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Baltijos valstybių prezidentai
susitiko su naujųjų NATO narių
vadovais
Madridas, liepos 9 d. (BNS)
— Trečiadienį Madride Balti
jos valstybių prezidentai susi
tiko s u pakviestųjų įstoti į
NATO valstybių — Lenkijos,
Čekijos ir Vengrijos vadovais.
Trijų Vidurio Europos vals
tybių prezidentai pažadėjo sa
vo kolegoms iš Pabaltijo, kad
Latvija, Estija ir Lietuva galės
pasinaudoti įstojimo į NATO
ir gynybos stiprinimo patirti
mi.
„Mes atidžiai stebėsime kri
terijų įgyvendinimo progra
mas ir jų progresą ir pritaiky
sime šias pamokas Lietuvai",
po susitikimo žurnalistams
pareiškė Lietuvos prezidentas
Algirdas Brazauskas.
Pasak jo, Lenkijos preziden
tas Aleksandr Kwasniewski
pažadėjo reguliariai
rengti
konsultacijas s u savo kaimy
nais iš Lietuvos.
Associated Press praneši
mu, A. Brazauskas sakė, kad
Lietuva siekia prisijungti prie
NATO ne dėl Rusijos keliamo
pavojaus, bet apsidrausdama.
Dabar, pasak A. Brazausko,
„aš n e m a t a u jokių ypatingų
grėsmių ar tendencijų Rusijoje
ar Baltarusijoje. Baltarusija
turi savo vidinių problemų. Aš
nesutinku su visa jų politika,
bet tai nėra ypatingas pavo
jus".
„Lenkija, Čekija ir Vengrija
— kariniu atžvilgiu labiausiai
išsivysčiusios valstybės buvu
siame rytų bloke, i r Baltijos
valstybės nori pasinaudoti jų
patirtimi", po susitikimo žur
nalistams pareiškė Latvijos
prezidentas Guntis Ulmanis.
J o žodžiais, Lenkija, Čekija ir
Vengrija t a m p a tarptautiniais
advokatais, kurie padės Balti
jos valstybėms integruotis į

NATO valstybių vadovų
susitikimui Madride pasibaigus:

Europą.
Spaudos konferencijoje Lie
tuvos prezidentas sveikino
sprendimą priimti į NATO
Lenkiją, Čekiją ir Vengriją.
J i s išreiškė viltį, kad ypač
svarbų vaidmenį Lietuvai su
vaidins kaimyninės Lenkijos,
su kuria Lietuva palaiko vis
artimesnius ir glaudesnius
santykius, priėmimas į sąjun
gą. Jis pažymėjo, kad NATO
vadovai šiuo sprendimu pra
dėjo procesą, kuris ilgainiui
panaikins „šaltojo karo" me
tais nubrėžtas sienas bei pri
sidės prie visos Europos sau
gumo.
A. Brazauskas pabrėžė,
kad dalyvaudama naujai įkur
Vilnius, liepos 9 d. BNS Trečiadieni Vilniuje įsteigta visuomeninė organizacija „Valdo Adamkaus fondas",
tos Euro-Atlantinio bendra žadantis užsiimti aktyvia visuomenine, kultūrine ir šviett- ~ka veikla. Fondo pirmininku išrinktas „Santarosdarbiavimo tarybos veikloje, Šviesos" organizacijos dalyvis Raimondas Mieželis, kuris yra ketinančio kandidatuoti į Lietuvos prezidentus V.
p l ė t o d a m a r e g i o n u ų politini ir Adamkaus vienas iš rinkimų štabo vadovų. Fondas žada ugdyti aktyvų valstybes pilietį ir pilietinę visuomenę,
karinį bendradarbiavimą, kur plėtoti demokratijos tradicijas, užsiimti visuomenine, kult;:r-ne. švietėjiška veikla, remti, koordinuoti bei tiesio
dama NATO reikalavimams giai vykdyti gamtos aplinkos apsaugos programas, organiz;.'):,] ir remti kultūrinius renginius, susitikimus ir dis
atitinkančią kariuomenę, Lie kusijas su žymiais Lietuvos bei užsienio lietuvijos visuome; ^s bei politikos veikėjais, organizuoti seminarus bei
tuva tęs pasiruošimą narys konferencijas.
tei.
R. Jurgaičio nuotr.: (iš kairės) Valdas Adamkus ir i -ntro sąjungos vadovas Romualdas Ozolas gerai nu
Madride neliko neišgirstas siteikę Centro sąjungos suvažiavime Vilniuje '06.28).

beveik šimto Lietuvos demon
strantų, antrą dieną Ispanijos
sostinėje rengiančių triukš
mingas akcijas, balsas. Spau
dos konferencijoje Madride ko
mentuodamas „Lietuvos jau
nimo už NATO" surengtą ak
ciją, prezidentas A. Brazaus
kas pažymėjo, kad šie .jauni
žmonės remia Lietuvos priė
mimą į NATO ir jie laisvai ga
li reikšti savo nuomonę".
Šis susitikimas įvyko naujai
;
pakviestųjų į NATO valstybių
vadovų iniciatyva.
Lietuvos URM informacijos
skyrius pranešė, kad trečia
dienį dar įvyko JAV preziden
to Bill Clinton susitikimas su
dvylikos valstybių, kurios sie
kia narystės, vadovais.

Seimo pirmininkas ir apskričių
vadovai a p t a r ė žemės grąžinimą
Vilnius, liepos 9 d. f BNS)
— Visų dešimties Lietuvos
apskričių vadovai užtikrino,
kad visur jau suformuotos spe
cialios tarnybos, turėsiančios
vykdyti žemės grąžinimą.
Tačiau antradienį susitikę
su Seimo pirmininku Vytautu
Landsbergiu, apskričių vado
vai baiminosi, k a d šį darbą
gali stabdyti kvalifikuotų ma
tininkų t r ū k u m a s .
Seimo pirmininko atstovė
spaudai pranešė, kad susiti
kime daug dėmesio skirta
apskričių pasiruošimo perduo
ti šilumos ūkį savivaldybėms,
grūdų supirkimo problemoms,
kovai su „pilstuko" (naminės
degtinės) gamintojais.
Kai kurių apskričių virši
ninkai susirūpinę, kad per
duodant šilumos ūkį savival
dybėms, vilkinamas turto per
davimas. J i e taip pat pagei
davo, kad šilumos kainų ir
kompensacijų
skaičiavimo
tvarka nebūtų per d a u g su
dėtinga.
Kalbant apie grūdų supir
kimą ir atsiskaitymo su žem
dirbiais reikalus, paaiškėjo,
kad birželio mėnesį į Lietuvą
buvo įvežta 20,000 tonų grū
dų, nors jų yra sandėliuose, o
Lietuvos ūkininkams numaty
tos griežtos supirkimo kvotos.
V. Landsbergio nuomone,
valdžia turi padėti ieškoti
rinkų, o ūkininkai — įmonių,
kurios būtų sudomintos iš
vežti lietuviškus grūdus į už-
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Konservatoriai tik V. Landsbergį
mato Lietuvos pastovumo
garantu
V i l n i u s , liepos 9 d. (BNS)
— Konservatoriai tik savo va
dovo Vytauto
Landsbergio
sėkmės prezidento rinkimuose
atveju mato pastovų Lietuvos
politinį gyvenimą artimiau
sius kelerius metus.
b ū t e n t bendrai valstybin
gumą stiprinanti valdžių są
ranga dabar labiausiai reika
linga Lietuvai", spaudos kon
ferencijoje trečiadienį sakė
Seimo konservatorių frakcijos
seniūno pavaduotoja
Rasa
Rastauskienė.
Anot jos, „kitais atvejais",

gali sustoti dabar pradėtų sėk
mingų projektų įgyvendinimas
— santaupų atkūrimas, turto
grąžinimas, ni/Psavy'oės teisių
atstatymas.
R. Rastauskienė mano. kad
naujai išrinktas prezidentas
galėtų ir nebepatvirtinti dabar
dirbančio ministrų kabineto, o
tai „atneštų politinį nestabi
lumą Lietuvoje ir sustabdytų
daugelį dalykų".
Parlamentare pažymėjo, kad
net ir „atmetu? visas simpati
jas ir antipatijas" V. Lands
bergio konkurentams prezi-

Artūras Paulauskas tęsia
priešrinkimines „žvalgytuves"

sienj.

Seimo pirmininkas įsitikiV i l n i u s , liepos 7 d. (BNS)
nęs. kad „pilstuko" gamintojus ~ K a n t a t a s į Lietuvos prepavyktų „greitai sutramdyti, zidentus Artūras Paulauskas
jeigu policija to imtųsi iš pe padėkojo už Liberalų sąjungos
ties". V. Landsbergis mano, paramą, tačiau pabrėžė liksiąs
kad padėtis pagerėtų nus nepartinis, o siekdamas prezi
tačius, kur policija nori suras dento posto, vadovausis ir kitų
ti gamintojus bei tiekėjus, o partijų orientyrais.
Buvęs generalinio prokuroro
k u r yra „nupirkta", kad net
pavaduotojas
mano, kad vien
neieškotų.
liberalizmą Lietuvoje įgyven
dinti dar anksti.
„Tauro" bankui
„Galbūt ateityje ir rasiu sau
paskelbtas
partiją, kurioje pasijusiu tarp
bendraminčių", pažymi A. Pau
bankrotas
lauskas pirmadienį išplatin
t a m e pareiškime. Kartu jis
V i l n i u s , liepos 8 d. (BNS) - pabrėžia, iki pastarojo meto
Vilniaus apygardos teismas dirbdamas generaliniu prokuantradienį
iškėlė bankroto roro ir jo pavaduotoju, ne
bylą nemokiam „Tauro" ban galėjęs priklausyti partijai, o
kui.
pagal Konstituciją partijai pri
Teisėja Vita Smirnovienė at klausyti negali ir prezidentas.
sižvelgė į Lietuvos banko (LB)
A. Paulauskas tikisi, kad jį
pateiktus įrodymus, jog „Tau rems partijos bei savarankiški
ro" įsipareigojimai yra didesni jų nariai ir žada neatstumti
už jo grynąjį turtą. Birželio 1 ne tik „tarp konservatorių ir
d. banko nemokumas buvo LDDP" esančių partijų para
vertinamas 39.564 mln. litų.
mos, bet ir šių dviejų partijų
Lietuvos bankas, atlikęs atskirų narių pagalbos.
„Tauro"patikrinimą. pagal LB
Kandidatas į prezidentus,
valdybos patvirtintą metodiką
pažymi, kad liberalai yra tarp
sugrupavęs paskolas, nustatė,
partijų skelbiančių jam priim
jog banko turto grynoji vertė
tinas idėjas. Tačiau, pasak A.
birželio 1-ąją buvo 112.048
Paulausko, liberalizmo idėjas
mln. litų, o įsipareigojimai —
galima įgyvendinti tik turtin
151.612 mln. litų.
gose ir pastoviose visuome
Gyventojų indėlių dalis ban
nėse.
ke palyginti nedidelė — apie
„Šiandien
Lietuvai
labai
12 mln. litų. Paskelbus bank
rotą, jiems bus išmokamos iki svarbus rūpestis žmogumi, jo
sunkia kasdienvbe. sociali4,000 litų kompensacijos.

nemis problemomis, bedarbyste. Labai svarbu paremti ir
suteikti viltį kaimo žmogui,
jaunoms šeimor.s, ateitimi su
sirūpinusiai studentijai. Tokių
tikslų a š matau socialdemo
kratų. Centro, krikščionių de
mokratų, moterį partijų pro
gramose", pažymi A. Paulaus
kas.
Jis taip pat žada, jog darbo
ryšiai su part: >mis, jam ta
pus prezidentu būtų „darbo
kasdienybė".
A. Paulauską pastebi, kad
„santarvės po!; iką" pradėjo
dabartinis Lie' vos vadovas
Algirdas Brazą - k a s , ir žada
J a t? s t i-

dento rinkimuose, kyla dau
gybė klausimų — kokia būtų
kitų kandidatų komanda, ko
kios yra jų programinės nuos
tatos.
„Kiek aiškesnė" R. Rastauskienei
situacija
dabartinio
prezidento Algirdo Brazausko
štabe — s u juo dirba „eks
premjero Adolfo Šleževičiaus
komandos likučiai ir save va
dinantys
liberaliojo
LDDP
sparno atstovais žmonės, ku
rie j a u valdė Lietuvą".
Nerimą konservatorių atsto
vei kelia ir kito kandidato į
prezidentus — Artūro Pau
lausko pasirinkimas. „Jeigu jo
komandos 'stuburą' ir toliau
sudarys
Vytauto
Juškaus
žmonės, t a i ir čia sunku ti
kėtis ko nors kito, negu A.
Brazausko komandoje", mano
R. Rastauskienė.
Senajame Seime LDDP na
rys V. J u š k u s vadovavo parla
mento ekonominių nusikal
timų tyrimo komisijai.

Stokholmas.
Jungtinės Valstijos nelaikys NATO plėtimo iš
baigtu ar sėkmingu, jei į sąjungą nepaklius buvusios Sovietų
Sąjungos Baltijos respublikos, Švedijos dienraščiui „ D a g e n s
Nyheter" pareiškė JAV ambasadorius Švedijoje Thom Siebert.
„Mes dirbsime su kiekviena iš trijų Baltijos valstybių, p a d ė d a 
mi įgyvendinti jų tikslą tapti NATO narėmis. Mes taip pat paremsime jų norą tapti ES narėmis", sakė jis.
Vašingtonas.
Pranašaudami gyvą Senato diskusiją dėl
NATO plėtimosi, kai kurie JAV senatoriai išreiškė rimtą abejo
nę dėl planuojamo trijų buvusių sovietinio bloko valstybių priė
mimo į sąjungą. „Nors NATO yra kertinis JAV saugumo politi
kos Europoje akmuo, nėra sutarimo, ar sąjungos plėtimas į Vi
durio ir Rytų Europą yra protinga ir įgyvendinama politika",
antradienį teigė demokratas senatorius Tom Harkin iš Iovva
valstijos. Senatas kitų metų pradžioje turėtų pradėti s v a r s t y t i
1949 metų Vašingtono sutarties dėl NATO įkūrimo pakeitimą,
kuriam patvirtinti reikia dviejų trečiųjų Senato narių p a r a m o s .
NATO plėtimo šalininkas. Senato respublikonų daugumos va
dovas Trent Lott iš Mississippi įspėjo, kad priėmimo procesą
apsunkins kiti susiję klausimai, tarp jų ir įvykiai Bosnijoje,
kur NATO skiria priešiškas puses, bei Rusijos reakcija į plėti
mą. Kiti parlamentarai pabrėžė proceso kaštų ir naujų įsipa
reigojimų problemą.

Bukareštas.
Antradienį priimtas NATO vadovu sprendi
mas, kad Rumunija nepaklius į pirmąjį plėtros ratą buvo sle
gianti žinia valstybei, kurioje septynis mėnesius vyko įstojimo į
NATO kampanija. Politikai delsė reaguoti į NATO sprendimą,
valstybinio radijo pirmieji pranešimai apie susitikimo rezulta
tus buvo trumpi ir nepateikė jo analizės. Po Madrido deklaraci
jos paskelbimo ministras pirmininkas Victor Ciorbea pasakė,
K a u n a s , liepos 9 d. (BNS)
kad Rumunijos kelyje į NATO „buvo padaryta viskas, kas tik
— Naujuosiuose Kauno gyve
įmanoma".
namuosiuose rajonuose ėmė
Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis trečiadienį gerai įver
patruliuoti miesto vyriausiojo
policijos komisariato (VPK) tino Madrido deklaraciją, palygindamas ją su tokiais istoriniais
įvykiais, kaip Vokietijos suvienijimas, SSRS suirimas ir šaltojo
viešosios policijos patrulinės
karo pabaiga. ..Svarbu, kad NATO nustatė tikslus i r būdus,
rinktinės pareigūnai, važiuoti
kaip siekti tų tikslų", sake prezidentas. Pasak jo. dabar ..Lat
dviračiais.
vija
gali jaustis gerokai saugiau".
Kaip sakė patrulinės rinkti
Lenkijos vyriausybe, patenkinta antradienj paskelbtu kvie
nės vyr. inspektorius Valde
maras Pranckevičius. visą va timu pradėti derybas del įstojimo į NATO. paragino Vakarų są
sarą t r u k s eksperimentas, per jungą tęsti plėtimo procesą ir nepalikti „už durų" ne vienos iš
kurį paaiškės, ar pasiteisina ir valstybių, pareiškusių norą prisijungti. Lenkai vis dar piktuoju
kokius rezultatus pasiekia po mena Sovietų Sąjungos. Britanijos ir Jungtinių Valstijų po II
licininkai, patruliuodami dvi pasaulinio karo 1945 metais Jaltoje sudarytą sutartį, pagal ku
račiais.
rią Lenkija ir kitos centrines Europos valstybės pateko į Mask
vos kontrolės sferas. „Šios dienos sprendimas yra simbolinė
Jaltos eros pabaiga", teigė ministrų kabineto atstovai.
Sofia. Bulgarija NATO viršūnių susitikimo rezultatus tre
čiadienį sutiko drąsiu veidu, tačiau faktą, kad Sofia nebuvo pa
Atlanto sąjunga kviečia nau minėta t a r p būsimu narių, laikraščiai vertina kaip ženklą, jog
jas nares, kad įtvirtinamas or ir per antrąjį plėtimo etapą metu valstybė gali nepatekti į są
ganizacijos atvirumas ir kon jungą. „Jei reformos valstybėje vyks tokiu pačiu tempu kaip ir
kretus a n t r a s to atvirumo eta per pastaruosius keletą mėnesių, mes būsime pasirengę narys
pas, peržiūrint naujų narių tei, kai sąjunga spręs del antrosios naujų narių grupes", spau
priėmimą 1999-aisiais.
dos konferencijoje teigė užsienio reikalų ministerijos atstovas
Tai.
kad buvo pripažinta Radko Vlaikov.
Baltijos valstybių pastovumo
ir bendradarbiavimo pažanga, jokių objektyvių kliūčių jų de
KALENDORIUS
pasak V. Landsbergio, galima ryboms del narystes Europos
L i e p o s 10 d.: Rufina, S e k u n 
vertinti kaip Lietuvos ir kitų Sąjungoje", pažymi .Seimo pir
mininkas.
da.
A m a l i j a . Prudencija.
Baltijos valstybių „diploma
Tačiau „Europos naujosios
L i e p o s 1 1 d . : Šv. B e n e d i k t a s ,
tijos laimėjimą varžybose su
istorijos paradoksu'" V. Lands abatas (480-543 m.), E u r o p o s
Įtakingu oponentu".
„Dabar, kai Madrido viršū bergis pavadino tai, kadglobėjas; Kipras. Olga. R i m t e nių susitikimo deklaracija pa „antroje vietoje" paliktos bu nis. Skaidrė. 1940 m. p r a s i d ė j o
brėžė trijų Baltijos valstybių vusios okupuotos valstybes. pirmieji sovietų vykdomi m a s i 
pažangą ir pritarė jų siekia Vakarų sąjungininkes kovoje niai l i e t u v i ų suėmimai L i e t u 
voje.
mai narystei NATO, nėra prieš totalitarizmą

Madride žengtas tvirtas žingsnis
į Baltijos valstybių saugumą
Vilnius, lie « 9 d. (BNS)
— Lietuvos S« no pirmininkas Vytautas Landsbergis ma
no. kad NATO adovų antra
dienį priimta Dklaracija apie
Euro-Atlantinį saugumą ir
bendradarbiavi: ą yra „realus
žingsnis į Lietu >s, Latvijos ir
tarptautinį
Estijos
didesr.
saugumą" ir at\ ria kelią Baltijos valstybių ;eryboms dėl
narystės Europ< - Sąjungoje
Tačiau Seirr
pirmininko
pareiškime ap-lilestaujama,
kad Vakarų \ stybės nesi
ryžo pavadinti rijų Baltijos
valstybių jų vardais.
V. Landsben-is pabrėžia,
kad svarbiausi., jog Šiaurės

NATO generalinis
sekretorius Javier Solana, pasibaigus
NATO vadovų susitikimui, žurnalistams antradienį vėlai v a k a 
re tvirtino, kad „Estija, Latvija ir Lietuva yra kandidatės įstoti
į NATO". Pasak jo, NATO valstybių vadovai aptarė visas pa
reiškusias norą įstoti į NATO valstybes, ir ..šiandieninis spren
dimas ne pabaiga, o tik pradžia". J. Solana nepaminėjo galimų
būsimųjų kandidačių įstoti į NATO bei antrojo sąjungos plėti
mo laiko, tik išreiškė viltį, kad 1999 m., kai bus surengtas nau
j a s NATO vadovų susitikimas, apie naujus kandidatus bus ga
lima j a u kalbėti konkrečiau.
Paryžius.
Prancūzijos gynybos ministras Alain Richard
trečiadienį pranešė, kad kairioji Prancūzijos vyriausybė bei
konservatorių prezidentas Jaques Chirac sutarė dėl NATO su
sitikime priimto sprendimo negrįžti į karinę sąjungos vadovy
bę. „Mes nusprendėme nepriimti galutinių amerikiečių pasiū
lymų, kurie iš tikrųjų nepripažįsta Europos indelio i sąjungos
vertę", teigė jis.
Ukraina trečiadienį pasirašė ypatingą susitarimą dėl bend
radarbiavimo su NATO, analogišką dokumentui, reguliuojan
čiam sąjungos santykius su Rusija po NATO plėtimosi. P a g a l šį
susitarimą bus {kurta nauja NATO ir LTcrainos komisija, kuri
ateityje vertins santykius būklę ir rengs bendradarbiavimo pla
nus. NATO ir Ukrainos komisija nebus tokio aukšto lygio k a i p
nuolatinė NATO ir Rusijos komisija, sukurta pagal gegužį P a 
ryžiuje pasirašytą dokumentą. Ji neturės savo nuolatinių d a r 
buotojų a r sekretoriato ir neatliks nuolatinių konsultacijų,
kaip tai yra Rusijos atveju. Tačiau Ukrainos pareigūnai ir
Šiaurės Atlanto taryba, aukščiausiasis NATO sprendimų
priėmimo organas, rinksis mažiausiai dukart per metus.
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LIETUVIU

-

TELKINIAI

D E T R O I T , MI

MŪSC ABITURIENTAI

LISA GRICIŪTE
Ton.as Sventickas
TOMAS SVENTICKAS
Tomas šįmet baigė Central
Catholic gimnaziją. Redford.
MI. Jis žada Michigan State
universitete studijuoti sąskai
tybą. Mėgsta sportą ir viene
rius metus priklausė gimnazi
jos krepšinio komandai. Žai
džia krepšinį ir LSK „Kovo"
komandoje. Priklauso „Audi
nio" tautiniu šokių šokėjų gru
pei ir lietuvių skautų organi
zacijai. Daiyvauja ir ateiti
ninkų stovyklose. Yra baigęs
„Žiburio" lituanistinės mokyk
los ketverių metų kursantų
programą.

svarstyti dienotvarkėje nusta
tytus uždavinius.
Posėdi pradėjo pirmininkas
Alfonsas Petrutis; pirmiausia
jis pakvietė minutės tyla —
atsistojimu — pagerbti miru
sius narius. Pirmininkas sakė,
kad daugelis veiklos pavyz
džių yra išspausdinta naujai
pasirodžiusiame
apylinkės
metraštyje „Žinios" Nr. 19.
Pagrindiniai renginiai buvo:
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventės minėjimas (apjungęs
Vasario 16-tos ir Kovo 11-tos
dienų įvykius); gavėnios meto
rekolekcijos; ir vasaros poky
liai, kurio pelnas skiriamas
apylinkės veiklai finansuoti.
Šįmetinio Nepriklausomybės
minėjimo metu surinkta 1,400
dol., kurie be jokių atskaitymų
buvo nusiųsti LB krašto val
dybai.
Šalutiniai renginiai — Vai
nikų dieną kapų lankymas, ir
rudens pokylis nariams —
tautiečiai
turi progos paben
Tadas Baukys
drauti, atsigaivinti.
TADAS BAUKYS
Politinėje srityje veikla buvo
ribota. Valdyba reagavo \ vi
Tadas baigė Crestwood gim sus LB krašto valdybos pa
naziją, Dearborn Heights, MI. siūlymus ar patarimus. Pas
Gimnazijoje reiškėsi plačia taruoju metu, kaip žinia,
veikla. Jis buvo pirmininkas dėmesys yra sutelktas i NATO
National Honor Society, prik sąjungą — į pastangas kad jon
lausė prezidentų klubui, tiks galėtų patekti trys Baltijos
liųjų mokyklų klubui, buvo kraštai.
Mokslo olimpiados kapitonas,
Pavieniai nariai, kurie savo
taip pat Mega League atsto iniciatyva savanoriškai vykdė
vas ir narys Michigan Indus- įvairius projektus, skirtus pa
trial Technology Education or dėti vargstantiems Lietuvoje,
ganizacijos. Jis yra LSK „Ko nusipelno pagyrimo:
vo" krepšinio komandos narys
— Valdybos narys inž. Ed
ir Detroito lietuviškos radijo vardas Šakalis, sūnus dantis
programos
pranešėjas. Jis tas Ričardas ir keli jų kolegos
žada studijuoti teisę Universi pernai suruošė golfo turnyrą,
ty of Michigan-Dearborn.
kurio pelną — 3,700 dol. per
davė Lietuvos vaikų globai.
Tai buvo jau antras toks jų
renginys.
— Alė Čereškienė renka at
liekamus drabužėlius ir pini
gus Lietuvos vaikučiams. Per
pastaruosius kelis metus vien
pinigais surinko daugiau nei
2,200 dol.
—Marija ir Vladas Židžiūnai
paaukojo 2,000 dol. Kauno
Prisikėlimo bažnyčiai, kad ji
— (sovietiniais valdymo me
tais paversta fabriku) dabar
vėl taptų maldos namais.
Cape Codo lietuviai nepa
miršo genocido:
— Bronė Jucėnienė pernai
savo lėšomis išleido knygą
apie lietuvius partizanus „Ko
vojanti Lietuva —1944-1953".
Alexa Rukitelytė
— Inž. Jonas Vasys-VasiALEXA RUKŠTELYTĖ
liauskas neseniai į visuomenę
išėjo su atsiminimų knyga
Aleksa baigė Mercy gimna apie savo šeimos tragediją
ziją, Farmington Hills. MI. Ji nacių ir sovietinės okupacijos
priklausė National Honor So metais Lietuvoje. Jo knyga
ciety, Prancūzų klubui ir tiks pavadinta. „Nebesugrįš į vien
liųjų mokslų klubui, žaidė kiemį gandrai..."
gimnazijos teniso komandoje.
—Rūta Prouty (Šalavėjutė)
Priklauso skautų organizaci padovanojo Osterville ir Hyanjai. Alexa University of Michi nis miestų bibliotekoms ver
gan studijuos teisę.
tingą Alberto Geručio veikalą
Rūta Mikulionienė anglų kalba apie Lietuvą:
„Lithuania — 700 Years".
C A P E COD, MA

manity organizacija, dalyvavo
Ispanų klube, šoko „Audinio"
tautinių šokių šokėjų grupėje,
priklauso ateitininkų organi
zacijai. Yra baigęs „Žiburio" li
tuanistinės mokyklos ketverių
metų kursantų programą.

Lisa baige Northvilie gimna
ziją, Northville, MI. Ji VVestern Michigan universitete, Kalamazoo, studijuos inžineriją.
Lisa priklauso skautų organi
zacijai. Yra stovyklavusi su
skautais ir ateitininkais. Lisa
baigė „Žiburio" lituanistinės
mokyklos lietuvių kalbą be
simokančių klasės programą.

Mark Juška

MARK JUŠKA
Mark šįmet baigė Huron
High School, Ann Arbor, MI.
Jis University of MichiganAnn Arbor studijuos mediciną.
Lora Maier
Jis priklausė National Honor
Society, ketverius metus grojo
mokyklos orkestre, dvejus me
LORA MAIER
tus
priklausė nardymo ko
Lora baigė Mercy gimnaziją.
mandai,
vienerius metus žaidė
Farmington Hills. MI. Ji Unikrepšinio
komandoje ir trejus
versity of Michigan-Ann Ar
metus
dalyvavo
lengvojoje at
bor studijuos inžineriją. Gim
letikoje.
Lietuviškoje
veikloje
nazijoje priklausė National
reiškėsi
šokdamas
„Audinio"
Honor Society. Spanish Honor
Society ir Earth\vatch klubui. tautinių šokių grupėje, prik
Veikli skautu organizacijoje. lauso LSK „Kovo" krepšinio
Lora yra baigusi „Žiburio" mo komandai, veikia skautų or
kyklos ketverių metų kur ganizacijoje. Mark „Žiburio"
mokyklos kursantų programą
santų programą.
lanke trejus metus.

Tai tik keli pavyzdžiai, kaip
susipratę Cape Codo nariai
visomis išgalėmis stengiasi
pagelbėti vargstantiems Lie
tuvos žmonėms, ypač našlai
čiams ir paliegusiems vai
kučiams.
Ilgametė iždininkė Irena
Jansoniene supažindino daly
vius su kasos padėtimi. Iš
laidos niekada neprašoka turi
mas pajamas, o pajamos yra
labai ribotos: jas sudaro gau
tas vasaros pikniko pelnas.
Susirinkimas, išklausęs val
dybos veiklos, iždo stovio bei
revizijos komisijos pranešimų,
plojimais juos priėmė.
Pirmininkas pranešė, kad,
pagal LB statutą, senoji valdy
ba, baigusi savo dviejų metų
kadenciją, pasitraukia; tad
tenka rinkti naują valdybą.
Petrutis
pakvietė
Česlovą
Mickūną, Bostono apygardos
pirmininką pravesti rinkimus.
Iš buvusios valdybos pasi
traukė ir nebekandidatavo 14
metų sekretorium buvęs Bro
nius Markeliūnas ir 8 metus
pirmininku buvęs Alfonsas
Petrutis. Kiti trys: Regina Petrutienė, Irena Jansoniene ir
Edvardas Šakalis sutiko likti
kandidatais naujai kadencijai.
Buvo rasti du nauji nariai —
dr. Janina Snieškienė ir Jonas
Zdanys, sutikę įsijungti į val
dybą. Pirmininkaująs Mickūnas pasiūlė
(kadangi kitų
kandidatų nebuvo), kad susi
rinkimas rankų pakėlimu pri
tartų naujam valdybos sąra
šui. Taip ir įvyko. Vienbalsiai
išrinkta nauja valdyba, vėliau
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkė — Regina Petrutienė,
vykdomasis
vicepirmininkas
Jonas Zdanys, iždininkė —
Irena Jansoniene, sekretorė —
dr. Janina Snieškienė, infor
macijos reikalams — inž. Ed
vardas Šakalis.
Alfonsas Petrutis padėkojo
Česlovui Mickūnui už sklan
džiai pravestus rinkimus ir
linkėjo naujai valdybai sėk
mės ir ištvermės. Veikli, ener
ginga narė Rūta Prouty, pasi
prašiusi balso, padarė staig
meną: Reginai ir Alfonsui
Petručiams įteikė asmeninę
dovaną — suvenyrinį krep
šinio kamuolį, o po to pranešė,
kad ji aukoja Cape Codo apy
linkės reikalams 1,000 dol...
Salėje pasigirdo griausmingi
plojimai. Rūta yra reta pavyz
dinga lietuvaitė, kuri su dide
liu užsidegimu vykdė asme
niškus projektus, siekdama
padėti Lietuvai atgauti ne
priklausomybę, o ją atgavus
— ji rašė Amerikos ir Europos
valstybių vadovams prašy
mus, kad jie pripažintų Lietu
vos respubliką. Rūtos skatini
mu, jos dukra Linda, pradžios
mokyklos mokytoja, vyko į
Lietuvą ir ten savanoriškai
kurį laiką dirbo Žemaitijoje,
dėstydama anglų kalbą bei
supažindindama vaikučius su
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JAV istorija ir jos gyvenimu.
UNASS1DRYS.U.D.
Kiek vėliau senosios ir nau
Akių ligos / Chirugiįa
josios valdybos nariai įteikė
9630 S Ridgeland Ave.
Rūtai Prouty vieną bendrą
Chicago Ridge, IL 60415
padėkos laišką ir puokštę ro
Tsi 706436-6622
4149 W. 63rd. St
žių.
Tsi 773-736-7709
Metinis susirinkimas Craig
ville Inn patalpose, trukęs arti
ARASZUOBA,
2 valandų, praėjo pakilia ir
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
darbinga nuotaika.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave.. Sutt 310
Gegužes 21 d., t.y. visuotinio
NaperviUe, IL 60563
susirinkimo metu, vyko ir bal
TsJ. (630)527-0090
savimai į LB krašto XV ta
3825 Highland Ave..
Tower 1 .Surte 3C
rybą. Balsavo 60 apylinkės
Downtra Grove. IL 60515
narių. Rinkimus sklandžiai
Tsi (630)436-0120
pravedė komisijos pirminin
kas inž. Bronius Markeliūns,
DR.LPitRiiiili>
talkinamas Danutes JančausDANTŲ GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd.Hickory Hills, IL
kienės.
Čia verta pridurti, kad Čes 1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
T s i (708)59*W055
lovas Mickūnas, kandidatavo į
Valandos pagal susitarimą
LB XV tarybą. Jis taip pat
išrinktas Amerikos Lietuvių
DR. JOVITA KERELIS
bendruomenės atstovu į būsi
DANTŲ GYDYTOJA
mą Pasaulio LB sąskrydįseimą, kuris š.m. liepos mėn. 9625 S.79U1 Ava., Hfckory HBs, R.
vyks Lietuvoje.
TsL (706) 596-8101
Alf. P e t r u t i s
Valandos pagal susitarimą
TEATRAS J A U TURI
EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.
„TIKRĄ GARSĄ"
4647 W. 103 St, OskLnvn, IL
„Laisvės" kino teatras Kau Pirmas apyt. su Nortrmrestem un-to
ne pirmasis Lietuvoje pradėjo diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
rodyti filmus su akustine sis
priimami absoliučiai punktualiai.
tema „Dolby stereo surround".
Susitarimui (kabėti angliškai)
Sumontavus naująją akusti
T«i706-422-8280
nę įrangą, kino teatre pertvar
EDMUNDAS VOJNAS, HD..ŠST
kyta filmų demonstravimo
salė, sienos ir grindys išklotos Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
kilimine danga.
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

„Veikiant naujajai aparatū
rai žiūrovas jaučiasi tarsi pats
dalyvautų veiksme — jis
aiškiai girdi bičių dūzgimą
pievoje ir bombų sprogimą'',
sakė „Laisvės" kino teatro di
rektorius Gediminas Jankaus
kas, teigdamas, kad, įdiegus
sistemą, bilietai pabrangs, ta
čiau bus taikomos įvairios
nuolaidos. (BNS)

CAPE CODAS
PAVASARI.....

TOMAS JANUŽIS
Tomas baige Brother Rice
gimnaziją. Birgmingham. MI.
Jis Michigan State universi
tete studijuos verslo adminis
traciją. Gimnazijoje priklausė
krepšinio ir golfo komandoms.
Tomas priklauso LSK „Kovo"
krepšinio komandai ir ateiti
ninkų organizacijai. Tomas
trejus metus lankė Detroito
„Žiburio" mokyklos kursantų
programą.
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Edmundą? Leparskas

EDMUNDAS
LEPARSKAS
Edmundas baige Churchill
gimnaziją, " Livonia. MI. Jis
University of Michigan-Dear
born studijuos sąskaitybą. Edmudnas priklauso LSK „Ko
vas" krepšinio komandai, Sta
te namus su Habitat for Hu-

DR ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185DundeeAve.t Elgin, IL 60120

Tsi. (706)742-0256
Valandos pagal susitarimą
Canfac Dtopmsit, LTD.
6132 S KedzieAve.
Chicago. IL 60629
Tsi. 773-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Atėjęs pavasaris į Cape Codo iškyšulį sukėlė ant kojų
visuomenės veikėjus naujiems
vasaros darbams. Kaip čia
įprasta, prieš pat Velykų
šventes Centerville bažnyčioje
vyko rekolekcijos; jas pravedė
iš P u t n a m o seselių vienuolyno
atvykęs kun. Albinas Gurklis,
asistuojamas svečio iš Lietu
vos kun. Antano Diškevičiaus.
Dalyvavo arti 30 tikinčiųjų.
Gegužės 21 d. Craigville Inn
patalpose, kur paprastai būna
svarbesni lietuvių renginiai —
vyko metinis apylinkės narių
susirinkimas. Šį kartą turėjo
trigubą tikslą: susipažinti su
praėjusių metų nuveiktais
darbais ir planuoti naujus: an
tra — pravesti balsavimą į LB
krašto XV tarybą; trečia —
išrinkti naują apylinkės val
dybą.
Po šiltų priešpiečių, daugiau
nei pusė šimto narių pradėjo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Tsi 773-586-7766
Valandos pagal susitarimą

širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. M. 773- 471-3300

Dft Ak ėLŠVŠČKAŠ I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
3900 W969t Tsi. 70M22-O101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v pp-7v v . antri 2:30-3v.p.p
trec uždaryta, ketvirt 1 • 3 v.p.p.
penktad ir sestad 9 vi -12 v.p.p

San Francisco. CA, tautinių šokių grupes mokyklinio amžiaus vaikai „Vakarų vaikučiai" Vasario šešioliktosios)
minėjime su kai kuriais tėveliais ir Lietuvos ambasadorium JAV dr Alfonsu Eidintu. Virtuje i* kaires: grupes
vadove Alberta Astraite-Singh, akordionistas Rpnius Pažememas, a m b dr A Eidintas, LB pirm Don Witt, va
doves padėjėjos Aldona KoudelkaiteAVatts ir Kazimiera Zygaite-Krause
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• Aukščiausia Lietuvos pi
lis turi trijų aukštų, 26 m
aukščio bokitą — tai Trakų sa
lo* pilis — vieninteli Lietuvos
pilis saloje. Pradėta statyti XIV
a. antroje pusėje. Priešpiliai
baigti statyti LDK valdovo Vy
tauto XV s. pradžioje. Utima vi
są Pilies salą (apie 1.8 ha).

^
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JAV LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS NAUJOJI
TARYBA

Danutė

Bindokienė

Mažais žingsneliais į
didelį
laimėjimą

VYTAUTAS BIELIAUSKAS
Neseniai „Drauge" (1997.
06.25) buvo paskebti JAV LB
XV Tarybos rinkimų rezulta
tai. Pagal ten duotus skaičius,
rinkimuose balsus teisingai
įteikė 5,074 asmenys, išrink
dami 60 žmonių į Tarybą. Kol
kas, ligi rudens pradžios, JAV
LB vadovavimas lieka dabar
tinės, t.y. XIV Tarybos ir jos
išrinktos valdybos, rankose, ir
dėl to turbūt šiam svarbiam
įvykiui nei spauda, nei kitos
viešosios informacijos prie
monės ypatingo dėmesio nėra
skyrusios. O deja, taip ne
turėtų būti. Reikia neuž
miršti, k a d JAV Lietuvių Ben
druomenė yra bene pati stip
riausia užsienio lietuvių orga
nizacija ne tik šiame krašte,
bet gal net ir visame mūsų
užsienio pasaulyje, dėl to jos
tvirtumas ir gyvybiškumas
yra svarbus visiems užsienio
lietuviams.
Kai pažvelgiame į rinki
muose dalyvavusių skaičių, iš
pirmo žvilgsnio atrodytų, kad
reiktų nusivilti, nes dalyvavo
tik 5,074. Turint galvoj, kad
daugelis lietuvių kilmės žmo
nių šiame krašte priskaičiuoja
net ligi 800,000, išeitų, kad tik
jų saujelė tedalyvavo rinki
muose. Bet, arčiau pažvelgus,
tenka pripažinti, kad tas di
džiulis skaičius yra gan iš
pūstas, o dėl LB Tarybos rin
kimų, jis gal net neprasmin
gas. Tiesa, čia gyvena daug
lietuvių, bet daugelis jų Lietu
vių Bendruomenės veikime

judėti reikia svarbesnių, pro
vokuojančių įvykių. Kai gy
venimas eina ramiais keliais,
tai, atrodo, jie taip pat ramiai
savo gyvenimą tęsia ir į vie
šumą per daug nesiveržia.
Lietuvių Bendruomenė veikia,
tarsi ji yra šeima, kurios na
riai gyvena visai ramiai ir
nematomai, bet jie gali stip
riai išeiti viešumon, įvykus
arba šeimos tragedijai, arba
jos dideliam pasisekimui.
Žinoma, būtų labai gražu,
jei mūsų rinkimuose didesni
skaičiai dalyvautų, bet maž
daug tie 5,000 sudaro ne taip
j a u mažą grupę, turint gal
voje, kad jie reprezentuoja tik
rai veikliuosius bendruomenininkus, kurie ne tik balsuoja,
bet ir patys uoliai dalyvauja
lietuviškame gyvenime. Jeigu
sutiktume būti kuklesniais,
tai gal penki tūkstančiai akty
vistų būtų galima vertinti
kaip svarbų skaičių, kuris
davė aiškų mandatą naujai
LB Tarybai! Gal reiktų galvo
ti, jog tie rinkėjai turėjo nuo
50-100 balsų reikšmės kiek
vienas ir jiems dėkoti, kad jie
savo pareigą ne tik už save,
bet ir už visus kitus, atliko.

Lietuvos kariūnai, dalyvavę NATO rengtose karinėse pratybose Fort Polk. Louisiana, birželio-liepos men., kartu su kitų laisvųjų Europos tautų kariais.
Nuotr. Arūno Banionio

KARIAI KASDIEN GIRDI
KUNIGO ŽODĮ
P o k a l b i s su Vidaus rei
kalų ministerijos Vidaus
t a r n y b o s (VT) 2-ojo pulko
vado pavaduotoju kadrų
ir s o c i a l i n i a m s klausimams
pik. N o r b e r t u Vidrinsku ir
VRM VT2-ojo pulko kape
lionu k u n . Tautvydu Aukš
tikalnių.
— Ar j a u č i a t e kunigo įta
ką, j o reikalingumą? Kaip
j a m s e k a s i bendrauti s u
kariais — j u k kai kurie iš

Žvelgiant į išrinktuosius as
menis, tenka prieiti išvados, įvertinti minėtų dabartinių
kad naujoji Taryba savo su įstaigų darbą ir nepakeičia
dėtyje
didelių
pasikeitimų mus darbuotojus — o tokių
neatneš, nes t a r p išrinktųjų tikrai yra! — pagirti ir palikti,
matome daugelį pažįstamų o kai kuriuos kitus gal pakeis
veidų ir žinomų pavardžių. ti. Gerų kandidatų daug nėra,
Gal tenka pasigesti kelių nuo dėl to reiks jų talentus naudo
latinių, anksčiau laikomų ne ti ir jų gerumu pasikliauti.
pakeičiamais, veikėjais, bet, Nauoji Taryba turės vienu pa
veik nedalyvauja. Galbūt jie
matyt, jie patys dėl amžiaus grindinių tikslų užsibrėžti pa
jaučiasi priklausą Bendruome
ar dėl savo sveikatos panoro daryti pagrindinę Tarybos rin
nei; b e t į jos darbą įsijungia
liktis nuošaliau. Yra keletas kimų
reformą.
Nepaisant,
tik tada, kai to pareikalauja
naujų, jaunų veidų, kurie kaip mes norime įvertinti rin
tam tikri įvykiai. Štai, kai
pamažu darosi vis žinomesni, kimuose dalyvavimą, jo rezul
reikdavo demonstruoti už Lie
'• kaip uolūs, rūpestingi ir atsa tatais negalime būti patenkin
tuvos nepriklausomybės atsta
kingi darbuotojai. Tai sveikin ti. Rinkimams reikia daugiau
tymą 1988, 1989 ir 1990 m.,
tina, bet tų naujų veidų ir lankstumo, platumo ir visuoti
JAV didesnių miestų gatvėse
naujų vardų reiktų daugiau. numo. Reikia į rinkimų akciją
pasirodė r inios lietuvių. Šim
Atrodo, kad XV LB Taryba iš įjungti jaunesniąsias kartas, o
tai ir tūkstančiai JAV lietuvių
esmės lieka gan pastoviu da tai savaime neįvyks. Naujoji
rašė laiškus savo atstovams
bartinės Tarybos tęsiniu, tai Taryba turės jaunimo įjun
Kongrese ir senatoriams, pra
gal geras ženklas, nes suteikia gimu į LB rimtai susirūpinti,
šydami jų pagalbos kovai už
mums visiems pastovumo ir nes veteranai retėja, ir jų vie
Lietuvą laimėti. Dar neseniai
tvirtumo jausmą, kuris šiuo tas reikia užpildyti!
JAV Kongresas ir Senatas
metu labai reikalingas. Taip
priėmė labai svarbias rezoliu
Naujoji Taryba turės tęsti
pat
galima
galvoti,
kad
cijas dėl Lietuvos ir kitų Balti
dabartinės
ir Valdybos užimtą
rinkėjai, perrinkdami daugelį
jos kraštų priėmimo į NATO.
liniją:
neužmiršti
savo rei
Tarybos narių, parodė pasi
Šios rezoliucijos buvo praves
kalų.
Yra
gražu
ir
reikalinga
tenkinimą jų vadovavimu ir
tos dėl to, kad, JAV LB Vi
tuo pačiu teigiamai pripažino padėti Lietuvai, yra svarbu vi
suomeninių reikalų tarybai
dabartinės JAV valdybos vei sais, kituose kraštuose gyve
paprašius, labai daug mūsų,
kimą. Nereikia užmiršti, kad nančiais, užsienio lietuviais
paprastai nelabai veiklių, benvisi Tarybos ir Valdybos na rūpintis, bet svarbiausia yra
druomenininkų, ėmėsi laiškų,
riai yra savanoriai: jie savo mums dirbti JAV LB ir JAV
faksų ir telegramų siuntimo
pareigas eina šalia savo profe lietuviams. Mūsų švietimas,
savo senatoriams bei atsto
sinių darbų, „degindami lem kultūra ir socialiniai reikalai
vams, kurie j jų akciją reagavo
pas po vidurnakčio".
turi ir toliau likti aukščiausių
greit ir palankiai. Neužmirš
pirmumų plotmėje. Nauja Ta
kime ir prieš metus Čikagoje
ryba, nauji planai, nauji užda
Be
abejo,
bene
svarbiausias
įvykusios Tautinių šokių šven
viniai,
bet jiems įvykdyti reiks
sprendimas,
laukiąs
naujosios
tės, kurioje dalyvavo, įskai
stiprių
pečių ir šviesių protų.
Tarybos,
bus
naujos
JAV
LB
t a n t šokėjus, apie 10,000
Reikia
džiaugtis, kad ir šių
Valdybos,
Garbės
teismo
ir
žmonių. Atrodo, kad lietuvių
ypatybių
bus naujojoje Tary
Kontrolės
komisijos
rinkimai.
čia yra gan daug, bet jiems pa
boje.
Taryba čia galės rūpestingai

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
Tęsinys.
Pagal Atnaujintojo dvasią
broliai šių tikslų siekia narsiai
ir ištikimai, sekdami mūsų
Viešpačiu Jėzumi Kristumi,
pasaulio Išganytoju, būtent:
diena iš dienos vis labiau ir
labiau stengdamiesi Kristų
pažinti, pamilti ir Juo sekti,
kuo daugiausia turėti Kristaus dvasios ir ja vaduotis ir
visais darbais bei pastangomis
platinti Kristaus Karalystę.
Visko atsižadėję, broliai,
kiek galėdami, stengiasi visiš
kai pasiaukoti save Dievui ir
visa tam, kas yra Dievo, kad
Dievas — tiek kiekvieno Vienuolijos nario paskirai, tiek ir
bendrai visos vienuolijos gyvenimo — būtų centras.

Su pagarba, meile, maldin
gumu klauso Katalikų Baž
nyčios, kuri yra Dievo Kara
lystė žemėje ir Kristaus vieti
ninkė. Pasiduoda josios vado
vybei ir dvasiai; yra klusnūs
Bažnyčios pageidavimams bei
troškimams; kiek galėdami
visomis jėgomis ir protu jai
tarnauja, narsiai nugalėdami
visokias kliūtis ir pavojus, o
reikalaujant Bažnyčios gerovei, net patys noringai imdami
sunkias pozicijas, visiškai sa
vęs išsižadėdami ir pasiauko
dami.
Pradėję Marijonų Vienuolijos atnaujinimo darbus, kun.
J. Matulevičius ir kun. Pr.
Būčys sugrįžo iŠ Varšuvos ir

j ų galbūt i š v i s o p i r m ą k a r t
m a t o gyvą d v a s i n i n k ą ?
— Pirmiausia dėl reikalin
gumo. Šįmet pulke organiza
vome pavasarinio š a u k i m o ka
reivių apklausą. Joje dalyvavo
234 kariai. Be kitų klausimų,
vienas apklausoje buvo ir apie
religinius įsitikinimus. Ir štai
— 128(54.7%) apklaustųjų ra
šo, jog išpažįsta k a t a l i k ų tikė
jimą, 9 (3.8%) — stačiatikybę,
apie 30% nurodė, k a d y r a
krikščionys, tačiau nekonkre
tizavo priklausomybės,
20
(8.5%) — netikintys. 3 (kiek
daugiau nei 1%) save priskyrė
sektoms. Taigi, d a u g u m a ka
rių — tikintys žmonės, ku
riems dvasininkas, m a n a u , iš
tiesų reikalingas. O dėl ben
dravimo — norėčiau paminėti
keletą aspektų, k u r i e k u n . T.
Aukštikalniui padėjo s u r a s t i
bendrą kalbą su kareiviais.
Visų pirma — jis j a u n a s , be
to, pats tarnavęs sovietinėje
kariuomenėje ir puikiai pa
žįsta kareiviško
gyvenimo
„saldumą",
ir
trečia,
tai
žmogus kuris savo tvirtais
įsitikinimais prie savęs trau
kia kitus — s i l p n e s n i u s ar
mažiau tikinčius. Prisidėjo, be
abejo, ir mūsų kapeliono as
mens savybes — j i s labai leng
vai užmezga k o n t a k t ą , betar
piškas su visais. Nedirbtinis
nuoširdumas ir n o r a s padėti
ypač patraukia žmones.

ėmė ieškoti naujų narių. Iš
Marijampolės juodu abu nu
važiavo į Šunskus, kur tada
vikaro pareigas ėj juodviejų
mokslo metų draugas kun. dr.
Jonas Totoraitis. Šis savo
svečių paragintas, pasiketino
stoti į atgyjančią Marijonų
Vienuoliją. Be to, a.a. Kun. Civinskas ii kun. Pijus Andziu
lis, Veiverių mokytojų semina
rijos kapelionas, taip pat pa
sižadėjo įstoti.
Po atostogų kun. J. Matule
vičius ir kun. Pr. Būčys su
grįžo į Petrapilio Akademiją.
Kun. J. Matulevičius padaręs
jau įžadus, generolo kun. Sen
kaus buvo paskirtas novicijų,
arba naujokų, vedėju. Novicijus buvo kun. Pr. Būčys. Tokiu
būdu atgyjančios Marijonų
Vienuolijos novicijatas atsidū
rė Petrapilio
Akademijoje.
Kun. J. Matulevičius tenai pa

— Vidaus t a r n y b o s dali
niai turi s a v o
specifiką.
Čia jauni ž m o n ė s n u o l a t at
siduria y p a t i n g o s e s i t u a c i 
jose: saugo kolonijas, kon
vojuoja n u t e i s t u o s i u s . A r
dažnai k u n i g u i t e n k a b ū t i
pulke ir b e n d r a u t i s u ka
reiviais?
— Kapelionas s u kariais
bendrauja kasdien, p r a d e d a n t
nuo rytinės rikiuotės, kai pul
ko vado pavaduotojas pasitin
ka vadą ir raportuoja, o po to
žodis suteikiamas kapelionui.
Jis turi galimybę paskaityti
ką nors iš Šventojo R a š t o kas
dienių skaitinių, o paskui pa
taisė Marijonų į s t a t u s pagal
Bažnyčios bei v i s u o m e n ė s ge
rovės reikalavimus ir Vienuo
lių Kongregacijos n u r o d y m u s .
Reikalingo- rekomendacijos,
nauji įstatai ir p r a š y m a s juos
patvirtinti -lapta buvo nu
siųsti į Ryma (1910 m. balan
džio mėnesį Vienuolių Kong
regacijai reikalaujant, keliais
mėnesiais uoliau, buvo nu
siųsta dar senoji Marijonų
regula ir senieji į s t a t a i , taip
pat ir generolo S e n k a u s pra
šymas, kad ; įtvirtintų naujus
įstatus. Vienuolių Kongregaci
ja išdėstė ta visą reikalą Po
piežiui Pijui X, ir jis 1910 m.
lapkričio 2£ d. pripažino ir
patvirtino pataisytuosius Ma
rijonų įstatus. Naujuosiuose
įstatuose bu\> a t m a i n y t a : ma
rijonai toli;"! n e t u r ė s jokio
ypatingo rū o, įžadus darys
ne iškilmingus, b e t p a p r a s t u s .

Žemės gyventojai nuo se
niausių laikų dairėsi į erdves
ir svajojo apie kitus panašius
pasaulius, kuriuose klesti gy
vybė ir galbūt gyvena protin
gos būtybes. Rašytojai yra pri
rašę tūkstančių tūkstančius
puslapių, kaip tos būtybės at
rodančios, koks jų gyvenimo
būdas. Šie fantazijos kūriniai
visuomet susilaukė ir susi
laukia daug dėmesio, o fil
mai, sukurti apie kitų pasau
lių gyventojus arba mūsų
planetos ekspedicijas į erdves,
yra labai populiarūs.
Nuo maždaug 1947 metų
Amerikoje pagausėjo ..neatpa
žintų skraidančių
objektų"
(angį. UFO) regėjimo atvejai.
Nors niekuomet nebuvo įro
dyta, kad Žemę aplanko kitų
pasaulių gyventojai, bet šis
mitas tebeklesti. Tai aki
vaizdžiai parodė ir Rosvvell,
New Mexico, vietovėje pa
minėta 50 metų sukaktis nuo
tariamo erdvėlaivio sudužimo.
Įsivaizduokime, koks sujudi
mas įvyktų, jeigu vieną dieną
iš padanges ant mūsų plane
tos nusileistų keistas „ob
jektas" ir lyg niekur nieko
pradėtų
tyrinėti
aplinką,
rinkti gyvosios ir negyvosios
gamtos pavyzdžius, viską fil
muoti ir tuos vaizdus siųsti
kažkur į erdves. Iš filmų mes
jau žinome, kaip reaguotų ei
liniai žmones, policija, kariuo
menė, vyriausybė, žiniasklaida. Vienok tai fantazija, o tik
rovė, be abejo, būtų kitokia...

jie galėjo susidaryti apie že
miečius labai netikslų vaizdą
— visų pirma, kad žmones
yra žemo ūgio. juk erdvė
laiviukas toks nedidutis'
„Pathfinder" buvo NASA
mokslininkų iš Cape Canaveral, FL. paleistas pernai gruo
džio 4 d. ir nukeliavo 309
mln. mylių, kol pasiekė savo
keliones tikslą. Jis kainavo
„tik" 196 mln dolerių — paly
ginti nedaug su anksčiau vyk
dytais sekminais ar nesėkmingai^ Marso tyrinėjimais.
Net 1975 m. Viking 1 ir Viking 2 erdvėlaivių nuleidimas
ant ..raudonosios planetos""
kainavo daugiau kaip 2 mili
jardus dol.. o konkrečios nau
dos iš tų tyrinėjimų buvę ne
labai daug.

sako kokį pamokantį žodį, su
sijusį su konkrečia tos dienos
veikla, užduočių vykdymu ar
situacija. Taigi kunigo žodį
kariai girdi kiekvieną dieną —
nereikia laukti sekmadienio,
Paskutinį kartą JAV erdvių
kai galės nueiti į bažnyčią ir
tyrinėtojai mėgino pasiekti
paklausyti
pamokslo. Mes,
Marsą 1993 m., paleidę in
pulko vadovybė. įsitikinę, jog
strumentų prikrautą erdvė
toks vado veiksmų bei nuro
laivį „Observer". kainavus} 1
dymų ir kunigo žodžio sugre
milijardą dolerių. Deja, jis
tinimas turi didelę auklė
kažkur dingo, nepasiekęs Že
jamąją reikšmę.
mės kaimyno. Kadangi pasta
Kunigo žodis labai svarus.
raisiais metais JAV vyriau
J o pagarbiai klauso ne tik ka
sybė gerokai apkarpė erdvių
riai, bet ir karininkai bei likti
tyrinėjimo biudžetą, pradėta
niai. J u k kai įsako vadas ar
ieškoti lengvesnių ir pigesnių
auklėjamojo darbo karininkas
būdų šį svarbų darbą atlikti.
— viena, o kai pataria kuni
Taip ir gimė ..Pathfinder"
gas — visai k a s kita.
idėja.
— Minėjote, kad sekma
Nusileidęs ant Marso, mūsų
dieniais kiekvienas pagei
pasiuntinys nesėdi vietoje, o
d a u j a n t i s k a r e i v i s gali d a 
pamažu slankioja nuo vieno
lyvauti šv. Mišiose. Ar tu
akmenuko prie kito, matuoja,
rite savo nuolatinę bažny
fotografuoja, analizuoja. Pate
čią?
Š.m. liepos 4 d. lygiai tokia kęs į Marsą maždaug 3 vai.
— Taip, ji visai greta, pulko
drama pradėta vaidinti vie ryto (Čikagos laiku), jis tuoj
kaimynystėje. Tai Šv. Petro ir
noje mūsų Saules sistemos pranešė, kad tuolaikinė oro
Povilo bažnyčia. Be to. pulke
planetų — Marse. Tiesa, ant temperatūra buvo 136 laips
vyksta statybos, kyla nauja
jo paviršiaus nusileidęs erd- niai žemiau nulio F. bet po
kareivinių dalis, kurioje nu
vėlaivukas nelabai panašus į keturių valandų, kai saulė pa
m a t y t a vieta ir koplytėlei.
kažkokios mokslinės ar kari kilo aukščiau, temperatūra
— Kaip J u s ,
kunige,
nės ekspedicijos skraiduolį, o pasiekė 63 laipsnius žemiau
p r i ė m ė kareiviai? Ar nebu
greičiau į vaikišką žaisliuką, nulio. Marso paviršius nusi
vo išankstinio
priešiško
kokių galime savo vaikams ar leidimo vietoje rodo nepapras
nusistatymo?
vaikaičiams rasti bet kurioje to potvynio žymes, tačiau van
— K u n . A u k š t i k a l n i s : Ne. žaislų parduotuvėje. Tai iš dens — nei lašo. Mūsų moks
J u t a u tik stebėtojų žvilgsnį. pažiūros labai mažas žings lininkai labai susidomėjo, kur
J u k tie j a u n i žmonės papuola į nelis į didelį darbą, kurį dingo visas tos planetos van
visiškai svetimą aplinką. Ku erdvėlaiviukas,
pavadintas duo: jeigu Marsas prarado
nigas daugeliui pasauliečių
„Pathfinder" vardu, atliks per jūras, upes, ežerus, kas gali
atrodo esąs neprieinamas, už 30 savo gyvavimo dienų toli užtikrinti, kad panašus liki
sidaręs ir paslaptingas. Daug nuo savo namų.
mas nelaukia Žemės 7
kas priklauso ir nuo žmogaus
Mažasis erdvėlaiviukas, at
„Pathfinder" erdvelaiviuko
praeities — tikintis jis ar ne.
likęs savo misiją per maždaug
instrumentų
krūviui
patikėta
kokie buvo jo santykiai su
30 dienų (Marso para yra
Bažnyčia ir kunigais apskri svarbi misija: tyrinėti Marso
24.37 vai. ilgio), atgal į Žemę
atmosferą,
paviršiu
ir
galbūt
tai. Priešiškumo pulke labai
niekuomet nesugrįš. Praėjusį
sėkmingai
nustatyti,
ar
ten
maža. Bent iš karių pusės. Ne
šeštadienį buvo pasiūlyta pa
kažkada
galėjo
egzistuoti
gy
sakau, kad aš jiems labai rei
keisti jo vardą, pavadinant as
vybe.
Jis
savo
paskirtį
pradėjo
kalingas, bet tam tikra prasme
tronomo Carl Sagan. mirusio
esu s a v a s . Jie mane j a u vykdyti, vos tik palietė tos
pernai gruodžio mėnesį, var
pažino, tik vieniems gal dar planetos paviršių. Staiga to
du. Tad ..Pathfinder" visiems
limasis
Marsas
pasidarė
tary
t r ū k s t a drąsos, kitiems gal iš
amžiams pasiliks šaltoje, sau
viso n e a k t u a l u . Tačiau žmo tum savas, o jo akmenuotas,
soje ..raudonosios planetos"
kalnais
paįvairintas,
gamto
nės yra įvairūs, ir kiekvienas
lygumoje, kaip savotiškas pa
vaizdis
palygintinas
su
pana
turi savo dvasios gyvenimą.
šiais, randamais mūsų pla minklas astronomui Carl Sa
— Ačiū už pokalbį.
netoje, įskaitant galbūt Kali gan. kurio populiarioji TV
Kalbėjosi A r t ū r a s
forniją... Jeigu nusileidimo programa ..Cosmos" akivaiz
Matusas
vietoje, pavadintoje Arės Val- džiai vedė žiūrovus per 15
„Bažnvčios žinios". 1997. Nr. 7 lis. būtu pasitaikė marsiečių. mlj. metų visatos evoliucijos.
Gavusi Bažnyčios Galvos
patvirtinimą, atgyjanti Mari
jonų Vienuolija su viltimi ga
lėjo žiūrėti į priekį. Kun. Pr.
Būčys. pabaigęs
novicijatą.
1910 m. spalio 6 d. Petrapily
p a d a r ė metams įžadus, kun.
J. Matulevičius kartu su juo
atnaujino. Prieš tai, vasarą, i
novicijatą įstojo kun. Dr. J.
Totoraitis.
Bet senelio generolo kun.
Vinco Senkaus amžius jau
baigėsi. Po trumpos ligos jis
mirė 1911 m. balandžio 11 d.,
Marijampolės
vienuolyne.
Jaunieji Marijonai buvo tada
Petrapily
Būdami dabar jau trys pada
rę įžadus marijonai galėjo
rinktis
generolą.
Išsirinko
(1911 m. liepos 14 d.) generolą
kun. Junri Matulevičių. Mari
jonų Vienuolijos atnaujintoją.
Atgyjančių Marijonų novici

jatas slapta buvo Petrapily
Kun. J. Matulevičius tikėjosi,
kad rusų valdžia taip dideliam
mieste jo nepastebės arba
bent į tai nekreips dėmesio.
Bet apsivylė, nes netrukus
pasijuto esąs apstotas valdžios
atsiųstų šnipų. Matydamas.
kad tokioje aplinkoje novicija
tas Petrapily ilgai būti ne
galės, pasiryžo jis išsižadėti
profesoriaus ir inspektoriaus
pareigu Akademijoje ir perkel
ti novicijatą į Friburbą i Švei
carijai. Tai buvo padaryta po
1911 m. atostogų I novicijatą
tenai įstojo kun. Vincentas
Dvaranauskas. Seinų semina
rijos viceregensas ir profeso
rius, kun Juozapas Vaitke
vičius, kun Feliksas Kudirka,
kun Vincentas Kulikauskas ir
kun. Justinas Novickas su
kun. Julijum Ka/.aku. nese
niai baigė Akademiją, keli ku

nigai lenkai ir keli nekunigai.
Po to viso. lapkričio mėnesį.
iš Friburgo kun. J. Matule
vičius nuvyko į Rymą duoti
Vienuolių Kongregacijai Mari
jonų Vienuolijos būties apys
kaitos ir gauti nurodvmų to
lesniam darbui. Prase jis ten
ir formalaus leidimo novicijatui perkelti iš Petrapilio į Fri
burgą ir kad jis pats Apaštalų
Sosto butų patvirtintas Mari
jonų generolu Vienuolių Kon
gregacija ta viską suteikė.
Sugrįžęs i Friburgą su Apaš
talų Sosto nurodymais, kun. J
Matulevičius eme tvarkyti ir
atsidėjęs vadovauti novicijatui. Naujuose Marijonų įsta
tuose yra pažymėta, kad Manlimai rūpinsis ir mokslu.
' Bus '.Jaugiau I
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ĮDOMI VIEŠNAGĖ
tos juostos bei kilimėliai, A.
Makūnaitės, D. Tarabildienes
grafika. Yra ir dailininkų iš
Kanados, Vokietijos. Argenti
nos, Austrijos darbų. Nemažai
ir JAV gyvenančių dailininkų
darbų. Tai įvairūs A. S u t k u 
vienės kūriniai (ypač įdomios
tekstiles
„minkštos
skulp
tūros"), Z. Sodeikienės t a p y b a .
D. Šlenienės keramika, V. Vijeikio medžio ir molio kūri
niai, R. Povilaičio dirbiniai iš
metalo ir gintaro, taip pat
originali „neseniai iš Lietuvos
atvykusio dailininko A. Pakarklio, keramika. Gali pasi
grožėti fotomenininko iš Lie
tuvos A. Sutkaus užfiksuotais
tėviškės vaizdais, bet dar gau
siau
čikagiškių
fotografų:
A.Kezio. E. Būtėno ir net
Tai nepaprasti namai. Įėjęs į pačių Dailos ir Juozo Liu
vidų, pasijunti ypatingoje er binsku darytomis nuotrauko
dvėje, kur iš visų pusių į tave mis.
sklinda nenusakoma energija,
Tapyba, keramika, vitražai,
spinduliuojanti iš gausybės gobelenai, staltiesės, juostos,
dailininkų kūrinių. Jie kiek lėlės, koplytstulpiai, papuo
viename kambaryje, korido šalai. Gintaras, medis, linas,
riuose, laiptinėje ir net vir molis, kaulas, metalas. Netgi
tuvėje. Ant sienų, lentynose, kalėdiniai šiaudinukai ir vely
spintelėse, netgi ant lovų mie kiniai margučiai. Vilniaus ver
gamajame. Kiekvienas radi bos ir skautų Kaziuko mugės
nys — tai Lietuvos istorija, et dirbiniai. Susiorientuoti ir ne
nografija,
legendos, buitis. pasimesti toje gausybėje padė
Stebina jų įvairovė. Čia pama jo šeimininkai ir jų paruošti
tysi gintaro
inkliuzus
ir bei kiekvienam
lankytojui
„velnio pirštus" — akmenė įteikti „Rinkinių vadovai", k u r
lius, susilydžiusius, žaibui visi rodiniai surašyti pagal jų
trenkus j smėlį, 8.000-10,000 išdėstymą.
metų senumo kirvukus, atkas
Leisdamasis laiptais į šei
tus Lietuvoje, Lietuvos Didžio mos kambarį, patenki j a u į ki
sios Kunigaikštystės Vilniaus tokią aplinką. Čia tave supa
kalykloje kaltas monetas ir ki tai, apie ką skaitei F. Kuperio
tokių Lietuvoje naudotų pi romanuose. Tomahaukai, mo
nigų pavyzdžius. Čia saugoja kasinai, amuletai, taikos pyp
mas ne tik karaliaus Frie- kės, rūbai,
ritualiniai
reik
dricho Wilhelmo III laiškas su menys, meno dirbiniai — di
lako antspaudu, 1818 m. siųs džiulis šeimos kambarys skir
tas iš Karaliaučiaus į Klai tas indėnų kultūrai. Gali net
pėdą, bet ir Juozo Liubinsko pasižiūrėti vaizdajuostę su in
tėvelio laiško, siųsto į JAV dėnų šokiais ir muzika.
1925 m., vokas. Gali pavartyti
Čia ir ekspozicijos pabaiga,
senoviška kalba ir šriftu
bet dar neskubam skirstytis.
parašytą maldaknygę ar 1945
' Daila išradingai paruošusi ele
m. šapirografu spausdintą lie
gantiškas užkandėles, J u o z a s
tuvių partizanų rikiuotės kny
kviečia pasivaišinti jo t u r t i n 
gutę. Šalia prezidento priėmi
game bare. Gėrimai iš Lietu
mo ir pokylio, vykusių 1941
vos ir iš viso pasaulio. Gal tik
m. gegužės 4 d. Čikagoje, pro
paukščių pieno čia trūksta...
gramos su prezidento A. Sme
Bet buvome pavaišinti „Bu
tonos nuotrauka ir parašu —
liaus pienu"! Puiki proga pa
1991 m. gegužės 14 d. Vytauto
sidalinti įspūdžiais, paben
Landsbergio garbei Field mu
drauti, pasišnekučiuoti su šei
ziejuje (irgi Čikagoje) ruošto
mininkais.
pokylio programa su jo para
Kas tie šilti, nuoširdūs, drau
šu. Neseniai atvykusiems iš
giški,
neišsenkančios energijos,
Lietuvos įdomu buvo pamatyti
pirmos nepriklausomybės lai giedrios sielos žmonės? Abu
kų lietuvišką pasą. 1935 m. Liubinskai yra baigę Illinois
išduotą Dailos mamytei, o se universitetą Urbanoje. J u o z a s
niau čia gyvenantiems — 1973 — elektronikos inžinierius,
m. Lietuvos komunistų parti Daila — biologė. Nuo 1980
metų Juozas dirba atsakingą
jos nario knygelę.
darbą Federal Aviation AgenVisu muziejinių vertybių ne cy. Daila. užaugus keturiems
išvardinsi. Dar daugiau čia — jų vaikams, pakeitė profesiją
įvairių įvairiausiu meno dirbi ir šiuo metu dirb , su kompiu
nių, patekusių į Liubinsku ko terių programomis. Abudu —
lekcija skirtingais keliais. Visi aktyvūs visuomenininkai, šo
jie»byloja apie Lietuvą. Daugu ka veteranų tautinių šokių
ma ju atkeliavę iš Lietuvos. grupėje „Lėtumas". Juozas pri
Tai K. Šimonio. A. Vitulskio. klauso ALIAS Čikagos sky
tapyba. Damijonaitienės aus riui, yra skaitęs praiu-š.inus

Ne dažnai taip sutampa,
kad du puikūs renginiai vyks
ta tą pačią dieną, kaip buvo
gegužės 18-tosios sekmadieny
Čikagoje. Lemonte. kartu su
pianistu Roku Zubovu koncer
tavo Vilniaus styginis kvarte
tas, o Jaunimo centre JŠypsenelės" koncerte dainavo Ne
ringa Nekrašiūte. Tikrai buvo
nelengva apsispręsti, ką pasi
rinkti. Tik pareigingiausiems
Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos Čikagos
skyriaus nariams nereikėjo
sukti galvos: jau seniai buvo
numatyta tą sekmadienį ap
lankyti inž. Juozo ir Dailos
Liubinsku namus-muziejų ir
apžiūrėti judviejų sukauptas
lietuviško bei indėnų meno ko
lekcijas.

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

GREIT
PARDUODA
^

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto Mdhną.
Dirbu užmiesty Dirbu granai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-778-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

RIMAS L. STANKUS
• 3'eitas ir sąžiningas patarnavimas
• Njosavyrji^ įkainavimas veltui
• Perkame ir parauodame namus
• aensimnKams nuoiaioa

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVBKATOC,
IR GYVYBES DRAUOMAS.
Agentas Frank Zapobs ir Off. Mgr.
S Kane kalba iMtuviHtai.
FRANK ZAPOUS
3208 1« SJMMSMl
Tai. (70*)
(773)5*1

ET
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Kauno Technologijos universiteto ansamblio „Nemunas" šokėjai prie Picasso skulptūros Čikagos miesto centre
liepos 7 d
Nuotr. Ed. Šulaičio

TARP MŪSŲ

KALBANT

L I E T U V O S SPORTININKŲ VIEŠNAGĖ
AMERIKOJE
Iš esmės 60 metų nėra j a u
t a i p ilgas laiko t a r p a s , vienok
nelengva patikėti, kad nuo
Lietuvos sportininkų pirmo
sios viešnages JAV j a u spėjo
prabėgti 60 metų. Lietuvos
sporto reprezentacinė grupė
J A V lankėsi 1937 m. Rungty
niavo su Čikagos, Clevelando
ir New York lietuvių sporti
ninkais.
D a b a r aistringi sporto entu
ziastai vadinami sirgaliais.
P a k a n k a m a i yra sirgalių da
bartinėje Lietuvoje. J ų ne
t r ū k o ir anais, kaip dabar
įprasta tėvynėje sakyti, tarpu
kario Lietuvoje. P a m e n u , mes
(nors tuo metu dar buvome
vaikigaliai) labai domėjomės
sportininkų išvyka į JAV.
Daugiausia džiaugsmo kėlė
klaipėdiečio Artūro Cenfeldo
dalyvavimas. J i s gi buvo mū
siškis, nors ir amžiumi gero
kai vyresnis.
P a m e n u , sportininkai iš
vyko, prasidėjus vasaros atos
togoms. Išvyko ir, galima sa
kyti, dingo be žinios. Tikrai,
nei pokalbiuose nei laikraš
čiuose nebuvo nei vieno tiks
lesnio žodžio apie išvykusius
sportininkus.
Neiškęsdami
apie aviacijos problemas Mo
kslo ir kultūros simpoziumuo
se.
Kolekcionavimo
aistra
užsikrėtė dar vaikystėje, rink
d a m a s pašto ženklus. Daila
neliko abejinga vyro pomėgiui
—"abu pradėjo rinkti tautodai
lę. Sunku suskaičiuoti, kiek
laiko, darbo ir lėšų t a m paau
kota. Pamažu jų namai virto
lietuviška oazė Amerikoje, kur
ir mes, ALIAS Čikagos sky
riaus nariai, turėjome laimės
pasisvečiuoti ir maloniai pra
leisti sekmadienio popietę.
Aurelija Dobrovolskienė

kreipėmės į gimnazijos kūno
kultūros mokytoją ir paskui
teiravomės „Vakarų" dien
raščio redakcijoje, tačiau nie
ko aiškesnio nepavyko suži
noti. Apie pasekmes suži
nome, tik besibaigiant vasaros
atostogoms, kuomet sportinin
kai sugrįžo į Lietuvą. Tik ge
rokai vėliau, gyvenant Ameri
koje, pavyko nugirsti, kad
1937 m. karštomis vasaros
dienomis niekas per daug ne
sirūpino pasiųsti skubią infor
maciją į Lietuvą. Pagaliau
reikėtų nepamiršti, kad anais
laikais iš Amerikos pasiųsti
laiškai keliaudavo ištisą mė
nesį, o kartais net ilgiau.
Rašančiajam, apie Lietuvos
sportininkų
viešnagę JAV
pasakojo dr. K. Savickas ir A.
Lapinskas, kadaise aktyviai
pasireiškę Čikagoje sudary
tame Lietuvių sporto komi
tete. Pasakojo ir A. Tamulynas, tuometinės sportininkų
išvykos dalyvis.
Lietuvos sporto reprezenta
cinė grupė varžėsi su Ameri
kos
lietuviais
krepšinyje,
lengvoje atletikoje ir lauko
tenise. Didžiausio dėmesio su
silaukė krepšinio rungtynės.
Lietuvos rinktinei, kurios
sudėtyje buvo Amerikos lietu
viai Kriaučiūnas, Talzūnas ir
Žukas, teko pralaimėti visus
tris susitikimus. Cicero mies
to sporto stadione (uždarose
patalpose) surengtas rung
tynes stebėjo apie 3,000 žmo
nių. Rungtynės, 24:20 pasek
me. Laimėjo Amerikos lietu
viai.
Stasys Šačkus, sugrįžęs į
Lietuvą, „Fiziško auklėjimo"
žurnale r a š ė : „Pirmiausia,
mes pas savo mokytojus nedrįsome ir nesitikėjome lai
mėti. A i t r a , jie, paskirai
paėmus, yra k u r kas geresni
ir turi didelį pasirinkimą.
Šiaip, jeigu jie būtų geriau
susižaidę, galėjome pralaimėti
didesne pasekme. Jų žaidimo

MINISTERIJA SKATINA
TEATRUS STATYTI
LIETUVIŲ
KURINIUS

\ ; ,r Prano A balkio

ansamblio šokėjai Kaune. laisves alėjoje

i^Maaataaai

Kultūros ministerija, skatin
dama teatro režisierius domė
tis lietuvių dramaturgija ir
statyti ją profesionalaus tea
tro scenoje, skelbia Algio Sanuolionio vardo geriausio lie
tuvių dramaturgijos pastaty
mo 1997 m. konkursą.
Kultūros ministerijos spau
dos atstovas pranešė, kad bus
paskirtos trys premijos reži
sieriams (5,000; 3.000 ir 1,000
litų) ir trys premijos akto-

saasMiBlI
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gerą klasę mačiusieji Čikagoje
gali padaryti išvadą, kad
mūsų
krepšininkams
dar
daug ko iš jų teks pasimokvti".
Cicere liepos 10 d. Olympic
pokylių salėje buvo surengtas
iškilmingas Lietuvos sporti
ninkų sutikimas ir šokiai. Ry
tojaus dieną Čikagos universi
teto stadione (Stag Field)
buvo surengtos lengvosios at
letikos varžybos. Liepos 13 d.
Gage Parke vyko vandens
sporto parodomosios rung
tynės. Čia, be kitų, dalyvavo
ir tuo metu JAV pagarsėjusi
plaukikė Emma Skemaitis.
Taipgi buvo surengtos bokso
ir teniso rungtynės. Be to, d a r
įvyko aviacijos šventė tuome
tiniame Stinson aerodrome, į
vakarus nuo Lyons, k u r pasi
rodė Lietuvos sklandytojai J.
Pyragius ir Br. Oškinis.
Lietuvos sportininkus lydėjo
Lietuvos Kūno kultūros rūmų
direktorius V. Augustauskas,
Lietuvos Seimo nariai Galvy
dis ir Kviklys, „Lietuvos aido"
dienraščio vyr. redaktorius V.
Alantas. Šiems asmenims teko
atlikti įvairias reprezenta
cines
pareigas:
lankytis
valdžios įstaigose, dalyvauti
susitikimuose su vietos lietu
vių visuomenės darbuotojais
ir t.t.
Amerikos
lietuviai
nuo
širdžiai globojo ir domėjosi
Lietuvos sportininkais. Buvo
parodytas didelis
dėmesys
tiek sportiniu, tiek ir visuo
meniniu atžvilgiu. Lietuvos
sportininkų viešnagė laikyti
na visapusiškai pavykusią.
Vargu ar gyvųjų tarpe dar yra
asmenų, kurie anuomet rū
pinosi ir organizavo Lietuvos
bei Amerikos lietuvių bro
liškas sporto varžybas. Atro
do, kad nebėra nei vieno gyvo
ir tų varžybų dalyvių. Bene
vienintelė išimtis (ir tai su
klaustuku) yra sportininkas
Artūras Cenfeldas, kuris, re
gis, dabar gyvena kažkur Ka
lifornijoje. Kadaise mes, vai
kigaliai, sporto sirgaliai, labaį
džiaugėmės jo dalyvavimu
Lietuvos sporto reprezentaci
nėje grupėje.
Petras Petrutis
riams už geriausius vaidmenis
konkursiniuose pastatymuose
(1,500; 1,000 ir 500 litų).
Teatrui, kurio pastatymas
laimės pirmąją vietą arba ku
ris vertinimo komisijos bus
pripažintas aktyviausiu val
stybinės dramaturgijos puo
selėtoju, papildomai bus ski
riama 30.000. litų lietuviškos
pjesės pastatymui.
Konkurse gali dalyvauti pro
fesionalūs teatrai, pastatę kla
sikinį ar šiuolaikinį lietuvių
dramaturgijos veikalą arba
prozos inscenizaciją. Premjera
turi įvykti ne vėliau kaip iki
šių metų gruodžio 1 dienos.
(BNS)

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

DANUTE MAYER

kuns gautų vieta gyventi vaNui už
priežiūra, varymą ir mažu* remonto
darbus *$5 į vai. už Tandscaping" darL.
žoles pjovimą, kiemo varymą, aptnfcoa
tvarkymą. KrMp«r ML 208-4444*7*

773*84-1900

Jai gerbiami „Draugo* akatytojai
turi planų t e t a r i senoja Lietuvos
širdyje VaTauJa, senamiesty, rekomenduoju savo giminaite, architektą.
Reginą, gyvenančią Vilniuje ir turinčią
patyrimo ruošiant butų rekonstrukcijos
projektus ir dokumentus, kurie
'reikalingi pradedant statybos remonto darbus senamiesty. Keis kartus
architektė svečiuodamasi Amerikoje,
susipažino su vakarietiško gyvenimo
HELP VVANTED
English spaaking live-in 5 to 6 days standartais ir panaudoja tai savo
darbe. Regina labai mėgsta savo
per week to assist oider Lithuanian
darbą ir mielai pagelbės Jums
woman with housekeeptng. meais and įsirengti tokį butą, kuris įruoštas
some personai care. Suburb near O'Hare. papuoš dar vieną sostines kampai.
Architektes Reginos tel. V M u | « :
Call 847-692-4526 eveninga
Jei nonte parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji professionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

011-370-2-456-195.
L
TAISOME

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

H. Oeckys
Tel. 773-585-6624

SENIAUSIAS
U2SIENIO
LIETUVIU
DIENRAŠTIS

FOR RENT
Išnuomojame* 2 misg butas,
antras aukštas, su Šiluma;
Kedzie Ave. ir 63 St. apyl.
$525 į mėn.
Tel. 773-775-6009

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

DIEVAS VAIKŠTO
Mošų laikų legenda
Dviejų dalių romane legendoje papasakota
skaudi ir tragiška Vidmanto Vingrio gyveni
mo istorija, kurios dar nežino visa mOsų
lietuvių literatūra: partizanų vado sOnus,
auklėjamas komunistiškai, nesuvokia tikro
sios kovos prieš okupaciją prasmes ir
tampa KGB agentu. Spalvingai ir {taigiai
tapomi ir kiti nerojai: tėvo sesuo Izabelė- Vėjo dukra, mylima
mergina Nijolė- Rožė paslaptingoji, kagėbistas Vladas MeškonisJuodoji dvasia Romanas neleis pamiršti netolimos mūsų istorijos,
žadins mus iš užmaršties
Kaunas: Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos leidykla
,,XXI amžius", 1996 m. (211 psl.)
Kaina- $ 1 0 . 0 0
Kaina su persiuntimu JAV - $12
Illinois valstijos gyv. prideda $0.88 „Sales Tax"

TRANSPAK
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą,
0.59 sv.. minimumas S25.00.
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO.
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
7116 Gulf Blvd.. St. Petersburg Beach, FL 33706.
Tel.: d. (813)360-9881. n. (813)360-1364.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai. 55 svarai.
$39.- šventinis - tirpi kava. malta kava, arbata, kakava,
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai. vaisiu sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 Wcst 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
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TAURAUS LIETUVOS VYČIO
VINCO BORIS PRISIMINIMUI

Vincent B. Boris

ham, Michigan. Po rožinio, lai
dotuvių direktorė Yolanda
Zaparackiene perdavė orga
nizacijų užuojautas ir per
skaitė Lietuvos Respublikos
ambasados laišką, kuriame
buvo pareikšta Lietuvos Vy
riausybės užuojauta, taip pat
ir ambasadoriaus dr. Alfonso
Eidinto asmeniška užuojauta.
Šeštadienį, birželio 28 d.,
kūnas buvo pervežtas ir pa
šarvotas šv. Antano lietuvių
parapijos bažnyčioje. Karstą
dengė JAV ir Lietuvos vėlia
vos. I laidotuves atvyko 102
kuopos nariai, atsisveikinti
su savo nariu. Iš Čikagos atvy
ko centro valdybos pirmininkė
Evelyna Oželienė, iš New Yorko „Vytis" žurnalo redaktorė
Marytė Abbott.
Šv. Mišias koncelebravo ke
turi kunigai — Šv. Antano
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas, kun. George
Hazler, iš Providence ligo
ninės Southfielde, kun. Ron
Jozwiak iš Detroito arkidiecezijos tribunolo ir kun. Tom
Rice iš Šv. Louise parapijos,
Warren, MI. Vargonavo ir gie
dojo šeimos draugas Riek Cucchi.
Atsisveikinimo kalbas po
Mišių pasakė CV pirmininkė
Evelyna Oželienė ir Marytė
Abbott. „Vytis" redaktorė iš
ryškino 10 velionio gyvenimo
bruožų, kurie buvo pateikti
„Vytis" žurnalo š.m. liepos

A.+A.
GAILUTEI EDUKAITEI
KUNSTMANIENEI
per anksti Amžinybėn iškeliavus, jos Mamytę, mūsų
mielą sesę v.s. fil. DANUTĘ EIDUKIENĘ, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Čikagos Skautininkių

draugovė

A.tA.
KAZIMIERUI LIETUVNINKUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ADE
LEI, sūnums VYTENIUI ir GINTARUI su šeimo
mis, dukrai ŽIBUTEI PRANCKEVIČIENEI ir jos
šeimai ir artimiesiems.

Partizanų Juozo Kasperavičiaus ir Albino Biliūno atminimui paminklo šventinimas Bijotuose
Š.m. birželio 28 d., Holy
Cross kapinėse, šalia savo
tyrė didžiulį skausmą ir
tėvelių Stasio ir Marijos
liūdesį. Skaudu šiandien tavo
Borių, buvo palaidotas a.a.
jauniausiai
sesutei, atvykusiai
Prieš
50
metų,
1947
m.
stalinizmą
ir
pirmieji
prask
Vincent B. Boris, 66 m.
iš
tolimo
žemyno
ir dalyvau
Velykų
švenčių
metu,
Že
leidė
geležinę
smurto
ir
melo
amžiaus. Velionis mirė š. m.
maitijos
„Kęstučio"
apygardos
jančiai
šioje
istorinėje
liūdnoje
uždangą.
Jie.
kartu
su
kitais
birželio 24 d., savo namuose,
partizanams,
buvo
tragiškos
gedulo
valandoje.
mūsų
krašto
patriotais,
savo
Columbia, Maryland.
dienos. Išduoti žuvo vienuoli viltis ir gražiausias svajones
Gerbiami šios istorinės va
A.a. Vincas gimė 1931 m.
ka
geriausių
štabo
apsaugos
landos
dalyviai. Tebūnie ši
paaukojo
tėvynei,
jos
ateičiai.
gegužės 21 d., Detroite. Pak
vyrų,
o
po
poros
dienų,
Bijo
Jie
greta
žodžio
Motina,
greta
diena
mums
susikaupimo, vie
rikštytas Šv. Antano lietuvių
tuose,
prie
Batakių
(Tauragės
žodžio
Duona,
savo
širdyse
nybės
ir
didvyriškumo
simbo
parapijoje. Čia lankė ir baigė
apskr.) buvo sunaikintas ir nešiojo dar vieną brangų žodį liu. Neškime po trupinėlį gėrio
pradžios mokyklą. Baigęs gim
štabo bunkeris, kuriame žuvo — Lietuva.
savo tautai, savo tėvynei, savo
naziją, ketverius metus tarna
Kęstučio apygardos vadas, ne
Šiandien, nuvilnijus kelioms daug iškentėjusiai Lietuvai.
vo JAV karo aviacijoje. 1958
priklausomos Lietuvos aviaci dešimtims metų, mane neju
Nusilenkime didvyriams, jų
m. baigė Wayne State univer
jos
leitenantas,
Juozas
Kaspe
čiom
užliejo
liūdna
ilgesio
ištvermei
ir narsai".
sitetą Rytų Europos kalbų ir
ravičius
ir
jo
adjutantas
stu
banga
ir
prieš
akis
iškyla
Cecilija Mitkienė
literatūros bakalauro laips
dentas
Albinas
Biliūnas.
brangaus
vaikystės
ir
jaunys
niu. Studijas gilino Trinity
Šių metų balandžio 27 dieną tės dienų artimo draugo, Albi
universitete, San Antonio,
Tauragėje
įvyko iškilmingas no Biliūno, paveikslas.
Texas. Buvo lietuvių, rusų ir
paminėjimas. Po šv. Mišių ei
Albinas Biliūnas, slapyvar „DRAUGO" RĖMĖJAI
vokiečių kalbų specialistas.
Tarnavo JAV valdžiai. Nuo mėnesio laidai, ruošiantis vi sena prie paminklo, kuris sto džiais „Lapelis" ir „Džiugas",
65 dol. aukojo Puškorius
1970 metų dirbo Tautinėje suotiniam Lietuvos Vyčių meti vi buvusio KGB pastato kie gimė 1925 m. Jurbarke, do
Saugumo
agentūroje,
na niam suvažiavimui. Redaktorė me, vėliau kelionė į štabo vie roje, šviesioje ir religingoje Antanina.
grinėdamas ir ruošdamas įvai siūlė Vincentą Borį kandida tą, Bijotuose, kur miško aikš tarnautojų šeimoje. Jo vai
Po 55 dol.
rius saugumo dokumentus.
tu į Lietuvos Vyčių organizaci telėje stovi kryžius ir gražus kystė ir paauglystės metai
paminklas,
Juozo
Kaspera
Manelis Valė, Gylys Pau
prabėgo
gražiose
Nemuno
ir
Buvo Lietuvos Vyčių orga jos Centro valdybos pirmi
vičiaus
ir
Albino
Biliūno
at
lius,
Elsbergas Dana, Juzėnas
Mituvos
pakrantėse,
Jurbarko
nizacijos narys. Šiai jaunimo ninkus.
minimui.
Walter,
Simonaitis Aldona,
šilų
ir
šilelių
aplinkoje.
Mylėjo
organizacijai priklausė dau
Keturiasdešimt automobilių
Nemickas
Elena, Garūnas A.
jis
tą
kraštą,
juo
gyveno
iki
Iškilmėse
dalyvavo
daug
giau 40 metų. Buvo 4-to laips procesija, lėtai judėjo Vernor
Dr.,
Sutkus
Ada, Lelis Vacius,
skaudžios
savo
gyvenimo
tra
žmonių,
kariškių,
buvusių
nio vytis. 1990-96 metais buvo gatve į Holy Cross kapines,
Vilutis
M.,
Sirutis
Jonas. Mu
gedijos.
Baigęs
Jurbarko
gim
partizanų,
politinių
kalinių,
Lietuvos Vyčių centro valdy-., kuriose ilsisi tūkstančiai ankrinas
Praurima,
Stonikas
Leo
naziją
studijavo
Kaune,
staty
tremtinių
ir
žuvusiųjų
arti
bos Lietuvos reikalų komisijos styvesniosios kartos lietuvių,
nas,
Vanagas
Vytautas,
Kenbos
fakulteto
II
kurse.
1944
mieji,
tai
J.
Kasperavičiaus
pirmininkas. Redagavo ir savo visai netoli Fordo automobilių
dukra, Vida Tereikienė ir iš m. spalio mėn., dar karui nesi ter Gražina, Kriščiūnas Felix,
lėšomis leido mėnesinį laik įmonės, Rouge Plant.
JAV
— Zita Sodeikienė, A. baigus, mes, tada dar jaunuo Paškonis Kazys, Lesevicius
raštį „Knights of Lithuania —
Baigus
religines
apeigas,
liai, vengdami tarnauti sovie Birutė, Krajauskas L., BilduBiliūno
sesutė.
Lithuanian AfFairs", supažin
Lietuvos
Vyčių
pirmininkė
at
tinėje
armijoje, pradėjom dirb šas L., Budnikas Vaclovas,
Yra gauta kopija vienos kal
dindamas Lietuvos Vytių or
sisveikino
su
tauriu
Lietuvos
ti
Nemuno
laivininkystėje, Katilius, Elz., Liepas Stanley.
bos,
kuri
buvo
pasakyta
buvu
ganizacijos narius su dabar
Vyčių
veikėju
Vincentu,
kry
vėliau
upių
laivyne,
Klaipė Sniegaitis Elena, Mockaitis
sio
politinio
kalinio,
Antano
tine Lietuva, jos atkūrimu,
žiaus
ženklu
ant
karsto
užberdoje.
Čia
Albinas
įsijungia
į Algis, Jankus Paul, Ardys JoKasiulio,
su
kuria
norėčiau
politika, nepriklausomybės at
seph, Krumplis Felicija. Rau
dama
iš
Palangos
pajūrio
at
antitarybinę
veiklą,
o
gresiant
pasidalinti:
statymu ir gyvenimu.
gabento smėlio ir gintarėlių.
areštui pradėjo slapstytis ir dys Vytas, Rukuiža Aldona,
„Gerbiami
šios
istorinės
va
Bendradarbiaudavo
Vyčių
tapo Lietuvos laisvės kovotoju Navickas Zigmas, Kruopis B.,
Laidotuvių direktorė Yolan
leidžiamame
mėnesiniame da Zaparackiene, JAV ir Lie landos dalyviai, žuvusiųjų ar Petro Paulaičio — „Aido" Boreisha L, Karosas Povilas,
žurnale „Vytis". Buvo Lietuvos tuvos Vyriausybės vardu, timieji ir bendražygiai.
Atėjome prie šio pilko ak būryje. Buvo vado adjutantu Bacevičius Zigmas, JasiuleVyčių padalinio „Pagalba Lie karstą dengusias vėliavas
mens paminklo susikaupę, „Lapelio" slapyvardžiu. 1947 vičius Marija, Kaziūnas J.,
tuvai" tarybos narys.
įteikė broliui Robertui S. Bo atėjome nusilenkti ir pagerbti m. balandžio mėn., turėdamas Ambrozaitis J.
Atstovavo Vyčiams Ameri nui ir šeimos vardu tarusi
jau „Džiugo" slapyvardį ir
kos Lietuvių taryboje ir buvo padėką, pakvietė visus daly savo krašto sūnų, kurie šiur dirbdamas .JCęstučio" apygar
52 dol. aukojo Goštautas M.
piais, pilnais siaubo ir prievar
Tarybos atstovas Pabaltiečių vius pietums į Roman Village tos pokario metais, vardan dos štabo darbuotoju, Bijotės
komitete, Washingtone. Prik restoraną.
mūsų ateities paaukojo savo kaime, ūkininko Juknos sody
Po 50 dol.
lausė Baltimorės Free Lithua
Velionis giliam nuliūdime jaunystę ir gyvybes. Jie, su boje įruoštam bunkeryje, did
Macieza Marija, Budrys
nia komitetui.
paliko brolį Robert S. Borį, gy dėtinguose pokario metų ke vyriškai žuvo kartu su Juozu Stanley, Skučas Donatas,
Aktyviai dalyvavo Lietuvos venantį Waterford, Michigan. liuose, nepasiklydo — liko Kasperavičiumi.
Omahos apylinkė, Šv. Kazi
Vyčių veikloje.
Suvažiavi Tetą Adelę ir jos vyrą Leo taurūs ir ištikimi savo kraš Partizanu lavonai buvo pa miero Liet. kapinių valdyba,
muose ir jų seimuose buvo ne Garity, gyvenančius Lexing- tui, savo tėvynei. Jie, kaip tie mesti Tauragėje, KGB būsti Ateitininkų Sendraugių Są
pakeičiamas rezoliucijų komi ton, Michigan. Dėdę Vincentą ąžuolai šaknimis buvo suaugę nėje, vadinamajame Šuber- junga, Lith. American Repubsijos pirmininkas. Jo laisvalai ir Katherinę Prusinskus, gy su tėviškės žeme.
tyne. Ilgus dešimtmečius jų lican. Ateitis Foundation, Či
kis buvo skirtas Lietuvos venančius San Diego, CaliforLietuvą užplūdus okupan kapai buv< nežinomybė. Ant kagos Skautų Tuntai, Zarkis
Vyčiams. Jis gyveno vadovau nia. Tetą Frances ir jos vyrą tams, jie pirmieji išdrįso pa jų nežydeo gėlės, nedegė Gaida, Kanapė Jadvyga. Ru
damasis L.V. šūkiu — „Dievui Gilbert Blondin, gyvenančius kelti balsą prieš sužvėrėjusi žvakutės, tik bendroj šeimos gelis Ona, Obelenis J., Hart
ir tėvynei".
Phoenix, Arizona bei daug
kančioj ir n otinų maldoj buvo ford, Ct. Skautai, PranckeA.a. Vinco palaikai buvo ats kitų giminių ir pažįstamų. De rektorė Yolanda M. Zaparac saugomas ir prisimenamas jų vičius Pranas, Matas Saulius
kraidinti į jo gimtinę — De troito dienraščiai „Newg" ir kiene.
atminimas
J., Stonikas Paul. LB Cicero
troitą. Birželio 27 dieną kūnas „Free Press" išspausdino nek Ilsėkis ramybėje, brangus ir
apylinkė. Kaštanas O., JaMielas
Arinai,
netekom
ta
buvo pašarvotas Desmond - rologus birželio 28 d. laidose. taurus Lietuvos Vyti Vincent vęs per ar.ksti, tačiau liko kubėnas A., Trumpjonas Vi
Connell, Vašu ir Rodgers lai Laidotuves tvarkė Vai. S. B. Boris.
šviesūs brangūs prisiminimai. lius, Šilėnas V., Mataitis Bro
dotuvių namuose, Birming- Baužos laidotuvių namų diRegina Juškaitė Jie lyg aidas atplaukia iš toli nė.
Po 45 dol.
mos anų di* nų praeities.
PRIMENAME - LIETUVOJE LABAI LAUKIAMA JŪSŲ PAGALBA
Gritėnas S.. Kaminskas A.,
Šiandien, brangus Albinai,
PAŽADAME - PRISTATYTI JOSU SIUNTINIUS GREIČIAUSIAI
nejučiom prieš akis iškyla ir Vilkas E.. Paulauskas A., GuPATARIAME - SIŲSTI TIK PER
liūdni tų d' n.ų vaizdai, liūdni zulaitis J.
ir sunkūs, kaip lietinga ir dar
Po 42 dol. aukojo: Janulai
ganota rud• ns diena, kada tu
tis.
Genčius M.
atsisveikint!
amas
su
alp
PREZ. VIDMANTAS RAPSYS
SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVĄ
stančia iš ^ailesčio motina ir
* SIUNTINIAI LAIVU PER 4540 DIENU;
keturiais mažamečiais savo
Po 40 dol. Norvilas Vaclo
* ORO CARGO PER 10-12 DIENU;
broliukais r sesutėmis, iš vas. Garliauskas S., Petkus
* AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PROOUKTU SIUNTINYS U2 $44.00 PER 14 DIENU;
vykstančiai- į Vakarus, išsi Frances R., Bacevičius J., Bal* MAROUETTE PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
* NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS.
skyrėte amž nai. Išsiskyrėte ir tramaitis Kaz., Prekerienė
* KNYGOS LIETUVOS BIBLIOTEKOMS $0.49 SVARAS
tu, brangus Albinai, daugiau Stasė, Galinaitis Gustavas, ŠiPRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU:
jų nesutika. nematei. Nesuti moliūnas Saulius, Pagirys
BALTIA EXPRESS CO. LTD.
*"•*
AMBER GROUP
kai savo n ielos, tave taip Elena, Rimkus G., Venskus
8327S.PULASKIRO.
SKAMBINKITE NEMOKAMAI:
482THOMAS DRIVE
mylėjusios motulės, nematei P.. Kulnys L., Drevinskas S..
CHICAGO, IL 60852
BENSENVILLE. IL 60106
1-Š00-8PARNAI
savo, jau suaugusių broliukų Stončienė I., Dėdinas Emilija,
1-600-772-7624
ir sesučių. Netekę tavęs jie pa Balčiūnas Birutė.

P. ir B. Gyliai ir šeima
Zita Zuirzdienė ir šeima
Maryte Pareigis

LIŪDNI PRISIMINIMAI

BALTI A eXRRE88 CO. LTD.

Olympia WA.

Dosniam lituanistinio švietimo mecenatui ir mie
lam Draugui

JLtA.
JUOZUI VASIUKEVIČIUI
mirus, jo žmoną ANTANINĄ, dukras JOANĄ ir DA
NUTĘ su šeimomis, sūnų RIMVYDĄ, seserį ALDO
NĄ PAŠKEVIČIENĘ ir kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučia:
Danutė ir Edmundas Eidukai
Vytautas Janulaitis
Ona Lukienė
Pranė ir Juozas Masilioniai
Stasė ir Ričardas Petersonai
Marija ir Juozas Plačai
Tadas Rūta
Elena ir Petras Spukai
Milda ir Viktoras Šatai
Ruginis Ignas, Nemanis Aldo
P o 35 dol.
Pranis P., Jurgaitis M., As- na, Bukaveckas Tadas, Gie
draitis A., Tompauskas Lidija,
minas J., Kazlauskas Vitas.
Laikunas Kazimiera, Alkas
A., Usevicius V., Navickas
P o 30 dol.
Atthes Edith, Kučinskas Jo- Brone, Lileikis Irena, Laba
seph, Plioplys Aldona. Augu- nauskas Antanas, Špokas R.,
nas D., Vedeckas A & R, Pri- Libus Romas, Pazemenas J.P.,
kockis. Taylor Linda A.. Kluonis Jozeph V., Klemka A.,
Dumbrys George. Zelenis Vy Šešplaukis A., Šaulys Augus
tautas, Masaitis F.. Diminskis ta, Gaška Emilija. GrigalausE., Gribliauskas J., Bajorūnas kas Jurgis. Kacilauskas Jo
M.. Gilvydis Antanas. Mažiulis seph, Gvildys Pranas. Alssen
A., Trumpjonas V., Pumputis Liuda, Schanel Helen, Malčius
F., Bendoraitis Marcelė. Lauč- Ignas, Simutis Vladas, Ringus
ka Isabelle, Kuzmickas Vac Lidija, Paliulis Bronius, Šau
lovas, Knezenas Anele. Ma lys A., Vidūnas Jonas & Ma
linauskas Petras, Zailskas ria. Puzinas Austrą, Polikaitis
Frank. Antanėlis A.. Sose A & D. Žukauskas Vitalis,
Frances, Žilionis Ona. Taoras Butvilą Jonas, Brazdžionis A.,
Gintautas. Šarka Jonas. Gri Kolupaila Eugenia. Pikelis
galiūnas Emilija. Katilius K., Victoria. Ląstas Sofia, Gudai
tis Pranas, Vaičius M., Valiu
Soiys H. MD.
kas M., Stankus Anthony &
Vic,
Velūnas Liuda, Gesys Fe
27 dol. aukojo Vabalaitis C.
licija, Vailonis V., Savickas
Jonas, Černius Elena, Lietuv
P o 25 dol.
ninkas John, Švarcas Jonas,
Garsys E.. Petrauskas J.. Pečkaitis Juozas. Jeneckas E.,
Bielskus D.. Šimėnas A.. Jony Ošlapas Raymond. Laucius C.,
nas S., Chesonis R.. Gedimi JAV LB Vakarų Apyg.. Jacknas G.. Aleksandravičius S.. son E., Deveikis A.. Matuzas
Kašubą L.. Kikilas L.. Brun- V.. Mackus M., Mozuraitis A.,
dza J.. Mockus Stasys. Kab- Dryža Elena, Karvelis K. Mieliauskas Henrikas. Gutauskas zinskas Jonas. Karvelis K.,
V., Skučas Jovitas MD. Bu Kuzinskas John Rev.. Dargis
draitis G., Urba Vytautas. Stasys, Venckauskas Ona. Bu
Lendraitis V., Mažeika Vaclo kauskas Cass, Baliūnas Adolph.,
vas, Palionis Gailutė. Stulpi Skopas A., Braune Laima. Sunas Anthony, Mikalčius Sva vaizdis H., Juodgudis V.
jūnas. Hartvigas Jonas. Babonis Alf. Rev.. N'aumus Juozas.
Didžiule padėka visiems
Girnius Vytautas. Misiūnas
mūsų
geradariams!
Veronika. Kaunas Jozeph.
Shurkus Anthony. Pocevičius
• Seniausieji Lietuvos ku
A & E, Vižinas Julia. Likto
nigaikščių
herbai — Dvigubas,
rius F., Rutkauskas K.. Korzoarba
Jogailos,
kryžius ir Gedi
nas Raymond. Gramas J.. Maminaičių
stulpai,
arba Stiebų
riūnas V. M.. Gludą Maria.
vartai,
—
pradėti
naudoti Lie
Grabys Joseph Rev.. Stankus
tuvos
Didžiųjų
kunigaikščių
Jonas. Mikelėnas Jonas. Rau
gas Balys, Stankaitis Jonas. Jogailos 1388 metų ir Vytauto
Aviža Violeta. Karalis Marion. 1397 metų antspauduose.

„Draugas" ruošia smagią
vasaros šventę sekmadienį,
rugpjūčio 3 d., prie dienraščio
patalpų, t. marijonų gražiame
sode, Čikagoje. Bus muzikos,
vaišių, laimėjimų, gerų bičiu
lių. Lauksime ir Jūsų!

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. liepos mėn. 10 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuvos generalinis gar
bės konsulatas Čikagoje
bus uždarytas nuo liepos 14
iki rugpjūčio 4 d. Po atostogų
konsulatas (6500 S. Pulaski
Rd.) dirbs tik pagal susita
rimą antradieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais, tarp
10 vai. r. ir 1 vai. p.p. Susitar
ti prašoma telefonu 773-5825478 arba faksu 773-5820961. Atsakovui atsiliepus,
prašoma palikti žinią ir savo
telefono numerį. Konsulato
tarnautojai atskambins. Jeigu
atsirastų
svarbių
reikalų
Čikagos gen. garbės konsulato
atostogų metu, kreipkitės į
Lietuvos Respublikos genera
linį konsulatą New York, tel.
212-354-7911.
Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo gegužinė rengia
ma liepos 20 d. sekmadienį,
Šaulių- salėje, 2417 W. 43rd.
Str., Chicago. Bus gardus
maistas, atsigėrimų ir gera
muzika. Valdyba prašo daly
vauti ir smagiai praleisti
laiką. Pradžia 12 vai. dieną.

Prelatas dr. Juozas Prunskis, paremdamas „Draugo"
knygų vasaros išpardavimą
(po vieną dolerį) nupirko kny
gų už 50 dolerių, kurias Bro
nius Juodelis supakavo ir per
TRANSPAK pasiuntė prelato
tėviškės Daugailių miesto bib
liotekai. Panašią knygų siuntą
Dusetų vidurinės mokyklos
bibliotekai pasiuntė ir Bronius
Juodelis. „Draugo" knygų va
saros išpardavimas yra ge
riausia proga visiems pasiųsti
išeivijos knygų į Lietuvą savo
gimtinių ar mokyklų bibliote
koms, pasinaudojant TRANS
PAK persiuntimo specialia
nuolaida.

Autobusas \ „Kuršių Ma
rių" skautų stovyklą Rako
stovyklavietėje išvyks šį šeš
tadienį, liepos 12 d., nuo Pa
saulio lietuvių centro Lemonte. Vykstantieji skautai ir
skautės renkasi 7:30 vai. ryto.
Autobusas išvažiuos punktua
liai 8 v.r. Besivėluojančių ne
bus laukiama. Kelionėje vilki
ma stovykline darbo unifor
ma. Pasiimama sumuštinis ir
skardinėlė gėrimo — pakelyje
bus stojama gamtoje pasi
mankštinti ir pavalgyti. Vyk
stantieji savo priemonėmis
stovykloje laukiami 1 vai. p.p.
Pasibaigus stovyklai, autobu
sas liepos 26 d., šeštadienį,
grįš į Pasaulio lietuvių cent
rą maždaug 4 v.p.p. Stovyklon
atvykusius savo priemonė
mis, tėvai prašomi liepos 26 d.
iš stovyklavietės pasiimti iki
11 vai. ryto. Turint klausimų,
kreipiamasi į stovyklos vado
vybę ar į tiesioginius skauto/
ės vadovus/es.

Sibiro poezija ieško lei
dėjo. „Draugo" 1997.06.28
kultūrinio priedo laidoje, visas
puslapis skirtas Reginos Guntulytės Sibiro poezijai, kurią
sukūrė jos išgyvenimai nuo
vaikystės dienų Sibire. Re
daktorės nuomone, ta 75 pus
lapių poema „Giesmė išėju
siems", kaip klasiškas naraty
vinės poezijos pavyzdys, tu
rėtų būti išleistas, kad jį
turėtų išeivijos ir Lietuvos
bibliotekos ir privatūs asme
nys. Poemos išleidimui reika
lingi apie 2,500 dolerių, kurių
autorė neturi. Būtų malonu,
kad atsirastų asmuo ar orga
nizacija, kuri sutiktų būti
šios Sibiro poemos leidėju. Ga
lintieji prašomi skambinti
Broniui Juodeliui, (630) 9861613.

aplinkos — saulę, mėnulį, že
mę, gamtą, šeimą ir draugus.
Dažniausiai dailininkę įkve
pia pati medžiaga — siūlų
spalvos, tekstūra, spindesys.
Heiyoung Ahn parodos lai
kas, lankytojų pageidavimu,
pratęstas iki liepos 28 dienos.
Nepraleiskite progos apsilan
kyti Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje, pusvalandžiui
ištrūkti iš karščių alsuojančios
gatvės šurmulio, kasdienių
darbų ramiai pasigėrėti šios
tikrai puikios menininkės
džiaugsmu trykštančiais dar
bais vėsioje salėje.

Čikagos skautai ir skau
tės, vykstantieji į Rako sto
Marąuette Parko Lietu
vyklą Michigane, stovyklon
vių namų savininkų orga
gabenamus savo daiktus pra
nizacijos narių labai svarbus
šomi šį ketvirtadienį, liepos 10
susirinkimas šaukiamas lie
d. tarp 7 ir 9 vai. vakaro atga
pos 18 d., penktadienį, 6:30
benti į Pasaulio lietuvių cent
rą Lemonte. Leidžiama pa
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
siimti du nedidelius lagami
mimo parapijos salėje, 6820 S.
nus kartu su miegmaišiu ir lo
Washtenaw Ave. Yra pakvies
vele.
Visi daiktai turi būti pa
ti atitinkami valdžios pa
žymėti
savininko pavarde,
reigūnai, kurie paaiškins nuo
vardu,
vieneto
pavadinimu ir
savybės (property tax) mokes
stovyklaujamo
rajono
spalvos
čių pakėlimą; kita grupė
Vos tik darbščioji Pasau
priims gyventojų nusiskundi lio lietuvių centro renginių kaspinėliais: Seserijos— gelto
mus dėl Peoples Gas Co. ir komiteto pirmininkė Bro na, Brolijos — raudona, Jaunų
elektros paslaugų kainų pa nė Nainienė grįžo iš Lietu šeimų — žalia ir Jūrų skaučių
kėlimo.' Policijos pareigūnai vos, tuoj pajudėjo PLC veikla rajonas — mėlyna. Autobusan
kalbės apie apylinkės sau — šį sekmadienį, liepos 13 d., pasiimti leidžiama tik kupri
gumą. Žada dalyvauti ir apy nuo 12 vai., centro sodelyje nę.
linkės atstovas Virgil Jonės.
; rengiama smagi gegužinė. Visi
Kompozitoriaus
Juozo
Nariai ir svečiai prašomi gau-'
kviečiami atsilankyti, pasivai Strolios 100 gimimo metinių
šiai atsilankyti. Parodykime,
šinti, praleisti popietę medžių proga šv. Mišios už jį ir solistę
kad esame stiprūs ir griežtai
reaguojame į visas negeroves. pavėsio vėsume ir gerų bičiu Žentą Strolienę bus aukoja
Po susirinkimo bus kavutė, lių šilimoje. Bus lietuviško mos sekmadienį, liepos 13 d.,
kurios metu paskirstyta 10 do maisto, muzikos ir visokių ki 9 vai. r., Palaimintojo Jurgio
vanų burtų keliu. Nuo gau tokių malonių priedų, o vi Matulaičio misijos bažnyčioje,
saus apylinkės lietuvių daly siems mielai patarnaus PLC Lemonte. Mišių metu sūnūs ir
vavimo šiame susirinkime, renginių komiteto darbštuo vaikaičiai pamaldas papuoš
muzikine puokšte. Pažįstami
daug kas pasikeis visų mūsų liai.
kviečiami dalyvauti ir pasi
gerovei.
Kad nebūtų nei vieno melsti už mirusiuosius.
tuščio bilietėlio „Draugo"
vasaros
šventėje, reikia dar
Dr. Vincas ir Aldona
KORĖJIETIŠKA
daug
laimikių.
Labai prašome
Šmulkščiai, Chicago, IL, grą
TEKSTILĖ
žindami laimėjimo bilietų šak peržiūrėti stalčius ir lentynas
LTETUVTŲ
MUZIEJŲJE
neles ..Draugo" administraci — kas vienam žmogui yra tik
jai, atsiuntė 100 dol. auką. bereikalingas vietos sumažinBalzeko Lietuvių kultūros
Esame jiems nuoširdžiai dė tojas, kitam, jį sužvejojusiam muziejus kasmet rengia apie
„laimės šulinyje", bus didelis
kingi!
džiaugsmas. Laimikius priima dešimt didesnių ir mažesnių
„Draugo" administracija kas parodų. Didžioji jų dalis, žino
ma, skirta Lietuvos užsienio
Vasaros metu Čikagoje ir dien darbo valandomis.
lietuvių menininkams, tačiau
kai kuriuose
priemies
muziejus rengia ir kitų tauty
čiuose vyksta vadinamieji
Labai reikia laimikių ir bių dailininkų parodas. Pernai
..ūkininkų turgai", į kuriuos laimikiukų į „Draugo" vasa
įvyko Amerikoje gyvenančių
augintojai atveža įvairias dar ros šventės, rengiamos gam
išeivijų dailininkų iš Lenkijos,
žoves, vaisius ir kitus namie toje rugpjūčio 3 d., „laimės
Brazilijos, Kanados, Kubos,
gamintus produktus, pasi šulinį". Jo tik dugnas dar pa Peru darbų paroda, o šiemet
žyminčius šviežumu. Turgai dengtas, o juk visi nori muziejaus lankytojus džiugina
vyksta ir Čikagos vidurmies- laimėti, nori kažkokį prisimi menininkė ir Korėjos — Heiytyje. Daley Civic Center nimą išsinešti namo. „Drau oung Ahn.
aikštėje. Artimiausias bus šį go" administracijos tarnauto
Heiyoung Ahn yra dar paly
ketvirtadienį, liepos 10 d., o po jos maloniai prašo laimikius
ginti
jauna menininkė tekstili
atvežti
ar'atnešti
darbo
valan
to — ketvirtadienį, liepos 24
ninkė,
tačiau jau surengusi
domis
į
raštinę
d. (turgai būna kas dvi sa
apie
dešimt
savo personalinių
vaites
parodų įvairiuose miestuose ir
valstybėse: Korėjoje, Vokieti
joje, Lenkijoje, o dabar —
Amerikoje. Dailininkė taip pat
yra Seoul Valstybinio univer
siteto dėstytoja.
Paklausta, kodėl pasirinkusi
tekstilę, o ne tapybą, ji sakosi,
kad su adata ir siūlu galima
dirbti subtiliau bei lanksčiau,
nei su teptuku ir dažais. Au
dinys ir siūlai yra šilta, drau
giška medžiaga, atliepia daili
ninkės
temperamentą
bei
kultūrinį paveldą. Ahn darbai,
anot jos, yra meditatyvios ty
(''ik.tgos lietuvių TV programų vadovą* Arvyda* Reneckis (kairėje) ir te
los, kantrybės ir grožio iš
levizijoj- darbuotojas i* Vilniaus Donatas Ulvydas, kuris šiuo metu
raiška. Juose galima pamatyti
-t.iZiKii.isi (""ikagoje ir talkina lietuvių TV
daiktus iš kasdienės mūsų
Nuotr Ed. Šulaičio
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„NEMUNO" POTVYNIS
JAUNIMO CENTRE
„Sapnavau, broli, platųjį Ne
muną. Išsiliejo toli iš krantų"
— prisimena poeto žodžiai, at
silankius į žiūrovais užpildytą
Jaunimo centro salę š.m. lie
pos 7 d. pasigrožėti, pasiklau
syti ką atnešė tas platusis
„Nemunas" nuo Kauno tech
nologijos universiteto krantų,
taip toli atbangavęs su 35 tau
tinio meno ansamblio šokėjais,
dainininkais ir muzikantais.
„Nemuno" ansamblio kilmė
nuo 1944 metų, pasisekimai ir
„bangavimas" per dvyliką val
stybių Vakarų pasaulyje pla
čiai aprašytas „Draugo" kul
tūrinio priedo 1997.06.28 lai
doje Pranės Šlutienės straips
nyje „Atbanguoja Nemunas".
Atvykęs į JAV su oficialiu
kvietimu dalyvauti trijuose
tarptautiniuose festivaliuose
Utah valstijoje, energingų tau
tiečių Edvardo
Šulaičio,
Pranės Šlutienės, Ritos Šakenienės bei jų talkininkų pas
tangų dėka „Nemuno" ansam
blis pirmiausiai „atbangavo" į
JAV lietuvių sostinę Čikagą,
folklorinio baleto šuoliais,
klumpių dundėjimu, jaunat
viškais balsais ir kaimo kape
los muzika užliedami didžiąją
Jaunimo centro salę ir pade
monstruodami aukšto lygio
choreografinių lietuvių tauti
nių šokių meną.
Koncerto įžanginį žodį tarė
Rita Šakenienė, dėkodama
„Nemuns" ansambliui už atvy
kimą, jo narių globėjams Či
kagoje, koncerto organizato
riams ir visiems susirinku
siems.
Koncerto pirmoji dalis pra
sidėjo su aušra Lietuvos pa
dangėje, su piemenėliais ir
piemenaitėmis, jų išdaigomis,
rageliais ir sutartinėmis. Po to
buvo vestuvinių šokių gran
dinė, paskiri vyrų ir moterų
išdailinti tautiniai šokiai su
pritaikyta muzika, dainomis
ir jaunatviškais polėkiais. Vis
ką scenoje koordinavo ir diri
gavo tvirta maestro Hlugono
Ganusausko ranka su smuiku,
su birbyne, ar solo dainavimu.
Kaimo kapelą sudarė trys
kanklės, dvi birbynės, du
smuikai, trompetė, akordeo
nas ir būgnas. Ansamblio tau
tiniai rūbai, juos keičiant tris
kartus, buvo puikiai pritaikyti
šokėjams, muzikantams ir
vestuvininkams.
Antroje dalyje daugiausiai
aplodismentų sulaukė mergi
nų šokis „Strapčiukas" ir ožių

„Nemuno" ansamblio šokėjai liepos T d. pasirodo Čikagos dangoraižių fone

bei ožkučių šokis „Ožkadrylis" su labai įdomia A. Kond
ratavičiaus
choreografija.
Merginų „Trapukas" vyrų
„Slinkis", „Daina apie klum
pes" ir „Kūlimo šokis", naudo
jant žemaitiškas klumpes, su
darė labai meistrišką klumpių
garsų muziką, ją suderinant
su daina ir kaimo kapela. Be
abejo, tai buvo įdomiausia
koncerto dalis. Jaunatviškai
nuskambėjo „Pavasario" val
sas ir labai mikliai buvo su
šokta „Gegužinės polka". Va
karo prieblanda užbaigė pie
menėlių dieną su „Lėk ger
vele" melodija ir auditorijos
plojimais visiems atsistojus.
Koncertas buvo užbaigtas ben
dra ansambliečių ir auditori
jos giesme „Lietuva brangi" su
visais posmais. Rengėjai gė
lėmis apdovanojo „Nemuno"
ansamblio vokalinės grupės
vadovę Vitą Čepkutę, šokių
grupės vadovą Juozą Vance
vičių, maestro Hlugoną Ganu
sauską ir direktorių Liną
Puodžiukyną. Ansamblio va
dovai „Nemuno" juostomis ap
juosė Ritą Šakenienę ir Pranę
Šlutienę, atsidėkodami už
viešnagę Čikagoje.
Nors pirmadienio vakaras
šiam koncertui nebuvo pa
lankus, gailėtis gali tiktai tie,
kurie jame nebuvo. „Nemuno"
ansamblis buvo palydėtas su
vaišėmis, estradine šokių mu
zika ir linkėjimais tuose tri
juose tarptautiniuose folkloro
festivaliuose laimėti pirmą
sias vietas.
Bronius Juodelis
SĖKMINGAS
KAUNIEČIU
PASIRODYMAS
DANGORAIŽIU
PAVĖSYJE
Žymusis Kauno „Nemuno"
ansamblis nustebino įvairia
tautę publiką (o jos buvo apie
400) liepos 7 d., vidurdienyje,
prie Picasso skulptūros įvy
kusioje programoje. Tik sek
madienio vėlyvą vakarą iš
New Yorko atvykusieji kau
niečiai, kaip vijurkai sukosi
ant specialiai padarytos plat
formos Daley Plazos aikštėje.
Jie ne vien tik šoko. bet ir gro
jo lietuvių liaudies instrumen
tais, o taip pat dainavo gra
žias liaudies dainas.

,,Nemuno" ansamblio narys Sigitas Šležas įteikia Illinois gubernatoriaus
padėjėjai etniniams reikalams Pat Michalski juosta ir kitas dovaneles,
ansambliui lankantis Illinois valstijos romuose liepos 7 d
Nuotr Ed. Šulaičio
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Jaunųjų atlikėjų būrys, kurj
sudarė
trisdešimt
Kauno
Technologijos universiteto stu
dentų, čia traukė ne vien tik
lietuvių akį. Publikoje matė
me daug kitų tautybių žmo
nių, kurie su dėmesiu sekė va
landą užtrukusią programą
pietų pertraukos metu.
Retą svečių iš Lietuvos pa
sirodymą tų kasdieninių pro
gramų vadovė R. Farina
pasveikino kauniečius, at
vykusius į Čikagą, ir palinkėjo
jiems geros kloties viešnagės
šiame mieste metu.
Kiek daugiau apie kau
niečius, o taip pat ir Lietuvą,
kalbėjo čikagietė Pranė Šlutienė — viena ansamblio glo
bėjų šiame mieste. Ji klausy
tojus supažindino su Lietuva
ir pačiu ansambliu, priminda
ma jų pasirodymus užsienyje.
Po pristatymo estradon pasi
pylė grakštūs šokėjai ir pasi
girdo lietuviška muzika. Šokis
keitė dainą, daina šokius, o
juos paįvairindavo liaudies in
strumentų orkestro muzika.
Todėl žiūrovui ir klausytojui
programa neprailgo ir ta va
landa prabėgo greičiau, negu
kitais atvejais. Kuomet nus
kambėjo paskutiniai muzikos
akordai, daugumas norėjo,
kad pasirodymas tęstųsi ilgė
liau.
Čia visą ansamblį, galima
sakyti, ant savo pečių laikė
grupės meno vadovas Hlugonas Ganusauskas, kuris ne
tik grojo, bet ir vykusiai diri
gavo, taip, kad jokių nukry
pimų nebuvo pastebėta.
Nors, žinoma, pasirodymo
kokybei gerokai kenkė did
miesčio gatvių triukšmas,
kuomet ten zujo tūkstančiai
visokio tipo automobilių. Ta
čiau ir tą kliūtį kauniečiai pa
sistengė įveikti. Reikia pasa
kyti, jog pirmąjį savo egza
miną įvairiatautei publikai
kauniečiai išlaikė gerai ir tiki
masi, kad jie taip pat puikiai
pasirodys vien tik kitataučių
publikai rengiamuose folklori
niuose festivaliuose Utah val
stijoje. Pirmasis prasidės jau
šį savaitgalį.
Tuoj pat po pasirodymo Da
ley Plazoje kauniečiai turėjo
skubėti į Illinois valstijos pas
tatą, nes ten buvo sutartas
pasimatymas su Illinois gu
bernatoriumi Jim Edgar. Ne
paisant, kad pats gubernato
rius tą dieną netikėtai turėjo
išvykti į Illinois sostinę
Springfield. ansambliečius su
vadovais ir palydovais priėmė
jo asistentė etninės kultūros
reikalams Pat Michalski su
savo štabu.
Visi svečiai gavo informaci
nę knygą apie Illinois valstiją
bei gubernatoriaus pasveikini
mo tekstą. Nuėjus į guberna
toriaus raštinę, vėl kalbėjo
Pat Michalski (ji pradžioje
sveikino visus prie įėjimo),
apibūdino gubernatorių, jo
pažiūras. Kauno ansamblio at
stovas Sigitas Šležas įteikė jai
„Nemuno" juostą ir anglų kal
ba knygą apie Lietuvą, prašė
visa tai perduoti gubernato
riui. Pat Michalski mielai su-
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tiko tai padaryti.
Kalbantis su ansambliečiais,
teko patirti, kad juos gerokai
nustebino ir pats stiklinis Illi
nois valstijos pastatas, ir stik
liniai keltuvai, nes reikėjo kel
tis į patį aukščiausiąjį 16-jį
aukštą tame pastate. Tai
jiems buvo viena pirmųjų
staigmenų Čikagoje.
Tačiau pirmadienio popie
tėje ansambliečiams nebuvo
daug laiko gėrėtis nė Illinois
pastatu, nė kitais įspūdingais
namais bei dangoraižiais —
Čikagos mieste, nes netrukus
reikėjo skubėti į Jaunimo cen
tro pastatą, kur jų laukė kon
certas Čikagos lietuviams.
Ed. Šulaitis

SKELBIMAI
x Minint mano mylimos
žmonos ir mano sūnų moti
nos a.a. Irenos Reginos Bernotavičienės mirties sukak
tį, šv. Mišios jos brangiam at
minimui bus aukojamos š.m.
liepos 12 d., šeštadienį, 8
vai. ryto Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL. Prašome visus gi
mines, draugus ir pažįstamus
tą dieną pasimelsti už jo sielą.
Vyras Petras, sūnus Ma
rius ir Andrius su šeimo
mis.
(sk)
x Labai pageidaujama
knyga „Panevėžio vyskupi
ja" parašyta ir išleista Br.
Kviklio. Jei kas turėtų tą
knygą ir norėtų padovanoti ar
parduoti, malonėkite paskam
binti vakarais, tel. 773-2841524. Susitarsime.
'sk)
x Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugija Čikagoje,
vaikų ir mokytojų vardu dė
koja už gautą paramą lietu
viškoms mokykloms Karaliau
čiaus krašte. Valdemarą Ra
šytinis skyrė $100, Jurgis
Lampsatis $50 ir Elena Visockienė $15. Aukas priima:
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei", 1394 Middleburg
Ct., Naperville, IL 605407011.
(sk)
x TRANSPAK praneša:
„Vilniuje yra 32 tiltai: 21 iš jų
transporto, 11 pėsčiųjų, 39
viadukai. Tunelių bei pože
minių perėjų Vilniuje yra 14:
1 — transporto, 13 — pės
čiųjų.
Dauguma
Vilniaus
miesto tiltų yra įlinkę. Vienas
prasčiausių, 20 metų sulau
kęs, yra Lazdynų tiltas". Pini
gai ir siuntiniai į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W 63 St., Chica
go, IL 60629, tel. 773-8381050.
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir
prieinamais
nuošimčiais.
Kreipkitės į Mutual Federal
Savings, 2212 West Cermak
Road. Tel. (312) 847-7747.
(sk)
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