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V. Havel išrinktas Čekijos
prezidentu

Rusija neteisėtai įvežė
kareivius
Trečiadienio žinios iš Lietuvos
Vilnius, sausio 27 d. (Elta) I Lietuvą papildomai neteisėtai
įvesti 722 Rusijos kariuomenės
kareiviai, sausio 26 d. spaudos
konferencijoje pareiškė Lietuvos
vyriausybės įgaliotinis Rusijos
armijos išvedimui pulkininkas
Stasys Knezys. Jie įvesti į Ru
sijos kariuomenės 7-ąją oro de
santo diviziją, dislokuotą Kau
ne, Alytuje, Kazlų Rūdoje, Kal
varijoje ir į 242-ąjį oro desanto
mokymo centrą, dislokuotą Jo
navos rajone, Kaune, Prienuo
se.
Pradėta išvesti Rusijos ka
riuomenės 7-oji oro desanto di
vizija gavo leidimą įvežti 207
žmonių neginkluotą darbo gru
pe, kuri turėjo padėti greičiau
išvesti diviziją iš Lietuvos į
Rusiją. Prisidengiant šiuo leidi
mu atskraidinta 929 kariškiai.
Knezys pažymėjo, kad Rusijos
kariškiai neįsileidžia Lietuvos
atstovų į savo karinius aerodro
mus Šiauliuose ir Kėdainiuose.
Perjuos ir buvo neteisėtai atga
benti 722 Rusijos kariuomenės
kareiviai. Dabar sustiprintas
šių aerodromų stebėjimas. Lie
tuvos Užsienio Reikalų minis
terija išsikvietė Rusijos Federa
cijos ambasadorių Lietuvoje Nikoląj Obertyšev ir įteikė jam
protesto notą dėl neteisėto papil
domo armijos kontingento įve
dimo.
Lietuva s u d a r ė derybų su
Izraeliu delegacija
Sausio 26 d. laikinai einantis
Lietuvos prezidento pareigas Al
girdas Brazauskas nusiuntė
laišką Izraelio Kneseto pirmi
ninkui, profesoriui Shevach
Weiss, pranešdamas, jog sie
kiant, kad kartu su stalinizmo
represijų aukomis nebūtų reabi
lituoti žydų genocido vykdyto
jai, Lietuvoje sudaryta speciali
derybų delegacija. Joje — užsie
nio reikalų ministras, Aukš
čiausiojo Teismo pirmininko pa
vaduotojas, generalinis prokuro
ras, Seimo užsienio reikalų
komiteto atstovai, Respublikos
prezidento teisės patarėjas.
Brazauskas pakvietė į Lietuvą
atitinkamą Izraelio Kneseto de
legaciją.
Gairės Lietuvos-Latvijos
santykių ateičiai
„Su latviais mūsų tarpusavio
santykiai geri, tačiau apgai
lestaudamas turiu pasakyti,
kad iki šiol abiejų šalių veiks
mai Rytų ir Vakarų kryptimis
nebuvo pakankamai koordinuo
jami, neturime net tarpusavio
sutarčių, kurių negali atstoti
kai kurie anksčiau pasirašyti
protokoliniai susitarimai", —
pasakė Lietuvos premjeras Bro
nislovas Lubys, sugrįžęs iš
premjerų susitikimo, sausio 25
d. įvykusio Rygoje. Latvijos
premjeras Ivars Godmanis suti
ko, kad būtų paruoštos ekono
miniam ir politiniam bendra
darbiavimui reikalingos tarp
valstybinės sutartys. Tartasi,
kad latviai išnuomotų požemi
nių gamtinių dujų saugyklas,
kuriose patogiu laiku Lietuva
sukauptų šio kuro rezervų.
Po susitikimo paskelbtame
komunikate pažymėta, kad Lie
tuvos ir Latvijos vyriausybių
vadovai susitarė, jog bus pa
rengta draugystės ir bendradar
biavimo sutartis. Komunikate
nurodyta, kad bus parengtos su
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tartys dėl valstybinės sienos
tarp abiejų šalių delimitacijos ir
demarkacijos, pasienio tarnybų
bei muitinių veiklos, taip pat
energetikos, susisiekimo, tar
pusavio atsiskaitymų. Nutarta
parengti projektą sutarties dėl
Lietuvoje gyvenančių Latvijos
piliečių ir Latvijoje gyvenančių
Lietuvos piliečių socialinių
klausimų sprendimo.
Priimtas P r e z i d e n t o
įstatymas
Respublikos Seimas priėmė
Lietuvos Prezidento įstatymą.
Jame pažymima, kad paskelbu
si prezidento rinkimų rezultatus
prezidento rinkimų komisija ne
vėliau kaip per tris valandas
išrinktam Respublikos prezi
dentui įteikia Lietuvos Respub
likos Prezidento pažymėjimą.
Prezidentas turi sustabdyti
savo veiklą politinėse partijose
ir politinėse organizacijose iki
naujos Respublikos prezidento
rinkimų kampanijos pradžios.
Prezidento vėliava — purpurinis
audeklas, kurio abiejų pusių
centre pavaizduotas Lietuvos
valstybės herbas, iš dešinės
laikomas grifo, iš kairės —
vienaragio.
Įstatymo apibrėžtas preziden
to valstybinis aprūpinimas ir
aptarnavimas. J a m nustatytas"
25 minimalių gyvenimo ly&ių
dydžio prezidento darbo užmo
kestis. Prezidentui skiriama
rezidencija Vilniuje ir vasaros
rezidencija, taip pat tarnybinis
butas Vilniuje, specialios pa
skirties lėktuvas ir du automo
biliai, užtikrinama prezidento ir
jo šeimos apsauga. Išėjusiam iš
valstybės tarnybos prezidentui
iki gyvos galvos nustatoma 50%
prezidento darbo užmokesčio dy
džio pensija per mėnesį, sutei
kiama poilsiavietė su aptar
navimu, apsauga ir transportas.
Brazauskas: Nelaužykim
besiformuojančių s t r u k t ū r ų

JAV pirmosios kavalerijos divizijos kariai šaudymo pratybų lauke šiauriniame Kuwaite prie Irako sienos vykdė
pratimus su tikrais šaudmenimis. Šiuose pratimuose jie prisijungė prie 1,100 karių, vykdančių 10 metų gynybos
sutartį su Kuwaitu.

Izraelis spiriasi JT
reikalavimui grąžinti
deportuotus palestiniečius
J e r u z a l ė , sausio 26 d. (NYT)
— Izraelis, vis labiau artėdamas
5 konfrontaciją su Jungtinėmis
Tautomis, antradienį piktai at
metė J T gen. sekretoriaus Boutros Boutros-Ghali padarytą pa
siūlymą JT Saugumo Tarybai
imtis prievartos, kad Iazraelis
.atsiimtų 400 deportuotų pales
tiniečių.
Izraelio premjeras Yitzhak
Rabin, atsikirsdamas J T gene
raliniam sekretoriui, jį apkalti
no turėjimu dvigubo standarto,
„visiškai ignoruojant ekstremis
tinį islamišką terorizmą", kuris
padarė deportacijas būtinas. Ki
ti Izraelio pareigūnai pareiškė,
kad nereikia JT priežiūros Izrakad Vakarai tebesidomi Lietu
va, ir šią situaciją reikia išnau
doti.
Jo nuomone, Lietuvos ekono
mikai kliudo išpūstas valdymo
aparatas ir įsigalėjęs biuro
kratizmas, pasienyje klestintis
kyšininkavimas. Pramonė ir že
mės ūkis — aklavietėje. Užsie
nyje maža žmonių, žinančių, ko
kius produktus Lietuva gali
parduoti kitose šalyse, kokia jų
paklausa, kainos, ambasadose
nėra ekonomikos ekspertų. Tie
sa, Washingtone dirba keturi
specialistai, kurie rūpinasi
šiomis problemomis, tiria pa
siūlą ir paklausą, perduoda in
formaciją į Lietuvą, tačiau čia ji
prasmenga kaip į skylę.

elio okupuotoje teritorijoje. Pa
gal tarptautinę teisę atsakomy
bė už palestiniečių „saugumą,
ramybę ir gerovę", tenka Izra
eliui, kaip to regiono \ aldančiajai valstybei.
Nors Rabin vyriausybė ėmėsi
kovingos pozicijos, byvo aišku,
kad Izraelio pozicija 3? i žymiai
susilpnėjusi, po to, kai Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba
gruodžio 18 d. priėmė rezoliuci
ją nr. 799, įsakančią Izraeliui at
siimti deportuotus palestinie
čius, priklausančius ekstremis
tinei islamiškai Hamas organi
zacijai.
Norėdamas laimėti daugiau
laiko, Izraelis taip pat prašo,
kad nieko nebūtų daroma, kol

„Prezidento rinkimų rezulta
tai nulems Lietuvos gyvenimą
artimiausiems 4-5 metams",
pasakė kandidatas į prezidentus
Algirdas Brazauskas sausio 26
d. vykusiame susitikime su Vil
niaus universiteto Tarybos ir se
nato nariais, profesoriais, dėsty
tojais, bendruomenės atstovais.
Brazausko nuomone normalu,
kad jį išrinkus prezidentu, vėl
valdys viena partija. Jis paste
bėjo, kad rinkimus laimėjusioji
partija ar jos vadas turi teisę for
Seimas neišreiškė
muoti valdžios struktūras. Jis nepasitikėjimo Baldišiumi
dar kartą pabrėžė, kad niekada
Antradienį neeiliniame posė
nebuvo komunistas pagal įsiti
dyje Seimo nariai po karštų
kinimus. „Net dirbdamas Cent
diskusijų balsavo dėl nepa
ro komitete aš buvau atsakin
sitikėjimo Lietuvos Banko val
gas už ekonomiką, atkakliai gy
dybos pirmininku Vilium Bal
niau Lietuvos reikalus prieš
dišiumi. Už nepasitikėjimą Bal
Maskvos diktatą".
dišiumi balsavo 62 Seimo na
Brazauskas įsitikinęs, kad riai, prieš — 21, susilaikė — 13.
krizė Lietuvoje bus įveikta, ta Pareikšti nepasitikėjimui pri
čiau reikalai klostysis geriau, trūko 9 balsų, tačiau po kelių
iškopimas iš duobės prasidės minučių Seimo nariai neprita
greičiau, jeigu nebus sulaužytos rė balsavimo rezultatams. Inter
besiformuojančios valdymo peliacija Lietuvos Banko valdy
struktūros. O toks pavojus, jo bos pirmininku bus pakartota.
nuomone, visiškai realus, jeigu Nepasitikėjimas Banko vadovu
prezidentu būtų išrinktas jo opo buvo pareišktas ketvirtą kartą
nentas.
per pastaruosius du metus, bet
Baldišis vis išlieka savo poste.
Lozoraitis: Reikia
Vienas iš pagrindinių kaltinimų
prekybinių ryšių su Vakarais Baldišio vadovaujamam bankui
Kandidatas į Lietuvos prezi — nelaiku ir su milijoniniais
dentus Stasys Lozoraitis susi nuostoliais spausdinami litai.
tikimuose Klaipėdoje pabrėžė,
(A.M.)

Izraelio Aukščiausiasis Teismas
nepasisakys dėl deportavimo
teisėtumo. To sprendimo laukia
ma dar šią savaitę.
Kaip ir praeityje, Izraelis
tikisi JAV paramos JT Sau
gumo Taryboje, nors JAV prita
rė rezoliucijai 799, kurioje pales
tiniečių deportavimas buvo pa
vadintas tarptautinės teisės pa
žeidimu, ypač 1949 m. Genevos
Konvencijos.
Iš JAV ambasadoriaus Izrae
liui VVilliam C. Harrop pasisa
kymų, atrodo, kad JAV norėtų,
kad tas reikalas būtų išspręstas,
nepriėjus iki būtinumo JAV-ėms
pasisakyti, balsuojant už ar
prieš Izraelį Saugumo Tarybo
je, JAV-ėms turint pasirinkti, ar
naudotis veto teise. Jungtinės
Tautos tačiau jaučia vis didė
jantį tarptautinį spaudimą pa
rodyti, kad jos iš visų šalių ly
giai reikalauja JT rezoliucijų
laikymosi.

P r a h a , Čekų Respublika,
sausio 26 d.(NYT) - Vaclav Ha
vel, buvęs Čekoslovakijos prezi
dentas, stipriai argumentavęs
prieš krašto skilimą į Čekiją ir
Slovakiją, antradienį buvo iš
rinktas naujosios Čekų respub
likos pirmuoju prezidentu pen
kių metų kadencijai.
Pernai, Čekoslovakijos parla
mento vadams negalėjus iš
spręsti skirtumų tarp Čekijos ir
Slovakijos dėl ekonominių refor
mų, parlamentas nubalsavo,
kad šių metų sausio 1 d. Čeko
slovakija pasidalins į dvi nepri
klausomas respublikas.
Čekų Respublikos parlamente
pravestuose prezidento rinki
muose Havel konkuravo su
dviem kitais kandidatais. Iš 200
parlamento narių, 109 slaptu
balsavimu pasirinko jį. Vaclav
Havel'į rėmė keturių partijų
valdžios koalicija, vadovaujama
ministro pirmininko Vaclav
Klaus.
Komunistų partijos kandida
tė Marie Stiborova laimėjo 49
balsus, o kraštutiniųjų deši
niųjų Respublikonų partijos

Lietuvai skirti kreditai žemės
ūkio produktams pirkti
Washington, DC, sausio 26
d. — JAV Žemės ūkio departa
mentas Lietuvos ambasadai
VVashingtone pranešė, kad pa
gal Public Law 480 Title I (Food
for Peace) programa 1993 me
tais Lietuvai skirta 25 milijonų
dolerių paskola žemės ūkio pro
duktams pirkti.
Šis kreditas suteiktas lengvatinėmis sąlygomis. Lietuvai reikės išmokėti paskolą su žemo
mis palūkanų normomis per
10-30 metų laikotarpį, atide
dant metinių palūkanų mokėji
mą iki 7 metų nuo kredito su
teikimo pradžios. Su šia paskola

Lietuva galės ne tik pirkti taip
reikalingus žemės ūkio produk
tus, bet ir pilnai finansuoti jų
transportavi mą.
Šiems metams pagal Public
Law 480 Title I programą JAV
Žemės ūkio departamentas bu
vo numatęs Lietuvai skirti 5 mi
lijonų dol. kreditą sojos rupiniams pirkti Tačiau, kuomet
dėl treisinių kliūčių departa
mentas neištesėjo pažado dova
noti Lietuvai 200,000 metrinių
tonų kukurūzų, Lietuvai nutar
ta skirti ne 5, bet 25 milijonų
dol. kreditą.

Rublio vertė nukrito dar 15%
Maskva, sausio 26 d. (NYT) Rublio vertė antradienį nukrito
daugiau kaip 1 5 ^ valiutos rin
koje Maskvoje, tuo pralaužiant
500 rublių už dolerį ribą. Šis
įvykis plačiai manomas nuro
dantis „superinfliaciją". Rublio
vertei nukritus iki mažiau kaip
penktadalio JAV cento, tai žino
ma, dar labiau apsunkins Rusi
jos jau ir taip šlubuojančią eko
nomiją, kamuojamą didžiulės
tarptautinės skolo?. kylančios
infliacijos ir smunkančios gamy
bos.
Rublio vertės nusmukimas la
biausiai pakenks Rusijos impor
tuotojams, aprūpinantiems Ru
sijos augantį komercinį sekto
rių. Bet ji taip pat pakenks ga

mintojams, žadėjusiems pirkti
gaminimo mašinas iš užsienio,
bankams, išleidusiems perdaug
paskolų ir valdžiai, kuri įvai
riomis priemonėmis bando su
laikyti infliaciją.
Nors rublis tebėra oficialioji
valiuta daugumoje buvusių So
vietų Sąjungos valstybių, jo
vertė pastoviai smunka jau nuo
1992 m. sausio mėnesio. Daugu
mas ekonomistų mano, kad ant
radienio stambus nuosmukis
yra pasekmė norėjimo rubliais
atsikratyti, ruošiantis naujam
kainų pakilimui.
Nors ministro pirmininko pa
vaduotojas Anatoli Čubais ir
ekonominės politikos ministras
Boris Fyodorov pereitą savaitę

kandidatas Miroslav Sladek lai
mėjo 14 balsų.
Naujasis prezidentas, 56-metis Vaclav Havel bus prisaik
dintas 10 milijonų gyventojų tu
rinčios Čekų Respublikos prezi
dentu vasario 2 d. Hradcany
pilyje.
Laimėjęs rinkimus, Vaclav
Havel pareiškė, jog jo pagrindi
niai tikslai bus skatinti politi
nį stabilumą ir „moralinę di
mensiją" valdžioje, taipogi ir
žmogaus teises. Jis reporte
riams pasakė, jog žada skatinti
glaudžius ryšius su Slovakija ir
savo pirmoje kelionėje „į už
sienį" kaip Čekijos prezidentas
vyks į Slovakiją.
Slovakijos ministras pirmi
ninkas Vaclav Meciar pergyve
no politinę nesėkmę, kai jo re
miamas kandidatas į preziden
tus Roman Kovac nesurinko rei
kiamos trijų penktadalių dau
gumos 150 narių turinčiame
Slovakijos parlamente. Kadangi
jis tačiau surinko daugiau bal
sų, negu jo konkurentai, antras
rinkimų ratas vyko sausio 27 d.
parlamente.

Europos Bendrija nerangi
remti Rytų Europos pramonę
Jezowkia, Lenkija (NYT) Buvusios komunistinės valsty
bės Rytų Europoje yra padariu
sios didelę pažangą, kurdamos
laisvos rinkos ekonomikas, rašo
New York Times koresponden
tas iš Lenkijos sausio 25 d. lai
doje. Dabar atrodo, kad jų toli
mesnę pažangą stabdys Europos
Bendrijos kraštai, kurie dabar
sudaro rinką jų eksportams.
Vakarų Europai tebekenčiant
ekonominį nuosmukį ir augan
čią bedarbę, Europos Bendrija
vis labiau saugojasi konkurenci
jos iš Rytų, kur algos bei kitos
gamybos kainos yra daug že
mesnės, negu Vakaruose.
Europos Bendrija jau yra už
dėjusi prekybos sankcijas
greitai augantiems plieninių
vamzdžių eksportams iš Rytų ir
dabar jau studijuoja kitų impor
tų iš Rytų ribojimą, jei paaugtų
kitų gaminių importai iš Rytų.
Be to, Europos Bendrija nenuima tebesančių tarifų, kurie,
ekonomistų manymu, gali žy
miai pakenkti didžiausių pra
monių vystymuisi Lenkijoje,
Vengrijoje, Čekų Respublikoje
ir Slovakijoje. Tuose kraštuose
didžiausios pramonės šalia plie
no yra žemės ūkio ir tekstilių.
Centrinės ir Rytų Europos ga
mintojai pasirodo daug gabesni
įeiti į guvumo ir konkurencinių
gabumų reikalaujančias Vaka
rų rinkas, negu daugelis vaka
riečių ekonomistų numatė. Nuo
1991 m. antrojo ketvirčio iki to
paties laiko 1992 metais ekspor
tai iš minėtųjų šalių į Europos
Bendrijos kraštus paaugo be
veik 3 0 * .
pasakė, jog valdžia yra pasiruo
šusi įvesti griežta anti-infliacinę
programą, Rusijos parlamente
vyrauja kitokios nuotaikos.
Šią savaitę Rusijos parlamen
tas, turintis jurisdikciją Rusijos
valstybiniam Bankui, nubalsa
vo išleisti naujus banknotus, ku
riuose pirmą kartą vietoje sovie
tinio kūjo ir pjautuvo bei Leni
no portreto bus Rusijos trispal
vė. Šie nauji pinigai gali būti
pirmas žingsnis, Rusijai įsive
dant atskirus pinigus, nuo kitų
NVS respublikų.

Europos Bendrijos pareigūnai
Briuselyje, nors pripažindami
augantį spaudimą importų tari
fais ginti EB narių rinkas,
pareiškė, jog jie tebesiryžta
mažinti suvaržymus prekybai
su Rytais, kaip sutarta pernai
įsigalėjusiose pasirašytose
sutartyse. Bet ekonomistai bei
Rytų šalių valdžių pareigūnai
sako, jog jų nuomone, EB nepa
kankamai greitai veikia, tei
kiant Rytų Europos šalims rei
kiamą paramą.
Jei Rytų Europos šalys nega
lės išlaikyti reikiamo prekybos
augimo, jos rizikuoja negalė
jimu laiku grąžinti skolų Vaka
rams ir taip pat nebegalėjimu
pritraukti naujų investicijų į jų
šalis, sako ekonomistai. Bet ko
kie sutrikimai jų perėjimo į rin
kos ekonomiją procese padidina
politinio nestabilumo riziką
jų visuomenėse, tebesigalynėjančiose su didžiuliais pas
kutinių kelių metų pasikeiti
mais.
— S e a t t l e , VVashington,
daugiau, kaip 200 žmonių plius
keli kiti JAV vakarinėse valsti
jose apsinuodijo ypatingos rū
šies E. coli bakterijomis. Jie visi
valgė Jack-in-the-Box valgyklo
se hamburgerius iš tos pačios
apkrėstos mėsos. Dabar tų val
gyklų centrinė įsakė visur il
giau kepti hamburgerius, kad
būtų užmuštos visos bakterijos.

KALENDORIUS
Sausio 28 d.: Šv. Tomas Ak
vinietis, Konstancija. Leonidas,
Kaributas, Nijolė.
Sausio 29 d.: Pranciškus Sa
lezas, Valerijus, Girkantas, Ži
butė.
Sausio 30 d.: Ipolitas, Jacin
tą, Liudvika (Liuda), Banguolė.
ORAS CHICAGOJE
Ketvirtadienį saulė tekėjo
7:07, leisis 5:02. Temperatūra
dieną 40 F (4 C), ryte debesuota,
vėjuota, gali pasniguliuoti. nak
tį 18 F (-8 C).
Penktadieni saulė tekės 7:06.
šalčiau ir saulėta

2

LIETUVOS VYČIŲ CHORO
POKYLIS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. sausio mėn. 28 d.

DETROITO

Z/NIOS

PASKAITA IR DISKUSIJOS
APIE NAUJĄJĄ LIETUVOS
KONSTITUCIJĄ

DALYVAUKIME
KONCERTE
Lietuvių Fondo kviestų Lietu
vos. Operos solistų — Sigutės
Stonytės ir Arvydo Markausko
koncertas įvyks sekmadienį,
sausio 31 d. 12:30 vai. p.p. Dievo
Apvaizdos kultūros centre. So
listams akompanuos Lietuvių
Operos Chicagoje dirigentas
muz. Alvydas Vasaitis. Koncer
tą Detroite globoja Lietuvių
Fondo Michigano valstijai įga
liotinis Vytautas Petrelis.

Sekmadienį, vasario 7 dieną,
tuoj po Mišių, Dievo Apvaizdos
Kultūrinio centro klasėje
paskaitą skaitys dr. Leonas Sa
baliūnas, Eastern Michigan
universiteto politinių mokslų
profesorius. Jis išdėstys Lietu
vos Respublikos konstitucijos
turinį ir trumpai palygins nau
josios konstitucijos pamatus su
ankstyvesnėmis Lietuvos kons
titucijomis. Po paskaitos bus
diskusijos ir a t s a k y m a i į
paklausimus.
Visi maloniai kviečiami.
LB Detroito apylinkės
valdyba

Los Angeles Lietuvos Vyčių susirinkime viešnios iš Lietuvos — gydytis
atvykusios mergaitės ir jų motinos. Iš k. — Zina Medelienė ir dukra Irma,
Stasė Bajalienė, kurios namuose vyko susirinkimas, Silva Jakimavičienė ir
dukra Laura, Onutė Ivanovą ir dukra Edita.

VYČIU VEIKLA
AUKOS LIETUVIŲ
GIMNAZIJAI
VOKIETIJOJE

MINĖSIME LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMĄ
Deimantinis Vasario 16-tos
minėjimas vyks sekmadienį,
vasario 14 d., 12:15 p.p. Dievo
Apvaizdos parapijos Kultūros
centre. 25335 W. Nine Mile
Road, Southfield, Michigan.
Pagrindinis minėjime kalbėto
jas bus Lietuvos Generalinis
konsulas Chicagoje Vaclovas
Kleiza ir Michigano JAV kongresmenas Joe Knollenberg, at
stovaudamas 11-tam distriktui.
Visose trijose lietuvių parapijų
bažnyčiose — Sv. Antano, Sv.
Petro ir Dievo Apvaizdos tą
sekmadienį Mišios bus aukoja
mos už Lietuvą ir laisvės kovų
aukas.
Minėjimo meninę programą
atliks ,.Žiburio" lituanistinės
mokyklos mokiniai, kuriuos pa
sirodymui ruošia V. Viskantie
nė ir tautinių šokių šokėjų vie
netas „Audinys" vadovaujamas
A. Soltis.
Prieš minėjimą bus proga pa
sivaišinti kava ir užkandžiais.
Minėjimo metu ir prie bažny
čių bus renkamos aukos Ameri
kos Lietuvių Tarybai (ALTUI).
75-tąjį Nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą Detroite
rengia Detroito Lietuvių Orga
nizacijų centras.
„ŠVYTURIO" J Ū R Ų
ŠAULIŲ KUOPOS
SUSIRINKIMAS
Sekmadilenį. sausio 24 dieną,
Šv. Antano parapijos patalpose
įvyko metinis „Švyturio" jūros
šaulių kuopos susirinkimas.
Susirinkime dalyvavo ir Šaulių
sąjungos išeivijoje centro valdy
bos pirmininkas Mykolas Aba
rius ir kapelionas kun. Alfonsas
Babonas. Po valdybos ir revizi
jos komisijos pranešimų vyko
valdybos rinkimai, kurio metu
buvo išrinkta Broniaus Valiu
kėno vadovaujama valdyba. Po
susirinkimo dalyviai buvo pa
vaišinti.

tikėta laime. Namų, kuriuose
vyko susirinkimas, šeimininkė
Stasė Bajalienė įteikė mergai
Los Angeles Lietuvos Vyčų tėms vokelius su aukomis.
Mūsų Vyčių kuopa nuolat di
133-ios kuopos susirinkimas
dėja.
Po Lietuvių dienų šventės
įvyko 1992-rų metų gruodžio
ji
dar
labiau išaugo. Nauja nare
mėnesio 5-tą dieną Stasės Baja
lienės namuose. Tikėjomės, kad tapo lietuvaitė, kol kas kalban
stipriai atvėsę orai ilgai nesitęs ti tik angliškai, Anne Zedalis.
ir kad galėsime susirinkimą Ji jau senokai ieškojo ryšių su
pravesti kieme. Tačiau mūsų lietuvių bendruomene, ir štai
norai neišsipildė ir teko talpin tapo Vyčių nare. Anne atsivedė
us viduje. Patalpos pasidarė į mūsų susirinkimą dar vieną
ankštos, nes Vyčių ir jų svečių viešnią, nuoširdžią lietuvių ger
sugužėjo net 80. Kam neužteko bėją, žinomą Country stiliaus
kėdžių, t i e susirangė ant dainų atlikėją Melvena Kaye.
grindų. Nors buvo ankšta, Melvena amerikiečių spaudoje
tačiau visiems buvo jauku ir yra aprašiusi pernai metais
linksma. Visi gyvai šnekučia spalio mėnesį įvykusias Lietu
vosi,
džiaugėsi
besiar vių Dienas. Malonu buvo turėti
tinančiomis Kalėdomis. Visų Melvena savo tarpe.
Robert Novak pasakojo vi
atvykusių tą dieną nuotaiką
kėlė šventiškai papuošti namai. siems apie Kalėdų papročius.
Ilona Kerr susirinkimą pra Viešnia Danutė Baltutienė aiš
dėjo malda, skirta jos vyro kino apie kalėdinius papuošalus
Robert Kerr lapkričio mėnesį bei juos pademonstravo. Pravemirusiai mamytei atminti. Nors dėme įdomią loteriją. Mūsų
Robert Kerr nėra lietuvių aktyvios narės Mary Oberfield
kilmės, tačiau, vedęs lietuvaitę ir Elena Šepikienė paskyrė
Iloną, jis su didžiausiu at daug laimikių. Laimėjimų
sidavimu dirba ne tik Vyčių or pelnas buvę skirtas organiza
ganizacijoje, bet dedasi ir prie cijai „Lietuvos vaikų viltis".
Kadangi artinosi S. Bajaliekitų organizacijų veiklos, už ką
mes visi Vyčiai labai mylime ir nės gimtadienis, M. Šepikaitė
įteikė jai gražų tortą su žvaku
vertiname Robert.
tėmis.
Netikėtai sužinojome, jog
Po tradicinės maldos pirmi
ninkė Marytė
Šepikaitė mūsų narei Antaninai Brazas
pasveikino visus su artėjan sukanka 80 metų; kas gi galėtų
čiomis Kalėdomis bei Naujai tuo tikėti, pažvelgęs į šią žvalią,
siais Metais. Palinkėjo visiems energingą, visada su dailia šu
geros sveikatos ir laimės. Po to kuosena ir šypsena veide, mo
vaišinomės visų suneštu mais terį? Visi Vyčiai sugiedojo
tu. Pasisotinę, pradėjome ofi abiems sukaktuvininkėms „Il
giausių metų". Paskui buvo
cialia susirinkimo dalį.
M. Šepikaitė supažindino su giedamos kalėdinės giesmės.
Netikėtai paėmiau į rankas
viešniomis iš Lietuvos. Sudė
tingoms operacijoms į Los 1957-tais metais Los Angeles
Angeles buvo atvykusios trys vykusio 44-tojo Lietuvos Vyčių
mergaitės — Irma, Laura bei seimo leidinėlį. Tada lietuvių
Edita su savo mamytėmis Zina Sv. Kazimiero parapijos klebo
Medeliene, Silva Jakimavičiene nas, o dabar jau prelatas Jonas
ir Onute Ivanovą. Šios moterys Kučingis, sveikindamas Seimą,
be galo džiaugiasi, kad jų pažymėjo, kad 1947-tais metais
dukrelės grįš į Lietuvą sveikos. jis įsteigė Vyčių kuopą Los
Jos nuoširdžiai dėkojo visiems Angeles su uoliausiais ir pavyz
Los Angeles lietuviams, kurie dingiausiais nariais, kurie
joms suteikė bet kokią pagalbą. parapijai yra moralinė ir ma
Buvome labai sujaudinti, turė terialinė parama. Tun Vyčiai
dami šias mergaites savo tarpe gali drąsiai didžiuotis ir
bei galėdami pasidžiaugti jų ne- šiandien. Mūsų energingos
pirmininkės M. Šepikaitės
vadovaujama 133-čioji Vyčių
kuopa atlieka didelius darbus
lietuvių
visuomeniniame
gyvenime. Savo skaičiumi mūsų
Vyčiai jau pralenkė visas or
ganizacijas ir vieningai, tarpu
savyje sutardami, dirba.
Po maldo? --kirstėmės j namus
pasižadėję, kad ir ateinančiais
metais padėsime Lietuvai, besi
vaduojančiai iš materialinio ir
dvasinio skurdo. Tikime, jog
Lietuvos žmonės saugos, gerbs
ir išlaikys taip didvyriškai iško
votą laisvę, suprasdami, kad
„gyvenimas nepasidarė staiga
šviesus ir lengvas", Kaupo Pollisinski, Estijos banko įgalioti
nio, žodžius prisimenant.
Stasė Bajalienė
LIETUVOS VYČIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

Vasario 16-tos gimnazijai Vo
kietijoje remti Detroito būrelio
vadovas Eduardas Milkus-Milkauskas surinko 724 dol. aukų.
Rėmėjai, norintieji įteikti au
kas, gali tai padaryti, paskam
bindami tel. 842-8456.
DETROITIEČIŲ AUKOS
STASIO LOZORAIČIO
KANDIDATŪRAI REMTI
Vytautas Kutkus pranešė,
kad yra surinkęs daugiau negu
1200 dolerių aukų Stasio Lozo
raičio kandidatūrai į Lietuvos
prezidentus paremti. Daugiau
siai aukojo Genovaitė Kupčins
kienė — 200 dol., o po 100 au
kojo Kostas Ciūželis, Saulius
Šimoliūnas, Ben Norkūnas, Vy
tautas ir Emilija Kutkai. Kiti
aukojo mažesnėmis sumomis.
Vytautas Kutkus renka aukas
prie Šv. Antano bažnyčios, o
Liuda Rugienienė prie Dievo
Apvaizdos bažnyčios. Praėjusį
sekmadienį per vieną valandą
suaukota 1,140 dol.
RENKAMOS AUKOS
MEDICINOS
TALPINTU VUI
Lietuvos Vyčiai sekmadienį,
sausio 31 d., rinks aukas prie
lietuviškų bažnyčių medicinos
talpintuvo siuntimo išlaidas pa
dengti. Aukas rinks — Magie
Smailis prie Dievo Apvaizdos,
Regina Juškaitė prie šv. Antano
ir Lilian Petravičius prie Šv.
Petro bažnyčių.
CHICAGOJE PAGERBS
ROBERTĄ BORIS
Lietuvos Vyčių Vidurio rajono
33-čiasis „Lietuvos prisimini
mų" banketas Chicagoje ruošia
mas vasario 7 d. 4:30 vai. p.p.
Martiniąue restorano pokylių
salėje. Bankete bus pagerbtas
Lietuvos Vyčių Garbės narys
Robert Boris. Yra organizuoja
ma ekskursija į šį pokylį. Dėl
informacijų prašoma kreiptis
pas Reginą Juškaitę, tel. 554 4388.
lm

Detroitietės Nikutė Baužaitė ir Margo MacArthur. pasipuošusios Lietuvos krepšininkų Barcelonos
olimpiadoje dėvėtais marškinėliais, džiūgauja, kai Chicago „Bulis" ir San Francisco „Golden Sta
te Wamors" rungtynėse Chicagoje, Šarūnas Marčiulionis pelno taškus savo komandai

•

Nesakykime: „Valgykime ir
gerkime, nes rytoj mirsime", bet
sakykime: „Dirbkime ir padė
kime viens kitam, nes šiandien
esame gyvi kartu".
Havelock Ellis

Kasmet sausio mėnesį Lietu
vos Vyčių choras ruošia pokylį,
kad lietuvių visuomenė turėtų
progos arčiau pabendrauti su
seniausiu choru Chicagoje,
kuriam daug metų vadovauja
nepailstantis muz. Faustas
Strolia.
Taigi ir šiais metais sausio 16
d. choro pokylis įvyko Šaulių
salėje. S u s i r i n k u s gausiai
publikai, choro valdybos pirmi
ninkė Sabina Henson nuošir
džiai dėkojo susirinkusiems
svečiams, o ypač ilgamečiui
choro d i r i g e n t u i muz. F.
Stroliai, kurio pasiaukojimo
dėka choras iki šiol išsilaikė.
Pakvietė ir dirigentą tarti žodį.
J i s sveikino visus, nepa
tingėjusius atvykti į pokylį, tuo
būdu paremdami choro gyva
vimą. Dėkojo valdybai, akompaniatoriui Robertui Mockui ir
solistei Daliai Eidukaitei Fanelli, kuri savo gražiu balsu mielai
talkina chorui.
Programa pradėta paties diri
gento sukurta daina „Tu buvai
toks didis". Po to keletas liau
dies dainų ir užbaigai J. Šim
kaus „Vakarinė daina". Prieš
kiekvieną dainą F. Strolia
pateikė trumpą dainos apibū
dinimą. Programą papildė solis
tė D. Eidukaitė Fanelli ir smui
kininkas Herkulis Strolia.
Publika labai šiltai priėmė
programą, kuri buvo neilga ir
įvairi. Po programos buvo
patiekta puiki lietuviška vaka
rienė, paruošta Onos Nor
vilienės.
Suskambus valso garsams,
salė prisipildė šokančiais, o Ra
manausko orkestras sudarė
linksmą nuotaiką. Išplatinus
laimėjimų bilietus, įvyko
laimingų bilietėlių traukimas,
vadovaujant Steve Rudokui ir
Margaritai Narvaišis. Visu
pokylio tvarkymu rūpinosi
valdybos narė V a i t k u s , o
gėrimais bare — Albertas Ma
tulis.
Nuotaikai paįvairinti diri
gentas su akordeonu rankose
pravedė visų bendrą dainavimą.
Visi mielai įsijungė dainuodami
populiarias lietuviškas dainas.
Puikiai pavykęs vakaras tęsėsi
iki vidurnakčio.
APB
ANTHRACITE, PA, 144-OJI
LIETUVOS VYČIŲ KUOPA

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily ezcept Sundays and Mondays, Legai Holidays. the
Tueadays following Monday obeervance of Legal Holidays as vvell as Dec
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd
Street, Chicago, IL 60629-5589.
Second class poetage paid at Chicago, IL and additional mailing offices
Subecnptson Rate* 80.00 Foreign countries $90.00.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63td St.,
Chicago, IL 60629
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata mpkama I i anksto
m e t a m s H metų
U.S.A
Kanadoje ir kitur (U.S A. dol)
U S A . savaitinis (šešt. laidat
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U S A dol »savaitinis

3 mėn.

$80
$90
$45

$45
$50
$30

$25
$30
$25

$50

$30

$25

. Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4 30. šeštadieniais
e< jį rDa

• Redakcija straipsruus taiao savo
nuožiūra Nesunaudotų straips,
nių nesaugo Juos grąžina tik iš

. Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4 00. šeštadieniais nedirba

•nksto susitarus Redakcija už
skelbimų turirų neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

kininkai tvarkė pardavimą.
Betty Tumas surengė laimėji
mus, o Elena Chesko pardavi
nėjo bilietus.
Programą abi dienas atliko
„Musical McDonalds" ir drau
gai iš Šiluvos parapijos choro,
sužavėdami publiką. Kuopos
pirmininkė Olympia Zelinski
paruošė šią programą, o Jack
Joseph, kur reikėjo, ten padėjo.
Ačiū visiems dalyviams ir na
riams.
Sveikiname Oną Eleną McDo
nald! Džiaugiamės išgirdę, kad
ji buvo pakelta į International
Poet's Association ir paskirta
tos organizacijos Pennsylvanijos
ambasadore. 144-tos kuopos
nominacijų komiteto pirmi
ninkė I. Yurkewicz pranešė
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
. GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Streat, Chicago
Tai. 3 1 2 - 4 3 4 - 5 * 4 9 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv, penkt nuo 12 iki 3 v.p.p
10401 S. Roberte Rd., P a l o * Hllla, IL
Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.
Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)248-0067; arba (708)246 6581

nariams naują valdybos sąstatą.
Con Gudaitis, ilgametis Lie
tuvos Vyčių narys, išėjo per
Didžiuosius Vartus. Lai jis ilsisi
ramybėje!
Ona Klizas VVargo pranešė,
kad 79-to Lietuvos Vyčių
Visuotinio seimo rengimo ižde
liko arti 6,000. Atsižvelgiant į
jos pasiūlymą, 1,000 dol. buvo
paaukota „Aušros" stovykla
vietei, 2,000 dol. - Pagalba
Lietuvai komitetui. 2.000 dol.
Sv. Kazimiero Gildijai ir 1,000
dol. — Lietuvos Vyčių Centro
valdybai.
Vertė
Aleksandras Pakalniškis,Jr.

Kab. tai. (312) 585-0348:
Raz. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W . 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
K a b . tol. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0
VIDAS J. NEMICKAS,

M.D

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle A v a . ,
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILOING
6 4 4 9 So. PulMkl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Lietuvių dienos Schuylkill ap
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tat. (708) 422-0101
sipirkimo aikštėje Frackville,
Valandos pagal susitarimą
Pa, mieste, rugpjūčio mė
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v antrd 12 30-3 v p.p
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v p.p .
nesio 15 ir 16 dienomis buvo
penkt. ir Seštd. 9 v r -12 v.p p
visapusiškai sėkmingos. Lietu
6132 8. Kadzl* Ava., Chicago
viai iš arti ir toli džiaugėsi at
(312) 778-4989 arba (312) 489-4441
naujintomis pažintimis ir pasi
DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
gardžiavo skanėstais, kuriuos
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
sunešė mūsų 144-tos kuopos
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
nariai. Juozas Martunas ir
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Bernardas Zilaitis suorganizavo
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
šį renginį. Pelnas buvo paskirs
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
tytas įvairioms organizacijoms.
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
1,000 dol. buvo paaukota Lietu
5 5 4 0 S. Pulaakl Road.
vos Vaikų pagalbai, 1,000 dol.
Tai. (312)585-2602
buvo paaukota išlaikyti vietinį
Valandos pagal susitarimą
kultūrinį centrą. Viktoras ir Pirm , antr. penkt. 12-3v.p.p , ketv 2-7 v.v
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus
Evelina Prep anksti šeštadienio
rytą atvyko paruošti maistą.
DR. JOVITA KERELIS
Juozas Yanall tai atliko sek
Danty Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
madienį. Ona Radzavage buvo
Tai. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
• kasininkė abi dienas. Pyragų
9525 S. 79th Ave., Hickory Hiils, IL
išpardavimą tvarkė Mary NarTai. (706) 588-6101
cavage, o jai padėjo Margareta
Vai pagal susitarimą
Rozmerski ir Elena Mackavage. Tai. kablnato Ir buto: (706)652-4159
Tai buvo pelningiausias užmo
DR. P. KISIELIUS
jis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero
Už scenos darbavosi Eleonora
Kasdien 1 iki 8 v v
Vaičaitis su komitetu, o padėjo
išskyrus treč šešt. 12 iki 4 vai p p
I Dangų Paėmimo parapijos mo
DR. PETRAS V. KISIELIUS
terys. Didelė padėka visiems
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
darbininkams. Minersville, PA,
gydymas bei chirurgija
Vyčių kuopos nariai paruošė ir
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL
aukojo kugelį. Elena Matunis ir
Tai. 3 1 2 $85 1855
Shenandoah, PA, kuopos nariai 172 Schlllar St., Elmhurat. IL 60126
706-941-2606
paruošė lietuviškus „hamburValandos pagal susitarimą
gerius". Margučių meną demon
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120
stravo Ona Sikora su Janet ir
DR. S. LAL
Karen Domalakes, o E. Vaičai
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
tis rodė šiaudinukų meną. Juo
2454 W . 71 at Street
zas Sikora ir Ieva Yurkewicz
(312) 434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
tvarkė informacijos kioską, o
ketv 9-12 Penkt 2-7
Elena ir Marija Labadis ir tai-

Cardlac D l a g n o s l s . Ltd.
Marquatto Madlcal Bulldlng
6132 S. Kedzle
Chicago. IL 60629
Tai. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D,
S. PRASAD TUMMALA, M.D
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave.
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometrlstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 at St.
Tat. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą
Paloa Vls'on Cantar, 7 1 5 2 W. 127th St
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v
Tai. (708) 4 4 6 - 1 7 7 7

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Straat
Vai.: antr 1-4 v p.p. ir ketv 2-5 v p p.
šešt pagal susitarimą
Kablnato tol. (312) 7 7 6 - 2 8 8 0 .
Raz. (708) 446-5545

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer A v e . (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 565-7755
ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal CenterNaparvllla Campua
1020 E. Ogdan A v e . , SuHe 3 1 0 ,
Naparvllla IL 60563
Tai. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. tel. 312-566-3166
Namų 706-361-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 60638
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6
šeštadieniais pagal susitarimą

Palikimas, su meile patikėtas
^ — —
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VISIEMS
LIETUVIAMS
Šiandien — sausio mėn. 28
dieną — palydėjome žmogų i
paskutinę žemiškąją kelionę, ir
lietuvių išeivijos pasaulis pasi
darė daug liūdnesnis, tuštesnis.
Mirė kunigas, vienuolis mari
jonas, redaktorius, šviesus ir
įtakingas žmogus, iš lietuviško
dienraščio puslapių ilgus, ilgus
m e t u s formavęs m ū s ų vi
suomenės opiniją, skleidęs
tėvynės meilę ir neatlaidžiai
kovojęs prieš Lietuvos paver
gėjus. Čia vidurio kelio jis nepri
pažino: nekentė melo ir nėjo į jo
kius kompromisus. Lietuvos
priešai buvo ir jo priešai. Tai
pati ryškiausia kryptis, kuria
vairavo ir „Draugą".
Kun. Pranas Garšva nemėgo,
kad apie jį būtų kalbama, jo
nuopelnai iškeliami. Jis neturė
jo kantrybės tuštiems ar net
u ž t a r n a u t i e m s pagyros žo
džiams. Net ir dabar, kai jo
žemiškieji palaikai jau ilsisi Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse su
k i t a i s marijonų vienuolijos
nariais, kažkaip lyg ir drovu
nusižengti jo griežtoms taisyk
lėms ir kalbėti apie šio žmogaus-redaktoriaus įnašą lietu
viškos, katalikiškos spaudos
bare.
Be abejo, dar daug kartų skai
tysime šiltus žodžius apie kun.
Praną Garšvą, nes jis turėjo
daugiau pažinčių, daugiau ger
bėjų, mokančių į paragrafus su
rikiuoti šmaikščias mintis, kaip
bet kuris kitas išeivijos lietuvis.
Nėra ko stebėtis, juk tiek metų
sėdėjo dienraščio „Draugo"
vyriausiojo redaktoriaus kėdėje.
Kas gali ir suskaičiuoti visus
skaitytojus ir bendradarbius,
kurių gyvenimą daugiau ar
mažiau palietė jo įtaką.
Nors „Draugas" užėmė labai
svarbią kun. Prano Garšvos
gyvenimo dalį, bet neapribojo
visos jo veiklos. Buvo jis atei
tininkių „Giedros" korporacijos
Dvasios vadas, skaučių seseri
jos, o vėliau Lietuvių skautų
sąjungos Dvasios vadovas; metų
metais organizavo „Draugo"
romano konkursus, o pats daly
vavo ir kitų konkursų komi
sijose. Rašė straipsnius įvairių
įvairiausiomis temomis; parašė
knygą „Negęstanti šviesa".

KALEŠNIKOVO AUTOMATAS...
SOVIETŲ AMBASADORIUS

Ml,

brauk, taisyk savo nuožiūra ir
nebijok murmėjimų. Tai tavo,
kaip redaktoriaus, pareiga.
Žmogus, su kuriuo t e k o
susipažinti, bendrauti ir net
dirbti apie 40 metų, negalėjo
nepadaryti įtakos. Kiekvienas
žingsnis „Draugo" patalpose,
kiekvienas rašomosios mašinė
lės taukštelėjimas ir pagrin
dinio redaktoriaus „įrankio" —
raudono pieštuko — brūkš
telėjimas, tebeaidi ir visuomet
aidės jo pamokymais, pata
rimais, pastabomis. Belieka tik
tęsti tai, kas jam buvo gyvybiš
kai svarbu: stengtis, kad „Drau
gas" nenukryptų nuo tiek metų
puoselėto ir tiesto kelio.
Kun. Pranas Garšva mylėjo
savo darbą redakcijoje, tarytum
tas darbas buvo giliai įaugęs į
jo visą esybę. Galbūt pasku
tinius 3-4 mėnesius jam buvo
skaudžiausia, kad liga privertė
atsisakyti šių pareigų. J i s
kalbėjo ir kalbėjo
apie
savo pamėgtąją profesiją, kuri
nebuvo tik šiaip sau pasirinkta,
bet, kaip ir kunigystė, tikrasis
jo pašaukimas. Nors kartais
užsimindavo, kad lyg būtų
laikas „išeiti į poilsį", nes metų
našta vis sunkėja, tačiau sielos
gelmėse tikriausiai nesitikėjo
taip staigiai pasitraukti iš re
daktoriaus kėdės. Pasunkėjusi
liga nedavė pasrinkimo.
Būdami žmonės, mes supran
tame nepamainomą gamtos
dėsnį: esame mirtingi. Tačiau
visuomet tą mintį nustumiame
kiek galima toliau nuo savęs.
Palaimintas nežinojimas „nei
dienos, nei valandos"! Kun.
Pranas Garšva su savo mir
tingumu susidūrė akis akin. Jo
gyvenimo pabaigai buvo nusta
tytas terminas tuomet, kai
gydytojai p a t v i r t i n o ligos
diagnozę. Argi nuostabu, kad
žmogus, išgirdęs tokį nuo
sprendį, turi kur kas mažiau
kantrybės smulkiems, nereikš
mingiems dalykams, k u r i e
dažnai užgožia mūsų kasdieny
bę? Jis taip pat nebeturėjo laiko
tuštiems ginčams, paaiškini
mams ir p a s i a i š k i n i m a m s .
Nenorėjo eikvoti brangaus ir
trumpo savo laiko.
Mes paveldėjome kun. Prano
Garšvos palikimą, su meile
patikėtą visai išeivijai. Tai dien
raštis „Draugas", k u r i s jo
gyvenime stovėjo visuomet pir
muoju — iki paskutinio atodū
sio. Rūpestis, kad „Draugas"
išliktų, kad gyvuotų ir augtų,
buvo nuolat jo mintyse. Jeigu
gerbiame šio nusipelniusio
kunigo, redaktoriaus, lietuvio
atminimą, ir mes turime rim
čiau susirūpinti „ D r a u g o "
likimu.

Jis pusiau juokais mėgdavo
kartoti, kad per daugybę reda
gavimo metų užsiauginęs tokį
„kietą kailį", jog net pikčiausi
priešai „atsikasdavo savo dan
tis", jam žalos nepadarę. Ar
kun. Garšva turėjo priešų? Be
abejo, nors galbūt ne pačia ašt
r i a u s i a šio žodžio prasme.
Verčiau sakykime, kad buvo
žmonių, kurie jautėsi nepa
tenkinti jo vedama griežta lini
ja „Drauge", kurių vieno kito
straipsnio nespausdino, neleido
* * *
skelbimo veltui prakišti ar
lietuvišką laikraštį panaudoti
O tuo tarpu, išsiskirstę iš
savo tikslams. Jis buvo redak
torius, žinojo savo pareigas ir kapinių, kur paliko kun. Prano
atsakomybę, todėl savo įsi Garšvos žemiškieji palaikai, pa
tikinimų ar nusistatymo nekai kelkime akis aukštyn ir nusi
taliojo. Taip, kun. Garšva jau šypsokime. Ten, anapus žvaigž
buvo gerai išmokęs pasitikėti dynų, jo sielą pasitiko gražus
savo sprendimais, o, kartą ką artimų bendradarbių būrys: Ig
n u s p r e n d ę s , buvo nepaju nas Sakalas, Leonardas Šimu
tis, Aloyzas Baronas, Bronius
dinamas.
Kviklys, vysk. Pranas Brazys,
MIC, su kuriuo Argentinoje
* * *
pokario metais suorganizavo
„ L a i k o " leidimą ir k u r i o
Kažkada, kai prieš daugelį ankstyvą mirtį nuolat apgailėjo.
metų reikėjo žengti pirmuosius Ten visi, ir daug daug kitų, šie
žingsnius redagavimo keliu ir mūsų spaudos puoselėtojai gal
buvo labai nedrąsu pridėti nuspręs dangaus bendruomenei
raudoną pieštuką prie žinomų, išleisti pirmos rūšies dienraštį,
gerbtinų asmenų rankraščio, gal pavadins jį „Amžinybė" (o
kun. Garšva davė labai prak gal „Amžinasis Draugas"?). Be
tišką patarimą: redakcijoje abejo, kada nors — artimesnėje
redaktorius yra visagalis. J o ar tolimesnėje ateityje — ir ki
sprendimas yra galutinis. Net tiems „Draugo" redaktoriams,
jeigu ir iš dangaus aukštybių bendradarbiams ir skaitytojams
būtų atsiųstas straipsnis, o ten atsiras vietos...
atrodytų, kad jį reikia taisyti —
D. B.

Turbūt pasaulyje nedaug kas
nežino, kas yra ir kaip atrodo
Kalešnikovo automatas. Dau
giausia jis pastebimas, kai tele
vizija perduoda žinias iš Izra
elio, kur matomi palestiniečiai,
apginkluoti lengvais kulkos
vaidžiais Dar geriau Amerikos
ir pasaulio publika buvo supa
žindinta su šiuo ginklu, kai
pradėti rodyti įvykiai Somalijoje. Tą ginklą turi beveik visi:
suaugę ir vaikai. Ginklus paliko
sovietai.
Somalija yra geriausias „blo
gio imperijos" veiklos rezultatų
pavyzdys. Šis kraštas tapo stra
tegiškai labai svarbus sovie
tams ir Vakarų santarvei. Ita
lams ir anglams išsikrausčius,
kurį laiką buvo ramu. Bet 1970
metais šis Afrikos „ragas"
parūpo sovietams, ir ilgainiui jų
agentai perėmė Somalijos vy
riausybę. Pradėjo plaukti gink
lai neribotais kiekiais. Atsirado
ir patikimas Maskvai diktato
rius Siad Barre. Socialistinės
reformos privedė kraštą prie
bankroto, ir tauta pradėjo neri
mauti. Kad tautos dėmesį nu
kreiptų nuo vidinės suirutės,
diktatorius, su Maskvos prita
rimu, pradėjo karą su Etiopija
dėl Ogadeno provincijos, kurios
gyventojai yra giminingi soma
liečiams. Užvirė kaimyninis ka
ras. Šios progos sovietai nepra
žiopsojo ir tuojau pradėjo remti
Etiopijos diktatorių, kuris spėjo
nualinti savo kraštą socialisti
nėmis reformomis tiek, kad jis
negalėjo atgauti prarasto Oga
deno. Į pagalbą Etiopijos dikta
torius pasikvietė kubiečius iš
Angolos, apginkluotus sovieti
niais ginklais.

E. RINGUS
Afrikos žemyne. Panaši padėtis
tebėra Sudane, Angoloje, Mo
zambike, Konge, Tanzanijoje ir
kituose krašt aose. Sovietai
paliko ginklų užtektinai
visiems. Ne tik paliko, bet
dažnai bando jų sandėlius
papildyti, jeigu tik kas pajėgia
už gi.iklus užmokėti. Taip ir
plaukia gink1 i; ?i' - ų Afriką,
kur ginčas tarp L alt4 ir juodų
gyventojų dar tik pradinėje
stadijoje. Baltieji ginklų pajėgia
nusipirkti patys, o juodiems
parūpins Kinija, Š. Korėja ir
Rusija.
Po antro pasaulinio karo
Maskvos politbiuras, pastebėjęs,
kad politinė propaganda nenešė
siekiamų vaisių, nutarė paremti
ją ginklais. Minia, išeinanti
demonstruoti į gatves, lengvai
būdavo sutriuškinama valdžios
jėgų. Revoliucinis judėjimas
dažnai taip ir baigdavosi. Castro
režimas Kuboje būtų buvęs
greit sutvarkytas, jeigu ne
ginkluota parama iš socialis
tinių draugų. Įsitvirtinęs savo
krašte, Castro skleidė savo
idėjas ir gerai apginkluotus
agentus į visus Lotynų Ameri
kos kraštus. Per Kubą milijonai
ginklų perkelti į Centrinę ir
Pietų Ameriką. Visi jie buvo ten
tiek gerai apginkluoti, kad tik
su Amerikos pagalba ir po dau

Sovietai sąžiningai aprūpin
davo ginklais abu diktatorius, ir
taip karas tęsėsi kelerius metus.
Pagaliau atsikratyta abiejų dik
tatorių, nors kraštai atsidūrė
keblioje padėtyje. Tačiau gau
sybė ginklų liko abiejų kraštų
gyventojų tarpe. Somalija, išva
rius diktatorių, suskilo į keletą
sričių, kurias dabar valdo ma
žesni vadukai. Jų galia pasi
reiškia sovietų paliktais Kalaš
nikovo automatais. Sausra ir
visiška suirutė privedė prie
bado visame krašte. Vakarų
pasaulis,
ilgai
stebėjęs
beviltišką padėtį, n u t a r ė
išgelbėti milijonus somaliečių,
Bet visų pirma reikėjo atimti
k a l a š n i k o v u s . Šį uždavinį
atlikti vėl teko amerikiečiams,
kaip anksčiau Granados saloje
ir Panamoje.
Somalija — tai tik pirmas
bandymas atstatyti tvarką

gelio metų pasiekta ramybė.
Be abejo, geriausi Maskvos
klientai buvo ir yra Iranas su
Iraku. Geriausi todėl, kad
šachas, o vėliau pats Khomeini,
turėjo gauti ginklų karui su kai
mynais tęsti. Svarbiausia, kad
abu klientai t irėjo kuo u? i okėti. Vienas jų Iranas da liko
ištikimas, tik dabar jau kalešnikovų neužtenka. Perkama
stambūs objektai: lėktuvai,
povandeniniai laivui ir net
medžiagos atominiams gink
lams, o jeigu pavyksta gauti
raketų, tai tik su atominėm vir
šūnėm. Ir taip susidarė keistoka
padėtis. Sovietai parduoda
Iranui stambius ginklus, o šitie
lengvus siunčia į buvusias impe
rijos respublikas, kad jos galėtų
atsikratyti sovietinio jungo.
Prekybos su Iranu atsisakyti
nenori, nes be alyvos ir dujų
buvusi imperija neturi ko par
duoti už kietą valiutą, o už gink
lus jos ji gauna milijardus. Kitas
Maskvos klientas, apginkluotas
iki dantų, nutarė išbandyti savo
jėgas prieš Ameriką. Karas su
Husseinu davė gerą progą ir
amerikiečiams išbandyti naujus
preciziškus ginklus ir iš dalies jį
nuginkluoti. Husseinas, kad ir
norėtų, savo arsenalo papildyti
ilgai negalės dėl užkrautos
blokados ir dolerių stokos už
mokėti buvusiam tiekėjui.
Afrikos kontinente taikos

nebus dar ilgus met iš. Blogio
imperija paliko ten daug kalešnikovų ir beveik kiekviename
krašte. Be to, jos vietą dabar
užima Kinija. Nualinti Afrikos
krštai prašosi Vakaru pagalbos
nuginkluoti siaučiančias plė
šikų gaujas. Toks ir bus Jung
tinių Tautų uždavinys: atitai
syti blogio imperijos paliktas
pėdas, atimti ginklus.
Buvusi imperija be sausumos
ginklų i š v y s t ė dar s t i p r ų
laivyną. Išsklaidė savo laivus į
tolimus uostus Azijoje, Vidur
žemio jūroje, Atlante. Imperijai
sugriuvus, atsirado labai kebli
padėtis. Anksčiau draugiški
uostai jų laivų nenori matyti
savo pakrantėse, nenori aptar
nauti. Todėl Rusija ir Ukraina
nori tais laivais atsikratyti, tik
nėra pirkėjų.
O vis tik prie didžiausių tra
gedijų privedė „blogio imperi
jos" Trečiojo pasaulio kraštų ap
ginklavimus. Kasdien televizi
ja pilna klaikių vaizdų iš visos
Afrikos sričių. Tarpgentiniai ki
virčai, kadaise sprendžiami
naudojant ietis ir lankus, dabar
moderniškais-rusiškais kalešnikovais. Beveik nėra nė vieno
krašto Afrikoje, kur nebūtų
žudynių dieną ir naktį. Laimi
tie, kurie geriau apginkluoti
sovietiniais ginklais.
Kokia naudą turėjo Sov. Są
junga, ginkluodama beveik visą
pasaulį? Norėdama apsupti ir
ekonomiškai sugriauti Ame
riką, imperija sugriuvo pati ir
dabar prašosi pagalbos iš bu
vusių priešų. Neturėtų gauti
nieko. Savo „žydėjimo" lai

kotarpiu sovietai išvystė
nežmonišką karo pramonę,
panaudodami jai trečdalį savo
biudžeto. Kariniai fabrikai,
išmėtyti po visą imperiją, dabar
stovi tušti. Milijonus karo
pramonės darbininkų reikia
atleisti iš darbo arba šelpti iš
tuščios valstybinės kasos.
Karinių jėgų aprūpinimas šiuo
metu užgulė Rusijos pečius, ko
ji pati viena neišgali. Gink
luotos karinės pajėgos vis dar
laikomos neatleistos. Tuo būdu
yra lengviau jas kontroliuoti,
tik kaip ilgai. Vietoje valsty
binės prekybos karo pabūklais,
ji dabr vyksta pavienių karių ir
karininkų rankomis. Prekiauja
ma visur ir viešai, pačioje im
perijoje ir už jos ribų. Per sienas
į kaimynines respublikas ir kai
mynines valstybes transportuo
jama aibė įvairiausių ginklų,
net medžiaga atominiams gink
lams. Ir vis už dolerį. Kai
kuriuose daliniuose jau ėmė
stigti ginklų jiems patiems.
Dvidešimto amžiaus pabaigą
tiktų vadinti — Kalešnikovo pe
riodu.

Anglų kalba ir
Puerto Rico
San J u a n . — Puerto Rico
senatas sausio 22 d. priėmė įsta
tymą, pagal kurį anglų kalba
vėl tampa viena iš dviejų ofi
cialių šios salos kalbų. Antroji
yra ispanų kalba.
Nuo 1902 iki 1991 m. saloje,
turinčioje apie 3 su puse mil. gy
ventojų, buvo kalbama angliš
kai ir ispaniškai. 1991 m. tuo
metinis gubernatorius Rafael
Hernandez Colon įvedė vien is
panų kalbą, kad tuo būdu būtų
išlaikyta ispaniškasis salos gy
ventojų identitetas, kuris pradė
jo sparčiai tirpti amerikiečių įta
koje.
Puerto Rico yra JAV teritori
ja, ir jos gyventojai turi Ameri
kos pilietybę, nors nemoka federalinių mokesčių ir neturi teisės
balsuoti prezidentiniuose rinki
muose.
ĮSTEIGTA „ĄŽUOLYNO"
BENDRIJA

Sveč ai „Draugo" administracijoje (iš kairės): Lietuvių fondo pirm. Stasys Baras, Nijolė Užubalienė.
„Draugo" paramos vajaus pirm. Vaclovas Momkus, sol. Sigutė Stonytė, sol. Arvydas Markauskas
ir administratorius Vytautas Radžius.

NIEKAM NEREIKALINGI
JURGIS JANKUS
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Mes patys neisim ir vienas kito netempsim,
ką darys amerikiečiai. Ims po vieną ir stums, o gal
pasišauks rusus, kad patys pasiimtų. Ką darys, jeigu
mes neisim. Jeigu ims jėga, mušimės. Ir staiga atėjo
šviesa į galvą. Kam jiems stumdytis. Nuveš, ap
gyvendins, gal dar gerai pavalgydins ir paliks. Vaka
re sugulsim, o rytą jau prikels rusai. Galėsim daryti,
ką norėsim: kartis, pjautis, o rusams iš to bus tik sma
gaus juoko. Susems kaip kurapkas iš po kratilo. Tuo
metu ėmė noras išsižioti ir pasakyti, ką žinau.
Pasakyti, kad už kelių dienų čia bus rusai. Kitą rytą
dar ne visi buvo sukilę, kai į kiemą pradėjo traukti
kariški sunkvežimiai. Atvažiavo ir tie patys trys žval
gybininkai. Stovėjau savo raštinėje ir iš tolo žiūrėjau,
kas bus. Čakas atėjo jų pasitikti. Ėmė rinktis ir žmonės.
Iš tolo, arti nelindo, bet rinkosi. Čakas vienam iš eiga
rų saugotojų liepė pasaukti mane. Kažin ką būčiau
davęs, kad nebūčiau įsipainiojęs į pirmininkus ir kad
dabar nereikėtų eiti klausyti įsakymų, bet eiti turėjau.
Pasisveikinom. „Pasakyk žmonėms, kad sėstų į
sunkvežimius, vešim į kitą, patogesnę stovyklą. Taip,
kaip čia būnate, žmonės ilgai negalės gyventi. Sunk
vežimių turim pakankamai, tai visi gali pasiimti viską,
ką turi", — išsakė kapitonas. Kai nervai įtempti, staiga
gali ateiti ir gerų ir tikrai velnio vertų minčių. Kai
pasakė, kad į sunkvežimius gali pasiimti viską, ką turi,
tik per plauką nepasakiau: „Ir arklius ir vvžimus?",
bet laiku susigriebiau ir tepasakiau: „Tenai nevažiuosim". „Nevažiuosit?
Kodėl? Tenai tokia pat

amerikiečių stovykla, kaip ir čia, tik daug geresnė".
Su tais žodžiais net iš džipo iššoko. „Todėl, kad ten
stovykla, iš kurios amerikiečiai žmones perduoda
rusam. Rusai jau baigiasi, tai norite nuvežti mus ir ati
duoti". „Iš kur žinai?" „Iš kur? Kai tik sužinojau, kur
mus veš, tuoj pašiurpau. Žinojau, kad ji yra ant Eldės
kranto, tiesiai prie rusų. Pažiūrėti, kas ten per vieta,
tuoj nusiunčiau porą vyrų. Jie parvažiavę viską
pasakė". „Kada siuntei? Vakar vakare?" „Vakar
vakare. Kai tik pasiuntiniai išvažiavo". „O kas jum
leido važiuoti? Kas davė leidimą?" „Komendantas".
labai ramiai pasakiau. Kapitonas staiga atsisuko į Čaką. ir vienu akimirksniu Čako veidas visiškai pasikei
tė. „Pone kapitone", greitai užšokau. „Ponas komen
dantas čia nieko dėtas. Aš jam pamelavau. Aš j a m pa
melavau, kad vienas žmogus susirado kaime pas
vokiečius savo šeimą, kurią vokietis žadėjo rytoj čia
atvežti. Sakiau, kol vokietis ją čia atveš, mes kažin kur
būsim. Komendantas vargšo vyro bėdą suprato ir leido
nuvažiuoti ir jo šeimą tą patį vakarą parvežti". „Ir
parvežė?" šyptelėjo. Dingtelėjo, jog gal jis ir žino, ka
vakar čia parvežė, bet pasakiau: „Kad nebuvo ko par
vežti. Jie tik parvežė žinią, kokia ten stovykla. Bet už
melą, pone kapitone, tai tikrai atsiprašau. Mums melą
vo rusai, melavo vokiečiai. Ir nuo vienų, ir nuo kitų
tegalėjom gintis melu. Kad reikėtų meluoti ameri
kiečiams, nebuvo nė į galvą atėję, kol patys
amerikiečiai nepradėjo mums meluoti taip pat, kaip
melavo rusai, kaip melavo vokiečiai". „Kada
amerikiečiai jums pamelavo?" „Prieš keletą dienų. Čia
tam būry", parodžiau ranka į kieme ir aplink mus besi
buriuojančius žmones, „yra pusantro šimto liudininku
tikrai nehumaniško amerikiečių melo. Jie ten šalia
j plento pamiškėje buvo pasidarę stovyklą ir jau keletą

Praėjusių metų gale Švenčio
nyse įvyko steigiamasis ąžuolų
globos bendrijos suvažiavimas.
Bendrija, pasivadinusi „Ąžuoly
no" vardu, yra įsteigta gaivinti
ir puoselėti su ąžuolu susijusias
lietuvių kultūros tradicijas ir
liaudies papročius, iškelti
ąžuolų reikšmę dabarties gyve
nime ir atkurti krašte ąžuolynų
programą. Šiuo metu Lietuvoje
ąžuolynai apima tik apie 1,2%
bendro miškų ploto. „Ąžuolyno"
nariai pasiryžę tą plotą išplės
ti.

dienų taip buvo. Vieną dieną atvažiavo anglų kari
ninkai, pasidairė, o vienas ir sako: „Ko jūs čia vargs
tat. Ten yra tuščias dvaras. Važiuokit ten ir gyvenkit.
Mes tuoj atsiųsim sunkvežimį! Žmonės ėmė prašyti, gal
jie galėtų į tą dvarą važiuoti ir su arkliais. Karininkai
sutiko, (jirdi, kas važiuoja arkliais, tegu važiuoja, o kiti
tegu sėda į sunkvežimį. Žinoma, daugumas sulipo į
sunkvežimius. Smagu pirmą sykį pasivažinėti su
amerikietiška mašina, o sunkvežimis nulėkė į
Ludvigslustą, apsisuko ir atbulas užvažiavo ant tilto,
kur jau laukė rusų sunkvežimis, sudūrė galais ir liepė
pereiti į rusų sunkvežimį. Gal koks vienas išsigandęs
ir perėjo, bet kiti iššokinėjo per sunkvežimio šonus ir
išbėgiojo. Kai kurie šokdami susižeidė, bet beveik visi
išbėgiojo. Garbė amerikiečiui, sunkvežimio vairuotojui,
kuris nemėgino stabdyti iš sunkežimio šokančių, nors
rusai šaukė ir reikalavo sustabdyti. Matai, pone kapi
tone, mergaitę su užrištu keliu. Ji šokdama abu kelius
susižalojo. Tą, kur tebėra užrištas taip blogai, kad
nežinia, dar kaip jis išgis, ir tamsta nori, kad jie sėstų
į sunkvežimius ir važiuotų ten, kur kitam gale tilto
laukia rusai. Niekada!" Kapitonas mandagiai išklau
sė ilgoko, gal dar ilgesnio aiškinimo, negu dabar pačam
sakau, bet kai susijaudini, žodžių nebesveri, tik
nežinau, ar jis viską suprato, net nežinau, ar tikrai
klausėsi, nes į mane tepažvelgdavo retkarčiais, o visą
kitą laiką žvalgėsi į aplink susitelkusius. Tada neatėjo
į galvą, bet dabar negaliu atsikratyti minties: jeigu jis
buvo tas karininkas, kuris, radęs pakelėje suvargusių
žmonių būrį, žadėjo jiems dvarą. Jeigu tikrai buvo tas
pats, gal žvalgėsi anoj pakelėj matytų veidų. O tokių
veidų galėjo rasti, nes susirinkusių prieky stovėjo ir
toji studentė, kuriai apie laukiantį dvarą pasakojo.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. sausio mėn. 28 d.

LIETUVIU

TELKINIAI

Hot Springs, AR
A.A. S T E P A S EVERLINAS

Stepas Everlinas

Stepus Everlinas, 79 m.
amž au j , sausio 1 d. mirė vietos
ligoninėje. Gimęs Židikuose,
Maž ?ik ų apskrityje. Lietuvoje
buvc peticijos pareigūnas. Pasitrau sęs \ Vokietiją, gyveno Seligenstadt pabėgėlių stovykloje.
Išėjęs pensijon, apsigyveno Hot
Springs; vietovėje. Kol sveikata
l e i d i , dalyvaudavo visuose
lieti.vii; pobūviuose ir aukomis
pris.dė:!avo prie lietuviškos
veiklos -ėmimo. Buvo Lietuvių
Ben Iru .menės ir Lietuvių Fon
do r a r j " V«-lio;iis buvo pašarvotas
Gross laidojimo namuose. Po
sukalbėjo rožinio atsisveikini
mo žodį t a r ė
Salomėja
Šmfižieaė, radijo ir Lietuvių
Fondo v irdu; Stepas Ingaunis —
LB-iiės vardu. Zenonas Tamo
šauskas atsisveikino buvusių
Lie uve 5 policijos pareigūnų
vardu.
Sausi* • 6 d. po šv. Mišių St.
John biinyčioje velionis buvo
nu! /dėt is į Hot Springs Crestview kapinių mauzoliejų. Laido
tuvių dalyviai buvo pakviesti
gedulo aetums į Benediktinių
per sion įto valgyklą. Į laidotu
ves a.vykusi
dukterėčia
Pet-onelė Dums visiems dalyva^ usie ms šiltai padėkojo.
Velionio liūdi dukterėčios —
Petronėlė Dums su vyru Vik
toru, g> v. Hamilton, Kanadoje,
o Lietuvoje — Liuda Vilimienė
ir Gena Narbutienė su sei
mo nis.
K arstą nešė: Z. Tamošauskas,
P. Radi., J. Miežinskas, P. Švil
pa, A. Matulis ir J. Zubrickas.
F o vi; ų ligų ir vargų ilsėkis
rariybėje, mielas tautieti.
LIGOS MAŽINA VEIKLA
L ietu- ių Bendruomenės apy
linkė, y adovaujama Stepo Ingaunio, ir praėjusiais metais suruo iė be įdras kūčias ir Naujųjų
Me :ų pobūvį. Šiais metais daly
viu buvo šiek tiek mažiau, nes
šią
žiemą t u r i m e daug
sergar.: ų bei negaluojančių.
TiVimė!-, pasitaisius ir atšilus
orams, :r sveikatos pasitaisys.
Va3ari< 16-osios minėjimas
nu nato n a s vasario 14 dieną.

A l VYKSTA N. ŠČIUKAITĖ
Kovo mėnesį iš Lietuvos atvy tsta :*>listė Nijolė Ščiukaitė
su nauj.:: programa pramoginių
da nų. Firmas jos koncertas bus

CLASSIFIED GUIDE

CLEVELANDO
ŽINIOS

REAL ESTATE
BALIO AUGINO POEZIJA
R A D I J O BANGOMIS

Hot Springs vietovėje kovo 14 d.
Tą diena bus iškilmingos šv. Mi
šios, minint Kovo H-tąją, jų
metu giedos atvykusioji viešnia.
Po pamaldų bendri užkandžiai
Šv. Mykolo mokyklos salėje.
Kartu atvykęs Nijolės vyras
Juozas Tiškus atliks apžvalgą
vėliausių įvykių Lietuvoje ir po
to vyks koncertas. Solistė
planuoja išbūti Amerikoje iki
birželio pradžios, tad mielai
norėtų ir kitus lietuvių telki
nius su gastrolėmis aplankyti
Šiuo reikalu skambinti Hot
Springs LB pirm. S. Ingauniui,
tel. 501-525-4925.
Sal. Smaižienė

„Tėvynės garsai" sekma
dienio, sausio 24 d., laidoje
supažindino klausytojus su
poeto Balio Augino nauja poezi
jos knyga „Metaforų smuikas".
Poezijos — muzikos rečitalį
redagavo Aldona Stempužienė.
GIEDRĖS KAUKAITĖS
KONCERTAS
Solistė Giedrė Kaukaitė ir
pianistė Gražina Landsbergienė
kovo 14 d. aplankys Clevelandą.
Menininkės yra paruošusios
įdomią muzikinę programą.
Koncerto tikslas — paremti
dienraštį „Draugą". Rengėjų
komitetui
pirmininkauja
Vladas Plečkaitis.

PARDUODA^

DANUTĖ MAYER
284-1900

Clevelando Lietuviškoje mugėje. Iš k. - I. Kijauskienė, Klaipėdos miesto
meras Benediktas Petrauskas ir jo žmona Rita. skanėstų pardavėja D.
Chmieliauskienė ir pirkėja D. Palubinskienė.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Jurgio lietuvių parapijos
V. ADAMKUS TALKINS
bažnyčioje.
ST. LOZORAIČIO RINKIMŲ
4:00 vai. p.p. - Iškilmingas
KAMPANIJOJE
minėjimas Die "» Motinos
parapijos audito 1 įjoję. Kalbą
Valdas Adamkus, prieš iš
pasays visuomenininkas, Mary- skrisdamas į Lietuvą, perdavė
land ir Vytauto Didžiojo nuoširdų prašymą klevelanPhiladelphia, PA
universiteto Kaune profesorius, diečiams, ragindamas kontak
dr. Jonas Genys. Meninę dalį tuoti gimines Lietuvoje, ypač
VASARIO 16-SIOS
„LABAS" LB BIULETENIS
atliks Šv. Kazimiero lituanis kaimuose, kad balsuotų už St.
MINĖJIMAS
ANGLU KALBA
tinės mokyklos mokiniai, vado Lozoraitį. V. Adamkus su
Lietuvos Nepriklausomybės vaujami muz. Ritos Kliorienės Stasiu Lozoraičiu tris savaites
Philadelphijos LB apylinkės
atstatymo 75 metų sukaktis bus ir Eglės Laniauskienės. įėjimas keliaus po Lietuvą ir aiškins
biuletenį „LABAS" (anglų kal
minima sekmadienį, vasario 14 — 3 dol. auka išlaidoms kaimų gyventojams apie jų pasi
ba) redaguoja valdybos sek
padengti, vaikams veltui.
rinkimo galimybes.
d., šia tvarka:
retorė Aniliora Mašalaitienė.
Visi
Clevelando
ir
apylinkių
10:00 vai. ryte — šv. Mišios
Spausdinimo darbuose jai tal
Dievo Motinos parapijos bažny lietuviai yra kviečiami daly
kina jos sūnus Vytas Mašalaitis.
čioje. Prieš Mišias — vėliavų vauti. Rengia ALT skyrius ir
METINIS ALTO
„LABAS" išeina du kartus me
pakėlimas
prie
Laisvės LB apylinkė.
ORGANIZACIJŲ
ATSTOVŲ
tuose: rugsėjo ir sausio mėne
paminklo.
SUSIRINKIMAS
siais. Per tris metus iš 200
10:30 vai. — šv. Mišios Šv.
adresų išaugo iki beveik 700 ir
S T I P E N D I J A FUTBOLO
Metinis Amerikos Lietuvių
pasiekia daug trečios ir ket
paskutinis
sekmadienis
šiose
ŽVAIGŽDEI
Tarybos
Clevelando skyriaus or
virtos kartos Amerikos lietuvių.
pareigose.
Atsiprašė,
jei
per
ganizacijų atstovų susirinkimas
Pirmasis šių metų „LABAS"
pastaruosius
metus
kas
nors
Lake
Catholic
gimnazijos
fut
įvyks sekmadienį, vasario mėn.
numeris informuoja
apie
buvo
bloga
ar
nepriimtina.
Po
to
bolo
žvaigždė
Joe
Jurevičius
7 d. 11:45 vai. Lietuvių
jubiliejinį Lietuvos Nepriklau
priminė,
kad
ši
popietė
skiriama
gavo
stipendiją
studijuoti
Penn
namuose (apačioje). Darbo
somybės šventės minėjimą Phi„Kruvinojo
sekmadienio"
(sau
State.
Jis
Clevelando
dien
tvarkėje:
veiklos, iždo ir kon
ladelphijoje vasario 7 d., pavasa
sio
13-tos
dienos)
prisiminimui
raščiui
pareiškė,
kad
mokslas
trolės komisijos pranešimai,
rio renginių kalendorių, apie
ir
pakvietė
kun.
dr.
E.
Gerulį
bus
pirmoje
vietoje,
o
futbolas
—
naujos valdybos ir kontrolės
vietinę veiklą ir kaip skaityto
paskaitai.
antroje.
Jurevičius
yra
komisijos rinkimai ir ateities
jai gali prisidėti aukomis Lie
Kun.
E.
Gerulis
chronologiš
Ali-American
ir
du
kartus
Allveikla. Visos ALT skyriuje daly
tuvių Bendruomenės darbams
kai
ir
gana
detaliai
supažindino
Ohio
futbolo
žaidėjas.
Jurevičiai
vaujančios organizacijos pra
paremti, Vasario 16-tos tradici
klausytojus
su
pasiruošimais
ir
gyvena
Chardon
Tovvnship,
šomos prisiųsti iki trijų atstovų.
nio aukų vajaus proga.
po jų sekusiais įvykiais, prive- Ohio.
T. G.
dusiais prie žudynių televizijos
NAUJA LB APYLINKĖS
bokšto aplinkoje, Vilniuje. Tai
VALDYBA
nebuvo paskubomis sugalvotas
AMERICAN TRAVEL SERVICE
Philadelphijos LB apylinkės ir vykdomas nutarimas, bet
9439 S. KEDZIE AVENUE
kruopščiai
paruoštas
planas,
ku
*
visuotiniame susirinkime
EVERGREEN PARK, IL 60642
rio
dalis
sudarė:
stipri
propa
gruodžio 6 d. buvo perrinkta
*
TEL. (708) 422-3000
(daugumoje) sena valdyba. Iš ganda, desantininkų atvykimas
FAX (708) 422-3163
valdybos, dėl šeimyninių ir į Vilnių, rengiami manevrai,
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja
mokslo įsipareigojimų, pasitrau Gorbačiovo ultimatumas, Spau
dos
rūmų
užgrobimas,
Jarmala
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus
kė ko-pirmininkė Kristina Vovičiaus
vadovaujamo
„Na
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime.
lertienė, vicepirm. Paulius
cionalinio
Lietuvai
gelbėti
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., anDainora ir narė jaunimo reika
komiteto"
įsteigimas
ir
kiti
su
trad.,
ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v.
lams Kristina Balten. Į valdybą
Burokevičiaus
ir
kitų
suokalbi
naujai įėjo Tomas Danta vice
pirmininko pareigoms ir kaip ninkų pagalba vykdomi veiks
jaunimo atstovas. Kiti valdybos mai. Tuo metu Aukščiausioji
DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS
nariai yra: Teresė Gečienė — Taryba laisvės principą statė
aukščiau
už
savo
gyvybę.
Nepai
UETUVOJE
pirm., Aniliora Mašalaitienė —
sant
didelės
įtampos,
valdžios
sekr., Roma Krušinskienė —
VAISTAI
ižd., Jeanne Šalčiūtė — Dorr — p a r e i g ū n a i buvo b u d r ū s ,
Pristatme įvairių rūšių receptinius ir visus kitus. Vakarų
narė humanitariniams ir socia kantrūs ir vieningi. Kalbėtojas
Europoje gaminamus, vaistus.
labai
vaizdžiai
gretino
įvykius
liniams reikalams ir Julija DanReceptai nereikalingi, jei žinomas vaistų pavadinimas.
tienė — „Bendruomenės balso" Lietuvoje ir pareiškimus Mask
koordinatorė. Į valdybą ex of- voje, išryškindamas plano
MAISTAS
ficio įeina Gediminas Dragūnas detales. Vėliau, analizuodamas
Siuntinys Nr. 1 0 .
žiaurių žudynių pasekmes, pa
— „Bendruomenės balso" rei stebėjo, kad Maskva sustojo pu
Praktiškas ir įvairus maisto siuntinys. Konservuota mėsa
kalų vedėjas/ižd., Bronius siaukelėje, pagrindinai dėl be
(6 dėžutės). 1 sv. margarino, 1 stiklinė tirpstančios arbatos,
Krokys — pensininkų sekcijos ginklių, dainuojančių žmonių
1 stiklinė tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv.
vadovas ir Brigita Kasinskienė gausos, Rusijos inteligentijos
cukraus, 2 sv. sūrio. 1 dėž. saldaus pieno. 2 dėž šprotų, 1
— Vinco Krėvės mokyklos rei viešo pasipiktinimo, nepalan
dėž. saldainių, 2 lt. valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies
kalų vedėja. Revizijos komisiją kios pasaulinės opinijos ir pro
dešros. 1 butelys alkoholinio gėrimo. $130.
sudaro Ona Kreivėnienė, Aldo testų. Lietuvos „dainuojanti
RŪBAI
na Page ir Kazys Kaulinis.
revoliucija" yra dvidešimtojo
Vietoje rūbų. avalynės, medžiagų siuntimo mes
amžiaus stebuklas. Baigdamas
patariame pervesti tam tikslui skirtą sumą pinigais, doleriais,
Teresė Gečienė pareiškė, kad to stebuklo žmo
markėmis. Bus praktiškiau ir naudingiau dovanų gavėjams.
St. Petersburgas, FL nija neužmirš, kad Lietuva buvo
Mes galime tai padaryti greitai ir taupiai.
pirmoji, sudavusi tokį skaudų
Parduodame ..Olympia" (portable) rašomas mašinėles
smūgį sovietų imperijai.
SAUSIO 13 DIENOS
ir „Optima' (portable eleetronie) ras. mašinėles su lietuvišku
Po paskaitos buvo parodyta
ĮVYKIU MINĖJIMAS
šriftu.
Br. Ginčausko paruošta, 20
Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą
Pirmininkas Klemas Jurgėla minučių t r u k m ė s , Sausio
arba kitus kraštus klientui pageidaujama valiuta, atliekame
po reguliarių pietų sausio 10 d. 13-tosios įvykių vaizdajuostė.
finansines ir kt. banko operacijas Patariame ir atidarome
Mečys
pastebėjo, kad šis yra jam
..Offshore" deposito sąskaitas įvairia valiuta, tarpi

DON T SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL 0?eJ#i*t SAVINGS
ANO IOAN A ",50C»ATION
Chorlered ond Supetvued by lii» IJiiitol Stotos (Sovrtnmpnt

*fą»jnr )er rote

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO. IUIMOIS 60608

PHONE (312) 847 7747

ffSnJūte
21 4365 S. Archer Ave.

K 1IECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

ninkaujame vakarų bendrovių. ..investment trusts". ..unit
trusts" akcijų įsigijime ir kt. įvairių dokumentų sudaryme.

&?r

SEAL ESTATE

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras, V. Juras).
11 London Lane, Bromley,
Kent, BR1 4HB, England.
Telef. 081-460-2592.
Fax. 081-318-7643.
TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU.

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. ji
p/ofesionaliai,
sąžiningai
ir
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas i.
veltui.

. RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba'
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida/ ..

Union Pier, Ml, parduodama mais
to krautuvė. Turi leidimą pardavi
nėti alų ir vyną. Gera sezoninė ir
metinė apyvarta. Parduodamas pa
statas, sklypas ir visi įrengimai;
galima ir nuomoti. Kreiptis:
708-839-8458

]
FOR R E N T

IEŠKO DARBO
Jaunos lietuvės moterys turinčios
valymo praktiką, gali atlikti dalinį ar
pilną buto ar namo valymą. Kreiptis:
312-776-8176 arba 312-229-1774

MISCELLANEOUS

A

~

U T H U A N I A N DIASPORA
KONIGSBERG TO CHICAGO.

VILIMAS
MOV I N G

anglų kalba. Autorius
Antanas J . V a n Raenan

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus
FRANK Z A P O L I S
3208V2 W a s t 9 5 t h Stret

Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654
m

E L E K T R O S
ĮVEDIMAI — P A T A I S Y M A I
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu
laiku Draudimas garantuotas Kreiptis:
Gediminas: tel. 312-925-4331
Vytas: 312-436-5219

Profesionalus ir greitas patarnavimas
užpildant pajamų mokesčius: patarimai
sprendžiant IRS liečiančius klausimus;
konsultacija dėl palikimų ir finansinės
atskaitomybės.

ANDREW YURKSAITIS
Certified Public Accountant
799 Roosevelt Rd.
Glan Ellyn, IL 60137
Tel. 708-858-7828
Valandos pagal susitarimą

Išnuomojamas gražus 5 kamb. bu
tas skersai gatvės nuo Marquette
parko; 2 metų „lease + sec. deposit"
Be gyvuliukų. $425 į mėn. Skambin
ti po 7 v.v. 312-585-9216. Kalbėt
angliškai.

Knygoje nagrinėjama lietuvių
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių
konfigūracija. Studijų
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi
į diasporos mentalitetą, išrys-'
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip
apsiginklavus sava ideologija,
galima taikingai sugretinti savojo
tautiškumo pagrindus su Amerikos
tautiškumo principais.
Knyga pradedama 19-to amžiaus
lietuvių
tautiškumo
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre —
lietuviai ateiviai. Apsiribojama
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai
ateiviai) (1867-914) — lietuviai,
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą,
daugumoje valstiečiai, menku
išsilavinimu.
Antroji
banga
(1948-1952) — be didesnių išimčių,
profesionalai, išsimokslinę, atvykę
ne savo noru ir įgiję D.P. (disptaced
persons) vardą. Analizuojamas
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų
minėtų bangų. Vaizduojama kaip
Antroji banga perėmė Pirmosios
bangos sukurtas institucijas ir kaip
sukūrė naujas.
Knygą sudaro 330 psl., didelio
formato. Išleido University Press of
America, Inc., Lanham, New York
and London. Kaina su persiuntimu
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti:
Draugas
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

BALTIA E X P R E S S CO LTD
3782 W. 79th St. Chicago, IL 60652
1-800-772-7624
DĖMESIO BOSTONO A P Y U N K I Ų U E T U V I A M S !
BALTIA EXPRESS dėkoja Bostono apylinkių lietuviams, siuntusiems kalėdinius
siuntinius per mūsų talkininkus iš Bostono Baltic Associates.
Džiaugiamės, kad visi siuntiniai pasiekė Lietuvą gerokai prieš šventes ir buvo grei
tai pristatyti gavėjams.
Norime jums pranešti, kad BALTIA EXPRESS toliau nebendradarbiauja su Baltic
Associates ir neprisiima jokios atsakomybės už jų tolimesnę veiklą persiunčiant
siuntinius į Lietuvą.
Visiems, kurie nori greito, patikimo ir nebrangaus patarnavimo, siūlome nau
dotis BALTIA EXPRESS paslaugomis atsiurbiant siuntinius į Čikagą. 3728 W.
79 ST, CHICAGO, IL 60652
Informacijai skambinkite nemokamai
1 800-SPARNAI (1-800-772-7624)

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS
Genrikas Songinas
Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių.
Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam
ir senam.
Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail.
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS
4 5 4 5 W. 6 3 r d St.
Chicago, IL 8 0 6 2 9

J

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO AMERIKOS APYGARDA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

33-ČIOSE METINĖSE IŠKILMĖSE
Sekmadienį, vasario 7 d. 4:30 vai. p.p.
bus pagerbtas

ROBERTAS BORIS
ORGANIZATORIUS „AID TO LITHUANIA, I N C '
— Lietuvos Vyčių padalinys.

MARTINIQUE POKYLIŲ SALĖJE
2500 VV. 95 St.
Evergreen Park, IL
Kokteiliai 4:30 vai. p.p.
Vakarienė 5:30 vai. p.p.
Meninė programa
Auka 35 dol.

Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?

LIETUVIŲ FONDAS

f

Rezervacijoms kreiptis:
Evelyn Oželis, Tel. 312-254-7553
arba
Al Brazis, tel. Tel. 708-361-5594
Muzika: Algimanto Barniškio orkestras „ S e k l y č i a "

Algis ir Roma, $200; Mironas kun. Vladas atm. įn.: Mironaitė Ona,
M.D., $2,300; Momkus Vaclovas ir Margarita, $2,460; Pabrėža
Aleksas ir Aleksandra, $2,800; Rugelis Jonas ir Ona, $1,300;
Rušėnas Adomas atm. įn.: Rušėnienė Ona, $1,300; Saulis Algirdas
ir Aušra, $1,200; X, $2,300, Šležas dr. Adolfas ir Algė, $2,400; Tamkutonis Gerald C , $2,400; Valaitis dr. Jonas ir Joana, $6,900.
1 x $209.99 Bazis Vincas ir Dana, $5,410.
3 x $ 3 0 0 Kručas Bronius ir Anelė, $3,100; Paulionis Vitas
Bernardas atm. įn.: Paulionis Veronica, $300; Žadeikis jonas ir Valeri
ja, $300.
1 x $312.60 Girvilas Kleopas, testamentinis palikimas,
$140,732.90.
6, $ 5 0 0 Ambrozaitis dr. Kazys ir Marija, $7,830; Andrašiūnas
Bronius V.M.D. ir Apolonja, $3,000, Kairienė Liucija atm. įn.: Kairytė
Irena, $2,600; Kairys Vincas atm. įn.: Kairytė Irena, $2,000; Paronienė
Branguolė atm.: Kairytė Irena, $1,100; Žiūrys Baltramiejus ir Julija
atm. įn.: Svotelienė Marija, $800.
2 x $1,000 Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, $14,400; X,
$4,000.
1 x $2,000 Karoblis Teofilis ir Teodora atm. in.: Karoblis dr. Vy
tautas, $2,000.
1 x 13,183.70 Šimkus Stasys, testamentinis palikimas,
$10,948.75.

3001 WE8T 59TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60629
PHONE: (312) 471-3900
U.S.A.

JT

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
= aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės =
įnašų iš viso.

1992 m. lapkričio mėn.

10-jo Chicagos Lituanistinės mokyklos skyriaus mokinės šoka „Kepurinę" Kalėdų eglutės pro
gramoje Jaunimo centre pernai gruodžio mėn. pradžioje.
Nuotr Martyno Vidzbelio

MALDOS DIENOS UŽ TAIKĄ
Š.m. sausio 9 d., šeštadienį,
kaip iš anksto pranešta, Asyžiuj
prasidėjo popiežiaus Jono
Pauliaus II vadovaujamas
maldos budėjimas už taiką.
Visos Europos katalikų atsto
vai, taip pat kitų krikščio
niškųjų ir nekrikščionių reli
ginių bendruomenių delegatai
iki vėlyvos nakties pasninkavo
ir meldė taikos malonės pasau
liui. Europai ir ypač Balkanų
kraštų tautoms, skaudžiausiai
kankinamoms ginkluoto kon
flikto ir pasaulio bendruomenės
solidarumo stokos. Sausio 10 d.,
sekmadienį, Asyžiaus Šv. Pran
ciškaus bazilikoje Sv. Tėvas
aukojo iškilmingas šv. Mišias už
taiką. Gausiai susirinkę tikin
tieji, kurių tik maža dalis pa
teko į baziliką, sekti Mišių eigą
galėjo didžiuliame monitoriuje
bazilikos aikštėje. Mišių metu
pasakytame pamoksle šv. Tėvas
kalbėjo: „Brangūs broliai ir
seserys, šiandien šaukiamės
Dievo pagalbos, kad išgriautų
neapykantos sienas, skiriančias
tautas, kad atvertų kelią san
tarvei ir taikai. Prašome, kad
kartu su mumis melstųsi mūsų
broliai krikščionys, o taip pat ir
Izraelio sūnūs bei musulmonai.
Kiek siaubingų karų pagyrė
Europa XX amžiuje! Šis amžius
tapo paženklintas neapykanta
ir visišku žmogaus nuverti
nimu. Si tragiška patirtis tarsi
atgimė paskutiniaisiais metais
ir tebeneša kančias Balkanų pu
siasalio gyventojams. Štai kodėl
— kalbėjo šv. Tėvas — visa

Nuoširdžiai dėkoju vakarykš
čiame maldos budėjime dalyva
Europa turi vienytis maldoje, vusiems islamo ir žydų bendrijų
štai kodėl šioje maldingoje atstovams, kurie drauge su
kelionėje susirinkome į Asyžių, mumis meldė Dievo brangiau
kad per Kristų galėtume mels sios taikos ir teisingumo
ti Dievą: Išgriauk neapykantos dovanos. Mūsų vakarykštis
sienas... Atverk kelią santarvei susitikimas gyvai priminė 1986
ir taikai".
m. spalio mėnesį toje pačioje vie
Baigdamas pamokslą, popie toje įvykusią nepamirštamą
žius malda kreipėsi į Mariją: Maldos dieną. Šventojo Pranciš
„Šią sunkią akimirką mes krei kaus Asyžiečio dvasios įkvėpti,
piamės į Tave, Švenčiausioji mes vėl susitikome Asyžiuje,
Dievo Motina, kuri esi ir visų kad sustiprintume mus jun
Europos tautų Motina, ką liu giančius saitus ir su nauju
dija per amžius.
įkvėpimu pasišvęstume žmonių
Tavo garbei išaugusios garsios gerovei ir teisėtų jo lūkesčių
šventovės ir šiandien gausiai įgyvendinimui. Šis susitikimas,
lankomos maldininkų. Mano pridūrė popiežius, visų pirma
mintys krypsta į Tave, Marija. yra skirtas maldai už taiką
Poč šventovėje Vengrijoje, Europoje, labiausiai prisime
Bistricos šventovėje Chorva- nant nuo karo kenčiančias
tijoje, Studenica — Serbijoje. Balkanų tautas".
Slovakų tautos Skausmingosios
Tarp 32 Europos kraštų vys
Motinos šventovėje, Aušros Var kupų konferencijų delegatų,
tuose Lietuvoje, Agluonoje Lat buvo ir Lietuvos episkopato
vijoje ir kitur", — kalbėjo popie atstovas, Panevėžio vyskupas
žius.
Juozas Preikšas. Asyžiaus susi
Po šv. Mišių popiežius Jonas tikime dalyvavo ir Lietuvos am
Paulius II sukalbėjo „Viešpaties basadorius prie Šventojo Sosto
Angelo" maldą kartu su Šv. Kazys Lozoraitis. Ambasado
Pranciškaus bazilikos aikštėje rius Asyžiaus maldos budėjimo
gausiai susirinkusiais tikinčiai už taiką išvakarėse aplankė
siais. Prieš pradėdamas maldą. mūsų redakciją ir atsakė į kelis
Šventasis Tėvas kalbėjo: „Dėko mūsų klausimus...
ju visiems, čia susirinkusiems
Per Vatikano radiją perduotas
dvasininkams ir ypač jaunimui, pokalbis su Lietuvos ambasado
nuoširdžiai susirūpinusiam rium prie Šventojo Sosto p.
visuotinės taikos įtvirtinimu. Kazimieru Lozoraičiu.
Dėkoju kitų krikščioniškųjų
Kun. Kazimieras J .
bendrijų ir Bažnyčių broliams ir
Ambrasas
seserims, kurių dalyvavimas
maldos budėjime dar labiau pa
AUSIES PRISIUVIMO
ryškina ekumeninę taikos ir
OPERACIJA
santarvės puoselėjimo prasmę.

PENSIJOS JAV LIETUVIAMS,
GRĮŽTANTIEMS Į LIETUVĄ
Pastaruoju metu į Lietuvos
Respublikos ambasdą Washingtone dažnai kreipiasi asmenys,
kurie norėtų gyventi Lietuvoje,
bet nėra tikri, ar jiems bus
mokamos JAV pensijos.
JAV Socialinės apsaugos
administracija pranešė Lietuvos
Respublikos ambasadai Washingtone. kad JAV piliečiams,
gyvenantiems Lietuvoje, bus
mokamos pensijos, nepriklau
somai nuo to, kiek ilgai jie
ketina ten būti.
Asmenims, kurie nėra JAV
piliečiai, bet legaliai čia gyvena
bei pagal įstatymus gali gauti
ar gauna pensijas, ir kurie
ilgesnį laiką norėtų pabūti
Lietuvoje,
pensijos
bus

išmokamos tik jiems įvykdžius
tam tikrus JAV Socialinės
apsaugos
administracijos
reikalavimus.
Išsamesnę informaciją šiais
klausimais galima gauti arti
miausioje Socialinės apsaugos
administracijos įstaigoje (U.S.
Sočiai Security Office) arba JAV
Socialinės apsaugos administra
cijos centre (U.S. Sočiai Securi
ty Administration) adresu:
Sočiai Security Administration,
P.O.Box 1756, Baltimore,
Maryland 21235-0001, o tai pat
JAV ambasados Vilniuje konsu
liniame skyriuje: Akmenų 6,
2500 Vilnius, Lietuvos Respub
lika, tel.: (70122> 223-031. fax:
(7-0122) 222-779.

3 x $10 Empakeris Donatas ir dr. Viktorija Joga, $80; Kapčius
Jonas ir Irena, $240; Noreikienė Marija, $410.
1 x $20 Klosis VValter, $210.
2 x $25 Banevičius Mykolas ir Danguolė, $150; Dailidka Zigmas
(miręs) ir Dailidkienė Valentina, $350.
1 x $30 Bajalis Vladas ir Angelė atm. įn.: Letizio Saulė, $235.
3 x $50 Balas Kazys ir Agnea, $230; Palys Petras ir Marta, $600;
Žygas Ona, $350.
35 x $100 Černius Kazys ir Filomena, $4,800; Čyvas Vladas
ir Birutė, $600; Dirgėla Adolfas ir Ona (mirusi), $300; Dubauskas Vin
cas atm.: Katinas Aldona, $500; Ivašauskienė Juzė, $300; X, $1,700;
Jurkūnas Algis ir Laima O., $1,100; Kario štabas — redakcija ir ad
ministracija: įm. Vilinskas Stasys, $100; Narutis dr. Vytas ir dr. Jolita,
$300; Kredys Galinytė Jūra, $100; Kumpikevičius Vitalijus atm. įn.:
Jakubonis Stasė. $100; Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė
Eugenija, $800; Lietuvos Kareivių Motinų sąjunga: įm. Vilinskas
Stasys, $100; Majauskas Kazys ir Elena, $900; Malinauskas Jonas
ir Birutė, $200; Mažeika Vaclovas ir Vanda, $1,000; Merkys Raimun
das atm. įn.: Merkienė Janina, $500; Mickus Albinas ir Antanina,
$500; Motiejūnas dr. Juozas ir Anelė atm. įn.: Jaras dr. Pranas ir
Danutė, $1,435; Narbutas Balys ir Genovaitė, $700; X, $200; Pabedinskienė Bronė atm. įn.: Pabedinskas Kazys, $1,100; Pakštas
Balys (miręs) ir Emilija, $700; Pakštas Pranas atm. įn.: Pakštienė
Bronė, $500; Plėnys Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofija, $1,850
Pupelis Adolfas ir Jadviga atm. įn.: Jurkūnienė Laima, $5,105
Rakauskienė Marija atm. įn.: Rakauskas Vladas ir Ona, $100
Rožėnas Albertas (miręs) ir Konstancija, $1,700; Sadauskas Aleksas
(miręs) ir Kazimiera, $600; Šimutis dr. Leonardas ir Zita, $500; Smilga
Aleksas, $600; Stasiulis Jonas atm. įn.: Stasiulienė Konstancija,
$2,100; Vai Vito ir Regina, $200; Velža Vladas ir Eleonora, $2,051;
Vitkus Valerijonas ir Viktorija, $700.

Iš viso $19.586 29

GAIDAS-DAIMID
E U D E IK IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California A venų e
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - (1-312) 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas — (1-312) 523-0440

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS

Netikėtai m i r u s

•ttSfftlK:!
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Marquette Parke
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills
9236 S. Roberts Rd. * Hickorv Hills
2424 W. 69 St. * Chicago

jo motinai SOFIJAI, mokyklos vedėjai, giliausią
užuojautą reiškia
Varnas Montessori mokyklos
ir tarnautojai

___

1-T

6541 S. KEDZIE

A.tA.
Dr. ANTANUI BLAŽIUI

Visų telefonas: 708-974-4410

direktoriai

PETKUS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

Liūdesio valandoje, p r a r a d u s

A.tA.
Dr. ANTANĄ BLAŽĮ,

Marquette Funeral Home
2533 Ufst 7Kt StKCl
C hicago. Illinois b0629
1-(3121-476-2345

jo motiną SOFIJĄ ir brolius užjaučia ir drauge liūdi
Ringų ir Galėnų

Hills runeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills. Illinois 60465

šeimos

708-430-4455

.
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INTERNATIONAL

g

TRAVEL CONSULTANTS

—

^ ^

ZuiCZ?

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" -*- virš 10 skirtingų pake'ų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darto dienų.

Tel. 708-430-7272

V~;

!

Pirmą sėkmingą ausies
prisiuvimo operaciją Lietuvoje
atliko mikrochirurgas Renaldas
Vaičiūnas. Vilniaus universi
teto klinikoje ,.Raudonasis
kryžius", plastinės ir atstato
mosios mikrochirurgijos skyriu
je jis operavo 12 metų mergaitę
iš Utenos, kuriai šuo buvo
nukandęs ausį. Operacija truko
keturias su puse valandos.
Pacientė jau išvyko namo.

•525 South 79th Avenue
Hlekory HIII. HMnola S04S7

Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu praneša
kad atidarė naujus laidotuvių namus

2 1 x $200 Baras Stasys ir Elena, $5,500; Baris Jonas ir Dana,
$300; Blinstrubas Teodoras ir Barbara, $300; Chicago Lietuvių
Choras „Pirmyn": įm. Brazis Algirdas, pirm., $200; Endrijonas
Viktoras ir Salomėja, $300; Gradinskas Jonas ir Ona, $3,000;
Grigaliūnas Raimundas, $800; Jasas Adomas ir Zuzana (mirusi),
$1,804; Kėželis Algimantas ir Elena, $200 Lesniauskas Viktoras ir
Milda (mirusi), $800; Mikulskis Viktoras ir Ona atm. įn.: Balchunas

223 Kalvarijų gatve
Vilnius, Lietuva
T a l a f o n u 73«-«22 Ir 73«-»40

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South S)th Avenue
Cicero, Illinois 60630

708-652-1003
Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose.
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345
ANTHONY B. PETKUS
DONAI O A PETKUS

DONALD M. PETKUS

I J JI

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. sausio men. 28 d.

x Dėl kun. Prano Garšvos
laidotuvių, kurios buvo ketvir
tadienį, sausio 28 d., penkta
dienio, sausio 29 d., „Draugas"
neišeis.
x Kun. Kęstutis Trimakas
šį sekmadienį, sausio 31 d., 11
vai. ryto aukos šv. Mišias Šv.
Antano bažnyčioje Cicere už
gyvus ir mirusius Cicero Balfo
skyriaus narius bei aukotojus.
Mišių metu giedos solistė Laima
Stepaitienė. Po pamaldų parapi
jos salėje įvyks metinis skyriaus
susirinkimas ir pabendravimas.
Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.
x Marąuette Parko parapi
jos šventėse, ypač Šiluvos atlai
dų procesijoje, visuomet yra
iškilmingai nešama Marijos sta
tula. A.a. vysk. Vincentas Brizgys turėjo tikslą, kad statula
aplankytų visus lietuvių telki
nius Šiaurės bei Pietų Ameriko
je, o taip pat ir Australijoje, o
paskui ji nukeliautų į Lietuvą.
Tuo tikslu statula bus siunčia
ma Šv. Andriejaus parapijai
New Britain, Conn. (klebonas
kun. Krelikaitis). Jis buvo
paskirtas šią statulą pristatyti
į Lietuvą tuo metu, kai ten
lankysis popiežius, rugsėjo 4-7 d.
Statulą popiežius palaimins, ir
tuomet ji keliaus Lietuvoje iš
parapijos į parapiją, k a i p
dėkingumo ženklas už laisvę ir
taiką.
x Š.m. kovo 16 d. sueina 50
metų, k a i nacių Gestapo,
keršydamas, kad Lietuvos jau
nimas nestojo į SS batalijonus,
areštavo 46 žymesnius Lietuvos
asmenis ir išsiuntė į Stutthofo
kacetą sunaikinimui. Tam įvy
kiui prisiminti Chicagoj, Balzeko
muziejuje, kovo 19 d. 7 vai. vak.
yra ruošiama vakaronė ir pa
rodėlė, kurioje bus prisimintos
visos antinacinės ir antibolševikinės rezistencijos aukos,
(panašus minėjimas ruošiamas
ir Kaune.).
x „Maironio" lituanistinė
m o k y k l a Lemonte kviečia
visus pasisvečiuoti metiniame
pokylyje sausio 30 d., šeštadieni
7 v.v. Pasaulio lietuvių centre.
Bus šilta-šalta vakarienė, veiks
loterija, šokiams gros „Žiburio"'
orkestras. Stalus arba pavienes
vietas
rezervuoti:
tel.
708-961-3896
arba
tel.,
708-971-1795.
(ski

x „ŽAIBAS" ketvirti me
tai garantuotai ir patikimai
pristato užsienietiškas mais
to prekes Lietuvoje į namus.
Dvylikos labiausiai mėgiamų ir
norimų paketų pasirinkimas.
VISI UŽSAKYMAI PRISTA
TOMI PER 10 DARBO DIE
NU l NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave.,
Hickory Hills, IL 60457, tel.
708-430-8090.
(sk)
x Atlanta Import-Export
praneša, kad mūsų skyriai
įvairiuose JAV kampeliuos-e ir
toliau teikia nepriekaištirgas
paslaugas. Mūsų kainos siunti
niams į Lietuvą ir toliau lieka
neišpasakytai žemos. Teiraukitės mūsų įstaigose dėl pinigų
persiuntimo į Lietuvą ir dėl
mūsų naujo 66 sv. amerikie
tiško maisto produktų rinkinio
($99) pristatymo jūsų bičiuliams
Lietuvoje. Naudokitės Atlanta
Import-Export pagalba 1993
metais! Tel. 312-434-2121.
(sk)

x Brighton Parko LB apy
linkės valdyba kasmet dukart
išleidžia informacinį biuletenį,
pavadintą „JAV LB Brighton
Parko apylinkės žinios". Jame
skelbiama apylinkės veiklos
apžvalga, ateities planai ir kitos
žinutės. Šią žiemą ir pavasarį
apylinkės LB valdyba numato
metinį narių susirinkimą sausio
31, koncertą Lietuvos konsula
tui Chicagoje paremti vasario
21d., Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo šventę vasario 28
d., solistės Nijolės Ščiukaitės
koncertą kovo 21. Malonu, kad
apylinkė taip uoliai veikia. Tai
sumanios valdybos pirm. Salo
mėjos Daulienės ir visos
valdybos nuopelnas. Brighton
Parko LB valdyboje dar yra: R.
Darienė, V. Dijokas, A.
Vadeišienė, D. Ilginytė, E. Majauskienė, V. Račiūnas ir V.
Utara.
x „Muzikos žinios", Šiaurės
Amerikos Lietuvių muzikos
sąjungos žurnalas, 1992 m. nr.
243. Žurnalą redaguoja Kazys
Skaisgirys ir Stasys Sližys,
administratorius — Antanas
Giedraitis; spausdinamas M.
Morkūno spaustuvėje Chica
goje. Šiame numeryje apie ses.
M. Bernardos, S.S.C. 80 metų
amžiaus sukaktį rašo Antanas
Giedraitis;
išspausdintas
pokalbis su Jeronimu Kačinsku;
V. Barkauskas pamini vargonų
virtuozo Jono Žuko 85 m. am
žiaus sukaktį; Vytautas Strolia
rašo apie „Lietuviškas operas",
o apie išeivijos kompozitorių kū
rinių koncertus Lietuvoje — V.
Baltušienė. Yra ir daugiau įdo
mios medžiagos. Ypač akį pa
traukia daugybės mums svar
bių (ypač muzikos pasaulyje)
žmonių garbingo amžiaus
sukaktys, pro kurias dažnai
kažkaip nejučiomis prasprūs
tame ir nepastebime. „Muzikos
žinios" šį kartą turi ir vertingą
priedą: Raimondos Apeikytės
dainą solo balsui ir fortepijonui,
pavadintą „Matau".
x Antanina Kliorienė iš St.
Petersburg Beach, Fla., atsiun
tė didesnę auką ir palinkėjo
geros sėkmės visam „Draugo"
kolektyvui.
x Vytauto Didž. universi
tete Kaune 1992 m. rudenį
buvo įsteigtas socialinių darbuo
tojų (sočiai work) paruošimo cen
tras. Tam centrui reikalingi
lietuviškai kalbantys praktikos
(field work) instruktoriai, tu
rintys magistro laipsnį „sočiai
work" srityje. Jei galėtumėte
Lietuvoje praleisti mažiausia 2
mėn. (kuo ilgiau, tuo geriau) ir
norėtumėte dirbti su studentais,
skambinkite prof. Reginai
Kulienei,
tel.:
(darbo)
312-996-0032 arba (namų)
708-719-0130.
(sk)
x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį,
sausio 31 d. Baltia Express pri
iminės siuntinius Pasaulio
Lietuvių centre. Lemont, IL nuo
9 v. r. Informacijai: tel.
1-800-SPARNAI arba 1-800772-7624.
(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel.
312-621-6954 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis,
tel. 312-621-8999 ir Paulius
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc.
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-8OO-621-2103.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road - Tel.
(312) 847-7747.
(sk)

«

Brighton Parko LB apylinkes valdyba (sėdi iš kairė*;: A. Vadeišienė, S. Daulienė — pirmininkė,
R. Darienė; stovi iš kairės: V. Dijokas, E. Majauskienė, D. Ilginytė, V. Račiūnas. Valdybai dar
priklauso V. Utara.

CHICAGOJE

IR

APYLINKĖSE

per Klaipėdą, nes šis uostas, dar
nelabai pritaikytas priimti
tokias siuntas. Iš uostų siun
t i n i a i pristatomi
tiesiai
gavėjams be jokio papildomo
mokesčio.
„Transpak" įstaigoje klien
tams (o jų čia kartais net eilė
laukia) sumaniai patarnauja dvi
nuolatinės darbuotojos — Jani
na Rupeikienė ir Vytautė
Baltrušatienė. Jos čia vartoja
moderniškus kompiuterius,
kurie padeda sekti siuntinių pri
statymo procesą, kol siuntinys
pasiekia gavėją. Romas Pūkštys
su kitais talkininkais irgi daug
prisideda prie bendrovės reikalų
tvarkymo bei klientų patenki
nimo. Pūkštys dažnokai vyksta
Lietuvon, kur a s m e n i š k a i
prižiūri siuntinių persiuntimo
reikalus, atlieka įvairių svarbių
laiškų, dokumentų ar pinigų
pristatymą
artimiesiems
Lietuvoje.

Reikia dar p r i d ė t i , kad
„Transpak" bendrovė atiduoda
Susirinkimas buvo gausus ne duoklę ir labdarybei. J i
tik misijos nariais, bet ir klau nemokamai persiunčia siun
simais. Tai rodo, kad parapie- tinius Balfo ir Carito organiza
čiai atviri misijos rūpesčiams ir cijoms, talkina svarbių archyvų
jos gerovei. Pal. Jurgio Ma nugabenimu Lietuvon. Ji nemo
tulaičio misijos gyvavimas kamai persiuntė apie dvi tonas
užtikrintas dar labai ilgai vertingos archyvinės medžia
ateičiai, nes šv. Mišių metu gos, kurią surinko dr. V. Skuo
suolai „linksta" nuo jauniau dis, Lietuvos Katalikų Mokslo
siųjų parapiečių, kurių ne akademijai. R. Pūkštys Lietuvo
vienas kartu su kunigu ir „pa je įsigijo apie 200 medžio
gieda" bažnyčioje, ir prakalba drožinių, kuriuos atvežus į
garsiai savo maldas, o jei kuris Chicagą, patalpino Medžio
ryškiau bando savo charakterį drožinių muziejuje Lemonte.
parodyti, būna tėvelių „išvie- Ten jie yra prieinami visiems.
Taigi R. Pūkštys savo veiklą
tintas" už bažnyčios durų. Taip
yra mūsų misijoje dabar, duok neapriboja vien tik „Transpak"
Dieve, kad taip būtų dar ilgai, firmos klestėjimu ar vien tik
finansiniu augimu, bet pasi
ilgai.
Jadv. Damušienė rūpina ir labdarybės bei
kultūrinės veiklos sritimis.
Edv. Š.
ROMAS PŪKŠTYS IR JO

jai atvykusi Aušra Lopatienė ir
svečias Raimundas Lopata.
Visų vardu jubiliatą sveikino
dr. J. Račkauskas, uždedamas
plačią tautinę juostą jam ir
ž m o n a i į t e i k i a n t gėles ir
dovanėlę. Pagerbimas buvo
užbaigtas televizijos ekrane
parodant iš Vilniaus atvežto
v a i d i n i m o vaizdajuostę Č.
Grincevičiaus novelės „Vilniaus
laikrodis".
Br. Juodelis

IS ARTI IR TOLI
JAV
— Giedrė Žumbakienė, va
sario 6-7 d., 1993, pirmą kartą
bus Californijoj, Šv. Kazimiero
parapijos salėje su savo meno
paroda. Parodą ruošia Los An
geles ateitininkai. Dailininkę
p r i s t a t y s dail. Danguolė
Stončiūtė-Kuolienė.

įvairius darbus. Padėkota perei
tų metų Pastoracinei tarybai,
kurios sąstate buvo — J.
Baužys, A. Dapkus. A. Laukai
Gausi ta Lietuvių katalikų tis, I. Kerelienė, R. Poskomisija Lemonte. Didžioji Lietu čimienė, A. Stepaitis ir A.
biuletenio
vių centro salė š.m. sausio 24 d. K a m a n t i e n ė ,
buvo prisipildžius parapiečių ir redaktorė. Taip pat už specialią
svečių, kurių sekmadieniais talką misijos darbuose buvo
būna nemažai centre, o šios padėkota J. Laukaitienei, Pr.
dienos suėjimo tikslas buvo Pal. Domanskienei, D. Šlenienei, J.
J. Matulaičio misijos susi Penčylienei, Z. Dapkienei ir J.
rinkimas specialiai Misijos Alenskui. kuris ryškus dar
Kun. Juozapas W. Bucevičius M.S. iš
Pastoracinės tarybos rinkimui. bininkas mūsų misijos liturgi
buvęs vikaru ir klebonu Našvės, N.H.
Susirinkimą pradėjo dabar niame darbe. Buvo padėkota
lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje 55
tinės misijos tarybos pirm. A. ses. Margaritai, kuri mūsų misi
metus, mirė sausio 6 dieną, sulaukęs
Kazlauskas, pakviesdamas joje atlieka didelės vertės darbą,
82 metus.
sukalbėti maldą kun. J. Kidyką, mūsų jaunųjų parapiečių dva
Nuotr. K. D a u g ė l o s
siniam
auklėjimui
ir
bė
kuris šiuo metu pavaduoja Misi
„TRANSPAK" BENDROVĖ
jos kleboną kun. L. Zarembą, gamuosiuose Misijos reikaluose.
GARBINGAS
— Lietuvos Valstybės Ope
išvykusį pastoraciniam darbui Žinoma, visus misijos gerovei
GIMTADIENIS
„Transpak" vardas mūsų tau
ros solistų sopranų Sigutės Sto
Lietuvon. Susirinkimui pirmi dirbančius sunku išvardinti, bet tiečiams yra tapęs beveik kas LITUANISTIKOS CENTRE
n y t ė s ir baritono Arvydo
n i n k a u t i buvo pakviestas būtų tikę padėkoti ir paminėti dieniniu žodžiu, nes šį vardą jau
Markausko koncertas bus
parapijos tarybos narys J. tik vienu žodžiu sekmadieninius eilę metų skaitome spaudoje ir
Lituanistikos tyrimų ir studjų sekmadienį, vasario 7 d., 4 v.
Baužys, o sekretoriauti J. šv. Mišių skaitytojus. Baig girdime radijo bangomis. Iš centre Chicagoje yra keletas
p.p. parapijos salėje. Rengia
damas padėkas, tarybos pirm. girdę šį pavadinimą, žinome, lietuviams didelės reikšmės ins
Damušienė.
Lietuvių fondas.
Kadangi susirinkimas buvo palinkėjo šių metu išrenkamai kad tai yra siuntinių siuntimo į titucijų, kuriose dirba nemažai
— Metinis ALTO Clevelanšauktas tik specialiam tikslui, tarybai talkinti Jaunų šeimų Lietuvą bendrovė, kuria per ryžtingų lietuvybės puoselėtojų, do skyriaus organizacijų at
todėl pereitų metų tarybos na sekcijos darbuose, auklėjant daugiau negu 5 jos gyvavimo net atvykusių iš Lietuvos. Cen s t o v ų s u s i r i n k i m a s sek
rių pranešimų nebuvo, išskyrus jaunąją kartą katalikiškoje metus yra pasinaudoję keli tro labai plačios apimties dar madienį, vasario 7 d., 11:45 v.r.
tarybos
pirmininkui
A. dvasioje ir prašė remti Lietuvos tūkstančiai mūsų tautiečių.
bams vadovauja nepailstantis vyks Lietuvių namuose. Darbo
Kazlauskui duotą laiką tarti Bažnyčias tėvynėje.
Ir dabar „Drauge" beveik kas prof. dr. Jonas Račkauskas su tvarkėje: veiklos, iždo, kontrolės
padėkos žodį parapijos reika
Dienos pirm. J. Baužys dien spausdinami skelbimai, iš darbščiu štabu.
komisijos pranešimai, naujos
luose asmenims, atlikusiems pranešė, kad ruošiamas mūsų kurių sužinome apie dažnai į
Viena svarbiausių institucijų valdybos rinkimai ir ateities
šios
bendrovės yra Pasaulio lietuvių archyvas. veikla. Visos ALT skyriuje daly
misijos tarybos darbams aptar Lietuvą
x TRANSPAK siunčia tal- ti statutas. Pavyzdžiu imamas siunčiamus talpintuvus ir kitus Jam daugelį metų vadovauja vaujančios organizacijos prašo
irgi nepailstantis archyvo direk mos atsiųsti iki trijų atstovų.
pintuvus (konteinerius) į Lietu Toronto lietuviškoms parapi informacinius reikalus.
torius,
rašytojas Česlovas Grinjoms
paruoštas
statutas.
Po
to
Tačiau, norint daugiau suži
vą kas savaitę. Siunčiame
„AIR CARGO". Siųskite per jau vyko kandidatų statymas į noti apie šios firmos darbus, cevičius. Šių metų sausio mėn. KANADOJE
seniausią siuntinių i Lietuvą įs naujai kadencijai renkamą teko apsilankyti pačioje jos 17 dieną jis šventė 80 metų
— Anapilio lietuvių parapi
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 misijos tarybą. Buvo pasiūlyti: raštinėje. Tai pats Marąuette gimtadienį.
J.
Damušienė.
Alg.
Mockaitis,
joje
Toronte sausio 17 d. prisi
Parko
lietuvių
telkinio
centras,
Garbinga
Pasaulio
lietuvių
St., Chicago, IL 60629, tel.
Eug.
Stasiulienė.
Ag.
Tiškumintos
Sausio 13-sios antrosios
čia
dar
vis
daug
lietuvių
archyvo
darbuotojo
ir
Lituanis
312-436-7772.
(sk) vienė ir Sigitas Vaznelis. (J. gyvena, nors jų skaičius nėra tikos tyrimų bei studijų centro metinės. Už žuvusius dėl Lietu
Damušienė savo kandidatūrą toks gausus, kaip anksčiau.
tarybos direktoriaus Česlovo vos laisvės aukotos šv. Mišios,
x Atlanta Import Export atsiėmė). Į finansų komisiją
Šios bendrovės erdviose Grincevičiaus 80 metų amžiaus kuriose su vėliavomis dalyvavo
p r a n e š a , kad talpintuvas kandidatais liko tie patys — A. patalpose visų pirma į akį kren sukaktis buvo atšvęsta Litu Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa
(konteineris) į Lietuvą išsiunčia Dapkus ir R. Poskočimienė, prie ta didelė krūva siuntinių, nors anistikos tyrimų ir studijų cen ir daugybė parapiečių.
mas vasario 1 d. Atlanta IE, jų dar sutiko įeiti V. Jasine- jie iš šios vietos, į uostus yra iš tre š.m. sausio 21 dieną su
— Toronte š.m. ištisą birže
2719 W. 71 St., Chicago, tel. vičius. Visi esantys kandidatai vežami kartą per savaitę. Kaip šampanu ir vaišėmis, su lio mėnesį vyks Tarptautinis
312-434-2121.
į šių metų misijos tarybą buvo pasakojo firmos vedėjas Romas gėlėmis, sveikinimais ir „daug chorų festivalis. Miesto salėse,
(sk) išrinkti be balsavimo, tik Pūkštys, kas savaitę yra iš metų" linkėjimais. Dalyvavo: šventovėse ir aikštėse numatyta
gausiu rankų plojimu.
siunčiama po vieną talpintuvą jubiliatas. Aldona Grincevi- apie 70 koncertų ir dalyvaus per
x Lietuvių Tauragės klubo
Toliau buvo klausimai dėl kai su 25-30 tūkstančių svarų gė čienė, dr. J. Račkauskas, Br. 4,500 chorų iš įvairių kraštų.
metinis susirinkimas šau
Juodelis, St. Petersonienė, L. T a r p tų chorų įrašytas ir
rybių.
kiamas šių metų sausio 31 d. 2 kurių tą dieną paminėtų
Pradžioje sunkvežimiais arba Kairys, A. Zailskas, M. Stan „Volungės" vardas.
vai. p.p. Šaulių salėje. Prašome reikalų: statuto, naujai vyskupo
— Aušros Vartų lietuvių pa
narius susirinkime dalyvauti. nustatyto mokesčio užprašo traukiniais šie siuntiniai iš kūnienė. H. Moliejienė, T.
Miglinas
—
centro
bendradar
rapijos
Montrealyje metinis
keliauja
į
New
Yorko,
Baltimoms
Mišioms,
tarybos
ka
Bus renkama nauja valdyba ir
biai;
ir
mokslinės
bendradarbės
susirinkimas buvo sausio 10 d.
pateikta 35 metų banketo ir lei dencijos laiką ir duoklę die morės ar Montrealio uostus, o
iš
Lietuvos:
J.
Racevičienė,
V.
Tarp
kitų reikalų buvo iš
ten
jau
laivais
pasiekia
Taliną
cezijai.
I
klausimus
atsakinėjo
dinio apyskaita. Po susirinkimo
Džiovinienė,
S.
Jakštaitė,
nau
rinktas
parapijos komitetas,
arba
Rygą.
Rečiau
jie
vežami
pirmininkaujantis J. Baužys ir
tradicinės vaišės.
k u r į dabar sudaro: Nijolė
(sk) kun. J. Kidykas. įdomu, kad
Bagdžiūnienė, Elvyra Kravienas salėje nuskambėjęs
sovvski, Eugenijus Dainius,
x MAISTO SIUNTINIAI- klausimas, kalbant apie duokles
A l b e r t a s Jonelis, T y t a u t a s
sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55 diecezijai, negavo dėmesio, o
Gyvis ir Romas Otto.
būtų
tikrai
reikalingas
pa
svarai $98. Galima užsakyti
aspirino ir vitaminų. Pervedam aiškinimo, nes autoriui neaišku
— Toronto sausio 4 d. mirė
turi
pinigus doleriais. Atsiskaityti kodėl mūsų misija
latvių liuteronų išeivijos arki
iki vasario 6 d. TRANSPAK. priklausyti diecezijai, „nes stei
vyskupas Arnoldas Lusis. Jis
2638 W. 69 St., Chicago, IL, giant ją buvo sakyta, kad
buvo 84 metų amžiaus. Naujas
nepriklausoys diecezijai". Čia
60629, tel. 312-436-7772.
vyskupas dar nepaskirtas.
(sk) kaip tik būtų reikėję tą
neaiškumą paaiškinti klausimu
x American Travel Service — kam turėtų prikausyti, kokiai
skelbia papigintus skridinvif organizuotos Bažnyčios tvarkai
Advokatas jonas Gibaitis
iš Chicagos į Vilnių už $500 į turėtų priklausyti mūsų lie
6247 S. Kedzie Avenue
vieną pusę ir $835 į abi puses iš tuvių katalikų Pal. Jurgio Ma
Chicago, U 60629
Rygos į Chicagą. Kreiptis: tulaičio misija. Naujoji taryba
T e l . (1-312) 776-8700
American Travel Service, tel. turėtų tam klausimui duoti pa
„Transpak"
—
siuntinių
į
Lietuva
siuntimo
bendrovės
vedėja^
Romas
Pūkštys
Darbo vai nuo M tki 7 va!, vak
aiškinimą visuotiniame susi
708-422-3000.
savo raštinėje Chicagos Marquette Parke.
Seštad * v r iki 1 vai d
(sk) rinkime ateityje.
Nuotr. E. Šulaičio
PAL. JURGIO
MATULAIČIO MISIJA
LEMONTE

