" ^ w * » p

S ] ? 8 PI GRATIS NEWS
FHt LIBRARY OF CONGRESS
RFFFRFNCF OEPARTrlfNT
ŠERIAIS DIVISION
WASHINGTON DC 20025

UŽSIENIO LIETUVIŲ

DIENRAŠTIS

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

T H E L I T H U A N I A N VVORLD-VVI DE DAILY

PERIODICALS
May 30,1997

Vol. LXXXVII

TEL: 773-585-9500 • FAX.: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

PENKTADIENIS — FRIDAY. GEGUŽĖ — MAY 30. 1997
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JAV Senato komitetas prašo
tęsti finansinę pagalbą Lietuvai
ir Latvijai
Vašingtonas, gegužės 29
d. (AP-BNS) — JAV Senato
biudžeto komitetas trečiadienį
patvirtino senatoriaus Richard Durbin (D-IL) pasiūlytą
įstatymo pataisą, kuria siūlo
m a 1998 finansiniais metais ir
vėliau teikti JAV finansinę pa
galbą Lietuvai ir Latvijai.
Anot senatoriaus įstaigos
pateiktos informacijos, nors
pataisa ir nenumato pakeisti
pagalbos dydžio, tačiau tvirtai
rodo, jog JAV Senatas prita
ria tam, kad toliau būtų pa
dedama abiem valstybėms pe
reiti prie demokratijos ir lais
vosios rinkos. Sprendimas aiš
kiai nurodo JAV Valstybės de
partamentui neleisti nutrauk
ti pagalbos Lietuvai ir Latvijai.
Senatorius R. Durbin pra
nešė, kad 1998 finansinių

Vilnius, gegužės 29 d. Katalikų radijo vadovą Vai
(BNS) — Jeigu dabar vyktų dotą Žuką remia tik 1.2 proc.
Lietuvos prezidento rinkimai, apklaustųjų.
į antrąjį rinkimų ratą patektų
„Baltijos tyrimai" taip pat
JAV lietuvis gamtosauginin nustatė, kad, jeigu V. Adam
kas Valdas Adamkus ir dabar kus negalėtų dalyvauti prezi
tinis prezidentas
Algirdas dento rinkimuose, net 28 proc.
Brazauskas.
jo būsimų rinkėjų balsuotų už
Antrą mėnesį jie pirmauja A. Paulauską. 18 proc. JAV
Lietuvos ir Didžiosios Britani lietuvio rėmėjų rinktųsi A,
jos viešosios nuomonės tyrimų Brazauską, 17 proc. — V.
bendrovės „Baltijos tyrimai" Landsbergį, 6 proc. — L. Baš
apklausoje. Gyventojai buvo kauskaite, 1 proc. — V. Žuką.
klausiami nuomonės apie da Nė vienam iš šių kandidatų
bartinį prezidentą A. Brazaus savo balsų neskirtų 21 proc.
ką ir tuos politikus, kurie pa dabartinių V. Adamkaus rė
siskelbė kelsiantys kandida mėjų.
tūrą būsimuosiuose rinkimuo
Tuo atveju, jeigu rinkimai
se arba kuriuos ragina tai pa dabar vyktų be V. Adamkaus,
daryti įvairios žmonių grupės. į antrąjį rinkimų ratą patektų
Apklausa parodė, kad už V. A. Brazauskas su 29.1 proc.
Adamkų dabar balsuotų 27.1 balsų ir A. Paulauskas —
proc., už A. Brazauską — 23.7 26.7 proc. balsų. V. Landsber
proc., už buvusį generalinį giui atitektų 17.2 proc. balsų,
prokurorą Artūrą Paulauską L. Baškauskaitei — 3.8 proc.
— 17.3 proc., už Seimo pirmi ir V. Žukui — 1.4 proc.
ninką Vytautą Landsbergį —
„Baltijos tyrimai" ir laik
12.2 proc. apklaustųjų.
raštis „Respublika" tokias ap
Sumažėjo parama dar klausas atliks kiekvieną mė
dviems rinkimų „maratono'' nesį iki metų pabaigoje įvyk
dalyviams. Amerikos lietuvė siančių prezidento rinkimų. J
antropologijos profesorė Liu birželio mėnesio apklausą j a u
cija Baškauskaitė neteko 0.4 bus įtrauktas kandidatas į
proc. rinkėjų paramos ir už ją prezidentus. Seimo narys Ka
balsuotų tik 2 proc., buvusį zys Bobelis.

Kandidatams į prezidentus
nebus sumažinti reikalavimai
ketvirtadienį tarėsi ją inicija
vęs Liberaliųjų reformų frak
cijos seniūnas Alvydas Medalinskas. Centro sąjungos pir
mininkas. Seimo vicepirmi
ninkas Romualdas Ozolas,
LDDP pirmininko pavaduoto
jas Algimantas Salamakinas,
Demokratų partijos pirminin
kas Saulius Pečeliūnas.
Liberaliųjų reformų frakci
jos iniciatyva yra surinkti bū
tini 36 parlamentarų parašai,
reikalingi inicijuoti Konstitu
cijos svarstymą Seime. Siūlo
• Atkurtos gyventoju ma panaikinti būtinybę kandi
santaupos, Finansų ministro datui į prezidentus išgyventi
Algirdo Šemetos teigimu, Lie Lietuvoje ne mažiau nei 3 me
tuvos gyventojams turėtų būti tus iki rinkimų ir sumažinti
baigtos išmokėti per artimiau amžiaus reikalavimą kandida
sius 3 metus. Tam. pasak jo. tui nuo 40 iki 35 metų.
neprireiks biudžeto lėšų, san
Tačiau negavę valdančio
taupų atkūrimui reikės apie sios konservatorių
frakcijos
3.2 milijardo litų. Tikimasi, pritarimo Konstitucijos patai
lėšos bus gautos privatizavus
sai, iniciatoriai nutarė neteik
valstybės turtą. Apie 1 mln. ti jos iki šiemetinių prezidento
Lietuvos gyventojų santaupas rinkimų.
prarado 1991-1993 m. del
Savo nepritarimą sušvel
milžiniškos infliacijos.
ninti reikalavimus kandida-

naujienos

V a r š u v a . Baltijos valstybes nuogąstauja, jog gali ilgiau pa
silikti už NATO ribų ir todėl ieško sau papildomų saugumo ga
rantijų, vystydamos regioninį bendradarbiavimą, trečiadienį
rašo Lenkijos socialdemokratų laikraštis „Trybuna", komen
tuodamas antradienį Taline pasibaigusį trijų Baltijos valsty
bių, Lenkijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. „Lenkija ir
L'kraina demonstruoja bendrą požiūrį į Europos problemas.
Taline neoficialiai Lenkija buvo lyginama su lokomotyvu,
vežančiu Baltijos valstybes į NATO", rašoma laikraštyje.

Šioje programoje Lietuvai
1997 m. numatyta skirti 2
mln. dolerių, 1998 metais — 3
mln. dolerių. Tokia pat pagal
ba planuojama ir Latvijai.

Valdas Adamkus pirmauja
Lietuvos prezidento rinkimų
„maratone"

Vilnius, gegužės 29 d.
(BNS) — Konstitucijos 78 str.
pataisos, kuri palengvintų re
ikalavimus kandidatams į Lie
tuvos prezidentus, iniciatoriai
ketvirtadienį nutarė jos svars
tymą atidėti iki gruodžio pa
baigoje numatytų prezidento
rinkimų, jeigu valdančioji koa
licija sutiks nedaryti pataisų
prezidento rinkimų procedū
roje ir po rinkimų nekeis pre
zidento įgaliojimų.
Dėl tolesnio pataisos likimo

Pasaulio

'Remiantis DPA. Reuter. BNS. I.\'TERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN, RIA žinių
agentūrų pranešimais.

metų biudžeto projekte JAV
administracija numatė 492
mln. dolerių demokratijos Ry
tų Europoje rėmimo progra
mai įgyvendinti. 1999 metams
šios lėšos sumažintos iki 300
mln. dolerių.

Lietuva ir Latvija pažymėjo
kad ši JAV pagalba labai svar
bi tolesnei jų raidai.
„Mums būtina suvokti —jei
gu nutraukiame pagalbą, tai
turime padaryti tinkamiausiu
laiku ir taip, kad nenukentėtų
pagalba demokratijai ir rinkos
reformoms ją gaunančiose val
stybėse", rašo senatorius.

Nr. 104

P a r y ž i u s . Rusijos prezidentas Bons Jelcin antradienį ne
tikėtai pareiškė, kad iš visų ginklų, nukreiptų į NATO vals
tybes, bus išmontuoti kariniai užtaisai. Jelcinas nepatikslino,
kiek tokių karinių užtaisų bus išmontuota ir kada tai bus pa
daryta. Jelcin atstovas spaudai Sergej Jastržembskij pareiškė,
kad Rusijos vadovas norėjo pasakyti, jog Rusija nenutaikys
savo ginklų ar sumažins jų kiekį, bet ne išmontuos. Toks pa
reiškimas sukėlė spėliojimus, kad Jelcin žodžiai buvo klaidin
gai išversti.
Geguzės 20 d. Lietuvoje viešėjo Italijos prezidentas Oscar jigi Scalfaro. pareiškęs, jog Europos Sąjunga turi
būti atvira visoms narystės šioje organizacijoje siekianciori' kandidatėms, o geografija yra įtaigesnė už politikų
kalbas, ir tai patvirtina Europos žemėlapyje esanti Lietuva
R. Jurgaičio nuotr.: Italijos prezidentas O L. Scalfa: kairėje) ir Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas Vilniuje.
(LR)

čios Pakruojo ir Radviliškio
rajonų teritorijose.
Šiaulių vyskupiją s u d a r o 63
parapijos. Vyskupijos ribose
Iš Telšių vyskupijos pris gyvena apie 270.000 krikš
kiriamos jai iki šiol priklau tytų, iš jų — 180,000 prakti
siusios Šiaulių ir Kelmės ra kuojančių katalikų. Tikinčių
jonų parapijos, : ; Panevėžio jų sielovada rūpinsis 57 kuni
vyskupijos — parapijos, esan gai.

Įsteigta Šiaulių vyskupija,
paskirti nauji vyskupai
V i l n i u s , gegužės 28 d.
(Elta) — Kaip jau rašyta
„Draugo" gegužės 29 d. 1 psl..
Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II įsteigė naują Šiaulių
vyskupiją ir paskyrė pirmuoju
jos vyskupu kunigą Eugenijų
Bartulį. Kauno tarpdiecezinės
kunigų seminarijos rektorių.
Popiežius paskyrė dar du
kitus vyskupus: Vilniaus arki
vyskupo augziliaru ir tituli
niu Vulturaros vyskupu—ku
nigą Joną Borutą S J, Jėzaus
draugijos provincijolą Lietu
voje, ir Kauno arkivyskupo
augziliaru ir tituliniu Kastro
vyskupu — kunigą Rimantą
Norvilą, buvusį šios vyskupi
jos kanclerį.
Naujoji Šiaulių vyskupija
apima visą dabartinę Šiaulių
apskritį, išskyrus Naujosios
Akmenės rajoną, kurio gyven
tojai žemaičiai paliekami Tel
šių vyskupijoje. Didžiąją nau
josios vyskupijos dalį sudaro
buvusios Kauno arkivyskupi
jos šiaurinės parapijos Joniš
kio, Šiaulių. Kelmės ir Radvi
liškio rajonuose.

Demokratai ketina apskųsti
teismui nuosavybės teisių
atstatymo įstatymą
V i l n i u s , gegužės 29 d.
(BNS) — Seimo demokratų
frakcijos seniūnas Saulius Pe
čeliūnas ketvirtadieni spaudos
konferencijoje pareiškė, kad
parlamente priiminėjamo įs
tatymo dėl piliečių nuosavy
bės teisių į išlikusį nekilnoja
mą turtą atkūrimo nuostatos
prieštarauja Lietuvos Kon
stitucijai.
Konferencijoje dalyvavęs Vy
tauto Didžiojo universiteto do
centas Adolfas Zamaiaitis tei
gė, kad teisių atstatymo tik į
išlikusį turtą t\ rka pažeidžia
Konstitucijos 29 straipsnį, už
tikrinantį visu Lietuvos pi
liečių lygiateisiškumą. „Kai
kurių žmonių t irtas neišliko

Devynios partijos grasina vėliau
nacionalizuoti privatizuotus
objektus
V i l n i u s , gegužės 29 d.
•BNS) — Lietuvos socialde
mokratų, Valstiečių partijos
bei dar septynios mažiau
įtakingos politinės organizaci
jos perspėjo Lietuvos Seimą ir
vyriausybę, jog privatizuojami
strateginiai objektai vėliau
galės būti nacionalizuoti.
„Jeigu privatizuojant
pa
minėtus objektus bus pažei
džiami daugumos Lietuvos
žmonių interesai, mes visais
būdais sieksime, kad privati
zacija būtų peržiūrėta arba šie
objektai būtų nacionalizuoti",
pažymima šių partijų vadovų
pasirašytame prašyme.
Partijos reikalauja, kad Sei
mas patvirtintų atskirą kiek
vieno valstybei strategiškai
tams j prezidentus konserva
toriai jau pademonstravo, at
metę dvi centristų iniciatyvas
panaikinti 3 metų gyvenimo
Lietuvoje būtinybę. Konserva
toriai yra pabrėžę neketiną
pritarti iniciatyvoms
keisti
reikalavimus prezidentui ir
kandidatams reglamentuojan
čius Konstitucijos straipsnius
iki metų pabaigoje; numatytų
Lietuvos vadovo rinkimų.

svarbaus objek" > privatizavi
mo programą, kurioje būtų
numatytas kiek ieno jų priva
tizavimo laips- s. Taip pat
turi būti priimt :statymai. ku
rie numatytų savininku atsa
komybę valstybei ir dirban
tiems. Iki šios sąlygos bus
įvykdytos. pra ; vmo autoriai
reikalauja sustabdyti strategi
niu objektų p n . tizavimą.
Socialdemok: ai jau yra
pasiūlę sureng' referendumą,
kuriuo jie siek: užkirsti kelią
strateginių ob <tų privatizavimui ir tikis: kad Lietuvos
piliečiai
par J
neigiamą
nuomonę del dstybines in
frastruktūros si ateginių įmo
nių ..Būtinge- afta". „Mažei
kių nafta", ,.X ftos terminalas". „Naftotiek -", „Geonafta".
„Ignalinos ato: nė elektrinė".
„Lietuvos du
„Lietuvos
energija", ..I. ' uvos telekomas". „Lietuv radijo ir televizijos
centr - - „Lietuvos
geležinkeliai", Lietuvos jūrų
laivininkyste". • aip pat del
Klaipėdos va vbinio jurų.
uosto, aerodn ų, savivaldy •kimo įmonių
bių vandens
privatizavimo

dėl valdžios kaltes", sake uni
versiteto docentas. J o nuo
mone, už jį taip pat turi būti
numatyta kompensacija.
Jis pažymėjo, kad sprendi
mas grąžinti 150 hektarų
žemės yra neargumentuotas,
nes
nekompensuojama
už
„šimtas penkiasdešimt pirma
ir kitus hektarus".
Ko! nepriimtas įstatymas,
nėra ko kreiptis, s a k ė S.
Pečeliūnas, kalbėdamas apie
galimybę kreiptis į Konstitu
cinį teismą. Jis pažymėjo, kad.
jeigu galutinai priimto įsta
tymo nuostatos p r i e š t a r a u s
Konstitucijai. Demokratų par
tija palaikys tokią iniciatyvą.
Nors galutinis šio ginčytino
įstatymo priėmimas atidėtas
kitai savaitei, jau dvi partijos
— socialdemokratų ir demo
kratų — paskelbė pasiry
žusios apskųsti jį Konstituci
niam teismui.

Skelbiamas žurnalo
„Gimtasis kraštas"
bankrotas

L o n d o n a s . D. Britanijos užsienio reikalų sekretorius Robin
Cook sveikino Rusijos ir NATO sutarti, sakydamas, kad tai yra
žingsnis, kuris nesusilpnina NATO ir nekelia pavojaus Mask
vai. Siekdamas sumažinti NATO plėtimo priešininkų nuogąs
tavimus, Cook teigė, kad negali būti kalbos apie karinių pajėgų
dislokavimą Lenkijos. Vengrijos ar kurios nors kitos naujosios
NATO narės teritorijoje.
P a r y ž i u s . Prancūzijos prezidentas Jacąues Chirac pareiškė,
kad Rusijos ir NATO bendradarbiavimo sutartis visam laikui
panaikins Europos padalinimą. „Šiandien mes kuriame taiką.
Mes užverčiame pusės amžiaus trukmes nesupratimo, priešiš
kumo ir mūsų kontinento padalinimo puslapį", sake jis.
V i e n a . Austrijos gynybos ministras Werner Fasslabend svei
kino Rusijos ir NATO sutartį kaip naujos Europos bendradar
biavimo eros pradžią ir pareiškė, kad neutrali Austrija daugiau
negali likti stebėtoja. „Austrija gali dalyvauti ateities klau
simų svarstyme tik būdama NATO ir Vakarų Europos
Sąjungos (WEU> nare", teigė Fasslabend.
S i n t r a . NATO ir Ukraina ketvirtadienį susitarė pasirašyti
saugumo susitarimą, kuris išplės dvišalius ryšius. Liepos mė
nesį šis dokumentas bus oficialiai pasirašytas per NATO aukš
čiausiojo lygio susitikimą Madride. Sutartis suteiks Ukrainai
teisę inicijuoti konsultacijas su NATO valstybėmis, jeigu ji jaus
grėsmę savo saugumui.
J e r u z a l ė . Izraelio premjeras Benjamin Netanyahu turi
slaptą pasiūlymą palestiniečiams kontroliuoti beveik 40 proc.
Vakarų kranto teritorijos, kai bus svarstomas galutinis taikos
susitarimas, ketvirtadienį parašė Izraelio laikraštis „Haaretz".
Interviu Izraelio radijui B. Netanyahu prisipažino turintis kai
kokių idėjų galutinėms taikos deryboms ir kad ministrų kabi
nete trečiadienį apie tai buvo kalbama, tačiau tvirtino, jog pa
grindo tokiems laikraščio pranešimams nėra ir jis nėra nu
braižęs jokio žemėlapio, kaip tvirtina laikraštis.
L o n d o n a s . JAV vėl daro spaudimą Airijos Respublikos ar
mijai >IRA), reikalaudamos paskelbti ugnies nutraukimą, kuris
padėtų siekti taikos Šiaurės Airijoje, trečiadieni pranešė laik
raštis „Financial Times". Aukšti JAV Valstybines saugumo ta
rybos atstovai, kurie konsultuoja Bill Clinton Šiaurės Airijos
klausimais, paskambino IRA politinio sparno ..Sinn Fein" va
dovams ir bandė sutvirtinti naujas taikos perspektyvas, kurios
atsirado po darbiečių pergalės Didžiosios Britanijos parlamen
to rinkimuose.
R y g a . Kai kurie Latvijos Seimo deputatai, pažeisdami kovos
su korupcija įstatymą, užima postus įvairių įmonių vadovybėje,
trečiadienį praneša Latvijoje leidžiamas laikraštis ..Diena".
Anksčiau panašus kaltinimai buvo iškelti Latvijos vyriausybes
ministrams. Antradienį Latvijos ministras pirmininkas Andris
Škele ir generalinis prokuroras J a n i s Skrastinis susitarė suda
ryti bendrą generalines prokuratūros ir Valstybes pajamų tar
nybos grupę, kuri per dvi savaites turi patikrinti visus minis
trus, ar jie nepažeidė antikorupcinio įstatymo.

V i l n i u s , gegužės 28 d.
BNS) — Spaustuvė AB „Vilspa" inicijuoja žurnalo ..Gim
M a s k v a . Rusijos parlamento deputatų susivienijimas „Antitasis kraštas" bankrotą. Šias NATO" laiko ..neapgalvotu žingsniu" prezidento Boris Jelcin
dvi įmones netiesiogiai sieja antradienį Paryžiuje padarytą pareiškimą, kad Rusijos strate
praeityje buvęs žurnalistas ginės raketos nebebus nutaikytos j NATO valstybes, sakoma
Rytis Taraila, kuris kol kas trečiadienį išplatintame susivienijimo spaudos tarnybos pa
vengia ryšių tiek su viena, reiškime, kurio autoriai atkreipia dėmesį į tai. kad del B. Jel
tiek su kita bendrove.
cin užsienio politikos improvizacijų Rusija jau ne kartą buvo
AB
..Vilspa"
pateikė patekusi į nepatogią padetj. Remdamiesi karinių specialistų
200.000 litų ieškinį, tačiau vertinimu, jie teigia, kad praktine prezidento pareiškimo Pary
kovo mėnesį nustojusio eiti žiuje vertė artima nuliui. ..AntiNATO" narių nuomone, jeigu
žurnalo turtas vertinamas tik kas ir turi ryžtingai mažinti karinę konfrontaciją ir didinti pa
sitikėjimą Europoje bei pasaulyje, tai ..pirmiausiai turi daryti
172.000 litų
Pasak AB "Vilspa" teisinin didžiulį kovinį potencialą turinti Šiaurės Atlanto sąjunga".
ko Daliaus Balcerio. ..Gimtojo
krašto" kreditorių s ą r a š a s il
gas, ir jame įvardinta preten
zijų kiek daugiau nei už. 1
mln. litų. Bankroto byla kol
kas nejuda iš vietos, kadangi
nepavyksta rasti atsakovo.
Pasak AB ..Vilspa" teisininko.
R Taraila, būdamas ..Gimto
jo krašto" steigėjas ir pagrin
dinis akcininkas, nuo trečia-

dienio iš bendroves din-ktoriaus pareigų atleido savo sū
nų Darių Tarailą.
Pats R. Taraila po atostogų
delsia grįžti į direktoriaus kė
dę bendrovėje .Vil>pa". ku
rioje; laukiama, kokius nebu
vimą pateisinančius dokumen
tus jis pateiks.

KALENDORIUS
G e g u ž e s 30 d.: J o a n a
Arkiete. Ferdinandas. Vvliaudas. Jazminą
Gegužės 31 d.: Švč M Ma
rijos Apsilankymas; Petronėle,
Angelė, Gintautas. Agile. 1845
m f,'ime rašytoja Žemaite - Ju
lija Beniuševiciūte Žymantiene
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Staunėb
S. A m e r i k o s lietuvių j a u n u č i ų k r e p š i n i o pirmenybių a t i d a r y m o iškilmėse m gegužes 17 d S t a g g mokykloje,
j a u n ų j ų s p o r t i n i n k ų p a r a d ą s t e b i LTOK įgaliotinis JAV Valdas A d a m k u s , Illinois gubernatoriaus Jim E d g a r AIstove Maysoon Deeb, p r o g r a m o s vedėja J ū r a t e J a n k a u s k a i t ė ir rengėjų — ASK „Lituanicos" k l u b o p i r m . Rimas
Dirvonis.
N u o t r . Z. D e g u č i o

Algis Rugienius.
Sekė Hamiltono „Kovo" 36
sportininkai — 4 berniukų ir 2
mergaičių komandos. Klubo
pirm. — Arvydas Šeštokas.
Xew Yorko „LAK" — lietu
vių atletų klubui atstovavo 11
sportininkų — 2 berniukų ko
mandos. Klubo pirm. — J u o 
zas Milukas.
Toronto .„Aušrai" atstovavo
52 sportininkai — 3 b e r n i u k ų
ir 2 mergaičių komandos. Klu
bo pirm. Rimas Miečius.
Toronto „Vytis" atvyko su
34 sportininkais — 1 berniu
kų, 2 mergaičių ir 1 mišria
molekulių komandomis. Klubo
pirm. — Andrius Klimas.
Prieš 7 metus įsteigtas Phi
ladelphijos „Aras" atvežė vi
sus savo narius — 11 ber
niukų sudarančia krepšinio
komandą. Klubo pirm. — Vy
t a s Bagdonavičius.
Parado gale žygiavo šeimi
ninkai — Čikagos „Lituanicos" 81 krepšininkas — 6 ber
džiulis plakatas — meniška niukų, 2 mergaičių ir 1 mišri
ŠALFAS s-gos žaidynių em molekulių k o m a n d a . Klubo
blema su virš jos išrašytu šių pirm. — Rimantas Dirvonis.
pirmenybių rengėjų sveikini
Entuziastingais
plojimais
mu: „ASK Lituanica sveikina sveikinamiems s p o r t i n i n k a m s
visus sportininkus'" Plakato išsirikiavus salėje, buvo įneš
apačioje — stambios raidės tos JAV. Kanados ir Lietuvos
skelbė: KREPŠINIO PIRME vėliavos, sugiedoti visų trijų
NYBĖS", o ant stalo rikiavosi valstybių himnai.
ilga eilė trofėjų, į kuriuos vil Invokaciją sukalbėti pakvies
tingai krypo jaunųjų
krepši t a s kun. A n t a n a s Saulaitis,
ninkų akys. Iš aparato sklido SJ. prašė Aukščiausiąjį lai
kiek gergždanti maršų muzi minti jaunimą ir šias žaidy
ka. Pamažu rinkosi jaunųjų nes, o į jaunuosius krepšinin
sportininkų tėvai, šeimų na kus kreipėsi l i n k ė d a m a s ne
riai ir svečiai, erdvioje prieš prarasti geros nuotaikos pra
sporto salę patalpoje, paradui laimėjus ir kukliai džiaugtis
ruošdamiesi rikiavosi sporti nugalėjus.
ninkai, klubų marškinėlius
ŠALFASS-gos CV pirm. Au
išdidžiai demonstruodami ap driui Šileikai negalėjus į žai
link lakstė mažieji jų broliu dynes atvykti, jo sveikinimą
kai ir sesutės.
perskaitė programai vadova
10 vai., ant pakilus atsisto vusi J ū r a t ė J a n k a u s k a i t ė .
jusi, į susirinkusius trumpu
Illinois gubernatoriaus J i m
įžanginiu žodžiu prabilusi, Edgar sveikinimą perskaitė
programos vedėja J ū r a t ė Jan gubernatoriaus atstovė May
kauskaitė pakvietė įžygiuoti soon Deeb.
sportininkus.
Sportininkų priesaiką per
Maršo taktan parado prie skaitė j a u n a s
krepšininkas
kyje žygiavo Clevelando „Žai J u s t i n a s Riškus.
bo" 46 sportininkai — 3 ber
Oficialiai atidaryti Šiaurės
niukų ir 2 mergaičių koman Amerikos Lietuviu J a u n u č i ų
dos. Klubo pirm. — Vidas Ta- krepšinio pirmenybes buvo
tarūnas.
pakviestas Valdas A d a m k u s .
Paskui — Detroito „Kovo" Lietuvos Tautinio Olimpinio
37 sportininkai — 3 berniukų komiteto
įgaliotinis
Jung
komandos ir viena mišri mole tinėms Amerikos Valstijoms,
kulių komanda. Klubo pirm. ilgametis lietuviško sporto ak

CHICftGO

MŪSŲ JAUNIEJI
KREPŠININKAI RUNGTYNIAVO
ČIKAGOJE
1997 metų ŠALFAS s-gos
Lietuvių Jaunučių Krepšinio
pirmenybes š.m. gegužes 17 ir
18 d. vyko Čikagos priemies
čiuose — Palos Hills. Lemonte
ir La Grange Park, IL. Žaidy
nes ruošė Šiaurės Amerikos
Lietuvių Fizinio auklėjimo ir
sporto organizacija, žaidynių
organizacinį darbą atliko ir
žaidynes vykdė akademinis
sporto klubas
..Lituanica".
Pirmenybių organizacinį ko
mitetą sudarė: pirmininkai —
Donatas Siliūnas ir Algis Ta
mošiūnas; nariai — Astra Andriušiene. Rimantas Dirvonis,
Zigmas Mikužis, Jurgis Riš
kus, Kristina Genčienė. Algis
Jonynas. Pranas Pranckevičius ir Daina Siliūniene.
Pirmenybių programoje bu
vo varžybos: Berniukų B. C. D
ir E klasėse. Mergaičių B, C ir
D klasėse ir Molekulių k l a s ė 
je. Dalyvavo 36 komandos: 23
berniukų. 10 mergaičių ir 3
mišrios molekulių komandos.
Pirmenybėse buvo atstovauja
ma šie ns ŠALFASS sporto
klubams: Toronto ..Aušrai",
Hamiltono ..Kovui". Clevelando ..Žaibui", Philadelphijos
„Arui'. Detroito „Kovui". To
ronto „Vyčiui", Čikagos „Lituanicai" ir \"ew Yorko „LAK".
Sporto klubų registracija
buvo vykdoma penktadienį,
gegužes 16 d., tarp 8 - 10 vai.
vak. VVill iam Tell Holvdav Inn
viešbutyje, Countryside. IL.
Šeštadienio, gegužes 17 d.
rytą, dar gerokai prieš 8 vai., į
Palos Hills gražias ir erdvias
Stagg mokyklos patalpas pra
dėjo rinktis jaunieji sportinin
kai, jų vadovai, treneriai ir
tėvai. Jaunimo nuotaika lū
kestingai įtempta — visi pa
siryžę kovoti ir laimėti. Pirmo
sios varžybos čia prasidėjo jau
8:30 vai. ryto. daugiau negu
valandą dar prieš oficialų žai
dynių atidarymą.

tyvus dalyvis ir darbuotojas,
kelias kadencijas buvęs ŠAL
FAS sąjungos Centro valdybos
pirmininkas. Savo trumpame
žodyje V.. Adamkus sveikinda
mas jaunuosius sportininkus
ir ištverminguosius vadovus
tęsiančius prieš 48-nerius me
tus Š. Amerikoje suklestėjusią
lietuviškąją sportinę veiklą.
Džiaugėsi, kad ši veikla, pa
žvelgus į jaunųjų entuziastų
gretas teikia gražių vilčių
ateičiai. Linkėjo sėkmės ir
vilčių išsipildymo.
Išnešus vėliavas ir šventės
atidarymą pravedusiai Jūratei
Jankauskaitei visiems palin
kėjus smagių ir sėkmingų var
žybų, publika ir sportininkai
pradėjo skirstytis, nes varžy
bos vyko net trijose atskirose
vietose. Visi skubėjo į jų var
žyboms numatytas vietas. O
kaip vyko žaidynės ir kas
laimėjo pirmenybes — pasa
kojimą tęsia sporto žurnalis
tas Edvardas Šulaitis.
IR
Jaunučių krepšinio
pirmenybės
Net 36 komandos su dau
giau 300 jaunųjų krepšininkų
iš 7 JAV ir Kanados miestų
buvo sugužėjusios į Čikagą,
kur gegužės 17-18 dienomis
vyko metinės Šiaurės Ameri
kos lietuvių jaunučių krepši
nio pirmenybės. Čia rungty
niavo j a u n i m a s nuo 6 iki 16
metų įvairiose amžiaus kla
sėse berniukų ir mergaičių
grupėse (jauniausioji — „mo
lekulių" klasė apjungė kartu
berniukus ir mergaites, nes
komandos buvo mišrios).
Daugiausia
komandų (9)
bu%'0 išstačiusi Čikagos ASK
..Lituanica" — tai klubas, ga
na pavyzdingai pravedęs šias
pirmenybes. Čia ypatingai rei
kia paminėti
organizacinio
komiteto pirmininkus — dr.
Donatą Siliūną ir Algį Tamo
šiūną bei jų talkininkus: Astrą
Andriušienę, Rimantą Dir
venį. Zigmą Mikužį. Jurgį
Riškų. Kristiną Genčienę, Algį
Jonyną. Praną Pranckevičių
bei Dainą Siliūniene, įdėjusius
daug rūpesčio ir širdies į savo
darbą.
Turint tiek daug komandų,
rengėjams nebuvo lengva rasti
p a k a n k a m a i salių žaidynių

Visose šiose salėse matėsi
jaunatviškas ryžtas ir liejosi
jaunųjų energija. Ir j u o jau
nesni buvo žaidėjai, tuo labiau
jie rodė noro ir pasiryžimo
laimėti. 0 tas, žinoma, labai
gerai, nes tik turint tokį entu
ziazmą, galima pasiekti geres
nių rezultatų.
Dabar pažvelkime į laimė
tojus ar geriau pasirodžiusias
komandas atskirose klasėse ar
grupėse. Berniukų B klasėje,
kur varžėsi 5 komandos, nu
galėtojais tapo Toronto .Auš
ra", kuriai baigmėje prireikė
net dviejų pratęsimų, kol nu
galėjo „Lituanicos" atstovus
66-58. Prieš tai čempionai
pusfinalyje buvo įveikę Detroi
to „Kovą" 63-44, o „Lituanica"
—Hamiltono „Kovą" 60-46.
Rungtynėse dėl trečios vietos
hamiltoniečiai nugalėjo bend
ravardžius iš Detroito 78-34.
Berniukų C klasėje pasirodė
6 komandos ir čia pirmąja
išėjo „Lituanica", kuri nei pra
diniame rate, nei baigminia
me turnyre nepralaimėjo nė
vienų rungtynių. Čikagiečiai
baigmėje įveikė H. „Kovą" 4535. Trečiąją vietą sugriebė
Clevelando
„Žaibas",
nu
galėdamas Toronto „Aušrą"
59-51.
Tos pačios komandos rung
tyniavo ir berniukų D klasės
finale ir čia „I ituanicai" pri
reikė vieno pratęsimo, kol 4341 pasekme įveikė atkaklius
varžovus iš Hamiltono. Trečią
vietą čia sugriebė Detroito
„Kovas", 33-26 nugalėjęs jau
nuosius Clevelando krepši
ninkus.
„Molekulių" kiasė, kurioje
rungtyniavo mišrios koman
dos, buvo pati negausiausia —
pasirodė tik trys komandos.
Čia buvo smagu stebėti krep
šinio „pipirus", iš kurių gal ir
Saboniai su marčiulioniais ne
išaugs, tačiau gerų žaidėjų
gali atsirasti, kurie pratęs
mūsų krepšinio veiklą Šiaurės
Amerikoje. Pirmąją vietą čia
škovojo ..Lituanicos" mažiau
sieji. Po jų ėjo atstovai iš To
ronto „Vvčio" ir Detroito „Ko
vo".
(Jausu buvo ir m e r g a i č i ų
komandų
Smagu buvo matyti, kad
šalia 23 berniukų komandų
bei tnju mišriu, rungėsi ir 10
mergaičių penketukų. Tai ga
na džiuginantis reiškinys, nes
anksčiau moterų ir mergaičių
krepšininkių vis labai stigda
vo Ir reikia pasakyti, matėsi
gana nema/a krepšinio entu
ziasčių iš kurių gali išaugti
neblogos žaidėjos

Atidarymas
Šios jaunuolių sporto šven
tes atidarymas vyko Stagg
mokyklos pagrindinėje sporto
salėje, kurios sieną puošė di

pravedimui. Laimė, kad buvo
gautas Stagg gimnazijos pas
tatas Palos Hills, IL, k u r buvo
galimybė žaisti net penkiose
aikštėse. Čia ir buvo pravesta
dauguma rungtynių (sekma
dienį čia vyko visos rungty
nės), nors šeštadienį d a r buvo
runtyniaujama Park Junior
gimnazijoje La Grange Park,
IL, ir Bromberek prad. mo
kykloje Lemonte, IL.

Kanados Hamiltono ..Kovi •
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Čia reikia
..Lituanicos"

pagirti Čikagos
mergaičių
ko-

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto
metams
V4 metų 3 men
JAV
$95.00
$55.00
$35 00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
S40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
5160.00
$85.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

mandų trenerius: Rūtą Sušinskienę, Kęstutį Sušinską ir
Romą Rupinską už jų ryžtą,
suburiant jaunąsias krepši
ninkes. J ų dėka d a b a r turbūt
nuolatos turėsime mergaičių
komandas.
Vyresniųjų mergaičių — B
klasėje gerokai pranašesnės
buvo viešnios iš Kanados —
Hamiltono „Kovo" atstovės.
Kaip žinome, nuo seno Kana
doje klestėjo moterų ir mer
gaičių krepšinis. Hamiltonietės baigmėje įveikė „Litua
nicos" atstoves 53-24. Rung
tynėse dėl trečios vietos susi
kibo Toronto „Aušra" su
„Žaibo" atstovėmis ir laimėjo
32-22. Reikia pasakyti, kad
„Lituanica" atstovavo amžiu
mi jaunesnės krepšininkės,
kurios mergaičių C klasėje nu
sinešė I vietą. Čia „Lituanica"
baigmėje įveikė Clevelando
„Žaibą" 28-16. Rungtynėse dėl
III vietos susitiko torontietės
ir nugalėjo „Vytis", įveikusi
„Aušrą" 21-10.
Dar buvo ir mergaičių D
klasės rungtynių. Čia dalyva
vo tik dvi komandos — abi iš
Kanados. Buvo sužaistos dve
jos rungtynės ir abi laimėjo
„Vytis", įveikusi H. „Kovą" 3012 ir 18-14.
Beje, aprašant berniukų pa
sirodymus, buvome praleidę
jauniausiųjų berniukų — E
klasės varžybas. J a s laimėjo
Hamiltono „Kovo" atstovai,
įveikę bendravardžius iš De
troito 17-9. Trečiąją vietą užė
mė „Žaibas", nugalėjęs „Vytį"
16-14.
P o b ū v i s ir kiti dalykai

Br. Nainio, JAV LB Krašto
Bendruomenės valdybos pirm.
Reginos Narušienės, Lietuvos
garbės gen. konsulo Vaclovo
Kleizos, „Draugo" vyr. redak
torės Danutės Bindokienės ir
kitų įstaigų ar asmenų sveiki
nimai.
Edvardas Šulaitis
Daugiausia
Lietuvos
k r e p š i n i o rinktinei t a š k ų
pelnė kaunietis Algirdas Lauritėnas. J i s , žaisdamas 79
kartus žaidė Lietuvos rink
tinės sudėtyje ir pelnė 1,052
taškus.
CanMac Diagnosis, LTD.
6132 S. KedzieAve.
Chicago. IL 60629

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. (773)471-3300

DR. AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W.9S St Tai. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v p p -7v v . antr.12:30-3v.p.p.
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
penktad ir seštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.

ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave . Suite 310
Naperville. IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 Highland Ave,
Tovver 1 .Suite X
Downers Grove. IL 60515

Tel. (630)435-0120

DR. ALGIS PAUUUS
Čia reikia
paminėti
ir
ORTOPEDINĖS LIGOS
šeštadienio vakare įvykusį
CHIRURGIJA
gražų pobūvį PLC, Lemonte.
Čia susirinko labai daug jau 1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120
Tel. (708)742-0255
nimo (tiek toje salėje vargu ar
Valandos pagal susitarimą
kada yra buvę), o taip pat ir jų
tėvų ar jaunimo mėgėjų. Čia
EDMUNDAS V&NAS, M.D..Š.C.
visi linksminosi, valgė, šoko...
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
Smagu, kad šios varžybos
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
sutraukė daugiau komandų
Tel. 773-585-7755
negu anksčiau. Pavyzdžiui,
Valandos pagal susitarimą
per praėjusias panašias žaidy
nes pernai Toronte pasirodė
UH. L RkTREIKIŠ
33 (tiek pat buvo ir metais
DANTŲ GYDYTOJA
anksčiau), o šiemet jau — 36 9055 S Roberts Rd.Hickory Hills, IL
komandos. Tas rodo, kad lie 1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708)598-4055
tuvių jaunimo sportinis judė
Valandos
pagal susitarimą
jimas ne mažėja, o didėja. Tu
rint tokį vaizdą prieš akis, rei
kia manyti, kad lietuvių spor
DR. JOVITA KERELIS
to veikla Š. Amerikoje dar il
DANTŲ GYDYTOJA
gai nesustos.
9525 S.7Wr> Ave., Htekory HMs, H.
Čia reikia paminėti ir gražų
Tel. (708) 598-8101
bei informatyvų šių žaidynių
Valandos pagal susitarimą
leidinį. Jis, nepaisant, kad iš
spausdintas kuklia technika, EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
liks mūsų istorijoje ilgesniems 4647 W. 103 St, Oak Ltwn, IL
laikams. Čia, šalia komandų Pirmas apyl. su Northwestern un-to
bei jų žaidėjų vardų bei pa diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
vardžių, įdėti ir Illinois valsti
už prieinamą kainą Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
jos gubernatoriaus Jim Edgar,
Susitarimui (kalbėti angliškai)
JAV senatoriaus Richard J.
Tel.708-422-8260
Durbino. PLB valdybos pirm.

BALTIJOS TAUTOS PAVOJŲ
AKIVAIZDOJE
IGNAS MEDŽIUKAS
Kai tik Lietuva suaktyvino
savo pastangas įsijungti į
NATO, taip iš visų pusių atsi
randa prieštaravimų tam sie
kimui sustabdyti. Ir tai vyks
ta, artėjant Madrido konferen
cijai, kuri ruošiama liepos
mėn. Joje bus sprendžiamas
naujų narių priėmimas. Pak
viesta dalyvauti ir Lietuva.
Žinome, kad Rusijos imperia
listai piestu šoka, kad Baltijos
valstybės liktų pilkoje zonoje
ir į jas, vėl progai pasitaikius,
kaip 1940 m. galėtų įžengti
neprašyta „išgelbėtojų" armi
ja.
Rusijos KGB, prisidengusi
demokratijos rūbu, stengiasi
sukliudyti įsijungimą į tarp
tautines Vakarų institucijas,
nes Rusijoje gali sukelti pa
niką, kad Baltijos valstybės
jos neužpultų! Net ir Lietuvoje
j a u atsirado žmonių, kurie ve
da akciją. prieš Lietuvos įsi
jungimą į Europos Sąjungą.
Esą Lietuva neteksianti dalies
suvereninių teisių. Ar tai siau
ro galvojimo padarinys, neiš
manymas ar parsidavimas?
Akivaizdu, kad Baltijos val
stybės gyvena apsuptyje nese
niai buvusių sovietinių rusų,
dabar neva įsijungiančų į de
mokratinę Europos bendruo
menę, jos yra atskiestos rusa
kalbių atėjūnų, atsiradusių
okupacijos pasekmėje, kurie
laisvė atgavusioms Baltijos
tautoms gero nelinki, nes
miško žvėris į mišką žiūri. O
čia pat rusiškoji meška aštri
na nagus ir kiršina rusakal
bius ir lošia jų korta.
Nenuostabu, kad Rusijoje
pasigirsta nedraugingų atsi
liepimų prieš Baltijos vals
tybes. J a u šaukiama, kad
Klaipėda ir jos kraštas turi
priklausyti Karaliaučiaus (Ka
liningrado) sričiai, taigi ru
sams.
Dėl sąjungininkų klaidų so
vietiniai rus.-M, gavę adminis
truoti
Kar liaučiaus
sritį,
išžudė vietos gyventojus. Sri
ties mokyklų vadovėliuose,
skelbia, kad ši žemė nuo senovės jiems priklausanti, taigi
nė nemano jos palikti. Jie
negrąžina ir pasiuntinybių
pastatų užsienyje, tikėdamiesi
vėl užgrobsią" Lietuvą. Jų
įžūlumui nėra ribų. nes naudojasi vakariečių silpnybėmis
ir nuolaidomis.
Reikia manyti, kad rusų
įtaka jau reiškiasi ir Amerikos
spaudoje. Čia dedami straipsniai. raginantieji prieš naujų
narių priėmimą į NATO. Štai
„The San Diego Union — T n bune" (1997.04.29) spausdintas straipsnis, kuriame Thomas L. Fnedman („The New
York Times") Clinton administraciją prilygina Tupac Amaru partizanams banditams,

paėmusiems įkaitais Peru valstybėje 600 asmenų. Atsieit,
panašiai d a r a n t i ir prezidento
Clinton administracija, visą
JAV senatą paimsianti įkai
tais, nes senatoriai valstybės
sekretorės Magdalenos Albright ir gynybos sekretoriaus
William Cohen liudijimus apie
Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos
priėmimą į NATO ir šios orga
nizacijos planų pratęsimą iki
Rusijos sienos sutiko skep
tiškai.
Demokratinėje
valstybėje,
kaip A m e r i k a , y r a leidžiama
visiems p a r e i k š t i savo nuomo
nę, t u r i n t r i m t u s argumentus,
kritikuoti valstybės adminis
traciją ir n e t prezidentą. Ne
s u p r a n t a m a s žurnalisto noras
advokatauti valstybei, kuri
niekad n e a t s i s a k ė kolonializ
mo bei imperializmo kėslų, ar
tai buvo carinė, bolševikinė ar
dabartinė neva pasukusi de
mokratijos keliu.
Straipsnio
pavadinimas
„Laikas p a s a k y t i 'ne' NATO
praplėtimui". Kaip
žinome
NATO į k u r t a taikos palaiky
mui, ne puolimui. Gintis nuo
agresoriaus koks jis bebūtų.
Garantuoti
taiką,
sudaryti
sąlygas, k a d žmonės, atsisakę
žudynių, k u r t ų gražų, ramų
gyvenimą. T a r p t a u t i n i o pobū
džio konfliktus spręsti taikin
gomis priemonėmis. Užpuolus
vieną šalį, užpuolimas laiko
mas visų.
Dar g y v e n a m e prisimini
mais, kai d u diktatoriai, įsi
vaizdavę pusdieviais, jei ne
dievais, n e s i s k a i t ė su žmonių
gyvybėmis, prekiavo jų laisve,
dalinosi j i e m s nepriklausan
čias valstybes. Abu jie susmu
ko, nes pilis s t a t ė a n t smėlio
pamatų. Tironų stovylos nu
virto nuo pjedestalų.
Pati Rusija taikos labui
kviečiama pasirašyti su NA
TO sutartį. D a u g u m a Rusijos
žmonių t a m pritaria. Nepri
taria tik tie, kurie serga di
dybės manija ir trokšta kraujo
praliejimo!
Straipsnyje
rašoma,
kad
NATO apimtį didinant, bran£iai kainuosią ir reikės siųsti
Amerikos k a r i u s į k r a š t u s , ku" u o s žmonės mažai pažįsta.
Išsiplėtę k a r a i pareikalauja
daugybės žmonių gyvybių, sunaikinami t u r t a i , žodžiu, daug
medžiaginių
ir
moralinių
nuostolių p a d a r o m a . Prisiminkime tik Antrojo pasaulinio
karo baisybes. NATO yra tam,
kad s u t r u k d y t ų politikų liguistus užmojus. Kadaise veikusi T a u t ų Sąjunga, lygiai
kaip ir J u n g t i n ė s Tautos nebuvo p a k a n k a m a i pajėgios šį
uždavinį atlikti. Todėl buvo
suorganizuota NATO.
Straipsnio autorius panauu 0 j a užsienio politikos žinovo
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nebe— Dirbsiu. Aš mokysiuos agronomijos,
turėdama ką sakyti, pasakiau.
Kas agronomas ir kas agronomija iš laikraščių
žinojau, bet Severiukui toks didelis žodis buvo visiškai
negirdėtas.
— Agramonijos? — nustebo. O kas ta agramonija.
Norėjau susijuokti, bet nesusijuokiau. Susilaikiau.
Bijojau. Toptelėjo: jeigu tik susijuoksiu, Severiukas
užsirauks ir nueis, ir daugiau niekada su m a n i m
nebešnekes. Ėmiau aiškinti kaip sugebėdama.
— Agronomija yra mokslas kaip ūkininkauti, kad
visko daugiau užaugtų. Ir rugių, ir avižų, ir bulvių.
Kai išmoksiu, parvažiuosiu ir visko daugiau užau
ginsiu.
— Mokėsi geriau net už tėvuką?
Nepasakė už tėvą. Visi šnekėjo, kad tėvui labiau
rūpi knygos negu ūkis.
— Žinoma, kad geriau. Tam ir mokytis eisiu, —
tvirtai pasakiau ir pati ėmiau galvoti ar tikrai tokio
mokslo galėsiu mokytis. Kai tėvas ką šnekėdavo apie
dvaro ūkį. vis sakydavo, kad dvaro agronomas taip
daro. Kuo pati galėčiau būti, negalėjau net sumesti.

tė, kaip paminėti generolo,
lėktuvų konstruktoriaus Anta
no Gustaičio 100-metį.
A. Gustaitis gimė 1898 m.
kovo 27-ąją Marijampolės ra
jone, Obelinės kaime. 1941ųjų rudenį jis buvo sušaudytas
viename Maskvos kalėjimų.
Šiemet šimto metų sukaktį
minėsianti jo žmona su dukro
mis, gyvenančios JAV.
Valstybinei
komisijai
A.
Gustaičio jubiliejui paminėti
pasiūlyta ateinančiais metais
surengti aviacijos šventę la
kūno tėviškėje, organizuoti
šachmatų pirmenybes, atsta
tyti jo sodybos kietį (tai kai
nuotų apie pusę milijono litų)
ir įrengti ten muziejų, išleisti
jubiliejinį medalį ar monetą,
sukurti dokumentinį
filmą
apie A. Gustaitį.
ANBO lėktuvų konstruk
torius, 1933 m. apskridęs Eu
ropą, A. Gustaitis 1922 m.
tapo ir pirmuoju Lietuvos
šachmatų čempionu. Jo atmi
nimui 1995 m. buvo surengtos
pirmosios Lietuvos atvirosios
greitųjų šachmatų koman
dinės pirmenybės. 'LR;

Danutė

Palaiminti
Po visų grasinimų, pasiglostymų ir diplomatiško žargono,
gegužes 28 d. derybos tarp
NATO narių ir Rusijos paga
liau pasiekė kulminacinį taš
ką, kai Paryžiuje iškilmingai
pasirašytas susitarimo aktas,
suteikiantis Maskvai teisę
sėstis prie pasitarimų stalo
kartu su kitomis 16 NATO
valstybėmis ir net turėti tam
tikrą
sprendžiamąjį
balsą
svarbiais klausimais. Trečia
dienio dienraščių laidose ir
kitų žiniasklaidos priemonių
transliacijose šis įvykis vadin
tas svarbiausiu žingsniu į
naują bendradarbiavimo bei
taikos erą.

Rusijos Boris Jelcinas, ma
tyt sujaudintas
vakariečių
parodyto dėkingumo ir palan
kumo, po pasirašymo visus
nustebino, netikėtai pareikš
damas, kad Rusija nuo dabar
pasiryžusi „kiekvieną raketą,
užtaisytą branduoline gink
luote, tuoj išmontuoti ir nu
AUGA J .
kreipti nuo NATO narių,
BASANAVIČIAUS
šiandien pasirašusių drau
ĄŽUOLYNAS
Pagaliau atėjo pavasaris į senąjį Vilnių.
giškumo aktą". Atrodo, kad
N'uotr. Jono Tamulaičio
Ožkabaliuose (Vilkaviškio toks pareiškimas nustebimo
r.), dr. J. Basanavičiaus tė ne tik susirinkusius NATO
Michael Mendelbaum'o frazę D A N I J O S G E N E R O L A S viškėje, prieš aštuonerius me narių vadus, bet ir Maskvą.
dėl šaltojo karo. Buvo patei
tus buvo pasodintas 30 hek Karinių pajėgų vadovybe sku
V E R T I N A LIETUVIŲ
s i n a m a , kad tokios priemonės
tarų plotą užimantis ąžuo biai pasistengė „paaiškinti"
KARIUS
buvo vartojamos prieš komu
lynas, jo priežiūros ėmėsi Tau prezidento žodžius, kad iš
nizmą, bet dabar. sako. kiti
Ne per seniausiai iš Bosni- tinio atgimimo ąžuolyno drau tikrųjų jis nekalbėjo apie ra
laikai. „Pasaulis yra saugus jos-Herzegovino> sugrįžo mū gija.
ketų išmontavimą, o tik taiky
pataisyti Amerikos politikos sų karių-taikdariu kuopa. Ji
Draugijos pirmininko Vita mo programų išjungimą. Jie,
klaidas".
Taiką
mylintieji savo misiją vykdė Danijos ba liaus Stepulio iniciatyva entu deja, nepasakė, kad iš naujo
žmonės nori, kad nepasikar taliono sudėtyje. Danijos armi ziastai susirinko į pirmąją pa branduolines raketas užpro
totų Amerikos politikos klai jos vadas gen. H.G.G. Gruner vasario talką. Svečiai iš Vil gramuoti tetrunka kelias mi
dos, padarytos besibaigiant parašė Lietuvos kariuomenes niaus, vilkaviškiečiai, nuolat nutes. Kiek vėliau ir JAV
Antrajam pasauliniam karui.
vadui gen. J. Andriškevičiui talkinantys Kėdainių ir Mari Valstybės sekretorė MadeŠiuo metu, atrodo,
taika padėkos laišką.
jampolės urėdijų miškininkai laine Albright. kuri didžiuo
Europoje bus išgelbėta tik įsi
J a m e rašoma, kad lietuvių pasodino pusantro šimto me jasi mokanti rusiškai, užpylė
kiek šalto vandens ant vaka
j u n g u s į tarptautines institu karių kuopa „kaip taikos pa delių.
riečių nuotaikos pakilimo,
cijas — NATO ir Europos Są laikymo daliny-, o vėliau kaip
Talkos diena
tradiciškai
jungą.
integruoto NATO stabilizuo baigta vakarone ant Aukuro esą prezidento Jelcin žodžiai
Baltijos tautos stovi rimtų jančių pajėgu (SFOR) dalis at kalno. Buvo aptartas Ąžuo buvo netiksliai išversti: tik ra
pavojų akivaizdoje. Kiekvieno liko savo užduotis labai profe lyno Aukuro kalno sutvarky ketų taikiniai pakeičiami, o
JAV piliečio lietuvio pareiga sionaliai. Kuopa padarė ver mo projektas, kuriam reikia jos vis dėlto lieka...
rašyti laiškus ar siųsti teleg tingą įnašą, siekdama mūsų daugiau entuziazmo nei lėšų.
Atleiskite, jeigu mes neparo
r a m a s prezidentui B. Clinton, bendro tikslo — pastovios ir
Projekto (autoriai V. Stepu- dome per didelio entuziazmo
savo kongreso nariams ir se taikingos Europos. Be to. aš lienė ir L. Klimka) pagrindine šiam įvykiui. Baltijos vals
natoriams, p r a š a n t Baltijos esu labai patenkintas susik idėja — išreikšti tautos pat tybės, ypač Lietuva, juk žino
valstybes primti į NATO, ne losčiusiais gerais santykiais riarcho J. Basanavičiaus ryšį Rusijos sutarčių, nepaisant
paliekant jų pavojingoje zo tarp lietuviu ir danų karių, su tėviške ir lietuvių etninės kaip iškilmingai pasirašytų,
noje. V. Pavlovskio, Amerikos kurie kartu tarnavo Danijos kultūros gelmėmis. Projektą kokiais kilniais pažadais pa
Baltų laisvės lygos pirminin batalione. Man tai svarbu ir žada imtis įgyvendinti pra gražintų, trukmę. Vilką į
ko, pareiškimu, vėlesnio NA dėl to. kad humaniški santy ėjusią
vasarą
simbolinius avinėlio kailį įgrūsti neleng
TO plėtimo etapo gali ir kiai skatina pasitikėjimą tarp Ąžuolyno vartus drožęs stu va: ima ir išlenda nagai ar
nebūti, nes stengiamasi ma asmenų ir tautų".
dentas dailininkas Dauman dantys... Jau ir minėtoje Pa
žinti karinius biudžetus ir nu
ryžiaus konferencijoje pro vi
Laiško autirius išreiškia no tas Kučas. (LA)
m a t o m a s Rusijos konservaty
sus tuos liaupsinimus, ploji
rą tęsti
bendradarbiavimą,
viųjų jėgų didėjantis spaudi
mus per petį ir kitokias am
mokant BALTBATo karius.
mas.
žino draugiškumo apraiškas,
Taikdarių k.iopos vadas mjr.
• Aukščiausias Lietuvos lyg yla iš maišo kyštelėjo
William Safire „Daily News" V. B i e l i a u s k e , sėkmingai va
(1997.05.12) iškelia Vytauto dovavęs savo vyrams, pateikė statinys — 326.47 m aukščio įprastinis Kremliaus priedai
Landsbergio pareiškimą Wa- vertingų pas.aiymų, kaip to Vilniaus televizijos bokštas. nis: Baltijos valstybės jokiu
shingtone: „Ne NATO praplė bulinti taikdarių tarnybą, mo Gelžbetoninės bokšto dalies būdu nepateks į NATO! Tiesa,
skersmuo apačioje — 15 m, šį kartą JAV delegatai pa
t i m a s sudaro grėsmę, bet rusų kymą, kultUr a reikalus.
viršuje — 8 m. Televizijos bokš reiškė, kad kiekvienai Rytų
noras prieiti Baltijos jūrą vi
E d m u n d a s Simanaitis
tas pastatytas 1980 m. (tuo me Europos vaistybei bus suteik
sad sudarė grėsmę, pradedant
tu pagal aukštį jis buvo šeštas tos galimybės įsijungti į
ANTANO GUSTAIČIO
Ivanu Žiauriuoju. Petru Di
pasaulyje). Vilniaus inžinerinio NATO. o įsijungusios, visos
džiuoju iki Molotovo. Lietuva
METINĖS
statybos instituto mokslininkų bus lygiateisės — jų tarpe ne
nėra tiltas t a r p Rytų ir Va
karų. Mes esame Vakarų da
Marijampr j e
posėdžiavo apskaičiavimais, bokštas stovės bus nei svarbesnių, nei an
lis".
iniciatyvine --upė, kuri svars 700 m.

Visi mokyti, kuriuos mačiau ar ką nors girdėjau būvi
tik vyrai. Miestelio mokytojas buvo vyras, teisėjas vy
ras, gubernatorius vyras, daktaras, kurį buvo parvežt
kai anais metais sirgau, irgi buvo vyras. Sakydavo
kad dvarininko pati buvo laba. mokyta, bet ji tebuv
tik pono pati. Bet aš net pati nežinojau, ar norėčia.
būti pono pačia. Labai norėjau paklausti tėvo. kokiumokslus galėčiau mokytis, bet neišdqsau. tai tas taip
ir paliko.
Per Žolinę tėvukas pamigde. Kai atsikėliau, sa.
lutė b u v o j a u pusiauryčiuose. Graži buvo diena, ir dar
gražesnė atiodė, kad nereikėjo bėgti prie karvii.
Važiavom į ailaidus. Močiutė priskynė visoms po didi
lę puokštę visokių gėlių. Ir iš darželio, ir iš pievų. Vj
rams tik į kišenėles įkišo po porą šakelių. Tėvukas ja i
pats buvo susiradęs. Jis įsikišo avižą ir liną su dar
žaliom galvutėm. Sake. kai bus gerai avižų arkliamviskas derės, o kai bus lino. nereikės nuogiemvaikščioti. Jis vis ką nors kitaip sugalvodavo. Severu;
kui tėvukas iš vakaro pasakė, ką kišenėlėn įsikiš:
Tik avižų varpą ir liną su pilnom galvutėm. Sake, ka I
geram daugiau nieko ir nereikia. Turėk avižų gera.:
arklius pašerti, išpurentoj žemėj viskas derės, o ka
bus sėmenų, nėjusi gavėnios.
Smagu buvo. Piemenukams nelabai buvo kad.:
nueiti Į bažnyčią, tai ir man kai pradėjau ganvti tik

žiemą sekmadieniai tebuvo laisvi, o dabar buvo dar ir
atlaidai. Žmones visais keliais pešti ir važiuoti visais
keliais ir takais plaukte plauke. Sėdėjau šalia tėvo ir
žinojau, kad jis važiuos į Ameriką pinigų uždirbti, o aš
paskum eisiu į mokslus. Močiutė išleisdama dar tyliai
pasakė: „Melskis, kad viskas gerai išeitų". Ji irgi
žinojo, kad tėvas važiuos į Ameriką, o aš paskum eisiu
į mokslus.
Ir meldžiausi. J kiekvieną paveikslą ir į kiekvieną
stovylą pasižiūrėjusi tyliai prašiau, kad viskas gerai
išeitų. Bažnyčia buvo pilna žmonių. Ne tik pilna, bet
kimšte prikimšta, užtat motina su tėvu pasistatė vidu
ry, sake. kad kas nepastumtų ir nesumintų. Per pa
mokslą žmonių sumažėjo, o per mišparus ir labai prareto Pavargau. Paklausiau, ar galiu atsisėsti. Tėvas
pavedė mane prie tuščios klausyklos ir pasodino ant
laiptelių, o pats čia pat atsirėmė į klausyklą. Aš irgi
atsirėmiau į klausyklos sieną. Iš čia gerai galėjau ma
tyti ir kunigą apsisiautusi auksine kapa ir šalia jo
klūpančius baltai aprengtus berniukus. Keturis Po du
iš kiekvienos pusės, o visa bažnyčia buvo pilna ir var
gonų muzikos ir giedojimo. Taip buvo ramu. Ėmiau bi
joti, kart patogiai atsisėdusi neužmigčiau. Tai butu sar
matos ir tėvams, ir man. Jeigu kas iš to krašto
pamatytų, tai piemenys paskum pirštais užbadytų,
kati į bažnvčią einu miegoti. Jau norėjau keltis, kai

Bindokienė

optimistai...
traeilių. Baltijos tautoms ši
taisykle taip pat taikoma.
Antra vertus. Jelcinas dar
t u r ė s įtikinti Rusijos Dūmą.
kad susitarimą patvirtintų.
Ne vien komunistų dauguma
Dūmoje, bet ir kai kurie
įtakingi politikai, laikosi nuo
mones, kad susitarimas yra
..kapituliacijos aktas" — kaip
išsireiškė, buvęs Jelcino ap
saugos patarėjas ir varžovas
prezidentiniuose rinkimuose,
gen. Aleksandras Lebed. Ame
rikos prezidentui šį kartą ne
reikės ieškoti Atstovų rūmų
pritarimo, tačiau ir jis galbūt
susidurs su tam tikra opozici
ja Senate, kai ateis laikas
priimti naujus NATO narius,
nes tai bus susiję su ne
mažomis išlaidomis iš JAV
biudžeto. Geroka dalis At
stovų rūmų narių vis da^
mano,
kad
NATO
pa
sistūmėjimas rytų kryptimi
s u k u r s tik naujas užtvaras
Europoje.
Tačiau į gegužes 28 d. susi
tarimą Paryžiuje vis dėlto rei
kia žvelgti su atsargiu opti
mizmu. Prisiminkime, kad
NATO sąjunga buvo sudaryta
k a i p veiksmingiausia apsau
gos priemonė nuo galimos So
vietų Sąjungos agresijos, o
Rusija, nors oficialiai tai nei
gianti, save laiko tiesiogine
sovietų imperijos paveldėtoja,
ir todėl į NATO žiūri su
įtarimu, matydama sau pa
vojų. Nereikia manyti, kad
Maskva nesupranta, dėl ko
Vidurio ar Rytų Europos tau
tos, dar neseniai buvusios so
vietų įtakos sferoje, karšt
ligiškai veržiasi į NATO. nuo
kokio priešo jos tikisi apsisau
goti po šios sąjungos sparnu.
Praėjus keliems dešimtme
čiams nuo NATO įsteigimo.
Europoje įvyko daug pasikei
timų. Galbūt iš tikrųjų atėjo
laikas keistis ir šiai sąjungai,
iš naujo peržiūrint jos tikslus
bei priemones tų tikslų siekti.
Užuot tvirto karinio bloko.
NATO gali būti veiksmingas
taikos ir demokratijos įrankis,
kurio pagalba priklausančios
valstybės išmoktų pasitikėti,
taikiai sugyventi, dalintis ir
siekti visapusiškos gerovės.
Turėdama balsą NATO
sprendimuose, turėdama vietą
už pasitarimų stalo. Maskva
įsitikins, kad NATO nariai
nesusirenka planuoti prieš ją
naujų
strategijų.
negraso
nuolatiniu pavojumi. Artimai
bendraudama su Vakarų Eu
ropos kraštais. Rusija greičiau
s u p r a s , kaip iš tikrųjų veikia
demokratine sistema. Galbūt
tuomet įsivyraus ta ..šviesi
Europos ateitis", daug kartų
minėta Paryžiuje gegužės 28
d. Galbūt...

kažin koks vyras priėjo prie tėvo. pašnibždėjo,
pašnibždėjo ir nuėjo. Tėvas tuoj nuėjęs su motina pa
sišnibždėjo ir taip pat nuėjo. Net atsistojau pažiūrėti,
kur jis eina. o jis pro žmones, pro žmones nuėjo į zak
ristiją. Motina pažiūrėjo per petį į durų pusę. gal
norėjo pamatyti tą žmogų, kuris kažin ką pasakė
tėvui, atėjo prie manęs, atsiklaupė, o man vėl liepė
sėsti.
— Kur nuėjo tėte? — paklausiau.
Oji man.

— Sužinosi. Sukalbėk kelis poterėlius, kad viskas
būtu gerai.
Ir aš staiga pajutau, kad darosi kažin kas labai ne
gerai. Kalbėjau poterį po poterio, bet galva buvo pilna
rūpesčio. Mačiau, kaip po evangelijos Severiukas išėjo
iš bažnyčios ir nebesugrįžo. Daug kas nebegrįžo. Ypač
jauni vyrai sukiodavosi po aikšte ir laukdavo, kada
mišparai pasibaigs. Ir aš norėdavau išeiti ir kartu su
kitais vaikais apie škaplierninkus pasidairyti, bet
mama neleisdavo. Sakydavo, kad reikia išklausyti pa
mokslo, o ir mišparų giesmes tokios gražios. Jų besik
lausant smagu melstis. Taip ir jauti, kaip su vargonų
balsais jos i dangų prie Pono Dievo kojų kyla. Ne >>kį
ir man taip imdavo rodytis, bet dabar. nor> ir
meldžiausi, niekas nenorėjo rodytis.
1
Bus daugiau i
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LIETUVIŲ

TELKINIAI

močiutes ir pačią skaitytoją.
\VORCESTER, MA.
Skautės mamytėms ir mo
čiutėms įteikė po gražią rau
MOTLNOS DIENA
doną rožę.
ALRK Moterų s-gos 5-ta
Esu tikra šia proga prisime
kuopa gegužės 11-tą dieną name ir Sibiran ištremtas
švente Motinos dieną. Orga mamytes — gyvas, mirusias ir
nizuotai, su kuopos vėliava tas. kurių niekas nebeprisi
' 'dalis narių,
pasipuošusios mena — Sibiro tremtines Pau
tautiniais drabužiais), 10 vai. linos Močienes žodžiais: „Nie
ryto {žygiavome į Šv. Kazi- kam nieko gyvenime nepavy
• miero parapijos bažnyčią, cho- dėjau, nei skanesnio kąsnio,
" rui giedant „Sveika. Marija. nei geresnio rūbo. tik vienin
Motina Dievo". Už gyvas ir telio neįkainuojamo, turto —
mirusias motinas šv. Mišias MAMYTĖS, nes Tėvyne ir
" aukojo ir pamokslą pasakė MOTINA kiekvienam y r a vie
parapijos adm. kun. Antanas na".
Nockūnas. MIC. Įspūdingai
giedojo parapijos choras ir soPAVASARIO MADŲ
•'listas Valerijonas Roževičius,
PARODA
" vadovaujant
vargonininkei
Onai Valinskienei.
ALRK Moterų sąjungos 5-ta
Po Mišių parapijos salėje
..Neringos"7 ir „Nevėžio" tuntų
7 skautės ir s k a u t a i , vadovauja" mi s. Irenos Markevičienės,
suruošė mamyčių ir močiučių
' pagerbimą, kurį pradėjo skau•"čių paruoštais pusryčiais. Pa
sistiprinus, motinas ir močiu" tes pasveikino s. Irena Marke11
vičienė ir pakvietė parapijos
"asistentą
kun. Joną Pe
t r a u s k ą . MIC. tarti žodelį. Jis
'"kalbėjo apie savo Mamytę ir
jos gyvenimą tuo laiku, kuris
nė mažiausia dalyte nepri*• lygsta dabartiniam.
Onyte Harris. šešerių, ir Ro
žyte, ketverių metukų, padek
lamavo
eilėraštuką
„Mano
Mamytei". Programėles vedėja
pristatė mergaites publikai ir
-apdovanojo dovanėle primin
d a m a , kad Onytė yra pir• m a m e skyriuje ir priklauso
amerikiečių s k a u t ų organiza
c i j a i . Kaip s k a u d u ir gaila,
^ k a d Worcesteryje esant ne
- m a ž a i su įvairiais laipsniais
ir titulais skautų,-čių vado
vų.-vių, jie nesiėmė anksčiau
ir d a b a r nesiima iniciatyvos
; / u b u r t i jaunąjį atžalyną į lie,, tuvių
skautų
organizaciją.
..kuri daugelį metų buvo labai
• aktyvi, bet vaikučiai jau turi
jungtis prie amerikiečių skau
stų.-čių organizacijos. Onytė
. j a u ne „paukštytė" bet _Brownie" (-J.M.) Rožytė prieš
mokyklinėje
klasėje. Mer;_gaičių mamytė Bernadeta Mi..iiauskaite-Harris
pareiškė:
„Nors VVorcestery nėra šeš
t a d i e n i n ė s lietuvių mokyklos,
.bet LB Švietimo taryba priima
.Onytės darbus į jų ruošiamus
mokyklų vaikučiams konkur„sus. Praėjusiais metais mūsų
Onytė laimėjo antrą, o šiais —
pirmą vietą piešimo konkurse
ir gavo dovanėlę iš Švietimo
jarybos''.
Z Programos vedėja s. Irena
Markevičienė paskaitė eilėJaštį „Laiškas Mamytei", ku
ris labai sujaudino mamytes.

kuopa gegužės 18-tą Maironio
Parke surengė gražią Pavasa
rio madų parodą. Jau nuo vai
kystės dienų mažos mergaitės
mėgsta ir pradeda puoštis,
todėl ir madų parodomis dau
giausia žavisi moterys.
Viešnios ir svečiai buvo su
tikti su vyneliu, sūriu ir ki
tais skanumynais. Visus pas
veikino kuopos pirm. Aldona
Jakniūnaitė ir pakvietė Al
doną Zitkienę, kuri atliko ne
tik komentatorės, bet ir kosmetikės pareigas, pagražin
dama ir taip jau gražias mo
deliuotojas. Ji ir laimėjimams
parūpino daug gražių kosme
tinių dovanėlių. Visi dra
bužiai buvo iš VVestport dra
bužių
krautuvių.
Komen
tatorė Aldona gražiai api
būdino kiekvieną modeliuo
toją.
Šv. Kazimiero parapijos var
gonininkė Ona Valinskienė
pianino muzika kėlė nuotaiką
ir palydėjo kiekvieną atei
nančią ir iš salės išeinančią
modeliuotoją. Malonu buvo
sėdėti prie papuoštų stalų ir
stebėti modeliuotojas, besi
stengiančias patraukliai paro
dyti drabužius, kurie kiekvie
nai buvo atitinkamai pritai
kinti. Šiais metais drabužiai
pasižymi ryškiomis spalvo
mis. Labai įdomu stebėti tas
pačias moteris apsirengusias
vis kitokiais drabužiais ir gra
cingai vaikščiojančias salės
takais. Kiekviena modeliuoto
ja palydėta ilgais plojimais.
Po parodos buvo puikios
sąjungiečių paruoštos įvai
riausių rūšių kepinukų vai
šės. Viskas taip puošniai, sko
ningai paruošta ir daug darbo
įdėta. Tai darbščiosios biteles
ne tik kuopoje, bet ir kitose
organizacijose.
Vaišėmis rūpinosi renginių
komiteto vadove Onutė Kildisienė. J a i talkino pirm. Aldo
na Jakniūnaitė. A įgėlė Garsienė, Terese Miliauskaitė.

Gulbe Tiškevičiaus rūmų

• dabar Gintaro muziejaus — tvenkinyje.
N'uotr. Baniutės Krooienės

DEŠIMTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS
Šį rudenį sueina j a u ketveri
metai nuo paskutinio Mokslo
ir kūrybos simpoziumo, su
rengto Pasaulio Lietuvių Cen
tre 1993 metais Lemonte.
Šiais metais, Padėkos dienos
savaitgalį, lapkričio 27-30 d.,
Mokslo ir kūrybos simpoziumo
rengimo komitetas vėl kviečia
mokslininkus ir kūrėjus, o
taip pat lietuvių visuomenę į
dešimtąjį simpoziumą.
Dešimtojo Mokslo ir kūrybos
simpoziumo paskaitos, pra
nešimai, svarstybos, organiza
cijų posėdžiai, plenarinės sesi
jos vysk Čikagoje, Jaunimo
centro patalpose, kur vyko
pats pirmasis mokslo ir kū
rybos simpoziumas 1969 me
tais. I šio simpoziumo rengimą
yra įsijungę daug organizacijų
bei visuomenininkų. Simpo
ziumo rengimo tarybai vado
vauja arch. Albertas Kerelis.
Mokslinės programos komite
tui pirmininkauja dr. Vytau
tas Narutis. Simpoziumo pa
rengiamuosius darbus tvarko

organizacinis
komitetas su
keletu pagalbinių komisijų.
Šiam komitetui
vadovauja
Bronius Juodelis.
Apie atskirų komitetų ir
komisijų veiklą bei pasiruo
šimus simpoziumui plačiau
skaitysime spaudoje, girdėsi
me lietuviškų radijo prane
šimuose ateityje. Šį kartą pa
teikiame pagrindinę informa
ciją, kad simpoziumu suinte
resuoti asmenys jau galėtų
pradėti pasiruošimą kelionei į
Čikagą Padėkos dienos savait
galį.
Pagrindinę simpoziumo in
formaciją nuo dabar teikia
Čikagos J a u n i m o centras, tel.
(773)778-7500 arba (773)4344545. Fakso numeris yra
(773)434-9363. Taip pat patei
kiame informaciją, kaip susi
siekti su Mokslo ir kūrybos
programos komiteto pirminin
ku dr. Vytautu Naručiu. J o
telefonas ir faksas yra (708)4478864. Jį galima pasiekti ir per
Internet: mokslas @ compuserve. com. Šią informaciją pa
Vanda Ramonienė, Janina Mi tartina užsirašyti, kad, reika
liauskienė. Finansinius reika lui esant, j a būtų galima
lus tvarkė Elzbieta AlavoŠienė panaudoti ateityje,
ir Elena Banis.
Simpoziumui yra numatyta
Modeliavo: Teresė Adoma- plati akademinė programa, į
vičienė, Viktorija Augustine, kurią įeis moksliniai praBernadeta Miliauskaitė-Har- nešimai, svarstybos ir plenaris, Priscilla Hassett, Linda rinės sesijos. Yra pakviesta ir
Hetel. Irena Markevičienė, tikimasi, kad simpoziume daOna Pajėdienė. Vivian Rod- lyvaus nemažai jaunesniosios
gers. Aldona Shumway.
kartos lietuvių mokslininkų.
Dėkojame Maironio Parko pagarsėjusių savo gyvenamojo
pirmininkui Kaziui Adoma- krašto akademiniame gyvenivičiui ir visai vadovybei už me. Bus gera proga su jais
salę ir dovaneles. Visoms susipažinti, pasigėrėti mūsų
narėms, prisidėjusioms prie akademiniu prieaugliu. Pataip gražiai pavykusios madų prastai visuomenė mažai apie
parodos ir visoms viešnioms juos girdi, nes daugumas gybei svečiams už atsilankymą, vena atokiau nuo lietuviškų
J . M. centrų. Atvyks keletas aukšto

rango mokslininkų su pra
nešimais ir iš Lietuvos.
Šalia mokslines programos,
simpoziumo metu bus ir kitų
renginių. Ketvirtadienio va
kare, lapkričio 27 d., įvyks su
sipažinimo vakaras ir parodos
„1941 metų sukilimo genezė"
atidarymas Parodos ruošimą
tvarko istorikas Jonas Dainauskas. Be šios, vyks dar ke
letas ir kitų parodų Jaunimo
centre bei Lietuvių dailės mu
ziejuje Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte. Šia proga įvyks
ir pirmos lietuviškos knygos
450 metų sukakčiai paminėti
akademija bei paroda. Kaip ir
praeityje, bus šaunus simpo
ziumo užbaigimo pokylis, ku
rio ruoša rūpinasi Irenos
Kerelienės sudaryta komisija.
Sekmadienį, lapkričio 30 d.,
vyks pamaldos Švč. Marijos
Gimimo lietuvių katalikų ir
Tėviškės evangelikų bažny
čiose. Popiet bus žuvusių už
laisvę prie paminklo Jaunimo
centre pagerbimas, o po to
užbaigiamasis posėdis ir sim
poziumo uždarymas.
Šis dešimtasis Mokslo ir
kūrybos simpoziumas dedi
kuojamas lietuvių rezistenci
nei kovai pagerbti, pažvelgti į
atsistatančius nepriklausomos
Lietuvos mokslinę, kūrybinę
ir ekonominę pažangą. Simpo
ziumo rengimo taryba, mok
slinės programos ir organiza
cinis komitetas deda pastan
gas, kad šis dešimtasis sukak
tuvinis Mokslo ir kūrybos sim
poziumas, kaip buvusieji pra
eityje, pasiektų aukštą kultū
rinį lygį ir gerai pavyktų. Sim
poziumo rengėjai kviečia ir ti
kisi gausaus svečių iš arti bei
toli antplūdžio.
Pabaigai d a r rūpi užsiminti
ir kitą labai svarbų šio rengi
nio aspektą. Kaip visi didieji
išeivijos renginiai, taip ir
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, pareikalaus nemažai ir
išlaidų. Su tuo mes j a u esame
apsipratę: kai į mus kreipiasi
vieno ar kito platesnės apim
ties renginio vadovai, neatsi
sakome padėti, kur trūksta —
ten priduriame. Kreipsis į vi
suomenę ir šį kartą lėšų telki
mo komitetas, kuriam vado
vauja LB Socialinių reikalų
Tarybos pirmininkė Birutė Ja
saitienė. Kai jų laiškutis pa
sieks mūsų namus, nenumeskime jo su pluoštų bereikšmių
reklamų į šiukšlių krepšį.
Skirkime šiam svarbiam tik
slui, kiek kas finansiškai
pajėgiame, nors ir maža auka
palengvins simpoziumo rengė
jų finansinę naštą.
Juozas Končius
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GREIT
PARDUODA

9^.
REALMART II, Ine
6602 S. Pulaski Rd.
ChicagoJL 60629

^

&
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI
Fax.773-5K-3997

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuotakia

pt«r77Mofr0307
^

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Bu*. 773-5854100

ESTATE

.T»MWV*»#

MISCELLANEOUS

KMIEOK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Ardier Ave.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicajjos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-770-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

DANUTE

MAYER

773-284-1900

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUOMAS.
Agentas Frank ZapoUs ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
32081/2 VVest 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8854

Jai norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji professionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

MISCELLANEOUS
leakoma subrendusi moterį*
padėti vyr. amžiaus
moteriai namų ruošoje,
gaminti valgį ir gyventi kartu.
Kreiptis: Richard,
tai. 708-479-1880 vakarais

VALOME
KILIMUS. BALDUS
IR GRINDIS
j . BUBNYS
773-737-5168
Jauna moteris ieško darbo
Los Angeles, CA. Gali slaugyti
ligonius, prižiūrėti vaikus.
Kalba angliškai.
Skambinti: 708-229-1679.
Kviesti Rasą arba palikti žinutę.

Refcabrtgi darbininkai kalti
„sidings* „soffits". Turi turėti
nuosavą transporto priemonę.
Kreiptis: tai 630-969-2526

BALTIA EXPRESS

CO. LTD.

PREZ VIDMANTAS RAPSYS

SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVĄ
SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ;
' ORO CARGO PER 10-12 DIENU;
' AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS U2 S44.00 PER 14 DIENU;
' MAROUETTE PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS;

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU:
BALTIA EXPRESS CO. LTD.
8327 S. PULASKI RD.
CHICAGO. IL 60852

ARBA

AMBER GROUP
482 THOMAS DRIVE
BENSENVILLE, IL 60106

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

. NAUJOS KNYGOS • G A U N A M O S

DRAUGE

JUOZAS KOJELIS

IŠ NAKTIES Į RYTĄ
Straipsnių rinkinys

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

įZZLJ Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago

tau AI
LENDER

\įjįį&)
*"""" '

2212 VVest C e r m a k R o a d , Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

f\vl micllcind Padarai
^ • ^ ^ ^

Savings and Loan Association

472 psl. Kaunas, „Garsas", 1996
Žinomo išeivijos lietuvių žurnalisto
publicistikos rinktinė, kurioje sutelkti
straipsniai atskleidžia lietuvių politinę
kovą dėl Lietuvos laisvės anapus
„geležinės uždangos". Tai autentiškas
liudijimas kiek tikėjimo, valios ir pas
tangų Lietuvos laisvei atgauti buvo pa
rodyta išeivijoje, kiek reikėjo asmeninės
aukos ir savęs apribojimo toje kovoje ištverti. Apžvelgiami
nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos rūpesčiai.
Knyga bus naudinga žurnalistams, politikams,
istorikams, studentams, taip pat naujųjų laikų Lietuvos istorija
besidominčiai plačiajai visuomenei.
Gaunama DRAUGE
Kaina- 12.00 JAV dol.
Kaina su persiuntimu-15 JAV dol.
Illinois valstijos gyv. prideda $1.05 „Sales Tax"

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100.000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8 9 2 9 S HABLEM AVE
(708) 598-9400

LIETUVOS KEUŲ ŽEMĖLAPIS

FSEE
Lietuvos Dukterų Juno Beach ruoštoje madų parodoje berniukų sporti;.'.• apranga modeliuoja Tomas Z.ur

Nuotr Algio Augimo

LENOER

Gaunamas DRAUGE
Kaina- 5.00 JAV dol.
Kaina su persiuntimu- 6 JAV dol.

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. gegužės mėn. 30'd

LAIŠKAI
kaip 30 metų laikotarpyje ge
rokai sudilo ir mano svei
katėlė. Dievaži, apgailestauju.
Petras Petrutis,
Chicago, IL

DĖL TEISYBĖS
Šių metų gegužės 6 d.
„Draugo" laidoje „Margučio II"
valdybos
vardu
teigiama:
„1995 m., vieną liepos mėnesio
vakarą 'Margučio' vedėjas Pe
tras Petrutis be jokio paaiš
kinimo pranešė, kad 'Margu
čio' radijo programa sustoja,
nutraukiama".
Dėl
teisybės,
naudojant
magnetinį įrašą, reikėtų pasa
kyti, kad apie laidos sustab
dymą buvo pranešta liepos 20
d., o liepos 21 d. buvo plačiau
paaiškintos sustabdymo prie
žastys. Buvo taip pasakyta:
„Susidėjus nelemtoms aplin
kybėms, 'Margučio' radijo lai
dos laikinai sustabdomos".
Taipgi buvo pasakyta, kad yra
galimybių laikinai tenkintis
sekmadienine, vienos valan
dos laida, o vėliau, apsitvar
kius, vėl tęsti pirmykščią
transliaciją. Liepos 21 d. va
karą suminėjau tris laidų sus
tabdymo priežastis. Ir būtent:
radijo studijos aparatūros sut
rikimai, finansiniai sunkumai
ir mano blogėjanti sveikata.
Pranešimą užbaigiau šiais žo
džiais: „Ačiū visiems bendra
darbiams, talkininkams ir rė
mėjams. Mes tikime, kad ne
tolimoje ateityje bus galima
atgaivinti 'Margučio' radijo
veikimą. Ačiū visiems ir iki
malonaus pasigirdėjimo, kaip
kadaise sakydavo 'Margučio'
įsteigėjas Antanas Vanagai
tis". Taipgi, manyčiau, reikėtų
pasakyti, kad „Margučio" radi
jo laidų sustabdymas buvo pa
darytas su Valdo Adamkaus,
„Margučio" Patikėtinių tary
bos pirmininko žinia. Apie ga
limą laidų sustabdymą žinojo
,ir, kiti „Margučio" artimieji.
i T i k r a tiesa, kad Valdo
Adamkaus pastangomis buvo
sušauktas pasitarimas. Turiu
pasakyti, kad vienas pasitari
mo dalyvis pasiūlė nedelsiant
pradėti rūpintis „Margučio"
atgaivinimu, o Petrą Petrutį,
jam pailsėjus, vėl įjungti į
-bendrą darbą. Deja, niekas
daugiau manęs nekalbino ir
niekas, apgailestauju, nebekvietė įsijungti į bendrą darbą.
Tiesa pasakius, į jokius kitus
posėdžius niekuomet nebuvau
nei žodžiu, nei raštu pakvies
tas.

ĮVERTINAME TIK TADA,
KAI NETENKAME
„Dr. Adolfui ir Jadvygai Damušiams, išvykstantiems ap
sigyvenimui Lietuvoje, sekma
dienį, gegužės 25 d. Ateiti
ninkų namuose ruošiamas at
sisveikinimas. Norintieji atsis
veikinime dalyvauti, prašomi
iki gegužės 21 d. pranešti Ire
nai Polikaitienei,.." Žinutė
„Draugo" laikraštyje nr. 96,
kuris
pasiekė
Dearborn
Heights, MI, gegužės 22 d.
Perskaičius tą žinutę, laik
raščio skaityti nebesinorėjo.
Mintyse sukosi, jau tolima
praeitis. Toje praeityje dr.
Adolfas ir Jadvyga Damušiai
Detroite. Apėmė slegiantis
graudulys. Kokios keistos tos
senatvės nuotaikos...
Kitos dienos ryte, lipdama iš
lovos, pajutau kažkokią sti
prią jėgą, kuri vedė mane prie
rašomo stalo, parašyti nors
keletą sakinukų spaudai. To
kiai stipriai nuojautai sunku
prieštarauti, nors gėlės kieme
paliktų ir nepasodintos.
Dr. Adolfo ir Jadvygos
Damušių įmintos pėdos Det
roite pasiliks ilgiems laikams.
Didžiausias, gražiausias, svar
biausias, lietuviškiausias j ų
palikimas Detroito lietuviams
— Dainava ir Kultūros cent
ras parapijoje.
Prisimenu, kai kun. Liongi
nas Jankauskas-Jankus gavęs
10,000 dol. palikimą, pervedė
tuos pinigus Dainavai. Dr.
Damušio džiaugsmas ir planai
neleidę jam užmigti per visą
naktį. U i tuos pinigus, berods,
buvo pastatyta seselėms na
mukas.
Buvęs naujai statomos para
pijos klebonas ir vyskupija,
nenorėjo Kultūros centro joje.
Dr. Darnusis išsitarė, kad,

Be to, „Margučio II" valdy
bos vartų teigiama: „Nežinia,
ar viskas, kas priklauso studi
jai, atiduota. Archyvo nėra".
Čia ir vėl prasilenkiama su
tiesa. Deja, archyvas nebuvo
pavyzdingas. Vienam palikus,
nebuvo įmanoma viską tinka
mai sutvarkyti. Archyve, ku
ris buvo atiduotas, be kitko,
yra mano padarytų daugiau
kaip 3,000 pasikalbėjimų įvai
riausiomis temomis. Būta te
lefoninių pasikalbėjimų
su
JAV, Kanadoje, Pietų Ameri
kos valstybėse, Australijoje, o
taip pat Lietuvoje ir kitose
Europos valstybėse besireiš
kiančiais tautiečiais.
Ach, Pone Dieve, teigiama,
kad nebuvo atiduotas Antano
Vanagaičio muziejinis darbo
stalas ir jo rašomoji mašinėlė:
Tenka paaiškinti, kad, pasi
keitus namo savininkui, rei
kėjo keltis į kitas patalpas.
Besikeliant tas darbo stalas
pateko į vieno „Margučio" ben
dradarbio rankas. Jis kaip tik
dalyvavo tame pirmajame pa
sitarime „Seklyčioje" ir paskui
buvo įsijungęs į „Margučio II"
valdybą. Dvi senos rašomosios
mašinėlės buvo iškeistos į
vieną naujesnės gamybos. Ta
čiau ilgainiui tai mašinėlei
buvo lemta nepataisomai su
dilti. Dėl tiesos reikėtų pridur
ti, jog viena mašinėlė buvo
man dovanota vardo dienos
proga. Reikia apgailestauti,
kad gyvenime daug kas ima ir
sudyla. Gaila, kad daugiau

„Tryptą" (E. Morkūnienės choreografijai šoka „Spindulio" studentai, iš kaires: K. Žemaitytė. V. Pabedinskas, V.
Ramonytė, E. Mikaitis, R. Barkauskaite ir K. Barkauskas.

profesorių, vieną tokių politi
ALGIRDAS BRAZAUSKAS gavo laisvę ir nepriklausomy
nių herojų, kurie atkakliai
bę beveik be kraujo aukų? Ar
AR VYTAUTAS
laikėsi savo principų, netgi
ne Vytauto Landsbergio gyvy
LANDSBERGIS?
savo gyvybės sąskaiton". J i s
bei grėsė pavojus, kai aplink
primena Landsbergio didvy
Lietuvos Respublikos prezi Seimo rūmus burzgė rusų tan
rišką
pasipriešinimą
prieš
dento rinkimams
artėjant, kai ir lėktuvai, o jis turėjo tik
Gorbačiovo t a n k u s ir sovietų
kandidatai į prezidentus dygs saujelę savanorių, šautuvais
parašiutininkus
1990
m.
ta kaip grybai po lietaus. ginkluotų, pasiryžusių drauge
Smulkiau pagvildena Lietuvos
Žiūrint iš demokratinio taško, su juo mirti? Ar ne Vytauto
kovą, kuri ilgainiui vedė į so
atrodo labai gerai. Yra laisvė Landsbergio balsą išgirdo tau
vietų imperijos
sužlugimą.
kandidatuoti ir laisvė pasi ta ir minios lietuvių apsupo
Taip pat pagiria Landsbergio
rinkti, už ka nori balsuoti. Seimo rūmus, pastatė užtva
dabartinį apsilankymą WaTačiau, turėdami dešimt, o gal ras, kad atremtų rusų tankus'.'
shingtone ir jo rūpestį dėl Lie
ir daugiau, Kandidatų, kur O kur tada ramiausiai sėdėjo
tuvos ir NATO ateities. Safire
Algirdas Brazauskas?
nueisime?
Būkime realūs!
cituoja Landsbergį, kad NATO
Kai kas bando apkaltinti Vy
J u k tikroji kova į Lietuvos Re
negresia Rusijai. Landsbergis
spublikos prezidentus bus tik tautą Landsbergį už Lietuvos
išryškino amerikiečiams Rusi
tarp Algirdo Brazausko ir Vy ūkių sunaikinimą. Bet ar jie
jos nuolatinius kėslus į Balti
tauto Landsbergio. Apsispręs nežino, kad, nors jis tada buvo
jos valstybes nuo Ivano Žiau
kime, kurį jų norėtume turėti Aukščiausios Tarybos pirmi
riojo, Petro Didžiojo ir Moloto
ninkas, bet provincijoje ir ko
būsimu prezidentu.
vo laikų į jai labai svarbų
Ar Algirdą Brazauską, kuris lūkiuose dar buvo tie patys,
strateginį punktą — langą į
mūsų pavergtą tėvynę valdė komunistų laikais susodinti,
Vakarus — neužšalančią Bal
dar Sovietų Sąjungos prieglob seniūnai ir viršininkai? J u k
tijos jūrą. Landsbergis katego
styje? Kuris; prieš Lietuvai at jie savarankiškai, o gal kaž
riškai pareiškė Washingtone
gaunant
nepriklausomybę, kieno įsakymu, tą Lietuvos
nė negalvoti, kad Lietuva yra
švelniai tariant, sakė, kad lie ūkį smukdė, naikino ir plėšė.
vien tiktai tiltas t a r p Rytų ir
Taigi, trumpai pažvelgę į
tuviai per anksti siekia ne
Vakarų. Lietuva yra neatski
priklausomybės? Ar mes tiki tuos du galimus būti Lietuvos
riama Vakarų Europos vals
me, kad Algirdas Brazauskas prezidentais, apsispręskime,
tybė!
iškeitė Lietuvos komunistų kurį pasirinksime. Algirdui
Minimas laikraštininkas sa
nors man tektų prarasti ir vo straipsnio pabaigoje „pa partiją į Lietuvos Demokra Brazauskui, kuo daugiau bus
savo namą, bet Kultūros mokslauja", kai „herojai, kaip tinę Darbo partiją (LDDP) ir kandidatų, tuo bus geriau, nes
centrą čia įgyvendinsiu. Ar jo Landsbergis, žino, ko jie sie savo širdyje atsisakė komunis jie suskaldys balsus ir užtik
žodžiai neparodo dėtų pas kia, tvirtai laikydamiesi savo tinių idėjų'' Ar ne Algirdui rins jo laimėjimą. Ir tie. kurie
tangų. Kova buvo sunki, bet įsitikinimų bei nusistatymų. Brazauskui prezidentaujant, kandidatuoja, turėtų gerai pa
Dievas laimino teisingas pas O, jei ir didžiųjų valstybių va Lietuva įklimpo į milijardines galvoti, kad jiems laimėti ne
skolas? Ar ne Algirdui Bra įmanoma, bet jie kandidatuo
tangas.
dai veiktų tuo pačiu būdu, t a d
dami tik padeda Algirdui Bra
J. Damušienė visuomet buvo ir juos būtų galima vadinti zauskui pn zidentaujant, įvy
zauskui.
ko
Lietuvoj
bankų
krizė
ir
jo dešinioji ranka. Dažnais at herojais".
O visi tie. kurie būsimu pre
daug Lietuvos žmonių neteko
vejais ir abi rankos. J u k ne jie
V. Landsbergis turi labai
zidentu
norėtų turėti Vytautą
savo
santaupų?
Ar
ne
Algirdo
vieni! Su visa pagalbininkų daug panašumo su Haveliu.
Landsbergį,
lai agituoja už jį,
Brazausko
u
LDDP
parinkti
armija ir pritarėjais.
Jiedu nėra buvę komunistai,
rašo
laiškus
giminėms, drau
pareigūnai
ir
policininkai
lei
Netektis žadina įvertinimą. abu priešinosi visomis galio
gams
ir
prašo,
kad balsuotų
do
mafijai
•destėti
Lietuvoje?
Ilgiausių metų dr. Adolfui ir mis sovietų vergijai, abu savo
Ar ne Algi-do Brazausko pas tik už Vytautą Landsbergį.
Jadvygai Damušiams.
menu skraido Parnaso aukš
Rožė R a ž a u s k i e n ė tybėse ir abu yra kuklūs, be kirti prokurorai ir teisėjai ne Norėčiau dar pabrėžti, kad ir
Dearborn Heights, MI pretenzijų, savo tautos labui sugebėjo ar nenorėjo sutramdy mes, lietuviai išeivijoje, nepati mafijos? Ar ne Algirdo Bra simestume, nepradetume rem
atsidavę altruistai, bet ne
zausko paskirti muitininkai ti kitus kandidatus. Bukime
TIKĖJIMAS
materialistai. Pernai, lankan
leido net vagonais parvežti realūs: tik Algirdas Brazaus
Į HEROIŠKUMĄ DARO
tis Prahoje, turistams parodė
kontraban".} į Lietuvą? Vis kas ar Vytautas Landsbergis
HEROJUS
karališką pilį. kurioje turi tei
dėlto Algir :as Brazauskas dar turi galimybę laimėti.
sę ir gyveno Čekoslovakijos
Vytautas Kutkus
Vytautas Landsbergis dau buvę prezidentai. Havel griež ir šiandie-, yra populiariau
9
Detroit. MI
sias žmogus Lietuvoje. Kodėl
gumai lietuvių išeivijoje buvo
tai atsisakė ir yra p a t e n k i n t a s
Nes jo draugai ir bendra
laisvės siekimo švyturiu, Lie
„PRAKEIKIU SŪNŲ —
savo kukliu butu. Ir V. Lands
tuvos nepriklausomybės atkū
minčiai iš Sovietų Sąjungos
IŠDAVIKĄ"
bergis pasisakė prieš d a b a r
rimo architektu, atkakliu savo
pavergtos Lietuvos laikų ir
Lietuvos prezidento užimtus
vyzdžio — laisvės atstatymo
šiandien sėdi aukštuose pos
Šių metų gegužės 23 dienos
rūmus. Jis mano, kad juos
kalviu, beginkliu herojumi,
tuose, renr.a ir rems Algirdą „Draugo" penktame puslapyje
reikėjo palikti menininkams,
didvyriškai
stojęs
prieš
Brazauską Jie ir savo paval buvo skelbiama iš Lietuvos dr.
kurie ten anksčiau buvo įsi
plėšriąją raudonąją
mešką,
dinius įtai: >ja tai daryti.
Vytauto Tininio parašyta kny
apsišarvavęs vien tik mil kūrę.
O kaip -J Vytautu Lands ga „Sniečkus 33 metai val
Šviesios
atminties
prel.
My
žiniška Tėvynės meile ir žūt
norėjęs bergiu? Jis nuo pirmųjų dienų džioje" i biografinė apybraiža).
būtine pasiryžimo dvasia, pa kolas Krupavičius,
Lietuvą
„raudoną" aiškiai SU jo už Lietuvos ne Mano nuomone, ši knyga 192
siaukojančiai vesdamas savo matyti
priklauso:: «'bę ir už ją kovojo. puslapių visapusiškai neatsk
mylimą tautą iš pavergėjo (mūrinę), tvirtino: „Lietuva Ar ne Vytautas Landsbergis leidžia ir iš tikrųjų neįvertina
nasrų į seniai užtarnautą lais laukia ne palūžusių baltaran sėdėjo ap-iptuose Seimo rū
A. Sniečkaus bei jo lemtingų
kių pesimistų, bet pasirengu
vę.
muose
ir
>aukė
tautą
prie
genocido darbų lietuvių tautai
sių didžiam, svarbiam ir sun
Gegužės 7 d. „New York
šintis
ok
antui?
Ar
ne
jam
kaip didžiausio Lietuvos val
kiam darbui statybininkų".
Times" dienrašty JAV-ose ir
vadovauja-1,
buvo
sušr.ukta
stybes nusikaltėlio visoje jos
Ir dabar Lietuva tikisi su
Europoje žinomas žurnalistas,
per
300.!'
>
lietuvių
į
Vingio
istorijoje. Apybraiža bando su
radijo-televizijos
kalbėtojas laukti ne savanaudžių, savi parką, kuriame visi skandavo intriguoti skaitytoją įvairiom
William Safire, paminėjęs pa meilių turtuolių, bet tokių, „Lietuva' Lietuva! Lietuva!", įdomiom detalėm iš jo gyveni
sauly garsiuosius politinius kaip Vytautas Landsbergis, reikalavo Lietuvai laisves ir mo ir nukreipti dėmesį į visai
herojus, kaip Šaranskį, buv. kuris herojiškai a t s t a t ė Lie nepriklausomybes? Ar ne jo neesminį klausima: kodėl A.
disidentą, sovietų kalintą, da tuvą laisvų kraštų tarpe, o da laikais lietuviai sudarė sker Sniečkui pavyko taip ilgai
bar vyriausybės narį Izraely, bar dar intensyviau stengiasi sai Lietu\ a grandinę ir ranko
išsilaikyti valdžioje — net 33
ir Čekijos prezidentą rašytoją ją vispusiškai moraliai ir ma mis susik nnę giedojo „Lietu
metus 0 Knygos pabaigoje, re
terialiai
sustiprinti.
Havelį, taipgi komunistų tam
va brang: nors tada mūsų ziume paskutiniame puslapyje
S t a s ė E. S e m ė n i e n ė krašte da: buvo rusų kariuo
pomą po kalėjimą, rašo apie
135-tame bandoma jj švelniai
„mažiau žinomą Lietuvos Vy
Chicago, IL menė'7 Ar ne Vytauto Lands
ginti ir net kelti ant pjedesta
tautą Landsbergį, muzikos
bergio dainuojanti Lietuva at lo, vadinant ji Lietuvos „krikš

tatėviu" (gėrio? blogio?). Cituo
ju: „A. Sniečkaus vaidmuo Lie
tuvos istorijoje turėjo teigia
mų tendencijų ekonominėje,
socialinėje, kultūrinėje ir de
mografinėje srityse, nors ben
dras Lietuvos sovietizacijos ir
nutautinimo procesas niekada
nebuvo sustojęs. Matyt šie tei
giami momentai turėjo poli
tinės įtakos vėlesniems lai
kams. Atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, 1992 m. po de
mokratinių rinkimų į valdžią
sugrįžo buvusi LTSR adminis
tracijos tautine n o m e n k l a t ū r a
— didesnę ūkio tvarkymo pa
tirtį turintys žmonės, kurių
'krikštatėvis' ir buvo A n t a n a s
Sniečkus".
Žinoma, kiekviename dalyke
yra tiesos, tačiau irgi labai
aišku, kad ši istorinė biogra
finė apybraiža apie A. Sniečkų
visiškai p a t e n k i n a LDDP-istus ir kitokius buvusius istus,
bet ne didžiulę dalį lietuvių
tautos, kuri pažino ir matė ki
tokį Sniečkų, nei Amerikos ir
kitų kraštų lietuvių išeiviją. Ši
knyga išleista 1992 m. pui
kiausiai tinka Lietuvos istori
jos dezinformacijai, todėl ne
nuostabu kodėl ji skiriama is
torijos mokytojams, studen
tams, moksleiviams, visiems
kas domisi Lietuvos istorija.
Dalis tiesos dar nereiškia vi
sos tiesos.

rių skrydis iš Amerikos į
Kauną, siekiant išgarsinti Lie
tuvą pasibaigė katastrofiška
nesėkme". Kodėl katastrofiška
nesėkme? Straipsnio autoriui
Dariui Udriui gal reikėtų pa
siskaityti Lietuvos enciklope
diją IV tomą, 334 psL Tai ne
nesėkme. Lakūnai turėjo tiks
lą perskristi Atlantą, tą jie ir
padare. Už tai jiems ir šlove,
o, kad žuvo Vokietijoje, tai jau
mūsų lietuvių tautos skaus
mas. Straipsnio autorius tie
siog tyčiojasi iš to, kas mums
lietuviams yra brangus atsi
minimas. Niekada nepamiršiu
tos nakties, kai mes visi, ir aš.
15 metų skautas, laukėme
atskrendant lėktuvo Kauno
oro uoste, ir to skausmo, kai
išgirdome baisią žinią. Neži
nau ar tai gali suprasti straip
snio autorius ir įdomu būtų
sužinoti jo kompetenciją, kad
leidžia sau šitaip dėstyti savo
mintis, smerkdamas ir tyčio
damasis iš viso to, kas mums
lietuviams yra brangu.

Mes nereikalaujame, kad vi
sas pasaulis pripažintų ir
liaupsintų mūsų Lietuvos la
kūnus ir rašytojus, bet jau
mums patiems leiskite gerbti
savo tautos šviesulius. Gal kai
kam Lietuva ir atrodo kaip
Amerikos kaimas su obuolių
pyragais, bet mums ji Lietuva,
mūsų žemė.
Nedaug pasaulyje yra žmo
D r . P r a n a s Mažeika
nių, kuriuos būtų prakeikę jų
Lake Zurich, IL
motinos. Net pavyzdžiui tokio
Stalino motina tai neprakeike
APIE ALASKOS INDĖNUS
— o Sniečkų prakeikė jo pa
ties motina prieš savo mirtį
Su įdomumu perskaičiau P.
1948 m. Žr. Kersteno komisi
(„Draugas".
jai Juozo Sniečkaus (jo brolio) Palio laišką
duotus parodymus: „Aš pra 1997.05.22 d.) apie Alaskos is
keikiu tą dieną, kada pagim toriją. J i s , cituodamas vieną
džiau tą išdaviką, kuris kanki vokiečių kalbos laikraštį iš
na savo šalį..." Apybraižoje New Yorko, sako, kad vietiniai
šito nerasite. Toliau komenta indėnai savo kalboje dar tebe
naudoja apie 400 rusiškų
rų nereikia.
P o v i l a s V a i č e k a u s k a s žodžių, net negalvodami, kad
Chicago, IL tai yra tik buvusių kolonistų
palikta „dovana". Pasirodo,
kad rusai turėjo per mažai
AŠ TURIU SAVO
įtakos į vietinius indėnus, nes
NUOMONĘ
po 130 metų jie jau kalba
naujųjų kolonistų, anglų, kal
Norėdamas
atsiliepti
į
ba.
straipsnį „Draugo" laikraštyje
Tęsiant tą temą, Alaskos
..Dariaus ir Girėno komplek
sas", nusprendžiau išdėstyti indėnai yra labai laimingi dėl
savo nuomone. Mane šis šios geografinės padėties. Jie
straipsnis sujaudino ir užgavo galėjo sulaukti to paties liki
mano. kaip lietuvio, ambicijas. mo, kaip dešimtys indėnų
Aš nemanau, kad Darius ir tautų ir genčių Amerikoje,
Girėnas buvo šventieji, gal ko kurių vardai minimi tik istori
kiai bobulei taip ir atrodo, bet jos knygose.
aš turiu savo nuomonę.
J o n a s J. K a u n a s
Dovvners
Grove, IL
Straipsnyje rašoma: „kad
kanonizuodami lakūnus, ku

A.tA.
VET DR. STASIUI SKRIPKUI
m i r u s , giliausią užuojautą reiškiame dukrai dr. AL
DONAI, žentui dr. ROLF S C H I F F , s ū n u i ROMUI su
šeima, visiems giminėms ir artimiesiems.
Irena ir Dalia Barzdukai
Jūratė ir Jurgis Augiai
Stefanija
Ramanauskienė

PADĖKA
A.fA.
BRONIUS MADEIKIS
Staiga mirus mano Vyrui, susilaukiau daug širdin
giausios užuojautos. Visokeriopa pagalba palengvino man
išgyventi neapsakomai sunkias liūdesio ir širdgėlos valandas
Nuoširdžiai dekoįu kun Vitui Mikolaičiui už maldą laido
tuvių koplyčioje, už atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir už
laidojimo apeigas kapinėse
Didelę padėka reiškiame draugams, kaimynams,
pažįstamiems. Tauragės. Panevėžio. Medžiotojų • meške
riotojų klubams, širdingai dėkojame Vytauto Didžiojo rink
tines šauliams už parodytą pagarba velioniui ir visiems
kalbėtojams už jautrius atsisveikinimo žodžius
Dėkojame laidotuvių direktoriui Donnid Petkui už ma
lonu ir rūpestingą patarnavimą
Visiems nuoširdus dėkui
Žmona Brone, marti I>orna ir kiti giminės.

I
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. gegužes mėn. 30 d.

T a u r a g ė s lietuvių klubas
Čikagoje rengia linksmą gegu
žinę šį sekmadienį, birželio 1
d., Vytauto Didžiojo šaulių
namuose. Svečiai bus vaiši
nami cepelinais ir kitokiais
skanėstais, o visus linksmins
Kosto Ramanausko orkestro
muzika. Kviečiami dalyvauti
visi klubo nariai ir lietuviškoji
visuomene. Tai bus smagi pro
ga sutikti ateinančią vasarą.
JAV LB Kultūros taryba
praneša, kad Lietuvon Seimo
pirm. prof. Vytautas Lands
bergis, apsilankymo valstybi
niais reikalais VVashington.
DC. proga, atskris ir į Čikagą
supažindinti lietuvių visuome
nę su naujai išleistu M.K.
Čiurlionio darbų albumu Lie
tuvių dailės muziejuje Lemonte. penktadienį, birželio
20 d.

PADEKIME LIETUVOS
VAIKAMS LANKYTI
MOKYKLAS
Lietuva pradėjo švęsti 600
metų sukaktį nuo pirmosios
mokyklos įsteigimo 1397 m.
Bet pasididžiavimą temdo liū
desys, kad šia sukaktimi ne
visi gali pasidžiaugti. Mus vi
sus graudina žinia, kad Lietu
voje apie 30.000 vaikų negali
lankyti mokyklos. Jie alkani,
neturi batų. drabužių, ypač
žieminių. Rytų Lietuvos mo
kyklų padėtis katastrofiška,
tautines lietuvių mokyklos
vietos savivaldybių užmirštos.
BALFo pirm. Maria Rudiene
nepabūgusi rudens darganų,
šaltų, lietingų dienų, nuvyku
si į Lietuvą matė šeimų ir
vaikų skurdą, jų prastas mo
kyklas. Kartu vyko ir vicepirm. kun. Jonas Kuzinskas.

BALFo įstatuose su labda
A t e i t i n i n k ų šeimos š v e n  rybe rišosi žodžiai: „Gelbėti
tė j a u ši sekmadieni. Prade švietimui"... Taip gimė pagal
dame 9 vai. šv. Mišiorr.is Pa ba Vasario 16 d. gimnazijai
laimintojo Jurgio Matulaičio Vokietijoje, taip pat stipendi
misijoje; 10 vai. r. bus iš jos ir pašalpos Vokietijoje stu
kilmingas posėdis Pasaulio dijavusiems studentams.
lietuvių centro didžiojoje sa
Jautrioji lietuvio širdis ir šį
lėje, o 12 vai. prasidės nuotai kartą dosni. Vieni aukoja pini
kinga gegužine Ateitininkų gus, kad būtų nupirkti vai
namuose. Visi kuopų nariai kams batai, kiti drabužiams.
turi dalyvauti su uniformo Pavasarį valydami drabuži
mis. I šventę, ypač į gegužinę, nes, rasime daug ką pasiųsti į
kviečiama visa Čikagos bei Lietuvą. Antai, atnešė vaikų,
apylinkių lietuviškoji visuo vaikaičių batus, kuriuos jie
mene.
išaugo. Taip pat ir drabužių.
Dr. Algirdas Lukoševi Kiti — aukas.
Tebūna BALFo šūkis: švęs
čius iš N e w Yorko dalyvaus
Krikščioniškos minties politi dami Lietuvos mokyklos 600
nių svarstybų konferencijoje, metų sukaktį, ją apvainikuo
nelaimin
ruošiamoje Jaunimo centro kime, padedami
Čiurlionio galerijoje birželio 7 giems vaikams, kad jie galėtų
lankyti mokyklas. Tai bus
d.. 10:30 vai. r.
prasmingiausias
sukakties
minėjimas.
Teodoras Blinstrubas.
Vyt. Kasniunas
Chicago. IL. prie ..Draugo"
Kas dar negrąžino laimė
prenumeratos mokesčio pridė
j
i
m
o bilietėlių šaknelių Atei
jo 105 dol. auką. J a m tariame
tininkų
namams, gali jas
širdingą ačiū.
atnešti šį sekmadienį, birželio
Dvi j a u n o s ir d a i l i o s 1 d.. į gegužinę, kuri vyks
m e d i c i n o s s e s e l ė s : Aida Mi- Ateitininkų
namuose.
Lek u č a u s k a i t ė ir Tania Mi- monte. Nepraleiskite progos
k a i t y t ė kiekvieną paskutinį laimėti vertingų dovanų.
mėnesio sekmadienį, tuojau
po šv. Mišių. Pasaulio lietuvių
Viktoras Matonis. Wilbracentre. 103 kambaryje nemo ham. MA. siųsdamas prenu
kamai
tikrins
kraujospūdį. meratą, parėmė ..Draugo" lei
Visi kviečiami pasinaudoti jų dybą 105 dol. auka. Esame
patarnavimu.
nuoširdžiai dėkingi.

Vytautas Bikulėius is Sunnyvale. CA. atvykęs į J Kreivėno paminėjimo
iškilmes, su Žileviciaus-Kreiveno archyvo darbuotoju Kaziu Šablevičium.
Nuotraukos Ed Šulan'-io
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PAMINĖTOS JUOZO KREIVĖNO
SUKAKTYS
Š.m. gegužės 23-24 d. J a u n i 
mo centre, kavinėje, įvyko
pedagogo ir kultūros darbuo
tojo Juozo Kreivėno 85 metų
gimimo ir 10 metų mirties su
kakčių minėjimo akademija.
Įžanginiu žodžiu ją pradėjo Li
tuanistikos tyrimo ir studijų
centro valdybos pirmininkas
prof. dr. Jonas Račkauskas.
Jis, trumpai charakterizavęs
J. Kreivėno asmenybę, dera
mai vertino jo indėlį, suku
riant didžiausią už Lietuvos
ribų lietuviškos muzikologijos
— Žilevičiaus-Kreivėno archy
vą, kuriuo domisi šių dienų
muzikologai, kurio lobiai iš
liks neįkainojamu turtu atei
nančioms kartoms.

Kazys Skaisgirys. J i s papasa
kojo, kaip J. Kreivėnas va
žinėdavo į J a u n i m o centrą ir
dienų
dienas
praleisdavo,
tvarkydamas medžiagą
ar
chyve. K. Skaisgirys taip pat
išsamiai apžvelgė Muzikologi
jos archyvo istoriją, kaip J.
Kreivėnas rinko ir tvarkė muzikologinę medžiagą, tobulino
archyvinę techniką.
Kalbėjęs J. Kreivėno sūnus
Narcizas prisiminė įdomių de
talių apie savo tėvą: kaip jį
mokė taisyklingos
lietuvių
kalbos, literatūros ir dainų:
kaip jis atlikdavo tėvo duotas
užduotis — ranka perrašyti
muzikos kūrinius ir kt.

Iš Brooklyn. NY, atsiųstame
Salomėjos
Narkeliūnaitės
laiške rašoma: „Aš artimiau
siai jį pažinojau per "Vieny
bės' redakciją įvairiais laiko
tarpiais, kai jis rašė savo nuo
latinę skiltį Tš kairės ir
dešinės' Girnakalio slapyvar
džiu. Savo rašiniuose jis tikrai
kirto iš peties visiems: ar jie
buvo saviškiai, a r svetimieji...
J i s a i buvo vienas stipriausių
stulpų, palaikiusiu 'Vienybę'
jos pastangose, siekiant kul
tūrinių ryšių su tautiečiais
okupuotoje tėvynėje".
Žurnalistas Vytautas Zala
torius atsiųstame atsiliepime
apie a.a. Juozą Kreivėną, be
kita ko. rašo: .Gera jam
t u r b ū t butų buvę vėliau, ma
t a n t tautiečius, susikibusius
Baltijos kelyje, p n e Ignalinos
atominės elektrinės. Roko žy
gyje per Lietuvą, saugant par
lamentą ir televizijos bokštą...
Liūdėtų jis šiandien su mumis
dėl Lietuvos (turto) išgrobs
tymo po Atgimimo, dėl valdi
ninkų ir tarnautojų egoizmo
bei nesąžiningume, dėl krašto
Doktorantė Daiva Markelytė ūkio sugriovimo. Ir vėl aidėtų
Girnakalio
plaktukas,
pasidalijo prisiminimais apie jo
buvusį mėgstamiausią moky ruoštų jis kelią Tėvynės atsta
tymui".
toją Juozą Kreivėną.
Muzikologas Faustas Strolia
J . Kreivėno sesuo Petronėlė
savo pranešime išryškino J . Kreivenaitė-Šatienė ir brolis
Kreivėną, kaip muziką
ir A n t a n a s Kreivėnas iš Vilniaus
chorvedį, atskleidė ryškiau a t s i u n t ė Lituanistikos tyrimo
sius jo muzikinio gyvenimo ir studijų centrui nuoširdžią
puslapius. Tai padaryti prane padėką už Juozo Kreivėno 10
šėjui nebuvo sunku — su šiuo mirties ir 85 gimimo metinių
muziku jis bendravo apie ket minėjimo surengimą ir įvai
virtį amžiaus ir gerai jį pa riapusiškos jo veiklos bei nuo
žino. Pasak F. Strolios. j a u n i e  pelnų įvertinimą.
siems savo kolegoms visad
Kitą dieną kun. J. Vaišnys.
padėdavo spręsti iškilusias S J . aukojo Mišias Jėzuitu ko
problemas: kaip pritraukti plyčioje, po Mišių
Kazys
jaunimą ir išlaikyti chorą, dir Skaisgirys ir Kazimieras Šab
bant su mišrių šeimų j a u n a i  levičius supažindino su Žile
siais choristais, kokius litua vičiaus-Kreivėno muzikologi
nistinių mokyklų chorams pa jos archyvo fonduose sukaupta
sirinkti kūrinius, kaip juos at medžiaga.
likti ir kt. Kalbėtojas pabrėžė,
Dr, J o n a s Dautaras
jog J. Kreivėnas visą laiką
rūpinosi lietuvių išeivijos mu
Cicero a p y l i n k ė s Tragiš
zikiniu gyvenimu, siekė tiek kųjų birželio įvykių paminė
instrumentalistus ir vokalis j i m a s rengiamas sekmadienį,
tus, tiek neprofesionalius mu birželio 8 d.. 12 vai.. Šv. Anta
zikus ir choristus suburti į no parapijos salėje. Pagrindi
siaurės Amerikos Lietuvių nis kalbėtojas bus adv. Povi
muzikos sąjungą.
l a s Žumbakis. Po paskaitos
istorikė
Skirmantė
MigliApie Juozą Kreivėną kaip
nienė
rodys
dokumentinį
filmą
archyvarą pranešimą parengė
apie
išvežtųjų
lietuvių
kan
Žilevičiaus-Kreivėno lietuvių
čias:
..Karlagas
—
mirties
muzikologijos archyvo vedėjas
žemė".

Apie J. Kreivėną, kaip spau
dos darbuotoją ir knygų pla
tintoją, savo prisiminimais da
lijosi istorikas Jonas D a m a u s 
kas bei Čikagos lietuviškų ra
dijo laidų vedėjas Raimundas
Lapas. Jie papasakojo, kaip J.
Kreivėnas pasitarnavo lietu
vių išeivijos švietimui ir kul
tūrai savo dideliu lietuviškų
knygų sandėliu.
Pedagogas Juozas Plačas
apibudino J. Kreivėną kaip
pedagogą: nuo 1935 m. jis mo
kytojavo Seinų apskrityje, nuo
1939 m. — Vilniaus apskrityje
bei dirbo pradžios mokyklų in
spektoriumi. Karui pasibai
gus, mokytojavo Vokietijoje, o
1950 m. atvykęs į JAV, apsi
gyveno Cicero mieste. Dirbo li
tuanistinėje mokykloje, para
šė mokymo
priemonę „Lie
tuvių kalbos pratimai", du
dainų vadovėlius su gaidomis,
aktyviai dalyvavo mokytojų
konferencijose,
pateikdamas
jauniesiems mokytojams d a u g
naudingų metodinių patari
mų.

M n/ Faustas Strolia k lineje) kalbasi -N ''r J<mu Dautaru. Vilniaus P>
dagogin
• »iteto pedagogikos ir psichologijos fakulteto dekanu J J 2il«*viciaus-J Kreivėno muzikologijoj archy
riaus-l Krci\.•. 11 • r 11 • > - irchyve gegužes 24 d.
ki.ii Juozas Vaisnys, SJ. dr Jonas Dautaras,

•

Juozą;

Audrius V. Plioplys. MD. ERCPC, FAAP, CMD (kairėje) su Jordano karaliene Noor Al Husien. Šalia stovi dr.
Al-Qudah, kuris pakvietė dr Plioplj būti pagrindiniu kalbėtoju šeštojoje Jordano „Pediatric Society" konferenci
joje, vykusioje Amman, Jordane. Konferencijoje dr. Plioplys padarė tris pranešimus apie vaikų austizmą,
domesio stokos problemas ir kitas neurologines negalias. Jis taip pat lankėsi Jordano universiteto ligoninėse.
Susitikimas su karaliene Noor įvyko gegužes 14 d.
mėjo čempionatą net „major"
ŠI SEKMADIENĮ „LITUANICA"
divizijoje. Reikia pripažinti,
kad to nebūtų galima pasiekti
RUNGTYNIAUS SU „LEGOVIJA"
be gausaus žiūrovų būrio, ku
Šį sekmadienį, birželio 1 d. k a s ' J a u m a t ° m a s nuo šio se ris anksčiau komandą lydė
visi keliai teveda į Lemontą. į zono pradžios.
davo.
Taigi, mūsų futbolo gerbėjai,
prie PLC esančią
futbolo
Taip pat reikia pažymėti,
aikštę, kur 3 vai. p.p. vyks kurie dažnai rūstaudavo ant kad birželio 8 d., 3 vai. p.p.,
įdomios rungtynės. Jose pa .JLituanicos", kad ji nepajėgia „Lituanica" keliaus į Lommatysime šį sezoną gana pui atsispirti prieš savo varžovus, bard, IL, ir čia rungtyniaus
kiai žaidžiančią ..Lituanicos" šį kartą turėtų būti maloniai Sunset Knolls parke prieš
vienuolikę. kovojančią prieš nustebinti, nes su visa sudė čekų JSpartą". Beje, praėjusį
lenkų „Legoviją", kuri taip pat timi, mūsiškiai gali nugalėti sekmadienį, dėl Mernorial die
yra viena geresniųjų ..Metro visas I divizijos komandas. nos šventės, futbolo pirmeny
Todėl „Lituanicos" gerbėjai
politan" lygoje.
bių rungtynių nebuvo, tad ir
Kaip žinome, „Lituanica" turėtų atsiminti senuosius lai „Lituanica" ilsėjosi.
laimėjo pirmuosius tris pirme kus, kai J J t u a n i c a " mušė vi
E.Š.
nybių susitikimus, kai kurias sas komandas iš eilės ir laikomandas įveikdama gana
aukštomis pasekmėmis. Nors
UMAd
h*M
ir
pralaimėję
ketvirtąsias
x
TĖVŲ
DIENOS
šv
Mi
rungtynes, lietuviai su 9 taš
x Union Pier Lietuvių
kais yra pirmenybių lentelės šių bei maldų novena prasidės draugija rengia birželinių
birželio 6 d. ir tęsis iki 15 d., trėmimų minėjimą š.m. bir
viršuje.
koplyčioje
prie želio 8 d. Gintaro vasarvie
Šį sekmadienį turėtų susi Marijonų
„Draugo".
Ši
novena
skirta
tėje. Minėjimas prasidės šv.
rinkti visa „Lituanicos" ko
mandos sudėtis. Pirmą kartą Švč. Jėzaus Širdies garbei, Mišiomis 1 vai. p.p. Michigan
Apylinkės
lietuviai
po ilgesnio laiko, čia turėtų meldžiant tėvams kūno ir sie laiku.
pasirodyti ir antrasis St. Xa- los sveikatos, sėkmės darbuo kviečiami gausiai dalyvauti.
vier universiteto rinktinės na se, kantrybės kančioje, gi mi
rys — Gytis Kavaliauskas. rusiems — amžinosios laimės.
x Gloria OTJrien, Fort Lee,
Pirmasis jų — Virgis Žuroms- Maloniai kviečiame įsijungti į NJ, paskaičiusi Bridges žur
šias ypatingas mūsų maldas.
nale apie Lietuvos našlaičių
V y t a u t a s Bikulčius, atvy Savo tėvų, vyrų, uošvių ir sunkų gyvenimą, atsiuntė
senelių vardus siųskite: Makęs iš tolimosios Kalifornijos,
$150 — vieno našlaičio metini
rian Fathers, 6336 S. Kildalyvavo savo uošvio Juozo
globos mokestį. Dėkojame!
Kreivėno 10-ties metų mirties bourn Ave., Chicago, IL „Lietuvos Našlaičių glo
paminėjime Čikagoje, gegužės 60629.
bos" komitetas, 2711 W. 71
23-24 d. Jo žmona. J. Krevėno
St., Chicago, II 60629.
x DĖMESIO! Parduodama
d u k r a Onute, šį kartą nega
(sk)
lėjo leistis į kelionę. V. Bi vienos šeimos rezidencija į
kulčius buvo apsistojęs Cice- vakarus nuo Pulaski gatvės.
Šiame ypatingai tvarkingame
roje, kur jis anksčiau gyveno.
x TRANSPAK praneša:
ir puikiame name yra didelis .Agentūra Factum' prie kul
x A m e r i k o s Lietuvių Ta
šeimos kambarys su valgomu tūros fondo į valstybinių re
r y b o s Č i k a g o s skyrius š.m.
ir 3 miegamieji. Šeimyniška kordų knygą įrašė naują dai
b i r ž e l i o 15 d., rengia skauvirtuvė. Rūsys išbaigtas ir gali lės rekordą. Vilnietė T. Jan
džiųjų birželio įvykių minė
būti panaudotas bet kuriam kauskaitė vąšeliu nunėrė suk
jimą sekančia tvarka: 10 vai.
tikslui; 2 auto. garažas. Tei nelę ir ją padabino 3-5 cm dy
ryto vėliavų pakėlimas Švč.
raukitės pas Alex Mockus džio 1022 keraminiais dre
Mergeles Marijos Gimimo par
Realtors, 6610 S. Pulaski, bulės lapeliais. Rekordinė suk
apijos aikštėje: 10:30 vai. ryto Chicago, IL, tel. (773) 767nelė sveria daugiau kaip 5
iškilmingos šv. Mišios tos par 6655 arba
(708)281-6764. kg". Pinigai, siuntiniai ir
apijos bažnyčioj; po to minė Prašykite Algio Liepinaičio.
komercinės siuntos į Lietu
jimas parapijos salėje. Pagrin
(sk)
vą. Maisto siuntiniai. TRANS
dinis kalbėtojas bus svečias iš
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
Washington, Lietuvos karo atx Akcijų, bonų bei kitų go, IL 60629, tel. 773-838tache maj. Valdemaras Saravertybių pirkime ir parda
1050.
pinas. Muzikinę dalį atliks Al
vime jums nuoširdžiai patar
(sk)
gimantas Barniškis. Visuome
naus, duodami komiso nuo
nė kviečiama gausiai dalyvau
x Reikalingas-a studenlaidą. Albinas Kurkulis, tel.
ti.
tas-ė,
turintis darbo leidimą
312-360-5530 arba jo sūnus
(sk)
dirbti
nepilną laiką vasaros
Andrius Kurkulis, tel. 312metu
advokato
įstaigoje.
360-5531, dirbą su OppenSkambinti
773-284-0100.
heimer Co., Inc. Chicagoje.
(sk)
Iš kitur skambinkite veltui:
tel. 1-800-621-2103.
x Atidaroma
tapytojo
(sk)
Vladimiro Nikonovo darbų pa
x Amerikos Lietuvių radi roda penktadienį, gegužės 30
jas, vad. Anatolijus Siutas — d. 7:30 va.v. Čiurlionio galeri
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. joje Jaunimo centre. Parodos
per WCEV 14.50 AM. Tel. atidaryme dalyvaus pats daili
773-847-4903, adresas: 4459 ninkas, neseniai atvykęs iš
S Francisco. Chicago. IL 60632. Lietuvos. Galerijos lankymo
(sk) valandos: šeštd. ir sekmd. 11
x Dėmesio, lietuviai! Nau- v.r. - 2 v. p.p.
(sk)
jas JAV imigracijos vizų tik'•!i!i;-.;.i- prasidės balandžio
mėn. Pasibaigusias vizas ga
ARAS ROOFING
liu pratęsti Žmonės iš kitų
Ar vyd.V, Kiol.i
valstijų gali pasiusti man duo[)fMK|i/mir ir t a i s o m o
menis paštu. Ed Šumanas,
UISII ' V . i , Stflfjll'i
5701 Lindoti. La (irange. IL
Toi r,m ?s? OMfi
60.VJ.-.. tel. I 708-216-8211.
Skambinti po 6 v v
inumo metu geguži 21 d Iš kaires K../' Skaisgirys,
(sk)
M įsilionis. Juozas Placas ir kiti

SKELBIMAI

