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A. Saudargas: Lietuvai labai
svarbu kuo greičiau
įstoti į NATO
Varšuva, gegužės 27 d.
(BNS) — Lietuvos
užsienio
reikalų
ministras Algirdas
Saudargas pabrėžia, kad Lie
tuvai svarbu kuo greičiau
įstoti į NATO. Tačiau, sakė
ministras Lenkijos dienraščiui
„Gazeta Wyborcza", Lietuvai
taip pat labai svarbu,
kad
nebūtų užkirstas kelias sąjun
gos plėtimui.
„Jeigu liepos mėnesį Ma
dride nebūsime k a r t u su Len
kija pakviesti į NATO, mus
domina garantijos, kad Aljan
sas yra atvira organizacija",
pareiškė ministras A. Saudar
gas
Pasak jo, NATO viršūnių
susitikime Madride Baltijos
valstybės turi mažai galimy
bių. Tačiau „mes nenorime
likti izoliuota trijule, kuri api

būdinama sąvoka buvusios so
vietinės respublikos".
„Kodėl gi nepalyginti Lietu
vos su Lenkija?", klausia mi
nistras ir pastebi, kad kaip ir
Lenkija, Lietuva neturi prob
lemų su Rusija, taip pat ribo
jasi tik su Karaliaučiaus sriti
mi, o ne su tikrąja Rusija.
Ministras A. Saudargas ne
norėjo komentuoti NATO ir
Rusijos Santykių pagrindų su
tarties, pastebėjęs, kad nežino
jos turinio ir skaitė tik komen
tarus. Ministras sakė teigia
mai vertintų, jeigu dokumen
te yra įrašyta, jog kiekviena
Europos valstybė turi teisę
kurti savo saugumą. „Primin
siu, kad Lietuvos ir Rusijos
sutartyje taip pat yra teiginys
apie laisvą jungimąsi į orga
nizacijas", sakė A. Saudargas.

Seimas priėmė 12 nuosavybės
grąžinimo įstatymo straipsnių
Vilnius, gegužės 27 d. (BNS)
— Antradienį Seimas pradėjo
pastraipsniui priiminėti prieš
taringai visuomenėje vertina
mą naująjį piliečių
nuosavy
bės teisių į išlikusį nekilnoja
mąjį turtą atkūrimo įstatymą.
Seimo nariai ginčijosi ir pri
ėmė 12 įstatymo straipsnių.
Jie apibrėžia piliečius, kurie
turi teisę į nuosavybės teisių
atkūrimą, turtą, į kurį atku
riamos nuosavybės teisės, jų
atkūrimo sąlygas bei tvarką.
Seimas priėmė ir straipsnį,
nustatantį, kokia žemė bus
valstybės išperkama iš pilie
čių, turinčių teisę į nuosavy
bės atstatymą.
Nors parlamentas j a u pri
tarė straipsniui, apibrėžian
čiam sąlygas, kaip bus atsta
toma nuosavybės teisės į gyve
namuosius n a m u s ir butus,
tačiau kitam posėdžiui dar

liko 20-asis straipsnis, kuris
apibrėš valstybės garantijas
grąžintinų gyvenamųjų n a m ų
nuomininkams.
Nesutikdami su šių dviejų
straipsnių nuostatomis, a n t r a 
dienį prie Seimo piketavo keli
šimtai žmonių. Jie baiminasi,
kad grąžinus namus buvu
siems savininkams, juose gy
venantys nuomininkai bus tie
siog išmesti į gatvę.
Priimdamas įstatymą pas
traipsniui, Seimas praleido
kai kurias jų dalis, prie kurių
žada grįžti vėliau.
Parlamento pirmasis vice
pirmininkas Andrius Kubilius
taip pat priminė, kad Seimo
statutas nedraudžia dar patik
slinti ir kai kuriuos jau priim
tus straipsnius prieš pat bal
savimą dėl galutinio įstatymo
priėmimo.

Socialdemokratai:
konservatoriai „stumia"
nuosavybės grąžinimo įstatymą
Vilnius, gegužės 28
d. turtą atkūrimo įstatymą.
Socialdemokratas
Vytenis
(BNS) — Socialdemokratai
trečiadienį
kaltina konservatorius, jog jie Andriukaitis
nepaiso kitų partijų nuomo spaudos konferencijoje sakė,
nės, Seimui priimant priešta kad nuosavybės teisių atstaty
ringai visuomenėje vertinamą mas yra „visos tautos proble
naująjį piliečių nuosavybės ma", tuo tarpu konservatoriai
teisių į išlikusį nekilnojamąjį „daro. ką nori". Taip jis įver
tino antradienio ginčus Seime,
* N e p a i s y d a m a g r i e ž t u kai pastraipsniui buvo pradė
gydytojų perspėjimų, nuo pir tas priiminėti naujasis įstaty
madienio prie Seimo rūmų ba mas.
V. Andriukaitis mano, kad
daujanti viena Kauno grąžin
tinų namų gyventoja, protes šiuo įstatymu konservatoriai
tuodama prieš naująjį piliečių „atiduoda duoklę" savininkų
nuosavybės teisių į išlikusį ne luomui. Pasak jo, įstatymas
kilnojamąjį turtą atkūrimo įs nebus įgyvendintas per visą
tatymą, II grupės invalidė Ni konservatorių valdymo kaden
jolė Klydžienė nežada trauk ciją, nes tam nėra nei lėšų. nei
tis. „Aš žaidžiu su mirtimi, ta sąlygų.
čiau kitos išeities nėra", sakė
Nors Seimas kol kas teji ir apgailestavo, kad nepasi priėmė 12 įstatymo straips
rodė dar 10 žmonių, žadėjusių nių, socialdemokratai jau da
prisijungti prie bado akcijos.
bar žada, jog galutinai priė
* Krašto a p s a u g o s vice
ministro Edmundo Simanaičio
teigimu, šį rudenį turėtų pasi
keisti naujokų šaukimo į Lie
tuvos kariuomenę tvarka, nes
tarnaujantys
kariuomenėje
žmonės turi jaustis ne nusk
riausti, o pakylėti. E. Sima
naitis pažymėjo, kad šiuo me
tu daug Saukiamų jaunuolių
neištveria fizinio krūvio, pasi
taiko psichiškai nesveikų, be
to, beveik 80 proc. šiemet pa
šauktų jaunuoliu yra nebaigė
vidurines mokvklo^

mus įstatymą, kreipsis į Kon
stitucinį teismą. Tačiau jie ti
kisi, kad konservatoriai vis
dėlto atsižvelgs ir į kitų frak
cijų pasiūlymus.
• Lietuvoje i r t o l i a u yra
mažiausias Baltijos valstybėse
vidutinis darbo užmokestis bei
mažiausia vidutinė senatvės
pensija.Vidutinis atlyginimas
Lietuvoj" balandžio mėn. buvo
188 JAV dol. <751 litas). Latvi
joje — 218. Estijoje — 229 dol.
Vidutinė senatvės pensija Lie-
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NATO atmetė Rusijos
pretenzijas dėl Baltijos valstybių
P a r y ž i u s , gegužes 28 d.
•Reuter-BNS) — NATO antra
dienį davė atkirtį Rusijos pa
sipriešinimui del Lietuvos,
Latvijos ir Estijos priėmimo į
šią sąjungą.
„Visiškai aišku, kad Baltijos
valstybės ir toliau turi teisę
valstybių, kurios turėtų kokią,
nors ypatingą kategoriją, kaip
praeities pasekmę", pareiškė
NATO atstovas spaudai Jamie
Shea per spaudos konferenciją
Paryžiuje, kur NATO ir Mask
va pasirašė naują bendradar
biavimo aktą.
Tuo J . Shea atkreipė dėmesį
į išlikusius NATO ir Rusijos
nesutarimus. Manoma, kad
Rusija ruošiasi naujiems sun
kiems derybų „mūšiams" su
Gegužes 22 d. VVashington, D. C, JAV senatorius Richar: Durbin <D-IL) savo įstaigoje priėmė Lietuvos Seimo Vakarais del NATO plėtimosi,
narį, Žmogaus teisių gynimo komiteto pirmininką, Lietuvo- -JAV bendradarbiavimo grupes pirmininką Emanuelį kurie kils po liepos mėnesį
Zingerį. Susitikimo metu pareigūnai pasidalino mintimi.- įpie šiuo metu svarbiausią klausimą — JAV pagalbą prasidėsiančio pirmojo plėti
Lietuvai siekiant .NATO narystes.
mosi etapo.
Nuotr.: JAV senatorius Diek Durbin (kairėje) ir lietuves Seimo narys Emanuelis Zingeris.
Antradienį prieš pasirašy
damas NATO ir Rusijos San
suimti bei teisti.
Prezidentas pastaruoju me tykių pagrindų aktą Rusijos
tu kelis kartus ragino proku prezidentas Boris Jelcin kriti
ratūrą greičiau ištirti A. Lilei kavo NATO ketinimus priimti
Sąjungos
kio bylą. kad ji „netemdytų" buvusios Sovietų
V i l n i u s , gegužės 26 d. prezidentūra ruošė beveik du Lietuvos santykių su Izraeliu
ir žydų organizacijomis.
(BNS 1 — Lietuvos prezidentas mėnesius.
Algirdas Brazauskas pirma
Lietuvos Generalinė proku
Kovo 12 d. Vilnių pasieku
dienį nusiuntė laišką Izraelio siame laiške, kur: pasirašė 92 ratūra neseniai baigė apklaus
parlamento pirmininkui, atsa Kneseto deputa'ai. A. Bra ti 89 metų A. Lileikį, kaip liu
S i n t r a , gegužės 28 d. (AFPkydamas į priekaištus dėl Lie zauskui buvo primintas jo at dininką byloje jo veiklai ištirti BNS) — NATO valstybių už
tuvoje neva delsiamo žydų siprašymas per vizitą į Izraelį ir netrukus apsispręs, ar per sienio reikalų ministrai Portu
persekiotojų teismo.
1995 m. už lietuvius, dalyva duoti ją teismui. Kaltinimai A. galijos Sintros mieste ketvir
Laiške Kneseto pirmininkui vusius žydų žudynėse per II Lileikiui dar nepareikšti.
tadienį pradės kandidačių į
Dan Tikhon A. Brazauskas pasaulinį karą, ir pažadai im
Žydų organizacijos ir JAV NATO „atsijojimo" procesą.
dar kartą patvirtino nuostatą, tis priemonių prieš kaltuosius. Teisingumo departamentas be
„Šis ministrų susitikimas
kad neturėtų būti pamirštas Laiške buvo priekaištauta, išlygų kaltina A. Lileikį žydų įvyks dvi dienos po istorinio
atpildas
karo
nusikaltimų kad Lietuvoje tebėra laisvas persekiojimu per nacių okupa NATO ir Rusijos bendradar
vykdytojams ir informavo apie žydų persekiojimu įtariamas ciją, kai jis vadovavo Vilniaus biavimo akto pasirašymo ir li
konkrečius Generalinės pro A. Lileikis, ir reikalaujama jį apskrities saugumo policijai.
kus vos 6 savaitėms iki pirmų
kuratūros veiksmus šioje sri
jų kandidačių į nares pakvieti
tyje, apie Aleksandro Lileikio
mo.
bylos tyrimą bei „teisinius ir
Greitas Čekijos. Vengrijos ir
praktinius sunkumus, su ku
Lenkijos priėmimas į NATO
riais susiduriama tyrimo me
atrodo beveik užtikrintas, ta
tu". Prezidentas išreiškė viltį,
čiau NATO būstinėje Briuse
V i l n i u s , gegužės 27 d. nių, ir jų vadovai vienodai su lyje verda ginčas, ar nepridūjog „teisingumas A. Lileikio
atveju taip pat bus pasiektas". 'BNS) — Lietuvos prezidentas pranta regioninio bendradar rus ir Rumunijos su Slovėnija.
Atsakymą į priekaištų ku Algirdas Brazauskas džiau biavimo svarbą ir integracijos
NATO ministrai taip pat nu
piną Kneseto deputatų laišką giasi, kad nek.-la jokių esmi į vakarų struktūras reikšmę", matys žingsnius, kuriais sie
nių prieštaravimų tarp trijų sakė A. Brazauskas spaudos kiama plėsti sąjungos ryšius
Baltijos valsty!. ų bei Lenkijos konferencijoje Vilniaus oro su Viduržemio jūros valsty
Lietuvos ir Lenkijos ir Ukrainos prezidentų.
uoste, grįžęs iš Taline vykusio bėmis, ir surengs Euroatlantipenkių prezidentų susitikimo. nio bendradarbiavimo tarybos
„Šiose
penk.ose
valstybėse
parlamentų vadovai
gyvena per 10'1 milijonų žmoEstijoje susitarta tokius inauguracinį susitikimą.
nutarė įsteigti
penkių prezidentu susitikimus
rengti reguliariai. Artimiau
Asamblėją
Rusija bus
sias susitikimas numatytas
raginama padėti į Vilniuje rugsėjo 5-6 d., kai
V i l n i u s , gegužės 27 d.
Lietuvos vadovas pakvies visų
Lietuvą
K a r a l i a u č i u s , gegužės 26
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
kaimyninių ir tolimesnių vals d. (BNS) — Rusijos ir Lietuvos
mininkas Vytautas Landsber
grįžtantiems
tybių vadovus bei kitus poli sieną, kurios ilgis 260 kilo
gis ir Lenkijos Seimo vadovas
tikus į tarptautinę konferenci metrų, galima įrengti per pus
tremtiniams
Jozef Zych antradienį Vilniuje
ją apie tautų susitaikymo metį,
pareiškė
pirmadienį
pasirašė susitarimą, kad bir
Vilnius.
guzes 23 d. svarbą.
spaudos
konferencijoje
Rusijos
želio 10-12 d. abiejų valstybių (BNS) — B;
tjos jūros valA.
Brazauskas
informavo,
pasienio
kariuomenes
Kara
parlamentai priims vienodus stybių tarybom
galiotinis Ole kad pradžioje tik trise susitikę liaučiaus grupes vadas gene
nutarimus dėl bendros Asam Espersen žad;
susitikime su Lietuvos. Latvijos ir Estijos rolas leitenantas Jevgenij Bolblėjos įsteigimo.
Rusijos užsier. reikalų mini- vadovai susitarė paspartinti chovitin. Jis pažymėjo, jog vi
Po dokumento pasirašymo s tru Jevgeni Primakov teilengvesnio sienų kirtimo me siems numatytiems Rusijos ir
J. Zych Lietuvos ir Lenkijos rautis, kaip Rusija vykdo
chanizmo kūrimą. Pirmiau Lietuvos sienos ruožo inžine
žurnalistams sakė. kad ben- įsipareigojimu padėti grįžti
siai, anot Lietuvos prezidento, riniams įrenginiams ir stati
dra Asamblėja pirmiausiai tremtiniams
Baltijos val- reikia suvienodinti pasienio niams būtina 100 mlrd. rub
spręs
dvišalius
politinius stybes.
postuose reikalaujamų pinigi lių. Pasak jo. kai tik vyriau
klausimus ir teiks suderintus
Tai Baltijos iros valstybių
nių garantų dydį tranzitu vyk sybe skirs šias lėšas, pasie
pasiūlymus valstybių vyriau tarybos (BJVT įgaliotinis pa
niečiai ir kitos už sienos ap
sybėms bei Europai. ..Tai, be žadėjo laiške & imo pirminin stantiems kroviniams.
saugą
atsakingos tarnybos
abejo, palengvins Lietuvos ir kui Vytautui Landsbergiui.
darbus
atliks
greitai ir be di
Įsteigta nauja
Lenkijos integravimąsi į Euro
1996 m.. st<«: ma į Europos
delių problemų.
pos Sąjungą bei NATO", sakė Tarybą. Rus: i įsipareigojo
Šiaulių vyskupija
..Darbai stringa del prasto
J. Zych.
Vilnius, gegužės 28 d.
įkurti fondą .rįžtantiems į
finansavimo,
nors mes nescPirmasis bendras posėdis tėvynę tremtu ims ir jų pali 'BNS; — Trečiadienį popie
dime
sudėję
rankų.
Siena su
įvyks jau šią vasarą. Iki bir kuonims iš Bn '.Įjos valstybių
žius Jonas Paulius II įsteigė
Lietuva.
nors
lėtai.
bet
želio pabaigos ketinama pat Apie šį Rusye- įsipareigojimą Lietuvoje naują Šiaulių vysku
įrengiama",
pareiškė
vadas.
virtinti 20 parlamentarų iš V. Landsbergį- priminė, susi piją bei paskyrė tris naujus
kiekvienos valstybės delegaci tikęs su O. E- ersen gegužės vyskupus.
mų". Tai, pasak jo, Lietuvoje
jas. Numatyta, kad Asamblėja pradžioje Danijoje.
Lietuvos vyskupų konferen kadenciją baigusio Apaštalinio
posėdžiaus ne rečiau kaip du
Seimo pirm ninko atstovė cijos pirmininkas, Vilniaus ar nuncijaus Jose Mullor Garcia
kartus per metus.
spaudai pram -ė. kad BJVT kivyskupas Audrys Juozas dovana.
įgaliotinis laiške pastebi, jog Bačkis sakė. kad tai ypatingas
Šiaulių vyskupu paskirtas
tuvoje pirmąjį ketvirtį buvo 57 Rusija kol ka- nesiėmė jokių įvykis Lietuvos Katalikų Baž buvęs Kauno Tarpdiecezines
dol. '228 litai'. Latvijoje — 69, žingsnių įgyvendinti šį pa nyčiai, kai ..vienu kartu įvyks Kunigų seminarijos rektorius
Estijoje — 80 dolerių.
ta tiek daug džiugių pakiti- kunigas Eugenijus Bartulis
žadą.

Lietuvos prezidentas atsakė į
Izraelio parlamentarų
priekaištus

sąjungininkes, tačiau buvo
priverstas pripažinti, kad pir
masis NATO plėtimosi etapas
įvyk.-.
Dabar Rusija nori neleisti,
kad vėlesniuose NATO plėti
mosi etapuose būtų priimtos
buvusiai Sovietų
Sąjungai
priklausiusios valstybes. Tuo
met NATO priartėtų prie pat
Rusijos sienų, o tai, Maskvos
teigimu, kelia neleistiną grės
mę jos saugumui.
„Jeigu NATO bandys įtrauk
ti buvusias sovietų respubli
kas, mes turėsime peržiūrėti
visus savo santykius su Vaka
rais", Paryžiuje sake Reuter
aukštas rusų delegacijos atsto
vas.
Tačiau J. Shea pareiškė,
kad „NATO nedarys nieko, dėl
ko Baltijos valstybes atsidurtų
atskiroje kategorijoje ir būtų
priskirtos skirtingai saugumo
sferai". Pasak jo, istorijoje
daugelis valstybių buvo „pra
rytos" kitų, tačiau „tai nereiš
kia, kad jos turi kęsti savo su
verenumo arba veiksmų lais
vės suvaržymą".

NATO pradeda kandidačių
atrinkimo procesą

A. Brazauskas džiaugiasi
susitarimais su kaimyninių
valstybių vadovais

Šis naujas forumas, kuris
vienys 16 NATO valstybių, ne
prisijungusias Vakarų Euro
pos valstybes ir naująsias
Rytų Europos demokratijas,
pakeis dabartinę Šiaurės At
lanto bendradarbiavimo ta
rybą.
Naujoji Taryba teiks plates
nes politines konsultacijas ir
įgalins išplėsti bendrą spren
dimų priėmimą, tuo sušvel
nindama smūgį valstybėms,
kurios nebus priimtos į NATO
pirmajame plėtimosi etape.
Pasak AFP, Rusijai ir NATO
pasirašius tarpusavio santy
kių Pagrindų aktą. Taryba
gali išsiplėtoti į svarbiausia
visos Europos saugumo klau
simų aptarimo forumą. Mano
ma, kad tokia raida paliktų
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo organizaciją be jo
kios realios ateities.

Lietuvos-Rusijos sieną galima
greitai įrengti
J . Bolchovitin nuomone, ge
rokai sunkiau pakeisti pasie
nio zonoje gyvenančių žmonių
mąstymą. Žmones, kaip įpra
tę, išvaikščiotais takais mėgi
na neteisėtai pereiti sieną. Dėl
to susidaro nemažai rūpesčių.
J i s pažymėjo, ginčai tebe
vyksta dėl keturių Rusijos ir
Lietuvos teritorijų — Baltijos
jūros povandenines dalies,
kur. pirminiais duomenimis,
yra viena didžiausių šiame
regione naftos gręžinių D-6.
Nemuno žiočių, kur yra uni
kalus gamtos kampelis, dalies
Kuršiu manų ir Vištyčio
ežero.
..Ginčai neišspręsti, nes siū
lomi nevienodos vertės mainai
— mums norima atiduoti nors
ir daugiau, bet pelkėtų plotų.
o ne dirbamos žemes", teigia
generolas leitenantas.

KALENDORIUS
Gegužės 29 d.: Teodozija,
Magdalena. Erdvile.
G e g u ž ė s 30 d.: J o a n a
Arkiete. Ferdinandas. Vyiiaudas. Jazminą

DRAUGAS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. gegužės men. 29 d.

(USPS-MleM)

LIETUVIŲ TELKINIAI
D E T R O I T , MI
ŠV. ANTANO ATLAIDAI

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

vyks IV George Perles golfo
turnyras. Varžybas organizuo
ja „Pagalba Lietuvai" komite
tas. Pelnas skiriamas padeng
ti p a g a l b a Lietuvai" komiteto
medicinos ir vaistų siuntų
Lietuvai apmokėjimui. Norin
tieji turnyre dalyvauti, pra
šomi pranešti Robert Boris,
telefonu 810-682-0098. Po tur
nyro vyks pokylis ir šokiai.
Visuomenė kviečiama atvykti
į banketą ir šokius. Apie daly
vavimą prašome iki birželio 1
dienos pranešti Robert Boris.
lm

Šv. Antano parapijos globėjo
šv. Antano šventė — atlaidai
bu^ švenčiami
sekmadienį,
birželio 8-tą dieną. Šv. Mišių
metu giedos parapijos choras,
vadovaujamas muz. Stasio
Sližio. Po Mišių parapijos
salėje bus galima pasivaišinti
namų gamybos patiekalais.
Bus ir gausiu laimikių laimė
jimai. Klebonas kun. Alfonsas
Babonas kviečia visus atsilan
DETROITIEČIAI
kyti. Turėsite gerą, smagų lai
ŠVENČIA
ką pabendraudami su drau
Jau tradicine tapusi Detroi
gais bei parapijiečiais ir taip
to ateitininkų Šeimos šventė
pat paremsite Šv. Antano pa
šįmet vyks birželio 8 d., sek
rapiją. Iš anksto dėkojame.
madienį. 10:30 vai. šv. Mišios
Dievo Apvaizdos bažnyčioje.
VASAROS SEZONO
Po Mišių iškilmingas įžodis
ATIDARYMAS
parapijos svetainėje, veiklos
„PILĖNUOSE"
pranešimai. Kalbės svečias iš
Čikagos dr. Audrius PolikaiNors buvo šaltoka, apsiniau
tis, Ateitininkų federacijos ta
kę ir lijo, gausus būrys šaulių,
rybos vicepirmininkas. Šiai
jų draugų ir bičiulių sekma
šventei ypač uoliai ruošiasi
dienį, gegužes 25 d., susirinko
jaunučiai.
Įžodžio
egzami
smagiai praleisti sekmadienio
nams juos rengia Rusnė Kaspopietę ir oficialiai vasaros se
putienė, o linksmą vaidinimėlį
zonui atidarė „Pilėnų"' stovyk
iš paukštelių gyvenimo reži
lavietę. Atsilankiusieji vaišin
suoja jaunučių globėjos Rita
damiesi kugeliu, cepelinais
Giedraitienė ir Alma Jankiebei grybais maloniai paben
nė. Moksleivių globėja — Nida
dravo. Šeimininkavo moterų
Rolando-Katiniene, jai padeda
vadovė Onutė Selenienė ir
Rima Janukaitytė.
Šventę
sesės šaules. Buvo ir gausių
rengia Detroito sendraugių
laimikių traukimai. Bilietus
valdyba, kviesdama visus atei
platino Lidija Mingelienė ir
tininkus ir jų šeimų narius
Regina Juškaitė. Ištroškusius
dalyvauti. Šventė baigsis su
gėrimais aprūpino Rimgau
neštinių sumuštinių vaišė
das Švoba. Švytunečių vadas
mis...
Mykolas Abarius pasveikino
Rengėjai
kapelioną kun. Alfonsą Baboną
ir visus
dalyvius,
padėkojo visiems už gausų at S U N N Y H I L L S , F L
silankymą, už pinigines au
kas ir dovanas laimėjimams,
„AIDO" P O B Ū V I S
už skanų maistą — Onutei
MOTINOS DIENOS
Selenienei ir sesėms šaulėms,
IŠVAKARĖSE
dvi dienas dirbusioms prie
maisto gaminimo, Joannai
Kilmanienei už paaukotus
skanius grybus. Vadas Aba
rius pranešė, kad Joninės ir
Jūrų dienos bus švenčiamos
sekmadienį, birželio 29 d.
Kvietė visus atsilankyti, pa
bendrauti ir paremti šaulių
veiklą. Visi linksminosi, vaiši
nosi ir džiaugėsi savo laimė
jimais. Atrodė, kad dalyviai
nuotaikingai ir maloniai tarp
draugu praleido sekmadienio
popiete Iki pasimatymo Joni
nių ir Jurų dienų šventėse —
„Pilėnuose".
Regina Juškaitė

F o r t l a n d , O r e g o n e , Vasario 16-sios šventes programos atlikėjai. Iš k.: I eil. —E. Žalpyte, A. Leonavičius, D.
Žalpys. V. Leonavičius ir trys broliukai Lapinskai. II eil. — N. Masiulienė, D. Banaitienė, G. K l e m a i t ė , L.
Vaišiene. L. Leonavičienė. E. D a i g u m e , E. Dargužienė, L. Kriaučiūnaite, L. Žalpiene.
III eil. — L. M a s i u l i s ,
A. Vaišis. E. L a p i n s k a s . V. Žalpys, J Vaina. E. Dargužis, G. Žalpys.

aikštelę ir aibes į magnetines
juostas įrašytos šokių muzi
kos, daugelį renginių užbaigia
šokiais. Grįžtant prie bufetinio stiliaus vaišių, tai jas, lai
mindamas rinktinių žodžių
malda, kun. Leonardas Mus
teikis irgi prisiminė motinas
su meile ir pagarba.
Negaliu šio reportažėlio už
baigti, nepaminėjęs vakaro
programos lankstinuko: jo vir
šeliai buvo papuošti didelio
garso dailininkės Nelės Zirnitės (E. Žebertavičienės duk
ters) grafikos kūriniu.
Stebėtina, kad į pirmąjį
„Aido" pobūvį atėjo arti šim
tine žmonių, jų tarpe daug
lenkų, su entuziastišku klebo
nu Francis Szczykutovvicz ir
kitų tautybių vietinių gyven
tojų.
Antroje vakaro dalyje buvo
Po sėkmingo debiuto, nau
prisimintos motinos. Ta tema
j a u t r i a i , rinktiniais žodžiais jagimis „Aidas" teaidi dauge
prabilo rež. E. Žebertavičiene. liu akordų!
Alfonsas Nakas
Vinco Mykolaičio-Putino eilė
raštį ..Motinai" padeklamavo

maitienė (Marcelę). Lionginas
Vaitkevičius (piršlį). Julija
Čepukienė (jaunikį). Julija
Nakienė ir Kazė Biilukienė
'pleputes). Turinys nekompli
kuotas: pusiau aklai sen
mergėlei Marcelei vyra ilgai
renkantis, jaunesnės seserys.
Barbutė ir Rozaliutė. ant jos
pyksta. Visų lauktas jaunikiapykurtis, o jo piršlys nori di
delės „pasogos". Piršlyboms
iširus, vėl reikės laukti kitų.
Vaidmenis visi aktoriai buvo
gerai išmokę, niekur vieni
kitų netrukdė. Kad turinį ge
riau suprastume, jis buvo
išspausdintas programos lank
stinukuose. Tai ypač padėjo
..susigaudyti" keliolikai publi
kos kitataučių, kaliems teks
tas buvo duotas anglu kalba.

Visų pirma — kas tas „Ai
das"*? Ogi patylomis įsteigtas
Sunny Hills Vaidybos mėgėjų
būrelis. Nors nujaučiu kas
.Aidą" steigė, bet, po ranka
pavardžių neturėdamas, nespėliosiu.
,Aido" debiutinis pobūvis
buvo surengtas Šv. Teresės
parapijos salėje 1997 m. ge
gužės 10-tą. šeštadienį. Moti
nos dienos išvakarėse. Pirmoje
programos dalyje buvo suvai
dinta trumpa vienaveiksmė
nežinomo autoriaus komedijėlė „Piršlybos".
Režisierės
Elenos Žebertavičienės pa
ruošti, vaidino: Vincas DeA. A. VANDA
renčius (tėvai. Ona PeleckieBARTAŠKIENĖ
nė (motiną 1 , Margarita Venciuvienė (Barbutę), Brone MaA.a Vanda Bartaškienė 88 tuzienė (Rozaliutę). One Ado
metų amžiaus, š.m. gegužės
22 d. mirusi Matulaičio slau
gos namuose. Putname. po ge
dulingų šv Mišių Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje.
Southfieldp. MI. buvo paly
dėta į Holy Sepulchre kapines
ir palaidota šalia ten besiil
sinčio savo vyro a.a. Jono Bartaškos. Šv. Mišias aukojo ir
pamokslą pasakė kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius. Anks
čiau gyveno Grand Rapids ir
Dearborn. MI. Buvo narė Mo
terų s-gos ir Šv. Rožančiaus
draugijos. Paliko liūdinčius
vaikaičius Liną ir Vidą Orentus. Rasą ir Glen Poorman,
Daivą ir Daivid Lukasievvicz,
ketunu< provaikaičius
—
Aleksą. Tadą. Matą ir Andrių
Luk;isi»-wieoz ir žentą Juozą
Orentą. Laidotuves tvarkė lai
dotuvių direktorė Yolanda M.
Zaparackienė.

Bronė Nakienė. Po to — E.
Žebertavičienės atliekama dai
na ...Motinos meilė" <muz. K.
Tamašausko, žodž. L. Tama
šauskienės). Publikai ilgai, en
tuziastiškai paplojus, ji bisui
padainavo dar nuotaikingesnę. labiau jaudinančią dainą
„Šilagėlės Mamai" 'L. ir P.
Kazlauskų 1 . Oficialioji progra
ma
buvo baigta
komiška
„dviejų gražuolių" dama (dai
navo karikatūriškai apsiren
gusios J. Čepukienė ir Br.
Matuzione. akordeonu paly
dint Baliui Čepukui). J u pasi
rodymas būtu labiau tikęs
prieš Motinos dienos minė
jimą, bet tuo atveju publikai
būtų reikėję ilgai laukti, kol iš
vienokių kostiunių.
devetų
vaidinime, p e r - i n n g s į kito
kius.
Po aprašytos programos
vyko vaišės ir šokiai. Taip.
žilagalvis Sunny Hills jauni
mas", parapijos salėje turė
damas gero parketo šokių

GEORGE PERLES
GOLFO TURNYRAS
Penktadienį, birželio 13 d..
Golden Fox golfo laukuose.

Brone P a u l i e n e gensi J u n o Beach Lietuvos Dukterų l mštoj.
metu paveikslu. Dešinėje — paveikslą n u t a p ę s dailininkas
Lipskis ir Aldona Lipskienė
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$60.00
$40.00
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JAV
$55.00
$4000
$3000
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
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$55.00
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$500.00
$250.00
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tikėjusi, po daugelio metų d a r
bus proga sutikti prof. J .
Kačinską Bostone. Pasveikini
mas buvo palydėtas klausy
tojų entuziastingu plojimu.
Toliau buvo E. Vasyliu sukalbėjo maldą. Kiek vėliau
UNAS SIDRYS, M.D.
nienės Motinos dienos proga
Akių ligos / Chirugija
savo žodyje ypač pabrėžė ge
pasakyta kalba.
9830 S.Ridgeland Ave.
gužės
mėnesio,
gražiausio
Baigusi savo kalbą apie Mo metų laiko svarbą, nes šis
Chicago Ridge, IL 60415
T e l . 708-636-6622
tinos dieną ir motinas, LMK
m ė n u o pašvęstas motinoms
4149 W. 63rd. St.
federacijos pirmininkė E. Va
pagerbti, o ypač visų mūsų
Tel. 773-736-7709
syliūnienę dėkojo klebonui A.
Motinai Marijai.
Kontautui už parapijos iš
ARAS ZUOBA, M.D.
Valdybos sekretorė Garrie
laikymą, jo taikingą būdą pa
INDRĖ
RUDAITIS, O.D.
Chaplin perskaitė buvusio su
rapijiečius vienijant sėkmin
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
sirinkimo protokolą. Toliau
1020 E Ogden Ave . Suite 310
gai veiklai; dėkojo vicepirmi
visi valdybos nariai pateikė
Naperville. IL 60563
ninkei Irenai Rasienei už mo
Tel. (630)527-0090
savo
pranešimus:
vicepirm.
ralinį ir materialinį klubo
3825 Highland Ave..
Tower 1 .Surte 3C
veiklos rėmimą; iždininkei Ellie Kasputis, iždo sekretorė
Downers Grove. IL 60515
Irenai Ulpaitei, klubo kores T e r r y Vaitkus, iždininkė DoTel. (630)435-0120
pondentei V. Vaičjurgienei už lores Vainauskas, Estella Rogers
ir
kiti.
klubo veiklos aprašymą spau
DR. L PETREliOS
Vienas iš svarbiausių šio su
doje ir Onai Merkienei, visuo
DANTŲ GYDYTOJA
met padedančiai ruošiant vai sirinkimo reikalų buvo valdy 9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
šes. Padėka išreikšta ir ki bos pasiūlytas s t a t u t o pakeiti 1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (706)598-4055
toms klubo narėms, prisi m a s ta prasme, k a d vietoje
Valandos pagal susitarimą
dėjusioms pinigais ir d a r b u mėnesinių susirinkimų, jie
bei aukojusioms pyragus vai b ū t ų daromi k a s ketvirtis
šių stalui. E. Vasyliūnienę metų: tai yra, kas 3 mėnesiai.
DR. JOVITA KERELIS
BOSTON, MA.
tarė, kad nors jai nepatogu, Šis pakeitimas buvo pateiktas
DANTŲ GYDYTOJA
bet turinti padėkoti savo balsavimui. Pabalsavus pasiū 9525 S.79trt Ave., Htekory Hilą, IL
MOTINOS DIENOS
sūnui prof. Vyteniui Vasy lymas buvo vienbalsiai patvir
T e l . (708) 598-8101
MINĖJIMAS
liūnui, atvykusiam iš Vokieti t i n t a s .
Valandos pagal susitarimą
Pirmininkė kvietė kuopos
jos pasveikinti savo m a m ą
LMK federacijos Bostono
n
a
r i u s gausiai dalyvauti Lie
Motinos dienoje ir Mišių m e t u
klubas sekmadienį, gegužės
tuvos Vyčių m e t i n i a m e suva EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
grojusį vargonais.
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL
11 d., suruošė tradicinį Moti
Koncertinę dalį atlikti E. žiavime. Seselė Angelė kvietė Pirmas apyl. su Northwestetn un-to
nos dienos minėjimą. Šv.
į šv. Mišias birželio 9 d. 9:30 diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
Mišios už gyvas ir mirusias Vasyliūnienę pakvietė solistą
vai.
ryto vyksiančias vienuoly
už prieinamą kainą. Pacientai
motinas buvo aukojamos lietu Benediktą Povilavičių. Akom
no
koplyčioje,
p r a š a n t Dievą,
priimami absoliučiai punktualiai.
vių Šv. Petro parapijos baž panuojant prof. Vyteniui Va
Susitarimui (kalbėti angliškai)
k a d Marija Kaupaitė būtų
nyčioje. Šv. Mišias aukojo ir syliūnui, solistas B. Povila
Tel.708422-8260
paskelbta
šventąja.
padainavo
liaudies
pamokslą pasakė klebonas vičius
Pirmininkė pranešė, kad su
kun. A. Kontąutas. Giedojo sol. dainą: „Miegužėlio noriu", —
EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C.
d
a
r y t a nominacijų komisija, į Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Benediktas Povilavičius, var Broniaus Budriūno ir ariją iš
Kalbame lietuviškai
gonais grojant prof. Vyteniui S i m o n e Boccanegra" — Giu- kurią įeina Estella Rogers, Al
6187
S.
Archer Ave. (prie Austin)
Mockus,
Dolores
Vainauskas,
seppe
Verdi.
Vasyliūnui, kuris Motinos die
Tel. 773-585-7755
Ellie
Kasputis
ir
Al
Brazis.
nos proga buvo atvykęs net iš
Solisto Benedikto PovilaValandos pagal susitarimą
Vokietijos pasveikinti savo vičiaus dramatiškas aukšto ly Susirinkimas baigtas malda.
mamą Eleną Vasyliūnienę. gio dainavimas, akompanuo Po susirinkimo visi buvo pak
DR. ALGIS PAUUUS
Šv. Mišių metu giedojo parapi jant prof. Vyteniui Vasyliūnui, viesti prie vaišių stalo.
ORTOPEDINĖS LIGOS
Apol. P . B a g d o n a s
jos choras, akompanuojant žavėjo klausytojus.
CHIRURGIJA
prof. V. Vasyliūnui. kuris pa
Po minėjimo visi buvo pak
1185 Dundee Ave., Ekjin, IL 60120
baigai vargonais pagrojo dar viesti prie Motinos dienai pa
LIETUVININKŲ PARKE
T e l . (708)742-0255
vieną muzikos kūrinį.
ruoštų vaišių. Minėjimas pra
ŽALIUOS IEVOS
Valandos pagal susitarimą
SIMONAITYTĖS
Po Mišių salėje po bažnyčia ėjo pakilia nuotaika.
CanMac Diagnosis, LTD.
PUŠYNĖLIS
vyko Motinos dienos minė
6132 S Kedzie Ave.
jimas. LMK federacijos Bosto
Val. V a i č j u r g i e n ė
Chicago. IL 60629
no kiubo pirmininkė Elena
Klaipėdos rajone, Agluonė
Tel. 77*436-7700
Vasyliūnienę pasveikino moti
nuose esančiame Lietuvininkų
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
nas ir visus susirinkusius.
p a r k e bus sodinamas Ievos
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Buvo atsimintos šiais metais Lietuvos Vyčių veikiat Simonaitytės pušynėlis.
Širdies Ir kraujagyslių ligos
mirusios klubo narės a.a.
Klaipėdos rajono kultūros
Valandos pagal susitarimą
Prakseda Jakutienė ir a.a.
skyriaus vedėjas J u o z a s Gu
LIETUVOS VYČIŲ
Elena Žičkienė. Prieš metus
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
t a u s k a s sakė, kad Lietuvi
112-OJI KUOPA VEIKIA
E. Vasyliunienės
sveikata
ninkų parkas buvo įkurtas KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
buvo pablogėjusi. Geras pa
1991 metais ir čia k a s m e t so
Gegužės 20 d. 7:30 vai. v.
Chicago. IL 60652
vyzdys kaip sergant reikia
dinami medeliai žymiems Ma
Kab tel 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0
neprarasti optimizmo, nesu ŠvC. Mergelės Marijos Gimimo žosios Lietuvos kultūros ir vi
stoti, pagal išgales dirbti ir parapijos salėje vykęs Vyčių suomenės veikėjams atminti.
kurti planus ateičiai. Buvo susirinkimas sutraukė arti 50 Ąžuolai jau žaliuoja Martyno
DR. A.B. GLEVECKAS
malonu dabar E. Vasyliūnienę dalyvių.
G
Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Mažvydo, Kristijono Done
Kuopos pirmininkė Julija
vėl matyti mūsų tarpe ir
SPECIALYBĖ - AKIU L I G O S
laičio, Vydūno, Martyno J a n 
išklausyti Motinos dienos pro Zakarka pradėjo susirinkimą, k a u s ir kitų žymių asmenybių
3900 W.9S S t Tel. 708-422-0101
pakviesdama parapijos mo
Valandos pagal susitarimą
ga jos tartą žodį.
atminimui.
Pirmad 3v p.p.-7v.v . antr 12:30-3v.p p
kyklos vedėją seselę ChrisŠiemet, pažyminti I. Simo
Minėjime dalyvavo ir prof.
treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p.
tianne. Seselė savo kalboje
penktad ir šeStad 9 v r - 12 v p p
naitytės 100-ąsias gimimo me
Jeronimas Kačinskas, nese
nušvietė mokyklos padėtį ir
niai šventęs savo 90 metų gi
tines, jos garbei n u t a r t a paso
• Seniausias lietuvių muzi
mimo sukaktį. E. Vasyliū plačiau painformavo apie nau dinti pušynėlį.
nienę jį pasveikino, paminė jai iš Lietuvos atvykusių šei
Gegužės pabaigoje Prieku kos instrumentas (dalis) — I
dama jo modernią muzikinę mų mokinius, kuriems anglų lėje I. Simonaitytės garbei ke tūkstm. pr. Kristų — paukščio
kūryba ir taikų būdą, su humo kalbos nemokėjimas s u d a r o tinama atidengti skulptorės kaulo nuolauža. Manoma, kad
ru paminėjo jo jaunas dienas rimtą problemą, bet k a r t u ir Dalios Matulaitės paminklą tai gali būti švilpiamojo muzi
Kaune, kai jis savo patrauklia pasidžiaugė, kad jie labai uo „Šventvakarių Evę" ir sureng kos instrumento — švilpuko ar
lūs ir labai greitai nugali ang
ti respublikinio "Poezijos pa kaulinės fleitos fragmentas. Ji
išvaizda, ypač garbanotais lų kalbos sunkumus.
r a s t a Narkūnų piliakalnyje
vasario" dienas.
plaukais, žavėjo merginas...
Pakviestas dvasios v a d a s
(Utenos raj.).
(BNS)
Tada E. Vasyliūnienę nesi- kan. Vaclovas
Zakarauskas
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KĄ REIŠKIA RUSIJOS IR
KINIJOS SUARTĖJIMAS?
IGNAS MEDŽIUKAS
Sunkumai, kuriuos turi iš
gyventi dauguma Rusijos pi
liečių, gali išeiti B. Jelcin į
naudą. Protestai dėl neišmo
kėtų atlyginimų ir pensijų ru
sams buvo daug svarbiau ne
gu Jelcino padarytos nuolai
dos JAV prezidentui Clinton
Helsinkyje. Jelcinui buvo len
gviau apginti jo tylėjimu pri
imtą sutikimą dėl NATO
praplėtimo. „Kas būtų buvę
pasiekta, — jis sakė, — jeigu
aš būčiau stalą daužęs savo
batu?"
Dauguma rusų j a u nenori
grįžti į šaltojo karo laikotarpį.
Pažymėtinas reiškinys, kad
Rusijos spauda mažiau kreipė
dėmesio į Helsinkio susiti
kimą, negu į ministrų kabine
to pertvarkymą, kuris reiškė,
kad ateina nauja grupė su
naujomis reformomis.
Prielaidos dėl naujai pada
rytų strateginių nuolaidų JAV
mažiau reiškė, kaip rašė
„Guardian", negu pasklidęs
įtarimas, kad didelė dalis Ru
sijos ekonomikos patekusi nu
sikalstamumo ir mafijos įta
kon. Maskvos vyriausybė ką
tik įsakė pravesti tardymą,
kas atsitiko su puse milijardo
dolerių Pasaulio banko pasko
la, skirta pagerinti padėtį ang
lių kasyklų pramonėje? Rusi
jos angliakasiai skundžiasi,
kad daugumas pinigų buvo
nukreipta kitur, o ne pertvar
kyti kasyklų pramonę ir page
rinti jos darbininkų sociali
niams reikalams.
Didelė staigmena buvo vy
riausiojo kariuomenės proku
roro pranešimas, kad praėju
siais metais daugiau kaip
6,000 nusikalstamumo ir pasi
savinimo bylų iškelta kariuo
menėje. Šių nusikaltimų prie
žastys yra dažniausiai maži
Stiyglffimai, išmekami pavė
luotai, taip pat daugelis kariš
kių šeimų vargsta, gyvendami
blogose patalpose. Ketvirtis
milijardo dol. buvo skirta ap
mokėti dirt ntiesiems karo
pramonėje, >t tai sudaro tik
pusę įsiskolinimo.
Vakariečiai nesutinka su to
kiu tamsiu vaizdu, nurodyda
mi, kad Rusijoje mažėja inflia
cija, pastebimas ekonominis
pakilimas. Jeigu tikėti tokiu
ekonomikos pagerėjimu, tai jis
prasideda iš labai žemai smu
kusios padėties. Vis tik liūdna
padėtis valstybėje, kuri turi
tiek žemės turtų. Iš vienos
pusės
Rusijoje
matome
iškilusį naują turtuolių luomą,
iš kitos pusės daugumą, kuri
gali tik su pavydu pasižiūrėti į
parduotuvėse esančias Vaka
rų gamybos prekes.
Nors Rusijos profesinės są

jungos skelbė, kad buvo išėję
demonstruoti 20 milijonų žmo
nių dėl neišmokamų laiku at
lyginimų, iš tikrųjų žurna
listų apskaičiavimu jų buvo
daug mažiau. Manoma, kad
didelės viltys yra dedamos į
naują ministrų kabinetą, ku
ris ką nors pasieks žmonių ge
rovei. Žmonės yra tapę fatalis
tais. Jų abejingumas sudaro
mažesnę grėsmę Jelcinui, bet
gali atsiliepti Rusijos ateičiai.
Prezidentas B. Jelcin, grįžęs
iš Helsinkio, nukreipė dėmesį
į Rytus, Maskvoje pasirašy
damas kartu su kitomis ne
priklausomomis
valstybėmis
(Kazachstanu, Kirgizija, Ta
džikistanu) ir Kinija susita
rimą, pagal kurį sumažina
mos Kinijos pasienyje laiko
mos ginkluotosios
pajėgos.
JAV spauda įtarė, kad tai pas
kubėta pasirašyti kaip atsvara
besiplečiančiam NATO, bet
Kremlius tai paneigė. Kinija
Rusijai yra svarbi kaip preky
bos partneris, nes perka jos
fabrikuose pagamintą ginkluo
tę. Kinija išnaudoja konkuren
ciją ginklų prekyboje. Kaip
rašo „Le Monde", kiniečiai
spaudžia Rusiją kiek galėda
mi nuo 1993 m., kol susidarys
sąlygos gauti vakariečių aukš
tos technikos gaminius. Tai
patvirtina Prancūzijos gyny
bos ministras Charles Millon,
neseniai apsilankęs Kinijoje,
kur susitiko ne tik su krašto
apsaugos ministru, bet ir su
prezidentu. Jian Zemin ir mi
nistru pirmininku Li Peng.
Maskva išvežė į Kiniją ka
rinę ginkluotę, gaudama mai
nais Kinijos gaminius, prade
dant audiniais, baigiant meta
lų žaliavomis. Įtariama, kad
Rusijos ekspertai padeda Kini
jai modernizuoti atominius
ginklus, ypač raketų varomąją
jėgą. Rusijos pagalba gali būti
svarbi, išvystant sprogstamą
sias medžiagas, parduodant
du atominius reaktorius, skir
tus civiliniams reikalams, ku
rie turės būti įrengti Jiangsu
provincijoje; jų galbūt neliestų
kontrolė, draudžianti vartoti
atominę jėgą kariniams tik
slams.
Rusija įsipareigojo iki 2005
metų įrengti Kinijai generato
rių gaminti tarpkontinentines
raketas, siekiančias 12,000 ki
lometrų, kurios galėtų būti
grėsmingos Europai ir JAV.
O dėl standartinių ginklų,
Rusija neseniai pardavė Kini
jai 60 Su-27 Sukhoi naikin
tuvų, leido kiniečiams gaminti
kai kurias rusiškų karo lėk
tuvų dalis ir surinkti 200-300
šio modelio lėktuvų. Bet pagal
Prancūzijos ekspertus Rusija
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O piemuo dar pridėjo:
— Su knygom prisidirbo bėdos, tai turi važiuoti.
Apie knygas žinojau, bet kad dėl jų būtų kokia
bėda... Žinojau, būtų bėda, jeigu nutvertų, bet nė sykio
nenutvėrė, tai kam jam lėkti?
— Meluoji! — pašokau.
— Kam man meluoti 0 Šiandien rytą girdėjau kaip
šeimininkai šnekėjo. Sakė, kad ir šiandien išvažiuotų,
jeigu tik pasisektų pinigų kaip nors sukrapštyti.
Pinigų? Nežinojau, kiek tų pinigų ligi Amerikos
reikėtų, bet man atrodė, kad tėvui pinigų niekada
netrūko. Visą dieną nežinojau ką daryti. Norėjau tuoj
bėgti ir viską sužinoti, bet negalėjau palikti karvių.
Juo arčiau ėjo vakaras, tuo labiau rodėsi, kad grįžusi
tėvo neberasiu, kad jis jau bus Amerikoj. O jeigu per
vandenis plaukiant laivas nuskęs, tai tėvo nebematy
siu nei gyvo, nei mirusio.
Parsivariusi karves tekina nubėgau į vidų. Tėvo
nebuvo. Mama sukosi apie krosnį, tėvukas ant suolo
prie stalo kampe kimšosi pypkę.
— Ar jau išvažiavo? — pribėgusi paklausiau.
Tėvukas nustojo kimšęs pypkę ir suraukęs kaktą
valandėlę žiūrėjo tiesiai į mane.
— Išvažiavo? — pakartojo. Kas? Kur išvažiavo? —
iš lėto paklausė.

nusistačiusi (neparduoti lei
dimų) Su-27 jet motorams.
Tuo tarpu Europos Sąjunga,
kurią sudaro 15 narių, įsipa
reigojusi laikytis embargo dėl
ginklų pardavimo Kinijai. Ta
čiau Prancūzijos valdžia sako,
nenorinti surišti rankų dėl
ginklų gamybos, kai numato
ma varžybos iš JAV ir Italijos.
Todėl ji leido eksportuoti vis
ką, kas neįeina į puolamųjų
ginklų rūšį. Pavyzdžiui, oro
stebėjimo radaras ir komuni
kacijų sistemos. Prancūzija
netgi yra pasiryžusi parduoti
įrangą, kuri gali būti pavarto
ta tiek civiliniams, tiek ir ka

riniams reikalams. Tai būtų po Madrido.
helikopteriai (malūnsparniai)
O del techninės p a r a m o s .
ir jet motorai.
Fried sake, kad JAV vyriau
Greitu laiku
numatomas sybė būtų linkusi remti bet
Prancūzijos prezidento Jac- kokią
Kongreso
iniciatyvą
ques Chirak vizitas į Kiniją parūpinti daugiau lėšų para
turės politinius ir ekonomi
mai. Fried n e a t s a k ė , a r vy
nius tikslus. Prancūzija ir Ki
riausybė remtų Baltijos kraš
nija mėgina atnaujinti ben
tų įvardijimą pagal siūlomas
dradarbiavimą, kuris buvo nu
Hyde ir Gordon p a t a i s a s . Jis
trauktas po 1989 m. Tiananmen aikštės žudynių. Šiame sakėsi būsiąs a t s a r g u s , jei yra
kelyje Prancūzija sutinka dvi išvardintos atskiros šalys,nes
kliūtis: didėjantį Rusijos įsiga j a m reikėtų Kongrese atsaky
lėjimą Kinijos rinkoje ir ka ti, kodėl JAV i n t e r e s a m s svar
rines įrangos apribojimą, įpa bu kiekvieną minimą valstybę
reigojant Europos Sąjungos remti.
narius.
Kai Algis Rimas paklausė
apie Baltijos-JAV chartos rei
kalo stovį, Fried a t s a k ė , kad šį
reikalą tvarko n a u j a s Val
stybės sekretoriaus padėjėjas
Ron Asmus. D a r n ė r a JAV
giai pripažino, kad pagrindinė
teksto. N u m a t o m a į jį įtraukti
nepritarimo prežastis yra no
politinio tipo pareiškimą ir
ras palaikyti gerus santykius
nustatyti institucinius santy
su Rusija. Davė pastabą, kad
kius. Būtų galima nustatyti
niekas neturi automatiškos
struktūrą, kurioje būtų veda
teisės įstoti i NATO. Reikia
mos nuolatines konsultacijos
visų narių sutikimo, o sutiki
politikos, ekonomikos, preky
mas priklausu nuo bendro
bos ir kitomis temomis. Nors
įvertinimo, kad
kandidatų
bus stengiamasi išvystyti to
įnašas prisideda prie visų
kios chartos pasiūlymus bend
strateginių interesų ir jie yra
riems principams prieš Ma
narystei pasiruošę. Trevor
dridą, tekstas tikriausiai būtų
Evans sakė, kad bus bandoma
paruoštas tik po Madrido.
paminėti
Baitijos
kraštus
Fried sakė bandysiąs įkalbėti.
NATO komunikate Madride.
kad tekstas būtų pasirašytas
Fried ir Vershbow aiškino, prezidentų ir valstybės sekre
kad po Madrido prasidės nau torės/ministrų lygiu, bet to
jas NATO plėtimosi etapas. užtikrinti negalėsiąs. Sake.
Tada pradės intensyviai veikti jog svarbiau, kad c h a r t a būtų
Atlanto Partnerystės taryba pasirašyta kuo a u k š t e s n i ų pa
(27 kraštai, kurie dalyvauja reigūnų, nors ir vėliau.
Partnerystės Taikoje progra
JAV pareigūnai minėjo, kad
moje) ir pradės veikti visai
šiame krašte opozicija NATO
nauja struktūra — intensy
plėtimui vis stipriau reiškiasi.
vaus dialogo procesas — pa
Senato karinių jėgų komitetas
ruošti naują kandidatų bangą.
gali būti vienas tokios opozici
Ši struktūra pasireikš pasto
jos centrų, nes j a m labai rūpi
viais pasitarimais tarp 16
išlaikyti
NATO veiksmingu
NATO narių ir kiekvieno nau
mą. Bus nelengva ratifikuoti
jo kandidato. Taipgi tęsis jau
sutartį.
įleidžiant
pirmąją
įdiegtos karinės konsultacijos.
bangą naujų narių, n e k a l b a n t
Tad po Madrido pirmenybė
j a u apie kitus. Sakė, jog admi
likusiems kandidatams bus
nistracijos strategija yra teikti
rodoma per sustiprintą Part
Kongresui
įrodymus.
kad
nerystės Taikoje programą,
sprendimai priimti naujus na
per Atlanto Partnerystės ta
rius yra daromi labai rimtai,
rybą ir per minėtą intensy
atsižvelgiant į naudingumą
vaus dialogo procesą. Tačiau
JAV interesams.
nėra jokio tvarkaraščio toli
mesnio NATO išplėtimo eigai
Algis R i m a s

BALTIJOS VALSTYBĖS
NEPATEKS Į NATO PIRMOSIOS
Baltųjų rūmų iniciatyva bu
vo sušaukti du pokalbiai: ge
gužės 15 d. telekonferencija su
Rytų ir Vidurio Europos kil
mės amerikiečių koalicijos na
riais, o gegužės 16 d. susitiki
mas su JAV baltiečių organi
zacijų atstovais. Abiem pokal
biam vadovavo Dan Fried,
National Security Council pa
reigūnas. Pirmas
pokalbis
buvo apie ką tik paskelbtą
NATO ir Rusijos chartą. An
trasis — platesnius NATO na
rystės ir Baltijos valstybių
klausimus. Dabar plačiau apie
pastarąjį.
Gegužės 16 d. dviejų valan
dų posėdis įvyko Old Executive Office Building prie Bal
tųjų rūmų. Amerikos Lietuvių
Tarybai atstovavo Algis Rimas
su Vincent Boris, o JAV LB —
Asta Banionytė. Be Dan Fried
ir Marilyn deJacoby. JAV at
stovavo
Sandy
Vershbow,
NSC pareigūnas vidurio Euro
pos reikalams, ir Trevor
Evans, Baltijos skyriaus virši
ninkas Valstybės departamen
te. Fried pradėjo posėdį, pa
kartodamas savo NATO ir Ru
sijos chartos recenziją. Jis
pabrėžė, kad NATO-Rusijos
derybose nebuvo pasiekta jo
kių susitarimų, kurie nebuvo
surašyti pačiame chartos do
kumente, ir kad Baltijos kraš
tų interesai visai nebuvo dis
kutuojami. Vershbow pridūrė,
kad charta turėtų būti teigia
mai įvertinta Baltijos kraš
tuose, nes ji turėtų užslopinti
bent kokias Rusijos žinybų
tendencijas kėsintis į Baltijos
valstybes.

Kalbant tarp eilučių, Fried
leido suprasti, kad nei vienas
iš Baltijos kraštų nepateks į
NATO kandidatų
pirmąją
bangą. Jis minėjo, kad tie vi
durio Europos kraštai, kurie
greičiausiai gaus pakvietimus,
patys ragina, kad nebūtų už
darytos galimybės
Baltijos
kraštams patekti vėliau. Sakė,
kad JAV ir Danija yra labiau
linkusios, negu daugelis kitų
NATO narių, remti Baltų
įtraukimą į NATO. Netiesio Lietuvos peizažas

Jis visada kalbėdavo iš lėto, neskubėdamas. Mo
čiutė kartais iš tokio jo retakalbiškumo net pasijuok
davo. Sakydavo: „Kam tu tuos žodžius su kabliuku iš
kažin k u r po vieną trauki?", bet tėvukas visada žino
davo ką atsakyti. „O, kad nereikėtų paskum mėginti
atgal kišti ir gailėtis, kad nebegali".
— Tėte! —jau beveik sušukau. J Ameriką!
Sukluso ir mama. Ji irgi atėjo prie stalo rankas į
priekištę šluostydamasi.
— Kas tau dabar galvutę aip susuko, — atėjusi
nustebo. — Tėvas klojime blaškus vėto, o jai į Ame
riką. Gali nubėgti pažiūrėti.
Nubėgau. Tėvas šlavinėjo asloje pasklidusius ru
gius. Keli maišai primalakų jau stovėjo užrišti. Ne
žinau, ar kada buvau laimingesnė buvusi, kaip tada.
kai jį pamačiau klojime. Kitą dieną už tokį melą Jono
piemeniui grasinau botagu pakinkius pašventinti, bet
jis spyrėsi girdėjęs taip šeimininkus šnekant, o Kazio
Juozas, išgirdęs mudu ginčyjantis, net pašoko:
— J a u nesakyk, kad nežinai. Visas sodžius žino, o
tu ne. Kam meluoji? Visi žino, kad važiuoja pinigų
užsidirbti.
Man vėl buvo neramu, bet šį sykį neklausiau nei
mamos, nei tėvuko, nei paties tėvo, bet Severiuko. Tai
jis ir pasakė, kad teisybė. Ir kad reikia pinigų
užsidirbti, nes su tom knygom skolų prisidarė, o apsi
dairęs patyliukais dar pridėjo:
— O gal ir nuo žandarų. Sako, kad jį žandarams
kažin kas labai skundžia. Būtų, — sakė, — gal ir se
niai suėmę, bet jis vis atsiperka.

Danute

Tai

nesuderinama!

Retai kada visi Amerikos gy
ventojai turi vieningą nuomo
nę politiniais, moraliniais ar
etiniais klausimais, tad ne
nuostabu, kad negimusių kū
dikių atžvilgiu nuomones taip
pat aštriai pasidalinusios tarp
tų, kurie nemato jokio nusi
kaltimo nutraukti nėštumą
dirbtiniu būdu. vadindami tai
moters pasirinkimo teise, ir
tų, kurie abortą vadina tikruo
ju vardu — žmogžudyste.
Kiekvienas Amerikos politi
kas, norėdamas prikišti bent
mažąjį pirštą prie valstybes
vairo, anksčiau ar vėliau susi
duria su klausimu: kokia jo
nuomonė apie abortus? Nuo
atsakymo dažnai priklauso, a r
bus išrinktas, ar ne. Dėl to
rinkiminėse kampanijose apie
negimusių kūdikių žudymą
paprastai vaikščiojama galais
pirštų.
Amerikietiškojo
gyvenimo
paradoksai šia tema ypač iš
ryškėjo gegužes mėnesį: ant
rąjį šio mėnesio sekmadienį
iškilmingai ir su labai in
tensyvia išankstine reklama
buvo švenčiama Motinos die
na, pabrėžianti
motinystės
svarbą ir kilnumą. Praėjus
šiek tiek daugiau kaip savai
tei, Senate vyko balsavimai,
norint užblokuoti valstybes
prezidento teisę vetuoti įsta
tymą, kuriuo leidžiama nužu
dyti negimusį kūdikį pačiu
žiauriausiu būdu, vadinamu
.,dalinio gimimo abortu" (partial birth abortion).
Šiame krašte kasmet nužu
doma apie 1.4 mln. negimusių
kūdikių. Daugumas nėštumų
n u t r a u k i a m a per pirmąsias 20
savaičių ir tuo metu kūdikiai
dar nėra pakankamai išsi
vystę, negalėtų savarankiškai
gyventi, atskirti nuo motinos.
Po 2 5 . kai kuriais atvejais net
23, savaičių kūdikiai jau gali
išlikti, nors jiems pradžioje
reikalinga mediciniška prie
žiūra. Kadangi ,.dalinio gimi
mo abortai" paprastai atlieka
mi vėlai, nėra jokios abejonės,
kad, jeigu kūdikiui būtų leista
gyventi, jis išliktų ir užaugtų.
Niekas jo j a u negalėtų pava
dinti „vaisiumi" ar „gemalu",
o tikru žmogumi, kuris žiau
riai — ir tyčiomis —nu
žudomas ant operacijos stalo.
Gegužės 20 d. balsavimo
Senate rezultatai apvylė Ame
rikos gyventojus, kurie tikė
josi, kad ši šlykšti procedūra
bus sustabdyta ir prezidentas
neturės teisės reikšti veto dėl
to įstatymo priėmimo. Trūko
tik trijų balsų iki dviejų
trečdalių daugumos: 13 de
mokratų ir 51 respublikonas
balsavo už, 32 demokratai ir 4
respublikonai — prieš.

Po to su Severiuku pasišnekėjimo, kitą dieną
pašnekinau patį tėvą. Parginusi rytgonio. pamačiau jį
sode renkantį kriaušes, nubėgau padėti rinkti ir pa
sidrąsinus paklausiau, ar jis ilgai ketina būti Ameri
koj.
Tėvas nusišypsojo. Taip ir šiandien tebematau. Ir
labai aiškiai, lyg dabar kartu būtumėm ir į vienas kitą
žiūrėtumėm. Yra tokių atsitikimu, kurių nė laikas ne
sugraužia. Šypsosi galvą truputį palenkęs, rankoje
varto didelę kriaušę. Tos dūlinės visos buvo dideles,
bet ta kone dvigubai didesne negu kitos.
— Še, paragauk, — pasako pro šypseną. — turėtų
būti labai skani. O apie ketinimą tegaliu pasakyti, kad
dar nevažiuoju ir nežinau kada. Ir d a r kažin ar kada
važiuosiu.
Nebeatsimenu net kaip šalia kriaušių pilnos
krepšės susėdom. Ir tada jis pirmą sykį kalbėjo su ma
nim kaip su didele. Sake. kad turi ką daryti. Ką
užaugini, sakė. labai pigu. o pinigų, norint kiek
šviesiau gyventi, visur reikia. Tada jis pasakė, žiūrįs į
mane ir nežinąs ką galvoti. Mato kaip man knygos
maga. Man jau seniai reikejf) būti mokykloje, ne pas
kui karvių uodegas sekioti. Jis negerai padare, kad
anksčiau
neišvažiavo. Dabar jau būtų su pinigais
grįžęs, ūkį kitaip sutvarkęs ir m a n e į mokslus leidęs.
Bet dar laiko yra. Kiti važiuoja į Rusijos miestus. J i e
arčiau. Nereikia nė per vandenis plaukti, bet kas iš jų.
Kiek pažįstamų ten nuvažiavo, ne vienas niokoneuždirbo ir gyvena ne geriau negu čia būdami butu
gyvenę. Kai kurie gal dar prasčiau. Antai Pagyriukas

Bindokienc

Prezidentas motyvuoja, kad
toks įstatymas būtinas apsau
goti ne tik motinos gyvybę, bet
ir sveikatą. Tačiau įdomu pa
minėti, jog daugiau kaip 500
šio krašto gydytojų yra pasisa
kę priešingai: nėra atvejų,
kada abortas būtinai reikalin
gas šiems tikslams. Pakanka
tik atskirti kūdikį nuo moti
nos, t.y.. leisti jam gimti nenužudant. Šie gydytojai su
kūrė organizaciją, pavadintą
..Physicians Ad Hoc Coahtion
forTruth"(PHACT).
Abortus leidžiančio įstaty
mo propaguotojai Vašingtone
kaltina Katalikų Bažnyčią,
kad ji „kišasi į valstybes val
dymo reikalus", stipriai pasi
sakydama ir tikinčiuosius ra
gindama protestuoti
prieš
negimusių kūdikių žudymą.
Katalikų ir kitų religinių ben
druomenių „kaltė", kad Ame
rikoje vis dėlto stiprėja nusis
tatymas prieš visus abortus
apskritai. Mat, jeigu Bažnyčia
moko, kad žmogus tampa
žmogumi nuo pat savo pra
džios motinos įsčiose, tikintieji
tą nuomonę priima ir kiek
vieną nėštumo nutraukimą
dirbtiniu būdu vadina žmog
žudyste.
Tačiau rūpestį daugeliui ke
lia ne vien negimusios gy
vybės žudymas, bet kuriems
tikslams tie nužudytieji kūdi
kiai gali ilgainiui būti panau
dojami. Jau dabar pasitaikė,
kad kai kuriuos jų audinius
vartojo persodinimui, gydant
įvairias negalias. Neseniai As
sociated Press paskelbė, kad
Georgetovvn universitete atlik
ti tyrimai su negimusių kū
dikių kaulų smegenimis davė
labai gerų rezultatų. Yra gali
mybių, kad jie bus vartojami,
gydant AIDS. leukemiją ir kai
kurias kitas ligas. Tuo tarpu
audiniai tyrimams buvo ima
mi iš natūraliai abortuotų
kūdikių, bet, jeigu iš tikrųjų
tyrimai bus veiksmingi, gali
atsirasti „rinka" negimusių
kūdikių kūno dalims, o kai ku
rios moterys gali tyčiomis
pradėti, o paskui žudyti savo
kūdikius, kad tuo būdu už
sidirbtų pinigų. Juk ir šiuo
metu pasaulyje kai kur „pre
kiaujama" gyvų žmonių orga
nais, reikalingais persodini
mui. Pelnogaudžiai retai žiūri
etikai į akis ir tiki, kad tikslas
pateisina visas priemones.
Jeigu JAV įstatymų leidėjai
bei priėmėjai tiek daug dė
mesio kreipia į gyventojų nuo
monę, ji turėtų dar stipriau
būti reiškiama, kai įstatymai,
užuot apsaugoję žmogaus —
nepaisant jo amžiaus — gyvy
bę, rengiasi ją atimti.

neturi už ką net namo parvažiuoti. Prašo, kad tėvai pi
nigų nusiųstų. Amerikoj kas kita. Tik pasidairyk.
Augnenų Pranaitis, Juodupiu Sirusas ir namo tokį
kelią parvažiuoti pinigų turi, ir ten namus nusipirkę
turi. ir namo gali parsiųsti. Pranaičiukas dėdes pini
gais į kunigus eina.
Po tokio pasišnekėjimo pasijutau, lyg būčiau stai
ga užaugusi. Pasiėmusi didžiąją kriaušę nubėgau į
vidų. Močiute jau valgyti šaukė. Nesakiau niekam net.
nė piemenim, kad mane tėvas į mokslus leis. Kelias
dienas vaikščiojau kaip apsvaigusi. Vis norėjau
įsivaizduoti, kaip bus mokykloje ir kaip bus kai pa
baigsiu mokytis. Niekam to nesakiau, net piemenims
neprasitariau, bet jaučiausi viena koja čia. o kita jau
kažin kur mokyklose. Net į knygas labiau įnikau Syk)
nebeiškenčiau ir pasakiau Severiukui. Maniau, kad ir
jis labai apsidžiaugs, bet ne nenusišypsojo. Tik pa
sakė:
— Kai į dideles ponias išeisi, tai ne į tą pusę
nebežiūrėsi.
— Aš ne į ponias eisiu, tik į mokslus.
— Vis tiek nežiūrėsi. Gyvensi kur mieste ir tik su
kitais mokytais tešnekėsi.
— Kas tau sake, kad aš gyvensiu mieste.
— Mokslus išėję visi miestuose gyvena.
— O aš negyvensiu. Išsimokiusi sugrįšiu čia. Ir čia
gyvensiu.
— O ką čia veiksi?
'Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. gegužes men. 29 d.

Lietuvos

kaimo

KADA LIETUVOS
KAIMAS TAPS
EUROPIETIŠKŲ?
Dabartinė vyriausybe sten
giasi, kad Lietuva kaip galima
greičiau taptų Europos Sąjun
gos nare. Norai geri, bet ne
rimą kelia atsilikęs, kolchozų
nualintas kaimas.
Tiesa. Lietuvoje jau pris
kaičiuojama beveik 200 tūks
tančių ūkininkų. Deja. daugu
ma jų smulkūs, vidutinis pri
vatus ūkio dydis nesiekia nė 9
hektarų.
Užsienio reikalų ministeri
jos ekonominio bendradarbia
vimo skyriaus viršininko D.
Pranskevičiaus nuomone, bū
tina greičiau modernizuoti ir
mechanizuoti mūsų žemės
ūkį. kad jis labiau atitiktų
Vakarų Europos šalių i padėtį)
lygį. o mūsų ūkininkai su ge
resnės kokybės produkcija ga
lėtų konkuruoti didelėje už
sienio rinkoje.
To pasiekti dabartiniams
ūkininkams sunku, nes jų
kišenes apytuštes, trūksta
kreditų, o užsienietiškas trak
torius kainuoja 150,000 litų.
Bet ir nusipirkus tokį trakto
rių smulkiame ūkyje bus ma
ža naudos. Agrarinės eko
nomikos instituto specialistai
yra apskaičiavę, kad efekty
viai
panaudoti
traktorius,
kombainus, kitą žemės ūkio
techniką įmanoma ne mažes
niame kaip 300 hektarų ūky-

naujienos

kaina — iš karto tai atsilie
pia kaimo gyventojų šeimų
biudžetui.
Žemės ir miškų ūkio mi
nisterijos pareigūnai
sakė.
kad jei pienines mokės ma
žiau, negu nustatytos minima
lios antrarūšio pieno kainos,
valstybes biudžeto lėšomis jos
bus subsidijuojamos (paden
giamos) iki 10 procentų mini
malios kainos. Tai kiek padės
apsaugoti kaimo gyventojus
nuo jų pajamų sumažėjimo.
Dabartinės valdžios parei
gūnai ragina ūkininkus pa
ruošti ir parduoti aukščiausios
ir pirmos rūšies pieną, už kurį
pienines moka gerokai bran
giau. Bet ūkininkai neturi už
ką nusipirkti šaldytuvų, kitų
įrengimų geros kokybės pienui
paruošti. Raginama ir padeda
ma kooperuoti kaimo gyven
tojų lėšas, įrengti tinkamai
sutvarkytus ir kooperacijos
pagrindais veikiančius pieno
paruošimo punktus. Tuo tik
slu įkurta pieno gamintojų
asociacija (draugija). Jos pirmi
ninkė, Kauno rajono ūkininkė
Ona Baltrušaitienė, laikanti
daugiau kaip 100 karvių. Kau
no pieninei jau
parduoda
aukščiausios rūšies pieną, už
kurio kilogramą gauna po 62
centus. Sumani ūkininkė buvo
išvykusi į Švediją pirkti ge
resnių pieno paruošimo įren
gimų.
KAIMO VERSLAI

J e -_

Ūkiai galbūt greičiau stam
bėtų, jei turtingesni, apsuk
resni ūkininkai galėtų nusi
pirkti žemės iš kaimynų, kitų
savininkų, ypač iš tų, kurie re
formos metu atgavo savo
žeme. bet gyvena miestuose,
nenori ar negali ją dirbti. Bet
dabar žemę mažai kas perka
ir parduoda, nes neveikia
žemes rinka, nenusistovėju
sios kainos, tuo labiau, kad nuo
sausio mėnesio Seimas sus
tabdė įstatymą dėl nuosa
vybes teisių atstatymo į žemę.
pastatus ir kitą nekilnojamąjį
turtą. Seimo kaimo reikalų
komiteto pirmininkas V. Lape
sakė. kad jau pradėtas svar
styti žemes ir kito turto
gražinimo naujo įstatymo pro
jektas seimui.
Jį priėmus,
susidarys prielaidos pagyvinti
žemes rinką. Įkurti ipotekos
* žemes
pirkimo-pardavimo)
įstaigas. įteisinti žemės verty
binius lakštus. Padėti atgai
vinti žemės rinką, mūsų žemė
tvarką priartinti prie Europos
Sąjungos šalių lygio. į Lietuvą
iš Prancūzijos atvyks patyręs
ekspertas.
Seimui priėmus palankų
įstatymą, savo arba pavel
dėtas žemes be abejo galės at
siimti ir. ipotekos įstaigoms
padedant, jas parduoti arba
pirkti ir užsieniuose gyvenan
tys ir Lietuvos pilietybę turintvs tautiečiai.

P I N G A PIENAS
Žemes ir miškų ūkio minis
terija nustatė naujas žemes
ūkio produkcijos supirkimo
kainas. Numatoma, kad nuo
gegužės iki lapkričio pradžios
antros rūšies pieno supirkimo
minimali kaira sieks 55 cen
tus už kilogramą — dviem cen
tais mažiau, negu buvo iki tol.
Ukmergės rajono Taujėnų
ūkininkė A. Miliuviene sake.
kad pieninei jos parduodamos
pienas — vieninteles mėne
sines jos šeimos pajamos,
svarbiausias pragyvenimo šal
tinis. Ta patį tvirtina kit :
ūkininkai, sklypininkai. Jei
bent vienu ar dviem centais
sumažėia Dieno pardavimo

Iširus kolūkiams, bankru
tuojant žemes ūkio bendro
vėms, kaime atsirado daugiau
bedarbių. Stambėjant ūkiams.
nykstant mažiesiems, nuo že
mės atsipalaiduos dar dau
giau kaimo žmonių. Užsienio
reikalų ministerijos ekonomi
nio bendradarbiavimo sky
riaus pareigūnų duomenimis,
dar vėliau, Vidurio ir Rytų Eu
ropos šalims, tarp jų ir Lietu
vai integravusis į Europos
sąjungą, šios Europos dalies
kaimo vietovėse atsiras 6 mili
jonai
laisvos darbo jėgos
(žmonių).
Kad to neatsitiktų, žemės ir
miškų ūkio ministerijos pa
reigūnų nuomone, jau d a b a r
kaime dera kurti ir plėtoti
smulkaus ir vidutinio verslo
įmones. Jau dabar Lietuvos
kaimuose priskaičiuojama arti
300 medienos, tiek pat mėsos
perdirbimo cechų. Biržų rajo
no Astravo gyvenvietėje įsikū
rusi akcinė bendrovė „Siūlas"
audžia lininius audinius, siu
va lino rūbus. K ušiadorių ra
jono bendrovė „Žiežmarių gė
les" verčiasi gėlininkyste, dar
bu aprūpina 80 kaimo gyven
tojų. Aukštaitijos, kitų vaiz
dingų regionų kaimo gyven
tojai ima tvarkyti savo sody
bas, kad galėtų apgyvendinti
užsienio turistus, verstis kai
mo turizmu.
Bet verslai kaime d a r lėtai
plinta, nes jų gaminiai neturi
paklausos rinkoje, kaimo žmo
nės dar nemoka reklamuoti
savo verslą
ir
gaminius.
Gėlininkai skundžiasi, kad
rinkoje juos
nukonkuruoja
Olandijos gėlininkai. Išradin
gesni, apsukresni kaimo vers
lininkai jau pradeda įveikti
šią kliūtį: įmonės „Žiežmarių
gėles" vadovas Pranas Puido
kas, beje, praktikavęsis pas
JAV lietuvių gėlininkus, sakė.
kad. padidinę gėlių pasirin
kimą. Sutvarkę šiltnamius, jie
jau eme sėkmingai konkuruoti
su Olandijos gėlininkais, savo
prekybos vietas turi daugelyje
Lietuvos miestų ir rajonu, o
praėjusius metus baigė su ne
blogu pelnu
Algimantas A n t a n a s
Naujokaitis

Lietuvių Miškininkų sąjungos išeivijoje valdyba. Sėdi iš kairės: Jonas
Kriščiūnas. Jonas Žebrauskas, Antanas Beleška; stovi: Juozas Skeivys ir
Juozas Kadis. Valdybai dar priklauso Jonas Kučinskas.
Nuotr Zigmo Degučio

STATĖME PAMINKLUS
Atvykome į šį kraštą pokarinėje imigrantų bangoje,
Daugumas buvome pačiame
savo amžiaus vidurvasaryje.
kada d a r norėjosi „ir sėti ir
p j a u t r . Išvargę penkerius metus Vokietijoje pabėgėlių stovyklose. čia radome taip pat
nelengvą
gyvenimą:
nauja
svetima kalba, žmonės atrodė
geri, bet užsidarę savo šeimų,
tautybės ir rasės rateliuose.
Viešame gyvenime visus jun
gia Amerikos „tautybe", kurią
sudaro pilietybe ir gyvenimaskonstitucijos bei įstatymo ri
bose. Ji ilgainiui, „suvirina"
visas atvykėlių tautybes ir
rases
į vieną
.Amerikos
tautą". Mums visas tas proce
sas buvo naujas ir baisus, nes
norėjome išlikti lietuviais, dar
kovoti už tėvynės laisvę ir
sugrįžti, jei ji būtų atgauta.
Tačiau tuo t a r p u
reikėjo
įsikurti ir gyventi. Mūsų lietu
viškos specialybės, išsimoks
linimas ir patirtys čia buvo
mažai arba ir visai nepritaiko
mos.
Norint gyventi ir aprūpinti
šeimas, teko imtis bet kokio
darbo. Ir taip. profesoriai,
daktarai, inžinieriai ; r kari
ninkai tapome fabrikų sargai,
šlavėjai, geriausiu atveju brai
žytojai ar slaugės.
Kalbos
mokėmės dirbdami. O kad
nežūtume pavieniai toje sveti
mybių jūroje, jungėmės į
sąjungas, draugijas, politines
bei religines
organizacijas.
Taip atsirado t a r p e kitų ir
Lietuvių Miškininkų sąjunga
išeivijoje. Rinkomės, diskuta
vome, pradėjome leisti savo
profesinį žurnalą „Girių aidą".
Gaivinome savo t u r ė t a s profe
sines žinias, bet greit supra
tome, kad ir tas „medis" netu
ri dirvos savo š a k n i m s ir turės
sunykti. Veržlesni miškinin
kai, kaip J o n a s Kuprionis, An
tanas Vasaitis ir jauniausieji:

ėmė tai su dėkingumu ir pakvietė padėti jiems kovoti su
vyriausybe, kad nepanaikintų
Miškų ūkio ministerijos ir
neišbarstytų
miškų
privatiems savininkams bei kitokioms žinyboms. Visi supratome. kad tai reikštų miškų
išnaikinimą. Ls:jungem į dar
bą
ir pakartotinai
rašėm
r a š t u s prezidentui ir ministrui
pirmininkui. Kopijas
mūsų
raštų Miškų ūkio ministerija
išdalino Seimo nariams, svar
s t a n t Miškų statutą, kuriame
liko aiškiai įrašyta, kad Lietu
vos miškai yra svarbus gamti
nis t u r t a s , valdomas Miškų
ūkio ministerijos, kurios prie
žiūroje yra ir visi privatūs
miškai, rezervai ir ežerai.
Apie šitokį Seimo sprendimą
prezidento kanceliarijos vir
šininkas Meškauskas atsiuntė
m a n raštą, kuriame, sakoma,
kad prezidentas Brazauskas
s u p r a n t a mūsų meilę ir rū
pestį
tėvynės miškais
ir
dėkoja už pastangas juos
išsaugoti. Buvome laimingi.
bet, deja. po poros metu Miškų
ūkio ministerija buvo panai
kinta, paliekant kaip Miškų
departamentą prie Žemės ūkio
ministerijos, o visi rezervatai,
parkai ir ežerai pavedami
naujai sukurtai Gamtos ap
saugos ministerijai. Miškai vėl
našlaičiai. Bet tai gal ne mūsų
reikalas. Valstybė žino. ką
daro. o įvertins istorija. Mums
lieka tik prisiminti ir pagerbti
išeivijoje mirusius miškinin
kus, kurie jau nesulaukė lais
vos Lietuvos. O turėjome tam
ypatingą progą, vasario 15

nuo jo gimimo.
Tą rytą buvo aukotos Mišios
Jėzuitų koplyčioje. Susirinko
me miškininkai su šeimomis
ir bičiuliais. Mišias aukojo ir
labai jautrų pamoksią pasakė
kun. Juozas Vaišnys. Nuo
širdžiai pasimeldę už visus
tremtyje
mirusius
kolegas
miškininkus, susirinkome „Se
klyčioje". Kun. J. Vaišniui jau
triais žodžiais palaiminus su
sirinkusius ir maistą, valdy
bos pirmininkas
J. Žeb
rauskas pakvietė minutės su
sikaupimu pagerbti mirusius
ir priminė, kad jie visi troško
dar pamatyti laisvąją Lietuvą
ir girias, kurias taip mylėjo.
„Prisiminkime ir nužudytus
miškuose, ir žuvusius pakeliui
į tremtį, ir Sibiro taigose iš
bado ir šalčio mirusius. Apie
juos Lietuvos girios šlamės
per amžius, o gyvi miški
ninkai supras, ko girios ver
kia. Ir Vincas Žemaitis supra
to Lietuvos girių skundą nuo
proistorinių laikų, kai jos
dengė šalį beveik ištisai ir jose
gyveno ir nuo priešų slėpėsi
taikūs mūsų proseneliai, o
užpulti, narsiai kovojo. Tačiau
žiaurūs kaimynai vis puolė ir
veržėsi, kol visai sunaikino ke
lias broliškas mūsų gentis.
Paskutiniai
pavergti buvo
prūsai. V. Žemaitis jų likimą
studijavo ir aiškiai įrodė spau
doje, kad prūsai ir jų kraštas
nuo amžių buvo Lietuvos, o ne
slavų žemės, kaip dabar rusai
grobuoniškai tvirtina. V. Že
maitis pastate sau dvigubą
paminklą: miškininko ir tau
tos žemių gynėjo. Toliau tarti
žodį kviečiu Algį Regį, V.
Žemaičio bičiulį ir Mažosios
Lietuvos gynėją
A. Regis
karštai užtarė V. Žemaičio tei
gimus ir priminė, kad tai
Mažvydo. Donelaičio ir Vidūno
tėviškės ir turi būti grąžintos
Lietuvai.

diena
mūsų buvusio iigamečio sąjungos valdybos
pirmininko miš. inžineriaus
Vinco Ž?maič:o mirimo septintos metinės ir šimtas metų

Minėjimo meninėje dalyje
soliste ir aktorė Aldona Pankiene padeklamavo Zentos
Tenisonaitės eilėraštį „Girios
balsas", skirtą Vincui Žemai
čiui ir padainavo: „Tu girele"
Maironio, muz. Tallat-Kelpšos
ir „Vakare" — žodžiai Minelgos. Solistei pritarė kanklėmis
kanklininkė Daiva Kimtytė.
Toliau ji pritarė Aldonai Pankienei deklamuojant „Beržų
legenda". Tai labai ilgos eilės,
parašytos J u r k a u s ir lyg spe
cialiai pritaikytos šiai progai.
Po to Daiva Kimtytė kan
klėmis atliko muzikinį kūrinį.
Visą šią meninę dalį suorga
nizavo Aldona Pankienė. Po
to buvo pusryčiai ir paben
dravimas. Pabaigai pirminin
kas paskaitė B. Brazdžionio
eilėraščio „Laisvės paukštis r ,
kurį V. Žemaitis labai mėgo.
Išsiskirstėm paminklinės nuotaikos pilni.
J o n a s Žebrauskas
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GREIT
PARDUODA
RE/MAX

REALTORS
(773) 586-5959

BALYS BUDRAITIS

(708)425-7161

Broker A s s o c i a t e
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 773-585-6100
Fax. 773-585-3997

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•

Pager 773-308-0307

MISCELLANEOUS

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių Įkainavimas veltui
Perkame >r earauodame namus
Pensininkams nuolaida

f ^ A
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ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

KMIECIK REALTORS
7922 S. Putoki Rd.
4365 S. Archer Ave.

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

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr Aukse
S Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 We»t 95th Street

MISCELLANEOUS

Tel. (708) 424-8654
(773) 581-3654

Ieškoma subrendusi moterte
padėti vyr. a m ž i a u s
moteriai namų ruošoje,
gaminti valgį ir gyventi kartu.
Kreiptis: R j c h a i t i ,
tel. 708-479-1880 vakarais

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS, ŠALDYTUVUS.
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

Reikalingi darbininkai kalti
..sidings" „sofflts". Turi turėti
nuosavą transporto priemone.
Pageidaujama p a t i r t e .
Kreiptis: tel. 6 3 0 - 9 8 9 - 2 5 2 6

H. Deckys
Tel. 773-585-6624

Aš jau žinau, kad
geriausia reklamuotis
„Drauge", nes tada
apie tave sužinos visi
užsienio lietuviai.

ANTANAS PAULAVIČIUS
Partizanų dainininkų vokalinio vieneto
..Girių aidas" meno vadovas

DIEVAS VAIKŠTO
Mošų laikų legenda
Dviejų dalių romane legendoje papasakota
skaudi ir tragiška Vidmanto Vingrio gyveni
mo istorija, kurios dar nežino visa mūsų
lietuvių literatūra: partizanų vado sūnus,
I auklėjamas komunistiškai, nesuvokia tikro| šios kovos prieš okupaciją prasmės ir
tampa KGB agentu. Spalvingai ir įtaigiai
tapomi ir kiti herojai: tėvo sesuo Izabelė- Vėjo dukra, mylima
mergina Nijolė- Rožė paslaptingoji, kagėbistas Vladas MeskonisJuodoji dvasia. Romanas neleis pamiršti netolimos mūsų istonjos.
žadins mus iš užmaršties.
Kaunas: Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos leidykla
„ X X I amžius", 1996 m. (211 psl.)
Kaina- $10.00
Kaina su persiuntimu JAV - $12
Illinois valstijos gyv. prideda $0.88 ..Sales Tax"

SNIEČKUS 33 METAI VALDŽIOJE
Vytautas

J o n a s Genys, Zenonas P r ū s a s .
Zigmas D a u t a r t a s , nuėjo vėl į
universitetus ir prasimušė į
miškininku ar jiems artimas
profesija^ Likusieji apie 200
lietuvių miškininkų pamažu
tirpo. A n t a n a s Rukuiža. Juo
zas Rauktys. Vincas Žemaitis,
Kazys Ščesnulevičius. Myko
las Gureckas ir d a r vienas ki
tas, rašė „Girių aide" ir tokiu
būdu paliko savo paminklus.
Jonas Kedys Australijoje lei
džia politinį žurnalą ir kny
gas. Vacys Saliklis — nejudomo turto pardavėjas. Jonas
Miglinas — elektronikas. Kiti
tapo kitų sričių specialistais,
miškininkystę užmiršo. Dar
keli, šalia pragyvenimo rū
pesčių, dirbome sąjungos val
dyboje ir lėtinome jos nykimą
net iki Lietuvos laisves atgavi
mo. Tada perdavėm sąjungos
iždo dalį ir s u t a u p y t u s „Girių
aido" kompletus Lietuvos Miš
kininku sąjungai.
Lietuvos miškininkai pn-

Tininis

Sniečkus LTSR administracijos vadovu išbuvo net 33 metus.
Per tą laiką Sovietų Sąjungoje jvyko įvairių politinių permainų,
keitėsi jos vadovai, tačiau Sniečkus taip ir likc neišjudintas. Tuo
daug kas stebėjosi ir Lietuvoje ir už jos ribų. Tad kokios šio
politinio ilgaamžiškumo priežastys? Atsakyti į tai
vienareikšmiškai- sunku. Įrodyti, kad geresnio nėra- vienas
svarbiausių bet kurio politiko uždavinių. Sniečkus su tuo puikiai
susidorojo. Kaip jis tai padarė- ir norima parodyti šioje knygoje.
VHnkM, 1995
Kaina- $7.00 Su persiuntimu JAV - $ 9 . 0 0
Illinois valstijos gyv. prideda $0.79 ..Sales T a x "

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
SUTEMOS 1938-1940
Kazys Škirpa
Atsiminimai ir dokumenrtai
.eidejo žodyje Tomas Remeikis, Ph.D. rašo: ..Autorius prisiminimus
rašė remdamasis išsaugotais dokumentais, kuriuos išsivežė ir
pašiepė po išvijimo iš Lieiuvos atstovybės Berlyne" š i o didžiulio
vckaio įleidimą pareme Akademines skautijos leidykla Čikagoje
: oidykia ; ietuvos kronika"- AB ..Vilspa" Čikaga-Vilnius 1996 m..
didelio formato. 486 psl.. kieti viršeliai.
Kama su persiuntimu JAV - $25.00
liimois valstijos gyv. prideda $1.75 „ S a l e s T a x "
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. gegužės men. 29 d.
JAV LB E k o n o m i n i ų R e i k a l ų Taryba
informacijos s k y r i u s
Algirdas Rimas, 1711 VVainvvnght Dr., Reston, VA 22090
Tel: (700) 471-1711

EKONOMIKA. ŽVILGSNIS IŠ
LIETUVOS
IŠ GRIUVĖSIŲ IŠKILO
VIEŠBUTIS
Vilniaus senamiestyje, Rūd
ninkų ir Pylimo gatvių kampe,
atidarytas viešbutis „Rūdnin
kų vartai". Akcinė bendrovė
„Ekinsta" atgaivino dar sovie
tiniais laikais apmirusį pas
tatą, kuriame anksčiau veikė
kavinė ir gyveno daug šeimų,
— rašo „Sostinė".
Viešbučio fojė liks prieš dve
jus metus darytos pastato
nuotraukos. Jose — tik griu
vėsiai ir šiukšlės. Dabar dvie
jų aukštų su mansarda
ir
rūsiu name vel veiks kavinė ir
12 numerių viešbutis.
Ant buvusios miesto gyny
bines sienos pasirėmus} pas
tatą konkursą laimėjusi ben
drovė „Ekinsta" iš savival
dybės išsinuomojo 1994 m. pa
baigoje. Bendrovės vadovas
Vytautas Kiaušas pripažino,
kad sprendimas nuomoti pas
tatą yra rizikingas. J^inoma,
rizikinga investuoti, kai sutar
tyje yra paragrafas, kad pas
tatas gali būti bet kada paim
tas
valstybės
reikmėms".
Nuomininkės statusas neleido
bendrovei ir gauti banko pas
kolos pastatui kapitališkai re
montuoti. O iš viso iš griu
vėsių prikelti namą ir įrengti
viešbutį prireikė 4 mln. litų.

j u s . Rudenį „Stikliai" žada
atidaryti d a r dvi naujas kavines-cukraines bendru pa
vadinimu „Kakarieku", ku
riose galima būtų ae tik
išgerti kavos ar arbatos, bet ir
nusipirkti
namams
įvairiu
prancūziškų gardėsių.
„GRĄŽTAI" BUVO
ATSITVĖRĘ NUO
RINKOS EKONOMIKOS

Po 11 metų pertraukos į Vil
niaus „Grąžtų" bendrovę vado
vauti grįžo buvęs jos vyriau
siasis technologas, 47 metų
Vilniaus gatvė Kaune.
Nuotr Jono Tamulaičio
inžinierius m e c h a n i k a s Stepo
Garsaus D.cižiosios Britani gali planuoti tolesnes savo
nas Bytautas. Tuos metus jis to" pramonės direktorius Neri
vadovavo
Šiaulių
dviračių jus Kuzma „Lietuvos rytui" jos žurnalo ..The Economist" veiklos.
įmonei „Baltic Vairas".
Didžioji dalis — apie 70
sakė, kad „mes nepajėgiame apžvalgoje t ę s i a m a , kad 1998
Naujasis vadovas į „Grąž konkuruoti su turgumi, nes m. Lietuvoje dolerio ir lito Šiaurės miestelyje įsikūrusių
tus" grįžo tuo m e t u , kai ga turgaus prekeiviams sudary kursas bus 1:6. Ir tokių pa firmų verčiasi prekyba auto
mykla 1997 m e t a m s nebuvo tos lengvatinės sąlygos. Susi vyzdžių užsier.io finansinėje ir mobilių detalėmis, mašinų re
net sudariusi prekybos su daro įspūdis, kad Lietuvoje ekonominėje -paudoje pakan montu. Dar apie 100 firmų
tarčių, tačiau per pirmuosius specialiai norima sužlugdyti kamai. Lietuvos banko pa savininkų turi išsinuomoję
S. Bytauto vadovavimo mė didžiuosius mėsos kombina reigūnai teigia, kad netiksli nedidelius sandelius. Veikia 3
informacija i užsienio leidi laidojimo namai, 7 kavines,
nesius prekybos apyvarta pa tus".
didėjo 40 p r o c , rašo „Lietuvos
Pernai didžiausia Lietuvos nius patenka ne iš Lietuvos statybinių medžiagų ir kitos
parduotuvės.
rytas".
mėsos perdirbimo bendrovė banko.
Tuo tarpu :":nansų analitike
Šiaurės miestelyje
įsikū
Vilniaus „Grąžtai" anksčiau „Klaipėdos maistas" vidaus
buvo klestinti įmonė. Nuo rinkoje nepardavė nė kilogra Margarita Starkevičiūtė tvir rusių firmų problemoms skir
1994 m. jos g a m y b a sumažėjo mo skerdienos. Pernai beveik tina, kad „Lietuvoje nė viena tas visas „Respublikos"' prie
beveik 4 k a r t u s . Naujasis va 74 proc. galvijų ir 72 proc. institucija ne>irūpina naujau das „Aikštė". Čia rašoma apie
dovas įmonės nuomarį sieja su kiaulių paskerdė 220 nedide sių duomenų platinimu užsie laidojimo namus "Nutrūkusi
nesugebėjimu
prisitaikyti lių mėsos perdirbimo dirbtu nyje. Mūsų oficialios struk styga". Vilniečių Tumosų šei
prie rinkos. J i s sako, gerai vių ir daug mažų skerdyklų tūros delsia informuoti apie ma buvusiame vaistų sande
naujausius pasikeitimus val lyje įrengė tris šarvojimo
pažinojęs buvusius įmonės va bei pavienių ūkininkų.
stybės
ūkyje, todėl dėl netei sales. Gedulo namų šeimi
Socialoginių tyrimų bend
Jau pirmosiomis dienomis dovus ir negalįs pasakyti, kad
singos
informacijos dažniau ninkai iš anksto už trijų
jie
buvo
blogi.
Bet
viskam
—
rovė „Baltijos tyrimai" kovo
viešbutyje buvo apgyvendinti
siai
kalti
mes patys'". Finansų mėnesių nuomą moka apie
savas
laikas,
ir
tiems
žmo
mėnesį
atliko
tyrimus,
kiek
4 kambariai. Vienvietis nu
analitike
pridūrė,
kad „Inter 6,000 litų mokesčių ir kiek
nėms
reikėjo
p
a
s
i
t
r
a
u
k
t
i
iš
ga
Lietuvos
žmonės
perka
sker
meris parai kainuoja 240 litų,
net"
galima
sužinoti
apie Lie vieną dieną prisimena, kad.
myklos
prieš
3-4
metus.
Be
to,
dienos
turguje.
Gauti
duome
dvivietis — 300-400, o praban
tuvos
naktinius
klubus
ir radi pagal jų pasirašytą nuomos
g u s — iki 600 litų. Viešbučio buvusi P r a m o n ė s ir prekybos nys apstulbino didžiųjų mėsos
jo
stotis,
tačiau
apie
Lietuvos
sutartį. Šiaurės miestelio val
atstovaudama kombinatų
vadovus. Kovo
klasės „žvaigždutėmis" savi ministerija,
ekonomiką
beveik
nėra
jokios
džiai
pareikalavus, turės tuoj
ninkai dar neįvertino, bet valstybės kapitalui, privalėjo mėnesį turguje žmonės pirko
informacijos,
o,
jei
ir
pasitai
pat
išsikraustyti,
o patalpas
mano, kad jis turėtų atitikti 4 tą procesą valdyti, o ne likti 5,579.6 tonos skerdienos ir jai
ko,
ji
yra
sena.
palikti
suremontuotas.
Į pa
stebėjoja. „Per pirmus atkur išleido 55 mln. litų. Pasak
žvaigždučių reikalavimus.
talpų
remontą
Tumosų
šeima
Klaipėdos
kombinato
direkto
tos nepriklausomos Lietuvos
Tuo tarpu už informacijos
„STIKLIAF PASITINKA metus 'Grąžtai' gyveno lyg riaus, dirbdami vienodomis są pateikimą atsakingos institu jau investavo 70,000 litų. Pa
užkonservuoti už aklinos beto lygomis su kombinatais, tur cijos neigia savo kaltę. Statis gal naująjį miestelio pertvar
JUBILIEJŲ
no sienos, bijant atidaryti lan gaus prekeiviai per metus tikos departamento statistinės kymo projektą, laidojimo pas
Lygiai prieš dešimtmetį le gus ir išvysti, kad šalis jau vien pridėtinės vertės mokes informacijos skyriaus virši laugų įmonės čia nenuma
galizavus
privačią
veiklą, nuėjo labai toli į priekį. J ga čio privalėtų sumokėti 118.8 ninkė Birutė Libienė sakė, tytos. Tad teks rinktis naują
„Stiklių" kooperatyvas buvo myklą taip ir nebuvo įleisti mln. litų.
kad departamentas nuolat verslą, o kiek tai gali kainuoti,
įregistruotas vienas pirmųjų gaivūs
šeima kol kas nenori net gal
rinkos
ekonomikos
Vis daugiau parduodant tur teikia informaciją Jungtinių
Vilniuje. Dabar „Stikliai" — vėjai".
voti.
guje skerdienos, mėsos kombi Tautų organizacijai. Tarptau
visa sistema puikių restoranų,
ir
Kitas
Šiaurės
miestelyje
Šių metų kovo mėn. gamyk natai pastebėjo dar vieną tinio bendradarbiavimo
kavinių, barų, viešbučių.
la j a u turėjo būti sustabdyta. keistą tendenciją — ištuštėjo plėtros organizacijai. „Euro- įsikūręs verslininkas Juoza
Dešimties metų jubiliejų
Buvusių vadovų tikslas buvo mėsos kombinatų skerdyklos stat", tačiau finansų instituci pas Mažintas mano, kad nau
„Stikliai" pasitinka,
baigę
projektas
integruoti
vienas — išmokėti kuklius at sergantiems gyvuliams. Anks jos ir bankai dažnai turi savų jasis
įrengti Vilniaus senamiestyje
lyginimus ir užsisakyti šiek čiau prie jų rikiuodavosi eiles. šaltinių ar netgi patys skai Šiaurės miestelį į gyvenamąjį
įkurto tokiu pat pavadinimu
tiek medžiagų. Tačiau ši įmo Už sergančius gyvulius kombi čiuoja kitokiais metodais, tad Žirmūnų rajoną parengtas ne
viešbučio paskutinius 9 kam
nė gyvybiškai svarbi valstybes natai moka mažiau, tad ūki atsiranda skirtingų duomenų. profesionaliai. Pasak vers
barius. Apie viešbutį rašo
Šiaurės
miestelis
ninkai patys skerdžia sergan Ji pridūrė kad pastaruoju lininko,
ūkiui.
„Verslo žinios".
metu
labai
padidėjo
ekono
žmonėms
reikalingas
toks.
čius
gyvulius,
skerdieną
veža
„Grąžtai" n e t r u k u s turi būti
Aleksandras Cupijus, vienas
minės
informacijos
poreikis,
koks
yra.
„Nesitikėjome,
kad
į
turgų
ir
paduoda
kaip
sveiko
privatizuoti. B u s parduota 60
„Stiklių" savininkų, sakė. kad
tačiau neprisiminė, jog infor tokiomis gražiomis vitrinomis
proc. akcijų paketas. Įmonę gyvulio mėS4.
į paskutinio komplekso įren
macijos apie Lietuvos ūkį pasipuoš Gedimino prospek
bandyta privatizuoti ir anks
gimą investuota apie pusė mi
kada
nors būtų prašę ..The tas. Jei bus suteikta galimybė
KODĖL SPAUSDLNAMA
čiau, tačiau nesėkmingai. S.
lijono dolerių. Restauruotame
Economist"
ar „The Banker'" verslininkams išsipirkti žemę.
NETIKSLI
Bytautas m a n o , kad buvo nu
17 a. pastate dabar yra 29 gy
žurnalistai.
netrukus išvysime ir Šiaurės
statyta pernelyg didelė, nerea
INFORMACIJA
venamieji kambariai ir butai.
miestelyje dailiai sutvarkytą
li 3.8 mln. litų nominali akcijų
Vienvietis kambarys kainuoja
Ekonominės informacijos apie
teritoriją, atnaujintus pasta
paketo k a i n a . P a s a k jo, tai,
MIESTELIO VIZIJOS
nuo 120 iki 200 dolerių. Butų
Lietuvą užsienyje vis dar labai
tus. Čia dirbantys žmonės —
kad k u r k a s anksčiau įmonė
„Stikliuose" kaina — 300 dole
Dar pru - kelerius metus iniciatyvūs", tvirtina versli
nedaug, o ta, kuri pasirodo
nebuvo privatizuota, matyt,
rių. Pasak A. Cupijaus, „bet
Vakarų spaudoje ar agentūrų masinęs miražais tapti Vil ninkas.
kažkam buvo naudinga. Ta
kurioje Europos sostinėje toks
pranešimuose, dažnai būna niaus tarptautiniu verslo cent
komanda, k u r i valdė „Grąž
Kiti verslininkai nusiteikę
aukščiausios klasės butas kai
netiksli. Lietuvos ekonominis ru, buvęs s< vįetų karinis Šiau
tus" žinojo, kad, privatizavus
gan
karingai ir pasirengę ko
nuotų 1,200 dolerių, bet Lietu
atsilikimas nuo kaimyninių rės miesteiis šiandien virsta
įmonę, jie iš k a r t o turės atsi
voje dar nėra galinčių tiek
valstybių jau tapo įprastiniu, dykyne, suoama automobilių voti dėl savo investicijų. įdėtų
sveikinti su savo portfeliais.
į išnuomotų pastatų remontą,
mokėti".
— rašo ..Lietuvos rytas".
kapinynų, itokių atliekų kal
sukurtų firmų ir jose dirban
Pasak naujojo vadovo, dabar
Rimto Didžiosios Britanijos nu. — rašo Verslo žinios".
Kartu su naujaisiais kam
čių žmonių likimo.
formuojama nauja komanda. žurnalo „The Banker" ba
Tuo tarpa architektai baigė
bariais viešbučio skliautuo
Rima J a k u t y t ė
Įmonė privalo per metus paga landžio mėnesio viduryje iš
rengti jau trečiąjį Šiaurės
tame 16 amžiaus rūsyje atida
minti ir parduoti 12 mln. spausdinta detali Baltijos val
miestelio 'olesnio vystymo
rytas modernus baseinas su
grąžtų (pernai pagaminti tik 5 stybių
• Jauniausias profesorius
bankininkystės
ap projektą, pagal kurį čia jau
sauna ir masažu, treniruoklių
mln.). Vilniaus "Grąžtams", žvalga dar kartą patvirtino,
- Zigmas Revkovskis (1807salytė. Kaip ir viso viešbučio
nebematysime
nei
dango
turėjusiems r i n k a s visame pa jog Lietuva tebėra chroniško
1893). 23 metų amžiaus Z. Rev
išplanavimą, taip ir baseino
raižių,
ne.
ištaigingų
vieš
saulyje, d a b a r teks iš naujo tikslios informacijos stygiaus
kovskiui
buvo suteiktas profeso
interjerą sukūrė prancūzų pla
jas atsikovoti. Tai nebus leng valstybė. Lietuvos bankinin bučių. Pag'l naująjį projektą riaus vardas ir jis buvo paskir
nuotoja Anna Toaulous.
numatyta dalį teritorijos skir
va, nes pasaulinėje grąžtų rin
tas Vilniaus universiteto Tiki
Papildomai neįgaliųjų sve koje jaučiama perprodukcija, o kystės apžvalgoje gausu fakti ti gyvenau iesiems namams,
mybių teorijos katedros vedėju.
nių
klaidų.
Pvz..
rašoma,
kad
komercine- ir visuomeninės
čių patogumui „Stikliuose" kai kurios žlungančios Rusijos
1995
m.
pabaigoje
žlugus
Lie
paskirties pastatams.
įrengti kambariai su prapla įmonės savo produkciją par
• Didžiausias laiko skir
tintomis durimis, vonios bei duoda žemesnėmis už rinkos tuvos akciniam inovaciniam ir
Šiuo met i beveik 60 ha teri tumas yra tarp tolimiausių
..Litimpeks" bankams, šie bu torijoje, kur styro apie pusan Lietuvos taškų rytuose bei va
tualeto kambariai su specia kainomis.
vo uždaryti ir sujungti į val tro šimto apgriuvusių pastatu, karuose — 23 min. 20 sek.
liais rėmais, leidžiančiais pa
stybinį Jungtini banką. Vals savo veikla plėtoja išimtinai Suprantama, kad saules aukštis
togiai gyventi prie invalido
STUMIA IŠ RINKOS
tybes makro ekonominių ro nedideles bendroves, kurių tuo pačiu metu šiauriausiame ir
vežimėlio prikaustytiems žmo
M Ė S O S ĮMONES
diklių lentelėje nurodyta, jog ten esama apie porą šimtų. piečiausiame taškuose skir
nėms.
Lietuvos turgūs iš rinkos infliacija pernai Lietuvoje bu Nuomos > įtartys sudaromos tingas. Todėl didžiausias dienos
„Baigę visus viešbučio įren
vo 26 proc.. nors iš tiesų ji
tik 3-5 mi tams, todėl versli ilgumo skirtumas tarp šių vie
gimo darbus, imsimės maitini sparčiai s t u m i a mėsos perdir
sieke tik 13.1 proc.
ninkai nepatenkinti, kad ne- tovių yra 35 min.
mo įstaigų". — sakė A. Cupi bimo įmones. „Klaipėdos mais-

PADĖKA
„Taip maža paramos ant žemės:
Daug verksmu, skausmo ir kančios!
Retai dangus rūsčiai aptemęs.
Prašvinta ant našles galvos".
Maironis
1997 m. balandžio mėn. 21 dieną, sulaukės 82 metų, la
bai staigiai ir netikėtai mirė mylimas Vyras, Tėvas, Senelis,
Brolis

A.tA.
BRONIUS SNARSKIS
Nuoširdžiai dėkojame Daytona Beach, FL Lietuvaų Ben
druomenei, klubui „Saulute" ir visiems draugams, artimie
siems bei pažįstamiems šiuo skaudžiu momentu pa
rodžiusiems draugišką užuojautą ir paramą.
Dėkojame dalyvavusiems atsisveikinimo ceremonijoje,
užjautusiems žodžiu ar raštu. Taip pat dėkojame kolegai Ka
zimierui Barunui už velionio jaunystes metų prisiminimą.
Taip pat esame dėkingi už aukas Mercy Lift ir Maž. Lie
tuvos fondui, gėles. Mišias ir velionio paminėjimą spaudoje.
Liūdintys: žmona Regina, sūnus Vaidotas, duktė
Lilė su Raimondu ir anūkės J e n n i ir Emily.

S

1997 m. balandžio mėn. atminimui už mirusius
„LIETUVOS VAIKU VILČIAI" aukojo:

N

a.a. dr. Venceslovo Tumasonio atm.: Brone ir Oskaras
Kremens. Elena ir Tadas Varanka. Mr.& Mrs. Bob VValsh,
Zuzana Juškevičiene. Jolita ir Algirdas Birutis. Diana ir Juozas
Noreika, Irena ir Kristupas Daugirdas. Jūrate ir Jonas Variakojis.
Pushpa ir Arvindkumar Shah, Vida Tumasoniene, V. ir A.
Valavičius. Birutė ir Gediminas Biskis, Ramoną ir F.V. Kaunas,
Nijole ir Arnoldas Voketaitis, Birute Vindašiene. Emilija ir Petras
Bnzgys. Alma ir Valdas Adamkus, Aldona Juozevičiene, Romas
Povilaitis. A. ir V. Janevičius, R. A. Gineitis, Sophie Jesunas.
Loreta ir Vytenis Grybauskas, Salomėja Bartuškiene. Genovaitė
ir Kazys Šukys, Irena ir Arūnas Draugelis. Genovaite ir Vytautas
Mūsoms. Kazys Ambrazaitis, Vanda ir Alfonsas Pargauskas,
Ona ir Stasys Budėjus, Elena ir Stasys Baras, Gloria ir Jonas
Sadūnas - $960;
a.a. Antano Shurkaus atm.: Vladas Šhkas, Marybeth ir
VVilliam Ankofski, Brone Seleniene. Mr. & Mrs. A. Pesys - $50;
a.a. Teresės Ribinskienės atm.: Liuda ir Algis Rugieniai,
Valerija Patalauskiene. B. Kvietys - $45;
a.a. Vlado Stropaus atm. (papildomai): Milda TallatKelpša (Harris banko „matching gift") - $100. Iš viso - $1,530;
a.a. Igno Anužio atm. (papildomai) : Marčia ir Bruno
Lequesne. Regina ir Gintaras Puškorius, Rita ir Edmundas
Kasputis, Benita Astašaitienė, Elena Baltrušaitiene, Aldona
Paškiene. Galina ir Pranas Gobiai, Genute ir Algis Rudis,
Kristina ir Vitas Zubrickas, Yolanda ir Algis ZaDarackas - $220.
Iš viso - $240;
a.a. Antaninos Jautakaitės atm.: V. ir A Valavičius,
Valerija Žadeikiene - $40;
a.a. Gerdos Narkevicienės atm.: Ehta Bender - $300;
a.a. Vytauto Kašubos nuopelnams Lietuvos menui
Įamžinti: Anicetas ir Janina Simučiai - $50;
a.a. Aldonos Vadopalaitės-Morkienės atm.: Viktorija ir
Antanas Valavičius - $50;
a.a. Stepo Smalinsko atm.: Kęstutis ir Izolda Cernis.
Justinas ir Regina Pikūnas, Kastytis Karvelis, Leonas
Sabaliūnas. Stase Smalinskienė ir kt. - $215.
Užjaučiame mirusiųjg artimuosius ir nuoširdžiai
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda negaluo
jantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveikti Lietuvos
vaikučiams.
„Lietuvos Vaikų viltis", 2711 W. 71 st Street, Chicago, IL 60629
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TRANSPAK
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą.
C.59 sv.. minimumas $25.00.
Siuntiniai į Lietuva laivu arba oru - AIR CARGO.
komercinės siuntos.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į g a v ė j o rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO S I U N T I N I A I : Daugelis patenkintų
! klientu pakartotinai kasmet siunčia Transpak
! paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai. Šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, suris, sausainiai, tirpi kava.
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
ra/.inos. majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
j aspirinas, vitaminai. 55 svarai
$39.- šventinis - lirpi kava. malta kava. arbata, kakava.
mėsos konservai, vaisių sultvs. sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai.
iavainiai. vaisiu sultvs. riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK 4545 Wcst 63rd St., ( hicai'o, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė L i e t u v o j e : V i l n i u s , 26-24-27, 26-28-27
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. gegužės mėn. 29 d.
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IŠKILMĖS ČIURLIONIO GALERIJOJE

Apie 80 Amerikos Lietuvių dėkojo visiems, kurių talka ir
Tarybos sukviestų svečių ge paskatinimas jam padėjo vi
gužes 21 d. Čiurlionio galeri suomeninėje veikloje.
Petras Buchas, Amerikos
joje sveikino DLK Gedimino
Lietuvių
tautinės
sąjungos
KREIPIMASIS
l
ordinu
Lietuvos
Respublikos
Tauragės klubo gegužinė
vicepirmininkas, savo trum
LIETUVIŲ
pagerbtą
Teodorą
Blinstrubą.
rengiama birželio 1 d., šį sek
ORGANIZACIJAS
Ta pačia proga jie linkėjo ge pame, bet taikliame žodyje ir
madienį. 2 vai. p.p.. Vytauto
riausios kloties ordiną įteiku gi pasveikino T. Blinstrubą.
Didžiojo
šaulių
namuose
Čikagos Jaunimo centrui šių siam Lietuvos ambasadoriui organizacijos garbės pirminin
Čikagoje. Visi kviečiami!
metų rudenį sueina 40 metų. dr. Alfonsui Eidintui, kuris ką. Mykolas Abarius, Lietuvos
N e p a m i r š k i m e šiurpiosios Šiai sukakčiai paminėti yra gavo paskyrimą į Kanados Šaulių sąjungos išeivijoje va
das, atvykęs specialiai iš De
Lietuvos istorijos: 1940 m. ruošiamas jubiliejinis leidinys sostinę.
birželio 14 d. tragedijos, iš — knyga, kurioje, be kitų da
Labai malonų įspūdį paliku troito, amb. dr. Eidintui įteikė
tikusios mūsų tautą! Tra lykų, norima skirti vietos vi sias iškilmes ir jaukias vaišes didžiulį, įrėmintą ir iliust
giškojo birželio paminėjimas soms lietuvių organizacijoms, suorganizavo ALTo pirminin ruotą, lietuvių šaulių padėkos
rengiamas sekmadienį, bir kurios Jaunimo centre rado kas prof. dr. Jonas Račkaus raštą.
Iškilmių pabaigoje Lietuvos
želio 3 d.. 3 vai. p.p.. Jaunimo sau pastogę bei prieglobstį: kas, padedamas ALTo reikalų
centre. Dalyvaus
Lietuvos šaukė susirinkimus, suvažia vedėjos Danutės Petrulytės generalinis garbės konsulas
Laisves kovos sąjūdžio pirmi vimus, konferencijas, rengė bei jo bendradarbių Lituanis Vaclovas Kleiza atsisveikino
su savo tiesiogiu viršininku,
ninkas, partizanas ..Vaidila" kavutes, pokylius, koncertus, tikos tyrimo ir studijų centre.
— Jonas Čeponis. Jis pasakys vaiuinimus. šokius, parodas,
Teodoras Blinstrubas, žy linkėdamas j a m sėkmės, at
pagrindinę kalbą. Bus meninė posėdžiavo, planavo. Ir taip to mus Lietuvos pedagogas, JAV stovaujant Lietuvai Ottavvoje.
Svečiams renkantis, nuo 5
dalis, atliekama solistės Prau- liau, ir taip toliau. Visa tai tapo pirmuoju Lietuvių fondo
vai.
iki iškilmių pradžios, prie
rimės Ragienės ir smuiki gali aprašyti ne šio leidinio re pirmininku. Jis buvo ALT pir
ninkes
Lindos
Veleckytės. daktorė, ne redakcinė komisi mininkas ir Amerikos Lietu puikios nuotaikos prisidėjo
Minėjimą organizuoja Lietu ja, o pačios organizacijos: jų vių tautinės sąjungos pirmi kanklių virtuozės Daivos KimPo Gedimino III laipsnio ordino įteikimo Teodoru: Blinstrubui Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre gegužės 21
•.„,,,
,
,
, , . , . ,
...
vos Partizanų globos fondas. vadovai, pirmininkai, sekreto ninkas, tebėra
pastarosios tytės muzika. Pabaigoje dr. .
mbasadorius JAV dr Alfons
ri ,,
,
.
V . . . d. Is kaires: ALTo pirmininkas dr. Jonas Račkauskas. T. Blinstrubas ir Lietuvos ambasadorius
JAV
dr.
Alfonsas
Kadangi birželio mėnuo skel riai. Nereikia ilgų ir smulkme garbės pirmininkas.
Nuotr. J o n o Tamulaičio
iintas.
Račkauskas visus pakvietė
biamas Partizanų mėnesiu, niškų istorijų, nes tai labai
Prof. dr. Jonas Račkauskas prie užkandžių, kuriuos pa F i d i
su menine dalimi. J ą atliko
nepamirškite paremti kančių išplėstų leidinį. Kas reikalin pristatė specialiai su T. Blin- ruošė ir savo sudarytomis gai įrašyti, pateisinamieji do kūre net 47 vaidmenis. Būda
suluošintus, dar gyvus iš ga tokiame aprašyme pažymė strubui skirtu ordinu į Čikagą milžiniškų gėlių puokštėmis kumentai rasti tvarkoje. Iž ma gera operos ir kamerines jaunosios meninės kylančios
žvaigždės. Padainavo Eugeni
likusius, mūsų tautos didvy ti? — Organizacijos pavadini atskridusi amb. dr. Alfonsą papuošė Danutė Petrulytė. Jai dininkės kasos stovis tiksliai muzikos atlikėja, ji pradėjo
rius partizanus. Čekius rašyti: mas, jos tikslai, kada pradėjo Eidintą. Dr. Račkauskas, il talkino Skirmantė Miglinienė, atitiko revizijos komisijos ak rengti asmeninius rečitalius, ja Ambrozaitytė, Adriana Karkaitė, A r ū n a s Radkė ir Dan
LPG Fund. 2711 W 71st Str., veikti Jaunimo centre, kiek gametis LTSC pirmininkas, Pasaulio lietuvių archyvo di tui. Pranešimams pasibaigus, kuriuose, be užsienio kom
buvo laukta diskusijų bet, pozitorių
kūrybos,
pradėjo guolė Radkienė. Pianu skam
Chicago, IL 60629.
susirinkimų būdavo per me paminėjo, kad jį su ambasado rektorė bei J a u n i m o centro
deja, nė šnipšt. Matyt, viskas dainuoti
įvairių
kompozito bino dvi seserys: Leokadija
J a u n u č i a i ateitininkai, tus, kiek kitokių renginių. Ko riumi riša sena draugystė ir administratorė, ir LTSC ben buvo gerai atlikta, o galbūt
(Kanovičienė) ir Vitalija Pau
rių harmonizuotas lietuvių
dradarbės, bibliotekininkės iš
kurie nori autobusu važiuoti į kiais savo darbais organizaci bendradarbiavimas jau nuo to
daugiausia
buvo
brandaus
lauskaitės. Taip pat parapijos
liaudies dainas.
Dainavos jaunučių stovyklą j a labiausiai džiaugiasi, di laiko, kada dr. Eidintas buvo Lietuvos, Genutė Jokubaitytė amžiaus sulaukę, tai nenorėjo
choras, vadovaujamas
mu
Vincė Jonuškaitė dainavo
liepos 8 d. iš Pasaulio lietuvių džiuojasi? — Išleido knygą, ką išsilaisvinusios Lietuvos Isto ir Aliucija Orentaitė.
įsileisti
į
diskusijas
ir
nervus
zikes
Dalios
Viskontienės,
pa
didžiausiose pasaulio sce
A r ū n a s Zailskas
centro, Lemonte, turi kuo nors sušelpė. Kas buvo pirmi rikų tautinio komiteto pirmi
gadinti.
dainavo
keletą
dainų.
nose.
reikalinga ninkas. ALTo pirmininkas pa
anksčiausiai, iki birželio 6 d., ninkai. Žodžiu,
ALTO DARBO
Diskusijoms nevykstant. vy
Andrius Kaknevičius pa
1944 m. pasitraukė į Vokie
penktadienio, užsiregistruoti trumpa organizacijos, kokia ji sidžiaugė gražiu bendradar
KONFERENCIJAI
ko
skyriaus
sukauptų
pinigų
rengė
iš parapijos praeities
biavimu
su
Lietuvos
ambasa
tiją, po to — į JAV, kur nenu
pas Daine Quinn, tel. 349- bebūtų, istorija. Galima pri
PRAĖJUS
perdavimas
centrui.
3.000
dol.
video
filmą.
Klebonas buvo
da,
kurios
personalo
aukštas
traukė savo koncertines veik
7403. Jei nebus užtenkamas dėti vieną kitą nuotrauką.
čekį
Mary
Kinčius
perdavė
pasveikintas
jo
65 metų gimi
profesionalumo
lygis
esąs
aiš
los.
ALTo Čikagos skyrius, ku
skaičius norinčiųjų važiuoti, Veiklos mozaikai gal bus skir
centro
valdybos
finansų
sekre
mo
dienos
proga.
Dovaną įtei
kus,
ne
tik
Lietuvos
labui
be
A. a. V. Jonuškaitės Zauriam vadovavo Tautinė sanda
ta keletas vien nuotraukų
autobusas bus atšaukiamas.
toriui
Petrui
Buchui.
Regis
kė
K.
Manglicas.
sidarbuojantiems
JAV
lietunienės palaikai ilgainiui bus
ra ir pirmininkavo Matilda
puslapių. Kreipiamės ne vien
Ateitininkų n a m ų gegu tik į gyvas, bet ir į nebevei viams, bėt ir šio krašto valdžios Marcinkienė, baigiant kaden tracijos komisija prane.šė. kad perlaidoti Lietuvoje.
Kredito
kooperatyvas
žinė sekmadienį, birželio 1 d., kiančias organizacijas, kas pareigūnams, su kuriais ALT ciją, sušaukė metinę darbo dalyvauja 48 asmenys. No
„Parama", vienas didžiausių
I Š KANADOS
prasidės pietumis 12 vai. Visi nors tegu duoda ir apie jas ir Jungtinis baltiečių ameri konferenciją š.m. balandžio 19 minacijų komisijos pranešimą
padare skyriaus vicepirminin
lietuviškų bankelių, sušaukė
kviečiami į Ateitininkų na žinių. Kuo daugiau turėsime kiečių
tautinis
komitetas d. 2 vai. po pietų, Jaunimo
kė Antanina Repšienė: skyrių
Muzikas Stasys
Gaile- metinį susirinkimą, kuriame
mus: būsite pavaišinti, pa aprašymų, tuo bus pilnesnis (JBANC) palaiko tamprius centro mažojoje salėje.
sudaro 14 organizacijų, bet tik vičius, sulaukęs per 90 metų, buvo pateikta bankelio eigos
linksminti, atgaivinti. Atvy Jaunimo centro reikšmės vaiz ryšius.
Publikai susėdus, skyriaus
9 atsiuntė savo atstovus į val
sąmata. Pasirodo, kad ir pra
kite!
das.
Savo žodyje ambasadorius pirmininkė atidarė konferen dybą ir tarybą. Nuo šios kon iškeliavo amžinybėn, paly
eiti
metai buvo gan sėkmingi.
dėtas
būrio
tautiečių.
Palaido
Neatidėliokime.
rašykime dr. Eidintas pareiškė padėką ciją, pasveikindama visus su
Ar t u r i t e b ė d ų su „ D r a u 
ferencijos vadovavimą perima tas Šv. Jono kapinėse, MissisDalis
pelno išdalinta koope
g o " p r i s t a t y m u ? Malonėkite prašomas istorijas tuoj pat, Amerikos lietuviams, kurių sirinkusius ir pakvietė tary Romos Katalikų federacija, saugoje, Ont.
ratyvo
n
a r i a m s , kad nereikėtų
atkreipti dėmesį į šią at kol neužmiršome, kad kažkas pastangų dėka, „Lietuva yra bos narę sol. Aldoną Pankienę kuri pristatė atstovus, bet ne
per
d
a
u
g
mokesčių sumokėti
karpėlę, užpildykite ir atsiųs jų prašė. Laukiame Jūsų raši neproporcingai gerai žinoma pagiedoti JAV ir Lietuvos pristatė pirmininko. Sakėsi tą
valdžiai.
Kooperatyvas
iki šiol
K
a
z
i
m
i
e
r
a
s
D
a
u
n
y
s
,
taip
kite administratoriui. Tai ge nių ligi birželio 20 d. Siųsti Vašingtone". Įvairių kraštų himnus. Mirusieji ALTo na padrrysią vėliau. Darbotvar
vis
aukojo
nemažas
sumas
pat
sulaukęs
daugiau
kaip
90
riausias argumentas, kai rei šiuo adresu: S. Miglinienė, diplomatai stebisi, kad Lietu riai buvo pagerbti minutės at kės punktams išsisėmus, kon
įvairioms
lietuviškoms
organi
metų.
apleido
šį
pasaulį.
Buvo
kia kreiptis į pašto įstaigas ir 5620 S. Claremont Ave., Chi vos atstovams daug lengviau sistojimu ir susikaupimu. Pa ferencija buvo uždaryta, vi
zacijoms, spaudai ir t.t. Pa
cago, II 60636.
atsidaro valdžios pareigūnų skutiniuoju laiku mirę buvo siems giedant vieną posmelį veiklus tautietis įvairiose lie
reikalauti pagerinimų.
žymėtina,
kad „Parama" atsi
tuviškose
organizacijose.
J u o z a s Masilionis kabinetų durys, negu dauge paminėti pavardėmis: mok. „Lietuva brangi". Po to visi
darė a n t r ą skyrių Toronto
liui kitų. Po to ambasadorius Petras Noreika — buvęs sek buvo pakviesti prie užkandžių
Prisikėlimo parapijos ko miesto vakaruose, įsigydama
kalbėjo apie Teodoro Blinstru- retorius, Algirdas Budreckas ir kavutės.
mitetas surengė jau 27-tąją savo nuosavą pastatą.
bo didelius nuopelnus, kuriuos — tarybos narys, Antanas Ku
Visi
dalyviai
dar
neskubėjo
į
Stasys Prakapas
parapijos tradicinę vakarienę
įvertindama, Lietuvos Respu ras — ALTo rėmėjas.
namus, nes užkandžiavo ir
Garbės
prezidiuman
pa
blika jam ir paskyrė DLK
šnekučiavosi su draugais. Po
Gedimino trečiojo laipsnio or kviesti: ALTo centro valdybos
geros valandos visi pradėjo
pirm. dr. J o n a s Račkauskas,
diną.
skirstytis.
Po to įvyko pagerbtojo pa buvęs ilgametis pirm. Grožx TRANSPAK praneša:
Ant. R e p š i e n ė
x A l f o n s a s ir B r o n ė N a 
puošimas ordino medaliu, at vydas Lazauskas ir finansų
..Lietuvos seimo nariams kiek kai, Sunny Hills FL ir Vero
sekr.
Petras
Buchas.
liktas ambasadoriaus, prof.
vieną mėnesį mokama 3 vidu n i k a P a u l i o n i e n ė , Sun City
IŠ ARTI IR TOLI
Registracijos komisiją su
dr. Jonui Račkauskui asistuo
tinių darbo užmokesčio dydžio West, AZ, pratęsdami globo
darė: Mary Kinčius ir Filina
jant.
atlyginimas, kuris šiuo metu jamų našlaičių globą kitiems
Teodoro Blinstrubo kalba — Von Braun. Nominacijų komi
MIRĖ OPEROS SOLISTĖ
sudaro 2,322 lt. Ūkio išlai metams, kiekvienas atsiuntė
VINCĖ JONUŠKAITĖ
padėka už suteiktą garbę — sijai atstovavo Antanina Rep
doms, į kurias įeina tarnybi po $ 1 5 0 . Našlaičių vardu
trumpa
ZAUNIENĖ
pasižymėjo dideliu kuklumu. šienė. Perskaityta
nio automobilio degalai, pašto dėkojame! „Lietuvos Našlai
,.Žiburėlio" Montessori mokyklėlės vedėja Vida Slapšienė su auklėtine Kris- J i s sakėsi peržvelgęs savo gy darbotvarkė, vienbalsiai pri
ir telegrafo išlaidos, mokestis č i ų g l o b o s " komitetas, 2711
te Lapkute
venimo ir veiklos kelią ir pa imta. Toliau buvo ALTo cen
Gegužės 18 d. Santa Bar už telefoną dar papildomai
Nuotr Lydos Budrienės
W. 71 St., Chicago, IL
matęs, kad Lietuvos labui jis tro valdybos pirmininko dr.
CA, sulaukusi 95 metų, skiriama 774 lt. Kaip šios lė
60629.
I
n galėjęs daugiau padaryti. Jis Jono Račkausko žodis. Pirmi bara.
mirė buvusi garsi Lietuvos šos panaudojamos parlamen
i
(sk)
ninkas pasidžiaugė gražia ir operos solistė Vincė Jonuš- tarams nereikia pateikti jokių
i
vieninga veikla, dėkojo už at
My maihng label
pateisinamų dokumentų". Pi
Cicero apylinkės Tragiš liktus darbus ir sukauptas kaitė Zaunienė.
i
x U ž a.a. D a n u t ę D a r i e n ę
nigai,
siuntiniai ir komer
V.
Jonuškaitė
studijavo
vo
kųjų birželio įvykių paminė lėšas veiklai paremti. Pa
bus
aukojamos šv. Mišios sek
jimas rengiamas sekmadienį, linkėjo sėkmės ateities veik kalo meną Berlyne, Romoje. c i n ė s siuntos į Lietuvą. Mais madienį, b i r ž e l i o 1 d. 7 vai.
to siuntiniai. TRANSPAK,
Milane. Iki 1944 m. ji visą
birželio 8 d., 12 vai., Šv. Anta loje.
To
4545
W. 63 St., Chicago, -L r y t o Tėvų Marijonų koplyčio
laiką
dainavo
Kauno
Vals
no parapijos salėje. Pagrindi
Circulation manager
je. Draugai ir pažįstami pra
Skyriaus valdybos prane tybės teatro operoje, kur su- 60629, tel. 773-838-1050.
DRAUGAS
nis kalbėtojas bus adv. Povi šimus pirmutinė padare pir
šomi prisiminti a.a. Danute
4545 W 63rd St
(sk) maldoje.
l a s Žumbakis. Po paskaitos mininkė Matilda Marcinkie
Chicago. IL 60629
istorike Skirmantė
Migli ne, kuri pastebėjo, jog prieš
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
nienė rodys dokumentinį filmą metus laiko, tik baigus Liet.
Delivery of my daily nevvspaper. the DRAUGAS, has been very
SKOLOS duodamos mažais
•rreguiar I have kept track of dehvery dates as shown below. I hope
x Reikalingas-a s t u d e n apie išvežtųjų lietuvių kan tautinės s-gos vadovavimą,
mėnesiniais įmokėjimais ir
this wi'i help you fmd fhe reason for the poor delivery
tas-ė,
turintis darbo leidimą
čias: „Karlagas — mirties Tautinės sandaros buvo pa
prieinamais
nuošimčiais.
dirbti
nepilną laiką vasaros
žemė". Į minėjimą, kurį ben prašyta laikinai eiti šias pa
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Tel.
(312)
847-7747.
June
4.
1997
May 28. 1997
eiti visus metus. Iš pranešimo
(sk)
rikos Lietuvių tarybos Cicero paaiškėjo, kad ALTo skyrius
(sk)
skyrius,
visi
apylinkių
lietu
June 5. 1997
May 29. 1997
laike vienerių metų yra daug
x Kviečiame
visus
į
x
Atidaroma
tapytojo
viai nuoširdžiai kviečiami.
padaręs, ką privalėjo padary
„ S p i n d u l i o " tautinių šokių Vladimiro Nikonovo darbų pa
June 6. 1997
May 30. 1997
ti.
grupės koncertą — „Linų roda penktadienį, g e g u ž ė s 3 0
Apie finansinį kasos stovį
šventė" g e g u ž ė s 31 d., šeš d. 7:30 va.v. Čiurlionio galeri
May 3 1 . 1 9 9 7
June 7. 1997
15-tos Čikagos apylinkės pranešimą padarė iždininkė
tadienį. 6:30 v.v. Slovėnų joje J a u n i m o centre. Parodos
Kultūros centre. 14255 Main atidaryme dalyvaus pats daili
atstovas Virgil J o n ė s kvie Mary Kinčius. išvardindama
June 3 1997
June10. 1997
St„ Lemont, IL. Auka $10. ninkas, neseniai atvykęs iš
čia visus Marųuette Parko gy visas pajamas ir išlaidą- ka
Daugiau informacijos suteiks Lietuvos. Galerijos lankymo
ventojus
į
susirinkimą,
vyk
dencijos
metų
laiku.
Revizijos
Sincerely yours
tadra Lintakienė, tel. 708- valandos: šeštd. ir sekmd. 11
stantį šį vakarą, gegužės 29 komisijos aktą skaitė Valeru
:t87-!HK<).
d., ketvirtadienį, 7 vai. vak.. Stanaitis, kuri pastebėjo, kad
v.r. - 2 v. p.p.
„Seklyčioje", 2711 W 71st Str. įrašai kasos knygoje tvarkin(sk)
Vincė Jonuškaitė Zaunienė
(sk)
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