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Baltijos valstybės nesuderina ES
narystės siekinio krypčių
T a l i n a s , birželio 12 d.
(BNS) — Lietuvos, Latvijos ir
Estijos premjerai žodžiu pa
reiškė, k a d Baltijos valstybės
pasirengusios pradėti narys
tės derybas s u Europos Sąjun
ga, tačiau nesutarimai dėl
taktikos s u t r u k d ė jiems pasi
rašyti planuotus dokumentus.
„Mes tikime, k a d visos valstybės-kandidatės bus verti
namos tik pagal objektyvius,
visiems vienodai taikomus kri
terijus'', pareiškė Gediminas
Vagnorius, Andris Škelė ir
Mar Siiman bendroje spaudos
konferencijoje ketvirtadienį po
susitikimo Taline.
Premjerams teko apsiriboti
žodiniu pareiškimu, nes per
derybas išryškėjo kai kurių
taktinių skirtumų, kaip siekti
E S narystės. Todėl nebuvo pa
sirašytas planuotas trišalis
susitarimas dėl stojimo į ES,
pranešė Lietuvos premjerą ly
dintys diplomatai.
Taktiniai nesutarimai buvo
atskleisti ir spaudos konferen
cijoje. Estų vyriausybės vado

V i l n i u s , birželio 12 d.
(BNS) — Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis tikisi,
kad Lietuvos pasiruošimas
įstoti į Europos Sąjungą bus
svarstomas objektyviai, pagal
dabartinius jos rodiklius.
Savo laiške Europos parla
mento pirmininkui Chose Ma
ria Gil-Robles Gil-Delgado V.
Landsbergis reiškia viltį, kad
sprendžiant dėl Lietuvos pak
vietimo deryboms, „neturės
įtakos subjektyvūs geopoliti
niai sumetimai, kurių šaknų
reikėtų ieškoti šaltajame ka
re".
V. Landsbergis pabrėžia, jog
Lietuvos vyriausybė iš esmės
j a u atliko visus darbus, bū
tinus Lietuvai pradėti derybas
dėl narystės E S .
„Net priekabiausi ekspertai
sutinka, kad Lietuvoje gerbia
mos žmogaus teisės. Mes esa
me t a šalis, kuri pripažįsta

Parlamentarės
susirūpino kaimo
moterų padėtimi
V i l n i u s , birželio 11 d.
(Elta) — Trečiadienį Molėtuo
se
Parlamentinės
moterų
grupes išvažiuojamajame po
sėdyje buvo nagrinėjama kai
mo moterų užimtumo proble
ma.
Parlamentinės moterų gru
pės pirmininkė Rasa Melni
kienė sakė, k a d posėdyje bu
vo analizuota skaudi kaimo
moterų užimtumo problema.
Šio posėdyje pasiūlymai bus
perduoti vyriausybei.
R. Melnikienės nuomone,
kaimo moterys yra labai
užsiėmusios, tačiau jų darbas
namuose ir ūkyje nesudaro
galimybės gauti senatvės pen
siją. J ų pajamos, anot Seimo
nares, y r a arti skurdo ribos.
R. Melnikiene teigė, kad kai
mo moterims nedarbo proble
ma yra skaudesne nei miesto
moterims, nes reformos panai
kino joms galimybe verstis
kita veikla, negu žemės ūkis.
R. Melnikiene tikisi, kad to
kie išvažiuojamieji posėdžiai
taps tradiciniai.
nes mažu
miestelių, kaimo moterims su
dėtinga atvykti i Vilnių.

JAV Atstovu Rūmai p r i t a r ė
NATO plėtimui

vas M. Siiman leido suprasti,
jog Estija neprieštarauja prieš
geopolitinius motyvus, prii
m a n t sprendimus del būsimų
jų E S narių. Jis, be kita ko,
sakė, jog bent vienos Baltijos
valstybės priėmimas į ES bū
tų laimėjimas visoms trims.
Tuo tarpu Lietuvos premje
ras Gediminas Vagnorius tvir
tai pabrėžė, kad ne poiitmiai
išskaičiavimai, o objektyvūs
vertinimai turėtų lemti, kas
bus pakviestas derėtis del sto
jimo į E S .
„Mes nenorime privilegijų ar
išskirtinio statuso, mes tik no
rime objektyvaus vertinimo".
sakė G. Vagnorius.
Lietuva reikalauja atsižvelg
ti į kandidačių politinį pasto
vumą, demokratinių institu
cijų išvystymą ir ekonomikos
būklę.
G.Vagnorius priminė, kad Washington, D. C. Birželio 6 d. JAV senatorius Diek Durbin nuotr. kairėje; susitiko su gamtosaugininku Valdu
Lietuva ir kitos Baltijos val Adamkumi, kuris šiemet baigė 27 metų tarnybą JAV Gamtos apsaugos įstaigoje, 5-ajame Čikagos regione.
stybės pagal kai kuriuos eko
Paklaustas, a r nesibaimina
nomikos rodiklius ne tik neat
tautinių mažumų
bendrijų
silieka, bet ir lenkia kitas
pasipriešinimo šioms įstatymo
Vidurio Europos valstybes.
pataisoms, R. Smetona teigė,
kad J i e patys j a u seniai tu
Vilnius, birželio 12 d. (BNSi nevalstybine kaiba. yra diskri rėjo siūlyti tokias pataisas".
— Nacionaldemokratinis judė minuojami", mano parlamen Pasak jo, jie turėtų džiaugtis,
jimas „Už Nepriklausomą Lie taras.
kad tai daroma už juos.
nuosavybės teisės tęstinumą
tuvą" siūlo Švietimo įstatymo
R.
Smetona
įsitikinęs,
kad
Įtakingos tarptautines or
ir kuri atkakliai ėjo teisinės
pataisas, kurias priėmus, visi tik valstybine kalba mokyda
ganizacijos ne kartą yra gyru
valstybės atkūrimo keliu", pa
dalykai dabartinėse ne lietu miesi kitataučiai galės įsijun
sios Lietuvą dėl jos dabartinės
žymi Seimo pirmininkas. J i s
vių kalba dėstomose vidurinė gti į visuomenę ir siekti karje tautinių mažumų švietimo sis
primena, kad artėja diena, kai
se mokyklose būtų dėstomi lie ros Lietuvoje.
temos.
E S vadovų susitikime Amster
tuvių kalba
d a m e ir NATO vadovų susiti
Judėjimo pirmininkas, Sei
kime Madride bus priimti to
mo narys Rimantas Smetona
lesni Europos vystymąsi nuketvirtadienį spaudos konfe
lemsiantys sprendimai.
rencijoje sakė tikįs, kad Švie
V. Landsbergis dar kartą timo įstatymo pataisas parla
pakvietė Europos parlamento mentarai sutiks geranoriškai.
Varšuva, birželio 12 d. kad padėtį galėtų pataisyti tik
pirmininką apsilankyti Lietu „Esame įsitikinę, kad kitatau (BNS) — Varšuvos universite Lenkų namai Vilniuje. Kaip
voje ir pakartojo prašymą pa čiai Lietuvos piliečiai turi tu to studentų akademinis politi žinoma, planai įkurti getą pri
raginti Belgiją ir Prancūziją rėti vienodas sąlygas ir teises. nis klubas teigia, kad Lietu menančius namus ne kartą
baigti Europos sutarties su Dabar tautinių mažumų mo voje skriaudžiami lenkai ir ra kritikuotas ir Lietuvoje, ir
Lietuvos patvirtinimo proce kyklos virtę tam tikrais ge gina Lenkijos visuomenę jiems Lenkijoje. Tačiau Varšuvos
tais, o vaikai, mokydamiesi padėti.
dūras.
universiteto studentų moksli
„Mes patys asmeniškai įsi nio ratelio akademinis politi
tikinome, kokia sunki mūsų nis klubas įsitikinęs, kad len
tautiečių padėtis. Penkių pro kų namai Vilniuje „gali tapti
centų rinkimu barjeras nelei tiltu taip reikalingai lietuvių
džia jiems turėti savo atstovų ir lenkų draugystei".
Vilnius, birželio 12 d. (BNS) seniūnas Egidijus Bičkauskas Lietuvos Seime, neleidžiama
Savo pareiškime, paskelb
— Uždaromo Lietuvos akcinio pabrėžė, kad klausimas buvo jiems rašyti savo pavardžių
tame savaitraštyje ..Mysl polsinovacinio banko (LAIB) turto adresuotas pačiam premjerui, lenkiškai, ujamos lenkiškos
ka", klubo nariai vilioja labda
dalybų klausimas Seime virto kuris „galėjo surasti laiko at mokyklos", rašo universiteto
ringus tautiečius tuo. kad
politinių priešininkų žodiniu vykti, kai kalbama apie milijo mokslinio rate.io politinis klu
„kiekvieno, kuris
paaukos
konfliktu, o svarstymą pasiū nus litų ir tūkstančius liki bas kreipimesi į Lenkijos pi
daugiau kaip 10 JAV dolerių,
liusi Centro sąjungos frakcija mų". Blogiausiu atveju G. liečius.
pavardė bus įrašyta namo sie
aplamai išėjo iš posėdžių Vagnorius galėjo atsiųsti jį
noje, o ypač nusipelnę finansi
Studentų
Atstovai
teigia.
tuomet pavadavusius ir disku
salės.
niu arba kokiu nors kitu būdu
Ši frakcija pateikė klausimą tuojamą nutarimą priėmusius
žmonės bus įamžinti papildo
V.
Landsbergis
premjerui Gediminui Vagno teisingumo ministrą Vytautą
mai".
padėkojo JAV
riui, dėl, centristų vertinimu, Pakalniškį arba finansų mi
neteisingo LAIB turto padali nistrą Algirdą Šemetą.
senatoriui už
jimo. Vyriausybė nutarė užda
„Kadangi nė vieno jų nėra,
Kritikuojama
paramą
romo LAIB turtą padalinti nemanome, kad tikslinga tęsti
vyriausybės
kelioms valstybinėms, dau paklausimo svarstymą, o jei
Vilnius, b -želio 12 d.
giausia teisėsaugos, instituci tai bus daroma, nebedalyvau- (BNS). Seimo ; .rmininkas Vyvizų politika
joms. Tačiau centristai mano, sime posėdyje", pareiškė E. tautas Lands. ergis ketvirtaVilnius, birželio 11 d.
kad biudžetas būtų gavęs dau Bičkauskas.
laišką JAV 'Elta) — Seimo liberalių re
dienį nusiun:
giau lėšų, pastatus ir kitą
Posėdžiui pirmininkavęs Kongreso Ats - vų Rūmų Už- formų frakcijos nariai kreipėsi
banko turtą pardavus rinkos Seimo pirmininko pirmasis
sienio reikalu •lomiteto pirmi- į Lietuvos užsienio ir vidaus
kainomis.
pavaduotojas Andrius Kubi ninkui Benjar. n Gilman, dėreikalų
ministrus
Algirdą
Vienas centristų vadovų lius paskelbė, kad paklausimo kodamas už p stangas sutvir- Saudargą bei Vidmantą Žie
Romualdas Ozolas pareiškė, nagrinėjimas atidedamas, ta tinti Baltijos r giono bei visos melį, prašydami paaiškinti
kad
vyriausybės nutarimas čiau klausimas dėl LAIB turto Europos saugumą, pranešė Lietuvos vykdomą vizų poli
dėl LAIB prievolių banko kre padalijimo bus nagrinėjamas Seimo
pirm <inko atstovė tiką. Seimo narių Virginijaus
ditoriams vykdymo bei jo tur toliau, nes jis yra įdomus Lie spaudai Loretf. Zakarevičienė.
Martišausko ir Kęstučio Trato perėmimo prieštarauja ke tuvos visuomenei.
V. Landsberds šiuo laišku piko kreipimesi pažymima, jog
liems įstatymams, be to, bus
Ministras K. Skrebys pa dėkoja už paramą Baltijos val dideli nepatogumai ir gaišatis
kreipiamasi į Konstitucinį tei reiškė, kad „Ozolas ir kompa stybėms,
pareikštą
trečia išduodant vizas Rusijos. Bal
smą nustatyti, ar jis neprieš- nija savo demaršu parodė, kad dienį, kai Ats; >vų Rūmai bal
tarusijos
ir Ukrainos pi
tarauja pagrindiniam Lietu- jiems svarbu ne reikalo esmė. savo už NATC plėtimą ir pri liečiams trukdo turizmui, as
vos įstatymui. Kol bus priim o vandens drumstimas bei tarė, kad Balt ;os valstybės ir meniniams ir verslo ryšiams.
tas Konstitucinio teismo nu žmonių balamutinimas artė Rumunija tur teisę į Vašing
Biurokratinės kliūtys, par
tarimas. R. Ozolas siūlė su jant rinkimams". Jis gynė vy tono paramą. -;ekiant Vakarų lamentarų manymu, sudaro
stabdyti šio nutarimo veikimą. riausybės sprendimą ir aiški gynybos sąjungos narystės.
sąlygas „įvairioms machinaci
Atsakyti į parlamentarų no, kad jis priimtas, įvertinus
Europos Saugumo Aktu taip joms išduodant vizas". „Mins
priekaištus atvyko valdymo teisėsaugos institucijų porei pat nurodoma JAV preziden
ke ir Maskvoje vizas lengviau
reformų ir savivaldybių rei kius ir suskaičiavus, kad gali tui įtraukti ; as valstybes į
įsigyti juodojoje rinkoje nei
kalų ministras Kęstutis Skre mos įplaukos pardavus LAIB JAV paramos programą, joms
konsulatuose. Minsko turguje
bys Centro sąjungos frakcijos turtą jų nepatenkintų.
siekiant narys'ės NATO.
lietuviškos vizos kainuoja ke-

Seimo pirmininkas: Lietuva
pasiruošusi narystei ES
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Nacionaldemokratai siūlo
nelietuvius mokyti tik
lietuvių kalba

Varšuvos universiteto studentai
prašo apginti Lietuvoje
skriaudžiamus lenkus

LAIB turto padalijimas sukėlė
konfliktą Seime

V a š i n g t o n a s , birželio 12 d.
IAP-BNS) — Diskusijose dėl
NATO plėtros žymūs JAV se
natoriai paragino prezidentą
Bill Clmton įtraukti Slovėniją
į sąrašą valstybių, kurias
liepą planuojama
pakviesti
prisijungti prie NATO. Tačiau
Baltieji Rūmai parode, kad
nori laikytis ankstesnių pla
nų.
Tuo tarpu JAV Atstovų
Rūmai priėmė įstatymą, kuris
„atidarys" NATO duris visoms
Rytų ir Vidurio Europos val
stybėms. Pagal įstatymą, kurį
turi patvirtinti Senatas, JAV
paremtų Lietuvos, Latvijos,
Estijos ir Rumunijos kandi
datūras.
JAV jau nutarė remti Ven
griją, Lenkiją ir Čekiją, kurios
laikomos pirmomis kandidatė
mis prisijungti prie NATO,
tačiau iš sąjungos pusės vis
didėja spaudimas įtraukti d a r
vieną ar dvi valstybes.
Senatoriams, palaikantiems
keturių valstybių-kandidačių
planą, vadovauja senatorius
William Roth, tarp j ų taip p a t
yra Senato daugumos vadovas
Trent Lott, senatorius Richard
Lugar ir du demokratai — se-

natoriai Joseph Biden iš Delavvare ir Joseph Lieberman iš
Connecticut.
Laišką, raginantį prezidentą
Clinton plėsti JAV paramą, iš
viso pasirašė 12 senatorių.
„Šios keturios valstybės pa
darė didžiausią pažangą žmo
gaus teisių, d e m o k r a t i n ė s sa
vivaldos, rinkos ekonomikos ir
teisėtvarkos srityse", rašoma
laiške.
B. Clinton trečiadienį į Bal
tuosius Rūmus a p t a r t i plėtros
pakvietė 28 senatorius iš
NATO stebėtojų komiteto, ku
r i a m vadovauja W. Roth. Bal
tųjų Rūmų spaudos sekreto
rius Mike McCurry sake ma
nantis, kad B. Clinton laikysis
nuostatos, kurią išreiškė val
stybės sekretorė Madeleine
Albright. pasisakiusi už Ven
griją, Lenkiją ir Čekiją.
„Trumpai t a r i a n t , jos požiū
ris yra t a s , k a d k u o mažiau,
tuo geriau, o pirmieji neturi
būti paskutiniai. M a n a u , kad
mūsų požiūris y r a gerai ži
nomas kitoms vyriausybėms ir
šiuo metu svarstome, kaip
išspręsti
šį klausimą iki
viršūnių pasitarimo", sakė M.
McCurry.

Surasti iš Ignalinos AE
pagrobtos k u r o kasetės likučiai
Vilnius, birželio 12 d. (BNS) dalis kasetės buvo rasta ir
— Pastarųjų dienų urano ra pernai kovo mėnesį.
diniai Lietuvoje yra prieš 5
Manoma, kad d a b a r dalimis
metus dingusios Ignalinos ato pavyko surankioti visą a r be
minės jėgainės (IAE) kuro ka veik visą kuro kasetę, dingu
setės dalys, mano prokuratūra sią iš IAE ir sukėlusią didelių
ir valstybės saugumas.
abejonių dėl elektrinės apsau
50 kilogramų radioakty gos patikimumo.
vaus urano buvo iškasta miš
P r o k u r a t ū r a suėmė vieną
ke trečiadienį prie Žaliųjų eže iš keturių įtariamųjų kasetės
rų netoli Vilniaus. Pareigūnai pagrobimo byloje — buvusį
neleido žurnalistų į apsuptą IAE darbuotoją. D a r du yra
kasinėjimų teritoriją ir nenu pasižadėję neišvykti, vienas
rodė radinio tikslaus radioak slapstosi užsienyje.
tyvumo, tačiau teigė, kad už
Pastarosiomis dienomis su
kastieji urano vamzdeliai ne r a s t a s u r a n a s buvo nugaben
kėlė pavojaus aplinkai.
t a s į Fizikos institutą tyri
Antradienį apie 20 kilogra m a m s , o vėliau b u s išvežtas į
mų urano buvo rasta netoli IAE radioaktyvių atliekų sau
Visagino. Tose pat apylinkėse gyklą.

Patvirtintos Alkoholio kontrolės
įstatymo pataisos
Vilnius, birželio 11 d.
(BNS) — Vyriausybė iš esmės
pritarė Alkoholio kontrolės įs
tatymo pataisoms, sugriežti
nančioms prekybą alkoholiu.
Įstatymo pataisos apribos
ne tik alkoholinių gėrimų
pardavėjų, bet ir gabentojų,
sandėliuotojų bei gamintojų
teises.
Norint išvengti neteisėto pi
nigų „išplovimo" iš valstybi
nių alkoholio gamybos įmonių,
joms bus uždrausta užsiimti
didmenine bei mažmenine gė
rimų prekyba. Gamyklos taip
pat neturės teisės įgalioti ki
tas įmones ar įgaliotinius už
siimti šia veikla.
Didmeninės prekybos įmo
nės galės gėrimus parduoti tik
mažmeniniam prekybos tink
lui i r viešojo maitinimo įmo
nėms.
Alkoholiniais gėrimais taip
pat bus draudžiama prekiauti
prekybos ir viešojo maitinimo
įmonėse, turinčiose išėjimą į
gyvenamąsias patalpas, bei
parduotuvėse, kuriose vaikiš
kos prekės sudaro daugiau
kaip pusę apyvartos.
Tačiau įstatymas nedraus
lis kartus pigiau nei Lietuvos
diplomatinėse įstaigose", tvir
tina Seimo nariai.

silpnais alkoholiniais gėrimais
prekiauti sanatorijose įsikūru
sioms kavinėms ir kitoms vie
šojo maitinimo įstaigoms, jei
jos turės atskirą įėjimą. Konk
rečius s p r e n d i m u s dėl šios
prekybos galės priimti vietos
savivaldybė.
* Pajūryje a t o s t o g a u j a n 
t i s Lietuvos prezidentas Algir
das B r a z a u s k a s ketvirtadienį
nusiuntė sveikinimo telegra
mą Rusijos prezidentui Bons
Jelcin valstybinės šventes pro
ga. Nuo 1991 m., birželio 12ąją Rusijoje švenčiama Nepri
klausomybes diena.
* K e t v i r t a d i e n į į Lietuvos
Seimą Čečėnijos rėmimo gru
pės kvietimu atvyko Čečėnijos
parlamento delegacija, vado
vaujama užsienio reikalu ko
misijos pirmininko Achjad Idigov.

KALENDORIUS
Birželio 13 d.: Šv. Antanas
Paduvietis, kunigas, Bažnyčios
mokytojas '1195-1231Į Akvilina, Kunotas. Skalvė
B i r ž e l i o 14 d.' Rufinas,
Valerijus, Bazilijus, Digna,
Alka, Almina. 1941 m. pradėti
masiniai lietuvių trėmimai į
Sibirą. J A V Vėliavų diena.

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. birželio mėn. 13 d.
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R e d a k t o r e Irena Regiene

Š. MARČIULIONIS APLEIDO
DIDŽIOJO KREPŠINIO ARENĄ

LIETUVOS
IRKLUOTOJAI
PASAULIO
TAURĖS VARŽYBOSE
Š.m. biržeho 1 d. Miunchene
pasibaigusiose pasaulio irkla
vimo taurės varžybose trys
Lietuvos įgulos — dvi moterų
ir viena vyrų dalyvavo fina
luose.
Kristina Poplavskaja ir Bi
rutė Sakickienė, gegužės 31 d.
laimėjusios moterų dviviečių
paguodos plaukimą, birželio 1
d. finale buvo antros (8 min.
11:30 sek.). Nugalėjo vokietės,
distanciją įveikusios beveik
keturiomis sekundėmis grei
čiau.
Už antrą vietą pirmame pa
saulio irklavimo taurės etape
Lietuvos irkluotojos gavo 6
taškus. Pirmauja vokietės — 8
tšk.
Ketvirtą vietą moterų pori
nių dviviečių be vairininkės fi
nale užėmė Jūratės Pelinienės
ir Gražinos Rimgailaitės įgu
la. Nuotolį jos nuplaukė per 9
min. 3.74 sek. ir nuo nu
galėtojų — Rusijos irkluotojų
atsiliko beveik 25 sekundes.
Bendroje šios rungties įskai
toje lietuvaitės trečios — 4
taškai.
Lietuvos vyrų porinė dvi
vietė be vairininko — Einius
Petkus ir Juozas Bagdonas
birželio 1 d. finale buvo šešta
(7:54, 28), o bendroje įskaitoje
užima penktą vietą — 2 taš
kai.
Antrasis pasaulio irklavimo
taures varžybų etapas vyks
birželio 20 - 22 d. Paryžiuje,
paskutinis — trečiasis — lie
pos 11 - 12 d. Šveicarijos Liucerno mieste.
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Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiuncjami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto
metams
Vimetų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik iestadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Uiaakant į Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro paltu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

EDVARDAS ŠULAITTS
Šarūnas Raimundas Mar- Times" turėjo didelę antraštę
čiulionis, kuriam birželio 13 d. JRussian Warrior" (taigi —
sueis 33 metai amžiaus, ryžosi rusų kovotojas, nes jis prik Šarūnas Marčiulionis po rungtynių Detroite.
lemtingam žygiui — nutarė lausė „Warriors" vardo ko
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
Nuotr Algio Zaparacko
Administratorius - Valentinas Krumplis
atsisveikinti
su krepšinio mandai). Tokie amerikiečių
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
aikštele, kurioje jis daug laiko spaudos liapsusai atnešė ir daug 9 metus kelis kartus yra
LENGVAATLEČIŲ
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 430, šeštadieniais nedirba.
praleido nuo pat savo vai teigiamų dalykų: pavyzdžiui į tekę matyti jo rašinius Lietu
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4.O0, šeštadieniais nedirba.
DĖMESIUI
kystės dienų. Tai jis padarė ne tą „Sun-Times" klaidą atsi vos spaudoj* Šiaip šis vyras
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
tiek savo noru, kiek buvo pri liepė vienas skaitytojas ir laiš draugiškas, nuoširdus, mo
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
Kviestinės LSK „Žaibo" lie
verstas pasitraukti dėl praėju kų skyriuje išspausdintame kantis bendrauti su kitais,
nesaugo. Prašome siundant pasilikti kopija..
tuvių
ir
baltiečių
lengvosios
sių metų gruodžio mėnesį pa pareiškime pažymėjo, kad Ša nėra pasipūtęs, kaip kiti spor
tirto kojos sužeidimo. Jis NBA rūnas nėra didesnis rusas ne to „žvaigždės". Tas jo savybes atletikos rungtynės įvyks šan.
lygos Denver ^s'uggets" ko gu M. Jordanas. Ir pats Šarū teko patirti asmeniškai su juo birželio 21 d., šeštadienį, InFutbolas Čikagoje
kas Leonas Juraitis, į klubo
mandoje šį sezoną tegalėjo nas įvairiuose pasikalbėjimuo bendraujant, ar matant jo dependence High School sta
kasą savo aukas atsiuntė ne
dione, Independence, Ohio
sužaisti tik 17 rungtynių (iš se spaudoje dažnai tai iškel santykius su kitais.
„LITUANICĄ*
maža futbolo entuziastų. Jau
(pietinis Clevelando priemies
82-jų).
davo, amerikiečius pamokyda
antrą kartą šiemet šimtinę
VĖL LYDĖJO
Sunkus kelias i i Lietuvos tis). Varžybos vyks 1997
įteikė
Vytautas
Vizgirda.
Prieš mano akis didžiulis mas istorijos bei geografijos.
USATF Lake Erie distrikto
Marčiulionis ne vien žaidė:
NESĖKMĖ
Įvairiomis sumomis klubo iž
Viki Michaels rašinys Denve
Šiandien, žvilgtelėjus į pra pirmenybių rėmuose, atren
dą praturtino: Feliksas Lurio „Post" dienraštyje (balan jis rūpinosi ir daugeliu kitų
Praėjusį sekmadienį, birže
kant lietuvius bei kitus baljam
nepriklausančių
dalykų.
eitį,
galima
tik
stebėtis,
kaip
kauskas, Bronius Mikėnas,
džio 6 d. laidoje), pavadintas
lio 8 d., „Lituanicos" futboli
tiečius.
Vacys Šaltis, Vytas Raudys,
„What A Long, Strange Trip Be jau minėtos didžiulės pro Šarūnui pavyko pralaužti
ninkai Lombard, IL, pasidavė
Artūras Galinaitis. Taip pat
It's Been", kuriame žodžiais ir pagandos Lietuvai spaudoje, „Geležinę uždangą" sporte ir
Varžybų pradžia 9 vai. ryto.
čekų „Spartai" 3-4. Čia galima
savo vyro a.a. Jono Juškos pri
vaizdais nupasakojama šio per radijo bei televiziją, jis atvykti žaisti į JAV. Jam di Registracija nuo 8 v.r.
dar pasakyti, kad mūsiškiai
siminimui, auką įteikė ir Ada
sportininko karjera Lietuvoje buvo tas, kuris 1992 metais džiulius reikalavimus tada
atidavė taškus visai be rimtes
Dėl informacijos, kreiptis i
Juškienė.
ir Amerikoje, per kurią jis subūrė Lietuvos olimpinę statė ne vien tik Sovietų Sąnio pagrindo — ne dėl to, kad
kartą laimėjo olimpinį auksą rinktinę, rūpinosi jai lėšų tel- jungos biurokratai, padėtį Algirdą Bielskų, 3000 Hadden
Visiems aukotojams klubo
varžovai
buvo geresni.
(Sov. Sąjungos rinktinės sudė kimu. Jau 1991 metais jis sunkino ir patys lietuviai, ku- Rd., Euclid;' OH 44117-2122.
valdyba nuoširdžiai dėkoja.
Visų pirma, į tolimąjį Či
tyje), du bronzos medalius kontaktavo „Grateful Dead" j-ie gal pavydėdami nenorėjo Tel. 216-486-0889; Faksas:
E.Š.
kagos
priemiestį sugebėjo su
(Lietuvos sudėtyje) ir jo pasi ansamblį prašydamas finan- j 0 išleisti. Nemaža „išmin- 216-481-6064.
sirinkti tik dešimtis „Litua
CanMac Diagnoeia, LTD.
Varžybos vyks vyrų, moterų
reiškimai keturiose NBA ko sinės paramos. Tokiu būdu at- tingųjų" Lietuvoje buvo numanicos" žaidėjų. Žinoma, yra
6 1 3 2 S . Kedzie Ave.
mandose, pradedant 1989 me sirado marškinėliai su šio an- tę iš Šarūno pasipinigauti, ir ir visose prieauglio ir senjorųChicago, IL 6 0 6 2 9
pasitaikę,
kad
„Lituanica"
Ilgiausiai išsilaikęs re
samblio emblemomis, kuriais norėjo gauti didelę dalį jo atly- veteranų klasėse. Dalyvauti
tų rudeniu.
TaL
77*436-7700
ankstesniais
metais
bent
ke
kviečiami visi lietuvių ir kitų k o r d a s — Jono Pipynės 1,500
Čia minimo rašinio pradžio prekiauta ir 1996 metų olim- ginimo
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
m bėgimo rekordas. 1957 m. lias rungtynes žaidė devy
Čia norisi pacituoti bent dalį baltiečių lengvaatlečiai.
je sakoma: „Šarūnas Marčiu pinių žaidynių dienomis.
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
rugpjūčio 4 d. per trečiąsias niese. Tačiau tai praeitis. O šį
Širdies ir kraujagyslių ligos
lionis nėra svajotojas — nieka
Kai Marčiulionis atvykdavo Romos Grinbergienės rašinio Iš šių varžybų bus išvestos
sezoną,
kuomet
jau
pelnyti
ke
Valandos pagal susitarimą
da juo nebuvo ir nebus. Svajo žaisti Čikagoje, jį čia dažnai iš „Sporto" laikraščio. Ten ji ir 1997 m. ŠALFASS-gos Vid. Pasaulio jaunimo ir studentų turi Jamėjimai iš penkių, to
Vakarų Sporto apygardos pir žaidynes Maskvoje jis nuotolį
nės yra būdingos ramiems tekdavo viešbutyje, ar kitur, rašė:
nubėgo per 3 min. 41.1 sek. sunku buvo tikėtis.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
„O mes turėtume pagalvoti: menybės.
žmonėms. Tačiau į Marčiu sutikti ir matyti, kiek daug
Rekordas išliko nepagerintas
Tačiau ir rungtyniaujant
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
LSK „Žaibas"
lionį panašūs, kurie gyvena laiko jis pašvenčia lietuviš ar visi išlydėjome krepšinio
29 m. 10 mėn. 3 d. Šį, 1,500 m dešimtyje, Jituanica" galėjo
7722 S. Kezie Ave.
visu greičiu, svajonėmis neuž kiems reikalams. Kai kiti jo Kolumbą taip, kaip jis nusi
bėgimo rekordą, 1987 m. bir- laimėti. Taip teigia komandos
Chicago, IL 60652
siiminėja". Toliau dar prideda komandos nariai ramiai ilsė pelnė? Ne tik man atrodo, kad P.S. Primename, kad 1997 želio 7 d. pagerino panevė- vyr- treneris Jonas ZukausKab. tel. (773) 471-3300
ma, kad jis, po paskutinės davosi, jis asmeniškai ar tele ne. Daug kas pasigedo Šarūno m. Š. Amerikos lietuvių ir bal žietis Pavelas Fedorenka tame kas, pareiškęs, kad ne „Sparkrepšinio sezono dienos, susi fonu kalbėdavosi, ieškodamas išleistuvių rungtynių, daug tiečių lengvosios atletikos pir pačiame Maskvos Lužnikų ta", o mūsiškiai turėjo laimėti
DR. AB. GLEVECKAS
pakuos krepšius ir išeis. Nie paramos Lietuvos olimpinei kas norėjo dar kartą, prieš menybės numatomos 1997 m. stadione, įveikęs distanciją 4-3. Jo aiškinimu, likus 5 min.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kas prie salės lubų nepakels jo rinktinei. Be jo sumanumo ir išsiskiriant, pamatyti jį aikš- rūgėjo 6 ir 7 d., Cleveland,
iki rugtynių pabaigos įr
SPECIALYBĖ - AKILĮ LIGOS
per 3 min. 40.90 sek.
marškinėlių. 32 metų amžiaus pastangų, vargu ar Lietuva telėje. Ir jis pats norėjo sužais- ohio.
pasėkmei
esant
3-3,
.JJtua3900 W.95 S t Tai. 706-422-0101
gynėjas pakils iš savo vietos būtų galėjusi taip puikiai pa ti atsisveikinimo rungtynes.
Valandos pagal susitarimą
nica" turėjo mirtiną progą
ant atsarginių suolelio, kurią sirodyti 1992 m. olimpiadoje.
Tačiau niekas nepakvietė. Net
LIETUVOS KREPŠININKĖS
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
įmušti įvartį, bet sukirto į
treč uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p.
jis užėmė nuo gruodžio mėne
Kurgi Š. Marčiulionio pas su 'Vėju' (tuomet Lietuvoje
EUROPOS
PIRMENYBĖSE
vartų
stulpą. Tada varžovai
penktad. ir šestad 9 v.r. • 12 v.p.p.
sio, ir negrįš.
viešėjusia
JAV
ir
Kanados
lie
tangos nelaimingų vaikų rė
dvejus metus vykusiame Eu nusivarė į kitą aikštės pusę ir
ARAS ZLiOBA, M.D.
Šarūnas, kuris vadinamas mime, savo vardo krepšinio tuvių rinktine, E.Š.) pažaisti Lietuvos moterų krepšinio ropos čempionate lietuvaitės įmušė ganą lengvą šūvį.
didžiojo kario vardu, palieka mokyklos Vilniuje gyvavime, nepasiūlė... Kur buvo tie vy- rinktinė š.m. birželio 6 d. va užėmė penktą vietą. Sporto
INDRĖ
RUDAITIS, O.D.
To paties J. Žukausko duo
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
kamuolį aikštėje ir pareiškia, Lietuvos Krepšinio lygos stei rai, kurie išpūtę krūtines k a r e Vengrijoje žaidė pirmą- apžvalgininkai tada stebėjosi menimis, visi „Spartos" pelny
Europos
pirmenybių
1020 E Ogden Ave. Suite 310
kad jo žaidimo dienos baigėsi. gime ir jos priežiūroje bei ki daugsyk sveikino kits kitą su s j a s
Naperville. IL 60563
tokiu geru Lietuvos rinktinės ti įvarčiai buvę gana atsitikti
pergalėmis,
pasiektomis
Šarūrungtynes
su
Čekijos
komantose
srityse?
Turbūt,
nėra
kito
Jis nori prižiūrėti savo vaikus
niai, tuo tarpu „Lituanicos"
Tel. (630)527-0090
pasirodymu.
Kartu
prisimin
no
dėka,
kad
net
nesugebėjo
da.
Jos
baigėsi
gana
vėlai,
parke, bet nelaukia, kad jie jį tokio Lietuvos sportininko
3825 Higriland Ave .
ta, jog prieš karą lietuvaitės puolėjai Virgis Žuromskas,
Ton»ef 1 .Suite 3C
prižiūrėtų — taip aiškinamas tiek daug pasiekusio savo jam žmoniškesnių išleistuvių a p į e re zultatą spaudos agenRolandas
Urbonavičius
ir
Da
buvo laimėjusios Europos pir
Downers Grove, IL 60515
tūros dar nepranešė.
pasitraukimas
iš didžiojo sporte, o taip pat ir veikusio surengti?..."
nas Smulkys gražiai mezgė
TaL (630)435-0120
Šiandien Š. Marčiulionio gį o s e pirmenybėse dalyvau- menybių sidabro medalius.
krepšinio Denverio »Post" ar dar tebeveikiančio ir dauge
atakas ir bombardavo var
Sovietų
okupacijos
metais
marškinėliai,
kuriuos
jis
viij
12-kos
šalių
rinktinės.
Prieš
lyje šalutinių darbų. Čia rei
a
dienraštyje.
DR. ALGIS PAUUUS
SSRS rinktinėse žaidė ne žovus.
_
^
To apsisprendimo priežastis kia pažymėti, kad Š. Marčiu kėjo pirmose savo NBA rung- _
Pirmas
kėlinys
baigėsi
1-0
ORTOPEDINĖS LIGOS
mažai lietuvaičių, jos buvo
— jo kojos sužeidimai, kurie lionis Vilniuje turi ir viešbutį, tynėse 1989 m. lapkričio mė
CHIRURGIJA
„Spartos"
naudai,
o
tuoj
po
Olimpinių
žaidynių,
pasaulio
A. KARNIŠOVAS ŽAIS
ne pirmi metai jį lydi. Dėl to yra numatęs ir kitų biznio ob nesį, kabo JAV Krepšinio Šlo
1185 Dundee Ave, Elgin. IL 60120
pertraukos
jie
pridėjo
dar
ir
Europos
pirmenybių
čem
GRAIKIJOJE
jis turėjo praleisti 1993-94 jektų. Ne be reikalo jis žada vės muziejuje. Ant mano vir
TaL (706)742-0255
pionės. Dabar daug Lietuvos vieną. Tuomet „Lituanica" su
tuvės
sienos
dar
tebekabo
gai
važiuoti
į
San
Diego,
Califormetų sezoną NBA lygoje visai
Valandos
pagal susitarimą
Eurolygos ir Graikijos čem- krepšininkų žaidžia užsienio švelnino 1-2, bet varžovai
nežaisdamas. O po 1996 m. nijoje, kur įsigijo namą ir nori relė iš jo pirmųjų rungtynių
įstūmė ir trečiąjį. Tada, nors
.998 . į p ^ . 0 24 i , San g £ „ £ * 9 " ~ £ klubuose.
EDMUNDAS VtONAS, M.D..S.C.
gruodžio mėn. ištikusio sužei studijuoti tarptautinį verslą.
ir dešimtyje žaisdami, lietu Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Lietuvos
rinktinės
treneriai
Francisco,
CA,
kuomet
prieš
dimo dar ir šiandien nėra at
Kaip LKL (tai Lietuvos pro
jog pasirašys sutartį su ge tikisi, kad Lietuva ir šiemet viai pajėgė išlyginti.
Kalbame lietuviškai
sigavęs.
fesionalų krepšinio lygos var žaidimą buvo surengtas dide riausiu praėjusių metų Euro
Kaip
aiškina
J.
Žukauskas,
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
pateks
į
geriausių
žemyno
ko
das) prezidentas Š. Marčiu lis Šarūno sutikimas su iškil pos krepšininku Artūru Kar
buvo nesuprantamas kelių
TaL 773466-7755
mandų Šešetuką.
lionis neseniai buvo nuvykęs mėmis. Tačiau, gaila, kad at nišovu.
Triukšminga
„Lietuvos
ryto"
Valandos pagal susitarimą
„Lituanicos"
talkininkų-ameTuo
tarpu
Lietuvos
vyrų
Lietuvon ir čia jos nugalėto sisveikinimo su Šarūnu JAV žiniomis, UŽ ateinantį sezoną
Marčiulionio praeitis
rikiečių nepasirodymas. Po
UH. L Pt/Ht/KK>k
jams — Kauno žalgiriečiams nebuvo. Donn Nelson, kuris, Pirėjo klubas A. Karnišovui rinktinė pradėjo paskutinį pa sužeidimo dar negalėjo žaisti
siruošimo etapą birželio pabai
DANTŲ GYDYTOJA
Jeigu iš krepšinio aikštelės įteikė laimėtojų žiedus. Po to šiuo metu yrat _Phoemx „Šuns g k y r ė 15 m i l i j o n o d o l e r i ų a t l y . goje Ispanijoje prasidėsian ir B. Puskunigis. Dėl vasari 9055 S.Roberts
Rd.,Hickory Hilte, IL
Amerikoje Šarūnas išėjo labai jis išskubėjo į San Diego, kur klubo asistentas treneris, ginimą.
nio darbo neatvyko ir A Gri 1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
čiam
Europos
čempionatui.
tyliai, tai jis čia įsiveržė kaip laukia jo asmeniški reikalai. daug prisidėjęs prie Šarūno Lietuvos rinktinės puolėjas Užpernai Graikijoje ji tapo galiūnas. Nesimatė ir G.
T«l. (706)596-4055
viesulas, nustebinęs ne tik lie Savo 33-jį gimtadienį jis nori atsikvietimo į „Golden State Jtespublikai" paneigė kai ku
Valandos
pagal susitarimą
Kavaliausko,
žadėjusio
pradė
Europos vicečempione, pernai
tuvius, bet ir kitataučius. Jis į švęsti Lietuvoje, o iš ten va Warriors" komandą, aukščiau riuose dienraščiuose pasi
ti
žaisti
jau
praėjusią
savaitę.
laimėjo bronzos medalius At
N'BA lygą pateko netikėtai — žiuos pasižiūrėti Lietuvos minėtame Denverio dienraš rodžiusius pranešimus, kad
„Jeigu iš 18 registruotų žai
lantos olimpinėse žaidynėse.
DR. JOVITA KERELIS
krepšininkų
pasirodymo
Euro
tyje
pareiškė:
buvo pirmasis ne tik iš Lietu
Barcelonos klubo vadovybė
dėjų gali atvykti tik dešim
Tačiau
pakartoti
tuos
laimė
DANTŲ GYDYTOJA
pos
pirmenybėse.
Pirmą
kartą
„Liūdna,
kad
jam
reikia
išei
vos, bet ir iš tuometinės So
nutraukė su juo kontraktą. jimus, pasak apžvalgininkų, tukas — tai jau blogai", teigė
9625
S.7961
Ave., Htetaory HM*, IL
po
daugelio
metų
jis
čia
jau
ti
nepastebimam.
Ypač,
kai
vietų Sąjungos.
„Aš pats sumokėjau pinigus, galimybių nedaug, nes koman J. Žukauskas.
bus
žiūrovu.
Po
šių
pirmeny
prisimeni
ankstesnius
įvy
Tai.
(706)
5966101
kad būčiau iaisvas, — sakė A. doje nežais Arvydas Sabonis,
A£ turiu daugiau negu tūks
Tačiau jis į ateitį žvelgia vil
bių
jis
skris
į
New
Jersey
vals
kius"...
„Aš
turiu
galvoje
MaValandos pagal susitarimą
Karnišovas — Aš noriu paga Šarūnas Marčiulionis ir Ri tingai, birželio 15 d. rungty
tantį iškarpų iš įvairių JAV
dienraščių bei žurnalų, kurie tiją, nes yra pabroliu Lietuvos gic Johnson, Larry Bird — jūs liau tapti Eurolygos čempionu
mas Kurtinaitis. Du kartus nėse prieš ukrainiečių „Lions"
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
rašė apie Šarūną nuo pat jo rinktinės nario — Artūro Kar girdėjote apie juos, kai jie ir norėčiau būti Barcelonos
pripažintas geriausiu Europos Park Ridge, IL, tikimasi bent 4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL
nišovo
vestuvėse.
Ilgėliau
savo
išėjo. O šis vaikinas, savotiš priešininku"
atvykimo čia dienų. Daugelis
krepšininku A. Sabonis sako 12 žaidėjų.
Pirma* apyl. su Normwe*tem un-to
ji čia vadino „rusu", nes beveik gimtinėje jis bus nuo rugp kai yra daugiau padaręs negu
ELTA pavargęs po alinančių kovų
E.Š. diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
jūčio
mėnesio
vidurio.
anie vyrai — ne tik Amerikos, ^
visiems amerikiečiams tada
™
•
NBA pirmenybėse, o Š. Mar
už prieinamą kainą. Pacientai
atrodė, kad visi Sov. Sąjungos
Beje, Šarūnas Vilniaus uni bet ir pasauliniu mastu", — rie turėjo progą paskaityti aną
4JTUANIC08" RĖMĖJŲ priimami absoliučiai punktualiai.
čiulionis
ir
R.
Kurtinaitis
ap
gyventojai yra rusai.
versitete yra baigęs žurna teigė D. Nelsonas.
rašinį. Tokių žmonių, kaip skritai nustojo rungtyniavę.
BŪRYS AUGA
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tai tikra tiesa ir apie tai Šarūnas Marčiulionis, vargu
Atsimenu, kad jo pirmoji listiką, tačiau šioje srityje be
Tal.706422-6260
(Elta, 06.06)
Kaip praneša klubo iždininnuotrauka
Chicago
„Sun- veik nesireiškė. Tik prieš maž- Amerikoje išgirdo tik tie, ku- ar daug pasaulyje.

NUO DUBYSOS IKI
VORKUTOS

Danutė

Jų niekas

HENRIKAS KUDREIKIS
Maironio s e s e r s ir jo giminaičių l i k i m a s
Tik 206 puslapiai, bet pasa
kyta daug. Tai Maironio gi
minės, netolimų mano kai
mynų, tik a n a p u s Dubysos,
liūdno likimo prisiminimai.
Prie Dubysos ir Lietuvos
dainiaus poeto Mačiulio-Mai
ronio tėviškės jo darbštūs gi
minaičiai Babonai Burneikių
kaime (Betygalos valsč.) turė
jo gražų ūkį.
1941 metai birželio 14-ta.
Staiga vidury nakties kažkas
šūkavo ir liepė atidaryti duris.
Pasipylė smūgiai į duris, pra
dėjo byrėti stiklai. Senelis Babonas bandė įžiebti lempą, bet
staiga kartu su durimis įvirto
rusų karininkas bei vietinės
apylinkės pirmininkas Anta
nas Kučkailis su sėbru Pranu
Šarka.
Kambary sklido keiksma
žodžiai, vaikų verkšlenimas,
senelio" aimanavimas. Už stalo
atsisėdęs, rusų
karininkas
bandė kažką
rašyti.
Su
girgždėjo durys ir į kambarį
įžengė tyli, tvarkingai apsi
rengusi, Maironio sesuo, te
tulė Pranciška. Jos akys buvo
kupinos siaubo. Autoriaus
Mindaugo mama sušuko: „Pa
likit ją ramybėje, ji nepriklau
so mūsų šeimai". J i puolė ant
kelių su mažute Cecile ant
rankų prieš karininką prašyti,
kad neliestų tetos Pranciškos,
nes ji esanti kunigo poeto Mai
ronio sesuo, „Nutilk", — sušu
ko vietinis išdavikas Kuč
kailis.
Buvęs knygnešys, už tai
kalėjęs caro kalėjimuose, sene
lis Martynas Babonas, dėdė
Marcelius Babonas, teta Pran
ciška Mačiulytė ir autoriaus
jauniausia sesutė Cecilija iš
riedėjo iš mylimo Dubysos
krašto ir paliko amžiams
gulėti taigos tyruose. J ų ka
pus sunaikino medžių šaknys
ir jų niekuomet niekas nesu
ras. Vorkutos anglių kasyk
lose žuvęs, autoriaus tėvas
Liudvikas babonas po pen
kiasdešimt metų sugrąžo me
taliniame karste.
Pirmą kartą skaitau tremtinio-vaiko (Mindaugą išvešė 9nerių metų) atsiminimus. Me
tai po metų: nuolatinis badas,
rusų pareigūnų kankinimai ir
pažeminimas. Mindaugo at
siminimai prilygsta Dalios
Grinkevičiūtės atsiminimams,
skirtumas, kad Laptevų jūros
stovyklose ji buvo keliais me
tais vyresnė. Bet likimas
vystėse panašiai žiauriai ir
Komijos
miškuose.
Tėvelį
Liudviką išsiunčia kitur ir
Mindaugas tampa vyriausiu
šeimos vyru. Vasaros metu gy
venimas truputį palengvėja,
nes jis pririnkdavo uogų ir

grybų bei žolės, iš kurių ma
ma išvirdavo šiokios tokios
sriubos. Žiemą badas ir mirtis
žvelgė kasdien. Lietuviai mirė
ir mirė, ypač seneliai ir maži
vaikai.
Supurto vaizdas, kaip Min
daugas aprašo savo džiaugs
mą, radęs prie komendanto
namo išmestas bulvių lupe
nas. Skaitant Mindaugo atsi
minimus, be abejonės, galima
jausti dainiaus Maironio tikro
giminaičio įgimtą
talentą.
Kaip jautriai aprašo savo se
nelio, dėdės, tetos ir savo
mažytės seselės Cecilijos mir
tį ir laidotuves...
Maironio sesuo, teta Pran
ciška
Mačiulytė,
iškeliavo
Anapilin 1943 metais, Velykų
pirmą dieną. Autorius prime
na, kad, kai buvo leista viešai
minėti poeto Maironio vardą,
tuomet buvo teigiama, kad vi
sos trys Maironio seserys pa
laidotos Raseiniuose. Bijota
atskleisti tiesą ir pripažinti
žiaurius bolševikų darbus.
Knygos autorius Mindaugas
Babonas gimė 1932 m. vasa
rio 14 d. Burneikių vienkiemy,
Raseinių apskr. Dar neužau
gęs, paragavo medkirčio duo
nos, vėliau 27 metus dirbo
Vorkutos anglių kasyklų po
žemyje. Vakarais baigė viduri
nę mokyklą. Į Lietuvą galuti
nai sugrįžo 1975 m.
Atsiminimus pradėjo rašyti
1953 metais. Tais pačiais me
tais pradėjo rašyti ir eiliuoti
lietuviškai bei rusiškai. Kny
goje „Eiliavimai i r išspaus
dinta keletas Mindaugo eilė
raščių.
Knyga apima laikotarpį nuo
ištrėmimo iki grįžimo ir įsi
kūrimo Lietuvoje. Čia jis ir jo
šeima vėl išgyveno lietuvių
komunistų neapykantą ir pa
nieką bei persekiojimą. Sūnui
mokyklose nedavė ramybės,
kad jis lanko bažnyčią. Lietu
vių kalbos mokytoja (pavardės
neduoda), turėjusi išmokyti
sūnų rašyti žodį „Lietuva",
buvo persisunkusi neapykan
ta. Ji tarnavo tautos judams.
„Komjaunimo tiesoje" aps
kundė, kad jis rašo žodį
„Dievas" didžiąja raide. Min
daugas pažymi, kad ši moky
toja dabar apdovanota aukš
čiausia kvalifikacija ir dirba
ne paprastoje vidurinėje mo
kykloje, bet žuvusio partizano
J. Lukšos vardą turinčioje
Garliavos gimnazijoje. „Belie
ka tik kreivai šyptelėti", —
baigia autorius.
Mindaugas Babonas „Per kan
čias ir neprarandant vilties" UAB

„Valstiečių laikraštis", Vilnius
1997. Išleista dr. Rožes Šomkaitės
lėšomis.
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JURGIS JANKUS

Buvo tikrai septynios, ir nebuvo matyti kas
jas neša. Nebematęs, kur jos nuėjo. Po kepure pašiurpęs, suplakęs arklius ir nulėkęs. Kai namie nusivilkęs,
tai ne tik marškiniai, bet ir kailinių vilna buvo šlapia.
Visi juokėsi, kad gerai pardavęs kviečius ne vieną, bet
kelias per viršų paėmęs, tai ir ėmė akyse rodytis. Ge
rai, kad tik žvakės, bet ką būtų daręs, jeigu septyni
velniai būtų iš '/.rūmų išlindę. Turbūt j a u sustingusį
arkliai būtų namo parvežę.
Iš visų pusių apšnekėję Dačioliškio pasirodymus
su ketvirtuoju skyriumi sutarėm kurį laiką ramų va
karą nueiti pažiopsoti. Ne visi. bet tik tie, kurie tikrai
norės ir nebijos.
Kai jutau tokį vakarą ateinant, pasakiau ar
čiausiam vaikui, o saulei leidžiantis prie mokyklos
durų jau buvo ne tik visas skyrius, bet dar keli praei
tais metais baigusių. Saulei nusileidus išsitiesėm
ežute, ilgoka eilute į papeikę. Mačiau per laukus ei
nantį senuką. Prie mūsų ežutės sustojo. Kai priėjom,
prakalbino.
— Tai kur mokytojas dabar tuos vaikus vedi ant
nakties? Ar švento Jono vabaliukų rinkti?
Paaiškinau, kad einame pelkių ugnelių gaudyti.

Bindokienė

nepasigedo

Bosnija, Kambodija, Ruan rių organizaciją, pasivadinu
da. Zaire, Gvatamala. Katy- sią „Dolina" (Slėnis-, kurios
nas, Tuskulėnai... Sąrašas pa nariai kasinėja buvusias di
sidarytų labai ilgas, jeigu džiausių mūšių su vokiečiais
pasaulyje būtų įmanoma su Antrojo pasaulinio karo metu
rasti visas vietas, kur oku vietoves, stengiasi surasti ten
pantai
ar
savi
žudikai be tvarkos ir pagarbos už
užkasdavo ( šiuo atveju žodis kastų karių lavonų tapatybę,
laidojo nebetinka) savo aukų pranešti jų artimiesiems ir
lavonus, slaptai, kad niekas palaikus atiduoti perlaidoji
nesužinotų ir nepasmerktų jų mui. Tikima, kad šiuo metu
baisių darbų.
dar gerokai daugiau k a i p 3
Tokių neatrastų, neatpa milijonai žuvusių sovietų ka
žintų, nepagerbtų vietų, be rių kapų nesurasta, niekas jų
abejo, dar gausu mūsų tė likimo nežino, ir niekas tuo
vynėje, k u r sovietijos tarnai. nesirūpina, nebent kuri priva
savi ir svetimi, slėpė savo au ti grupė ar individai. O la
kas: nužudytus partizanus, biausiai šį reikalą ignoravo
nukankintus politinius kali sovietine valdžia, nors jai
nius, nepageidaujamą visuo buvo ne kartą priminta, kad
bioje vietoje (rengtoje supt i:\t.-jt- 1 • M . v r 17 'iiiivvriška . .ivo ,-epr. Tauro apygardos oeiezinio v įiko rinktines menės elementą, kurio nebu vien Novgorodo provincijos
-ilas Šlūgždinis- •Bitinas. Bronius Simona- vo galima jokiomis priemo
partizanai: VytauU,> -J.;-.j<ii>—Sar
A.^inia.- JUCK:'
Mt :KVS
pelkėse bei miškuose, k u r
•>. r \ . i / . v »
vičius ---Serbentas. Juu/as Matulis
;i>;ir;>, Vincas a.ei a — M
įskas—Šermukšnis.
nėmis priversti atsisakyti tė 1941 m. ir vėliau n e t 30
vynės meilės ir kovos už tiesą, mėnesių vyko žūtbūtinės kau
už laisvę. O ką bekalbėti apie tynės su vokiečių daliniais,
žuvusius ar mirusius trem yra žuvę ir be jokios tvarkos
tyje? Tik nedidele dalis tų užkasta per 850,000 sovietų
kapų buvo atrasta, juose armijos kanų.
Oficialiuose
užkastieji tremtinių palaikai sąrašuose yra tik 530.000 pa
parvežti į Lietuvą ir deramai
vardžių, o kitų palaikai neat
palaidoti.
pažįstami, juo labiau, kad ru
Valstybės, kurių kariai ko sai kariai buvo prietaringi ir
vojo ir žuvo toli nuo savo savo tapatybės neįrašydavo
krašto (pvz., amerikiečiai), specialiai tam skirtame, a n t
stengiasi, karui pasibaigus, kaklo dėvimame, pakabutyje.
garbingai perlaidoti jų palai Jie tikėjo, kad ten įrašyta pa
kus savoje žemėje. Jeigu ka vardė atneš nelaimę. Tikroji
rys fronte yra dingęs be nelaime buvo kaip tik tai. kad
žinios, dedama daug pastan dabar niekas negali surasti
gų, kad būtų išaiškintas jo li palaidotųjų tapatybes, o bet
kimas. Žinome, kiek daug sie- kokius kitus ženklus, iš kurių
lojamasi Vietnamo ar Korėjos ieškotojai galėtų atpažinti pa
kare dingusiais Amerikos ka laidotąjį, sunaikino laikas ir
riais, kiek laiko ir išlaidų ski plėšikai ar suvenyrų ieško
riama, kad kaip nors būtų tojai, kurie mėgdavo kapstytis
atrasta, kas su jais atsitiko. šiuose baisiuose kapinynuose.
Tačiau ne visos valstybės taip
stropiai rūpinasi žmonėmis,
Visos tautos, visos kultūros
kurie žuvo, gindami jų laisvę. nuo amžių glūdumos tikėjo,
Paminklą savo žuvusiems kovos draugams Ašmintos kiru, Pagaršvio upelio šlaite, Prienų rajone. 1996.07.21 d.
atidengia buvę Geležinio Vilko rinktinės partizanai Povilas Buzas ir Klemensas Jonyka Su megafonu yra da
bartinis Tauro apygardos vadas J. Matukevičius—Danielius.

PIRMOJI
REABILITACINĖ
SANATORIJA
Neringos miesto meras Sta
sys Mikelis žurnalistams pris
tatė nuo kovo vidurio veikian
čią pirmąją Neringoje reabili
tacinę sanatoriją.
Šios visus metus veikiančios
sanatorijos atidarymas prista
tytas kaip pagrindinis kurorto
metų įvykis.
Reabilitacines Neringos sa
natorijos pristatymo iškilmėse
dalyvavęs Respublikos bron
chinės astmos centro vadovas
ir vienas iš sanatorijos įkūrėjų
Genius Alfonsas Norvaišas
pasidžiaugė, kad pavyko įgy
vendinti prieš dvejus metus
gimusią idėją.
„Ąžuolyno" poilsio namuose
įkurtoje reabilitacinėje sana
torijoje veikia plaučių ligų.
sąnarių ir nervų sistemos ligų
skyriai. Visos sanatorijoje teikiamos
gydomosios
proce

O, kaip dabar paaiškėjo, bu
vusioji Sovietų Sąjunga ma
žiausiai dėjo pastangų, kad
visi, žuvusieji Antrojo pasau
linio karo metu, kariai būtų
suskaičiuoti, deramai palaido
ti. Sovietija žmogaus nie
kuomet nevertino: nei sveti
mo, nei savo. Visi buvo
lengvai atmetami, kai tik nus
tojo savo naudingumo bol
ševikiniam režimui. Tuo j a u
seniai įsitikino pavergtų tau
tų gyventojai, pagaliau tai
pradeda suprasti ir vaka
riečiai. Vienok, paskaičius
./The Christian Science Monitor" dienraštyje 'birželio 11
d.)
straipsnį
..Russians
Search For World War II's
Missing in Action", iš naujo
supurto pasibaisėjimas ir nu
švinta įžvalgumas: argi galėjo
sistema, taip beatodairiškai
nevertinusi savo žmonių, iš
likti?

grigališkojo giedojimo choro
„Scola gregoriana Vilnensis"
kompaktinė plokštelė „Laetare". Išleistoji kompaktinė
plokštelė. į kurią įtrauktos Ve
lykų bei Atvelykio giesmės,
yra pirmasis šitaip išleistas
grigališkojo choralo įrašas Lie
tuvoje.
Grigališkojo choralo giedo
tojų ansamblis susikūrė Atgi
mimo laikais ir pasivadino Šv.
Kazimiero koplyčios grigališ
kojo choralo studija. Po kon
certo pirmasis ansamblio va
dovas Dainius Juozėnas pa
dėkojo vyskupui Juozui Tu
naičiui ir mons. Kazimierui
Vasiliauskui už paramą. Cho
ras kiekvieną sekmadienį Vil
niaus katedroje gieda griga
liškąsias Mišias, talkina reli
ginių švenčių metu, organi
zuoja ir veda grigališkojo cho
ralo kursus. Nuo 1995 metų
Straipsnyje rašoma apie pri
Balandžio 23 dieną Vilniaus Vilniaus grigališkojo choralo vačiai nuo 1988 m., Gorba
menininkų rimuose koncerto giedotojams vadovauja Daina čiovui šiek tiek
atleidus
metu buvo pristatyta Vilniaus Adamkevičiūtė.
varžtus, susikūrusią savano

dūros pritaikytos šių ligų gy
dymui.
Sanatorijoje veikia masažo,
fizioterapijos, procedūrinis, in
haliacinis kabinetai, vaistinė,
sauna, baseinas. Šią vasarą
taip pat bus įrengta gydomo
sios fizioterapijos salė. druskų
kameros, vonios.
Žurnalistams pristatydamas
sanatoriją
Neringos
meras
teigė, kad Cia nemokamai tei
kiamos pasaulinius sveikatos
apsaugos reikalavimus atitin
kančios paslaugos.
Pirmąjį ligonio apsilankymą
sanatorijoje
kompensuoja
„Sodra". Lar dantis sanatori
joje a n t r ą kar:ą per metus ke
lialapis 18 dienų kainuoja
1.089 Lt.
GRIGALIŠKOJO
GIEDOJIMO
PLOKŠTELĖ

— Nepagausite. Niekas, ponas mokytojau, nepagavo, nepagausite nėjus.
—Žinau, kad rankomis j a s nepagaunamos. Mes
tenorime akimis pagaudyti.
— Akimis tai galima, žinoma, tik jeigu jos išeina
pasirodyti. Bet šiandien gali ir išeiti. Akimis gaudyda
vau ir aš, — nusuko kalbą į save. — Gal ir t a m s t a jau
pažįsti senąją Liaudiškienę. vriena jos d u k r a i t ė patamstą į mokyklą eina. Kai jų karves ganiau
bėgdavau ir aš pagaudyti. Ne vien akimis. N a m i e te
bebūdamas jau girdėjau, kad Dačiolišky nuskendusiu
vokiečių vėlės nerimsta. Kai gražūs vakarai, išei
nančios pasidairyti. Sako, gal pasiseks kokį kvailiuk
įsivilioti. Kai atėjau karvių ganyti, ėjau ir aš pasi
žiūrėti. Iš pradžių bijojau, kad neįsitrauktų,bet ėjau
Smalsius traukė. Paskum, kai jau pamačiau, a t s i v y 
davau ir Onutę. Ji buvo drąsesnė už mane. Visiška
nebijojo. Reikėjo už rankos palaikyti, kad neben*4
pasigauti, ir paaugę ateidavom pažiopsoti. Ne visada
jos pasirodo. Būna metų, kai visai neišeina.
— Šiemet mačiau, — įsiterpiau.
— Kad jau matei, gal ir vėl pamatysite. Kai dabar
akivarų nebėra, gal pasiseks ir pagauti, — nusijuoki
pamojavo ranka ir nuėjo, o mane trenkte nutrenkė
lyg antrą kartą būčiau sutikęs Severiuką.
Tą vakarą prasėdėję iki vidurnakčio grįžome niek •
nepešę, o vėliau matėm. Ne vieną vakarą, bet net tris
ar keturis. Ne po daug, bet po vieną, po dvi. Vaiką:

nusprendė, kad pasidairyti išleidžia tik Dačioliškučius. Vokiečių nebeišleidžia. 0 gal ir jie patys pa
vargo.
Dabar, kai jau baigiu perrašyti ir tvarkyti, ką per
tuos kelis mėnesius buvau susirašęs iš Onos Liaudiškienės pasakojimų ir kai apie vidurnaktį pavargsta
mintis, užgesinu šviesą, žiūriu į tamsoje paskendusį
Dačioliškį ir mėginu atspėti, kodėl ji niekur niekada
neužsiminė, kaip juodu su Severiuku eidavo papelkėn
peikiu žiburėlių žiūrėti ir ką tėvai paskum sakydavo.
O gal su Severiuku ir nebeidavo Tik gal su tuo kitu,
kur dar prieš Severiuką buvo.
Tą sekmadienį, kai jau buvau prie paties galo. net
į bažnyčią nebenuejau. Ir nenuėjau tik todėl, kad ne
susitikčiau su Liaudiškiais, kad nekviestų pas save,
kad nevestų į kietį rodyti Severiuko palikimo. Tebebijojau to graudulio.
Apie vidurį savaitės rankraštį pabaigiau ir pada
viau mergaitei, kad parneštų močiutei pasiskaityti.
Laukiau, ką pasakys, bet atėjo ir šeštadienis, o mer
gaitė ir neatnešė ir nieko nepasakė. Galvojau, kad dar
neperskaito, o gal rašinys taip nepatiko, kad net ir
pati nežino ką daryti. J akis nenori pasakyti, o kaip ki
taip grąžinti neišmano. Praeitą sekmadienį aš neiš
drįsau į bažnyčia nueiti, kad nereikėtų susitikti, o šį
sekmadienį gal pati nenueis. Ir aš pats dar nebuvau
apsisprendęs eiti, ar dar vieną sekmadieni namie
pasėdėti.

kad būtina mirusius pagerbti,
palaidoti, nes kitaip jų vėles
neras ramybes ir kitame pa
saulyje, o galbūt grįš ir keršys
gyviesiems už šios paskutines
paslaugos neatlikimą. Žino
ma, sovietijos apaštalai skel
bė, kad žmogus neturi sielos.
kad nėra jokios amžinybės,
tad ir mirusiųjų ar žuvusiųjų
negerbimas galbūt tokioje kul
tūroje yra natūrali a p r a i š k a .
Sovietija mėgo statyti pamink
lus savo ..herojams", jų pama
t u s išliedama melu
Apie baisias rusų fronto są
lygas jau kelis k a r t u s buvo
r a š y t a ir „Drauge": prisimin
kime tik Juozo Kuliuko atsi
minimus, spausdintus atkar
poje. Tad, paskaičius statis
tiką apie begalinius sovietų
karių kapinynus Novgorode
ar kitur, pirmoji mintis yra:
tai buvo mūsų ir visos žmo
nijos priešai, kodėl t u r ė t u m e
baisėtis jų likimu... Vienok
žmogus, ne muse. Jo likimas
ir j a m rodoma nepagarba vi
sus mus vienodai skaudina.

Kai ėmė temti, kažin kas paklebeno duris. Buvo
Liaudiškis. Pasakė, kad rytoj neišeičiau. Sakė keliai
pabiurę. neišbrendami. Takučiai irgi. Jis pasuks ir
paims.
Nenorėjau, bet atsisakyti buvo nepatogu, tai
padėkojau už rūpestį ir pažadėjau laukti.
Kiek nustebau, kad senieji nevažiavo. Tik abu jau
nieji. Maniau, kad bus sunegalavusi, ar rimčiau susir
gusi.
— Ne. — paaiškino jaunoji Liaudiškienę. Pasiliko
namų pažiūrėti. Mudvi retai kada abi išsirengiam Tai
ji, tai aš pasiliekam. Ir liepė tamsta būtinai parsivežti.
Sakė. norinti dar pasišnekėti. Žinoma, jeigu kur iors
kitur nesi susitaręs.
Susitaręs nebuvau, tai iš bažnyčios ir parvažiavai
kartu su jais. Tada ir paaiškėjo, kodėl senoji nevažia*
į bažnyčią. Ji visą laiką virė, kepė. čirškino ir paruošė
nebe pietus, bet visą puotą. Ir tai už tai. ką persk.utė.
Sake: ir juokiausi, ir verkiau, ir vėl anos dieno* prieš
akis išriedėjo kaip pavasari viščiukai, švelnus,
pūkuoti. Net ir tai. kas tada dyguliais varstė, per laika
į vilnos švelnumą išvirto.
— Kad aš nieko nepadariau. — mėginau teisintis
— Tik surašiau, ką sakei. Gal net ir ne taip kaip sa
kei. Ne sykį trūko tokių pačių žodžiu.
.
(Bus d a u g i a u '

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. birželio men. 13 d.
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KĄ GALIMA VEŽTIS Į LIETUVĄ?
Atsivėrus Lietuvos sienoms,
astebimas didėjantis turistų
-rautas, t a r p kurių didele dais išeivijos lietuvių, skuban
čių aplankyti protėvių žemę.
Dalis užsieniečių
atvyksta
larbo, sporto, mokslo a r gydi:nosi tikslais, kiti vyksta tran
zitu per Lietuvą. Vis daugiau
Lietuvos ir J u n g t i n i ų Ameri
kos Valstijų piliečių, rezidavu
sių ne Lietuvoje, atvyksta pas
toviam gyvenimui į Lietuvą.
žinoma, s u n k u ir išvardinti vi
sus apsilankymų bei kelionių
tikslus, tačiau kiekvienas at. ykstantysis į Lietuvą su savi
tu atsiveža ir įvairios paskir'ies daiktų, k u r i e skirti asmeliniam naudojimui a r kitiems
•jksiams. K a d sureguliuotų
keleivių vykimą ir atitinkamai
ų daiktų g a b e n i m ą per Lietu
vos Respublikos sieną bei už
širstų kelią valstybės vidaus
rinkos p a ž e i d i m a m s , š.m. kovo
j dieną Lietuvos Respublikos
vyriausybė p r i ė m ė nutarimą
\'r. 199 dėl m u i t o režimo ke
leiviams, v y k s t a n t i e m s per
Lietuvos Respublikos sieną,
ustatymo. Šis n u t a r i m a s įsi
galiojo n u o š.m. balandžio 1
! ienos.

tinė reikalauja mokėti muito
mokestį, kuris gali būti 10
procentų ir daugiau viršytos
vertės. Maisto produktų kiekis
y r a taip pat ribojamas. Saky
sime, negalima įvežti daugiau
kaip 2 kg kavos. 3 kg šokolado
gaminių. 1 kg cukraus. Jei
keliaujantis asmuo yra ne jau
nesnis kaip 18 metų, leidžia
ma įsivežti 1 litrą degtines ar
kitų stiprių alkoholinių gėri
mų. 3 litrus vyno, 5 litrus
a l a u s . 200 vienetų cigarečių.
Kiti maisto produktai, išsky
rus
paminėtus, gali
būti
įvežami už sumą. nevirši
jančią 200 litų.
Asmenys, laikinai atvyk
s t a n t y s į tarnybinę komandi
ruotę a r dirbti pagal darbo su
t a r t i s , mokslo, sporto a r kitais
tikslais, gali be muito įsivežti
visus darbo įrankius, reikme
nis bei įsikūrimo Lietuvoje
b ū t i n u s daiktus. Tačiau Lietu
vos muitinei reikia pateikti
įrodančius atvykimo tikslą do
k u m e n t u s , pvz.: darbo sutartį,
kvietimą tarnybinei koman
diruotei, kvietimą mokytis ir
1.1. Pačioje muitinėje taip pat
reikia užpildyti specialius lai
kino įvežimo dokumentus.
Norėdami išvengti kelionėse
Užsienio šalių piliečiams,
Kylančių n e s u s i p r a t i m ų , ker- nutarusiems persikelti pasto
•ant Lietuvos Respublikos sie viam gyvenimui į Lietuvą bei
ną,
pabandykime
trumpai būtinai įstatymų
nustatyta
įpžvelgti. kokius daiktus ir t v a r k a gavus leidimą pasto
kokiomis sąlygomis galima v i a m gyvenimui Lietuvoje, yra
..ežti į Lietuvos Respublikos laisvai "leidžiama įsivežti jų
•ritoriją.
asmeninį turtą. Šiuo atveju.
Be muito mokesčio keleivis, Lietuvos muitinei reikia pa
vykstantis j Lietuvos terito- teikti dokumentus, išduotus
i ;.ją. gali įvežti visus asmeni- Lietuvos Respublikos Vidaus
• io naudojimo reikmenis. Visų reikalų
ministerijos,
kurie
pirma, tai reikalingi kelionėje įrodo teisę pastoviam gyveni
drabužiai ir higienos prie- m u i Lietuvoje. Lietuvos Res
'>nes. kosmetikos reikmenys publikos piliečiai, kurie už
ir vaistai. Leidžiama įvežti ir sienyje gyveno ilgiau kaip 1
įsmeninio naudojimo juvely m e t u s , laisvai, be muito gali
rinius dirbinius. Tačiau tik po įsivežti savo turtą. Muitinei
vieną skirtingą juvelyrinį ga reikia pateikti dokumentus,
mini, k u r i ų b e n d r a masė ne- įrodančius, kad Lietuvos pilie
. ušytu 50 g r a m ų svorio. Inva tis tikrai gyveno užsienyje il
giau kaip 1 metus. Nesvarbu,
lidai gali ir privalo laisvai
ar Lietuvos pilietis, ar už
įsivežti visą j i e m s reikalingą
sienietis, atvyksta pastoviam
medicininę įrangą. Asmeni
gyvenimui į Lietuvą, būtinai
niai apdovanojimo ordinai,
reikėtų prisiminti, kad visą
ženklai bei prizai taip pat lais
asmeninį turtą galima įsivežti
vai yra įvežami į Lietuvą. As
tik per 3 mėnesius nuo atvyki
meniniam sportiniui invento
mo į Lietuvą dienos bei pa
riui — a r t a i b ū t ų burlentė, a r
teikus Lietuvos muitinei as
žvejybos reikmenys — nėra
meninio turto daiktų sąrašą.
raikomi jokie muitai. Taip pat
iaisvai leižiama įvežti po Kokie daiktai galėtų būti trak
tuojami kaip asmeninis tur
vieną vienetą įvairios audio —
video a p a r a t ū r o s bei kompiu tas? Tai baldai ir kiti būsto
terines technikos. Fotografijos reikmenys, buitinė — elektro
mėgėjai gali laisvai įsivežti po ninė technika, asmeninio nau
2 foto a p a r a t u s bei fotojuostų. dojimo transporto priemones
Be abejo, y r a s u n k u aprašyti 'automobilis, motociklas ir
visus a s m e n i n i ų daiktų pava 1.1.), profesinė įranga, kolek
dinimus, t a č i a u norėtume pa cionavimo objektai bei visi
brėžti, k a d Lietuvos muitinė šiame straipsnyje paminėti
leidžia įsivežti visus aki daiktai.
vaizdžius asmeninio naudoji
Norėtume prirrv įit. kad Lie
mo d a i k t u s , reikalingus ke tuvos Respublikos ir užsienio
lionėje.
valstybių valiuta bei vertybi
Kita d a i k t ų grupė, kuriuos nei popieriai. įvežami į Lietu
galima įsivežti į Lietuvos te vos Respublikos
teritoriją,
ritoriją — t a i visi daiktai, ku taip pat yra neapmokesdinarie- nėra skirti pardavimui ar mi. Iš Lietuvos
negalima
gamybai. Tai gali būti įvairios išvežti daugiau kaip 5.000 litų
dovanos, maisto produktai ir grynais. Lietuvos muitinėje
1.1. Tačiau be muito leidžiama reikia deklaruoti įvežamą ar
.-•>/-. daiktų, kurių bendra išvežamą užsienio valiutą, jei
verte neviršija 3.000 litų. Už Lietuvos banko nustatytas tos
įvežamus d a i k t u s , kurių vertė valiutos ir lito santykis viršija
viršija 3.000 litų sumą. mui 40.000 litų sumą.

M^ksas Kubilius. 8 mėn amžiaus. Andriaus ir Lyanos <Ancev>ciutės>.
eyv Palos Heights, IL. pirmasis sūnelis
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REALMART II, Ine
6602 S. Pulaski Rd
Chicago.ll 60629

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

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkim© bei pardavime, mieste ir
pnemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI

Čikagos lietuviukai klausosi „Šypsenėles" koncerto Jauni-io centre.

TARP MŪSŲ KALBANT
GAL MIGLIN, KO GERO,
BUVO MIGLINAS?
Čikagos laikraščiai daug
rašė ir teberašo apie Lee Miglin nužudymą. Rašė ir dar vis
rašo, ir kitų miestų laik
raščiai. Pranešinėja apie jo
mirtį radijo, televizijos laidos.
Milijonierius Lee Miglin, 72
metų amžiaus, buvo nužu
dytas savo namuose, presti
žinėje apylinkėje, ne per toli
nuo miesto centro. Policijos ty
rinėjimai apima kone visą
JAV teritoriją siekiant už
sienio valstybes. Deja, iki šiol
nepavyko nieko tikslesnio nu
statyti.
Vargu a r galima guldyti
galvą už Lee Miglin vardo ir
pavardės lietuviškumą. Var
das tai j a u tikrai nelietu
viškas. Tačiau pavardė skam
ba gan lietuviškai. Juk buvo
Miglinu Lietuvoje. Tikriausiai
jų ir šiais laikais tebėra. Taip
gi jokia naujiena išgirsti tokią
pavardę ir išeivijoje. Pagaliau,
čia pat Čikagoje gyvena Mi
glinu šeima.
Lee ir Marilyn Miglin yra
plačiai pasižymėję žmonės.
Lee Miglin paliko ryškius
pėdsakus nekilnojamo turto
pirkimo, pardavimo ir išvys
tymo srityje. J i s ketino Či
kagos miesto centre pastatyti
pasaulyje
aukščiausią pa
statą. Šiam sumanymui kelią
pastojo nepalankiai susiklos
čiusios ekonominės sąlygos.
Marilyn Miglin yra pagar
sėjusi kosmetikos ir parfume
rijos pasaulyje. Apie jos če
kiškąją kilmę buvo ne kartą
rašyta spaudoje.
Laikraščiai, skelbdami pir
mąsias žinias apie tragiškąjį
įvykį, teigė, kad Lee Miglin
tėvas, atvykęs iš Čekoslova
kijos, dirbo Westville anglių
kasyklose. Kiek vėliau, tuose
pačiuose laikraščiuose jau
buvo rašoma, kad Lee Miglin
yra lietuvio emigranto sūnus.

grafijos tarnyba. Prieš maždaug 20 metų čia lankėsi Algimantas Kezys ir Vladas Bū
tėnas, ieškodami lietuvių emi
grantų pėdsakų. Jiems pavyko
surasti nevieną lietuvių kil
mės asmenį. Vlado Būtėno re
portažai buvo spausdinami
„Draugo" dienraštyje.
Rašantysis vieną dieną Či
kagos miesto centrinėje biblio
tekoje vartė telefono abonentų
knygas. Danville telefono kny
goje y r a pažymėti ir Westville
gyvenančiųjų adresai bei tele
fono numeriai. Paviršutiniškai
pavarčius telefono knygos la
pus, teko užtikti nemažai lie
tuviškų pavardžių. J ų tarpe
du Miglinai. Gal, ko gero, jie
yra Lee Miglin giminaičiai?

Lee Miglin fyuvo nužudytas
gana neaiškiomis aplinky
bėmis. Jo mirties kaltininkas
dar nėra išaiškintas. Reikia
manyti, kad jis/bus išaiškintas
ir atitinkamai nubaustas.
Mums, lietuviams, lieka vie
nas nevisiškai išspręstas klau
simas: ar tikrai Lee Miglin
galima laikyti lietuvių kilmės
amerikiečiu? Jis pats, atrodo,
lyg ir vengė atsakyti į tokį
klausimą. Žinia, šiame laisvių
krašte kiekvienas turi teisę
savaip galvoti, savaip gyventi
ir pagaliau savaip vertinti sa
vo įgimtą tautybę. Vienok bū
tų įdomu patyrinėti Miglin
šeimos praeitį ir dabartį. Yra
pakankamai aišku, kad vienas
jų, kažin kada išklydę iš Lie
tuvos, dirbo anglių kasyklose.
Jis vėliau, tikriausiai truputį
prasigyvenęs, sukūrė šeimą.
Vienas tos šeimos narys,
išvykęs į Čikagą, tapo milijo
nieriumi. O kur kiti jo broliai
ir seserys? Beje, jų buvo šeši.
Kaipgi jiems pavyko, ką gi jie
ir jų prieauglis beveikia? Būtų
verta plačiau susidomėti ir
Westville gyvenusiais ir tebe
gyvenančiais lietuviais. Jų su
Rašančiajam atrodo, kad Mi
organizuota Šv. Petro ir Povilo
gi in ankstyvesnioji pavardė
parapija kaip tik šiemet mini
tikriausiai buvo Miglinas. Ga
100 metų gyvavimo sukaktį.
lima įtarti, kad jo tėvas, o gal
Tikrai būtų įdomu išryškinti
ir jis pats. ėmė ir sutrumpino
vieną lietuvį emigrantą, kuris
savo pavardę. Kai kuriuose plušo anglių kasyklose, o pas
laikraščiuose buvo nurodyta kui sukūrė šeimą. O vienas
Lee Miglin gimimo vieta: tos šeimos narys, „išėjęs į
Westville. IL. Buvo parašyta, žmones", tapo labai turtingu
kad jo tėvas ir jis kadaise dir ir vertingu žmogumi. Regis,
bo anglių kasyklose. Westville tokia studija, tarp mūsų kal
yra daugiau kaip 100 mylių į bant, būtų naudinga ne tik
pietus nuo Čikagos. Miestelyje mums, bet ir kitiems. Pa
priskaičiuojama apie 4,500 gy vyzdžiui,
nagrinėjantiems
ventojų. Lietuvių enciklopedi emigrantų gyvenimą. Gal, sa
joje rašoma, kad čia kadaise kau, kas nors iš mūsų studi
gyveno daug lietuvių. Taip pat juojančio jaunimėlio galėtų su
yra pažymėta, kad lietuviai sidomėti tokio pobūdžio studi
yra dažnai išrenkami į vietos
valdžios vadovaujančius pos ja.'
Petras Petrutis
tus. Enciklopedijoje yra įdėta
ir vietos lietuvių pastangomis
pastatytos Šv. Petro ir Povilo
REMKIME
bažnyčios foto nuotrauka. De
LIETUVYBĖS
ja, pastaruoju metu beveik
IŠLAIKYMĄ
nieko negirdima apie WestKARALIAUČIAUS
ville lietuvius. Nieko negirdi
KRAŠTE
ma ir apie Danville lietuvius.
Šiame, netoli esančiame, dau
Mažosios Lietuvos Lietuvių
giau kaip 100,000 gyventojų
mieste prieš daugelį metų draugija Čikagoje narių susiveikė Aleksandro Rozancovo rinkime gegužės 4 d. Balzeko
vadovaujama Lietuvių Biblio- Lietuvių kultūros muziejuje

Nuotr. Zigmo Degučio

Bu*. 773-585-6100
Fu. 773-585-3997

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

Pager 773-308-0307

priėmė jos valdybos pasiūlymą ,
remti Karaliaučiaus krašto
MISCELLANEOUS
lietuvių jaunimą.
Remsim visas organizacijas
ELEKTROS
Karaliaučiaus krašte, kurios
[VEDIMAI—PATAISYMAI
moko lietuvių kalbą, supažin
Turiu Chicagos miesto leidimą.
dina su Lietuvos papročiais,
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
tradicijom, aplinka, geografi
773-779-3313
ja, istorija (ypač su Mažosios
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Lietuvos istorija ir jos įtaka
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
Didžiajai Lietuvai), kad vaikai
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
galėtų didžiuotis to krašto
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
praeitimi. Tas kraštas davė
FRANK ZAPOLIS
pirmąją lietuvišką knygą —
32081/2 West 95th Stre«t
kunigo Martyno Mažvydo ka
Tel. (708) 424-8654
tekizmą. Tame krašte gimė
(773) 581-8654 pirmasis didysis lietuvių, o
drauge ir pasaulio masto, poe
B&D
tas Kristijonas
Donelaitis.
Liguor and Lounge
Tame krašte išleista pirmoji
6600S.Kedzie
lietuvių kalbos gramatika,
Chicago,
IL 60629
parašyta Danieliaus Kleino.
773-925-6264
Tas kraštas lietuvių tautai
davė didįjį mąstytoją, filosofą,
LKhuanian Music
rašytoją, tautinės sąmonės
& Dancing
žadintoją Vilių Storastą —
Vydūną. Čia gimė ir augo di
Rfrr^iiBlBvtwsimo»Bn»,tegaiJAV
dysis Mažosios Lietuvos pat
gyventoja, ieško pensininko amžiaus
riarchas, patriotas, nepailstas
žmogaus- nerūkančio, kun galėtų
kovotojas su pavergėju, Mar
prižiūrėti, globoti ir atikti visus darbus
tynas Jankus. Tas kraštas
jo namuose. Vairuoja automobilį.
taip pat davė ir daugelį kitų
Tel. 773-436-4943. Rene
kultūrininkų bei visuomeni
Moteris 50 m. ieško darbo.
ninkų. To krašto jaunimas
Gali slaugyti ligonius.
turi žinoti, kad mūsų protėviai
Padėti namų ruošoje.
narsiai kovojo su vokiečių orSkambinti tei. 773-927-9056
dinu,kuris skelbėsi norįs apk
rikštyti, bet ugnimi ir kalaviju
(Galima palikti žinute,)
naikino Mažosios Lietuvos gy BMBUBBBBBaHBBBBBBl
• • • • •HBM
ventojus. Liūdna ir skaudu
PRIE T A R I N d
mums visiems šiandien, kad
P R i V f NAMF KAD !-,'AND FN
P F rj K T A D ' r M ">l
kraštas, tiek daug davęs lietu
''
vių kultūrai, kraštas, kuris
pagal Potsdamo konferencijos
susitarimą tik laikinai palik
tas Sovietų Sąjungai adminis
truoti, kad t a s laikinumas te
besitęsia.
•

Draugija turi savo atstovus
Lietuvoje, kontaktus su Kara
liaučiaus krašto lietuvių kal
bos mokytojų sąjunga ir esa
me pradėję pirmus žingsnius
mūsų tikslams įvykdyti —
remsim Karaliaučiaus krašto
jaunimo stovyklavimą Lietu
voje. Yra per šimtas vaikų,
kurie norėtų patekti į stovyk
las Lietuvoje ir gauti progos
mokytis lietuvių kalbos, susi
pažinti su pačia Lietuva, jos
istorija, geografija ir bendrau
ti su lietuvišku jaunimu iš
kitų šalių. Šiais metais vėl
veiks stovykla Lietuvos pajū
ry, Giruliuose. Jos tikslas yra
pamokyti užsienio lietuvių
jaunimą lietuvių kalbos, isto
rijos, geografijos. Stovykla ati
tinka mūsų draugijos tiks
lams. Stovyklavimas vyks lie
pos mėnesį ir tęsis tris sa
vaites. Dėl lėšų stokos mūsų
draugija galės remti tik de
šimt vaikų šią vasarą, bet ti
kimės, kad skaičius bus padi
dintas ateinančiais metais.
Norėtume remti jaunimo mo
kytojus ir prisidėti prie mo
kyklinių priemonių parupinimo. Ta pagalba bus atlikta,
kai gausime smulkesnių žinių
iš mokytojų draugijos apie jų
veiklą ateinantiems mokslo
metams. Kiek mes galėsime
paremti pasišventusius lietu
vybės puoselėtojus Karaliau
čiaus krašte, iš dalies priklau
sys, kiek mūsų draugijos na
riai bei mūsų rėmėjai galės
prisidėti prie šio lietuvybės
išlaikymo darbo Mažojoje Lie
tuvoje.

GREIT
PARDUODA

KMIECJK REALTORS
7922 S. P U I M U Rd.

4365 S. Archer Av*.

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

MISCELLANEOUS
Pigiai ir greitai išvežam
šiukšles, kraustom baldus,
nugriauname ir pastatome
garažus, verandas (porch).
Kreiptis: tei. 773-737-2674
arba 773-847-6046

V A L O M E
KILIMUS, BALDUS
IR G R I N D I S
j. BUBNYS
773-737-5168

BUTAI K A Ū N g
parduodami naujai remontuot su visais
patogumais: uosio parketas, aukštos
lubos.
1 LAISVĖS ALĖJA 88kv.m.. 3a.,
balkonas; $46,000
2. VILNIAUS GATVĖ 200kv.m„
3-4a . židinys: $86,000

BUTAI KLAIPĖDOJE
TEATRO AIKŠTĖJE, naujai remontuoti,
su visais patogumais
1. 100 kv m . 4 kambariai, bafconas;
$86,000
2. 113 kv. m., aukštos lubos, pirtis, vonia
su masažais: $55,000

"

tel 011-3170-7-223042
fax 011-370-7-206401
e-mail: baltic_clipper9pikuolis.omnftel.net

Aš jau žinau, kad
geriausia reklamuotis
„Drauge", nes tada
apie tave sužinos visi
užsienio lietuviai .-"0

AUKA ..Draugo" paramos fonciuiyra lietuvybės laidas ateities kartoms

DRAUGAS
4545

W63rd

FOUNDATION

St.Chicago,

Būsime dėkingi, jei galėtu
mėt savo auka prisidėti prie
mūsų darbo Karaliaučiaus
krašte. Siųskite aukas šiuo
adresu: -Karaliaučiaus krašto
lietuvybei", 1394 Middleburg
Court, Naperville, IL 605407011.
Vilius Trumpjonas
Valdybos pirmininkas

IL

60629

DRAUGO REKLAMA
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LAIŠKAI
RENGIAMA MONOGRAFIJA
APLE IŠEIVIŲ KNYGŲ
LEIDYBĄ
Vilniaus universiteto Komu
nikacijos fakulteto Knygotyros
katedros vyresnysis asistentas
dr. Remigijus Misiūnas rengia
monografiją apie išeivių kny
gų leidybą Vakarų Europoje
1945-1952 m. ir prašo atsiliep
ti visus, turinčius informacijos
apie to metų knygų leidybą.
Atsiminimai, turimų doku
mentų, laiškų kopijos būtų be
galo vertingos, net jei atrodo,
kad jos neesminės. Kitąsyk
menka smulkmena padeda
baigti didelį paveikslą.
Taip pat reikalinga informa
cija ir apie vėlesnių metų lei
dybą visuose lietuvių telki
niuose, nes išeiviškos knygos
tyrimas tęsiamas toliau. Jei
Jūsų ar Jūsų artimųjų archy
vus, kuriuose yra tokios infor
macijos jau persiuntėte į Lie
tuvą, būčiau dėkingas už ži
nią, kur konkrečiai, nes šiuo
archyvų grįžimo metu jų pėd
sakus nelengva rasti.
Laiškus galima siųsti to
kiais adresais: dr. Remigijus
Misiūnas, M.K. Čiurlionio 1/230, 2009 Vilnius, arba: dr. Re
migijus Misiūnas, Komunika
cijos fakultetas, Universiteto
3, 2734 Vilnius, arba: remigijus.misiunas@kf. vu.lt.
Remigijus Misiūnas
Vilnius

baltų įtraukimą i NATO. As
nežinau, kiek kanadiečių lie
tuvių skaito' „Draugą", bet
reikėtų ir juos išjudinti, para
ginti, kad susirūpintų Lietu
vos priėmimu į NATO. Kana
dos parlamentas galėtų įvesti
panašią rezoliuciją, kaip HCR
10, arba SCR 29. Kanada
turėtų mus remti, o to krašto
lietuviai priminti savo vyriau
sybei šį svarbų reikalą.
Saulius Anužis
Lansing, MI
AMERIKIEČIAMS
DUOKIME TIKSLIĄ
INFORMACIJĄ

PROVOKACIJA AR
GALIMYBĖ
Izraelio ambasadorius Lietu
vai Odei Ben-Hur, reziduojan
tis Rygoje, pageidaująs, kad į
Lietuvą atvyktų mokytojai iš
Izraelio, kurie „be iškraipy
mų" supažindintų Lietuvos
moksleivius su lietuvių ir žy
dų santykių istorija („Drau
gas", 1997.05.21). Įžūli pro
vokacija, sau pagalvojau.
Porą savaičių vėliau gau
tame, bet ankstyvesnės laidos
dienraštyje su įdomumu per
skaičiau Algirdo Landsbergio
rašinį, kuriame plačiai cituo
jamas naujasis Lietuvos Res
publikos Seimo Žmogaus tei
sių ir tautinių mažumų ko
miteto pirmininkas Emanue
lis Zingeris. Aprašomajame
Zingerio pranešime primena
ma, kad istorinė Didžioji Lie
tuvos Kunigaikštija šimtme
čiais buvo prieglauda iš visos
Europos atvykusiems žydams,
kurie ieškojo ir rado užuovėją
nuo persekiojimo ir priešiš
kumo. „Dauguma dabar Lietu
voje gyvenančių žydų yra po
kariniai imigrantai iš Sovietų
Rusijos ar Ukrainos, jau ne
bemokantys jidiš kalbos ir be
veik nieko nebežinantys apie
žydų kultūrą" („Draugas",
1997.05.171, Antroji dalis, psl.
1).
J a u minėto ambasadoriaus
mintis gal ir verta didesnio
dėmesio. Aišku, ją reiktų pra
plėsti ir turėti mokytojų apsi
keitimo programą. Iš Izraelio
atvažiuotų mokytojai į Lie
tuvą ir ne tik lietuviams, bet
ir žydams, kalbėtų apie santy
kių istoriją. Lygiagrečiai lietu
viai mokytojai iš Lietuvos bū
tų kviečiami į Izraelį ir ten
nušviestų lietuvių ir žydų san
tykių istoriją. Nereiktų stebė
tis, kad, šiai programai esant
sėkmingai, ilgainiui ir arabai
norės vykti į Izraelį ir juos mo
kyti arabų-žydų santykių isto
riją. Tai būtų stebuklingai
gražu.
Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, Michigan
KUR KANADOS
LIETUVIAI?
Perskaičiau „Drauge", gegu
žės 29 d. Algio Rimo straipsnį,
kuriame buvo rašoma, kad
JAV ir Danija labiau linkusios

Malonu skaityti didžiuo
siuose amerikiečių dienraš
čiuose, ypač pirmajame pusla
pyje, žinias apie Lietuvą, apie
jos reikalus, apie asmenis, ku
rie rūpinasi jos ateitimi. Deja,
nemalonu skaityti, kai ameri
kiečiams duodami klaidingi
faktai, pažeidžiantys Lietuvos
Seimo ir jo pirmininko Vytau
to Landsbergio orumą, suda
rant korumpuotos politikos
įvaizdį.
„Chicago Tribūne" 1997.06.08 laidoje pirmame ir 13 pus
lapyje patalpintas platus Casey Burko straipsnis, su spal
vota Valdo Adamkaus nuot
rauka, pavadintas „Lithuania
May find president in Hinsdale". Straipsnyje duodama
plati informacija apie kandi
datą ateinančiuose rinkimuo
se į Lietuvos respublikos pre
zidento postą Valdą Adamkų.
Straipsnyje nurodoma, kad in
formacija gauta iš Jono
Račkausko ALTo pirmininko.
Dėl Valdo Adamkaus kandi
datūros „blokados" Lietuvoje
rašoma" „The Lithuanian par
lament headed by Vytautas
Landsbergis, another presidential candidate, recently rewrote the Constitutįon reąuiring a three-year residency for
presidential candidates, according to John Račkauskas,
president of the Lithuanian
American Council in Chicago".

A.tA.
PETRAS PRANIS
PRANSKIETIS
Gyveno Vištoje, Californijoje.
Gimė Lietuvoje 1914 m. sausio 1 d., Bebrujų kaime,
Šeduvos valse. Panevėžio apskr.
Mirė 1997 m. gegužes 29 d., sulaukės 83 m. amžiaus.
Liko dideliame liūdesyje: žmona Birutė, sūnūs Petras
Vidas ir Edvvardas, marti Carol. Liko giminių Lietuvoje.
Buvo nulydėtas į Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčią, po
gedulingų pamaldų į amžinos ramybes vietą Forest Lawn ka
pines.
Žmona, sūnūs ir marti.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES S U K A K T I S
Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar šį pavasar. Erlander Home muziejuje Čikagoje ruošė ir globojo dau
giau kaip 50 tautybių atstovų susitikimą. Tarp kitų dalyvavo ir lietuviai • tai Alma Ericson iš Rockford Lietuvių klubo (stovi nuotraukos gilumoje, šalia gubemat<-.-iaus Jim Edgar).

mos Lietuvos valstybės muzie
Kol bus atlikta buvusios
jus, kurio ekspozicijose atsis Prezidentūros
restauracija,
pindės šios temos:
mes rengiame parodas Vytau
1. Lietuvos valstybės atkū to Didžiojo karo muziejuje.
rimas 1905-1918 m.;
Mieli tautiečiai, jei šią vasa
2. seimų laikotarpis ir vals
rą
būsite Lietuvoje, aplanky
tybės taryba;
kite
Karo muziejų. Be parodų
3. prezidentai;
kariška
tematika, čia galėsite
4. Lietuvos Respublikos di
plomatijos istorija 1918-1940 pamatyti parodą „Lietuvos
užsienio reikalų ministrai
m.;
5. ministrų kabinetai ( jei 1918-1940 m.", .Ateitininkas
nebus kuriamas muziejus bu ir diplomatas E. Turauskas" ir
vusiame ministrų tarybos pas „Lietuvos - Prancūzijos diplo
matiniai santykiai 1919-1940
tate).
Buvusios Prezidentūros tyri m.". Adresas: Vytauto Didžiojo
mo ir projektavimo darbai jau karo muziejus, Donelaičio 64,
atlikti ir mes nekantriai lau LT -3000 Kaunas.
Audronė Veilentienė
kiame jos restauracijos. Deja,
Vytauto Didžiojo karo
kultūros reikalams, o ypač
muziejaus
prezidentūros
muziejams, pinigų dažnai
.'.'sektoriaus
vedėja
pritrūksta. Ačiū Lietuvos
• H*.
Prezidentų įamžinimo komite
LIETUVA, LATVIJA,
tui JAV, kuris savo 5,100 do
EUROPA
lerių auka prisidėjo prie mu
Galbūt ne man vienam čia,
ziejaus buvusioje Preziden JAV, būtų "sveika pamatyti
tūroje kūrimo. Sie pinigai pa „Drauge" išsamių straipsnių
naudoti projektavimo dar šiom temom!
bams, nes jau antri metai Kul
1. Lietuvos-Latvijos nesuta
tūros ministerija šiam pasta rimas dėl Baltijos jūros sienos.
tui neskiria jokių lėšų.
Cia aiškiai tfaftos pompavimo
Eksponatus būsimam mu reikalas, tačiau neaišku, ko
Sunku patikėti, kad ALTo
ziejui mes kaupiame nuo 1989 kią sieną latviai siūlo ir ką lie
pirmininkas nežinotų Lietu
metų. Kai kuriuos eksponatus tuviai. Būtų sveika ir žemė
vos konstitucijos, kad trejų
turime dar nuo Karo muzie lapių su siūlomom sienom ma
metų rezidencinis reikalavi
jaus
įkūrėjo gen. V. Nagevi tyti. Aš jaučiuosi taip nepa
mas prezidentiniams kandida
čiaus
laikų: prezidentų, kai tenkintas dėl tų nelemtų sie
tams buvo įrašytas konstituci
kurių
ministrų pirmininkų nų, jog planuoju rašyti prez.
joje LDDP valdžios metu ir
portretus,
kitus paveikslus. Brazauskui, kad pasiųstų ka
paskelbtas „Lietuvos aide"
Taip
pat
norime
atkurti prezi riuomenę užimti pietinę Lat
1992.11.10.
dento A. Smetonos darbo kabi viją iki Dauguvos upės. Gal
Sunku iš teksto spręsti, ar netą ir iškilmių bei priėmimų tada bus kiek lengviau su jais
čia korespondento padaryta salę. Gaila, bet okupacijų me susikalbėti.
klaida. Kaip ten bebotų, tokia tais labai nukentėjo šio pasta
2. Reikia mums čia pa
informacija
nepasitarnauja to interjeras: neliko jokių aiškinti, ka gi iš tikro gero
Valdui Adamkui, nei pačiai baldų, buvo perstatytos vi Lietuvai atneš jos narystė Eu
Lietuvai. Kaip sakoma, — de dinės patalpos. Gali būti, kad ropos Sąjungoje (ES) ir ką blo
guto šaukštas sugadina visą tie baldai buvo išblaškyti po go. Iš čia žiūrint, atrodo, kad
skonį medaus statinės. Tuo visą Lietuvą — įvairias įstai ES socialiai biurokratai iš
nereikėtų „vaišinti" amerikie gas ir muziejus. Kad galėtume sostinės Brussels tik kaišios
čius.
pradėti jų paieškas, mums rei nosis į Lietuvos valdymo rei
Bronius Juodelis kia nuotraukų ir liudininkų kalus ir statys reikalavimus,
Willowbrook, IL atsiminimų. Lietuvoje mes kurie mūsų žmonėms gali būti
apklausėm likusius A. Smeto visiškai nepriimtini. Lietuvos
NEPAGAILĖKIM
nos tarnus, žmones, kurie tar piliečių neapsisprendimas tuo
VALANDĖLĖS
pukario laikotarpiu lankėsi klausimu man patvirtina ir jų
Tūkstančiai mūsų senelių, Prezidentūroje. Deja, jie ne tarpe objektyvių žinių stoką.
Narimantas V. Udrys
tėvelių, brolių ir sesių nesu daug atsiminė. Pavyko išsiaiš
kinti
kambarių
išdėstymą,
jų
Beverly Hills, MI.
laukė Lietuvos atgimimo ir
paskirtį.
Savo
ieškojimuose
nepriklausomybės. Kol dar
MIELI KRAŠTIEČIAI
plaka mūsų lietuviškos širdys, rėmiausi buvusio A. Smetonos
nepagailėkim valandėlės iš adjuntanto V. Šliogerio atsi
Ukmergiečiai
nuoširdžiai
klausyti ir pagerbti ypatingą minimais ir nuotraukomis iš dėkoja už užprenumeruotą
svečią iš Lietuvos. Jonas Vytauto Didžiojo albumo.
Labai prašau atsiliepti pre mūsų bioiiotekai laikraštį
Čeponis, partizanas „Vaidila",
„Draugą"; ,au vieną siuntą ga
Lietuvos Laisvės kovos są zidento A. Smetonos gimines, vome. Mūsų bibliotekos skai
jūdžio pirmininkas, bus bir visus žmones, kurie gali pa tyklą kiekv.eną dieną aplanko
želio 15 d., 12:30 vai. p.p., Pa dėti atkurti buvusios Prezi apie 70-80 skaitytojų. Dažnas
saulio lietuvių centre, Le- dentūros interjerą ar turimo pavarto, paskaito šį laikraštį.
monte. Nepagailėkim valan mis relikvijomis praturtinti Per vietin:) radijo laidą infor
dėlės ir atsiveskim dar nors būsimą muziejų.
Šiuo metu Lietuvoje nėra mavau ukmergiečius apie šį
vieną kitą lietuvį/lietuvę.
Jūsų kilnu poelgį, apie gau
Jokūbas Gražys muziejaus, kuris atspindėtų namą laikraštį „Draugą". Vė
Downers Grove, IL šias temas, o muziejus Prezi liau tai padarysiu ir per spau
dentūroje būtų geriausias pa
BUVUSIOJE
minklas Nepriklausomai Lie dą. Laikraštis įdomus, daug
PREZIDENTŪROJE
tuvos Respublikai, gyvavusiai jame informacijos; kai praeis
KURIAMAS MUZIEJUS
vos 22 metus, o pasiekusiai la daugiau lako, aš Jums dar
bai daug. Prisiminimai apie parašysiu
Dėkoti man labai malonu,
Buvusios Prezidentūros pas laisvą Lietuvą neišblėso žiau
nes
Jūsų serumas. Jūsų dė
tatas Kaune priklauso Vytau rios okupacijos metais, įkvė
mesys
mums sujaudino mus.
to Didžiojo karo muziejui ir pė mums laisvės viltį ir padėjo
„Draugo"
dienraščio dėka
čia bus kuriamas nepriklauso- atkurti Lietuvos valstybę.

••

]

daug knygų (136) gavo mūsų
bibliotekos Vidiškių, Nuotekų
skyriai. Prašyti yra žymiai
sunkiau negu dėkoti, tačiau
jeigu būtų kada galimybė,
norėtume gauti knygų ypač
anglų kalba, bet ne mokslinių,
o lengvesnio turinio, kad ga
lėtų skaityti besimokantys
anglų kalbos arba jau ją pra
mokę. Pas mus dabar domė
jimasis anglų kalba yra ypač
didelis. Mūsų bibliotekos skai
tytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja Virginija Tylienė, irgi
kilimo siesikietė, jauna ir,
žinoma, Jūsų nepažįsta, bet
džiaugiasi jūsų dosnumu. Dar
kartą tariame iš visos širdies
Jums ačiū! Šį laišką Jums
rašo Valerija Židonienė, kilu
si iš Taujėnų apylinkės kaimo,
jau 10 metų dirbanti šioje bib
liotekoje direktorės pareigose.
Plačiai palaikau ryšius su Uk
mergės rajono visuomene,
mėgstu organizuoti ir vesti
įvairius renginius, o pats ma
loniausias dalykas — bendrau
ti su tokiais šviesiais, dva
siškai turtingais žmonėmis,
kaip Jūs!
O dabar — sudie, savi ir
mieli žmonės!
Valerija Tylienė
Ukmergės viešosios
bibliotekos direktorė
• Plačiausias Lietuvoje tu
nelis — 30 m pločio, 263.7 m il
gio — yra Vilniuje po Nepriklau
somybės aikšte ir Gedimino pro
spektu 7-8 m gylyje. Jis šešių
autotransporto eismo juostų.

A. t A.
STASYS S T E M B R U S
Minint mūsų mylimo Tėvelio, kurio netekome 1987
m. birželio 13 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį
bus aukojamos š.m. birželio 13 d. 8:30 vai. ryto, penkta
dienį Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną
prisiminti velionį Stasį savo maldose.
Nuliūdusi šeima

Viešpaties Ramybėje užmigus

A.iA.
REGINAI VAINIENEI
liūdesyje likusius — vyrą
ŽINĄ ir NIJOLE, žentus
adv. GINTARĄ ČEPĖNĄ,
NUTĘ ir ANDRIŲ giliai
dime.

ANTANĄ, dukras GRA
dr. KASTYTI LATOŽĄ.
vaikaičius INGRIDĄ, LI
užjaučiame ir kartu liū

Joana ir Česius Kūrai
Alė ir Pranas Žuliai
Neris ir šeima

Solistei, Dailiųjų Menų klubo narei

A.fA.
VINCEI JONUŠKAITEI ZAUNIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučia jos artimuosius
Los Angeles Dailiųjų Menų klubas

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
EOUAl HOUSMB

M u t u a l Federal Savings and Loan
Association of Chicago
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casinur G. Oksas, President

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus

K f l midlcind Fcdcrcil
•^^^^

Savings and Loan Association

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

(1-312) i?b4-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400
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ŠVIETIMO MINISTRAS
LEMONTE

Birželio 8 d., sekmadienį,
Jo kalbos temos buvo dvi:
PLC lietuvių visuomenė turėjo kokia dabar yra padėtis Lietu
retą progą susitikti su akade vos mokslo srityje; Lietuvos
miku prof. dr. Zigmu Zinke pietryčių lietuviai Po paskyri
Pal. Jurgio Matulaičio vičium, Lietuvos Respublikos mo Švietimo ministru, pagrin
Lietuvių tautinių šokių
institutas rengia tautinių šo misijoje gegužės 31 d. 17 Švietimo ministru, ir išgirsti dinis jo uždavinys buvo, kad
kių kursus rugpjūčio 17-24 d. vaikučių priėmė Pirmąją jo įdomų pokalbį apie dabar Lietuvos mokykla savo dvasia
Dainavos
stovyklavietėje, Komuniją: Kristina Bacevi tinį švietimą Lietuvoje.
būtų lietuviška, o pietryčių
Manchester, MI. Kursai ski čiūte. Algis Grybauskas, Dai
PLC didžioji salė buvo per Lietuvos jaunimas išmoktų
riami tautinių šokių metodi va Gylyte, Beata Jagminaite, pildyta dalyviais. Po Mišių lietuvių kalbą. Dėi antrojo kilo
kai ir supažindinimui su 1998 Vygantas Kunčas, Tomas ministras su žmona Regina didelis triukšmas lenkų na
m. Pasaulio lietuvių dainų Mačiulis, Simas Meistininkas, buvo atlydėtas į salę kartu su cionalistų tarpe, r.et pasiekęs
šventes studentų ir veteranų Julia Ozers, Vilius Palionis, gen. garbės konsulu Čikagoje tarptautinį forumą. Tikroji su
šokių repertuaru. Kursų metu Sigita Poskočimaitė, Daiva Vaclovu Kleiza, PLB valdybos kelto triukšmo priežastis buvo
vyks Lietuvių tautinių šokių Ragaite, Paulius Riškus, Ra pirm. Bronium Nainiu, JAV ministrui atsikeršyti už jo
instituto narių suvažiavimas. mūnas Stančiauskas. Justina LB Švietimo tarybos pirm. Re anksčiau išleistą knygą „Rytų
Lietuvos praeitis ir dabartis",
Informacijas teikia Dalia Dzi- Stukaitė, Matas Tamošiūnas, gina Kučiene ir kitais.
kienė. 43 Mildred Rd.. West Daiva Varnaitytė ir Adomas
Renginių vadovė Bronė Nai kurioje aiškiai yra išdėstyta,
Hartford. CT. tel. 860-521- Watson.
nienė tarė trumpą
žodį kaip prievarta buvo slopinama
6028.
pabrėždama, kad mes savo lietuvių kalba ir brukama
tarpe turime garbingą svečią lenkų įvairiais būdais. Šis
Tauragės Lietuvių klubo
Nepalikime tėtės už du
su žmona Regina, švietimo triukšmas tęsėsi neilgai.
Čikagoje
narių
pusmetinis
su
rų' Nors oficialioji Tėvo diena
ministrą Zigmą Zinkevičių. Jam lankant pietryčių vie
šiame krašte švenčiama bir sirinkimas vyks birželio 22 d., Pradedant tolimesnę pro toves paaiškėjo, jog vietiniai
želio 15 d., bet lietuviams ta sekmadienį. 2 vai. p.p., Šaulių gramą, svečiams norėta paro gyventojai yra labai suintere
diena yra skirta prisiminti salėje, 2417 W. 43rd Str. Visi dyti savo mažąjį jaunimą, ku suoti, kad jų vaikai išmoktų
savo tautos kankinius ir tra nariai kviečiami dalyvauti.
ris ne tik moka dainuoti, bet ir valstybinę kalbą, ieško para
giškąsias birželio dienas, kai
pašokti. Rasai Poskočimienei mos ir tam tikslui pasiekti —
okupantas pradėjo sistemingą
Sekmadienį, birželio 15 vadovaujant, akordeonu pri gerų mokytojų. Jie nepasitiki
mūsų tautos naikinimą. Kaip d., 12 vai., Cicero lietuviai tariant, mažieji spinduliukai" savivaldybių
sulenkėjusiais
galėtume linksmai, visi kartu pardavinės skanų kugelį. Visi padainavo porą dainelių ir tarnautojais. Kai už pusės me
švęsti Tėvo dieną? Dėl tos kugelio mėgėjai kviečiami at gražiai pašoko kelis tautinius tų jis vėl aplankė tas pačias
pnežasties Pasaulio lietuvių silankyti ir pasivaišinti, tuo šokius, kurie visiems labai pa vietoves, mokyklose pažanga
centro renginių komitetas pačiu paremdami mūsų Šv. tiko.
lietuvių kalboje buvo žymiai
Tėvo dienos pietus ruošia sek Antano parapiją, nes visas
Po to buvo pakviesta JAV geresnė; buvo galima jau su
madieniu vėliau — birželio 22 pelnas skiriamas šiam tikslui. LB Švietimo tarybos pirm. Re vaikais susikalbėti lietuviškai.
d.. 12 vai. Iš tikrųjų tai visai
gina Kučienė supažindinti da Jam teko matyti, kaip svetim
logiška: pirmiausia švęskime
Balio Gaidžiūno vardo lyvius su ministru ir jo atlik taučių vaikai šoka lietuvių
savo šeimoje privačiai, o pas
tais darbais. Kreipdamasi į tautinius šokius nė kiek ne
kui meilę ir padėką savo tėvui lietuviškos patriotinės poezi ministrą, išreiškė jam padėką blogiau, kaip šioje salėje teko
parodykime, pasikviesdami jį į jos konkursas JAV jaunimai už atsilankymą pas lietuvius matyti.
gražų lietuvišką renginį. PLC aki 35 m. amžiaus) pratęsia Lemonte, ypatinga padėka
Lietuvos švietimas ir mo
renginių komitetas prašo vie mas iki rugsėjo 1 d. Premijų
reiškiama, kad skubiai ima kyklų padėtis yra labai sunki.
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d., šeštadienį, 8 vai. vak., rinį, niekur dar nespausdintą, stangas atgaivinti lietuvių patys. Jiems dar sunkiau yra
Šaulių namų salėje, 2417 W. pasirašytą tik slapyvardžiu. kalbą Vilniaus pietryčių kraš persiorientuoti. £ai kurie par
Pridėto vokelio viršuje užra te. J. Pakalka pasisakė, kad
43rd Str.. vakaronės metu bus
šyti tik slapyvardį, o viduje — jis kilęs iš Vilniaus krašto. Mi tijos nariai, praradę savo vie
žiauriųjų trėmimų dienos pa
vardą, pavardę ir adresą. nistras mielai dovaną priėmė. tas, nuėjo mokytojauti. Tai iš
minėjimas. Programoje numa
tokių mokytojų daug gero ne
Siųsti: Stasė Petersonienė,
tytas tremtinių poezijos skai 2534 VV. 40th Str., Chicago, IL Dr. Z. Zinkevičius pasi gali tikėtis. Prieš bet kokį pa
džiaugė, kad šioje salėje jis
tymas, dainos iš to meto 60632.
mato daug gražių ir besi keitimą jauti priešiškumą,
įvykių, dalyvaujant muz. Algi
šypsančių veidų. Jau dvi die opoziciją. Nėra kam paruošti
mantui Barniškiui ir prita
VASARINIS KNYGŲ
nos kaip Čikagoje, bet jam tinkamų vadovėlių. Išleisti
riant visiems susirinkusiems.
IŠPARDAVIMAS
atrodo kaip geros atostogos. nauji prieš 5 metus, ne visai
Valdyba kviečia visus lietu
Papasakoti jis daug ką turėtų, tinkami. Vyksta didelė korup
vius, nepaisant, kada jie atvy
Jeigu Jūsų širdyje dar dega nes 50 m. yra surištas su uni cija. Paruošia ir išleidžia tie
kę į šį kraštą, gausiai dalyvau
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knygai, versiteto gyvenimu ir darbais. patys asmenys. Mokytojų al
ti.
gos mažos, todėl ir pakeitimus
,,Draugo" knygyne galima įsi
priima be didelio entuziazmo,
gyti vertingų leidinių, vasaros
Lietuvių visuomenė kvie mėgina prisitaikyti, bet iš
Palaimintojo Jurgio Ma pradžios proga parduodamų
tulaičio misijos choras at tik po 1 dolerį! Čia rasite ne čiama ir raginama dalyvau tikrųjų nieko nedaro, o tik
liks prasmingą programą tra tik seniai užmirštą knygą, bet ti tragiškųjų birželio įvykių vaizduoja. Negerovių labai
giškojo birželio trėmimų pami dar ir labai dabar pageidau paminėjime, rengiamame Le daug, pakeitimai daromi at
monto LB apylinkės valdybos sargiai, iš lėto. kad žmonės
nėjime, kurį rengia Lemonto jamą, ypač Lietuvoje.
Pasaulio lietuvių centre, šį nenukentėtų...
LB apylinkės valdyba. PrograTikriausiai dar nepamir sekmadienį, birželio 15 d., po
.na bus bažnyčioje, tuojau po šote, kad tebevyksta ..Spaudos
Švietimo ministro kalba ar
11 vai. šv. Mišių. Chorui diri vajus Lietuvai". Šis vasarinis 11 vai. šv. Mišių. Pagrindinis jo atsakymai į duotus klausi
kalbėtojas
yra
Lietuvos
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guos muz. Rasa Poskočimienė. išpardavimas — gera proga pi
mus buvo nuoširdūs, atviri.
akompanuos muz. Darius Po- giai nupirkti vertingų knygų vės kovos sąjungos pirm., par Švietimo sistemoje esamas
tizanas Jonas Čeponis. Kalbės
likaitis. Visuomenė kviečiama ir, pasinaudojant „Transpak"
ir Lietuvos Respublikos gen. negeroves ir sunkumus pri
gausiai dalyvauti ir pagerbti firmos nuolaida, persiųsti į
garbės konsulas Čikagoje Vac statė visiems suprantama kal
mūsų tau; •- Ka::K.r..us.
Lietuvą.
ba. Išvada: jam tenka pravesti
lovas Kieiza.
sunkią ir didelę Lietuvos švie
timo reformą, prieš kurią
šiaušiasi tam tikra dalis inte
ligentijos.
St. Džiugas
ATVYKSTA „NEMUNO"
ANSAMBLIS

Raminta Marchertienė 'dešinėje! po koncerto Jaunimo centre. įteikia .Šypsenėles" profrramos atlikėjoms Lai
mai Lapkauskaitei ir Neringai Nekrašiūtei savo a a mamos Marcelės Rudaitienėa sukurtus \i kriauklyčių pa
veikslus.
N'un'.r Jono Kuprio

Š,m. liepos 7 d., pirmadienį
7 vai. vakare. Jaunimo centro
didžiojoje sal> e koncertuos
Kauno Techno įgijos universi
teto tautinio rreno ansamblis
„Nemunas".
Ansambliečio yra pakviesti
dalvvauti tarptautiniuose folk
loro festivaliuose JAV, vyk
siančiuose liepos 11-rugpjūčio
11d. Utah va:stįjoje. Koncer
tuodami čia pirmą kartą,
nemuniečiai atvyksta į New
Yorką liepos 2 d., kur, lietuvių
visuomenės globojami, koncer
tuos ir susipažins su miestu.
Kelionę į Utah jie tęs savo
lėšomis nuomotu autobusu.

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras Lemonte susitiko su mūsų veikėjomis ir švietėjomis. Iš kairės: Bronė
Nainienė, PLC renginių komiteto pirmininkė, Alicija Brazaitienė ir Vida Brazaitytė, JAV LB Švietimo tarybos
narės, prof. Zinkevičius ir Regina Kucienė, JAV LB Švietimo tarybos pirm.
Nuotr. Viktoro Kučo

Liepos 6 d. vakarą ansam
bliečiai atvyks į Čikagą, kur,
lietuvių globojami, jie viešės
iki liepos 9 d. ryto. Be jau
minėto koncerto Jaunimo cen
tre, „Nemunas'' pasirodys su
programa Čikagos centre ame
rikiečių visuomenei liepos 7
d., 12 vai. Šį pasirodymą suor
ganizavo LB Kultūros Taryba.
Kviečiami lietuviai draugiš
komis katutėmis palaikyti sa
vuosius.
„Nemuno" ansamblis vienija
liaudies instrumentų orkes
trą, kapelą, šokėjų ir vokalistų
grupes. Orkestras griežia bir
bynėmis, kanklėmis, skabalais, lumzdeliais, skudučiais,
ragais, ilgosiomis gaudytė
mis. Kapelos muzikantai grie
žia akordeonu,
armonika,
smuiku, klarnetu, triūba, kon
trabosu, būgnu, būgneliu. Šo
kių grupė atspindi choreogra
finę liaudies kūrybą. Šokėjai
šoka lietuvių liaudies šokius,
ratelius, žaidimus. Ansamblio
choras dainuoja daug auten
tiškų lietuvių liaudies dainų.
„Nemuno" ansambliui vie
šint Čikagoje, kviečiami visi
lietuviai ne tik dalyvauti kon
certe, bet galintys prisidėti
prie ansambliečių globos. Rei
kalinga nakvynė pas žmones
ir transportas. Galintys pa
dėti, prašome skambinti an
samblio viešnagės Čikagoje or
ganizatorei Ritai Šakenienei
telefonu 773-737-6792 kasdien
tarp 5 ir 7 vai. po pietų.
Bilietai į koncertą Jaunimo
centre bus platinami nuo šio
savaitgalio per lietuviškas vie
tas, o taip pat pas organizato
rę.
Kviečiami visi lietuviai pri
sidėti ir paremti studentišką
meno ansamblį iš Kauno,
pirmą kartą viešintį užjūryje,
o taip pat pasiklausyti tau
tinės muzikos.
Rita Šakenienė
KUN. S. MAZILIAUSKAS
IEŠKO PIRKĖJO SAVO
CHEMINEI ĮMONEI
Chemijos inžinierius ir iš
radėjas Stasys Maziliauskas,
vėliau tapęs kunigu ir dabar
klebonaująs Windsoro lietu
vių parapijoje Kanadoje, ilgus
metus vadovauja Mazil Re
search Company, Ferndale,
Michigan, kuri gamina plas
tines medžiagas grandymo
dalelių įtvirtinimui. Cutting
Tool Engineering žurnalo bir
želio mėnesio numeryje jis
skelbia jog parduoda savo
įmonę, susidedančią iš pramo
ninių pastatų, įvairios tech
nologijos, pasaulinio klijentų
tinklo. Įdėta Stasio Maziliaus
ko fotografija Japonijoje, pa
žymint jog dešimtmečius ke
liavo per pasaulį, išvystyda
mas šią pramonę. Jo adresas:
Mazil Research Co., 1171 Withington St., Ferndale MI
48220, telefonas 810-541-0194.
Saulius Šimoliūnas

ATVYKSTA LIETUVOS
SEIMO PIRMININKAS

Strateginių ir tarptautinių
studijų centre (CSIS) ir Nixon
Center for Peace and FreeBirželio 19 d. Vašingtone dom.
Lietuvos Seimo pirm. prof. Vy
Birželio 20 d. vakare, Lietu
tautas Landsbergis skaitys
vių
dailės galerijoje, Lemonte,
pranešimą Kongreso bibliote
prof.
Vvtautas Landsbergis
koje rengiamame Martyno
Mažvydo „Katekizmo" 450-jų dalyvaus neseniai keliomis
metinių paminėjime, o taip kalbomis išleisto M. K. Čiur
pat padarys pranešimus ir lionio albumo sutiktuvėse. Šį
dalyvaus diskusijose Lietuvos renginį koordinuoja JAV LB
bei Europos saugumo tema Kultūros taryba.

SKELBIMAI
x Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas,
5701 Linden, La Grange, IL
60525, tel. 1-708-246-8241.
(sk)
x Bernardas ir Ona Briz
giai, Farmington Hills MI ir
Victor Stepalovitch, Philadelphia PA, kiekvienas at
siuntė po $150 — tai dviem
našlaičiams metinė globa.
Našlaičių vardu geradariam
dėkojame! Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711
W. 71 St., Chicago, IL
60629.
(sk)

x M. K. Čiurlionio kūry
bos albumo sutiktuvės bus
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte, penktadienį, birželio
20 d., 7:30 vai. vakaro. Įžan
ginį žodį tars prof. Vytautas
Landsbergis. Meninėje dalyje
Čiurlionio muzikos kūrinius
atliks V. Landsbergis, Rokas
Zubovas, o aktorė Martinai
tytė pasirodys su dailiuoju
žodžiu. JAV LB Kultūros tary
ba maloniai kviečia visuomenę
atsilankyti.
(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų
vertybių pirkime ir parda
vime jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnus
Andrius Kurkulis, tel. 312360-5531, dirbą su Oppenheimer Co., Inc. Chicagoje.
Iš kitur skambinkite veltui:
tel. 1-800-621-2103.
(sk)
x A-a. Eugenijos Vainie
nės, mirusios gegužės 9 d. lai
dotuvių metu, velionės atmi
nimą pagerbdami, šeimos bi
čiuliai skyrė pinigines aukas
Lietuvos našlaičiams: $50 —
dr. Rūta ir dr. Raymond Andries; $25 — Teresė ir Anta
nas Kučiai, Pranas Povilaitis,
Henrikas ir Monika Kabliauskai, Česlovą ir Evaldas Veleckai $150, anksčiau atsiųsta
$170. Iš viso $320. Reiškiame
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711 W.
71 St., Chicago, IL 60629.
(sk)

x Minint a.a. Jadvygos
Varaneckienės
vienerių
metų ir a.a. Antano Varanecko penkerių metų mir
ties sukaktis, šv. Mišios už
velionius bus atnašaujamos
birželio 14 d., 8 vai. ryto Pal.
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Draugus ir pažįsta
mus prašome prisiminti a.a.
Jadvygą ir a.a. Antaną mal
doje. Šeima.
(sk)
x Kviečiame į dailininkų
G. Žumbakienės, A. Žviliaus ir E. Cibinsko parodų
atidarymą Lietuvių Dailės
muziejuje, Lemonte, birželio
14 d., šeštadienį, 7:30 v.v.
(sk)
x Amerikos Lietuvių radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
p e r WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S. Francisco. Chicago, IL 60632.
(sk)

x TRANSPAK
praneša:
„Po dviejų metų Lietuvoje pen
sininkų bus daugiau nei dir
bančiųjų žmonių. Nuo 1991 m.
darbo rinka per metus viduti
niškai netenka 150 tūkst. dir
bančiųjų pagal darbo sutartis
ir mokančių mokesčius 'Sod
rai' žmonių". Pinigai, siunti
niai ir maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St.,
Chicago, IL 60629, tel. 773838-1050.
(sk)
x Amerikos Lietuvių Ta
rybos Čikagos skyrius š.m.
birželio 15 d., rengia skaudžiųjų birželio įvykių minė
jimą sekančia tvarka: 10 vai.
ryto vėliavų pakėlimas Švč.
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos aikštėje: 10:30 vai.
ryto iškilmingos šv. Mišios tos
parapijos bažnyčioj; po to mi
nėjimas parapijos salėje. Pa
grindinis kalbėtojas bus sve
čias iš VVashington, Lietuvos
karo atache maj. Valdemaras
Sarapinas. Muzikinę dalį at
liks Algimantas Barniškis. Vi
suomenė kviečiama gausiai
dalyvauti.
(sk)
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