t u m antrinė —
vyrauja rusiškoji. Ekonomikos
bėdos verčia Ukrainos gyven
tojus vis labiau gręžtis atgal
ir ilgėtis komunistinės siste
mos „tvarkos", tad preziden
tas Kučma turi dėti nemažai
pastangų, kad savo vyriau
sybes n a r i u s pakreiptų de
mokratine linkme. Tuo tikslu
j a u buvo pakeisti keli aukš
tieji pareigūnai.
JAV žiniasklaidoje Ukrainos
vardas ryšium su NATO na
ryste vis labiau 'minimas
(nors, tiesa, mažiau, kaip Lie
tuvos). P r a d e d a m a rūpintis
Ukrainos demokratėjimo pro
cesais, kurie vis dėlto dau
giausia remiami gera Mask
vos valia. Ekonomikai labai
padėtų palankesnės sąlygos,
teikiamos užsienio investito
riams, kuriuos atbaido aukšti
valstybės mokesčiai ir politi
kos svyravimai. Neseniai Mo
torola bendrovė atsisakė vyk
dyti 500 milijonų dolerių
vertės projektą kaip tik dėl to
kio ateities netikrumo. Aps
kritai, į Ukrainą iš užsienio
yra investuota tik apie 1.4
mlj. dol. Net Tarptautinis va
liutos fondas šiuo metu yra
sulaikęs 3 milijardų dol. pas
kolą, labai reikalingą Ukrai
nos biudžeto subalansavimui.
Vienaip a r kitaip, Ukrainos
problemos yra didelės, tad į
j a s Vakarų pasaulis turėtų
kreipti daugiau dėmesio, kol
d a r nevėlu, kol nusivylęs
tuščiais vakariečių pažadais,
prez. Kučma nepasekė Gudi
jos Lukašenko pavyzdžiu.

sais kalėdininkais ir pietus pas Ignacus valgydavo.
Pastaraisiais metais pats Jouzas ir duoklę kiekvienam
kalėdininkui atpildavo, tai kaip čia j a u nepažins, bet
klebono taip staiga palikti ne iš karto ne susigaudę
kaip kalbą pradėti. Pagaliau Juozas išdėstė savo bėdą,
o Zeniukas valandėlę krapštė jau plikti bepradedantį
pakaušį. Paskum trumpai pasakė:
— Gerai. Tik duokit žinią, kada jis atvažiuos. Gal
geriau atlėk pats, abu nuvažiuosim. Tegu ateina dar
kokie du ar trys vyrai. Kai jis išėjęs sės važiuoti, jūs
užšnekinkit. Ne piktai. Taip sau. Ko nors prasimetę
imkite prašyti, o visa kita palikit man.
Juozas dar mėgino iškvosti, kas bus, bet Zeniukas
tik mirktelėjo ir pasakė, kad viską paliktų jam.
— Bet jeigu bus bėdos?
— Bėdos? — nustebo Zeniukas. — Kokia gali būti
bėda, jeigu niekas nežinąs nei kas, nei kaip
Ir daugiau nė žodžio.
Tais metais ne tik anksti pašalo, bet anksti ir pas
nigo. Ir pasnigo taip, kad ne tik papieviais rogėmis
galėjai pašliaužti, bet ir visur pasidarė tikras šeimos
kelias.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. gegužes mėn. 22 d.
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Kėgliavimo turnyras

Po pietų vyko kėgliavimo
t u r n y r a s , k u r i a m e da!yvaw
Lietuvos Vyčių 102 kuopa,
40 kėgliuotojų. Pirmą ir antra
veikianti Detroite, š.m. gegu
vietas laimėjo Lietuvos vyčių
žes 16-18 d. globojo L. V. Vidu
102 kuopos komandos, vo
rio centro rajono suvažiavimą
kiančios Detroite, Sv. Antano
ir kėgliavimo turnyrą. Suva
parapijoje. Trečią vietą lai
žiavime dalyvavo 80 vyčių,
mėjo 79 kuopa iš Southfield.
atstovavusių 5 kuopoms iš
MI, veikianti Dievo Apvaizdos
Michigan. Ohio ir Pennsylvaparapijoje. Vyrų grupės indi
nijos valstijų.
vidualią pirmą vietą laimėjo
Gegužes 16 d., penktadienį, George C r a m b e r t iš Detroito.
vyko susipažinimo
v a k a r a s 102-os kuopos. Moterų tarpe
Courtyard Marriott viešbu pirmą vietą laimėjo Marge
tyje, Dearborn, MI. P r i ė m i m e Nashlon iš Southfield, MI, 79- N:is,a.'':.i: • :i»-p.isimrinciu M-.::... '. a.K ,(;a. !'ri;:.i-rgi\ V įii.elonos v.ii. ::.okykI<_>je laukia Kalėdų senelio.
Eglutės šventę jiems ruošė vietos ..Carito" skyrius, vad. Zitos Morkūnienės. Aštuoniasdešimt vaikų iajde, šoko,
dalyvavo gražus būrelis svečių tos kuopos.
dainavo ir džiaugėsi dovanėlėmis, gautomis iš Lemonte vokiančios „Sietuvos" draugovės „močiučių skaučių"
ir vietinių vyčių. 102 kuopos
Vakare viešbutyje vyko pa
muzikantai John Stanievich ir
b
e
n d r a v i m a s . Dalyvavo dau
Joe Stark visus linksmino
p;^r Staki-nui. Jis pasiriša
giau
negu
50
atvykusių
at
akordeonu ir smuiku. Dalyviai
skarelę po kaklu, užsideda
linksminosi ir atnaujino s e n a s stovų ir j ų svečiai.
amerikietiško stiliaus skrybė
J U O Z A S GAILA
pažintis, gražiai p a b e n d r a v o
lę ir liemenę (kaip matęs ame
Šv. Mišios
vaišindamiesi s k a n i u m a i s t u
rikiečių kaubojų filmuose), pa
(taip
Lietuvoje
vadinama).
Ta
Dažniausiai pabundu prieš 6
r
ir gėrimais. Vėliau visi d a i n a 
sako, jog dainuos angliškai ir
me
„videoklipe
—
dažniausia
valandą ryte ir tuoj atsisuku
Sekmadienį, gegužės 18 d.,
vo ir šnekučiavosi.
Lietuvos radijo vadinamą nak juodaodžiai. J i e maivosi, krai jau mano, kad dainuoja ang
10:30 v.r. — iškilmingos šv.
tinę muzikinę programą. Kai posi, dainuoja, šoka kaip iš liškai, o jo besiklausą lietuviai
Šeštadienį, gegužės 17 d.,
Mišios Šv. A n t a n o bažnyčioje.
telieka penkios minutes iki manydami. Neabejoju, kad te irgi mano, kad jis dainuoja
vyko posėdis. Prieš posėdį, 96
Prieš Mišias į trečią Vyčių šešių, muzika nutrūksta ir levizijos žiūrovai Lietuvoje „kantri" angliškai. Gerai j a m
kuopos narys iš Dayton, Ohio,
laipsnį buvo pakelti šie vyčiai: pasigirsta toks signalas: cypt, jais gėrisi, kitaip juk nerody išeina ir dainuojant Amerikoj.
George Mikalauskas sukalbėjo
Lawrence Hofner ir Regina cypt, cypt. Įkyrus jis ir atrodo tų. Gyvendama? Baltimorėje, Ten dainuodamas, jis ir galvo
maldą. 102 kuopos v a r d u svei
kino pirmininkas Lawrence J u š k a i t ė , abu iš 102 kuopos niekada neužsibaigs. Galvo matydavau juo? gyvus, o Lie ja, kad dainuoja angliškai, o
tum, tartum ši radijo stotis tuvoje jų pasigedęs, matau te amerikiečiai galvoja, kad jis
Hofner. Tim Baibak, kėglia Detroite.
Šv.
Mišias
aukojo
parapijos
būtinai nori atsikratyti savo levizijoje ir prisižiūrėti galiu dainuoja lietuviškai ir kad lie
vimo turnyro
pirmininkas,
klebonas
k
u
n
.
Alfonsas
Baboklausytojų ir stengiasi, kad jie iki valios. Nepaisant, kokią tuvių kalba šiek tiek panaši į
linkėjo smagios viešnagės ir
sėkmės kėgliavimo t u r n y r e . n a s . Gražiai skambėjo parapi radijo skalėje susirastų kitą TV stotį atsuktum, ar valsty- anglų. Katinas gi, net jei ir
choras,
vadovaujamas stotį, kurioje necypiama. Jei- binę, ar privačia, nuo „videok- mokėtų angliškai, tikrai ne
Vidurio centro rajono pirmi jos
ninkė Elena M i k a l a u s k a s va muz. Stasio Sližio. Po šv. gu tą cypimą iškenti, tai dar lipų" su dainuojančiais juodu- dainuotų „Good night Irene".
Ar jis norėtų, kad jo Irene, tai
dovavo susirinkimui. P a s k u i Mišių buvo sugiedota švč. tenka kokią minutę išklausyti kais nepabėgsi'
Mergelės
Marijos
litanija
ir
vyko valdybos narių praneši
kitą signalą, atliekamą lyg ir' Po s u p a ž i n d i n t o su tos die yra Irutė, eitų miegot? Jis dai
Vyčių
h
i
m
n
a
s
.
mai, kuopų veiklos praneši
trimitu ir po to išgirsti Lietu nos spauda dažnai rytais tele nuoja, kviesdamas Irutę turėti
mai ir ateities d a r b ų svarsty
vos himną, na o po to kelių vizijoje tenka išvysti įvairius „good time", dėl to man ne
P
i
e
t
ū
s
i
r
s
u
v
a
ž
i
a
v
i
m
o
mai.
minučių žinios ir orų prog pokalbius su įdomesniais žmo kartą vidurnaktį ir įsipykuždarymas
nozė. Ta orų prognozė veik vi nėmis. Aną rytą. va, toks pasi davo. Juk būdavo naktų, kad,
Pranciška Petkuvienė, sei
sada tokia: „Sinoptikai prane kalbėjimas su 'vadinamu Lie jei būčiau po ranka turėjęs
mo koopirmininkė, p r a n e š ė
Po Mišių City Tavern resto ša, kad trečią valandą Lietu tuvos „kantri" (uountry) muzi plytgalį, mielai juo nuo balko
apie pasiruošimus 84-jam sei
r a n e , Dearborn, MI, vyko voje nelijo". Jei lijo, tai aišku kos dainininku Stakėnu. Jis no būčiau dainininką pavai
mui, kuris vyks š.m. rugpjūčio
pietūs, kėgliavimo
turnyro pasako, kad trečią valandą atsivedęs ir viešnią — ameri šinęs.
7-10 d. Dayton, Ohio.
trofėjų ir laimėjimų įteikimas Lietuvoje lijo, bet nei žodelio,
Abu dainininkai, nors ne vi
kietę, kuri, ar#t jo — viena
Buvo nutarta, k a d rudenio
ir p a b e n d r a v i m a s . Tim Bai koks oras bus tą dieną. Pra
populiariausių Jcantri" daini sai į toną, dar padainuoja
suvažiavimas ir maldos ke
bak, 102 kuopos, šio suvažia džioje man tas atrodė keisto
ninkių Amerikoje, o jos balsas „My Bonny is over the ocean*.
lionė vyks 1997 m. rugsėjo 26vimo p i r m i n i n k a s
pravedė kai, bet dabar prie to pripra
primenąs Joan Baez. Deja, ne Ir ši daina man primena
28 d. Jį globos 79 kuopa, vei
programėlę, kėgliavimo turny tau ir manau, kad žinau kodėl
prisimenu jos pavardės. Ak. ta DP laikus Vokietijoje, kai tą
kianti Southfield, MI.
ro laimėtojams įteikė trofėjus taip daroma. Pavyzdžiui, kai
senatvė. Šiokia tokia paguoda, dainą dainuodavome YMCA
„Pagalba Lietuvai" vadovas ir pinigines premijas. Buvo
pasako,
kad
trečią
valandą
kad ir kitiem?"'dar už mane jaunimo stovyklose. Ypač ge
Robertas Boris p r a n e š ė , kad pranešta, k a d šių metų rude
ketvirtas George Perles golfo ninis suvažiavimas ir maldos Lietuvoje lijo, tai žinai, kad jei jaunesniems, yra panašiai, rai dainuodavo, puikų balsą
turnyras vyks
penktadienį, kelionė vyks rugsėjo 26-28 d. būtum trečią valandą nakties Viename Seimo posėdyje gir- turįs Antanas Polikaitis, da
birželio 13 d., Fox Hill Coun- Jį globos 79 kuopa, veikianti atsikėlęs ir išėjęs pasivaikš- dėjau ir Seimo rlarį, Amerikos bar gyvenantis Kalifornijoje,
try Club, Plymouth, Michigan. Southfield, MI. 1998 m. pava čioti. būtum, be abejonės, su- lietuvį prof. Feftksą Palubins- vienas iš „dainuojančių inži
Registracijos k a i n a 200 dol. sario suvažiavimo ir kėglia šlapęs. Na. o dėl oro prognozės ką prašant kitą Seimo narį, nierių" kvarteto, vienas iš
asmeniui. J šią kainą įskaito vimo t u r n y r o vietovė bus tai dienai, tai kam ji reikalin- kad šis raštu pateiktų savo gausios ir garsios Polikaičių
ma: golfo žaidimas, kokteiliai, pranešta, k a i bus žinomas ga? Juk dieną išėjęs, pats pa- minimus skaičfus, nes jo am- šeimos. Prieš keletą metų tas
vakarienė, programa ir šokiai. tikslus l a i k a s ir vieta.
matysi. koks oras. tai kam ra- žiuje jau sunku beprisiminti, kvartetas gastroliavo Lietu
Šokiams gros žinomas Detroi
dijo pranešėjams be reikalo Bet grįžkim prie televizijos ir voje ir buvo labai entuzias
Laimėtojai džiaugėsi paten burną aušinti 0 Praktiški ma- abiejų „kantri" dainininkų. Jie tiškai sutiktas. Bet kad, va, jie
to orkestras „Sun Messengers". Golfininkai d a r t u r i pro kinti savo laimėjimais ir sma no tautiečiai. Visgi reikia pri- pakviečiami
padainuoti
ir būtų atvykę į Lietuvą, ap
gos registruotis. Vien v a k a r i e  giai t a r p d r a u g ų praleistu sa pažinti, kad vėlesnėse laidose. Stakėnas pasisako, kad dai- sirėdę kaubojiškai, taip kaip
nes ir šokių k a i n a — 50 dol. vaitgaliu. Iki pasimatymo 84- važiuojant į darbą, jau galima nuosią angliškai. Jis ir prade- Stakėnas ar kaip „Jonio" an
samblis, ir dainavę tas puikias
asmeniui. Visi delegatai, d r a u  ame seime Dayton, Ohio, š.m. išgirsti ir apie tos dienos orą.
da, bet ji kažkaip nesupranta
angliškas daineles, tai nei
rugpjūčio
8-10
d.!
gai ir sportininkai kviečiami
Nusiprausęs, nusiskutęs ir ir į duetą nesijungia. Ji greiStakėnas, nei jo viešnia ame
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gausiai dalyvauti ir smagiai
pavalgęs mėgstu, gurkšnoda- čiausiai nežino: kad Stakėnas
rikietė, nei pagaliau Turniš
praleisti laiką golfuojant. Vi
mas kavą, pažiūrėti televizi- mano dainuojąs angliškai. Pa
VYČIAI TALKINO
kių katinas jiems neprilygtų.
sas pelnas skiriamas „Pagalba
jos. Savo bute pagaunu tris galiau jis sustoja, paaiškina
L A I Š K U RAŠYMUI
Lietuvai" užmokėti už talpinTaip bemąstant ir bespokstotis: Lietuvos TV. Lietuvos jai, kad dainavo angliškai ir
tuvus, kuriais Lietuvon siun
Balandžio 15 d. per įvykusį Nepriklausomą kanalą (LNK) dabar jau
abu užtraukia sant į televiziją, kavos puode
čiama labdara vaistais ir me Lietuvių labdaros draugijos
„Good night Irene". Mano su lis ištuštėjo ir atėjo laikas
dicinos priemonėmis.
narių s u s i r i n k i m ą Maironio ir Tele-3. Rytais jose trumpos pratimu, jos balsas tikrai ne
važiuoti į darbą.
žinios, pokalbiai
įvairiomis
Buvo pranešta apie 45-tą ir Parke, Lietuvos Vyčių 26-tos temomis, horoskopai. O tiesa, primena Baez. sakyčiau la
• • • • • • • • • • • • • • e
46-tą talpintuvus. kurie buvo kp. p i r m i n i n k ė Vivian Rod- taip pat iš populiariausių Lie biau panašus į katino, kuris
gers
su
padėjėjomis
patarnavo
išsiųsti Lietuvon iš P r a n c ū 
KNYGOS V I R Š E L I S — I Š
tuvos laikraščių perskaitomos dažnai staugia po mano lanzijos „Pharmacists
without laiškų r a š y m e Amerikos val svarbiausios žinios. Paprastai S a i s - N e t i k panašus, bet kati
T R I J Ų J A U Č I Ų ODOS
borders" vardu. Ši organizaci džios p a r e i g ū n a m s , p r a š a n t jų sėdi moteris ir vyras, abu iš no balso skale kur kas pla
ja siunčia daug svarbių ir rei paramos, k a d Lietuva būtų siskleidę laikraščius. Tai vie tesnė, o aukštuose registruose
Naujas lietuvių dailininko
kalingų vaistų vėžio, a u k š t o priimta į NATO.
nas, tai kitas perskaito straip jo balsas lygesnis ir žymiai Sigito itaniūno kūrinys —
J. M
kraujo spaudimo ir širdies
snio antraštę ir kas ten rašo pranašesnis. Aukštesnėse na didžiausia knyga — preten
ligų gydymui. Abiejų talpinma. Vis tik televizija yra nuos tose amerikietes balsas prade duoja ne tik į Lietuvos, bet ir
tuvų persiuntimo išlaidos kai
Š V E D U LABDARA
tabus dalykas. Ne tik girdi, ką da virpėti ir praranda tą akso pasaulio rekordų sąrašą.
navo 4.000 dol. Už kelių mė
Rekordinė knyga yra 2
jie skaito, bet ir matai, kaip minį švelnumą, tuo tarpu ka
nesių Catholic Medical MisUžmezgusi ryšius su švedų jie varto laikraščių lapus, kaip tino balsinė medžiaga jam metrų 4 centimetrų aukščio ir
sion Board išsiųs 47-ąjį tal- religine bendruomene, Skuodo vienas į kitą žiūri. Valsty leidžia be jokio dirbtinio įsi 1 metro 34 centimetrų pločio,
pintuvą ir užmokės jo persiun savivaldybė sulaukė materia binėje televizijoje pranešėjai tempimo pakilti visa gama o jos viršeliui aptraukti pri
timo išlaidas. Tame t a l p i n t u v e linės p a r a m o s . Švedai atvežė visiškai gerai perskaito, bet aukščiau. Tačiau, reikia pri reikė net trijų jaučių odų. Šiuo
bus paruošti 50 pirmojo pagal du greitosios pagalbos auto tame Nepriklausomame ka pažinti, kad žemesniuose re metu knygoje įrišti švarūs,
bos komplektai 'first aid kits), mobilius, didžiulį sunkvežimį nale 'LNK) nekaip su skaity gistruose Stakėno atsivežtoji tušti lapai, vėliau knyga bus
skiriami 50 katalikiškų mo įvairios labdaros, o artimiau mu išeina. O iš tikro tai nėra amerikietė dainininke žymiai prirašyta.
kyklų. Tęsiame nuolatinę pa siu metu padės atnaujinti au blogai. Greičiausia, lankydami švelniau pereina į pianissimo.
Kaip informavo rekordus re
galbą ir p a r a m a Šv. Klaros tobusų p a r k ą — padovanos mokyklas, skaityti nopramo- tuo tarpu Turniškių katino
gistruojančios agentūros „Fac- mirštančiųjų
ligoninei Ute- aštuonis geros būkles naudo ko, bet, gavę pranešėjų darbus balsas kažkaip ne visai natū
tum" vadovas Vytautas Navai
j noje. sriubos virtuvei Vilniuje, tus a u t o b u s u s . (VL)
televizijoje, turi tiesiog auksi raliai nutrūksta, kas gali tis. „Parašyta" knyga bus pas
Z. įvairioms ligoninėms ir klini• S e n i a u s i a s L i e t u v o s var nę progą išmokti skaityti. Kad reikšti geros muzikinės mo verta, o Į Londoną išsiųsta ofi
ZT koms. Nuo 1990 m. g a u t a dau
ciali paraiška įregistruoti sun
p a s , n u l i e d i n t a s 1430 m. iš nepavargtų, jie skaito trum kyklos stoką
giau negu 431.000 dol. a u k ų .
pai:
vieną
dvi
minutes,
o
po
to
Be to, Turniškių katinas ne kiausią knygą kaip Guinness
Uždarymo posėdžio maldą žalvario, y r a Semeliškių (Trakų muzika, tai yra „videoklipas"
raj.) bažnyčios bokšte.
moka dainuoti angliškai. Be- pasaulio rekordą. (LR)

APMĄSTYMAI IS TURNIŠKIŲ
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BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Palarnauia jvaing nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI
Bu*. 773-5164100
Fu. 773-5K4M7

GREIT
PARDUODA

ft 1 ^

Pagtr773-3Oa-O307

^

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

R I M A S L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
IVEDiMAI—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUOMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
320B 172 We»t 95th Street
T«L (706) 424-8654
(773)581-8654
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

KMIEOK REALTORS
7 M 2 S. Putoki M .
4365 S. Archer A*«.

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

FOR RENT
Išnuomojama* 4 kamb.
2 mieg. butas. Evergreen Pk., IL
$600 į mėn. Skambinti po 6 v.v.
706-424-0470

H. Deckys
Tel. 773-585-6624

IEŠKO DARBO
Darbštus vyriškis (nerūko, negeria)
dažo iš vidaus ir lauko.
Valo rūsius, tvarko kiemus.
Gali gyventi kartu ir prižiūrėti ligonį.
Puikios rekomendacijos
Tai. 773-918-0315

Jos neskaitote „Draugo"?
Tada a — nėra apie ką kalbėti...

Tvarkinga šaima, be žalingų
įpročių norėtų prižiūrėti
vienišą senelį, ir gyventi
kartu. Gali dirbti ir kt. darbus.
KREIPTIS: 773-622-2719

MOLD M A K I N G
Leading rnanufacturer of precision injection molds is seeking
thefoSovvingoualified, experienced indtviduaJs:
" E.D.M. OPERATOR
** E.D.M. TRAJNEE
~ MANUAL & NC LATHE OPERATOR
** M A C H P M S T

M

LEAO MOLO MAKER
Our toolrooms are bright, dean, smoke-free, well ventilated and A/C
witri modem, up to date equipment. We offer competitive vvages.
exellent benefit pkg., (10 po. hottdays, vacation, profit sharing, 401K plan,
sec.125 med. & dep. care exp. plan. health ins., eta.) and overtime.
COMMAND OF THE ENGUSH LANGUAGE A MUŠT. Please contact:
NORTHWESTERN TOOL & DIE
3445 W. Howard St.
Sfcokie, Tel. 847-677-9280
or
375 Renner Drive
Elgin, Tel. 847-697-2030

E.CTE. PRINCIPALS ONLY

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

n
TARP MŪSŲ

KALBANT

A P I E MUS IR KITUS
Kadaise Maniloje, Filipinuo praktikuojama
Filipinuose,
se, vieno m ū s ų tautiečio dėka laikoma savotiška
tautine
(VLIKui d e n g i a n t pinigines
išlaidas) buvo trumpomis radi tradicija, kuri buvo puoselė
jo bangomis teikiama informa j a m a ispanų kolonializmo ir
cija SSSR žemes plotuose JAV įtakos metais, o taip pat
vargstantiems
lietuviams. tebėra toleruojama ir paskel
Vienu m e t u čia rašančiajam bus nepriklausomybę.
Filipiniečiai kelia nuostabą
teko „prikišti n a g u s ' prie šių
radijo laidų ruošimo. Nežinia, ir kitais, sunkiai suvokiamais,
ar d a b a r y r a Maniloje gyve pasireiškimais. Yra apie 50
nančių lietuvių. Tačiau man toje pačioje apylinkėje gimu
žinoma, k a d ne per seniai sių filipiniečių, kurie prakti
Maniloje lankėsi ir daug pa kuoja psichoterapinį gydymą.
tyrė vienas Vilniuje gyvenan Gydymas, jeigu jį galima taip
tis t a u t i e t i s . Kai kas sako, kad vadinti, vyksta hipnozės bū
filipiniečiai y r a keistoki žmo senoje. Žmogus, „specialistas",
nės. Iš e s m ė s jie nėra keisti, kartais net mažai raštingas,
nors jų t a r p e pasitaiko mums suleidžia nagus į sergančiojo
kūną ir ūmai ištraukia suge
neįprasto elgesio žmonių.
dusius audinius. „Operacijos"
Va, teko skaityti viename metu trykšta kraujas, tačiau
anglų kalba leidžiamame laik sergantysis
nejaučia
jokio
raštyje, k a d Filipinuose yra skausmo. Nelieka ir jokio ran
žmonių, k u r i e , siekdami išga do kūne. Teigiama, k a d „ope
nymo, leidžia save prikalti racijos" pasisekimui didelės
p r i e - k r y ž i a u s . Teigiama, kad įtakos turi „paciento" pozity
Filipinuose
nukryžiavimų vus nusiteikimas. Pasitaiko
ypač padaugėja Didžiąją sa pacientų, kurie, prieš opera
vaitę. Yra filipiniečių, kurie ciją meldžiasi, rankose laiky
kitokiais b ū d a i s siekia nuodė dami kryželius. Beje, tokioms
mių atleidimo. Pavyzdžiui, „operacijoms" pasiduoda ne
n e š a n t kryžių Didžiojo Penk vien katalikai, bet ir kitų
tadienio procesijose. Atgailau tikėjimų žmonės, neišskiriant
ateistų. Už atliktą „operaciją"
tojų d a u g i a u s i a yra San Fer
nereikalaujama
atlyginimo,
nando miestelyje, netoli bu
vienok neatsisakoma gerano
vusios J A V k a r o laivyno ba
riškos piniginės aukos.
zės. Prieš Velykas kaip tik čia
Ne per seniai, kaip pradžioje
lankosi d a u g turistų. Sielos
buvo sakyta, Maniloje ir jos
„apvalymai" vykdomi ir kitose
apylinkėse lankėsi vienas mū
krašto vietovėse. Pavyzdžiui,
sų tautietis. J i s turėjo progos
Manilos miesto kalėjime, ku
ne tik būti liudininku, atlie
riame ir šiemet daug kalinių
k a n t „operacijas", bet ir susi
rykštėmis plakė savo kūną.
bičiuliauti su jų atlikėjais.
Daugelis tiki, kad tokiais bū
J a m pavyko net padaryti vi
dais galima palengvinti Aukš deo įrašą. Stebint Maniloje
čiausiojo skirtą naštą.
padarytą įrašą, teko keletą
Filipinų Katalikų Bažnyčia kartų nejučiomis krūptelėti.
neskatina tokio atgailavimo, Čia minimas mūsų tautietis,
tačiau neatrodo, kad ji būtų stabtelėjęs Čikagoje, j a u spėjo
linkusi p a s m e r k t i tokius kraš sugrįžti į savo nuolatinę gyve
tutinio pobūdžio veiksmus. namąją vietą Lietuvoje.
Nieko nepadarysi, tai kas
Petras Petrutis

PETRAS PADVAS
'

1912.IV.15 - 1996.IV.6
Vytauto
Didžiojo
šaulių
rinktinė yra viena stipriausių
lietuviškų organizacijų. Rink
tinės nariai aktyviai dalyvavo
politinėje ir
visuomeninėje
veikloje prieš komunistinę
okupaciją Lietuvoje. O atga
vus Lietuvai nepriklausomy
bę, jos nariai, pagal galimy
bes, stengiasi padėti sukurti
geresnį gyvenimą Lietuvoje.
Velionis dirbo kartu su jais.
Už nuopelnus Lietuvos Šau
lių sąjungai apdovanotas Šau
lių žvaigždės ordinu, o išei
vijoje — Šaulių žvaigždės me
daliu.
Petras Padvas

P r a s l i n k o vieneri metai po jo
mirties. P e t r a s gimė ežerin
game Z a r a s ų krašte, ūkininkų
šeimoje. Ilgą laiką dirbo pie
ninės vedėju.
Ne visiems gyvenime lemta
baigti aukštąjį mokslą, bet jis
praėjo lietuvio patrioto gyveni
mo mokyklą, todėl vertas pa
garbos ir prisiminimo. Toji
mokykla — buvo Lietuvos
Šaulių sąjunga. Būdamas j a u 
nuoliu, tapo Šaulių sąjungos
nariu. Aktyviai dalyvavo są
jungos veikloje, kur įgijo dva
sinių vertybių, patriotizmo ir
ištikimybės
nepriklausomos
Lietuvos idealams.
Savo gyvenime jis vadova
vosi principu: kol j a u n a s , o
broli, sėk pasėlio grūdą ir dir
vos neapleiski... Ir štai atvy
kęs į Ameriką, j a u užsigrū
dinęs ir sąmoningas lietuvis,
neapleido šauliško gyvenimo
dirvos. Įstojo į Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinę Čika
goje. Buvo išrinktas į rink
tinės valdybą.

Petras neapsiribojo vien da
lyvavimu Vytauto Didžiojo
šaulių rinktinės veikloje. Jis
priklausė Brighton Parko Lie
tuvių namų savininkų draugi
jai,
Pensininkų
sąjungai.
Daug metų buvo Tauragės
klubo valdybos vicepirminin
ku; Meškeriotojų ir medžiotojų
klubo pirmininku. Per 40 me
tų buvo Zarasiškių klubo na
riu.
Savo darbu Šiuose klubuose
aktyviai dalyvavo, talkinant
lėšas, kurios padėjo vystyti
kultūrinį gyvenimą išeivijos
lietuvių tarpe, remti lietu
viškų mokyklų darbą ir padėti
vargstantiems
tautiečiams
Lietuvoje.
Velionis buvo visada nuošir
dus, draugiškas ir santūrus.
Pirmųjų
mirties metinių
dieną Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo bažnyčioje buvo au
kotos Mišios už mirusiojo vėlę.
Š.m. balandžio 20 d. lietuvių
evangelikų Tėviškės bažny
čioje buvo mirties metinių pri
siminimo pamaldos, kuriose

PASKUTINIS IS AITVARŲ...
A l e k s a n d r ą Kantvilą, L i e t u v o s į k a i t ą #21312, l a i d o j a n t
nacių užgaidoms. Tą patį
I darė ir sovietai.
„Koks tavo vardas?" — už
klausiau
Kantvilą
užkal
bindamas jį, pirmą sykį Stutthofe susitikęs, kažkaip maty
damas, kad jis yra man arti
mas amžiumi.
„Aleksas! Bet, mane vadink
Mitka!..." — toks buvo jo
trumpas ir truputį intriguo
jantis atsakymas. Sužinojau,
kad jis yra studentas kaip ir
aš, tik medikas, jaunesnio
kurso, ir Vilniuje.
Taigi
užtenkamai skirtumų — aš
technikas, aš Kaune, o jis Vil
niuje.
Bet
studentas
—
užtenkamai
vienodo
mąstymo
Aleksandras Kantvilas.
pasaulių suartėjimui, ypač kai
Šiandien (1997 balandžio ėmė kristi ant mūsų galvų ir
28 d. skambino Dalia Sruo- nugarų lazdų kruša r a u n a n t
gaitė) gauta žinia: Kantvilas kelmus, stumiant smėlio vaA l e k s a n d r a s , g. 1920.01.09 gonelius, medinėm klumpėm
Utenoje, Vyžuonėlių dvare, krentant nuo kojų ir girdint
mirė 1997 balandžio 20 d., pašlovinimą: „Du, verfluchte
Tasmanijoje. Išeitas mokslas: Litauer!..". Kad esame „Li8 gimn. klasės Utenoje, 1938 tauer", lengvai galėjo visi
m. Karo Mokykla Kaune, 1940 atpažinti nuo pat pirmos die
ni. 3 sem. Universiteto Me- n o s Stutthofe. Krūtinę puošė
dicinos fak. Gyveno: Vilniuje,
Lentpjūvių g. 27, Gestapas
areštavo 1943 kovo 16 d. Vil
niuje. Apie savaitę po arešto
kalintas Tilžės kalėjime, pasi
o. ..i r -i
.»
kui Stutthofo (bei Danzig),
koncentracijos stovykloje. Ka
•
..
,, . . r
linio nr. 21312, kaip įkaitas
kartu su kitais lietuvių in
telektualais.
Nepažinojau nei aš jo, nei jis
manęs, o sutapo keliai — į
Stutthofą. Keistoka, kai areš
tų prieglaudoje, kacete, susi
tinki su visai nepažįstamu —
nustembi galvodamas: „Kodėl
mane su j u o suvedė tas —
Gestapas. Normaliai areš..
...
tuojama su tam tikra logika,
verkuS?kartusSpta!a"nam1'
Okupantas niekad nepri
leidžia, kad visa tauta yra
prieš okupantą. O jei ir pri
leidžia, tai bando veikliau be
sipriešinančius vadus sukom
promituoti, atskirti ir sunai
kinti, kad kiti paklustų. Oku
pantas visada turi savo logiką
ir savo planus. Areštuotasis ti
kisi, kad bus kaltinamas ir
ruošiasi kaltinimų ceremoni
jai. Taip būna normalia tvar
ka. Šį kartą buvo kitaip. Gestapistų areštuotas ir sutik
damas kitus vienu kartu
areštuotuosius, visai nepa
žįstamus, nė nematytus, nesu
pratau Gestapo užsimojimo,
kodėl mane priskyrė p n e
nepažįstamų. O įdomiausia
kad taip, kaip ir aš, jautėsi,
galvojo, svarstė ir visi kiti
areštuotieji pradėdami vienas
su kitu susipažinti. Ypač,
kada iš karto visi buvome su
mesti , vieną kambarį Tilžės
kalėjime ir po to - į Stutthofą, galėjome tarpusavyje
kalbėti. O juk taip nebūna
kada yra ruošiama byla ir
ruošiamasi tardyti. Tyla iš
Gestapo pusės buvo nejauki.
Tilžėje kalėjimo tarnautojų
buvo
prasitarta:
„Skirti
sušaudyti!...". Kodėl? Visiems
mūsų grupėje, Gestapo kartu
suvestiems, norėjosi tą kalti
nimą atspėti ir pasiruošti tar
dymams. Tačiau čia buvo visai
kita byla. Tai buvo ne asme
niška byla, tai visos tautos
byla: norėta pasmerkti visą
tautą kankinant tik tam tik
rus
asmenis,
kad
tauta
pradėtų bijoti ir paklustų

raudonas trikampis su raide
„L". O tas ženklas „Litauer"
žadino mušimo apetitą ne tik
žaliukams vokiečiams
(žaliukai vokiečiai žinojo, kad
T
.,, ., . i \
T . .
Lietuva
buvo
naciams 1933 iškėlusi
metais. bylą
„Žaliukais" vadinome kriminalinius
kalinius vokiečius, nes jie
nešiojo žalią trikampį ir buvo
skiriami mūsų prižiūrėtojais),
bet ir lenkams, nes jie niekaip
neįstengė susigyventi, kad
„lenkišką miestą Vilnių" vo
kiečiai taip pat kaip
ir
bolševikai prijungė prie Lietu
vos.
Po pirmų tų vaišingų dienų
J Mitka
suskaiciavome

„Aitvaro" sekėjų, bet jis pasi
reiškė ne tik plunksna, dar ir
savo pieštuku
sukurdamas
Stutthofo gyvenimo vaizdus,
kurie dabar puošia ne tik prof.
kun.
Stasio
Ylos
knygą
„Žmonės ir žvėrys" bet ir da
bartinio Stutthofo muziejaus
sienas. Kai dabar buvau Stut
thofe,
po
50-metų
nuo
išlaisvinimo šventėje, radau
ten muziejaus sienas pa
puoštas Aleksandro Kantvilo
šaržais iš kalinių gyvenimo
Stutthofe. Tai labiausiai vykę
piešiniai išstatyti ten paro
doje.
Sruoga sugalvojo švęsti Vy
tauto šventę sausios 5 d.
Įsijungė visi aitvarai. Alek
sandras Kantvilas nupaišė
plakatą su įrašu:
„1944 metų Stutthofe sausio
5 d. pagerbti!
Gadynę smurto ir kančios
Gaivink žemelę Lietuvos
Galia liepsnojančios dainos!
Visiems Arams pasirašius
pasirašo plakate ir jis pats:
„Už 7 - t ą j r — M i t k a .
Labai
prisimintini
lieka
žodžiai, rašyti jo paties laiške:
„Kodėl taip niekinamas buvo
žmogus ir taip kankinamas?
Gal tam, kad jį nubaustų, o
gal tam, kad tame panieki
nime ir kančioje jis sutvirtėtų
ir taptų kilnesnis: Aš manau,
niekas, kas kentėjo ir buvo
niekinamas, negalėtų
kitų
kankinti ir niekinti. Dabar aš
suprantu, kad mylėti savo
priešą ir j a m atleisti (gal dau
giau atleisti) yra daugiau,
negu keršyti ir neapkęsti. Da
bar suprantu ano didžiojo
Vyro — Kristaus žodžius ir
darbus"
Aleksandras Kantvilas su
Nina
Truchanaite
sukūrė
gražią šeimą. Išaugino Gin
tarą, J ū r a t ę ir Dalią. Jo kapas
bylos amžiams Tasmanijoje,

tik deVyniaS mėly
L
" toli — * " ^
^>*
neš ant rankų ir nugaros ir istoriškai paliudydamas
ir
abu svarstem: „Nei juoktis, atžymėdamas sunkią lietuvių
nei verkti, bet žiūrėk tie pro tautos kovą prieš galingus
fesoriai tomis pačiomis vaišė priešus, kurie ir dabar bando
mis apdovanojami... a r tai pa Lietuvos vardą apgaulingai
ruošimas tardymams,
kad niekinti.
būtume „sukalbamesni"?..
Aleksandras Kantvilas pa
Dar ilgoką laiką galvojome, rašė ir savo atsiminimus iš
kad čia Stutthofe tos visos Stutthofo ir juos nusiuntė į
„vaišės" yra tik laikinas pe Kauną. Manau, kad jis juos
riodas... Ir taip begalvodami paįvairino ir savo piešiniais —
nepajutome, kaip įsirašėme į šaržais. Bet, tik ką gavau iš
Bronės
Masaitytės
krypėlių (kuriuos Sruoga vadi Kauno
laiškutį,
kuri
rūpinasi
pa
na klipatomis) luomą...
minklais
ir
visų
tų
atsimi
Ir po keliolikos metų Alek
sandras Kantvilas, užklaus nimų spausdinimu, ir rašo,
tas, kodėl naciai jį areštavo, kad dėl lėšų stokos vis dar
kodėl jis pateko į Stutthofą, sunkiai rieda į priekį.
atsako rašte: „Kaltinimų ne
To kovingo lietuvių tautos
buvo pateikta, manau, kaip laikotarpio herojai krinta, liuLietuvos įkaitas, kartu su ki dininkai nyksta, bet Lietuvos
tais lietuv.ų intelektualais..."
priešų užmačios nemenkėja, o
Ministras Urbšys savo at vis naujomis formomis pra
siminimuose guodžiasi rusiš siskverbia ir bando ne tik Lie
ka patarle: „Niekada nėra tuvą neprileisti prie NATO.
naktis tokia tamsi, kad joje bet ir garbingą Lietuvos vardą
kokios nors, kad užsienyje niekinti.
nebQtų ^ t
Kai
ir
menkos>
švieselės".
Šiomis dienomis Čikagoje
sueini su
tokiais
asmenimis
yra
reklamuojamas
Juozo
kaip kun. Stasys Yla, prof. Ba Naujelio teismas. Jis kaltina
lys Sruoga, prof. Vladas J u r  mas žydų žudymu. Teismas
gutis ir kitais, kurie gyvenda yra keistokas. Jei jis tikrai
mi nežiūr: į šią žemę, o vis žudė žydus, tai turėtų būti
kažkur
skraido
aitvarais. kriminalinis
teismas.
Kas
Skraidydami aitvarais įtrau žudė turėtų būti nubaustas.
kia ir kitus su jais esančius ir Tačiau teismas ne kriminali
tose vargo dienose ima visi nis, o civilinis, imigracijos
švytėti rr.ažomis dvasinėmis teisėjų teismas. Buvau tame
švieselėm.s. Kaip Vladas J u r  teisme ir klausiausi Kaltina
gutis, prcf. kun. Alfonsas Lip- mojo sūnus pareiškė, kad
niūnas, prof. Mečys Macke tėvas nekaltas ir šiuo metu
vičius
~ukūrė
„Stutthofo tėtis labai sunkiai serga,
Akademija", taip prof. Balys prašė, kad teismą atidėtu Del
Sruoga sukūrė
„Aitvarus". ligos teismas neatidedamas.
„Aitvarai — tai meno ir Jiems nesvarbu ar kaltmamakūrybos ratelis, prie kurio si teisme yra ar ne. OSI.
prisijungė ir kiti, susilaukė išsikvietusi profesorių istoriką
gražių jaunųjų kūrėjų. Gruo- iš Vokietijos, imigraciniame
dalyvavo vysk. Hansas Dum- ga kaip įkvėpėjas juos glaudė, teisme jrekorduoja sovietinę
Gal
sakyčiau
ne dokumentaciją,
pys. Po pamaldų, Lietuvių mokė.
sovietų su
„mokė",
bet
labai
draugiškai
tautinėse kapinėse vysk. Han
kurtą prieš 50metų. Atseit tas
sas Dumpys atliko Petro Pad- aptardamas įkvėpė kiekvie profesorius istorikas yra pa
vos paminklo pašventinimo nam žodinį apipavidalinimą tikimas sovietinį melą padary
kūrybos jausmų: pasipylė nau- ti teisybe. Tuo būdu gaunasi
apeigas.
Velionio žmona Ema ir šei- jį eilėraščiai, novelės, apysa- teismas ne žmogaus o remos nariai visus dalyvius pa kos... O kad kas būtų galėjęs klaminis Lietuvos teismas.
kvietė į „Seklyčią" ir pavai jas ten įrekorduoti!..
Lietuvos, kuri buvo okupuošino.
Aleksandras Kantvilas buvo ta ir ima liudijimus ir sovieLeonas J u o z a p a v i č i u s vienas iš uoliausių Sruogos tų, kurie taip pat Lietuvą buvo
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A.tA.
FILOMENA ŠLAPKAUSKIENĖ
Adomavičiūtė

1

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. gegužes 20 d., 12 vai. ryto.
Gimė 1906 m. rugsėjo 25 d. Lietuvoje, Širvintuose, Ameri
koje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: vyras Jonas, sūnus Algimantas, marti Rugile; anūkai: Rugiie \Vathen su vyru Robert, Gintas su žmona
Edvyna; svaine Brone Repeikiene. daug sūnėnų ir dukterėčių
Lietuvoje.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužes 22 d. nuo 3 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuves įvyks penktadienį, gegužes 23 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ry t 0 bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulin
gos šv.Mišios už veliones sielą. Po Mišių velione bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos
komitetui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, sūnus, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

Mūsų gerbiamai ir myliniai

A.TA.

VINCEI JANUŠKAITEI ZAUNIENEI
LESKAITIENEI
pasitraukus į Amžinąją ramybę, nuoširdžiai užjau
čiame liūdesyje likusius jos mylimus — d u k r ą G I E D 
RĘ, anūką DOVĄ ir kitus gimines bei a r t i m u o s i u s .
Ilgai minėsime ponios VINCĖS šviesų a t m i n i m ą .

maždaUg

.

i

Santa Barbaros lietuviai:
-/. ir M. Šimoniai
L. Biržis
A. ir A. Cenfeldai
J. Tarnas
A. O'Meara
S. Petravičiene
L.
Malinauskaitė
V. ir J. Vaičiai
S. ir A. Ablingiai
R. ir D.
Šafranavičiai
E. Maskoliūnas
I. ir R. Magidai

okupavę ir prezidentas Rooseveltas tos okupacijos ne
pripažino.
Tenka pasigesti
veiksnių ir jų sukurto Lietu
vių teisėms ginti komiteto.
Tenka ir iš viso nusivilti, kad
lietuviai yra užmiršę, jog daug
lietuvių yra kentėję nacių
kalėjimuose ir kacetuose, nors
Lietuvoje buvo geriausiai or
ganizuota visos tautos antinacinė rezistencija, kuria galime
pasauliui pasigirti. Spaudoje
tylima, o gyvieji liudininkai
jau sparčiai nyksta.
Ačiū Dievui, kad privačiu

pastangų dėka j a u pasirodė
Prof. Balio Sruogos knyga —
„Dievų miškas" anglų kalba.
Reikia džiaugtis, kad ir Alek
sandras Kantvilas iš savo
pusės paliko ryškius pėdsakus
savo kančios už Lietuvą ir liu
dijimą.
„Tebūnie lengva T a u . Alek
sandrai, paskutiniam iš Stut
thofo
Aitvarų, Tasmanijos
žemelė!" — Dievulio prašo visi
ir dar trys likę tavo kančių
draugai.
Pilypas Narutis

Genocido aukoms paminklą* Ginkūrm kapinėse
N'uotr Petro Pociaus
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„ŽEMĖJ LIETUVOS ĄŽUOLAI ŽALIUOS'

ČIKACOĮE fR APYLINKĖSE \

Brighton Parko dainininkų
grupe, vadovaujami Algiman
to Barniškio, labai maloniai
nuteikė šį trečiadienį gegužės
7 į „Seklyčią" susirinkusius
senjorus.
Esam dėkingi mūsų globėjai
E. Sirutienei už įvairiausių
„deimančiukų" atradimą ir iškasimą bei jų parodymą pensi
ninkų kasdienybes paįvairi
nimui. Buvo itin malonu, kad
grupės vadovas A. Barniškis
savo įžanginiame žodyje pak
vietė ir mus k a r t u su jais dai
nuoti.
Programa buvo pradėta la
bai
gražia, gal kokių 200
metų senumo (taip sakė dainą
apibūdinęs A. Barniškis), dai
na „Padainuosim mes sustoję".
Dainininkai dainavo stovė
dami, o mes pritarėm, pato
giai sėdėdami. Balsai „nesipjovė" — skambėjo gerai.
Antroji daina „Ant kalno
klevelis".
Mergelė
aiškina
šitoj ne tik senoj, bet ir ro
mantiškoj dainoj), kad ber
nužėlis „šį rudenėlį vesti ža
dėjo, o pats į karužį išėjo". Tai
gi, bernužėliai, kokie buvo
prieš porą šimtmečių, tokie ir
dabar. Prišneka saldžių žo
delių, pažadėlių, o paskui sa
kosi, „į karužį išeina", ir din
gsta.
Trečioji daina — „Šviesi
naktis mėnesiena". Atrodo lyg
nuo vedybų išsisukęs jauni
kaitis porina: „Ir prijojau žalią
girią — pilna giria paukš
tužėlių". Smagu laisvam likus
kartu su paukščiais girioj
čiulbėti.
Nijolė Gečiūtė su A. Barniškiu pagiedojo duetu giesmę
Šiluvos Dievo Motinai. Būtų
malonu tą giesmę ir Gimimo
Švč. Mergeles Marijos bažny
čioj giedant girdėti.
Viktoras Šimaitis solo įspū
dingai padainavo „Gimtinę".
Po to išklausėme Marytės Ra
dzevičienės,
bolševikmetyje
parašytą,
labai
graudų
eilėraštį ,„Mamai". Ir prie to
eilėraščio labai tiko A. Bar
niškio daina:

G e g u ž ė s 26 d., p i r m a 
Š v i e t i m o ir m o k s l o m i n i 
dienį, y r a M e m o r i a l Day, s t r a s prof. Z i g m a s Z i n k e 
•JAV v a l s t y b i n ė šventė, dėl v i č i u s kalbės apie švietimą
to ..Draugo" redakcija, admi Lietuvoje birželio 8 d.. 12 vai..
nistracija ir spaustuve bus už Pasaulio lietuvių centre. Visi
daryta, o antradienio dienraš kviečiami pasiklausyti.
tis neišeis. ..Draugas" bus iš
Pirmoji v a i k u č i ų K o m u 
leidžiamas trečiadienį, gegu
žės 23 d. Linkime visiems sau nija Palaimintojo Jurgio Ma
gaus ir malonaus ilgojo savait tulaičio misijoje bus šešta
dienį, gegužės 31 d.. 11 vai.
galio.
ryte.
D a r t u r i m e p r o g a daly
vauti -JAV LB XV t a r y b o s
Prisiminkime mūsų tau
b a l s a v i m u o s e , kurie dauge
tos skaudžiausias dienas —
lyje apylinkių vyks šį savait birželio 14-tąją ir visas kitas,
galį. Atlikime savo lietuviš atnešusias tiek nelaimių Lie
kąją pareigą — balsuokime!
tuvai. Partizanų globos fondas
rengia specialų tų baisiųjų
M e m o r i a l Day — Kapų
įvykių paminėjimą birželio 8
p u o š i m o i r mirusiųjų pri
d.. 3 vai. p.p.. Jaunimo centre.
s i m i n i m o d i e n a šiemet yra
Birželio 15 d.. 13:30 vai. p.p.,
pirmadienį, gegužes 26 d. Ma
minėjimas rengiamas ir Pa
lonėkite į tai atkreipti dėmesį.
saulio lietuvių centre Lenes visos iškilmės Sv. Kazi
monte. kartu su LB Lemonto
miero (ir kitose kapinėse vyks
apylinke. Rengėjai nuoširdžiai
pirmadienį, o ne gegužes 31 d.
kviečia tautiečius gausiai da
lyvauti.
K a s n o r i p a s i g r o ž ė t i vė
lyvu pavasariu, susitikti drau
Ateitininkų
federacijos
gų ir pažįstamų, skaniai pa v a d a s J u o z a s P o l i k a i t i s . be
pietauti ir tuo pačiu paremti siruošdamas vykti į PLB su
Ateitininkų namus, kviečiami važiavimą Vilniuje ir į Ateiti
į Ateitininkų namų gegužinę ninkų federacijos nepaprastą
ją konferenciją Palangoje, ra
sekmadienį, birželio 1 d.
do laiko dalyvauti ir lietu
B e v e r l y S h o r e s Sv. O n o s viškųjų studijų savaitėje Dai
b a ž n y č i o j e ši s e k m a d i e n i . navoje, kur birželio 14 d.,
gegužės 25 d., 12:30 vai. p.p., šeštadienį, skaitys paskaitą
šv. Mišias aukos kun. Antanas tema ..Jaunimas ir Lietuvos
Saulaitis.SJ. vargonuos muz. ateitis".
Vytautas Gutauskas. Po pa
Kun. J o n a s K u z i n s k a s ,
maldų ..Lindos" restorane bus
Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
Beverly Shores Lietuvių klubo
susirinkimas, kalbės prof. dr. direktorius, pirmadienį, gegu
žės 26 d. — Kapų puošimo
W. Rakauski.
dieną.
praves religinę dalį
prie
Steigėjų
paminklo vyk
Krikščioniškos
minties
siančio
mirusiųjų
pagerbimo,
p o l i t i n i ų s v a r s t y b ų konfe
kurį
jau
daugelį
metų
ruošia
r e n c i j a ruošiama birželio 7
Pendruomenės
pasauliečių
ko
d., šeštadienį. Jaunimo centro
mitetas
ir
Kapų
sklypų
savi
Čiurlionio galerijoje. Pradžia
10:30 vai. r. Pasisakymuose ninkų draugija, garbės sargy
dalyvaus išeivijos veikėjai ir boje dalyvaujant šauliams ir
svečias iš Lietuvos. Švietimo ramovėnams. Visuomene ra
ministras prof. Zigmas Zinke ginama dalyvauti 10:30 v. ryto
vičius, kuris kalbės apie kapinėse aukojamose šv. Mi
krikščioniškosios
galvosenos šiose, o joms pasibaigus, tuoj
pritaikymo galimybes Lietu rinktis prie Steigėjų paminklo
voje. Visi prašomi gausiai da visuomeniškam mūsų tautos
lyvauti šioje įdomioje konferen mirusiųjų ir žuvusiųjų pager
bimui. Tik vieningai dalyvau
cijoje.
dami labiau pagerbsime miru
, . D r a u g u i " labai reikalin siuosius ir parodysime, kad
lietuviškos apeigos ir tradici
gas l e i d i n ė l i s
„Tremties
jos Šv. Kazimiero lietuvių ka
m< tai". Jeigu kas galėtų par
pinėse mums brangios ir rei
duoti ar padovanoti, prašome
kalingos.
kreiptis į redakciją.

savotišką himną jaunystei bei
praeičiai pavirtus: ..Tie patys
upeliai, miškai, uogienojai, tik
mes nebe tie, nebe tie".
Pabaigai visi kartu padaina
vome „Brangiausias spalvas".
Gražu ir tiesiog šviesu širdy,
nes „Geltona spalva — tai
saule, žalia — lauku spalva,
raudona — tai mūsų kraujas,
kartu jos — tai Lietuva".
Susikabinę rankomis ir pasi
siūbuodami, baigėm malonią
programą,
su
^įtikinimu
traukdami: „Ąžuolą: žaliuos
žemėj Lietuvos".
Visi esam labai dėkingi A.
Barniškiui ir Brigh'.on Parko
dainininkų grupei už tokį
gražų pasirodymą. Laukiam ir
vėl atvykstant su „dainų skry
„Spindulio" šokėjai, pasiruošę publiką pradžiuginti gražiais tautiniais Šokiais „Linų šventėje" gegužes 31 d.,
nele".
Po pietų ir maloniu pokalbių 6:30 vai. vak. Slovėnų kultūros centre, Lemonte. Visi kviečiami, ypač buvę spinduliečiai ir jų artimieji.
Nuotr. Zigmo Degučio
su dainininkais ir ta;, kad mes
lietuviai — dainuojanti tauta,
SUKIŠTI VOKAN, VERST
neišdirbti linai nuo akmens
skirstėmės namo.
amžiaus.
Emilija J . Valantinienė
J a u ilgai galvoju apie šį niškai buvo gan miela pra
Taip ir prasidėjo mano gili
straipsnį. Noriu pasididžiuoti leisti laiko su šeima, nieko nimasis į linus: kaip atrodo,
ir apskritai išreikšti savo j a u s  prieš spinduliečius...
NUOSTABUS
kur auga ir kokie Lietuvos pa
O d a b a r nutarėme, kad gal pročiai susirišę su jais. Linų
mus apie dabartinius studen
KONCERTAS PLC
DAILĖS MUZIEJUJE
tus spinduliečius. Šie '97-ti reikia pasiruošti virtinukų aukštis nuo 30 iki 100 cm (12 metai labai darbingi. Vasario pietums Pasaulio lietuvių cen 40 in). Jie turi negilias šaknis.
Dažnai būname kviečiami į mėnesį atlikome savo grupės tre. Susirinkome PLC ketvir Žiedai yra visiškai simetriški,
Pasaulio lietuvių centro kultū pokylį, šokome Čikagos miesto tadienio vakare ir — pirmyn! su penkiais žiedlapiais ir iki
rinius renginius didžiojoje sa centre ir šokome Brighton Labai dėkojame PLC moterų dešimt sėklų. Žiedų spalva
lėje arba Bočių menėje, dažnai Parko Vasario 16-osios minė klubui, be kurių tikrai nebū nuo tamsios iki labai šviesios
ten svečiuojamės, vaišinamės, jime. Praėjo dar keletas repe t u m ė m e spėję padaryti netoli mėlynos. Tai daugiausia, vidu
linksminamės, jaunimėlį šeš ticijų ir tada susiradome „tik 7,000 virtinukų (koldūnų). J ų tinio klimato augalas. Linas
tadieninėje lituanistinėje mo rą" darbą. Vytas Pabedinskas sistema tikrai gera. Vienos auga įvairioje temperatūroje
kykloje ir Montessori mokyk savo darbovietėje užangažavo darė tešlą, kitos praleidžia pro ir drėgnumo sąlygose.
elektrinį kočėlą, mūsų vyrai
lėlėje auginame ir taip išlai mus projektams.
Linai yra nuraunami ir suk
Pirmasis, sudėti po šešias r a n k a kočiojo, kitos moterys raunami laukuose išdžiūti.
kome lietuvybę šiame gau
knygutes, penkis vokus, šešis dėjo formon, o vargšei Ingridai Linų stiebai tuomet išsklai
siame lietuvių telkinyje.
Retkarčiais aplankome paro laiškus ir lipinukus į 5,000 Latožaitei teko juos sudėti į domi, kad mikroorganizmai,
s k a r d a s ir skaičiuoti. Bronei
das Lietuvių dailės, muziejuje, dėžių. Tas projektas užtruko
Nainienei turbūt turim — nu liūtys ir šalčiai juos suminkš
kuris įkurtas žemutiniame vienuolika valandų. Vieni su
pirkti naujus sportinius bate tintų. Suminkštinti stiebai yra
centro aukšte, kartais net ne lankstė dėžes, kiti lakstė su
lius — kiek mylių išvaikščiojo sutraiškomi ir „medžiaga" pa
pastebėdami vienos erdvios, knygom, dar kiti lankstė ir
t a r p kambarių nešina kuku- ruošta galutiniam produktui:
gražios muziejaus salės, su skaičiavo lipinukus, dar kiti
baldų apdangalams, knygų ri
liukais...
koncertiniu fortepijonu ant lakstė iš galo į galą, nešini
šimui, batų gamybai, virvėms,
Galėjome didžiuotis, kai už tinklams ir t.t.
žibančio ąžuolinio parketo pa produktais. Už dviejų savaičių
kopos, čia galint sutilpti bent pasiūlė mums antrą darbą — baigėme vieną lėkštę kukuTaip apie linus rašo kompiu
dviem šimtam muzikos klau „kimšti" mašinų baterijų ga liukų, nes vis mums nuneš terinė enciklopedija Encarta.
sytojų, suruošiant
šaunius rantijas į mažylius vokelius. davo nepilnas. Ją pavadinome
Lino įvaizdis lietuvių liau
Jų buvo 250,000, ir juos turė „Ū h ū lady", nes kai spėjome dies choreografijoje sutinka
koncertus ar rečitalius.
Toks nuostabus, tik retai čia jome užbaigti per savaitę. Kas pripildyti lėkštę, susitarę šau mas gan plačiai. Apie linų au
suruošiamas muzikos koncer vakarą rinkomės kažkur, Vy kėme „C hū!" Priėjo prie to, ginimą ir perdirbimą būdavo
tas įvyko gegužės 18 d., 1 vai. tas atveždavo dėžes ir pirmyn kad ponią kalbinome, kad tik dainuojama, einant ratelius,
n e n u n e š t ų pustuščių skardų!
popiet, dalyvaujant Vilniaus į darbą.
šokant ir ypač žaidžiant. Žai
Tikrai buvo smagu.
Vienoje
dėžėje
3,900
garan
styginiam
kvartetui,
kurį
su
dėjai vaizduodavo, kaip lmus
„Paimk mane, mama, už
Gegužės 3 d. pardavinėjome sėja, kaip jie auga, žydi, rau
tijų.
Kiekvienoje
dėžėje
pluoš
daro:
Audronė
Vainiūnaitė,
rankos
Petras Kunca, Girdutis Jakai telis 50 garantijų. Viską rei dešreles mamos rajono „gara nami ir minami, net iki audi
ir veski, ir veski į šilą,
tis ir Augustinas Vasiliaus kėjo sukišti į vokus (ir ne bi- žų turguje". Gintas Miku- mo proceso. „Spindulio" tauti
tenai mėlynesnės už dangų
kas. Su jais koncertavo anks lekaip), ir vėl gumute surišti. čiauskas, atvažiavęs 8 vai. r., nių šokių grupės „Linų šven
Šilagėlės žiūri į tylą".
čiau iš Lietuvos atvykęs, da Tada reikėjo sudėti tvarkin sėdėjo per lietų, kepė a n t ang tės" koncerte teks pamatyti
lių (nes mamos dujinį BBQ suPirmąją
pasirodymo dalį bar profesoriaująs Xavier uni gai į kitas, mažesnes dėžes, tirpdėme) dešreles, o sudžiū šokius ir žaidimus, susijusius
baigėme daina „Pavasaris Lie versitete, Čikagoje, vienas iš dviejose eilėse po septynis ir į vusias — pats valgė. Turbūt su linais — žemės pabudini
mą, sėjimą, trypimą, audimą,
talentingiausių lietuvių pia tris sluoksnius. Priėjo prie to
tuvoje".
Gintas keletą metų nebeval- ir pasididžiavimą savo dar
taško,
kad
nebenorėjome
už
nistų
—
Rokas
Zubovas.
Antrąją dalį pradėjo Birutė
gys dešrelių.
bais. Teks išgirsti dainų pynę,
Programoje buvo M. K. valgyti, nes reikia užbaigti
Biskienė, padeklamavusi Gie
Gegužės 4 d. po šv. Mišių su pagrotą pačių spinduliečių šo
„bent
dar
vieną"
dėžę,
o
gurkš
Čiurlionio
styginiu
kvartetas
drutės Rakauskaitės eilėraštį
C-moll, M. Ravel styginių telti gėrimą beveik nuodėmė, sirinko pilna pilnutėlė salė kėjų. „Spindulys" kviečia J u s
„Lietuviui išeiviui".
virtinukų valgyti. Salėje grojo visus atvažiuoti Lemontan
Vladas Kybartas padainvao kvartetas F-dur ir C. Franck nes susigadina visas ritmas,
kvintetas F- sukišt vokan, verst. Sukišt vo- vaikų choro „O lia lia" (mano gegužės 31 d., pasigrožėti pa
„Lietuva-Dievo dovana". Ačiū fortepijoninis
mėgstamiausia) juosta ir, at pročiais ir tautiniais šokiais!
jam, nes ir daina graži, ir moll. Muzikinis koncerto ver kan, verst. Kaip įdomu buvo
tinimas priklauso muzikams. matyti kiekvieno žmogaus sis rodo, labai šeimyniškai praėjo
gražiai buvo padainuota.
Audra Lintakienė
popietė. „Spindulio" studentai
Po jos choras atliko dainą Eiliniam muzikos mėgėjui šis temą. Pradžioje vyko rung rūpestingai aptarnavo sve
apie jūrą. Ją užbaigus, visi koncertas buvo nuostabi, ne tynės — kas greičiau sukis čius, „Spinduliukai" pašoko
stengėmės įsijungti į „Arą", paprasta muzikos šventė. Dvi savo 50, bet po pirmo 500, nu „Kalvelį", „Suk suk ratelį", o
nes ši daina yra jau į giesmę. į valandas trukusiame koncerte sibodo skaičiuoti. Per visą sa patys mažiausi „Aguonėlę".
x Dr. Ona ir dr. Albinas
visi jo dalyviai atskleidė meis vaitę vis aidėjo rezultatai —
triško lygio nuostabų muzikos kiek kas per valandą padare. Kaip ir numatyta, mažiausi Garūnai, Willowbrook, IL,
Moksleivių
ateitininkų grožį, savo partijas atlikdami Greičiausia — 1,100 per va n u n e š ė programą.
JAV LB Socialinių
Reikalų
Po susitvarkymo, studentai Tarybos darbams
stovykla Dainavoje vyks su giliu įsijautimu. Ypač landą; vidurkis apie 900.
paskyrė
išvažiavo
Čikagon
į
„Gran
s.m. birželio 22-liepos 6 d. Visi klausytojus
S100
auką.
Dėkojame!
Socia
užbūrė
antros
O kas pas Šoliūnus darėsi?
moksleiviai ateitininkai prašo koncerto dalies Fortepijoninis Net ir seneliai Šapalai nepasi dies" jaunimo ansamblio va linių Reikalų Taryba.
mi registruotis pas Moniką kvintetas F-moll, Molto mode davė. Vyko „kimšimo" pobū karą, ir grįžo atgal Lemontan
(sk)
Vygantaitę tel.708-366-3808. rato quasi lento. Alegro dalyje, viai. Antanas Kušeliauskas repetuoti. Va, koks mūsų jau
Užsiregistravusiems iki bir su nepaprasta muzikos jėga, nespėjo versti vokelius a n t n i m a s — pareigingas ir rū
x TRANSPAK praneša;
želio 13 d. bus teikiama nuo- klausytoją nešančia iki beri stalo ir sugraibyti užbaig pestingas. Jis yra nuostabus. „1996 m. užregistruota 11
Liko dabar „tik" ruoštis kon tūkst. 310 ištuokų, tai yra 1
i-iida.
bių aukštumų.
tuosius! Šoliūnų giminei pir
Koncerte dalyvavo apie 120 ma vieta! Idomiausia.kad už certui, kuris įvyks gegužės 31 tūkst. 89 daugiau negu 1995
M e m o r i a l Day — Atmini
darbą
jautėmės d. Slovėnų kultūros centre, m. Ištuokų rodiklis labai dide
klausytojų Jų galėjo būti dau baigę šį
m o d i e n o s , g e g u ž ė s 26 d.,
giau, nes tokio lysrio muzikos pasimetę — neturėjome, ko Lemonte, 6:30 vai. r. Tema — lis: šimtui santuokų tenka 55
p a m i n ė j i m o programa Šv.
šventė būna laba* retai. Jos veikti. Susirinkome paskutinį „Linų šventė". Kviečiame vi ištuokos". Pinigai, siuntiniai
K a z i m i e r o lietuvių kapinėse
gali mums pavydėti ne tik sekmadienį ir liko tiktai 2 sus pasigėrėti „Spindulio" jau ir k o m e r c i n ė s siuntos į Lie
prasidės 10 vai. ryte, o 10:30
Maisto
siuntiniai.
Chicago Symphony, bet ir dėžės. Per pusvalandį susit nimu. (Pasirinkome Slovėnų tuvą.
vai. r. bus aukojamos šv. Mi
varkėme, ir sėdėjome apstul kultūros centrą, nes tenai yra TRANSPAK, 4545 W . 63
Carnegie Hali Ne\v Yorke.
šios. Visuomene kviečiama
graži sale, o svarbiausia — St., Chicago, IL 60629, tel.
Mažai turime progų gėrėtis, bę. Ką dabar 9 Nors man asmegausiai dalyvauti.
nemaža scena. J a u n i m o cen 773-838-1050.
čia gyvenančio, mūsų pagar
tre
nebuvo laisvų savaitga
Š v e s k i m e T ė v o dieną visi
(sk)
sėjusio pianisto Roko Zubovo
lių.).
Lauksime visų gegužės
kartu
Pasaulio
lietuvių
cen
Už a.a. Leonardą Paulių, rečitaliais, bet dar rečiau pas
pabaigoje'
x NAMAMS PIRKTI PA
jo m i r t i e s metinių proga. mus atsilanko aukšto lygio tre, Lemonte, birželio 22 d., 12
SKOLOS
duodamos mažais
mamas,
bus aukojamos Mišios šeš klasikinės muzikos atstovai iš vai. Pasveikinome
mėnesiniais
įmokėjimais ir
Linai
pasveikinkime ir tėtes. Vietas
tadienį, gegužės 31 d., 9 vai. Vilniaus.
prieinamais
nuošimčiais.
r., t. Jėzuitų koplyčioje, 56 ir
Gera proga juo? išgirsti yra ir stalus galima užsisakyti pas
Kreipkitės
į
Mutual
Federal
Linų naudojimas medžiagai
S. Claremont Ave, Chicago, šiandien 12:15 vai. p.p. Chica Aldoną 708-448-7436 arba pas
Savings,
2212
West
Cermak
prieš
maždaug
IL. Liūdinti šeima kviečia vi go Civic Center patalpose. At Vilę 630-985-7216. Tėvo dieną prasidėjo
ruošia PLC renginių komite 10,000 metų. Yra rasti žve Road. Tel. (312) 847-7747.
sus gimines, draugus ir pa silankę nesigailėsite.
fsk)
jybos tinklai, drabužiai ir
žįstamus dalyvauti Mišiose.
Br. Juodelis tas.

SKELBIMAI

ant koncertui: Rima Lintakait* su mama Audra l.intakiene
N'uotr V. A l e k n i e n e *

