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Priimtas deficitinis
Lietuvos biudžetas

JAV iš lėktuvų mes
pagalbą Bosnijos
kaimams

Trečiadienio žinios iš Lietuvos
Vilnius, vasario 24 d. —
Vakar Seime baigtas svarstyti
ir patvirtintas šių metų biu
džetas. Bendra jo suma kartu su
pajamomis ir išlaidomis sudarys
apie 106 bilijonus talonų. Mano
ma, jog biudžeto deficitas sieks
nuo 5 iki 6 bilijonų talonų.
Kai kurių finansų specialistų
nuomone (ji buvo pareikšta
specialioje laidoje per radiją)
realus deficitas bus žymiai
didesnis, nes pajamos ir išlaidos
skaičiuotos pagal skirtingas me
todikas.
Svarstant biudžetą Seimo
posėdyje išryškėjo labai rimtų,
principinių nesutarimų tarp
Seimo daugumos ir opozicijos —
Tėvynės santaros narių. Biudže
tas patvirtintas vardiniu bal
savimu: už — 68, prieš — 37,
susilaikė — 4, negaliojantys biu
leteniai — 2.
Prancūzijos gynybos
ministro vizitas
Lietuvos Krašto apsaugos
ministro Audriaus Butkevičiaus
kvietimu vasario 22-23 dieno
mis Vilniuje viešėjo Prancūzijos
Gynybos ministras Pierre
Joxe. Jis pasakė žurnalistams,
kad Prancūzijos gynybos minis
terija pradėjo ieškoti galimybių
bendradarbiauti su Lietuvos
krašto apsaugos struktūromis iš
karto po to, kai Lietuva pa
skelbė Nepriklausomybės atkū
rimo aktą. Oficialių ryšių
pradžia Prancūzijos gynybos mi
nistras laiko šiemet Rygoje
vykusį tarptautinį seminarą
Baltijos šalių saugumo klau
simais.
Per oficialią vakarienę, kurią
svečiui surengė Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, ir
per susitikimą su Krašto ap
saugos ministerijos vadovais
buvo aptarti Europos gynybos
bendrieji ir dvišalio bendra
darbiavimo karinėje srityje
klausimai. Pierre Joxe pasakė,
jog Europoje pastaruoju metu
pastebimas karinis spaudimas
besikuriančioms demokrati
nėms visuomenėms. Ryškiau
sias to pavyzdys — padėtis buvu
siose Jugoslavijos respublikose.
Mes turime kartu galvoti, pasa
kė jis, kaip šito išvengti.
Prancūzijos Gynybos minist
ras ir jį lydėjęs Lietuvos krašto
apsaugos ministras Antakalnio
kapinėse pagerbė žuvusiųjų už
Lietuvos nepriklausomybę at
minima, padėjo vainiką.
Saugumo komitete yra
įtariami KGB b e n d r a d a r b i a i
Vakar Seime, biudžeto svars
tymo pertraukoje Juozas Jano
nis perskaitė Seimo Nacionali
nio saugumo komiteto narių pa
reiškimą dėl jų pozicijos kitų
komiteto narių atžvilgiu. Trys
LDDP atstovai yra viešai įta
riami bendradarbiavimu su
KGB ir kol tai nebus teisiškai
įvertinta, pareiškimo autoriai
(B. Gajauskas, J. Janonis, A. Pa
tackas, S. Pečeliūnas ir A.
Stasiškis) toliau susilaiko nuo
dalyvavimo komiteto darbe ir
lieka tik stebėtojais.
Svarstoma Šleževičiaus
nominacija į premjerus
Adolfo Šleževičiaus kandi
datūra į premjerus yra aktyviai
svarstoma ir netrukus jis bus
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pristatytas Seimo frakcijoms,
pasakė LDDP laikinasis pir
mininkas Gediminas Kirkilas
BNS žinių agentūrai duotame
pasikalbėjime.
Pasak G. Kirkilo, LDDP Tary
bos narys A. Šleževičius turi
verslininko patirtį, neblogai
susipažinęs su Vakarų biznierių
veikla, yra neblogas diplomatas.
Jis, Kirkilo manymu, aktyviau
vykdys reformas, negu ankstes
niųjų vyriausybių vadovai.
A. Šleževičius, pabrėžia G.
Kirkilas, buvo nemėgstamas
valdžios viršūnėse stagnacijos
laikais, kai dirbo Lietuvos
Komunistų partijos Centrinio
komiteto žemės ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotoju ir vėliau,
kai Kazimieros Prunskienės vy
riausybėje buvo paskirtas žemės
ūkio ministro pirmuoju pava
duotoju. Kaip pavyzdys, nuro
domi Lietuvos Laisvės Lygos va
dovo A. Terlecko organizuoti pi
ketai prieš jį.
P a s k i r t a s ministro
pirmininko kanceliarijos
vadovas
Ministro pirmininko kancelia
rijos vadovu paskirtas Gedimi
nas Morkūnas vakar buvo pri
statytas vyriausybės darbuoto
jams.
Kauno Politechnikos institute
G. Morkūnas įgijo kelių staty
bos inžinieriaus, o Vilniaus uni
versitete — dar ir pramonės eko
nomisto diplomą. Vadovavo Vil
niaus paukštyno, vėliau — Vil
niaus (Pagirių) šiltnamių kom
binato statyboms. Ilgametis
pastarosios įmonės vadovas G.
Morkūnas ne naujokas ir vy
r i a u s y b ė s darbuose. P r i e š
tris dešimtmečius neilgą laiką
jis dirbo Lietuvos TSR Minist
rų taryboje.
K a n a d o s Raudonojo
Kryžiaus pagalba
Kanados Raudonojo Kryžiaus
draugija iš savo šalies vyriau
sybės gavo 2 milijonus JAV
dolerių, už kuriuos bus perkama
medikamentų Baltijos šalių li
goninių vaikų skyriams.
Vasario 20 dieną į Lietuvą at
vyksta Kanados Raudonojo Kry
žiaus ir Tarptautinės Raudono
jo Kryžiaus bei Raudonojo
Pusmėnulio draugijų federacijos
delegatai. Kartu su Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus atstovais
bus tariamasi, kaip geriau pa
naudoti pagalbai skirtas lėšas,
tikslinamas būtiniausių medi
kamentų sąrašas, derinami
organizaciniai klausimai.
Tai jau antroji Kanados
Raudonojo Kryžiaus pagalbos
Lietuvai akcija. Pernai dviem
„ B o e i n g " lėktuvais buvo
atgabenta medikamentų visoms
gydymo įstaigoms ir gimd3rmo
namams bei skyriams, aprūpin
tos būtiniausiais preparatais
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos gailestingosios medi
cinos seserys.

Danija rems Baltijos šalis
Danijos ambasadorius Lie
tuvai Dan Nielsen pasakė,
kad naujoji jo šalies vyriausybė
Baltijos šalių atžvilgiu laikysis
ankstesnės politikos ir teiks
joms visokeriopą pagalbą. Am-

VVashington, DC, vasario 23 vežimiais, kaip ir iki šiol, ši
d. (NYT) - Jungtinių Tautų JAV operacija tik pastiprins
generalinis sekretorius Boutros pagrindinį JT šalpos darbą ir
Boutros-Ghali antradienį pa tuo pakels tą darbą vykdančiųjų
reiškė remias prezidento Clin- ryžtą.
tono planą parašiutais iš lėk
Kai kurie JAV sąjungininkai
tuvų numesti maistą bei kitus bei JT pareigūnai privačiai
būtiniausius reikmenis rytinėje skundėsi, kad Clinton admi
Bosnijoje serbų apgultiems mu nistracijai sutelkiant visą savo
sulmonų miesteliams ir kai dėmesį į šią iš esmės simbolinę
mams, į kuriuos serbai nepra šalpos operaciją, ji nebematan
leidžia JT šalpos sunkvežimių. ti fakto, kad ten tebekariauSi operacija bus pilnai koordi jančios grupės atsisako grįžti
nuojama su Bosnijoje esančia JT prie derybų stalo, kad konflik
šalpos ir jos apsaugos operacija. tas būtų galutinai išspręstas.
Prezidentas Clinton dar neda JAV pareigūnai atsako, kad pa
vė įsakymo šią operaciją pra galbos teikimas visiems ten
dėti, bet numatoma, kad netru vargstantiems žmonėms paska
kus duos. J i padidins JAV tina pagrindinius konflikto
vaidmenį Bosnijoje vykstančia dalyvius grįžti prie derybų stalo
me kare, nors ir čia jos bus ne ir nebekariauti dėl pagalbą ve
kariavimo vaidmenyje, o hu žančių sunkvežimių praleidimo.
manitarinės pagalbos prista
tymo rolėje.
Techniškos problemos
JAV administracijos pareigū
nai pasakė, jog pagal susitarimą
Lėktuvais skraidinama pagal
su JT generaliniu sekretorium, ba turės būti labai ribota, nes
JAV lėktuvų pilotai, skraidi- dabartinis planas mesti siuntiJAV valstybės sekretoriui Warren Christopher (trečia iš kairės} pirmadieni atskridus j Kuwait ą,
jj pasitiko Kuwaito užsienio ministras šeikas Sabah al-Ahmad ai Sabah. Iš ten jis tą pačią diena
nantys pašalpos siuntas, gaus nius parašiutais iš didelio
sraigtasparniu nuskrido i Libaną, kur jis gavo ir jų pntarimą vėl pradėti Artimųjų Rytų taikos
įsakymus iš JAV karininkų, bet aukščio, kad lėktuvu nešaudytų
derybas. Jos tuo tarpu nutrūkusios dėl vis neišsprendžiamos iš Izraelio deportuotųjų palestiniečių
visa veikla bus koordinuojama miestus apgulę priešininkai,
padėties.Dėl jos su W. Christopher susitikusi palestiniečių delegacija pareiškė negrįšianti prie
su Jungtinių Tautų Aukštąja turi savų pavojų. Kariuomenės
derybų stalo, kol Izraelis negrąžins deportuotųjų.
-Komisija Pabėgėliams ir JT Ap ekspertai sako. kad siuntinių
saugos Pajėgomis, kurios šiuo metimas iš 10,000 pėdų aukš
Morillon asmeniškai susitikus metu prižiūri visą JT teikiamą čio gerokai sumažins meti
mų tikslumą. Pagal standartinę
su nacionalistų serbu vadais, kad pagalbą tame regione.
jie praleistų tą vieną konvojų. Pagalba ne tik musulmonams Pentagono nustatytą procedūrą
tokiems metimams, metimai
Bet netrukus konvojus atsidū
Iš pradžių buvo planuojama turi būti vykdomi iš 1,000 pėdų
rė prieš kitas kliūtis — spro pagalbos siuntas numesti tik į
gimas buvo išmušęs didžiulę serbų apsuptus musulmonų kai aukščio, didžiuliai maisto ir
duobę kelyje, tad JT kariuo mus, kur yra apie 20.000 žmo vaistų kroviniai pataikytų į
menės inžinieriai turėjo kelią nių. Bet dabar, norint neužgauti numatytas vietas, o ne ant
Sarajevo, Bosnija-Herzego- kaimų, matyt norėdami tuo
pataisyti. Po 36 valandų, at serbų, svarstoma siuntas mesti žmonių ar jų namų kaimeliuose,
vina, vasario 21 d. (NYT) — būdu priversti musulmonus iš
vykus kelio taisymo kadrui ir ir į kroatų bei serbų gyvena ar nepakliūtų ne tiems, kuriems
Savaitę po išvykimo J T sunk tų apylinkių išsikraustyti. Prieš
pradėjus dirbti, mašinos ir vėl mus, priešininkų apsuptus kai skirti. Net ir iš 5.000 pėdų
vežimių konvojus, vežantis dešimt dienų Bosnijos vyriau
turėjo laukti, kol minos bus neu mus bei miestus. Matyt, norė aukščio metamų siuntinių tiks
maisto, aprangos ir vaistų serbų sybė, susidedanti iš musul
tralizuotos. Ir taip pagaliau po damas sumažinti galimybę, kad lumas negali būti užtikrintas.
apsuptam musulmonų gyvena monų, nutarė Bosnijos musul
Tai, kad JAV administracija
savaitės dešimt sunkvežimių serbai šaudytų į žemai skren
mam miesteliui, pagaliau pasie monų padėtį padaryti iššūkiu
nutarė
dėl JAV lėktuvų saugmo
atvažiavo 200 mylių kelią iš dančius transporto lėktuvus,
kė savo tikslą, tuo išgelbėdamas Jungtinėms Tautoms, uždrausir, norint neįsivelti į karą,
Sarajevo į šią apylinkę.
prezidentas
žada
taip
modifi
tuos žmones nuo bado.
paaukojo
siuntinių metimo tiks
dama visas šalpos siuntas į
Bosnijos
prez.
Alija
Izetkuoti
planą,
ir,
turėdamas
tą
lumą,
kelia
klausimą, ar iš viso
Su konvojum važiavęs šalpos Sarajevą, jei serbai ir toliau
begovič
jau
buvo
pranešęs,
galvoje,
jis
reporteriams
pasakė,
JAV turėjo imtis šio žygio,
pareigūnas Larry Hollingvvorth nepraleis šalpos ~:untų rytinėje
kad nuo antradienio vėl Įeisiąs jog ši JAV karo pajėgų vykdoma žinant kokia maža galimybe,
radiju pasiuntė žinią į JT bazę Bosnijoje.
pradėti šalpos siuntas Sarajevo šalpos skraidinimo operacija kad pagal dabartinį planą
Sarajeve, kad apie 150 gyvento
Tad sekmadieni Zepa pasiekęs miesto 380,000 gyventojų.
neturėsianti jokių „kariavimo šalpos siuntiniai pasieks tuos,
jų išsirikiavo pakelėse, džiū konvojus buvo lyg visos padėties
Šalpos pareigūnas Sarajevo implikacijų".
kuriems jie taikomi. Bet aukš
gaudami ir sveikindami j Zepa rodiklis. Kol jis stovėjo pakelėje,
mieste
pripažino,
jog
sunk
JAV
pareigūnai
pasakė,
jog
iš
tas administracijos pareigūnas,
kalnų apylinkę atvykusius serbams neleidžiant j a m
sunkvežimius, atvežusius 65 pravažiuoti į savo tikslą, visa vežimių pravažiavimas iki Zepa pradžių buvo galvojama šalpą informavęs spaudą apie šią
tonas maisto bei medicinos reik šalpos situacija Bosnijoje stovėjo buvo daugiausia simbolinis skraidančius transporto lėktu misiją, paaiškino, jog Pentagono
menų. Tai buvo tik antroji tokia aklavietėje, bet kadangi jis laimėjimas, bet ir taip jis turįs vus lydėti JAV naikintuvais-lėk pareigūnai apskaičiavo, jog pa
siunta, pasiekusi šią apylinkę pagaliau pasiekė tikslą, tai ir svorį. Daugelis JT pareigūnų tuvais, bet to buvo atsisakyta, kankamas skaičius siuntinių
per 11 mėnesių vykstantį karą. visa šalpos operacija Bosnijoje Sarajevo mieste bijojo, kad JT norint išvengti susišaudymo pro vistik pasieks savo taikinius,
Saugumo Taryba neįsakytų vokacijų. Vieton to, transporto net ir iš 10,000 pėdų aukščio.
Jau beveik metai nacionalistų vėl laikoma veikiančia. Bet jie
ginklais prasiskinti kelią į lėktuvai skris priešlėktuvinei
Jis tačiau pripažino, kad
serbų milicininkai darė, ką tik pagaliau pravažiavo, tik vy
pagalbos
reikalingas
vietoves.
artilerijai
nepasiekiamame
efektyviausia
pagalba pasieks
galėjo, kad tik jokia šalpa nepa riausiam J T generolui Bosnijo
Gen.
Morillon
yra
pareiškęs
aukštyje.
žmones tik sunkvežimiais, bet
siektų jų apsuptų musulmonų je, prancūzui Įeit gen Phillippe
nuomonę, jog toks ėjimas tik
priminė, kad šios operacijos ima
Nejtrauks JAV į karą
iššauktų ilgai užsitęsiantį karą
masi dėl to. kad paskutinėmis
basadorius Nielsen tai pareiškė, vos tekstilės ir medžio apdirbi tame krašte. Tad, pasiekus Ze
keliomis savaitėmis buvo pra
pa, vėl yra viltis šalpos pri
Paklaustas, ar ši operacija dėti dideli trukdymai tų sunk
susitikęs su Lietuvos ministru mo pramonės šakas.
statymo problemas taikiai neįtrauks JAV-jų į neišbren vežimių pravažiavimui ir tad
pirmininku Bronislovu Lubiu.
damą pelkę, prez. Clinton reikėjo rasti priedinių priemo
Ambasadorius patvirtino, kad
Lietuvos parama Lenkijos spręsti.
atsakė: „Jokiu būdu, nes dabar nių pagalbai pristatyti.
Danija skiria Baltijos valsty
lietuviams
bėms 10 milijonų JAV dolerių
Kyla pasikėsinimai mūsų planuojama operacija yra
labai skirtinga nuo karinės. Jis
vaistams pirkti ir apie 50
Lietuvos vyria.: ybės lėšomis
prieš kitataučius
paaiškino, kad Me skrydžiai bus
milijonų dolerių kreditų, už ku bus pastatytas k u tūros centras
riuos jos galės įsigyti muitais Lenkijos mieste ; ie Seinuose.
KALENDORIUS
Bona. Vokietijoje pernai de grynai humanitariniai, ir jų
neapmokestinamų prekių.
Seinuose bei į apylinkėse šiniųjų sparno kraštutinieji skaičius bus „labai ribotas".
„Jokių problemų nebus", tarė
Vasario 25 d.: Justas. Vik
Pokalbyje dalyvavęs Danijos gyvena didžia ia lietuvių įvykdė 2.280 užpuolimų prieš
pramonininkų konfederacijos kolonija. Kultu" centre bus svetimšalius. Užpuolimų metu JT gen. sekr. Boutros-Ghali, toras. Margiris. Rasa. Regiman
viceprezidentas Hans Jorgens įrengta koncertu -alė, studijos žuvo 17 žmonių. Tai dukart dau turėjęs vienos valandos susi tas.
prieš tikimą su prez. Clinton Baltuo
Vasario 26 d.: Aleksandras.
pasakė, kad prie tiesioginių saviveiklos kolek vvų repetici giau pasikėsinimų
abipusiškai naudingų ekonomi joms, nedidele si ustuvė. vieš- kitataučius negu buvo 1991 siuose rūmuose antradienį. Izabelė. J o g i n t a s . J o r ū n ė .
metais. Vokiečių vyriausybė Nors jis anksčiau buvo išreiškęs Aurime.
nių ryšių su Baltijos šalimis būtis bei patalp< - -dministraci
būkštavimą, kad JAV operaci
aiškina, kad užpuolimai vyksta
plėtojimo galėtų prisidėti ir jai.
Danijos pramonininkų konfede
ORAS CHICAGOJE
Lietuvos Kultūr s ir švietimo spontaniškai, nebuvo iš anksto ja gali pakenkti sunkvežimiais
pristatomai
pašalpai,
dabar,
kai
planuojami,
daugiausia
vykdyti
racija, vienijanti apie 4.500 ministerijai pa> -ta tartis su
įmonių, kurios disponuoja 70^ Lenkijos švieti" ministerija nepilnamečiu'tik 2 ^ užpuolėjų gavo užtikrinimus, kad viskas
Ketvirtadieni saulė tekėjo
bus
pilnai
koordinuojama
su
JT
buvę
daugiau
kaip
30
metų
šalies apyvartinio kapitalo.
6:34, leisis 5:36. Temperatūra
dėl lietuviško
kų darželioDan Nielsen ir Hans Jorgens lopšelio, prari
mokyklos. amžiaus). Taip pat tvirtinama, operacijomis Bosnijoje, ir kad dieną 25 F (- 4 C>. debesuota,
siuntos bus skraidinamos JT vėjuota, gali snigti, naktj 15 F
pareiškė, kad Danijos vyriau profesinės žemr' • stės mokyk kad užpuldinėjimai gerokai
leidimu, jis neįžiūri jokių prob (- 9 C).
sumažėjo,
kai
Vokietijos
gyven
sybės ekonominių ryšių skatini los Seinų lietm ia is įsteigimo.
lemų.
Penktadienį saulė tekės 6:33.
mo fondas irgi galėtų remti kai vadovėlių lietuv i kalba lei- tojai pradėjo ruošti masines
demonstracijas
ir
pasisakyti
Kadangi
didžiausia
dalis
pa
dybos
ir
kitokn
šiek tiek šilčiau, apsiniaukę ir
kurias dvišales programas, pir
kultūrinės
prieš kitatmnu a^pnofimus.
galbos tebebus pristatoma sunk- gali snigti.
miausiai modernizuojant Lietu paramos.

Šalpos konvojrs
pasiekė tikslą rytjftėje
Bosnijoje
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niui žinių santrauka, kurią
paruošia Antanas Zaparackas ir
Eugenijus Miciūnas. Programos
pranešėjai yra Algis Lapšys, Ed
vardas Skiotys ir Algis Zaparac
kas.

DETROIT, MI
DISKUSIJOS
APIE LIETUVOS
PERSPEKTYVAS

Sekmadienį, vasario 28 d.,
12:30 vai. p.p. Šv. Antano para
VALDO ADAMKAUS
pijos patalpose vyks diskusijos
PASKAITA
apie Lietuvos perspektyvas po
prezidentinių rinkimų. Diskusi
Neseniai sugrįžęs iš Lietuvos,
jose dalyvaus Hillsdale politinių Valdas Adamkus atvyksta į
mokslų profesorius Aleksandras Detroitą, kur pasidalins įspū
Štromas ir Oakland universite džiais apie vykusius Lietuvos
to istorijos profesorius Leonar Respublikos prezidento rinki
das Gerulaitis. Diskusijas ren mus. Jis vadovavo ambasado
gia Lietuvių Žurnalistų sąjun riaus Stasio Lozoraičio, Jr., rin
gos Detorito skyrius, vadovau kiminei kampanijai. Po paskai
jamas Mykolo Kizio.
tos bus galima klausti klausi
mus. Šis įdomus susitikimas su
Valdu Adamkumi įvyks kovo
KAZIUKO MUGĖ
mėn. 5 d., penktadienį, tuoj po
„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų pamaldų, 7:30 vai. vak. (ne 7
skautės ir skautai kruopščiai vai., kaip kad buvo skelbiama
ruošiasi Kaziuko mugei, kuri anksčiau), Dievo Apvaizdos lie
bus ateinantį sekmadienį, kovo tuvių parapijos kavinėje. Detroi
7 d., Dievo Apvaizdos Kultūros to Lietuvių Sporto klubas „Ko
centre. Kadangi šiais metais vas" visus pavaišins kokteiliais.
taip pat švenčiamas Lietuvos Įėjimas — auka. Paskaitą ruošia
Skautų sąjungos deimantinis JAV Lietuvių Bendruomenės
Michigan apygarda. Visi malo
jubiliejus, visi buvusieji „Gabi
jos" ir „Baltijos" tuntų nariai niai kviečiami dalyvauti.
kviečiami pašvęsti sekmadienio
Ambasadoriaus Stasio Lozo
popietę dalyvavimui Kaziuko raičio, Jr., kandidatūrai paremti
mugėje. Pirmoji Kaziuko mugė Michigane buvo surinkta 5,187
Detroite suruošta 1958 metais. dol. Aukos buvo renkamos Die
Visi kviečiami ir laukiami.
vo Apvaizdos ir Šv. Antano pa
rapijose Detroite, Grand Rapids
ir Lansinge.
JONAS URBONAS
LR.

Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St.,
Chicago. IL 60629
Pašto išlaidas malinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
nesiunciami Ant DRAUGO prie Jciekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata mokama i i ankato
metams 4 metų
USA
Kanadoje ir kitur ( U S A dol)
U S A . savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt laida
U SA dol ) savaitinis

$45
$50
$30

$25
$30
$25

$50

$30

$25

Vasario 16-tos minėjimo D e t r o i t e d a l i s prezidiumo. I š k. — Invokacija k a l b a k u n . Alfonsas B a 
b o n a s , g a r b ė s svečiai - J A V Kongreso atstovas J o s e p h K n o l l e n b e r g ir jo ž m o n a , A s t a K l e i z i e n ė
ir L i e t u v o s G a r b ė s k o n s u l a s Čikagoje Vaclovas Kleiza. Scenoje - solistė V i d a D i r g e l a i -

. Administracija dirba kasdien
nuo 8 3 0 iki 4 30. šeštadieniais
,. ,

• R ^ i j a straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš

tė-Milmantienė.

^ R e d a k c i j a dirba kasdien nuo
8 30 4:00; šeštadieniais nedirba

***** susitarus Redakcija už
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus

Nuotr. J o n o

Urbono

prašymą

KOVO 11 D. MINĖJIMO
PRELEGENTAI

NETEKO BROLIO

RENKAMOS AUKOS
A.a. Petras Urbonas, sulaukęs
JAV LIETUVIŲ
70 m. amžiaus, mirė Panevėžy
Audronė Tamulionytė
BENDRUOMENEI
je vasario 18 d. Po bažnytinių
Audronė Tamulionytė, direk
apeigų vasario 20 d. buvo palai
Šiuo metu JAV Lietuvių torė H.R.S. Strategies filialo
dotas Panevėžyje. Giliam nuliū Bendruomenės Detroito apylin
Lietuvoje, moko, kaip pritaiky
dime paliko žmoną Anelę, sūnų kė renka aukas Krašto valdybos
ti žmonių galimybių panaudoji
Juozą ir dukrą Onytę, brolį veiklai paremti. Kaip jau dau
mo teoriją praktikoje. Daugiau
Joną Urboną ir jo šeimą, gyve geliui yra puikiai žinoma, Kraš
kaip dešimtį metų jos firmos
nančius Clawson, Michigan. to valdyba veikia įvairiose sri
specialistai kuria specializuotas
Broliui Jonui, negalint laidotu tyse: visuomeninių reikalų, kul
programas pramonei ir kitoms
vėse dalyvauti, šv. Mišios už ve tūros ir švietimo, religinėje, so
veiklos sritims.
lionį laidotuvių dieną buvo au cialinėje, organizacinėje ir jau
Audronė Tamulionytė, gimusi
kojamos Dievo Apvaizdos baž nimo reikalų srityje. Ši daugia
Lietuvoje, užaugusi ir baigusi
nyčioje, Southfield, Michigan.
šakė veikla pareikalauja nema sociologijos mokslus magistro
žai išteklių, ypač, kai ir LB laipsniu Detroite, beveik pus
įstaigai VVashingtone tenka būti metį teikia paslaugas, prieina
PALAIDOTA
pagrindiniu
mūsų išeivijos in mas Lietuvos įmonėms, fir
D. MARČIŠAUSKIENĖ
teresams atstovaujančiu orga moms, bankams ir visiems besi
Vasario 18 d. Detroite mirė nu. Įstaigai vadovsuja detroitie- domintiems optimaliu žmonių
a.a. Dana Marčišauskienė. Va tė Asta Banionytė. Jos darbo są galimybių panaudojimu.
sario 24 d. buvo aukojamos šv. lygos yra žymiai p.sunkėjusios,
Kovo 14-tą dieną per Kovo
Mišios už velionės sielą Ange- nes VVashingtone užsidarė
11-tos minėjimą Dievo Apvaiz
lica bažnyčioje, Allen Park, VLIKo įstaiga ir veiklą nutrau
dos Kultūros centre 12:15 vai.
Michigan. Velionė paliko sūnų kė Lietuvių Informacijos cent
p.p. Audronė Tamulionytė pa
Joną, marčią Carol Markus, du ras. Tikimasi, kad Detroito apy
teiks trumpą pranešimą apie
vaikaičius ir dukrą dr. Marytę linkės lietuviai Lietuvių Bend
privatizacijos vyksmą Lietuvoje.
Markus, gyvenančią Chicagoje. ruomenės reikalų svarbą supras
ir savo dosniomis aukomis pa
rems. Aukas galima įteikti
A.A. VERONICA BURDA
kiekvieną sekmadienį Dievo
Vasario 20 d. Oakvvood ligoni Apvaizdos lietuvių parapijoje
nėje, Dearborn, Michigan, mirė Algiui Bražėnui ir Juozui Maa.a. Veronica Burda, sulaukusi tekūnui, Šv. Antano parapijoje
75 metų amžiaus. Ilgametė Šv. — Vytautui Kutkui.
Antano parapijos narė. Giliam
Liuda Rugienienė
nuliūdime paliko brolį Peter
Burdą. Po gedulingų šv. Mišių
Šv. Antano bažnyčioje vasario
KOVO 11-SIOS MINĖJIMAS
24 d. buvo palaidota Holy Cross
kapinėse, Detroite. Laidotuves
tvarkė laidotuvių direktorė YoKovo 14 d. Detroite ruošia
landa M. Zaparackienė.
mas Kovo 11-tos Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbimo minėjimas. Tai bus atGAVĖNIOS MINTYS
šventimas jaunimo įnašo Lietu
R A D I J O BANGOMIS
vos išsilaisvinimo pastangose ir
Gavėnios penktadieniais Šv. didžiosios mūsų viltys ateityje. Vėjas Gabrielius Liulevičius
Kalbėtojais pakviesti jauno
Antano parapijos klebonas kun.
sios
kartos atstovai — Vėjas LiuAlfonsas Babonas kalbės per
Gimęs Čikagoje 1966 m.
„Lietuviškų melodijų" radijo levičius ir Darius Sužiedėlis. Lankęs University of Chicago,
valandėlę 4 vai. p.p. išWPON- Pranešimus pateiks Audronė kur studijavo istoriją. Paskuti
AM, banga 1460. Šios susikau Tamulionytė, dr. Kastytis Kar niais kolegijos metais parašyta
pimo programos yra skiriamos velis ir Marius Katilius Boyds- tezė apie ankstyvo 19-to am
ypač tiems lietuviams, kurie dėl ton.
žiaus vokietį revoliucijonierių
Meninę dali atliks Asta Jur- buvo premijuota atžymėjimu
sveikatos ar amžiaus negali lan
kyti savo bažnyčių.„Lietuviškų gutytė, „Audinys", Sheila ir geriausiai tezei Europos istori
melodijų" radijo valandėlė yra Marius Gražuliai, Gytis Liule- jos tema. Paskutiniais kolegijos
transliuojama antradieniais ir vičius ir Vytas Čiuplinskas. Mi metais, stojant į aspirantūrą,
penktadieniais nuo 4 iki 5 vai. nėjimą praves Rima Idzelytė ir jam buvo įteikta Mellon FeOovrp.p. Antradieniais yra transliuo Mėta Landytė. Visi labai kvie ships in the Humanities stipen
jami adv. Povilo Žumbakio ko čiami.
dija. Šiuomet baigia aspirantū
LB Detroito ros studijas University of Penn
mentarai. Programose taip pat
apylinkės valdyba sylvania iš vokiečių istorijos.
teikiama Vilniaus radijo užsie

l

3 mėn

$80
$90
$45

«

Dabar ruošia savo disertaciją
apie kaizerinę okupaciją ir jos
režimą Lietuvoje ir kitur ryti
niam fronte pirmo pasaulinio
karo metu 'vadinamas „OberOstlandas". Praėjusius metus
su vokiečių D.A.A.D. (German
Academic Exchange Service)
stipendija praleido Vokietijoje ir
Lietuvoje, tyrinėdamas Freiburg im Breisgau, Bonnos, Ber
lyno ir Vilniaus archyvuose.
Gavęs doktorato laipsnį, tikisi
dėstyti universitete, Amerikoje.
Vėjas yra studentas ateitinin
kas, talkina moksleivių sąjun
gai Padėkos dienos ir Žiemos
kursų programos ruošai ir rašo
studentų sąjungos leidiniui
,,Gaudeamus", dienraščiui
„Draugui" bei kitiem lietuviš
kiem leidiniams.
Pensilvanijos universitete pa
dėjo suorganizuoti Penn Lithua
nian Cukmral Society „Vytis",
kuri bando pritraukti visus,
kurie rūpinasi ar turi simpatijų
Lietuvai, nepaisant jų kilmės.
Moko istoriją Philadelfijos
Vinco Krėvės šeštadieninėje
mokykloje.

Pabaltiečių Komitetu (Joint :Baltic American National Com- i
mittee) ir JAV Lietuvių Ben
druomenė. Šios organizacijos .
ruošdavo informacinę medžiagą
apie Lietuvą ir Baltijos valsty
bes JAV Kongresui bei valdžios
atstovams, palaikė plačius ry
šius su Amerikos pabaltiečių
visuomene, ir surengė semina
rus informuoti Amerikos pabaltiečius apie politinę veiklą
Vašingtone. D. Sužiedėlis yra
aktyviai įsijungęs į išeivijos
lietuvių jaunimo veiklą. Nuo
1987 m. iki 1989 m. jis buvo

Vyčių veikla
141-MOJI B R I D G E P O R T ,
CT, LIETUVOS VYČIŲ
KUOPA
• <> t»i

Džiaugiamės ^ gavę k u n .
Valkavičiaus autografą pa
skutiniojoje jo parašytoje kny
goje, istoriniame veikale. Elena
ir Juozas Janiūnai dalyvavo
Maldos dienoje Lietuvos inten
cija, rugsėjo mėnesį vykusioje
Hartfordo miesto Šv. Juozapo
katedroje. Mišias atnašavo
arkivyskupas ir 20 lietuvių
kunigų. įvairiom organizacijom
buvo atstovaujama vėliavomis
katedroje, o Mišių giesmes
giedojo jungtinis Connecticut
valstijoje esančių lietuvių
parapijų choras. Pamoksle arki
vyskupas šiltai kalbėjo ir
pagyrė Vilniaus arkivyskupą
Audrį Bačkį, kurį jis pažino
nuo studentavimo dienų, net
dalyvavo jo i arkivyskupus
pakėlimo iškilmėse Romoje. Šiai
dienai prisiminti buvo palikta
dovanėlė Hartfordo mieste —
Kryžių kalno modelis. Tai Juozo
Darius A. Sužiedėlis
Ambrozaičio ir žmonos bei Au
Dariui A. Sužiedėlis gimė gustino Manelio kūrinys, įteik
1968 m. Vašingtont. P. Sužie tas Connecticuto valstijos lietu
dėlis baigė pradinę ir vidurinę viams katalikams. Prireikėjo
mokyklą JAV-ose, o nuo 1983 net šešių vyrų šį kūrinį įnešti
m. lankė Vasario 16-osios lietu bažnyčion. Prieš Mišias arki
vių gimnaziją Huettenfelde, Vo vyskupas kalno modelį palai
kietijoje. Lietuvių gimnazijoje mino ir apibarstė žeme, atvežta
mokėsi lietuvių kalbos, Lietu iš tikrojo Kryžių kalno. Connec
vos istorijos ir šiuolaikinės ticuto lietuviai katalikai kvie
lietuvių literatūros. Sugrįžęs į čia visas parapijas šiame kalne
Jungtines Valstijas, D. Sužiedė pastatyti kryžių.
lis pradėjo savo studijas Ameri
Juozas Janiūnas pranešė apie
kos Katalikų Universitete, Va paskutiniuosius įvykius Lietu
šingtone, 1989 m. įgydamas voje, jų tarpe ir numatoma po
politiniu mokslų bakalauro piežiaus apsilankymą Lietuvo
laipsnį.
je, Latvijoje ir Estijoje 1993-jų
1986 m. vasarą Amerikos Ka metų rugsėjo mėnesį. Viliamės;
talikų Universiteto rekomen kad iki to laiko rusų kariuo
dacija D. Sužiedėlis dalyvavo menė bus pasitraukusi iš Pabal
United States Information tijo kraštų.
Mūsų parapija surengė bingo
Agency (USIA) organizuotoje
vokiečių kalbos praktikantų balių lapkričio 22-rą dieną.
programoje Vokietijoje, kur dir Kadangi tai vienintelis metinis
bo su Bonos Universiteto stu parapijos iždui papildyti ren
dentų organizacijomis ir Miun ginys, Lietuvos Vyčiai noriai su
cheno miesto taryba. 1988 m. kitomis organizacijomis prisi
pavasarį D. Sužiedėlis lankė Ii dėjo jį įgyvendinti. Be to, kuopa
tuatustikos ir rusų kalbos kur paaukojo 100 dol. šio renginio iš
laidoms padengti.
sus Vilniaus universitete.
Aldona Marcavage,
Darius Sužiedėlis yra dirbęs
Vertė
su Amerikos pabaltiečių organi
zacijomis, tame tarpe Amerikos Aleksandras Pakalniškis,..! r.

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininku, o nuo 1991 m.
gruodžio mėnesio yra Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dybos narys.
Nuo 1990 m. liepos mėnesio
iki 1991 m. vasaros D. Sužiedė
lis dirbo Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio
padėjėju. Per šiuos reikšmingus
metus D. Sužiedėlis dirbo pir
mininko sekretoriate prie oficia
lios korespondencijos ir padėjo
rengti vizitų programas užsie
nio delegacijoms.
Nuo 1991 m. rugpjūčio mėne
sio Darius Sužiedėlis dirba
Lietuvos diplomatinei tarnybai,
pradžioje Lietuvos Ambasadoje

Vašingtone, o nuo 1991 m.
rugsėjo mėnesio dirba patarėju
Lietuvos Nuolatinėje Misijoje
Jungtinėms Tautoms.
Darius Sužiedėlis atstovavo
Lietuvai J u n g t i n i ų t a u t ų
,,Žemės Konferencijoje" Rio de
Žaneire, Brazilijoje 1992 m.
birželio mėnesį ir yra atstova
vęs Lietuvos valstybei daugelyje
tarptautinių pasitarimų New
Yorke
Kab. t a i . (312) 585-0348;
Raz. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 6 3 r d St.
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
6-9; antr 12-6. penkt 10-12; 1-6.
Kab. t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2 4 3 4 W . 71 Stw—t, Chicago
Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr.. ketv., penkt nuo 12 iki 3 v.p p.
10401 S. Robarts Rd.. Palos Hllls, IL
T a i . 7 0 8 - 5 9 8 - 4 4 3 0 (veikia 24 vai.)
Pirm., a n t r , ketv.. penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.
K a b . 312-735-4477;
Raz. (708)248-0067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
C R A W F O R D MEDICAL BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W 95 St. Tai. (708) 4220101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p.p -7 v.v antrd 12:30-3 v p e
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p..
penkt ir sestd 9 v r -12 v p.p.
6132 S. Kstfrts Ava., Chicago
(312) 778-8969 arba (312) 480-4441

DR. K. A. JUČAS
O D O S LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO O D O S AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5 5 4 0 S. Pulaskl Road.
T a i . (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr. penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v.
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
T a i (312) 476-2112
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills I I
T a i . (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tai. k a b i n e t o Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S o . SOth A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p.p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL
T e l . 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurat. IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 W 7 l a t Street
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9 12 Penkt 2-7

VIDAS J . N E M I C K A S , M . D .
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ave.,
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2
Cardlac Dlagnoala, Ltd.
Marquetta Madlcal Bulldlng
6 1 3 2 S. Kadzla
Chicago, IL 60629
Tai. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kadzla, Chicago. III.
Tai. (312) 925-2670
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 6 0 1 2 0
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robarts Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.
Tai. (708) 5 9 8 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71 st St.
Tai. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v.v
Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Straat
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
šešt pagal sus'tanmą
Kabineto tai. (312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545

EOMUNDS VIZINAS, M.D. S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer A v e . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
T e l . (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Csnter
Napervllle Campus
1020 E. Ogden A v e . , Sulte 3 1 0 ,
Napervllle IL 60563
T e l . 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. tel. 312-586-3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS
• 7 4 5 W. 63rd St
Vai. pirm. antr
šeštadieniais

IR CHIRURGAS
. Chicago. IL 60638
ketv ir penkt. 3-6;
pagal susitarimą

v

„Homo sovieticus"

LIETUVA IR LAIKAS
Skaitome spaudoje nusiskun ta idėja. Nesigilinant į visus
dimus apie lietuvius Lietuvoje. knygoje minimus lietuvius
Skundžiamasi, kad sunku juos marksistus, tenka čia paryš
suprasti. Ypač įsižeista dėl bal kinti dviejų draugų atvejį.
Jonas Šimkus ir Kostas Kor
savimų. Pasigirdo balsų, ragi
nančių nutraukti santykius su sakas, abu iš jaunystės vienmin
čiai draugai. Dar jaunuoliais
tėvyne.
Laikas yra didelis juokdarys. būdami, pasirinko savo gyveni
Kas neina su laiku, paliekamas mo tikslą — marksizmą. Jie,
gyventi praeitimi. Lietuviams keli vienminčiai, 1930 metais
išeiviams laikas buvo itin pra įsteigė „avangardinį" žurnalą
gaištingas. Geležinė uždanga „Trečias frontas". 1931 m.
už
per ilgai neleido laisvai lankyti Lietuvos vyriausybė,
tėvynės, sunku buvo pažinti ir skleidimą revoliucinių įdėjų
suprasti ten įvykusius buitinius žurnalą uždarė. Tarybiniais
bei dvasinius pasikeitimus. Lai laikais abu draugai iškilo į
ko tėkmėje vieni nuo kitų to- aukštumas.
1949 m. rudenį išėjo iš spau
lome ir šiandien esame daug
dos Korsako parašyta knyga:
kuo skirtingi.
Didžioji išeivių masė paliko „Literatūra ir kritika". Partijos
tėvynę vėlyvą 1944 m. vasarą, cenzoriai rado knygoje didelius
maždaug prieš 49 metus. Taigi, ideologinius nukrypimus. Gan
kai tą atmintiną vasarą didžioji dai pasiekė Korsaką, kad jam
lietuvių banga išsiliejo vakarų gresia Sibiras, nes neseniai
link, dabartiniai Lietuvos vals panašiai atsitiko su estu li
tybės vyrai ir moterys dar nebu teratūros kritiku. Korsakas bai
vo gimę arba vystykluose var liai laukė visuotinio rašytojų
suvažiavimo, kuriame turėjo
tėsi.
Girdėjom tvirtinimą, kad šim įvykti viešas knygos pasmerki
tą kartų pakartotas melas virs mas. Suvažiavime žiauriausias
t a tiesa. 1944 m. vystykluose ir negailestingiausias Korsako
palikti Lietuvoje žmonės augo, kaltintojas buvo Jonas Šimkus.
brendo ir mokslinosi ypatingo Korsakas labai nustebo, nes ne
je aplinkumoje ir ypatintingose sitikėjo iš savo beveik geriausio
sąlygose. Jiems visą laiką buvo draugo to susilaukti. Kad iš
kalamos lietuviams svetimos vengtų Sibiro, arba kaip tada
idėjos. Jaunimas, baigęs viduri vadinta represijos, Korsakas
nius ir aukštuosius mokslus, sa turėjo viešai išpažinti padarytas
vo baigimo pažymėjimuose pir klaidas. 1950 m. spalio 12 d.
moje vietoje turėjo turėti gerus Korsakas viešoje tribūnoje,
pažymius iš šių dalykų: komu mušdamasis į krūtinę, pripažino
nistų partijos istorijos, marksis- visus jam mestus kaltinimus ir
tinės-leninistinės filosofijos, pasižadėjo dar labiau apsišar
mokslinio ateizmo pagrindų, vuoti marksizmo-leninizmo
mokslinio komunizmo. Žmonės, mokslu.
Korsakas, iki tol laikytas
augę, brendę ir marksistiniu do
rovės „mokslu" auklėti, daug svarbiausiu tarybinės Lietuvos
kuo skiriasi nuo vakariečių. To marksizmo ideologu, buvo pa
kie buvę tarybiniai piliečiai daž kirstas iki pat šaknų. Šis įvykis
nai vakaruose yra vadinami jį galutinai įtikino, kad mark
sizmas yra tik raudonas burbu
„Homo Sovieticus".
Lietuvių išeivių aimanos apie las. Jis pamatė, kad tarp „Homo
sunkumus pažinti savo tėvynai Sovieticus" žmonių tikra drau
nius yra teisingos. Gerai aptar gystė neįmanoma, o išdavystė
ti sovietinėje sistemoje išaugin lengvai pateisinama. Sovietų
tą „Homo Sovieticus" tipo žmo pilietis, įvilktas į raudoną
gų reikia platesnės apybraižos. įsivaizduojamą rūbą, gyvena ne
Lengviau aptariami pereinamo tikru gyvenimu.
Mūsų k r a š t e mažiausiai
jo „Homo Sovieticus" tipo žmo
nės, kurie augo ir mokslinosi marksizmas palietė sodiečius ir
Nepriklausomoje Lietuvoje, bet, jų vaikus. Ūkininkai, suvaryti
nepritapę prie jos, pasirinko į kolektyvinius ūkius, geriau
siai išsilaikė lietuviškame ap
marksizmą.
Halina Korsakienė, jau jau dare. Mokslo siekiantiems savo
nystėje apsvaiginta savo būsimo vaikams jie sugebėjo perduoti
vyro Kosto Korsako marksisti doras senojo lietuviško sodžiaus
nėms idėjomis, 1991 m. išleido gyvenimo tradicijas.
Visai nepaliesti marksizmo
knygą: „Namas, kuriame gyve
yra
lietuviai-sibiriokai. Kai
nome". Ji smulkiai aprašo pir
laiko
tėkmė nuplaus Lietuvą
muosius lietuviškus „Homo So
vieticus" žmones, kurie anuo nuo visų svetimybių ir išrengs
metu „garbingai" parvežė Sta visus likusius lietuvius iš rau
lino saulę į Lietuvą. Visų jų gy donų „Homo Sovieticus" rūbų,
venimas buvo neįprastas, ir jų tik tada prasidės tikras pavasa
dauguma savo gyvenimo saulė ris Lietuvoje.
J . Dunčia
lydyje nusivylė savo pasirink

LAISVĖ KAINUOJA
DR. ALGIRDAS V. KANAUKA
JAV aviacijos majoras
Turėjau garbės pabendrauti didžiųjų totalinių karų amžius.
su Lietuvos kariuomene perei Niekad karuose tiek nežuvo
tų metų rudenį. Teko dalyvauti žmonių, kiek per du pasaulinius
Krašto Apsaugos ministerijos karus. Tačiau šiame amžiuje iš
posėdžiuose, padirbėti konsul ryškėjo naujas požiūris į karą,
tantu ir anglų kalbos vertėju, kaip legalizuotą smurtą. Imta
pamatyti Geležinio Vilko brigą- pasaulyje karą reguliuoti tarp
dos desantinius užsiėmimus, tautiniais susitarimais ir sankci
paskaityti p a s k a i t ų Sava jomis. Yra vis daugiau tikima,
noriškos Krašto Apsaugos k a d branduolinių k a r ų ir
Tarnybos (SKAT) nariams ir užpuolimų, naudojant milži
taip pat Krašto Apsaugos niškas armija turbūt nebus,
mokyklos kariūnams. Teko nes jie nerealūs. O mažesnių
matyti Lietuvos karo aviacijos karų, kaip Jugoslavijoje ir
skraidymus ir aplankyti naujai Artimuosiuose Rytuose, turbūt
įgytus Lietuvos karo laivyno lai visuomet bus. Didžios valstybės
vus. Dar įdomiau buvo pasi nepuls mažesnių taip tiesio
dalinti mintimis ir patyrimais giai, kaip anksčiau darydavo,
su Krašto Apsaugos ministru bet mėgins provokuoti šalies vi
dr. Audrium Butkevičium ir su daus konfliktus, siųsti į tas šalis
jam atsakingais karininkais bei m a ž e s n i u s dalinius, kad
kariūnais. Man tas padarė labai pasauliui atrodytų, jog nieko
gilų ir teigiamą įspūdį. Atsi rimto čia nėra. Tokie slenkan
gavusi Lietuvos kariuomenė tys iš vienos vietovės įkitą ka
padarė didelę pažangą. Iš nieko r a i dabar vyksta Balkanuose,
atsistatė ir žengia g r e i t u Moldovoje, Kaukaze, Armė
žingsniu pirmyn. Nepaisant ma nijoje. Yra prognozuojama, kad
terialinių trūkumų, jų dvasia XXI amžiuje bus mada parti
yra žavėtina. Jie yra tikri zaniniai karai, kurie neleis susi
kariai, trokštą išsitobulinti, kad daryti aiškaus vaizdo, kas prieš
galėtų veiksmingiau tarnauti ką kariauja.
tėvynės labui.
Lietuvos parlamente buvo
diskutuojama
gyvybiškai svar
Iš ko gi susideda Lietuvos ka
riuomenė? Galiu tik trumpai ir bi Lietuvos krašto apsaugos, o
apytikriai pasakyti, kad tiksliau — krašto gynybos tema.
Geležinio Vilko brigada ir K a i kurie pasisakė prieš ją,
Pasienių Apsaugos daliniai turi motyvuodami, kad mažam
apie 6,000 žmonių. SKAT gal k r a š t u i nereikalinga ka
turi keliolika tūkstančių. Yra ir riuomenė, juo labiau išlaidos
Šaulių oganizacija, b e t ji gynybai. Mano nuomonė yra
nepriklauso Krašto Apsaugos kitokia.
ministerijai. Kariuomenė ir
Be krašto apsaugos pajėgų
savanoriai dar ne visi yra visai valstybė negali apsiginti nuo
apginkluoti automatiniais šau bet kokių organizuotų priešų,
tuvais. Aviacija turi tik kurie gali būti vidiniai ar
keliolika transporto lėktuvų, užsieniniai, ar tai būtų orkurie naudojami parašiutininkų ganizutos gaujos plėšikų, ar or
apmokymui ir lengvai karo ganizuotos ^priešvalstybinių
lauko ar pasienio žvalgybai. interesų grupės, ar, tiesiog, ki
Laivynas yra pakrančių apsau tos šalies kariuomenės. Nežinau
gai. Jam priklauso ir dvi naujai gerų istorinių pavyzdžių, kur
nupirktos fregatos, k u r i o s valstybė galėjo b ū t i be
apginkluotos patrankom ir kariuomenės, nebent tai buvo
raketom.
kokia valstybėlė, izoliuota gam
Norėčiau pirma pakalbėti tos, ar tarp nepaprastai gerų
apie pagrindines sąvokas, apie kaimynų. Jei tokių idealiai tai
Lietuvos kariuomenės egzis kingų sąlygų nėra, tai kiektenciją. Tos sąvokos dar nėra ' vienai valstybei yra būtina
visiškai nusistovėjusios ir yra turėti krašto apsaugą ir numa
įvairiai diskutuojamos kavinė tyti, kokius krašto interesus
se, kareivinėse, valstybinių reikėtų kariškai ginti, koks bus
įstaigų koridoriuose, spaudoje, priešas, nuo kurio reikia gintis,
universitetuose ir tarptautinėje kokio lygio turi būti tas pasi
plotmėje. Jos, be abejonės, bus priešinimas ir ką mes turim
karštai diskutuojamos Seime. r e i k š t i priešui. J e i mes
Štai kelios tokių diskusijų skelbsime, kad mums nereikia
ginklų ir kariuomenės,
temos.
nes
Sakoma, kad XX amžius yra esame per silpni per maži prie

sintis, tai tokia filosofija tik pri
trauks užpuolikus. Yra mažes
nių t a u t ų už Lietuvą, kurios
puikiai apsiginklavusios. Pa
vyzdžiui, šveicarai turi tokių
modernių ginklų, kad šią vals
tybę paimti būtų bet kam
n e l e n g v a . Arba Izraelis.
Kraštas mažas, palyginti su
jiems priešingais kraštais, bet
jie sugeba per savo politiką ir
įtaką g a u t i moderniausių
ginklų ir puikiai išsilaiko. Jie
taip pat pradėjo iš nieko, bet
negalvojo, kad jiems nereiktų
karinių pajėgų. Tavo laisvė
nieko verta, jei nenori jos ginti.
Niekas laisvės tau nepado
vanos. Istorijoj nėra tokio atve
jo, kad kas nors būtų laisvę
gavęs už dyką. Jos neišlaikysim,
jei neturėsim ginkluotų pajėgų.
Gal yra norinčių gyventi ver
gais. Žinoma, tokių yra. Sena ir
artima istorija yra pilna vergų,
kurie net botago išvengė, savo
amžių išgyveno, ir dar gavo
„trupini aukso ir gardaus valgio
šaukštą". Egzistenciališkai kal
bant, visuomet yra tam tikra
galimybė pasirinkti. Tie, kurie
tą pasirenka, gal yra labai ra
cionalūs, bet nemanau, kad
lietuvių tauta to norėtų.

Nesipriešinti įsibrovėliui,
turint kariuomei ?, yra absur
das. Klausimas kyla, kas būtų
buvę, jei Lietuvos kariuomenė
1940 m. būtų pasipriešinusi.
Mes galime tik spėlioti. Pirmas
variantas:
pasipriešinimą
sovietai būtų masiškai už
gniaužę, bet istorija jau būtų jį
traktavus, kaip pasipriešinimą
aneksijai, o ne laisvanorišką
pasidavimą. Kitas variantas:
sovietų karinės pajėgos tada
buvo prastai apmokytos, neor
ganizuotos ir labai prastai
aprūpintos. Jų kovingumas
buvo nekoks. O mūsų
kariuomenė buvo gerai sut
varkyta, turėjom prieštankinių
pabūklų, galėjom gal net pusę
jų tankų sunaikinti. Tuoj pat į
mūsų pasipriešinimą būtų
reagavę latviai, estai, ir mes jau
galėtume kalbėti apie antrą
Suomiją. O ši neprarado savo
valstybingumo. Kaip galima
teigti, esą, mes visi būtume su
naikinti, jei čia pat yra suomių
pavyzdys. Žinoma, galima
iškelti begalybę hipotezių, kas
būtų, jeigu?.. Bet apie tai kitur.

ne geografinė. Mes galėjome
naudoti savo geografiją —
miškus, pelkes, ežerus. O vietoje
to, leidom
sovietiniams
tankams plentais ir vieškeliais
važiuoti. Kaip lengva būtų buvę
tuos kelius užblokuoti! Miškai
vėliau patarnavo partizanams,
jų pasipriešinimas buvo tikslin
gas tuo, kad į Lietuvą nesu
važiavo tiek rusų kolonistų,
kiek jų susirinko Latvijoje ir
Estijoje.
Jei 1940 m. būtume sustabdę
ar susilpninę pirminę bangą, tai
gal ir kas nors kitas, ne tik lat
viai ir estai būtų prisidėję prie
mūsų. Gal švedai, kurie Suomi
jai padėjo, būtų atsiuntę bent
materialinės ir moralinės
paramos? Gal vokiečiai, pajutę
progą, būtų karą prieš sovietus
pradėję. Jie juk visai netikėjo
Ribentropo-Molotovo paktu;
„Barbarosos" planas užpulti
Rusiją jau buvo beveik
parengtas. Dabar galime apie
tai samprotauti, kiek nori, bet
faktas yra tas, kad suomiai pasi
priešino ir neprarado nepri
klausomybės, o mes praradom.
Buvo vėl argumentai, parem Daugiau to neturėtų būti.
ti istorikų, nurodą kitokią Reikia atsiriboti nuo veršio
Suomijos geografinę padėtį. Į tai mentaliteto. Kas negina laisvės,
Turėjau progos pakomentuoti atsakau: čia tik norima geo yra jos nevertas.
Lietuvos spaudai apie 1940 ir grafijai bėdą suversti. Iš tikrųjų
(Bus daugiau)
1941 metų vasaros įvykių buvo kitokia dvasinė padėtis, o
analogus. Atseit anuomet gerai
parengta Lietuvos kariuomenė
neiššovė nė vieno šūvio. Taip
pat 1991 vasarą, kai omonininkai degino muitines ir įvyko
Medininkų tragedija, taip pat
nebuvo leista pasipriešinti
ginklu. Prieškario Lietuvos ka
riuomenė buvo labai gerai or
ganizuota. Ją, pagal dabar pri
einamus šaltinius, labai aukštai
vertino vokiečiai, tvirtinę, kad
vienas lietuvis kareivis savo
karišku sugebėjimu buvo vertas
dviejų vokiečių, o vienas vokie
tis — dešimties sovietų. 1940 m.
įvykiai buvo ne kariuomenės, o
politinių parsidavėlių —
išdavikų generolų (koks buvo
Vitkauskas) veiklos rezultatas.
Lietuvos kariuomenė tada buvo
kai kurių valdžios pareigūnų
suparalyžuota ir apgauta.
Kad to nepasikartotų, reikia
kariuomenei isakymus parengti
iš anksto: ką daryti, kai priešas
grasina kraštui, ar užpuola stai
ga mūsų pajėgas. Nesvarbu, kas
tas priešas ir kaip jis stiprus.
Kariuomenės pareiga yra puo
lantį priešą atremti, o tik po to
klausti tolimesnių įsakymų.
Panašus dalykas buvo ir Medi
ninkuose. Jei m u i t i n i n k a i
turėjo ginklų ir leido save
užklupti ir užpulti nesipriešinę,
tai man kyla daug klausimų, į
kuriuos trūksta atsakymų.
Lietuvos nepriklausomybės simbolis — Laisvės statula Kaune

bet jis buvo už mane gal dvigubai vyresnis ir pagarba vaite net naktimis nemiegodamas ir stovyklos pirmi
amžiui laikė prispaudusi liežuvį. Atsakiau, kad nešuos ninko laiminamas, vis nerado būdų, kaip tuos kelis
vokišką vadovėlį ir mėginsiu iš jo šį bei tą išversti lašus benzino atskirti nuo tauraus spirito. Aš įprašiau
ir Miką, ir jo draugus dairytis Kuprėnų. Prižadėjo. Net
saviems vaikams.
JURGIS J A N K U S
— Tai ką, ar vadinamoji mokytoja pati nesugeba? ir Mikas šį kartą prižadėjo, nebepabraukdamas man
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— Nemanau, kad nesugebėtų, bet negali visko prieš plauką, bet sugrįžo be jokios žinios. Kuprėnai
Man pasirodė, kad, man įėjus, jų tarpe buvęs viena paspėti. Dabar juodu su ponu Benu rengia arit nuskendo kaip į vandenį, tik mūsų bendrininkai tapo
mūsų milijonieriais Kišenės buvo pilnos markių, tik
jaukumas lyg nutrūko, tai, žvilgterėjęs į vieną kitą metikos uždavinius.
vadovėlį, pakilau.
— Suprantu, suprantu, — išsišiepė žmogus, — trim už jas nieko gera niekas nepardavė, o markė nerami,
nejudėdama nenori kišenėj gulėti, tai atsirado pokerio
— Ar ir vėl išleki? — pakėlė nuo vadovėlio akis darosi per ankšta.
klubas.
Iš pradžių spietės viengungių barake. NeloBenas.
— Ne ankšta, aš tik norėjau padirbėti ne
šiantieji ir bepinigiai mėgo žiopsoti, kaip turtuoliai
— Neišlekiu, einu tik į kiemą pažioplmėti.
trukdomas.
markes sklaido lyg skiedras, bet greitai atsibodo ir
— Jeigu tikrai niekur neleki, paimk va knygutę,
— Ir netrukdyk, — vėl išsišiepė.
pareikalavo išsinešdinti. Tada jie. su pirmininko
gal galėsi išversti tuos straipsnelius, kurie pažymėti
Mane nutvieskė supratimas. Pagavo noras tvoti
palaiminimu, susispietė už virtuvės sandėlininko kam
pieštuku. Viskas gali būti taip pat, tik vardus įdėk
tiesiai per tą šlykštumu patvinusį išsišiepimą, bet nusi barėly ir niekam po kojų nebesimaišė. Atrodė, kad
lietuviškus. Gal ir negražu vokiečių kultūra vogti, bet
stovyklos gyvenimas įrieda į gal niekada nelauktą
jie iš mūsų ne tiek kniaukė, tai dėl tos vagystės sąžinė sukau ir nuėjau.
— Nebeilgam. Pirmininkas jau bus suradęs tikrą pastovią normalybę, tikrą pastovumą, naują gyvenimą,
nė kiek negriaužia.
vedėją, — išgirdau labiau nugara, negu ausimis, ir atsi lyg būtumėm atsiradę niekada niekieno nežadėtoje
Pakėlė galvą ir Vida ir atsuko į mano pusę šypsnio
sukau, bet ponas švietimas, taip jį kartais pavadindavo pažadėtoje žemėje. Kas pat< ko į mišką, vertė vokiškas
pilnas akis.
kai kurie stovyklos žmonės, jau plazdėjo tolyn per pušis, krovė į vagonus, kuriuos atlėkęs garvežys kažin
— Matai, kaip seni, krikščioniškoje moralėje išau
kiemą. Jo eisena buvo tokia pakili, kad vienas kur išpūškindavo; kas dirbo virtuvėje, dirbo lyg tai būtų
ginti žmogeliai tampa savotiškais vagimis. Atsimenu,
retakalbis viengungis gal teisingiausiai ją aptarė darbas visam gyvenimui: kas žvejojo, valandų valan
kapelionas, aiškindamas visokius etikos vingius,
pašiepdamas: „Mūsų švietimas skrenda". Švietimas das išsėdėdavo prie Eibes Jiems bendrininkai net pa
sakydavo, kad alkanam pavogti duonos žiaunę
„nuskrido", o aš valandėlę stovėjau, nesuprasdamas, dorias meškeres įtaisė, ir žuvy s į viena rūkyklą nebe
nenuodėmė. Bet nepasakė, vaikams skaitymėlių
kas „nebeilgam" ir kokį „tikrą vedėją" pirmininkas tilpo, reikėjo pristatyti antra. Benzininio vaizbūnai
badmety, pasivogti juos iš kitur, net iš sveti rr.os kalbos
bus jau suradęs. Kai vėliau tą persakiau Benui, jis irgi meškeres irgi ne veltui parūpino Alaus prie pokerio
būtų nuodėmė, ar ne.
nieko negalėjo suprasti. Abu nusprendėm, kad jis ieško susirasdavo patys, bet žvejai turėjo žiūrėti, kad ant
Nežinojau nė aš, kur čia galėtų būti nuodėmė, kur
kito švietimo reikalų vedėjo, nes kai kas buvo nugir stalo visada būtų rūkytų žuvelių. O aną dieną Elbės
ne, bet ji tą šnekėjo su labai gražiu šypsniu, pats
dęs, kad juodu kai kur nebesutaria.
žuvys taip pakvailo ir prikibo tiek. kad ) rūkyklą ne
nusišypsojau, mečiau akį į pieštuku pažymėtus straips
betilpo, tai perteklius atsidūrė virtuvėje, ir vakarienei
nelius, pasiėmiau popieriaus ir išėjau. Atrodė, kad
25.
kiekvienas galėjo pasidžiaugti gabaliuku keptos žuvies.
salėje vienam bus patogiau.
Mikas ir trejetas jo draugų miškakirčių su pilnom Mokyklėlė irgi ėmė rasti savo, nors ir siaurą vagelę.
Salės tarpdury kaktomuša susitikau su stovyklos
skardinėm benzino ištraukė į pahamburgį. Ten jie Aš taip pradėjau įgusti į vertimą, kad net Vida nebe
švietimo reikalų vedėju.
jau buvo susiradę keletą stovyklų, kurių ištroškėliu labai rasdavo ka pataisyti.
— Kur tik matau patį, tai vis su knygom. Ar tik
Jūrų skautijo9 Klaipėdos dienos sueigoje skautininke Ir. Regienė vadovauja
noras ir gana stiprokas benzino kvapas ir skonis ne
ne į kunigus mėginsi.
žvakių uždegimui, pagerbiant žuvusius ir mirusius laisvės kovotojus.
'Bus daugiau)
Nuotr. Gr. Gražienės
Nežinojau, ką atsakyti. Žodžių ant liežuvio nestigo, gąsdino. Mūsų stovyklos chemikas, nors jau kokią sa
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jungiklis. Jį surasti užtrunka il
giau. Užsitęsęs laikas yra va
gies didžiausias priešas. Juo il
giau jis užtruks, tuo greičiau jis
atsisakys savo žygio.
Geriausia brangios mašinos
apsauga yra automatiškai vei
kiančios sirenos. Kainos pri
klauso nuo įrengimo sudėtingu
mo. Gali kainuoti nuo 200 iki
1,000 dol.
Nors automobilis ir laikomas
antraisiais namais, tačiau to
saugumo jausmo nebėra. Pasi
taiką automobilių pagrobimai,
apšaudymai ar mėtomi nuo pra
važiuojamų tiltų akmenys, pa
darė keliavimą rizikingą.
Paskaičius laikraščius, tiesiog
baimė ima sėsti į savo automo
bilį. Neužtenka, kad automobi
lių grobikai atima mašiną, mo
terys vairavusios savo mašinas,
buvo iš jų ištrauktos ir net nužu****? ( N e w Jersey, Maryland).
Tokių ir panašių atisitikimų
netrūksta.
Dar tik neseniai Floridoj tau
tinė gvardija nustojo patruliuoti
greitkelį 295 (prie Jacksonville),
kur vienas vairuotojas buvo už
muštas ir keletas sužeistų. Šū
viai ir akmenų mėtymas padarė
tuo keliu važiavimą pavojingą.
„Tai nebėra šeštadienio vaka
ro jaunuolių pokštai, pavogus
mašiną, pasivažinėti. Tai vyrai
su ginklais", — pareiškė New
Yorko pareigūnas, pasiūlyda
mas įstatymą, kad automobilių
grobikai būtų baudžiami 15 me
tų kalėjimu, arba iki gyvos
galvos, jei auka buvo nužudyta.
Nukentėjusiems ant kelio.
Alkoholio, Tabako ir Ginklų
biuras yra įvedęs nemokamą
tiesioginę telefono liniją —
1-800-ATF - GUNS. Numeris
vertas atsiminti.
Edmundas Jakaitis

-

APSILANKYMAS TAUTOS
FONDO BŪSTINĖJE
P. PALYS

** Užsukęs į Tautos fondo būs- sužinoti jų poreikius, kad būtų
*" tinę, 86-21 114th St., Richmond mums, gyvenantiems užjūryje,
Hill, NY, užkalbinau Tautos lengviau suprasti Lietuvos gy
Fondo valdybos pirmininką venimo reikalavimus, kad laiku
Aleksandrą Vakselį ir pakvie galėtume atskubėti su parama.
čiau atsakyti į keletą klausimų. Anksčiau minėjau, kad Vilniu
— Su kokia nuotaika ir vil je įsteigėme TF Atstovybę, Š.m. sausio 23 d. New Yorke vykusiame Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos
timis T a u t o s fondas įžengė Į kuriai vadovauja žinomas visuo direktorių tarybos posėdyje (iš kairės): dr. Rožė Šomkaitė, Robert Boris, An
93-čiuosius metus?
menininkas, Spaudos rūmų vy tanas Sabalis.
— Didžiausią rūpestį visuomet riausias direktorius Antanas
kėlė ir kelia rimtas, saugus ir Skaisgiris. Nors ta atstovybė
teisingas bei tikslingas lėšų in veikia palyginti trumpą laiką,
vestavimas į Lietuvos ekonomi tačiau jau šiandien galima
Amerikiečiui automobilis yra neleidžiąs jo sukinėti, atbaidys
ją, Lietuvos gyvenimą. Didelis teigti, kad jos atliekamas dar
dėmesys kreiptinas į Lietuvos bas įgalina TF New Yorke remti tapęs antrais namais. Jame piktadarį. Kaina apie 40 dolelietuvių, ypač jaunosios kartos, tuos, kurie yra labiausiai para vyksta romansai, neretai čia rių
Nusipirkus, pasiskolinus ar
gimsta ir naujasis krašto pi
atpalaidavimą nuo sovietinio mos reikalingi.
mentaliteto per mokslo, moky
— Su kokiu kapitalu TF lietis. Automobilis į ligoninę, išsinuomavus graviravimo prie
tojų paruošimą, vakarietiško gy pasitiko 1993-čiuosius metus? automabilis į kapines. Atimk taisą, išrašyti gerai matomoj
venimo pažinimo rėmimą. Sibi
— Į šį klausimą mėginsiu at automobilį, ir amerikietis pra vietoj savo vairavimo leidimo
ro tremtinių reptariacijos ir sakyti skaičiais. TF vedame ke žus. Be įsivaizdavimo galima n u m e r į . Daugelis mašinų
įkurdinimo reikalai.
turias sąskaitas. Jos yra: Ope suprasti, koks būt gyvenimas be parduotuvių tą patarnavimą
— Kokie artimiausi rūpes ratyvinė sąskaita — 506,500 tos susisiekimo priemonės. meistriškai atliks ir tai bus
čiai slegia TF pečius?
dol.; Laisvės Iždas, Atstatymo Jeigu maisto parduotuvė netoli u ž r e g i s t r u o t a viso krašto
— Paramos planavimas (ne lėšos — 1,613,000 dol, Abinau- namų, pirkinius būtų galima kompiuterių sistemoj. Taip pat,
per valdžios įstaigas), ryšių už dės sutartys — 155,988 dol. ir parsinšti. Bet kaip pasiekti reikalui esant, bus prieinama
mezgimas ir nustatymas pirme Patikėtinių sąskaita — 279,531 daktarą, vaistinę? O kaip su policijos užklausimams. Tokia
nybių paramai priimti. Konkre dol. Taigi iš viso TF ižde yra bažnyčia? Ne visi gyvena arti paslauga kainuoja apie 150 do
jos. Dirbančiam kartais būtų- lerių.
ti parama tiems ir ten, kur ji 2,553,019 dol.
labiausiai reikalinga. Mokėji
— Anksčiau TF valdyba neįmanoma pasiekti darbovietę
Atjungus nuo skirstytuvo laidą
mas tiksliai spręsti simpatijų kartą į mėnesi išleisdavo val Reikėtų užmiršti susirinkimus, (distributor), motoras neužsives.
klausimus.
dybos informaciją. J a u kuris paminėjimus, koncertus ir kitas Kaip tai padaryti, kiekvienas
Tautos Fondui, įsteigus visai laikas ji nebepasirodo. Kokia išeigas. Automobilis yra tapęs mechanikas parodys. Ta prie
šios dienos būtinybe. Taip yra, monė gali būti naudinga, palie
Lietuvai Atstovybę Vilniuje, priežastis?
taip
ir bus.
ryšiai tarp paramą gaunančių ir
— Po paskutinio TF metinio
kant automobilį įtartinoj aplin
Namai yra draudžiami nuo koj ar ilgesniam laikui. Už 125
ją suteikiančių, pasirodo, veikia susirinkimo (1992.V.2). atnešulabai gerai. Patirtis parodė, kad sio žymių pasikeitimų organi gaisro. Asmeninis t u r t a s dolerius mechanikas prijungs
paramos prašančių yra daug, zacinėje ir administracinėje TF draudžiamas nuo įsilaužimų. prie benzino tiekimo vamzdelio
bet ne visi prašytojai yra pakan veikloje, teko sustoti ir Apsidraudžiamą ir nuo nelai ventilių, kurį išjungus, vagis
kamai kvalifikuoti, kad gautų pagalvoti. Nauji pasikeitimai mingų atsitikimų. Nors drau tenuvažiuos bloką, kitą. Jei
finansinę pagalbą. Taigi mėgi TF Tarybos sudėtyje veiklą iš dimas nėra pigus, bet, keikiant automobilis su tokiu ventilium
name surasti tiesą per TF ats įprastų formų išstūmė. Teko draudimų bendroves dėl didelių yra dingęs, jis be abejo, paliktas
tovybę Vilniuje.
naujai peržiūrėti ir „Valdybos mokesčių, vis tik yra apsimoka kur nors netoliese.
Kas galva vaikščioja? Bato
— Žinant išeivijos nuotai Informacijos" pobūdį. Taigi, ma. Ne geriau yra ir su automo
Kita priemonė atbaidyti vagį vinis.
Lietuvių mįslė
k a s dėl valdžios pasikeitimo reikia manyti, kad kovo mėnesį biliais. Gamintojams keliant jų yra atsarginis motoro užvedimo
kainas, kyla ir jų draudimas.
Lietuvoje, ar nemanote, k a d biuletenio numeris vėl išeis.
t a s galėtų neigiamai atsiliep
— Kokie y r a artimiausieji Geras vairuotojas išvengs daug
nelaimingų atsitikimų, būda
ti ir T F ?
TF veiklos planai?
— Atsakydamas į šį klausimą,
— Juos turiu suskirstyti į dvi mas atsargus ir blaivus. Bet čia
norėčiau visų pirma pabrėžti, kategorijas. 1. Projektų rėmimas ne apie tai norima kalbėti. Kal
kad stengiamės, kiek įmanoma, — įsigyti pastatą New Yorke, ba eina apie automobilių vagys
nesikišti į politiką. Tačiau, kaip kad galėtume patalpas išnuo tes.
•
irTMllAMIAK
urnjvos
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INTEHNATONA.
Virginijos valstijos kelių sau
TARPTAUTINIS
lietuviai, išgyvename dvasi moti Nuolatinei misijai prie
1
TH6ATPJ
TEATBC
FESTIV/M..S
M~
ESTIVA.
nius sukrėtimus Lietuvoje. Aiš Jungtinių Tautų; Sibiro lietuvių gumo instituto žiniomis, JAV
ku, kad pasikeitimai, kurie su repatriacija ir jų įkurdinimas kas 22 sekundes yra pavagia
ka į rytus, didelio džiaugsmo ne Lietuvoje (sąskaitos pateikia mas automobilis. Tai atsitinka
sukelia. Nemanau, kad paskuti mos tiems, kurie prievarta juos ne tik miestuose, bet ir prie
nieji įvykiai Lietuvoje galėtų į Sibirą ištrėmė); stipendijų miesčiuose. Instituto studijos
Lietuvos tarptautinis teatrų festivalis LIFE nuoširdžiai dėkoja jį
neigiamai paveikti į TF lėšų suteikimas doktorato siekian rodo, kad daugelio vagysčių
parėmusiems, ir tikisi visus pamatyti Vilniuje gegužės mėnesį.
būtų
galima
išvengti.
Žinant,
telkimą, nebent padarytume tiems (tęstinumas iš anksčiau);
klaidingą investiciją Lietuvoje. parama universitetams. 2. Pra kad profesionalams vagims
A.B.KcIlcyCorp., I.Adonaitio, A.Adomonis, J.R Aleksos,
Todėl sekame, stebime ir stu šyti užsienio lietuvių paremti tereikia 40 sekundžių pavogti
K.M.Ambrozaiaai, A.Andrcws, D.J.Anysai, K.M Arai, A.B.Augaičiai.
dijuojame esamą padėtį, mėgin minėtus projektus savo auka. net užrakintą mašiną, vis tik
S.Augonio. S Aušrota, L.Bagdonas, S. Bajalis, B.Bakšys,
K.LBalanskai, A Balčiais. A.Balilionis, J.P.Baltadoniai, A.Baltchdami daryti finansinius spren kad tie projektai per TF galėtų reikia imtis atsargumo priemo
Gravrogkac. A. Baltrušaitis, S S.Balzckai III. S.Balzckas Jr.,
nių: visuomet, paliekant maši
dimus. Manau, kad didesnę žalą būti įgyvendinti.
E.G.Baranauskai. A.E. Barčas. A.BcIcška, J.Bcndoraičiai,
TF galėtų padaryti vidiniai
Tikime, kad iš čia pateiktos in ną, užrakinti duris, visiškai
N.R.Biliūnai, G Biloci, P.S.Binkiai, V.Blazaitis, G.J.BIckaičiai,
J.BIoom, C.D Bobeliai, J.Bodrcika, K.Bradūnao, O.V.Budnikai,
pačios organizacijos negalavi formacijos bei neseniai paskelb uždaryti langus, nepalikti ant
J.K Budračiai. A.R.Budriai, J.Burdulio, JA.Butvilos, M.Černius,
mai, jeigu tokie atsirastų.
to „Lietuvių Visuomenės ži sėdynės vertingų daiktų, nepa
P.M.Chapis, J Cukuras, J Daupara3. A.S.Didžiuliai, P.R.Donanskiai,
— T a m t i k r a dalis T F niai" (skelbimo), aukotojai galės tingėti pernešti juos į bagažinę.
A.P.Domeikos V.V.Dubauskai. V.Dubinskas, A.O.Dumbros,
S.S.Džiugai. A.LEitmanai, J.Frascr. E.J.Gailcvičiai, R.Gailicšiūtė.
s u k a u p t ų lėšų jau buvo per apsispręsti, kuriam projektui jie Apsipirkimo aikštėse stengtis
A.W.Garsiai, A O.Garūnai. P.Gauronskas, K.Girdvainis. D.S.Giuntoo,
mašiną
palikti
apšviestoj
vietoj.
leista Lietuvai. Kam ir k a i p norės aukoti.
J.V Gliosas, J Graužinis, J.Gražys, S.Griežė, S.Griganavičiai,
tos lėšos ten buvo panaudo
Atsiprašęs už sutrukdymą ir Nepalikti mašinoj registracijos
A GriŠkicnė, J P.Gruodžiai J.Gruodis. V.Grybauskas, A.Gustaitis,
B Gylienė, V Ilgūnas, L.P.Ivas, E.L Jakubauskai, F.Janulis,
tos?
padėkojęs TF valdybos pirmi pažymėjimo. Jo vieta yra pini
J.Jurczcnko. B.Jasaitienė, E.Jasaitis, C Miniotas. M.Jasėnas,
ginėj
su
kitais
dokumentais.
— Čia turiu sąrašą stambes ninkui Aleksandrui Vakseliui
J.Jasutis, V Juodakis, R.Z.Kalvaičiai, L S Karkai. G V.Karaičiai,
Grįžus prie mašinos, patikrinti,
nių paramos sumų per paskuti už šį pokalbį, atsisveikinau.
E.V.Karaliai. 5 Kasias. L.Kasparas, F.VV.Kaunai, D.L Kavaliūnai,
J
M Kavaliūnai. A.T.Kazlauskai, A.L.Kazlauskai, R.V.Kazlauskai,
niuosius metus: Demokratizaci
ar tebėra mašinos numerio len
K.V Kebliai. A E.Kėžcliai. R.KcžcIic, L.KisicIiuc. R.T.Kisieliai,
jos ir informacinių mokslų puo
B E.Kondratai. V.Kondrotas, Rcv.R.Krasauskas. M.V.Krauchunai,
Viena iš sunkiausiai atsie telė. Nebloga idėja, nors ir
selėjimui Lietuvoje — 185.000 kiamų socialinio apsiėjimo neturint aliarmo sistemos, nu
A.K Kriaučiūnai, B.J.Krokiai, J.Kučingis. M.V Kupriai. A.Kurkulis,
A.E Kvedarai. D.E.Kvvcdar, D R Lapkus. C.Latvio, J.S Latviai,
dol.. Vilniaus universitetui formų tai yra mokėti taip ką sipirkti lipinuką ir priklijuoti
A.D.LcClair. E Lcgcckis, ~,V Lcsniauskas. J.G.Liautaud, J.Lintakas.
(tarptautinių santykių katedrai) nors priimti, kad davėjas jaus lange. Tai atgrasins vagį nuo
D.J.Liubinskai A.Lopcz. B.J.Lukai, E.Mackcvich, G.V.Marijošiai.
— 100,000 dol.. Aukštojo mokslo tųsi pagerbtas.
piktų užmačių. Geležinis sau
D.V Marks. 1.4 Marks, P.Marks, D.P.Marks, D.E Maroni,
N.Martinaityte, C.Masalaitis. A.P.Masalaičiai, P.Matiukas.
78 stipendijos po 200 - 15.600
gas,
pritvirtintas
prie
vairo
ir
Bernard Loomer
P.V Matulioniai, O.Mažionytė. P.Mcscc, A Mcssick, J.Mikalauskas,
dol.. Partizanų-Miško Brolių ir
B.S.Mikrutai. J P.Mikšys. A.Milukas. E.Minieka. O.Mironaitė,
pan. organizacijoms — 15,000
S.Mockus. M Monkuo, J.O.Motiejūnai, A.A.Mulioliai, V.Musielak,
D Mu3onis, G V.Musoniai, M.Naruscwicius, B.R.Naručiai, J.Naujalis,
dol., „Nepriklausoma Lietuva"
M E Naujokaičiai. T.Navickas, M Noreika. R.T.O'Bricn, P.Okincikas,
laikraščiui paremti — 1,000 dol..
R.R Ošlapai. E.Pajuodis, Rcv.~.Palis. B I.Paliuliai, B.J.Palukaičiai,
L.L.L. Spaudai ir „Vilties"
H.Patockas, G.Petkus, L.Pctravičicnc, A.R.Pctručiai, V.Pikelis,
J V.PIciriai, J P.Polikaičiai, M Prackaila, J.Prakapas, R.V.Račiūnai.
žurnalui — 5.000 dol., Amerikos
J.Račius. P E Račkauskac, V Radvina. V.Radžiukynas, A.G.Radžius.
Lietuvių Tarybos Fondui —
A G Rečkcvičiai. M.Ridikas. R T.Rudaičiai, V.Ruoki3, S.Rymas,
10.000 dol.. Elektronika ir kitos
N.W Sadoughi. B.Sahlins, D.R Sakalai. Rcv A.Šarauskas.
M M.Scott, E K Šeštokas, F.M Šilbajoriai, G.Šilingaitė, D.Siliūnas.
mažesnės paramos — 13,000 dol.
J.Sinkcvich, Sinkevičiai, M.Skirgaudas. F SklarisJr . A 1 Skrupskcliai,
Esu tikras, kad lėšos buvo pa
E I Slavinskai A A Šležai. A.Šmulkštys, J Spirauskas, G StapuUoni3,
naudotos tam tikslui, kuriam
A Štopicnė. D J Stulgaičiai. J.V Suduikiai. P.Sūkurys. N.Šumskis.
A Sutkus, D Svcd. L.Švelnia. M.S.Tamulionis. A.A.Tamuliai.
jos skirtos.
A.T.Tarmcy. D. I.Tijūnėliai, V.Trumpa, A.I.Tumai, V.VTumasoniai,
— L a n k ė t ė s Lietuvoje. Ar
V Urbonas. V Utara. A.Š.Užgiriai. R Vadopolao. C Vaičcliūnas.
J.Vaineikis, i Zulicnė, J.Vainius, V.R Vai. A D Valavičiai
ten L i e t u v o s gyventojams
E.M.Valcška E.Vambutao, J.Vancc. E.L VandcrStocp, B J Vašiai,
vra žinoma apie T F ir jo tiks
L.R Vcdcgiai. H.V.Vcpštai. A E.Vcrikai, Vibroacoustics. Inc.
lus?
R Vidžiūnas. R.Vienužiai, P.Vilutis, S Visčius. J O Vitėnai, J.Vizgirda,
A N.Vokctaičiai, A.M.Vygantai. B.Vyliaudas. C M.Yonikai.
— Vienas iš mano lankymosi
Ž Zaparackas F.Zapoliai, B E Žilinskai. P L Žliobai, A.R.Zorska.
tikslų Lietuvoje buvo sąlygų su
G Zunbakis. A Zunas, Rcv J Zuronokis
darymas TF i ealiai vertinti esa
Diakonas Gintaras Grušas <iš JAV, studijuojantis Romoje) veda popiežiaus
mą padėtį ir sudaryti nuolatinį apsilankymo L'etuvoje komiteto darbą iš raštinės Vilniuje. Visiems tikybos
Išviso surinkta $18,598.
ryšį su žmonėmis, organizaci mokytojams jau išsiuntinėtas pamoku planas apie šv. Tėvą, o kunigams
jomis, mokslo institucijomis, siunčiami Gavėnios pamokslų metmenys apie Krikšto sakramentą - vieną
karinio mokslo žinybomis, Jono Pauliaus II viešnagės temų
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VILIMAS

M O V l NG
M . 376-1882 ar 37«-5«96
I

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobtlkr.
o a s mus.
FRANKZAPOUS

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

3208V* West 95th Stret

M

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•
•
•
•

- (708) 424-8654
(312)581-8654

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba'
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę.
Pensininkams N u o l a i d a / .. _

Ortuifc

KMIECIK REALTORS
| M
7922 S. Pulaski Rd.
Mm\ 4365 S. Archer Ave.

DANUTE MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji
p r o f e s i o n a l i a i , sąžiningai
ir
asmeniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

."

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

HAGGERTY
CHEVROLET
6711 South VVestem • Cbicago

(312) 737-4000
Darius
L'rbaitis
Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac, GMC
Truck, Vo)kswagen, Oldsmobile ir
Dodge firmų automobilius.
Taip pat parduodame vartotus,
mažai mylių turinčius, automobi
lius.
Greitas ir efektyvus patarnavimas.

FOR RENT

Atsakome visus klausimus apie
automobilius.
IŠNUOMOJAMAS NAMAS
3 ar 4 mieg., įrengtas rūsys; naujai at
remontuotas, šv. Kryžiaus ligonines
apylinkėje. Skambinti:
708-361-1171

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.
-*xifc> KK

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir
angliškai

B&D
Uquors & lounge
6600 S. Kedzie
Chicago. Illinois 60629

(312) 9254264

Kl*¥

*****<

>*>.•'

Muzika: ketvd., penktd., šestd., sekmd.
nuo 9 v.v. Atsinasus Iškirptą skalbi
mą — vienas garimas vaitui. Galio
ja iki vasario 28 d.
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Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose
Povilas Petkevičius
Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol.
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums
siųsti „Draugo" adresu.

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI DRAUGE
ĮLŪŽĘ TILTAI, romanas, pr. Naujokaitis. 237 psl.
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl.
PO DAMOKLO KARDU, romanas. Anat. Kairys. 219 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl.
KETURI GANYTOJAI. Mykolas Vaitkus. 180 psl.
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišnora, MIC. 445
psl.
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl.
RIMAI IR NERIMAI. J. Tumas-Vaižgantas. 55 psl.
PSALMIŲ KNYGA. Dr. Juozas Skvireckas. 223 psl.
ANGLŲ NOVELĖ. Sud. Pov. Gaučys. 459 psl.
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. A. Baronas. 71 psl.
GĘSTANTI SAULĖ, novelės. Jurgis Gliaudą. 218 psl.
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl.
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės. Č. Grincevičius. 131
psl.
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. Pov. Gaučys. 197
psl.
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. Vertė P. Gaučys.
197 psl.
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl.
TRYS ŽODŽIAI, novelės. Juozas švaistas. 175 psl.
ALIJOŠIAUS LAPAI, humoristiniai eilėraščiai. Dr. S. Aliūnas.
87 psl.
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, reportažai. A. Vilainis. 173 psl.
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. dr. P. Aleksa. 128 psl.
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 360
psl.
MANO LAIMĖS IR NELAIMĖS LIETUVOJE IR AMERIKO
JE, poezija. Juozas Ratkus. 231 psl.
Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti,
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. vasario mėn. 25 d.

A.P.RL.E. '93

portavo žurnalistai ir fotografai,
BRANGI ANTIS
l a u k i a t o k i o s nuoširdžios
o kai pagaliau ji buvo s u g a u t a ,
Amerikos mokytojų ir pedagogų
Vasario pradžioje Tokijo mies vakarinėje didžiausio Japonijos
paramos. Padėdami įtvirtinti
te, Japonijoj, buvo pastebėta an sostinės dienraščio laidoje (dien
d e m o k r a t i n i u s švietimo admi
tis su strėle, bestyrinčia iš raštis turi per 12,7 mil. skaity
nistravimo principus, kurti nau
nugaros. Žmonės mėgino antį tojų), įvykis aprašytas net pir
j a s auklėjimo bei mokymo pro
sugauti ir pagydyti, bet ji m a m e puslapyje.
g r a m a s , J ū s sykiu spartinate
Antis, pavadinta Yagamo var
šmukštelėjo į požeminius tune
Lietuvos visuomenės demokra
du,
buvo nuvežtajjas veterinolius. Taip prasidėjo dvi savaites
tėjimą, ugdote taip stokojamą
rių,
kuris ištraukė strėlę ir
trukusi, sužeistos anties „me
j o s p i l i e t i n į bei valstybinį
džioklė", k a i n a v u s i beveik suteikė jai pirmąją pagalbą.
sąmoningumą".
34,000 dolerių ir uždavusi sun Sakoma, kad antis pasveikusi,
A.P.P.L.E. bendrija kreipiasi kų darbą b e n t 300 miesto savi bet asmuo, kuris antį peršovė,
į visus išeivijos mokytojus ir valdybės darbininkų. Anties nubaustas 2,400 dolerių bauda.
švietimo darbuotojus, pagei gaudymo progresą kasdien re(D.)
daujančius skaityti paskaitas
A.P.P.L.E. '93 seminare, ir
prašo atsiųsti siūlomas paskai
t ų ar užsiėmimų temas iki š.m.
kovo.l dienos. A.P.P.L.E. ben
drija, susipažinusi su siūlo
momis temomis, išsiųs pakvie
S e m i n a r o dienotvarkę ir pa timus mokytojams, kurie bus
skaitų tvarkaraštį
r u o š i a k v i e č i a m i šiame semianare
Gyveno Cicero, IL.
A.P.P.L.E. generalinė direktorė dalyvauti. Siūlomas paskaitų
Clevelando Sv. Kazimiero lit. mokyklos 5 skyrius su mokytoja Maryte Hudgins, PLB vicepirm.
Po sunkios ligos iškeliavo į amžinybę 1993 m. vasario 23 d
Vaiva Vebraitė-Gustienė. Pa temas prašome siųsti A.P.P.L.E.
švietimui M. Lenkauskiene ir JAV LB Švietimo tarybos pirm. R. Kučiene.
Gimė Lietuvoje, Kaišiadorių apskrityje, Pakuonio valse..
skaitos b u s skaitomos šiomis būstinės adresu, kuris patei
Dvylikiu kaime. JAV išgyveno 43 metus.
temomis: visuomeniniai moks kiamas šio straipsnio pabaigoje.
Dideliame nuliūdime pasiliko žmona Zuzana, duktė Jū
Tai j a u trečiasis toks A.P.P.
lai, priešmokyklinė pedagogika,
ratė
Variakojienė su vyru Jonu, vaikaičiai dr. Renata ir Jonas
nutarimą, pavedantį Krašto p r a d i n i ų klasių pedagogika, L.E. ir Lietuvos Kultūros ir
Variakojai
ir kiti giminės JAV ir Kanadoje.
valdybai rūpintis p a r a m a per m a t e m a t i k a , gamtos mokslai, Švietimo ministerijos ruošiamas
Giminės
Lietuvoje: broliai kuri. Kazimieras ir Juozas JusLB apylinkes Lietuvos vaikų psichologija, ypatingoji peda seminaras. Iš viso per buvusius
kevičiai ir seserų ir brolių vaikai.
našlaitynams ir senelių prie gogika, anglų, prancūzų, vo du s e m i n a r u s 1,438 Lietuvos
Priklausė ir aktyviai reiškėsi Lietuvių Karių Veteranų
Vyriausas J A V LB organas a r b a biudžetą, o taip pat ir glaudoms, k u r i a s šiuo metu kiečių kalbų dėstymo metodi mokytojai išklausė paskaitas
sąjungai Ramovė, ALT, Lietuvių Šaulių sąjungai, R.L. Ben
yra JAV LB Taryba, kurią su kokia s ą m a t a buvo pasiūlyta sėkmingai vykdo Socialinių kos, vieningosios kalbos ugdy įvairiomis švietimo temomis. Ir
druomenei, Lietuvių Tautinei sąjungai ir BALF'ui.
daro kas treji metai visuo 1993 m e t a m s . Ta sąmata buvo r e i k a l ų t a r y b o s p i r m i n i n k ė m a s , muzika, dailė, Mokytojų vėl keli šimtai mokytojų šią
Kūnas pašarvotas penktadieni, vasario 26 d. nuo 3 iki 9
vasarą
gilinsis
į
savo
profesiją
grąžinta
atgal
Krašto
valdybai,
c
e
n
t
r
ų
veikla,
bibliotekinin
tiniuose balsavimuose Ameriko
v.v. Petkus-Butkus koplyčioje 1446 So. 50th Ave., Cicero, IL.
Birutė Jasaitienė; taip pat į
seminaro paskaitų metu. Ta
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 27 d. iš koplyčios 9:30
je išrinkti 60 narių ir 10 apy k a d b ū t ų suderinta su tomis Tarybos nutarimą bendradar kystė, švietimo vadyba. Kiek
v.r. išlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gardų pirmininkų. Taryba savo pataisomis, kurios nurodytos biauti su APPLE organizacija viena š a k a turės savo koordi čiau sunki Lietuvos ekonominė
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų velionis
kadencijai i š s i r e n k a prezi T a r y b o s sesijoje Clevelande (American Professional Partner- natorių. Šiais metais t v a r k a  p a d ė t i s neleidžia s u t e i k t i
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines amžinam
sąlygas
visiems,
norintiems
raštį
papildy>
ir
naujos
sritys,
1992
rugsėjo
26-27
d.
Pagal
diumą, kuris šaukia ir praveda
ship for Lithuanian Education),
poilsiui.
kursuose
dalyvauti.
Ypač
pro
metines Tarybos sesijas ir ko- Tarybos nurodymus, pataisytą kuriai vadovauja Tarybos n a r ė t.y. socialiniai apleistų vaikų
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
mokymas, sveikatingumo ugdy vincijų mokytojai jaučiasi labai
r e s p o n d e n c i n i u s p o s ė d ž i u s , s ą m a t ą prezidiumas pateiks V a i v a
Vebraitė-Gustienė,
tamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
atstovauja Tarybai, derina jos ateinančio Tarybos korespon atliekanti prasmingą bei gerą m a s , etikos ir dorovės pagrin izoliuoti, negalėdami pasisemti
Velionio
atminimui aukas skirti Tautos fondui.
naujų žinių. Norint parūpinti
darbus, atlieka jos pavestus dencinio posėdžio tvirtinimui. darbą. Prezidiumas siūlė Krašto dai.
dviejų savaičių pragyvenimą,
Nuliūdę žmona, duktė, žentas, vaikaičiai ir kiti
uždavinius, skelbia n u t a r i m u s , P r a ė j u s i ų 1992 visų m e t ų valdybai d a u g i a u r e m t i ir
S e m i n a r o d i e n o t v a r k ė ir
giminės.
bendrabučio
išlaidas
seminaro
p a l a i k o r y š i u s su K r a š t o a p y s k a i t a bus greitai patikrin sėkmingai įgyvendinti Tarybos dalyvių užimtumas bus panašus
metu, užtektų dvidešimt dolerių
valdyba bei kitomis LB in t a K o n t r o l ė s komisijos ir narės bei KV vykdomosios k a i p ir pereitu seminarų m e t u ,
Laidotuvių direktorius Petkus-Butkus. Tel. 708-652-1003.
vienam mokytojui. A.P.P.L.E.
stitucijomis ir atlieka kitus dar p a t e i k t a Tarybos korespon- v i c e p i r m i n i n k ė s
nuo
9
vai.
ryto
iki
9
vai.
v
a
k
a
r
o
Reginos
bendrija kreipiasi į išeiviją,
bus. Nuo 1991 spalio 4 d. Tary d e n c i n i a m posėdžiui. Krašto Narušienės projektą suporuoti su keliomis pertraukėlėmis. Ta
p r a š y d a m a paramos Lietuvos
bos prezidume yra pirmininkas valdyba buvo paprašyta kiek JAV miestus su Lietuvos mies čiau šiais metais, Lietuvos mo
mokytojams. Asmuo, kuris iš
Vytautas Kamantas, vicepirmi galima greičiau viską atsiųsti tais, ir PLB vicepirmininko kytojų pageidavimu, diskusi
pirktų tokią dvidešimt dolerių
Mylimam broliui
ninkai dr. Vytas Narutis ir Bi prezidiumui, o taip pat pagal Rimo Česonio projektą supo nius būrelius p a k e i č i a anglų
stipendiją,
po
seminaro
gautų
r u t ė V i l u t i e n ė , s e k r e t o r ė s Tarybos n u t a r i m u s įvykdyti ir ruoti LB apylinkes su Lietu kalbos mokymosi būreliai. Taip
asmenišką padėkos laišką nųo
A.tA.
Gražina Kamantienė ir Svajonė visus J A V LB praėjusių metų vos m i e s t e l i a i s . P r e z i d i u m o p a t bu? pravedami p r a k t i n i a i
to mokytojo, kuriam ši stipendi
į s i p a r e i g o j i m u s nuomone, šie Taryboje disku užsiėmimai įvairiomis temomis.
Kerelytė (trys prezidiumo nariai f i n a n s i n i u s
KLEMENSUI KUZMICKUI
ja teko. Ši jūsų auka neištirptų
P
a
s
a
u
l
i
o
L
i
e
tuvių
B e n d  tuoti ir n u t a r t i projektai yra
Kasmet vežami į Lietuvą kur
yra iš Čikagos ir du iš Grand
administracinėse išlaidose. Tai
netikėtai Melburne, Australijoj, m i r u s , liūdinčią se
Rapids). Krašto valdybai pirmi ruomenei.
daug geresni bei naudingesni ir sai yra rengiami A.P.P.L.E. būtų konkreti parama vienam
K r a š t o valdyba praėjusiais L i e t u v i ų B e n d r u o m e n e i , ir bendrijos ir Lietuvos K u l t ū r o s
ninkauja Vytas Maciūnas iš
serį D A N U T Ę P A Š K E V I Č I E N E giliai užjaučiame ir
Lietuvos mokytojui, kuris įgy
metais vedė derybas Lietuvoje Lietuvos žmonėms, negu KV ir Švietimo ministerijos bendro
Philadelphijos.
k a r t u liūdime.
tas seminare žinias perduotų
JAV LB Tarybos prezidiumas tapti televizijos stoties dali neseniai pasiūlytas antros Birš mis pastangomis. A.P.P.L.E.
savo mokiniams klasėje. Stipen
Janina ir Edvardas
Sišai
sausio 16 posėdžiavo Lemonte ninke. Kadangi Clevelando sesi tono konferencijos Lietuvoje or generaline d i r e k t o r ė V. Vėb
dijų vajus tęsiasi iki š.m. balan
r
a
i
t
ė
G
u
s
t
i
e
n
ė
.
1992
m.
joje
T
a
r
y
b
a
buvo
trumpai
apie
k a r t u su t e i s ė s p a t a r ė j u
ganizavimas (panašiai kaip
džio 1 dienos.
advokatu Saulium Kupriu ir t a i p a i n f o r m u o t a ir j o k i o buvo praėjusiais 1992 metais). gruodžio mėn. pabaigoje lanky
damasi Lietuvoje, susitiko su
JAV LB Garbės teismo pirmi n u t a r i m o tuo reikalu nebuvo,
Asmenys, norintieji stipendi- t
Dar buvo s v a r s t y t i kiti
Lietuvos Kultūros ir Švietimo jas išpirkti, čekius rašykite
t
a
i
prezidiumas
paprašė
Krašto
ninku dr. Antanu Razma. Buvo
reikalai,pvz. Religinių reikalų
i š s a m ų tarybos pirmininko k l a u s i m a s , ministru D a i n i u m T r i n k ū n u .
svarstyti JAV LB einamieji v a l d y b o s p a t e i k t i
A . P . P . L . E . vardu. Prašome
Šio
susitikimo
m
e
t
u
m
i
n
i
s
t
r
a
s
pranešimą
apie
visą
reikalą,
reikalai, peržiūrėti iš Tarybos
nurodyti savo gyvenamos vietos
kurio l a u k i a m a j a u daugiau
adresą, kad jūsų dėka seminare
narių ir Krašto valdybos gauti apie derybų stovį ir siūlymus negu metai. Kultūros tarybos įteikė laišką, k r e i p d a m a s i s į
raštai, siūlymai ir klausimai. T a r y b a i . Pagal JAV LB į s t a t u s pirmininko pareigas šiuo metu A.P.P.L K organizaciją. Laiške dalyvavęs mokytojas, galėtų
E U D E I K IS
Tuoj po posėdžio prezidiumas iš ir Illinois valstijos įstatymus, eina Krašto valdybos pirmi y r a rašoma: „ D ž i a u g i u o s i , kad jums parašyti laišką. Būstinės
per
okupacijos
ir
k
o
m
u
n
i
s
t
i
n
ė
s
adresas: A.P.P.L.E. P.O. Box
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
siuntė visiems Tarybos. Garbės bet kokie JAV LB teisiniai ar ninkas Vytas Maciūnas, buvu
diktatūros
d
e
š
i
m
t
m
e
č
i
u
s
nua
f
i
n
a
n
s
i
n
i
a
i
į
s
i
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a
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o
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i
,
1370
W.
Hartford,
CT
06107
teismo. Kontrolės komisijos ir
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
siems dviems p i r m i n i n k a m s linta Liet ivos m o k y k l a susiRaimonda Rukšienė
Krašto valdybos nariams iš prieš juos pasirašant ar vyk pasitraukus praėjusiais metais.
4330-34 S. California Avenue
samų bendralaiškį Nr. 8 ir pra dant, privalo būti JAV LB Tary J A V LB J s t a t ų
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852
komisija
dėjo korespondencinj Tarybos bos peržiūrėti ir patvirtinti.
'advokatas Saulius Kuprys, dr.
4805-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Šiais metais Lietuvos nepri Vytas N a r u t i s ir V y t a u t a s
posėdį, kuris baigėsi sausio 31
Telefonas - (1-312) 927-1741-1
d. Kitas prezidiumo posėdis klausomybes 75-ji sukaktis turi K a m a n t a s , t a l k i n a m i kitų pre
įvyks vasario 13 Čikagoje ir po būti ypatingu būdu paminėta, zidiumo narių) šiuo metu telkia
4348 S. California A v e n u e
jo prasidės kitas Tarybos ko- kaip t a įpareigojo praėjusiais visus JAV LB d o k u m e n t u s ir
Telefonas - (1-312) 523-0440
metais įvykęs PLB Seimas ir Tarybos narių siūlymus savo
respondencinis posėdis.
Paskutinio korespondencinio buvo diskutuota Tarybos sesijo darbui, kurį t u r i atlikti iki šios
posėdžio metu buvo balsavimai j e . Clevelando sesijoje Taryba Tarybos kadencijos pabaigos.
už Krašto valdybos pasiūlytą savo nutarimu buvo įpareigojusi
Prezidiumas stengiasi kiek
laikinai įsteigtos JAV LB Eko K r a š t o valdybai laiku išsiųsti galima geriau atstovauti Tary
nominių reikalų tarybos pirmi Vasario 16 minėjimams skirtą bai ir ją dažnai informuoti (per
ninką Antaną Dambriūną iš i n f o r m a c i n e medžiagą, kad praėjusius 15 mėnesių įvyko 1
Los Angeles, už naują Kontrolės a u k o t o j a i galėtų iš a n k s t o sesija. 5 korespondenciniai posė
komisijos narį Praną Jogą iš susipažinti su Lietuvių Bend džiai, išsiųsti 8 bendralaiškiai).
A k r o n . O h i o . ir b ū s i m o s r u o m e n ė s atliktais darbais bei Prezidiumas taip p a t stengiasi
Marquette Funeral Home
Tarybos sesijos 1993 spalio 9-10 a t e i t i e s planais, ir d a u g i a u kiek galima daugiau padėti
paremti visą svarbią LB veiklą. Krašto valdybai, žiūrėdamas,
d. vietove.
2533 VVest 71 st Street
P
r
e
z
i
d
i
u
m
a
s
p
r
a
š
ė
K
r
a
š
t
o
Chicago, Illinois b0629
Sausio 16 d. posėdyje daugiau
kad būtų sėkmingai vykdomi
sia laiko buvo skirta Bend valdybos skubios ir tinkamos Tarybos n u t a r i m a i ir t i n k a m a i
H312M76-2345
veiklos
tuo
reikalu.
ruomenės finansiniams rei
informuojamos LB apylinkės,
Hills Funeral Home
Dėl LB pagalbos Lietuvai pre kurių veikla ir p a r a m a yra pati Nuotrauk"'< iš kaires: Lietuvos Kultūros ir Švietimo ministro pavaduotojas
kalams: peržiūrėjimui praėjusių
10201
South Roberts Road
1992 metų (11 mėnesių) apy zidiumas siūlė krašto valdybai svarbiausia lietuvybės išlaiky Darius Kuolys, A.P.P.L.E. generalinė direktorė Vaiva Vebraitė-Gustienė,
Palos Hills. Illinois 60465
Lietuvos
tūros ir Švietimo ministras Dainius Trinkūnas.
skaitos ir, kaip Krašto valdyba ir t o l i a u visą d ė m e s į bei mui Amerikoje.
708-430-4455
vykdė Tarybos priimtą sąmatą e n e r g i j ą k r e p t i į T a r y b o s
A.P.
Taip kaip v nsmedis b r a n d i n a
savo vaisių ištisus m e t u s , taip
ir A.P.P-L.E. kasmetiniai mo
kytojų kvalifikacijos kėlimo
k u r s a i Lietuvoje y r a planingo,
nenuilstamo metų darbo rezul
t a t a s . A . P P i- E. '93 s e m i n a r a s
Lietuvos mo«y tojams įvyks šią
vasarą, liepo- 12 rugpjūčio 15 d.
Šiais metais paskaitos bus skai
tomos keturu..- savaites Vilniuje
ir tuo pačiu metu po dvi savaites
Klaipėdoje ir Šiauliuose, t a i p
p a t vieną savaitę (rugpjūčio
9-15 d.) Birštone. Vilniuje dvi
savaitinis kursas bus kartoja
m a s du k a r t u s Pirmųjų dviejų
savaičių vadovė yra Gitą Kup
činskienė, antrojo dviejų sa
vaičių laikotarpio vadovė —
Suzan Anderson.

A.tA.
Kapitonas
ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
TARYBOS VEIKLA

GAIDAS-DAIMID

PETKUS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
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TRAVEL CONSULTANTS
^
Orga nizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9525 South 79th Av«nu«
Hkkory MIII, llllnol» 60457

223 Kalvarijų gatvė
Vilnius. Ustuva

T«l. 7 0 8 430 7272

TstafeiMl: 77-7«-«7 Ir 7 7 - 8 3 0 2

AMEHICAN TRAVEL SERVICE
9438 S. KEDZIE AVENUE
EVEPGREEN PAFiK, IL 60642
TEL 170S) 422-3000
FAX 08) 422-3163
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Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja
grupines ir individualias keliones i Lietuvą ir kitus kraštus
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime.
Informac jai skambinti 1 -708-422-3000. Darbo vai.: ptrmad., an
tra*., ketvktd. Vt panktd. 9 v . r . - 5 v. p.p. Tre4o\ 9 v . r . - 7 v.v.

i

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue
Cicero. Illinois 60650
708-652-1003

L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o į e ir p r i e m i e s č i u o s e .
Visus l a i d o t u v i ų n a m u s galite p a s i e k t i
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345
ANTHONY B. PETKUS
DONAI D A. FFTKUS

«

DONALD M. PETKUS
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. vasario mėn. 25 d.

VASARIO 16-TOS ŠVENTĖ JAUNIMO
CENTRE

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
x A r j a u įsigijote bilietus i
„Draugo" koncertą? Aukšto ly
gio koncerto programa, kurią
atliks solistė Giedrė Kaukaitė ir
pianistė Gražina Ručyte-Lands
bergienė, atgaivins žiemos nu
alintą dvasią, o savo dalyvavi
mu padėsite išlaikyti vienintelį
išeivijos dienraštį „Draugą".
Koncertas įvyks ateinantį sek
madienį, vasario 28 d., 3 vai. po
pietų Jaunimo centro didžiojoje
salėje. ATEIKITE LR DŽIAUKI
TĖS!
x P a t C a y c e , Northwest
F o r d T r u c k C e n t e r (Franklin
Park, IL) savininkas, per Lietu
vių Amatininkų klubo vicepir
mininką
Antaną
Budrį,
parūpino „ L i e t u v o s Vaikų
Viltis" globojamiems vaikams
ir tėvams veltui bilietus į Čika
gos 1993 automobilių parodą.
x Lietuvos Nepriklauso
m y b ė s deimantinės sukakties
šventė Brighton Parke bus va
sario 28 d. 10 vai. ryto Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje bus iš
kilmingos Mišios, kurių metu
giedos solistė Dana Stankaitytė,
vargonais pritariant Ričardui
Šokui, ir parapijos choras. Po
Mišių mokyklos salėje bus aka
deminė ir meninė dalis. Kalbą
pasakys PLB vicepirmininkas
Rimas Česonis. Meninę dalį at
l i k s Grandies
ansamblio
šokėjai. Kviečiamos apylinkės
organizacijos su vėliavomis ir
visuomenė. Rengia JAV LB
B r i g h t o n Parko apylinkės
valdyba.
x J A V L B Švietimo tarybos
narė Rima Binder dirba kaip
konsultantė JAV mokyklose.
Švietimo tarybos ruošiamoj dar
bo konferencijoj vasario 28 d. ji
kalbės tema „Matematikos ir
gamtos mokslų sujungimas į
visumą — pritaikymas lituanis
tinei mokyklai". Konferencija
vyks Lemonto Lietuvių centro
„Bočių salėje". Konferencijos
registracijos reikalais galima
kreiptis į Švietimo tarybos
pirmininkę Reginą Kučienę.
x D a i n o s ir D o n a t o Siliūnų
dukrelė Daiva Marija pakrikš
tyta Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje Lemonte vasario
6 d.
x „Draugas", popiežiaus Jo
no Pauliaus II istorinio apsi
lankymo Lietuvoje proga, orga
nizuoja Amerikos lietuvių ke
lionę į Lietuvą rugsėjo mėnesio
pirmosiomis dienomis. Prašome
registruotis iš anksto American
Travel
biuro
įstaigoje
1-708-422-3000, kuri suteiks
daugiau informacijų. Šiuo metu
žinoma, kad popiežius Lietuvoje
bus rugsėjo 4-8 dienomis. Kokio
se vietovėse popiežius lankysis,
bus pranešta vėliau. Amerikos
lietuvių ekskursijos Lietuvoje
galės tęstis dvi savaites, o jei
kas norėtų, tai ir ilgiau. Labai
svarbu jau dabar užsisakyti sau
vietas.
(sk)
x MAISTO S I U N T I N I A I sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55
svarai $98. Galima užsakyti
aspirino ir vitaminų. Pervedam
p i n i g u s d o l e r i a i s . TRANSPAK, 2638 W. 69 St., Chicago.
IL 60629, t e l . 312-436-7772.
(sk)
x Vasaris Velykinių
siuntinių m ė n u o . Baltia Ex
press pristatys jūsų dovanas į
Lietuvą prieš šv. Velykas, jei
siuntinius atvesite mums iki
k o v o 1 d. Mūsų adresas: 3782
W. 79 St., C h i c a g o , IL 60652,
t e l . 1 - 8 0 0 - S P A R N A I arba
1-800-772-7624. Tik Baltia Exp r e s s garantuoja, kad Šven
tiniai siuntiniai pasieks gavėjus
prieš šventes.
(sk)

x Šv. Kazimiero s e s e r y s
kviečia visus dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad jų
įsteigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaiminta.
Šv. Mišios bus aukojamos
trečiadieni, kovo 3 d. (diena
prieš Šv. Kazimiero, Lietuvos
globėjo, šventė) 7 v. vakare mo
tiniško namo koplyčioje, 2601
W. Marąuette Rd. Šv. Mišias
aukos jėzuitas iš Lietuvos, kun.
Algirdas Paliokas. Malonėkite
dalyvauti.

Dr. J. Stukas, pasakęs pagrindinę kalbą Vasario 16 šventėje Čikagoje vasario
14 d., ir Vida SakeviČiūtė, vadovavusi programai (ne 3. Meilienė, kaip
anksčiau paskelbta).
Nuotr j T a m u l a i c i o

Šventė įvyko vasario 16 d.
vakare kavinėje, kuri buvo be
veik sklidinai užpildyta. Nors iš
vakaro buvo sniego audra, bet
žmonių tas neatbaidė. Atvažia
vusieji buvo maloniai nuste
binti, kad automobilių pasta
tymo vietose sniegas buvo ap
valytas. Tad visi susirinkę buvo
geroje nuotaikoje. Minėjimas
buvo pradėtas gana punktua
liai. Jį atidarė Albina Rama
nauskienė,
susirinkusius
pakviesdama sugiedoti Tautos
himną. Paskui buvo labai trum
pas generalinio konsulo Vacį.
Kleizos žodis: „Šiandieną šią
šventę minime kiek skirtingų
nuotaikų pynėje, kadangi patys
nebesame tikri, kokiomis nuo
taikomis turime vadovautis.
Tačiau turime neužmiršti, kad
tauta yra viena ir nedaloma".
Po konsulo kalbos buvo J.
Lendraičio paskaita. Kas su
prelegentu nėra susipažnęs,
keliais žodžiais noriu jį prista
t y t i . Tai jaunesnės kartos
veikėjas, vienas iš „Mercy Lift"
organizatorių. Kaip žinome,
kuomet Lietuva buvo blokuo
jama ir joje buvo visko didelis,
ypač vaistų, stygius, buvo suor
ganizuotas vaistų siuntimas.
Tas jų darbas tiek išpopuliarėjo,
kad šalia vaistų siuntimo susi
organizavo ir informacijos cen
tras. Kuomet Lietuva buvo
dėmesio centre, tai spauda ir
televizija ieškojo kontaktų su
lietuviais. Jie susirado net
L i e t u v i ų centrą L e m o n t e ,
tuomet ir plačiau sužinojome
apie „Mercy Lift" veiklą.
Kadangi prelegentas buvo
plačiai įsijungęs į pagalbą
Lietuvai, tad ir jo paskaitos
tema buvo: „Lietuvos jaunimas
ir jų ateitis". „Per 50 okupacijos
metų buvo išauginti visai ki
tokie žmonės. Norint išauginti
jaunimą kitokioje dvasioje,
reikalinga mokyklų reforma.
Cia
susiduriame su mokytojais,
kuriems taip pat reikia padėti.
Kadangi okupacijos metai ir
mokytojus labai stipriai paveikė
> <*<* r e i k i a padėti persiorientuoti. „Apple" buvo surengę

x Sekmadienį, vasario 28 d.,
tuoj po „Draugo" koncerto Jau
nimo centre pabendravimas su
vaišėmis Seklyčioje. Ateikite,
ČIKAGOJE IŠKILMINGAI ATŠVĘSTA
susipažinkite su programos
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
atlikėjomis Gražina Ručy
SUKAKTIS
te-Landsbergiene,
Giedre
Kaukaite, praleiskite valandėlę
Šiemet sukanka 75 metai nuo Aukšt. mokyklos auditorijoje.
savųjų tarpe. Bilieto kaina — 10
Lietuvos Nepriklausomybės pa Minėjimą atidarė Alto Čikagos
dol. asmeniui.
skelbimo, t.y. nuo 1918 m. skyriaus pirmininkas dr. Vy
x Sekmadienį, vasario 28 d., ALTO Čikagos skyrius šią tautas Dargis. Vėliavų paradą
3 vai. p.p. J. centre jvyks „Drau deimantinę sukaktį labai iš t v a r k ė Don Varno ir Da
go" rengiamas koncertas, kurį kilmingai šventė sekmadienį, riaus-Girėno postai. JAV ir
Lietuvos himnus giedojo Eglė
atliks solistė Giedrė Kaukaitė ir vasario 14 d.
Rūkštelytė, akompanavo M.
Šventė
pradėta
šeštadienį,
pianistė Gražina Ručytė. Bilie
tų bus galima įsigyti koncerto vasario 13 d. Tuojau po Litu Motekaitis. Žuvusieji dėl Lietu
dieną prie įėjimo nuo 1:30 vai. anistinių mokyklų surengto vos laisvės 1918 m. ir sausio
minėjimo Jaunimo centro di 13-ją buvo pagerbti atsistojimu.
x E l m a Ramirez, Oaklando
džiojoje salėje visi susirinko prie Toliau programą vedė Vida
pašto pareigūnė Kalifornijoje,
Laisvės kovų paminklo, esančio SakeviČiūtė. Tai dienai labai
nuoširdžiai ėmėsi išaiškinti,
ten pat sodelyje. Buvo pakeltos tinkamą ir patriotinę invokaciją
kodėl vėluoja „Draugo" prista
vėliavos, giedotas Lietuvos him s u k a l b ė j o Šv. M. Marijos
tymas skaitytojams. Paaiškėjo,
nas ir padėtas vainikas žu Gimimo bažnyčios klebonas
jog, kai „Draugas" pusę sep
vusiems dėl Lietuvos laisvės kun. Jonas Kuzinskas. Lietuvos
tynių vakare pristatomas į
pagerbti. Iškilmes pravedė Li Nepriklausomybės ir valstybės
Čikagos centrinį paštą, tai tik
tuanistinių mokyklų vadovybė atstatymo aktus skaitė V. Sake
kitą dieną 12:30 vai. po pietų
Savanorių-kūrėjų
su savo mokiniais. Padėkos žodį viČiūtė.
traukiniu išsiunčiamas į Kali
tarė Alto skyriaus pirmininkas pagerbimą pravedė pirm. dr. V.
forniją. Tas traukinys dar su
Dargis. Buvo iškviesti š i e
dr. Vytautas Dargis.
stoja Denver ir Salt Lake City
Sekmadienį, vasario 14 d., savanoriai: Juozas Vilutis, Juo
miestuose, o tik tada tepasiekia
10:30 vai. ryto įvyko iškilmin zas Betkauskas, Feliksas PutOakland miestą. Skaitytojai
gos pamaldos Švč. Mergelės rius ir Petras Steikūnas. Daly
laikraštį tuo būdu gauna tik po
Marijos Gimimo parapijos vavo tik Juozas Betkauskas,
3 ar 4 dienų.
bažnyčioje. Parapijos chorui, kuriam buvo prisegta balta
gėlė. Mirusieji pagerbti minutės
x Liet. Moterų Federacijos diriguojant muzikui Antanui
atsistojimu.
Čikagos klubo rengiamas Salo Linui, g i e d a n t „ A p s a u g o k
Lietuvos Gen. Konsului nemėjos Endrijonienės pager Aukščiausias", įžygiavo vėliavų
dalyvaujant,
jo sveikinimą
bimas įvyks Jaunimo centro ka paradas, kurį sudarė: Jūros
skaitė Daiva Meilienė. Čikagos
vinėje kovo 13 d. 5 v.v. Kvie šaulių Gen. T. Daukanto kuo
mero Richard Daley ir Illinois
pos,
Vytauto
Didžiojo
šaulių
čiame visus dalyvauti ir malo
niai praleisti vakarą. Skani rinktinės, Klaipėdos kuopos, gubernatoriaus J i m Edgar
R.L.B-nės
ir proklamacijas perskaitė Alto
vakarienė ir įdomi meninė r a m o v ė n ų .
reikalų vedėjas Valdemaras Sa
Neolituanų
vėliavos.
Šv.
Mišias
dalis. Organizacijos, kurios
norėtų įsijungti s u sveiki aukojo ir jautrų p a m o k s l ą dauskas. Kardinolo Bernardino
nimais, prašome skambinti pasakė kan. Vaclovas Zakaraus sveikinimą paskaitė pati pro
pirm. Aleksandrai Likande- kas. Gyvų gėlių pintinę prie al gramos vedėja.
toriaus atnešė Irena Kvantaitė
Pagrindini kalbėtoją prof. Jo
rienei 312-737-9057.
ir Daina Černauskaitė. Sv. Mi kūbą Stuką taip pristatė Alto
x American Travel Service šių auką nešė prof. Jokūbas skyriaus pirm. dr. V. Dargis:
s k e l b i a papigintus skridimus Stukas ir Antanina Repšienė. „Prof. Jokūbas Stukas eko
iš Chicagos į Vilnių už $500 į Choras dar žavingai pagiedojo nomistas, visuomenininkas,
vieną pusę ir $835 į abi puses iš , , 0 D i d i s Dieve" ir k i t a s Vyčių veikėjas, a l t i n i n k a s ,
Rygos į Chicagą. Kreiptis: giesmes. Solo giedojo Lietuvos lietuviškos radijo programos ve
American Travel Service, tel. valstybinės operos solistas Ar dėjas nuo 1941 m., angliškai pa
vydas
Markauskas.
P r i e rašęs knygą Lietuvos Tautinis
708-422-3000.
v
a
r
g
o
n
ų
Ričardas
Š
o
k a s . Atgimimas, tai yra asmuo, kurį
(sk)
Pamaldos baigtos Lietuvos him galima pavadinti uola, kuris
x „Draugo"
k o n c e r t a s nu.
niekados nepalūžo'". Prele
į v y k s Šį sekmadienį, vasario
Akademinė minėjimo dalis gentui buvo užrišta tautinė
28 d. 3 v. p.p. Jaunimo centre, prasidėjo 2 vai. p.p. Maria juosta.
Chicagoje. Koncertuoja: sol.
Prelegentas s a v o kalboje
Giedrė Kaukaitė ir pianistė
palietė svarbesnes ydas Lietu
x B r o n i u s N a i n y s , PLB pir voje ir čia gimusių lietuvių bei
Gražina Ručyte-Landsbergienė.
Bilietai gaunami: Vaznelių m i n i n k a s , v a s a r i o 2 8 d., ateivių jnašą Lietuvai ir jos
prekyboje, 2501 W. 71 St., sekmadienį, 12:30 v. p.p. Pasau žmonėms nuo 1918 m. iki šių
Chicago, DL, tel. 312-471-1424. lio lietuvių centre papasakos sa dienų. Jis trumpai paminėjo
vo kelionės po Sibirą įspūdžius. 1918 m., 1940 m. okupaciją ir
(sk.) pagaliau 1990 m. kovo 11-ją.
x KAZIUKO MUGĖ sekma
Pagarbiai prisiminė sausio
dienj. kovo 7 d., vyks Jaunimo
x
„ŽAIBAS"
ketvirti
centre, 5620 S. Claremont Ave. metai garantuotai ir patikimai 13-sios žuvusius prie televizijos
Atidarymas 11 vai. ryto. Čika pristato užsienietiškas m a i s t o bokšto, kurių niekad negalime
gos skautai ir skautės kviečia p r e k e s Lietuvoje į namus. Dvy užmiršti. Kalbą baigė poeto Ro
mualdo Kisieliaus eilėraščio
visus atsilankyti.
likos, labiausiai mėgiamų ir no
(sk) rimų paketų pasirinkimas. V i s i „Išsilaisvinusiai Lietuvai" žo
džiais: „Laimink, Visagali,
u ž s a k y m a i , pristatomi p e r 10
x Polikaitis A c c o u n t i n g & d a r b o d i e n ų i n a m u s . Kreip mūsų gimtą šalį ir siekius mūs
Tax Service pildo pajamų ir tis; „ŽAIBAS'. 9625 S o . 79th brolių ten Lietuvoje. Lai
kitų įvairių mokesčių formas. A v e . , H i c k o r y Hills, D 60457, pasaulis mato, kad po vargo
metų, Laisvė? žiedas žydi tautos
Reikalui esant, atvykstu į na tel. 708-430-8090.
širdyje...
Dieve, padėk mūsų
mus. Kreiptis: R a y m o n d C.
(sk) brangiai Lietuvai".
Polikaitis, A c c o u n t a n t tel.
708-597-9454.
Žodžiu sveikino Pat Michalsx K a i p ir k i e k v i e n o m ė n e 
(sk) s i o paskutinį sekmadieni, va ki, gubernatoriaus asistentė et
ninėm grupėm, 15th wardo
x N A M A M S PIRKTI PA s a r i o 28 d. Baltia Express pri
aldermanas Vįrgil Jonės, latvių
SKOLOS duodamos mažais iminės siuntinius Pasaulio Lie
— Bergmanis ir ukrainiečių —
mėnesiniais įmokėjimais ir pri tuvių centre, Lemont, IL, nuo 9
Alex Zabroskv. Po rezoliucijų ir
einamais nuošimčiais. Kreipki vai. ryto. Informacijai: t e l .
vėliavų
išnešimo buvo 15 minu
tės į Mutual Federal Savįngs, 1-800-SPARNAI arba 1-800čių
pertrauka.
2212 West Cermak Road - Tel. 772-7624. Visi siuntiniai b u s
Meninė propramos dalis šiais
pristatyti prieš V e l y k a s .
(312) 847-7747.
(sk.) deimantiniais Nepriklausomy(sk)
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bės metais buvo ypač žavi.
Skambus baritonas Arvydas
Markauskas visus sužavėjo,
padainuodamas jaunojo bajoro
dainą iš „Gražinos" operos —
Jurgis Karnavičius ir Erdvilio
ariją iš „Lietuvių" operos —
Amilcare Ponchielli. Programos
atlikėjams netrūko ir bisų. Auksabalsė Sigutė Stonytė padaina
vo „Žvaigždutė" — B a l i o
Dvariono ir Ramunės ariją iš
„Gražinos" operos — Jurgio
Karnavičiaus.
Sigutė Stonytė ir Arvydas
Markauskas kartu atliko: „Au
go kalneliai" — harm. V. Viržonio ir „Tėvynė Lietuva" — A.
Bražinsko. Akompanavo muzi
kas A. Vasaitis.
Čikagos pasididžiavimas —
operos choras puikiai ir di
dingai atliko „Einu per žemę"
— Algimanto Bražinsko, žodžiai
Antano Slavicko ir „Žemaičių
plentas"
—
Algimanto
Bražinsko, žodžiai Marcelijaus
Martinaičio. No vienam išspau
dė ašarą iškilmių užbaigimas,
kai visa pilna žmonių salė ir
scenoje choras su solistais vie
ningai
giedojo
„Lietuva
brangi"! Operos chorui dirigavo
Ričardas Šokas, akompanavo
Manigirdas Motekaitis.
Alto Chicagos valdyba dėkoja
solistams, operos chorui, diri
gentui, akompaniatoriams M.
Motekaičiui ir A. Vasaičiui,
kurie už savo darbą neėmė
honoraro. Dėkojame Čikagos
operos choro valdybai už su
teiktą galimybę turėti tokią ža
vingą meninę programą. Dar
kartą tariame ačiū visiems dalyv i a m s , a u k o t o j a m s , prisi
dėjusiems darbu ir patirtimi
prie šio minėjimo pasisekimo.
Ant. R e p š i e n ė

Lietuvoje mokytojams kursus,
kurie buvo labai naudingi.
Lietuvoje vaikų sveikatos stovis
yra labai blogas. Labai daug li
gonių, yra sergančių net džiova.
Jiems buvo nuvežta vaistų, bet
jų užteks tik 3 mėnesiams, o
normaliai gydymas trunka 9
mėnesius. Lietuvoje kūdikių
mirtingumas yra lygus trečiojo
pasaulio kraštams. Jeigu
norime, kad Lietuva būtų lais
va, tai dabar yra laikas jai
padėti". Čia perdaviau tik pa
grindines paskaitos mintis. Pa
skaita buvo gerai parengta, ak
tuali ir susirinkusiųjų šiltai pri
imta.
Po paskaitos buvo trumpa
meninė programa, kuri susidarė
iš filmo, pavadinto „Vilniaus
laikrodis". Filmas mums y r a
dvigubai įdomus: ne tik jame
vaizduojamas XVII-to šimt
mečio Vilnius, bet ir todėl, kad
scenarijui yra panaudota Čikagiečio Č. Grincevičiaus legenda.
Sis filmas per Kalėdas buvo ro
domas Lietuvos televizijoje.
Filmas visiems padarė gerą
įspūdį. Po filmo Salomėja Endrijonienė,
Jaunimo
centro
valdybos pirm., padėkojo Albi
nai Ramanauskienei už pro
gramos sudarymą, konsului už
dalyvavimą,
prelegentui,
moterų klubui už vaišių paren
gimą ir visiems minėjimo daly
viams. Užbaigai buvo sugiedo
ta: „Lietuva brangi..." Gerai,
kad minėjime dalyvavo Vacį.
Momkus, kurio vieno balsas
užpildo kavinę. Kadangi prog
rama nebuvo ilga, tad daugelis
į namus dar neskubėjo, bet pasi
vaišino ir pasėdėjo.
J. Žygas

UŽGAVĖNĖS LEMONTO
CENTRE
Lietuvių centro Lemonte ren
ginių komitetas, vadovaujamas
Bronės Nainienės, su labai
darbščių moterų grupe įvai
riomis progomis pasistengia su
ruošti vaišes ir į Centro didžiąją
salę sutraukti keletą šimtų
apylinkės lietuvių.
Užgavėnių blynai jau virto
tradiciniu Centro renginiu. Ir
š.m. vasario 23 d. Centro virtu
vėje čirškėjo bulviniai blynai,
spragsėjo miltiniai blyneliai ir
vyniotiniai su varške. Taukų
puode kunkuliavo spurgos ir
kepė
kiti
skanumynai.
Saldumynų stalas margavo
įvairiais pyragais, žagarėliais ir
vaisių su uogomis patiekalu,
kvepiant kavai ir arbatai. Už
baro rymojo Romas Kronas,
neturėdamas ką veikti.
— Prie butelių klientų labai
trūksta? — užkalbinau.
— Taip trūksta. Nebėra gė
rėjų. Uždarbis nekoks.
Gal nedidelis pelnas ir iš
Užgavėnių blynų baliaus, nuo
asmens imant 5 dolerius, bet
lašas po lašo ir akmenį pratašo.
Moterų komitetas įvairiais ren
giniais per metus sutelkia apie
30,000 dolerių pelno Centro
išlaikymui. Blynų balius nuo 5
iki 8 vai. vakaro. Vieni ateina,
kiti išeina. Reikia išlaikyti
Lietuvių centrą Lemonte.
— Bus apie 300 valgytojų,
kaip ir pernai, — džiaugiasi B.
Nainienė. Nors salėje nėra Laši
n i n i o su K a n a p i n i u , n ė r a
Užgavėnių karnavalo kaip Nauj a m e O r l e a n e , bet s m a g u
pabendrauti, pasikalbėti, pasi
vaišinti pagal seną lietuvišką
paprotį.
Br. J u o d e l i s

G Ė R Ė J O M Ė S LIETUVOS VAIZDAIS
Vasario 3 d. Vyresniųjų lietu
vių centre turėjome progos pa
matyti vaizdajuostę — „Lietu
vos vaizdai". Kreipėmės į J A V
LB Švietimo Tarybos pirm. Re
giną Kučienę, kuri, besirūpin
dama švietimo reikalais, turėjo
progos lankytis Lietuvoje, susi
pažinti su mokyklų ir mokinių
vargais bei rūpesčiais. Aplankė
daugelį vietovių, filmavo įdo
mesnius įvykius ir pakviesta
mielai sutiko pasidalinti savo
įspūdžiais Seklyčioje.
Žiūrovų susirinko gausus bū
rys, visiems patinka nors vaiz
duose pamatyti tėvynės mies
tus, žmones, pakelėj rūpinto
jėlius ir melsvą padangę... Prieš
rodydama vaizdajuostę, R. Ku
čienę labai vaizdžiai papasako
jo, ką m u m s parodys. Čia ir pa
teikė visos kelionės „maršru-,
tą", kuris buvo labai įdomus:
„Kelionę po Lietuvą pradėjo
me su pietryčių Lietuva. Teko
aplankyti kelis lietuviškus kai
mus, t.y. Paškonis ir Deveniškes, kuriuose veikia lietuviškos
mokyklos.
Paškonyse mokosi 4 3 moki
niai. Tai grynai lietuviška mo
kykla. Mokytojai gauna algas
pagal stažą, dirba 5 dienas
savaitėje, nuo 9 vai. ryto iki 4
vai. po pietų. Prieš Lietuvai at
gaunant nepriklausomybę, mo
kytojai buvo labai skriaudžiami,
nes jiems vadovavo savivaldy
bės skirtas švietimui asmuo, ku
ris buvo dažniausiai lenkas.
Dabar sąlygos pagerėjo, nes
mokyklos
priklauso
LR
švietimo ministerijai. Yra
pasišventusių tėvų, kurie nori
vaikus mokyti lietuviškai, todėl
tenka juos vežti į mokyklą net
9 km. Vėliau vaikai tęsdavo
mokslą (gimnaziją) Vilniuje.
Dieveniškėse veikia trikalbė
m o k y k l a , kurią lanko 3 0 0
mokinių. Lietuviams tai buvo
nepriimtina, nes tiek mokytojai,
tiek mokiniai bendrauja rusų
kalba.
Aplankėme Elenos Baliūnienės sodybą. Moteris išlaiko ūkį
pati, būdama 70 metų amžiaus.
P a d e m o n s t r a v o ratelį, l i n ų

verpimą, kad galėtume parodyti
šį darbą lituanistinėse mokyk
lose. Pademonstravo savo audi
nius.
Matėme Lietuvos kariuome
nės šventę Vingio parke. Daly
vavo Aukščiausiosios Tarybos
pirm. Vytautas Landsbergis su
ponia, Vilniaus vyskupas. Vyko
karių priesaika, medalių įteiki
mas už sausio 13 narsą. Stebėjo
me sporto šventę, įvairias pra
tybas, mažųjų dainų ansamblių
programas.
Iš Klaipėdos keltu persikėlė
me į Neringą. Keliavome į Ra
ganų kalną. Nuostabios pušys.
Kelelių abejose pusėse žemos
žagarų tvorelės, kad sulaikytų
pustomą smėlį. Prieš kelis me
tus miško kelelį išpuošė dailės
meistrai savo skulptūromis. Ste
bėjome gražias smėlio kopas, jos
augmeniją, Neringos miesto pa
status. Ir vėl sugrįžome į Klai
pėdos uostą".
Vaizdajuostė užtruko apie
pusantros vai. Visi atidžiai se
kėm besikeičiančius vaizdus ek
rane, kiekvienas paskendęs sa
vo mintyse, kiekvienas radome
ką nors brangaus prisiminti iš
praeities. Dėkojome R. Kučienei
už paįvairinimą mūsų popietės,
vildamiesi, kad ateity ir vėl ką
nors mums parodys.
Mus aplankė viešnia ir Lietu
vos doc. Dalia M. Stančienė,
kuri yra redaktorė ir leidėja
religinio ir filosofinio „LOGOS"
žurnalo bei knygų, spausdina
mų Lietuvoje. Pasidalino minti
mis spaudos reikalais, savo dar
bo rūpesčiais.
Daugumas praalko ir ištroško.
Valgėme pietus ir vaišinomės
žemiškom gėrybėm. Kalbėjo
mės, juokavome ir neskubėjome
skirstytis.
E l e n a Sirutienė
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