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V. Landsbergis prezidento
rinkiniuose norėtų varžytis s u
A. Brazausku

Nr 186

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN,
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin, trečiadieni kal
bėdamas Federacinėje Taryboje- paskelbė, kad komunizmas
mirė, ir atėjo laikas Rusijos vyriausybei imtis rimtesnio vaid
mens rinkos ekonomikoje bei kovoti su „laukinio" kapitalizmo
neteisybėmis. B. Jelcin gyrė laisvąją rinką, ištraukusią Rusiją
iš bedugnės, ir pripažino, kad dauguma rusų d a r turi pajusti
jos naudą ir pažadėjo rinkoje įvesti tvarką bei teisingumą, tuo
pačiu pažymėdamas, kad į sovietinę planinę ekonomiką grįžta
ma nebus. Prezidento kalba buvo dar vienas įrodymas, kad jis
ruošiasi apriboti valdžią pačių turtingiausių žmonių, tvarkan
čių ekonomiką savo naudai.
Varšuva. Nelaukdami galutinių rinkimų rezultatų, kuriuos
Valstybinė komisija turi paskelbti, dešinieji jau ėmė tartis del
galimos koalicijos — prie derybų stalo sėdo ..Solidarumo" rinki
mų akcija (SRA) ir Laisvės sąjunga (LS). Apžvalgininkai mano,
kad „Solidarumo" rinkimų akcija dėl galimos koalicijos ketina
tartis ir su Valstiečių sąjunga, nes dešinieji, sudarę trišalę koa
liciją, turėtų Seime tris penktadalius balsų ir galėtų atmesti
prezidento draudimus.
Istanbulas. Daugiau nei šimto Turkijos tankų ir kitų kari
nių transporto priemonių kolona buvo pastebėta Šiaurės Irake,
kur šių metų gegužės mėnesį Turkijos pajėgos vykdė operacijas
prieš kurdų sukilėlius, trečiadienį pranešė liudininkai. Stebė
tojų teigimu, tai jau ne pirma karinė kolona, kertanti sieną per
Ma.sk.va. rugsėjo 24 d (AP-BNS'. Antradienį .JAV viceprezidf-'a.s Al (iorc ir Rusijos prezidentas Boris Jelcin pa
pastarąsias keturias dienas. Turkija teigė iki birželio pabaigos
siekė seniai laukto susitarimo del trijų Rusijos branduolini kuro gamyklų pertvarkymo civiliniams tikslams
iš Irako išvedusi didžiąją savo kariuomenės dalį. Tačiau rugp
Vilnius, rugsėjo 24 d. vos ir E S politinį dialogą stip (ginkluotei skirtą plutonį gaminančios gamyklos ateityje gamins civilinėms atominėms elektrinėms tinkamą
jūčio mėnesį Baghdado vadovybė pranešė, kad turkų karinės
(BNS) — Į pirmąjį darbinį po rins, dukart per m e t u s susi uraną). Šis susitarimas — tai dalis JAV pastangų užtikrinti saugų ir nuolatinį Rusijos branduolinių atsargų
pajėgos Irake tebekovoja prieš KDP sukilėlius. Nuo Persijos
sėdį trečiadienį
susirinkęs rinkdamas į bendrus posė mažinimą. Ilgai trukusiame pokalbyje A. Gore ir B. Jelcin bandė sumažinti įtampą, kilusią dėl Rusijos pagalbos
įlankos karo pabaigos 1991 m. Šiaurės Iraką kontroliuoja vie
naujausias Seime Europos rei džius bei nuolat r e n g d a m a s Iranui atominės elektrines statyboje. JAV nerimauja, kad Rusijos teikiamos technologijos gali būti panaudotos
tos kurdai, tačiau Turkijos teigimu, „ 'valdžios vakuumas' teri
kalų komitetas patvirtino Sei mažesnių darbo grupių pasita kuriant branduolinę bombą. JAV viceprezidentas dvi dienas vedė derybas su Rusijos premjeru Viktor Černomyi-din kosmonautikos, energetikos, ekologijos ir prekybos klausimais, tačiau pagrindinis dėmesys buvo skiria
torijoje skatina KDP klestėjimą". 13 metų trunkančioje kovoje
mo delegaciją Jungtiniame rimus.
mas kovai su branduolinio ginklo kūrimo technologijų platinimu.
tarp
autonomijos siekiančių kurdų ir Turkijos valdžios žuvo
Europos Sąjungos ir Lietuvos
Steigiamasis J u n g t i n i o E S
Nuotr.: JAV viceprezidentas Al Gore (kairėje) antradienį Maskvoje susitiko su Rusijos prezidentu Boris Jel
daugiau
nei 26,000 žmonių.
parlamentiniame komitete.
ir Lietuvos parlamentinio ko cin.
Toks iš Lietuvos ir Europos miteto posėdis įvyks spalio 6
Paryžius. Jungtinės Valstijos apkaltino Kroatiją žmogaus
nesikeičia", pareiškė preziden teisių pažeidimais, ir Valstybės departamentas praėjusią sa
parlamentarų sudarytas komi d. Vilniuje. Lietuvos delegaci
to Algirdo Brazausko užsienio vaitę kreipėsi į Europos Tarybos nares, išreikšdamas susirūpi
tetas pradės veiklą iš karto, jai komitete vadovaus Seimo
politikos patarėjas Neris Ger nimą dėl Kroatijos, bei siūlydamas nutraukti Kroatijos narystę
kai Lietuvos narystės ES su vicepirmininkas A n d r i u s Ku
manas.
tartis bus patvirtinta visuose bilius, joje iš viso b u s 12 tik
Taryboje, kuri 1949 metais buvo įkurta žmogaus teisėms ir de
J u n g t i n ė s Tautos-Vil„Lietuva tik peti renkasi
Lietuva savo saugumo ga mokratijai Europoje apsaugoti. Dar nei vienos valstybės narys
ES valstybių parlamentuose. rųjų narių bei d a r tiek p a t j ų
Tai jau šį rudenį žada padary pavaduotojų. Tokio paties dy n i u s , rugsėjo 24 d. ( A P 3 N S ) savo saugumo gaJantijas, visi rantijas sieja su NATO ir tvir tė nebuvo nutraukta Taryboje, kuri tai laiko didžiausia vals
ti vieninteliai likę Prancūzijos džio delegaciją formuoja ir Eu — Antradienį RUSUOS užsienio šią nuostatą puikiai žino, ir ji tai siekia narystės sąjungoje.
tybes drausminančia bausme. Kai kuriems parlamentų delega
ir Belgijos parlamentai.
reikalų
ministras
Jevgenij
tams nepatiko JAV pasiūlymas, kurį jie vertino kaip kišimąsi į
ropos parlamentas.
Primakov,
kalbėdamas J T
Jungtinis komitetas Lietu
Europos organizacijos reikalus. ET Amerika turi stebėtojos sta
Generalinėje Asamblėjoje pa
tusą, tačiau nėra šios organizacijos narė.
reiškė, k a d Rusija y r a su
Maskva. Rusijos užsienio reikalų ministras Jevgenij Prima
sirūpinusi Baltijos valstybių
kov per dvišalius susitikimus J T Generalinės Asamblėjos 52pastovumu ir norėtų užti
joje sesijoje vėl pagrasino iš naujo apsvarstyti visus Rusijos ir
i r val krinti jų saugumą.
Vilnius, rugsėjo 24 d. gramų šališkumą
NATO santykius, jeigu Baltijos valstybės bus pakviestos į
bendrų
pratybų,
kurias
rengia
Maskva,
rugsėjo
24
d.
(BNS) — Seimo socialdemo dančiosios daugumos baimę.
P a s a k J . Primakov, Rusija (BNS) — Rusijos Valstybės NATO valstybės ir kai kurios į NATO, antradienį pranešė laikraštis „Ruskij Telegraf. Pasak
Socialdemokratų
atstovas
kratai apkaltino konservato
galėtų įsipareigoti užtikrinti Dūmos deputatai, priklausan šį karinį bloką neįeinančios ministro, Rusija „pasiryžusi apsvarstyti bet kūną valstybę,
sakė
manęs,
kad
konservato
rius visiškai nesirūpinant sis
kaip Baltijos valstybių garantiją, taip pat ir JAV" .
saugumą, abiems pusėms pa tys nefrakciniam susivieniji buvusios SSRS valstybės.
temingu valstybės valdymu, o riai pasimokė iš savo a n k s t e s  sirašius gerų kaimyninių san
Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski an
mui „AntiNATO". pasiūlė ap
„Kalbant apie bendras pra
tik dalyvaujant politinėse ko nių klaidų ir šį k a r t ą atėjo val tykių s u t a r t i s . Ministro many
tradienį
nenoriai pripažino, kad naują vyriausybę formuos jo
svarstyti ekono.. ttm poveikio tybas Estijoje ir Lietuvoje,
dyti su aiškia vizija, p r o g r a m a
vose.
mu, tokios s u t a r t y s galėtų priemones „būvu.,, as SSRS taip pat dabar Uzbekistane ir priešininkai iš „Solidarumo" rinkimų akcijos (SRA), rinkimuo
reikalingais
žmonėmis.
Trečiadienį spaudos konfe ir
peraugti į regioninio saugumo šalims, kurios jaučia nesveiką Kazachstane, negalima nepri se didele persvara nugalėję valdančiuosius ekskomunistus. Bu
rencijoje socialdemokratai Vi „Deja, matome t i k atsitikti paktą.
potraukį tapti karinio NATO pažinti, kad NATO generolai vęs komunistas A. Kwasniewski sakė tikintis, kad SRA ir libe
da Stasiūnaitė ir Nikolajus nius štrichus ir a t s k i r i e m s a s 
Rugsėjo pradžioje Vilniaus bloko
narėmis",
pranešė sumaniai naudojasi Baltijos ralioji Laisvės sąjunga sugebės įveikti tarpusavio skirtumus ir
Medvedevas kritikavo konser menims lopomus įstatymus", konferencijoje regioninio sau Maskvos laikraštis „Rosijskij
valstybių siekiu integruotis į suformuoti koaliciją. Paklaustas, ar vyriausybę galiausiai su
vatorių siūlomas įstatymų pa sakė N. Medvedevas.
gumo klausimais dalyvavęs TelegraF.
Šiaurės Atlanto bloką", ko formuos dvi partijos, abi kilusios iš demokratinės opozicijos,
J i s nusivylęs, k a d j a u kele
taisas, suteiksiančias galimy
Rusijos premjeras Viktor ČerSusivienijimo .AntiNATO" mentuoja pareiškimą „Ro kuri 9-ajame dešimtmetyje kovojo prieš komunistų režimą, A.
bę Nacionalinio radijo ir rius metus Seimas nieko nebe nomyrdin tvirtino, kad Lietu
Kwasniewski sakė, kad ..šiandien tai labiausiai tikėtinas rezul
televizijos (NRTV) tarybai at kuria ir tik siūbuoja iš vos vadovai atsiliepė į Mask iniciatyva, Rusijos Valstybės sijskij TelegraF.
tatas". A. Kwasniewski užsiminė, kad norėtų paprašyti Laisves
Tačiau, laikraščio nuomone,
sistatydinti. Pasak socialde „monolitinės kairės į monoliti vos siūlymą suteikti joms sau Dūma priėmė pareiškimą „Dėl
NATO karinių manevrų netoli „kalbėti apie mėginimus su sąjungos pirmininko Leszek Balcerovicz užimti ministro pirmi
mokratų, šios pataisos skirtos nę dešinę".
ninko postą.
gumo garantijas.
Rusijos Federacijos".
kurti aplink Rusiją NATO
Visuomenės
informavimo
tik konkrečiai dabar susida
Paryžius. Antradienio naktį Algeria sostines EI Djazair
Nors panašiose pratybose kontroliuojamą zoną akivaiz
Tačiau Lietuvos preziden
riusiai NRTV vadovybės kri priemonių ir NRTV į s t a t y m ų
priemiestyje islamo ekstremistai nušovė arba nudūrė 200 žmo
dalyvauja
ir
Rusija,
deputatai
tūros
pareigūnai
tokius
teigidžiai
per
anksti".
zei, kai teismo sprendimu į pataisos
specialiai
skirtos
nių ir dar mažiausiai 100 sužeidė, antradienį pranešė ligoninių
pareiškė susirūpinimą dėl
NRTV generalinio direkto tam, kad NRTV t a r y b a galėtų m u s paneigė.
pareigūnai. Tai laikoma vienomis žiauriausių žudynių, kurios
riaus vietą turi būti grąžintas įvykdyti teismo sprendimą.
Lietuvai reikia įvesti
nesiliauja Algeria jau 6 metus. Kol kas niekas neprisiėmė at
žurnalistas Vytautas Kviet- Tačiau grąžinusi V. Kvietcivilinės atsakomybės sakomybės už išpuolius, tačiau paprastai jie siejami su partiza
kauskas.
kauską vadovauti televizijai,
niniu būdu veikiančia Ginkluotąja islamiškąja grupe, kuri yra
draudimą
„Gaila NRTV tarybos, kuriai NRTV taryba tuojau p a t atsis
K a u n a s , rugsėjo 24 d. vo, kad be ambasados Vil
viena
iš pogrindinių organizacijų, siekiančių nuversti Algeria
Ryga, rugsėjo 24 d. (BNS)
primetamos partijų kovos tai tatydintų, kartu a t l e i s d a m a iš (BNS) — Rusijos ambasado niuje, dabar Rusija turi tik
vyriausybę.
— Lietuvos vyriausybė turi
syklės", sakė Seimo narė V. pareigų ir generalinį direkto rius Lietuvoje Konstantinas konsulatą Klaipėdoje. Kaunas,
Maskva. Nesklandumais pagarsėjusios Rusijos kosminės
įgyvendinti visas priemones,
Stasiūnaitė. Pasak N. Medve rių.
Mozelis tikisi, kad Kauno pasak ambasadoriaus, šiuo susijusias su transporto prie stoties „Mir" įgula antradienį sutaisė diena anksčiau sugedusį
devo, j a u dabar
galima
valdžia p r i t a r s
generalinio klausimu lyg ir diskriminuoja monių savininkų privalomo ci pagrindinį stoties kompiuterį ir įjungė giroskopus, kurie valdo
* „Tapčiau i s t o r i n e a s m e 
įžvelgti NRTV kanalo prokonsulato
įkūrimui
šiame mas.
vilinės atsakomybės draudimo saulės baterijas, pranešė Skrydžių valdymo centras. Tuo tarpu
n y b e , jei Seimas
išleistų
mieste.
Floridoje skrydžiui į ,.Mir" jau parengtas JAV daugkartinis
Senoji
Kauno
administracija
įstatymo įsigaliojimu.
* L a t v g o s prezidentas įstatymą, draudžiantį KvietTrečiadienį K a u n e susitikęs atmetė siūlymus įkurti Rusi
erdvėlaivis „Atlantis". Visos nelaimės prasidėjo Rusijai ..nepa
Tai
padaryti
ragino
trečia
Guntis Ulmanis paragino Lie kauskui tapti a r eiti RTV v a 
su
miesto
meru
Henriku
Ta
togiu" laiku, NASA vadovui Daniel Goldin pirmadienį atvykus
jos
konsulatą,
pasigirdus
nei
dienį
Rygoje
pasibaigusios
tuvos vadovą Algirdą Bra dovo pareigas", sakė teismo
mulių
Rusijos
ambasadorius
derybų, kurios sutampa su JAV" viceprezidento Al Gore vizitu į
giamiems
visuomenės
ir
spau
tarptautinės
konferencijos
zauską kelti savo kandidatūrą sprendimu sugrąžintas į Radi
daugiausia
domėjosi
konsula
Maskvą, dėl stoties saugumo. NASA kol kas neapsisprendė del
dos
vertinimams.
„Draudimas
Baltijos
valsty
metų pabaigoje rengiamuose jo ir televizijos generalinio di
šeštadieniui numatyto erdvėlaivio .Atlantis" paleidimo į ..Mir".
Dabartinis Kauno
meras bėse 97" nutarimas.
prezidento rinkimuose. „Tai rektoriaus pareigas V y t a u t a s to įkūrimu. Taip p a t buvo ap
Tokios draudimo rūšies
būtų geriausia dovana ne tik Kvietkauskas. Rugsėjo 23 d. tarti regioninio bendradarbia taip pat nėra per didelis tokio
Seulas. Šiaurės Korėja pirmadienį pranešė pradedanti ilgai
konsulato atidarymo entuzias įvedimas Lietuvoje yra būti atidėliotą rinkimų procesą, kuriam pasibaigus, spalio 10 d. gali
lietuvių, bet ir latvių tautai", Seimas balsų d a u g u m a pri vimo klausimai.
„Tikiuosi, kad miesto val tas. Miesto vadovą labiau nas, kad visos trys Baltijos
sakė antradienį netikėtai į t a r ė būtent tokių p a t a i s ų n e t
būti įteisintas Kim Jong-il vadovavimas valdančiai komunistų
džia
p r i t a r s ir paskatins kon domino, ar įkurti- konsulatą, valstybes galėtų prisijungti
Vilnių su 65-uoju gimtadieniu trijuose įstatymuose pateiki
partijai.
sulato įkūrimą"', sakė ambasa atsirastų galimybių
miesto prie tarptautinio „žaliųjų kor
pasveikinti A. Brazauską at mui, rašo „Kauno
diena"
dorius K. Mozelis. J i s pabrėžė, energetikams tiesiogiai tartis tų" susitarimo. Tai palengvin
vykęs G. Ulmanis.
no.
(09.24). Pasak šio dienraščio
KALENDORIUS
kad diplomatinės atstovybės su Rusijos mazuto tiekėjais, tų gyventojų keliones, krovi
Nutarimas atspindi konfe
žurnalistės,
RTV
„
š
t
u
r
m
a
s
"
tę
* S o c i a l i n ė s apsaugos ir
darbuotojai galėtų rūpintis ne nes Kaune jau veikianti ener nių gabenimą ir paslaugų tie
Rugsėjo 25 d.: Kleopas,
rencijos dalyvių pasirengimą
darbo ministerijos duomeni siasi. „Tik ar jis beturi tokios tik vizų išdavimu, bet ir pre
getikos įmonė pri-alo pati ap kimą Baltijos valstybių regio bendradarbiauti su Lietuvos Vladislovas Aurelija. Vaigirypatingos
politinės
reikšmės,
mis, 20 proc. Lietuvos gyven
kybos, kooperacijos ir pra sirūpinti kuru. Ambasadorius ne, teigiama nutarime.
įstaigomis,
koordinuojančio tas, Želvė.
tojų šį sezoną nepajėgs su kai RTV taryba n e b ė r a mo monės ryšiais.
;,,
išsisuko nuo atsakymo, pa
R u g s ė j o 2 6 d.: Šv. Kosmas
Estijoje
galioja
tarpta<it
ės
mis
transporto
priemonių sa
nopolistinė,
kai
y
r
a
ir
komer
mokėti visų šildymo ir karšto
Rusijos atstovas apgailesta- žadėjęs dar šiemet susitikti su draudimo sistemos
ir Damijonas, kankiniai, gydy
osios
vininkų
privalomojo
civilines
cinių
radijo
stočių
bei
televi
vandens tiekimo išlaidų. Šiuos
9
Kauno verslininkus, įmonių kortos", o Latvija tai ketina atsakomybes draudimo įvedi tojai imire 303 m.i; Kipras.
žmones turės paremti vals zijų ", retoriškai klausė Gedi dėl šios priežasties balsuosiąs
ir organizacijų vaci >vais.
Vydenis, Gražina.
padaryti nuo kitų metų vidų- mą.
minas Kirkilas, pareiškęs, j o g už konservatorių pataisas.
tybė.

Vilnius, rugsėjo 24 d.
(BNS) — „Kovoti su juo man
butų priricipingiausia", sakė
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis, trečiadienį Sei
me susitikęs su būsimaisiais
žurnalistais,
besimokančiais
Vilniaus universiteto Žurna
listikos institute.
Seimo pirmininkas atmetė
studentų prielaidas, kad jis
trokšta revanšo prieš A Bra
zauską. „Vieną kartą tauta
pasirinko senąją nomenkla
tūrą, ir labai įdomu, kaip
šiandien Lietuvos žmonės ver
tina kieno nuopelnus", sakė
V. Landsbergis.
Jis pabrėžė, kad su A. Bra
zausku jie „stovėjo tame

pačiame kelyje" nuo pat Lietu
vos atgimimo. Tačiau V.
Landsbergis mano visada pa
sižymėjęs ryžtingesniais ir ra
dikalesniais sprendimais, nei
dabartinis prezidentas.
Drauge Seimo p i r m i n i n k a s
pripažino, kad A. B r a z a u s k a s
yra pakankamai geras prezi
dentas ir jo vietą gali užimti
„blogesnis politikas".
„Aš daug ką daryčiau ge
riau, būčiau aktyvesnis ir
neapsiribočiau vien kritinėmis
pastabėlėmis", sakė Seimo va
dovas. V. Landsbergis mano,
kad jis kaip
prezidentas
turėtų
daugiau
galimybių
veikti, esant dabartinei Seimo
daugumai.

Europos Sąjungos ir Lietuvos
parlamentarai dirbs drauge

Rusija tvirtina pasirengusi
užtikrinti Baltijos saugumą

Įstatymų pataisos —
konkretiems asmeninis

Dūmos deputatai grasina
Lietuvą „tramdyti"
ekonominėmis priemonėmis

Ar Kaunas „įsileis" Rusijos
konsulatą?

• V ^ ^ ^ ^ ^ ^ r w v v vP

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 25 d.

1996 metais Austrijoje. 1995
m. dalyvavo tarptautiniame
muzikos festivalyje. 1995 m.
akompanavo savo tėvui, solis
tui Vincentui Kupriui, ir atli
ko fortepijono solo Fronto
bičiulių surengtame koncerte
„Dainavos" vasarvietėje. Šiuo
metu E. Kuprytė mokosi Lie
tuvos muzikos akademijos
prof. O. Steinberg fortepijono
klasėje.

LIETUVIŲ TELKINIAI
D E T R O I T , MI
GAULES" ANSAMBLIS
DETROITE

lis vyks š.m. lapkričio 15 die
ną Kultūros centre, Southfield, MI. Pradžia 6:30 vai.
vak.
R. Kr.
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Spalio 12-tą dieną, 12:30
AJL
vai. p.p., Dievo Apvaizdos lie
EDWARD STACKWELL
BALFO 24 SEIMAS m
tuvių parapijoje bus ypatingas
DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto
DIREKTORIŲ
renginys — atvyksta liaudiš
metams
H merų 3 mėn.
Š. m. rugsėjo 18 d., savo
SUVAŽIAVIMAS
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
kos muzikos ansamblis JSau- namuose Dearborn, Michigan,
Kanadoje ir kitur
(VS.) $110.00
$60.00
$40.00
lė" iš Šiaulių, iš Žemaitijos mirė a.a. Edward J. Stackwell
Tik šeštadienio laida:
Šie
metai
Los
Angeles
BAL
širdies. Šiauliai jau nuo žilos (Stakvelis). Po maldų TurowJAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00
$45.00
$35.00
Fo skyriui yra ypatingi, nes
senovės buvo vadinami Saulės ski laidotuvių namuose, rug
Užsakant į Lietuva;
čia
vyks
BALFo
24
seimas.
vardu, kadangi čia vyko gar sėjo 22 d. buvo palaidotas
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Seimo posėdžiai spalio 18 d.,
susis Saulės mūšis, kuriame Woodmere kapinėse. Velionis
Užsakant į užsieni
šeštadienį, nuo 9 vai. ryto iki
lietuviai sumušė kryžiuočius. buvo LDS susivienijimo narys.
oro pairu
$500.00
$250.00
5 vai. vakaro vyks Lietuvių
Dėl šios priežasties Šiaulių Buvęs Michigano valstijos sliTik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
pedagoginio universiteto stu dinėtojų instruktorių vadovas,
Tautinių namų salėje. Posė
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
dentai savo ansambliui pasi dviračių lenktynių dalyvis.
džiuose visi maloniai kvie
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
rinko „Saulės" vardą. Jų vado Antrojo pasaulinio karo metu
čiami dalyvauti. Proga susi
* Administracija dirba kasdien nuo 8 3 0 iki 430, šeštadieniais nedirba.
vas pareiškė: „Simboliška, jog buvo JAV laivyno specialios
pažinti su BALFo veikla JAV
* Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
studentai, baigę studijas, tarsi povandeninės grupės narys.
ir Lietuvoje.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
spindulėliai pasklinda po visą Baigęs inžineriją, dirbo Fordo
gavus prašymą ką nors skelbti.
Taipogi pranešama, kad
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių
Lietuvą, kur dažnas neuž automobilių inžinerijos centre
š.m. spalio 19 d.,* sekmadienį,
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopija.
miršta lietuviškos muzikos, iki išėjimo pensijon. Rūpes
12 valandą vyks BALFo meti
dainos ar šokio".
nis renginys, kurio metu bus
tingai globojo savo mamytę,
UNAS SIDRYS, M.D.
Seimo uždarymas. Meninę
Ansamblis veikia jau nuo a.a. Petrę Stakvilienę, miru
EDMUNDAS VtDNAS, MJ3..S.C.
Akių ligos / Chirugija
1972-jų metų; jį sudaro trys sią 1996 m. Stakvelių šeima Prie dr. Jono Basanavičiaus biusto Clevelando lietuvių Kultūriniame programą atliks sol. Janina Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
9830 S.Ridgeland Ave.
darželyje atsisveikinant su Bosnijon įAvykstančiu pik. lt. Edmundu Čekanauskienė, muz. Raimon
buvo
veiklūs
ankstyvesniosios
Kalbame lietuviškai
skirtingos grupės: muzikantai,*
Chicago Rtdge, IL 60415
Čapkum. Iš dešinės — Edmundas Čapkus su dukrele Arbela, jo žmona da Apeikytė ir Los Angeles
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
dainininkai ir šokėjai. Kolek kartos Detroito lietuviai.
Tai. 708-636-8622
Olga ir jų draugas vs. Vladas Bacevičius.
Tel. 773*85-7755
Vyrų kvartetas. Po programos
tyvą sudaro 38 asmenys, ta
4149 W. 63rd. St.
Valandos pagal susitarimą
čiau į JAV atvyksta tik 33.
ir „Dainavos" jaunimo stovyk linkėse gyvenantys lietuviai ir skanūs, G. Plukienės paga
DIEVO APVAIZDOS
Tai. 773-736-7709
Ansamblio siela, tai muzikan
lą, dalyvaujant šiuose koncer jų draugai atvykta į koncertą minti pietūs.
PARAPIJOS ŽINIOS
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
ir paremti dienraštį „Draugą".
Spalio mėnesį baigsime Šv. 4647 W. 103 St, Oak lawn, IL
tai, kurių arti dešimtis. Jie
DR. ALGIS PAUUUS
tuose.
groja įvairiais liaudies instru
ORTOPEDINĖS LIGOS
V.P. Programą atliks iš Lietuvos Kazimiero parapijos rudens Pirmas apyt. su Northwestem un-to
Kun. Aloyzui Volskiui perė
atvykę jauni solistai: sopranas pokyliu, kuris vyks spalio 26 diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
mentais. „Saulės" ansamblis mus vadovavimą Dievo Ap
CHIRURGIJA
Aušra Cicėnaitė, tenoras Vai d., sekmadienį. Pastebėtina,
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
yra koncertavęs ne vien Lietu vaizdos lietuvių parapijai, šv.
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Tai. (706)742-0255
dotas Vyšniauskas ir pianistė kad mūsų telkinio lietuviai
voje, bet ir užsienyje — Vokie Mišios yra laikomos kiekvieną LOS A N G E L E S , C A
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Valandos pagal susitarimą
tijoje, Didžiojoje Britanijoje, dieną 9 vai. ryte. Sekmadienio
Eugenija Kuprytė.
labiausiai mėgsta parapijos
TaL708-422-8280
Belgijoje, Olandijoje, Lenki Mišios vyksta šeštadienio va
Aušra Cicėnaitė baigė Lie pokylius. Čia užpildoma sau
KULTŪRINĖ VEIKLA
VIDAS J. NEMCKAS, M.DT
joje, Švedijoje, Rusijoje, Ven karais 5 vai. ir sekmadieniais
tuvos Valstybinę Muzikos sakimšai parapijos salė.
— b k L PEW/K&
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
grijoje, Prancūzijoje, Kuboje ir 9 ir 10:30 vai. ryte. Buvęs šios
Apie tolimesnių mėnesių šio
DANTŲ GYDYTOJA
Atėjus rudeniui kiekvieną akademiją ir nuo 1990 metų
7722 S. Kezie Ave.
kitur. Didžiausia ansamblio parapijos klebonas kun. Vikto savaitgalį Šv. Kazimiero para yra Kauno Muzikinio teatro telkinio kultūrinius renginius 9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
Chicago, IL 60652
sėkmė, tai, kai 1995 metais ras Kriščiūnevičius rugsėjo 22 pijos patalpose ar Tautiniuose solistė. 1996 metų pavasarį ir vėl iš anksto pranešime.
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Kab.
tel. 773-471-3300
TsL (708)696-4066
Didžiojoje Britanijoje, vyku d. šventė savo 75-tą gimta namuose vėl vyksta įvairūs dalyvavo V. Banaičio operoje
Vytautas Šeštokas
Valandos pagal susitarimą
siame tarptautiniame muzi dienį. Linkime kun. Viktorui renginiai.
„Jūratė ir Kastytis" pastatyme
M. A.Š. GLEVEČkAŠ
kos konkurse, ansamblio dai Dievo palaimos, sveikatos dar
Čikagoje.
Ne
kartą
koncertavo
Rugsėjo 7 d. buvo iškilmin
• Vytėnai. Liepos mėnesį
nininkė Ona Balkutė, kartu daug gimtadienių švęsti.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Švedijoje,
Kanadoje
ir
JAV.
DR. JOVITA KERELIS
gai paminėta Tautos šventė.
buvusiame saleziečių vienuo
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
su muzikantais, laimėjo pir
Nuo
1993
m.
dėsto
dainavimą
DANTLĮ
GYDYTOJA
Rugsėjo 14 d. darniai praėjo
lyne vyksta jaunimo stovykla.
3900 VV.96 St Tat 708-422-0101
mąją premiją ir aukso medalį.
Akademinio Skautų sąjūdžio, Muzikos akademijoje, Kaune. Jai vadovauja kapelionas kun. 8625 S.7M1 Ava., HkSkory H k , IL
Valandos pagal susitarimą
Pirmuoju ansamblio vadovu
Los Angeles skyriaus metinė Po „Vestsaido istorija" (West- Izidorius Sadauskas.
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr 12:30-3v.p p.
BALFO GEGUŽINĖ
TsL (708) 5068101
buvo smuikininkas A. Stulgys,
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
side Story) spektaklio Kaune,
šventė.
Valandos pagal susitarimą
vėliau dešimt metų sėkmingai
penktad ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.
1995
m.
„Kauno
diena"
rašė,
Rugsėjo
21
d.
vyko
Juozo
BALFo 76-to skyriaus gegu
vadovavo dabar Čikagoje gy
žinė
rengiama Šv. Antano pa Daumanto šaulių kuopos ru kad Marijos rolėje Aušra
venantis Saulius Palionis.
dens pokylis. Šios metinės Cicėnaitė, nors jauna, tačiau
pus su dainų žodžiais, o tem
Šiuo metu meno vadovas yra rapijos svetainėje sekmadienį, Šaulių šventės yra gerai pa „...buvo teatro primadona...
Darius Daknys, o šokėjų gru š.m. rugsėjo 28 d., tuoj po šv. ruošiamos ir sumaniai prave Dainininkės balsas buvo gra
peramentingas Valdas ŽieAURELIJA
M.
BALASAITIENĖ
pei vadovauja Edmundas Ver- Mišių.
donis
pasišovė „diriguoti", va
BALFo nariai ir rėmėjai bei damos' kuopos vado Kazimiero žiai sustyguotas. Maloniai, ly
petinskas.
dovaudamas
dainų parinki
giai skambėjo tiek aukštame,
jų svečiai maloniai kviečiami Karužos.
mui
ir
mosikuodamas
ranko
Buvo
nuostabiai
graži,
Kai 1990 metų rugpjūčio 31
Los Angeles Lietuvių radijo tiek vidutiniame registruose.
Į Jungtines Amerikos Vals gegužinėje dalyvauti ir pasi
mis.
Gražiai
nuaidėjo
lietu
saulėta
diena,
o
gegužinei
pa
tijas „Saulės" ansamblį iškvie naudoti proga maloniai paben rudens pokylis, finansiškai pa Be to, A. Cicėnaitė yra jautri, — rugsėjo 14 dienomis plačiai
viškos
dainos,
jų
aidas
plaukė
rinkta
vieta
ties
tyvuliuo
pagarsėjęs
LTM
ansamblis
tė Nebraskos universitetas. drauti, pasivaišinti, išmėginti remti lietuvių radijui tęsti tel dėmesinga, muzikali...". A.
ežero
paviršiumi.
Keletą koncertų atliks ir lietu laimę dovanų paskirstyme ir kinio kultūrinį darbą rugsėjo Cicėnaitė yra dainavusi ir Mo- „Čiurlionis", minėdamas savo jančio Erie ežero pakrante, su melsvo
Svarbu
pabrėžti
ir
tą, kad
erdvia
ir
patogia
patalpa,
vir
50-ąjį
jubiliejų,
su
daina
zarto,
Verdi,
Beethoveno,
Dovių telkiniuose: Čikagoje, Cle- tuo pačiu paremti BALFo 28 d., sekmadienį, 12 vai. p.p.
vyks šv. Kazimiero parapijos nicetti operų bei Abrahamo, lankėsi Lietuvoje, koncertuo tuve ir visais patogumais, Žiedonis skatino dainuoti tik
velande ir pas mus Detroite, Į veiklą.
buvo jauki ir labai tinkama to linksmas dainas, vengiant
Detroitą sauliečiai atvyksta
Skyriaus piniginių aukų rin salėje. Meninę programą at Kolmano, Strauso, Leharo damas Kaune, Panevėžy, Klai
šeštadienį, vėlai vakare, po kimo vajus vyks, kaip ir kas liks trys sesutės Grika- operečių pastatymuose ir ki pėdoje, Vilniaus katedroje ir kiam šeimyninio pobūdžio graudžių, nes Lietuva jau lais
vičiūtės, kurios jau išleido tuose muzikiniuose veika dar kitur, dalis ansamblio renginiui. Virtuvėje ir už bufe va, tai reikia tik džiūgauti.
koncerto Clevelande. Čia juos met, š.m. spalio mėnesį.
narių jau buvo gimusi po sve to plušo Roma Tatarūnienė,
sutiks detroitiečiai, kurie sve
Im savo dainų kasetę, o nuosta luose.
Skirstantis buvo pasidalyta
bus jų dainavimas sujaudina
čius apnakvins. Sekmadienį
Vaidotas
Vyšniauskas, timu dangumi, bet pamilo lie Danutė Dundulienė ir Violeta įspūdžiais, padėkota šeimi
ne vieną širdį. Skanios lietu Lietuvos Muzikos akademijos tuvišką dainą ir jautėsi lai Leger, paruošusios užkandą,
bus koncertas. Paskui išvyks į
viškos vaišės, puikus vynas magistrantas, savo koncertinę minga, lankydama savo pro gėrimus, sutvarkiusios stalus, ninkėms, o Vladas Plečkaitis,
Čikagą. Koncertą rengia JAV
ŠIO RUDENS
(dovanotas Albino Marke veiklą pradėjo 1991 m. dai tėvių šalį. 1983 metais mirus ant savo pečių nešusios ge matydamas pozityvias nuotai
Lietuvių Bendruomenės De
RENGINIAI
vičiaus), vertingi laimėjimai nuodamas Muzikos akademi jo įkūrėjui, kompozitoriui ir gužinės organizavimo naštą. kas, pusiau oficialiai pareiškė,
troito apylinkė, kuri yra labai
kad ir ateinančiais metais to
dėkinga Lietuvos Dukterims,
Šį rudenį Detroite vyks du bei kovingos varžybos paįvai jos bei kitų Lietuvos miestų dirigentui Alfonsui Mikuls Salia Clevelande ir apylinkėse kia pat jauki gegužinė bū
užleidusioms koncertui savo neeiliniai renginiai į kuriuos rins draugiško visuomenės su scenose. 1994 m. debiutavo kiui, ansambliui vadovavo gyvenančių ansamblio narių,
sianti suorganizuota juo la
renginio laiką.
norime atkreipti Detroito, sibūrimo valandas. Valsus ir Vilniaus operos teatre, „Tra muzikas Rytas Babickas, taip dalis jų atvyko iš tolimesnių biau, kad dėl įvairių prie
vietovių,
kaip
ansamblio
mu
Vadovas, paklaustas ko gali Windsoro ir apylinkių lietuvių tango groja ir dainuoja akor viata" operoje, Gastono vaid pat 1987 metais pakirstas
deonistas Česlovas Goštautas. menyje. 1995 m. Kauno muzi mirties. Po jo muzikas Bro zikinė vadovė ir akompania žasčių keletas ilgamečių an
ma iš koncerto tikėtis, atsakė: dėmesį.
„Aš nenoriu detaliai atpasako
teatre debiutavo nius Kazėnas dvejus metus tore Danutė Liaubienė su savo samblio narių negalėjo daly
Spalio 19 d., sekmadienį, Programa bus filmuojama. kiniame
vyru, ir keli kiti. Dauguma vauti. Susidarė įspūdis, kad
Dalyvavimo
auka
—
15
dol.
ti, ką žiūrovai matys mūsų 12:30 vai. p.p. Dievo Apvaiz
„Rigoletto" operoje, vėliau dai vadovavo ansambliui ir pasi
atnešė maisto, gėrimų, vaisių dauguma buvusių čiurlionie
traukė.
Ilgamečio
ansamblio
Bilietus
ar
stalus
prašoma
koncerte, tik galiu pasakyti, dos parapijos salėje, Southnavo „Vestsaido istorija" muzi
ir įvairių skunumynų. Ypač čių, kurie kasdieniniame gyve
pirmininko
Vlado
Plečkaičio
užsisakyti
pas
Albiną
Mitkejog pamatys tikrai įdomią ir field, MI, vyks koncertas pa
kiniame pastatyme, atlikda
malonu buvo matyti dalyvių nime ne dažnai susitinka, toje
pastangų
dėka
pavyko
iš
Lie
vičių,
tel.
(213)
662-6413.
linksmą programą, o taip pat remti vienintelį lietuvišką
mas pagrindinį Tonio vaidme
tarpe du asmenis, kurie an gegužinėje buvo kaip viena,
tuvos
gauti
muzikos
profeso
bus tokių „siurprizų", po kurių dienraštį Amerikoje — „Drau Šuoliais artėja ir Lietuvių nį. „Kauno diena" gražiai
samblyje dainavo nuo jo laiminga, vieninga šeima, nes
rių,
dirigentą
ir
kompozitorių
Prancūzijos ir Švedijos žiūro gą". Koncerto programą atliks dienų šventė, truksianti dvi įvertina V. Vyšniausko pasiro
įsikūrimo Vilniuje dienos: tai ilgametis dainos saitas, ilgų
Gediminą
Purlį,
kuris
per
la
vai plojo stovėdami..." Kon menininkai iš Lietuvos: pia dienas — spalio 4 ir 5 d. Ši dymą: „...malonaus tembro,
baritonas Mečys Aukštuolis ir repeticijų ir išvykų sentimen
bai
trumpą
laiką
suėmė
an
certe yra laukiami visi, iš arti nistė Eugenija Kuprytė ir so šventė sutraukia tūkstančius lanksčios frazuotės tenoras,
tenoras Antanas Kavaliūnas. talus prisiminimas išlieka
samblį
į
savo
talentingas
ran
ir iš toli, o „Žiburio" lituanis listai — Aušra Cicėnaitė ir lankytojų, lietuvių ir kita turintis tikslų ritmo pojūtį...".
Gegužinėje apsilankė Dievo
kas
ir
jį
paruošė
jubiliejinei
tinės mokyklos mokiniams Vaidas Vyšniauskas.
taučių.
V. Vyšniauskas jau trejetą sy išvykai į Lietuvą, taip pat eilei Motinos parapijos klebonas, brangus ir visus jungiantis
įėjimas nemokamas.
Lapkričio 15 d., šeštadienį, Lietuvių dienų šventė, pra kių talkino Čikagos lietuvių koncertų Amerikoje, kaip Broo- kun. Gediminas Kijauskas, elementas.
U. 6:30 v.v. Dievo Apvaizdos pa dėta prelato Jono Kučingio operai, statant operos veika klyn Kultūros židiny, Phila- SJ, ir administratorė Nijolė
rapijos salėje vyks „Dainavos" prieš daugiau kaip 30 metų, lus ir tuo pačiu turėjo galimy delphijoje, Čikagos dainų šven Kersnauskaitė, taip pat „Tė
• Kaunas. Liepos 8 dieną
„DAINAVOS" 40-MEČIO jaunimo stovyklos 40-mečio tapo didžiuliu metiniu lietuvių bę koncertuoti Čikagos lietu tei ir kitur. J Lietuvą keliavo vynės garsų" radijo valandėlės
Kauno
senamiestyje, Aleksoto
POKYLIS
viams. J. Aleksa, Lietuvos 64 ansamblio nariai su diri vedėja ir solistė Aldona Stemsukaktuvinis pokylis-koncer- susibūrimu.
gatvėje
stovinčio namo an
tas. Programą atliks Čikagos
Respublikos operos ir baleto gentu, akompaniatore ir jį ly pužienė. Vladas Plečkaitis
Šią vasarą, prieš 40 metų, „Dainavos" ansamblio vyrų
teatro vadovas "ir vyr. dirigen dinčia žurnaliste. Deja, laikui trumpu žodžiu pasveikino trame aukšte buvo iškilmingai
„DRAUGO"
įvyko pirmoji jaunimo stovyk oktetas. Taip pat bus vaka
tas, rašo; „Vaidotas Vyšniaus bėgant, Gediminas Purlys tu svečius ir paprašė kun. Ki- atidarytas kan. Dr. J. TumoDIENRAŠČIUI
la „Dainavoje". Tam jubiliejui rienė ir šokiai. Šio pokylio
kas — sparčiai augantis meni rėjo grįžti į savo namus jauską palaiminti vaišes. Vi Vaižganto memorialinis mu
PAREMTI KONCERTAS niu požiūriu solistas...".
prisiminti ruošiamas pokylis, koordinatorius yra dr. Kasty
Klaipėdoje, o ansamblis liko si skaniai užkandžiavo, vieni ziejus, kurį pašventino Vytau
su atgaiva, užkandžiais, kon tis Karvelis. Bilietus arba
Eugenija Kuprytė, jauna be vadovo. To nepaisant, tarp susėdę patalpos viduje, kiti to Didžiojo bažnyčios rekto
1997 m. spalio 12 d., 12:30 pianistė, baigusi M. K. L buvusių ansambliečių išliko lauke prie po šimtamečiais rius kun. Kęstutis Rugevičius.
certu, vakariene ir šokiais. stalus (10 žmonių) galima jau
Muziejus yra Kauno Maironio
Koncertą atliks „Dai navos" dabar užsisakyti pas Almą vai. p.p. vyks „Draugo" dien Čiurlionio menų gimnaziją, nenutraukiamas dvasinis ry medžiais sustatytų stalų.
literatūros muziejaus filialas.
raščiui paremti lietuvių kom 1995 m. tobulinosi tarptauti šys, dėl to I m . rugsėjo 6 die
ansamblio vyrų oktetas, vado Jankienę, tel. 810-979-7418.
Pavalgius ir atsigaivinus, Šiame keturių kambarių bute
vaujamas Dariaus Polikaičio.
Kviečiame visus* pasižymėti pozitorių ir operų/operečių iš niuose meistriškumo kursuose nos saulėtą popiete įvyko „bu
Šokiams gros Rimo Kaspučio šias datas ir paremti mūsų traukų koncertas. Maloniai („Internationale Meisterkurse vusių čiurlioniečių" gegužinė. Vladas Plečkaitis su kelių an J. Tumas-Vaižgantas gyveno
sambliečių talka išdalino la nuo 1920 iki 1933 metų.
orkestras „Romantika". Poky- vienintelį dienraštį „Draugą" kviečiami Los Angeles ir apy fuer Klavier") Šveicarijoje ir
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KETURIASDEŠIMTIES METŲ

Danutė

Diktuoti lengva,
prisitaikyti — sunkiau

EDMUNDAS P . Č A P A S
eilė, aš išdidžiai pareiškiau,
kad užaugęs norėčiau būti ere
lis. (Tuo metu nežinojau, kad
ateityje, vieną dieną, iš tikrų
jų būsiu karininkas, tik laips
niu tesiskiriantis nuo JAV
pulkininko, ant kurio antpečių
yra erelis!)
Stovyklavimas
Dainavoje
buvo mano pirmas kartas, kai
gyvenau gamtoje be tėvų, be
savo namų, kurių beveik visą
tą laiką labai ilgėjausi. Buvau
penkerių metų, jauniausias iš
visų stovyklavusiųjų, per ma
žas, k a d įvertinčiau lietuvių
kultūros paveldėtas vertybes,
per j a u n a s , kad suprasčiau
draugystės reikšmę.
Ateitininkai Dainavoje kas
met vasarą rengia vienos sa
vaitės Sendraugių stovyklą. Iš
anksto buvau pakviestas at
vykti į tokį Sendraugių su
sibūrimą ir papasakoti įspū
džius, kuriuos patyriau, dirb
1957 m. buvau atvežtas į damas ir gyvendamas su šei
dviejų savaičių stovyklą, ku ma Lietuvoje (mano pokalbio
rioje tuomet stovyklavo apie pavadinimas buvo: „Tarp dvie
120 vaikų. Negalėčiau tiksliai jų tėvynių"). Taigi, praėjusią
pasakyti, kokia organizacija liepą, po 40-ies metų, aš „grį
tada buvo surengusi šią sto žau" — šį kartą su žmona ir
vyklą, tik gerai atsimenu tris dukrele — į Dainavą.
seseles vienuoles ir tai, kad
Atvykęs supratau, kad Sen
kiekvieną dieną būdavo pake draugių stovykla — tai dauge
liamos ir nuleidžiamos Lietu lio senų draugų ir jų šeimų,
vos ir JAV vėliavos. Šių ce neretai net trijų kartų (vaikų,
remonijų metu visi giedoda
tėvų ir senelių) kasmetinis
vome Lietuvos himną ir daž
suvažiavimas. Įsitikinau, kad
nai s i e t u v a brangi". Atmin
ši stovykla savo visa esme re
tin įsirėžė kasdieniniai žygiai
miasi sena draugyste ir stip
maudytis į kitoje ežero pusėje
riomis šeimomis. Daugeliu at
įrengtą paplūdimį. Įstrigo ir
vejų persipynusios šeimos ir
daugybė vakarų prie laužo,
draugystė gyvuoja tarp kelių
kur lietuviškai dainuodavome
ir klausydavomės
pasakų. miestų. Geriausiai buvo atsto
Vykdavo įvairiausi žaidimai, vaujama trims miestams —
iš kurių mėgstamiausias buvo Clevelandui, Detroitui ir Čika
jivadratas". Buvo ir tokių da gai. Beveik visi automobiliai,
lykų, kurie nepatiko: uodai iš kurių maždaug pusę sudarė
vakarais ir įkyrūs vabzdžiai daugiaviečiai furgonai (vans),
dieną; rūgpienis ir kepenėlės, turėjo Ohio, Michigan arba Il
kurių gaudavome valgykloje, linois valstijų numerius.
Šeimų apgyvendinimas buvo
ir tai, kad vyresni vaikai ne
priimdavo manęs į jų žaidi puikiai sutvarkytas — tėvai ir
vaikai viename kambaryje, o
mus.
seneliai atskirai. Mūsų šeimai
Nors kasdien vykdavo įvai buvo gera proga susipažinti su
riausi renginiai, po kelių die Dainavos stovyklos gyvena
nų ėmiau nuobodžiauti. Pra mųjų patalpų įvairove: pirmą
dėjau „keliauti", smalsiai ty naktį nakvojome dviejų kam
rinėdamas visus stovyklavie barių (su atskiru vonios kam
tės kampus, kartais vienas, bariu) bute, kuris paprastai
kartais su kitu išdykėliu. skiriamas stovyklos adminis
Ėmiau krėsti išdaigas: mėty tracijai; kitas tris naktis pra
davau akmenukus pro atida leidome įprastame kambarė
rytus langus (viduje tuo metu lyje, buvusiame berniukų „ba
vykdavo susirinkimai) ir žais rake" — pastate, kuriame gy
davau prie sukrautų šiukšlių venau ir 1957 m.; ir paskutinę
dėžių (kartą vieną didelę naktį miegojome mažyčiame
krūvą buvau net uždegęs*. J
pagalbiniame
kambarėlyje,
pirmosios savaitės pabaigą
prisiglaudusiame buvusiame
stovyklos vadovai pradėjo dau
mergaičių „barake". Mes bu
giau skirti dėmesio man ir val
vome labai patenkinti, gavę
gykloje sodindavo mane prie
nakvynę po stogu — tai kur
saro stalo. Per vienus pietus,
kas geriau, negu palapinėje
kiekvienas vaikas turėjo atsis
kovoti su uodais!
toti ir pasakyti, kuo jis norėtų
Sendraugių stovykloje susi
būti užaugęs. Kai atėjo mano
rinko apie 75 suaugusieji ir

Mažai k a s pasikeitė Daina
vos stovykloje nuo 1957-ųjų
metų, kai ji buvo atidaryta. Ir
šiandien tebėra mažas ežeriu
kas su nedideliu paplūdimiu
stovyklos viduryje. Jį tebesupa tos pačios apvalios kal
velės, nuo kurių atsiveria ža
liuojančios pievos, užsibai
giančios tankiais miško plote
liais iš visų stovyklavietės
pusių. Tokį gamtovaizdį gali
išvysti daugelyje Lietuvos vie
tovių.
. Nuo 1957-ųjų metų tebestovintys stovyklos pastatai at
naujinti, pastatyti keli nauji,
įrengtos ir dvi teniso aikšte
lės. Šiandien čia išvydau ir
naujus meno kūrinius, kurių
nebuvo prie- 40 metų: pa
minklą Romui Kalantai, šešis
didžiulius puoštus kryžius ant
kalnelio ir medžio skulptūras,
rymančias prie įėjimo į Daina
vos žeme.

Baltieji rūmai Dainavoje.

maždaug 100 vaikų. Visi vai
kai labai gerai elgėsi — po
daugelio metų turėjau retą
progą būti tokių gerų vaikų ir
tokiame gausiame
būryje!
Kasdien rytais ir vakarais vai
kai dalyvaudavo įvairiausiose
sporto varžybose, žaidimuose,
dainavimo, meno ir rankdar
bių pamokėlėse. Apie dešimt
paauglįų padėjo stovyklos va
dovams rengti visus užsiėmi
mus. Suaugusieji irgi nenuo
bodžiavo — nuolat vykdavo
paskaitos, choro, vakaro pasi
rodymų ir vaidinimų repetici
jos.

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
VASARA TRUMPA O
jų klubą. Tačiau mes jau burVYKIU DAUG
vome apsisprendę...
Po sėkmingo sezono norma
liai kamuolys atsiduria lenty
noje, o žaidėjai kur nors plia
že. Tačiau FCM klube ir mūsų
gyvenime įvykiai lipo vienas
ant kito.
Pradžiai mus aplankė Mila
no „Olympia" krepšinio ko
manda, tuo metu viena stip
riausių Europoje. Po įtemptos
ir geros kovos italai iškovojo 3
taškų pergalę. Matyt, palikau
gerą įspūdį, nes po poros
metų, jau mums ruošiantis
keliauti į JAV, iš italų amba
sados telefonu pranešė, kad
Milano klubo atstovai nori
kalbėti su manimi ir kviesti į

Bindokienė

Iškilmės kun. J . Petrošiui
1949 m. vasara Joanai buvo
visuomeninio darbo pradžia.
Mūsų apylinkėje gyveno kelios
dešimtys lietuvių. Jie turėjo
net valdybą, kurios sekretorė
buvo Joana. Keletas jų buvo
grįžę iš Prancūzijos svetim
šalių legiono, o du mokėsi
Strassbourgo kunigų semina
rijoje. Vienas jų buvo Jonas
Petrošius, puikus žemaitis,
net gyveno netol* manęs Tel
šiuose ir ten pradėjo studijas
seminarijoje. J a s baigė Strass
bourgo seminarijoje. Ta proga
mūsų valdyba, o labiausiai

Apskritai man patiko, kad ir
anksti rytą ir po pietų, ir vėlai
vakare galėjai laisvai pasi
rinkti, ką veikti. Buvo pakan
kamai vietos pabėgti nuo
šurmulio ir užtektinai laiko
ilsėtis pagal asmeninius ar
atskiros šeimos pomėgius. At
sirado net progų dviems trims
tėveliams
pasprukti
žaisti
savo mėgstamą golfą!
Stovykloje jautiesi saugiai ir
gali visiškai atsipalaiduoti.
Nemačiau nė vieno rūkančio.
Tik kelis k a r t u s mačiau ra
gaujančius truputį vyno, alaus
ar krupniko. Trankią ir garsią
rokenrolo muziką girdėjau tik
vienintelėje vietoje: valgykloje
jos klausėsi ten dirbantys ber
niukai.
Vakarais vyko visų stovyk
lautojų pasirodymai. (Vieną
vakarą ir aš pabandžiau vy
resnius vaikus pamokyti veng
rų liaudies šokio žingsnelių.)
Mūsų paskutinį vakarą jau
nystės draugai maloniai nu
džiugino, surengdami netikėtą
šventę mano žmonos gimta
dienio proga. Nors tik pusva
landį, bet labai smagiai pašo
kome polką ir valsą ant žolės,
džiaugsmingai skambant Vy
tauto Kernagio dainoms. Po to
kiekvienas turėjo skubėti į
savo repeticijas.

lietuviškų dainų. Valgis buvo
neišpasakytai skanus, ir norė
jau, kad jo nebūtų tiek daug!
(Triskart per dieną mus gau
siai maitindavo ir dukart gau
davome lengvai užkąsti — vai
sių ir pieno su sausainiais
arba pyragu.)
Kasdien po pusryčių stovyk
lautojai buvo kviečiami į pas
kaitą. Iš visų šešių įvykusių
paskaitų trys buvo apie Lie
tuvą, kurias pateikė ten il
gesnį laiką gyvenę ir dirbę
Amerikos lietuviai. Girdėjome
paskaitą apie Lietuvos amba
sados Vašingtone veiklą eko
nomikos klausimais, klausė
mės kunigo, prieš kelerius me
tus atvykusio dirbti iš Lietu
vos, kalbėjusio apie išpažintį
ir dalyvavome
diskusijoje,
kuri išsivystė po vienos iš
Ateitininkų sąjungos vadovių
pasisakymo. Sendraugių sto
vykloje sutikau daug drau
giškų, gabių ir išsilavinusių
žmonių. Buvau laimingas, kad
t a r p jų turiu daug artimų
draugų!

Sendraugių stovykloje buvo
labai daug dainų ir daugybė
maisto. Visos dainos buvo gra
žios, tiktai retkarčiais troš
kau, kad skambėtų daugiau
Joana, gavo pasireikšti. To
jauno kunigėlio pirmosios šv.
Mišios buvo Thann (netoli
Mulhouse) bažnyčioje, o pri
ėmimas ir vaišės mūsų bute.
Joanai tai buvo pirmas di
džiulis egzaminas, kaip orga
nizatorei ir šeimininkei. Ir ji jį
išlaikė penketukais... Tose
iškilmėse ir vaišėse dalyvavo
ir Lietuvos pasiuntinys Pran
cūzijai dr. Stasys Bačkis. Su
juo tada užmezgę pirmą pa
žintį, ne kartą jį aplankėme
Paryžiuje.
Su kunigu Jonu Petrošiumi
tebesame artimi iki šių dienų.
Jau beveik 50 metų kaip jis
pasišventusiai dirba bažnytinį
ir visuomeninį darbą su Pa
ryžiaus ir visos Prancūzijos
lietuviais. Jis visuomet paglo
boja atvykusius į Paryžių mū
sų draugus, jis suruošė pri
ėmimą mūsų krepšinio rinkti
nei. J a u keletą kartų mes jį
aplankėme Paryžiuje, aplanko

1957-aisiais idilišką Daina
vos tylą kartkarčiais trikdyda
vo švilpukų garsai; šios Sen
draugių stovyklos kaimišką
ramybę nuolat pertraukdavo
rago
trimitavimas. Šaižūs
rago signalai kartais iki ašarų
išgąsdindavo netoli buvusius
mažamečius vaikus. Žinoma,
ir t a d a , ir dabar šie „instru
mentai" skelbė stovyklauto
j a m s vis naują veiklos fazę ge
rai suplanuotos dienos ritme.
Ir prieš 40 metų, ir dabartinė
stovykla, turėjo daugybę pro
gramų, ir didžiulį kiekvieno
stovyklautojo troškimą visur
dalyvauti.
Dainavos stovykloje ir 1957
m., ir 1997 m. buvo keliamos
ir nuleidžiamos JAV ir Lietu
vos vėliavos, ir šių ceremonijų
metu buvo giedamas Lietuvos
himnas. Sendraugių stovyk
lautojai vėliavos nuleidimo
metu giedodavo Ateitininkų
himną.
1957 m. Lietuva nebuvo lais
va, ir viso pasaulio lietuviai

nu.natė, jog reikės ilgos kovos,
kad būtų sugrąžinta neprik
lausomybė; 1997 m. Lietuva
yra laisva, ir lietuviai abipus
Atlanto sunkiai gali pamiršti
sovietinę Lietuvą.
1957
m. ejo
maždaug
aštuntieji mano tėvų. kartu su
tūkstančiais kitų lietuvių, pri
verstų pasitraukti, gyvenimo
metai JAV žemėje; tada jie
nežinojo, kada galės sugrįžti į
laisvą Lietuvą. 1997 m. skai
čiuojame irgi maždaug aštun
tuosius metus, kai Lietuvoje
prasidėjo sėkmingas judėji
mas dėl nepriklausomybės;
šiandien daugelis mano tė
velių kartos Amerikos lietuvių
nesiryžta grįžti į Lietuvą ar
net aplankyti. (Nors mano
tėvai kasmet sugrįžta gyventi.
o kiti pažįstami net visam lai
kui ir net dirbti į Lietuvą!)
1957 m. Amerikos lietuviai
turėjo du pragmatiškus tiks
lus, primygtinai
reikalau
jančius išlaikyti lietuvybę: su
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės parama geriau prisitai
kyti bei veikti Amerikos visuo
menės aplinkoje, ir palaikyti
gyvą viltį — ir net priartinti
galimybes — atgauti Lietuvos
nepriklausomybę.
Dainavos
stovyklos įkūrimas buvo vie
nas iš puikiausių pavyzdžių,
įrodančių šių siekių rimtumą
ir nuoširdumą. Šiandien, be
abejonės, daug Amerikos lie
tuvių dar vis tebesistengia
išlaikyti lietuvių kultūrą, bet
mažiau iš jų tai daro, turė
dami geriau prisitaikyti prie
Amerikos gyvenimo sąlygų.
Žinoma, visai nebeliko tokių,
kurie tai darytų dėl Lietuvos
nepriklausomybės atgavimo.
Man atrodo, kad daug Ameri
kos lietuvių yra labiau pasi
šventę jų gerai įsitvirtinusiai
Amerikos lietuvių bendruome
nei ir mažiau naujai, laisvai,
posovietinei Lietuvai, dėl ku
rios jie atrodo sutrikę ir pa
simetę. Kokią lietuvių kultūrą
jie siekia išsaugoti iš tikrųjų 0
'Nukelta j 4 psl.)

ginklų gaminimo bei ban
dymų sutarties likimą. Toji
milžiniška skola Jungtinėms
Tautoms jau seniai bado pa
saulio akis ir JAV vyriausybės
sąžinę. Nors jos mokėjimas
sąlygojamas su tam tikrais pa
keitimais JT vidinėje struk
tūroje, kurių reikalauja JAV
prieš pradedama vykdyti savo
įsipareigojimą, tačiau tai su
sieta ir su Atstovų rūmų opo
zicijos tvirtu
nusistatymu,
kad Amerikos biudžetas ne
leidžia tokią sumą skirti JT
išmokoms. Šiuo metu sutinka
ma duoti apie 800 milijonų do
lerių, bet reikalaujama, kad
skola būtų sumažinta ir aps
kritai JT narystes mokestis
gerokai apkarpytas. Net ir
vadinamos turtingosiomis, di
džiosios valstybės, kaip JAV.
nepajėgia ant savo pečių nuo
lat nešti neturtingąsias, kurių
vis daugiau atsiranda J T gre
Kiekvienas JAV prezidentas tose.
stengiasi palikti savo žymę
Pastaruoju metu J T susi
pasaulinės
politikos eigoje.
laukia nemažai kritikos JAV
Ne visiems ir ne visuomet tai
Kongrese, nes per ilgai užpavyksta, vienok galbūt nie
sidelsė
numatytos
vidaus
kas taip nesistengia, kaip da
struktūros reformos. Kol jos
bartinis Bill Clinton. J i s
nebus vykdomos, tol JAV su
bičiuliaujasi su Rusijos Boris
laikys savo skolų mokėjimu.
Jelcin, mėgina prie pasita
Taip
pat reikalaujama, kad
rimų stalo vel sugrąžinti Iz
Amerikos
nario mokestis butų
raelio Natanyahu ir palesti
sumažintas
nuo 25 iki 20
niečių Arafat, siunčia Ame
proc.
J
T
metinio
biudžeto
rikos karius į Haiti, Somaliją.
Vienok
tai
ne
taip
lengva,
nes
Bosniją, Persų įlanką... Pri
turi
šias
sąlygas
priimti
ir
kiti
simenant, kad Bill Clinton
prieš išrinkimą JAV preziden J T nariai. Daugelis tiki, kad
tu pirmam terminui buvo tik JAV stengiasi išsisukti iš savo
vienos, nelabai pasižymėju įsipareigojimų, o skolos ne
sios pietinės šio krašto valsti mokėjimas yra tik tarptauti
jos gubernatorium, tai tikrai nio masto šantažas.
nemaža atsakomybės našta,
Branduolinių ginklų bandy
kurią jis palyginti neblogai mo ir gaminimo s u t a r t į prez.
tempia, nepaisant nuolatines Bill Clinton pasirašė kartu su
kritikos ir opozicinės partijos 145 kitomis valstybėmis, vie
daugumos Atstovų rūmuose.
nok ji dar nėra ratifikuota,
Vienok Amerikos svarba bei nes tam reikia 44 valstybių
įtaka pasauliniu mastu turi ir patvirtinimo, o iki šiol sutartį
neigiamų bruožų, nes dažnai ratifikavo vos keturios. Prez.
vadovaujamasi nuomone, kad Clinton savo kalboje pabrėžė,
„kieno galia, to ir valia". Rei jog dėsiąs visas pastangas,
kalaudama įvairių nuolaidų ir kad Atstovų rūmai artimiau
įsipareigojimų vykdymo iš ki siu metu sutartį ratifikuotų ir
tų valstybių, JAV sau tos tai tuo pagreitintų jos įgyven
syklės netaiko, besidangsty- dinimą. JAV parodant pa
dama pasiteisinimais ir atsi vyzdį, be abejo, šis svarbus
kalbinėjimais. Vienas to ne žingsnis i saugesnę mūsų pla
bus
greičiau
noro prisitaikyti
pavyzdys netos ateitį
žengtas.
buvo visai neseniai, Amerikai

Pasaulinio masto politikoje
JAV ne tik save laiko, bet ir
kitų laikoma, pagrindiniu va
rikliu, nuo kurio dažnai pri
klauso, kuria linkme ta politi
ka pakryps. Šio šimtmečio ei
goje JAV ne kartą yra pasi
naudojusi turima įtaka. kad.
nuomonių
skirtumui
pasi
reiškus politinėje arenoje, iš
eitų laimėtoja.
Galima sakyti, kad Ameri
kos vyriausybei tenka dviguba
rolė: rūpintis krašto vidaus
reikalais ir sėkmingai vairuo
ti globalines politikos vingiuo
tais keliais. S u n k u
būtų
spręsti, kas pareikalauja dau
giau pastangų ir sugebėjimo,
todėl labai svarbu, kad as
muo, stovintis prie valstybės
vairo, tvirtai jį laikytų savo
rankose ir turėtų bent apy
tikrį įžvalgumą, kokią įtaką
ateičiai turės vienas ar kitas
politinis ėjimas.

atsisakius įsijungti į t a r p t a u 
tinį rūpestį dėl žemės pa
viršiuje paslėptų minų už
draudimo.
Šios savaitės
pirmadienį
prez. Clinton kalbėjo J u n t i n i ų
Tautų generalines asamblėjos
52-tojoje sesijoje New Yorke.
Kaip buvo laukta, jo pagrin
dinė tema sukosi apie nesu
mokėtą
JAV
skolą,
jau
išaugusią iki pusantro mili
jardo dolerių, ir branduolinių

Labai svarbus prezidento
kalbos punktas buvo siūlymas
nedelsiant įkurti tarptautinį
tribunolą, kuris baustų nusikalstančius žmogaus teisėms,
nepaisant, kuriame krašte jie
bebūtų. Iki šiol teismai šiems
nusikaltėliams buvo rengiami
nenuosekliai ir nelabai efek
tingai. T a r p t a u t i n ė teisingu
mo institucija darbą pagrei
tintų ir padarytų veiksmin
gesnį.

jį ir mūsų draugai prancūzai.
Tai mielas žemaitis kunigėlis,
atsidavęs Dievui ir lietuviš
kam darbui. Visada džiaugia
mės jo atsiustomis kalėdinė
mis plotkelėmis.
Tokia buvn tuo metu pa
dėtis, kad Joana dirbo „išsi
juosusi" toms iškilmėms, o aš
negalėjau padėti. Mat FCM
klubas, taip staiga atsiradęs
ant Prancūzijos ir Europos
žemėlapio, gavo kvietimą ke
lioms rungtynėms į Ispaniją.
Kaip nevažiuosi? Čia lyg ir at
lyginimas komandai už gerą
sezoną. Aišku, klubo valdyba
nieko nežino; > apie mūsų lie
tuviškas iškilmes.
Turėjau keliauti su koman
da. Kas įdor.u, kad keliavau
su lietuvišku pasu ir be jokių
problemų. Pati išvyka paliko
daug prisimnimų ir savo
tiškai įdomu(Bus daugiau)
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LIŪDNA ^KULTŪROS
ŽIDINIO" PADĖTIS
NEW YORKE

MISCELLANEOUS

atfDlNYJ

U M K K MALTOM
7*22 S.
4M5S.

L a i s v ė s Ž i b u r i o r a d i j o p r o g r a m o s v e d ė j o R o m o Kezio in
t e r v i u s u „ K u l t ū r o s ž i d i n i o ' ' t a r y b o s p i r m i n i n k u dr.
J o n u Bilėnu

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

R E A L ESTATE

GREIT
PARDUODA
^

!•

RE/MAX
REALTORS

(773)586-5959
— Girdėjome, k a d užpePagal advokatus, „injuncJei norit* parduoti ar pirkti namus
(708)425-7161
r e i t a s a v a i t ę ( l i e p o s p i r  tion" yra būtina ir todėl, kad
ta****** i Danutę Mayer. Ji professjonaiial, sąžiningai ir as
moje p u s ė j e ) KŽ-io T a r y b o s pranciškonai, sutarčiai pasi
RIMAS L STANKUS
meniškai patarnaus. įkainavimas
a t s t o v ų f i n a n s i n i s p a s i t a r i  baigus, KŽ-io
korporacijos
vaitui.
m a s s u p r a n c i š k o n u p r o  naudojimasis savo patalpo
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
vincijolu P l a c i d u B a r i u i r mis būtų savaime užtikrintas
• Perkame ir parduodame namus
t ė v u P r a n c i š k u m G i e d g a u - bylos proceso laiku.
•
Pensininkams nuolaida
du buvo sunkus.
TAISOME
Kitas svarbus reikalas bylos
— Teisybe. Tame posėdyje proceso laiku yra finansinių
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
tėvai pranciškonai buvo, sa dokumentų pateikimas teis
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS,
MISCELLANEOU8
l
ŠILDYMO SISTEMAS,
kyčiau pikti. Provincijolas per mui dėl sklypo pirkimo, visų
«C*5*>>*"*i
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.
skaitė apie 10 savo naujų nu pastatų statybos, bingo grupių
ELEKTROS
H. Deckys >
IVEDiliAI—PATAISYMAI
tarimų, bet nedavė kopijos. surinktų sumų ir tų sumų
Turiu Chicagoa miesto leidimą.
Tei. 773-5854624
Sakė. kad KŽ-io korporacijai naudojimo pranciškonų papil „Kultūros Židinys" dešimtmečiais buvo lietuvių kultūrinio, visuomeninio ir organizacijų veiklos centras New
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
neduos jokių dokumentų. Ope domų statybų reikalams. Fi Yorke.
garantuotai f sąžiningai.
773-77*4313
ruos tik pranciškonų garbės nansiniai
dokumentai yra
Nerūkantis pensininkas
t a naujas lietuvių emigrantų
KLAUDIJUS PUMPUTIS
žodžiu.
svarbūs, nes jie nustato viso
antplūdis į Ameriką, siūlantis
ieško kambario su
Pranešė, kad sutarčiai pasi turto bendrą pasidalinimą.
naują viltį tęsti ir išlaikyti, o
AUTOMOBILIO, NAMU SVBKATOt,
virtuvės privilegija.
baigus ateinančių metų spalio
IBGYVYSteDIUUJOauS.
gal
net
ir
atgaivinti
lietuvių
— K o k i o s y r a bylos lai
Agentas Frank Zapoas r OS. Mgr. Auk**
mėnesio gale, pranciškonai
Skavnttntr. 9 v.r. arba 9 v.v.
kultūrą
Amerikoje!
mėjimo perspektyvos?
S. Kane * • * • H a f r i S
parduos visas patalpas be jo
Be abejonės, Dainavos sto
TaL77W72-t248
FRANK ZAPOUS
— Laimėjimo perspektyvos
Seniai, labai seniai, v i e n ą telefono ragelio. Pagalvojau,
kios kompensacijos KŽ-io kor
3208 1/2 Weet»6-h
vykla gyvuos ir klestės d a r il
poracijai. Taip pat jie sakė, yra geros. Pirmiausia, kai ku vakarą nusipirkau l a i k r a š t į tebūnie! Pasirodo, jog kiti ki- gai, kaip svarbus lietuvių kul
Ralkaltngoa motery* namų
TeLf70a)4344W
• (773)5*i-M*4
kad tada n u t r a u k s visus ry rie nuomos sutarties paragra (dienraštį)irjame r a d a u g e r a i t a i p galvoja. Vienas latvių tūros centras Amerikoje. Sto valymui. Vi«na moteris valo po vieną
namą. Savaitinė alga $376. Kambarys
skaitytojas, pasšius su KŽ-io korporacija, nes fai yra ypač nepalankūs KŽ-io parašytą straipsnį. J a m e b u v o tautybės
vyklos ir jos programų di
gyvanll bus parūpintas.
korporacija nustos egzistavu korporacijai, todėl teisme jie tiksliai apibūdinta Estijos, tebėjęs klaidą, m a t y t nebe- džiausias dėmesys tebėra ir
Panluoduivaririmnamų
Tai.
608-244*9393 arba
greičiausiai negalios. Be to, Latvijos ir Lietuvos p r a e i t i s ištvėrė neparašęs laiško. Jo bus skirtas jaunimui — padėti
si.
608-444-5126. Susikalbėti galima
apyvokos rakandus,
— K o k i a y r a KŽ-io p a  nuomos sutartį nutraukus, ji bei dabartis, įskaitant ir 1 9 4 0 p a s t a b a laiško forma, buvo Amerikos lietuvių vaikams su
lenkltkal. rusiškai arba angliškai.
daiktus.
okupaciją,, i š s p a u s d i n t a dienraščio laiškų
d ė t i s d ė l t o k i o t ė v ų p r a n  taip pat nustos galioti. Taigi m. prasidėjusią
vokti, vertinti ir išlaikyti tau
Kreiptis:
7131 S..
Ž-io laikina nuomininko rolė Man regis, jog tai buvo v i e n a s skyriuje,
ciškonų nusistatymo?
> keturių kambarių
tinės kultūros vertybes. Šio
geriausiai anglų kalba p a r a N e p e r seniai į m a n o rankas
nuo 10 vJ . Od 5 v.p.p.
l l l n r ploto gerai įrengtas ir naujai
— KŽ-io padėtis nėra leng užsibaigs.
darbo sėkmę didžia dalimi
šytų
straipsnių
apie
Baltijos
p
a
t
e
k
o
vieno
Čikagos
priesuremontuotas
butas
Vilniaus
Tuo
atveju
KŽ-io
nuosavy
va, nes KŽ-io korporacijoj su
lems, kaip plačiai naujieji lie
Lietuvė ieško darbo.
Skaitydamas
i r rniesčio laikraščio atskiri lacentre. Gedimino pr. 13 (salia
bės ir kitos teisės yra užtik valstybes.
tartis yra nepalanki Židiniui.
tuvių emigrantai bus sutikti ir
Vyriausybes
romų).
Norinčius
pirkti
gėrėdamasis,
neatkreipiau
a
t
i
į
.
J
s
e
užtikau
išsamiai
pa
UO
Turi patyrimo
Šių metų balandžio mėnesį rintos pranciškonų ir KŽ-io
įtraukti į bendruomenę ir kaip prašome kreiptis telefonu arba faksu
dėsnio dėmesio į straipsnio p a r a š y t ą straipsnį apie priešTP-nai j a u yra laišku pranešę, korporacijos pasirašytais do
plėsis Amerikos lietuvių puo
VTrtuje 2 -42-12-81
ligonių slaugyme!
antraštę, kurioje be kitų ž o - k a r i n i a i s laikais K a u n o mieskad kitų metų gale jie neat kumentais. Tie dokumentai
selėjami ir tvirtinami bei ku
džių, akis badė ,Balkan S t a - t e gyvenusio Japonijos diploTei. 773-254-3041
naujins KŽ-io sutarties. Ta buvo pasirašyti prieš laikiną
riami nauji ryšiai su Lietuvos
.Landscapjng
tes". Pagalvojaukad čia b u s m a t o Chiuhe Sugihara pasčiau taip pat tame laiške jie nuomos sutartį, todėl jų tei
atskirais žmonėmis ir institu bendrovės savininkas,
HkkofyrSDtilL
nesusipratimas, kažin kokio t a n g a s . K a i p žinia, šis japonas
nurodė, kad, pagal sutartį, sėtumą
kuris gautų veltui gyventi vieta už namų
cijomis.
negalės
nutraukti
s
redakcijos darbuotojo k a l t ė . 1940 m., prieš p a t prasidedant
priežiūros ir mažus remontų darbus.
KŽ-io korporacija turi pirmą nuomos sutartis. Kai kurie,
krautuvėms ir profesionalu
Niekam iš paskutinės Send
Pora kartų perskaitęs s t r a i p s - Lietuvos okupacijai, nekreip(ne daugiau kaip 5 vai. į savaite)
teisę pirkti visus arba bet kurį bet ne visi, šie dokumentai
raštinėms. Žemos kainos.
Mokestis už „laridscaping" $5.
nį, kuriame, dievaži, nebuvo d a m a s dėmesio į savo vyriau- raugių stovyklos nereikia pri
pastatą.
taikomi t u o atveju, jei pran
Kreiptis: K. Vėlius,
Oss
rJrbtM2vaMdieną.
jokios klaidos, negalėjau susi- sybės d r a u d i m u s , sudarė są- minti, k a d tebėra ir tikroji
Krek*: t a i 202-244-2373
Tei. 630-627-4536.
KŽ-io korporacija laišku for ciškonai neišsilaikys Brook- laikyti nepagalvojęs, kaip gali lygas t ū k s t a n č i a m s Lietuvos Dainava. Tas faktas, kad vie L.
maliai priėmė tą pirkimo tei lyne. Užpereitą savaitę mums redakcijoje dirbti žmogus, k u - ž y d u išvykti į užsienio val- nos savaitės stovykloje su
sę, jei taip — vadinama H U D sakė, kad pranciškonai nesi ris neatskiria Balkanų n u o stybea. Beje, prieš porą metų rengtos net trys paskaitos (iš
\ A I M O S U K T l ' V I S K O S K\YC< >^
arba (Housing Urban Develop- keis iš Brooklyno, kadangi t. Baltijos valstybių. Na, s a k a u , t e k o nugirsti, k a d Lietuvos šešių) apie Lietuvos gyveni
ment) federalinės
valdžios Giedgaudas bus iškraustytas į reikia telefonu paprašyti klai- valdžia, reikšdama pagarbą mą, rodo Amerikos lietuvių
! i ; i u n ; m i o s ..I )r;ni<M'"
agentūra duos Ž-iui tinkamą kurį kitą butą Brooklyne. I r dos pataisymo. Taip ir padą- S u g i h a r a i , jo vardu pavadino didelį susidomėjimą, dėmesį ir
atsakymą. Toks laiško atsaky nepaisant, KŽ-io nuosavybės riau. Atsiliepusiai moteriškai- v i e n ą K a u n o gatvę,
rūpinimąsi šiandienine laisva
mo būdas buvo būtinas, k a d ir kitų teisių laimėjimo per tei paaiškinęs, paprašiau a t i Cia minimą straipsnį papil- Lietuva.
sustabdytume
pranciškonų spektyvos y r a geros.
taisymo. J i padėkojusi už p a s - d 0 kelios nuotraukos. Vienoje
s e n d r a u g i ų " sąvoka aki
planą parduoti po sutarties
— K i e k t e i s i n i s p r o c e s a s tabą, sujungė su kitu, o šisai n u o t r a u k o j e matomas diplo- vaizdžiai siūlo seniems drau
nutraukimo.
galėtų užtrukti?
su trečiu asmeniu. To d a r n e - m a t a s S u g i h a r a ir jo žmona gams, užaugusiems Amerikos
— Jnjunction" procesas ar gana! Teko pakalbėti iš eilės Y u k i k o . Abu, pasirėdę šiltes- lietuvių bendruomenėje, pa
— Ką KŽ-io k o r p o r a c i j a
UETUVRJ TAUTOS SOVIETINIS NAIKINIMAS
ba uždraudimas parduoti bet su ketvirtu asmeniu. Šisai n i a i s drabužiais, stovi prie sidalinti Lietuvos naujieno
ketina daryti?
Arvydas Anusauskas
— Atsižvelgiant į tokią kon- kokias patalpas prasidės prieš mandagiai kalbėdamas, pažą- k a ž k o k i o parko geležinių var- mis. Visos šios naujienos tamfrontacinę pranciškonų laiky dabartinės sutarties nutrau dėjo atitaisyti antraštėje įsi- t u > 0 v a r t u o s e matomas dvi- •pa d a r vertingesnės, kai patei
Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama šioje knygo
seną. KŽ-io korporacija neturi kimą kitais metais. Jis gali brovusią klaidą. Rytojaus die- k a l b i s u ž r a š a s . I r būtent: „Ju- kiamos remiantis asmeniniu
je,
yra
pagrįsta
Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais doku
kitos išeities, ir todėl pereitą užtrukti arba trumpiau, arba ną nusipirkęs laikraščio vėles- <įen n i c h t zugaenglich" ir „Žy patyrimu iš Lietuvos. Kvies
mentais,
liudytojų
prisiminimais ir naujausiomis mokslo studi
savaitę pradėjo pasitarimus bent kokius 4 metus. Tas prik nę laidą ir ją pervartęs nuo d u m pristupn". Aišku, jog pir- čiau ir kitų Amerikos lietuvių
jomis".
su bylų arba litigacijos advo lausys n u o advokatų strategi pradžios iki pabaigos, neiš- m o j 0 užrašo žodžiai yra vo- bendruomenės
organizacijų
Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas.
katų firma dėl KŽ-io teisių ir jos ir nuo KŽ-io korporacijos ir kenčiau pusgarsiai nenusikei- k i š k i , o antrasis tai j a u tikrai (skautų, šokių ir dainų an
Chicago 1996; (494 psl.), kieti viršeliai.
bylos proceso
nuo t. pranciškonų laikyse kęs. Kodėl? Nagi nebeliko nei p a r a š y t a s n e lietuvių kalba, samblių, lietuvių studentų,
nos.
kvapo
anksčiau
mano
su
paT
a
č
i
a
u
teigiama,
kad
nuotrausporto klubų ir t.t.) buvusius
— Ką t a a d v o k a t u f i r m a
Kaina su persiuntimu JAV - $18.46
— K i e k t o k i a byla kai sigėrėjimu skaityto straipsnio! k a d a r y t a Lietuvoje ir užrašas ir dabartinius narius — jeigu
p a t a r ė KŽ-io k o r p o r a c i j a i ?
Illinois valstijos gyv. prideda $1.32 „Sales Tax"
Taip ir baigėsi mano nelemtas e s ą s vokiečių bei lietuvių kal- dar taip nedaro — panašiai
— Šiame pasikalbėjime pa n u o t ų ?
susiburti vienos savaitės sto
— J.B. Bylos priešteisminės
minėsiu kelis svarbesnius by
vyklai, ypač Lietuvoje! Stip
arba (pre-triaJ!1 dalies kaina teisybės ieškojimas. Tąsyk aš b a .
los uždavinius ar bruožus.
Kažin, ar k a s iš mūsų nepa riausia trauka tam būtų —
Pagal firmos advokatus, yra būtų apie 30 ai 40% visos by nutariau ateityje susilaikyti
svarbu paruošti teismui vadi los kainos. Visa bylos kaina, nuo bandymų atitaisinėti kita b a n d ė atitaisyti klaidingo tei senų draugų noras vėl susitik
GINTAUTAS IEŠMANTAS
naujienomis
namą „injunction" arba (rei kuriai uždėta dolerinė riba, taučių spaudoje pasitaikan gimo.'
P e t r a s P e t r u t i s ti, pasidalinti
Kauno elegija
čias
klaidas.
apie save bei šeimas ir juos
kalavimo) dokumentą, kuris yra žymiai mažesnė, negu
Anądien
panaši
klaida
buvo
Eilėraščiai.
Poema.
vienijantis
bendrumo
j
a
u
s
m
a
s
užblokuos visų patalpų parda buvo baimintasi Šio mėnesio
(Atkelta iš 3 p s U
Kaunas,
Atmintis,
1997, 40 psl.
padaryta
Čikagos
dienraštyje.
—
lietuviška
kilmė.
vimą iki teismo sprendimo. viešame Ž-io ir visuomenės su
ROMO KALANTOS ŽYGDARBIUI - 25
Tas bus svarbu po to, kai ki sirinkime, vykusiame „Kultū Šiuo kartu vietoje „Balkan"
buvo parašyta „Baltic". Tačiau A m e r i k o s lietuvių kultūrą? Ar
Ketvirtis amžiaus prabėgo nuo audringų 1972 matų
tais metai:- TP-nai nutrauks ros židinyje".
gegužės dienų, kai devyniolikmetis jaunuolis
aš
nebesusigundžiau
stvertis
P
A
L
A
N
G
O
J
E
N
Ė
R
A
t
ą
,
posovietinėje
Lietuvoje
te
KŽ-io sutartį
— Ačiū u ž pokalbį.
Romas Kalanta, apsipylęs benzinu,
T I K LOŠIMO NAMŲ
begyvuojančią? O galbūt tą,
susidegino už Lietuvos laisve.
k u r i n ė r a visiškai Amerikos
Gaunama Drauge
Pa;.inga, kaip jau tapo
lietuvių ir n ė r a visiškai poso
Kaina
3.00
JAV
dol. Su persiuntimu - 4.50 JAV dol.
įprasta, vasaros metu siūlo vi
vietinės Lietuvos?
1957 m. nedaugelis lietuvių sus įmanomus malonumus.
sM
e m i g r a n t ų n u m a t ė , kaip jų Kurorto pramogas galėtų pa
nebent
legalizuoti
b e n d r u o m e n ė ir kaip lietuvybė pildyti
s u m a ž ė s ir susilpnės Ameri lošimo namai, — rašo „Verslo
koje vos po kelių kartų. 1997 žinios".
m. Amerikos lietuviai gerai
Kainos Palangoje panašios
s u p r a n t a , kaip smarkiai su kaip ir praėjusiais metais. Už
mažėjo jų bendruomenė ir vienkartinį įvažiavimą į ku
Knygos į Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00.
kaip t i r p s t a lietuvybė pasku rortą reikia mokėti 15 litų.
tiniaisiais
dešimtmečiais. Dar prie įvažiavimo į miestą
Šiandien aiškiai galima numa pasitinka būrys privatininkų,
tyti, k a d panašiai, ir d a r grei kurie siūlo dienai lovą už 7-20
50 sv. maisto produktų $98.- Šventinis $39.čiau, lietuvybė nyks dar po litų. Viešbučiuose numeris
Įstaiga
Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
kelių generacijų. Kas tai įro kainuoja nuo 50 iki 1,000 litų.
Tei.:
d.
(813)360-9881, n. (813)360-1364.
do'' Lengva atsakyti klausimu:
Vien J . Basanavičiaus gat
kur y r a jaunimas? Tačiau ne vėse įsikūrė apie 30 barų ir
TRANSPAK, 4545 West 63rd St, Chicago, IL 60629
l.u-tuvii^u vi-ikl.i- n iki;i ne tik ..rnnrijų". bot ir ..mortg". kurios dirba paprastai užkulisiuose Čia būrelis tokiu
galime atmesti to fakto, kad kavinių. Papietauti daugelyje
..moliu". K.-itiiiii:m<Mu irt mukus Pasaulio lietuvių centro virtuvftje. 18 kaires: Irena Barzdukienė, Brone SatinusTelefonas: (773) 838-1050
šiandien Lietuva yra laisva ir vietų galima už 20 litų, alaus
kien'1. /.it.1 Dapkiene. Saliute t ndraitiene Rrone Nainienė, Raminta Sinkiene, Vile Marchertienė, Alė Kara
Atstovybe Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
kad pastaraisiais metais vyks- išgerti už 4-8 litus.
liūniene, Irena Sarapintene ir Maryte RuzgieneNuotr Baniutys K r o n i e n A s

iĮ&fr

£ * & . ; • » * : TfafcAsb^eP^

TARP MUSlj

KALBANT

TEISYBĖS BEIEŠKANT

DAINAVA

TRANSPAK

Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru.
Siunčiame baldus ir komercines siuntas.

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
dienos j gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
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PRISIMINIMAI APIE
DAILININKĄ KAZĮ ŠIMONĮ
KAZIMIERAS VALATKA
(Tęsinys)
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A.tA.
SOFIJA SLIVINSKIENĖ GALDIKAITĖ
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Kėdainių rajone, netoli Kra kaitų Kaune. Dailininkas ne
kių miestelio, gyveno dailinin buvo portretų specialistas, bet
ss* V
^3v"fl H *Jvao
ko jaunesnysis brolis kartu su Vydūną nupiešė savo stiliumi,
savo dviem sūnumi ir ište nors, kiek prisimenu, nebuvo
f1
#||
H M l •'
kėjusia dukra. Gavus prane labai patenkintas savo darbu.
šimą, kad mirė vienas sūnų,
Su juo buvo lengva ir gera
nuvažiavome į laidotuves. bendrauti. Jis pasakodavo ir
Brolio dailininkas nebuvo ma pasakodavo, ir retai kada pa
tės jau daug metų. Nors brolis vargdavo. Bepasakodamas mėg
ir jaunesnis, bet buvo labai su davo užsirūkyti, o jo rūkymas
vargęs, ligotas, o sūnaus mir buvo toks: lauždavo cigaretę
tis dar labiau jį sukrėtė, tad, per pusę ir dėdavo į mundšpagyvenęs vos metus, ir nu tuką su filtru, tad visos ciga
mirė. Netoli buvo ir Vosiliškiu retės užtekdavo dviem kar
bažnytkaimis, kur palaidoti tam. Traukdamas dūmą, sa Clevelando Dievo Motinos parapijos knygyną 11 metų tvarkė A. ir E. Mackevičiai, dabar šiam darbui
dailininko tėvai (Radviliškio kydavo: „Kaip fain užplėšti įsipareigojo D. ir D. Staniškiai. Iš k.: Andrius Mackevičius, Dalia ir Džiugas Staniškiai.
vieną kitą dūmą". Jis sakė,
raj., Būdai).
Nuotr.Vl. Bacevičiaus
kad
rūkyti
pradėjo,
tik
Vienos kelionės metu važia
Tačiau, kaip sake Ekonominių
vome pro Lietuvos šviesuolio būdamas 22 metų, kada orga
JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
tyrimų centro direktorius Ge
nizmas
jau
buvo
subrendęs
ir
Katkaus tėviškę. Dailininkas
diminas Rainys, Vilnius vieš
informacijos
skyrius
jaunam
patardavo
nepradėti
daug pasakojo apie šį žmogų.
bučių kambarių skaičiumi 3.5rūkyti
anksčiau,
nes
bręs
Algirdas
Rimas,
1711
Wainwright
Dr.
Reston,
VA
22090
Vosiliškiu kapinėse aplankė
4
kartus atsilieka nuo Helsin
tančiam
organizmui
rūkymas
Tel.: (700) 471-171".
me tėvų kapus, kapinės yra
kio, Prahos ar Budapešto.
labai
žalingas.
prie pat šventoriaus. Kapą
Kanados urbanistikos insti
dailininkas nesunkiai surado,
Dirbtuvė buvo jo šventovė.
darbuotojai. Neretai kreipiasi tuto ekspertai, dirbę kartu su
DAIKTŲ PAKUOTO J A I
nes tėvai palaidoti 1924 me Joje jausdavosi
pagautas
bankai, kai reikia pernešti sei Ekonominių tyrimų centro
LAUKIA
tais. Pagal dailininko suma šimoniškos šilumos". Dirbtu
fus.
specialistais, nelabai tiki, kad
PERSIKRAUSTYMU
nymą, buvo pastatytas ąžuo vėse ant sienų buvo iškabinti
Toliausiai gabenti daiktus Lietuvos viešbučiai pateikia
PAGAUSĖJIMU
linis kryžius, papuoštas lietu maži grafikos darbai ar taip
„svoritai" teko į Japoniją. Per tikslią informaciją apie užim
viška ornamentika. Kryžius įvairūs dailės kūriniai. Dirb
Lietuvoje daiktų pakavimas veiklos metu.s pora klientų pa tumą. G. Rainys irgi mano,
truputį pasviręs, o kapą, buvo tuvėse būdavo gera ne tik ir tarptautinių kraustymų reiškė pretenzijas dėl savo
kad jeigu Lietuvoje egzistuoja
matyti, kad po truputį kažkas pabūti, bet ir klausytis daili paslaugos dar naujiena. Val daiktų.
Kraustant
vieną šešėlinė ekonomika, galima
tvarko. Kryžių būtinai reikėjo ninko pasakojimo įvairiau stybėje veikia tik keletas tokia Phare darbuotoją į Dubliną,
įtarti, kad viešbučiai, slėpda
.remontuoti. Nuvykom pas kle siomis temomis. Labai daug veikla užsiimančių firmų. To sudužo dvi stiklines. įskilo pa
mi pajamas, nurodo mažesnį
boną kunigą Survilą. Jis pri- ateidavo žmonių pamatyti ir kiomis paslaugomis dažniau veikslo stiklas. Iš Argentinos
nakvynių skaičių.
rodė žmogų, kuris galėtų šį su juo pasikalbėti. Ateidavo siai naudojasi užsieniečiai.
tautietis Lietuvon gabenęs
Pasak G. Rainio, apie vieš
darbą atlikti. Žmogus sutiko mokytojai su vaikais. Jis visus
inkų civilizacijos iškasenų ko bučių „užslėptą ekonomiką"
„Respublikos"
priedas
„Aikš
sutvarkyti kryžių. Suderėję, priimdavo, pasakodavo atsi tė" rašo apie tokių paslaugų lekciją, apžiurėjo daiktus ir
galima kalbėti ir dėl to, kad
palikę avanso ir nustatę ter tikimus iš savo vaikystės, jau- firmą „Svorita". Firma dirba pastebėjo
daug
įbrėžimų. Lietuvos viešbučiuose nak
nystes,pagrodavo
citra,
padai
miną, išvažiavome. Po nusta
pagal vakarietiškus standar Vėliau jis pareikalavo draudi vynės kainos yra didesnės,
tyto termino vėl atvažiavome į nuodavo. Vaikai klausydavo tus. Gavę užsakymą, firmos mo bendroves sumokėti tūks
negu Europos valstybėse, nors
Vosyliškius. Kryžių radome įdėmiai, nenuleisdami akių darbuotojai atvažiuoja pažiū tantį doleriu kompensacijos.
jos
ir neatitinka teikiamų pas
sutvarkytą, suremontuotą ir iš» nuo gerojo dailininko ir sene- rėti, kiek daiktų reikės gaben Klientui pageidaujant, ben
laugų
kokybės.
lio
su
barzdele
iš
pasakų
tiesintą. Kryžiaus apačia su
ti, nustato jų tūrį, svorį. drovės gabenami kroviniai yra
„Jei
viešbučiai iš tikrųjų bū
šalies.
Nemačiau
nei
kartą,
tvirtinta betonu ir jau atrodė
Smulkūs daiktai kraunami į apdraudžiami.
tų
užimami
tik 34 proc., jie
visai neblogai. Atnaujinta len kad jis būtų supykęs ar blogos specialias dėžes, didesniems
„Truputį
per
vėlai
ėmėmės
mažintų
nakvynės
kainas ir
telė, kur pažymėta tėvų mir- nuotaikos. Tik kartais po vietoje daromi specialūs įpa
šio
verslo.
Žydų
kraustymosi
į
ieškotų
būdų,
kaip
pritraukti
tokių susitikimų jausdavosi
tfeVdatos.
kavimai. Kiekvienas dūžtantis Izraelį įkarštis praėjo, lietu klientų, — sakė G. Rainys. Pa
Šios išvykos metu dailinin pavargęs.
daiktas bei knygos suvynioja
Daug žmonių norėjo įsigyti mos į atskirą popierių, pa viai išeiviai tėviškėn nenoriai sak jo, nors Vilniaus viešbučių
kas labai norėjo nuvažiuoti į
grįžta", — juokavo firmos pre administratoriai teigia, kad
sodybą, kurioje ilgą laiką gy Šimonio tapytus paveikslus, o veikslams daromos specialios
zidentas Sigitas Klimašaus tik per tarptautines „Agroveno. Ji yra visai netoli Vosy jis, kiek sveikata leisdavo, dėžės. Vieno kubinio metro
kas.
Balt" parodas nebelieka laisvų
liškiu, tad nesunkiai radome. tapydavo, pats įrėmindavo, daiktų išardymas, supakaviTRŪKSTA
KELIŲ
kambarių, dažnai net ir žiemą
suvyniodavo
į
popierių
ir
perSodyboje dar buvo šulinys ir
mas ir pergabenimas kainuoja
ŠIMTU VIEŠBUČIŲ
svečiai negali rasti vietos nak
^svirnas, kurie mena laikus, rišdavo virvele.
iki 400 litų.
vynei. Didelės nakvynės kai
Vieną kartą, atliekant Šią
^JFaf -dailininkas ten gyveno,
Firma 90 proc. užsakymų
Norint, kad valstybėje būtų nos rodo ir tai, kad dar nėra
tuoj po 1914 metų. Gyvena procedūrą, buvo likęs gan il
mas namas ir tvartai jau per gas virvutes galas, kuris gauna iš užsieniečių. Pagrin sėkmingai plėtojamas turiz pakankamai viešbučių ir kon
statyti, šiuo metu gyvena visai mėtėsi ant grindų. Dailinin diniai užsakovai — Vokietijos, mas, o iš užsienio atvyku kurencijos tarp jų.
svetimi žmonės. Be to, daili kas, norėdamas pasisukti, Prancūzijos, Italijos ambasadų siems svečiams neiškiltų nak
Rima Jakutytė
vynės problemų, iki 2015
ninkas rado prie šulinio sesers užkliuvo už virvutes susipai
metų
Lietuvoje
turėtų
atsiras
lengvai
užnešėm
dailininką
į
Izabelės pasodintą beržą, ku niojo kojos ir pargriuvo, o
ris buvo apdegęs, nuo kadaise griūvant susilaužė koją prie IH aukštą, kur jis gyveno Kęs ti apie 200 naujų viešbučių.
Mažeikių savivaldybė pas
degusio netoli jo ūkinio pasta klubo. Lūžis buvo pavojingoje tučio gatvėje. Nors ligoninėje Tokią prognozę padarė Ekono
to. Svirnas atrodė dar labai vietoje. Greitai buvo nuvežtas jį gerai gydė, rūpinosi, sudarė minių tyrimų centras, rengęs kelbė labdaros savaitę ir pak
gerai, nors, pagal dailininką, į, tuo metu vadinamą, I Tary geras sąlygas, bet buvo labai turizmo Lietuvoje plėtros pro vietė visus geros valios žmo
jam daugiau kaip šimtas binę ligoninę (R. Kryžiaus) patenkintas, kad sugrįžo į na gramą. — rašo .,Lietuvos ry nes invalidų, daugiavaikių ir
kitų nepasiturinčių žmonių
metų. Gaila būtų, jei jis dabar Laisvės alėjoje. Kojos negalėjo mus, kur bus rūpestingai tas".
Šiuo metu Lietuvoje veikia vaikams atiduoti nebenaudo
jau nugriautas, o galėtų dėti į gipsą, tai turėjo ilgą prižiūrėtas savo marčios Jani
daugiau kaip 150 viešbučių, jamus drabužius, batelius,
nos.
Rumšiškių muziejus juo pasi laiką gulėti.
juose
yra apie 5.000 kamba mokyklos reikmenis, pagelbėti
naudoti ar palikti kaip vie
Dailininkas jau negalavo,
Skyriaus vedėjas, gerbda
tines reikšmės- architektūrinį mas dailininką ir jo amžių, pa buvo silpnos sveikatos. Labai rių. Vidut;niškai per metus jie kitais galimais būdais, kad šie
paminklą. Jau po dailininko guldė į atskirą palatą. Daili norėjo nuvykti kur nors į būna užimu apie 34 proc. Vil pasiruoštų eiti į mokyklą. Sa
mirties dar kartą teko tose ninką lankiau dažnai. Jis gamtą, pakvėpuoti grynu oru. niuje, kur susitelkę trečdalis vivaldybė šiam tikslui skyrė
vietose būti. Svirnas ir šulinys buvo labai patenkintas, kad Buvo sekmadienis, paskambi visų šalie.- viešbučių, jie būna daugiau kaip 20,000 litų.
dar buvo, bet gyventi niekas gydytojas jam leido, atsidarius no marti Janina ir paprašė, vidutiniškai užimti 50 proc.
(VL)
negyveno ir aplinka labai langą, užtraukti keletą dūmų kad nusivežčiau dailininką į
apleista.
ir pietaujant išgerti mažą gamtą. Buvo vasaros pradžia.
oras šiltas, todėl dailininkas
Nemažai teko bendrauti su taurelę konjako. Gydytojas apsirengė lengvai, net batų
skyriaus
vedėjas,
suprato,
kad
dailininku, atėjus jam sveneapsiavė, o buvo tik su šil
čiuosna pas mus. Užsukus pas tokio garbingo amžiaus žmo
tom šlepetėm. Sunkiai nulipo
gui
drausti
tą,
ką
jis
darė
per
dailininką, visuomet jis ką
iš trečio aukšto, įsėdo į ma
visą
savo
ilgą
gyvenimą,
būtų
nors paskaitydavo iš savo
šiną ir nuvažiavom į Panemu
beprasminis
dalykas.
kūrybos: eilėraštį, prozos kūri
staig i iškeliavus Amžinybėn, jos vyrą STASĮ
Marti Janina
kiekvieną nę. Netoli kelio šile radom nu
nėlį, filosofinius apmąstymus
virtusią
eglę,
ant
kurios
daili
nuoš; "•džiai užjaučiame ir kartu liūdime jo skaus
apie gamtą, senovę ar meilę dieną atnešdavo sveiką mais
ninkas
atsisėdo,
nes
vaikščioti
ming me valandoje.
Lietuvai. Dailininkas daug tą, kurį dailininkas valgydavo
daug
sveikatos
neturėjo.
Išsi
namuose.
Geras,
nuoširdus
kuo domėjosi. Kiek turėjo gali
mybių, tyrinėjo Runų raštą, gydymas davė savo vaisius. traukė cigaretę, perlaužė per
Giedrė ir Stasys Milai
darydavo išvadas, savo sam Visi stebėjosi, kad tokio am pusę, įsidėjo j mundštuką su
Kristina
ir Romas Špokai
protavimus, siųsdavo užklau žiaus žmogaus lūžusi koja filtru, patraukė keletą dūmų.
simus su pateiktais Runų greitai pasveiks. Vaikščioti Tuo rūkymas ir baigėsi. Pasi
rašto žodžiais žurnalams „švy dailininkas dar ilgai negalėjo, kalbėjom, pasigrožėjo Pane
turys", „Mokslas ir gyveni bet gulėti ligoninėj nebuvo rei munės šilu, pasigražiavo gry
mas" bet, deja, žurnalai nes kalo. Iškilo problema, kaip iš nu oru. Matėme, kad pavargo.
pausdino ir atsakymų nepa antro aukšto jam nulipti ir todėl grįžome į namus.
Tai buvo paskutinė dailinin
rašė. Labai domėjosi indo sėsti į automobilį. Pasikal
europiečių prokalbe. Buvo su bėjau su savo bendradarbiu ko Šimonio išvyka į gamtą ir
rinkęs kelis šimtus lietuvių Vytautu Juodišiumi ir nu mano paskutinis susitikimas
kalbos žodžių, kuriuos, pagal tarėme, kad geriausia jį pa su juo. Už savaitės, 1979 m.
Vokietijoje mirus, jos seserį, mielą IRENĄ VADOdailininką, naudojo ir slavai, sodinti ant kėdės, o mums, birželio 13 d. didysis Lietuvos
PALAlTE, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
ypač rusai. Domėjosi filosofija, paėmus už kėdės šonų ir šiek sūnus ir plačiašakis ąžuolas
ypač pagarbiai atsiliepdavo tiek kėdę atlošus, nešti. Tikrai amžinai užmerkė akis.
Vadopalų šeima
apie Vydūną, kurį asmeniškai tokiu būdu, mes lengvai išnešėm
iš
ligoninės
ir
taip
pat
pažinojo ir klausėsi jo pasPabaiga
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A.tA.
Dr. DANGUOLEI
SURANTIENEI

A.tA.
SOFIJAI VADOPALAITEI KURŠIENEI

Mirė 1997 m. rugsėjo 19 d., 5:30 v.v., sulaukusi 78 metų.
Gimė Lietuvoje, Kretingoje. Amerikoje išgyveno 37 metus

A.tA
ALBINAS SLIVINSKAS
Mirė 1997 m. rugsėjo 21 d., 6:10 v.r., sulaukęs 81 metų.
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 37 metus.
Gyveno Burbank, IL. Anksčiau gyveno Marąuette Parke.
Liūdi: sūnus Romas Slivinskas, marti Jūrate, duktė
Virginia Kankus, žentas Romas, anūkai Danute Emery su
vyru Shawn; Robert Kankus, Rita Kankus, Edward
Slivinskas, Andrea Kankus, proanūkai Ashley ir Megan
Emery ir kiti giminės ir pažįstami.
Vietoje gėlių, prašome aukoti Lithuanian Mercy Lift.
Abu velioniai bus pašarvoti trečiadienį, rugsėjo 24 d. nuo
2 v.p.p. iki 9 v.v. Petkus-Lemont koplyčioje, 12401 S. Archer
Ave., netoli Derby Road, Lemont.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 25 d. 9:30 v.r. bus
atlydėti iš koplyčios į Pal. Jurgio Matulaičio Misijos
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po to bus
palaidoti šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Liūdi: vaikai, anūkai, proanūkai.
Donald A. ir Donald M. Petkus. 800-994-7600.

A.tA.
Dr. DANGUOLĖ
SURANTIENĖ STANKAITYTĖ
Netikėtai iškeliavo Amžinybėn 1997 m. rugsėjo 22 d.,
sulaukusi 76 metų.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Gyveno Rockford. IL.
JAV-jose išgyveno 47 metus.
Giliame nuliūdime liko vyras Stasys Surantas ir giminės.
Velionė Danguolė priklausė daugeliui lietuviškų organi
zacijų, taip pat American Medical Association, American
Anesthesiology Association, Amerikos Lietuvių gydytojų
sąjungai; buvo ilgametė narė ir rėmėja Balzeko Lietuvių
kultūros muziejaus.
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 26 d. iš Šv. Petro ir
Povilo bažnyčios, 617 Lincoln Ave., Rockford, IL.
Atsisveikinimas su velione toje bažnyčioje nuo 9:30 vai. ryto
iki 11 vai. ryto, kada bus aukojamos šv. Mišios už JOK sielą
A.a Danguolės palaikai bus palaidoti Calvary kapinių
mauzoliejuje, Rockford, IL.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti velionę Danguolę maldo
je.
Nuliūdęs vyras ir giminės

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š.m.
rugsėjo 20 d. Vilniuje mirė

A.tA.
ROGER ALEXANDER
ŽILIS
Nuliūdę liko: žmona Danutė, sūnūs Richardas,
Stasys ir Audrius, duktė Nelda, anūkai Saulius ir
Kena - Saulė. Taip pat daug giminiu Lietuvoje ir JAV.
Velionio palaikai bus palaidoti š.m. rugsėjo mėn. 26 d.
Vilniuje.

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.IA.
MARY ŽIBĄS
Minint mūsų mylimos Mamos ir Sesers, kurios netekome
1985 m. rugsėjo mėn. 26 d., mirties sukaktĮ, šv. Mišios už
velionę bus aukojamos š.m. rugsėjo men. 26 d., 8 vai. ryto
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose mišiose ir kartu pasimelsti už velionę Mary.
Nuliūdę: duktė Elzbieta ir sesuo Magdalena Erickson.

A.tA.
ANTANUI ŠERKŠNIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai
VERONIKAI, dukrai LYDIJAI, sūnui ARŪNUI ir
anūkams.
Virginija ir Romas Kankei
Jūratė ir Romas Slivinskai

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 25 d.

į „Seklyčią" ne tik ką nors
naujo išgirsti, bet ir pabend
rauti su pažįstamais, bičiu
liais ir kartu paragauti
„Seklyčios" išradingų virėjų
pagaminto maisto. „Seklyčia"
tampa išsiblaškymo vieta nuo
kartais slegiančios namų vie
natvės.
Ant. Paužuolis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Prelatas
dr.
Juozas
P r u n s k i s , buvęs JDraugo" re
daktorius,
Draugo
fondo
aukščiausio laipsnio g a r b ė s
n a r y s , per Draugo fondą
užsakė 18 metinių „Draugo"
prenumeratų į Lietuvą, nuo
š.m. spalio mėn. 1 dienos, ap
mokėdamas 1,800 dol.
Prenumeratas paskyrė savo
gimtinės — Daugailių, Anta
lieptės, Anykščių, Degučių,
Dusetų. Kupiškio, Rokiškio,
Salako, Tauragnų, Užpalių,
L'tenos ir Zarasų miestų bib
liotekoms; Kauno, Telšių ir
Vilniaus kunigų seminarijoms
ir trims „Draugo" negaunan
tiems vyskupams: Vladui Michelevičiui, Kaune, Juozui
Tunaičiui (kartu su vysk.
Jonu Boruta) Vilniuje ir Euge
nijui Bartuliui, Šiauliuose.
JDraugo" administracija bei
Draugę fondas reiškia didelę
padėką prel. dr. Juozui Prunskiui, per Draugo fondą labai
gausiai remiančiam dienraščio
„Draugo" leidybą ir jo skai
tymą Lietuvoje. Tai labai gra
žus pavyzdys kitiems tautie
čiams užprenumeruoti „Drau
gą" artimiesiems bei savų tė
viškių miestų bibliotekoms
Lietuvoje.
Lietuvių fondas, Draugo
fondo aukščiausio laipsnio
g a r b ė s n a r y s , prie anksty
vesnių 10,000 dolerių įnašų,
metiniame „Draugo" pokylyje
vėl įteikė 5,000 dolerių Drau
go fondui. Kartu įteikė ir
3,000 dolerių paramą pačiam
„Draugo" dienraščiui. Už taip
didelę paramą labai dėkojame
Lietuvių fondo valdybai ir ta
rybai.

LSS Vadijų suvažiavimas
bus rugsėjo 27 ir 28 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. Į
vakarienę ir vakaronę, įvyks
tančią 27 d., šeštadienį, 6:30
vai. vak., Bočių menėje, kvie
čiami visi LSS nariai. Apie da
lyvavimą prašoma pranešti iki
ketvirtadienio, rugsėjo 25 d.,
Marytei Utz tel. 708-423-0307.
Pulk. Algis Garsys spalio 5
d., sekmadienį po šv. Mišių,
12 vai. kalbės Lemonte, Pa
saulio Lietuvių centro, Le
monte, mažojoje salėje. JAV
Jūrų pėstininkų pulkininkas
Algis Garsys, Lietuvos vyriau
sybės pakviestas, šiuo metu
eina Lietuvos ginkluotų pa
jėgų generalinio inspektoriaus
pareigas, Vilniuje. Jo įdomaus
pranešimo išklausyti visuome
nę kviečia Illinois lietuvių res
publikonų lyga.
Dėmesio, dėmesio. Prime
name, kad Pal. Jurgio Matu
laičio misijos pietūs jau atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 28
d., 12 vai., Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje. Pas
kubėkite paskambinti ir užsi
sakyti vietas, nes reikia žinoti,
kiek pagaminti maisto, kad
užtektų visiems. Skambinti
Ramintai Sinkienei 630-2430467 arba Onai Abromaitienei
630-257-6675. Kviečiame at
vykti arčiau susipažinti, pa
bendrauti, paremti misiją ir
prisidėti prie jos palaikymo.

ALTo Čikagos skyriaus
valdybos ir tarybos posėdis
šaukiamas rugsėjo 26 d.,
penktadienį, 1 vai. p.p., ALTo
centro valdybos patalpose
Jaunimo centre. Visi kvie
čiami dalyvauti, nes bus svar
T.C.F. National
Bank,
stomi labai aktualūs ALTo
nauji Standard Federal Bank
skyriaus reikalai, be to, nau
savininkai, „Draugo" metinio
jos valdybos pirmininkės pa
pokylio proga, Draugo fondui reigų perdavimas. Atskiri pak
įteikė 1.000 dolerių ir tapo vietimai į posėdį nebus
g a r b ė s n a r i a i s . Už gausią siunčiami.
paramą nuoširdžiai dėkojame.
Štai
tie
laimingieji!
„Draugo" k o n c e r t a s Los „Draugo" pokylyje, vykusiame
Angeles. CA, įvyks spalio 12 sekmadienį, rugsėjo 21 d.,
d., 12:30 vai. p.p. Per koncerto Martiniąue salėje, buvo trau
rengimo komiteto narius gali kiami laimingieji bilietai. Pi
ma įsigyti bilietus į koncertą. nigines dovanas laimėjo šie as
Be to, bilietų bus galima menys: 100 dol. — A K
įsigyti L.A. Lietuvių dienose Grina, Bensenville, IL; 150
spalio 4-5 d.
dol. — A. Koncė, San Francisco, CA; 200 dol. — J. Rudze
vičius, Los Angeles, CA; 250
„Kario" žurnalo, kurį lei dol. — Zofija Ripskis, Everdžia Lietuvos Krašto apsaugos green Park, IL; 300 dol. T. Vaministerija, o jį redaguoja ranka, Clarendon Hills, IL;
Kęstutis Starinskas, naujas — 500 dol. — D. Venckutė, Los
1997 m. Nr. 7-tas jau pasiekė Angeles, CA. Sveikiname lai
Čikagą. Jame. kaip paprastai mėjusius. Jiems laimikiai bus
telpa nemaža Lietuvos karinį netolimoje ateityje pasiųsti.
gyvenimą liečiančių straips
nių ir nuotraukų. Žurnalas
Amerikos Lietuvių tary
turi 32 puslapius plius spalvo bos 57-tasis metinis suva
tus viršelius. Jis platinamas ir žiavimas vyks š.m. spalio 25
užsienyje. Čia jį galima užsi d., šeštadienį, Jaunimo centre,
sakyti per atstovą Edvardą Čikagoje. Platesnės informaci
Šulaitį. 1330 S. 51 Ave., Cice jos teikiamos ALTo tel. 773ro. IL 60804. Žurnalas vis su 434-2040, o, suvažiavimo da
silaukia daugiau skaitytojų ir tai artėjant, bus skelbiamos
rėmėjų už Lietuvos ribų.
spaudoje.

PANEVĖŽIEČIAI
SIUNČIA KNYGAS

Laivas „Spirit of Chicago" — didelis didelis; ir Lietuvos ligoninėms trukumai dideli dideli, todėl Lūthuaman
Mercy Lift šiame laive rengia puotą, pavadintą „Vilties vejų" vardu š.m. spalio 4 d. Gautas pelnas bus skiria
mas šelpti ligoninėms. Vietas rezervuoti skambinkite Marytei tel. 708-442-8297.

PIRMOJI LIETUVIŠKOS OPEROS
CHORISTŲ REPETICIJA
NAUJOKO AKIMIS
Prabėgo vasara. Lietuvoje
šįmet ji buvo nuostabi. Atvy
kęs į Čikagą, patyriau, kad čia
vasara dar tęsiasi. Jaunimo
centras, į kurį maloniai buvau
pakviestas pusseserės, nuste
bino savo elegancija, tvarkin
gumu ir kultūra. Štai čia aš
pasijutau tikru lietuviu, ger
biančiu savo tautos praeitį,
dabartį ir ateitį. Visuose Jau
nimo centro skyriuose į mane
padvelkė lietuvių arijų kul
tūra ir tikyba, tikėjimas švie
sia Lietuvos ir lietuvių ateiti
mi, vidiniu lietuvių dvasiniu
grožiu, rimtumu ir pasišven
timu kultūriniams dalykams.
Po sudėtingos praėjusio sezo
no operos „Marta", šįmet lau
kia gan įdomus pastatymas: Johann Štrauso operetė „Čigonų
baronas". Jdomu buvo stebėti
besirenkančiųjų į repeticiją,
pirmąją šiais metais, operos
choristų veidus: energingi,
žvalūs, pasitempę, gerai pail
sėję, nugairinti atostogų sau
lės ir vėjo. Žodžiu, susirinko,
kiek supratau, visi; stebino
susiklausymas,
punktualu
mas, draugiškumas. Džiugus
Lietuvių operos choro pirmi
ninko Vaclovo Momkaus pas
veikinimas ir geri palinkėji
mai įveikti naują aukštumą
Lietuvių operos repertuare,
t.y. operetę „Čigonų baronas".
Visi choristai buvo supažin
dinti su pagrindinių vaidmenų
atlikėjais; iš kurių penketas
bus pakviesti iš Vilniaus. Dar
kelios informacijos ir, pasis
kirstę patalpomis, pradėjome
repeticiją.
Koncertmeisterio
Manigirdo Motekaičio mostas
— ir pasigirdo pirmieji „Čigo
nų barono" garsai. Tiesa, dar
buvau maloniai nustebintas,
kad kiekvienam choristui bu
vo įteiktas „Čigonų barono"
gražiai, meniškai apipavida
lintas ir aiškiai išspausdintas
choro partijos gaidos.
...Balsai pilni energijos, są
skambiai, intonacija, tembras,
viskas puikiai dera, visi gera
noriškai nusiteikę, nepaisant,
kad nekurie choristai jau gar
baus amžiaus, bet atsidavę
pamėgtam dainavimo žanrui
visa širdimi, visa siela, aš tai

M.ii;••ir.: • !;''..it.hlnir> mokvkl'i!- metinio pokylio dalis rengimo komiteto. Iš k - lyoreta Grybauskienė. Pranutė
I i'-niiriskiene. Irena Bagdady • pirmininke Kl/vte Lietuvninkienė, Asta ftazmienė. Daina Siliilniene. Rima
T.inio- umiene Pokylis vyks šeštadienį, rugsėjo 27 d . PLC didžiojoje salėje. lemonte

sakau nebe priežasties; jų dai
navimo stažas jau virš ketu
riasdešimt metų!
Teko, maloniai sutikus cho
ristams ir vadovybei, man taip
pat šiek tiek padainuoti. Nors
tokiam „amplua" ir nebuvau
pasiruošęs, bet pasistengiau
nesugadinti bendro vaizdo.
Šiek tiek susidainavus, buvo
pakviestos moterys ir dirigen
to Alvydo Vasaičio energingai
įsivaizduojamai batutai mos
telėjus, prasidėjo bendra tikro
ji repeticija. Maestro Alvydas
Vasaitis suvaidins svarbų
vaidmenį šiame spektaklyje,
kaip jis sugebėjo padaryti ir
praėjusiuose operų spektak
liuose.
*
Repeticija baigėsi, bet nie
kas neišsiskirstė, visi susirin
ko pasidalinti vasaros atos
togų įspūdžiais, pabendrauti,
pasivaišinti. Aidėjo linksmas
juokas, ir vėl suskambo daina.
Na kaip lietuvis be dainos!
Daina — tautos dvasios pasi
reiškimas. Kur ji beskambėtų:
ar Amerikoj, ar Sibire, ar Toli
moj Brazilijoj, ji visur turi
vieną uždavinį: kelti lietuvio
dvasią, stiprinti jo sielą, svei
katą, bravo Čikagos lietuviai,
ačiū Jums už dainą, už šiltą
žodį, už draugiškumą ir gerus
palinkėjimus, sėkmės nauja
me pastatyme — Johann
Štrauso operetėje „Čigonų ba
ronas", nekantriai lauksime
premjeros.
Jonas Jucaitis
TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
„SEKLYČIOJE"
Lietuviams rugsėjo mėnuo
labai reikšmingas, nes šven
čiame dvi svarbias šventes:
Marijos pasirodymas Lietuvos
piemenėliams Šiluvoje ir Vy
tauto Didžiojo pastangos rug
sėjo 8 dieną karūnuotis Lietu
vos valstybės karaliumi.
Vyresnio amžiaus žmonėms,
gyvenantiems Marąuette Par
ko apylinkėje, „Seklyčios" pa
talpose buvo suruoštas Tau
tos šventės minėjimas. Iškėli
mui praeities įvykių ir jų
svarbą Lietuvai, buvo pakvies
tas dr. Petras Kisielius. Mu
zikinę dalį atliko Algimantas
Barniškis.
Programų vedėja Elena Si
rutienė kviesdama paskaiti
ninką dr. P. Kisielių, iškėlė jo
nuopelnus lietuviškai visuo
menei, jo pasiaukojimą arti
mui ir meilę Lietuvai. Ne vel
tui jis savo gerbėjų ir pacientų
vadinamas „angelu". Nors jau
atšventė 80-ties metų jubi
liejų, visuomeninės ir medici
niškos veiklos nenutraukė.
Dr. Petras Kisielius, padė
kojęs Elenai Sirutienei už
gražų jo pristatymą, paste
bėjo, kad jis gal nevertas jam
priskaitomų nuopelnų.
Sakėsi esąs pasiryžęs kal
bėti apie Vytauto Didžiojo pas

tangas apsivainikuoti kara
liaus karūna. Buvo iškelti du
tragiški įvykiai, siekiant ka
raliaus vainiko. Pirmasis Lie
tuvos valdovas — Mindaugas,
apsikrikštijęs ir vainikuotas
karališka karūna, neilgai te
galėjo valdyti. Savo tautos są
mokslininkų buvo nužudytas.
Po Mindaugo karūnavimosi
praėjo arti 200 metų, kol kitas
Didysis Lietuvos kunigaikštis
— Vytautas, ryžosi tapti Lie
tuvos karaliumi. Bet šis jo sie
kis buvo sužlugdytas lenkų ir
paties Jogailos, kuris visokiais
būdais
bandė
nušalinti
Vytautą. Vytauto vainikavi
mas Lietuvos karaliumi turėjo
vykti rugsėjo 8 dieną, bet len
kai sulaikė pasiuntinius ve
žusius karūną nuo Vokietijos
imperatoriaus. Po šios nesėk
mės buvo bandoma antrą
kartą gauti karūną, bet ir vėl
lenkai pastojo pasiuntiniams
kelią, sumušę juos, karūną
atėmė. Taip pat melagingai
apskundė Vytautą popiežiui.
Nepaisant šių nesėkmių, Vy
tautas nesiliovė siekęs tapti
Lietuvos karaliumi. Jogailai ir
Vytautui jojant iš Vilniaus į
Trakus, Vytautas nukrito nuo
arklio ir susižeidė. Pasirgęs 10
dienų mirė. Žinant Jogailos,
lenkų didikų ir kitų Vytauto
priešų norą nušalinti Vytautą,
tuometinis lenkų istorikas
rašė, kad Vytauto kritimas
nuo arklio buvo suorganizuo
tas, o pats Vytautas buvęs nununuodytas. Taip ir baigėsi
Lietuvos valdovo noras atsik
ratyti lenkų ir tapti nepriklau
somu, tampant Lietuvos kara
liumi.
Žvelgiant į tolimą praeitį,
artimesnę praeitį ir į dabartį
galime pastebėti lenkų norą
valdyti ir nutautinti Lietuvą.
Lietuviai, kur tik begyventų,
turi kovoti prieš šias lenkų
užmačias, baigė savo prane
šimą dr. P. Kisielius.
Po 15 minučių pertraukos
muzikas-dainininkas
Algi
mantas Barniškis atliko dainų
pynę. Jis padainavo: „Taip
gražiai augino", „Mano tėvynė
- gintaro žemė"; „Giminės mes
esam"; „Vasaros vakaras";
„Dievo dovana — laisvė Lietu
vai"; „Žemėj Lietuvos, ąžuolai
žaliuos"; „Brangiausios spal
vos mums — geltona, žalia ir
raudona — tai mūsų vėliava",
už kurią partizanai ir kiti ko
votojai žuvo miškuose, Sibiro
vergų stovyklose ir kankinimų
kamerose. Patriotinių dainų
ciklas buvo užbaigtas visų
mėgiama daina — „Pušelė".
Šis susirinkimas ir minėjimas
buvo pradėtas Lietuvos him
nu.
Popietę dar paįvairino Bo
leslovas Palutsis, savo sukur
tomis eilėmis apie Vytautą, jo
jantį ant balto žirgo, rankose
laikantį didelį kalaviją.
Jonas Žebrauskas, nuolati
nis popiečių lankytojas ir ke
liautojas po Lietuvą, savo kal
boje apibūdino Algimantą
Barniškį, kaip prilygstantį se
novės vaidiloms.
Daugelis lankytojų atvyksta

Panevėžio miesto viešosios
bibliotekos direktorė L. Vaitiekaitienė, atsiuntė padėkos
laišką panevėžiečių klubui už
gautą Lietuvių enciklopediją
ir kitas knygas. Balandžio
mėn. klubo pusmetiniame su
sirinkime, P. Peleckio iniciaty
va, susirinkimo narių pritari
mu, buvo nupirkta Lietuvių
enciklopedija ir su suaukoto
mis knygomis susidarė 182
svarų siunta. Pasiuntimo iš
laidoms padengti L. Vaičiū
nienė paaukojo 20 dol., kiti po
mažiau. Norėdami, kad kny
gas tikrai gautų Panevėžys,
pasiuntėme per „Transpak"
siuntinių įstaigą. Ne visos
nusiųstos knygos yra tokios,
kokių pageidauja Lietuvoje
bibliotekos, tad kilo mintis
kreiptis į panevėžiečius, pra
šant paaukoti vertingesnių
knygų, kurių jau nėra pas pla
tintojus.
Jeigu pereitame susirinkime
padarėme „gerą darbelį", ko
dėl dabar per metinį susirin
kimą negalėtumėm ką nors
panašaus padaryti? Susirinki
mas įvyks lapkričio mėn.
Lauksime pasiūlymų.
V. Paliulionis
„Geriausi linkėjimai mū
sų visų mėgiamam „Draugo"
dienraščiui. Visada kiekvieną
dieną laukiame jo. Laukiame
žinių iš Lietuvos. O taip pat
žinių iš plataus pasaulio, iš
mūsų gyvenimo — iš .Aplink
mus". Laukiame „Draugo" ka
lendoriaus su lietuviškais var
dais. Laukiame kalėdinių kor
telių".
„Draugo" skaitytojas
iš Detroito

MK SIMPOZIUMO
RENGĖJAI KVIEČIA
IR LAUKIA
Birutė Jasaitienė, JAV LB
Socialinių reikalų komiteto
pirmininkė, nors būdama ir
labai užsiėmusi plačia visuo
menine bei karitatyvine veik
la, neatsisakė talkinti ir Mok
slo - kūrybos simpoziumo or
ganizaciniam komitetui, apsiimdama dar vienas nelengvas
ir nedėkingas lėšų telkimo
komisijos pirmininkės parei
gas.
Birutės iniciatyva išsiunti
nėti lietuvių visuomenei laiš
kai neliko be atgarsio. MK
simpoziumo organizacinio ko
miteto posėdyje paklausta Bi
rutė, kaip sekasi aukų telki
mo vajus, liūdnai šyptelėjusi
pridūrė: „Sekasi, tie, kurie au
koja visiems, prisimena ir
simpoziumą, galbūt ne vienas
ir pats asmeniškai yra dalyva
vęs ankstesniuose renginiuo
se. Tačiau būtų gražu, kad at
silieptų ir daugiau. Žinia,
šiuo metu prašančių yra
daug. Tie, kurie aukoja, siun
čia, turbūt, visiems prašan
tiems, kiek išgalėdami. Norė
tųsi išjudinti ir tuos, kurie vis
dar atidėlioja pasiųsti vokelį
su auka, o galop ir pamiršta,
pakol viskas praeina. Tad lau
kiame atsiliepimo iš tų, kurie,
kad ir mažesnės aukos dar
neatsiuntė". .
T.
Tikėkime, kad išgirs Birutės
kreipimąsi visi, kuriuos pa
siekė jos išsiuntinėti laiškai, o
gal atsilieps ir tie, kurie ne
būtų dėl kokios priežasties to
laiško gavę. Jūsų MK simpo
ziumui skirta auka Birutę pa
sieks šiuo adresu: Lithuanian
Humail Services, 2711 W 71
st Street, Chicago, IL 60629.
Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių, ID No.
36-2934439. Čekį rašyti. JUthuanian Symposium" vardu.
MK simpoziumo rengėjai
laukia paramos, o taip pat ir
jūsų pačių dalyvavimo X Mok
slo ir kūrybos simpoziume
Padėkos dienos savaitgalį Či
kagoje. Atsilankiusiųjų lau
kia įvairi, visus dominanti
programa.
J u o z . K.

Sol. Vaidas Vyšniauskas (kairėje) kartu su sol. Virgilijum Noreika dalyva
vo koncerte 1996 m gegužės mėn. Maria aukst mokyklos auditorijoje.
Pradedant S.m spalio 4 d Vaidas koncertuos „Draugo" labui, kartu su
sol. Aušra Cicėnaite ir pianiste Eugenija Kupryte Bilietai — ..Draugo"
administracijoje ir „Seklyčioje".

SKELBIMAI
x Siuntiniai, pinigai į Lie
tuvą per TRANSPAK, 4545
W. 63rd St., Chicago, IL
60629. Tel. 773-838-1050.
(sk.)
x Adolfas ir Agnė ArinaUai, St. Pete Beach FL, globoja
Lietuvoje du našlaičius. Pra
tęsdami globą kitiems metams,
atsiuntė $300, Dėkojame!„Lie
tuvos Našlaičiu globos"
komitetas, 2711 W. 71 St,
Chicago, IL 60629.
(sk.)

x M.K. Čiurlionio Galeri
jos kolekcijos leidinio pris
tatymas ir galerijos 40 metų
sukaktis bus paminėta sekma
dienį, rugsėjo 28 <L, 3 vaL p. p.
Jaunimo centre. Tuo pačiu
metu bus rinktinių kolekcijos
darbų paroda. Visi kviečiami
dalyvauti.
(sk.)
x NAMAMS PIRKTI PASKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais (mokėjimais ir
prieinamais nuošimčiais. Kreip
kitės į Mutual Federal Savings, 2212 West Cermak
Road. Tel. (773) 847-7747.
(sk)

