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Lenkijos prezidentas siūlo
valstybes daugiau pasitikėti
viena kita
Varšuva, rugsėjo 4 d.
(BNS) — Lenkijos prezidentas
Aleksander Kwasniewski ti
ki, kad penktadienį praside
danti Vilniaus konferencija
padės įveikti senas nuoskau
das ir neigiamus stereotipus.
Lenkijos prezidentas, kuris
yra vienas konferencijos „Tau
tų sambūvis ir geri kaimy
nystės santykiai — saugumo
ir stabilumo Europoje garan
tas'' sumanytojų, trečiadienį
atsakė į BNS korespondento
Varšuvoje klausimus.
Pasak A. Kwasniewskio , pa
grindinis konferencijos tikslas
— pasikeisti patyrimu, kurį
sukaupė regiono valstybės,
plėtodamos dialogą bei ben
dradarbiavimą ir kurdamos
gerus kaimyninius santykius.
„Jveikti senas skriaudas,
nuoskaudas ir neigiamus ste
reotipus šiandien yra vienas
svarbiausių visos Europos
pastovumo ir saugumo sti
mulų", kalbėjo prezidentas.
„Mes didžiuojamės mūsų kai
mynų mums rodomu pasi
tikėjimu ir simpatijomis".
Lenkijos prezidentas panei
gė nuomonę, kad konferencija,
kurioje nebus priimta jokių
dokumentų, yra eilinis buvu
sios socializmo stovyklos vir
šūnių susitikimas. Pasak A.
Kwasniewski,
konsultacinio
pobūdžio susitikimuose bendri
dokumentai nereikalingi, o
ankstesnis priklausymas so
vietiniam blokui, jo nuomone,
neturįs nieko bendra,su klau
simais, kurie bus aptarti Vil
niuje.
„Politinis kontekstas, kuris
byloja apie šio susitikimo ypa
tingą svarbą — tai Madrido

viršūnių susitikimo sprendi
mas išplėsti NATO, priimant
Lenkiją, Čekiją ir Vengriją,
taip pat rekomendacijos pra
dėti derybas su penkiomis
mūsų regiono valstybėmis del
narystės Europos Sąjungoje',
sakė Lenkijos prezidentas.
„Tai svarbūs sprendimai vi
sai Rytų ir Vidurio Europai",
sakė A. Kwasniewski. Jo
žodžiais, Lenkija su pasitenki
nimu sveikino neseniai pasi
rašytus NATO ypatingų san
tykių susitarimus su Rusija ir
Ukraina.
„Mus taip pat džiugina
dvišaliai Rumunijos ir Ukrai
nos, Ukrainos ir Rusijos politi
niai susitarimai. Mūsų Euro
pos daliai vis dar reikia dau
giau kalbėtis, daugiau pasi
tikėti ir daugiau bendradar
biauti", sakė Lenkijos prezi
dentas.

-

Lietuvos ir Bulgarijos
prezidentai nori artimesnių
valstybinių ryšių
Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS)
— Lietuvos ir Bulgarijos pre
zidentai Algirdas Brazauskas
ir Petar Stojanov abiejų val
stybių ekonominį bendradar
biavimą vertina kaip prastą ir
laiko jį esant „embriono stadi
joje", po ketvirtadienį įvy
kusio prezidentų susitikimo
žurnalistams sakė Lietuvos
prezidento atstovas spaudai
Jonas Rekežius.
Susitikę abiejų valstybių va
dovai daugiausia dėmesio sky
rė ekonominiam bendradar
biavimui ir Lietuvos siekiams
įstoti į Vidurio Europos lais

A. Kwasniewski katego
riškai pasisakė prieš tarptau
tinį Baltarusijos, kurios prezi
dentas Aleksandr Lukašenko
taip pat dalyvaus konferenci
joje, atskyrimą. „Stengiamės
su Baltarusija plėtoti atvirą ir
kantrų dialogą. Europai reika
linga suvereni ir demokratinė
Baltarusija. Tačiau esminė šio
dialogo ir bendradarbiavimo
prielaida vis dėlto yra pagarba
pagrindiniams demokratijos
principams, tokiems, kaip po
litinių partijų veiklos laisvė,
jų galimybės naudotis visuo
menės
informavimo
prie
monėmis, laisvi rinkimai, pa
garba pagrindinėms žmogaus
teisėms ir laisvėms. Tai turi
Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS)
būti aišku", pabrėžė A. Kwas- — Vidaus reikalų ministras
niewski.
Vidmantas Žiemelis teigė, kad
į Vilnių besirenkančių prezi
dentų saugumas yra užtik
rintas, bet nurodė viešai ne
platinti informacijos apie spe
cialiųjų tarnybų užkirstą pro
vokaciją prieš penktadienį
bendradarbiavimo santykiai", prasidedančią 12-os valstybių
nes Rusijai ir Lietuvai dėl jų vadovų konferenciją. „Prezi
geopolitinės padėties „lemta dentai gali ramiai važiuoti į
visapusiškai bendradarbiau Vilnių, provokacija buvo su
stabdyta pasirengimo stadi
ti".
Premjeras pabrėžė, jog Rusi- joje", sakė jis.
Ministras atsisakė konkre
ji „teikia vilčių Lietuvos prezi
oficialų
dento, kitų respublikos va tizuoti paskelbtąjį
dovų, taip pat vyriausybės pranešimą, užsiminęs, kad tai
pateikti Rusijos ir Lietuvos gali pakenkti tyrimui, nes taip
santykių reikšmės ir perspek susitarė visos tyrimą atliekan
tyvų vertinimai bei pareiš čios žinybos. Jis pabrėžė, kad
kimai konstruktyviai juos imtasi visų įmanomų priemo
plėtoti". „Tai visiškai atitinka nių užkirsti kelią bet kokiems
Rusijos vadovybės nusitei galimiems konferencijos nekimą ir ketinimus", pabrėžė sklandumams.
VRM specialiosios tarnyjis.
„Mes neketiname nei kon bos sulaikė septynis Šaulių
fliktuoti
su Lietuva, nei
smaugti jos savo draugiškame projektų kontrolinių akcijų pa
glėbyje", interviu dienraščiui ketų, neužbaigtos rengti su
„Lietuvos rytas" pareiškė Ru tartys ir įstatymai, neskatina
Rusijos kapitalo srauto į Lie
sijos vyriausybės vadovas.
Tačiau, pasak jo, tranzito ir tuvą ir tarpusavio prekybos.
Tačiau, pasak jo, Rusija ir
rusiškų prekių, pirmiausia,
energetijos išteklių ir spal Lietuva turi daug galimybių
votųjų metalų eksporto gali didinti tarpusavio prekių apy
mybės Baltijos valstybėse vartą, plėtoti prekybos ir ūkio
naudojamos, darant žalą Rusi santykius, iš vien prekybinių
jai. Jo teigimu, tai, kad Lietu pakeliant į kokybiškai naują
voje nėra Rusijos investuoto bendradarbiavimo lygį, pir
jams palankių sąlygų — miausia tarpusavio investicijų
draudžiama nusipirkti žemės, ir gamybinės kooperacijos sri
nenorima parduoti svarbių tyje.

Rusija kategoriškai priešinasi
Baltijos valstybių
stojimui į NATO
Maskva, rugsėjo 4 d. (Interfax-BNS) — Rusija, kaip ir
anksčiau, „kategoriškai prieš
tarauja" Baltijos valstybių da
lyvavimui NATO, trečiadienį
interviu
pareiškė
Rusijos
premjeras Viktor Černomyrdin, rengdamasis vykti į Vil
niuje prasidedančią tarptauti
nę konferenciją.
Jeigu Baltijos valstybės įeis
į Šiaurės Atlanto sąjungą,
pažymėjo jis, jų santykiuose
su Rusija neiivengiamai atsi
ras „papildomų nepasitikėjimo
ir įtarumo šaltinių". Pasak V.
Černomyrdin, „Rusija suneri
mo, kai Baltijos regiono val
stybės buvo paminėtos Madri
do deklaracijoje, nors ir ne
tiesioginio prisijungimo prie
bloko, bet vis dėlto tolesnio
NATO plėtimosi kontekste".
„Mums niekas neįrodė ir ne
galės įrodyti, kad šioms val
stybėms įstoti į karinę są
jungą būtina. Tai ypač su
prantama dabar, kai 'šaltąjį
karą' pakeitė bendradarbiavi
mas", sakė jis.
Premjeras patvirtino Rusijos
pasirengimą „daryti viską,
kad Baltijos regione būtų
užmegzti geros kaimynystės ir

Ruppjūčio 2f> d. Vilniuje, Katedros aikštėje, Lietuvos Centro sąjungos atstovai pradėjo rinkti parašus po reikala
vimu, kad užsienio lietuvis Valdas Adamkus butų įrepstruoius kandidatu į Lietuvos prezidentus. Per 15 dienų
(iki rugsėjo lS-osios) tikimasi surinkti apie 500,000 paražų. kurie bus įteikti Seimo pirmininkui Vytautui Land
sbergiui ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui Zenonui Vaigauskui.
R. Jurgaičio nuotr.: Valdas Adamkus sveikinasi su parašų rinkėjais.

vosios prekybos organizaciją
(CEFTA).
Bulgarija yra šios organiza
cijos narė, ir Lietuvai siekiant
narystės, būtina pasirašyti su
Bulgarija ir visomis organiza
cijos valstybėmis laisvosios
prekybos sutartis.
Pasak Lietuvos diplomatų,
sutarties su Bulgarija rengi
mas gali užtrukti ilgiausiai,
nes dar nedaug pasistūmėta į
priekį.
Lietuva jau yra pasirašiusi
laisvosios prekybos sutartis su
CEFTA narėmis Lenkija, Če
kija, Slovakija ir Slovėnija.

Prieš Vilniaus konferenciją
kariškiai rengė provokaciją
bei Radviliškio SKAT pareigūnus, bandžiusius surengti
provokacinę akciją prieš Vil
niaus konferencijos dalyvius.
VRM ir kitų Lietuvos teisė
saugos institucijų vykdyta
operacija truko daugiau nei
savaitę.
Šio išpuolio organizatorius,
kuris yra baigęs buvusios
SSRS Gynybos ministerijos
aukštąją karo vadų mokyklą
Leningrade, savo veiksmus
bandė dangstyti Žinomų Lietu
vos politikų vardais, sakoma
VRM pranešime.
Lietuvos kariuomenės vado
vybė žinojo apie Vidaus rei
kalų ministerijos organizuo
jamą akciją sulaikant 7 Sava
noriškosios krašto apsaugos
tarnybos pareigūnus.
Tai, kad padėtis Lietuvos kariuomenės daliniuose rami,
Seimo pirmininką ketvirtadienį užtikrino Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas
leitenantas Jonas Andriškevi
čius ir laikinai einantis SKAT
vado pareigas pulkininkas lei
tenantas Bronslovas Juozai
tis.
„Provokatoriai izoliuoti,
niekas niekarr. nebegresia",
sakė Vilniaus forumo šeimi
ninkas Lietuvos prezidentas
Algirdas Brazauskas po susiti
kimo su Bulgarijos prezidentu
Petar Stojanov A. Brazausko
žiniomis, SKAT karių ruošta
provokacija nekėlė grėsmės
žmonių gyvybei arba sveika
tai.

Tačiau dar trūksta sutarčių su
Vengrija ir Rumunija.
Kalbėdamas apie ekonomi
nius ryšius, prezidentas A.
Brazauskas sakė, kad Lietuvą
labiausiai domina prie Juodo
sios jūros esantys Bulgarijos
kurortai, bulgariškas vynas ir
daržovės. P. Stojanov sakė,
kad jo verslininkus labiausiai
domina tekstilė ir baldų pra
monė.
Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS)
— Ketvirtadienio pavakare
skverelyje priešais Katedrą
prieš Baltarusijos prezidento
Aleksandr Lukašenko autori
tarinį režimą ir jo dalyvavimą
Vilniaus konferencijoje lygio
mis teisėmis su kitais prezi
dentais piketavo apie 15 Lie
tuvos gudų draugijos narių.
Laikydami tautinę Baltaru
sijos vėliavą ir plakatus su
užrašais „Ponai prezidentai,
plaukite rankas prieš valgį ir
paspaudus Lukašenkai ran
ką", Lietuvos gudai reiškė pro
testą prieš žmogaus teisių ir
konstitucijos normų pažeidi
nėjimus Baltarusijoje.

Rusijos prezidentas
Boris Jelcin
atsiuntė laišką
Algidui Brazauskui
Maskva, rugsėjo 4 d. (Interfax, BNS) — Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin atsiuntė
Lietuvos valstybės vadovui Al
girdui Brazauskui laišką, ku
riame patvirtino kvietimą ar
timiausiu metu atvykti į Ru
siją su oficialiu vizitu, ketvir
tadienį Maskvoje per spaudos
konferenciją pranešė Rusijos
prezidento sekretorius spau
dai Sergej Jastržembskij.
Pasak jo, savo kvietimą at
vykti į Rusiją B. Jelcin patvir
tino laiške, kuris buvo išsiųs
tas Vilniuje prasidėsiančios
tarptautinės
konferencijos
„Tautų sambūvis ir geri kai
mynų santykiai — saugumo ir
stabilumo Europoje garantas''
proga.
B. Jelcin laiške, be kita ko.
sakoma, kad „Rusijos požiūriu
ši konferencija padės stiprinti
pasitikėjimą ne tik tarp jos
dalyvių, bet ir visoje Euro
poje". Jis pažymi, kad, deja
darbo tvarkaraštis neleido
jam dalyvauti šiame forume.

Sarajevas. JAV taikdariai Bosnijos serbų kontroliuojama
me Brčko mieste paliko prie tilto įrengtą sargybos postą, pra
ėjus savaitei po serbų minių antpuolio su akmenimis, ketvirta
dienį pranešė NATO atstovas. Stabilizavimo pajėgos SFOR
nuo trečiadienio vakaro „nebeturi kontrolės posto pietiniame
Brčko tilto gale", patvirtino amerikiečių bazės Tuzloje spaudos
atstovas pulkininkas leitenantas Jim Cronin. Taikdariams iš
vykus, serbų policija ėmė kontroliuoti visą tiltą, kuris kerta Sa
vos upe einančią sieną su Kroatija. Tačiau pasak J. Cronin, šį
postą palikę JAV taikdariai suformuos važinėjančius patrulius
visame Brčko rajone. Pasak Reuter, serbu konservatyvieji na
cionalistai tikrai turėjo paskelbti šį pasitraukimą, kaip savo
pergalę prieš taikdarius, kurie remia jiems priešišką preziden
tę Biljaną Plavšič.
Jeruzalė. Vakarinėje Jeruzalės dalyje, pagrindinėje pės
čiųjų gatvėje ketvirtadienį nugriaudėjo trys sprogimai. Izraelio
2-asis televizijos kanalas pranešė, kad žuvo 8 žmonės, iš jų 3
savižudžiai sprogdintojai. Izraelio armijos radijo ir policijos
pranešimais, maždaug 100 žmonių buvo sužeisti. Karingasis is
lamiškos grupuotės „Hamas" sparnas prisiėmė atsakomybę už
Jeruzalėje įvykdytus sprogdinimus.
Oslas. Uždrausti kariuomenės naikinimo minu naudojimą
ateityje neužtenka — reikia pašalinti milijonus jau esamų mi
nų buvusiose karo zonose, trečiadienį pareiškė JT generalinis
sekretorius Kofi Annan, kuris kalbėjo Osle vykstančiose dery
bose dėl minų draudimo sutarties. Minų naudojimo, eksporto.
gamybos ir kaupimo draudimo sutarties tikslas yra pasiekti,
kad jos taptų „praeities ginklu ir gėdos simboliu", sakė JT va
dovas, kol kas likdamas neutralus JAV ir kitų valstybių disku
sijose, ar visapusiško minų draudimo sutartyje gali būti išim
čių.
Jakarta. Indonesia sumokės už rusiškus naikintuvus irsraigtasparnius plataus vartojimo bei kitomis prekėmis, kurių
vertė 500 mln. dolerių, ketvirtadienį pranešė Indonesia vyriau
sybė. Indonesia pasiūlė 40 prekių sąrašą, kuriomis gali būti su
mokėta už lėktuvus. Jame įtraukti palmių aliejus, kava, arba
ta, audiniai, žaislai, amatininkų dirbiniai bei cementas. Ja
karta taip pat siūlė savo sukurtą automobilį „Timor". kuris da
bar gaminamas Pietų Korėjoje.
Vašingtonas. JAV Senatas trečiadienį vienbalsiai pritarė,
kad rugsėjo 6-oji būtų paskelbta valstybine princesės Dianos
humanitarinės veiklos pripažinimo diena. Vėlų trečiadienio va
karą patvirtintame nutarime Diana apibūdinama, kaip
„atsidavusi ir rūpestinga motina, kuri sėkmingai augino du
mažus sūnus, esant dideliam stebinčio visuomenės žvilgsnio
spaudimui". Nutarimas įvertina „nenuilstamą" humanitarinę
princesės veiklą, įskaitant jos kovą prieš krūties vėžį, AIDS,
pagalbą benamiams ir pastarąją kampaniją už pasaulinį ka
riuomenės naikinimo minų uždraudimą, ir pripažįsta nepa
prastą princesės humanitarinio darbo poveikį visame pasau
lyje.
Groznas. Čečėnijos parlamento pirmininkas Ruslan Alichadžijev nusistebėjo Rusijos Valstybės Dūmos ketinimu penk
tadienį pasmerkti viešą mirties bausmės įvykdymą Grozne,
kur trečiadienį pagal shariat teismo nuosprendį už žmogžu
dystę buvo sušaudyti vyras ir moteris. Žurnalistams jis pareiš
kė, kad tokia Rusijos parlamentarų nuostata būtų buvusi pri
derama, „kai Rusijos armija per karą naikino Čečėnijos pi
liečius", kai buvo nužudyta apie 120,000 žmonių.
Maskva. Gyvenimas kosminėje stotyje „Mir" gal ir nėra la
bai patogus, tačiau rusų kosmonautams, vidutiniškai orbitoje
praleidžiantiems po pusmetį jis gerai apmokamas. Paprastai
kosmonautai per dieną kartu su įvairiomis premijomis uždirba
400-600 JAV dolerių; tai reiškia, kad po vienos užduoties kos
mose jie gauna 72,000-108,000 dolerių atlyginimą. Tokius skai
čius agentūrai Reuter pateikė Rusijos kosmines agentūros di
rektoriaus pavaduotojas Boris Ostroumov. Tačiau pastaraisiais
mėnesiais žmonėms stotyje „Mir*' teko tikrai sunkūs išmėgini
mai — dėl susidūrimo su krovininiu erdvėlaiviu teko išjungti
elektros energiją, gedo deguonies generavimo sistemos.
Londonas. Karibų jūros Montserrato sala, kuri bando atsi
gauti po ugnikalnių išsiveržimų, žuvusios princesės atminimui
ketina pavadinti savo naująją sostinę Port Diana. „Viso pasau
lio meilė princesei Dianai sukurs ilgalaikį susidomėjimą. Dau
giau žmonių išlips iš laivų, daugiau žmonių atvyks iš Antigua.
Tai sukurs rinką", pareiškė miesto plano architektas Brue
Pierce. „Po savo mirties, galėdama suteikti savo vardą naujajai
Montserrato sostinei, ji iš tiesu gali padaryti kai ką tikrai ge
ro", sakė jis BBC radijui. Rugpjūčio pradžioje Didžiajai Britani
jai priklausąs Montserratas smarkiai nukentėjo nuo ugnikal
nio išsiveržimo, kuris praktiškai sugriovė sostinę P'ymouth. Po
to Didžioji Britanija pasiūlė pagalbą visiems, kas nori persikel
ti į kitą Karibų jūros salą. Tačiau pagalba, kurios suaugusiems
siūlyta mažiau kaip po 4.000 dolerių, o vaikams — mažiau
kaip po 1,000 dolerių, netenkino poreikių, ir tarp šalių kilo gin
čas. Antradienį Londonas pažadėjo šiai salai skubią 10.3 mln.
dolerių pagalbą.
tačiau Rusijai jame atstovaus
KALENDORIUS
ministras pirmininkas Viktor
Černomyrdin.
Rugsėjo 4 d.: Rozalija. Ida,
Lietuva ir Rusija įsipa Moze. Rimantas. Germante.
reigojo iki spalio mėnesio pa
Rugsėjo 6 d.: Faustas. Bea
rengti maždaug 20 susitarimų ta. Vaištautas. Kantviiė, Kanprojektus, kurių svarbiausias tigirdas. 1965 m. prasidėjo
— susitarimas del valstybes lietuviškos spaudos draudi
sienų pažymėjimo.
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JAV
_. $95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik iettadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur....
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuva;
(Air cargo) ~
$100.00
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Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro pairu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
„ $160.00
$85.00

TAI BUVO PRIEŠ 30 METŲ
EDVARDAS ŠULAITIS
Lygiai prieš 30 metų —
rugsėjo 5 d. SAS bendrovės
lėktuvu, skrydžiu iš Kopenha
gos į O'Hare oro uostą Čika
goje, grįžo JAV lietuvių krep
šinio komanda, viešėjusi tada
Sovietų Sąjungos okupuotoje
Lietuvoje, ta pačia proga
trumpai
rungtyniavusi ir
Skandinavijoje.
Tai buvo istorinė Amerikos
lietuvių krepšininkų kelionė į
savo, jų tėvų ar senelių
kraštą. Gaila, kad jai, dėl tuo
metu buvusios Lietuvos pa
dėties, išeivijos lietuvių didelė
dalis nepritarė, o kai kurie net
smerkė. Ji, toli gražu, dauge
lio nuomone, nebuvo „sporti
nė". Dauguma ją net politiza
vo.
Tačiau, kaip dabartiniai tei
gimai bei tvirtinimai sako, tie
smerkimai nepasitvirtino. O
buvo priešingai — išvykai ne
pritariančiųjų, nuo kelionės
atkalbinėjami krepšininkai ir
jų vadovai ta kelione „nepar
davė Lietuvos ir nepasitarna
vo okupantui". Iš tėvynės
atėjusios nuomonės sako, jog
krepšininkų žygis į tėvynę
atnešė išvykos rengėjų lauktų
vaisių — sustiprino pavergtos
Lietuvos žmonių viltis į laisvę.
Tą-geriausiai patvirtina Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos
pirmininkas, prof. Vytautas
Landsbergis, kuris, kalbėda
mas 1991 m. gegužės 12 d.
Marijos vid. mokyklos salėje
Čikagoje, beveik pusantro
tūkstančio žmonių auditorijai
pareiškė, kad šioje išvykoje
dalyvavusieji vyrai, vilkintys
švarkais su Gedimino stulpais
ant krūtinių, buvo pirmosios
kregždės, atnešusios laisvės
viltį iš Vakarų ir žmones pa
vergtoje Tėvynėje dvasiškai
sustiprino. .
Panašių atsiliepimų, viešint
Lietuvoje 1991-92 metais, teko
girdėti dešimtimis ir jie atėjo
ne iš partiečių, bet iš Lietuvos
laisvės kovotojų lūpų. Gana
objektyviai šią išvyką įvertino
ir dalis žymiųjų išeivijos žur
nalistų bei kultūrininkų, kaip:
Bronys Raila, Juozas Kreivė
nas ir k t , jau nekalbant būrio
šios išvykos jaunosios kartos
kultūrininkų, aktyviai ją rė
musių. Gana objektyvus jos
apibūdinimas (tada dar su kai
kuriais „bet") buvo atliktas
sporto darbuotojo ir žurnalisto
Prano Mickevičiaus jo (kartu
su Kęstučiu Čerkeliūnu ir Si
gitu Krasausku) redaguotoje
istorinio pobūdžio knygoje —
„Išeivijos lietuvių sportas" (To
ronto, 1986 m.).

Prieš rašydamas šias ei
lutes, iš naujo peržvelgiau
daugiau negu pora tūkstančių
spaudos iškarpų bei per
skaičiau įvairius dokumentus
— laiškus, kurie buvo rašomi
išvykos rengėjų JAV įstaigoms
bei pareigūnams, norint tvir
tai išsiaiškinti ar privati
krepšinio išvyka į komunistų
pavergtą Lietuvą gali pakenk
ti jos laisvinimo bylai, kaip
teigė mūsų veiksniai ir spau
dos dauguma. Teko įsigilinti ir
į šimtus laiškų — korespon
dentų Lietuvoje (dauguma jų
buvo adresuoti tuometiniam
sporto žurnalistui ir tarybinės

Lietuvos krepšinio federacijos
nariui Vytautui Kazakevičiui),
kadangi man teko vesti susi
rašinėjimą išvykos reikalu.
Peržiūrėjau ir gautas telegra
mas bei kitą gausią medžiagą
šios išvykos reikalais.
Ir čia su dėkingumu reikia
bent trumpai pasakyti, kad tie
žmonės tėvynėje darbavosi
tikrai nuoširdžiai ir mūsų ne
apvylė, nors ne dėl jų kaltės,
Amerikos lietuvių krepšinin
kų priėmimas ten buvo paki
bęs ant plauko. Taip pat
neįvyko ir žadėtos rungtynės
Kaune, tačiau tai įvyko ne dėl
tų geranorių kaltės, bet dėl
kai kurių komunistų partijos
vadų, kurie beveik visą susi
rašinėjimo laiką (maždaug
metus) galando kirvius prieš
užsienio lietuvių „reakcionie
rius", kurių jie įžiūrėjo ir bū
simųjų svečių krepšinio išvy
kos narių tarpe.

Siaurės Amerikos lietuvių krepšinio komandos nariai su palydovais 1967 m. O'Hare oro uoste p a s i r u o š ė istori
nei išvykai į Lietuvą. Iš kairės: D P. Miniotas, A. Juškys, A Jankauskas (Jankowski), J K a u n a s , A. Galinaitis,
dr. G. Byla, R. Gudas, V. Jausenas, R. Miknaitis, R Mieželis, R. Babickas, J . J a n k a u s k a s ( J a n k y ) , A. S a p u t a 
vičius (Sapit), A Razutis ir R. Dirvonis.
N u o t r a u k a i i Ed. S u k u č i o a r c h y v o

kiną su tėvų žeme" matomas
viltingas linkėjimas „Lau
kiame vėl jūsų, brangūs tau
tiečiai". Čia buvo išspausdintas ir komandos trenerio
Rimanto Dirvonio pasisakymas:
„Ši išvyka buvo labai įdomi
ir naudinga. Vyresnieji turėjo
progos sugrįžti į tėvynę, ku
rios nematė daugiau negu
dvidešimt metų. O jaunesnieji
savo akimis išvydo tėvų se
kamą pasaką. Mes apžiū
rėjome senąjį ir kartu naują
Vilnių, aplankėme Kauną,
grožėjomės puikiu kurortu —
Druskininkais. Kalbant apie
sportą, mes patys įsitikinome,
kad laikraščiuose aprašomas
aukštas Lietuvos krepšinio ly
gis nėra išgalvotas..."
Apie šią išvyką informavo ir
kita spauda tėvynėje, irgi be
jokio propagandinio atspalvio.
Apie svečius iš Amerikos kau
nietis A. Rakauskas parašė
milijoninį tiražą turinčiame
„Sov. Sport" Maskvoje. Taip
pat buvo susuktas filmas ir
rodomas kino kronikose, teat
ruose.
Taupant vietą, visa tai čia
reikia pažymėti tik fragmen
tiškai, nesustojant plačiau ar
nemaža ką praleidžiant.

Amerikos lietuvių krepšinio
komanda su palydovais (viso
16 asmenų) iš Čikagos pa
judėjo 1967 m. rugpjūčio 15 d.,
vos tik pora dienų čia turėjusi
proga kartu parungtyniauti ir
pasitreniruoti. Buvo nutarta
nesivadinti rinktine, nenorint
teikti privačiai išvykai oficia
lumo, nors iš tikrųjų, kuomet
iš dešimties pakviestų geres
niųjų krepšininkų dėl atkal
binėjimų nubyrėjus šešiems iš
jų, ji ir negalėjo pretenduoti į
rinktinę.
Tačiau vyrai, kurie ryžosi
leistis į šią istorinę kelionę (jų
eilėse buvo: Alfredas Galinaitis, Romualdas Gudas, Anta
nas Jankauskas (Antonio Jankowski), Jurgis Jankauskas
(George Janky), Valteris Jansenas, Jonas Kaunas, Romas
Miknaitis, Daumantas, Pra
nas Miniotas, Aloyzas Razutis, Antanas Saputavičius (AnČia dar norisi bent trumpai
thony Sapit), ir treneris Ri
stabtelėti ties išvykos į tėvynę
mantas Dirvonis), tikrai nepa
darė gėdos išeivijos lietuviams krepšininkų pagerbimo vaka
riene Čikagos pietinėje dalyje
sportiniu atžvilgiu.
esančiame Beverly Woods re
Lietuvoje buvo sužaistos 5 storane 1967 m. rugsėjo 6 d.,
rungtynės; iš jų dvejos lai kur dalyvavo daugiau negu
mėtos. Du kartus nedideliu 150 asmenų. Ten buvo išklau
skirtumu buvo nusileista stip syti krepšinio komandos tre
riausiai Lietuvos — „Žalgirio" nerio Rimanto Dirvonio, išvy
komandai 69-82 ir 74-84. kos vadovo Raimundo Mieže
Rungtynės vyko nedidelėse lio ir vieno iš išvykos rengėjų
mokyklų salėse Vilniuje, Tra — dr. Tomo Remeikio prane
kuose bei Druskininkuose.at- šimai. R. Mieželis čia pacitavo
rodo nenorėta, kad didesnis daugelio krepšininkų įspū
skaičius ok. Lietuvos žmonių džius iš tėvų krašto. O vienas
su atvykusiais asmeniškai su jų jam pareiškęs, jog nepai
sitiktų ir kalbėtųsi. Niekur sant, kurie buvo pranašesni
išvykos dalyviai nebuvo ver aikštelėse, visas rungtynes
čiami dalyvauti jokiuose poli laimėjo Lietuva.
tiniuose minėjimuose ar nusi
Nors ir nenorint plačiau gi
lenkti Maskvai.
lintis į buvusius nesusiprati
mus, tačiau negalima nuneigti
Lietuvos spauda mūsų krep ir šio istorinio fakto, jog kai
šininkams skyrė daug vietos. kurie išeivijos sporto veikėjai
Plačiausiai ją pažymėjo Vil net bandė sugriauti Šiaurės
niaus „Sportas", kuris (septy Amerikos Lietuvių Fizinio
niuose numeriuose iš eilės) Auklėjimo ir Sporto sąjungą,
plačiai aprašinėjo rungtynes įsteigdami Šiaurės Amerikos
ar kitaip paminėjo svečius.
Lietuvių Sporto Federaciją.
Įdomu, kad viskas buvo atlik
Tik neturėdami seniau gyva
ta grynai iš sportinio taško, vi
vusio vieneto daugumos narių
sai nemaišant jokios „politi
pritarimo, vėliau sugrįžo į
kos".
Sąjungos eiles. Kaip neseniai
1967 m. rugpjūčio 29 d. vie didžiausias tos išvyko entu
nas „Sporto" rungtynių repor ziastas Rimantas Dirvonis pa
tažas buvo pavadintas „Iki reiškė, buvo tų laikinų atsis
naujų susitikimų!" O kitame kyrėlių didžiulis noras asme
numeryje išspausdintame ra niškai „atsiskaityti" su juo ir
šinyje „JAV lietuviai atsisvei- kitais išvykos talkininkais.

„UTUANICOS" FUTBOLININKAI
PRADEDA PIRMENYBES
Vasarėlė jau prašvilpė ir
„Lituanicos" vyrų futbolo vienuolikė vėl pradės pirmenybių
rungtynes. Pirmasis rudens
sezono pirmenybinis susitiki
mas vyks šį sekmadienį, rug
sėjo 7 d., 3 vai. p.p. savo aikš
tėje prie Pasaulio lietuvių cen
tro Lemonte. Kadangi tą po
pietę bus ir LB Lemonto apy
linkės valdybos rengiama ge
gužinė, tai tikimasi nemaža
žiūrovų ir iš gegužinės dalyvių
tarpo.
Lietuvių varžovu bus lenkų
„Lithgning" vienuolikė su ku
ria jau nekartą yra tekę rung
tyniauti. Ji nėra iš stipriųjų,
tačiau, norint ją įveikti, reikia
gerai pakovoti. Tad mūsiš
kiams bus nelengvas užda
vinys, ypač, kai į veteranų ko
mandą perėjo stiprieji vyrų
vienuolikės ramsčiai — Ro
landas Urbonavičius ir Rolan
das Siniakovas. Tačiau ko
mandoje pasirodys naujų vei
dų, o kas jie tokie — pamaty
sime sekmadienį.
Taip pat iš vyr. trenerio pa
reigų į užtarnautą poilsį pasiTas pats R. Dirvonis nese
niai turėtame pokalbyje teigė,
jog didžiausiu išvykos oponen
tu jis laikė didelį to meto
išeivijos lietuvių politikos vei
kėją, dabartinį Lietuvos Seimo
narį dr. Kazį Bobelį.
Šį kuklų žvilgsnį į svarbų vi
siems lietuviams įvykį norisi
baigti išvykos koordinatorių (o
jais buvo: Rytas Babickas, Ri
mantas Dirvonis, Vytautas
Germanas, Jonas Kaunas,
Raimundas Mieželis, Jonas
Račkauskas, dr. Tomas Remeikis, Romas Stakauskas)
paskutiniu laišku rėmėjams:
JCrepšinio išvyka į Lietuvą
jau įvykęs faktas. Ji įrodė kad
lietuviškoje išeivijoje privačios
iniciatyvos dėka yra galimy
bių įvykdyti ir didesnio pa
siryžimo reikalaujančių, drą
sesnių darbų. Kai kam ši iš
vyka buvo „baisesnė už mirtį",
kitiems visai nesvarbus įvy
kis, o mums, bei tikimės ir
Jums, tai buvo darbas, kurį
atlikti reikalavo nepalaužia
mas tikėjimas į Lietuvos ir lie
tuvių tautos ateitį. Lietuvio
ryšiai su lietuviu yra pagrindi
nis laidas, užtikrinąs mūsų
tautos gyvybingesnę egzisten
ciją išeivijoje ir Lietuvoje. Tad
drąsiai pareiškiame, kad lai
kome šią turistinę krepšinio
išvyką pilnai pasiekusią savo
užsibrėžtą tikslą. Sportinė
išvykos pusė pavyko tiek, kiek
buvo galima tikėtis prie orga
nizavimo metu buvusių sąly
gų. Galutinėje išvadoje ir
sporte laimėjo lietuviai..."

traukė ir Jonas Žukauskas,
todėl komandai diriguos Gedi
minas Bielskus ir Alberto Glavinskas. Šie du vyrai jau ilgą
laiką rūpinasi ne vien tik ko
mandos reikalais, bet ir kitais
klubą liečiančiais reikalais.
Dabartiniu metu klubo išlai
kymas yra brangus ir reikalin
gas didelių pastangų. Todėl šį
sezoną I divizijoje nematysime
dviejų klubų — „Croaton" ir
„Trevians" futbolininkų. Tai
buvę stiprūs klubai su gero
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mis komandomis. Dabar I di
vizijoje rungtyniaus 10 ko
mandų vienoje grupėje (buvo
dvi grupės po 6 vienuolikės).
Reikia pasakyti, kad „Lituanica" savoje aikštėje — Le
monte žais net trejas pirmą
sias rungtynes iš eilės. Rug
sėjo 14 d. „Lituanicos" varžovu
bus vokiečių „Fortūna", o
rugsėjo 21 d. — ukrainiečių
„Wings", tai komandos rė
mėjai ir gerbėjai turės gerą
progą pamatyti savuosius tris
sekmadienius iš eilės. Galvo
jama, kad ir orai dar bus ma
lonūs ir šiltoki, tad publikos

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W.95 St Tai. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
tree. uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p.p.
penktad ir šeštad 9 v r • 12 v.p.p.

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

t u r ė t ų netrūkti.

Tel. (630)527-0090

(eš.)

3825 Higniand Ave..
Tower 1 .Suite 3C
Downers Grove. IL 60515

'

Tel. (630)435-0120

DR ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120
Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VJZJNAS. MSL.SJST
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S . Archer Ave. (prie Austin)

TeL 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

Laima G l a v i n s k i e n ė ir Leonas Juraitis per „Lituanicos" ir „Rams" futbo
lo rungtynes buvo pasirengę dešrelėmis pavaišinti išalkusius žiūrovus.
Nuotr E d . Š u l a i č i o

ORDINAI LIETUVOS SPORTININKAMS
IR JŲ TRENERIAMS
Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas, už sėkmingą
dalyvavimą 1997 m. pasaulio
ir Europos
čempionatuose
l.m. rugpjūčio 29 d. įteikė
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino ordinus keturiems
Lietuvos sportininkams.
2-ojo laipsnio ordinu buvo
apdovanotas Europos ir pa
saulio buriavimo čempionas
Raimondas Šiugždinis, 3-iojo
laipsnio ordinai buvo įteikti
pasaulio lengvosios atletikos
vicečempionui disko metikui
Virgilijui Aleknai bei šių pir
menybių bronzos medalinin
kei septynkovininkei Remigi
jai Nazarovienei. 4-ojo laips
nio ordinu buvo apdovanotas
KETURIOS LIETUVOS
ĮGULOS PASAULIO
AKADEMINIO
IRKLAVIMO
PUSFINALYJE
Prancūzijoje vykstančiame
pasaulio irklavimo čempionate
po paguodos plaukimo rugsėjo
2 d. į pusfinalį pateko Lietu
vos vyrų keturvietė be vairi
ninko, paguodos plaukime
užėmusi trečią vietą (6 min.
10 sek). Pirmi buvo lenkai
(6:05), antri — egiptiečiai
(6:07).
Kiek anksčiau teisę dalyvau

pasaulio šiuolaikinės penkia
kovės čempionato prizininkas
Andrejus Zadneprovskis.
5-ojo laipsnio ordinai buvo
įteikti ir sportininkų trene
riams — Albinui Grabnickui
(buriavimas), Rimantui Kalibatui, Romanui Pšigockiui
(lengvoji atletika). Lietuvos
Kunigaikščio Gedimino ordino
1-ojo laipsnio medaliais apdo
vanoti šiuolaikinės penkia
kovės treneriai Edmundas
Markevičius bei Jurijus Moskvičiovas.
Penktadienį šie sportininkai
bei jų treneriai buvo pagerbti
Lietuvos Kūno kultūros ir
sporto departamente.
(BNS)

DH.LHzlHklKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd..Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
.

DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79ti Ave.. Hfctacy HM, M
TeL (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4847 W. 103 SL, Oek Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
TeL708-422-8280

VIRGILIJUS ALEKNA
BERLYNO TURNYRO
NUGALĖTOJAS

Lietuvos disko metikas Vir
gilijus Alekna antradienį, rug
pjūčio 26 d., tarptautinėse
varžybose Berlyne atsiteisė
ti čempionato pusfinalyje išsi vokiečiui Larsui Riedeliui už
kovojo Lietuvos lengvojo svo pralaimėjimą pasaulio čem
pionate, Graikijoje.
rio vienvietė (vyrai), dvivietė
Berlyne vykusiose tarptau
be vairininkės (moterys) bei
tinėse
Grand Prix varžybose
porinė dvivietė (moterys).
pasaulio
vicečempionas Virgi
Moterų vienviečių valčių
lijus
Alekna
diską nusviedė
varžybų paguodos plaukime
67.60
m
ir
tapo
šios vyrų
nepasisekė lietuvei Elenai
rungties
nugalėtoju.
Antras
Mačiulaitytei, kuri rugsėjo 2
buvo pasaulio čempionas L.
d. baigė ketvirta ir dabar
Riedelis, atsilikęs nuo lietuvio
rungtyniaus „ C grupės baig
14 cm.
mėje.
1. Virgilijus Alekna (Lietu
Toks pat likimas ištiko ir
va) 67.60 m
Tomą Valčiuką, kuris vyrų
2. Lars Riedel (Vokietija)
vienviečių varžybų paguodos
67.46 m
varžybose buvo penktas.
3. Adam Setliff(JAV) 65 m
(BNS)

BALTIJOS VALSTYBĖS IR
VOKIEČIAI

Danutė

O prisiminti

Bindokienė

būtina

KAZYS BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
„Das Baltikum und die
Deutschen — Baltija ir vot kiečiai" — tokiu pavadinimu
Buxtehudes (netoli Hambur
go) miestelio bažnyčioje atida
ryta kilnojama paroda, aplan
kiusi nuo 1993 ra. beveik visą
Vokietiją, t a i p pat Latviją ir
Estiją.
Atgavus Baltijos valstybėms
nepriklausomybę, šalia nuo
traukų, įvairių svarbių archy
vinių dokumentų,
įjungtos
taip pat skaudžios bolševi
kinės okupacijos nuotraukos
bei Sibiro baltiečių pergyventi
metai. Didelį ačiū reikia pasa
kyti baltiečių, — vokiečių
draugijai bei Baltikos istorikų
sąjungai už parodos įrengimą.
Tos parodos branduoliu rei
kia laikyti Latvijos ir Estijos
virš 750 m. gyvenimą, nes
Lietuvos istorija, lietuvių gy
venimas nuėjo kitu keliu. Tad
visiškai teisingai Rytprūsių
vokiečių savaitraštis
„Das
Ostpreussenblatt" rašė, kad
vokiečiai turėję 'reikalą' su
galybe, nes Lietuvos valstybės
sienos, siekusios Baltijos bei
Juodosios jūros k r a n t u s . Ta
čiau personalinė unija su Len
kija, pakeitė Lietuvos veidą:
lenkėjo jos bajorija, kartu da
rydama įtaką Katalikų Baž
nyčiai. Tuo tarpu, estų ir latvfifr gyvenimas nuėjo skirtin
gu keliu. Jiems įtaką padarė
vokiečiai, germanizacija, pro
testantizmas.

valstybių okupacijoms, trėmi
mams į Sibirą. Reikia džiaug
tis, kad paroda keliauja po
visą Vokietiją,
supažindin
dama vokiečius ne tik su sena
Lietuvos praeitim, jos istorija,
bet taip pat su XX š. komunis
tiniais žiaurumais.
***
Šiemet Gilijos kaimas (vok.
Gilge — vardas nuo kanali
zuotos Rytprūsių upės, Nemu
no deltos kairiosios šakos)
švenčia 500 m. sukaktį. Ta
proga Rytprūsių vokiečių sa
vaitraštis „Das Ostpreussenblatt"
atspausdino
platų
straipsnį ne tik apie patį
kaimą ir jo istoriją, bet ir
pačius Rytprūsius. Pasirodo,
kad ne Zalcburgo protestantai
austrai ar vokiečiai buvo at
vykėliai į šią žemę, bet... lie
tuviai! Savaitraštis taip rašo:
po 1500 metų į kraštą iš visų
vietovių atvyko lietuviai. Jie
išstūmė senas prūsų ir kuršių
tarmes taip, kad XVI š. visur
buvo kalbama lietuviškai. Ta
čiau vokiečių kalba liko pa
grindine įstaigose. Pamažu 17
ir 19 a. Gilijoje (Gilge) ir ar
timuose kaimuose mažėjo lie
tuvių kalba ir apie 1900 m. ji
liko tik „senių kalba", kurią
naudojo tik žvejai, ūkininkai,
pirkliai.

Apie vienodą a r panašią is
toriją ir likimą Baltijos valsty
bių galima kalbėti tik nuo
1918 m. — nepriklausomybės
paskelbimą, sekusią komunis
tinę priespaudą, laisvės kovą
(ji pasireiškė daugumoje Lie
tuvoje) ir vėl laisvu gyveni
mu. Šioje parodos dalyje visi
rudiniai paimti iš Baltijos val
stybių archyvų, bibliotekų,
matant rankomis sujungtą
grandine nu > pietinės Lietu
vos iki Tai. io, m a t a n t puo
lančius tankus prie televizijos
bokšto.
Gerai, kad vokiečiai su
pažindina su Baltijos valsty
bių istorija, primindami, kad
ir Latvija priklausė LietuvosLenkijos valstybei, caro Petro
norą atidaryti langą į vaka
r u s . Latvijoje ir Estijoje didelę
įtaką į carų politiką turėjo vo
kiečiai, tikyba, tad ten buvo
savos rūšies savivalda, vo
kiečių kalba savivaldybėse,
vokiška teisė, t a d šios žemės
dažnai buvo vadinamos „Ru
sijos vokiškos Baltijos provin
cijos".
Bet su laiku caro Rusija
nustojo žavėtis vakarietiška
kultūra. Įtaka padarė ortodok
siška bažnyčia, pasirodė panslavizmo reiškiniai, pakei
čiant įstaigose vokišką kalbą
rusiška.
Daug dėmesio skirta Hitlerio-Stalino sutarčiai, Baltijos

MūSų atsakymas: kryžiuo
čių palikuoniams priklausė
didžiuliai žemės plotai, visa
prekybos, o krašto vokietini
mui buvo pakviesti vokiečiai,
Austrijos protestantai. Šian
dieną ir Rusija šį kraštą vadi
n a rusišku, n o r s prieš karą
ruso n e s u r a s t u m e ir su di
džiausiu žiburiu.
Tas pats savaitraštis rašė,
kad Darkiemyje (vok. Darkehmen, iš km. nuo Gumbinės)
1887 m. rugpjūčio mėn. buvo
įvestas visų gatvių apšvie
timas elektra. Tad šiemet su
kako 110 metų. Pasirodo, kad
Darkiemis buvęs pirmas Vo
kietijos miestelis, gavęs ap
švietimą elektra.
Vokietijos maisto parduo
tuvėse pasirodė Lietuvos gry
bai su užrašu „aus Litauen".
Vieni perka, kiti pašnibž
domis kalba, kad grybai dar ir
dabar paliesti Černobylio ne
laimės. Tuo tarpu, vokiečiai
mielai perka stiklinėse kon
servuotus grybus, nors jie visi
atvežti iš Valkininkų, Varė
nos ir kt. Dzūkijos vietovių!
* * *

Mano artimo miesto dien
raštis „Mannheimer Morgen"
pirmame psl. atspausdino Vo
kietijos žydų bendruomenės
Ignaco Bubis (jis gimęs Breslau mieste) pareiškimą, reika
laudamas kuo greičiausiai
išspręsti Rytų Europoje gyve
nančių žydų ir nukentėjusių

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
Boksininkai ir stalo
tenisininkai stebino laimėji
mais prieš kitataučius, net vo
kiečius. Rankinio komanda,
su krepšinio judesiais ir pasuotėmis, dalyvavo vokiečių
lygoje ir buvo tarp pirmau
jančių. Futbolo komandai bu
vo sunkiausiai, nes ukrainie
čiai, jugoslavai, vokiečiai buvo
pranašesni. Turėjau kapitono
ir žaidimo vadovo pareigas
rankinio, futbolo ir krepšinio
komandoms. Daugiausiai įmu

šiau įvarčių
ir primėčiau
krepšių.
„Gintaro" krepšinio koman
da buvo ypač aktyvi. Per trupoką gyvenimo laiką ji sužai
dė 74 rungtynes, iš kurių
laimėjo 60. Dvejuose didžiu
liuose turnyruose ji iškovojo
vietą baigmėje, kur abu kar
tus pralaimėjo tuo metu ge
riausiai lietuvių komandai —
Kempteno „Šarūnui". Laimėjo
tris turnyrus, kuriuose „Šarū
nas" nedalyvavo. Taip pat

Atrodo, kad užsienio lietu
vių gyvenime atėjo sukakčių
metas — kone kasdien gir
dime, kad ta ar kita organiza
cija, sambūris, klubas, parapi
ja, spaudos vienetas švenčia
brandų gyvavimo jubiliejų.
vertą prasmingai paminėti.
T a r p tos gausybes svarbių
datų kažkaip nepastebėtai pro
m ū s ų visuomenės dėmesį pra
sprūdo ypač reikšminga su
kaktis: 90 metų nuo Šv. Kazi
miero seserų kongregacijos
įkūrimo.
Seseles kazimierietės mums
visiems gerai pažįstamos, nors
jų visuomeninė, pedagoginė ir
sielovadine veikla šiandien
galbūt ne taip ryški, kaip
anksčiau. Besikeičiančios gy
venimo sąlygos, naujų pašau
Seselės kazimierietės ypač daug pasidarbavo lietuviško katalikiško jaunimo auklėjimo darbe, steigdamos ne tik
kimų stoka, o esamų seselių
pradžios mokyklas prie lietuviškų parapijų, bet ir aukštesniąsias — daugiausia mergaitėms — mokyklas, kai
vienuolių
amžiaus slinktis į
kurias veikiančias iki dabar. Viena ju — Maria aukštesnioji mokykla Čikagoje.
saulėlydį, paliko savo neigia
mos šv. Mišios š v . Trejybes m u s pėdsakus ir seserų kazinuo nacių atlyginimo klau
PAMINKLAS ŽYMIAM
bažnyčioje. Bažnyčioje ir prie mieriečių darbų baruose. Vie
simą.
KRAŠTIEČIUI
paminklo koncertavo Kauno nok jos dar vis veiksmingai
To paties dienraščio Va
valstybinis
choras, vadovauja vadovauja švietimo instituci
šingtono korespondentas, pa
Kompozitorius, dirigentas,
mas
prof.
P.
Bingelio, kanklių joms, ligoninėms, jungiasi į
sikalbėjime su Amerikos žydų pedagogas Nikodemas Martikomiteto (AJC) vykd. komiteto nonis gimė 1887 m. Rokiškio ansamblis, solistai. (VL)
labdaros darbus. Po ilgų
pirm. Dovydu Harris pranešė, rajone, Panemunio miestelyje.
bolševiku
okupacijos dešimt
PAMINKLAS
kad ši organizacija imsis Mokėsi N. Martinonis Mask
mečių
Lietuvoje
vėl atkurta
PARTIZANAMS
griežtų priemonių, reikalau vos konservatorijoje, ten dėstė
Šv. Kazimiero kongregacijos
dama pensijų Rytų ir Vidurio muziką vidurinėse mokyklose,
Šakynos seniūnijos Kiaukl seserų veikla Pažaislyje teikia
Europoje gyvenantiems 15-16 o 1926 metais grįžo į Lietuvą.
ių kaimo kapinaitėse pašven viltį, kad šio vienuolyno atei
tūkst. koncentracijos stovy Čia jis dėstė Kauno muzikos
tintas naujai pastatytas pa tis tebėra šviesi ir tvirtai veda
klose nukentėjusiems žydams. mokykloje,
konservatorijoje,
minklas 1945 metais žuvu į būsimąjį šimtmetį.
Amerikos žydų
komiteto vadovavo chorams, buvo pir
Šv. Kazimiero seserų kon
siems partizanams Antanui
spaudimu (taip rašė korespon mosios (1946 m.) respubli
Vilčiauskui. Edvardui ir Va gregacijos Jungtinėse Ameri
dentas) prezid. B. Clinton kinės dainų šventes vyriausia
ciui Kazlauskams, Antanui kos Valstijose įkūrimo data
žydų klausimą iškėlė savo sis dirigentas. N. Martinonis
Martišiui ir Juozui Arlauskui. laikoma 1907 m. rugpjūčio 29pasikalbėjime su kancl. H. yra sukūręs nemažai autori
Už juos Šakynos bažnyčioje toji, tad rugpjūčio 29 d. oficia
Kohl'iu. Atrodo, kad tas reika nių bei harmonizavęs liaudies
buvo aukojamos šventos Mi liai buvo švęstina ir 90 metų
las netrukus bus gvildenamas dainų, rūpinosi chorvedybos
šios. J ų atminimą pagerbti su vienuolyno sukaktis. Tačiau
rugpjūčio mėn. pabaigoje, Vo metodikos tobulinimu.
sirinko
politiniai
kaliniai, ne tik platesnėje lietuvių vi
kietijai atstovaujant raštinės
Šiemet sukanka žymiojo pa- tremtiniai, artimieji ir buvę suomenėje nepasirodė minė
min. Bohl ir finansų min. at nemuriiečio 110-osios metinės.
atminties jimo ženklų, bet ir pačių Šv.
stovui. Direkt. D. Harris Ta proga kraštiečių draugija bendražygiai bei
Kazimiero seserų sukaktuvi
pažymėjo, kad laikas daro „Panemunio krivūlė" n u t a r ė saugotojai.
Po to Antano Ramanavi- niai renginiai numatomi kiek
savo, nes pav. Latvijoje 1992 pastatyti N. Martinoniui pa
vėliau ir Čikagoje, ir Pennsylm. dar buvo 120 tautžudystės minklą, kuris buvo atidengtas čiaus sodyboje vyko prisimini
vanijoje, kur iš tikrųjų yra
mų
valandos.
A.
Ramanaviatstovų, o dabar likę tik 83. rugpjūčio 16 dieną.
šios vienuolijos lopšys.
čius
ne
tik
nepamiršo,
kurioje
Toliau jis pareiškęs, kad ko
Tą dieną Panemunyje buvo
Apie Šv. Kazimiero seserų
vietoje
palaidoti
partizanai,
mitetas nepasiduosiąs. „Jeigu surengtas ir kraštiečių susi
kongregaciją
ir jos įkūrėją Mo
bet
ir
s
l
a
p
t
a
prižiūrėjo
soviet
nepadės 83 senotorių para tikimas. Jo metu už Panemu
tiną
Mariją
Kaupaitę daug
mečiu
jų
kapus.
šytas laiškas, mes rasime ki
nio krašto žmones bus aukoja
kartų
rašyta
spaudoje,
išleis
(VL)
tas priemones" — pasakė D.
-r •*. tos knygos, nes 90 metų yra il
Harris. Be to, prieš keletą
g a s laiko tarpas, ypač varant
mėnesių „Mannheimer Mor
tokią reikšmingą vagą švie
gen" rašė, kad S.S. dalinių
timo bei sielovados veikloje.
latviai ir estai kariai gauna
Šiandien Čikagos Marąuette
pensijas. Nedidelės jos, tarp
Parko apylinkėje stovi keli
50 ir 150 markių, tačiau tas
akivaizdūs tos veiklos pa
yra kartu pažeminimas ken
minklai: visų pirma motiniš
tėjusių stovyklose.
kasis vienuolyno namas, kurio
Žydų klausimas buvo atsira
moderniame priestate yra
dęs ir Šveicarijoje. Ir šis Alpių
globojamos, senyvo amžiaus
kraštas buvo nuslėpęs ban
sulaukusios ar sveikatą arti
kuose žydų sąskaitas. Paskel
mo meilės darbuose praradu
bus JAV Šveicarijos bankų
sios, seselės, netoliese milži
boikotą
(pirmiausia
Newniška Šv. Kryžiaus ligoninės
Yorke) tuoj pat didžioje spau
pastatų grupuotė, bylojanti ir
doje buvo paskelbti žydų
jos augimą, ir pasisekimą,
sąrašai. Vienas Šveicarijos
atėjusį iš pasitikėjimo seselių
ministras pavadino tą prie
vadovaujama įstaiga; čia pat.
vartavimu. Po kelių dienų jis
prie California ir 67 gatvės,
atsiprašė, kartu pasitraukda
plačiai išsitiesęs gražus Maria
mas iš vyriausybės. Kada
mergaičių aukštesniosios mo
mes, lietuviai, būsime tokie
kyklos mūras, kurio klasėse
įtakingi?!
Kauno Pažaisli""' vienuolyne maldą kalba jaunosios kazimierietės seseles, vos mokslo šviesos semiasi ne
mažas skaičius mokinių, o
tik gavusios įšventinimo j vienuoliją regalijas
prj|I10
Nuotr
Ahelkio
laimėjo pabėgėlių („dypukų">
įvairių tautų varžybas. Ir pa
galiau — dalyvavo M-encheno
vokiečių pirmenybėse, nepra
laimėdami nei vienerių rung
tynių, stebindami vokiečius
savo greičiu ir komandiniu
žaidimu. Vokiečių spaudoje
mus vadino „Basketball Kuenstler".
Komandos pagrindinis gy
nėjas buvo mano „ginkla
nešys" Ginčiauskas. Puikiai
centre kovojo J. Gružauskas ir
kiti, kaip J. Pleirys, Bulionis,
broliai Beržanskai, Laugalis.
Vakselis ir pagaliau — aš
pats. Komandos stiprybė buvo
komandinis žaidimas ir sugy
venimas — draugiškumas.
S u k r e p š i n i o ir futbolo
rinktinėmis
Kad ir neilgai gyvendamas

kiek kartų erdvioje auditori
joje aidėjo lietuviškos operos,
koncertai, vyko minėjimai ir
kiti svarbūs renginiai, sunku
būtų ir suskaičiuoti. Seselės
kazimierietės
tebevadovauja
ir Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos pradžios mokyklai,
kaip ir kitoms katalikiškoms
mokykloms ne vien Čikagoje,
bet ir daugelyje šio krašto
vietų.
Negalima pamiršti gausių
Sv. Kazimiero seserų
nuo
pelnų lietuviškam švietimui
bei spaudai, o taip pat jų
rūpesčio kultūriniais lietuvių
lobiais, vienuolyno patalpose
sukaupiant milžinišką retų
lietuviškų knygų bei kitų lei
dinių ir tautodailės rinkinį.
Tačiau
pagrindinis
seselių
kaziniieriečių
apaštalavimo
Amerikoje tikslas buvo lietu
viškų parapijų mokyklose mo
kyti ir auklėti vaikus t a u t i n ė s
bei religines dvasios pagrin
dais. Pirmoji seselių vadovau
jama pradžios mokykla buvo
įsteigta 1907 m. Mount Carmel, PA, prie Šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos. Vėliau pa
gausėjo ne tik tų lietuviškų
pradžios mokyklų, bet iki
1955 m. seseles buvo įstei
gusios 6 aukštesniąsias mo
kyklas, kuriose taip pat moky
tojavo kazimierietės. Šv. Kazi
miero akademija mergaitėms
Čikagoje įsteigta 1911 metais,
veikusi motiniškame vienuoly
no name, o nuo 1952 m. per
kelta į naujas modernias pa
talpas ir pavadinta Maria
aukštesniosios mokyklos var
du.
Pastaraisiais metais deda
mos pastangos, k a d į>y.. Kazi
miero seserų kongregacijos
įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Tuo tikslu visi reika
lingi dokumentai ir kita me
džiaga pasiųsta į Romą ir
laukia reikiamos eigos. No
rime tikėti, kad šio garbingo
seserų kazimieriečių vienuoly
no sukakties proga Viešpats
suteiks ypatingą malonę ir
Motina Marija Kaupaitė bus
oficialiai paskelbta palaimin
tąja.
Praėjusią vasarą nemažas
būrys seselių kazimieriečių
šventė savo vienuolinių įžadų
sukaktis — viena įžaduose yra
išgyvenusi net 75 metus! Gai
la, kad nebuvo progos pasi
džiaugti naujokių įstojimu a r
pirmuosius įžadus davusiomis
jaunomis vienuolėmis. Lin
kime, kad kazimieriečių gre
tos vėl pradėtų gausėti, o Mo
tina Marija, kurios rūpesčio
dėka Šv. Kazimiero seserų
kongregacija gimė, be abejo,
savo maldomis prisidės prie
šio linkėjimo išsipildymo. Šv.
Kazimiero vienuolyno generalė vyresnioji šiuo metu yra
ses. Marilyn Kuzmickus.

Kemptene. per kelias rungtynęs su ..Šarūno" komanda
prieš amerikiečių karių ko
mandas, užsitikrinau sau Z.
Puzinausko pasitikėjimą
ir
vietą r i n k t i n j e Z. Puzinauskas buvo „Šarūno" kapitonas
ir autoritetai du k a r t u s Euro
pos čempionas su Lietuvos
rinktine.
Jis pats nt galėjo žaisti pir
moje
pabaitiečių
šventėje
Augsburge vykusioje 1945 me
tų gale. Man teko garbė būti
išrinktam rinktinės kapitonu,
nepaisant tokių žinomų žai
dėjų, kaip broliai Norkai, Andruliai ir kt. Tačiau pelniau i r
jų pasitikėjimą, ir latvių bei
estų rinktini•> buvo nugalėtos.
(Bus daugiau)

\'n krepšinio t u r i n i " ShemfeUle 10 IH metai > tamėtojai — Kempteno ..Šarūno" ir II vieta laimėję Muencheno
„(iintaro" krepšininkai. Iš kairi i eil klupi V Grybauskas su trofėjum už daugiausiai surinktų tašku ir Laugalis su II vietos laimėjimo trofėjum

)
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mato ir beveik niekas neskai- •
to.)
Mūsų veiksniai — ALTas ir
POVILAS ŽUMBAKIS
LB tyli, kaip pelytės po šluota, '
Antanas Dundzila, Wa- iškelti savo reikalus. Dar pa lyg neskaitytų laikraščių! Jei
MISCELLANEOU8
REAL ESTATE
shingtone gyvenantis žurna vojingiau yra tuomet, kuo- gu tokiu atveju veikėjai nemo
listas, rugpjūčio 12 dieną met, JAV spaudoje pasitaikius ka prieiti prie redaktorių, tai
ANTANAS DUNDZILA
ELEKTROS
..
GREIT
straipsniams gal jų veikimas mūsų pačių
pasiūlė JAV LB Tarybos prezi negatyviems
[VEDIMAI-PATAISYMAI
apie Lietuvą, mes visai nerea tarpe nėra vertas visuomenės
PARDUODA
Turiu Chicapoa mieeto leidimą.
Rugsėjo pabaigoje Philadel- cijos centras. Ilgą laiką Kali diumui dvi ypač svarbias te
Dirbu užmteaty. Dtotou greitai.
guojame arba reaguojame nee aukų?
mas
būsimai
Tarybos
sesijai.
garantuotai ir sąžiningai.
phijoje susirinks savo pirma fornijoje stiprius ryšius su „La
fektingai. Žurnalistai gali su
O kur mūsų visuomenės re
773-778-3313
^
RE/MAX
jai- sesijai šį pavasarį išrinkta Times" (gal ir su kita spauda, Dundzilos siūlymai pavadinti
sidaryti nuomonę, jos mes akcija? Pasipiktinimas? Ar
KLAUDIJUS P U M P U T B S
„Lietuva
amerikiečių
spau
REALTORS
JAV Lietuvių Bendruomenės nežinau; turėjo Baltų lyga.
nesidomime arba esame per mums nesvarbu, kad mūsų
Taryba. Tarybos prezidiumui Dar anksčiau prel. J. Prunskis doje" ir „JAV LB Garbės teis
(773) 586-5959
AUTOHOMUO, NAMU. SVBKATOS,
daug atsilikę, silpni, kad pačių politikai prisideda prie
esu pasiūlęs būdų reaguoti į dažnai reaguodavo savo laiš mo ateitis".
(708) 425-7161
j GYVYBĖS PJUU«a1M.
mokėtume
apginti
savo
reika
Lietuvos
vardo
teršimo?
Abi temos yra jautrios ir
amerikiečių spaudą. Šie siū kais į didžiąją Čikagos spau
Agentas FrankZapoai ir Off.Mgr.Aukae
lus. Pavyzdžių yra daug.
A Dundzila siūlo Tarybai
S. Kana kalba Hetuviekai.
lymai gali būti verti ir pla dą. (Kaip retą išimtį čia iš apleistos bendruomenininkų.
RIMAS L. STANKUS
Dundzila mini vieną neseniai atkreipti dėmesį į šią pro
Pirmas
siūlymas
yra
apie
Lie
FRAMKZAPOLN
tesnės lietuvių visuomenės dė dėstytam trūkumui, suminė
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
320S1ffWaat
išspausdintą šmeižtą Lietuvos blemą.
tuvos
dabartį
ir
ateitį,
antra
siu 1997.08.9 d. „Washington
mesio.
TeL(7M)
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
sis — pačios Bendruomenės atžvilgiu pagrindiniame Čika
Nors JAV LB išleidžia
' (773)aS1
Išvada ir siūlymas: vado Post" — po ilgos tylos Lietuvos
• Perkame ir parduodame namus
gos
dienraštyje
.Chicago
Tri
siela.
nemažą dali savo biudžeto po
• Pensininkams nuolaida
vaujantis parlamentarinėmis temomis! — išspausdintą Da
būne*.
litinei įstaigai VVashington,
Kai
Amerika
liko
vienintelė
VALOME
JAV LB susirinkimų tvarkos nutės Harmon-Tupikienes su
Tai kilo i i Valdo Adamkaus D.C. išlaikyti, spaudoje jos
galinga valstybė pasaulyje
vyru laišką.)
KILIMUS. BALDUS
taisyktemispropagandistų veikla beveik nematoma. Dau
\superpower), jos spauda, įta kampanijos
IR GRINDIS
Prabėgdamas pro mūsų vi
Pavdsti LB Krašto valdybai
EOK REALTORS
kojanti valdžios veiklą, įgijo (public relations skamba ge giausia LB veikla matyti
7*17 S. PalaaU R*.
akis
badančias
(KV) sukurti spaudos talki suomenei
j . BUBNYS
ypatingai svarbų vaidmenį. riau, nors reškia tą patį) mūsų laikraščių nuotraukų
43*5 S. Archer Aea.
ninkų (ar kitaip vadinamą) naujienas, kaip pvz., neseniai
773-7J7-5I48
JAV spauda ir žurnalistų nuo straipsnio, kuris pasirodė pir skyriuje.
vienetą, kuris Amerikos di Floridoje areštuotus „lietu
DANUTĖ MAYER
monės ne tik atkreipia visuo majame 1997 metų birželio 7
Dundzila siūlo Tarybai pa
D3T
džiojoje spaudoje sektų Lietu vius" ar gegužės mėnesį „Chi
menes dėmesį į aktualijas, dienos puslapyje. Straipsnis galvoti apie spaudos įstaigos
taakooarbMnko.
773-284-1900
vos reikalus ir įjuos KV vardu cago Tribūne" su lietuvių vi
kuris gautų vietą gyveni e j M ut namo
nuotrauka. steigimą — panašiai, kaip
valdžia bando reaguoti į spau iliustruotas
Jei norite parduoti ar pirkti namus
reaguotų. Pastebėjęs ką nors suomenininkų talka paskelbtą
priežiūrą, valymą ir mafc» remonto
dos kritiką bei siūlymus dau Straipsnio tema: amerikiečio buvo įsteigta kun. K. PugetoeipkUea į Danute} Mayer. J prodertMs $5 i vaL už. Jandacaping* detSą:
taisytina, vieneto narys sufor kvailystę apie Vyt. Landsber
giau, negu į pačių rinkėjų nuo galimybes tapti Lietuves pre vičiaus. Tai buvo Lietuvių in
fessionaliai, sąžiningai ir as
žotėe pjovimą, kiemo valyme, apmhos
muluotų laišką redakcijai ir gio pakeistą Lietuvos konsti
tvarkymą. Jei nori. oea dbM 12 vet l
monę.
meniškai patarnaus. Įkainavimas
formacijos
centras,
kuris
efek
zidentu...
Ir
tam
kliudo
tik
Vy
faksV" tir e-paštu skubiai tuciją, čia teigiu, kad JAV LBdieną. BOttne turėti vakuotojo lėkimą.
vaitu.
tingai
veikė
New
Yorke,
tauto
Landsbergio
Lietuvos
Nors
JAV
spauda
yra
laisva,
pasiusiu, JAV LB KV. KV tuoj nei reikia vystyti ryšius su
pakeitimas, vadovaujamas Gintės Darm pat su tokiu laišku kreiptųsi į amerikiečių didžiąja spauda. ji toli gražu nėra objektyvi ar Konstitucijos
uždraudziant
Vakarų
lietu šytės ir Washingtone vadovau — M Č H 6 L A / I Š H l P $
net
etiška.
Žurnalistų
ir
laikraščio redakciją ir, šalia Privalu užmegzti kontaktus
jamas Viktoro Nako.
viams
kandidatuoti
į
prezi
leidėjų
nuomonės
turi
milži
Lithuanian Chamber of Commerce
prašymo pareiškimą paskelb su redakcijomis, juos puoselėti
dentus...
nišką
įtaką
į
spausdintą
žodį
Norėčiau pridėti, kad Lietu
is seeking appltcants for $2,000
savo namuos* psnsWnkui
ti, skatintų redakciją rūpimą ir reaguoti į bent tokius reiš
scholarships.
Aišku, tai buvo netiesa. vos reikalai rišasi su Latvijos
reikalą ;pasiaiškinti su talki kinius ar netikslumus: reikia, (.taip pat yra ir su radiju bei
Maistas, slaugymas.
TV). Tos nuomonės, ypač iš „Tribūne" pateisina šį klai ir Estijos. Mūsų veikla Ameri AppKcations dus by OoL 1et, 1997.
ninku. Manau, kad užtektų
gydytojas ir l t
jog amerikiečių spauda ne reikštos pagrindiniuose ži- dingą teigimą dėl Konstituci koje yra per daug išblaškyta. For applicattore ptease caH or v/rite
sukaupti dėmesį 6-8 didie
Mr.
Dcvld
Oafctaa
vengtų pabrėžti, kad Lietuva niasklaidos šaltiniuose, pa jos keitimo nepagrįstu, klaidi Ryšiai su mūsų baltiečių ben
Tel. 813-3834340
siems laikraščiams,
pvz.,
110288oi*wsstHwy.
buvo okupuota. .Labai keista, veikia valdžios sprendimus — nančiu ALTo pirmininko pa draminčiais yra minimalūs.
„New York Times", „VvashingPelos HSe, L 60466
nes yra prigijęs, žydų nenei šios dienos ir ateities.
sisakymu (pirmininkas sakėsi, Tam išimtis: Washingtone vei
ton Post". „WS", „Chicago
T s l 708-974-4410
giamas, beveik oficialus „IsVisiems, stebintiems JAV buvęs nesuprastas). Nors Lie kianti JBANC. Iki šiol LB
Tribūne.", .Xa Times", J>lain
rael occupied territories" ter spaudą, turėtų būti aišku, tuvos ambasadorius bandė ati santykiai su JBANC pa
gyv. Oak Lawn. $3501 sav..
Reikalingos siuvėjos
Dealer", ,Christian Science
minas!) Čia glūdi dar vienas, kaip Antanas Dundzila pa taisyti klaidą, jo laiško laik viršutiniai. Gal tai dėl to, kad
maždaug 50 vai. darbo.
lengviems
rūbams
stoti.
Monitof" ir kt. Panašiai, kaip
Lietuvai būtinas okupacijos brėžia, kad po nepriklauso raštis neisspausdino. Liko JBANC lietuvių atstovė yra Taip pat užfoaigejos (siūti rankomis)
Stambinti tarp 6 v.v. Ir 9 v.v.
JAV LB-stengiasi įtaigoti JAV
fakto „pripažinimas", šį kartą mybės atstatymo
Skambinti: 773-202-1205
Lietuva vaizdas, kad Lietuva yra nesu ALTas. Taip neturėtų būti,
valdžią, reikia susirūpinti
Tsl. 708-424-4407
— viešoje spaudoje! Šio. Rusi mažai figūruoja JAV spaudoje, brendusi
arba (po 5 v.v.)
demokratija,
o nes mes neturime užtenkamai
Amerikos spaudos įtaigojimu.
jai nenaudingo fakto, spauda o kuomet ir yra kas rašoma Landsbergis yra kažin koks išteklių, kad galėtume skaldy
773-625-3658
Šios veiklos srities procedūra
nemini.
ti
ir
taip
silpnas
gretas.
apie Lietuvą ar iietuvius, tai diktatorius, galintis keisti
gali būti ir kitokia, tačiau
Būtina, kad spauda Lietu dažniausiai būna negatyvu, ar konstituciją, kada tik nori,
būtina, kad laiškai eitų iš JAV
Jeigu LB sugebėtų įsteigti
ČIA G A L Ė J O BOTI JŪSŲ
kad jam tiktų ir jis galėtų tokią įstaigą, gal pirmasis jos
LB vadovybės organo, nes as- vos, Latvijos ir Estijos neva iškreipta.
R
E K L A M A AR SKELBIMAS
•* meninius" laiškus redakcijos dintų „buvusiomis SSR respu
Lietuvai tarptautinė Ameri laimėti rinkimus.
darbas būtų atitaisyti mūsų
blikomis".
.' ignoruoja.
O faktai rodo visai atvirkš pačių ambicingų politikų da
kos politika yra svarbi. Ne tik
Reikia, kad lietuvių tautos dėl savo karinės jėgos, bet di čiai!
romą žalą Lietuvai.
* Pradedu su teigimu, kad teisės Lietuvoje būtų ginamos,
Lietuvos
Konstituciją
pri
plomatijos,
finansinės
padė
amerikiečių didžiosios spau bet ne aukojamos kitų tauti
SUSIBŪRĖ
dos dėmesys Lietuvai yra la nių mažumų sąskaiton. Toly ties ir pasiekimų komercyoje, ėmė tauta referendumo keliu
1992
metais.
Konstituciją
rė
Amerika
turi
didelę
įtaką
pa
ŪKININKĖS
bai sumažėjęs, kartais mums giai Amerikos spaudoje reikia
nepalankus, o pavienių as ginti lietuvių tautinių mažu saulyje — toli gražu didesnę, mė centristai (visi pagrindi
Šiaulių rajone į draugiją su
menų laiškai redakcijai prilyg mų teises Lenkijoje ir Rusi negu jos proporcinė galia. Ar niai veikėjai buvo aukšti ko sibūrė ūkininkės. Moterys pa
tai būtų NATO plėtimo sri munistų partijos veikėjai, pro
sta į dangų nenueinančiam joje.
tyje, Pasaulio Banko ir Tarp kurorai, kurie persekiojo disi siryžusios rūpintis tiek ekono
•&HI9" balsui. Dar daugiau:
Reikia reaguoti į įvykių ke tautinio Valiutos (Monitary) dentus, nomenklatūrininkai ir miniais, tiek socialiniais rei
ajjicrjkįpčių redakcijos neretai liamus reiškinius, pvz., Flori
kalais, tiek dvasiniu moters ir
aprašo Lietuvos tikrą padėtį doje „lietuvių" areštus, ar Sei fondo veikloje, ar tarptautinio ideologai bet pasivadino cen šeimos pasauliu. Jų akiratyje
menkinančiais ar jai nenau mo pirmininko pakeistą kons teismo eigoje — JAV diploma tristais) amerikiečio kandida — asocialios šeimos, beglobiai
tai, politikai, mokslininkai, to draugai ir pagrindiniai jo
dingais išsireiškimais, kurie tituciją.
vaikai.
bankininkai ir prekybininkai rėmėjai.
savo esme kartais pataikauja
Savo pirmininke moterys iš
Reikia, kad JAV Kongreso
Konstitucija, kurią centris
kitiems. Lietuvos ambasados „Commission on Security and dominuoja pasaulį, ypač Eu
sirinko
Šiubaičių kaimo nau
retkarčiais išspausdinami at- Cooperation in Europe" turėtų ropą. Visa tam JAV spauda tai rėmė ir už ją balsavo, nuro jakurę Angelę Budienę. Kad
siliepjsai į tokius reiškinius etatinį patarėją iš JAV pilie turi ypatingą įtaką. Todėl do, kad nuo 1992-ųjų metų moterų veikla aprėptų visą
yra buvę retkarčiais lėkštoki, tybę turinčio lietuvių, latvių spaudos žodis ir nuomonė gali kandidatai į Lietuvos prezi rajoną, vietose išrinktos drau
dentus turi būti pragyvenę
nepataikę į reikalo esmę. ar estų tarpo. Ši komisija ne
Lietuvoje
bent trejus metus. gijos koordinatorės.
Apskritai, Lietuvos ambasa tik tiria įvairius atsistatancios nius lietuviškuosius interesus
(VL)
dos pareiškimai amerikiečių Europos reikalus, bet leidžia ginti vietinėje spaudoje, čia ir Tai buvo aišku ir naudinga,
nes
nei
viena
partija
nenorėjo,
spaudoje visiškai neakcentuo- biuletenį bei atskiras studijas. yra JAV LB veiklos sritis. To
kad staiga iš Maskvos ar kur
Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
• ja Lietuvai esminių, žemiau
Lietuvos valdžia, vesdama kios veiklos LB apimtyje pas
sužymėtų teiginių. Pažymė „gerų kaimynų" užsienio poli kutiniu metu nebuvo. LB or kitur atsirastų kandidatas į
tina, kad. pvz.. Vyt. Landsber tiką arba kitaip (irgi gerų kai ganizacinio užnugario čia rei prezidentus, su pinigais ir
Mutual Federal Savings and Loan
svetima komanda. Tai nėra
gis viešai kalba kitaip.
mynų) spaudžiama, negali vi kia todėl, kad privačių as pikta ar net nepriimtina nor
O praeityje irgi buvo kitaip^ sados tinkamai reaguoti į menų laiškus
Association of Chicago
amerikiečių
į Lietuvos
nepriklausomybes neteisingus ar tendencingus laikraščių redakcijos daugiau ma.
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
JAV Konstitucija yra daug
atgavimo laikotarpiu apie 3-4 pareiškimus. Tačiau lietuvių sia ignoruoja. Žydai, pvz., daž
(773) 847-7747
metus labai gerai ir efektingai kilmės Amerikos gyventojai nai reaguoja savo didžiųjų, griežtesnė! JAV-se, net ne visi
Casimir
G. Oksaa, Presidcnt
piliečiai,
kad
ir
gyvenę
Ameri
Vašingtone veikė. Viktoro Lietuvos Respublikos politi Amerikoje veikiančių organi
koje 50 metų, gali kandidatuo
N'akVradovnujamas. Informa kos negali būti varžomi esnu- zacijų vardu.
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus
ti į prezidentus. Kandidatas
turi būti gimęs Amerikos teri
torijoje. Tad Adamkus (Adamkevičius, kai atvyko į Ame
riką) negalėtų kandidatuoti į
JAV prezidentus. Bet jis Ame
rikos Konstitucijos nekritikuo
ja, tik Lietuvos. Nesiskundžia,
•^••••^
Savings and Loan Association
kad JAV Kongresas neprade
da procedūros pakeisti JAV
Konstituciją. Nesako, kad
Kongreso atstovai jam už
Indėliai iki $100,000.00
draudė kandidatuoti į JAV
Apdrausti Federalinės valdžios
prezidentus.
Toks netikslus ir tendencin
gas aprašymas daro žalą Lie
BRIGHTON PARK
MAROUETTE PARK
tuvos tautai ir visam kraštui.
4 0 4 0 ARCHER AVENUE
Mes panašūs į .bananų respu
2567 VVEST 69th STREET
bliką". Aišku, V. Adamkus
(1-312) 254-4470
(1-312) 925-7400
galėjo kreiptis į .Chicago Tri
BRIDGEVIEVV
būne" ir atitaisyti tą rimtą ir
8929 S H A R L E M A V E
Lietuvos vardui darančią
(706)596-9400
klaidą. (Birželio 12 dienos lai
doje, .Tribūne" įdėjo į pataisų
skyrelį du sakinius, pataisant
netikslią
informaciją, tik,
UENOIR
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PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS SEIMUI
VILNIUJE PRAĖJUS

A.tA.
PRANAS SIDERAVIČIUS

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
Išeivijos lietuviai, kurie yra
Lietuvių bendruomenės na
riai, kurie skaito lietuvių
spaudą, domisi visuomeniniu
gyvenimu, yra sveikintinas
reiškinys, nes jie dar gyvoji
tautos dalis, kuri sielojasi,
rūpinasi ir padeda išlaikyti
lietuviškumą.
Jeigu eilinis laikraščio skai
tytojas paskaitys apie nese
niai Vilniuje įvykusį PLB
seimą su jo išvadomis, ras įdo
mių minčių. Tuo pačiu dauge
lis mūsų pagalvos, kad, jeigu
bent dešimt procentų tų nuta
rimų bus įvykdyta, tai bus jau
atliktas didelis darbas.
Paprasta aritmetika diktuo
ja, kad mes neturime pakan
kamai žmonių, kurie aktyviai
dirbtų bendruomenės darbą.
Posakis: „Kas veža, tam ir
krauna", negali amžinai egzis
tuoti. •
Pažvelgus į suvažiavimo
programą, po 12 išvadų įra
šytas švietimas, kurio turinio
yra 8 punktai. Toliau kultūra
ir šeima — 6 punktai; religija
— 3 punktai; jaunimas — 3
punktai ir sportas — 3 punk
tai.
Dabar pažvelkime į kai ku
rių šakų svarbiausius punk
tus, nes jų įvykdymui reikės
geležinės valios, drausmės,
pasiryžimo ir daug darbo,
v .Nutarimų komisijos išvadų
ketvirtu punktu įrašyta: „Pa
saulio lietuvių kraštų bend
ruomenės turi teise tiesiogiai
kreiptis į Lietuvos Respubli
kos institucijas rūpimais klau
simais, apie svarbesnius iš jų
informuodamos
PLB vai-

galima greičiau, įvesti kursus
užsienio lietuviams, kurie
užsienyje dėsto lietuvių kalbą.
Tai Vilniaus universiteto pa
reiga padėti lietuvių kalbai
klestėti užsienyje.
Kultūros ir šeima skyriuje
ketvirtas punktas skamba:
„Atkreipti dėmesį į Lietuvos ir
užsienio lietuvių bendruome
nių abipusių kultūrinių mainų
svarbą". Čia nereikia daug
aiškinti, tik paimkite į rankas
užsienio lietuvių spaudą ir
paskaitykite, kiek Lietuvos
kultūrinių ansamblių, chorų,
tautinių šokių vienetų, teatrų,
kvartetų, solistų ir kitų meni
ninkų aplanko Ameriką. Jų
skaičius ne mažėja, bet didėja.
Kalbant apie išeivijos lietu
vių dalyvavimą bendruomenės
veikloje, realybė yra labai
nemaloni.
Jaunimas turi savo Są
jungas, kitokio pobūdžio, mąs
tymo ir savo idėjų. Lietu
viškose organizacijose mažai
dalyvauja, nenorėdami maišy
tis su „seniais". Realybė yra
žiauri, tad mūsų gerų norų ir
PLB nutarimų nedaug bus
įgyvendinta.
Praėjus šiam seimui, po 3
metų šauksime kitus. Reikia
abejoti, ar pajėgsime paskelbti
lietuvių visuomenei žymaus
pagerėjimo rezultatus, ar ir
vėl iš naujo kalbėsime apie
neužbaigtus darbus.
Lietuvių tarpe yra sakoma,
kad yra lengviau kritikuoti,
negu padaryti. Šio straipsnio
autorius neturi noro ką nors
kritikuoti, tik pareikšti savo
pastabas, kurios ateities dar
buose gali būti panaudotos tei
giama prasme.
Baigiant reikia pažymėti,
kad kažkas darytina šioje sri
tyje. Tai būtina ir reikalinga.
Negi mes turime sudėti ran
kas ir pasiduoti pesimizmui
nieko neveikdami?

Šiuo pasakymu Nutarimų
komisija gimdo dar didesnę
biurokratiją, kur, užuot centri
nės PLB nutarimo, kiekvienas
skyrius galės atskirai rašyti ir
trukdyti Lietuvos Respublikos
institucijas. PLB centro valdy
ba pati turėtų spręsti koordi
nuotą skyrių reikalų problemų
vykdymą su visų skyrių vie
ningu sutarimu, pritariant
PLB centro valdybai.
Penktas nutarimų punktas
skamba: „Pageidautina, kad
Lietuvos Respublikos Seimo ir
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės atstovų komisija taptų
visų kraštų lietuvių bendruo
menių interesų atstove".
Nutarimas skamba keistai:
kodėl Amerikos Lietuvių Ben
druomenės atstovų komisija, o
ne PLB turėtų tapti visų
kraštų bendruomenių interesų
atstove? Juk JAV Krašto LB
irgi yra PLB narys.
Devintas nutarimų punktas
skamba: „PLB atstovybė Lie
tuvoje reikalinga". Mano nuo
mone, ji yra ne tik reikalinga,
bet ir būtina.
Kalbant apie švietimą, jo
trečias punktas skamba: „Or
ganizuoti bei remti lituanis
tines stovyklas, ypač stengtis,
kad į jas galėtų patekti Rytų
kraštų lietuvių bendruomenės
vaikai ir jaunimas".. Čia ir vėl
peršasi tas nelemtas po ne
priklausomybės atgavimo pa
sakymas: „Mes ir jūs". Ar ne
geriau būtų nutarta, kadangi
PLB atstovauja viso pasaulio
lietuvių bendruomenėms, to
dėl savaime aišku, kad Rytų ir
Vakarų pasaulio lietuvių vai
kai neturėtų būti skirstomi, o
dalyvautų visi kartu.
Penktas švietimo punktas:
„Siekti, kad Vilniaus universi .
tete būtų atgaivinti lietuvių
kalbos ir tautotyros kursai
užsienio lietuviams, lietuvių
kalbos mokytojams".
Čia nereikėtų kalbėti apie
siekimus, bet tiesiog prašyti
Lietuvos Švietimo ministerijos
ir Vilniaus universiteto kaip

Fotomenininkas Algimantas Žižiunas kasmet ruošia piešinių konkursų savo gimtinės — Ančiškių, Kėdainių ra
jone — moksleiviams. Čia jį matome su pernai vasaros konkurso laimėtojais, kuriems premijas ir dovanas
parūpina pats A. Žižiunas.

riuomenės istorijos išleidimui, partizanų gretas. Yra žinoma, karininkų didinga ištikimybė
knygų ir žurnalo leidykla kad kai kurie partizanų 1944 kario ir partizano priesaikai,
„Kardas" sėkmingai kaupia is m. vasarą, vykdydami stab pasiryžimas kovoti už Lietu
torinę medžiagą ne tik apie vi domąsias kautynes prieš ar vos nepriklausomybę, nors jė
sas okupacijų metais sufor tėjantį priešą, įvairiose Lietu gos buvo nelygios".
muotas lietuvių ginkluotas vos vietovėse laikinai apsisto
J o n a s Abraitis
pajėgas, bet labai kruopščiai ir jo lietuvių savisaugos bata
Oak Lawn, IL
veiksmingai yra telkiama ar lionų likučiai. Visus sugrįžu
chyvinė medžiaga ir apie par sius sav. batalionus vokiečių
LAIŠKAI
tizaninį karą, buvusius parti kariuomenė taikiai nuginkla
zanų vienetus, jų asmeninę vo ir pasielgė lygiai taip, kaip
BŪKIME LIETUVOS
su V.R. batalionais: apie 370
sudėtį ir buvusius jų vadus.
TIKRI MYLĖTOJAI
Pati pirmoji partizanų užuo karininkų su ginklais apgy
mazga atsirado tuoj po pirmo vendino Drezdene ir Dancigo Neseniai grįžusi iš Lietuvos,
sios bolševikinės okupacijos, o karininkams skirtose stovyk redaktorė D. Bindokiėnė ob
pirmosios ginkluotos lietuvių lose. Taigi iš viso tose stovyk jektyviai vertina Lietuvą, ma
partizanų kovos įvyko karui lose buvo apie 450 lietuvių to jos gražiąsias, gerąsias sa
prasidėjus, visoje Lietuvoje la karininkų.
vybes ir su skauduliu rašo kas
1944 m. rudenį Žemaitijoje taisytina. Juk kiekviena šei
bai sėkmingai pasireiškusios
visuotiniu lietuvių tautos su įsisteigė Tėvynės apsaugos ma turi gerų ir blogų savybių,
rinktinė. Formuojant naujus kaip ir Lietuva. Neseniai nu
kilimu.
O vis dėlto, atrodo, kad pats rinktinės savanorių pulkus, sikračiusi raudonąjį purvą,
veiksmingiausias partizani pritrūko karininkų kadro, negali taip greitai būti švari.
niam karui pasirengimas su todėl rugsėja 30 d. iš Drezdeno Juk per 50 metų įaugęs į
aktyvėjo tik 1944 m. vasarą, stovyklos savanoriškai į Lie kraują melas, apgavystės, va
kai Lietuvos karininkai pa tuvą sugrįžo 180 lietuvių kari gystės, ne taip greitai gydo
ruošė kovų veiksmams planus ninkų ir įsijungė į TA.R. su mos.
ir reikiamus nurodymus, o kiti dėtį, o spalio pirmomis dieno
Bet negalime sakyti, kad
stropiai vykdė partizaninių mis ir mes iš Dancigo stovyk visi tokie Lietuvos žmonės.
vienetų telkimą ir jų apginkla los sugrįžome, iš viso 40 kari Visur yra visokių. Nors visu
ninkų. Taigi — 220. Vėliau moje lietuviai moka bendrau
vimą.
dalis
šių karininkų įsijungė į ti, vaišingi, o reikalui esant ir
2. Kad geriau suprastume,
Žemaitijoje
įsisteigusį ir veik bėdoje vieni kitiems gelbėja.
kiek apytiksliai lietuvių kari
IR DAR VIENA
smingai
prieš
okupantą kovo Amerikoje gyvenančius lietu
ninkų buvo savanoriškai įsi
TIESA
jungę į partizanų vienetų su jusį „Vanagų" sąjūdį, kiti — į vius jų santūrumą, uždarumą
dėtį, nepamirškime ir tai, kad partizaninių vienetų užuo gal išugdė čia gyvenimo są
mazgas, o treti sugrįžo ten, iš lygos. Ta baimė įsileisti į savo
Š.m. birželio 17 d. „Draugo" po Lietuvos okupacijos ir po
jos
įjungimo
į
Sov.
S-gos
su
namus, pavaišinti atvykusį
kur buvo atvykę.
laiškų skyriuje buvo išspaus
Taigi, karui prasidėjus ir 2- puodeliu kavos — nepriimti
dintas A. Paužuolio laiškas ir dėtį, iki karo pradžios, oku
pasisakymai apie Pr. Abelkio pantas suėmė ir į mirties la ro pasaulinio karo eigoje, na nas. O juk mūsų tėvai Lietu
aprašytą labai ištaigingą ir gerius sunaikinimui ištrėmė cinės okupacijos metais, iki voje (kad ir mes) kas gardes
daug milijonų litų kainavusią apie 500 Lietuvos kariuome 1944 m. rudens, į Lietuvos nio laikėme svečiui, o pietus
Karininkų ramovę. Laiško au nės karininkų, o, Karui pra išlaisvinimui suorganizuotus virdavome visada truputį dau
toriaus žodžiais: „Ką davė sidėjus, apie 500 karininkų įvairius lietuvių ginkluotus giau, gal koks netikėtas sve
ištaigingieji rūmai? Ką jie rep buvo savanoriškai įsijungę į vienetus savanoriškai buvo čias ar kaimynas apsilankys?
rezentavo? Gal tik turtingąją laikinosios Lietuvos vyriau įsijungę apie 850-900 lietuvių Nors aišku ir čia yra gana
Lietuvos visuomenę ir kari- sybės įsakymu atkurtą Lietu karininkų. Nors tikslus skai vaišingų ir nuoširdžių žmo
ninkiją? Pasidaro labai liūdna vos kariuomenę, vėliau vo čius, kiek lietuvių karininkų nių. Man teko netikėtai sutik
širdyje, kad pinigai buvo iš kiečių pasisavintą ir Savi buvo įsijungę j partizaninį ti nepažįstamą ponią Ražėsaugos batalionais pavadintą. karą, dar nenustatytas, bet nienę. Ji tuoj pakvietė išgerti
švaistyti prabangai".
Ir dar, kad tiksliau sužino jau pripažinta, kad partizani kavos, pasiilgusi lietuviško
Apie šiuos Paužuolio teigi
tume,
kur buvo ir ką veikė nio judėjimo vadai Lietuvoje bendravimo juolab sužinojusi,
mus ir apie Kauno karininkų
Lietuvos
karininkija 1944- buvo įvairių laipsnių bei rango kad aš neseniai iš Lietuvos.
ramovę, taikliai ir labai teisin
siais
metais,
prisiminkime ir lietuviai karininkai.
Malonu skaityti S. Semė
gai pasisakė Vyt. Statkus
tuos
visus
svarbesnius
įvy
Kariuomenės istorikas ir nienės laiškus. Ji, skaitydama
„Drauge", birželio 24 d. laido
je: „Tiesa apie Karininkų ra kius, tada įvykusius Lietu mokslinis žurnalo „Kardas" Amerikos spaudoje jų piliečių
apie gražiąją
bendradarbis Jonas Valiukas atsiliepimus
movę" ir liepos 8 d. „Laiškų" voje.
1944 m. pavasarį Lietuvoje savo istorinėje studijoje „Kari mūsų Lietuvą, kurioje jie ran
skyriuje Audronė Pakštienė,
pasisakydama, patardama ir buvo įsteigta Vietinė rinktinė. ninkai — Partizaninio karo da gražių dalykų ir žavisi
pamokydama: „Kaip greitai Buvo suformuota ir apginkluo vadai", išspausdintoje „Kar mūsų Lietuva, kai tuo tarpu
ta 13-ka batalionų, iš viso de", 1991 m. Nr. 4, smulkiai mūsų kai kurie tėvynainiai,
mes mokame smerkti".
partizaninį nuvykę į taip ilgai svajotą ne
Ir aš norėčiau pasakyti tie 10,400 karių, jų tarpe 260 ka aprašė buvusį
rininkų.
karą Lietuvoje, paminėjo vi priklausomą Lietuvą, mato tik
są, tik šį kartą ne apie kari
Vokiečių
okupacinei
valdžiai
sus veikusius partizanų įvai blogį. Aišku, ko ieškosime, tą
ninkų ramovę, bet apie A.
V.
R.
panaikinus,
4
rinktinės
rius vienetus, jų pavadinimus, ir rasime. Kaip šauksime.-taip
Paužuolio tame pačiame laiš
ke viešai pasakytus ir neprik batalionai buvo nuginkluoti; Lietuvos vietoves, kuriose vy bus atsiliepta. Dar sakoma,
lausomos Lietuvos lietuvių žemesnysis kadras ir kareiviai ko partizaninės kovos, paga „blogas paukštis, kuris savą
karininkijos vardą žeminan buvo įjungti Vokietijoje į liau, pranešė ir visas jau ži lizdą teršia".
Visi esame gimę Lietuvoje,
čius ir įžeidžiančius šmeižtus. priešlėktuvinę tarnybą, o apie nomas lietuvių karininkų pa
arba
bent ji tėvų žeme. Ją tu
vardes
ir
jų.
laipsnius,
buvu
Laiško autorius rašo: „Skai 80 karininkų apgyvendino Vo
rime
gerbti ir mylėti, kokia ji
sius
partizanų
vienetų
vadais
tant partizanų-tremtinių pa kietijoje karininkų stovykloj. 9
bebūtų,
stengtis padėti ją
ir
jiems
vadovavę.
V.R.
batalionai
su
ginklais,
rašytas knygas, pastebėsime,
Studijoje paminėtos 53 kari gražinti, o ne juodinti, ypač
kad partizanavo' paprasti jau- šaudmenimis, net ir su ka
nuoliai. Aukštųjų karininkų riškais vežimais, saugiai at ninkų, partizaninio karo bu svetimtaučių akivaizdoje.
Grįžusi iš Lietuvos, vieno
buvo gal tik keletas, kiti iš sipalaidavo ir laikiną sau vusių vadų. pavardės ir laips
bėgo su generolais iš Lietu gumą surado Lietuvos miš niai: generolų — 1. pulkinin didelio veikėjo žmona iš Lekuose. Iš viso — 720 karių; iš kų — 4. majorų — 6, kapito monto pasakė: „Kas man ta
vos".
jų — 180 karininkų. Vėles nų — 19, leitenantų — 22 ir Lietuva — niekas? Tai kam
Ar tai tiesa?
čia ruošti renginius, garbi
J šiuos autoriaus teigimus ir niais mėnesiais labai didelis viršilų — 1.
Savo pasisakymus užbaigu nant jos nepriklausomybę, ar
į savo asmenišką užklausimą skaičius šios karių grupės ka
rininkų, puskarininkių ir eili siu šiais studijos autoriaus kitas Lietuvos šventes"
pasisakysiu taip:
Lietuva mūsų Tėvynė —
1. Išleisiančios Lietuvos ka- nių kareivių buvo įsijungę į žodžiais: „Mus stebina lietuvių

Gyveno Union Pier, MI, anksčiau Cicero, IL. Paskutiniu! 9
metus gyveno pas dukterį Romą, Indianapolis, IN.
Mirė Union Pier, MI 1997 m. rugsėjo 2 d., 730 vai. vakaro
sulaukęs 96 metų.
Gimė 1900 m. rugsėjo 29 d. Lietuvoje, Šakių apskrityje,
Gidručių kaime. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: duktė Roma Murphy, tentas James, sunūs
Antanas Sideravičius, anūkė Viktorija Murphy ir kiti gimi
nės.
Velionis buvo vyras a.a. Marijos.
Priklausė Išeivijos Miškininkų sąjungai, Union Pier lietu
vių draugijai, Lietuvių Fondui, Šakių klubui.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 7 d. nuo 2 iki
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuves įvyks pirmadienį, rugsėjo 8 d. Ii laidojimo na
mų 10 v. ryto bus atlydėtas į Švt M Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 val.ryto gedulingos
šv. Mišios už velionio sielą. Po mišių velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkė ir kiti fiainėa.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Doaald M. Petkus
Tel. 800-994-7600.

Prisimename mylimus TĖVELIUS

A.tA.
GENOVAITĘ: ir JONĄ ŠTITILIUS
Mes niekada J ų nepamirštame ir meldžiam**
už juos.
Nuliūdę: dukroa - Regina,
Gražina, anūkė Sarytė ir Romas

Mūsų uoliam nariui

A.tA.
Inž. KRISTUPUI DAUGIRDUI
užbaigus žemišką kelione, reiškiame gilią užuo
jautą jo žmonai IRENAI-HALINAI, sunarna
TOMUI IR JONUI, marčioms ir anūkam*
Amerikos Lietuvių Inžinierių
ir Architektų sąjunga, Čikagos skyrius

Mielam kolegai,
buv. Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų
sąjungos centro valdybos nariui,

A.tA.
Inž. KRISTUPUI DAUGIRDUI,
iškeliavus Amžinybėn, žmoną HALINĄ, sūnus
TOMĄ ir JONĄ su šeimoms nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.
ALIAS centro valdyba:
Albertas Kerelis, pirm.
Jonas Baris
Tadas Bukaveckas
Leonas Maskeliūnas
Vytautas Peseckaa
Ramojus Vaitys
S^SMBSaaB^BSSSSSSSMBSaBaBBBBaBBSSSBflBBBBBBIBBBBaBSlBM

Motina, ji mums vienintelė,
nesvarbu kur mes begyventumėm! Amerika yra ta šalis,
kuri visus priglaudžia, sočiai
maitina, jeigu netingi dirbti.
Mes privalome gerbti tą šalį,
kurioje gyvenome, laikytis jos
įstatymų, bet mylėti Lietuvą,
saugoti , švarinti jos skambią
archaišką kalbą, mokyti savo
vaikus kalbėti lietuviškai, kur
begyventumėm, privalome.
Albina Birgiolienė
Chicago, IL

data dar nėra pasirinkta.
Sugestįja: reiškiant pagarbą
ir padėką Šv. Brunonui už at
liktą taip svarbų ir reikš
mingą istorini krikštą, mums
jubiliejų švęsti tiktų spalio
mėnesio 6-toji, nes tai yra
minėto krikštytojo Šv. Bruno
no vardinių diena.
Jei kas rasite tinkamesnę
datą — atsiliepkite.
Kun. d r . E. Gerulis,
St. Pete Beach, FL

1,000 METŲ JUBILIEJUS!

Rugpjūčio 31 d. 1993 me
tais iŠ Lietuvos teritorijos
išvesti paskutiniai sovietų
kariuomenės daliniai.

Airijos
Dublino „Trinity
College" bibliotekoje yra senas
dokumentas, rašytas 1254 1260 metais, liudijąs, kad Šv.
Brunonas pakrikštijo Lietuvos
karalių Notimerą ir jo dva
riškius 1008 metų rudenį.
Artėja Lietuvai garbingas
1000 metų jubiliejus! Jį visa
Lietuva švęs 2008 metų ru
denį, tačiau mėnesio ir dienos

Rugpjūčio 23 d. 1989 me
tais įvyko Lietuvos, Latvijos ir
Estįjoa tautų vienybės ir pro
testo akcija — Gyvasis Balti
jos kelias, kai lietuviai, latviai
ir estai, susikibė rankomis
nuo Vilniaus iki Talino, pade
monstravo laisvės siekimą.

DRAL'GAS. penktadienis, 1997 m. rugsėjo mėn 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė rengia Tautos šven
tės minėjimą rugsėjo 7 d.
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd
Str. Mišios bus 10 vai. r. Švč.
M. Mergeles Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Parke. Jas aukos rinktinės
kapelionas kun. Fabijonas Kireilis. Akademinėje dalyje pas
kaitą skaitys Lituanistikos
pedagoginio instituto direk
torė Stasė Petersonienė, o
meninę dalį atliks sol. Liucija
Kvietkauskienė,
akompa
nuojant Kostui Ramanaus
kui. Visi kviečiami ir laukia
mi.
Nuo rugsėjo 7 d. savo pro
gramas Šiaurės Amerikai Vil
niaus radijas transliuos nauju
— 5910 kHz dažniu. Translia
vimo laikas nesikeičia: 12 vai.
naktį lietuvių kalba, o 1:30
vai. ryto anglų kalba. Informa
ciją prašo paskelbti Vilniaus
radijo užsieniui vyr. redakto
rius Audrius Braukyla.

Anglų kalbos kursai Jau
nimo centre, vedami Danu
tės Petrulytės, prasidės rug
sėjo 6 d., tęsis iki lapkričio 22
d. Tai bus šių populiarių
šeštadieninių kursų trečioji
laida. Kursai vyks patogiose
Pedagoginio instituto patal
pose šia tvarka: pradedan
tiems — nuo 2 iki 4 vai. p.p.,
pažengusiems — nuo 4 iki 6
vai. vak. Dėstytoja D. Petru
lytė, gimusi šiame krašte,
University of Chicago lingvis
tikos doktorantė, parūpins va
dovėlius ir papildomos me
džiagos nemokamai. Regist
ruotis tel. 773-434-4545 iki
rugsėjo 16 d., t.y. trečiosios
mokslo dienos. Kursai lietuvių
tarpe populiarūs dar ir dėl to,
kad visi paaiškinimai teikiami
klausytojams lietuvių kalba.
Tuo kursai skiriasi nuo dauge
lio valdiškų ir kitokių kursų,
dėstomų mokytojų, kurie pa
aiškinti gali tik angliškai arba
dažniausiai ispaniškai.

Jaunimo tautiniu šokių
grupė „Grandis" po vasaros
atostogų susirinks Pasaulio
lietuvių centro mažojoje salėje
registracijai
šia
tvarka:
rugsėjo 7 d., sekmadienį, 5:307 vai. vak., jaunių ir mokslei
vių ratelis; rugsėjo 12 d.,
penktadienį, 6:30-7:30 vai.
vak., pradžios mokyklos moki
nių (iki 6 skyriaus), o tą patį
vakarą studentų ratelio šo
kėjai ir moksleiviai renkasi 79 vai. vak. Ateitininkų na
muose, Lemonte, Tą dieną ir tuo
pačiu laiku bus priimami ir
nauji šokėjai. Jei turite klau
simų, prašoma
skambinti
„Grandies" vadovei Violetai
Fabianovich tel. 773-4361624.
Nepamirškite
šeštadie
nio ryte, ifc30 vai. r., daly
vauti šv. Mišiose Šv. Kazimie
ro vienuolyno motiniškojo na
mo koplyčioje, 2601 W. Marąuette Rd., ir kartu su se
selėmis pasimelsti, kad kon
gregacijos steigėja Motina Ma
rija Kaupaitė, per Viešpaties
malonę, būtų paskelbta palai
mintąja. Tai ypač būtų pras
minga Šv. Kazimiero kongre
gacijai švenčiant 90 metų gy
vavimo sukaktį.

Šiluvos atlaidai yra graži
tradicija, j a u daug metų tę
siama Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje, kviečiant
svečius kunigus iš artimesnių
ir tolimesnių vietovių — kaip
yra įprasta ir Lietuvoje, iš ku
rios pastaraisiais metais yra
atsikviečiami pamokslininkai.
Parapijos klebonas kun. My
kolas Yakaitis nežada šios kil
nios tradicijos atsisakyti, todėl
skelbia, kad šiemet Šiluvos at
laidai vyks nuo rugsėjo 7 iki
15 d., o iškilminga procesija
bus rugsėjo 14 d. J atlaidus
pakviestas ir atvyksta svečias
kunigas Stasys Slepavičius iš
Ryškių parapijos, Telšių vys
kupijos. Kaip matome, Švč. M.
Marijos Gimimo parapija Ši
luvos atlaidų tradicijos neatsi
sako, tad reikia tikėtis, kad
lietuvių visuomenė, kuri labai
greita kritikuoti, parodys so
lidarumą su parapija ir gau
siai atlaiduose dalyvaus.
JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba kviečia vi
sus lietuvius sekmadienį,
rugsėjo 7 d., atsilankyti į Le
monte, PLC sodelyje, ren
giamą gegužinę. Bus maloni
proga susitikti su draugais ir
pažįstamais, papietauti, atsi
gaivinti šaltais gėrimais, pa
bandyti laimę dovanų paskirs
tyme, klausantis smagios Al
gimanto Bamiškio ir kitų mu
zikos, o futbolo mėgėjams bus
netikėta proga stebėti LFK
„Lituanica" komandos pirmas
šio sezono pirmenybių rung
tynes prieš lenkų „Lightning"
komandą. Visi kviečiami ir
laukiami. Atsilankymu būsite
patenkinti.
PASIKEITIMAI
ATLANTA IE, Inc."

Iš Pasaulio lietuvių centro gegužinės., vykusios rugpjūčio 17 d.Iš kairės: už gražiausiai pašoktą polką pinigine
dovaną laimėjo Petronėlė Banevičienė ir Antanas Baniulis, taip pat Rima Urbonavičienė ir Povilas Leliuga. Pre
mijas įteikė Bronė Nainienė, PLC renginių komiteto pirm.
Nuotr. V. J a i i n e v i c i a u s

TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
Tautos šventė buvo įvesta
1930 metais paminėti Vytauto
Didžiojo vainikavimą Lietu
vos karalium. Be to, Vytauto
Didžiojo valdymo laikais Lie
tuva buvo pačiame savo ga
lybės žydėjime. Amerikos Lie
tuvių tautinė sąjunga šiais
metais rengia tradicinį Tautos
šventės minėjimą rugsėjo 7 d.,
sekmadienį, Jaunimo centre.
Tą rytą prie Jaunimo centro
bus iškeltos vėliavos. Tautos
šventei paminėti Mišios bus
aukojamos tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Jas aukos kun. Juozas
Vaišnys, SJ, ir pasakys dienai
pritaikytą pamokslą. Pamaldų
metu giedos solistai Margari
ta ir Vaclovas Momkai, vargo
nuojant muz. Manigirdui Motekaičiui.
Po pamaldų įvyks iškilmės
Jaunimo
centro
sodelyje.
Iškilmėms vadovaus ALT sgos vicepirmininkas Petras
Buchas. Aukurą uždegs visuo
menininkas Teodoras Blinstrubas, lydimas jaunųjų skau
čių. Žuvusiems už Lietuvos
laisvę pagerbti žodį tars
skautų veikėja Marytė Utz.
Po to mūsų jaunimas padės
gėlių prie Laisvės kovų pa
minklo.
12:30 vai. po pietų Jaunimo
centro didžiojoje salėje bus pa
grindinis Tautos šventės mi
nėjimas su akademine ir me
nine programa, kuriai vado
vaus Vida KriaučeliūnaitėJonušienė. Amerikos ir Lietuvo himnus giedos solistai M.
ir V. Momkai, akomp. M. Motekaičiui. Invokaciją kalbės
kun. J. Vaišnys, SJ. Sveikini
mo žodžius pasakys Lietuvos
gen. garbės konsulas Vaclovas
Kleiza, ALTo pirm. prof. dr.
Jonas Račkauskas ir buvęs
PLB pirm.. „Pasaulio lietuvio"

redaktorius Bronius Nainys.
Pagrindirię paskaitą skaitys
„Dirvos" redaktorius dr. Jonas
Jasaitis. Meninę programą at
liks solistė Audronė Gaižiūnienė, muz. Ričardas Šo
kas ir jauna aktorė Jūratė
Jankauskaitė.
Rengėjai maloniai kviečia
visuomenę gausiai dalyvauti
šventės minėjime ir dar kartą
prisiminimais sugrįžti į gar
bingą Lietuvos praeitį. Po
minėjimo ruošiami
pietūs
Jaunimo centro kavinėje.
Stasys Briedis
PAL. JURGIO
MATULAIČIO MISIJOS
CHORAS PRADEDA
GIEDOJIMO SEZONĄ

Su Darbo dienos šventės sa
vaitgaliu užsibaigia vasaros
Niekas nestovi vietoje, vis
atostogų laikas. Ne tik dienos
kas keičiasi, juda \ priekį. Ke
trumpėja ir gėlės, žydėjusios
letas naujų pasikeitimų įvyko
gražiausiais
žiedais, baigia
ir lietuviškoje siuntinių per
nužydėti, bet mokiniai grįžta į
siuntimo įstaigoje ,Atlanta
mokyklas.
Import-Export, Inc." Tik ne
Pal. J. Matulaičio misijos
nusiminkite, siuntinius galė
choras, gerai pailsėjęs, vėl
site siųsti kaip ir siuntę. Ši
grįžta į darbą. Pirmoji repeti
įmonė yra praplėtusi savo
cija prasideda ketvirtadienį,
veiklą ir jau nebetelpa į vieno
rugsėjo 4 d., 7 vai. vakare mi
leidimo rėmus. Dabar „Atlan
..Dainavos" ansamblio moterų chorą;- dainuoja Jaunimo centro scenoje
sijos bažnyčioje, o sekmadienį,
ta IE, Inc." yra perorganizuota
rugsėjo 7 d. jau giedosime
„Dainavos"
ansamblis
ir
yra
įsteigtos
trys
bendrovės,
Aprenkite ir apaukite
Rugsėjo 14 d. PLC ru
Mišių metu.
kurios
vadinasi:
.Atlantic
exvaikučius, pradedančius nau pradeda naujo sezono re dens sezono
atidarymo
Mūsų choro vadovė Birutė
jus moksh metus Lietuvoje — peticijas antradienį, rugsėjo šventėje-pietuose bus pagerb press", ,Auto trade" ir „Inter
Mockienė, atostogavus Lietu
BALFas kreipiasi į lietuvių 9 d., 7:45 vai. vak., Pasaulio tas Lietuvos Vyčių choras ir jo trade". ,Atlantic express" pa
voje porą mėnesių, su naujom
visuomenę, prašydamas auko lietuvių centro mažojoje salė vadovas muz. Faustas Strolia. grindinė veikla yra labdaros
jėgom vėl mums vadovaus ir
ti rūbelių ir avalynės vaikams. je. Kviečiami visi balsingi dai Choras pernai šventė 80 metų siuntinių persiuntimas ir pris
mokys. Tikimės, kad atvežė
Taip pat labai reikia aspirino, nininkai, mylintys lietuvišką gyvavimo sukaktį. Nors kei-. tatymas gavėjui į rankas.
naujų giesmių, kurias turė
„Auto trade" - automobilių ir
vitaminų ir maisto, kad mūsų dainą bei giesmę, dalyvauti
tesi choristai ir vadovai, bet
sime progos išmokti.
jų detalių prekyba. „Inter
tautos atžalynas būtų sveikas, repeticijoje ir jungtis į ansam
choras vis dainuoja ir gieda.
trade" - tai bendrovė, kuri tei
stiprus ir galėtų sėkmingai blio eiles.
Rasa Poskočimienė, dirbus
Visas rugsėjo 14 d. sekmadie
kia telekomunikacijų paslau
ruoštis ateičiai. BALFo įstai
daug
savaičių įvairiose stovyk
nis Pasaulio lietuvių centre
gos adresas: 4545 W. 63rd.
lose, savo užkrečiančia energi
Atkreipkite dėmėsi, kad jiems skirtas: choras giedos gas. Netrukus ji pasiūlis labai
žemas telefoninių skambučių į
Str.. Chicago, IL 60629, tel. rugsėjo 7 d., 9:30 vai. r., Pa
ja pagelbės Birutei. Rasos
773-767-3401. Labai būtų saulio lietuvių centre kalbės ir Pal. Jurgio Matulaičio misijos Lietuvą ir į Ameriką kainas.
atostogos buvo darbas su sto
skambinkite
įvertinamos ir piniginės au su savo knyga „Namie: Lietu bažnyčioje 11 vai. Mišiose, o Pasiteiravimui
vyklaujančiu jaunimu. Tikė
kos, nes juk reikia mokėti už voje ir JAV" supažindins JAV salėje atliks meninę pro I-800-775-SEND ir sekite
kim, kad neišnaudojo savo
siuntinių persiuntimą į Lie kariuomenės pik. ltn. Edmun gramą. Kviečiami apylinkių naujus skelbimus „Drauge".
visų jėgų ir energijos bestolietuviai gausiai dalyvauti ir
Valdas Sinkevičius
tuvą.
vyklaudama.
das R. Čapas. Renginys pra savo atsilankymu pagerbti
dedamas labai punktualiai, Lietuvos Vyčių chorą bei jo il
Naujiems
skaitytojams
tad prašoma nesivėluoti.
gametį dirigentą. Iš anksto
..Draugo" prenumerata me
vietų užsisakyti nereikia —
tams tik 60 dolerių! JAV LB
Kultūros tarybai (su Lietuvių
Skautų ir skaučių regis salė didelė, tilpsime visi, o
fondo parama) pasiūlius prie tracija dalyvavimui naujųjų maisto bus pakankamai.
kiekvienos naujos prenumera veiklos metų veikloje, bus vyk
tos pridėti 20 dol., kad skaity doma šeštadienį, rugsėjo 6 d.,
Daumanto — Dielinintojai galėtų pasinaudoti piges Jaunimo centre, Čikagoje, ir kaičio jaunučių ateitinin
ne kaina. „Draugo" adminis PLC, Lemonte, lituanistinių kų kuopa, apjungianti vai
tracija iš savo pusės kainą dar mokyklų registracijos metu. kus nuo vaikų darželio iki 8
numažino, tad pirmasis 100 Informacijas teikia tuntinin- skyriaus, naujuosius veiklos
naujų prenumeratorių gali kai: Laima Rupinskienė — metus pradės sekmadienį,
pasinaudoti šia lengvata. Cia ..Aušros
Vartų7„Kernavės" rugsėjo 7 d., 9 vai. r. šv.
gera proga užsisakyti „Drau skaučių tuntas, tel. 630-887- Mišiomis Pal. J. Matulaičio
gą" neseniai į šį kraštą atvy 0189; Viligailė Lendraitienė misijoje. Po Mišių pirmasis su
kusiems mūsų tautiečiams, — ..Nerijos" jūrų skaučių tun sirinkimas vyks Ateitininkų
studentams, išvykstantiems į tas, tel.708-388-2041: Romas namuose. Prašoma dėvėti
universitetus, jaunavedžiams, Rupinskas — „Lituanicos" sportiniais drabužiais. Naujus
varduvininkams ar kitiems skautų tuntas, tel. 630-887- narius kviečiame registruotis
sukaktuvininkams, o galbūt ir 0189. Visi lietuvių kilmės ber šeštadienį, rugsėjo 6 d., PLC
seniems pensininkams, ku niukai ir mergaitės kviečiami žemutinėje salėje. Registra
riems kiekvienas doleris svar dalyvauti įdomioje ir naudin cija bus vykdoma nuo 9 iki 11
bus. Laukiame naujų prenu goje asmenybes ir pilietišku vai. r. ir sekmadienį, rugsėjo 7
mą ugdančioje lietuviško jau d., po šv. Mišių Ateitininkų
meratų!
nimo auklėjimo organizacijoje. namuose vyksiančiame susi
Teodoras Rudaitis. ALI Pirmoji naujųjų veiklos metų
AS — Amerikos lietuvių in sueiga vyks šeštadienį, rugsė rinkime. Turint klausimų,
žinierių ir architektų sąjungos jo 13 d., tuoj po pamokų litua prašoma kreiptis į kuopos Skautų akademikų stalas pernykščiame „Draugo" pokylyje. Sėdi iš kaires: Maryte Utz, Kęstutis Ječius. Daila
pirmininkas, užsakė stalą į nistinėse mokyklose Jaunimo globėjas Rasą Kasniūnienę, Liubinskienė. Juozas Liuhinskas. Rita Fabįjonienė; stovi: John Utz, Albina Ramanauskienė, Romas Fabijonas,
tel. 708-403-4988, ar Dainę Dalia Ječiene. Liudas Ramanauskas. Šiemet ..Draugo" pokylis bus Martinique salėje rugsėjo 2 1 d . Bilietai gau
..Draugo" pokylį rugsėjo 21 d. centro ir PLC. Lemonte.
Quinn, tel. 708-349-7403.
nami dienraščio administracijoje. Kviečiame dalyvauti
Nuotr. J o n o T a m u l a i č i o
Martinique salėje.

Norintieji įsijungti į misijos
choro eiles, kviečiami atvykti į
repeticijas. Yra toks posakis:
kas gieda — dvigubai mel
džiasi!
Karolina Kubilienė

SKELBIMAI
x KAZIO A. KRIVICKO,
Clarks Summit PA, atminimą
pagerbdami, AUŠRA (GEČYS)
ir PETER GAUSE aukojo
Lietuvos našlaičiams $25, o
AUŠRA irROBERT AVAN2ATO, Southampton, PA - $10.
Su anksčiau atsiųstom ir
paskelbtom aukom, šia liūdna
proga Lietuvos našlaičiams
suaukota $825. Reiškiame
užuojautą velionio žmonai
Danutei ir visiems arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711 W.
71 St., Chicago, IL 6Q629.
-(sk.)
x Amerikos Lietuviu radi
jas rugsėjo 14 d. 3 v.p.p.
rengia
pianisto—kompozito
riaus Andriaus Žlabio kon
certą. Visi kviečiami. Bilietai:
„Seklyčioje", 2711st W.71
St. ir Lion F r a m e , 216 Main
St. Lemont, I L .
(sk.)
x Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas,
5701 Linden, La Grange, IL
60525, tel. 1-708-246-8241.
(sk)
x Akcijų, bonu bei kitų
vertybių pirkime ir parda
vime jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel.
312-879-7759 arba jo sūnus
A n d r i u s Kurkulis, tel. 312879-7751, dirbą su First Albany Corp. Chicagoje. Iš JAV
ir Kanados skambinkite vel
tui: tel. 1-888-879-7753.
(sk.)

x TEAffSPAK
praneš*
„Šiais metais Vilniaus univer
sitetas priims per du tūks
tančius studentų. Liepos 2 d.
jau buvo gauta 3 tūkst.
prašymų studijuoti. Populia
riausios specialybės šiais
metais- teisė, ekonomika, psi
chologija ir socialinis darbas.
Mažiausiai pretendentų studi
juoti chemiją ir fiziką". Pini
gai, siuntiniai ir komerci
nės siuntos į Lietuvą. Maisto
siuntiniai TRANSPAK, 4545
W. 63rd St., Chicago, IL
60629. Tel. 773-838-1050.
(sk.)
ARAS ROOFINf,

