
GRA1 I S 
IRRAKY OF CONG 

IOF DFPARTHFN1 
>l RI i i . S i i l v i SION 

WASH1NGI0N ftt 

NEVVSPAPER - PO NOT DELAY - Pate Mailed 5/14/98 

U Ž S I E N I O LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S 
4545 VVLST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS® EARTHLINK.NET 
PERIODICAL8 
May 15. 1998 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
VoLLXXXVH Kaina 50 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, CEGUŽĖ - MAY 15, 1998 Nr. 95 

Ministerijų pertvarka palies ir 
pavaldžias institucijas -

Vilnius, gegužės 14 d. 
(Elta) — Trijų ministerijų pa
naikinimas palies ir prie mi
nisterijų įkurtas institucijas. 
Trečiadienį vyriausybė priėmė 
sprendimą dėl Statybos ir ur
banistikos, Europos reikalų, 
Ryšių ir informatikos mini
sterijų panaikinimo ir jų in-
stitutijų pertvarkymo eigos ir 
terminų. Nutarime ne tik per
skirstytos naikinamų mini-
sterijų funkcijos, bet ir priimti 
sprendimai dėl kai kurių in-
stitudjų. 

Valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministerijai per
duotas Komunalinio Okio ir 
paslaugų departamentas ir 
pavesta įstatymo nustatytais 
terminais jį panaikinti. 

Vyriausybės sukurtai komi-
sįjai, kurios pirmininke pa
skirta valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų vicemi
nistre Teresėlė Kazlauskienė, 
pavesta panaikinti Lietuvos 
informacijos institutą, Visuo
menės informavimo ir konsul
tavimo centrus steigiant ap
skričių viršininkų admini
stracijose. 

Valstybinė teritorijų plana
vimo ir statybos inspekcija 
pereis Aplinkos ministerijos 
žinion ir bus pakeistas jos 
pavadinimas. .Vilniaus pilių 

direkcijos" steigėjo funkcijos 
atiteks Kultūros ministerijai, 
o „Būsto kreditavimo fondas" 
perduodamas Finansų mini
sterijai. 

Panaikintą Europos reikalų 
ministeriją pertvarkant į Eu
ropos komitetą prie vyriau
sybės, komitetui atiteks ir Lie
tuvos ekonominės plėtros 
agentūros bei konsultacinės 
įmonių pertvarkos agentūros 
„Consulta" steigėjo funkcijos. 
Komitetui bus perduotas ir 
buvęs ministerijos pastatas 
Gedimino prospekte. 

Susisiekimo ministerijai ati
teks „Lietuvos pašto" ir Val
stybinės radijo dažnių tarny
bos steigėjo funkcijos. Val
stybinė asmens duomenų ap
saugos inspekcija pereis Val
dymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministerijos žinion. 

Aplinkos, Valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų bei Su
sisiekimo ministerijos įpa
reigotos iki gegužės 29 d. vy
riausybei pateikti ministerijų 
nuostatų pakeitimų ir papil
dymų projektus. 

Vyriausybės sudarytų komi
sijų pirmininkai yra „asme
niškai atsakingi už laiku ir 
tinkamai vykdomas jiems pa
tikėtas pareigas", rašoma nu
tarime. 

Rusams pasiūlyta išsikraustyti 
iš Lietuvos ambasados Paryžiuje 

pastatą Paryžiuje. Dabar jame 
įsikūręs Rusijos konsulatas ir 

Gegužės 14 dieną grupė parlamentarų, vadovaujamų Seimo r.ario Antanio Stasiškio, atvyko į Kauną pagerbti 
Romo Kalantos atminimą, padedant gėlių jo žuvimo vietoje. Muzikinio teatro sodelyje. Prieš tai Seimo visuoti
niame posėdyje R. Kalantos atminimas buvo pagerbtas tylo* Rimute Seimo vicepirmininkas Andrius Kubilius 
priminė, jog prieš 26 metus R. Kalanta Kaune, protestuodamas prieš okupaciją, susidegino. 10,000 kauniečių, 
tarsi vykdydami jo testamentą, išėjo į gatves protestuoti prieš komunistų valdžią ir priespaudą. Daugelis iš jų 
— dabartinių Seimo narių bendraamžiai, sakė A. Kubilius. 

Nuotr.: Romo Kalantos gimimo 45-osios ir žūties 26-osios metinės buvo paminėtos Kauno valstybinio 
muzikinio teatro sodelyje padedant gelių žūties vietoje. (Elta; 

Vilnius, gegužės 14 d. 
(BNS) — Lietuvos diplomatai 
sveikina naują Prancūzijos vy
riausybės siūlymą dėl prieš
kario diplomatinių pastatų 
sugrąžinimo, vildamiesi, kad 
ji priartins pusės amžiaus se
numo problemos sprendimą. 

Prancūzijos prezidento už
sienio politikos patarėjas Jean 
David Levitte susitikime su 
Lietuvos ambasadore Pran
cūzijoje Asta Skaisgiryte 
pranešė, kad vyriausybė yra 
pasirengusi finansuoti Rusijos 
atstovų išsikėlimą iš Baltijos 
valstybėms priklausančių pa
statų Paryžiuje. 

„Mes sveikiname šį Pran
cūzijos žingsnį, kuris gali 
padėti atkurti istorinį teisin
gumą", sakė Lietuvos prezi
dento patarėjas užsienio poli
tikos ir nacionalinio saugumo 
klausimais Albinas Januška. 

Prancūzijos vyriausybė, 
Maskvai spaudžiant, po Lietu
vos aneksijos perdavė sovie
tams prieškarinį ambasados 

naujienų agentūros RIA atsto
vybė. Lietuva po nepriklauso
mybės atkūrimo nuolat spau
dė Rusiją ir Prancūziją 
grąžinti jos turtą, tačiau Rusi
ja, motyvuodama finansiniais 
sunkumais ir naudodamasi di
plomatine neliečiamybe, iš 
Lietuvai priklausančio pastato 
nesikraustė. 

Lietuvos diplomatai tikisi, 
kad pastarasis Prancūzijos 
pasiūlymas finansuoti Rusijos 
atstovų išsikėlimą gali padėti 
išspręsti problemą, nes pati 
Rusija neneigia principinių 
Lietuvos teisių į pastatą. 

Panaši problema yra ir su 
Lietuvos prieškario ambasa
dos pastatu Romoje. Lietuvos 
prezidentūros atstovai sako, 
kad prezidentas Valdas Adam
kus ją greciausiai primins Ita
lijos vadovams susitikimuose 
ateinantį pirmadienį per dar
bo vizitą į Vatikaną ir Romą. 

„Aukso puodas" išgelbėtų įkaitu 
laikomą lietuvi 

Sveikatos apsaugos ministras 
pateikė pirmuosius „receptus" 
Vilnius, gegužės 14 d. 

(BNS-Elta) — Sveikatos ap-

Valstybės vadovas 
ruošiasi susitikti su popiežiumi 

Vilnius, gegužės 

saugos ministras Mindaugas 
Stankevičius pirmojoje savo 
spaudos konferencijoje ketvir
tadienį pareiškė labai svarbiu 
reikalu laikantis suformuluoti 
tolesnius sveikatos apsaugos 
reformos uždavinius. 

Pasak jo, sveikatos apsau
gos reforma — ne vienerių 
metų darbas, tad reiks nema
tai padirbėti ir aiškiai api
brėžti konkrečius uždavinius 
visoms reformos eiga besirū
pinančioms grandims. „Ta 
programa turėtų būti kaip die
nos kalendorius ant kiekvieno 
mediko stalo", sakė M. Stan
kevičius. 

Pasak jo, ministerijos 
struktūros pertvarkymas jau 
baigtas, ir didelių pakeitimų 
čia nebuvo. M. Stankevičius 
įsitikinės, kad pastovaus ir 
kvalifikuoto pačios ministeri
jos kolektyvo suformavimas 
taip pat turėtų padėti medici
nos sistemos reformai. 

Ministras pripažino, kad 
per trumpą jo vadovavimo lai
ką „kalnų nuversti dar nepa
vyko", o vienas svarbiausių 
uždavinių — iš esmės sustip
rinti Medicinos teisės ir eko
nomikos centrą, kuris ateityje 
turėta) tapti ministerijos 
„smegenų centru". 

Žurnalistams ministras 
pristatė viceministrus — Dan
guolę Jankauskienę, Vytautą 
Kriauzą, Vytautą Basį ir mi
nisterijos sekretorę Romaldą 
Baranauskienę, pabrėždamas 
didelę jų kompetenciją, taip 
pat pagerėjusią atmosferą pa
čioje ministerijoje. 

Jau padaryta, pasak minis
tro, ir kai kurių svarbių spren
dimų. Daugelio iš ministerijai 
priklausiusių sveikatos prie
žiūros įstaigų steigėjo teisės 
perduotos apskritims. Taip 
pat nuspręsta indeksuoti me
dicinos paslaugų įkainius. 

Visuomenės sveikata, pa
sak šią sritį kuruojančio vice
ministro Vytauto Kriauzos, 

turi tarsi tris sudedamąsias 
dalis. Tai — sveikatos politi
ka, sveiko gyvenimo būdo die
gimas ir sveikatos sauga. Pas
taroji dalis apima ir imuno-
profilaktikos programą, ir 
AIDS bei kitų užkrečiamųjų 
ligų, taip pat aplinkos veik
snių konktrolę. Nors iš esmės 
saugos būklė nebloga, tačiau, 
kaip pabrėžė V. Kriauza, ir čia 
teks kai ką reformuoti — ats
kirti kontrolę nuo paslaugų, 
pvz., leidimų išdavimo ir pan. 

Ministras M. Stankevičius 
paragino žurnalistus remti 
ministerijos pastangas įtvir
tinti nuostatą, kad pats žmo
gus pirmiausia turi rūpintis 
savo sveikata. Kuo daugiau 
žmonių tai sąmoningai su
voks, tuo mažiau jiems reikės 
gydytojų receptų vaistams. 

13 d. 
(BNS) — Vilniaus arkivysku
pas metropolitas Audrys Juo
zas Bačkis trečiadienį apsi
lankė pas prezidentą Valdą 
Adamkų aptarti būsimojo Lie
tuvos vadovo vizito į Vati
kaną. 

Ateinantį pirmadienį su po
piežiumi Jonu Pauliumi II su
sitiksiantis prezidentas domė
josi, kokius klausimus reikėtų 
apsvarstyti su Katalikų Baž
nyčios vadovu, žurnalistams 
sakė Vilniaus arkivyskupas. 

Pasak A J. Bačkio, po
piežius greičiausiai domėsis 
Lietuvos politine ir ekonomine 
padėtimi, santykiais su kai
mynais, Bažnyčios reikalais. 

Paklaustas, kodėl popiežius 
taip dažnai priima Lietuvos 
atstovus, Vilniaus arkivysku-

tuvai 

Vilniaus arkivyskupas sakė 
esąs susirūpinęs valstybės 
saugomų Bažnyčios archyvų 
būkle bei neaiškia juridine 
Bažnyčios padėtimi. Pasak A. 
J. Bačkio, keista, kad vis dar 
tenka nuomoti žemę, kurio
je stovi bažnyčios. „Vadinasi, 
šventovės priklauso ne mums", 
sakė arkivyskupas. 

Arkivyskupas su prezidentu 
kalbėjosi ir apie I?*5nyčios bei 
valstybės santykius, juos re
glamentuojančių teisės aktų 
rengimą. 

Prezidentui nepavyko 
pašauti tanko 

Pabradė , gegužės 14 d. 
(BNS) — „Deja, aš nespėjau, 
dūmai buvo greitesni už 
mane", sakė ketvirtadienį Pa
bradės Centriniame poligone 
apsilankęs ir norėjęs išbandyti 
švedų gamybos prieštankinę 
valdomą sistemą „BuT, prezi
dentas Valdas Adamkus. 
Dūmai užgožė taikinius, kai 
nuo ankstesnių šūvių užsidegė 
miškas. 

Kol Lietuvos kariuomenė 

Konstituciją yra vyriausiasis 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
vadas, valgė kareiviškus lau
ko pietus. Jis buvo pa
vaišintas kopūstų sriuba, gri
kių koše su mėsa, citrinų 
gėrimu. 

Vilnius, gegužės 13 d. 
(BNS) — Lietuvoje rengiama 
loterija „Teleloto" norėtų pa
dėti Čečėnijoje įkaitu lai
komam Lietuvos verslininkui 
Viktorui Grodžiui. Loterijos 
vadovai kreipėsi į Finansų mi
nisteriją, prašydami leidimo iš 
šios savaitės ,Aukso puodo" 
skirti pinigų įkaito išpirkimui 
iš teroristų. 

34-erių metų vilnietis versli
ninkas V. Grodis įkaitu Če
čėnijoje laikomas nuo pernai 
rugsėjo. Šiuo metu už jį reika
laujama 100,000 JAV dolerių 
išpirkos, nors iš pradžių pa
grobėjai reikalavo pusės mili
jono dolerių. 

„Jei ministerijos atsakymas 
bus teigiamas, loterija tuoj pat 
įvykdys savo žaidėjų valią", 
sakoma loterijos organizuo-

Ar nepaklusnieji parlamentarai 
bus atvesdinti į prokuratūrą? 
Vilnius, gegužės 13 d. 

(BNS) — Jei parlamentarai 
Kazys Bobelis ir Stanislovas 
Buškevičius ir toliau ignoruos 
prokurorų kvietimus liudyti 
byloje dėl šmeižto, ketvir
tadienį Seimas greičiausiai 
svarstys, ar leisti šiuos Seimo 
narius atvesdinti į generalinę 
prokuratūrą apklausai. 

Antradienį Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas gavo 
Generalinės prokuratūros raš
tą, kuriame prašoma Seimo 
leidimo atvesdinti į apklausą 
parlamento narius K. Bobelį ir 
S. Buškevičių. 

Prokuratūra prašymą moty
vuoja tuo, kad šie Seimo na
riai kviečiami neatvyksta į 
apklausą baudžiamojoje šmei
žimo byloje, kurioje jie turėtų 
būti apklausti kaip liudytojai. 

Po K Bobelio ir S. Buš
kevičiaus pareiškimų, neva jie 
turį buvusios KGB agentės 
„Marijos" bylą, buvusi Euro
pos reikalų ministrė Laima 
Andrikienė kreipėsi į Genera
linę prokuratūrą dėl šmeižto. 

Parlamento seniūnų sueiga 

pas sakė, kad „Šventasis svarsto galimybę įsigyti šį 
Tėvas turi širdį, palankią Lie- prieštankinį ginkią, švedų ga

mintojai jį ketina padovanoti 
bendram Baltijos valstybių 
batalionui BALTBAT. 

Paklaustas apie kariuo
menės pasiruošimą, preziden
tas V. Adamkus sakė, kad ka
riuomenė „yra pu.ki". 

Motorizuota pėstininkų bri
gada „Geležinis vilkas", Sava
noriškosios krašto apsaugos 
pajėgos, Atskirasis komendan-
tinis batalionas. Atskirasis 
jėgerių batalionas ir Karinės 
oro pajėgos pristatė granat
svaidžius, pėstininkų snaipe
rių ginklus, kulkosvaidžius, 
minosvaidžius, sraitaspar-
nius „MI-8" bei mokomuosius 
naikintuvus „L-39". 

Pabradės centrinis poligonas 
įkurtas 1993 metais ir užima 
apie 1,500 tūkstančių hektarų 
plotą. 

Po „BiH" sistemos pristaty
mo prezidentas, kurs pagal 

trečiadienį įpareigojo Seimo 
pirmininko pavaduotoją Fe
liksą Palubinską pasikalbėti 
su S. Buškevičiumi ir K. Bobe
liu ir dar tą pačią dieną 
išsiaiškinti jų galutines nuo
statas. 

F. Palubinskas žurnalistams 
sakė, kad S. Buškevičius šią 
problemą nori išsiaiškinti Sei
me, nes toks svarstymas su
teikia galimybę visoms pu
sėms pateikti savo argumen
tus. 

Pagal Konstituciją ir Seimo 
statutą, norint atvesdinti par-
lametarus apklausai, reikia 
Seimo sutikimo. 

Pasak gegužės 14 d. Eltos 
pranešino, Seimo narys Kazys 
Bobelis jau pradėjo konsulta
cijas su advokatais ir netru
kus ketina kreiptis į teismą, 
kuriam apskųs „neteisėtą pro
kuratūros elgesį su juo". 
Seimo narį papiktino proku
ratūros kreipimasis į Seimą 
dėl leidimo jį apklausti bau
džiamojoje šmeižto byloje. 

K Bobelis ketvirtadienį tei
gė nė karto neatsisakęs duoti 

parodymų teisėsaugos parei
gūnams bei tvirtino, jog patys 
prokurorai dėl įvairių priežas
čių neateidavo į sutartus susi
tikimus. 

„Kokioje teisinėje sistemoje 
mes gyvename? Tai yra melas, 
šantažas ir taip elgiamasi su 
Seimo nariu", piktinosi K. Bo
belis. * 

Prezidentas Valdas Adamkus Pabradės poligone parodomosiose šaudymo 
pratybose išbandė prieštankinę valdomą sistemą „Bill (RBS-56)". <Elta) 

K. Bobelis: Konservatoriai — 
tai skęstantis „Titanikas" 

Vilnius, gegužės 14 d. nių apklausų rezultatų, neturi 
(ELTA' — Krikščionių demo
kratų sąjungos pirmininkas, 
Seimo narys Kazys Bobelis 
įsitikinęs, kad Seime dau
gumą turinti Konservatorių 
partija yra visiškai susikom
promitavusi, todėl būtina su
rengti priešlaikinius Seimo 
rinkimus. 

„Konservatorių partija ir kai 
kurie jų statytiniai yra priėję 
liepto galą ir galutinai susi
kompromitavę", teigė jis ke
tvirtadienį surengtoje spaudos 
konferencijoje. 

Seimo narys abejoja, ar val
stybei gali vadovauti partijos 
vadovai, kurie, anot sociologi-

pasitikėjimo. 
K. Bobelis palygino konser

vatorių partiją su „Titaniku", 
kuris, anot jo, „buvo blogai 
vairuojamas, susidūrė su ledu 
ir nuskendo kartu su visais 
žmonėm ir vadovais". „Šian
dien konservatorių laivas yra 
kaip tas 'Titanikas' — su
sidūrė su tautos ledu ir skęs
ta", teigė krikščionių demo
kratų sąjungos vadovas, ta
čiau pabrėžė, jog tik ministras 
pirmininkas Gediminas Vag
norius „elgiasi labai kultū
ringai ir objektyviai", nėra su
sikompromitavęs. 

jančios Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto (LTOK) firmos 
„Olifėja" generalinio direkto
riaus Antano Muraškos pa
reiškime. 

Loterija dar pirmadienį spė
jo, kad sekmadienį „Teleloto" 
lošime , Aukso puode" bus ma
žiausiai 650,000 litų. 

Firmos vadovas pažymi, kad 
visų loterijos surinktų pinigų 
naudojimą reglamentuoja vy
riausybės nutarimas, o jo vyk
dymą kontroliuoja Finansų 
ministerija. Jei loterija iš 
prizų fondo išimtų „Aukso 
puodo" sumą, pažeistų Fi
nansų ministerijos patvirtin
tas žaidimo taisykles ir būtų 
nubausta arba net uždaryta, 
pažymima pareiškime. 

Be to, lėšų skyrimą labdarai 
ir paramai iš pačios „Olifėjos" 
lėšų „stabdo juridinių asmenų 
mokesčio įstatymas", kurį žai
dimo organizatoriai privalo 
vykdyti. Todėl, pasak A. Mu
raškos, yra ne vien loterijos 
teisė nuspręsti, ar skirti pini
gus suimtojo verslininko 
išlaisvinimui. 

Prieš savaitę prezidentas 
Valdus Adamkus ir premjeras 
Gediminas Vagnorius bendra
me pareiškime pažymėjo, kad 
visos valstybės, norinčios įveik
ti terorizmą, vieningai laikosi 
principo neišpirkinėti įkaitų. 
Valstybės vadovai tokia tarp
tautine praktika siūlė vado
vautis ir Lietuvoje, nes įkaitų 
išpirkimas gali tik paskatinti 
žmonių grobimą ir naujų tero
ristinių aktų bangą. 

* Lietuva supaprastino 
vizų išdavimo Rusijos, Bal
tarusijos ir Ukrainos pilie
čiams tvarką. Dabar šių vals
tybių gyventojai, tiesiogiai 
kreipęsi į Maskvoje, Minske 
ar Kijeve esančias Lietuvos 
ambasadas ir pateikę kelionės 
čekius bei medicinos draudi
mą, galės gauti 10 dienų vizą, 
neturėdami iškvietimo iš Lie
tuvos. ,E!ta 

KALENDORIUS 
Gegužės 15 d.: Šv. Izido

rius Artojas, išpažinėjas 
(1070-1130 m); Sofija, Alge-
das, Jaunutė. 

Gegužės 16 d.: Ubaldas, Jo
nas, Andriejus, Bazilė, Inga, 
Bitė. 

• 
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DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. gegužės 15 d. 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

KAS VYKS ŠIĄ VASARĄ 
LIETUVOJE? 

Man atrodė, kad besidomin
tieji sportu, jau seniai turėjo 
žinoti apie du didžiuosius 
sporto renginius Lietuvoje — 
II Lietuvos Tautinę Olimpiadą 
ir VI Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes. Juk tiek „Draugo" 
Sporto skyriuje (o taip pat ir 
kai kuriuose kituose laikraš
čiuose) apie tai buvo rašoma ir 
kalbama. 

Tačiau šiandien kai kurie 
gudruoliai teisinasi, kad buvo 
labai ilgi rašiniai, o jie tokių 
ilgų neturi laiko ar noro skai
tyti. Todėl pageidauja, kad bū
tų labai trumpai sutraukta ir 
jiems tik tokioje formoje pa
teikti. 

Čia dar kartą galima pakar
toti, kad šią vasarą Lietuvoje 
bus du atskiri renginiai: LTO 
(birželio 23-26 d.) ir PLSŽ 
(birželio 27 d.). Pirmasis jų la
bai retas, tokio nebuvo nuo 
1938 metų, šiemet turbūt ren
giamas, norint paminėti 60 
metų sukaktį. Tai varžybos, 
skirtos tik iškiliems sportinin
kams, pasiekusiems nustaty
tas normas bei geriausioms 
komandoms. 

PLSŽ yra tęsinys Kanadoje 
pradėtų žaidynių, kurios nuo 
1991-jų metų yra rengiamos 
Lietuvoje. Jose gali dalyvauti 
bet kokio pajėgumo sportinin
kai ar komandos (nors pačioje 
Lietuvoje ir \ jas patekti gali
ma tik su atranka). 

Aš manau, kad ruošti šiuos 
du sporto renginius vieną po 
kito yra nesusipratimas. Be 
to, ir laiko jiems labai mažai 
skiriama. Jeigu atsimename 
pirmją LTO 1938 metais, tai 
žinome, kad ji vyko net dvi sa
vaites. O šiemet abu didieji 
renginiai yra sugrūsti į savai
tę. Ir kaip kitaip galėtų būti, 
nes tuoj po PLSŽ prasideda 
Dainų ir šokių šventės dalyvių 
repeticijos Vilniuje bei pati 
šventė. 

Daugeliui galėtų atrodyti, 
jog šie du didieji sporto rengi
niai yra tik lyg įžanga į pa
grindinį vasaros įvykį — Dai
nų ir šokių šventė. Taigi no
rėta „nušauti" ne tik du, bet 
visus tris zuikius. Bet gali 
išeiti, kad pirmieji — spor t i 
niai" zuikiai bus gerokai liesi. 
Panašių suplakimų būta ir 
pas mus — išeivijoje ir, kaip 
taisyklė, sportinė programa 
nukentėdavo. 

Šį kar tą — m a ž a da lyv ių 
iš užs ien io 

Kai kurių informacijų šal

tinių teigimu, 1991 m. vyku
siose IV PLSŽ Lietuvoje vien 
tik iš JAV buvo atvykusi 600 
asmenų sport inė delegacija, o 
Kanadai a ts tovavo 200 žmo
nių (čia, t u rbū t , įskaitomi ir 
palydovai, tu r i s ta i ) . 

Mano užrašuose yra išlikęs 
kitas skaičius, sakan t i s , jog iš 
Š. Amerikos bus atvykę 374 
dalyviai ir 286 tu r i s ta i . Prie jų 
dar prisijungė maždaug 300 iš 
Argentinos, Estijos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Sibiro, Vokietijos, 
Australijos ir kelių kitų vals
tybių. 

Kai kurie spor t in inkai iš Š. 
Amerikos „nubyrėjo" prieš pat 
kelionę, nusp rendę , kad į Lie
tuvą nesaugu vykti dėl ten 
rusų kar iuomenės buvimo bei 
kitų priežasčių. 

Tačiau m a n a t rodė , k a d Š. 
Amerikos l ie tuviai sportinin
kai tada buvo g a n a gausiai ir 
gerai a ts tovaujami. Man il
gam laikui į a tmint į įsirėžė 
JAV lietuvių sport ininkų ke
lionė lėktuvu iš Maskvos į Vil
nių, kuomet į Lietuvos sostinę 
pirmą kar tą istorijoje pajudėjo 
pilnas, specialus lietuvių spor
tininkų ir palydovų lėktuvas. 

Tačiau 1995 metų PLSŽ, 
nors tada rusų kareivių j a u 
nebebuvo, iš Š. Amerikos nu
vyko gal t i k per pusę mažiau 
sportininkų bei palydovų. O 
šiemet va izdas da r gerokai 
liūdnesnis. 

Kaip p r a n e š a šaltiniai iš 
Lietuvos, š iemet iš JAV yra 
užsiregistravę 46 asmenys, o 
iš Kanados — 54. Tai da r žy
miai išpūstos skait l inės, ku
rios gali gerokai sumažėti . 
Daugiausia ats tovų iš užsienio 
žada duoti Rusija (Igarka, Al
tajus, Kal in ingradas , Maskva, 
Krasnojarskas , St . Peterbur
gas) — a r t i 190; Latvija — 
120. Dar kiek daugiau užsire
gistravę iš Lenkijos (41), Aust
ralijos (40). Mažiausiai sporti
ninkų žada atvykt i iš Izraelio 
(2). Danijos (3), Didž. Bri tani
jos (5), Švedijos, Vokietijos ir 
Ukrainos (6). 

Išk i l ių jų laba i n e d a u g 

1938 m. Lietuvoje vykusioje 
pirmojoje LTO dalyvavo 27 at
letai iš JAV. Šiemet jų geriau
siu atveju (jeigu kas nenuby
rės) žada bū t i dešimt — 7 
lengvaatlečiai ir 3 plaukikai . 
Pirmųjų eilėse matome ieti-
ninką Tomą Pukšt į — JAV 
čempioną ir rekordininką, 
JAV s tudentų tarpe gražiai 

Būsimieji krepšinio „žvaigždės" — Detroito LSK „Kovo" jauniausieji, narsiai kovoje š.m. gegužės 9 ir 10 d. De
troite vykusiose ŠALFAS s-gos 1998 metų jaunučių krepšinio pirmenybėse. Nuotr. J o n o U r b o n o 

ŠALFASS-GOS JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

Š.m. gegužės 9 ir 10 Detroite 
vyko ŠALFASS-gos Lietuvos 
jaunučių berniukų ir mergai
čių krepšinio pirmenybės, ku
riose dalyvavo 45 komandos 
su 480 žaidėjų, atstovaudami 
New Yorkui, Clevelandui, Či
kagai , Philadelphijai, Detroi-
tui , Hamiltonui ir Torontui. 
Žaidynės vyko aštuoniose 
sporto salėse. 

Berniukų B klasėje (1982 m. 
gimimo ir jaunesnių pirmą 
vietą laimėjo Čikagos „Litua-

besireiškiančius brolius Tomą 
ir Joną Motiejūnus (400 m 
bėgimo specialistus); sprinterį 
Mindaugą Butkų; ilgųjų nuo
tolių bėgikus Al ir Rebeką 
Kiršininkus bei JAV studijuo
jančią Lietuvos bėgikę Agnę 
Visockaitę. 

Plaukikų tarpe tu rė tume iš
vysti Kristą Norkutę, Liną Če
pėnaitę (abi čikagietės) bei 
Dovydą Pelegrimą (iš New 
Yorko). Tai ir viskas, nors, iš 
tiesų, žymesniųjų lietuvių 
sportininkų dabar Š. Ameri
koje reikia su žiburiu ieškoti. 
Kodėl taip yra — tai j au kitas 
klausimas. Atrodo, kad jau
nose dienose jie tur i nemaža 
entuziazmo, tačiau kuomet dėl 
sporto reikia daug ko atsisa
kyti, jų noras sportuoti ir siek
ti aukš tumų išblėsta. 

Čia š iuomkart reikia padėti 
tašką. J au ir taip išėjo kiek il
gesnis rašinys, o kaip toks 
daugelio gali būti neperskaity
tas . Tik dar norisi paraginti 
sporto entuziastus PLSŽ daly
vaut i . Žinoma, per t rumpą lai
ką iškiliųjų sportininkų LTO 
jau neparuošime, bet į pirmąjį 
renginį visi, kurie bet kada 
yra sportavę, dar gali įsijung
ti. Reikia manyti , jog po labai 
iškalbaus vedamojo „Drauge" 
net ir apsnūdę tautiečiai at
vers savo širdis ir pinigines 
sporto reikalams. 

Ed . Š u l a i t i s 

nica", nugalėdama Hamiltono 
„Kovą" 65-60. Trečią vietą Cle-
velando „Žaibas" laimėjo prieš 
Toronto „Aušrą" 97-54. 

Mergaičių B klasėje Čikago
je „Lituanica" laimėjo prieš 
Hamiltono „Kovą" 35-21. Tre
čią vietą laimėjo Clevelando 
„Žaibas", nugalėdamas Toron
to „Aušrą" 39-30. 

Berniukų C klasės (1984 m. 
ir jaunesnių) laimėjo Toronto 
„Aušra", nugalėdama Cleve
lando „Žaibą" 56-20. Trečią 
vietą laimėjo Čikagos „Litua
nica" nugalėdama Toronto 
„Vytį" 61-53. Detroito „Kovas"' 

pralaimėjo prieš New Yorko 
„Atletų" klubą 32-37 ir prieš 
Čikagos „Lituanica" 40-59. 

Mergaičių C klasėje laimėjo 
Čikagos „Lituanica", nugalė
dama Toronto „Vytį" 41-23. 

Berniukų D klasėje (1986 m. 
gimimo ir jaunesnių) pirmą 
vietą laimėjo Hamiltono „Ko
vas", nugalėdamas Čikagos 
„Lituanica" 46-4. Trečią vietą 
laimėjo New Yorko „Atletų" 
klubas, nugalėdamas Cleve
lando „Žaibą" 38-34. Detroito 
„Kovas" pralaimėjo prieš New 
Yorką 14-26 ir prieš Toronto 
„Vytį" 19-30. 

Mergaičių D klasėje laimėjo 
Hamiltono „Kovas", nugalė
damas Toronto „Vytį" 47-25. 

„LITUANICA* — „CRACOVLrV 5-2 

sALFASS-gos šių metų Jaunučių krepšinio pirmenybėse, Detroite vykt 
laimėjusios Čikagos ASK „Lituanicos" žaidėjos. 

gegužės 9 ir 10 d., I vietą 
Nuotr. Jono Urbono 

Danas Smulkys ir Virgis 
Žuromskaswnokėsi toje pačioje 
Kauno vid. mokykloje su 
sustiprintu futbolo dėstymu. 
Turėjo ir tą patį trenerį — Ka
zimierą Bričkų. Dabar šie vy
rai (o taip pat ir trečiasis — 
Gytis Kavaliauskas) atstovau
ja Čikagos „Lituanicos" futbo
lo komandai, praėjusį sekma
dienį (gegužės 10 d.) įveiku
siai lenkų „Cracovia" net 5-2. 

Svarbiausia, kad abu minėti 
žaidėjai pelnė visus 5 įvarčius. 
Smulkys — du, Žuromskas — 
tris. Jų jaunystės laikų trene
ris K Bričkus dabar gali 
džiaugtis savo buvusių auklė
tinių gražiais pasirodymais. 

{varčių seriją jau 5-je žai
dimo minutėje pradėjo Smul
kys, o po dešimties minučių 
Žuromskas padarė 2-0. Tada 
antrojo kėlinio 3-je minutėje 
Virgis tolimu, tik profesiona
lams būdingu šūviu ženklino 
3-0. 

Tačiau „Lituanicos" gyveni
mui „sušlubavus", lenkai iš 
prasiveržimo pasekmę sušvel
nino. Bet Žuromskas 28-je mi
nutėje pakėlė iki 4-1. Tuomet 
įvykus „Lituanicos" gynimo 
klaidai, davusiai priešinin
kams dar vieną lengvą įvartį. 
Tačiau paskutinėse minutėse 
Smulkys. šūviu su galva, pa
sekmę pakėlė 5-2. 

Ir šį kartą labai blankiai 
pasirodė teisėjas, kuris daž
nokai „nematydavo" lenkų 
prasižengimų. Jei jis būtų 
švilpęs teisingai. „Lituanica" 
būtų laimėjusi dar didesne pa
sekme. Aišku klaidų darė ne 
tik „Lituanicos" gynimas, bet 
ir puolimas, neišnaudojęs pui
kių progų 

Bendrai imant, mūsiškiai di
desnę žaidimo dalį buvo 
aiškiai pranašesni. Dabartinė 
komanda yra gana gerai su
komplektuota; tokį stiprų vie
netą „Lituanica" jau seniai yra 
turėjusi. Žinoma, vyrams dar 
trūksta susižaidimo, tačiau 
pavieniai futbolininkai yra 
gana aukšto meistriškumo 

žaidėjai. Jų pasirodymą malo
nu stebėti. 

Gaila, kad žiūrovai vis dar 
neįvertina „Lituanicos" pa
stangų, suburiant tvirtą vie-
nuolikę ir kažkodėl jų būrys 
dar gana nedidelis. 

J a u anksčiau minėjome bu
vusį kaunietį Daną Smulkį. 
Tai šiuo metu vyriausias 
amžiumi (32 metų) futbolinin
kas „Lituanicoje". Jis savaitės 
metu dirba sunkoką fizinį 
darbą statybose, o sekmadie
nius praleidžia žaisdamas fut
bolą. O jis galėtų sau ramiai 
ilsėtis ir pramogauti. Bet jis 
nori pagelbėti lietuviams ir 
„Lituanicai". Žinoma, ne jis 
vienas tą daro (nors kiti už jį 
jaunesni ir gal lengvesnius 
darbus dirba). Jie visi nusi
pelno pagarbos ir įvertinimo. 
J u k ateiti pasižiūrėti, turbūt, 
yra žymiai lengviau negu 
žaisti, prakaituoti ir rizikuoti 
sužeidimu. 

SEKMADIENĮ PRIEŠ 
„SPARTĄ" 

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
„Lituanicos" vyrai važiuoja į 
Woodridge, IL. Rungtynės 
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E klasėje (1988 m. gimimo ir 
jaunesnių) laimėjo šeiminin
kai — Detroito „Kovas", nu
galėdamas Hamiltono „Kovą" 
23-10. Trečią vietą laimėjo 
Clevelando „Žaibas", nugalė
damas Čikagos „Lituanica" 
20-18. Detroitas pasiekė pir
menybes, laimėdami prieš Či
kagos „Lituanica" 28-4 ir Cle
velando „Žaibą" 29-10. 

Molekulių klasėje, kur žaidė 
jaunimas gimęs 1990 m. lai
mėjo Čikagos „Lituanica", nu
galėdama Toronto „Vytį" 36-
26. Trečią vietą laimėjo Toron
to „Aušra", nugalėjusi Detroi
to „Kovą" 10-32. Detroito „Ko
vas" rungtynes dėl trečios 
vietos laimėjo, nugalėdamas 
Čikagos „Lituanic'ą" 20-8 ir 
pralaimėdamas Toronto „Vy
čiui" 8-20 ir Clevelando ž a i 
bui" 4-18. 

Algis Zaparackas 

vyks 4 vai. p.p. Jane's Ave. 
Parke. Linkime pergalės! 

Dėl „Memorial Day" šventės, 
gegužės 24 d. pirmenybių 
žaidimų nebus, o gegužės 31 
d. mūsiškiai rungtyniaus Le-
monte (prie PL centro) prieš 
„Real F.C." 

ŽOLĖS PJOVIMO 
TRAKTORIAUS 

FONDAS 

Jau sugedo „Lituanicos" klu
bo turėtas traktorius, kuriuo 
pjaunama futbolo aikštės žolė. 
Dabar renkamos aukos naujo 
traktoriaus įsigijimui. Pirmie
ji aukotojai šiam reikalui: Ka
zys Dargis — 50 dol., Povilas 
Mazačinskas — 30 dol., Valte
ris Gelumbauskas —100 dol. 

Laukiama ir kitų priside
dant. Čekius prašoma siųsti 
iždininko Leono Juraičio adre
su: 15242 Narcissus Ct., Or-
land Park, IL 60462. 

E.Š. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 VV. 96 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., artr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1-3v.p.p. 
penktad. ir Jestad. 9v.r -12v.p.p. 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

NapervMe, IL 60563 
TeL (630) 527-0090 
3825 Higriand Ava.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)436-0120 

EDMUNDAS W2WAS, UD., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

TeL 773-566-7756 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Htetory rfflte, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.. Oak, Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708422-8260 

Daugiausia kartų Lietu
vos imtynių čempionu tapo 
— 7 — kaunietis R. Šmitas. 
J is čempiono titulą iškovojo 
1979 - 1981, 1983, 1985, 1986 
ir 1991 m. 

Hamiltono „Kovo" krepšininkes, laimėjusios II vieta s m gegutes 9-10 d. Detroite vykusiose ŠALFASS-foa jau
nučių krepšinio pirmenybėse. Nuotr. J o n o U r b o n o 



POKALBIAI SU AMERIKOS 
POLITIKAIS 
JUOZAS KOJELIS 

Nuo susikūrimo pradžios 
1981 Amerikos Baltų Lisvės 
lyga (ABLL) Los Angeles 
mieste ruošdavo Žmogaus tei
sių konferencijas, o nuo 1991 
m. — visoms Baltijos valsty
bėms atkūrus nepriklausomy
bę, konferencijų pobūdis ir 
pavadinimas pasikeitė. Dabar 
organizuojami „laisvės žyme
nų pokyliai". 

Šiemet toks pokylis įvyko 
balandžio 18 d. Jo metu 
laisvės žymenys buvo įteikti 
JAV valstybės sekretorei Ma-
deleine K. Albright (jos vardu 
žymenį priėmė valstybės sek
retorės asistento pavaduotojas 
Kanados ir Europos reikalams 
dr. Ronald D. Asmus) ir lietu
vių kilmės senatoriui iš Illi
nois valstijos Richard J. Dur-
bin. 

Susitikimai su Amerikos po
litikais turėjo dvi dalis. Oficia
liojoje dalyje dalyvavo maž
daug 200 lietuvių, latvių ir 
estų ir šiek tiek amerikiečių; 
organizatoriai pristatė sve
čius, įteikė žymenis, senato
rius Durbin ir dr. Asmus pa
sakė kalbas, latvių vyrų cho
ras padainavo visų trijų tautų 
liaudies ir kompozitorių su
kurtų dainų. 

Prieš oficialiąją dalį pri
vačiame susitikime su svečiais 
iš Vašingtono kalbėjosi Lygos 
tarybos ir valdybos nariai. 
Buvo užsimintos šios temos: 
Rusijos agresyvus spaudimas 
Latvijai ir rusų kolonistai La
tvijoje bei Estijoje; Kara
liaučiaus srities ateitis; NATO 
ir Europos Sąjunga; genocidi
niai nusikaltimai Baltijos val
stybėse II pasaulinio karo ir 
pokario laikotarpyje. Iš lietu
vių tame pokalbyje dalyvavo 
A. Nelsienė, A. Raulinaitis, G. 
Leškys, J. Matulaitis, dr. Z. 
Brinkis, M. Šepikaitė, H. Ste-
vens, R. Švainauskas. 

Oficialiąją dalį pravedė Avo 
Piirisild, maldą sukalbėjo pro
testantų kunigas Davis Kneip, 
įvadinį žodį arė ABLL vykd. 
vicepirm. Ai i gėlė Nelsienė. Ji 
svečius iš Vašingtono ir daly
vius supažindino su praeityje 
atliktais Lygos darbais ir 
konkrečiais pasiekimais, tei
kiant politinę-moralinę para
mą okupuotoms Baltijos tau
toms. Šiuo metu Lygos pa
stangos sutelktos palankiai 
nuteikti JAV Kongresą NATO 
plėtimo klausimu, išlaikyti 
gyvą dar neišspręstą Kara
liaučiaus problemą, suorgani
zuoti kongresinę apklausą dėl 
Baltijos valstybių saugumo, 
išgauti didesnę Amerikos pa
ramą Lietuvos ekonomikai ir 
karinėms jėgoms stiprinti. 
ABLL pasiryžusi bendradar
biauti su visomis kitomis 

baltų ir nebaltų organizacijo
mis, siekiančiomis tų pačių 
tikslų. 

Angelei Nelsienei pavesta 
Atstovų rūmuose ir Senate or
ganizuoti Baltijos valstybių 
draugų — „Baltic Caucus" — 
grupes. Jos pastangomis At
stovų rūmuose pal t ie Cau
cus" pirmininkais sutiko būti 
Kongreso nariai John Shim-
kus (dem.) ir Dennis Kucinich 
(resp.). Angelė kvietė Ameri
kos baltus kreiptis į savo apy
linkių atstovus ir raginti tapti 
„Baltic Caucus" nariais. 

Įteikus laisvės žymenis, abu 
svečiai pasakė kalbas. „Esu 
pirmos generacijos Amerikos 
lietuvis", kalbėjo senatorius 
Durbin. Didžiavosi savo lietu
viška kilme. Papasakojo apie 
apsilankymą savo motinos, 
Onutės Kutkaitės, gimtinėje 
Jurbarke, susitikimą su gi
minėmis ir pažadėjo Baltijos 
valstybėms teikti visokeriopą 
pagalbą. Dėkojo Baltų laisvės 
lygai už daugelio metų darbus 
Baltijos valstybių labui. Dr. 
Asmus užtikrino prezidento 
Clinton, valstybės sekretorės 
Albright ir jos pavaduotojo 
Strobe Talbott palankumą 
Baltijos valstybėms. „Mes 
dirbsime su jumis ateityje", 
kalbėjo dr. Asmus. (Senate nu
balsavus už NATO plėtimą, 
Reuters žinių agentūra pa
skelbė, kad tai didžiausias dr. 
Asmus nuopelnas). 

Lygos prezidento žymenimis 
už daugelio metų darbą buvo 
apdovanoti Lygos darbuotojai 
Algis Raulinaitis ir Ramūnas 
Bužėnas. 

Uždarame posėdyje buvo at
virai pasikalbėta, nors svečiai 
iš Vašingtono kokių didelių 
paslapčių ir neatidengė. Pir
miausia buvo pakalbėta apie 
rusų provokacijas Baltijos val
stybėse ir Rusijos grasinimus 
ekonominėmis sankcijomis pa-
klupdyti Latviją. Dr. Asmus 
painformavo, kad Amerikos 
vyriausybė tuos įvykius seka, 
analizuoja ir reaguoja. Prez. 
Clinton nedelsdamas parašė 
laišką prezidentui Ulmaniui, o 
valstybės sekretorė — Rusijos 
Užsienio reikalų min. Prima-
kov. Detaliai neatidengė laiš
kų turinio, bet pažymėjo, kad 
Amerikos reakcijos buvo JAB 
— Baltijos chartijos dvasioje. 
„The New York Times" rašė, 
kad valstybės sekretorės 
laiškas buvęs „aštrus". 

Svečiai įdomėjosi, kaip į Ru
sijos grasinimus reagavo vie
tinė spauda. Ragino laiškais ir 
skambinimais redakcijai į tai 
reaguoti. 

Į klausimą „kodėl Amerika 
aplamai norėjo JAV-Baltijos 
chartiją pasirašyti", dr. Asmus 

Maironio lit. mokyklos, veikiančios Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, mokiniai su lino audiniais, kuriuos at
sinešė į klasę, kai mokėsi apie linus bei jų gaminius. 

diplomatine kalba paaiškino, 
kad Baltijos valstybės Ameri
kai darosi svarbios kaip geo
politinis Europos taškas. Ame
rika talkino Baltijos valsty
bėms išvesti rusų kariuome
nę, pakvietė jas į Madrido 
konferenciją, o pasirašydamos 
chartiją, norėjo laikyti joms 
atviras duris į NATO ir į tą 
pusę patraukti europiečius. 

Pokalbyje buvo galima pa
justi, kad Amerika nėra pa
miršusi Karaliaučiaus klausi
mo. Svečių nuomone, rusų 
surūdyję ginklai didelio pavo
jaus nesudaro, tik neaišku, 
kodėl tuos ginklus rusai laiko. 
Patys gyventojai norėtų Kara
liaučiaus sritį demilitarizuoti, 
bet Maskva priešinasi. Svečių 
nuomone, reikia sulaukti mo
mento, kada tą klausimą bus 
galima viešai pajudinti. 

Kalbant apie rusų kolonistų 
problemą Latvijoje ir Estijoje, 
buvo padarytas pasiūlymas 
Amerikai imtis iniciatyvos tą 

klausimą sutarptautinti. Ben
dromis pastangomis po karo 
buvo sprendžiama pabėgėlių 
Vokietijoje problema. Mes pa
dedame žydams atgauti že
mes, kurių neteko maždaug 
prieš 2000 metų, o kolonistų 
istorija Baltijos valstybėse dar 
gyva. Iš Sibiro grįžę gyvi išlikę 
kaliniai ir tremtiniai randa 
savo nuosavybes užvaldžiu
sius savo kankintojus arba jų 
vaikus. Ir jie tų nuosavybių 
net negali atgauti. „Ar sena
torius ir daktaras gali įsi
jausti, ne kaip didelio krašto 
politikai, o kaip žmonės, į 
tokią situaciją? Ar Amerika 
neneša bent dalinę atsakomy
bę už Atlanto chartijoje pada
rytus pažadus ir Jaltos ir 
Potsdamo susitarimus?" Sve
čiai leidosi į pokalbį, bet nieko 
aiškaus nepasakė. (Vienas as
meniškai pasakė, kad pasiū
lymas įdomus, pagrįstas, bet 
sunkiai įgyvendinamas). 

Pokalbyje tylomis nebuvo 

praeita pro vadinamų „karo 
nusikaltėlių" Baltijos valsty
bėse klausimo. Šeimininkai 
apgailestavo, kad tas klausi
mas sprendžiamas vienaša
liškai. Genocido vykdytojai 
okupuotose Baltijos valstybėse 
ne tik laisvi, bet gali kaltinti 
savo aukas. Buvo galima jaus
ti, kad svečiai iš Vašingtono 
supranta to klausimo sudė
tingumą. Jie reiškė pasitenki
nimą, kad Vašingtone lankėsi 
Lietuvos Seimo narys Ema
nuelis Zingeris, patarė palai
kyti dialogą su žydų bendruo
menės vadais ir tą reikalą 
aiškintis. Jie tikisi, kad jau
nesniosios baltų ir žydų kartos 
lengviau galės nuomones su
derinti. 

Iš visų pokalbių, oficialių ir 
privačių, susidarė įspūdis, kad 
svečiai iš Los Angeles į 
Vašingtoną išsivežė geras nuo
taikas. 

Danutė Bindokienė 

Per daug — negerai, 
per mažai — blogai 

Los Angeles, CA, vykusiame pokylyje su garbiais svečiais iš Vašingtono ir kitur. Iš kairės: Robert Durbin (sena
toriaus Richard Durbin brolis), sen. Richard Durbin, ABLL prez. Valdis Pavlovskis, JAV Valstybės depart. at
stovas dr. Ronald Asmus, Estijos garbės konsulas -Jaak Treiman. Nuotr. Jono Matulaičio 

Kad šio krašto pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose, ypač 
valdiškose, veikiančiose di
džiuosiuose miestuose, ne vis
kas yra taip, kaip turėtų būti 
švietimo bei auklėjimo institu
cijose, jau seniai žinoma. 
Daug kartų dabartinis ir bu
vusieji JAV prezidentai sten
gėsi pabrėžti, kad tvarka bei 
drausmė, tikrųjų vertybių 
įdiegimas mokyklose tiek pat 
svarbu, kaip išmokyti vaiką 
rašyti, skaityti, skaičiuoti. 

Daug kartų įvairūs politi
kai, ypač kandidatuojantys į 
vyriausybės ar savivaldybės 
vietas, kartoja tą patį prie
dainį. Tačiau, rinkimams pra
ėjus, kalboms nuskambėjus, 
kasdienybė lieka ta pati. 
Galbūt ji ir nepataisoma, 
tačiau vis dėlto švietimu be
sirūpinantys asmenys, įstai
gos ir institucijos turėtų į tai 
kreipti daugiau dėmesio. Net 
ir lietuviai, gyvenantys šiame 
krašte, atrodo, daugiau rū
pinasi švietimu ir jo mini
strais Lietuvoje, negu čia, kur 
mokosi jų vaikai bei vai
kaičiai. 

Pastaruoju metu mokyklos 
patenka į visuotinio dėmesio 
centrą dažniausiai dėl labai 
jau „nemokyklinės" veiklos, 
kai jose įvyksta smurto veiks
mai, pačių moksleivių ar pa
šalinių asmenų įvykdyti (šie 
paprastai sukelia kiek mažiau 
pasibaisėjimo). 

Kuomet prie įėjimo į mo
kyklos pastatą įtaisyti apara
tai, kad patikrintų, ar moks
leiviai kišenėse bei knygų 
krepšeliuose neslepia ginklų, 
galima rimtai suabejoti mo
kyklos darbo lygiu. Buvo tiki
ma, kad tokios rūšies proble
mos tegali pasitaikyti skur
džiausiuose didmiesčių rajo
nuose, o priemiesčiuose, kur 
gyventojai labiau pasiturintys 
ir mokyklų klasės neper-
kimštos, kiekviena mokslo 
metų diena praplaukia, kaip 
rami upė. 

Tokios patogios teorijos 
pradėjo griūti tarsi kortų na
meliai, kai žiniasklaidoje pasi
rodė pranešimai apie smurto 
veiksmus kaip tik mažesnių, 
saugesnių vietovių mokyklose. 
Galbūt kulminacinis taškas 
buvo Arkansas valstijos Jo-
nesboro miestelyje, kur du 
pradžios mokyklos mokiniai 
apšaudė ir net nužudė savo 
mokslo draugus. Tas įtikino 
tėvus, auklėtojus ir visuo
menę, kad jaunimo nusikal
timų šaknų reikia ieškoti 
daug anksčiau, pradedant pir
maisiais pradžios mokyklų 
skyriais. Kai kurios mokyklos 
ėmėsi griežtų priemonių už
kirsti kelią nusikaltimams. 

Pvz., Indianapolis (IN) tapo 
pirmasis visoje Amerikoje, 
prie savo pradžios mokyklų 
durų įsitaisęs aparatūrą, suse
kančią ginklus ar apskritai 
metalinius daiktus. Kitos mo
kyklos įvedė taisykles, apribo
jančias mokinių „laisves", e-
toleruojant net mažiausią nuo 
tų taisyklių nukrypimą. Taip 
atsitiko vienoje Čikagos prie
miesčio vidurinėje mokykloje, 
kai septyniolikmetis jaunuolis 
valgyklėlėje pietų metu „ap
šaudė" savo draugus meta
linėmis sąvaržėlėmis. Viena jų 
įsmigo valgyklėlės darbuotojai 
į krūtinę, todėl berniokas bu
vo ne tik suspenduotas mo
kykloje, bet atsidūrė miestelio 
daboklėje. 

Žiniasklaida sukėlė triukš
mą, kad šiuo atveju bausmė 
neatitinka nusikaltimo. Juk 
tai buvusi tik „vaikiška 
išdaiga"... Svarbiausia, kad 
jaunuolio tėvai ir giminės 
įsijungė į protestus prieš tokią 
„griežtą reakciją į visiškai pa
prastą įvykį" ir net žada pa
duoti mokyklos vadovybę į 
teismą už sūnaus „garbės pa
žeidimą". 

Nėra abejonės, kad Ameri
kos švietimo sistemai reikia 
kai ką iš pagrindų pakeisti, 
kai ką taisyti, bet galbūt pati 
svarbiausia pirmenybė yra su
sijusi ne su skaitymu, rašymu 
ar kitais mokomaisiais daly
kais, o su jaunimo auklėjimu. 
Jeigu bus atsižvelgiama į dva
sines vertybes, nereikės tik
rinti, ar moksleivis neatsinešė 
šaunamojo ginklo. 

Tai nelengvas darbas, nes 
paauglystės metais kone visi 
jaunuoliai išgyvena tam tikrą 
priešišką nusistatymą bet ko
kiam autoritetui — vyriausy
bei, mokyklai, tėvams, visuo
menei. Kai visas pramogų 
pasaulis ir apskritai gyvenimo 
būdas yra kreipiamas greito 
pasitenkinimo, materializmo, 
žiaurumo keliu, nesubrendu
siam žmogui sunku atskirti, 
kas vertinga, kas ne. Buvo lai
kai, kai vaikas, nubaustas mo
kykloje už prasižengimus, 
gaudavo galbūt didesnę baus
mę namuose. Dabar tėvai 
greičiau kaltina mokytojus, 
mokyklą, policiją, bet ne savo 
vaiką. Jeigu jis pažeidžia tai
sykles, tai kaltos taisyklės, bet 
ne jas pažeidęs... 

Tarp visiško laisvumo ir 
griežto varžymo yra kažkoks 
„aukso vidurys", kurį turi 
atrasti ir jaunimo auklėtojai, 
ir tėvai, ir visuomenė. Ypač 
veiksmingai čia galėtų pasi
darbuoti religinės institucijos, 
nes be žvilgsnio į Dievą, vien 
žmogiškomis jėgomis, sunku 
siekti tobulybės. 
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Tęsinys 
Tą dieną, kai vysk. Matulionis turėjo atva

žiuoti, jį sutiko ne tik kariuomenės ir vyriausybės įga
liotinis, bet ir arkiv. Jalbžykowskio sekretorius, kuris 
vysk. Matulionį paprašė apsistoti pas arkiv. Jalbžy-
kowskį. 

Arkiv. Romualdas Jalbžykowskis buvo energingas, 
darbštus ir pareigingas savo darbe. Vilniaus arkivys
kupiją valdė nuo 1926 - 1945 m. Per tą laikotarpį vi
sai arti katedros pastatė gražius arkivyskupijos rū
mus, 1931 m. sušaukė sinodą, suorganizavo katalikų 
akciją ir įsteigė spaustuvę. Nors lietuvių neapkentė, 
juos terorizavo, skundė lenkų valdžiai ir Vatikanui, 
uždarinėjo bažnyčiose lietuvių kalba pamaldas, bet 
Lietuvos pilietybę norėjo gauti ir buvo padavęs net 
prašymą. Pasikeitus politinei padėčiai emigravo į Len
kiją ir apsigyveno Balstogėje. Iš Balstogės valdė liku
sią Vilniaus arkivyskupijos dalį. Nuosaikieji lenkai ar
kiv. R. Jalbžykovvskio neliūdėjo, kai jis emigravo į 
Lenkiją. Prel. Chalecki atvirai yra pasakęs, kad jam 
„įgriso tos nepaliaujamos šovinistinės kvailystės. Jei 
gyvenime turėjau ištikimų draugų, tai tik iš lietuvių. 

Negaliu kalbėti be meilės ir pagarbos ašarų apie vys
kupą J. Matulevičių, o dabar tikiuosi šitame turėsiu 
tikrą ganytoją" (Tikrą ganytoją, jis turėjo mintyje ar
kiv. M. Reinį). 

Arkiv. R. Jalbžykowskis mirė 1955 m. birželio 19 
d. Balstogėje. 

Lietuvos vyriausybės santykiai su 
arkiv. Romualdu Jalbžykowskiu 

Kai Vilniaus miestą ir jo sritį Sovietų Sąjunga per
leido Lietuvai, Vilniaus arkivyskupija buvo valdoma 
arkiv. Romualdo Jalbžykowskio. Jis. kaip ir lenkų 
okupacijos metu, varė tą pačią lenkinimo politiką. Lie
tuvos vyriausybė iš pradžių su arkivyskupu norėjo su
sitarti taikiu būdu. Įgaliotinis Antanas Merkys padarė 
jam net mandagumo vizitą, bet vėliau, kai vyriausybė 
susidūrė su jo priešingu nusistatymu, įvesti bažnyčio
se maldą už Lietuvą ir išleisti iš litanijos žodžius ,Kro-
lowa Korony Polskiej" (Lenkijos Karalienė) bei paskir
ti lietuvius kunigus į tas bažnyčias, kuriose bus įves
tos lietuviškos pamaldos, atsisakė tai padaryti, nes pa
gal sudarytą tarp Vatikano ir Lenkijos konkordatą bei 
aplinkraštį, kurį Vatikanas, prasidėjus karui, išsiun
tinėjo visiems Lenkijos vyskupams nedaryti jokių pa
keitimų bažnyčiose iki pasibaigs karas, o Marijos ti
tulą, kurį suteikė pats popiežius, galima išleisti iš lita
nijos tik sutikus Vatikanui. Tai buvo matyti iš pirmų
jų dienų, kai Lietuva iš Sovietų Sąjungos perėmė Vil

nių ir jo sritį. Jo įsakymu visų bažnyčių varpai, išsky
rus tik lietuvių Šv. Mikalojaus bažnyčią, kai Vilniaus 
Rinktinė įžygiavo į Vilnių, tylėjo. Taip pat prie arki
vyskupijos rūmų nebuvo iškelta Lietuvos vėliava, o 
per pamaldas, kurios vyko sekančią dieną visose Vil
niaus bažnyčiose, buvo meldžiamasi tik už Lenkijos ne
priklausomybę ir giedama „Bože cos Polske". Toks ar
kivyskupo priešiškumas bažnyčiose pasireiškė ne tik 
1939 m., bet nuo 1926 m., kai jis buvo paskirtas Vil
niaus arkivyskupu. . 

Lietuvos vyriausybė, kai negalėjo taikiu būdu susi
tarti su arkiv. Jalbžykowskiu, tuomet pradėjo per savo 
nepaprastą pasiuntinį ir įgaliotą ministrą Stasį Gird
vainį iškelti ir išdėstyti Vatikanui apie arkiv. R. Jalb-
žykovvskio veiksmus bei nusistatymą prieš lietuvius. 
Pagal Lietuvos ir Vatikano sudarytą konkordatą ir 
Bažnyčiose herarchų tradicijas arkivyskupas turi būti 
pilietis. Arkiv. R. Jalbžykovvskis Lietuvos pilietybes 
neturėjo ir juo Lietuvos vyriausybė pasitikėti negalėjo. 
Taip pat priminė, kad Vilniaus krašte aukšti lenkų 
dvasiškiai ir kunigai lietuvių atžvilgiu nesukalbami, 
Lietuvių visuomenėje bręsta pasipiktinimas ir gali kil
ti rimtų pasekmių. Tą padėtį, kuri vyksta Vilniuje dėl 
lietuviškų pamaldų, reikia objektyviai įvertinti ir su
tvarkyti, o hierarchus — sudrausti. 

Kai Lietuvos vyriausybė įsitikino, kad su arkiv. R. 
Jalbžykovvskiu taikiu būdu susitarti negali, perėjo į la
viravimo ar puolimo politiką. Bet arkivyskupui, kaip 
ateitis parodė, įtakos visai nepadarė. Jis laikėsi savo 

nusistatymo, V. Civinskas savo straipsny „Tokia pra
eitis, o kas dabar" rašo, kad Vilniaus arkivyskupija 
buvo lyg valstybėje („Dirva", 1985 m. Nr. 46). Lietuvos 
vyriausybė išeitį surado. Nutarė paspausti arkivysku
pą ir visą lenkų dvasiškiją. Laisvoje Lietuvoje visiems 
vyskupams, kunigams mokėjo algas. Išnaudodama vy
riausybė labai sunkią Vilniaus arkivyskupijos mate
rialinę padėtį, kurią ypatingai jautė Vilniaus kapitula, 
švietimo ministerija, kurios žinioje buvo ne tik švieti
mo ir kultūros, bet ir bažnyčios reikalai, matydama, 
kad su arkiv. R. Jalbžykowskiu taikiu būdu susitarti 
negalima, pasiūlė ministrų tarybai, kad Vilniaus 
mieste ir jo srityje dvasiškiams algos būtų išmokėtos 
nuo 1939 m. gruodžio mėn. 1 d. visų religijų dvasinin
kams, išskyrus tik Romos katalikams. Buvo padaryta 
ir išimčių, būtent, trims dekanams, 30-čiai klebonų ir 
10-čiai vikarų. J šią išimties grupę įėjo lietuvių ir balt-
gudžių katalikų dvasininkai, kurie Lenkijos okupaci
jos metu dirbo naudingą Lietuvai ne tik pastoracinį, 
bet ir visuomeninį darbą. 

1940 m. Vilniaus arkivyskupijos kapitulos mate
rialinė padėtis buvo labai sunki. Nors kapitula turėjo 
kelis gyvenamus namus Pilies ir Daukšos gatvėse, bet 
nuomos, ypatingai 1939-1940 m žiemos metu. už bu
tus beveik negaudavo, nes esant tokiai sunkiai padė
čiai, nuomininkai negalėjo mokėti. Taip pat labai ma
žai gavo aukų iš tikinčiųjų bei dotacijų, o išlaidos labai 
padidėjo. 

(Bus daugiau) 
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AUTENTIŠKUMO 
PARADOKSAS 

Žodžio „autentiškas" dažnas prisilaikant rajonų būdingiau-
naudojimas bei skirtingi tauti- sių bruožų. Kiekvienas dra
mai drabužiai skatino atkreip
ti dėmesį į Ligijos Tautku-
vienės „Drauge" parašytą 
straipsnį JDaugiau pagarbos 
mokslui ir kompetencijai" 
i 1998.04.29). Gaila, kad straips
nyje minėtos knygos ne vi
siems yra prieinamos. Nėra 
progos kiekvienam palyginti 
nepriklausomos, tarybinės ir 
atkurtos Lietuvos leidinius, 
skirtus apibūdinti moteriškus 
tautinius drabužius. 

Patikimiausi ir tikriausi lie
tuvių tautinių drabužių šal
tiniai yra muziejiniai tų dra
bužių originalų rinkiniai. Ne-

bužis yra skirtingas. Audėjai 
kurdavo drabužius ne pagal 
valstybės nustatytus nurody
mus, bet pagal savo meilę lie
tuviškam liaudies menui ir 
norą puoselėti, kas yra lietu
viška. Jiems lietuviškas 
kūrybingumo kelias buvo be 
kliūčių. 

Šiandieną, atrodo, norima 
prieiti prie galvosenos, kad 
autentiškas tautinis drabužis 
gali būti tik tas, kuris 
audžiamas Lietuvoje pagal 
muziejinius pavyzdžius. Oku
pacijos laikais „tautinių dra
bužių gamybą iš principo 

priklausomos Lietuvos laikais perėjo i valstybines rankas 
(1931-1938), Žemės ūkio rū- 50's, 60's". Tautinė apranga 
mai užsimojo iš pagrindų buvo masiniai gaminama, dai-
ištirti ir sodžiuose surinkti vi- lininkų suprojektuota įvai-
sas žinias bei senovinių dra- riom tarybinėm šventėm bei 
bužių originalų pavyzdžius, etnografiniams vienetams. 
Darbą užbaigus, lietuvių mo- „Toks tautinių kostiumų 

CLASSIFIED GUIDE 

terų tautinių drabužių me
džiaga, apimanti XVHI-XTX 
a., buvo paskelbta. Senovinių 
drabužių originalai buvo ati
duoti muziejams. Nuo tada ir 
prasidėjo visuotinis tautinių 
drabužių audimas ir jų dė
vėjimas. (Lietuvių enciklope
dija) 

„Per amžius kiekviena tauta 
pagal savo ekonominę gerovę, 
gyvenimo sąlygas, verslą, na-
gingumą ir grožio pajutimą 
nuolat keitė savo drabužių 
madą." 'Antano Tamošaičio 
„Lietuvių moterų tautiniai 
drabužiai", Kaunas, 1939). 
„Tautiniai drabužiai formavo
si veikiami istorinių, ekonomi
nių sąlygų, ūkinės veiklos 
pobūdžio, vietinių tradicijų ir 
papročių". (Vidos Kulikaus
kienės „Lietuvių tautiniai 
rūbai", Vilnius, 1994). Tai dvi 
ištraukos iš skirtingų šaltinių, 
kurios iš esmės pateikia tą 
pačią mintį, kad tautiniai dra
bužiai yra tautos gyenimo at
spindys. 

Dabar, žengiant i XXI a., 
prie tautinių darbužių vis pri
dedama žodis autentiškas, ar 
tai būtų autentiški ansamblio 
tautiniai drabužiai, ar galvos 
apdangas ir t.t. Lietuvių kal
bos žodyne žodis „autentiškas" 
aiškinamas taip — tikras, pa
grįstas pirmuoju šaltiniu, ne
keliantis abejonių. Savaime 
aišku, kad nieks nedavė tikrų 
muziejinių originalų. Tauti
niai drabužiai yra „pagrįsti 
pirmuoju šaltiniu" t.y. muzie
jiniais drabužiais daugiausia 
iš XLX a. laikotrapio). Čia ir 
įvyksta nesusipratimas. Kaip 
buvo minėta, nepriklauso
mybės laikais atgijo tautinių 
drabužių audimas, remiantis 
originaliais audiniais. Tikslas 
buvo išlaikyti būdingiausias 
senovinių tautinių drabužių 
ypatybes: kad audeklų audimo 
būdai būtų saviti ir tradici
niai; kiekvienos drabužio da
lies raštai būtų skirtingi ir se
noviški; spalvos įvairios, jų de
rinimas kontrastinis; drabu
žių sukirpimas bei pasiuvimas 
savitu bruožu: kiekviena dra
bužio dalis vis kitaip užbaigta 
— apsiuvinėta, apnerta, vir
vele ir t.t. Deja, karas ir oku
pacija sutrukdė būdingo tauti
nio drabužio išsivystymą. 
Todėl reikia objektiviai su
prasti žodžio „autentiškas" 
naudojimą. 

Nebegalėdami grįžti atgal į 
savo tėvynę, lietuviai, atsiradę 
Vokietijoje, o paskui kituose 
kraštuose, tęsė ir ugdė lietu
višką savitumą. Tautiniai dra
bužiai, ypač tuo laiku, buvo 
laikomi kaip ryšininkai su 
praeitimi. Šiuos tautinius dra
bužius laikome autentiškais, 
nes jie buvo austi nepriklauso
mybes laikais Lietuvoje, re
miantis muziejiniais rinki
niais. ;r toliau yra audžiami, 

kūrimo principas nepasiteisi
no: nutolta nuo lietuvių tra
dicinio drabužio, pamirštas jo 
individualumas. Sukurtieji 
kostiumai buvo suniveliuoti, 
suprastinti, prarado puoš
numą ir sritinę įvairovę. Toli
mesnei kūrybai reikėjo labiau 
ištirti medžiagos". Prie geriau
sių norų, buvo sunku parodyti 
būdingus lietuviškus tauti
nius drabužius. 

Reikia suprasti, išeivijai 
tautiniai drabužiai pasidarė 
atspindys jautrių tautiškumo 
jausmų. Jie tapo simboliu lie
tuviškumo išlaikymo, savo 
identiteto nepraradimo sveti
mame krašte. Tautiniais dra
bužiais norėjome išsiskirti 
kitų tautų tarpe. Todėl ir buvo 
audėjų sukurti tokie puošnūs 
išeiginiai tautiniai drabužiai. 
Čia reikėtų paminėti, kad be 
A. Tamošaitienės audė ir E. 
Tutlienė, A. Vaitonienė, A. Ve-
selkienė, K. Prišmantas, A. 
Dragūnaitienė bei kiti. Au
džiama buvo daugiausia jauni
mui, už tai galvos danga ir 
buvo karūnos. Vėliau, kai 
„veteranų" šokių vienetai da
lyvavo šokių šventėse, mote
rys dėvėjo nuometus, skepe
taites. Turime sutikti, kad 
ištekėjusios moterys galvą 
dengdavo nuometu, skarele, 
galvaraiščiu. Tik moterys dė
vėdavo įvairias kepuraites, o 
ne mergaitės. Priekyje ke
purėlės kartais būdavo pri
siūti pabriuvėliai (antkakčiai), 
bet karūnos nebuvo dedamos 
ant kepurėlių. Dar reikėtų 
atkreipti dėmesį į straipsnyje 
minėtas prijuostes. Siuvinėtos 
prijuostės paplito tik XIX a. 
pabaigoje Prienų, Lazdijų, 
Alytaus rajonuose Seniausios 
ir būdingiausios dzūkiškos 
prijuostės, tai austos skersa-
dryžės, languotos ir languotos 
su iškaišytais raštais. Tad 
dzūkų tautinis drabužis turė
tų parodyti, kas būdingiausia 
dzūkams. 

Apie pasiūlymą supažindinti 
visuomenę su „autentiškais", 
visos Lietuvos įvairių apylin
kių tautiniais drabužiais, 
Čikagos Lietuvių tautodailės 
institutas buvo surengęs įvai
rias parodas: 1987 m. „Lietu
viški audiniai laiko tėkmėje" 
buvo eksponuojami senoviški 
audiniai ir tautiniai drabužiai 
iš XTX a.; 1988 m. „Lietuvių 
senovinės juostos XVIII-XK 
a.", (keliaujanti paroda) iš 
dail. A. ir A. Tamošaičių rinki
nio. 1991 m. Lietuvos istorijos 
ir etnografijos muziejaus di
rektorius E. Skrupskelis 
atvežė visų Lietuvos apylinkių 
tautinių drabužių parodą (ne 
CLTI renginys). Čikagos Lie
tuvių tautodailės institutas 
taip pat turi surinkęs vertingą 
senoviškų ir XX a. pradžios 
audinių rinkinį, kuris ekspo
nuojamas instituto galerijoje, 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

Iš 1987 m. Jaunimo centre ruoštos parodos „Lietuviški audiniai laiko tėkmėje" — senoviniai moterų tautiniai 
drabužiai. Iš kairės: Mažosios Lietuvos XX a. pradžioje; Žemaitijos XIX a. pabaigoje ir Aukštaitijos XIX a. pabai
goje. 

dininkas Viktoras Šilėnas 
(dabar jį pavaduojąs Algis Gu-
dėnas), sekretorius — Jonas 
Totoraitis, jaunimo reikalams 
Aida Bublytė-McMeara ir na
riai: dr. Viktoras Stankus (bu
vęs koopirmininkas), dr. Virgi
nija Maculevičienė, Rimas Au
gis ir Jurgis Šenbergas. 

DETROIT, MI 

MOTINOS DIENOS 
ŠVENTĖ 

Detroito Lietuvių organiza
cijų centras (DLOC) gegužės 
10 d. Šv. Antano lietuvių pa
rapijoje surengė Motinos die
nos minėjimą — motinų pa
gerbimą. Šv. Mišias už gyvas 
ir mirusias motinas aukojo 
kleb. kun. Alfonsas Babonas. 
Jautriai giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio. Skaitinius skaitė 
Antanas Osteika. Po Mišių 
buvo giedama Švč. Mergelės 
Marijos litanija. 

Po Mišių į minėjimą prisi
rinko pilna parapijos salė 
žmonių. Salėje kabėjo Mykolo 
Abariaus šiai progai sukurtas 
plakatas su užrašu: „Motinai. 
Motina, man saulė Tavo meilę 
mena, už tave pasaulyj kas 
karščiau mylės? Nepalik naš
laičio, nelik vieno, mama, nie
kur neik, motule, dar iš šios 
šalies". Stalai buvo užtiesti 
baltomis staltiesėmis, papuoš
ti pavasario gėlių žiedais. 

Programai vadovavo Euge
nija Bulotienė. Sveikino visus 
gausiai atsilankiusius svečius. 
Sveikino motinas, močiutes ir 
promočiutes. Mūsų visų pa
garba motinoms. Motinos mi
nimos dainose, giesmėse. Me
nininkai įvairia savo kūryba 
reiškia meilę ir pagarbą moti
noms. Lietuvos motina tikras 
pavyzdys — matome motiną 
prie ratelio, mokančią savo 
mažą dukrelę skaityti. Mūsų 
pagarba joms. Kiek kiekvieną 
motina turi pasiaukoti kol 
išaugina savo vaiką. Maldą už 

kams Lietuvoje. Ypač parti
zanų motinos. 

Ona Šadeikienė, DLOC var
du, įteikė mokytojai Stefanijai 
Kaunelienei puokštę gvazdi
kų. 

Eugenija Bulotienė, DLOC 
vardu padėkojo visiems atsi
lankiusiems, mokytojai Stefa
nijai Kaunelienei už gražius 
žodžius, klebonui kun. Alfon
sui Babonui už šv. Mišias, pa
mokslą ir maldas, choristams 
už giedojimą, moterims už py
ragus ir visiems prisidėju
siems prie šio gražaus motinų 
pagerbimo. 

Regina Juškai tė 
Švobienė 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
DETROITE. 

Detroito Ateitininkų šeimos 
šventė šįmet bus švenčiama 
gegužės 17 dieną. Pradžia 
10:30 v.r. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje šv. Mišiomis už gy
vus ir mirusius ateitininkus. 
Po Mišių, svetainėje bus iš
kilmingas posėdis, moksleivių 
įžodis, dr. Romualdo Kriau
čiūno žodis, jaunučių progra
mėlė ir užkandis. Dalyvauki
me visi! 

BALFO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

BALFo 76-to skyriaus meti
nis narių susirinkimas vyks 
sekmadienį, gegužės 17 d., 12 
vai. vidurdienį, Šv. Antano 
parapijos patalpose. Bus pra
nešimai ir valdybos rinkimai. 
Visi nariai ir norintieji būti 
nariais kviečiami dalyvauti. 
Skyriui pirmininkauja kun. 
Alfonsas Babonas. 

Im 

GĖRĖJOMĖS 
PUNSKIEČIAIS, DABAR 

LAUKIAM 
BOSTONIEČIŲ 

Šis devyniolikos asmenų — 
muzikantų ir dainininkų,-kių 
ansamblis klausytojus nukėlė 
į kaimo stiliaus muzikos ir 
dainos pasaulį. Publika gėrė
josi valsų, polkų, fokstrotų, 
liaudies melodijų sąskambiu, 
pakviečiant visus dalyvius įsi
jungti ir pritarti plojimais bei 
daina. 

Vytauto Pečiulio ir Jūratės 
Kardauskienės vadovaujamas 
ansamblis susilaukė gausių 
plojimų ir padėkos. Dėkingu
mas buvo pareikštas ir čika-
gietei Marijai Remienei, ku
rios dėka, pastangomis ir rizi
ka „Klumpė" pasiekė Ameri
kos kontinentą ir džiugino 
gausias auditorijas. 

Šio sezono Clevelando rengi
nių kalendoriuje yra likęs tik 
vienas užregistruotas koncer
tas, kurį gegužės 30 d., 7:30 
vai. vakare, Dievo Motinos pa
rapijos didžiojoje salėje rengia 
ateitininkai, Ateitininkų šei
mos dienos proga, pakviesda-

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVashingtm, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėtį gauti darbo 
leidimą Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

Al/TOMOaUCf .SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 We*t 95th Street 

Tei. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Žymiai pigiau ta i some 
automobil ius jūsų arba 
savo namuose. 
Tel. 708-839-8447. 

įmonei reikalinga siuvėja/ 
siuvėjas moteriškų ir vyriškų 
rūbų taisymui. Kreiptis: 4412 
W. 59 St , Chicago, tel. 773-
735-5667. 

G R E I T P A R D U O D A 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L STANKUS 
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
' Nuosavybių įkainavimas veltui 
' Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Qntufc 21 
KMIEOK REALTORS 

7922 S.PUatkt Ra 
. 4365 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

J© norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Ieškomas darbininkas pa
ruošti sunkvežimius da
žymui. Skambinti: tel. 708-
396-1515. Kviesti Steve. 

VEIKLI CLEVELANDO 
LB APYLINKĖS 

VALDYBA 

motinas — gyvas ir mirusias, 
sukalbėjo kun. Alfonsas Babo- CLEVELAND, OH 
nas. Minėjimą dalyvavusioms 
moterims, jas sveikinant 
DLOC vardu, Ona Šadeikienė 
įteikė po pavasario žiedą. 

Mokytoja Stefanija Kaune-
lienė pasidalino mintimis apie 
motinos dieną. Taip pat ji pa
deklamavo Gaižiūno „Motinos 
ženklai", giesmę, kuri buvo su
giedota anksčiau per šv. Mi
šias. Kiek daug motinos per
gyveno ir pasiaukojo savo vai-

Lietuvių dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre, Le-
monte. Visuomenė turėjo ir 
turi progos susipažinti, ne tik 
su moterų lietuviškais tauti
niais drabužiais, bet ir su lie
tuvių tautodaile. 

Aldona Rauchienė 
ir 

Vida Rimienė 
Čikagos Lietuvių 

tautodailės instituto 
pirmininkė 

Ieškau darbo prie se
nelių arba vaikų. Skam
binti Jovitai, tel. 708-
974-3048. 

% * * « % * 

mi Bostono sekstetą. 
Šis žinomo kompozitoriaus 

Juliaus Gaidelio įkurtas dai
nos vienetas prieš 30 metų, ir 
su koncertais aplankęs dau
gelį Amerikos lietuviškųjų tel
kinių, Clevelandan atvyksta 
pirmą kartą. 

Anksčiau jis vadinosi Bosto
no vyrų sekstetas. Mirus įkū
rėjui ir vadovavimą perėmus 
Daivai Navickienei („vyrų" 
vardą išleidus), vadinasi tie
siog Bostono sekstetas. Jį su
daro: vadovė Daiva Navickie
nė, tenorai Helmutas ir Nor
bertas Lingertaičiai, baritonai 
— Ričardas Lizdenis ir Bro
nius Banaitis, bosas Gintas 
Simonaitis. Koncerto repertu
are lietuviai kompozitoriai: A. 
Bražinskas, B. Budriūnas, V. 
Bliušius, A. Mikulskis, A. 
Raudonikis, J. Gaidelis, V. Juo
zapavičius, M. Vaitkevičius, 
Daivos Navickienės aranža-
mentai. 

Bilietai gegužės 30-sios šeš
tadieniui jau platinami kiekvie

ną sekmadienį Dievo Motinos 
parapijos svetainėje po lietu
viškųjų pamaldų. Užsisakyti 
prašoma pas Mariją Mikonie-
nę tel. 531-2190. Kaina po 15, 
10 ir 7 dol. asmeniui. 

ATEITININKU 
ŠEIMOS ŠVENTĖ;, 

Sekmadienį, gegužės 31 d., 
ateitininkai dalyvaus šv. Mi
šiose 10 vai. r. Dievo Motinos 
bažnyčioje. Bus pašventinta 
naujoji Clevelando ateitininkų 
sendraugių vėliava. 11:30 vai. 
r. auditorijoje vyks akademya. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

Dabartinę „Ateities" klubo 
valdybą sudaro: dvasios vadas 
kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, pirmininkė dr. Birutė Kas
peravičienė, vicepirmininkas 
— dr. Raimundas Šilkaitis, iž
dininkė — Marija Mikonienė, 
sekretorė — Jadvyga Kliorie-
nė ir narės; Birutė Čyvienė ir 
Irena Sušinskienė. 

V. Rociūnas 

Pavasarinis renginių sezo
nas Clevelande buvo įdomus ir 
turiningas. Jis jau rieda į pa
baigą. Punsko Lietuvių namų 
kaimo kapela koncertavo ge
gužės 2 ir Vytautas Kernagis 
— gegužės 9 d. 

Dabartinė ir buvusioji LB 
Clevelando valdyba energin
gai ir sumaniai jungėsi į kul
tūrinius ir politinius rengi
nius. Ir Vasario 16-sios ir Lie
tuviškos knygos 450 metų su
kakties minėjimas, ir Punsko 
lietuvių ansamblio koncerto 
rengimas daugiausia krito ant 
LB apylinkės valdybos pečių. 
Naująją apylinkės valdybą su
daro: koopirmininkai — dr. 
Dainius Degesys ir dr. Rai
mundas Šilkaitis, vicepirmi
ninkė — Dalia Puškorienė, iž-

Dalis garbes svečių metiniame Oakland County. Michigan, Lincoln respublikonų klubo pokylyje. K k.: klubo pirm. 
Jonas Urbonas sveikina susirinkusius. Toliau — Oakland County viršininkas Brooks Peterson, Michigan guber
natorius John Engler ir JAV Kongreso atstovas Spencer Abraham. Nuotr. J. Vaičiūno 

H y i u MOUMB 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclatlon of Chicago 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casbnir G. Oksas, P m i d e n t 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metu*. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
TAUTINIAI DRABUŽIAI — 

MADA 

Nuo Adomo-Ievos „klevo 
lapo" iki „mini-bikini", nuo 
Kleopatros, graikų, romėnų, 
Liudviko XIV ir jo m-me Pom-
padour, pagaliau ir mūsų Vil
niuje Barboros, taip pat visoje 
Europoje, drabužiai keitėsi, 
tobulėjo, kaip visas žmonių 
gyvenimas — dėl klimato, 
ekonominės padėties, na, ir 
ekologinės aplinkos. Tai visai 
natūralu. 

Ypač moterys rūpinosi su-
kurtė drabužius sau ir savo 
šeimai. Drabužiai, jei imsime 
tik Europos žemyną, turėjo 
pagrindinį bendrą stilių. Mote
rys dėvėjo liemenę (kikliką), 
patogiom rankovėm palaidinu
kę, platoką sijoną ir prijuostę. 
Lietuvės taupė laiką, neturėjo 
tiek išteklių įsigyti pramo
ninės medžiagos, per daug 
puoštis. Jos augino linus, 
aveles, pačios verpė lininius ir 
vilnonius siūlus. Išmokusios 
vartoti stakles, audė drobes, 
milus (tai vilnoniai audiniai) 
sau ir visai šeimai. Audė lo
voms užtiesalus, paklodes, bal
tinius, rankšluosčius, viską, 
ko reikėjo kasdieniniame 
gyvenime. 

Tačiau lietuvė mėgo ir pasi
puošti. Ji stebėjo gamtoje ma
tomas, natūralias spalvas, 
taikė jas, dažant siūlus. Su
gebėjo į paprastą audinį įausti 
raštus, daugiausia pagal au
galų pavyzdžius: tulpių, lelijų, 
rūtų, pievų žolynų, suteikda
ma natūralių spalvų siūlams 
spalvingą harmoniją. Tai labai 
būdingi lietuvėms moterims 
audiniai, kuriuos galime iš
skirti, tik metę žvilgsnį. 

Įtakos iš kitų kraštų ilgai
niui tampa kopijavimu. Visur 
ir visuomet taip būna, ypač 
drabužiuose. Betgi tai nepri
valo būti priskiriama tauti
niams lietuvių drabužiams. 
Ypač rytiečių — slavų — įtaka 
visiškai atitolina savo de
talėm, žibučiais. Tai neturi 
būti sugretinama net archy
vuose su tikraisiais, staklėse 
austais savitais. lietuvių raš
tais, Lietuvos trobose. 

Kepurytės, kojinės, na-
ginėlės — visi šie priedai pri
taikyti, kad sudarytų vie
numą, bet ir praktiškai būtų 
patogūs. Tai tik Lietuvos 
žmonėms būdinga. Nuometas 
nebuvo kasdieninė galvos ap-
danga, tik bažnyčioje, sve
čiuose ar šiaip viešose vietose. 

Tiek moterys, tiek merginos 
dėvėjo kepuraites, skareles iš 
drobės, siuvinėtais ar austais 
raštais. Ištekėjusios moterys 
nebūdavo vienplaukės. 

Jadvyga Paukštienė 
Oak Lawn, IL 

DAR DĖL BAŽNYČIOS 
Kodėl mes einame į bažny

čią? Ar mes einame pasimels
ti? Ar mes einame pasižmo
nėti? Ar mes einame kitų šne
kų ir kikenimų pasiklausyti? 
Kai atsakysime patys sau į 
tuos klausimus suprasime ir 
suvoksime kaip mes turime 
elgtis bažnyčioje. 

Emilija Milašiūtė 
Palos Hills, IL 

GERBIAMIEJI, AŠ NESU 
ŽYDAS! 

Šiandien (05.11 d.) gavau 
laišką iš Helsinkio Komisijos 
VVashingtone su komentaru, 
kurio neskelbsiu viešai. Kas gi 
iššaukė tą jų „nusistebėjimą"? 

Helsinkio Komisijos pirmi
ninkai senatorius Alfonse M. 
D'Amato ir atstovas Christo-
pher H. Smith vasario 25 d. 
Lietuvos vyriausybei pasiuntė 
oficialų užklausimą dėl soviet
mečiu konfiskuotų nuosavybių 
sugrąžinimo Amerikos pilie
čiams. Specifiniai, laiškas bu
vo rašytas ir detalės pateiktos, 
klausiant, kaip ir kada numa
toma grąžinti Vytautui Šliū
pui namus ir žemę Palangoje. 
Pirmininkų pasirašytas laiš
kas buvo išimtinai mano rei
kalu. Nei vieno žodžio nebuvo 
jame minėta apie žydų turėtas 
nuosavybes ar problemas. 

Ir štai, gegužės mėn. pirmo
mis dienomis Helsinkio Komi
sija gauna atsakymą (datuotą 
kovo 4 d.), kuriame sakoma, 
kad valdžia matė jų vasario 25 
dienos laišką dėl „Antrojo ka
ro metu išvogtų žydų turtų..." 
Toliau tęsiama, „...norime 
Tamstas užtikrinti, kad Lietu
vos valdžia visais galimais bū
dais gelbės paieškas, kad tei
sybė būtų atstatyta ir... nus
kriaustieji būtų atlyginti, o 
Holokausto vykdytojai nu
bausti". 

Nei žodžio apie Vytauto 
Šliūpo nuosavybę, dėl kurios 
laiškas buvo rašytas, lyg tai 
valdžios biurokratas to jų 
laiško net nebūtų skaitęs! Ne
nuostabu, kad užsienio val
džios mažai kreipia dėmesį į 
Lietuvą, jeigu jos valdininkai 
nemoka net tinkamai surašyti 

atsakymus į specifinius klau
simus. Nejaugi taip Lietuvos 
valdžia atsakinėja ir į kitus 
svarbius laiškus? 

Gerbiamieji, Helsinkio Ko
misijos pirmininkai Jums rašė 
laišką mano nuosavybių reika
lu, o aš juk nežydas! 

Ini. Vytautas J. Šliūpas, 
PE 

Burlingame, CA 

Dail Jadvygos PauUtienė* pieAinys 

PATIKSLINIMAS 

Straipsnyje apie Vincą Že
maitį balandžio 26 d. „Drau
go" dienraštyje yra mažas ne
tikslumas. Kalbant apie Vydū
no knygą „Mano Tėvynė", vie
toje sakinio: „Jis tą vertimą 
atliko, gyvendamas Čikagoje" 
turėtų būti: „Tą vertimą atliko 
Rapolas Šaltenis ir Vita Gai
galaitė Vilniuje". 

Vincas Žemaitis buvo šios 
knygos sumanytojas; jis labai 
norėjo, kad šie vokiškai rašyti 
Vydūno žodžiai pasiektų ir lie
tuviškąjį jaunimą. Tą jo mintį 
įvykdė Vydūno fondas, knygą 
išleisdamas ir neapmokamai 
išsiųsdamas beveik visoms pa
saulio lituanistinėms mokyk
loms. Vydūno fondas yra ga
vęs daug jaukių atsiliepimų, 
džiugių vertinimų, padėkų bei 
raginimų, kad šis, dvasinėmis 
vertybėmis persunktas, Vydū
no žodis kuo skubiau dideliu 
tiražu pasiektų Lietuvos jau
nimą. Didžiausia tam kliūtis 
yra lėšų stoka. Jeigu išeivija 
norėtų leidimui padėti, prašo
me rašyti Vydūno fondas, 
14911 E 127 Street, Lemont, 
IL, 60439. Tikėkimės, kad 2-
oji laida dar šiais metais pa
sieks mokytojus bei mokyklas 
Lietuvoje. 

Vytautas P. Mikūnas 
Vydūno fondo valdybos 

pirmininkas 

KAS GALI IŠAIŠKINTI? 

Niekas nėginčina, kad Lie
tuvoje kartais vyksta keisti, 
vakariečiams nesuprantami, 
dalykai. Š.m. balandžio 14 d. 
„Drauge" Elta praneša apie pi
nigų įvežimą ir išvežimą iš 
Lietuvos, — galima įvežti 
10,000 litų, o išvežti ligi pusės 
mil. litų, arba atitinkamą su
mą „kieta" valiuta. 

Jeigu tai nėra spaustuvės 
klaida, toks valstybės nuos
prendis kelia nuostabą visų, 
kurie domisi ekonomija ir fi
nansais, arba yra juos studija
vę, nes toks sprendimas tiesio
giai prieštarauja vakariečių 
teorijoms ir praktikai. 

Reikalas eina apie ekonomi
nį modelį neseniai iš sovietų 
vergijos ištrūkusių valstybių, 
kaip Lietuva. Jų ekonomija 
yra silpna ir nepritaikyta va
karų ūkiui bei prekybai ir kas 
metai dar toliau grimsta į sko
las. Kad palengvintų savo gy
ventojų būvį, tokios valstybes 
visais galimais būdais ieško 
užsienio investicijų, kad galė
tų įsigyti Vakarų technologiją 
ir pagerinti savo gamybos pro
cesus ligi vakariečių lygio. To
kios valstybės turėtų saugoti 
savo ir savo piliečių kapitalą, 
kaip brangiausią ekonominį 
variklį. Po Antro pasaulinio 
karo, pajutusi savo ekonominį 
silpnumą, Didžioji Britanija, 
kad apsaugotų savo kapitalą, 
daugelį metų drastiškai varžė 
savo piliečių, išvykstančių 
atostogoms į užsienį, išveža
mos valiutos kiekį. 

Kyla klausimas, kas sufor
mulavo ir pravedė Lietuvoje 
tokius nuostatus ir kam jie 
yra naudingi. Ar Lietuva, be
siruošianti priėmimui į Euro
pos Sąjungą, nori savo ekono
minė-finansine politika lygin
tis su Vakarų valstybėmis, ku
rioms nereikia pritraukti 
užsienio investicijų. Tai būtų 
lyg elgesys ligonio, kuris, dar 
negalėdamas gerai vaikščioti, 
sulaužytų ir numestų savo ra
mentus. Patikimesnė galimy

bė būtų naujų Lietuvos tur
tuolių noras, saugumo dėliai, 
išvežti savo sukauptus pinigus 
į užsienį. Tokiu atveju kiltų 
antras klausimas — ar Lietu
vos Seimas ir vyriausybė dir
ba mafijos-nomenklatūros-
spekuliantų naudai, ar daugu
mos savo piliečių gerovei? 

J. Tamkutonis 
Chicago, IL 

* Los AngeleTVilnius. Si-
mon Wiesenthal centro Pa
kantumo muziejuje Los An
geles pagerbtas per II pa
saulinį karą Lietuvoje dirbęs 
Japorujos generalinis konsu
las Chiune Sugihara, kuris 
išgelbėjo nuo mirties tūks

tančius žydų, pranešė nau
jienų agentūra AFP. 1940 
metų liepos 31 — rugpjūčio 28 
dienomis Kaune Ch. Sugiha
ra, nepaisydamas Japonijos 
vyriausybės draudimo, kas
dien išduodavo po 300 savo 
valstybės tranzitinių vizų.' 

• Kaunas. Šv. Velykų rytą 
pirmąsias Prisikėlimo šv. Mi
šias didžiojoje paminklinėje 
Kristaus Prisikėlimo bažny
čioje Kaune aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. A. Jagela-
vičius. Sv. Mišiose taip pat 
dalyvavo Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios klebonas kun. V. 
Brusokas ir prof. Arvydas 
Žygas. 
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KETVERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
SOFIJA MILIAUSKIENĖ 

URBONAVIČIŪTĖ 
Tu mano, Motinėle, 
Motute sengalvėle, 
Gana pailsai, gana pavargai, 
Kol mane užauginai. 

O kai mane išauginai. 
Ir į žmones išleidai, 
Tau ašaros byrėjo, 
Tau širdelę skaudėjo. 

Š.m. gegužės 19 d. sueina k e t u r i metai , ka i mūsų 
brangi mylima Mamytė iškeliavo pas Viešpatį Dievą. 
Mamyte, mes prisimename Tave su didele meile, ilgesiu 
ir liūdesiu. Niekad Tavęs neužmirš ime, Tavo meilaus, 
ivelnaus, gražaus veido, nuoširdumo i r meilės . T u 
pasilieki amžinai su mumis. 

Nuolankiai maldaujame, V i e š p a t i e ga i l es t ingas , 
suteik mūsų Mamytei A m ž i n ą R a m y b ę d a n g a u s 
karalystėje. 

Su dideliu liūdesiu minint a.a. Mamytę, šv. Mišios 
bus atnašaujamos Švč. M.Marijos Nekal to Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke, gegužės 19 d. 8:00 vai. ryto, 
antradienį, taip pat Aurora, IL, St . Ri ta bažnyčioje. 
Maloniai prašome prisiminti ir pasimelst i už mūsų a.a. 
Mamytę Sofiją. 

Nuliūdę: d u k t e r y s R e g i n a , D a n a , A l d o n a i r 
Birutė, žentai, anūkai i r p r o a n ū k a i . 

A4A. 
KAZIUI LINKUI 

mirus, žmoną MĖTĄ, dukterį NERIJĄ ir žentą ROMĄ 
KASPARUS nuoširdžiai užjaučiame i r ka r tu liūdime. 

Kazys ir Mara Almenai 
Edvardas ir Regina Bačanskai 
Anatolijus ir Virginija Butai 
Diana ir Kazimieras Čampės 
Antanas Dundzila 
Algis ir Dalė Lukai 
Lee ir Giedrė McCandless 
Tadas ir Meilė Mickai 

PADĖKA 
A.tA. 

VYTENIS E.JONYNAS 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Brolis mirė 1998 m. 
balandžio 1 d. 

Širdingiausia padėka prel. dr. Ignui Urbonui už šv. 
Mišias šv. Onos bažnyčioje, už j a u s m i n g ų minčių 
pamokslą, maldas ligos metu , m u z i k u i V y t a u t u i 
Gutauskui už vargoninkavimą. 

Dėkojame: mūsų brangiems giminaičiams, draugams 
ir pažįstamiems už visokeriopą pagalbą, užprašytas šv. 
Mišias, užuojautas žodžiu ir raštu, gėles ir dalyvavimą 
atsisveikinimo šv. Mišiose, Sv. Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores. 

Beverly Shores Lietuvių k lubui už užprašytas šv. 
Mišias Velykų dieną, Šv. Onos bažnyčioje. 

Taip pst mieliems V y t a u t u i K a s n i ū n u i , J u r g i u i 
Daugvilai, Jonui Vazneliui, Jonui Kavaliūnui. 

Jūsų parodytas nuoširdumas i r meilė visados pasiliks 
mūsų širdyse. 

Pasilikusi Vytenio šeima: ž m o n a Irena, d u k t e r y s 
Lina ir Karilė, seserys R imga i l ė Zotovienė ir R a s a 
Pakštienė su šeimomis. 

A.tA. 
Ištikima Žemaitijos dukra 

ONA JUODVALKIENĖ-
NORKUTĖ 

Pasku t in iu s dvejus metus gyveno Burbank, IL, 
anksčiau Čikagoje, Marąuette Parke, dar anksčiau East 
Chicago, IN. 

Po sunkios ilgos ligos užmigo amžinu miegu 1998 m. 
gegužės 12 d. ryte, išgyvenusi 91-rius metus ir 3 
mėnesius . Gimė Medemrodėje, Akmenės valsčiuje, 
Mažeikių apskrityje. Amerikoje išgyveno 49 metus. 

Giliam liūdesy liko vyras Antanas, duktė Eglė, žentas 
Henryk Skwarczynski, jo motina Stanislawa ir sesuo 
Ewa su šeima Lenkijoje, jo sesuo Joanna Australijoje, 
sūnus Uosis, mar t i Jacąuie ir vaikaičiai Rebecca, 
Benjamin ir Isaac, sesuo Teodozija Kanadoje, mirusios 
sesers Leokadijos sūnus Rimvydas su šeima, brolio 
Alfonso našlė Albina su dukra Rūta ir jos šeima. 
Lietuvoje liūdi mirusios sesers Konstancijos sūnus 
Vitalis su šeima, mirusio brolio Vytauto dukterys: Irena, 
Danutė ir Dalia su šeimomis, art ima mokslo draugė 
Jadvyga Špukienė su dukra Jū ra t e ir kiti giminės. 

Velionė priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių 
fondui, Lietuvos Dukterims, Lietuvių moterų federacijai, 
Istorikų draugijai, Susivienijimui Lietuvių Amerikoje 
(buvo ilgametė kuopos finansų sekretorė) ir kitoms 
organizacijoms. 

Vietoje gėlių aukoti: Draugo fondui, Lietuvos Dukterų 
draugijai. 

Velionė Ona bus pašarvota gegužės 15 d., penktadienį 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., 
Chicago, IL. Lankymas nuo 2 p.p. iki 8 v.v. Atsisveikinimas 
ir maldos bus 6 vai. vakaro. 

Iš laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, Marąuette Parke, 
kur bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionė Ona 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: v y r a s , d u k r a i r s ū n u s . 

Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
KAZYS MOCKUS 

• 
Iškeliavp Amžinybėn 1997 m. gegužės 22 d. 
Jo brangiam atminimui šv. Mišios bus aukojamos 

gegužės 23 d. 8 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemont, IL. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Kazį 
maldoje. 

Valerija, Jonas ir Jovita 

PADĖKA 

jLtA. 
VALERIJA LAVINSKIENĖ 

VILUTYTĖ 
Mūsų myl ima Teta mirė š.m. vasario 28 d. i r 

palaidota kovo 4 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Algirdui Paliokui, S.J. už 

maldas koplyčioje, a tnašautas šv. Mišias bažnyčioje, 
palydėjimą į Amžiną Poilsį i r apeigas kapinėse. 
Dėkojame sol. A.Barniškiui už taip gražų giedojimą šv. 
Mišių metu ir muz. Faustui Stroliai už palydėjimą 
vargonais. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems 
mišiose bažnyčioje ir palydėjusiems į Amžiną Poilsio rietą. 

Širdingai dėkojame visiems už išreikštus užuojautos 
žodžius asmeniškai ir laiškais ir už šv. Mišių aukas. 
Ypatingą padėką reiškiame visiems geradariams, kurie 
bet kokiu būdu padėjo mūsų tetai dar gyvai esant. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
D.Petkui už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Dėkingi lieka: sūnėnas Stasys su žmona Michalina 
Vilučiai ir jų vaikai. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
VISAS GYVENIMO TURTAS — 

SMILKINIUOSE 

Ate i t i n inkų namu ąžuo
lynas , pasipuošęs pavasario 
žalumu, jau ruošiasi sutikti 
svečius, atsilankiusius į meti
nę gegužinę, kuri bus sekma
dienį, birželio 7 d. Visi kvie
čiami pasidžiaugti pavasariu, 
skaniai papietauti, susitikti 
seniai matytus draugus. Ge
gužinę ruošia Ateitininkų na
mai. 

Beverly S h o r e s Šv. Onos 
bažnyčio je šį šeš tad ien į , 
gegužės 16 d., 4 vai. p.p., šv. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Saulaitis, SJ . Vargonuos muz. 
Vytautas Gutauskas. 

Lietuvos Krikščionių de
mokratų partijos rėmėjai 
išsirinko naują valdybą, kurią 

sudaro: Juozas Končius, Vik
toras Naudžius, Jonas Pabe
dinskas, Marija Remienė ir 
Jonas Vaznelis. Pareigomis 
valdyba dar nepasiskirstė. 

LKVS-gos „Ramovė" Či
k a g o s skyriaus mirusių ra-
movėnų kapai Lietuvių tau
tinėse kapinėse bus lankomi 
gegužės 24 d., sekmadienį. Ra-
movėnus ir jų šeimos narius 
prašoma 10 vai. r. rinktis prie 
kapinių administracijos pasta
to. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės bus lankomos gegužės 
25 d., pirmadienį, 9 vai. r. 
Prašoma rinktis prie Romo 
Kalantos paminklo. Kviečiami 
visi ramovėnai ir jų šeimos na
riai šiame prasmingame pa
minėjime dalyvauti. 

Pirmoji „Poezijos diena" 
bus gegužės 22 d., penkta
dienį, 7 vai. vak., Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Tai su
sitikimas su poetu Bernardu 
Brazdžioniu. Jis skaitys savo 
poeziją, bus rodoma vaizda
juostė apie jo keliones ir susi
tikimus Lietuvoje. Visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama pasi
naudoti Šia reta proga ir pa
bendrauti su visų mylimu poe
tu, kurį iš tikrųjų galėtume 
drąsiai pavadinti .,Gyvuoju 
mūsų tautos lobiu". 

„Ačiū už t iks l ius skelbi
mus, įdėtas nuotraukas ir 
straipsnius iš mūsų choro 
veiklos. Siunčiame 100 dol. 
auką dienraščiui paremti", 
rašo Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos choro vardu 
Vanda Alekniene. O „Drau
gas" yra labai dėkingas už 
paramą! 

Tautinėn stovyklon vyk-
siantieji skautai i r skautės , 
šį šeštadienį — gegužės 16 d. 
dalyvausiantieji Maironio lit. 
mokyklos gegužinėje, prašomi 
atsinešti stovyklautojams pri
valomus „medical forms" ir 
„immunization records". Ge
gužinėje dalyvausianti dr. Bi
rutė Pumputienė pasirašys 
reikalingas formas tik turin
tiems imunizacijos duomenis. 
Ten pat bus priimamas ir sto
vyklinis mokestis bei teikiama 
informacija apie jaunesniųjų 
skautų ir skaučių stovyklą, 
Rako stovyklavietėje, Michi-
gane, vyksiančią š.m. liepos 
11-18 d. 

Šiais meta i s Paža is l io 
v i enuo lynas pasitinka sve
čius ir turistus su lankstinu
kais net šešiomis kalbomis! 
Penki jų yra papuošti spalvo
tomis nuotraukomis. Lanksti
nukai išleisti vokiečių, pran
cūzų, italų, ispanų, žinoma, 
lietuvių ir kt. kalbomis. Ang
liško teksto lankstinuko lei
dybą finansavo Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikių moterų 
sąjunga. Kitos lėšos buvo dau
giausia sutelktos iš Čikagos 
tautiečių. Lankstinukų leidi
mo projektą koordinuoja Algis 
Liepinait i s iš Čikagos. 

Pedagog in io Lituanisti
kos inst i tuto d iplomų įtei
kimo vakaras šeštadienį, 
birželio 13 d., 6 vai. vak. vyks 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Bus ir įdomi meninė dalis, va
karienė ir šokiai. Visi studen
tai, jų tėvai, ankstyvesnių me
tų absolventai, lektoriai ir vi
suomenė kviečiami kartu su 
jaunimu švęsti lituanistinio 
instituto baigimo šventę. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti vakaro rengimo ko
miteto pirmininkei Virginijai 
Paulienei, tel. 630-323-5376. 

Kun. Antanas Puchenski , 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas, pasitaręs su parapi
jos komitetu ir organizacijom, 
praneša naują Mišių tvarką 
vasaros laiku: nuo birželio 7 d. 
sekmadienio Mišios 7:30 ir 9 
vai. ryto bus anglų kalba, l ie
t u v i š k o s Mišios — 10:30 
va i . ryto ir 12 vai. Mišios is
panų kalba. Šeštadienio 4:30 
vai. vak. anglų kalba Mišių 
laikas nesikeis. Ši Mišių tvar
ka gali likti ir žiemos metu. 

Šiais metais , kaip niekados 
anksčiau, daug pretenduojan
čių į Pavasar io nuosavybės 
teises! Po daugelio koncertų 
buvo žadama — va, dabar ir 
prasidės t ikras pavasar i s . Či
kagos opera j a u nuo seno įsi
tikinusi, kad tik po josios 
premjeros iš scenos užkaborių 
bus laisvėn paleis tas d a r tik
resnis pavasar is . Ne t Vyres
niųjų lietuvių centro išvykų 
mėgėjai, pabuvoję Navy Pier 
gėlių parodoje, pareiškė: 
„Nors diena pas i ta ikė tamsi ir 
niūri , bet širdyje parsivežėme 
pavasarį"- O aš iki pa t šios 
dienos tik šypsojausi — nuo 
ausies iki ausies , žinodama, 
kad pavasar is ir ievos, ir 
šilumos glamonės a tbunda ne 
anksčiau kaip praėjus „Laiš
kų lietuviams" šventei . Žino
jau ir a tsakingai pareiškiu — 
žurnalo redaktor ius , kunigas 
Juozas Vaišnys, SJ , ją ruošia, 
tik gegutei užkukavus gegu
žėj. 

Gal, kad visur pumpuruota , 
žieduota, o gyvybė tiesiog aky
se kalasi iš medžio, žemės, oro 
— iš dangaus. . . , nelengvai 
prakalbinamas tėvas J . Vaiš
nys sutiko (sutiko! sutiko!) pa
sidalinti mint imis tik, šiukš
tu, ne apie save! 

Kun. Juozas Vaišnys, SJ. 

— ttulver L i t ton , anglų 
rašytojas yra p a s a k ę s , j o g 
autobiografija — geriau
s ias žanras i šdė t i v i s ą bjau
rastį ap ie k i t u s žmones . 
Tad mie la i s u t i n k u išvin
g iuot i iš to , ką įpras ta va
dint i i šp lė s ta autobiografi 
ja . Mano t iks la s — daug iau 
sužinot i ir k i t i e m s papasa
kot i ap ie k o n k u r s u s . Kiek 
j ų būta? Apie k ą kalbėta? 
Kada b u v o s k a u d u , ką pri
s i m i n u s nor i s i šypsot i s , 
kokių , k a d ir m a ž ų perga
l ių pas iekta? 

— Jau 1959 m. gale buvo 
paskelbtas p i rmasis „Laiškų 
lietuviams" konkursas parašy
ti straipsnį apie j aun imo ir 
šeimos problemas. Šio kon
kurso premijų mecenatas bu
vo kun. Juozas Prunsk is . J i s 
davė premijoms knygų už 100 
dol., jos buvo įteiktos, minint 
„LL" dešimtmetį 1960 m. Ant
rasis konkursas buvo paskelb
tas , baigiantis jubiliejiniams 
metams. Jo tema: „Svarbiau
sieji mūsų uždaviniai dabar
tinėse išeivijos sąlygose". Tą
syk buvo n u t a r t a laimėtojams 
duoti pinigines premijas. Po 
100 dol. joms paaukojo dr. 
Milda ir Stasys Budria i ir dr. 
Antanas Rudokas. Po dr. A. 
Rudoko mirties į mecenatų 
gretas stojo jo žmona Stefani
ja, kuri iki šiol kiekvienais 
metais atsiunčia po 150 dol. 
Vėlesniais metais daugėjo 
mecenatai ir didėjo premijos 

ruošta kalba. Gaila, kad V. 
Adamkus nepaliko jos teksto 
— būčiau tikrai ne kartą pasi
naudojęs, kalbėdamas apie 
savo redaguojamą žurnalą. 

Šiais metais jau ruošiame 
49-ąją „I .L" šventę ir premijo
mis apvainikuojame 39-ąjį 
konkursą. Jeigu Dievas dar 
mus laimins ir globos, j a u tu
rėtume skelbti sukaktuvinį 
40-ąjį konkursą ir paminėti 
50-ąją „LL" sukaktį. 

Nuo ko per visą šį laiką la
biausiai skaudėjo, kas vertė 
nusišypsoti? Žinoma, labai 
skaudu, kad vis mažėjo čia, 
išeivijoje, konkurso dalyvių, 
ypač jaunimo, skaičius, o nu
sišypsoti kartais priversdavo 
tik nežymios smulkmenos, kai 
koks nors konkurso dalyvis, 
užuot parašęs penkių ar šešių 
puslapių straipsnį, prirašy
davo net 20-30 lapų. 

Per šiuos konkursus pasiek
ta labai daug, ypač dabar, kai 
daugumas dalyvių yra iš Lie
tuvos. Kasmet gauname po 
kelias dešimtis straipsnių. 
Tik dėl to galime ir toliau tęs
ti „LL" redagavimą ir leidimą. 
Jeigu ne tie bendradarbiai iš 
Lietuvos, j au prieš keletą 
metų būtume priversti šį žur
nalą uždaryti . 

— J ū s ų dėka „LL" skai
tytojai gali pabuvoti dau
gel io j a u n ų žmonių dva
s ios erdvėse , geriau pajusti 
ir savos ios virptelėjimus. 
Kaip J u m s pavyksta išgau
ti ve ik šventus prisipaži
n imus , sugalvojant ir skel
biant v i s naujas ir naujas 
konkurso temas? 

— Labai paprastai: reikia 
stebėti tiek jaunimo, tiek vy
resniųjų mūsų tautiečių gyve
nimą, ir stengtis panagrinėti 
jų pagrindines problemas. No
rint tas temas pritaikyti 
problemų išrišimui, reikia pa
žinti ir suprasti žmonių psi
chologiją bei dabartinį gyve
nimą. 

Tiesą sakant, temų paieškos 
nėra lengvas darbas, ypač da
bar, po tiek metų, jau daug jų 
yra išsemta. Būtume labai 
dėkingi už gaivias skaitytojų 
mintis ir patarimus. Pasiūly
kite naujų, įdomių, aktualių 
temų! 

— Teigiama, kad kūryba 
— dieviškoj i kibirkštėlė že
mėje . Kūrybinio darbuoto
j o gyven imas tai nesibai
g ian tys ieškojimai, tai kili
mai aukštyn ir nusilei
dimai , tikėjimas ir grau
d u s beviltiškumas, mažu
tės perga lės ir dideli pra
laimėjimai . Kaip nuo jų 
gelbst is i redaktorius, kuni
gas , žmogus J. Vaišnys? 

— Turbūt geriausias atsaky
mas būtų: tikėjimu, viltimi ir 
meile. Gresiant nusivylimui 
ir beviltiškumui, šios pagrin
dinės savybės — vienintelis 
išsigelbėjimas. Reikia pasiti
kėti Dievu ir savimi, nenu
leisti rankų, bet iš meilės ki
t am žmogui ieškoti naujų bū
dų ir metodų. 

— Kiekvienas rašantysis 
savaip ieško įspūdžių, po
jūč ių , temų, tačiau visi vie
nodai n o r i pagauti ir prisi
jaukint i sėkmės paukšte. 
Ar J ū s tariatės ją pagavęs? 

— Ją pagauti nelengva, bet 
stebimės, kad ji vis mus lydi. 
„Laiškus lietuviams" skaityto-

oUs Bravo lanko Maironio lit mokyklos LK I I I skynu Jis IOVJO 
. I.i'b'.. statydamas ; ( Trakų pilies rri'Kfe!; 

bei konkurso dalyvių skaičius, jai , ypač dabar Lietuvoje, la
bai vertina. Juos ten myli ir 
pasauliečiai, ir dvasininkai, 
ypač tikybos mokytojos. Gavę 
ir perskaitę, juos duoda ki
tiems. Ten jie eina iš rankų į 
rankas.. . 

— Ar šią minutę žinote, 
kokius laiškus dar parašy
si te ateityje? 

— Ir šią minutę, ir visados, 
liksime ištikimi savo užmojui, 
kurį pasirinkome pačioje pra
džioje: stengtis padėti jauni
mui ir šeimoms, prisitaikyti 

Is pirmosios „LL" metinės 
šventes, minint dešimtmetį, 
maloniausiai prisimenu Valdą 
Adamkų kuris tuomet pasakė 
paenndine kalba. Kai kurie 
žmones, sužinoję, kad jis yra 
pakviestas kalbėti, nustebę 
sake: „Kaip galėjo t. Vaišniui, 
jėzuitui katal ikiško žurnalo 
redaktoriui, ateiti mintis to
kia iškilminga proga pagrin
dinei kalbai kviesti tokį libe
ralą1'' Po jos visi nuščiuvo, 
nes tai buvo tikrai puikiai pa-

.,Iššluok kiemelį subatoj, atvyks sveteliai nedelioj. " „Aušros Vartų "/'„Kernavės" skaučių tunto paukštytes ir 
„Lituanicos" skautų tunto vilkiukai, „apsiginklavę" grebliais ir šluotomis pasiruošė visuomeniškam gerajam 
darbeliui — Jaunimo centro Čikagoje aplinkos apvalymui. 

prie įvairių besikeičiančių ap
linkybių, vedant skaitytojus 
Dievo, tėvynės ir artimo mei
lės keliu. 

— Visas žmogaus gyveni
m a s — tai ėj imas. Į tiesą. Į 
vilti . Į tikėjimą. Ir darbas. 
Aš įžiūriu J u m y s e vieną 
mažutę, mažutę ydą — vis
ką norite padaryti grei
č iau, geriau, tobuliau negu 
įmanoma... 

— Labai teisingai sakoma, 
kad, norint pataikyti į norimą 
vietą, reikia taikyti vis tru
pučiuką aukščiau. 

— Na, o kokias savo ydas 
J ū s mielai padovanotumė
te savo priešui? 

— Nenoriu čia atlikti viešos 
išpažinties. Žinau, kad turiu 
įvairių ydų, bet savo priešams 
norėčiau perduoti t ik dorybes, 
o ne ydas. Tai juk Kristaus 
mokslas. 

— Ar pažįs tama sąvoka 
„kūrybinė krizė"? 

— Žinoma! Ypač sulaukus 
tam tikro amžiaus, kai viena 
po kitos nutyla mūzos. 

— Ar Jūs patenkintas sa
vąja lemtimi? Tradicinis 
atsakymas paprastai būna 
„nieko nekeisčiau" (retais 
atvejais — „viską pra
dėčiau nuo pabaigos"). Pa
bandykime netradiciškai ir 
labai nuoširdžiai... 

— Kas gi t a lemtis? Tai, ma
nau, Dievo valia. Man buvo 
lemta gimti berniuku, tapti 
kunigu, redaktorium, Lietu
vių kalbos mylėtoju ir ger
bėju. Jei galėčiau, ar ką nors 
keisčiau? Be abejo, yra daug 
ir kitokių kelių, bet esu paten
kintas ir savuoju. Kai kas 
man prikiša, kad šie mano 
užsiėmimai nėra grynai kuni
giški, labiau asmeniški pomė
giai. Savo kunigiškas pareigas 
stengiuosi atlikti gerai, bet ar 
religinio katalikiško žurnalo 
redagavimas nėra kunigiškas 
užsimėmimas? Ar nėra neabe
jotina kunigo pareiga taisyk
lingai savąja kalba rašyti ir 
kalbėti? Ar jis neturėtų rū
pintis, kad ir kiti jo bendra
darbiai suprastų, kas yra kal
bos kultūra, kad mokydami 
žmones ir skelbdami jiems 
Dievo žodį, pasistengtų, kad 
jis būtų taisyklingas? Kiekvie
nas žmogus, o jau ypač kuni
gas turėtų būti kultūringas, 
taip pat ir kalbos srityje. Be 
jokio abejojimo yra smerkti
nas tas nemokšiškas kai kurių 
pasiteisinimas: kaip pasakysi, 
nepagadinsi. Oi ne! Savo pil
na klaidų, nekultūringa kalba 
gali daug ką pagadinti. Kiti 
nenorės tavęs klausyti, tavo 
kalba juos nervins. Mane kai 
kurie pašiepia, kad per daug 
rūpinuosi lietuvių kalbos tai
syklingumu. Aš tuo didžiuo
juosi. 

— Paskutinis klausimas 
— kaip J ū s trumpai atsa
kytumėte į redaktoriaus 
sugalvotas temas: a. „Ne 
mano kiaulės, ne mano pu

pos", b. „Kokią matau Lie
tuvos ateitį," c. „Koks turė
tų būti kunigas?" 

— Atsakymą į šį klausimą 
galima rast i šių metų konkur
so straipsniuose, nes ten buvo 
duotos ir šios trys temos. Jas 
konkursui pasiūliau dėl to, 
kad jos, mano nuomone, yra 
labai svarbios. Džiugu, kad ir 
konkurso dalyviai šias temas, 
atrodo, gerai suprato ir jas pa
kankamai gerai išnagrinėjo. 

— Ačiū už pokalbį. „Laiškų 
lietuviams" metinė šventė yra 
šį sekmadienį, gegužės 17 d., 
Jaunimo centre. Linkiu ir 
Jums, ir „LL", kad ji būtų 
gausi svečiais, sėkminga. 

Kalbėjosi Aldona Jurkutė 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r inktinės Jonin ių vakaras 
šeštadienį, birželio 20 d., vyks 
Šaulių namų salėje (ne birž. 
14 d., kaip šį mėn. rengimų 
kalendoriuje buvo paskelbta). 
Už klaidą atsiprašome. 

„Laiškų l ietuviams" me
t inė šventė bus gegužės 17 
d., sekmadienį, Jaunimo cen
tre. Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto; informacija teikiama 
tel. 773-737-8400. 

Tauragės Lietuvių k lubo 
geguž inė vyks sekmadienį, 
gegužės 17 d., 12 vai., Šaulių 
namuose, Čikagoje. Visi kvie
čiami atsilankyti į šią pavasa
rio šventę. 

Dėkojame JAV LB Kul
tūros tarybai už 100 dol. 
auką , JJraugui". Tarybos pir
mininkė Marija Remienė pas
kyrė šią auką kaip padėką už 
dienraščio pagalbą, reklamuo
jant Punsko lietuvių kapelos 
,,Klumpės" koncertus. 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero i šnuomojama 
vasarv i e t ė - visam sezonui, 
arba mėnesiui ar savaitėm. TeL 
773-776-4765. 

• Lietuvių Dailės muzie
juje, gegužės 15 d., penktadienį 
t rys renginia i : Džojos Bari-
saitės fotografijų paroda „Val
das Adamkus - Prezidentas" 
a t i d a r y m a s ; folklorinio an
samblio „Delčia" koncertas ir 
meno darbų tyliosios varžy
tinės. Pradžia 7:30 v.v. 

(sk.) 
• Akcijų, bonų bei k i tų 

v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmes io lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės ba landž io 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųst i man duomenis 
paštu. E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, TL 60525, 
teL 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chieago, IL 60632. 

(sk.) 
• Pinigai , maisto siunti

niai. TRANSPAK 4545 W. 63rd 
Street, Chieago, IL 60629. Tel. 
1-773-838-1050. 

(sk.) 
• P a r d u o d a m e l ė k t u v o 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL tel. 847-3924320 

(sk.) 
• R e i k a l i n g a s s t u d e n -

tas (ė ) d i rb t i vasa ros metu 

advokato raštinėje. Turi gerai 
kalbėti lietuviškai ir angliškai, 
t u r ė t i darbo te ises i r gerai 
mokėti naudotis rašomąja ma
šinėle, ir kompiuteriu. Skam
binti 773-284-0100. 

(sk.) 
• Pris imindama savo mo

t iną , a.a. Jul i ją Č e r n i e n ę , 
Marytė Cerniūtė paaukojo $100 
Lithuanian Mercy Lift. Nuošir
džiai dėkojame už auką kuri 
skir iama džiova sergantiems 
vaiukučiams. 

(sk.) 
• Washington, DC, skau

t ų K a z i u k o m u g ė s m e t u , 
Naš la ič ių globos komitetui 
aukojo: $25 - Arūnas ir Rūta 
Šlekiai , $20 - Kazys ir Mara 
Almenai, $15 - Regina Gali-
na i t ienė ir kiti. Iš viso suau
kota $70. Lietuvos našlaičių 
vardu dėkojame! „ L i e t u v o s 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chieago IL 
60629. 

(sk.) 
• Kun. Antano Saulaič io 

S.J. p a g e r b i m a s i r i š l e i s 
t u v ė s įvyks birželio 21 d., 
sekmadienį. Jaunimo centre; 
11:30 v.r. šv. Mišios; 1:00 vp.p. 
- programa-pietūs. Dėl rezer
vacijų skambinti G r a s i l d a i 
Re inyte i , te l . 708-352-3405 
(nuo 10 vai. ryto iki 9 v a i . 
vakaro). 

(ak.) 
• Vytauto Didžiojo šaul ių 

r inktinė praneša, kad tradici
nis J o n i n i ų r e n g i n y s b u s 
biržel io 20 d. 4 v. p.p., bet ne 
birželio 14 d. kaip buvo praneš
ta spaudoje. Šaulių r inkt inės 
valdyba. 

ARAS ROOFINC 

; t. 


