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Dabartinė vyriausybė nenori
apmokėti buvusiosios suteiktų
lengvatų
Vilnius, liepos 24 d. (BNS)
— Lietuvos vyriausybės raš
tinė nesutinka mokėti už an
kstesniųjų ministrų kabineto
narių gyvenimą Vilniaus pre
stižiniame rajone — Turniš
kėse.
Vyriausybės spaudos tarny
bos išplatintame pareiškime
pažymima, kad 1994 m. tuo
metinė LDDP vyriausybė, pa
žeisdama įstatymus, nustatė
lengvatinius tarnybinių butų
nuomos Turniškėse įkainius.
Šiemet vyriausybė panaikino
neteisėtus sprendimus ir nus
tatė tikrus tarnybinių butų
nuomos Turniškėse įkainius, o
Valstybės kontrolei pasiūlė
kreiptis į teismą dėl lėšų
išieškojimo.
Tačiau liepos 17 d., pasak
vyriausybės spaudos tarnybos,
Valstybės kontrolė priėmė ne
tikėtą
sprendimą, kad už
prieš dvejus metus padarytas
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LDDP vyriausybės klaidas
678,000 litų turi apmokėti šios
vyriausybės raštinė. Jei spren
dimas nebus pakeistas, bus
nubausti mokesčių mokėtojai,
pažymima vyriausybės prane
šime.
Tačiau vyriausybė nesutin
ka mokėti už privačius asme
nis ir siūlys Seimo Biudžeto ir
finansų komitetui įvertinti
tokį kontrolieriaus sprendimą
ir pakeisti įstatymus, kurie už
pareigūnų nusižengimus ne
leistų bausti mokesčių mokė
tojų.
Vyriausybėje informavo, kad
Turniškėse butus nuomojo ir
lengvatinėmis sąlygomis galė
jo naudotis dviejų LDDP vy
riausybių premjerai Adolfas
Šleževičius
ir Mindaugas
Stankevičius, ministrai Povi
las Gylys, Vytautas Einoris,
Romasis Vaitekūnas.

naujienos

Chicago, ILL, liepos 15 d Kluberriatonaus rastine; - rims gubernatorius .Jim Kdgar išleido Ypatingąjį
įsakymą. Illinois valstijoje įteisinantį Gubernatoriaus kom 4 moterų padėjai gerinti. Komisija nagrinės kliū
tis, su kuriomis susiduria moterys, siekiančios paaukštini! :;irnyl>oje. kai jų išsilavinimas ir kvalifikacija ati
tinka toms pareigoms: teiks rekomendacijas tam tikroms į iį:oms. nenorinčioms pripažinti moterų ir vyrų tei
sių lygybes, bei padės moterims, siekiančioms aukštesnių f '.reigų.
Nuotr.: Illinois gubernatorius Jim Kdgar (centre) ir naujai sukurtos Komisijos narės.

ES ambasadoriai žino — Lietuva
imasi veiksmų pasaulio
nuomonei pakeisti

Aleksij II Lietuvoje sieks
suartinti Stačiatikių ir
Katalikų Bažnyčias

siekimus įgyvendinant refor
mas, atsižvelgti į ekonomikos
augimą, politinį pastovumą ir
indėlį į regiono saugumą.
G. Šerkšnys paragino ES
valstybes gruodžio mėnesį
Luxemburgo ES viršūnių sususitikime pakviesti Lietuvą
pradėti derybas del stojimo.

Vašingtonas. Trečiadienį Islandijos prezidentas Olafur
Ragnar Grimssom paragino JAV prezidentą Bill Clinton priim
ti Baltijos valstybes į NATO. Islandija, kuri savo gyventojų
skaičiumi yra pati mažiausia NATO valstybe, organizacijos su
sirinkimuose atvirai kovoja už Baltijos valstybių narystę
NATO. Baltųjų Rūmų atstovo pranešimu, per pusvalandį tru
kusį susitikimą abu prezidentai sutarė, kad reikia atkreipti
dėmesį į Baltijos valstybių saugumo poreikius.
Maskva. Visos Rusijos patriarchas Aleksij II ketvirtadienį
pareiškė apgailestaująs dėl Rusijos prezidento Boris Jelcin
sprendimo nepasirašyti Sąžinės laisvės ir religinių susivieniji
mų įstatymo. Patriarchas mano, kad parlamento priimtą įsta, tymą neteisingai aiškino užsienio ir Rusijos žiniasklaida. Jo
nuomone, toks įstatymas Rusijai būtinas, nes tai būtų teisinė
užkarda, kuri neleistų tariamoms ir apsišaukėlems religinėms
organizacijoms prasiskverbti į Rusijos teritoriją bei veikti joje.
Prieš B. Jelcin sustabdant religijos įstatymą. Aleksij II ir
Šventojo Sinodo nariai kreipėsi į jį, prašydami pasirašyti
įstatymą.
Vašingtonas. 30 valstybių grupė, kurią sudaro visos NATO
valstybės bei buvusios jos Varšuvos pakto priešininkės, trečia
dienį susitarė dėl tolesnio įprastinės ginkluotės Europoje ma
žinimo sutarties principų, pranešė Baltieji Rūmai. 30 valstybių
1990 m. pasirašė Įprastinės ginkluotės Europoje sutartį, kuri
riboja Europos valstybių tankų, artilerijos įrenginių, oro gink
luotės ir kitų nebranduolinių ginklų kiekį bei jų dislokavimo
galimybes. Baltieji Rūmai teigė, kad iš principo trečiadienį pa
siektas susitarimas pritaikys sutartį pokomunistinei erai, pert
varkydamas apribojimų struktūrą bei sumažindamas bendrą
leidžiamą šios ginkluotės kiekį regione.
Belfast. Trečiadienį buvo suduotas rimtas smūgis Šiaurės
Airijos taikos procesui, protestantų politikams atmetus Di
džiosios Britanijos ir Airijos pasiūlymus dėl kovotojų nusigink
lavimo. Britų valdžią Šiaurės Airijoje remiantys protestantai
Belfaste balsavo prieš planą, pareikšdami. kad nėra specialių
nurodymų Airių Respublikonų armijai (IRA) sudėti ginklus.

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) balansą 1997-1998 metais Lie— Lietuvos Pasiruošimo dery- tuva pralenks kiras Baltijos
boms su Europos Sąjunga valstybes. Todėl ES valstybės
(ES) specialiosios misijos va- turėtų pripažinti Lietuvos padovas Gediminas Šerkšnys
ketvirtadienį susitiko su Vil
Vilnius, liepos 24 d. (BNS) taikos linkėjimais.
Šis simbolinis renginys, ku niuje dirbančiais ES valstybių
— Maskvos ir visos Rusijos
Patriarcho Aleksij II per vizitą riame dalyvaus aukščiausieji ir Europos Komisijos ambasa
Lietuvoje sieks ganytojiško Lietuvos vadovai, suplanuotas doriais ir supažindino su toli
Vilnius, liepos 24 d. (BNS) pasipelnyti.
tikslo ir suartinti Stačiatikių kaip dar vienas žingsnis priar mesniais veiksmais. Lietuvai — Lietuvos vidau- reikalų mi VRM Policijos departamento
tinant istorinį katalikų bažny siekiant, kad ji būtų pakviesta nistras Vidmanns Žiemelis kriminalinės paieškos valdy
ir Katalikų Bažnyčias.
Oficiali Aleksij II atvykimo čios popiežiaus Jono Pauliaus deryboms dėl stojimo į ES pabrėžia, kad Vilnius yra ypa bos vyresnysis komisaras Ole
į Lietuvą priežastis yra vie II ir Rusijos Stačiatikių Baž 1998-ųjų pradžioje.
tingas miestas, todėl būtina gas Mažuika sakė, kad Vil
Ambasadoriai buvo infor pertvarkyti ir sustiprinti poli niaus policijos pareigūnai atsi
nintelio Lietuvoje Vilniaus nyčios vadovo Aleksij II susiti
muoti, kad vyriausybė baigia cijos darbą. „Miestas ne polici sako vykdyti bendrus veiks
stačiatikių Šventosios Dvasios kimą.
Lietuvos Stačiatikių Bažny rengti išsamią Europos Komi jai gyvena, o atvirkščiai," sakė mus su kitų miestų policijos
vienuolyno 400-osios metinės
ir trijų Lietuvos šventųjų, nu čia kanoniškai yra pavaldi sijos nuomonės analizę bei jis ketvirtadienį pasitarime, darbuotojais. „Jie mano, kad
kankintų už Kristų, žūties Maskvos ir visos Rusijos pat- pačios Lietuvos nuomonę, kuri kuriame dalyvavo didžiausių yra protingiausi", sakė vyres
riarchijai. Šiuo metu Lietuvoje bus pateikta visų ES valstybių Lietuvos miestų policijų komi nysis komisaras ir pažymėjo,
650-osios metinės.
Tačiau trijų dienų vizito yra 43 stačiatikių parapijos. vyriausybėms. Jau baigiamas sariatų komisarai. VR vice kad geros patirties yra visuose
kulminacija numatyta liepos Stačiatikių Bažnyčia yra an rengti intensyvus Lietuvos vy ministrai, sostinės meras Ro miestuose.
26 d., kai pusiaudienį katali tra didžiausia po Katalikų riausybės, užsienio reikalų ir landas Paksas.
Pasitarime dalyvavę parei
kiškoje Aušros vartų koply Bažnyčios Lietuvoje. Oficialiai kitų ministerijų pareigūnų
gūnai
pabrėžė, kad sostinėje
Išsamų tyrimą apie krimi
čioje susitikę Aleksijus II ir laikoma, kad stačiatikiais yra vizitų į visas ES valstybes pla nogeninę padėtį Vilniuje atli vyksta daug masinių renginių,
Vilniaus Arkivyskupas Aud apie 5 proc. Lietuvos tikinčių nas.
kuriuose trūksta viešosios
Lietuvos URM informacijos ko VRM Policijos departamen tvarkos sergėtojų.
rys Juozas Bačkis drauge jų, tačiau tikslios statistikos
skyrius pranešė, kad G. to analizės, informacijos ir
kreipsis į Lietuvių tautą su nėra.
Ministras V. Žiemelis sakė,
Šerkšnys perdavė Vyriausy planavimo skyriaus komisaras kad sostinėje policijos pa
binės Europos integracijos ko Aleksejus Soldaienka.
reigūnų reikia daugiau. Šiuo
misijos nuomonę, kurioje ne Jis pažymėjo. kad ypač pras metu vyksta darbuotojų ates
sutinkama su Europos Komi tai dirba viešoji policija. Mini tacija ir nepasirengę darbui
sijos galutine išvada, kad Lie sterija gauna daug nusiskun
Los Angeles, liepos 24 d. kuriam Nurenberg buvo įvyk tuva dar neatitinka derybų dimų šios tarr.vbos pareigū policijoje bus atleidžiami.
(AP-BNS) — Simon Wiesen- dyta mirties bausmė, žmona pradžiai keliamų reikalavimų. nais. Komisaro nuomone, tai
thal centras pareiškė, kad tre (sąraše jos vardas rašomas
Specialiosios misijos vado- nulemia profesi nalių ir paty- Nutarta sustiprinti
čiadienį paskelbtame po II pa Elise); Herman Esser, Reich vas atkreipė dėmesį, kad 1997 rusių darbuoto ų trūkumas.
saulinio karo paslėptų sąskai stago viceprezidentas (sąraše m. ekonominėse išvadose Eu- Jam pritarė ir ministras V. Lietuvos strateginiu
tų sąraše gali būti aukščiau Eser); Heinrich Hoffmann, ropos Komisija pripažino, jog Žiemelis, sakyd imas, jog Vilobjektu apsaugą
sių nacių pareigūnų vardai, Adolf Hitler patikėtinis ir žy pagal bendro vidaus produkto niaus policijoj' dirba daug
Vilnius, liepos 24 d. (BNS)
tarp jų — ir Lietuvoje tarna mus nacių spekuliantas (sąra augimą, infliaciją bei prekybos jaunų žmonių, kurie tenori
— Siekiant garantuoti sau
še Hofman) ir Kari Jaeger —
vęs karininkas.
gumą Lietuvoje, bus suakty
Nacių paieškos centro deka vienas nacių vadų Lietuvoje.
vinta Vidaus reikalų ministe
Ši, analogo neturinti Švei
nas rabinas Abraham Cooper
rijos ir saugumo specialiųjų
pranešė, kad Šveicarijos ban carijos Bankininkų asociacijos
tarnybų veikla bei pradėti
kų sąraše greičiausiai yra šeši iniciatyva susilaukė plataus
saugoti strateginiai valstybes
iš centro ieškomų 334 nacių. atgarsio pasaulyje. Indėlinin
objektai.
Bankai sąrašą su 1,872 indė kų arba jų įgaliotinių sąrašą
VRM ketina rengti ir spe
lininkų pavardėmis paskelbė su 1,756 sąskaitomis, nejudin
Vilnius, liepos 24 d. (BNS) policijos vado\ o Aleksandro
tomis nuo 1945 m. gegužės 9 — Jungtinių Valstijų Teisin Lileikio negalin a apklausti ar cialiąsias operacijas, siekiant
trečiadienį.
Tarptautinės bendruome d. (oficialios karo pabaigos da gumo departamento atstovai atlikti kitų pn cesinių veiks sulaikyti nusikalstamų gaujų
nės spaudžiama Šveicarijos tos), paskelbė 60 laikraščių 27 praėjusį penktadienį apsilan mų dėl silpno? 90-mečio am narius. Tai nutarta trečiadienį
kė Lietuvos ambasadoje Va žiaus įtariam jo sveikatos. vykusiame Vidaus reikalų,
Bankų asociacija pranešė, kad pasaulio valstybėse.
Paskutiniais bankų duome šingtone ir pareiškė susirū Medikų komisija įtariamajam Teisingumo ministerijų. Ge
spalio mėnesį bus paskelbta
daugiau paslėptų sąskaitų sa nimis, sąskaitose buvo laiko pinimą tuo, kad Vilniuje su diagnozavo keli is itin sunkias neralinės prokuratūros vado
ma apie 60 mln. Šveicarijos stabdyta žydų persekiojimu ligas, kurios cel jo amžiaus vų pasitarime su premjeru
vininkų.
Gediminu Vagnoriumi.
Tačiau R. Cooper teigė, kad frankų (40 mln. JAV dolerių) įtariamo Aleksandro Lileikio yra nepagydom >s.
Jame tartasi, kaip susti
Dėl tokių i-vadų teko su
jei Šveicarijos bankai nori at ir manoma, kad jie priklausė byla.
sikratyti II pasaulinio karo per II pasaulinį karą nužudy
JAV Teisingumo departa stabdyti A. Lileikio bylą, nors printi viešąją tvarką ir iš
„nacių bankininkų" reputaci tiems žydams.
mento atstovus priėmė atosto birželio 23 d. Uetuvos gene vengti galimų teroro aktų,
Vašingtone senatorius Al gaujantį ambasadorių Alfonsą ralinė prokurtūra paruošė praneša vyriausybės spaudos
jos, jie turi padėti rasti ir na
cių, o ne tik holokausto aukų fonse d'Amato pareiškė, kad Eidintą dabar pavaduojanti nutarimą patraukti A. Lileikį tarnyba.
Generalinės prokuratūros ir
sąrašas „pavėlavo 50-čia me nepaprastoji ir įgaliotoji mi kaltinamuoju genocido per II
turtą.
VRM
Policijos departamento
tų".
„Aš
to
reikalavau
visus
pasaulinį
karą
>yloje.
Per
na
nistrė
Dalia
Grybauskaitė.
Centras pateikė šešių nacių
vadovu
nuomone, pastaruoju
cių
okupaciją
j
vadovavo
Vil
elito pareigūnų pavardes: Wil- pastaruosius pusantrų metų.
Liepos viduryje medicinos
ly Bauer, Adolf Eichman pa Džiaugiuosi, kad tai pagaliau specialistai po pakartotinos niaus apskritie- saugumo poli metu Lietuvoje įvykdyti iš
tarėjas ir vado pavaduotojas įvyko ir tikiuosi, kad išgyvenę apžiūros nustatė, kad genoci cijai, kuri kalt ^ama žydų per puoliai gali būti susiję tarpu
savyje, o kai kurie — įvykdyti
Thereaienstadt (Šveicariškai holokaustą žmonės ir jų pali du įtariamo buvusio naciams sekiojimu.
jo vardas rašomas Willi); Eli- kuonys galiausiai sulaukė pavaldžios Vilniaus saugumo
A. Lileikis rįžo į Lietuvą dėl politiniu motyvu, siekiant
sabeth Eder, Ernst Kalten- šiek tiek teisybės", sakė sena
pernai birželio viduryje, nete pakenkti Lietuvos pastan
brunner, vieno labiausiai pasi torius, vadovaujantis Kongre to aukų sąskaitų likimą Švei kęs JAV pilioybės, kai jam goms įstoti į Europos Sąjungą
žymėjusių nacių pareigūnų. so grupei, tiriančiai holokaus- carijos bankuose.
ir NATO.
grėsė deportav nas.

Negailestingai „pliekiama"
Vilniaus policija

Šveicarijos bankų sąraše
— Lietuvoje tarnavęs nacis

JAV Teisėsaugos departamentas
susirūpinęs dėl A. Lileikio
bylos sustabdymo

Briuselis. Europos Sąjungos vadovybė ketvirtadienį paskel
bė patvirtinusi 2 milijonų ECU (2.2 mln. dol.) pagalbą gausių
potvynių Lenkijoje bei Čekijoje aukoms. 1.4 mln. ekiu (L5 mln.
dol.J bus skirtas Lenkijai, o 600,000 ekiu (660.000 dol.) —
Čekijai.
Vašingtonas. JAV ambasadorius Robert Hunter NATO tre
čiadienį pareiškė, kad Senato atsisakymas pritarti NATO
sprendimui dėl plėtros yra „netoleruotina mintis", JAV įvaiz
džiui galinti padaryti nesuskaičiuojamą žalą. Valstybės depar
tamente surengtoje konferencijoje jis tvirtai parėmė visas įma
nomas administracijos pastangas Amerikos visuomenei įteigti
liepos 8 d. viršūnių susitikime Madride patvirtinto NATO plė
timo privalumus.
Tirana. Albanijos prezidentas Sali Berisha tračiadienį pra
nešė apie savo atsistatydinimą. Socialistų, laimėjusiųjų daugu
mą rinkimuose į parlamentą, partijos susirinkime buvo pritar
ta partijos generalinio sekretoriaus Rexhep Mejdani kandida
tūrai į prezidento postą bei partijos vado Fatos Nano kandida
tūrai į ministro pirmininko postą. Albanijos prezidentą skiria
parlamentas. Demokratinė partija ir kai kurios smulkios parti
jos boikotavo trečiadienį susirinkusį naujai išrinktą bei išplės
tą iki 155 vietų parlamenta Naująjį parlamentą atstovauja 11
partijų deputatai.
Vašingtonas. NATO generalinis sekretorius Javier Solana
pasakė, kad NATO plėtimo strateginė nauda yra labai didelė,
ir, kaip jis tikisi, ryšiai su Rusija liks tvirti, nepaisant pastaro
sios priešinimosi sąjungos plėtrai. Siekdamas nuraminti Rusiją
dėl NATO plėtros. Solana sakė, jog NATO atidžiai išklausys
Rusijos prieštaravimų. Kiek anksčiau Rusijos pasiuntinys JAV
Julij Voroncov apibūdino NATO plėtrą kaip galimi ..paskutinę
šio amžiaus klaidą".
Belgradas. Trečiadienį Jugoslavijos federacijos prezidentu
prisaikdintas buvęs Serbijos prezidentas Slobodan Miloševič,
kuris, Vakaruose daugelio laikomas atsakingu už skubų Jugos
lavijos subyrėjimą ir po jo sekusį kraujo praliejimą, prisiekė
kovoti, įgyvendinant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, tai
ką ir visos Jugoslavijos piliečių suklestėjimo.
Varšuva. Dauguma Lenkijos politinių partijų reikalauja,
kad visuotiniai rinkimai, numatyti rugsėjo 21 d., del potvynių
būtų atidėti, tačiau valdantieji ekskomunistai reikalauja laiky
tis numatytos datos. Manoma, jog prezidentas turėtų skelbti
ypatingą padėtį potvynio apimtuose rajonuose, dėl ko automa
tiškai būtų atidėti rinkimai. Pagal įstatymą, rinkimai gali vyk
ti tik po 3 mėn.. pasibaigus ypatingai padėčiai. Tačiau prezi
dentas Aleksander Kvvasnievvski atsisakė imtis šių priemonių.
Premjeras VVlodzimierz Cimoszevicz sake. kad rinkimai turi
įvykti kaip numatyta, kadangi ..tai būtu ženklas, kad Lenkija
yra stabili valstybė, kuri .net susidūrusi su rimtais sunkumais,
paiso demokratijos principu"
Vilniuje ir kituose didžiuo
siuose Lietuvos miestuose taip
pat numatyta padidinti patru
liuojančių policininkų skaičių
ir sustiprinti jų darbą, pasitel
kiant vidaus tarnybos pn
reigūnus.

KALKNDORIUS
Liepos 25 d.: Šv. Jokūbas,
apaštalas; Galminė, Aušra,
Kristupas.
Liepos 26 d.: Šv. Ona ir Joa
chimas, Marijos tėvai; Gluosnis,
Greitutė.
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$30.00
$35.00

Naujieji
statistiniai duo turėjo Kari Malone iš Utah ko
Užsakant į užsieni
oro pastų
$500.00
$250.00
menys rodo. kad Arvydas Sa mandos, kuris šį sezoną buvo
Tik Seitadienio laida
$160.00
$85.00
bonis, pagal įvairius savo pasi išrinktas NBA lygos naudinVyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
rodymus, užima garbingą — giausiuoju žaidėju. Pagal nau
Administratorius - Valentinas Krumplis
trečiąją vietą visų NBA lygos jąją vertinimo sistemą ant
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
ruoju eina S. O'Neal.
vidurio puolėjų tarpe.
• Administracija dirba kasdien nuo 8JO iki 430, šeštadieniais nedirba.
Ši lentelė neseniai buvo pas
Kaip teigiama, ir ši vertini
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
kelbta Portlando „Trail Bla- mo sistema nėra visai tobula 1997 m. ŠALFAS s-gos metinių žaidynių Jaunučių krepšinio pirmenybių š.m. gegužės 17-18 d. Čikagoje rengimo
gavus prašymą ką nors skdbti.
zers" klubo leidžiamo žurnalo ir ne visiems žaidėjams nau komiteto narys Rimantas Dirvonis, Illinois gubernatoriaus Jim Edgar sveikinimą varžybų rengėjams ir daly
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
— „Rip City Magazine", š.m. dinga. Tačiau, atrodo, kad v i a m s priima iš gubernatoriaus atstovių Pat Michalski ir Maysoon Deeb.
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
rugpjūčio mėnesio laidoje. Ten sunku rasti kokį nors dar to
yra pateikti pirmieji dešim bulesnį žaidėjų sugebėjimų landų, tačiau maratonas buvo
Cardmc Dimgnoaiš, LTD.
tukai krepšininkų visose pen matavimo būdą.
nutrauktas medikų reikalavi
vičiūtę) ir stalo teniso komite
6132 S. Kedzie Ave.
kiose pozicijose, naudojant
Beje, reikia pažymėti, kad mu.
to pirmininką — Praną Gvildį
Chicago. IL 60629
naują sistemą, kuri angliškai A. Sabonis yra vienintelis iš
Kaip ir įprastinėse varžy
(taip pat iš New Yorko), nie
T«t 773-436-7700
vadinama „Pląyer . Efficiency Portlando komandos, patekęs bose, krepšininkai galėjo pra
Prieš metus Atlantoje vyko ant garbės pakylos. Ir kartu kas nesiteikė atvažiuoti.
RIMGAUDAS NEMCKAS, U.D.
Rating" (PER).
į dešimtukus bet kokioje pozi sižengti tik penkis kartus.
26-sios Olimpinės žaidynės. su varžovų šalių vėliavomis,
S. PRASAD TUMMALA, H.D.
Tad šiose Š. Amerikos lietu
Pagal šią sistemą, dėmesin cijoje. Tai, žinoma, gerai nu
Guinness knygoje ilgiausios Tomis dienomis šiame mieste matant visam pasauliui, aukš vių stalo pirmenybėse varžėsi
Širdies ir kraujagyslių ligos
imama pozityvieji žaidėjų sta teikia ne tik patį Arvydą, bet krepšinio varžybos neįrašytos. buvo labai karšta — ne vien tai į 'Georgia Dome' palubę tik čikagiečiai ir viena viešnia.
Valandos pagal susitarimą
tistiniai duomenys (taškai, at ir visus lietuvius bei kitatau
tik buvo aukšta oro tempe pakilo ir lietuviška trispalvė. Ta vienintelė atvykėlė iš to
VIDAS J. NEMICKAS, U.D.
kovoti kamuoliai, rezultatyvūs čius, kurie seka jo pasirody
ratūra, bet ir nemaža įtampa Kada vėl turėsim tokius vy liau — S. Petravičiūtė ir su
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
perdavimai, kamuolio „pavo mus krepšinio aikštelėse.
aikštėse, salėse, stadionuose rus, tokią komandą, kuri visą griebė I vietą moterų grupėje,
ŽAIDYNIŲ TAURĖ —
7722 S. Kezie Ave.
gimai"' ir užblokuoti metimai).
Čia minimame žurnale iš
ir visur, kur tik vyko oplimpi- dešimtmetį į mūsų gyvenimą antrąja palikusi Vitą SiolieLIETUVIAMS
Chicago, IL 60652
Iš šios sumos yra atimama spausdinta dar ir kita A. Sa
nių žaidynių varžybos.
nešė šviesos ir džiaugsmo tru nonkienę.
Kab.
tel. (773) 471-3300
negatyvioji statistika (prames- bonį liečianti žinia, kurios
Sekmadienį, liepos 6 d., pa
Gal dėl to ir buvo pavadinta pinėlius?"
Vyrų tarpe laimėtoju tapo
ti metimai, kamuolio praradi anksčiau niekur irgi neteko sibaigusiose Antrosiose Balti šių metų birželio pabaigoje iš
Tai iš tiesų jautrus klausi Tomas Vilimas, už savęs pali
mai ir pusė asmeninių baudų). matyti. Žurnale rašoma, kad jos jūros šalių sporto žai spaudos išėjusi 136 puslapių mas, ypač dabar, po neseniai
kęs Saulių Kemėžą ir Jaunių
Tada likusi suma padalinama Arvydas Sabonis buvo pagerb dynėse komandinę pergalę po albuminio formato gausiai įvykusių Europos vyrų krep
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
Prokopavičių. Vyrų dvejete
S P E C I A L Y B Ė - AKIŲ LIGOS
iš aikštėje praleistų minučių.
tas „Basketball Hali of Fame", dramatiškos kovos iškovojo iliustruota knyga — „Karštos šinio pirmenybių Ispanijoje, pergalę šventė Domininkas
3800
W.96 S t Tai. 706-422-0101
kaip
vienas
iš
šimto
visų
laikų
Tačiau čia reikia pažymėti,
Lietuva, nors pagal aukso me dienos Atlantoje". Šiame leidi kur Lietuva sugebėjo užimti Aukštuolis ir Tomas Vilimas,
Valandos pagal susitarimą
geriausiųjų
JAV
krepšinio
žai
kad pagal šią lentelę gali būti
dalių skaičių sekmadienį lie nyje pasakojama (žodžiais ir tik 6-ją vietą (praėjusiose Eu o mišriame Bronė Saladžiu- Pirmad 3v p.p -7v.v, antr.12:30-3v.p.p.
vertinami tik tie žaidėjai, ku dėjų. Čia patekę, dar trys buvo tuvius pasivijo Baltarusija. vaizdais) apie Lietuvos sporti ropos pirmenybėse lietuviai vienė ir Tomas Vilimas.
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
penktad ir sastad. 9 v.r - 12 v.p.p.
rie sezono metu sužaidė ma- Portlando komandos krepši Lietuvos rinktinė iškovojo 62 ninkų pasirodymus 1996 m. buvo antrieji). Atrodo, gali
Šias pirmenybes organizavo
•žiausiai 50 rungtynių ir aikš ninkai: C. Drexler, L. Wilkins aukso, 65 sidabro ir 52 bron vasarą įvykusioje olimpiadoje. tekti laukti vieną ar kelis de jau naujai iš Lietuvos atvyku
ARAS ZUOBA, M.D.
tėje pabuvojo bent 1,500 mi ir B. Walton.
Leidinio teksto autorius — šimtmečius, kol
Lietuvoje siųjų- klubas „Krantas". Taip
zos medalius. Tai paaiškėjo
INDRĖ RUDAITIS, OJD.
nučių.
Ed. Šulaitis susumavus visų žaidynėse vy Laimonas Tapinas, pagrindi gims naujas Sabonis ar Mar pat ir dalyvių tarpe matėsi
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
niai fotografai — Mindaugas čiulionis.
Pagal šį naująjį vertinmo
1020 E Ogden Ava.. Šuto 310
kusių varžybų rezultatus.
dauguma iš jų tarpo.
Naperville. IL 60563
PER KREPŠINIO
Kulbis
ir
Valdas
Malinaus
būdą (jis, kaip atrodo, dabar
Pagal žaidynių nuostatus
Gaila, kad šalia krepši
Edvardas Šulaitis
Tei
(630)527-0090
VARŽYBAS BEVEIK
prigis) vidurio puolėjų tarpe
pirmąją vietą bendroje įskai kas. Taip pat naudotos Alfre ninkų, galima sakyti, didvy
3825 Highland Ava..
pirmuoju įrašytas S. O'Neal,
7,000 TAŠKŲ
Tonvar l.Suite3C
toje iškovojusi valstybė apdo do Pliadžio ir Aleksandro riškų kovų (bent daugumoje
Downers Grova. IL 60515
Krukausko
nuotraukos.
Vy
šį sezoną turėjęs PER koefi
vanojama nugalėtojų taure.
susitikimų) aprašymų šioje
Tai. (630)435-0120
cientą .724. Po jo seka H. OlaDvi profesionalių Lietuvos
Beje, Lietuvos sportininkai riausiu redaktoriumi pažy knygoje apie kitų šalių atsto
mėtas
Petras
Statutą,
rezulta
juwon — .649. o netoli nuo šio krepšininkų komandos, Lietu antrą kartą iš eilės laimėjo
vus nedaug gero buvo galima
DR. ALGIS PAULIUS
atsilikęs ir A. Sabonis — .637. vos pajūrio kurorte, Palan Baltijos jūros šalių sporto tus sudarė Aleksandras Kru parašyti.
Ši sporto šaka yra pati popu
O R T O P E D I N Ė S LIGOS
Toliau — eina: P. Ewing, A. goje, pasiekė į Guinness re žaidynes, nes lietuviai ir pir kauskas, dailininkas — Dai
Gal dar reikia
labiau liariausia planetoje. Pradžioje
CHIRURGIJA
Morrning, D. Mutombo, V. Di- kordų knygą pretenduojantį mosiose žaidynėse 1993 me nius Paškevičius.
išskirti dviratininkes, iš ku ji vyravo Europoje ir lotynų 1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
vac, E. Johnson, R. Smits ir rezultatą.
Šią įdomią knygą 3,000 rių Jolanta Polikevičiūtė užė Amerikoje. JAV-se
tais Estijoje laimėjo daugiau
finansai
T t t (708)742-0255
pagaliau dešimtasis — W.
Žaidę 24 valandas 21 minu medalių nei bet kuri kita val tiražu išleido Lietuvos Tauti mė 5-tą ir 7-tą vietą, o Rasa šią šaką laikė užkampyje, nes
Valandos pagal susitarimą
Perdue (jo rezultatas .499).
tę ir 10 sekundžių gryno laiko, stybė.
nio olimpinio komiteto leidyk Mažeikytė buvo 6-ta. Iš dvi prigijusi, ji atitrauktų milijo
Čia norisi paminėti po tris krepšininkai pelnė 6,918 taš
šbMuH>AŠvANAŠ.kbM
(Elta) la, gražiai išspausdino Adomo ratininkų geriau pasirodė vie nus žiūrovų nuo nuobodaus
geriausiuosius ir kitose pozici kų. „Visos žvaigždės" rezulta
(07.07) Jakšto spaustuvė Kaišiado nas Artūras Kasputis (10-ji „basebolo". Dabar, ypač tėvai, Specialybė- Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
jose. Kamuolio žaidėjų tarpe tu 3,276:3,192 nugalėjo „Že
ryse. Reikia pažymėti, kad vieta).
pripažįsta, kad futbolas pats
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
pirmasis yra G. Payton (.616). maitijos lokius". Pastarosios
D a u g i a u s i a k a r t u g e r i a u  knygoje teksto nėra labai
Į pirmąjį dešimtuką prasi patogiausias
ir
pigiausias
Tsi 773-565-7755
toliau — K. Johnson (.608), J. komandos žaidėjas S. Kažu- s i a i s L i e t u v o s
l e n g v a a t  daug — arti pusę jos užima mušė Lietuvos diskininkai — sportas. Nereikia šarvų, ne
Valandos pagal susitarimą
Stockton (.592). Mažųjų puo kauskas buvo rezultatyviau l e č i a i s
pripažinti
(pagal gana gerai techniškai pasise Virgilijus Alekna (5-sis) ir reikia 30-ties žaidėjų, kad su
lėjų trejetukas: G. Hill (.648), sias — 540 taškų.
LTV ir radijo anketą) — vil kusios ir įspūdingos (bent jų Vaclovas Kidykas (8-sis). Mo daryti komandą, nereikia bijo
DR. L PĖlkšlKlŠ
S. Pippen (.559), D. Schremp
D A N U I GYDYTOJA
Komandose žaidė dviejų ge nietis Adolfas Aleksiejūnas dauguma) spalvotos nuotrau terų tarpe šuolininke į aukštį ti žiaurių sužeidimų. Reikia
9055 S Roberts Rd.Hickory Hilts, IL
(.5041; sunkiųjų puolėjų — K. riausių Lietuvos krepšinio ly (1964, 1965, 1966 m.) ir vilnie kos. 24 puslapiai skirti rezul — Nelė Žilinskienė buvo 6-ji, tik aikštės, kamuolio ir batų.
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Malone '.790). Ch. Barkley gos krepšininkai bei keli, žai tis Kęstutis Šapka (1970, tatams sužymėti (paskelbti o Remigija Nazarovienė sepIki šiol vyravo kraštai su
Ttt (706)606-4086
(.678), C. Webber (.613) ir. pa džiantys užsienio klubuose. 1971, 1974 m.)
pirmųjų 8 vietų laimėtojai). tinkovėje — dešimta. Čia dar šiltesniu klimatu: viduržemio
Valandos pagal susitarimą
galiau, metantieji gynikai: M. Stebint tūkstančiams žiūrovų,
D a u g i a u s i a l e n g v o s i o s at Taip pat vienas puslapis skir reikia pridėti Ričardą Pauliu- kraštai ir Anglija. Dabar žai
Joidan (.6881, C. Drexler rungtynėms teisėjavo trys l e t i k o s r e k o r d u p a g e r i n o tas santraukai anglų kalba.
konį, kuris laisvosiose im džiama visoje planetoje: va
f.527). M. Richmon(.517>.
DR. JOVITA KERBUS
teisėjų poros.
— 22 — ilgųjų nuotolių bė
Kaip buvo galima laukti, tynėse (svorio kategorija iki sarą — po atviru dangumi,
D A N T Ų GYDYTOJA
Rungtynių
organizatoriai gikas Alfonsas Vietrinas (g. arti pusė knygos
Reikia pažymėti, kad geriau
žiemą salėse — vadinama ma
skirta 90 kg) buvo devintas.
9625
S.7M1
Ave., Htetaiy H * . IL
siąjį PER koeficientą šį sezoną planavo, kad jos truks 30 va- 1915).
Tai maždaug viskas, ką Lie žąjį futbolą. Turtingesni kraš
krepšinio rinktinės vyrų pa
T«i. (708) 506-6101
sirodymui pažymėti. Patalpin tuvos sportininkai geresnio tai su ilgomis žiemomis siun
Valandos pagal susitarimą
ta labai daug nuotraukų, sa galėjo sugriebti. Kai kurie tei čia savo komandas į pietus
kyčiau — gal net ir per daug. sinosi nesėkme, negalavimais (skandinavai). Todėl jie visa
Dalis jų yra net panašios vie ir kitais būtais ar nebūtais dos pasireiškia tarptautiniuo EUGENEC. DECKER, « * , PC
na į kitą. Žinoma, krepši dalykais.
4647 W. 103 St, Oc* \jm, L
se renginiuose, net golfe.
Pirmas apyl su Northwestem un-to
ninkai buvo vieninteliai iš
Tačiau kaip ten bebūtų, Lie
Lietuvoje, be krepšinio, ant
Lietuvos delegacijos, kurie tuva Atlantoje dalyvavo 197 roje vietoje yra futbolas. Gai diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
laimėjo bet kokios spalvos šalių tarpe, kurių nemaža da la, kad dėl geografijos ši šaka
priimami absoliučiai punktualiai.
medalius (o jie, kaip žinome, lis nelaimėjo jokių medalių.
turi trumpą sezoną, o pasiųsti
Susitarimui (kalbėti angliškai)
buvo bronziniai). Ir taip nuo
Apie Lietuvos sportininkų į pietus nėra lėšų. Nepaisant
T«l.7O6-422-6260
pirmųjų rungtynių (pergalės sėkmes ir nesėkmes kaip tik to, nemažas būrys futbolinin
prieš kroatus) iki paskuti sužinome skaitydami knygą kų pasklido po įvairias Euro
Didžiausias
pralaimėji
niųjų (susitikimo prieš Aus „Karštos dienos Atlantoje", pos komandas ir, reikalui
m a s — 0:9 — Paryžiaus olim
traliją dėl III vietos), su pa kuri yra verta visų sporto mė esant, grįžta ginti Lietuvos
pinėse futbolo žaidynėse 1924
stebima įtampa L. Tapinas gėjų dėmesio.
m. gegužės 25 d., kai Lietuvos
vardą.
pasakoja apie mūsiškių krep
rinktinė pralaimėjo šveica
Ed. šulaitis
šinio tūzų: Arvydo Sabonio,
D i d ž i a u s i a s į v a r č i u skir ruos rinktinei.
Šarūno Marčiulionio, Rimo
D a u g i a u s i a žiūrovų —
t u m a s — 9 įvarčiai — pasiek
RUNGTYNIAVO IR
Kurtinaičio, Artūro Karnišovo
daugiau
kaip 50 tukst. — susi
Š. AMERIKOS LIETUVIU tas draugiškose tarptautinėse
ir kitų pasirodymus.
rinko
stebėti
Vilniaus „Žafutbolo rungtynėse tarp Vil
STALO TENISININKAI
girio"
ir
Pachtakoro
„PachtaČia, trumpai apibūdinus
niaus „Žalgirio" ir Sirijos ko
koro"
komandų
rungtynių
per
finalini susitikimą tarp JAV
Gegužės 17 d. į Čikagą buvo mandos Sirijoje 1987 m. (re
SSRS
futbolo
taurės
turnyro
„Svajonių komandos" ir Jugos susirinkę ir Š. Amerikos lietu zultatas 10:1) ir 1988 m.
lavijos, rašoma:
viai stalo tenisininkai. Arba birželio 5 d. Vilniuje Vilniaus aštuntfinalio rungtynes, Įvy
„O paskui trys stipriausios tiksliai pasakius, jie čia turėjo „Žalgiriui" įveikus Rytų Vokie kusias 1987 m. rugsėjo 29 d.
ŠALKAS > >?<>s 1997 m vyrų A klases krepiinio vicemeisteris New Yorko LAK* U k Stasys J a n u s a s , Marius
planetos
komandos — JAV, susirinkti, bet, išskyrus vieną tijos (VDR) „Greifsvaldo KKV Taškente. Rungtynės baigėsi
.Januh«. (iicdrnis AioVtis, Rimas Kezys. J O'Bnen, Gintas Vileita, Brenden Waitkua. Indirk Kongat* ir
rezultatu — 1 : 1 .
Jugoslavija
ir Lietuva sustojo iš New Yorko (Sonatą Petra komandą rezultatu 9:0.
ŠA1.FASS-eov pirmininkas Audrius Šileika

LEIDINYS ATLANTOS KRAŠTŲ
DIENŲ PRISIMINIMUI

TCanranBB

FUTBOLAS

Nuntr Sif. Krasausko

KODĖL MES LIETUVOJE
TAIP BLOGAI GYVENAME
mo, t.y. „Iš kiekvieno pagal jo
sugebėjimus, kiekvienam pa
gal jo reikmę".)
Anksčiau lietuviai garsėjo
Kai stovėjome Baltijos kely,
atrodė, kad svarbiausia yra savo dora, darbštumu ir tau
atgauti nepriklausomybę. Kai pumu. Sovietmečiu šie bruožai
stovėjome prie Parlamento, at buvo niekinami. Paskutiniu
rodė, kad svarbiausia yra at metu lietuviai, pabuvoję Va
gauti nepriklausomybę. Kai karų kraštuose ir grįžę namo,
stovietų tankai žlegėjo mūsų šaipydavosi iš to, kaip ten tau
gatvėmis, atrodė, kad svar poma, pavyzdžiui, vanduo,
biausia yra atgauti nepriklau energija ir kt. Mūsų žmonės
somybę. Kai dainavom ir jau gėdijosi taupyt, kad
Šokom prie Parlamento, pa nebotų pravardžiuojami skūsaulis mumis žavėjosi, nes piais. Taigi per tuos penkias
mes buvome kitoki negu kiti, dešimt metų mūsų žmonės ge
kad mes tokie taikos ir dėl ne rokai apgedo. Tačiau gedimo
priklausomybės galime be laipsnis yra nevienodas. Vie
nas papuvo tik truputį, o kitas
ginklo stoti prieš tankus.
Ir štai atgavome nepriklau ir visai supuvo. Atgailauti, tai
somybę. Šventė baigėsi. Rei yra pasitaisyti, dauguma nė
kėjo kibti į darbą ir gydyti per nemano, o tas, kuris visai su
penkiasdešimt
sovietmečio puvo, galbūt net ir negali.
metų suluošintą tėvynę. Pra Daug kas manęs gali paklaus
ėjo septyneri metai. Nėra oku ti: „Kaip ten supuvo, jei
panto tankų, tačiau, reikia vaikšto ir net aukštus postus
pasakyti atvirai, kad mūsų užima? „Ogi, moraliai supuvo.
reikalai
prasti. Gyvename Sąžinė supuvo. Mūsų žmonių
blogai. Jau spėjome prasisko mąstymas visai kitoks, negu
penkiasdešimt
linti, išgrobstyti bankai, val buvo prieš
metų,
pažiūra
į darbą ir
stybės ir žmonių turtas. Di
tikrąsias
vertybes
daug blo
delė paskolų dalis „išėjo per
gesnė.
Taigi
visos
mūsų
kaminą", gyvenimas neina ge
nesėkmės
pirmiausia
glūdi
da
ryn. Turčiai turtėja, vargšai
bartinėje
žmonių
mąstyse
nuskursta dar labiau. Vagys ir
plėšikai siaučia visame kraš noje. O ji, ir atgavus ne
priklausomybę ir šiandien,
te.
praslinkus septyneriems me
Kodėl taip yra? Tai išgirdęs tams, dar yra tokia pati, kokia
pašnekovas dažnai pasako, buvo prieš nepriklausomybės
kad posovietinėse valstybėse atgavimą. Sena mąstysena la
visur panašiai yra. Tai tiesa. bai gerai atsispindi mūsų kal
Vadinasi, mes tik laikinai, kol boje, žodžiuose. Pabrėžiu, ne
stengėmės atkurti nepriklau sakomose kalbose, bet žo
somybę, buvome kitoki (atsi džiuose. Kalbų mintys yra
mainę), o po to vėl grįžome į tą visų gražios, o ypač kalbant
kiautą, kurį susilipdėm per viešai. Kai kurių sovietmečio
penkiasdešimt pastarųjų me žodžių (kartais.virtusių beveik
tų. O koks tas kiautas? Apie terminais) vartojimo sfera net
"tal^tJyloja daugybė likusių išsiplėtė. Pavyzdžiui-, užsienio
praktiškų socializmo principų, lietuviams vos ne keiksma
kaip antai: „Kas tavo, tai ir žodžiu buvęs toks, pas mus
mano, bet kas mano, tai ne anksčiau paplitęs, žodis „ko
tavo"; „Grobk prigrobtą" „Ne- lektyvas" dabar taip išpo
voksi-negyvensi";
„Ranka puliarėjo, kad jau ir iš Vakarų
įvairūs
ranką plauna"; „Jei kurią nors dažnai atvažiuoja
„kolektyvai".
Anksčiau
taip
dieną nepavogei (darbe) —
diena pražuvo". Tuo tarpu būti negalėjo, nes „kolek
sąžiningai dirbantys, dori tyvas" — tai reiškė mūsų, ta
žmonės buvo išjuokiami, nes rybinis. Kapitalistinėje šalyje
„nemoka gyventi". Buvo sako „kolektyvų" negalėjo būti iš
ma, kad durnius (barbariz- principo, nes „kolektyvas" —
mas-autj, myli darbą, o dar- tai yra labai gera, o ten viskas
bas-durnių. Apie dorą buvo buvo bloga, supuvę, išskyrus
sukurta daug anekdotų ir pa klasių kovą. O „respublika, re
spublikinis"? Kiek kartų kal
tarlių.
Kartą į kamerą atvestą nu bininkai aiškino, kad tai ne
teistąjį naujo kolektyvo na mūsų valstybės pavadinimas,
bet tik valdymo forma. Tai tik
riai paklausė:
ras sovietiškas šio žodžio var
— Už ką?
— Už komunizmą, — atsakė tojimo pavyzdys. Anksčiau pa
sakei „respublika" ir aišku,
šis.
kad
tai viena iš penkiolikos
— Kaip tai?
Sovietų
Sąjungos dalių, o jei
— Ogi dirbau, kiek su
„respublikinis",
tai, vadinasi,
gebėjau, ėmiau kiek man
žemesnės
pakopos,
nes buvo
reikėjo, — atsakė kalinys. (Čia
dar
sąjunginis.
Dabar
sąjun
turime omenyje šiek tiek pa
ginio
jau
nebėra,
o
„res
keistas plačiai žinomas Leni
publikinių"
—
kiek
nori.
Tai
no principas, kad komunizme
„respublikiniai"
centrai,
konfebus gėrybių perteklius ir kad
bus dirbama tik dėl malonu

Danutė

O kaip su Amerikos
kaimynais?

DOC. SERGIJUS IGNAS
ŠIMAKAUSKAS

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
(Tęsinys)
Nesimatę nuo I gimnazijos
klasės, su kun. Jurgiu susiti
kome netikėtai. Atsiminėme
vaikystės laikus ir suėjome į
bičiuliškus santykius. Kun.
Jurgis padarė man ne tik ma
lonaus, bet ir šviesaus, labai
išmintingo ir maldingo kunigo
įspūdį. Toks iš tikro kun. Jur
gis ir buvo. Gyvendamas Var
šuvoj, jis nepasitenkino vienu
mokyklos aptarnavimu:jis in
teresavosi visais ganytojavimo
reikalais ir labai gyvai dalyva
vo katališkame veikime, kuris
tuomet dideliame Varšuvos
mieste gana plačiai reiškėsi.
Darbininkų, jaunimo organi
zacijų, spaudos ir iš viso kata
likų visuomenės reikalai buvo
labai arti kun. Jurgio širdies.

Jis juose ne tik dalyvavo, bet
ir daugeliu atvejų buvo su
manytoju.
Pagaliau kun. Jurgis, bent
kiek pasveikęs, buvo pakvies
tas Petrapilio Akademijos pro
fesorium. 1905 metais aš su
grįžau į Lietuvą. Ir vėl nu
trūko mudviejų santykiai.
Žinojau, kad kun. Jurgis,
metęs profesoriavimą, per
sikėlė į Šveicariją ir ten ėmė
formuoti Marijonų Vienuolyą
naujais pagrindais.
Prisipažinsiu, šitas kun.
Jurgio žygis man nepatiko.
Žinojau, kad kun. Jurgiui iš
Petrapilio buvo atviras kelias
į vyskupus. Man rodosi, kad
tai botų stačiai Dievo Apvaiz
dos siųstas vyskupas. Tuo tar
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Bindokienė

Trakų pilis iš Galvės ežero pusės.

rencijos, komisijos ir kt.
Dažnai kalbama apie „res
publikas", esančias buvusios
sovietijos Vidurinėje Azijoje,
Užkaukazėje a r kitur, o po to
šnekama, kad tai ir tai vyksta
„respublikoje", t.y. Lietuvoje
tampa aišku, kad tas žmogus
ir dabar gyvena sovietinėje
erdvėje.
Šįmet įvyko daug „kalė
dinių" dalykų. Kai kuiie radijo
ir televizijos žurnalistai minė
jo „kalėdini senį" ir net
„kalėdines" mišias. O kaip su
prasti vaikams paskutinį 19%
metų sekmarytį, transliuotą
per Lietuvos radiją? Didžioji
laidos dalis buvo skirta
Naujųjų metų seneliui Šalčiui
ir jo dovanėlėms. Jei tai ne
provokacija ir noras pakenkti
radijo vadovybei, tuomet so
vietinės mąstysenos pavyzdys.
Vaikai — tai mūsų nepriklau
somos Lietuvos, jos gerovės
ateitis ir viltis. Kokia ji bus,
jei mes mažu ošiu maitinsime
sovietinėmis
tradicijomis?
Kaip, pagaliau, tam mažam
vaikeliui suprast? Prieš savai
tę buvo Kalėdų senelis, nešė
dovanėles. Dabar
Naujųjų
metų senelis Šaltis, vėl su do
vanėlėmis. Ar čia tas pats at
simainė? Gal antrininkas
ateistams? 0 gal anas Kalėdų
senelis jau pakeitė savo
pažiūras, tapo ateistu ir per
Kalėdas daugiau neateis?

Nuotr Sauliaus Gudo

LIETUVIAI KATALIKAI L A U K I A
ATVYKSTANČIŲ K U N I G Ų

Anot Regioninių problemų ir
tautinių mažumų departa
mento prie Lietuvos Respubli
kos vyriausybės vyriausiojo
specialisto Alfonso Kairio, per
keletą pastarųjų metų į depar
tamentą ne kartą kreipėsi Si
biro ir Maskvos lietuviai,
prašydami surasti kunigą, ga
lintį juos bent trumpam ap
lankyti. Interviu „Bažnyčios
žinioms" A. Kairys sakė, kad
iki šiol labiausiai pasisekė
Maskvos lietuvių draugijai,
vienai gausiausių ir intelektu
aliausių Rusijoje. Jų prašymu,
laimingo atsitiktinumo dėka, į
Maskvą buvo nuvykęs ir ten
balandžio pabaigoje Šv. Liud
viko bažnyčioje šv. Mišias au
kojo Krakių klebonas kun. Ro
mas Ramašaoskas. Pasak A.
Kairio, ši problema buvo iš
spręsta iš tiesų visai atsitikti
nai: jam besitariant su depar
tamento direktoriumi Remigi
jumi Motuzu, paaiškėjo, jog
šis pažįsta kun. R. Ramašauską, kuris mielai sutiktų
nuvykti į Maskvą. Gavęs Kau
no arkivyskupo S. Tamkevičiaus sutikimą, kun. R. Ramašauskas viešėjo Maskvoje,
o po kelionės ^gegužės 6 dieną)
apsilankė Regioninių prob
lemų ir tautinių mažumų de
Bet blogiausia, kad dėl to šie partamente. Anot A. Kairio,
žmonės visiškai nesisieloja ir kun. R. Ramašausko įspūdžiai
nemano taisytis, tai yra, ki geri, jis ten radęs maldos ir
taip galvoti ir dirbti. Matyt,
jie kitaip negali. Žuvusi kar
ta. Jie bus tokie iki gyvenimo
pabaigos. Tai tikriausiai mūsų
pasaulio dėsningumas, nes pa taba. kad teigiami poslinkiai
tarlė sako. kad kuprotą tik mūsų gyvenime prasidės tik
grabas
(barbarizmas-aut.) tuomet, kai ateis jauni, jau
ištaisys. Dėl to, mąstydami (ir nepriklausomybės metais pa
dirbdami) sovietiškai, netu ruošti (dažniausiai užsienyje),
rime teisės gyventi, pa ar tinkamai pasiruošę patys
vyzdžiui, švediškai. Visiškai žmonės. O mūsų valstybės vie
sutinku su 19% metų Lietu na iš pirmučiausių krypčių
vos moters Starkevičiūtės pas- turėtų būti dora.
pu kun. Jurgis, kaip man tuo
met rodėsi, pats visai be reika
lo pasitraukia iš to kelio. Vie
nuoliai geras dalykas, bet jie
kuriasi mums visa sveti
mame krašte. Tuomet valdę
mus rusai juk į Lietuvą tų vie
nuolių neįsileis. Žinojau, kad
naujieji Marijonai iš Švei
carijos mano persikelti į Ame
riką. Bet ar verta į Ameriką
eksportuoti geriausieji mūsų
kunigai? 0 tokių kaip tik visa
eilė (kun. Būčys, kun. Dvaranauskas, kun. Totoraitis) tuoj
įstojo į naujuosius Marijonus.
O Lietuvoje tiek ir taip svar
baus darbo!
Tokie buvo mano abejojimai
dėl a.a. Vyskupo Jurgio ir jo
sumanymo atnaujinti Mari
jonų Vienuoliją. Pasirodo, ma
no klysta. Dievo Apvaizdos
turėta savo planai. Ji kunigą
Jurgį lyg u i rankos vedė ir
nuvedė ir į t a s aukštumas, ku
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riose aš jį norėjau matyti.
1914 metais, lygiai prieš pat
karą, kun. Jurgis Marijampo
lėje, jau kaipo vienuolis, vedė
kunigams rekolekcijas. Jose ir
man teko dalyvauti. Mes sta
čiai buvome sužavėti kun. Jur
gio minčių brandumu ir giliu
dvasinio gyvenimo supratimu.
Tos jo rekolekcijos mums buvo
geras pasiruošimas karui ir su
juo einantiems išbandymams.
Besibaigiant karui, švys
telėjo mums laisvės viltis. Va
kuoja Vilniaus Vyskupo sos
tas. Dar tuomet galingi vo
kiečiai nenori į jį įleisti lenko.
Valstybės Taryba turi progos
prisidėti prie nustatymo kan
didato į Vilniaus Vyskupus.
Aš tuomet buvau Valstybės
Tarybos vicepirmininku. Man
tuoj parėjo į galvą, kad geriau
sias kandidatas į Vilniaus
Vyskupus yra kun. Jurgis
Matulevičius. Kitiems Tary

dvasinių patarnavimų labai
stokojančius žmones. Džiau
giasi ir Maskvos lietuviai: pas
kambinę į departamentą, jie
pranešė, jog į pirmąsias pa
maldas susirinkę apie 70. Tu
rint galvoje, kad aktyvesnių
lietuvių ten apie 300, tai iš
tiesų nemažai. Beje, mask
viškiai, gegužės 15 dieną at
vykstantys į Maskvos lietuvių
dienas Lietuvoje, savo viešna
gę žadėjo pradėti nuo vizito
Krakėse.
Paklaustas apie tolesnę to
kio gražaus bendradarbiavimo
perspektyvą, A. Kairys sakė,
jog departamentas vėl tariasi
su arkivyskupu S. Tamkevičiumi dėl kitų kunigų vizitų.
Priežastis labai paprasta —
kun. R. Ramašauskas, kuris
globoja vaikų namus, ilges
niam laikui išvykti negali. Ar
kivyskupas S. Tamkevičius
žadėjo padėti ir Maskvos, ir
Sibiro pagalbos prašantiems
lietuviams. Bus ieškoma jauno
kunigo, kuris galėtų padirbėti
bent mėnesį, keliaudamas Ry
tų kryptimi per kelis rajonus.
Trumpesniam
laikotarpiui
vykti būtų neracionalu — ke
lionė bus tolima bei brangi, ir
darbo, matyt, nemaža. Be jau
minėtų Sibiro ir Maskvos lie
tuvių, į departamentą kreipėsi
ir Kijevo lietuviai. Jie A. Kai
riui pranešė turį ir tinkamą
katalikų bažnyčią, kur renka
si tenykščiai tautinių mažu
mų, tarp jų ir lietuvių, katali
kai. „Taigi graži pradžia yra.
Tikimės, bažnytinės vyres
nybės padedami, tęsti šią
praktiką, nes žmonės labai pa
siilgę dvasinių patarnavimų:
apsivalyti tikrąja šio žodžio
prasme jiems tiesiog būtina'",
— sakė Alfonsas Kairys.
BŽ, 1997, Nr. 9
bos nariams atrodė, kad Ma
tulevičius, kaipo ilgai išgy
venęs Lenkuose, menkas gali
būti lietuvis patrijotas. Daug
man teko padirbėti, kol įtiki
nau draugus tarybininkus,
kad Matulevičius mums ne
pavojingas. Galų gale, kaip
žinome, kun. Jurgis liko Vil
niaus vyskupu.
Ir gera, kad liko jis. ne kas
kitas. Tik tokio takto ir proto
žmogus, kaip a.a. Arkivysk.
Jurgis, galėjo 7 metus išsi
laikyti
Vilniaus
Vyskupo
soste. Per tą laiką Matule
vičius daug gera yra padaręs
ir lietuvybei, ir Bažnyčiai.
Kun. Jurgis pats nenorėjo
likti Vilniaus Vyskupu. Nugir
dęs, kad mes statome jo kan
didatūrą, nuoširdžiai manęs
prašė to nedaryti. Aš gi jam
atvirai pasakiau: „Žinau, kad
būti vyskupu Vilniuje neleng
vas yra dalykas. Bet kad mes

Nedidelės valstybės daug
dėmesio kreipia į kaimynus,
tarp kurių likimas ir geogra
finė padėtis jas visiems lai
kams įspraudė. Todėl, kalbė
dami apie Lietuvą, anksčiau
ar vėliau susiduriame su kai
myninių kraštų politika, eko
nomija ir apskritai santykiais
su mūsų tėvų žeme.
Lietuva kone visais amžiais
turėjo nesutarimų su kaimy
ninėmis valstybėmis, kurios
vis taikėsi į jos teritoriją. Pro
blemos neišnykusios ir šiuo
metu, tačiau nedideliam kraš
tui jas spręsti geriausia prie
derybų stalo ir draugiškų su
tarčių lakštų.
Kas kita didelėms val
stybėms. Kartais jų teritorija
tęsiasi taip toli, kad neju
čiomis pametama perspektyva
ir kaimyninės tautos tarytum
nustoja reikšmės, nes jos ne
sudaro pavojaus. Vienok stai
gūs politiniai ar ekonominiai
pasikeitimai sienomis prisiliečiančių kaimyninių valsty
bių viduje gali sudaryti keb
lumų ir dideliems kraštams.
Mūsų artimiausi kaimynai
yra Kanada, su kuria JAV
dalinasi tuo pačiu Šiaurės
Amerikos žemynu, ir Meksi
ka, ties kurios ilga siena nere
tai atsiranda problemų dėl
nelegalių imigrantų ir kontra
bandos, ypač narkotikų.
Su Kanada pastaraisiais
dešimtmečiais ypatingų ne
sklandumų nepasitaikė. Iš
tikrųjų eilinis amerikietis ne
labai daug apie šį mūsų
šiaurinį kaimyną ir težino,
išskyrus, kad iš ten dažnai
ateina šalto oro srovė, kad
Calgary vietovėje vyko žiemos
olimpiada, kad Kanados vė
liava pažymėta dideliu klevo
lapu, o valstybė kažkaip su
rišta su Didžiąja Britanija,
nors turi savo premjerą.
Tačiau pastaruoju metu
JAV politikai pradėjo nera
miai žvalgytis į suintensyvėju
sius nesutarimus tarp pran
cūziškai kalbančios Quebecko
provincijos ir likusios Kana
dos teritorijos. Quebecko gy
ventojai pernai tik per plauką
nenubalsavo atsiskirti nuo Ka
nados, kad išsaugotų savo
kultūrą ir kalbą. Jie tvirtina,
kad angliškai šiame žemyne
šneka kone 300 milijonų žmo
nių, o prancūzakalbiai sudaro
mažumą, tad svarbu susirū
pinti savo tapatybės likimu.
Nors Quebec provincijai at
siskirti nuo Kanados kol kas
nepavyko, bet, be abejo, bus
vėl dedamos pastangos lai
mėti. Būgštaujama, kad lie
pos 1 d. švęstoji Kanados ne
priklausomybės šventė gali
būti paskutinė kartu su Quegeresnio kandidato neturime".
Naujam Vyskupui ingresą į
Vilniaus Katedrą ruošė Kapi
tula, susidedanti bemaž iš vie
nų lenkų. Visa kas ten, žino
ma, ir buvo padaryta lenkiš
kai. Dėl tos priežasties Vals
tybės Taryba ingreso iškil
mėse nedalyvavo. Tačiau į pie
tus aš, kaipo Vyskupo drau
gas, laikiau reikalinga nueiti.
Pažymėtina, kad pietuose
buvo tik vieni kunigai. Iš Vil
niaus ponų lenkų niekas ne
dalyvavo. Mat. vyskupas —
lietuvis. Per pietus, žinoma,
nemaža buvo kalbų. Jos visos
buvo nudažytos lenkiško patrijotizmo spalva. Stebėjausi,
kaip sumaniai, kaip taktingai
atsakinėjo į jas Vyskupas.
Po ingreso pirmutini vizitą
Vyskupas Jurgis padare Tary
bai. Mes jį tuoj revizitavome ir
nutarėme paruošti jam pri
ėmimą. Dėl tam tikrų prie

becku. O kas būtų, jeigu ir ki
tos provincijos sumanytų pa
sekti Quebeck pavyzdžiu"
Kai neseniai grupė Texas val
stijos aktyvistų pareiškė norą
atsiskirti nuo JAV. niekas to
ketinimo
rimtu nepalaikė.
tačiau Kanados Quebecko si
tuacija yra skirtinga.
Liepos 6 d. kita JAV kai
mynė — Meksika — atsistojo
ant tvirtesnio demokratinio
kelio. Tai labai teigiamas
ženklas ne tik tam kraštui,
bet ir Amerikai. Meksikoje
pirmą kartą po 68 metų iš pa
grindų pasikeitė politinė sis
tema, prezidentu išrinkus Er
nesto Zedillo, kuris didele bal
sų persvara laimėjo prieš vy
ravusią nuo 1929 m. ,,Revoliuciškosios institucijos par
tiją".
Nors Meksika iš esmės
buvo laikoma demokratine
bet jos demokratija labiau pri
minė diktatūrą. Po liepos 6 d.
balsavimų vyriausybė bus su
daryta iš kelių partijų ir auto
kratinei „Revoliuciškosios in
stitucinės partijos" vienval
dystei atėjo galas. Pasirodo,
kad tautos kantrybė anksčiau
ar vėliau pasibaigia ir balsuo
tojai be jokių rezervų išreiškia
savo valią, pašalindami iš
valdžios netinkamus asmenis,
nepaisant, kiek jie ten buvo
įsitvirtinę. Meksikos vyriau
sybė ypač pasižymėjo korupci
ja, politiniais skandalais, eko
nominėmis krizėmis ir kito
mis negerovėmis. Ji neįstengė
ar nenorėjo kontroliuoti ir
narkotikų kontrobandos, plūs
tančios iš Pietų ir Vidurio
Amerikos į JAV. Pažymėtina,
kad už pasikeitimus tėvynėje
gausiai balsavo ir meksikie
čiai, gyvenantys JAV.
Galbūt liepos 6 d. balsavimų
rezultatai Meksikoje primins
ir lietuviams, kad vyriausybė
priklauso nuo tautos valios, o
ne atvirkščiai. Iš dalies mūsų
tautiečiai to jau pasimokė, kai
Seimo ir savivaldybės rinki
muose išmėtė iš šiltų vietų,
kaip atrodė, nepajudinamą
LDDP vyriausybę. Dabar beli
ko protingai savo balsą ati
duoti už tinkamiausią kandi
datą į prezidento postą, labai
atidžiai stebint ir klausant
kandidatuojančių kalbų. Būtų
tikra tragedija, jeigu juos su
viliotų neįgyvendinamų pa
žadų gražbylystė arba pa
trauklesnė kandidato išvaiz
da. Šiuo kritišku laiku Lietu
vai reikia prityrusio ir visapu
siškai užsiangažavusio prezi
dento. Lai Meksikos rinkimai
būna ne tik gyvenantiems
tėvynėje, bet ir užsienio lietu
viams pavyzdžiu.
žasčių turėjau išvykti iš Vil
niaus ir man tame priėmime
dalyvauti neteko. Tik paskui
patyriau, kad per jį buvusi la
bai jauki nuotaika ir Vysku
pas visus sužavėjęs savo malo
numu ir išmintimi.
Naujasis Vilniaus Vyskupas
užėmė savo sostą adventui be
sibaigiant, o tuoj po Kalėdų
užėmė
Vilnių
bolševikai.
Mums teko iš ten pasitraukti.
Mano santykiai su Vyskupu
Jurgiu vėl nutrūko ilgesniam
laikui.
1925 m. Vyskupui Jurgiui
tenka apleisti Vilnių, lenkų
vyriausybei to reikalaujant.
Kaip tik tuo metu pradėta gal
voti apie Lietuvos Bažnytinės
Provincijos įsteigimą. Tuomet
jau tituliaris Arkivysk. Jurgis
buvo Ryme.
(Bus daugiau*
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TIESIANT GINTARO KELIĄ
Bendros pajamos 35,000
dol. plius grynosios — 30,000
dol. gautos! Skaičiai įspūdingi,
bet jie tėra dalis nepaprastos
JSek gintaro keliu" istorijos
pirmųjų varžytinių, organi
zuotų paremti besiformuo
jančią Baltistikos studijų pro
gramą University of VVashington. Balandžio 26 d. pavakare,
daugiau negu 200 vietinių baltiečių ir jų amerikiečiai drau
gai (kai kurie jų abejingai dai
rydamiesi/ žengė per Seattle
latvių salės slenkstį, neži
nodami ko tikėtis.
Jie veikiausiai atėjo vedami
pareigos jausmo paremti uni
versiteto Baltistikos studijų
programą, vienintelę Ameri
koje. Jie atėjo tikėdamiesi ma
lonaus vakaro sau ir įdomaus
Baltijos kultūros įvykio savo
amerikiečiams svečiams. Jie
liko apstulpinti įvykio finan
sinės sėkmės ir svetingos bei
vaišingos baltietiškos nuotai
kos.
Prekyba buvo įspūdinga,
etniniai saldumynai puikūs,
skirtingi vynai vaišinami žino
vų, ir, žinoma, tipiškai baltietiška puiki programa.
Pertraukose per nebylių ir
gyvųjų varžytynių, lietuvių
„Ūkanos" dainininkai ir muzi
kantai pasiūlė linksmą muzi
kinį rinkinį, užbaigiant pos
melius lietuviškai, latviškai ir
estiškai. Po to vyko graži Raisters pora iš latvių „Trejdeksnitis" šokių grupės, su
žavėjusios auditoriją energin
gais TfTvumoristiniais liaudies
šokių veikėjais.
Neesminė pramoga dauge
liui susidėjo iš apsipirkimo
arba stebėjimo žmonių prie
keturių nebyliųjų varžytinių
stalų. Draugai geranoriškai
stumtelėdavo vienas kitą var
žydamiesi dėl 213 įvairių pre
kių, tokių, kaip gintaro pa
puošalai, estiški megstiniai,
kompiuteriniai žaidimai, lietu
viškas sūris, sporto įrengimai,
latviškas linas, bilietai į kul
tūrinius renginius, puikūs,
meno dirbiniai ir kt.
Ypač jaudinančios buvo gy
vosios varžytinės, pravedamos
profesionalaus varžytinių ve
dėjo, kas iš tiesų iškėlė vakarą
į žymaus lėšų sukaupimo lygį,
surinkus didelį kiekį pinigų
Baltistikos studijų programai.
Norintiems smulkesnių žinių
— atostogų svajonė dviem
Dauphin saloje buvo vienin
telis labiausiai sėkmingas pir
kinys, pelnęs 1.600 dol. Kele

tas kitų prekių, dėl kurių var
žytasi išimtina didele siūloma
kaina, buvo: puiki septynių
dienų kelionė Karibų jūra
dviem (1,400 dol.); penkių pa
tiekalų prancūziškas smagu
rių maistas šešiems (725 dol);
ir baltietiškas medžio drožinys
— prakartėlė (700 dol).
Dviem viliojantys apdovano
jimai buvo įteikti: gintaro pa
puošalų krepšeliu buvo pama
lonintas laimėtojas David Anderson, tuo tarpu Elvi Urv
buvo susijaudinusi ištraukusi
loterijos bilietą, „Baltijos Krep
šelis", pilna įvairių tautinių
maisto produktų, rankdarbių
ir muzikos. Latvės Guntos
Grislis iš Portlando vardas
buvo ištrauktas iš kepurės,
kaip sėkmingos loterijos lai
mėtojos kelionei dviem asme
nims į Baltijos šalis.
Visa tai, kas pateikta
aukščiau buvo galima matyti
varžytinėse. Tai, ko dalyviai
nematė ir negalėjo žinoti, ne
bent jie dirbo varžytinių komi
tete daugiau nei šešis pas
taruosius mėnesius, buvo mil
žiniškas laiko kiekis, pasi
šventimas ir pasiaukojimas, o
taip pat paprastas sunkus
darbas, kuris susidėjo iš rengi
nio planavimo, organizavimo,
koordinavimo, ir surengimo.
Tai buvo nepaprastos pastan
gos Seattle lietuvių, latvių bei
estų bendradarbiavimo dėka,
dirbantys petys į petį ir tiesio
gine, ir perkeltine prasme,
kartais net iki paryčių.
Netikėtas atpildas asme
nims, kartu dirbusiems ilgą
laiką organizuojant varžy
tines, buvo laipsniškas suvoki
mas, kad tai, kas buvo pra
dėta kaip baltiečių bendradar
biavimas, išaugo į nuoširdžią
pagarbą ir asmeninę draugys
tę.
Šalia to, kad turėjome ben
drą tikslą, mes pamilome vie
ni kitus. Varžytinių komiteto
pirmininkė Irena Blekytė, ma
loniai priimdama vakaro daly
vių aplodismentus kaip pa
dėką, apibendrino šią džiugią
šventę: „Salia savo lietuvių
bendruomenės draugų ir ma
no amerikiečių draugų, dabar
aš įgijau dar latvių ir estų
draugų!"
Kaip tikrus Baltijos drau
gus, tai įpareigoja mus tęsti
darbą kartu bendrai mūsų
vaikų bei bendruomenių atei
čiai ir gerovei. Taip, var
žytinės buvo sėkmingos: uni
versitetas maloniai priblokš-

F ims FESTIVALIS
BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA
RENGIA SAVO METINĮ FESTIVALĮ (JAU ŠEŠIOLIKTĄ
KARTĄ) ANT VVESTERN AVE. 20LYNO TARP 43 ir 47
GATVĖS, LIEPOS 25, 26 ir 27 d.
Penktadieni nuo 6 v.p.p. šeštadienį ir sekmadienį
nuo 12 iki 10v.v. pasikeisdami gros Algimanto Bamiškio
ir Ričardo Šoko orkestrai. Bus (vairaus lietuviško maisto ir
alaus. Patanama atsinešti vasannes sulankstomas kėdes.
•

šių metų festivalį remia City Of Chicago,
Fantasy Amusements, Old Style Beer,
Standard Federal Bank For Savings,
Marquette Bank ir American Airlines.
Dėl informacijos skambinti:
7 7 3 - 8 4 7 - 0 6 6 4 arba
beeper" 7 7 3 - 6 5 0 - 2 6 1 1
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RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
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Sėkmingai pavykusiomis varžytinėmis .Sek Gintaro kel.u". ruoštomis Baltistikos studijų programą University
of \Vashington paremti, džiaugiasi renginio organizatores: Genute Gylyte-Orrico 'kvietimai), Irena Blekytė
'komiteto pirmininkė), Amanda Floan (amerikiečių spau :os ryšininke;, Irena Morkūnienė i registracija), Jūratė
Mažeikaite-Harrison (LB-nes ryšininkė), ir Zita Petkienė aukų tvarkytoja

tas, ir Baltistikos studijų ProgTama gavo didelį pastipri
nimą. Kadangi mes pelnytai
uždirbome pasitenkinimą (ry
šium su išvardintais faktais),
neužmirškime, kad mūsų už
davinys tęsiasi.
Mes privalome
surinkti
775,000 dol. iki 1998 m. pabai
gos, kad pasiekti pastovų Bal
tistikos studijų programos
University of VVashington sta
tusą. Tai reiškia, kad turime
papildomai viršinti 600,000
dol. Reikalinga visų Amerikos
lietuvių tolesnė parama. Nei
viena auka nėra per kukli (ar
per didelė). Ar nepagalvo
tumėte apie tai, kai galvosite
apie labdarą? Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. Rašykite
čekį: University of VVashington Foundation, Baltic Studies
Program, ir siųskite :University of Washington Scandinavian Department, Box 353420,
Seattle WA 98195-3420. „Tieskime gintaro kelią" į ateit). Vi
siems aukotojams lietuviškas
„ačiū," latviškas „paldies," ir
estiškas „taname"!
Zita Petkienė ir Audra
Hawkridge
APIE MUS INTERNET
TINKLE
Ginto Nalio, Remigijaus Audėjaičio pastangų dėka, ba
landžio mėnesį Seattle lietu
viai įsitaisė „namus" Internet
kompiuterių tinkle. Štai adre
sas: http://members.aol.com/
lapelis. Čia skelbiamos ben
dros žinios apie Seattle lietu
vių veiklą.

vaizdos vienuoliu kongregacija
Panevėžyje. Seattle ir Pa
nevėžio vienuoles dalinasi ne
tik bendru vardu, bet ir pa
sišventimu tarnauti visuo
menės neturtingiesiems. Pra
ėjusį gegužį Sisters of Provi
dence aukojo 100.000 dol. pas
tatyti Dievo Apvaizdos kon
gregacijai Panevėžyje centri
nius namus, kuriuose vie
nuolės žada šelpti 20-30 sene
lių. Namų statybą numatoma
baigti š.m. rugsėjo mėn. Dievo
Apvaizdos seselės taip pat
vadovauja virtuvei — l a z a 
retas", kurioje kasdien pie
tauja 60-70 neturtingų vaikų
ir kitų varguolių.

VALOME

Jei norit* parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute. Mayer. J profeuionaUai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

KILIMUS, BALDUS
IR G R I N D I S
J. B U B N Y S
773-737-Slat

Clark
College, Portlande.
Ateinantį rudenį Jono ir Kim
Gylių sūnus Povilas pradės
lankyti gimnaziją, o dukrelė
ejHsisz:*:*:'
Prtknu gyvenimui ir pinam
Laura — vidurinę mokyklą.
Unuotnojam* 1 kamb.
aptarnavimui
vyresnio amžiaus
rocyfa b- garažas,
Eglės i Linkaitytės) ir Ray
žmones. Kiekvienas gyvens jaukiem*
Marquette Parko apyl.
Weiss sūnus David lankys
1 mieg. bute netoi juros su pliažu.
Tel 773-436-3409
Shorevvood aukštesniąją mo
Tai bus lietuviškos šeimos namai
kyklą, Seattle.
(ne „Nuramg Home). Esu daug metu
Sveikiname Kathie Moritis,
dirbusi aukščiausios klases
baigusią Shoreline Communirestoranuose, todėl gerai žinau
sutaUa (vairias pastaugac
vyr. amžiaus Žmonių sveiką mitybą ir
ty College Dental Hygiene
veža pas daktarus, į bankus,
gyvenimo bodą. Pagal pageidavimą
School. Kathie žada dirbti sto
į parduotuves, arba pati
irsvefcatą, maudysime* juroje.
matologo padėjėja.
superka produktus.
sekmadienį lankysim* letuviska*
Daug giminių ir draugų da
Skambinti: 773-436-4943
misiąs, lietuvių įdubą ir kt pramogas,
lyvavo Fabijonų bei Comeaux
kad neliktu vietos vienatvei ir
šeimų šventėje, š.m. gegužės
Jepiesijai, nes St Petersburg yra
21d. Palaimintojo Jurgio Ma
tarytum maža Lietuva. Tad burtdmes
lietuvis prie lietuvio.
tulaičio misijoje. Lemonte, Illi
nois,
kur
kun.
Antanas
SauVĖLIAUSI ĮVYKIAI
Kreiptis: tst 813-380-7773
laitis krikštijo Silvijos ir
arba rašyti: Dante, P.O. Be
Angelo
sūnelius,
Angelo,
Jr.,
Lietuvos Dukterų draugijos
St Pets Baach, PL 337384282
metiniame susirinkime, vyku ir David.
...:.;
siame Nijolės Raižienės na
Zita Petkienė
muose, š.m. gegužės 18 d.,
buvo išrinkta valdyba 19971999 m. kadencijai: Marytė
Pareigytė-Lukomski, pirmi
ninkė ir Dalia Tutlytė-Mrowiec, iždininkė. Kristina Minelgaitė Sass perėmė sekre
torės pareigas i§ Irenos Mor
^^•^•^
Savings and Loan Association
kūnienės, po daugelio metų
įsipareigojimų išeinančios iš
valdybos.
Pasaulio Lietuvių Bendruo
Indėliai iki $100,000.00
menė kvietė Iną Bertulytę
Bray dalyvauti pasaulio lietu
Apdrausti Federalinės valdžios
vių seime, Vilniuje, liepos 1-7
d. Seime dalyvavo 48 atstovai
iš JAV. „Tulpės" skaitytojams
MAROUETTE PARK
BRIGHTON PARK
Ina smulkiau praneš apie
4040 A R C H E R A V E N U E
2567 WEST 69th STREET
seimą kitoje laidoje.

£ 3 midlcind fcdcrcil
75 metus aptarnauja lietuvius

(1-312) 925-7400

TRUMPAI APIE MUS

Sveikiname šį pavasarį mok
slus baigusį jaunimą: Alec
Metz. Virginijos (StraseviSeattle katalikės vienuolės. čiūtės) ir Russell Metz sūnus.
Sisters of Providence, neseniai baigė West Seattle gimnaziją,
užmezgė ryšius su Dievo Ap studijuos istoriją Lewis &
DIEVO APVAIZDOS
SESELĖS

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

IF YOU HAVE MEOCARE OR
INSURANCE YOU OOULD BE
EUGJBLE TO RECEIVE YOUR
DtABETlC SUPPUES AT NO C06T.
(INSUUN DEPENDENT ONLY)
CALL: 1-800-337-4144

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S H A R L E M AVE
(708)596-9400

ESEE

(£*
LENDER

padarė atsiminimų kopijas.
Kun. Rapolas Krasauskas at
siminimus patikrino, įvertino,
pasiūlė juos papildyti kun. S.
Ylos straipsniais iš JAV lietu
vių periodikos, taip pat sudarė
kun. S. Ylos knygų ir straip
snių bibliografiją. Prie kun. S.
Ylos knygos išleidimo pri
sidėjo taip pat sesuo Augusta,
sesuo Margarita, sesuo Berna
deta. Knyga išleista Amerikos
lietuvių lėšomis. Tai didelė do
vana Lietuvos ateitininkams
ir jaunimui.
Gediminas Mikelaitis
Vilnius

LAIŠKAI

REIKIA NAUJO VADOVO
KANADOJE

Prof. Vytautas Landsbergis FLC Dailės muziejuje fortepijonu atlieka M.
K. Čiurlionio kūrinius.

AR NEGĖDA?
Neseniai Čikagoje lankėsi
prof. Vytautas Landsbergis ir
supažindino su M. K. Čiurlio
nio dailės monografija.
{ PL centro Dailės muziejų
prisirinko daug žmonių. Išsa
miai buvo pristatytas Čiur
lionis — kaip menininkas, ne
vien dailininkas, bet ir poemų
autorius, bei muzikas.
Čiurlionio muzikinius vei
kalus atliko jo provaikaitis Ro
kas Zubovas ir pats prof. V.
Landsbergis. Malonu buvo
klausytis puikių muzikos vei
kalų, profesionaliai atliktų.
Bet pamačiusi išaiškintą to
įvykio nuotrauką, nuščiuvau.
Prie gero rojalio sėdi muzikos
i profesorius, Lietuvos Respu
blikos Seimo pirmininkas, o
salė be lubų, išraizgyta vamz
džiais, visai nemeniškai ka
bančiais prožektoriais, cemen
to grindys ir dalis aplūžusių
kėdžių.
Neveltui lietuviai iš Lietu
vos sako, kad mes „nedvasingi", atseit, nevertinam kul
tūros. Be abejo, Lietuvoje to
kie pristatymai ir koncertai
nevyksta neužbaigtame rūsy.
Gerai atsimenu, kaip Lietuvių
fondo buvo prašyta paramos
įtiesti naujus kilimus į Dailės
muziejų, taip pat didelės su
mos universiteto bibliotekos
lentynoms. Atrodo, Lietuva tą
paramą gavo. O PLC neturi
net grindų ir lubų Dailės mu
ziejui, neturi koncertų salės,
ansamblių, chorų ir minėjimų
vietos.
Argi negėda Amerikos lietu
viams tokiose patalpose priim
ti žymius Lietuvos asmenis ir
menininkus?
Birutė A. Vindaiienė
Palos Hills, IL
LIETUVOS KARININKŲ
RAMOVE —
REPREZENTACIJOS
RŪMAI
Keista, kai šiose skiltyse kai
kam užkliuvo Lietuvos Kari
ninkų Ramovė. Kad ji buvo
reikalinga — tai faktas. Ir kad
tais didingais lietuviško sti
liaus bruožų rūmais naudojosi
ne vien tik karininkija, bet ir
inteligentiškoji Lietuvos vi
suomenė, irgi neginčytina.
Taipgi prie Ramovės prisi
glaudė ir Karininkų šeimų
moterų draugija, prisijungė ir
Karo mokslo draugija.
Pagal arch. Stasio Kudoko
projektą pastatytuose rūmuo

se vyko šaunūs „Diplomatų
pokyliai", pagarsėję „Spaudos
baliai" ir anais laikais — 1938
m. - mes, studentai, ruošdavome savo korporacijų jau
natviškus pobūvius ir čia visa
da rasdavome užuovėją iškil
mingiems renginiams. Ramo
vėje, kuriai vardą davė prof.
Jonas Jablonskis, lietuviai ne
sigėdydami galėjo priimti gar
binguosius kitataučius sve
čius. Su savo „Trimis mil
žinais" (skulptoriaus Broniaus
Pundžiaus darbo) ir Vytauto
Didžiojo seklyčia (įrengta pa
gal dail. Gerardo Bagdona
vičiaus projektą) ji buvo mūsų
pažiba, kai tada Lietuva dar
buvo atskirta nuo Vilniaus su
jo meniškais pastatais.
Čia prisimena, kai lankantis
Venecueloje, Caracas mieste,
turistus iš laivo užkėlė į kalną
pasigėrėti miesto vaizdu, ku
ris priminė Los Angeles, pūp
santį slėnyje tarp kalnų. Po to
nuvežė iškilmingam priėmi
mui į Karininkų klubą, kurio
rūmai tviskėjo prabanga ir
švitėjo puikiu skoningu puoš
numu.
Nenorom šauna galvon žydų
priežodis: „Neturtas nėra gė
da, tačiau nėra nei didelė
garbė". Jau seniai mes pri
valėjome nusimesti perdėto
nusižeminimo bei nereikalin
gos menkystės skraistę ir
žengti pirmyn su laiku moder
niais keliais. Galime džiaugtis
šiaudinių stogų „bakūžėmis",
vyžomis ir pančiu surištomis
sermėgomis nuostabiai įdo
miame Rumšiškių lauko mu
ziejuje, tačiau turime grožėtis
ir miesto puošniais, archi
tektūriniais rūmais, kurie ver
tingai vykdo savo paskirtį tau
tos istorijoje.
Stase E. S e m ė n i e n ė
Chicago, IL
DĖL NAUJOS KUNIGO
STASIO YLOS KNYGOS
Šių metų pavasarį „Aidų"
leidykla Vilniuje išleido kun.
S. Ylos straipsnių rinkinį „To
lyn į laiką — gilyn į gelmę".
Dėl informacijos stokos liko
nepaminėti šios knygos ren
gėjai ir talkininkai. Mirus
kun. S. Ylai (1983 m.), ilga
mečiam LSS Dvasios vadui,
Clevelando skautininkų drau
govės sukvietė specialią suei
gą. Jos metu buvo pasiūlyta
išleisti knygą apie kun. S. Ylą.
Atsiminimus apie kun. S. Ylą
surinko Stefanija Radzevičiū
tė. Kun. Gediminas Kijauskas

Teko
skaityti
Amerikos
spaudoje, kad per NATO Ma
drido konferenciją Kanados
ministras pirmininkas Jean
Cretien labai nenoriai prisi
dėjęs prie NATO naujų narių
priėmimo. Privačiai jis kalti
nęs Clintoną, kad šis tai darąs
tik iš Rytų Europos kilusių
amerikiečių balsų gaudymui.
Jis taip pat labai nenorėjęs,
kad Baltijos kraštai būtų pa
minėti galutiniame komuni
kate, ko reikalavęs Clintonas.
Nežinau, ar apie tai buvo ra
šyta Kanados spaudoje, ar ne.
Ar dėl to nereikėtų rimčiau
susirūpinti Kanados lietu
viams? Gal reikėtų, su estų,
latvių ir kitų rytų europiečių,
ypač labai įtakingų ukrai
niečių, pagalba, pasirūpinti,
kad ateityje, kai bus spren
džiamos Baltijos kraštų ir'
NATO klausimas, Cretien ne
bebūtų Kanados premjeru. Ki
taip tada Kanadą atstovautų
žmogus, kuris, atrodo, neken
čia Baltijos kraštų ir kuris
galėtų bandyti užblokuoti jų
priėmimą į NATO. O gal ir
pats Cretien nėra toks jau
fanatikas, tik nėra pakanka
mai informuotas apie Baltijos
kraštų svarbą taikos ir stabi
lumo išlaikymui Rytinėje Eu
ropoje?
Zenonas P r ū s a s
Chillicothe, OH
KODĖL TIEK DAUG
KLAIDŲ?
„Vytauto Vanago Lietuvių
rašytojų sąvadas"; Antrasis
pataisytas ir papildytas leidi
mas.
Gražiai Lietuvos Rašytojų
sąjungos Vilniuje 1996 metais
išleista 655 puslapių knyga,
gausi duomenimis. Paminėti
2,340 rašytojai, iš pirmosios
laidos paimta apie 1,900 pa
vardžių.
Norėčiau stabtelti prie pir
mojo bibliografinėje kronikoje;
„Apie 1465-1470 m. Sicilijoje
(Italija) gimė Jonas Silvijus
Amatus Sicilijietis, poetas, fi
lologas. Studijavo Paduvos ir
kituose u-tuose, dėstė Kroku
vos u-te. Žygimanto Augusto
auklėtojas, Vilniaus katedros
kanauninkas. Parašė lotyniš
kų proginių eilėraščių, laiškų,
vadovėlių. Mirė 1537 m. bir
želio 8 d. Vilniuje".
Kaip jis įrašytas metrikuo
se? Ką studijavo Paduvos ir ki
tuose universitetuose? Kas jį
paskyrė Žygimanto Augusto
(1520-1572) auklėtoju? Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio ir vė
liau Lenkijos karaliaus auklė
toju turėtų būti parinktas as
muo. Žinoma, kad Žygimanto
Augusto mokytoju buvęs ita
las Andrius Silvio Siculo. Kas
jį paskyrė Vilniaus katedros
kanauninku, kokia kalba pa
mokslavo, kokias mintis sklei
dė? Kokie jo eilėraščiai, laiš
kai, vadovėliai.kiek juose lie
tuviškumo? Ar mokėjo lietu
viškai? Mirtis Vilniuje nesu
teikia mirusiam lietuvio ra
šytojo titulą. Apie pirmąjį lie
tuvių rašytoją norėtųsi dau
giau žinoti.
Žymiausias seniausių lietu
viškų raštų mokslininkas, ty
rinėtojas Vaclovas Biržiška,
Aleksandryno I t., Chicago;

1960 m., pirmuoju lietuvių ra
šytoju įrašė Mikalojų Hussovianą (Hussovianus), gimusį
tarp 1475 ir 1485 metų. Išvar
dino jo raštus, literatūrą. An
truoju lietuvių rašytoju įrašė
S. S. Rapolionį. Jono Silvijaus
Amato Siciujiecio toje knygoje
nėra.
„Lietuvių rašytojų sąvado"
apžvalgininkas Petras Palilionis „Kauno dienos" Nr. 303,
1996 m. gruodžio 28 d., apgai
lestauja, kad autorius ir re
daktorius duomenų nepatikri
no kitose knygose, bibliotekose,kataloguose, juk tokios kny
gos pasirodo tik kartą per
dešimtmetį.
Netikslumų yra apie Algirdą
Gustaitį. Leiskite patikslinti.
Kažin kodėl Lietuvių encik
lopedija pakeitė mano gimimo
datą, 1916 m. spalio 5 d., pa
gal metrikus X.16. LE VIII 61,
Boston, 1956 m., įrašę spalio
29 d. Ta neteisinga data suk
laidino „Lietuvių rašytojų są
vado" autorius. Patikslino LE
XI 536. Ir vėl patikslino LE
XXXVII 211 psl. Patikslini
mais nepasinaudota.
Teisingas mano gimimo da
tas paskelbė:
Vcl. Biržiškos „Lietuvių ra
šytojų kalendorius", Tuebingen, 1946 m., psl. 145, 213,
239; „Amerikos lietuvių vardy
nas, Los Angeles, 1953 m., psl.
87; „Antroji pradalgė", London, 1965 m., psl. 441; „Dictionary of International Biography", Cambridge, 1976 m.,
psl. 381; „International Authors and Writers Who's
Who", Seventh Edition, Cam
bridge, 1976 m., psl. 244; „Eg
zodo rašytojai", Vilnius, 1994,
psl. 296.
Lietuvių enciklopedija XXXVI
241 paskelbė klaidingą mano
knygučių jaunimėliui serijinio
leidinio pavadinimą, kuris yra
Algis Trakys ir Taksiukas
Šleivys". Ten išspausdino už
vardinę „Trakys ir taksiukas
Šleiva". Klaidingą antraštę
pakartojo Vytauto Vanago
„Lietuvių rašytojų sąvadas",
Vilnius, 1987 m. p. 274-275.
To pat autoriaus antroji patai
syta ir papildyta „Lietuvių
rašytojų sąvado" knygoje jie
nematė paminimos knygos,
tik stropiai pakartojo pirmoje
laidoje įrašytą klaidą. Pagrin
dinių veikėjų pirmieji vardai
yra Algis ir Taksiukas, pa
vardės Trakys ir Šleivys. Skai
tant tas knygutes, paaiškėtų.
Gal geriau tiktų knygučių
trumpesnis pavadinimas, bet
tenka vadinti taip, kaip pava
dinta.
Lietuvių
enciklopedija
XXXVII 211 psl. spausdino,
kad mano su P. Jasiukoniu
pagamintas 45 min. ilgumo fil
mas „Lietuva — Europos nu
galėtoja" yra negarsinis. Klai
da: tas filmas yra garsinis.
Autoriui atima nemaža triū
so sugaudyti kitų autorių klai
das, jas atitaisinėti. Būtų ge
rai, jei patikslinimai pasitei
sintų.
Algirdas Gustaitis
Los Angeles, CA

gerai nušviesti ir priminti
straipsnio autoriui, kad jų
buvo daugiau negu penki.
Buvo ir anglų lėktuvai su lie
tuviais savanoriais (nors vė
liau buvo nutarta naudoti tik
povandeninius laivus). Vieni
išskrido, o kiti buvo apmo
komi ir laukė savo eilės. Sava
norių iš „pasitraukusiųjų"
nebūtų pritrūkę, bet anglų
saugume pasireiškęs išdavi
mas (šnipinėjimas rusams),
pareikalavo bereikalingų au
kų ir tolimesni užsimojimai
šitokiems žygiams pačių anglų
buvo nutraukti.
Norisi priminti, jog kovoti
prieš okupantą galima įvai
riais būdais. Pasitraukę tau
tiečiai nemažai nuveikė už
sienyje keldami viešumon Lie
tuvos bylą.
Vyt. Semaška
Sebring, FL.
• Seniausia
Lietuvoje
elektrinė (pirmoji) pastatyta ir
pradėjo veikti 1892 m. Rietave
(Plungės rąj.).
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A.tA.
JUZEFĄ KASPARIENĖ
PILIBAITYTĖ
Gyveno Lemont, IL.
Mirė 1997 m. liepos 24 d. 7 vai. ryto, sulaukusi 87 metų.
Gimė Lietuvoje, Mosėdžiu parapijoje, Šatramenų kaime
Didžiąją dalį gyvenimo praleido Kaune.
Nuliūdę liko: vyras Bolius, jo broliai Stasys su šeima Lon
done, Kazys Rygoje ir sesuo Liuda su šeima Kelmėje, dvi ve
liones dukterėčios — Kazimiera ir Stase Latvijoje. Taip pat
kiti giminės.
Priklausė Lietuvių Jūrų šaulių Daukanto kuopai, Lietu
vos Dukterų draugijai, Anglijos Lietuvių klubui.
Velione pašarvota penktadienį, liepos 25 d. nuo 3 iki 9
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 S. Archer Ave.,
Lemont.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 26 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velione bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Nuliūdęs vyras Bolius.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 800994-7600.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan IJj
Association of Chicago
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.
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JŲ BUVO DAUGIAU
NEGU PENKI
Australija
Kanada
Vokietija
Anglija
JAV.

„Drauge r liepos 8 d. buvo iš
spausdintas J. Vitėno straips
nis „Atidengta atminimo lenta
Julijonui Būtėnui", kuriame
prisimenamas ir pagerbiamas
žurnalistas J. Būtėnas. Apie
kovą prieš okupantą šitaip
rašoma: „Ją vedė vieni Lietu
vos žmones, negaudami iš
niekur pagalbos. Net ir iš
Lietuvos pasitraukę, negrįžo
jiems padėti. Išimtį sudarė
1951 metais amerikiečių lėk
tuvais atskraidinti penki vy
rai, kurių tarpe Julijonas
Būtėnas".
Gaila, kad laikas padaro
savo ir šiandieną mūsų tarpe
jau nėra tų žmonių, lietuvių,
kurie organizavo tokius skry
džius į Lietuvą ir kurie galėtų

Nėra specialių mokesčių
Nėra suvaržymų
Nereikia pakeisti ,.long distancc company"

1-800-483-5419
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v.,
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. EST
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Draugas" r e n g i a links
mą vasaros šventę! Kviečia
atvykti visus iš arti ir toli: pa
sivaišinsite,
pasižmonėsite,
laimėsite dovanų ir paremsite
dienraščio leidimą. Šventė
vyks rugpjūčio 3 d., sekmadie
nį, t. marijonų vienuolyno
pavėsingame sode, prie dien
raščio patalpų.
Lauksime
visų!

Brighton P a r k o mugė ant
VVestern Ave. Uarp 43 it 47
gatvių) vyks šį savaitgalį, lie
pos 25-27 d. Penktadienį veiks
nuo 6 v. p.p. iki 10 v.v.
Šeštadienį ; r sekmadienį —
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai.
vak. LB Brighton Parko apy
linkės valdyba kviečia visuo
menę atsilankyti ir išbandyti
savo laimę prie jų gausiais lai
mikiais turtingo laimėjimų
stalo. Pelnas skiriamas Lietu
vių Bendruomenės Brighton
Parko apylinkės veiklai.

Marchertų vasarvietėje,
Michiana, MI, rugpjūčio 17 d.,
sekmadienį, jau nuo 11 vai.
ryto rinksis Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų
Illinois Lietuviu respubli
sąjungos Čikagos skyriaus na
konu
lygos metinė gegu
riai, jų šeimos ir artimieji. Ti
žinė
sekmadienį,
rugpjūčio 24
kimasi nemažai svečių ir iš
d., pavėsingame Pasaulio Lie
aplinkinių valstijų.
tuvių centro Lemonte sode.
Pradžia 12 vai. Kviečiami visi.
Dail. Magdalenos Birutės
Bus daug grįžusių iš apsilan
Stankūnienės batikos dar
kymų Lietuvoje — gera proga
bu paroda prasidės spalio 18
išgirsti apie vėliausius įvykius
d. Amerikos Lietuvių Dailės
ir nuotaikas tėvynėje.
• muziejuje. Lemonte. Dailinin
kė, iki šiol pasižymėjusi tapy
ba, grafika ir mozaika, pra
dėjo kurti batiką prieš dvejus
Atsiųsta paminėti
metus. Jos kūryba šia jau
nauja technika buvo labai ge
„Laiškai lietuviams",
rai kritikų įvertinta po paro
dos Kaune 1995 m. Šią parodą 1997 m. birželis. Tėvų jėzuitų
suruošė Čiurlionio Meno mu leidžiamas religinės ir tau
ziejus. Pernai jos kūrinių, do tinės kultūros žurnalas. Re
vanotų Lietuvai, albumą iš daktorius — Juozas Vaišnys,
leido Lietuvos Dailės muziejus SJ, administratorė — Aldona
Vilniuje.
Jurkutė. Adresas: 2345 W.
56th Street, Chicago, IL
Sol. Vaclovas Momkus yra 60636. Tel.: (773) 737-8400,
naujas Čikagos Lietuvių Ope fax: (773) 737-0486. Spaus
ros pirmininkas. Jis buvo dinamas „Draugo" spaustu
vienbalsiai šioms pareigoms iš vėje. Šiame numeryje redak
rinktas naujosios valdybos, torius kalba apie kančioje
kurios septyni nariai buvo subrendusią meilę, spausdi
išrinkti viso operos kolektyvo. namas Lietuvos vyskupų
Jau vieną kadenciją vadova laiškas, skirtas Jėzaus Kris
vęs Operai, iki šiol jis buvo jos taus metams, žurnalo kon
ilgametis
vicepirmininkas. kursiniai rašiniai, supažindi
Dabar valdybą sudaro: Vaclo nama su Vilniaus jėzuitų
vas Momkus. Jurgis Vidžiū gimnazijos istorija ir nūdiena.
nas, Romas Burneikis, Vytau Skaitytojai ras „Kalbos" sky
tas Radžius, Valerija Žadei- relį, trumpą žinių apžvalgą iš
kienė. Gražina Stauskas, Lidi Lietuvos, juokų kertelę.
ja Rasutienė ir Virginija Savrimienė. Visais Operos reika
lais galima kreiptis į pirmi
ninką V. Momkų telefonu 773925-6193.
Muz. Alvydas Vasaitis su
tiko būti Čikagos Lietuvių
Operos dirigentu ir meno va
dovu ..Čigonų baronas" pasta
tymui 1998 m. pavasarį.
Broniaus Nainio prane
šimą apie Vilniuje vykusį K
PLB Seimą, galėsite išgirsti
sekmadienį, rugpjūčio 10 d.,
12 vai. PLC, Lemonte. Visi
kviečiami.
Krikščionys demokratai
ir j u bičiuliai kviečiami sek
madienį, rugpjūčio 10 d. daly
vauti metinėje gegužinėje,
vyksiančioje Vlado ir Lidijos
Soliūnų
sodyboje, Willow
Springs. Illinois. Bus malonu
vėl po ilgesnio nesimatymo su
sitikti ir pasidalinti mintimis
ir įspūdžiais.
Kongreso atstovas John
M. Shimkus dalyvaus š.m.
lapkričio 23 d. PLC, Lemonte.
Illinois Lietuvių respublikonų
iškilminguose pietuose, ku
riuose bus pagerbiami Lietu
vos ir lietuvių reikalams prijaučian*vs asmenys.
Mokytoju studijų savaitė
Dainavoje vyks rugpjūčio 3-10
d. Dainavoje. Visi mokytojai
kviečiami dalyvauti. Prašoma
nedelsiant registruotis pas
Švietimo tarybos pirmininkę
Reginą Kučiene. tel. 708-3016410.
Santaros-Šviesos
44-tas
metinis suvažiavimas š.m.
rugsėjo 4-7 d. vyks Pasaulio
lietuvių centre. Lemont. IL.

„DRAUGO" RĖMĖJAI
Po20dol.
Vardys Linas, Skardis Ona,
Dirda P., Gudonis Anthony,
Damasauskas S., Dailidka Va
lentina, Medžiukas L, Kara
lius M., Antanėlis A., Bendikas
D., Rumbutis M., Kybartienė,
Kasper Teresė, Janilionis M.,
Vaičiulis Vitas, Ribbe Barba
ra, Kiznis Juozas, Tauras S.,
Kuncaitytė Albina, Macnorius
Petras, Jonynas Aušrelė, Kel
melis Bronė, Barčas Antanas,
Rampsch Bernice, Markūnas
Olga, Kezutis Stasys, Vitkus
Apolonija, Markauskas K.,
Lith. American Community,
Bliudnikas V., Klimavičius Al
dona, Smilgys Eugene, Šilba
joris Milda, Berchau Hugo,
Jonušas Jadvyga, Mačiulaitis
J., Ugenas M., Naruševičius
V., Bulkaitis Felicitas, Balbatas Jonas, Sayus Jura, Janulis
Frank, Gricius Kazys, LiauDeimantinio Šv. Pranciškaus seselių jubiliejaus šventėje, -'ekalto M. Marijos Prasidėjimo bažnyčioje Čikagos Manskis Bronė.
Brighton Parke. Iš kaires: ses. Louise. OSF, vysk A Abrar. jwicz, pranciškiečių rėmėjų Čikagos skyriaus pirm.
Sabina Henson ir ses. Jane Franus Paukšta. SSC.

PAMINĖTAS SESELIŲ PRANCIŠKIEČIŲ
75 METŲ JUBILIEJUS
Seselių pranciškiečių Jubiliejinė šventė š.m. birželio 29
d. Čikagoje buvo pradėta 10
val. ryto šv. Mišiomis Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje Brighton Parke. Procesi
joje su vėliavomis dalyvavo
Vytauto Didžiojo šauliu rink
tinė, Columbo vyčiai, Moterų
Katalikių s-gos Čikagos sky
rius (JH vėliavą nešė Elizabeth
Žibąs, Eva Apanavičienė ir
Stela Kazlienė). Procesijoje
Lietuvos Vyčiams atstovavo
Centro v-bos pirmininkė Evelyn Oželis, o Lietuvių Ameri
koje R. Katalikių Moterų s-gai
jos centro v-bos pirm. Dale
Murray. Gražu, kad daugelis
moterų dėvėjo lietuvių tauti
niais drabužiais. Procesijoje
dalyvavo ir šv. Mišias aukojo
kunigai — Nekalto Prasidė
jimo parapijos klebonas kun.
A. Puchenski, kun. F. Kireilis
ir arkidiecezijai atstovavęs
vyskupas Alfredas Abramovicz, kuris eidamas bažnyčion,
laimino visus šventės daly
vius.

gos apskr. pirmininkė Sabina
Rucaitė Henson išreiškė pa
garbą seselėms pranciškietėms, švenčiančioms savo gy
vavimo ir kilnios veiklos 75
metų sukaktį. Pagarbiai prisi
minė amžinybėn išėjusią rė
mėjų garbės vicepirmininkę
Oną Paukštą, o daugiamečiui
dvasios vadui kun. Jonui Kuzinskui seselių vardu įteikė
atminimui padėkos plokštę.
Padėkos buvo pareikštos vi
siems seselių pranciškiečių
rėmėjams, visiems šventėje
dalyvavusiems bei darbais ir
pinigais prisidėjusiems prie
šventės surengimo, aukoju
siems knygos išleidimui.
Padėkota ses. Felice Jucius,
OSF, vienuolijos visuomeninių
reikalų vedėjai, išsamia pas
kaita nušvietusiai seselių
pranciškiečių istoriją ir dar
bus. Padėkota Mariai ir Anta
nui Rudžiams, o taip pat
..Draugo" vyr. redaktorei Da
nutei Bindokienei už straips
nius ir Lietuvių televizijai.
Šventė buvo baigta kun.
Fabijono Kireilio sukalbėta
malda ir geriausiais linkėji
mais seselėms pranciškietėms
jų ateities darbuose.
Koresp.

šaknys yra gilios, kaip mūsų
meile Lietuvai", — nešė Ann
paurazas; gintarą — simbohzuojantį amžiną meilę — nešė
Josephine Morgan: šv. Pran
ciškaus statulą — reiškiančią,
kad esame jo sekėjos artimo
meilėje ir bičiulystėje. — nešė
Rose Negrelli; lietuviškas ver
bas — simbolį stiprybės ir per
galės, — nešė Johanna Johnston: kryžių — ženklą mūsų
tikėjimo, kad Jis šsilaikys ir
jokia audra jo neišgriaus, —
įnešė seselių pranciškiečių
rėmėjų Čikagos apskrities pir
mininkė Sabina Rucaitė Hen
son su vaikaitėmis Mary ir
Anna Cius.
Po Mišių parapijos salėje
buvo užkandėlis ir pabendra
vimas.
Iškilmingus pietus 1 vai.
p.p. Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje, pradėdama visus
dalyvius pasveikino Sabina
Rucaitė Henson ir renginiu
programai vesti pakvietė žy
mią lietuvių veikėją ir BALFi
CV pirmininkę Marią Rudie
Mišių metu gražiai giedojo nę, kuri už labdaringus dar
bus Šv. Tėvo yra apdovanota
parapijos choras.
įspūdinga buvo aukojimui atitinkančiu garbės ženklu,
Lithuanian Mercy Lift
dovanas nešančių eisena: di- Invokaciją sukalbėjo šį Jubi- kviečia visus dalyvauti me
delį plakatą skelbiantį — „75 liejinį renginį globoje- klebo- tiniame ..Vilties vėjai" poky
metai darbuotės sekant Kris nas kun. A. Puchensk: Himnų lyje, š.m. spalio 4 d. 6 vai. vak.
taus pėdsakais", nešė Angele -— JAV ir Lietuvos giedojimui ruošiamame „Spirit of Chica
Leščinskienė: austą krepšį su vadovavo Helen Alekna. Apie go" laive. Laivas iš Navy Pier
kviečiais iš Lietuvos, simboli seseles pranciskietes ir jų išplauks S v.v. Bus proga susi
zuojančiais gyvybę, nešė Anas veiklą įdomiai kalbėjo kun. A. tikti su pažįstamais ir pa
tazija Snarskis ir jos dukra Miciūnas. MIC.
sigėrėti įspūdingais Čikagos
Adelė Kundrotas: knygą —
Puikią koncertinę prosramą dangoraižių vaizdais. Numato
seselių įsisteigimo ir pirmųjų atliko muz. Fausto Strolios ma puiki vakarienė, gera mu
veiklos metų istoriją — nešė vadovaujamas Lietuvos Vyčių zika, šokiai. Visas pelnas ski
Bernice Nedzveckienė: juostą choras ir operos solistas Algir namas vaistų ir medicinos
su įaustais žodžiais — „Mes das Brazis, akompanuojant aparatūros siuntimui Lietuvos
esame lietuvaitės ir norime jo muz. Manigirdui Motekruėiui. ligoninėms ir prieglaudoms.
mis visuomet būti*', nešė Eli
Po puikios vakarienės, sese- Informacijai skambinti tel.
„Skautu aidas", 1997 m.
zabeth
Zibas:
..Rūtas,
nes
jų
lių
pranciškiečių rėmėjų Čika- 708-422-8297.
gegužė. Nr.5. Leidžia LSS
pirmija. Redaktorius — v. s.
Antanas Saulaitis ir Pelėdų
skiltis. Adresas: 2345 W. 56th
Street, Chicago, IL 60636.
Administratorė — v. s. Albina
Ramanauskienė, 4613 W. 106
PI.. Oak Lawn, II 60453.
„Kaip puiku, kad tu šiandien
širdimi pajautei, kad skautija
— tai viena didelė šeima ir
visi skautai — tavo sesės ir
broliai", tai vienas iš keleto
šiame numeryje spausdina
mų skautų pajautimų ir die
nos darbų. Žurnale skaityto
jai galės sužinoti apie žymų
Lietuvos šaul». skautą, sava
norį pik. Juozą Šarauską, lie
tuvių skautų organizacijos
veiklą įvairiuose pasaulio
kraštuose, išmokti skautiškų
skaičiuočių, iškylavimo gam
toje gudrybių. Žurnalo gale
pateikiamas nuotaikingas fotoreportažas iš skautų suren S>v Pranciška 111 sesėm kongregacijos jubiliejinėje šventėje S.m nir*i'lm mėn (ik 'goję 1$ kaires: BAI.Fo centro
.-•.!• k - '.u,u-i seserį) reme|ų pirmi
gtų Kaziuko mugių Čikagoje. valdyt*)!- pirm M i n i KKIKT.I \ u l " v . n . i v iškilimų programa: '
Clevelande. Toronto, Detroi ninkė, kun Anthony Purhpn^ki. Nekalto M. Marijos Prisikėlimo parapijos, kurioje vyko ii švente klebonas,
•lių r ė m ė j ų
vysk A. Abramovvicz, ses. Fėlice. OSF. ses. Clnrita, OSF, Sabina Henson. praneiski
te.
Čikagoje pirmininke

šalčiūnas Vincent, Rajeckas
Faustas, Ciunka Bronė, Tauginas A., Papartis Jonas,
Vaišnys M., Domarkas D.,
Audėnas O., Andriušaitis A.,
Gobis K., Senkevičius V., Sturonas
A., Eikinas
Ona,
Mačiulis Janina, Skirmantas
Francis, Sabalis Elena, Frąjeris Elena, Tamašauskas C ,
Dubinskas Anastazija, Ra
džiūnas Eugene, Tamošiūnas
Alfonsas, Steck Vita, Miltenis
J., Narutis Elvyra, Vosylius
Gene, Kiškis Antanas, Ciuras
Kazys, Pliskaitis Petrutė, Garlauskas Leonardas, Gierštikas
Nijolė, Jurkūnas L., Belickas
Antanas Dr., Kučinskas Kaz.,
Augienė Danutė, Dumbrys
Jurgis, Bartkus John, Labinąs
Raymond, Juozevičius J., Ake
laitis Magdalene, Aukščiūnas
Jadvyga, Marcinkevičius K.,
Tamulionis Robert, Bedulskis
John, Neniskis Maria, Nagrodzki Danutė, Janušonis
Dailė, Kulikauskas Liuda, Gilvydis Jaunius, Bliudžius An
gelė, Griganavičius Peter,
Saulis Maria, Rugienius Vi
tas, Sakevičius Juozas, Juozupaitis J. Rev., Spirikaitis Valeria, Pinkus Antanas, Žiūraitis
Sophie, Goldikovskis A. Msgr.,
Jurgėla Emilija, Paškus Zeno
nas, Baranauskas E., Galinaitis Antanina, Church of St.
John, Brazionis Stephanie,
Serafinas John, Gečas A., Čer
nius J.

Po 15 doL
Jancy8 A., Pabrinkis Stasys,
Vaitiekaitis A., Kiškis Anna,
Guntis Peggy, Dzigas Vacis,
Zakaras D., Pacys A., Šulas
Leonas P., Balutis Regina,
Kirkus L., Sudzinskas Elena,
Pūkelis S., Stančaitis V., Lin
kus Kazys, Simanavičius Vin
cas, Kavaliūnas S., Bailey An
gelė, Makštutis J., Bliudžius
P., Jančauskas Valė, Macke
vičius Aldona, Macionis Irene,
Daniela Frank, Butavičius A.,
Standus A., Unguraitis Liuda,
Raulinaitis V., Jankus RayPo 11 dol.
mond, Gercys Alfonsas, Juška
Vilius, Luneckas Antanas,
Žakas Justinas.
Balčiūnas Kostas, Kuliesis
Antanas, Balutis Julius, Ma Esame nuoširdžiai dėkingi!
tonis Regina, Bekeris Juozas,
Briedis J., Bradūnas Jurgis,
Radas J., Markoms Gražina,
SKELBIMAI
Kratasauskas R. Rev., Vaitkūnas T.. Simanavičius P.,
Gelgudas Anelė, Šaulys Va
x Minint a.a. Igno Mi
cys.
liausko keturių savaičių miri
mo dieną (keturnedėlį) šv.
Mišios už jo sielą bus aukoja
Po 10 doL
Sabaliūnas Leonas, Lauras mos liepos 29 d. 8 vai. ryto
Alfonsas, Kaufmanas G., Ulpa Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir tą
Irene, Lazdutis M., Radze pačią dieną 8 vai. ryto seselių
vičiūtė Z., Petrauskas Ignas, Benediktinių vienuolyne. Pra
Mikoliūnas Danutė, Jonynas šome prisimint velionį mal
Jonas, Spurgis Jonas, Jurkū doje. Liūdinti šeima.
nas V., Liutkus R., Nelson
x Pigiai parduodama de
Martinaitis Nijolė, Balčiūnas
likatesu
krautuvė ir restora
Ona, Stulpin L., Balsys A.,
nas:
pastatas
ir visi įrengimai.
Naujokaitis M., Noreika M.,
Skambinti:
773-881-7394.
Smieliauskas Irena, Peleckis.
(sk)
Po 15 dol.
x Amerikos Lietuviu radi
jas,
vad. Anatolijus Siutas —
Vygantas V., Dailidė J., Nokiekvieną
sekmadienį 7 v.r.
meika J., liekis Teodora, Že
per
WCEV
14.50 AM. TeL
maitis A., Sidrys R.,Staras
773-847-4903,
adresas: 4459
John, Cesna Charles, Petraus
S.
Francisco,
Chicago,
IL 60632.
kas Albinas, Mickūnas C ,
(sk)
Blavečiūnas Elena, Valaitis
Jurgis, Černius M.B., Mačer
x TRANSPAK
praneša:
nis Pranas, Krajauskas L., Za- „Ministerijos duomenimis, šie
lubas Romualdas, Novickis met Lietuvoje buvo 28,314 K
Boleslovas, Valukonis Jonas, ir XII klasių abiturientų
21,628 moksleiviai laikė gim
tosios kalbos egzaminą lietu
Šiauliai. Lietuvos tautinis vių kalba, 3,425 — rusų, 514
olimpinis komitetas ir Lietu — lenkų ir 9 baltarusių". Pi
vos sporto žurnalistų federaci nigai, siuntiniai ir komer
ja Šiaulių logopedinei inter cinės siuntos į Lietuvą.
natinei mokyklai padovanojo Maisto siuntiniai. TRANS
sporto inventoriaus ir įteikė PAK, 4545 W 63 St., Chica
7,000 litų mokyklos remontui. go, IL 60629, tel. 773-838Šios mokyklos vadovai ir pe 1050.
(sk)
dagogai padeda miesto sporti
ninkams, leidžia naudotis mo
x Dėmesio, lietuviai! Nau
kyklos sale ir kitomis patalpo
jas JAV imigracijos vizų tik
mis. (LR)
rinimas prasidės balandžio
mėn. Pasibaigusias vizas ga
Šiauliai. Prie geležinkelio liu pratęsti. Žmonės iš kitų
stoties rūmų atidengta pa valstijų gali pasiųsti man duo
minklinė lenta, kuri primins menis paštu. Ed Šumanas,
apie tūkstančius iš čia į tremtį 5701 Linden, La Grange, IL
60525, tel. 1-708-246-8241.
išvežtų šio krašto gyventojų.
(sk)
1948 m. gegužės 22-ąją maž
daug 105,000 žmonių iš Lietu
ARA<- :u)OF
iru,
vos buvo ištremta į Irkutsko,
Tomsko, Krasnojarsko kraš
tus, Buriatiją ir kitus regio
nus. Tai — bene pati di
džiausia lietuvių tautos trė
mimo banga. (LR)

