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Tęsiasi rinkiminė
kampanija
Trečiadienio žinios iš Lietuvos
Vilnius, vasario 10 d. (Elta) — keli nauji pašto ženklai.
Vasario 9 d. kandidatą į Lietu Vasario 16 dieną apyvarton iš
vos Respublikos prezidentus leidžiami du pirmieji Lietuvos
Stasį Lozoraitį sutiko „Litu- Nepriklausomybės paskelbimui
anicos" akcinės bendrovės skirtos serijos ženklai. Juose —
kolektyvo nariai. Stasys Lozo Vasario 16 d. akto signatarų
raitis apžiūrėjo įmonę, susipa portretai: viename — Jono Basa
žino su jos gaminama produkci navičiaus, kitame — Jono Vilei
ja.
šio. O vasario 27 d., pažymint
Kalbėdamas apie Lietuvos V y t a u t o Didžiojo valdymo
ekonominę padėtį, amb. Stasys pradžios 600 metines, pasirodys
Lozoraitis pabrėžė, kad ją trijų pašto ženklų ir vieno pašto
pataisyti galima tik energingais bloko serija. Išleidžiami taip pat
veiksmais. „Reikia ekonominės šioms serijoms skirti proginiai
žvalgybos — tik gerai žinodami vokai, rengiami pirmosios die
situaciją įvairių šalių rinkose, nos pašto žymekliai.
galėsime pigiau nusipirkti ža
Naujieji ženklai atspausdinti
liavų, pelningiau parduoti savo Vengrijoje. Nepriklausomybės
gaminius. Europoje pačios tur serijos ženklų dailininkas
tingiausios yra nedidelės vals Jokūbas Zoyė, Vytauto Didžio
tybės — Liuksemburgas, Šveica jo — Kostas Katkus.
rija, Danija ir kitos. Lietuva,
sumaniai tvarkant jos ūkį,
Mecenato mirties metinės
atvėrus kelius privačiai inicia
tyvai, gali įveikti atsilikimą.
Vasario 9 d. Kauno visuo
Bet kiekviena laukimo, dairy- menė pažymėjo Kauno garbės
mosi atgal diena — tai praras piliečio Mykolo Žilinsko
tas laikas ir nepanaudotos gali (1904-1992) mirties pirmąsias
mybės".
metines Šventas Mišias Mykolo
L. e. prezidento pareigas A. Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje
Brazauskas teigė, kad kampani aukojo jos rektorius kunigas
jos metu apie jį ir šeimą sklei Ričardas Mikutavičius. Gėlių
džiama melaginga informacija. padėta ir atminimo žvakės
Vienos rinkėjos paklaustas, ar uždegtos ant jo kapo Petrašiūnų
kandidatas į prezidentus bus kapinėse.
toks pat ištikimas Lietuvai,
Iš Smalininkų kaimo Mari
kaip ir savo žmonai, Algirdas jampolės apskrityje kilęs
Brazauskas atsakė: „Apie Mykolas Žilinskas dirbo Lietu
ištikimybę Lietuvai galite vos Vidaus Reikalų ministerijos
spręsti iš mano gyvenimo. Jis Saugumo departamento spau
buvo peršviečimas iš visų pusių, dos tarnybos viršininku, vėliau
kaip reta kieno nors kito. O apie — Ministrų Tarybos kanceliari
ištikimybę žmonai, — ji juk jos viršininku. 1940 metais
nepasakė, kas ištikimas, kas ne. Mykolas Žilinskas pasitraukė į
Nenorėtume, kad kiti už mus Vakarus. Gyveno Berlyne daly
spręstų šiuos reikalus ar juo vavo lietuvių išeivių organiza
labiau dramatizuotų. Ne tas cijų veikloje. Lietuvai padova
amžius..."
nojo didžiulį dailės kūrinių
Algirdas Brazauskas dar kar rinkinį, kuris dabar saugomas
tą paneigė gandus apie blokados jo vardo galerijoje.
metu pastatytus namus. „Turiu
butą Vilniuje, kuriame dabar Lietuvos r e k o r d a s Guinness
gyvena dukra su šeima, pasakė
knygoje
jis. Tai visas mano nekilnoja
masis turtas".
Londone išleistoje naujausio
Besidomintiems, kiek Algir je Guinness rekordų knygoje
das Brazauskas išgeria, kandi įrašytas dar vienas rekordas iš
datas į prezidentus atsakė: Lietuvos.
„Tiek, kiek vidutiniškai šiuo
Naujausias rekordas — di
metu esantis salėje".
džiausia pasaulyje peticija.
Algirdas Brazauskas užtik Trumpame rekordo aprašyme
rino, kad nei asmeniniame pažymima, kad 1990 metais per
gyvenime, nei šeimoje problemų keturis mėnesius buvo surinkta
neturi.
5,218,520 daugelio pasaulio
„Lito įvedimas galėtų paleng valstybių piliečių parašų,
vinti Lietuvos ūkio ir finansų reikalaujant, kad tuometinė
padėtį", pasakė Algirdas Bra Sovietų Sąjunga pripažintų
zauskas vakar susitikime su Lietuvos nepriklausomybę.
Telšių miesto visuomene. „Todėl
Naujajame Guinness rekordų
aš pradedu galvoti, pasakė jis, knygos leidime išspausdinta ir
kad litą reikėtų įvesti greičiau, nuotrauka, kurioje užfiksuota
negu pastaruoju metu manyta". parašų perdavimo tuometiniam
Rinkimų kampanijos pradžio Lietuvos Aukščiausiosios Tary
je Algirdas Brazauskas sakė, jog bos pirmininkui V. Landsber
litas apyvartoje galės pasirody giui ceremonija.
ti tik tada, kai bus stabilizuota
Lietuvos ekonomika. Jo nuomo
ne, ūkio pagerėjimo galima
laukti ne anksčiau kaip šių
Estijoje konfiskuoti
metų viduryje.
narkotikai
Praėjusią savaitę Utenoje A.
Brazauskas sakė, kad talonai
Talinas, Estija, sausio 27 d.
į litus galėtų būti keičiami ne (BNS) — Estijos policija kon
mažesniu santykiu kaip 1:50. fiskavo daugiau, negu 28 kilo
Tikriausiai dėl šios prielaidos gramus narkotikų 1992 metais.
kai kurie bankininkai siūlo jau Apie 75% visų konfiskuotų nar
dabar vietoj 500 nominalo ta kotikų buvo paimti Taline, kur
lonų išleisti į apyvartą 10 litų jie buvo rasti paruošti siuntimui
vertės banknotus. Tačiau A. į Vakarus. Kadangi Estija yra
Brazauskas šito nepatvirtino. netoli Suomijos, ji yra tapusi
pagrindiniu tranzitiniu punktu
Nauji pašto ženklai
narkotikams, siunčiamiems iš
Centrinės Azijos ir Kaukazo į
Artimiausiu metu pasirodys Vakarų Europą.
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Jelcinas nebereikalaus
konstitucinio referendumo
mento vadas tiek parlamente,
tiek ir keliaudamas po kraštą
argumentuodamas prieš Konsti
tucinį referendumą ir prieš
dabar esantį egzekutyvinės ir
legislatyvinės valdžios galios
išskyrimą. Vieton referendumo
jis siūlo naujus tiek prezidento,
tiek ir parlamento rinkimus
1994 metais.
Savo aštriausią kritiką Chas
Buvo numatyta balandžio 11
bulatov
padarė per susitikimą
d. pravesti referendumą, kuriuo
su
Švedijos
min. pirm. Carl
žmonės balsuotų dėl pagrindi
nių naujos Konstitucijos punk Bildt, sakydamas jog Jelcinui
tų. Tai buvo numatyta praėjusį p a r e i š k ė , kad B. J e l c i n u i
gruodžio mėnesį kaip kompro „nepasisekė atlikti pareigų ir
misas tarp parlamento vado kad Kabineto priežiūra turi būti
Ruslan Chasbulatov ir prez. Bo skirta ne prezidentui, o par
ris Jelcino. Jelcino šalininkai, l a m e n t u i . Šis p a r e i š k i m a s
matyti manė, kad žmonės paga iššaukė piktą pasikalbėjimą
liau ir dar kartą bursis apie pre tarp prezidento spaudos atstovo
zidentą, kurio populiarumas ir Chasbulatov, bet B. Jelcinas
Prancūzijos prez. Francoia Mitterrand kelia tostą s u ' etnamo gen. Vo Nguyen Giap, kuris 1954
žmonėse ir buvo jo jėga poli čia neįsijungė.
m. nugalėjo prancūzus Dien Bien Phu mūšyje, tuo pabaigiant prancūzų valdymą Indokinijoje.
Konstitucinio referendumo
Prez. Mitterrand yra pirmasis Vakarų šalies vadas, atvykęs į Vietnamą po 1975 m. Jis pažadėjo
tinėse kovose.
galimybė
dar labiau sumažėjo,
padvigubinti Prancūzijos pagalbą, jei Vietnamas tv arkysis su žmogaus teisių pažeidimais.
Nors prez. Jelcin paaiškino,
kai
Konstitucinio
Teismo vy
jog šis ėjimas yra daromas,
norint išvengti ir išlaidų ir kon riausias teisėjas Valery Zorkin
fliktų, kuriuos sukeltų referen pareiškė, jog ir jam atrodo, kadmas gausiomis lentelėmis ir
dumas, Vakarų diplomatai ir dabar yra negeras laikas refe
duomenimis. Prezidentas sakė,
rusų politikos komentatoriai rendumui. Jam atrodė, jog
kad šie sumažinimai yra tikri ir
mano, kad tai yra dar vienas ekonominė bei politinė padėtis
jie eina lygiagrečiai taupumo
yra per daug chaotiška, kad
politinis nuostolis Jelcinui.
veiksmams, vykdomiems tiek
galima būtų pravesti referen
Kai parlamento vadas R. dumą.
privačiose
įstaigose,
tiek
ir
Vv ashington, DC, vasario 9 d. pripažino, jog prieš realizuoda
Chasbulatov vykdė aktyvią
amerikiečių namuose.
Tačiau savo kalboje, pasaky
(NYT) - Prez. Bill Clinton, sa mas minėtą 10 mil. dol. sutaukampaniją pakirsti referen toje vasario 9 d., prez. Jelcin
„Mes
valdžioje
esantieji,
kydamas, jog nori, kad Baltieji pymą, prezidentas įurės JAV
dumą, nesusilaikydamas ir nuo
rūmai būtų „liesesnį, bet efek Kongreso prašyti padidinimo negalime prašyti Amerikos gy vis aštrėjančių Jelcino asmens pasakė, jog jis dar remia refe
tyvesni", antradienį pranešė, šių metų Baltųjų rūmų 200 mi ventojų keistis, jei patys ne- kritikų, prezidentas buvo rendumą, nes pastarasis sustab
jog vykdo vieną savo duotų lijonų biudžete apmokėti „išim sikeisime", pasakė B. Clinton. beveik neaktyvus, palikdamas dytų „šliaužiantį praeities at
pažadų: Baltųjų rūmų personalą tines valdžios perinimo išlai „Daugumas šeimų šiame krašte savo pavaduotojas ir rėmėjus statymą" ir kartą ant visados
sumažina 25%. Tas sumažini das". McLarty sakė, jog priedi- turėjo pergalvoti savo priori Demokratinės Rusijos Sąjūdyje „ n u s t a t y t ų valdžios galių
išskyrimą". Bet jis prisipažino
mas sutaupys 10 milijonų dole nėmis lėšomis pagerinus Baltų tetus ir susiveržti diržus per be vadovo ir paramos.
atviras
bet kokiam kitam spren
rių, penkiais procentais suma jų rūmų telefonų bei kompiute paskutinį dešimtmetį. Beveik
Tuo
tarpu
energingasis
parla
dimui
dabartinėms
problemoms.
žins Baltųjų rūmų išlaidas ir rių tinklą, šių išlaidų kaina bus kiekviena Amerikos įstaiga —
labiausiai paveiks mažiausias atgauta pagerintu susižinojimu. nuo mažiausios krautuvėlės iki
didžiausio konglomerato turėjo
algas uždirbančius darbininkus,
pasikeisti, kad galėtų atlaikyti
Išdorojo kovos s u
ne politiškai skiriamuosius tar
konkurentus. Taigi ir valdžia
narkotikais įstaigą
nautojus.
turi daugiau nuveikti ir apsieiti
Prezidentas šį 25% sumažini
Vilnius, vasario 6 d . — standarto, bei siūlo papildomą
mo skaičių pasiekė ir tuo, kad
Trečdalis paskelbto Baltųjų su mažiau".
Lietuvoje lankęsis Europos savo akcijų kapitalą, k a d
Bet
respublikonai
į
šį
ėjimą
Baltųjų rūmų personalą defina- rūmų išlaidų sumažinimo įvyko
Bendrijos Ekonomikos komisi pakeltų LIB prestižą Europoje.
vo labai siaurai. Į Baltųjų rūmų Nacionalinės Narkotikų Kontro žiūri skeptiškai. Kansas sen. jos patarėjas H. J. Hansen ir Da LIB turi tapti nepriklausomas
personalą buvo neįskaitomi lės Politikos raštinėj, kuri ko Bob Dole, mažumos vadas, pa nijos ambasadorius Lietuvoje B. nuo vyriausybės. Tai labai
šimtai kariuomenės skiriamų ordinuoja administracijos strate sakė: „Pripažinkime tiesą. D. Nielsen vasario 3 d. buvo padėtų investuoti nedideles ka
Baltiesiems rūmams komunika gijas, kovojant prieš narkotikus. Prezidento apskardentas Baltų susitikę su Lietuvos ekonomi pitalo sumas vidutinio dydžio
cijos tarnautojų, nebuvo įskai Toje įstaigoje iš 146 tarnautojų jų rūmų personalo sumažinimas kos ministru J. Veselka ir fi biznio atstovams, atvertų duris
dar daugeliui projektų".
toma nei JAV Prekybos Atstovo liks tik 25, bet prez. Clinton yra iš esmės simbolinis veiks nansų ministru E. Vilkeliu.
raštinė nei JAV Menedžmento sakė, jog šį sumažinimą kom mas, ypač kai darbininkai tėra
Spaudos konferencijoje Dani
Vasario 5 d. įvykusioje spau
tik
perkeliami
(į
kitas
įstaigas)
ir Biudžeto raštinė (Office of pensuos, vyriausią anti-narkodos konferencijoje Danijos am jos ambasadorius buvo paklaus
Management and Budget, su tikų veiklos vadą, kuris dar ir kai sakoma, jog jis prašąs 3 basadorius šitaip paaiškino tas, kodėl iš Danijos Lietuvon
trumpintai vadinama OMB). nepaskirtas, pakeldamas į Kabi milijonų dolerių iš taksų mokė trečiadienį vykusio susitikimo atvykę verslininkai nusivilia.
Tačiau abi šios raštinės pagal neto lygį. Clintor.o pavaduotojai tųjų sudėtų lėšų, kad galėtų į tikslą: „Po kelių savaičių G-24 Ambasadorius atsakė: „Danijos
įstatymą priklauso prie prezi sakė, jog respublikonai šią rašti Baltuosius rūmus atsivesti tuzi šalys (pramoningos Vakarų biznieriai nenusivylę nei Lie
dento egzekutyvinės raštinės. nę naudojo, kaip vietą skirti nus naujų politinių paskirti- valstybės) suteiks Lietuvai tuvos pramone, nei Lietuvos
nių".
120,000,000 dolerių kreditą. vyriausybe. Tačiau danų versli
OMB samdo 558 tarnautojus, o niekur kitur netinkamus politi
Dviem
simboliniais
veiks
nius
paskirtinius
Jie
sakė,
jog
Svarstėme šios paskolos per ninkai čia pajunta, kad nėra
Prekybos raštinė — 163. Prez.
mais,
pataikaujančiais
liaudžiai
atleistųjų
tarpe
r.ėra
nei
vieno
davimo techninius reikalus". atitinkamai išvystyta Lietuvos
Clinton pasakė, kad vietoj jų
prezidentas
pranešė,
jog
jis
federalinio
anti-narkotikų
veik
bus daromi mažinimai kitose
Ambasadorius toliau kalbėjo: bankų ir finansų sistema. Pri
atima
oficialių
automobilių
los
agentų.
įstaigose, apie kuriuos praneš
„Mano nuomone, jūsų investi vatūs bankai dar nedirba taip,
teises
trims
iš
šešių
tokias
pri
Tos įstaigos direktoriaus pa
vėliau. Savo rinkiminės kampa
cijų įstatymai yra geri ir libera kad jais galima būtų pasitikėti.
vilegijas
turinčių
ir
kad
jis
nijos metu Bill Clinton žadėjo 3 reigas einantis John P. Walters,
lūs, skatina kurti bendrąsias Vakarų firmos negali vykdyti
pakeičia
Baltųjų
rūmų
valgyk
milijonų JAV federalinės val kuris buvo dar Rush adminis
įmones. ... Prieš kiek laiko atsiskaitymų su Lietuvos part
lą,
kurioje
valgė
tik
ypatingus
džios tarnautojų skaičių suma tracijos paskirt?..-, reikšdamas
Šiaurės šalys (Suomija, Švedija, neriais, nes nėra tinkamo bend
leidimus
turintieji,
į
valgyklą
protestą prieš tokio masto per
žinti šimtu tūkstančių.
Norvegija, Danija ir Islandija) radarbiavimo tarp Lietuvos ir
visiems
Baltųjų
rūmų
tarnau
sonalo sumažini ną, atsistaty
parengė bendrą investicijų Vakarų Europos privačių bantojams.
dino.
Bet
jis
vistiek
jau
buvo
Baltijos šalyse programą. Suma kų."
Ruošia dirvą kitiems
numatęs išeiti, -aip buvusios
gali svyruoti nuo 50,000,000 iki
mažinimams
administracijos -.-cirtinis.
— Žemaičių Naumiestyje 100,000,000 dolerių".
William J. B* r.nett, kuris tai kuriama bendra Lietuvos ir
Dabar paskelbtieji sumažini
Ambasadorius Nielsen tada
mai aiškiai buvo taikomi nevien raštinei kurį laiką vadovavo po Rusijos įmonė gali tapti rimta pasakė, kad techniškus sunku
KALENDORIUS
federalinės išlaidas mažinti, bet prezidentu Bus" pasakė: „Jie Garliavos valstybinės mecha mus kelia kai kurios bankų
taip pat ir dirvai paruošti žada ką tik sunaik'.-.o šią įstaigą. ninės gamyklos „Jėga" konku problemos. „Šiaurės Investicijų
Vasario 11 d.: Švč. M. Marija
miems mokesčių pakėlimams Demokratai taif kietai kovojo rente. Ruošiamasi gaminti trak Bankas (Nordic Investment Lurde, Adolfas, Felicija, Teodo
bei kitiems siūlysimiems fede sukurti centrinį n a r k o t i k ų torius ūkininkams — nedide Bank) ir Europos Rekonstruk ra, Paskalis. Algirdas, Dailė.
ralinio biudžeto mažinimams, kovos viršinink< postą ir dabar lius, judrius, galinčius dirbti cijos ir Plėtros Bankas, esantis
Vasario 12 d.: Benediktas
kuriuos prezidentas pristatys jie tą įstaigą išd >rojo ir bando įvairius darbus.
Londone, neturi Lietuvoje Aniano, Eulalija, Gintenis, Dei
savo kalboje Kongrese vasario tai kompensu; ', sukurdami
— Valstybinė Gargždų geo- banko, kuris galėtų būti jų mantė.
17 d. Prezidentas bandė įtaigoti kartoninę Kab: •••to lygio posto ] 0 gj n ė naftos įmonė pradėjo dar atstovas. Pernelyg brangu
amerikiečių paramą jo siūlysi iškarpą".
ORAS C H I C A G O J E
bus ieškant požeminio termofi operuoti tokiais pinigais iš Lon
moms priemonėms mažinti fedekacinio vandens telkinių netoli dono ar Helsinkio. Pagal minė
Clintonas pats p r a n e š ė
ralinį deficitą per trečiadienio
Vidmantų gyvenvietės. Šie po tų bankų nuostatus toks atsto
Ketvirtadienį saulė tekėjo
vakarą televizijos tinkluose iš
žeminiai vandenys turi 74 C vas kitoje šalyje gali būti tik 6:53, leisis 5:17. Temperatūra
Spaudos konfi encijoje prez. (165 F) temperatūrą ir juos nu nepriklausomas bankas, o ne dieną 33 F (0 C), lyja, šlapdraDetroito transliuotą „miesto
boja, lietus .šąla į ledą, naktį 15
susirinkimą", per kurį žmonės Clinton pats pranešė apie šiuos matoma panaudoti pajūrio gy valstybinis".
personalo
sumažinimus
—
iš
„Šiaurės Investicijų Bankas F (- 9 C).
iš viso krašto galėjo telefonu
venviečių apšildymui. Jau nu
1,394
darbų
pi
'Įdėtų
iš
Bush
pateikti jam klausimus.
spręsta šalia Vidmantų statyti siūlo Lietuvos Investicijų
Penktadienį saulė tekės 6:52,
Baltųjų rūmų štabo viršinin administracijom panaikinta 350 pirmąją Lietuvoje geoterminio Bankui (LIB) techninę pagalbą, panašus oras į ketvirtadienio,
kas Thomas McLarty 3d tačiau — savo praneš.mą iliustruoda- vandens stotį.
kad pakeltų jį iki europinio šiek tiek šalčiau.
Maskva, vasario 9 d. (NYT) Pasiduodamas augančiam spau
dimui iš visų, išskyrus norinčių
ekonominių reformų, Rusijos
prez. Boris Jelcinas antradienį
pranešė, kad nesišauks konsti
tucinio referendumo, jei atsiras
kitas būdas išspręsti paralyžuojančią dvikovą tarp valdžios ir
parlamento.

Clinton sumažino
Baltųjų rūmų personalą

Siūloma Lietuvos Investicijų
Banką padaryti nevalstybiniu

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. vasario mėn. 11 d.

DETROITO

DRAUGAS

ŽINIOS

LB DETROITO APYLINKES Viskantienė. Grimas, ypač
leopardų, buvo labai puikus.
RENGINIAI
Tam daug pasidarbavo Viktė ir
Kovo 14 — Kovo 11-tos — Phil Moss.
Vaidinimas užsibaigė gražia
Lietuvos Nepriklausomybės at
krikščioniška
mintimi. Mies
statymo paskelbimo minėjmas.
telio
prakartėlė
sudegė,
ir vienas
Kalbėtojais pakviesti — Vėjas
Liulevičius ir Darius Sužiedėlis. miesto gyventojas maldavo nuo
stabiojo cirko pagalbos, bet Ju
Visą programą atliks jaunimas
zė atsiliepė, kad miesto reikalai
iš Illinois, Pennsylvania, Michinebuvo jo rūpesčiai, kad jis
gan valstijų ir iš Kanados.
turėjo keliauti toliau. „Stebuk
Minėjimas 12 vai. vyks Dievo
lai vyksta visur ir visuomet..
Apvaizdos Kultūriniame centre.
Žmogaus pasikeitimas — tai
Kovo 20 — Algimanto Kezio pats didžiausias stebuklas.
paroda. Atidarymas 7:30 vai. Šiandien žmogaus širdis su
vak. Dievo Apvaizdos Kultūros minkštėjo, matydama kito žmo
centro klasėje.
gaus skausmą. Šiandien žmogus
Kovo 21 — „Draugo" vajaus pajuto ir suprato kito žmogaus
koncertas. Programą atliks nelaimę". Visi cirko nariai
solistė
sopranas
Giedrė pavirto į prakartėlės asmenis.
Kaukaitė ir pianistė Gražina Visi miesto gyventojai ir cirko
Ručyte-Landsbergienė. Koncer nariai pajuto Kalėdų nuosta
t a s vyks Dievo Apvaizdos bumą, kaip ir mes, kuie visa tai
Kultūros centro salėje. Pradžia stebėjom. Valio „Žiburio"
12:15 vai. p.p.
mokiniai! Valio Lėlei ir Virgai,
Gegužės 2 — Koncertas ir muzikos pravedėjai, už tokį
priešpiečiai pagerbti Motinos puikų darbą.
dieną. Programą atliks sol.
Ne tik reikia pasveikinti vai
Nijolė Ščiukaitė. Koncertas ir
priešpiečiai 12 vai. vyks Dievo dinimo ruošėjus, bet ir tėvų
Apvaizdos Kultūros centro sve komitetą, kuris labai daug dar
bo įdeda, ruošdamas vaišes,
tainėje.
LB Detroito apylinkės laimėjimus ir salės puošimą, bei
valdyba sutvarkymą.
1992-1993 tėvų komitetą
sudaro: Rasa Karvelienė, pirm.,
DOSNŪS ŠV. ANTANO
Stefa Miškinienė, Alma ButkūPARAPIJOS NARIAI
nienė, Kastytis Giedraitis, Asta
Paškienė ir Alma Šventickaitė,
Bet kokių aukų rinkimas yra
ižd.
nemalonus darbas, tačiau rinkti
Kalėdų senelis ir šiemet
aukas Detroito Šv. Antano
aplankė jaunesniuosius ir jų tė
parapijoje paremti Stasio Lozo
velius. Vaikučiai suko ratelius,
raičio kandidatūrai į Lietuvos
laukdami Kalėdų senelio ir, kai
prezidentus buvo tik malo
jis pasirodė, vaikučiai kvietė,
numas. Prašyti beveik ne
kad Kalėdų senelis su jais kar
reikėjo, nes patys aukotojai nešė
tu pašoktų Jurgelį Meistrelį.
aukas. Nedidelė mūsų parapija,
Kalėdų senelis pasakė, kad jis
bet lietuviškus reikalus gerai
labai didžiavosi mokinių
supranta. Nors lietuviškose
dosnumu, kadangi visi Kalėdų
pamaldose čia sekmadieniais
proga atnešė auką buvusiam
dalyvauja tik arti 80 asmenų,
„draugui" iš Lietuvos — Man
bet net 82 asmenys suaukojo
tui. Jam buvo surinkta 274 dol.
1,605 dol. Visi davė iš širdies.
O jaunesnieji „Žiburėlio" moki
Viena vyresnio amžiaus moteris
nukai rinko maisto produktus
paaukojo 200 dol., o 5 asmenys
jų draugei iš Lietuvos. Mokiniai
po šimtinę, bet kiekvienas davė
gavo po gražų pyragaitį,
savo „graši", kad tik Stasys
parūpintą tėvų komiteto, ir
Lozoraitis laimėtų, kaip ne
saldainiuką, kurie visai
vienas asmuo išsireiškė, net
linksmai nuteikė vaikučius.
ašarą braukdamas. Visiems
Vis malonu matyti, kad
aukotojams nuoširdžiai dėko
žmonės apsiima tokius darbus
jama.
atlikti. Tikimės, kad žmonių
Vytautas Kutkus
šypsenos bent kiek jiems atly
gina už visas jų pastangas.
Rūta Mikulionienė
KALĖDŲ EGLUTĘ
PRISIMENANT
POLITINĖS DISKUSIJOS
Vienas iš smagiausių prisi
minimų mokiniams yra Kalėdų
Sekmadienį, vasario 28 dieną,
eglutės. Kažkoks nuostabumas 12:30 vai.p.p., Šv. Antano
apima visų vaikų sielas, kai jie parapijos patalpose vyks dis
žengia ant scenos. Toks nuosta kusijos apie Lietuvos per
bumas nuteikė visą salę Detroi spektyvas po prezidentinių rin
te gruodžio 21, kai „Žiburio" kimų. Diskusijose dalyvaus
mokyklos mokiniai suvaidino Hillsdale politinių mokslų pro
vaidinimą „Stebuklingas Juzė", fesorius Aleksandras Štromas ir
parašytą ir režisuotą Lėlės Oakland universiteto istorijos
Viskantienės.
profesorius Leonardas Gerulai
Mokiniai, kaip visados, entu tis.
Diskusijas
praves
ziastiškai įsijungė į vaidinimo „Lietuviškų melodijų" radijo
ruošą. Reikia ypač pagirti mūsų valandėlės vedėjas Algis Zapavyresnius mokinius, kurie su rackas. Popietę rengia Lietuvių
dideliu entuziazmu prisideda Žurnalistų Detroito skyrius.
prie vaidinimo, mielai dainuo Visuomenė kviečiama daly
ja ir šoka. Tokia nuotaika pa vauti.
veikia jaunesnius, o tada ir jie
mieliau viską atlieka.
Šių metų „žvaigždė" buvo
Saulius Polteraitis, vaidinęs tą
PASKAITA APIE
nuostabųjį Juozą Juozapaitį,
NAUJĄJĄ LIETUVOS
cirko pravedėją. Jis kvietė mies
KONSTITUCIJĄ
to gyventojus (1, 2, 5 skyrius)
pasidžiaugti jų cirku. Kol mies
Vasario 7 d. Eastern Michito gyventojai smagiai stebėjo gan universiteto profesorius
cirką, kiti skyriai atliko cirko Leonas Sabaliūnas pristatė ir
programą su dainomis ir paaiškino naująją Lietuvos
šokiais. Miesto gyventojai, kaip Konstituciją. Savo 45 minučių
ir mes, žmonės publikoje, ste paskaitą prelegentas paįvairino
bėjome akrobatus, juokdarius, savo pristatyme palygindamas
stipruoli, muzikantus, dramb Lietuvos Konstituciją su JAV ir
lius, burtininkę ir leopardus. Michigano valstijos konstitu
Sceniniai vaizdai ir mokinių cijomis. Popietę rengė LB
kostiumai labai daug prisidėjo Detroito apylinkės valdyba.
prie viso cirkinio vaizdo. Kos Dalyvavo daugiau negu 60
tiumus daugumai paruošė Lėlė klausytojų.
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„Žiburio" lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės v a i d i n i m e linksmai ir r i m t a i nusiteikę juokda
riai. I š k. — Ingrida Miškinytė, Svaja Mikuhonytė, M a t a s Brideau ir Vija Underytė.
Nuotr. L . M i k u l i o n i o

VASARIO 16-TOS
MINĖJIMAS

VYČIU VEIKLA

Deimantinis Vasario 16-tas
minėjimas sekmadienį, vasario
14 d., 12:15 v. p.p. vyks Dievo
Apvaizdos parapijos Kultūros
centre, 25335 W. Nine Mile
Road, Southfield. Michigan. Pa
grindinis kalbėtojas b u s
Lietuvos Generalinis konsulas
Vaclovas Kleiza ir Michigano
JAV kongresmanas Joe Knollenberg. Minėjimo meninę prog
ramą atliks „Žiburio" lituanis
tinės mokyklos mokiniai ir tau
tinių šokių šokėjų vienetas
„Audinys". Prieš minėjimą bus
proga pasivaišinti kugeliu,
„koldūnais" ir kava. Minėjimą
rengia Detroito Lietuvių Or
ganizacijų centras, kuriam
pirmininkauja adv. Kęstusis
Miškinis.

3 mėn.

$80
$90
$45

$45
$50
$30

$25
$30
$25

$50

$30

$25

. Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais

« Bedakcip straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotu straips-

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

n i ų ne8au

8 ° ^ u o s P"**'118 t l k l*
anksto susitarus Redakcija už
skelbimų turin, neatsako Skelto
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą

užsakęs visiems šokėjams vaka vieną trečiadienį 7:30 vak.
rienę „Fox" restorane.
Lemonte. Jaunimas, kuris dar
Šiam pasirodymui jaunimas nėra įsijungęs į kurią nors
buvo s t i p r i a i
padirbėjęs. šokėjų grupę, labai kviečiamas
TAUTINIU ŠOKIŲ ŠOKĖJŲ lių pastangų dėka jie gavo tam Repetavo 2 kartus savaitėje iki įsirašyti į „Vyčių" tautinių
GRUPĖ „VYČIAI"
leidimą.
vėlumos. Grupės vadovybė yra šokių grupę. Cia ras šiltą ir
Nuo
1964
metų
„Vyčių"
tauti
dėkinga PLC už leidimą naudo draugišką atmosferą. Šokėjams
Smagu, kad lietuviškas jau
nių
šokių
grupės
šokėjai
supa
tis sale repeticijoms. Šioje ir vadovybei belieka palinkėti
n i m a s aktyviai jungiasi į
žindina
amerikiečius
su
lietu
grupėje yra 30 šokėjų, o jų sėkmės ir ištvermės, dirbant ir
įvairias tautinių šokių šokėjų
viškais
šokiais,
dainomis,
amžius nuo 14-20 metų. Šioji įnešant savo dalelę į Lietuvos
grupes, reiškiasi skautuose,
tradicijomis.
Pernai
gruodžio
19
grupė y r a labai draugiška, kultūros lobyną.
ateitininkuose, atstovauja
d.
tautinių
šokių
grupė
„Vyčiai"
susigyvenusi ir nuoširdi. Kas jau
Nijolė Nausėdienė
jaunimo organizacijose. Čika
pasirodė
muziejuje
su
J.
Daužkartą
į
ją
įėjo,
tai
nenori
išeiti.
goje veikia keletas tautinių
šokių šokėjų grupių, gana vardienės parašytu veikalėliu Čia nėra nuolatinių šokėjų porų,
Kab. tai. (312)585-0348;
stiprių ir gražių. Gaila, kad per „Lietuviškos Kalėdos". Jį reži visi šokėjai pasikeičia vienas su
Rer. (312) 779-5533
mažai būna apie juos rašoma savo ir pastatė Auksė S. Kane kitu. Daug darbo įdeda šokių
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
spaudoje. Pasirodo tik žinutė, ir šokių mokytoja Lidija Rin- mokytoja Lidija Ringienė, o
gienė.
4255 VV. 63rd St.
Frank
Zapolis,
jei
reikia,
juos
kad ten ir ten pasirodys kuris
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
pabara
ar
gražiu
žodžiu
pamoko.
kolektyvas. Nenuostabu, kad ir
Programos pranešėja A. Kane
6-9; antr 12-6: penkt 10-12: 1-6.
lietuviškos visuomenės susi supažindino publiką su lietu Šokių repeticijos vyksta kiek
Kab. tai. ( 3 1 2 ) 471-3300
renka nedaug. Daugiausiai šo viškų Kalėdų papročiais,
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
kėjų tėvai ar jų draugai. Visi tradicijomis. Viskas prasidėjo
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
gėrėjomės tautinių šokių šven Kūčių vakarą. Čia šeimyna sėdo D R . V I J A Y B A J A J , M . D . , S.C.
7722 S . K e d z l e A v e . .
CEPELINU PIETŪS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
te, ne vienam ašarą išspaudė. O valgyti Kūčių vakarienę su
Chicago. III. 6 0 6 5 2
Holy Cross ir Christ ligoninėms
juk tai nuopelnas vadovų ir visomis tradicijomis ir patie Priklauso
2 4 3 4 W. 7 1 Street, Chicago
Sekmadienį, vasario 21 dieną, pačių šokėjų. Į mokyklas vaikai kalais. Tėvą vaidino: Paulius
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
T e l . 3 1 2 - 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.)
Marquetta Madlcal Bulldlng
Šv. Antano parapijos patalpose, eina tėvų siunčiami, o į tokias Strolia, motiną — L. Ringienė, Pirm., antr.. ketv.. penkt nuo 12 iki 3 v.p p
6132 S. Kedzie
kavinės šeimininkės pardavinės šokėjų grupes jungiasi patys. o vaikai buvo: Daina Ringutė, 10401 S . Robertą R d . , Palos Hllls, IL
Chicago, IL 60629
Tai. 7 0 8 - 5 9 8 - 4 4 3 0 (veikia 24 vai.)
cepelinus. Visi parapiečiai ir Čia jie laisvi nuo mokytojų, čia Janina Adickaitė, Erika Jaku
Tai. (312) 436-7700
Pirm., antr., ketv.. penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.
visuomenė kviečiama aplankyti užsimezga jų pirmoji draugystė, bauskaitė, Robertas Končius ir
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
Kab. 3 1 2 - 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
Šv. Antano parapijos virtuvę ir neretai suvedanti juos į bendrą Petras Kane. Po vakarienės
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Rez. (708)248-0067; arba (708)246-6581
praleisti sekmadienio popietę gyvenimą.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
atėjo draugai jų pasveikinti ir
DR. E. DECKYS
savo draugų tarpe.
Valandos pagal susitarimą
visi
laukė
Kalėdų
senelio
(Jono
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
Čikagos tautinių šokių šokėjų
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
Namų (708) 584-5527
grupę „Vyčiai*' sudaro gana Radavičiaus). Kalėdų senelis tik
EMOCINĖS LIGOS
DR. ALGIS PAULIUS
didelis ir stiprus kolektyvas. tada jiems dalino dovanas, kai
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
ORTOPEDINĖS LIGOS
Jam vadovauja žinomas lietuvių jie pašoko ar padainavo. Tokiu
6 4 4 9 S o . Pulaskl Road
CHIRURGIJA
BALSUOTOJU APKLAUSA
Valandos pagal susitarimą
visuomenininkas Frank Zapo- būdu buvo įpinti šokiai ir
6132 S. Kadzla, Chicago, III.
DETROITE
D R . A. B. GLEVECKAS
Tai. (312)925-2670
lis. Gimęs ir augęs Amerikoje, dainos. Jaunimas vikriai ir
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
1185
Dunda*
Ava., Elgln. III. 60120
grakščiai sukosi tautinių šokių
Praėjusį sekmadienį prie Šv. jis puikiai kalba lietuviškai ir
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
Tai. (708) 742-0255
pynėse. Solo dainavo Janina
3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Antano ir Dievo Apvaizdos didesne savo gyvenimo dalį yra
Valandos pagal susitarimą
Adickaitė, susilaukusi garsių
atidavęs
lietuviškam
šokiui.
bažnyčių vyko LB-nės suor
Pirmd. 3 v p.p.-7 v v antrd. 12:30-3 v.p.p.
DR. L. D. PETREIKIS
publikos plojimų.
Nema
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v.p p
ganizuota Lietuvos Prezidento Nuo jaunystės pats buvo entu
DANTŲ GYDYTOJA
penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p p
žiau publikos šiltai buvo sutikta
rinkimo apklausa. Dievo ziastingas tautinių šokių šokė
9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL
6132 S. Kedzl* Ava., CMcago
Frank Zapolio anūkėlė Annettė
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave.
Apvaizdos parapijoje 154 asme jas ir šoko įvairiose grupėse. Kai
(312) 776-6969 arba (312) 469-4441
Zapolytė. Akordeonu grojo To
Tai. (708) 598-4055
DR. K. A. JUČAS
nys šitaip pareiškė savo 1941 metais jų grupė norėjo pa
mas Strolia ir Daina Ringutė.
Valandos
pagal susitarimą
sirodyti
amerikiečiams
Mokslo
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
nuomonę: už Lozoraitį — 133, už
GYDO
ODOS
AUGLIUS.
ŽAIZDAS
IR
Šokiams
grojo
Algimanto
BarDR. FRANK PLECKAS
Brazauską — 10, neapsisprendę ir Pramonės muziejuje, tai jų
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
niškio žinomas orkestras. Po
nenorėjo
įsileisti,
nes
sakė,
kad
Optometnstas
(Kalba lietuviškai)
— 11. Šv. Antano parapijoje: 79
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
programos grupės vadovas buvo
nėra
tokios
Lietuvos.
Tik
dide
Tikrina akis, pritaiko akinius
už Lozoraitį. 1 už Brazauską.
DR. A L G I R D A S KAVALIŪNAS
2618 W 71st St.
„Lietuviškų melodijų" radijo
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Tai. (312)737-5149
Nechirurginis išsiplėtusių venų
Vai. pagal susitarimą
valandėlė „endorsavo" amba
ir hemoroidų gydymas
Palos
Vision
Center, 7152 W 127th St
sadorių Stasį Lozoraitį. Detroi
5 5 4 0 S . Pulaskl Road.
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v
to kolonija y r a aktyviai
T a i . ( 3 1 2 ) 585-2802
Tai. (708) 448-1777
įsijungusi į Lozoraičiui remti
Valandos pagal susitarimą
DR. LEONAS SEIBUTIS
Pirm., a n t r . penkt. 12-3 v.p p . ketv 2-7 v v.
komitetą. Valdas Adamkus,
INKSTŲ PŪSLĖS IR
Reikalui esant atvažiuoju ir | namus
rinkimų komiteto vadovas, kovo
PROSTATOS CHIRURGIJA
5 dieną lankysis Detroite ir
D R . J O V I T A KERELIS
2656 W. 63rd Street
Dantų Gydytoja
praneš apie rinkimų eigą.
Vai : antr. 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
3315 W 55th St . Chicago. IL
šešt. pagal susitarimą
Vasario 10 dieną, po ge
Tai. (312) 476-2112
Kabineto tel. (312) 776-2880.
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
dulingu šv. Mišių Dievo Apvaiz
Rez. ( 7 0 8 ) 4 4 8 5545
Tel. (708) 598-8101
dos bažnyčioje, aukotų Šv. An
Vai pagal susitarimą
EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C
tano parapijos klebono kun.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Tel.
kabineto
Ir
buto:
(706)652-4159
Alfonso Babono. konceleKalbame lietuviškai
DR. P. KISIELIUS
bruojant k u n . Kazimierui
6165 S. Archer Ave. (pne Austin)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Simaičiui, Holy Sepulchre
Valandos pagal susitarimą
1 4 4 3 S o . SOth A v a . , Cicero
kapinėse buvo palaidotas a.a.
Tel. (312) 585-7755
Kasdien 1 iki 8 v v
Juozas Leščinskas. 89 m. Lietuvos Vyčių Čikagoje tautinių Šokių šokėjų grupės vadovas ir mokytojos.
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p
ARAS 2LIOBA. M.D.
amžiaus. Velionis giliam nuliū Iš k. - Auksė Kane, Frank Zapolis ir Lidija Ringienė.
AKIŲ CHIRURGIJA
DR. PETRAS V. KISIELIUS
dime paliko posūnį Algirdą ir
AKIŲ LIGOS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
Good
Samarltan
Madlcal Centermarčią Ismeną Lefkius bei kitus
gydymas bei chirurgija
Napervllle
Campu*
gimines Lietuvoje. Velionis
5 6 3 5 S. Pulaskl R d . , Chicago, IL
AMERICAN TRAVEL SERVICE
1020 E. Ogden A v e . , Sulte 310,
T
a
i
.
312-585
1955
buvo aktyvus Amerikos ir
9439 S. KEDZIE AVENUE
Napervllle IL 60563
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126
Lietuvių Tautinės sąjungos
EVERGREEN PAKK, IL 60642
T a i . 708-527-0090
708-941-2606
*
narys, St. Butkaus šaulių kuo
TEL. (708) 422-3000
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
FAX (708) 422-3163
pos ir „Amerikos balso" radijo
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120
Kab. tel. 312-586-3166
klubo narys. Atsisveikinimą ir
D R . S. LAL
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja
Namų 708-381-3772
laidotuves tvarkė laidotuvių
SPECIALY8Ė - VIOAUS LIGOS
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus
DR. PETRAS ŽLIOBA
2 4 5 4 W . 71st Street
direktorė Yolanda M. ZapaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime.
( 3 1 2 ) 434-2123
rackienė. Velionis vasario 7 d.
6745 W 63rd St.. Chicago. IL 60638
Pirm 2-7 Antr ir
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo v a i . plrmad., anmirė St. Mary's ligoninėje.
Vai pirm. antr. ketv ir penkt. 3-6;
ketv 9-12 Penkt 2-7
Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr„
1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403

>r
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Stebint išorės ir vidaus

SOCIALDEMOKRATAI REMIA
STASIO LOZORAIČIO KANDIDATŪRĄ

ze, kad Algirdas Braz uskasbus
IR KAIME URAGANAS
išrinktas Lietuvos prezidentu,
PRIDARĖ NELAIMIŲ
tikiu, kad Lietuvos prezidentu
Lietuvos Žemės Ūkio Minis
bus išrinktas ambasadorius
Stasys Lozoraitis, kurį remia terijoje baigti rinkti duomenys
Lietuvos Socialdemokratų par apie praūžusios audros padary
JAV.
Rašau Lietuvos Socialdemo
DR. JONAS VALAITIS
tija,
Lietuvos Krikščionių-de tus nuostolius žemės ūkiui.
Aukščiausios Tarybos pirmi
kratų partijos (LSDP) įgaliotas
Šalies kaime bendrovėms ir
Dabar Amerika jau kritiškai parašiusi du-tris eilėaščius, bet ir tuo pačiu perduodu LSD Par
ninkui Vytautui Landsbergiui mokratų partija, Lietuvos Tau
žiūri į Europą ir mato, kad labai paskui greitai perėjau į novelę tijos dabartinę nuomonę dėl patirties, kurią turi LDDP nepavykus sudaryti iš įvairių tininkų Sąjunga, prof. Lands iilrininkama padaryta nuostolių
nepavyko iš jos padaryti Euro ir žurnalizmą, tai mano susi kandidatų į Lietuvos preziden kandidatas Algirdas Brazaus partijų atstovų koalicinę vy bergio į k u r t a s Sąjūdis ir daugiau kaip už tris bilijonus
kas ir Sąjūdžio pirmininkas
pos Jungtines Valstybes. Gal tai domėjimas šia gražia literatūros tus.
riausybę, vedančią prie ekono daugybė kitų organizacijų bei talonų. Labiausiai nukentėjo
Vytautas Landsbergis.
ir yra priežastis, kad vietoj pa forma gana greitai sumažėjo. Ar
minio pastovumo, LSDP atsto pavienių lietuvių tiek Lietuvo pajūrio zona, tačiau uragano
1993 m. sausio 10 d. LSDP sa
Galime
pripažinti
Brazausko
gūsiai neaplankė ir Kelmės,
galbos Bosnijai nuo serbų sker taip yra ir kitiems? Aišku, atsa vo Tarybos posėdyje nutarė rem
vai pasitraukė iš Sąjūdžio ir je, tiek ir už Lietuvos ribų.
ilgesnę
politinę
patirtį,
kurią
jis
dynių ir išprievartavimų buvo kymuose visuotinio sutarimo ti Stasio Lozoraičio kandidatū
Ambasadorius Stasys Lozorai Šilalės, Telšių, Plungės rajonų.
l a i k i n a i perėjo į opoziciją
nuskubėta gelbėti badaujančios, nerasime, bet, man atrodo, rą į Lietuvos prezidentus. Tame įsigijo diktatūrinėje komunistų Sąjūdžio vedamai ekonominei tis, pasisakydamas už Lietuvos Sugriauta nemažai pastatų,
bet taip pat lygiai ir savus pi mūsų tautos romantiškas pobū pačiame posėdyje paaiškėjo, kad partijoj ir trumpalaikėj LDDP, politikai, dėl kurios Sąjūdis valstybingumą ir koalicinę vy gyvenamųjų namų. Daugelis
riausybę, sudarytą iš visų Lietu karvidžių, kiaulidžių, daržinių
liečius žudančios Somalijos. dis kažkaip aptilo. O gal čia prof. Kazimieras Antanavičius neturi įčioje demokratinės par pralaimėjo rinkimus.
tijos
tradicijų.
H
t
turinčioje
vos
politinių partijų ir Sąjūdžio, liko be stogo. Audros pada
Nors galima s u t i k t i , kad kalta televizija su stipriais pasitraukė iš LSDP, dėl to jis
LSDP savo paskutiniam posė
daug
partijos
nai
\
s
i
diktatū
duotų pagrindą Lietuvos politi riniams likviduoti kaimo žmo
socialinė ir sveikatos ap žmogžudžių ir nusikaltėlių at LSDP neatstovauja, pasiskelbė
dyje pasisakė už partijos opo
niam pastovumui, be kurio yra nės dabar ypač stokoja sta
rūpinimo sistema Europoje vaizdavimais, gal nuolat būti nepriklausomu kandidatu rinėmis Lietuvos Komunistų
ziciją LDDP ir jungiasi drauge neįmanomas Lietuvos ekonomi
partijos
tradicijomis.
Tik
tybinių medžiagų. Todėl pra
geriau sutvarkyta kaip Ameri besikeičią politiniai įvykiai, į prezidentus, bet vėliau savo
su pagrindinėm demokratinėm nis nusistovėjimas.
ateities
darbai
parodys,
ar
jie
dėta gaminti daugiau šiferio,
koje, bet vis vien ten matomi ir k u r i e s u s i l a u k i a didesnio kandidatūrą atsiėmė.
yra demokratiški ir atsikratę partijom bei Sąjūdžiu, įeidama
kitų statybinių medžiagų.
komunistiniai, o ne vien laisvi dėmesio, ypač kai jie susiję su
įgyvendinus
politinį
ir
ekono
LSDP remia ambasadoriaus savo diktatūrinės komunistinės į Stasio Lozoraičio prezidentūrai
Praūžęs uraganas padarė di
polėkiai.
Nepavyko
ten Lietuvos a t e i t i m i . Scenoje Lozoraičio kandidatūrą į pre
minį pastovumą ir politinę dife
praeities. LSDP, griežtai atsi remti komitetus tiek Lietuvoj, renciaciją į pagrindines politi džiulę žalą ir Lietuvos miškams.
planuota Maastricht sutartis, d a u g i a u vyrauja
d r a m a , zidentus dėl visos eilės
ribodama nuo LDDP, neremia tiek ir išeivijoje.
nes partijas, susidarys galimybė Miškininkai paskaičiavo, kad
pagal kurią Europos valstybės komedija, o nemirštamu poetu priežasčių:
Politologo dr. Štromo stiprus
Brazausko
kandidatūros
į
prezi
turėti Lietuvoje politinę demo negalutiniais duomenimis nuo
ir valstybėlės turėjo susijungti dabar turbūt laikyčiau tik
Ambasadorius Lozoraitis po
pasisakymas už Landsbergio kratiją, sudarytą iš tradicinių
stoliai sudaro daugiau kaip už
į Bendriją, nes pradedant Bernardą Brazdžionį ir mano Lietuvos Nepriklausomybės at dentus ir remia Stasį Lozoraitį,
kandidatūrą į prezidentus yra politinių partijų, su pozicija ir
du bilijonus talonų. Urėdijos
mažąja Danija ir dabar dar tai jaunų studijų dienų kolegą statymo ir tarptautinio pripaži kurio demokratiškumu niekas
negali abejoti. Jis tai įrodė savo tik teoretinio pobūdžio, nes pats
idėjai nebepritariant net Angli Vytauą Mačernį.
nimo yra patyręs politikas-dip- darbais, daug metų pašventęs, Landsbergis, atsisakydamas konstruktyvia opozicija, panašia leidžia bendrovėms ir ūkinin
į Anglijos, Vokietijos, Skandi kams iš vėjovartų patiems pasi
jai bei visiems prisibijant atsi
Tada man iškilo ir knygų išei lomatas atstovauti Lietuvos
nuo prezidento kandidatūros, navijos ir JAV politines siste
atstovaudamas
Lietuvai
tarp
ruošti miško medžiagos, už ku
gaunančios Vokietijos, toji vijoje pirkimo klausimas. Ar la valstybingumui, kuriam šiuo
remia Stasio Lozoraičio kandi mas.
tautinėje
politikoje
ir
kovo
rią reikia mokėti beveik per
sąjunga buvo padėta atgal į bai tautiečiai perka knygas, ar metu gali ryškiai pakenkti
datūrą.
stalčių. Visiems paaiškėjo, kad daugiau galvoja apie jau turimų subyrėjusios Sovietų Sąjungos ir damas už demokratinės sava
Kviečiu visus lietuvius — tiek pusę pigiau.
Pareikšdamas savo asmeninę Lietuvoje, tiek užsienyje —
europiečiai daugiau vertina bibliotekų persiuntimą į dabartinės Rusijos agresyvi rankiškos Lietuvos valstybės at
statymą
drauge
su
visa
Lietuvos
nuomonę,
sutinku su politologo balsuoti už ambasadorių Stasį
savo skirtingus bruožus, negu Lietuvos knygynus? Aišku, dar politika ir taip pat neištraukta
diplomatija
užsienyje.
dr. Štromo nuomone, kad atei Lozoraitį, būsimą Lietuvos JBANC vadovavimą
bendrą naudą.
nesinori to daryti, kažkaip rami Rusijos kariuomenė iš Lietuvos
LSDP nuo pat prezidentinių nančiuose rinkimuose į Lietu prezidentą.
Betgi labiausiai krinta į akį nančiai veikia kambarys su teritorijos.
perėmė Amerikos
rinkimų paskelbimo pradžios vos prezidentus bus du pagrin
naujųjų vadų asmeniniai bruo knygų lentynomis, nors, me
Lozoraitis, būdamas patyręs pasisakė, kad ieškos trečio kan
diniai kandidatai: ambasado
— 1954 m. sausio mėn." Ame
estų taryba
žai. J i e skuba p a t a i k a u t i tams bėgant, vis mažiau jas pa diplomatas-politikas, tapęs
didato, nes nei Brazauskas, nei rius Stasys Lozoraitis ir LDDP rika paleido į vandenyną
miniai, kad ir vėl būtų išrinkti, vartome. Visgi žmogus pasijau Lietuvos prezidentu, t.y. ne tik
Landsbergis nebuvo partijai pri pirmininkas Algirdas Brazaus pirmąjį pasaulio branduoline
32-jame JBANC'o metiniame
bet, savo kėdėse sėdėdami, ti esąs savame pasaulyje, kai valstybės, bet ir vyriausybės
imtini. Trečiuoju kandidatu par kas.
energija
varomą
povandeninį
suvažiavime,
kuris įvyko š.m.
nieko daug nepadaro. Ar ne taip knygų pavadinimai vis primena vadovu, yra pasisakęs, prieš
tija pasirinko remti Stasį Lo
Nesutikdamas
su
politologo
laivą,
pavadintą
„USS
Nautisausio
30
d.
Washington,
DC,
buvo ir Lietuvoje? O kai žmonės ir rašančius, ir skaitančius. Bet sutikdamas būti prezidentiniu
zoraitį, Lietuvos ambasadorių dr. Štromo nuomone ir progno lus".
eilės tvarka Amerikos Lietuvių
supyksta, jiems pasiūloma per kai į sceną per kokį nors ren kandidatu, kad sieks politinio
Taryba JBANC'o pirmininka
rinkti vadus. Bet ir tie naujieji ginį išeina prabilti į mus pastovumo Lietuvos vyriausy
vimą perdavė Amerikos Estų
nėra kitoki. Mūsų tėvynėje irgi poetas ir poetė, tai jau reikia bėje, ją sudarydamas iš pagrin
tarybai — prezidentui Juhan Si
buvo pasipriešinta Vakarams, gero aktoriaus, kad susikaup dinių politinių partijų ir
monson ir vykdomajam pirmi
p r i e k i n pastačius žmonių tume ir prisimintume. Daug Sąjūdžio atstovų, t.y. koalicinę
ninkui Mati Koiva.
aprūpinimą darbais ir visiems didesnį potraukį jaučiame sa vyriausybę, nes šiuo metu yra
Taip pat buvo sudarytas dar
vienodą sveikatos apdraudą. O vam teatrui, dainai, chorams ir reikalingas vieningumas ne tik
bų
planas ateinantiems me
tas užaugino naujai galvojančią jaunimo tautiniams šokiams. O Lietuvos valstybingumo išlaiky
tams. 1993 metais daugiausia
kartą, kuri nesuprato net didvy gal ne visi taip galvoja? Spau mui, bet taip pat vyriausybėje,
dėmesio "bus skiriama trims
riškumo, kovojant ir mirštant doje, literatūros priede, dažnai kad būtų galima pasiekti greito
dalykams: toliau siekti, kad
už savo tautą. Visur pradėjo pamatome nemažai poezijos kū ekonominio pastovumo, vedan
būtų visai išvesta Rusijos ka
augti nusikaltimų skaičius, rinių, nors gal retas juos atidžiai čio prie galimai greitesnės Lie
riuomenė iš Pabaltijo valstybių,
aukštų valdininkų papirkimas, ir su meile skaitome.
tuvos ūkinės gerovės. Pokarinės
plačiau informuoti JAV valdžią
kad gautų lengvus ir gerai ap
Kiekvienu atveju lietuviškos Vokietijos pavyzdžiu, liberalas
bei masinės informacijos
mokamus darbus. Tai tikrai knygos ateitis nėra šviesi, nes prezidentas Luepke prisidėjo
priemones apie nepabaltiečių
nekėlė krašto lygio ir dorovės. jaunimas vis mažiau ir mažiau prie didžiosios koalicijos su
kilmės gyventojų padėtį Estijo
Paskutiniai keli dešimtmečiai vartoja mūsų kalbą savo tarpe, darymo iš dviejų pagrindinių po
je, Latvijoje ir Lietuvoje ir siekti
p a k e i t ė Europą, ypač jos jau nekalbant apie knygų skai litinių partijų — krikščionių
didesnės paramos Pabaltijo
žvilgsnį į komunizmą.
tymą. Užtai užeina tamsios demokratų ir socialdemokratų,
kraštams.
Iš viso dabar Europoje viešpa mintys. Betgi dabar Lietuvoje t.y. kanclerio Adenauerio ir
Taip pat JBANC kartu su
tauja netikrumas, ką daryti vis susidomėjimas knyga yra dar kanclerio Schmidt.
„US
Baltic Foundation" pla
didėjant politiniams bei ekono milžiniškas. Daugelis mūsiškių
Noriu atsakyti politologui dr.
nuoja surengti didelę tarptau
miniams rūpesčiams. Taigi ne ten dabar savo kūrinius spaus Štromui, kuris per Čikagos
tinę
konferenciją mažumų Pa
daroma nieko.
dina, nes jie turi paklausą. Ar „Rytinio Expreso — Labas Ry
baltijo
valstybėse klausimu.
tai laikinas pereinamasis laiko tas" radijo programą pasisakė,
Šios konferencijos tikslas —
tarpis, ar tam tikra žmonių kad Stasys Lozoraitis neabe
* * *
siekti geresnio savitarpio supra
grupė tebesinešioja savyje ilgesį jotinai galėtų būti labai geras
timo ir bendravimo tarp etninių
tos romantikos, kuri tiek Lietuvos Valstybės vadovas, t.y.
grupių Pabaltijo valstybėse, kad
Vieną dieną akis užkliuvo už teatruose, tiek poezijos knygose reprezentatyvinis prezidentas,
pabaltiečių į s t a t a t y m a i ir
straipsnio amerikietiškame suteikia t a m tikrą pakilimą ir vargu ar sugebės būti Lietuvos
veiksmai būtų geriau supran
žurnale: „Ar poezija išliks šian džiaugsmą. Gal ten nebūtinai Vyriausybės vadovu — egzekutami Jungtinėse Amerikos
dienos gyvenimo stiliuje?" Tada vyrauja tik tokia literatūra, tyviniu prezidentu, nes Lozo
JBANC (Joint Baltic American National Committee) pakeičia prezidentą. Buvusio prez. Grožvydo
Valstijose.
pagalvojau apie mūsiškius poe kurioje pagrindinis klaustukas raitis neturi praktinės politinės
Lazaasko atstovas Casey Oksas (ketvirtas iš kairės) perduoda pareigas estui Juhan Simonson.
tus bei poetes ir užklausiau yra: kas ką užmušė ar apiplėšė.
savęs to paties klausimo. Ar iš Taigi gal retkarčiais atsi
— Tai aš lukterėsiu, — dairydamasis, kur atsisės
— Iš radijo?
viso žmonės čia, išeivijoje, dar verskime poezijos knygutę ir
— Klausydavau ir mėgindavau žodžius taip tarti,
perka poezijos knygas, jas skai bandykime joje pagyventi poeto
ti, pasakiau.
kaip
radijas taria.
to ir džiaugiasi? Kadangi pati žodžiuose.
— Šiandien jis bus visą laiką užimtas. Gal pamė
—
Ir pats vienas?
daug jaunesnėse dienose esu
JURGIS JANKUS
ginkite rytoj.
RKV
— Man kalbos visada labai patiko ir tebepatinka,
— Geriausiai iš ryto, kol paštas dar neatėjęs, —
83
tai
nesunku
ir vienam.
įterpė kita.
— Tai kokias moki?
Priėjom raštinę. Sį kartą suoliukas buvo tuščias.
gali faksu kunigui pasiųsti savo
GALIMA IR DIEVUI
— Ar tamstos tikrai žinot, kad jis man net nė vieno
Susakiau visas šešias ir pridėjau, kad dabar
Man
būtų
buvę
daug
patogiau,
jeigu
Senis
ir
šiandien
nuodėmes
ir
taip
pat
faksu
gau
FAKSĄ PASIŲSTI
žodžio negali pasakyti, — pasakiau angliškai ir kažin
mokausi
ispanų.
ti išrišimą. Klausykla yra vė čia sėdėtų. Nereikėtų eiti į vidų.
kodėl padariau, ko savo gyvenime nebuvau padaręs:
— Vėl vienas?
— Aš čia pasėdėsiu, — pasakė Mikas ir atsisėdo, žengiau prie durų ir pabeldžiau.
Modernios susižinojimo prie sinama, patogi, galima minkš
— Ne visiškai. Turiu keturias knygas.
—
Ne,
ne,
ne!
—
suklego
abi
moterys.
Viena
net
tai
atsisėsti
ir
palaukti
kunigo
monės neaplenkia nei Dievo, dėl
— Būtų gera komendanto pypkę patraukti. Nuo to
Senis su puskarininkiu susijuokė, o moteris
to tvirtinmai, kad religija yra atsakymo. Toks įrengimas kai prakeikto popieriaus, o gal nuo dažų, burna tebėra nuo kėdės pašoko, lyg norėdama neklaužadą už sprando
nepasuko akių nuo lango. Pažiūrėjau ir aš: gatve iš
griebti, bet anapus durų pasigirdo:
„ a t s i l i k u s i " ir „ n e i n a su nuoja tarp 3,800 ir 8,500 dol. prikaltus.
lengva ėjo Mikas ir žvalgėsi atgal.
— Įeik!
Kai tą pasakė, ir aš atsiminiau ano vakaro labai
Bažnytinė vadovybė šį „išra
gyvenimu", atrodo nerealūs.
— Mano draugas. — pasakiau.
Pravėriau duris.
Neseniai paskelbta, kad žydai, dimą aštriai kritikavo, teig kvapų Senio dūmą.
dama,
kad
atgailos
sakramen
—
Bijai?
—
pasakiau.
kurie patys negali nuvykti į
— Atsiprašau, komendante, ar galiu tamstą pusę
Pažiūrėjo ir komendantas. Tą akimirką išnau
— Ko man bijoti. Jūs ten šnekėsit, o ka aš? Tylė minutės sutrukdyti.
Jeruzalę ir pasimelsti prie šven tas reikalauja kunigo ir nusi
dodamas, pasukau kalbą į sa*o pusę, atsiprašiau sugai
tosios „Raudų sienos", gali dėjėlio asmeniško ryšio, o damas savo kvailumą rodysiu.
— Prašau, užeik, — atsiliepė komendantas ir net šinęs gal ir labai svarbų darbą ir pasakiau, kad kenčiu
— Kokią latvikę pakirkinsi, — šyptelėjau.
faksu pasiųsti savo maldą, ir ji „faksu išpažintis būtų ne
nuo kėdės kilsterėjo. — Aš tave atsimenu. Klausiau knygos badą ir išdrįsau įsiveržti ir paprašyti gal
— Susikišk savo latvikes... — nebaigė. Ga! komen pirmininko, ar surado jums vietos, bet jis nemokėjo at gaučiau kokią knygą, kitą.
bus įkišta į plyšelį sienoje (taip galiojanti". Mugės rengėjai
buvo
a
p
k
a
l
t
i
n
t
i
,
k
a
d
jie
danto
nusėdėtas suolelis sulaikė.
paprastai daro maldininkai,
sakyti. Dabar gerai. Susišnekėsim.
Senis žiūrėjo tiesiai į akis ir išpūtė tikrai kvapnų
Įėjau vienas. Prie dviejų stalų sėdėjo p< gerokai
atvykę pasimelsti). Tuo būdu klausyklą pavertę modernia
Aš visiškai nežinojau ką pasakyti. Prie stalo jie pypkės dūmą. Pagalvojau, jog gerai, kad nėra Miko.
pasidažiusią moterį, prie trečiojo kėdė buvo tuščia. buvo trys: jis, Senis, puskarininkis, greičiausiai tas, Nuo tokio dūmo jis galėtų visiškai nuleipti.
malda tikrai pasieks Dievą ir telefono būdele. (D.B.)
Žinojau, kad ir mūsų moterys mėgusios pasidažyti, bet kuris puscigarį ant kelio numetė, ir gerokai pasidažiusi
bus išgirsta. Rašoma, kad kas
— Tai nieko. Man padarei didelę staigmeną. Bet
neturėjo kuo. Į galvą staiga šovė Miko šneka. Tai už moteris.
dien faksu atsiunčiami šimtai
sakyk, kaip yra, kad iš tiek lietuvių tik pats vienas
— Prieš 86 metus (1908 m. padulkinimą, nejaučia pagalvojau, ir nuo tos minties
maldų iš viso pasaulio. Visos
Gale stalo buvo kėdė, į kurią parodė man sėstis, temoki kalbų. Daugiau nė vienas. Ir pirmininką išsi
maldos sąžiningai atnešamos į sausio pradžioje) New Yorko pajutau viduje nejaukų krustelėjimą, lyg būčiau ką pasakė puskarininkio ir moters pavardes, pasakė, kad rinko tokį, kuris net vokiškai nemoka.
šią judaizmo išpažinėjams labai valstija priėmė įstatymą, drau neskanų nurijęs.
jie padeda jam su stovyklos bėdom tavaliotis, paskum
Kiek nustebau, bet labai ramiai atsakiau.
Po kelių akimirksnių viena pakėlė akis į mane. atsuko akis į mane. Pasisakiau savo. Jis patraukė kelis
šventą vietą ir įspraudžiamos į džiantį moterims rūkyti viešose
Ar pirmininkas vokiškai kiek moka, nežinau, bet
—
Ar
komendantas
yra?
Aš
norėjau
su
juo
vietose.
skylutę sienoje.
yra daug, kurie visiškai gerai kalba. O vienas, kuris
kartus pypkutę, išsitraukė ir paklausė:
pašnekėti, — tyčia paklausiau angliškai.
Tuo tarpu Vincenza mieste,
žinių biuletenius kasdieną paruošia, kalba neblogiau
— Buvai Anglijoj?
— 1783 m. vasario 5 d. Šve
Moterys susižvalgė. Po kelių akimirksnuj ta, kur
Italijoje, metinėje bažnytinių
už kiekvieną vokietį. Jis, klausydamas vokiečių radiją,
— Nebuvau.
įrengimų, daiktų, indų ir dra dija pagaliau pripažino Jungti sėdėjo toliau, atsakė vokiškai.
žinias susirašo kaip nieką.
— Tai kur išmokai taip gerai angliškai?
— Gaila. Ponas komendantas yra, bet dabar labai
bužių mugėje buvo išstatyta nių Amerikos Valstijų nepri
— Truputį mokykloj, truputį iš knygų, o tarimo
(Bus daugiau)
užs.ėmęs.
klausykla, iš kurios nusidėjėlis klausomybę.
mokiaus iš radijo.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. vasario mėn. 11 d.

AURELIJA M.

Sukaktuvininkė Agota Matuliokienė.

ŠIMTAMETE GODŽIAI
SKAITO „DRAUGĄ"
Čikagos pietvakariuose gy
venanti Amerikos lietuvė Ago
ta Matuliokienė sulaukė šimto
metų amžiaus. Jos klausa pa
silpo, bet akys dar šviesios,
paštui atėjus, ji pirmiausia ieško
„Draugo" ir godžiai jį skaito. Ji
gyvena su savo dviem duk
terimis, j a u pensininkėmis,
Paulina ir Lucija bei sūnumi
Edvardu, kuris yra policijos
tarnautojas teisme.
Agota Matuliokienė gimusi
1893 m. vasario 4 d. smulkaus
ūkininko Jono Spačkausko šei
moje, Murgenių kaime, Taura
gės apskr. Ji buvo taip silpnutė,
kad skubotai kitą dieną buvo
nuvežta krikštyti. Tai buvo šv.
Agotos diena. Toks vardas ir jai
buvo duotas.
Tėvelis mirė, kai ji teturėjo 6
m. amžiaus. Vargo spaudžiama,
Agota 1912 m. atvyko į JAV, į
New Yorką, kur siuvykloje siu
vo sagas. 1926 m. persikėlė į

kasyklų apylinkes Zestlery, IL,
kur susipažino su Kazimieru
Matulioku ir už jo ištekėjo. 1936
m. persikėlė į Čikagą. Čia mirė
jos vyras.
Dvi tos šimtametės lietuvės
dukterys: Eleonora Wideikis ir
Mildred Martin ištekėjusios, tai
mūsų šimtametė susilaukė 12
vaikaičių ir susilaukė 19 provai
kaičių.
Pati Agota Matuliokienė yra
religinga ir savo vaikus išau
gino religingoj dvasioj. Labai
džiaugiasi, kad jubiliejaus pro
ga arkiv. P. Marcinkus išrūpino
jai popiežiaus palaiminimą ir
dar gavo dovanų dailų rožinį.
Ją pasveikino ir kard. Bernardin, net prisimindamas ją šv.
Mišių maldoje. Atėjo sveiki
nimai iš gubernatoriaus Edgar
ir mero Daley. Sekmadienį, va
sario 7 d., švenčiant šimtąjį
gimtadienį, į jos namus susi
rinko dukterų, sūnų šeimos, vai-

Kasdieną kelis kartus įsi
jungiu į tarptautinį kompiu
terių tinklą, per kurį ateina
žinios tiesiai iš Lietuvos. Tai
įdomus naujausių žinių šaltinis,
leidžiantis orientuotis Lietuvo
je vyraujančiose nuotaikose ir
įvykiuose. Prieš tris dienas bu
vau giliai sukrėsta, perskaičius
Lietuvos delegacijos pasitarimų
su Rusija pirmininko Česlovo
Stankevičiaus „brifingą" (taip
pranešime „lietuviškai" pa
rašyta). Čia perduodu tikslų
pranešimo tekstą, perspaus
dintą tiesiai iš kompiuterio be
jokių pataisymų, išskyrus lietu
viško raidyno ženklus, kurių
kompiuterių sistema neperduo
da: „Lietuvos užsienio polikaičiai, provaikaičiai — iš viso
apie 153 žmonės, kurie buvo pa
vaišinti iš Sharkos restorano at
gabentais
skanumynais.
Jau treji metai, kaip ji neiš
eina iš namų, bet nenuobodžiau
ja. Perskaito „Draugą" ir per
duoda kitiems artimiesiems,
skaito M. Kaupaitės, pal. J.
Matulaičio gyvenimo aprašymą,
skaito šventųjų gyvenimus,
kalba daug maldų ir rožinių už
mirusius, ypač už savo mirusį
vyrą angliakasį, už savo mirusį
sūnų.
Čikagos laikraštis „SouthWest News Herald" vasario 4 d.
įdėjo apie ją ilgą straipsnį su
nuotrauka. I iškilmes jos pasvei
kinti buvo atvykę iš apylinkės
miestelių iš Wisconsin, India
nos, Minnesotos daugybė šeimos
narių ir artimųjų. Viena
kaimynė kasdien per visą sa
vaitę ateina jos pasveikinti ir
vis su kuklia dovanėle.
Juoz. Pr.

kurių pats svarbiausias yra
Rusijos okupacinės kariuo
menės išvedimas iš Lietuvos,
bet tuo pačiu reikalauja
BALAŠAITIENĖ
pripažinti jos buvimo legaliza
tiką p r a d e d a diktuoti Mask vimą? Kaip tas dvi priešingybes
va".
suderinti. Tik sovietinės galPenktadienį opozicijos brifin- ' vosenos žmogus tą gali supras
ge valstybinės derybų su Rusi ti. Tačiau svarbiausia, kad tokie
ja delegacijos vadovas, spe reikalavimai yra iš viso daromi
cialiųjų misijų ambasadorius ir kad jų ignoruoti negalima.
Česlovas Stankevičius paskelbė Kaip į tai reaguos Lietuvos
pareiškimą, kuriame konsta vyriausybė? Ir ką darys iki šiol
tuojama, kad „derybose su kovinga išeivija? Jungtinėse
Lietuva Rusija iš esmės pakei Tautose turime Lietuvos amba
tė savo pozicijas, atsisako dviejų sadorių Anicetą Simutį, kuris
šalių suderėtu susitarimų, kelia privalo tą problemą skubiai
Lietuvai naujas sąlygas ir iškelti Jungtinių Tautų sesijo
ultimatyvius reikalavimus, ku je ir reikalauti balsavimo, kuris
rių daugelis nesuderinami su priverstų Rusiją laikytis tarp
tarptautinės teisės normomis ir tautinės teisės principų, kad ji
principais. Rusijos atstovai atvi nustotų laužiusi sutartis ir, tam
rai grasina, kad, jeigu Lietuva nepaklusus, jai būtų taikomos
nepriims naujų reikalavimų, sankcijos, sustabdant eko
Rusija nevykdys savo tarptau nominę paramą ir visas kitas
tinės pareigos išvesti iš Lietuvos lengvatas. Pagal oficialius
okupacinę Rusijos kariuomenę duomenis, Lietuvos respubliką
ir pažeis tarptautine sutartimi pripažino 117 valstybių, su 74
suderintą 1992 m. rugpjūčio 31 valstybėmis yra užmegzti
d. kariuomenės išvedimo diplomatiniai ryšiai. Tai pakan
terminą. „Pagrįstai galima teig kamai įspūdingi skaičiai.
ti, kad Rusijos URM, pasi Jungtinės Tautos turi didelę
naudodama Lietuvos valdžios įtaką į tarptautinius įvykius.
pasikeitimu, ... jau mėgina Jungtinėse Tautose Lietuvos
įgyvendinti politiką, kurią mi problema turi būti iškelta, dis
nistras Kozyrevas deklaravo kutuojama ir einama prie
1992 gruodžio 14 dieną". sankcijų pritaikymo Rusijai.
Pareiškime pabrėžiama, kad Paskutiniuoju metu paste
Lietuva negali priimti „neteisė bima išeivijos apatija Lietuvos
tų ir ultimatyvių Rusijos įvykių atžvilgiu neigiamai
reikalavimų bei išankstinių atsiliepia į Lietuvos gyvenimą.
sąlygų". Č. Stankevičius Tiesa, kad rinkimų rezultatai
informavo, kad svarbiausi ulti atnešė didelį nusivylimą, tačiau
matyvūs Rusijos reikalavimai — tauta tebėra gyva, tebevargsta
legalizuoti okupacinės armijos nepaprastai sunkioje eko
buvimą, perduoti kariškiams nominėje krizėje, todėl užsienio
butus, suteikti jiems pilietines lietuvių reakcija į tokią Rusijos
ir politines teises, pripažinti elgseną yra būtina ir skubi.
Rusijos kariuomenei neteisėtai Skatinkime Anicetą Simutį kuo
skubiausiai kelti Lietuvos ir
užgrobtą Lietuvos turtą".
Ar nestinga logikos Rusijos Rusijos pasitarimų eigos ne
tvirtinime, kad ji, jei Lietuva su teisėtumą, reikalaujant tarp
tiks su jos reikalavimais, laiky tautinės teisės ir griežto sutar
sis buvusių įsipareigojimų, čių laikymosi.
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KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Ave.

DANUTĖ

MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji
profesionaliai,
sąžiningai
ir
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.
_ .

HE/MAJC
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.

Profesionalus ir greitas patarnavimas
užpildant pajamų mokesčius; patarimai
sprendžiant IRS liečiančius klausimus;
konsultacija dėl palikimų ir finansinės
atskaitomybės.
ANDREVV Y U R K S A I T I S
Certified Public Accountant
7 9 9 Roosaveit Rd.
Glan Ellyn, I L 6 0 1 3 7
Tai. 7 0 8 - 8 5 8 - 7 8 2 8
Valandos pagal susitarimą

MI8CELLANEOUS

A

VILIMAS
MOVING

T84.376-1882 ar 3 7 6 - 5 9 *
10%—20%—30% pigiau mokėsi
už apdraudą nuo ugnies ir automobil*
oas mus.
FRANK Z A P O U S
3208V2 W a » t 9 5 t h S t r « t
T«l. — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4
(312) 5 8 1 - 8 6 5 4
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

INCOME TAX
B& D
U q u o r s Si L o u n g e
6600 S. Kedzie

Ch.cago. Illinois 60629
(312) 925-6264
Muzika: ketvd., penktd., šeštd.. sekmd.
nuo 9 v. v. Atsinešus iškirptą skelbi
mą — vienas gėrimas veltui. Galio
ja iki vasario 28 d.

Tikslus, greitas ir sąžiningas pa
tarnavimas pildant pajamų mokes
čius bei sprendžiant kitus finan
sinius klausimus.
Mano 20 metų patirtis šioje srityje
užtikrins jūsų pasitenkinimą.
Valandos pagal susitarimą.
Pijus Stončius, C P A , M B A
11617 Brookwood Drive
Orland Park, IL 6 0 4 6 2
tai. 708-479-2938

SAVARANKIŠKA IR GYVA IŠEIVIJA YRA TAUTOS VILTIS r
JAV Lietuvių Bendruomenės darbai
1992 metais

:"**<*

IX Tautinių Šokiu Šventė
Lituanistinėms mokykloms:
knygos, garsajuostės, pratimai
Lietuvos investicijų konferencija
Ryšiai su JAV valdžios įstaigomis
Žurnalai:
"BRIDGES", "PENSININKAS", "EGLUTĖ"
Mokytoju Studijų Savaitė
Washingtono L B įstaiga

Vaiku Vilties komitetas
Išeivijos kultūros premijos
Talkos Lietuvai Konferencija
Studijų dienos Birštone - Lietuvoje
Informacija Lietuvos studentams
apie JAV universitetu stipendijas
Raimundo Katiliaus koncertai
Vajus Lietuvos olimpinei komandai
Lietuvos referendumai Amerikoje

26-oji JAV LB Mokytojų Studijų Savaitė Dainavoje

IX Tautinių Šokių Šventė Čikagoje

1993 m vasario 1 d.

JAV LB Vilties komiteto globoje: vaikai iš Lietuvos laukda
mi Shriner's ligoninės pagalbos Čikagoje

Sesės ir Broliai Lietuviai.'
Šiemet švęsdami Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 75-erių metų
sukaktį, stebime Lietuvoje vykstančius pasikeitimus su rūpesčiu ir viltimi, kad
begalinių kančių išvarginta tauta kuria laisvos bei nepriklausomos valstybės
šviesesnį rytojų. Tikėkime ir linkėkime, kad pirmojo Seimo rinkimų valios
lemtas kelias bus Lietuvai naudingas.
Dabartinės nuotaikos Lietuvoje įspėjančiai byloja ir išeivijai, kad ji
išliktų savarankiška ir gyva, kad anot Lietuvių Chartos, savo tėvų išlaikyta tautos
gyvybę rūpintumės perduoti ateities kartoms, kad amžinai gyventume...Taigi
turime sąmoningai išlaikyti sau, savo vaikams ir savo anūkams tą, ką Lietuvių
Bendruomenės idėja per keturis dešimtmečius Tėvynės ilgesio ir meilės paskatoje
sukūrė.
Šių merų Vasario 16-osios proga JAV LB Krašto valdyba kreipiasi į
Jus, prašydama finansinės paramos sustiprinti Lietuvių Bendruomenės įstaigas,
institucijas ir veiklą, kad galėtume efektingiau atstovauti Amerikos lietuvių
lūkesčiams ir sėkmingiau tęsti lietuvybės išlaikymo darbus.

JAV LB 1992 m. birželio mėnesį suorganizuota demonst
racija prie Rusijos ambasados dėl Rusijos kariuomenės ati
traukimo iš Baltijos valstybių

Lietuviu Bendruomenė gyvuos!
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rytas Maciūnas

JAV LB Krašto Valdybos
Pirmininkas

Vytautas Kamantas
JAV LB Tarybos
Prezidiumo Pirmininkas

Labai kviečiame šių metų 75-tąjį Vasario 16-osios jubiliejų paženklinti
gausesne Lietuvių Bendruomenei auka, kuri akivaizdžiai išreikštų Jūsų
viltį, kad išeivija išliktų savarankiška ir gyva, o Lietuva — Nepriklausoma
ir Laisva?
Tik dėka JŪSŲ aukos -
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JAV LB Lietuvos ambasados surengtoje Lietuvos investici
jos reikalu konferencijoje kalba JAV LB krašto valdybos
informacijos reikalų vicepirm. R. Stirbys

Čekius rašyti ir aukas siųsti: Lithuanian - American Community, Inc.
2715 E. Allegheny Ave.
Philadelphia, PA 19134

Vardas ir Pavardė

Adresas

Auka

su Sniečkumi — buvo manoma, DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. vasario mėn. 11 d.
kad jis gali elgtis kaip Vytautas,
kad atneštų daug naudos Lietu
Sovietų Sąjungos iširimo ir vai".
Geras Venclovos draugas
Baltijos šalių išsivadavimo pro
cese lietuviai užėmė svarbią Aleksandras Štromas yra aiš
PADĖKA
vietą, tuo nustebindami pasau kinęs, kad Sniečkus buvęs pik
VIENERIŲ METŲ
Nijolei Jankutei už gražius, lį ir sukeldami daugelio sim tesnis bolševikas ir už Michail
MIRTIES SUKAKTIS
puse metų. Dabar jau esu grįžęs gražius atvirukus iš „Miestelio, patijas. Tai nekartą teko patir Suslov, kurį 1944 Stalinas buvo
ti ir mums tėvynėje, ir užsienyje atsiuntęs okupuoton Lietuvon
į Kaliforniją pradėti toliau dirb kuris buvo mano". Ačiū!
Nuvedė jie ir mane į mano gyvenantiems lietuviams. Ta padėti Sniečkui „stiprinti tary
ti UCLA Kalifornijos universi
tėviškę.
Parymojau prie senolių čiau, laimėjus rinkimus į seimą bų valdžią", t.y. vykdyti ma
tete, kuriame dirbau nuo 1962
kapų Dambavos kapinaitėse, buvusiems komunistams, situ sinius trėmimus, žudymus ir
metų.
Išvykdamas jau žinojau, kad pasiklausiau eglių ošimo, kaip acija pasikeitė. D a u g e l i s kovoti prieš partizanus. Sniečkų
vargonų užsieniečių pareiškė nuostabą lyginti su Vytautu, manyčiau,
yra du kandidatai. Abudu ilgus T ė t ė sakydavo,
arba nusivylimą ir tai pareikš yra tautinis piktžodžiavimas.
metus Amerikoje išdirbę, labai gaudimo...
Iš dėdės dienoraščio:
Suvirpėjo ir mano maža davo savo draugams, užsienyje Venclovos argumentas (pateik
daug patyrę, profesoriai. Bro
„Ateityje
nius Vaškelis yra 8 metus širdukė, eilėje belaukiant vysk. gyvenantiems lietuviams. Mes, tas kažkieno vardu), kad Vytau
Visa prabėgs ir praskambės,
gyvenantys Lietuvoje, pradėjo tas „koketavęs" su kryžiuočiais,
išbuvęs Lituanistinės katedros K. Paltaroko...
Kaip
vasarovidžio naktis,
Užsikoriau ant pečiaus pa me gauti laiškus iš savo drau o Sniečkus su Maskva, „kad at
Illinois universiteto Chicagoje
Beliks
tiktai švilpimas vėjo
vedėju, ką tik iš tų pareigų slaptingoje vakaro prieblando- gų, užsienyje ypač Amerikoje neštų daug naudos Lietuvai",
Ir klaiki amžių paslaptis".
gyvenančių tautiečių, kad jie yra juokingas. Vytauto „koke
pasitraukęs ir atvykęs į Kauną.
Iškeliaudama
pabučiavau
nusivylę Lietuva ir jiems gėda tavimas" su kryžiuočiais ne tik
Nuo praeitų metų rugsėjo
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
mūsų mylimą Dėdę, Krikšto Tėvą ir Draugą, kurio netekome
mėnesio pradėjęs dirbti kaip kaštono pavėsyje tėviškę sau vadintis lietuviais. Mane bei anų laikų istoriniame konteks
daugelį mano bendraminčių nu te, bet ir šiais laikais laikomas
1992 m. vasario 15 d.
humanitarinių mokslų fakul gojantį kryžių...
diplomatija
(pvz.
StalinoDar
kartą
ačiū
Tau,
Nijole,
už
stebino
ir
įskaudino
tokia
tau
Mes niekada neužmiršime jo švelnaus veido ir šypsenos.
teto dekanas. Taip pat pro
Hitlerio
sandėris
1939)
,
o
Jis gyveno amžinai mūsų prisiminimuose ir maldoje. Tegul
rektorius pagrindinių Studijų, parvedimą namo, kur gal ir tiečių pažiūra. Mes,gyvenantys
Gailestingas Dievas suteikia Jam Amžinąją Ramybę.
Sniečkaus
„koketavimas"
buvo
nesugrįšiu.
Lietuvoje,
tikrai
stipriau
iš
angliškai t a r i a n t „underUž jo sielą šv. Mišios bus aukojamos vasario mėn. 14 d.,
tarnyba
okupantui.
Galutinai
Izabelė Savickaitė- gyvenome šią nesėkmę, kai ma
graduate studies", reikalams.
sekmadienį,
11:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
Algirdas Avižienis
nutraukęs
ryšius
su
kryžiuo
Žmuidzinienė, tėme, kad sukiršinta ar negal
Man labai malonu, kad Bro
dėjimo
bažnyčioje,
Brighton Parke.
Rochester, NY vojanti tautos dalis tik dėl pa čiais po antrojo pabėgimo,
nius Vaškelis sutiko būti kan
Taip
pat
šv.
Mišios
bus aukojamos sekmadienį, vasario 14
blogėjusių gyvenimo sąlygų blo Vytautas Lietuvon grįžo, sude
didatu į rektorius, nes jis turi
d.
9:00
vai.
ryto
Tėvų
Jėzuitų
koplyčioje ir pirmadienį, vasario
Š.m. sausio 16 d. prof. dr. Al
kuojasi su atvirais Lietuvos Ne ginęs tris jų pilis, o paskui
PASIGENDAME
ypatingai gerą patyrimą.
15
d.
8:00
vai.
ryto
Švč.
Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje,
girdas Avižienis per Los Ange
a t s i s k a i t ė p r i e Žalgirio.
priklausomybės
priešais
ir
bal
Marąuette
Parke.
Prof. Genys turi taip pat dide
TTKSLESNĖS
les lietuvių radiją painformavo
suoja už buvusius komunistus. Sniečkus antrukart iš Sovietijos
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
lį patyrimą. Aplinkotyros dar
INFORMACIJOS
lietuvių visuomenę apie atgai
grįžo
kaip
Stalino
karys
ir
oku
Tačiau
ir
aš,
ir
daugelis
rėmu
dalyvauti
šiose Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a.
buose jis yra tyrinėtojas, mažiau
vinto Kauno Vytauto Didžiojo
puotoje
Lietuvoje
veikė
kaip
Vinco
sielą.
sių
bei
balsavusių
už
dešiniųjų
dirbęs su studentais, tačiau
Norėčiau pareikšti nepasiten
universiteto atkūrimą, eigą ir jo
labai malonu, kad jis sutiko būti kinimą dabartiniu išeivijos lie bloko kandidatus, nesijaučiame Stalino vietininkas. Jis negalėjo
Nuliūdę: Regina Juškaitienė su šeima, jos motina Sofi
stovį. Jis atsakė ir į jam pateik
kandidatu.
tuvių laikraščių raportavimu kalti už rinkimų rezultatus, ku atsiskaityti su Stalinu, kaip Vy
ja
Miliauskienė
su dukromis, pusbrolis Juozas,
tus klausimus.
pusseserės dukros ir visa Sendų šeima Lietuvoje.
Aš manau, kad nesvarbu, ku apie Lietuvos prezidentinius rių baigtį nulėmė daug veiks tautas su kryžiuočiais prie Žal
— Lietuvių visuomenei yra ris iš juodviejų laimės, univer kandidatus. Pasikalbėjimuose nių, įskaitant nesąžiningumą, girio, bet galėjo „atsiskaityti"
į d o m u išgirsti, k o k s y r a sitetas toliau žengs mūsų nu su kandidatais ir reportažuose bauginimą ar net prievartą, su Stalinu ir lietuvių tautos
b e n d r a s šio meto universite brėžtu keliu. Šis universitetas vengiama svarbių klausimų, ypač kaimo vietovėse.
atsiprašyti bent paliktais pri
to stovis.
Faktas įvykęs, mes priversti siminimais. Net ir tiek nepa
ypatingai pabrėžia tarptauti kurie lietuviams, negaunan
— Universiteto stovis šiuo nius ryšius.
tiems laikraščių iš Lietuvos, su juo skaitytis ir svarstyti, ką darė. Mirė su stalinine karūna.
metu yra tikrai geras. Kai
Jei T. Venclovai priimtina
Kai aš išvažiavau, turėjome išryškintų abiejų kandidatų galėtume pasimokyti iš šios
prieš dvejus su puse metų nu užmezgę ryšius su daugiau kaip konkrečius planus (konkrečiais skaudžios pamokos, kaip su Sniečkų laikyti „didžiausiu nuo
vykau į Lietuvą ir pradėjau 30 universitetų Amerikoje, Eu klausimais, pvz., tolimesnės pri mažinti galimas grėsmingas Vytauto laikų Lietuvos politi
dirbti rektoriaus darbą, turėjo ropoje, Kanadoje. Tie ryšiai yra vatizacijos eigos; mokesčių, mui rinkimų pasekmes. Mes remia ku", tai „gediminais", „algirme 180 studentų. Dabar jų turi ir toliau plečiami.
E U D E I KIS
tų bei kitos ekonominę veiklą me konstruktyvią opoziciją ir dais" ir „kęstučiais" reiktų
me apie pusantro tūkstančio.
laikyti
A.
Gudaitį-Guzevičių,
V.
neleisime
buvusiai
komunistų
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Tai pat malonu paminėti, kad aptariančios politikos; sociali
Praeitą rudenį rimtai dirbti pra pusė mūsų senato yra užsienyje. nės politikos linkmės ir pan.) ir daugumai seime tempti mus Petkevičių, P. Cvirką, A. Venc
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
dėjo apie šimtas doktorantų, ku Apie 50 senato narių iš šimto padėtų visiems lietuviams pasi atgal į buvusį ar panašų liūną. lovą, L. Girą, J. Šimkų, A. Bie
4330-34 S. California Avenue
rie yra mūsų būsimieji profeso gyvena Kanadoje, Amerikoje, rinkti, kurį kandidatą remti. Privalome sukaupti visas jėgas, liauską, I. Meskupą, K. Preikšą,
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852
riai. Tai yra ypatingai svarbus Australijoje. Žinoma, didžioji Raginu visus išeivių laikraš kad nebūtų išrinktas preziden G. Zimaną, M. Chodosaitę ir ki
4606-07 South Hermitage Avenue
žingsnis, sukuriant universi dalis jų yra JAV ir jie taip pat čius, norinčius išlaikyti jaunes tu LDDP kandidatas, tai reikš tus Sniečkaus „kovos draugus",
tetą.
Telefonas - (1-312) 927-1741-1
dalyvaus rinkimuose paštu. nių lietuvių kartų skaitytojus, tų Lietuvos nubloškimą atgal kurių daugelis nešioja Stalino
kovotojų
uniformas.
— Kokių sričių mokslais Sausio 27 dieną bus suskaičiuo rimčiau ir dėmesingiau rapor daugelį metų. Noriu tikėti, kad
4348 S. California Avtfnue
daugiausia domisi dabartinis ti tų balsai, kurie gyvena Lietu tuoti prezidentinių kandidatų Lietuvos žmonėms šį kartą pa
Jau ne pirmas kartas, kai
Telefonas - (1-312) 523-0440
Lietuvos jaunimas.
voje ir dirba, ir tų, kurie paštu planus ir nebijoti jų klausti kaks logikos ir prezidentu bus Tomas Venclova, talentingas
— Reikia pasakyti, kad visi atsiųs savo balsus Rinkimų ko svarių ir sunkiau atsakomų išrinktas, veik visų partijų ir literatūros žmogus, politinėje
studentai labai nori išmokti misijai Chicagoje. Ta komisija klausimų. Tikiu, kad redakcija judėjimų remiamas, Stasys kalboje pritrūksta tikslumo. Jei
anglų kalbą, todėl universitete balsus perduos į Kauną.
priims mano skundą kaip kon Lozoraitis. Tada išsilygintų yra toks „populiarus posakis",
anglų kalba yra privaloma, ir
Taigi tikiuosi, kad sausio 27 struktyvų iššūkį ir per likusias politinė pusiausvyra, ir Lietuva reiktų pasakyti kur: Lietuvoje,
studentai tol ją mokosi, kol gali
išeivijoje, LDDP-oje, ar kitur. Ar
dieną jau turėsime naują rek priešrinkimines dienas tiksliau vėl taptų normalia valstybe.
laisvai dalyvauti paskaitose,
Taigi man negėda būti ir va tai tik nėra „Kalvio Ignoto tei
torių. Vasario mėn., pirmąją pa painformuos mus apie abiejų
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša
kurios yra skaitomos anglų
dintis
lietuviu, aš tuo noriu sybė?"
vasario semestro dieną, žadu kandidatų siūlomus konkrečius
kalba, ir laikyti egzaminus. Iš
kad atidarė naujus laidotuvių namus
Juozas Kojelis
būti Kaune ir dalyvauti iškil planus Lietuvos valstybės ats didžiuotis ir kviečiu prie šios
mokslo specialybių daugiausia
Santa Monica, C A
nuomonės prisidėti kiekvieną
mingame naujo rektoriaus įves tatymui.
studentai domisi ekonomika ir
dinime.
Darius Udrys, tautietį.
vadyba. Tai turbūt nestebėtina
Gyd. P . Tulevičius,
Jackson, MI
dėl to, kad daug kas mato atei
Vilnius
REIKĖTŲ PATIKSLINTI
ties karjerą. Malonu pasakyti,
Baigus šį informacinį pokalbį, KĄ VARTOTI KONTEINERIO
kad yra didelis susidomėjimas ir
ALTOS organizuoto minėjimo
„KALVIO IGNOTO TEISYBĖ"
VIETOJE
humanitariniais mokslais bei aš norėčiau padėkoti prof. dr.
Sausio 13-tosios žudynių proga
Konteineris ne talpintuvas, o
menais. Tie du fakultetai irgi Algirdui Avižieniui išeivijos
Lietuvos spauda skelbia iš aprašyme nepaminėta, kad
turi didelį skaičių studijuojan lietuvių vardu už Kauno univer talpūnas arba talpainis, kaip
Jėzuitų koplyčioje šv. Mišių
čių. Kiek didesnis yra susidomė sitete darbą tokiu sunkiu metu, bene dr. Broniaus Nemicko traukas iš Tomo Venclovos metu vargonavo ir pritaikytas
6541 S. KEDZIE
jimas matematika, fizika ir bio kada jis atvyko ir reikėjo pradė buvo siūlyta jau prieš porą Lenkijos laikraščiui „Rzecz- progai giesmes pravedė Šv. Kry
Marquette Parke
logija. Mat tose specialybėse ti kurti viskas iš naujo. Tautie metų. Štai dėl ko: durtuvas pospolita" duoto pasikalbėjimo, žiaus parapijos vargonininkas.
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
turime daug žmonių Lietuvoje. čiai tėvynėje ir išeivijos lietuviai duria, grūstuvas grūda, šaldy kuriame jis, pasakęs gerų žodžių Julius Mačiulis. Giedant jam
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills
tuvas šaldo, naikintuvas naiki apie Sniečkų, pateikia ir tokią
— įdomu išgirsti, kokia y r a pozityviai įvertina šį aukštojo na. Taigi visi šie „tvariniai" dir mintį: „Netgi yra toks gana talkino Paulina Mačiulienė ir
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
universiteto profesorių ir mo mokslo įnašą Lietuvos jauni ba, o tuo tarpu „talpintuvas" nė populiarus posakis, kad Snieč Jonas Paškauskas, o padėjo ir
2424 W. 69 St. * Chicago
komojo personalo skaičiaus mui, kuris papildys visas gyve piršto nepajudina, talpinant gė kus buvo d džiausiąs nuo Vy visi susirinkusieji. Šių žmonių
nimo sritis su vakariečių kultū
Visų telefonas: 708-974-4410
sudėtis?
rybes į besotį jo pilvą. Užtat ir tauto laiku Lietuvos politikas. pastangos prisidėjo prie pa
ros dvasia.
— Šiuo metų universitete
maldų iškilmingumo.
Kalbėjosi Vytautas Šeštokas J° vardas prie darbščiųjų šeimos Vytautas, kaip žinoma, koketa
dėstė apie 200 dėstytojų. Jų tar
J o n a s Žebrauskas
vo su kryžiuočiais, tačiau lie
nesiderina.
pe apie 50 yra pilnų profesorių.
Chicago, IL
tuviai
jam
atleidžia.
Taip
yra
ir
Todėl aš kviečiu mielus vieti
Iš jų paprastai yra tarp 10 ar 20
Subrendimas yra toji gyve
PETKUS IR SŪNUS
atvykusių iš užsienio, įskaitant nimo stadija, kai nebegali ma nių žinučių korespondentus ir
ir anglų kalbos dėstytojus. Pra tyti akis į akį, bet gali eiti ranka siuntinių agentūrų vedėjus ang
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
A.tA.
lišką konteinerį pakrikštyti jo
eitą rudenį turėjome apie 25 ne rankon.
Claude McDonald Paskirčiai prasmingu talpainio
lietuvių kilmės, angliškai dės
Aviacijos Kapitonui
\1arquette Funeral Horre
^
vardu.
Talpainis
kaip
saldainis,
tančius asmenis. Tai irgi svar
2533 VVest 71st Street
ketvirtainis, apvalainis nusako
KAZIUI RIMUI
bus įnašas mūsų universitetui.
C hk-ago, Illinois 60629
daikto savybę: saldainis saldus,
— Koks J ū s ų komentaras
1-(312)-476-2345
rnirus. liūdinčią žmoną AGOTĄ ir visą šeimą nuošir
talpainis talpus, ketvirtainis ke
CHEVROLET
apie „Gimtojo krašto" sausio
turkampis ir t.t.
džiai užjaučiame ir k a r t u liūdime.
Hills Funeral Home
6711 South VVestern • Chicago
6 dienos paskelbtą praneši
Taigi
žodis
talpainis
duoda
10201
South Roberts Road
mą, kuris s k a m b a šitaip:
(312) 7374000
Kazys ir Paulina
Rutkauskai
daiktui prasmę.
Palos Hills, Illinois 60465
Dvejus metus vadovavęs Vy
Svajūnas ir Charmaine
Rutkauskai
Stasys
Griežė,
708-430-4455
t a u t o Didžiojo universitetui,
Darius
Dorchester,
MA
profesorius Algirdas Avižie
Petkus-Butkus Funeral Home
Urbaitis
nis išvyksta į JAV ir vėl dirbs
1446 South 5()th Avenue
Perkame, parduodame ar suran
Kalifornijos u n i v e r s i t e t e .
INTERNATIONAL
dame Chevrolet. Pontiac, GMC
Cicero, Illinois 60650
Naująjį rektorių universiteto
Truck. volkswagen, Oldsmobile ir
708-652-1003
TRAVEL
CONSULTANTS
ZįiilyA?
seimas rinks sausio 27 dieną.
Oodge firmų automobilius.
Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose.
Organizuojame grupines ir individualias Keliones ;. etuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
Žinomi du pretendentai —
Taip pat parduodame vartotus,
mažai
mylių
turinčius,
automobi
prorektorius prof. Bronius
CAROO — siunčiame oro linija
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti
lius
Vaškelis ir aplinkotyros spe
„ŽAIBAS" — viri 10 skirtingų pake'ų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
skambindami l-(312)-476-2345
Greitas ir efektyvus patarnavimas.
cialistas iš Marylando uni
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
versiteto prof. J o n a s Genys.
Atsakome visus klausimus apie
DONALD M. PETKUS
ANTHONY B. PETKUS
9828 South 781h Avenue
automobilius.
223 Katvarijht gatve
— Žinios yra visai tikslios.
DONALD A* PETKUS
VHfriue, Lietuva
Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir
Universitete rektoriumi išdir
T
*
.
7M-430-7272
Telefonai:
77
7S-t7
ir
77-8342
angliSkai
bau 5 semestrus, t.y., dvejus su

POKALBIS SU VYTAUTO
DIDŽIOJO UNIVERSITETO
REKTORIUM PROF. DR.
ALGIRDU AVIŽIENIŲ

LAIŠKAI

MAN NEGĖDA BŪTI m
VADINTIS LIETUVIU

A.tA.
VINCAS P.
SENDA

GAIDAS-DAIMID

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS

HAGGERTY

1

i

6

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. vasario mėn. 11 d.

x Lituanistinių mokyklų
m o k y t o j a i iš arti ir toli
kviečiami dalyvauti JAV LB
Švietimo tarybos organizuo
jamoje konferencijoje sekm., va
sario 28 d. Lietuvių centro
Lemonte „Bočių salėje". Tai bus
proga susitikti prieš šios vasaros
Mokytojų studijų savaitę
Dainavoje. Patyrusios moky
tojos pasidalins mintimis apie
naują ar skirtingą mokymo
metodiką — kaip mokyti jaunus
vaikus skaityti, o vyresnius
pamėgti lietuvišką skaitymą,
organizuojant jiems taškų
konkursus. Turėtų būti dar
binga ir įdomi konferencija.
x A m e r i k o s Lietuvių Tau
tinė sąjunga patikslina, kad
jos rengiamas Kovo 11-os dienos
minėjimas vyks kovo 14 d. 3 v.
p.p. Jaunimo centro didž. salėje.
Visi kviečiami dalyvauti ir šią
svarbią mūsų tautai dieną
iškilmingai paminėti.
x Nenorėdama suardyti
įprastinės šeštad. lit. mokyklų
tvarkos, JAV LB Švietimo ta
ryba organizuoja vienos dienos
švietimo konferenciją sekm.,
vasario 28 d., Lietuvių centre
Lemonte. Konferencijos metu
bus stengiamasi pateikti litu• anistinių mokyklų mokytojams
praktiškų projektų, kuriais
galima sudominti jaunus vaikus
skaitymu. Bus „Mokausi skai
tyti" knygos supažindinimas,
skaitymo konkursų pravedimo
reportažai iš dviejų mokyklų bei
kitos diskusijos. Lituanistinių
mokyklų vedėjai kviečiami
stengtis patys atvykti ar pasiųs
ti atstovus į šį suvažiavimą.
x J o n a s Skladaitis, Philadelphia, Pa., pratęsdamas
prenumeratą, pridėjo auką dien
raščiui, o taip pat ir už kalė
dines korteles ir kalendorių,
linkėdamas visiems spaudos
darbininkams laimingų ir dar
bingų 1993 metų.
x „ D r a u g a s " , popiežiaus Jo
n o Pauliaus n istorinio apsi
lankymo Lietuvoje proga, orga
nizuoja Amerikos lietuvių ke
lione i Lietuvą rugsėjo mėnesio
pirmosiomis dienomis. Prašome
registruotis i i anksto American
Travel
biuro
įstaigoje
1-706-482-9000, kuri suteiks
daugiau informacijų- Šiuo metu
B — ą kad popiežius Lietuvoje
bus rugsėjo 4-8 dienomis. Kokio
s e vietovėse popiežius lankysis,
bus pranešta vėliau. Amerikos
lietuvių ekskursijos Lietuvoje
galės tęstis dvi savaites, o jei
norėtų, t a i ir ilgiau. Labai
avarbu j a u dabar užsisakyti sau
(sk)

z
„ŽAIBAS"
ketvirti
metai garantuotai ir patikimai
pristato užsienietiškas maisto
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
r i m ų paketų pasirinkimas. Visi
uaaakymai, pristatomi per 10
d a r b o d i e n ų i namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9025 So. 79th
A r e . , Hickory Hills, D 00457,
teL 708-430^090.
(sk)
X A d v o k a t a s J o n a s Ne k r aatas konsultuoja civilinės teisės
klausimais, rūpinasi nuosavy
bės sugrąžinimo, paveldėjimo,
pilietybės įsigyimo reikalais, at
stovauja ir gina teismuose, ofi
cialiose įstaigose Lietuvoje ir
užsienyje, teikia kitą teisinę pa
galbą. Kontoros adresas. Vyt a u t o 149, 5400 Šiauliai, Lie
t u v a . TeL: 90613, fax: 20465.
(sk)

x Lietuvos N e p r i k l a u s o 
m y b ė s a t s t a t y m o 75 m.
sukakties minėjimas Cicere,
rengiamas Alto, įvyks š.m.
vasario mėn. 21 d.
Tautinės vėliavos pakėlimas
Cicero miesto rotušėje bus va
sario 20 d. 12 v. dieną (šeš
tadienį). Vėliavą pakels Jūros
šaulių Klaipėdos kuopos repre
zentacinis dalinys. Giedami
Amerikos ir Lietuvos himnai.
Invokariją atliks kun. dr. K. Tri
makas. Kalbės miesto atstovas
ponas J. Kosčiolko, nuoširdus
Lietuvos laisvės siekio rėmėjas.
Iškilmingos pamaldos įvyks
vasario 21 d. 11 v. ryto Šv. An
t a n o parapijos bažnyčioje.
Pamaldas atnašaus ir pamokslą
pasakys kun. dr. K. Trimakas,
giedos parapijos choras.
Kviečiamos ir laukiamos vietos
organizacijos su vėliavomis,
moterys — tautiniais drabužiais
pasipuošusios. Akademija vyks
tuojau po pamaldų, 12 v. parapi
jos salėje. Bus pagerbti kovoję —
žuvę už Lietuvos laisvę.
Paskaitą skaitys Alto veikėjas,
miškininkas J. Žebrauskas.
Meninę programą atliks svečiai
iš Lietuvos, dainininkai Vytau
tas Šiškauskas ir Alvydas
Blinstrubas. Po programos visų
pabendravimas prie vaišių sta
lo. Kviečiami ir laukiami daly
vauti ne tik vietos, bet ir
apylinkių lietuviai.
x Alkoholikų Anonymous
susirinkimas lietuvių kalba
vyksta kas antradienį Lemonte.
Skambinti Matui 708-964-1826.

Ispanijos, Maltos, J A V (Carnegie Recital Hali) koncertų salės.
Platus Giedrės Kaukaitės inte
resų ratas, talpinantis įvairiau
sių skirtingų epochų reper
tuarą, kuriame svarbią vietą
užima šiuolaikinių lietuvių
kompozitorių kūryba (ji yra dau
gelio: Bajoro, Balsio, Bala
kausko, Barkausko, Bašinsko,
Juzeliūno, J u r g u č i o , K u t a 
vičiaus, Urbaičio. opusų pirmo
ji atlikėja). Nuolatinis indi
vidualumo siekimas ilgainiui
lėmėjos apsisprendimą visiškai
pasišvęsti koncertinei veiklai.
Korsp.

„Dainavos" ansambliečiai repeticijos metu, besiruošiant Brighton Parko LB apylinkės valdybos
koncertui, kurio pelnas skiriamas konsulato paramai. Koncertas įvyks vasario 21 d. Jaunimo
centre.

CHICAGOJE

IR

APYLINKĖSE

dalyvaujant ir kitoms šaulių
iuopoms. 10:30 vai. ryto
iškilmingos pamaldos toje
Amerikos Lietuvių Tarybos p a l o j e bažnyčioje. Gieda
Čikagos skyrius pagrindinį Parapįjos choras, vadovaujamas
Lietuvos Nepriklausomybės 75 m u z - Antano Lino. Solo giedos
metų atkūrimo minėjimą rengia A^Y^^
Markauskas. Prie varvasario 13 ir 14 d. Šeštadienį, & o n u Rikardas So k a s vasario 13 d., 12 vai dienos 1 0 : 3 ° v a L r y t o P a m a l d o s
vėliavų pakėlimas ir vainiko Lietuvių Evangelikų Liuteronų
padėjimas prie Laisvės kovų •.Tėviškės" parapijos bažnyčioje,
paminklo J a u n i m o centro pamaldas laiko vysk. Hansas
sodelyje. Iškilmes atlieka Litu- Dumpys- 11 vai. ryto pamaldos
anistinių mokyklų vadovybė su Lietuvių Evangeikų Liuteronų
savo mokiniais. Visuomenė Z i o n o Parapijos bažnyčioje,
kviečiama dalyvauti.
i Pamaldas laiko kun. Jonas
MINĖSIME LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBE

x Širdelių šokius jaunimui
šį šeštadienį, vasario 13 d.,
Sekmadienį, vasario 14 d., 10
Lietuvių centre Lemonte ruošia
vai.
ryto vėliavų pakėlimas Svč.
skautai ir skautės. Visi kvie
čiami linksmintis nuo 7 iki 10 Mergelės Marijos Gimimo
vai. vak., o po 10 v.v. — tik parapijos bažnyčios aikštėje.
16-kos metų ir vyresni. Atvyki Iškilmes praveda Vytauto Di
džiojo Saulių rinktinės šauliai,
t e — bus smagu!

PaitJ8>
Oficialioji dalis — akademija
2 vai. po pietų Marijos Aukštes
niosios mokyklos auditorijoje.
Pagrindinę kalbą pasakys prof.
Jokūbas Stukas iš New Jersey.
Yra pakviesta ir amerikiečių
svečių, kurių pagalba šiandien
x Lietuvos nepriklausomy švęsime tą brangią mūsų tautos
x „Antra j a u n y s t ė " — V.
Petravičiaus darbų ekspozicija b ė s atstatymo 75 metų sukaktį šventę.
yra antroji Vasario Šešiolik minėsime š.m. vasario 21 d. Šv.
Meninę programą a t l i k s
tosios jubiliejaus parodų ciklo Kazimiero parapijos patalpose, Lietuvos valstybinės operos
paroda. Dail. Petravičiaus pa 815 Park Ave., Racine WI. 9 vai. solistai Sigutė Stonytė ir Ar
veikslus paskolino Midwest Mu- ryto pamaldos už žuvusius dėl vydas M a r k a u s k a s . J i e m s
seum of American Art, Elkhart, Lietuvos laisvės. Giedos pa- akompanuos muzikas Alvydas
IN. Muziejus šį paveikslų rin rapijos choras, vadovaujamas Vasaitis, o taip pat išgirsime
įįįįį'ŪeVuiių^pe^cho^.
kinį yra įsigijęs. Atidarymas: muz:. JuozoGrimskio.3val.p.p.
v a s a r i o 12 d. 7:30 v.v. Čiurlio iškilmingas posėdis parapijos Dirigentas Ričardas Sokas. Prie
nio galerijoje, Chicagoje. Paroda svetainėje. Kalbės visuomeni pianino M. Moteikaitis.
tęsis iki vasario 21 d. Valandos: ninkas V. F. Kapočius. Jis taip
Vėliavų paradą tvarkys Don
penktd. 7-9 v.v., sekmd. 11-2 pat parūpins Lietuvių dienos Varno ir Dariaus ir Girėno pos
v.p.p. Parodos rengėjai: Čiur proklamaciją. Meninę dalį tai. Organizacijos su vėliavomis,
lionio Galerija ir Lietuvių atliks vietinės meno pajėgos. Po moterys ir mergaitės, pasipuo
minėjimo užkandžiai ir vaka šusios tautiniais drabužiais,
Dailiojo Meno Institutas.
(sk) ronė. Ruošia ALTO skyrius. ir visa Čikagos bei apylinkių
Visi maloniai kviečiami daly lietuviškoji visuomenė kviečia
vauti.
ma dalyvauti vėliavų pakėlime,
iškilmingose pamaldose ir aka
x ATLANTA IE, I n c . viena
x I e š k a u lietaus apsiausto
iš pirmųjų kompanijų pradėju — lietpalčio. Š.m. vasario 1 d., deminėje dalyje Marijos Aukš
si kompiuterizuotą aptarna pirmadienio vakare, Petkaus tesniosios mokyklos salėje.
vimą ir toliau siunčia siuntinius Marąuette Funeral šermeni
Po minėjimo rengiamas pane tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, nėje, po atsisveikinimo su a.a. bendravimas-vakarienė LietuEstiją, Ukrainą, Baltarusiją, K. Rimu, rūbinėje per klaidą
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon buvo paimtas smėlinės spalvos
teineriai) išsiunčiami kiekvieną su šiltu pamušalu lietpaltis,
x A.a. dipl. inž. Česlovo
pirmadienį. Oro siuntos iške „London Fog", paliekant labai
Staniulio 10-ties metų mirties
liauja kiekvieną šeštadienį. Per panašų kitos firmos apsiaustą.
sukakties proga, jo atminimui,
siunčiame dolerius į Lietuvą. Klaidą pastebėjęs, malonėkite
žmona Ada Staniulienė skiria
Suteikite džiaugsmo savo gimi paskambinti 708-447-6838. At dienraščiui „Draugas" paremti
nėms. Mūsų naujų amerikie sikelsime.
500 dol. (penkis šimtus dol). Jis
tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
(sk) buvo didelis spaudos rėmėjas ir
kaina $99. 2719 W. 71 St.,
uolus Draugo skaitytojas nuo
x MAISTO S I U N T I N I A I Chicago, IL 60629, tel. (312)
pat atvykimo j šią šalį".
434-2121. Iš toliau - 1-800- sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55
svarai $98. Galima užsakyti
775-7363.
x Lithuanian Mercy Lift,
(sk) aspirino ir vitaminų. Pervedam
pinigus doleriais. TRANS- Caritas talkos būrelio, ir Čika
PA K, 2638 W. 69 St., Chicago, gos bei Detroito Lietuvos Duk
x NAMAMS PIRKTI P A į IL 60629, tel. 312-436-7772.
terų draugijos pastangomis,
SKOLOS duodamos mažais
(sk) aukos buvo surinktos ir vaistai
mėnesiniais įmokėjimais ir pri-,
nuvežti į Lietuvą trim
x Nuo $898 iki $1,098 (plius mėnesiam, tačiau gydymas
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, mokesčiai) skrydžiai į Vilnių tęsiasi devynis mėnesius. Vais
2212 West Cermak Road - Tel.' birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. tai, kurie buvo nuvežti gruodžio
iš: Boston, New York, Wa- mėn., baigsis kovo mėnesį.
(312) 84*7747.
(sk)i1 shington, Chicago, Tucson,
Todėl prašome Jus mieli skai
Omaha, Tampa, Miami, Detroit, tytojai, padėti Lietuvoje tu
x American Travel Service Cleveland, Los Angeles, Seattle
berkulioze sergantiems vai
skelbia papigintus skridimus ir kt. miestų. Bilietą reikia nusi
kams, kad galėtume ir toliau
iš Chicagos į Vilnių už $500 į pirkti iki vasario 19 d. Ameri
reikalingus vaistus iaiku prista
vieną pusę ir $835 į abi puses iš c a n Travel Service, 9439 S.
t y t i . Aukas prašau siųsti
Rygos į Chicagą. Kreiptis: Kedzie, Evergreen Pk M IL
Lithuanian Mere\ Lift, 14911
American Travel Service, tel. 60642, tel. 708-422-3000, fax
127th Street, Lement, IL 60439.
708-422-3163.
708-422-3000.
Pažymėti TB.
(sk)

(sk)

Juwu

vių Tautiniuose namuose. Vie
tos užsakomos iš anksto pas
Alto valdybos narius.
Ant. R e p š i e n ė
SOLISTĖ GIEDRĖ
KAUKAITĖ KONCERTUOS
„DRAUGUI"
Baigusi Vilniaus konserva
toriją, Giedrė Kaukaitė tapo
Lietuvos* Respublikos daini
ninkų konkurso, Tarptautinio
klasikinio dainavimo konkurso
ir Sąjunginio Glinkos konkurso
pirmos premijos laureatė.
Šie laimėjimai suteikė daini
ninkei galimybę dvejus metus
stažuotis LaScalos teatre Itali
joje pas prof. Barra, prof. Piacca, prof. Merlini. Grįžusi į
Lietuvą, Giedrė Kaukaitė su
dideliu pasisekimu dainuoja
Vilniaus operoje pagrindines
soprano partijas operose
Faustas (Gounod), La Boheme,
Madam Butterfly (Puccini),
Othello (Verdi), Eugenijus Onieginas (Tchaikovsky), Halka (Moniusko) ir kt., koncertuoja su or
kestru, Maskvos TVR Didžiuoju
simfoniniu orkestru, Lietuvos
Kameriniu orkestru, senosios
muzikos ansambliu „Musica
Humana", dalyvauja bažny
tinės muzikos koncertuose.
Iškalbingas Giedrės Kaukai
tės gastrolių žemėlapis: Mask
vos Didysis Teatras, Maskvos
Didžioji konservatorijos salė,
Leningrado Mažasis operos
teatras, Leningrado Akademinė
kapela, Čekoslovakijos operos
i teatrai, Vengrijos, R. Vokietijos,

ting Committee ir juos siun
čiant: Vai Ramonis, Balzekas
Museum of Lithuanian Cutaire
5600 So. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629. Organizacijos, kurios
nepriklauso šios šventės komi
tetui, prašomos paremti šį darbą
a u k a . Visi aukotojai bus
skelbiami šventės leidinyje,
kuris keliaus ir į Lietuvą. Lei
dinyje bus spausdinami ir visų
sveikinimai, pagal populiarias
skelbimų kainas.
Sukakties šventė bus užbaig
ta banketu „Dariaus-Girėno"
posto salėje.
Dariaus-Girėno skrydžio 60
m. sukakties šventės komiteto
trečias posėdis įvyko vasario 6
ŠVĘSIME
d.
Balzeko muziejaus patalpose.
DARIAUS-GIRĖNO
Jame buvo aptarti komiteto
SKRYDŽIO SUKAKTĮ
einamieji reikalai, sudarytos
Lietuva ir išeivija šią vasarą, komisijos, išrinkti jų pirmi
liepos 15 dieną, švęs transatlan ninkai.
Šia proga norima išleisti
tinio St. Dariaus ir St. Girėno
sukaktuvinį Dariaus-Girėno 60
skrydžio 60 metų sukaktį.
Šiai šventei Čikagoje sudary m. skrydžio minėjimo medalį. Jo
tas specialus 40 asmenų komi projektą ir atlikimą koordinuos
tetas, vadovaujamas Vai Ramo- Vai Ramonis. Dedamos pastan
nio, kuris yra Balzeko muzie gos ir JAV pašto ženklo išlei
j a u s d i r e k t o r i u s . K o m i t e t ą dimui. Reikia tikėtis, kad ir
sudaro įvairių Čikagos bei Lietuva paminės šią sukaktį
apylinkių lietuvių organizacijų specialiu pašto ženklu.
Br. Juodelis
bei institucijų atstovai. Komi
tetas t u r i 12 komisijų atski
riems reikalams organizuoti ir
sukakties minėjimo darbams
atlikti.
Šventė tęsis dvi dienas: šešta
dienį, liepos 17 d., ir sekmadienį,
liepos 18 d. Šeštadienis skirtas
lakūnų atminimo lentai ati
dengti Midway aerouoste ir
plačios apimties skrydžio pa
rodai Balzeko
muziejuje.
Sekmadienis prasidės iškilm n g o m i s p a m a l d o m i s ka
talikų ir evangelikų bažnyčiose
Marąuette
Parke,
visų
organizacijų ir visuomenės
p a r a d u iki D a r i a u s - G i r ė n o
paminklo Marąuette P a r k e ,
vainiko padėjimu ir iškilmingu Aleksas Brand susikaupęs dirba.
paminėjimu, vadovaujant Da
Nuotr. D. Čyvienės
riaus-Girėno ir Don Varno legio
nieriams.
Kad 60 m. sukakties šventė
M A R Q U E T T E PARKAS
sklandžiai ir iškilmingai praei
N Ė R A POLICIJOS
tų, yra sudarytos pakomisijos:
MARQUETTE
parado, banketo, leidinio, pa
10 DISTRIKTAS
rodos, Midway aerouoste pager
bimo, kultūrinės programos,
Marąuette Parkas, kurio ribas
reklamos, spaudos-informacijos, gerai žinome, priklauso Chica
lėšų telkimo, bažnytinių apeigų go Lawn 8-tam policijos
ir kitos.
distriktui. O Marąuette yra
Ruošos darbams jau dabar
10-tas policijos distriktas, kuris
reikalingos lėšos. Visos, j a u da šiaurėje ribojasi su Roosevelt
bar į komitetą įsijungusios or Rd., pietuose — su Archer Ave,
ganizacijos, lietuviškos in vakaruose siekia miesto ribas,
stitucijos ar pavieniai asmenys
o rytuose ribojasi su Ashland.
prašomi darbams suteikti pra
Taigi, Marąuette, jau vien ri
dines a u k a s , čekius r a š a n t
bas
imant, ne tas pats, kas Mar
Darius-Girėnas Commemoraąuette Parkas. O žmonės juos
vis maišo. Šiomis dienomis net
iš keleto lietuvių girdėjau, kad
įvairūs nusikaltimai Marąuette
Parke taip padažnėjo, kad net
jau pirmaujame nusikaltimų
statistikose. Kilo mintis, kad
gal maišomas Marąuette polici
jos distriktas 10 su „mūsuoju"
Marąuette Parku, kuris yra
visai kitame policijos distrikte.
Pasirodo, speciali policijos pro
grama nuo gegužės 1 d. bus
vykdoma Marąuette 10-tam
policijos distrikte ir 4 kituose
polic. distriktuose, bet ne Mar
ąuette Parke, kuris yra Chica
go Lawn, taigi 8-tame polic.
distrikte.
Dar 1991 m. Chicago Lawn
8-tas polic. distr., nors ir pakilus
nusikaltimų skaičiui iki 31%,
buvo priskaitomas prie vienų iš
pačių s a u g i a u s i ų
miesto
distriktų (Chic. Trib.). Tada
jame turėta 1,282 nusikaltimų
kiekvienam 100,000 gyventojų,
o miesto (citywide) nusikaltimų
vidurkis buvo 3,252 nusikal
timai kiekv. 100,000 gyventojų.
A l d o n a Šmulkštienė

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedrie Avenue
Chicago, IL 60629

T e l . (1-312) 776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
šeštad 9 v.r iki 1 vai d.

