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Rusija padės tirti
Sausio 13 ir
Medininkų bylas
Vilnius, gruodžio 16 d. (Elta) tinės ir proimperinės apraiškos
— Grupė Lietuvos Generalinės Rusijos politiniame gyvenime.
prokuratūros pareigūnų, vado Jau dabar aišku, kad Rusijos
vaujamų generalinio prokuroro demokratinių jėgų laukia rim
Artūro Paulausko, gruodžio 15 tas išbandymas, o visų suinte
d. Maskvoje susitiko su Rusijos resuotų Rusijos stabilumu vals
Federacijos Generalinės proku tybių — apmąstymų periodas".
ratūros darbuotojais.
Oficialiame pokalbyje buvo
S k u n d a i prieš gydytojus
aptarti Lietuvą dominantys
nepasiekia teismų
klausimai: Rusijos teisėsaugos
tarnybų pagalba Lietuvos tardy
Šiuo metu, kai Lietuvos gydy
tojams, tiriantiems 1991 m. tojai piketuoja, reikalaudami
sausio ir rugpjūčio perversmo bent padvigubinti jų algas,
bandymą bei Medininkų bau „Lietuvos aidas" rašo, kad
džiamąsias bylas. Susitarta, kad reikia įstatymo, numatančio
Lietuvos tardytojams bus suda gydytojo atsakomybę dėl ligo
ryta galimybė dalyvauti liudy niui padarytos žalos.
tojų bei kaltinamųjų, pasitrau
Vien tik į Lietuvos Sveikatos
kusių į Rusiją, apklausose, ki Apsaugos Ministerijos Medici
tuose tardyminiuose veiksmuo nos pagalbos skyrių kasmet
se, gauti būtinus dokumentus. ateina nuo 800 iki 1,000 laiškų.
Pasak Rusijos Federacijos gene Beveik pusė jų — skundai dėl
ralinio prokuroro pavaduotojo netinkamo gydymo. Aštuonias
Eduard Denisov, Lietuvos tar dešimt procentų skundų — mir
dytojams taip pat bus suteikta ties atvejai.
galimybė susipažinti su bylos
Pusė dėl mirties tirtų skundų
kaltinamąja išvada.
pasitvirtina: mirties priežastis —
Susitikime pripažinta, jog gydytojų aplaidumas, klaidos.
abiejų valstybių teisėsaugos ins Medžiaga atiduodama prokura
titucijoms būtina geriau bendra tūrai, tačiau gydytojų bylos daž
darbiauti, aiškinant teisėtvar niausiai teismo nepasiekia.
kos pažeidimus, reikalaujančius
Spaudoje vis dažniau keliama
operatyvaus sprendimo, pavyz ši problema, reikalaujama, kad
džiui, kontrabandos, stambaus būtų priimtas Sveikatos Įstaty
masto grobimų, ypač, kai suk mas, numatantis gydytojo atsa
čiavimo būdu išgaunamos dide komybę dėl ligoniui padarytos
lės sumos pinigų iš bankų, ir pa žalos. Taip pat būtinas ir gydy
našiai.
tojų profesinis draudimas, rašo
ma „Lietuvos aide".
Danija skyrė 2.3 bilijonus
P a s k i r t o s Lietuvos
kronų Baltijos šalims
valstybinės premijos
Ketvirtadienio spaudos konfe
1993 m. Lietuvos valstybinės
rencija vyriausybės rūmuose
premijos paskirtos penkiems
šiandien buvo skirta Lietuvos
meno pasaulio atstovams: diri
ministro pirmininko Adolfo Šle
gentui Petrui Bingeliui už
ževičiaus vizito į Daniją rezul
1989-1993 metų koncertines
tatams. Anot premjero, savo
programas su Kauno valstybi
1994 metų valstybiniame biu
niu choru (lietuvių muzikos kla
džete Danija skiria 2.3 bilijonus
sika, G.F. Haendelio oratorija
kronų Baltijos valstybėms rem
„Mesijas", W.A. Mozarto „Reti. Vizito metu buvo tartasi,
ąuiem", Brahms J. „Vokiškas
kaip geriau šią paramą panau
reąuiem"), literatūrologei, Lie
doti.
tuvos Rašytojų Sąjungos narei,
Lietuvos premjeras priminė profesorei Viktorijai Daujotytei
žurnalistams, kad Danija finan už knygas „Tautos žodžio lem
suoja namų apšiltinimo progra tys" (1990 m.), „Moters dalis ir
mą ir dalyvauja ją įgyvendinant dalia" (1992 m.), išeivijos socio
Lietuvoje (Alytuje pagal danų logui Vytautui Kavoliui už kny
technologiją baigiamas apšil gą „Epochų signatūros" (1991
tinti daugiabutis gyvenamasis m.), išeivijos skulptoriui Vytau
namas), diegiant ekologiškai tui Kašubai už Vilniuje, Radvi
švarias technologijas (Varėnoje lų rūmuose nuolat veikiančią
ir Molėtuose statomos Danijos skulptūrų ekspoziciją (visos eks
padovanotos malkas ir kitą ponuojamos skulptūros padova
kietą kurą naudojančios kati notos Lietuvai) ir aktoriui Lai
linės). Danijos firmos „Erikson" monui Noreikai už 1991-1993
ir „Telekom" padeda Lietuvai metų išeivijos poetų, taip pat
plėtoti telekmunikacijos.
Vinco Kudirkos, Maironio, Si

Šiandien Elta išplatino Lietu
vos Užsienio Reikalų Ministeri
jos pareiškimą dėl rinkimų Rusi
jos Federacijoje. Jame rašoma,
kad Lietuvos Respublikos Už
sienio reikalų ministerija „pa
lankiai vertina referendumo dėl
Konstitucijos rezultatus ir ma
no, kad Konstitucijos suteikti
įgaliojimai Rusijos Federacijos
prezidentui Boris Jelcinui
sąlygos tolesnį demokratinių
reformų vykdymą".
Apie parlamento rinkimus
VRM pareiškime rašoma taip:
„Nors galutiniai rinkimų rezul
tatai paaiškės vėliau, mūsų
susirūpinimą kelia revanšis
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Žinios iš Lietuvos — Elta

Užsienio ministerijos
pareiškimas dėl Rusijos
rinkimų
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Didžiausias blokas Rusijos
parlamente — vis tik už reformas

Lingio nužudymas surištas ir
su kitais nusikaltimais

Vilnius, gruodžio 9 d. (AGEP) tanios veikios „tyrimas cesia- Generalinis prokuroras Artu- mas, ir tai bus kruopštus ir
ras Paulauskas spaudos konfe nelengvas tyrimas".
Generalinis prokuroras prie
rencijoje pranešė, kad Vito Lin
gio nužudymo byloje „yra pa kaištavo spaudai ir neįvardin
kankamai surinkta įrodymų", tiems politikams, kurie verčia
kad nusikaltimą suplanavo, jam skubėti ir skelbti informaciją
ruošėsi ir įvykdė nusikalstama apie bylos tyrimą.
Vidaus reikalų m i n i s t r a s
grupuotė, vadinamoji „Vilniaus
brigada". Pasak prokuroro, „vi Rromasis Vaitekūnas pareiškė,
sa ši grandinė atskleista tiks kad tyrimas neapsiribos tik
liai, nustatyti ne tik nusikalti žurnalisto Vito Lingio nužu
mo vykdytojai, kontrolieriai, bet dymu dar ir todėl jos nusikals
ir organizatoriai. Be to, surink tamos gaujos siekia ir politinių
ta daug duomenų, leidžiančių tikslų. Sprogdinimais ir kitais
tirti ir kitus kriminalinius teroristiniais veiksmais sie
kiama destabilizuoti politinę
nusikaltimus.
Generalinis prokuroras teigia, padėtį, nes n u s i k a l s t a m a m
kad nusikaltimas faktiškai pasauliui „minama ant kulnų",
išaiškintas, ir tai „turi didžiulę sakė ministras. Jis teigė, kad ti
reikšmę". „Tai yra pasitikėji riant Vilniaus brigados bylą
mas, ir žmonių atgavimas to pa „bus lipama aukščiau".
Prokuroras A. Paulauskas
sitikėjimo". Byla, pasak jo,
parodė, jog bendradarbiauda sakė, kad tiriant šį nusikaltimą,
mos teisėsaugos ir teisėtvarkos dirba ir kitų valstybių teisė
institucijos gali „daug pada saugos organai. -Jis taip pat
teigė, kad imtasi būtinų prie
ryti".
„Vilniaus brigadą" Artūras monių, kad kaltinamieji „sau
Paulauskas apibūdino kaip giai sulauktų teismo".
Ministras R. Vaitekūnas labai
„aukšto lygio nusikalstamą
gaują, kuri turėjo tam tikrą neigiamai atsiliepė apie spau
bendrą kasą". Kiekvienas dos veiksmus. Pasak jo, nors iš
nusikaltimą padaręs narys į anksto su tyrimo grupe buvo
kasą turėjo įnešti 10% gauto s u s i t a r t a , k a d informaciją
spaudai teiks t i k šios grupės
„pelno".
Pasak prokuroro, gauja „te vadovas, labai greitai pasipylė
besilaiko,
nors yra išskaidyta". daug tyrimui pakenkusių ko
mono Daukanto ir Vinco Myko
laičio Putino poezijos progra „Vilniaus brigados" nusikals- mentarų. Ministras R. Vaite
kūnas labai kritiškai įvertino
mas.
metalų. Konfiskuota prekių už tai, kad trečiadienį dienraštis
Valstybinių premijų laureatai 1, 734 milijonus rublių. Didėja „Respublika" paskelbė kalti
buvo renkami slaptu balsavimu ir narkotikų kontrabanda — namojo pavardę irš išspausdino
iš kandidatų, kuriuos pasiūlė praėjusį mėnesį išaiškinti 9 jo nuotrauką. Pasak ministro,
poeto Marcelijaus Martinaičio atvejai, konfiskuota 61,5 kg tai pakenkė daugeliui tardy
vadovaujamo valstybinių kultū paruoštų aguonų bei kitokių minių veiksmų.
ros ir meno premijų komiteto narkotikų.
Ministras sakė. kad su vidaus
nariai. Premijos ir diplomai bus
reikalų
sistemoje dirbančiais ir
Liberalizuotas žemės ūkio
iškilmingai įteikti vasario
teikusiais tokią informaciją
eksportas
15-ąją — Valstybės atkūrimo
„Lietuvos žemės ūkio ekspor žmonėmis bus elgiamasi „labai
dienos išvakarėse.
tas yra nevaržomas ir vyriausy kategoriškai". J i s t a i p pat
pabrėžė, kad bylos tyrimui
bė turi teisę jį reguliuoti tik
K o n t r a b a n d a Lietuvos •
galinčią pakenkti medžiagą
išimtinais atvejais", teigiama
Baltarusijos pasieny
skelbiantys žurnalistai tampa
gruodžio 15 d.%Seimo posėdyje
Šių metų lapkričio mėnesį,
nusikaltimo b e n d r i n i n k a i s .
priimtame įstatyme dėl sunkios
Baltarusijos duomenimis, Balta„Kas svarbiau — ar k a s pirmas
žemės ūkio būklės pagerinimo
rusijos-Lietuvos
pasienio
nuskins pirmojo pranešimo lau
eksportuojant, superkant žemės
muitinėse užfiksuoti 169 kont
rus, ar galutinis rezultatas?",
ūkio produkciją ir parduodant pastatė klausimą Romasis Vai
rabandos atvejai — daugiausia
Lietuvoje pagamintus produk tekūnas.
naftos produktų ir spalvotųjų
tus.

gaus 94 vietas parlamente, o
Zirinovskio partija — tik 78
vietas. Tačiau šią žinią pada
vusi Rusijos Interfax agentūra
nepranešė kurių balsavimo apy
linkių rezultatai dar neįskai
čiuoti ir nepaminėjo kurių rin
kiminių rajonų balsai davė tuos
rezultatus.

žydu (jo tėvas — žydas, žuvęs
autoavarijoje po vienerių metų
vedybinio gyvenimo, netrukus
po sūnaus gimimo), kurį laiką
buvusiu žydų kultūrinės organizijos direktoriumi. Šios kam
panijos metu tačiau, jis plačiai
pabrėžė savo motinos rusišku
mą ir vienu kartu net teigė, jog
abu jo tėvai — rusai.
Diplomatus nustebino
Anot Interfax, kitos reformas
pasikeitimas
palaikančios grupuotės, iš kurių
stipriausiai pasirodė Grigorij
Tai, kad tokie teigiami rezul Javlinskio blokas, gaus 61
tatai paskelbti tris dienas po vietas parlamente, tad jei refor
rinkimų ir anoniminio pareiški mas palaikantys blokai sugebės
mo formoje, iššaukė nusistebė vieningai balsuoti, jie kartu
jimą daug kam iš diplomatų. valdys 155 vietas 450 vietų
Bet balsų skaičiavimas Rusijo turinčiame parlamente. Tai dar
je visuomet buvo labai ilgai toli gražu ne dauguma, bet su
trunkantis darbas ir rezultatai darytų didžiausią bloką balsų,
iš rinkiminių apylinkių neatei naujojoje Federalinėje Asamblė
davo taip greitai, kaip partinių joje.
sąrašų rezultatai, rašo „New
Anot Interfax, Komunistų
York Times" korespondentas partija gaus 64 vietas ir jų ga
Serge Schmemann.
limi sąjungininkai — Agrarinė
Net ir jei Interfax pranešimas partija gaus 55 vietas, „Rusijos
yra tikslus,
Zirinovskio Moterų partija, kuri tikimasi pa
surinktas balsų skaičius yra laikys dešiniuosius, numatoma
įspūdingas kaip tik dėl to, kad gauti 24 vietas, o centristinė De
dar visai neseniai jis buvo mokratų partija — 19 vietų. Li
laikomas tik pompastišku na kusiom 55 vietom pasidalins įvai
cionalistu ir juokdariu. Bet tai, rios smulkesnės partijos ir par
kaip už jį buvo balsuojama, tijoms nepriklausantys atstovai.
Nors šie rezultatai, kartu su
parodė, jog didysis nepasiten
faktu,
kad šiuose rinkimuose
kinimas valdžia, kuris išryškėjo
Bubnys išstojo i š
balsavimuose iš partinių sąra balsuojančių skaičius nepasiekė
šų, nepasirodė tačiau ten, kur net 55% visų balsuoti teisę tu
LDDP frakcijos
kandidatavo paskiri asmenys — rinčiu, rodo, koks didelis nepasi
Seime
iš jų laimėtojų tarpe buvo tenkinimas dabartine Rusijos
nemažai
reformų šalininkų. valdžia, visvien galutinėje iš
V i l n i u s , gruodžio 10 d.
Matyt,
savose
vietovėse, kur vadoje reformų šalininkai gali
(AGEP) - Iš Seimo LDDP frak
cijos išėjo Prienuose išrinktas reformų šalininkai buvo gerai džiaugtis laimėję didžiausią
Seimo narys rašytojas Vytautas pažįstami, žmonės juos rinko, o balsų bloką parlamente.
B u b n y s . Rašytojas nebuvo kai reikėjo rinktis iš partijų
Jelcinas nutylėjo, Gore
LDDP narys, tačiau turėjo eiti sąrašų, kuriuose mažai ką paži
no,
žmonės
rinkosi
pagal
partiją
kalbėjo
į LDDP frakcijos posėdžius,
kurie, rašytojo manymu, buvo už kurią kalbėjo Žirinovskis.
panašūs į ankstesnius partinius Pats Jelcinas nedalyvavo kam
Vienintelis balsas dar net iki
panijoje, neagitavo už nei vieną šiol nepasisakęs dėl Zirinovskio
susirinkimus.
Vytautas Bubnys perspėja, partiją, o jų kandidatams nepa stipraus pasirodymo buvo prezi
„frakcijoje susikūrė karingasis vyko patraukti pakankamai tei dento Boris Jelcino. Kai aerod
sparnas — rašytojo Vytauto Pet giamo dėmesio.
rome prezidentui pasitikus dar

Maskva, gruodžio 15 d. (NYT)
— Rusijos parlamento rinki
muose baigus skaičiuoti balsus
iš vienmandačių rinkiminių
rajonų, pasirodė, kad didžiau
sias blokas naujajame Rusijos
parlamente vistik atiteks ne
nacionalisto Vladimir Žirinovskio šalininkams, o reformų skatintojams.
„Demokratų Liberalų partija
per anksti švenčia pergalę", pa
reiškė aukštas prez. Boris Jelci
no pavaduotojas Nikolaj Medvedev, kalbėdamas acie ultranacionalistišką V. Zirinovskio
partiją, k u r i s t e b i n a n č i a i
laimėjo 24% balsų kur žmonės
rinko atstovus pagal partijas.
Pagrindinis dabartinę valdžią
remiantis blokas — Rusijos pa
sirinkimas — renkant iš par
tijų sąrašų, laimėjo t i k toli
atsilikusią antrą vietą, su
rinkęs 14.5% balsų, truputį
daugiau už Komunistų partiją,
laimėjusią 14% balsų.
Bet Kremliuje suvedamos bal
JAV gynybos sekretorius Les Aspin trečiadieni prezidentui Bill Clinton įteikė sų sumos rodo, jog sudėjus iš
atsistatydinimo raštą. Nore Baltieji rūmai ir pats prezidentas stengėsi sukurti
vaizdą, kad sekretoriaus atsistatydinimas buvo jo asmeniškas sprendimas, partijos sąrašo laimėjusių
aukšti valdžios pareigūnai pripažino, jog prezidentas buvo netekęs kandidatų balsus ir rajonuose
pasitikėjimo Aspin sugebėjimu vadovauti, ypač karo pajėgų vadovybėje kylant laimėjusių kandidatų balsus,
reformas remiantis „Rusijos
nepasitenkinimui jo vadovavimu.
pasirinkimo" blokas vis tik

kevičiaus vadovaujama partijos
programos grupė. Karingieji
frakcijoje ir partijoje ima viršų.
Tai nenaudinga demokratijai".

Nors Žirinovskis kampanijos
metu kalbėjo antisemitiškai.
Maskvos žydai jį atsimena, kaip
prieš kelis metus savo laikiusi

bo vizitui atvykusį JAV vicepre
zidentą Al Gore, reporteriai Jel
ciną paprašė pasisakyti dėl Zi
rinovskio, Jelcinas pradėjo plūs
ti Ukrainą, kad ji neatsisako
savo branduolinių ginklų.
JAV viceprezidentas Al Gore
tačiau plačiai komentavo
rinkimus ir Zirinovskį. Matyt
gerai koordinavęs savo pasi
sakymus su Baltųjų rūmų pozi
cija, viceprezidentas Al Gore
pasakė reporteriams: „Zirinovs
kio išreikštos pažiūros tokiais
klausimais kaip branduolinių
ginklų panaudojimo, Rusijos
sienų praplėtimo ir etninių ma
žumų klausimais yra smerkti
nos ir priešiškos visiems laisvę
mylintiems žmonės, tiek Rusi
joje, tiek ir JAV-ose, tiek ir
visur pasaulyje. Jei norite pa
matyti laboratorinį tų pažiūrų
išbandymą, žvelkite į Bosniją".
Manoma, jog nutylėjimu Jelci
nas nori neišprovokuoti Ziri
novskio, kad jis netaptų pasi
priešinimo Jelcinui simboliu.
Antradienį Žirinovskis pasakė,
kad Jelcinas jam buvo draugiš
kas. Be to, gali būti, kad
Jelcinas nenori užpykinti to
didelio skaičiaus balsuotojų,
kurie balsavo už Zirinovskį, nes
vedant reformas, jam reikės
visų jų paramos.

KALENDORIUS
Po ištisu metu pietinio Libano dykumoje, likusiems
ištremtiems
palestiniečiams buvo leista grįžti j namus, kaip dalis Izraelio ir palestiniečių
taikos sutarties. Vienas palestinietis atsiklaupęs pasienyje dėkojo Dievui.
Kadangi Izraelis pagaliau baigia palestiniečiu žemių okupaciją, ir Vatikanas
gruodžio pabaigoje užves diplomatinius santykius su Izraeliu

Gruodžio 17 d.: Olimpija, Lo
zorius, Nemira, Vidmina.
Gruodžio 18 d.: Gracijonas,
Girdvilas, Eivilė. Visbutas.
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DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 17 d.

c. Rugsėjo 24 d. - Pistoletų,
baltų ir lietuvių pirmenybės.
Baltų ir Lietuvių p l a u k i m o
p i r m e n y b ė s . Numatomos lap
kričio pradžioje, Toronte, Ont.
Vykdo estai. Visų varžybų rei
kalais galite kreiptis į ŠAL
FASS-gos C. v-bos gen. sekr. Al
girdą Bielskų, 3000 Hadden
Rd., Euclid, OH 44117-2122.
Tel. 216-486-0889. Fax 216943-4485.
Kalendoriaus pasikeitimai
bus nuolatos pranešami. Po
Naujųjų metų pateiksime visų
varžybų kontaktų adresus ir te
lefonus.

/ P O R T O/SlnflPŽV A IGfl

Redaktorė I r e n a Regienė

ŠALFASS-GOS PRANEŠIMAI
S E N J O R Ų I R VETERANŲ
KREPŠINIO PIRMENYBĖS
1994 m. ŠALFASS-gos vyrų
senjorų ir veteranų krepšinio
pirmenybės įvyks 1994 m. vasa
rio 12-13 d., Hamiltone, Ont.
Vykdo - Hamiltono LSK „Ko
vas".
Senjorų klasės amžius yra 35
m. ir vyresni, o veteranų - 45 m.
ir vyresni, pagal žaidėjų amžių
1994 m. gruodžio 31 d. Kitaip
tariant, senjorų klasei priklauso
gimę 1959 m. ir vyresni, o vete
ranų - 1949 m. ir vyresni.
Preliminarinė dalyvių regis
tracija privalo būti atlikta iki
1993 m. gruodžio 31 d., pas
varžybų rengėjus, šiuo adresu:
Arvydas Šeštokas, 1411 Winterbourne Dr., Oakville, Ont. L6J
7B5. Tel. 416-829-2289.
Pasibaigus preliminarinei re
gistracijai bus nustatytas var
žybų formatas, paskelbtas galu
tinės dalyvių registracijos ter
minas ir kitos tolimesnės in
formacijos.
Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams
bei kitokiems sporto vienetams,
atlikusiems metinę 1994 m.
ŠALFASS-gos narių registra
ciją. Principiniai, veteranams
yra leidžiama žaisti kartu ir
senjorų klasėje.
ŠALFASS-gos Centro
valdyba
1994 M. VARŽYBINIS
KALENDORIUS
Pateikiame 1994 m. ŠAL
FASS-gos varžybinio kalendo
riaus metmenis, pagal Visuo
tinio ŠALFASS-gos suvažiavi
mo, įvykusio 1993 m. lapkričio
13 d., nutarimus. Dalis varžybų
dar tebėra planavime. Jų datos
bei vietos dar nepaaiškėję. Visų
varžybų smulkios informacijos,
pribrendus laikui, bus praneša
mos klubams ir, suglaustoje for
moje, skelbiamos spaudoje.
Vyrų senjorų ir veteranų
krepšinio pirmenybės. 1994
m. vasario 12-13 d. Hamiltone,
Ont., vykdo Hamiltono LSK
„Kovas".
A l p i n i s t i n i o (kalnų) sli
dinėjimo p i r m e n y b ė s numa
tomos vasario pabaigoje ar kovo
pradžioje, Kanadoje. Programo
je - slalomas ir didysis slalomas
įvairaus amžiaus klasėse.
Raketbolo p i r m e n y b ė s nu
matomos balandžio mėn. Baltimorėje. Rengia Baltimorės Lie
tuvių „Atletų" klubas.
Š a c h m a t ų pirmenybės —
balandžio 16-17 d. Čikagoje.
Rengia Čikagos lietuviai šach
matininkai.
J a u n u č i ų k r e p š i n i o pir
m e n y b ė s balandžio 23-24 d.
Cleveland, Ohio. Vykdo Clevelando LSK „Žaibas".
44-sios ŠALFASS-gos meti
n ė s žaidynės - gegužės mėn.
Detroite. Vykdo Detroito LSK
„Kovas".
Š A L F A S s •gos Stendinio
(medžioklinių šautuvų) šau
d y m o p i r m e n y b ė s gegužės 14
d. Hamiltono „Giedraitis" šau
dykloje.
ŠALFASs-gos
Karinių
šautuvų šaudymo pirmenybės
gegužės 21d. ORCO šaudykloje.
Geneva, Ohio. Vykdo Clevelando LSK „Žaibas".
L a u k o teniso pirmenybės.
Tentatyvi data - rugpjūčio 13-14
d., Detroite.
Š.A. Lietuvių 3-Pitch Softbolo p i r m e n y b ė s . Rugpjūčio

27-28 d., Wasaga Beach, Ont.
Rengia Toronto LSK „Jungtis".
ŠALFASS-GOS
Š.A. Lietuvių Golfo pir ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
menybės. Rugsėjo 3-4 d. Kana
doje vykdo Toronto Lietuvių
1994 m. Š. Amerikos lietuvių
Golfo klubas.
šachmatų pirmenybės 1994 m.
Š. A. Baltų ir Lietuvių Leng balandžio 16-17 d., Čikagoje.
vosios Atletikos pirmenybės. Rengia Čikagos lietuviai šach
Rugsėjo 10-11 d. Kanadoje.
matininkai. Planuojama šias
Š.A. Baltų i r Lietuvių varžybas padaryti platesnės
šaudymo pirmenybės. Rugsėjo apimties. Jose dalyvauti žada ir
mėn. Hamiltono LMŽK „Gied į Hali of Fame pakeltas šach
raitis" šaudykloje šia tvarka:
matininkas dr. Viktoras Pala. Rugsėjo 10 - Stendinis čiauskas. Dėl dalyvavimo var
(Trap) šaudymas, tik baltų pir žybose ir kitų informacijų
menybės.
prašoma kreiptis į Praną Šal
b. Rugsėjo 17 d. - Smulkaus kauską, 10707 South Keeting
(.22) kalibro šautuvų baltų ir Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel.
lietuvių pirmenybės.
708-423-5289.

SALFASS SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS
ŠALFAS s-gos metinis suva 1995 m. vasarą Lietuvoje. Pla
žiavimas jau praeityje. Lie čiai išsikalbėjus, buvo nutarta
tuviškuoju sportu besidominčiai steigti du išvykos į žaidynes
visuomenei laukiant žinių apie jo komitetus. Vieną JAV-se, o ant
eigą ir nutarimus, o „Sporto ap rą Kanadoje, kurių veiklą ko
žvalgos" bendradarbiams šįmet ordinuos sąjungos centro val
jame nedalyvaus, perspausdina dyba. Balsų dauguma JAV-bių
me iš „Tėviškės žiburiuose" išvykos komiteto pirmininku
Sigito Krasausko redaguojamo išrinktas Algis Rugienius. Jis
sporto skyriaus „Dalyvio" var yra ilgametis Detroito „Kovo"
du pasirašytą išsamų to suva pirmininkas. Per mėnesį turėtų
žiavimo aprašymą.
būti sudarytas ir Kanados išvy
kos į V-sias PLS žaidynes komi
ŠALFASS metinis
tetas. Ateinančią vasarą, šokių
suvažiavimas
ir dainų šventės metu Lietuvoje,
įvyks žaidynių reikalais plataus
Kiekvienais metais sporto masto pasitarimai. Juose daly
klubų vadovai ir sporto darbuo vaus JAV-bių ir Kanados išvy
tojai suvažiuoja apžvelgti at kų į PLS žaidynes komitetų pir
liktus darbus, pateikti atskai mininkai, o taip pat ir ŠAL
tomybę ir numatyti sekančių FASS-gos pirmininkas. Šiais
metų darbo planus. Šį kartą, reikalais netrukus bus painfor
kaip ir anksčiau, susirinkta Cle- muota sporto vadovybė Lietu
velande lapkričio 13 d. tuos už voje.
davinius įgyvendinti. Suvažia
Pranešimą apie Kanados spor
vimui pateikta išsami darbo to fondą paskaitė jo pirmininkas
tvarkė nusakė rūpimų klausi Pr. Berneckas. Jis pažymėjo,
mų svarbą, kurie rimtai buvo kad per 11 metų buvo išmokė
gvildenami.
ta iš gautų palūkanų per 55
Sąjungos centro valdybos tūkstančius dolerių sąjungos
pirm. A. Šileika trumpu svei centro valdyboms. Šiuo metu
kinimu atidarė suvažiavimą, pagrindinį - nejudomo fondo
pakviesdamas prezidiumo ir kapitalą sudaro 50,000 dol.
mandatų komisijos narius — JAV. J i s kvietė a t s t o v u s
suvažiavimui pirmininkauti aktyviau įsijungti į fondo lėšų
Narimantą Udrį ir Vytautą telkimą ir pasiūlė įvesti 1 dol.
Jokūbaitį, sekretoriais — Oną metinį mokestį visiems sąjun
Jokubaitienė ir Rimantą Dirvo- gos nariams. Dauguma balsų
nį.
pasiūlymas buvo priimtas.
Suvažiavimą sveikino V. Jo
Algirdas Bielskus pateikė varkūbaitis, Karių-veteranų są žybinį sekančių metų kalen
jungos ir Amerikos lietuvių ta dorių, nurodydamas jau žinomų
rybos vardu, Clevelando lie sporto šakų varžybų vietą ir
tuvių bendruomenės apylinkės laiką. Dėl kitų varžybų bus dar
pirm. Apanavičius, šios apylin susitarta vėliau. Pagrindinės
kės vardu. Raštu sveikino pavasario žaidynės bus praves
Lietuvos gen. konsulas Kanadai tos Detroite. Data dar neaiški.
H. Lapas ir Kanados lietuvių
Sporto spaudos klausimais
bendruomenės vardu jos pirm. kalbėjo Sigitas Krasauskas. Jis
A. Vaičiūnas.
pasigedo informacijos iš klubų
Perskaičius praeito suvažia veiklos, varžybų aprašymų ir re
vimo protokolą, iškilo keletas zultatų statistikos. Dėl infor
diskusinių klausimų, kuriuos macijos stokos negalima mūsų
patikslinus jis buvo priimtas. spaudoje pateikti pilnesnio
Kalbėta apie krepšinio varžybų sąjungos klubų veiklos vaizdo.
pravedimo nuostatus ir taisyk Neįvertinant pilnai spaudos
les, kurių pertvarkymo projek reikšmės, yra skriaudžiamas
tą buvo paruošę Toronto „Vy visas sportinis judėjimas.
čio" atstovai. Nutarta, krepšinio
Centro valdyba papildomai
komitete nuostatus ir taisykles yra gavusi laiškų iš Lietuvos
peržiūrėti ir netikslumus papil kūno kultūros ir sporto depar
dyti. Dėl krepšinio amžiaus kla tamento, prašant surasti atsa
sių ribos, nuspręsta jas sulyginti kingą redaktorių Lietuvoje lei
su JAV ir Kanados reikalavi džiamos knygos „Lietuvos kūno
mais. Dėl žaidėjų lietuviškos kultūra ir sportas" išeivijos
kilmės įrodymo dokumentacijos skyriui parašyti. Kadangi mūsų
reikia aiškintis su tėvais ir sportinės spaudos veteranai yra
sportininkų seneliais. Ši pro apsivylę bendradarbiavimo iš
blema jau seniai yra gvildena Lietuvos pusės stoka, nebenori
ma, tačiau sunkiai išsprendžia imtis Sio atsakineo darho Rpį.
ma.
kia nepamiršti, kad ir amžiau.-,
Daug dėmesio suvažiavimas našta beveik visus rašančiuo
skyrė V-sioms Pasaulio lietuvių sius pradeda slėgti. Suvažia
sporto žaidynėms, kurios įvyks vimo nuomone tačiau, šį Lie-

Čikagos Lietuvių Golfo klubo jaunių klasės meisteris Vytas Ringus bando
ta švelnų smūgį — „putting stroke".

PO LIETUVOS KREPŠINIO
RINKTINĖS GASTROLIŲ JAV
Vladas Garastas, be abejonės,
yra labiausiai nusipelnęs Lie
tuvoj krepšinio treneris. Su
Kauno „Žalgiriu" — Sovietų
Sąjungos čempionas; Europos
taurės varžybų finalistas; Tarp
tautinės taurės laimėtojas
Argentinoje ir, pagaliau, bron
zos medalis Barcelonoje. Krep
šinį žaisti pradėjo Biržuose.
Buvo pakviestas į K a u n ą ^ u r
baigė Kūno kultūros institutą ir
pradėjo trenerio karjerą. Kurį
laiką treniravo Sov. Sąjungos
krepšinio rinktinę, Lietuvai
atgavus nepriklausomybe, grįžo
ir dabar yra atsakingas paruošti
krepšinio rinktinę ir besiarti
nančiai olimpiadai Atlantoje.
Turbūt nedaugeliui žinoma,
kad lapkričio mėnesį JAV
viešėjo net trys krepšinio
komandos iš Lietuvos: vyrų ir
moterų komandos bei Kauno
„Laveros" klubas. Nesiteikė
nei viena jų, nei Lietuvos Spor
to departamentas, ar LTOK
pranešti mūsų sporto sąjungai,
ar kuriam mūsų klubui, ar bent
kuriam mūsų sporto darbuoto
jui, jau nekalbant apie spaudą.
O juk ne vienas būtų negailėjęs
pavažiuoti porą šimtų mylių,
kad pamatytų Lietuvos krepšinį
ir pabendrautų su Lietuvos spor
tininkais. O anksčiau labai
dažnai būdavo, kad staiga Čika
goje, New Yorke ar VVashingtone pasirodo kokia sportininkų
grupė, kuri skambindavo, ar
dieną prieš pranešdavo kuriam
mūsų sporto darbuotojui, kad
reikia juos paimti iš aerodromo,
priglausti kelias dienas, o kar
tais ir ilgiau, ar net nugabenti į
kitą miestą. Dabar, tai yra - šį
kartą, mūsų pagalbos nereikėjo,
tai nieko ir negirdėjome.

JAV universitetų krepšininkai
pradeda ruoštis naujam sezonui
ir turi teisę sužaisti vienerias
pasiruošimo rungtynes su užsie
nio komanda. Todėl lapkričio
mėnesį čia gastroliuoja daugybė
užsienio komandų. Universite
tams tos rungtynės yra tik tre- I
niruotė, o užsienio komandoms
gera proga pasimokyti, įgyti
patyrimo, išbandyti naujus žai hassee, Philadelphijoje).
O dar, jei įdomu, pridėsiu, kad
dėjus, na, ir pamatyti Ameriką.
prieš išvykstant į JAV, turėjom
Tuo pasinaudoti norėjo ir
net 5 tarpvalstybines rung
vadinama Lietuvos „National
tynes.
Viešėjome Turkijoje, kur
Team", tokiu vardu ji čia
su
panašia
rinktine pralaimė
važinėjo. Apie ją mums daugiau
papasakojo pats jos treneris Vla jome 101-92 ir 100-91. Po to
das Garastas po paskutinių žaidėme 3 rungtynes dėl 1995
m. Europos pirmenybių kvali
rungtynių Philadelphijoje.
fikacijos. Kaip žinote, praėjusį
— Atvykome su labai jauna
pavasarį Lenkijoje 1994 metų
komanda. Vyriausias - 24 metų,
p i r m e n y b ė m s kvalifikuotis
o keli buvo 18 ir 19 metų, su
labai geru ūgiu. Du net 7 pėdų, nepasisekė, tačiau šį kartą
o mažiausias 6 pėdų 3 inčių. esame pasiryžę Lietuvos neap
Turėjome progos išbandyti jėgas vilti. Šį k a r t ą komandoje
prieš puikias universitetų ko buvo Sabonis, Chomičius ir Kramandas ir pasigėrėti jų aukštu pikas, tad 20 taškų skirtumu
žaidimo lygiu, nepaprastais šuo laimėjome prieš Estiją, o prieš
liais ir greičiu. Pralaimėjome Latviją net 40 taškų skirtumu,
visas 6 rungtynes: skaudokai
prieš Georgia ir Floridos univer
sitetus (daugiau negu 20 taškų
DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS
CHIRURGĖ PODIATRĖ
skirtumu). Prieš Wake Forest
Carrozza Foot Clinic
tik 3 taškais, o Philadelphijoje
3918 W. 63 St.
prieš Temple u-tą, kuris yra
Chicago, IL
8-tas JAV - 73:67. Sumoje
Tel.
312-284-2535
komandos žaidimu ir rezultatais
Pirmd.,
antrd., ketvd.
negaliu skųstis ir manau, kad
1
v.
p.p.—7
v.v.
bent keturi iš šios komandos
Šeštd.
9
v.r.—12
bus rimti kandidatai į Lietuvos
Valandos susitarus
pagrindinę rinktinę, kurios laukia sunkios kvalifikacinės
DALIA E. CEPELE, D.D.S.
varžybos Europos bei Pasaulio
DANTŲ GYDYTOJA
pirmenybėms ir, žinoma, Atlan
7 9 1 5 W. 171«t
tos olimpiadai. Turiu pridurti,
TIrrtey P a r k , IL 6 0 4 7 7
kad visur amerikiečiai mus
(708) 6 1 4 - 6 8 7 1
puikiai priėmė. Džiaugiamės,
Valandos pagal susitarimą
kad keliuose miestuose sutiko
Kab. 3 1 2 - 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
Tad grįžtant prie lapkričio me ir turėjome progos paben Rez. (708)246-0067: arba (708)246-6581
mėnesio. Šis mėnuo yra, kai drauti su lietuviais (TellaDR. E. DECKYS

tuvos sporto vadovų prašymą
reikėtų kaip nors patenkinti,
antraip, gali likti tas, jau
netinkamai paruoštas aprašy
mas, dėl kurio ir yra kilęs mūsų
nepasitenkinimas. Suvažiavimo
dalyviai kreipėsi į Sigitą
Krasauską, prašydami šį darbą
atlikti. Krasauskas nedavė su
tikimo, tačiau pažadėjo ieškoti
kelių, kaip šią problemą išnarp
lioti.
Jau kelintame suvažiavime
keliamas sporto apygardų rei
kalingumo klausimas. Jis iškilo
ir šiame. Sumažėjus klubų skai
čiui ir beveik išnykus plates
niam tarpklubiniam bendravi
mui, sporto apygardos darosi lyg
ir nebereikalingos. Šiuo metu
aktyviau reiškiasi tik viena Vi
durio vakarų apygarda. Įvairūs
administraciniai reikalai gali
būti sutvarkomi tiesiog su gen.
sekretoriumi be tarpininkų.
Šiuo klausimu gana plačiai iš
sikalbėta, tačiau sprendimo ne
padaryta.
Generalinis sekretorius Algir
das Bielskus iš^lino suvažiavi
mo atstovams ':plin^raštį apie
sąjungos 1993 metų veiklą.
Trijų puslapių santraukoje
minima dvidešimt dvi įvairių
sporto šakų varžybos ir jų
re7'-'*at": Mer--"-"-' ~~~ * ' r ' - "
būvu rašyta spouuojc.
Centro valdybos pirmininkas
Audrius Šileika savo pranešime
aptarė dabartinę sąjungos pade

tį, pasidžiaugdamas atliktais
darbais, pasiektais laimėjimais,
nurodydamas ir buvusius bei
esamus trūkumus. Kalbėdamas
apie sąjungos ateitį, ragino
stiprinti klubinį veikimą, glau
desnį tarpklubinių ryšių palai
kymą ir išskirtiną dėmesį jau
niesiems mūsų nariams, kurie
pradeda pirmuosius sporte
žingsnius. Pranešimas buvo
gerai paruoštas ir visų dalyvių
šiltai sutiktas.
Trumpame pranešime centro
valdybos iždininkas Jonas Gus
tainis nurodė iždo būklę ir net
varkingo atsiskaitymo sunku
mus. Ryšiai su Lietuvių Bend
ruomenėmis palaikomi tik Pra
no Gvildžio (su JAV-bių). Nei su
PLB, nei su Kanados Lietuvių
Bendruomene ryšių lyg ir nėra.
Revizijos aktą paskaitė V.
Jokūbaitis. Visų tikrintų
sąjungos padalinu atsiskaitymo
knygos bei dokumentai vedami
tvarkingai. JAV-bių išvykos ko
miteto į IV-sias PLS žaidynes
atsiskaitymo dokumentus revi
zijos komisija perdavė sąjungos
cent:o valdy:».ū. Pinigų likutis
bus naudojamas tik naujai su
darytų išvykos komitetų į V-sias
PLS žaidynes reikalams.
Dar buvo iškilę keletas klau
simu, kurie suvažiavimo neiptai' ,

s .

vO p i i . . i *

kinamų duomenų. Sugiedojus
Tautos himną, suvažiavimas už
baigtas.
Dalyvis

tik pralaimėjome Slovėnijoje
85-81. Antras ratas bus ateinan
čiais metais. Esame tikri, kad
1995 m. Europos pirmenybėse
dalyvausime.
«r p
PATIKSLINIMAS
Gruodžio 10 d. „Sporto apžval
goje" išspausdintame straipsny
je „Pasaulio futbolo taurės 1994
finalistai" turėjo būti: „...į
finalines varžybas nepateko pa
saulio futbolo garsenybė Angli
ja, Prancūzija ir 1992 metų Eu
ropos (ne pasaulio) meisteris
Danija".
Kab. tai. (312) 585-0348;
Raz. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
6-9. antr 12 6. penkt 10-12; 1 6
Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. K e d z l e A v a . ,

Chicago, III. 60652
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Marquetta Madlcal Bullding
6 1 3 2 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tai. (312)436-7700

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. Kadzie, Chicago, III.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD M E D I C A L BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

1185 Dundea Ava.. Elgin, III. 60120

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. L. D. PETREIKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 4220101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v p.p -7 v v antrd 12 30-3 v p p
fečd uždaryta. Ketvd 1-3 v p p .
penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
T a i . (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kadzl* Ave. Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

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

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tai. ( 7 0 8 ) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tai. kabineto Ir buto: (708)652 41 59

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 5 0 t h Ava., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč š e š t 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL
Tai. 3 1 2 - 5 8 5 - 1 9 5 5
172 Schlller St., Elmhurst, IL 6 0 1 2 6

708-941-2606

Tai. (312)925-2670
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71 st St.

Tai. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v
T a i . (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6 1 3 2 S. Kadzla
Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p.
Šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
616? <?. ArerAva. (p
Austm)
Valandos , a : a l susitarimą

Tai. (312) 585-7755

DR. S. LAL

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan M*<fical Center-

SPEC
BĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W 71*1 Street
(312) 4 3 4 - 2 1 2 3
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

1020 E. Ogti«.t A * e , . Surte 310.
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1 . RINGUS
įsigilinus į Rusijos istoriją,
Nauja k a r i n ė d o k t r i n a
krenta į akis išvada, kad ši vals
gyventojų), kadaise buvusi
Neseniai apsaugos ministras
tybė negali egzistuoti be despo
atskira respublika, o vėliau, gen. Gračev paskelbė naują
DR. NICHOLAS J. GEMELL
tizmo. Po trumpo bandymo
Amerika yra k r a š t a s , kur
Stalino potvarkiu, prijungta karinę doktriną. Pagal ją rusai
žmogus gali laisvai ir teisėtai ji „interesų sferos" ir „vertės" apsieiti be kietos rankos aiškiai prie Grusijos, lengvai nugalėjo atsisako anksčiau priimto prin
Neseniai skaičiau „Drauge", vaikų auklėjime Lietuvoje, kur
gyventi ir pasilikti, neprašyda problema. Skirtingos tautybės pastebimos tendencijos grįžti gruzinus. Ne tik nugalėjo, bet cipo, kad jie niekados nebus pir
ligšiol visos žydų mokyklos be
mas pilietybės. D a u g u m a ir šir ir religijos energingai grupavosi prie autokratinės valdžios. dar atliko „taui-u svarinimą", mieji panaudoję atominius gink kad Lietuvos žydų karių sąjun
išimties buvo vedamos žydų ar
dyje, ir teisiškai t a m p a ameri ir priešinosi nutarimams, kurie Jelcinas, pradėjęs savo politinę iškraustydama tūkstančius lus. Dabar jie aiškiai sako, kad ga atšventė savo 60 metų
ba hebrajų kalbomis. Šios gim
kiečiais, kiti, žymiai mažesnė nebuvo svarbūs visai Amerikos karjerą perestroikos pradžioje, gruzinų. Ne be Maskvos rankos jeigu Rusijai atsiras grėsmė, jie sukaktuves.
Žydų karių, kovojusių už Lie nazijos įkūrime labai daug pa
dalis, pasilieka uždarose savo tautai, o tik valdančiai partijai. vaidino dide) į demokratą, žadė pačioje Gruzijoje vyksta pilie turi teisę būti pirmais, kad
sidarbavo du svarbiais žymeni
damas
duoti
laisvę
visoms
pa
tautiečių grupuotėse, nes žmo Atsirado plyšys moralės ir nau
tinis karas tarp buvusio sovie apsaugotų savo „motiną Ru tuvos nepriklausomybę, sąjunga mis pagerbti žydai savanoriai
nes į šį kraštą atvedė labai ne dos supratime. Politinę vertę vergtoms tautoms. Bet kai tų ministro Še vardnadze ir siją". Antras principas, tai teisė buvo įstcgta 1933 metais. Są
būrėjai: atsargos kapitonai
vienodos priežastys ir prigimtos ypač atmetė universitetai ir net viena Kaukazo tauta paskubėjo išrinkto prezidento Gamzahur peržengti kaimyno sienas, ve jungos tikslai buvo prisidėti prie
Bregšteinas ir Bramsonas, ku
savybės. Daugeliui svarbiau bu eilinės mokyklos, teigiant, kad atsikratyti Maskvos jungo, tas djjos. Priėjo net iki to, kad jant iš savo krašto užpuolikus. Lietuvos nepriklausomybės iš
rių vaikai buvo šios gimnazijos
vo geresnė ekonominė ateitis, kiekvienas iš mūsų pasidarome pats Jelcinas, jau Rusijos prezi Ševardnadze pakvietė rusų ka Trečias: rusų karinės jėgos gali laikymo, ginkluotų pajėgų rė
mokiniai. Kapt. Bregšteinas,
nes šeimose su k r ū v a vaikų ne nuosavą vertybių skalę. Dėl to dentas, davė įsakymą kaukazie- rius ir pagaliau pareiškė norą būti naudojamos taikos palai mimo, suartinti žydų visuome
rodos, su visa šeima buvo iš
visi turėjo viltį į mokslą, į pro ir matome visišką stoką net čiams sutramdyti. Nuo tos grįžti į „brolišką" sąjungą. Žo kymui už Rusijos ribų visame nę su lietuviai? bei propaguoti
tremtas į Sibirą ir žuvo. Kapt.
pagrindinių moralės ir elgesio ankstyvos klaidos jį išgelbėjo
fesiją, į turtą.
džiu, sovietų planas veikia, kur žemyne, bet, svarbiausia, buvu lietuvių kalbos vartojimą žydų Bramsonas mirė badu Dachau
ribų gynimo. Piliečiui vieninte patarėjai, ir puolimo įsakymas
domino gabaliukai kris vienas siose respublikose. Ketvirtas — tarpe. Sąjunga leido savaitraštį koncentracijos
Tačiau pasaulio t a u t ų tarpe
stovykloje
lis ginklas, atrodo, liko revolve buvo atšauktas. Vėliau skir
po kito.
iš dalies gali būti naudojami ..Apžvalga", kuris buvo labai Vokietijoje 1945 metais.
vyko tie amžini karai, užėmi
tumas
tarp
Jelcino
ir
viceprezi
ris ir — kalėjimas. O prie prie
aukšto žurnalistinio lygio. Dau
mai, prievartiniai reikalavimai
Pavojingiausias Vašingtono pačios Rusijos teritorijose giau kaip 300 sąjungos narių
žasčių visai lengvai tenka pri dento Ruckoj buvo tik me
1938 metais spalio mėnesį
malšinti vietinius kivirčus. Pa
paklusti vadui. Taigi, ir ne vien
skirti ir filmų pasaulio bei te toduose, kaip išlaikyti Rusijos politikų žaidimas vyksta dėl
buvo
apdovanoti
ordinais
ir
Kaune įvyko tos organizacijos
vyzdys; jeigu totoriai ar kita di
duonos kąsnio ieškodami, žmo
levizijos žinių programų lygį. imperiją n u o sugriuvimo. Ukrainos likimo. Šio didžiausio
medaliais, jų tarpe buvo ir suvažiavimas, kur dalyvavo
desnė
sritis
europinėje
ar
Azijos
nės turėjo apleisti gimtąją žemę,
Valdžia, nerasdama jokių prie Ruckoj reikalavo, kad jokių kąsnio dabartinė Maskvos hie
Rusijoje bandys nepaklusti keletas Vyčio Kryžiaus Kavalie apie 500 narių iš 30 skyrių. Jie
neretai viltis nukreipdama į
monių grąžinti kraštą į aukštes laisvių buvusioms respublikoms rarchija prarasti nenori. Jie
Maskvos parėdymams, rusiški rių. Iš viso buvo maždaug apie nužygiavo organizuota eisena
Ameriką, kaip suteikiančią ir
duoti,
Jelcino nesutinka, kad ukrainiečiai
nį moralinį lygį, irgi neduoda negalima
pasveikinti Respublikos prezi
daliniai bus atsiųsti atstatyti 4,000 narių iš 35 skyrių.
pragyvenimą, ir laisvę. J i laiko
nėra
tie
patys
rusai,
kaip
ir
daug vilties, teisindamasi, jog nuomonė skyrėsi nuo Ruckoj tik
Tos
sąjungos
pastangomis
dentą, kuris jiems įteikė vėliavą
tvarką.
Ne
tik
atstatyti,
bet
ir
ma didžiąja, konstitucine demo
tai iš jos pusės būtų nedemokra tuo, kad leido respublikoms maskviečiai. Juk Rusjos užuo
1934
metais
buvo
įsteigta
Kau
su specialiu rankraščiu. Po to
palikti įgulas, kaip buvo caro
kratija. Galėjai kalbėti savo
tiška. Taigi, nustumiant į šalį tvarkytis savo teritorijose pagal mazga prasidėjo Kijeve, kol dėl
ne
žydų
gimnazija
su
dėstomą
Vytauto Didžiojo muziejaus so
laikais.
gimtąja kalba, buriuotis su į sa
moralės žodį, lieka tik policijos jų nuožiūrą, bet apie visišką įvairių priežasčių tos milžiniš
ja
lietuvių
kalba.
Ši
gimnazija
dely įvyko iškilmės prie pamin
ve panašiais. Deja, viskas po
jėgų didinimas ir didesnių kalė nepriklausomybę, kaip supran kos sritys susijungė. Taip sau
gražiai
plėtojosi
ir
per
palygin
A
m
e
r
i
k
o
s
reakcija
klo žuvusiems. Dalyvavo žydų
truputį gyvenime keičiasi, taigi,
tama Vakaruose, negalėjo būti aiškinasi Maskvos rusiški sujimų statyba.
ti
trumpą
laiką
virto
svarbiu
karių delegatai iš Palestinos,
nebeiškylant išorinių karų ir
perpatriotai, norėdami suklup
Oficiali reakcija naudinga
kalbos.
žydų
vaikų
auklėjimo
centru.
Amerikos, Anglijos, Kanados
Deja, šiose sąlygose daugiau
pavojų, įtampa t a r p labai ne
dyti ukrainiečių pastangas atsi Jelcinui ir jo generolams, nes
Tai
buvo
didelė
naujenybė
žydų
Gavęs
paramą
iš
Vakarų
po
bei Pietų Afrikos kraštų, kur
sia
nukentėjo
žodis
kultūra.
Ar
vienodų čia subėgusių tautinių
kratyti Maskvos. Nuo pat pra JAV sekretorius ragina ukrai
pučo,
po
referendumo,
netgi
po
gyveno didokas skaičius iš Lie
grupių ir rasių ėmė po truputį daug eilinis pilietis perka rimtų
džios rusai boikotavo visokias jų niečius atsisakyti atominių
apkarpyti tą visuotinę santaiką. knygų, eina į operos, baleto, dra parlamento paleidimo ir parla pastangas, o ypač ekonominį ginklų ir atiduoti juos Maskvai. mil. ukrainiečių. Amerika tuvos kilusių žydų. Vakare buvo
Pradžią, atrodo, padarė žmonių mos pastatymus, kai gali save mento rūmų apšaudymo, Jel persitvarkymą. Panašiai kaip ir Jis įspėja, kad jeigu neprisi nežada jokios pagalbos ir kitoms suruoštas pokylis Karininkų
užsispyrimas išlikti savimi, pralinksminti prie televizijos? cinas pastebėjo, kad jam palikta Lietuvai, pirmiausia nepakan taikys, ekonominė pagalba bus respublikoms
atsikratyti Ramovės didžiojoje salėje, kur
laisva
ranka
tvarkyti
ne
tik
savo religinėje aplinkoje, iš Kitas girdėtas, liūdnai skam
kamai pristatoma energija
nutraukta. Ukraina
yra Maskva, tuo pripažindama apsilankė keli Lietuvos kariuo
laikyti savo kalbą, nes ne vi bąs, posakis teigia, kad „yra Rusiją, bet ir vadinamą „artimą iššaukė Ukrainoje visuotinį kaltinama nenoru kooperuoti su maskvietišką „Monroe dokt menės vadovybės nariai su tuo
siems anglosaksinis galvojimas laimingi tėvai, kurių vaikai ne užsienį". Tokią politiką sovie- nepasitenkinimą, o gal ir susi JAV, nors jokių užtikrinimų riną", pagal kurią visos metiniu kariuomenės vadu brig.
buvo priimtinas. Kai pradžioje pasirinko kokios meno srities". tologai pakrikštijo „rusocent- skaldymą tarp prorusinio ele Ukrainai neduoda. Tikslas pa buvusios imperijos teritorijos generolu Stasiu Raštikiu.
čia tautinė kilmė, religija ir Mūsų visuomenėje dar nesame rine". Vakarai dėl stabilumo pa mento ir tikrų patriotų, tarp siektas, Ukraina izoliuota, nes priklauso Maskvos sferai,
Per pirmą sovietinę okupaciją
kalba buvo mažiau svarbi už sa taip nusmukę, meną skatiname laikymo užmerkė akis į kelio rytinių ir vakarinių ukrai be jos būsimoji Rusija nebūtų rusiškai hegemonijai. Nauja im
žydų karių sąjunga buvo tučtuo
vo tautybę ir visi save laikė tik premijomis, garsiname spaudo likos tautų likimą. Tik dėl visa niečių, tarp stačiatikių ir unitų. tokia galinga, kaip drauge su 50 perija auga mūsų akyse.
jau
uždaryta, josios nariai buvo
ko
dar
reikalauja,
kad
Maskva
žmogiškomis būtybėmis su vie je. Sokratas teigė, kad žmones
ypač
žiauriai persekiojami. Dau
noda lygybe ir laisve, skirtumai galima skirstyti į tris grupes: bent ištrauktų savo dalinius iš
gelis jų buvo areštuoti ir ištrem
neišvengiamai pradėjo didėti su tuos, kurie nori tik malonumų, Pabaltijo kraštų, kas kiek er
ti į Sibirą.
zina
kitas
buvusias
sovietų
pasipriešinimu kitažodžiams, tuos, kurie siekia būti išgarsin
vėliau pabudinant ir iš kitų ti, ir tuos, kurie ieško tiesos ir respublikas. Kažkodėl Ame
Vokiečių okupacijos pradžioje
rikos dabartinė vyriausybė
kraštų atvykusius. Atsirado išminties.
generolas Stasys Raštikis labai
„antrosios klasės piliečių" ter
stengėsi, kiek galėdamas, ap
Tad ar kapitalizmo žodis turi nenori suprasti, kad imperijų
minas. Asmeniškas pasiekimas reikšti tik blogį? Ne, jis turi ir gadynė jau baigėsi, kad buvu
saugoti buvusius žydų karius
tapo mažiau pastebimas, negu gerų pusių, jis stiprina charak sios sovietų imperijos tautos
nuo nacių, bet, deja, jam tai
grupinis. Buvo bandyta atitai terį, norą dirbti ir taupyti, in nenurims, kol negaus visiškos
nepavyko, nors pastangos šiuo
syti šią klaidą, įsikišant į vargą vestuoti, išmoko planuoti ateitį, laisvės. Tuo tarpu rusų gene
atžvilgiu gerai žinomos. Buvo
Somalįjoje, bet ignoruojant Bos jis tau leidžia pasirinkti gyveni rolai, išgelbėję Jelciną ar gal
daug atsitikimų, kur žydai
niją...
mo būdą ir galvosenos kryptį. visą Rusiją nuo galimos kata
kariai buvo nacių, jų pakalikų
strofos,
už
savo
patarnavimą
Čia gal ir prasidėjo vadinamoRūta Klevą
Vidžiūnienė
ir visokių pogromininkų išžudy
spalio 4 d. reikalauja stipresnio
ti, turėdami ant krūtinės, jiems
balso, sprendžiant buvusios
anksčiau įteiktus, žymenis. Pilimperijos likimą. Su ar be
viškyje vienas Vyčio Kryžiaus
Jelcino aprobatos rusų kariniai
kavalierius buvo sukapotas kas
mą, kai jaunimas „atsipalaida daliniai iš dalies vis dar saugo
SIS TAS APIE
tuvu, pasipuošęs šiuo ordinu, po
vo" nuo visokių varžtų, įsigalėjo ja pietines imperijos sienas
MORALĘ
to įmestas į duobę, kartu sujo
narkotikai, intymumo laisvė ir Azerbaidžane, Gruzijoje, Tadži
jo
Vyčio Kryžiumi. Tai nebuvo
1993 m. Nobelio premijos lau nesiskaitymas su autoritetu, tai kistane, kur kasdien susiker
vienintelis toks atsitikimas.
reatas iš ekonomijos Robert kyla mintis: o jeigu tada nebūtų tama su Tadžikistano laisvės
Fogel taip kalbėjo premijos panaikinta malda mokyklose? kovotojais, netgi peržengiant
Lietuvos žydų karių, dalyva
įteikimo m e t u : „ Y r a tokia Klasėje visi galėtų matyti 10 Afganistano sienas ir pra
vusių nepriklausomybės kovose,
sąvoka, vadinama morale; ir Dievo įsakymų — nemeluok, ne randant nemažą skaičių karių.
sąjunga buvo svarbi organizaci
Su rusų savanorių, rusiškų
moralė stovi aukščiau už eko vok, nežudyk...
ja,
daug pasidarbavusi Lietuvos
Lietuviška Kalėdų eglutė Valley National banke, Phoenix, Arizona, ruošiamame Festival of
Šiame krašte, kai jaunam ginklu ir net aviacijos pagalba,
nomiją".
labui ir gerovei. Jos nereikia
International Trees. Iš k. — LB apygardos vicepirm. Antonija Petrulienė ir papuo«rh
Šaltojo karo metu politikos žmogui namuose nuo mažens maža abchazų tauta (90,000
užmiršti.
Orv Adomaitienė, Phoenix lietuvių misijos parapijos pirmininkė.
žinovai žiūrėjo į moralę, religiją skiepijama siekti materialinių
ir etiką abejingomis, kritiško vertybių, geros karjeros, kad jis
laiku, turėjo eiti. Tempti, tuos savo lagaminus, ku ta« jaunuoliams, kurie buvo mažai matę, mažai keliavę.
mis akimis, bet baigiantis sau ir savo šeimai sukurtų
Budėtojas atrakino bagažinės duris, ir visi, nieko
riuose, nieks neabejojo, buvo turto sūneliams, pradžiai
šaltajam karui, kada susiskal patogų gyvenimą, — dvasinėms
nelaukdami, greit sunešė ten savo lagaminus. Sukrovė
jų savarankiško gyvenimo.
dymas, teroras ir paniekintos vertybėms nelieka vietos.
— Palikite čia stotyje, prasnauskite iki ryto, tada į vieną kampą, kad grįžus lengviau būtų galima susi
Teologas Hans Kung taip
vertybės žvelgė žmonijai į akis,
be vargo susirasite, kur jums reikia. Taip darė ir tie rasti. Budėtojas, paskutinis išeidamas, vėl užrakino.
J O N A S INDRIŪNAS
— iškilo reikalas atsisukus pa išsireiškia: „Skirtumas tarp
— Iš stoties pasukite į pagrindinę gatvę ir eikite
vyrukai, kurie pirmiau čia atvažiavo. Šiuo laiku jau
žmogaus teisių deklaracijos ir
žvelgti ir į moralę.
tiesiog
apie porą kilometrų, negalėsite paklysti. Be to,
per vėlu. Kas j u s ten priims, geriau čia, stotyje, negu
Robert Fogel tvirtina, kad etikos yra tas, kad žmogaus
10
kur nors patvoryje sulaukti ryto, — pasigerino stoties mieste sutiksite kariškius patrulius, kurie visą laiką
šviesus moralės prožektorius teisės suristos su įstatymais ir
patruliuoja, jie jums nurodys, kur eiti, — nesigailėjo
— Eime į stotį, gal ten ką nors sužinosime, — budėtojas.
gali atgaivinti šių dienų moder gali būti keičiamos, tačiau
Apžvelgė vyrai laukiamąjį. Didžiulė salė, daug vie patarimų paslaugus budėtojas.
naus gyvenimo demoniškas pa etika, tai paties žmogaus laisvu kažkas davė mintį.
Vyrai paliko stotį. Lauke buvo tamsu. Jokių gat
Visi, kaip vienas, pasigriebę savo lagaminus, suvir tos. Cementinės grindys, lyg visi pamanė: „Ir Čia
sekmes ir netgi pasukti istori noru ir nuožiūra pasirinktos
vės
šviesų. Drėgna, lyg prieš lietų. Ėjo vyrai išsisklai
jos vairą kita linkme. Jis turi dvasinės vertybės, kurioms įsta to į stoties laukiamąjį, kur dar stovėjo, savo raudonos nakvoti?! Kaip tu čia nakvosi toje daržinėje, ant to
dę
viduriu
gatvės. Garsiai kalbėjo, linksmai klegėjo,
cemento? Kad nors šiaudų būtų, nieks nesakytų, gyve
kepurės nepadėjęs, stoties budėtojas.
vilčių, jog šių dienų religinis tymai negalioja.
Išvada? Jaunas žmogus turi
— Nežinau, neteko girdėti apie tokią, kaip jūs nime visko pasitaiko, ir nėra abejonės, kad pasitaikys. tarytum visą miestą norėjo prižadinti.
atgimimas k u r i s jaučiamas
— Ei. vyrai! Kažkas ateina.
šiame krašte, padarys įtakos į būti įsąmonintas, kad vien sie sakote, karo mokyklą, — atsakė stoties budėtojas. — Snausti ant lagaminų?
— Kas?
Ne, šį kartą vyrai dar pasiryžo nepasiduoti. Geriau
globalines s a n t v a r k a s , kurios kimas materialinių gėrybių ir Čia daug vyrukų atvažiuoja į tuos steigiamus batalio
— Turbūt patruliai, — kažkas pasakė.
eiti
dabar
ir
susirasti
tą
vietą,
negu
slampinėti
po
pamynė humaniškumą. Jis įsiti naudojantis jomis neša ir tam nus, bet tokios, kaip jūs sakote, karo mokyklos, man
Vyrai,
Įtempę akis. žiūrėjo į tamsą. Priartėjo. Vyrai
stoties laukiamąjį, ar tūnoti susirietus ant savo la
kinęs, jog nemažas kiekis mo tikrą įsipareigojimą, būtent neteko girdėti.
„Štai tau, vietinis gyventojas, dargi užimąs gaminų. Tik visa bėda, tie sunkūs lagaminai. Juos su šautuvais, su šalmais, vokiška uniforma. Savi ar
ralės ir religijos gali pagydyti pasitarnauti bendram žmonijos
svetimi?
žmonijos istoriją, o tuo pačiu labui. Skirtumas turėtų būti geležinkelio valdyboje svarbią vietą, apie tai nieko tempti nė vienam per daug noro nebuvo.
— Kas jūs ir kur einate? — paklausė vienas.
Iš jų veidų stoties budėtojas greit pastebėjo, kad
politines ir ekonomines insti tarp žmogui reikalingų gėrybių nežino", — ne vienas pagalvojo.
— I karo mokyklą? Mes būsimieji kariūnai, — veik
ir besaikio naudojimosi pra
— Gal ten, buvusiose devinto pulko kareivinėse, jiems tokia nakvynė ne per daug patiko, tik jų akys
tucijas, kurios ją supa.
banga. Jo mintys nėra naujos: kas nors panašaus yra. Sako, kad daug ten savanorių krypo į lagaminus. Ir šį kartą tas geras vyras pasiryžo visi vienu kartu pradėjo aiškinti.
Kariškiai savi. Tuojau susi interesavo: iš kur. ir taip
Nesąžiningi valdovai, siek apie tai buvo kalbama praeityje į tuos Plechavičiaus batalionus atvažiavo. Gal ir ta jaunuoliams pagelbėti.
Gal
ir
ne
per
daug
patogi
čia
nakvynė,
tik
tiek
vėlai?
Apie karo mokyklą, atrodė, ir jie nežinojo,
dami garbės, m a t e r i a l i n i ų ir bus diskutuojama ateityje, bet jūsų mokykla ten yra, — lyg norėdamas pasiteisinti ir
- Jūs irgi nežinote? Juk čia turėtų būti. Iš visur
gėrybių, k a r t a i s nesivaržo dabar, kai jaučiamės, jog gyve jaunuolių nustebimą nuslopinti, pasigerino budėtojas. aš jums galiu pagelbėti. Jūsų dalykas, jei norite eiti
į
kareivines,
aš
jūsų
nestabdau,
tik
abejoju,
ar
rasite
suvažiavo,
mes patys paskutinieji,
nam
pamintos
moralės
chaose,
panaudoti n e t religiją savo
— O k u r tos kareivinės?
paklausė neri
ten kažką geriau, - kiek pagalvoęs, pridėjo. - Tiek
Patruliai nežinojo. Jų nuomone, jei tokia mokykla
politiniams tikslams, o iš to kai mes ieškome tiesos šiame maudamas Jurgis
- Ten, kitame miesto gale. Prie Šešupės - 1 5 čia galiu jums pagelbėti, jei norite, savo lagaminus galite čia yra, tai niekur kitur, kaip tik kareivinėse. Patarė
kyla religiniai karai. Tuo pa neteisybės pilname pasaulyje, o
sinaudodami, ateistai ir šiaip susiduriam akis į akį su ciniz pora ar kiek daugiau kilometrų, ten visi eina, — palikti čia, bagažinėje. Ryt pailsėję, galėsite sugrįžti eiti j kareivines. Ten kas nors galės duoti daugiau
informacijų. Nurodė tą pačią kryptį ir nuėjo tolyn.
skeptikai daro priekaištus tikin mu, belieka nusimesti abejin paaiškino budėtojas.
ir dienos metu parsigabenti pas save.
tiesiems, kritikuodami jų religi gumo (o gal ir nuolankumo)
— Gera mintis, vyrai, ko daugiau reikia, — sušuko
— Pora kilometrų? Dabar? Tokiu laiku, ir dar su
skraistę ir geru pavyzdžiu pa lagaminais? Juk mes jau dvi paros baidomės be poilsio. nudžiugęs Jurgis. — Ryt sugrįšim ir parsigabensim.
nius įsitikinimus.
'Bus daugiau)
Kas galėjo prieš tokią mintį pasipriešinti? NuoširPrisimenant 1960-1970 metų keisti aplinką.
Beprotybė!
Gaila buvo vyrų. Pavargę kelionėje. Ir dabar, tokiu dus žmogaus bandymas pasitarnauti buvo kaip vaisšiame krašte įvykusį pervers
Genė Valantinienė

BESIKEIČIANT

LIKIMO IRONIJA
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LIETUVIU TELKINIAI
CLEVELAND, OH
TAUTYBIŲ FESTIVALIS
B E „GRANDINĖLĖS"
Į 77-sius darbo metus įžengė
Clevelande veikiąs Tautybių
tarnybos
centras,
dabar
oficialiai pasivadinęs Interna
tional Services Center, kuris
kasmet aptarnauja daugiau
negu 20,000 imigrantų, padė
damas jiems įsikurti, išmokti
anglų kalbą, patardamas tei
siniuose ir kituose reikaluose.
Centrui jau kelinti metai vado
vauja Algis Rukšėnas, žurnalis
tas, lietuvių visuomenininkas.
Ryškiausias šios organiza
cijos prisistatymas plačiajai
visuomenei vyksta per metinius
tautybių festivalius. Šiemet ši
tautybių šventė vyko lapkričio
27 Palace teatro salėje, kur
dalyvavo ir miesto meras, ir
„ P l a i n D e a l e r " dienraščio
leidėjas, ir vyr. redaktorius —
šio renginio globėjas, kongresmanai ir daugiau negu pusan
tro tūkstančio žiūrovų. Daly
vavo 14 tautybių muzikos,
šokio, dainos ansambliai ar
paskiri menininkai. Tų festi
valių tikslas yra ne tik tauty
bių kultūrinių jėgų demonstra
vimas, bet ir nemažas pajamų
šaltinis. Festivalio idėja kilo iš
direktoriaus Algio Rukšėno, ir
šiemetinė šventė jau buvo
penktoji ir gan sėkminga. Deja,
jau be „Grandinėlės", kuri
anksčiau dalyvavo visose tau
tybių šventėse ir kituose pasi
r o d y m u o s e , p u i k i a i atsto
vaudama lietuviams nuo 1953
metų ne tik Clevelande, bet ir
Šiaurės ir Pietų Amerikoje,
Australijoje, Europoje.
K a s atsitiko? Ar jau „Grandi
nėlė", kaip ir Čiurlionio an
samblis, Vyrų oktetas, „Uždai
nuokime", „Vaidilos" teatras
rengiasi nueiti į istorijos lapus?
Ar ne per greitai pradėjo dirvo
nuoti Clevelando kultūriniaimeniniai laukai? Tikėkimės,
kad ne?!
Ateina naujoji k a r t a
Faktas, kad šiuo metu nebėra
nei pagrindinės — moksleiviųstudentų grupės, nei veteranų.
Bet formuojasi nauja vaikų —
jaunųjų grupė, j a u turinti
daugiau negu tuziną entuzias
tingų šokėjų. Vadovė — Aida
Bublytė. „Grandinėlės" įkū
r ė j a s L i u d a s Sagys, jau
atšventęs deimantinę amžiaus
sukaktį, nebėra tas išradingasis
choreografas ir talentingas
mokytojas, be to, ir liga sulėtino
žingsnius, sumažino energijos
išteklius. J o darbą kurį laiką
tęsė Renė Motiejūnaitė-Booth,
bet tapus motina, jos dėmesys ir
energija nukreipta kiton pusėn;
jos padėjėja Audra Gedrytė iš
tekėjo — kiti uždaviniai ir parei
gos. Reprezentacinės grupės
šokėjai taip pat nėjo jaunyn;
dalį jų prislėgė kolegijų knygos,
dalis aptingo. Taip ir liko tik
gražus „Grandinėlės" vardas ir
prisiminimai.
Bet Aidos Bublytės ryžtas

grąžinti „Grandinėlę" į tautinių
šokių areną teikia daug vilčių.
Ji turi tam duomenų ir talento.
Aida yra baigusi Clevelando
valstybiniame universitete
pedagogiką, šiuo metu dirba
pradžios mokykloje, supažin
dina — moko vaikus kompiu
terių mokslo. Mokytojauja Šv.
Kazimiero
lituanistinėje
mokykloje ir talkina savo mo
tinos Ingridos Bublienės „IB
Communication" firmoje.
Aida turi gražią patirtį lietu
viškoje veikloje. Dabar ji vado
vauja mažųjų skaučių .Aguonė
lių" skilčiai. Padėjo parengti
skaučių vadovėlį „Spalvingoji
skautybė". Yra buvusi vadovė
jaunimo stovyklose Dainavoje,
buvusi ateitininkų Maironio
kuopos valdyboje ir jos pirmi
ninkė. Dirba LB Ohio apy
gardos valdyboje. Svarbiausia —
ilgus metus šokusi „Grandi
nėlės" reprezentacinėje grupėje.
Visa t a i laiduoja Aidai
pasisekimą. Clevelandas jai
linki atgaivinti, atnaujinti šį
gražų tautinių šokių ansamblį,
kuris būtų visų lietuvių pasidi
džiavimu ir reprezentantu kitų
tautų šeimoje.
V. Rociūnas
„ATEITIES" KLUBO
KULTŪRINĖ VAKARONĖ
, Ateities" klubo kultūrinė va
karonė įvyko antradienį, gruo
džio 14 d., 7:30 v.v. Dievo Moti
nos parapijos konferencijų kam
baryje. Viešnia iš Lietuvos, psi
chologė Silva Savickaitė, kalbė
jo tema — „Realybė, sistema ir
problemos vaikų globos srityje".
Paskaitininke lapkričio pabai
goje dalyvavo Čikagoje vykusia
me Lietuvių Mokslo ir kūrybos
simpoziume.

MAISTO KREPŠIAI
NETURTINGIEMS

CLASSIFIED GUIDE

Praėjusią savaitę per dvi die
nas Clevelando Sv. Jurgio para
pijos Šalpos centras išdalino 302
krepšius maisto 254 šeimoms,
kurias sudarė 646 asmenys, gy
venantieji parapijos apylinkėje.
Pusė to maisto skirta pamaitinti
vaikus.
Šv. Jurgio Šaipos centras lau
kia visų clevelandiečių paramos
ir talkos.

Mieli tautiečiai, visi Lietuvos bičiuliai
gyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose

Jauna moteris, turinti medicinini iš
silavinimą, gali prižiūrėti ligonius arba
vaikus ir padėti namų ruošoje. Tel.
708-346-9587.

GREIT
PARDUODA

HELP WANTED
Lėkė ir pralėkė lyg vėjas vieneri Lietuvos — JAV gražiu
tarpvalstybinių santykių ir dar vieni Lietuvos atnaujintos Nepriklausomybės metai, be visokiausių problemų ir kai kuriu
" * * * > > ų . atnešdami ir daugybę puikių asmeninių, šeimy
ninių be, valstybinių pasiekimų ir laimės. Laisva nuo sveti-

KALĖDINĖS PLOTKELĖS
Plotkelių Kūčioms Dievo Mo
tinos parapijoje galima gauti
parapijos svetainėje sekma
dieniais po 10 vai. šv. Mišių.
Plotkelių Šv. Jurgio parapijoje
šokiadieniais galima gauti pa
rapijos klebonijoje, o po savait
galio pamaldų — pas aukų
rinkėjus.

REAL CSTAT*

IEŠKO DARBO

Ž9mė
ir žmonės
^lJT,!!0meT
"*"?*
^belaukia ir
dėmssi
* * * * * "!į°™»"
<>, dažnų apsilankymų, Jūsų
afeart/^V ir veiklių draugijų ir organizacijų paramos ir taikos.
bendros
HSUl%Z*,amŪSU
* • * * kultQr<*> giminystės ir
bičiulystės saitai ir kitais metais.
Širdingiausiai linkiu Jums džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir
ų
laimingų Naujųjų Metų!

Dr. Alfonsus Eidintas
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis Ir

BENDROS KŪČIOS
Šv. Jurgio parapijos taryba
penktadienį, gruodžio 24 d., 9:30
v.v. rengia tradicines kūčias.
Norintieji jose dalyvauti, ragi
nami iš anksto registruotis
klebonijoje.

įgaliotasis

Ambasadorius
Jungtinėse Amerikos Valstijose
vVashington, D.C.

vaikams, kurie pavasarį norėtų
priimti Pirmąją Komuniją lietu
GALITE PASIIMTI
vių kalba. Tėvai prašomi regis
KALENDORIUS
truoti vaikus klebonijoje, tel.
1994 metų Šv. Jurgio parapi 531-4263.
jos kalendorius galite pasiimti
bažnyčioje. Jie yra atspausdin SUTVIRTINIMO SAKRA
MENTAS LIETUVIŠKAI
ti abiem — lietuvių ir anglų
kalbomis. Klebonas dėkoja Ja
Ateinančių metų rudenį pla
kubauskų Laidotuvių namams
nuojama
sudaryti galimybę jau
už kalendorių parūpinimą Šv.
nimui
priimti
Sutvirtinimo Sak
Jurgio parapiečiams.
ramentą lietuviškai. Sutvir
tinami turi būti aštuntame pra
PIRMOJI KOMUNIJA
džios mokyklos skyriuje. Tėvai
LIETUVIŠKAI
kviečiami nedelsiant registruo
ti vaikus klebonijoje, kad ga
Sausio mėnesį Dievo Motinos lėtume kreiptis į vyskupą tuo
parapijoje bus pradėtos pamokos reikalu.
j> Q

VALYMO DARBAS
Ieškoma moteris valyti namus bei
raštines. Alga nemažesnė, kaip $310
iki $370 per sav. Reikia gyventi Chicagos priemiestyje. Kambarys bus pa
rūpintas. Skambinti: 1-708-393-3999.
HISCELkANEOU!*
10%—20%—30%pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
' FRARK ZAPOUS
3208 Va West 9Sth Street
TeL - (708) 424-8854
(312) 881-8854

RE/MA*
REALTORS
(312) 588-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•
•
•
•

i.
REAIMART,INC
6602 S. PuU&i,
Chkago, IL 60629
312-585-6100

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

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

INFLUX Humantty Assoclation
Pataria emigracijos klausimais, taip
pat padeda surasti darbą.
Tol. 312-254-2881

Balfo centro valdybos pirmininkė
Marija Rudienė kalba Balfo direk
torių suvažiavime spalio 23-24 d. Phiiadelphijoje

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę.
Pensininkams Nuolaida.

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauta įvairių nuosavy-b)ų pirkime bei pardavime, mieste ir
prremtes£iuo«e. Suinteresuoti skam
binkite 8UDRAIČIUI
Bos 312-585*100, res\ 312-778-3971

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Ave.
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DANUTE MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

FOR R E N T
FOR RENT

VYRESNIŲJŲ POPIETĖ

3 bedrm. apt. 60 & Tripp vic. $600 +
Utilities. Call 3 1 2 - 7 3 5 - 7 4 4 0 .

Vyresniųjų popietėje, gruodžio
14 d. vykusioje Dievo Motinos
parapijos svetainėje, kalbėjo dr.
Elena Čeičienė.

Išnuomojamas „garden apt." 4
kamb. 2 mieg. Arti Washtenaw ir
Pope John Paul II St.

Tel. 312-767 2 6 8 0

PRISIMINSIME A A . KUN.
ST. YLA
Moksleivių ateitininkų Mairo
nio kuopa Clevelande maloniai
kviečia visus dalyvauti šviesios
atminties jaunimo organizacijų
dvasios vadovo ir auklėtojo prof.
kunigo Stasio Ylos mirties de
šimtmečio paminėjime — vaka
ronėje šeštadienį, gruodžio 18 d.,
6:30 v.v. Dievo Motinos parapi
jos svetainėje.

0 1 year

D 2 year

U 3 year

U 4 year
išnuomojamas privatus didelis
m i e g . kamb. vyrui.
T e l . 312-436-1202

D 6 year

D 7 year

D 9 year

U10 year

GRAŽIAI PRAĖJO
SUSIKAUPIMO DIENA
Susikaupimo diena — reko
lekcijos Dievo Motinos parapijos
svetainėje įvyko šeštadienį,
gruodžio 4 d. Arti 50 dalyvių
turėjo gerą progą dvasiniai pasi
ruošti Kalėdų šventėms. Rengė
jai — Clevelando ateitininkai
nuoširdžiai dėkoja svečiui iš To
ronto Vincui Kolyčiui, jau antri
metai iš eilės pravedusiam šią
prasmingą susikaupimo dieną.

D H year

D11 year

H1S year

PASIRINKITE BET KURĮ
TERMINĄ
Dabar patys galite pasirinkti sa
vo namų paskolos terminą —
FUED-RATE M O R T C A C E
nuo vienerių iki 15 metų. Pasko
los nuošimtis per visą terminą nesikeis. Pasinaudokite šia pro
ga ir pasirinkite sau terminą. Dėl platesnių informacijų skam
binkite 1-80O-SFB-2651.

YourLTerms

Standard Federal Bank
Po pianistų Zubovų koncerto Clevelande. Iš k. - Rokas Zubovas, „Tėvynės
garsų" radijo programos vedėja Aldona Stempužienė, Sonata Zubovienė ir
Dievo Motinos parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas, SJ.
Nuotr VI. Bacevičiaus

Regionai lending officev Doarners Grove. 5100 Forest Ave Evergreen Park. 3960 W 95th St
Assummg a $50 000 motgage wrrtti a mmimum 20% downpaym«>it at an mterest rate o* 7 12$% for an 11 year term trie m^ntnly <-^->
payment wouW Be $5*7 *9 w>m an APR of 7 38% A $300 applicat'on fee is requcred Rates suBieot to cnange vmttioiit notice
*••

Jono Aisčio „Raštų", leidžiamų
Ateities literatūros fondo, antrasis
tomas, sukaupęs visas šio rašytojo
daugiausia kultūrinių temų apybrai
žas. Šiandien jos yra tapusios
mūsuose šio žanro klasika. Leidinį
redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir
Antanas Vaičiulaitis. Knygos gale
duodami paaiškinimai, parengti
Alfonso Nykos-Niliūno.
Leidinys gaunamas ir „Drauge",
4545 West 63rd Street, Chicago, IL
60629. Knygos kaina — 15 dol. Už
sisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama: JAV — 3.50 dol.,
Canada — 5dol., kitur 5.50 dol. Illinojaus gyventojai visais atvejais dar
primoka — 1.32 dol. valstijos mo
kesčių.

FOR SALE

SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė — $32
8 svarų statinaitė — $ 1 8
Skambinkite: 708-532-5951
Pristatome UPS

U.S. SAVINOS BONoS
|"HE GREATAMERICAN INVESTMENT

Dr. JUOZAS JAKŠTAS
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno,
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta,
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietuviuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 1 5 . 0 0 dol. Užsakant paštu, dar
pridedama 2.50 d o l . , į Kanadą 3 . 0 0 d o l . , kitus kraštus 3.50 dol.
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4 5 4 5 W . 63rd Street, Chic <jo,
IL 6 0 6 2 9 .
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Kalbos

kultūra

Redaguoja Juozas Vaišnys, SJ
tamsumus prašalina". Nežinia,
kas ir kokiu tikslu tą Lietuvoj
Kas yra raguolis? Dabarti pakeitė į Lietuvos. Tad visai
nės lietuvių kalbos žodynas netinkama, čia gali būti dvi
(Vilnius 1972) į šį klausimą prasmiškumas: nežinia, ar Lie
duoda tokį atsakymą: „Storas, tuvos saulė turi tuos tam
paplotis, sklindis iš miltų ar tar sumus prašalinti, ar saulė turi
kuotų bulvių". Duoda ir du pa p r a š a l i n t i Lietuvos tam
vyzdžius: Grikiniai raguoliai. sumus. Tad pagaliau išmokime
savo himną ir taip jį giedokime,
Jaunimo centro metinėje vakarienėje (iš kaires) Bronė Nainienė, PLB pirm. Bronius N a i n y s , Irena
Iš guolio nekepsi raguolio.
kaip
V.
Kudirkos
parašyta.
Da
Kriaučeliūnienė ir dr. Leonas Kriaučeliūnas.
Tačiau daugelis klaidingai
Nuotr. Br. J u o d e l i o
bar
Lietuvoje
visur
rašoma
ir
šiuo žodžiu vadina „baumkucheną". Juk šis skanus kepsnys giedama taisyklingai. Taip
vauja aukščiau paminėtos rašy
PASKYRĖ LAPE VIŠTAS
JIE IR PAS MUS GYVENO
nėra „sklindis iš miltų ar tar daroma ir čia, išeivijoje, naujai
tojos patarimu. Taip pat pagar
SAUGOTI!
kuotų bulvių", bet iš miltų ir leidžiamuosiuose vadovėliuose
Perskaičius „Drauge" (gruo ba Birutei Jasaitienei už kultū
kiaušinio trynių (kiek choleste vaikams.
Lietuvos gyventojų genocido džio 8 d.) „Su Petru Maldeikiu ringą atsakymą V. Gaveliui.
Taisyklingai kirčiuokime
rolio!). Bet dėl ko žmonės jį pra
ir rezistencijos tyrimo centro di atsisveikinant", Hot Springs Mes turime prašyti Dievo, kad
dėjo vadinti raguoliu? Matyt, žodį „Lietuva". Daugelis tiek
rektoriumi Politinių kalinių ir lietuviai pasigedome nepaminė Jis stiprintų mielą redaktorę ir
nugirdo, kad Lietuvoje kai kurie čia, tiek Lietuvoje netaisyk
tremtinių sąjunga buvo pasiū to velionio gyvenimo laikotarpio suteiktų jėgų nepalūžti nei
jį vadina r a g u o č i u (ne lingai kirčiuoja šio žodžio vie
liusi kandidatus: dr. L. Batūrą, mūsų telkinyje, kuriame P. giamybėse.
raguoliu!), tad negalvodami iš tininką, sako Lietuvoje, o
Antanas Paužuolis
N. Kitkauską, D. Jagelevičių, J. Maldeikis su žmona Jadvyga iš
reikia sakyti Lietuvoje.
jo pasidarė raguolį.
Chicago, IL.
Matusevičių,
A.
Kašėtą
ir
N.
gyveno
apie
13
ar
14
metų.
Ne mašina, o mašina. Šis
Lietuvoje „baumkuchenui"
Gaškaitę. Atrodo, kad buvo iš Berods, 1977 m. jiedu persikėlė
pavadinti vartojami du ter žodis linksniuojamas ir kirčiuo ko pasirinkti? Bet šie tremtinių iš Phoenix, AR į Hot Springs,
SIMPOZIUMAS - KAIP
minai: šakotis ir raguotis. jamas lygiai taip, kaip mergina: atstovai LDDP buvo nepri AR ir mes didžiavomės, turė
BALTIJOS KELIAS
Mat tas kepsnys vieniems mergina, merginos, merginai... imtini. Turbūt nei vienas jų ne dami savo tarpe šį intelektuprimena ragus, kitiems — me — mašina, mašinos, mašinai... buvo kagėbistas. Dabartinė alą-pedagogą, rašytoją. Čia
Kiekviena mokslinė konferen
Ne naikinti, o naikinti; ne
džio šakas. Gal būtų tinkamiau
vyriausybė direktoriumi pasky gyvendama, P. Maldeikis reda cija mokslininkui suteikia gali
sia vartoti šakotį (atrodo, kad naikina, o naikina. Ypač šio žo- ^ rė savo žmogų.
gavo „Tėvynės sargą" net mybę praplėsti savo akiratį,
Lietuvoje taip ir daroma). J u k džio klaidingas kirčiavimas
Matomai dar ir dabar tremti aštuonerius metus. Aktyviai įsi patikrinti save. Dalyvavimas
„baumkuchenas" sudėtas iš daugeliui užgauna ausis bažny
nius prižiūrėti turi būti paskir jungė į Amerikos Lietuvių Tary mokslinėje konferencijoje man.
dviejų žodžių: Baum (medis) ir čioje, kai klaidingai sakoma:
bos vietos skyriaus veiklą, tarsi naujas startas mokslinio
Kuchen (pyragas). Tikrai tas „Dievo Avinėlis, kurs naikina tas patikimas saugumietis...
I g n a s Petrauskas eidamas valdyboje vicepirmi darbo kely. Tačiau, be visa to,
kepsnys labai panašus į medį su pasaulio nuodėmes".
Chicago, IL ninko pareigas, o vienerius VIII Lietuvių mokslo ir kūrybos
Paroda. Šio žodžio kirčia
šakomis, todėl ir tinka jį vadinti
metus jam pirmininkaudamas. simpoziumas išliks atmintyje
vimas nėra lengvas. Gal bus
šakočiu.
AR IR DABAR DAR
Įvairiomis progomis
y r a neatskiriamas nuo brangių,
Tad kai dabar, prieš Kalėdas, lengviau, jeigu prisiminsime, ATSIRANDA INKVIZITORIŲ? kalbėjęs per radiją „Leiskit į nepamirštamų išgyvenimų. Rei
nueisite į parduotuvę to ska kad jis kirčiuojamas taip, kaip
Tėvynę" ir su paskaitomis daly kia sutikti su simpoziume iš
Perskaičiau (1993.XII.9 d.) vavęs Alto ruoštuose mi sakyta mintimi, kad, atvykus iš
naus kepsnio (nors ir su choles aviža: aviža, avižos, avižai...
teroliu), neprašykite raguolio, — paroda, parodos, parodai.. „Draugo" vedamąjį — Apie nėjimuose. Ne vieną iš mūsų Lietuvos, mes čia atradome
Laikas pertraukai. Jau katalikiškumą ir lengvapė yra apdovanojęs savo pasku daugiau lietuviškos dvasios nei
nes, jeigu pardavėja žinos, kas
iš tikrųjų tai yra, jūs gausite ne daugiau kaip p -sė metų kiek diškumą — pasirašytą redak t i n ė m i s knygomis „ M e i l ė pačioje Lietuvoje. Dvasios, kuri
šakotį, o tik kažkokį blyną, vieną penktadienį šis skyrelis torės Danutės Bindokienės. dvidešimtajame amžiuje" ir kyla iš laisvę mylinčios minties
„ D r a u g e " . Anksčiau buvo skelbiama, kad „Mykolo Krupavičiaus" mono bei kovose užgrūdintos dvasios.
keptą iš miltų ir tarkuotų s p a u s d i n a m a s
Nežinau,
kiek
skaitytojų
į jį „Draugas" yra visų lietuvių grafija. Sveikatai sušlubavus, Gal todėl šio renginio nuotaika
bulvių. Prašykite šakočio, o
jeigu pardavėja nežinos, kas tai kreipia dėmesį, kiek jis duoda dienraštis ir iki šiol toks ir buvo. Maldeikiai išsikėlė pas gimines buvo tokia pakili ir tokia kon
yra, jai paaiškinkite — padary naudos. Ne kartą esame girdėję, Matyt, redakciją yra pasiekę į Richardson, Texas.
trastinga atsivežtajai. Juk šian
kad kai kuriems jis labai pa priekaištai, kad „Draugas" jau
site gerą darbelį.
Salomėja Smaižienė dien Lietuvoje visuomenės viešą
Ar visi mokame Lietuvos tinka. Jie tas laidas išsikerpa ir nukatalikėjo.
Hot Springs, AR nuomonę bei jos pasyvumą for
Žinoma, žmonėms burnų ne
himną? Atrodo, kad ne. Jį dau saugo savo stalčiuose. Tai
muoja tie, kurių daugumos pra
gražu,
bet
būtų
dar
gražiau,
kad
užriši,
ir
visada
atsiranda
tokių,
gelis klaidingai giedodavo dar
eitis glaudžiai susieta su patai
NEGRĮŽKIM PRIE
nepriklausomybės laikais, tų ne tik išsikirptų ir saugotų, bet kuriems tas ar kitas nepatinka,
kūnišku patarnavimu okupan
DIKTATŪROS!
klaidų neišvengia nė dabar. Jo kad tai gerai įsidėmėtų ir steng ne taip daroma, kaip jie norėtų.
tui bei antilietuviška veikla.
pradžia Vinco Kudirkos ori tųsi taip kalbėti, kaip tame Šių laikų „ajatolų" atsiranda
Šį simpoziumą galėčiau paly
Laiškų skyriuje (reikėjo
ginale yra tokia: „Lietuva, skyrelyje mokoma, kad steng pakankamai, kurie nepripažįs verčiau išmesti), Rita Zekai- ginti su Baltijos keliu. Kaip
tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme, tųsi išvengti ten minimų klaidų. ta nei pažangos, nei kitokių įsi tė-Neill savo laiške padarė juokais, taip ir rimtai galima
iš praeities tavo sūnūs te stipry Užtat būtų naudinga dabar tikinimų. Inkvizitoriai istorijos patarimą, kad redaktorė turėjo pasakyti, kad šį renginį daro
bę semia". Tad čia yra šauksmi peržiūrėti tuos visus stalčiuose yra pasmerkti ir nuėjo į užmarš gautą rašinį išmesti į šiukšlių panašiu Baltijos keliui ir tai,
ninkas — žeme, o ne žemė. Jis laikomus puslapius ir stengtis tį, bet kai kurie dar prisimena dėžę. Su jos teigimu sutiktų visų kad prez. Brazauskas net pa
vykdyti tai,kas ten siūloma, ir ir norėtų jų veiklą atgaivinti.
gražiai rimuojasi su semia.
rūšių diktatoriai. Jų visų bend sveikinimo jam neatsiuntė, be
vengti to, kas ten smerkiama.
Pakanka, kad vedamoji dien ras šūkis yra: „kas ne su mu je, kaip ir į Baltijos kelią
Taip pat Kudirkos originale Sėkmės!
raščio mintis yra krikščioniška mis, tas eina prieš mus". Mes neišdrįso ateiti. O tai buvo svar
sakoma: „Tegul saulė Lietuvoj
ir tolerantiška, nes ir popiežius turime būti dėkingi Danutei bi mūsų tautos dvasinio gyveni
O „Pastoralę" girdėjau Put- skelbia ekumenizmą. Mums, Bindokienei, kad ji nesivado mo dalis, kurioje lietuviai iš
nam,CT. Tai lyg nusileidusi lietuviams, užtenka, kad dien
žemėn dangaus angelų giesmė. raštis laikosi krikščioniško
Daugelio akys rasojo grožio gyvenimo dėsnių ir dorovės
normų. „Ajatolos" gali leisti
ašarom.
Padėkos Ir Prašymo Pamaldos
Izabelė Žmuidzinienė savo spaudą, jei tik turi lėšų ir
TOMAS VAISIETA skaitytojų.
ruošiamos i v . Kalėdų motu —
Rochester, N.Y.
TALENTINGAS AKTORIUS
Man rodos, kad išeivijai yra
gruodžio 25 d., Iki sausio 1 d. Imtinai
REIKĖJO CENZŪROS
atėjęs laikas glaustis arčiau
Marijonų koplyčioj* prl* „Draugo"
Su pro šalį prakeliaujančiu
vienas kito, o ne skaldytis, nes
„Armonikos" ansambliu akto
Bronė Nainienė, aprašydama Lietuvos padėtis dėl Rusijos
rius Tomas Vaisieta mūsų tel
Jaunimo centro metinę vaka vadų noro susigrąžinti buvusias
PraSau įjungti mano atžymėtas intencijas j kalėdinės oktavos šv. Mišias ir
kiniui vietoje A. Nako aprašy
rienę, sako: „Grįžtant namo, sovietines respublikas į savo,
maldas:
to A. Baranausko „Anykščių Ši
buvo labai liūdna. Vienam svei dabar juodosios meškos, glėbį,
D Padėka Dievui ui ii uos metus
C Prašant laiming. ateinančiu metų
lelio" parinko V. Krėvės „Sil
kintojui paminėjus Pasaulio darosi pavojinga.
U Padėka Marijai ui globą
n Prašant sveikatos
kes." Tai buvo gero vieno
C Padėka ui gautas malones
lietuvių centrą Lemonte, salėje
• Prašant ramybės šeimoje
Visos išeivijos vieningas bal
asmens teatro trupinėlis. Ypač nuskambėjo labai negražūs,
. Padėka ui taiką pasauly
G Prašant santūrumo malonės
sas yra labai reikalingas. Bent
D Ui lietuvius Sibire, gyv. ir mir.
neužmirštama scena danguje. Ir nejaukūs garsai". Tas sveikin
12. Prašant Lietuvai laisves
šiuo atžvilgiu neieškokime
• U i šeimos mirusius
LJ Prašant pasaukimų j dvasinį luomą
tiems, kurie mokyklos suole tojas buvo niekas kitas, kaip jos
priekabių. Dabar, kai „Drau
C Ui vaikus
C Ypatinga intencija
susipažino su V. Krėvės „Silkė vyras. Labai gražu ginti savo- gas" veda sėkmingą vajų ir bel
m i s " , turėjo būti m e n i n ė vyrą. Kad taip visos moterys džiasi į kiekvieno doro lietuvio
Mano kalėdinė a u k a O k t a v a i
atgaiva.
darytų! Bet tie garsai nuskam širdį, kviesdamas prenumeruo
Po programos sušnekome. Už bėjo ne Lemonto adresu, bet ti laikraštį ir remti „Draugo"
Vardas, pavardė
klausiau, ar ką girdėjo apie didį kalbėtojo. Jis, plačiai apžvelgęs fondą, tai tokių balsai neprisi
Adresas
scenos veteraną Henriką Ka save ir savo šeimyną, pridėjo deda prie lietuvybės išlaikymo,
činską. Atsakymas buvo teigia dar apie Lemontą. Tai lyg būtų, o tik parodo savo menkavertiš
mas. Jam ir jo kolegoms H. Ka kai
svečias,
svečiuose kumą.
činskas — legendarinis asmuo. valgydamas pateiktus koldū
Būkime tolerantai ir remkime
MARIAN FATHERS, 6336 S. KHboųrn Ava.
Ir papasakojo, kaip Sunny Hills, nus, ima girti kitos šeimininkės
kitų gerai atliekamą darbą.
Chicago, IL 60629
FL. priėjo priėjo Sofija Kačins koldūnus...
A n t a n a s Juodvalkis
kienė ir pasakė, kad jos vyras H.
Chicago, IL
Šiuo atveju reikia pagirti susi
Kačinskas irgi savo repertuare
rinkusius,
kad
jie
neužmigo
turėjo „Anykščių Šilelį". Kai
juodu nuėjo į kapus, rado užra kalbos metu, bet reagavo į ne
kintus vartus. Ponią perkėlęs taktiškus, ne vietoje pareiški
per tvorą, pats persirito ir mus. O, Brone, nenusiminkite.
DON'T SPfND IT A l i SAVE SOME AT
pagarbiai nulenkė galvą prieš Net didžiausias pasaulio teno
MUTUAL ? w W ^ SAVINGS
didžiojo scenos Menininko kapą. ras Pavarotti girdėjo tuos bai
sius
garsus,
kurie
Jums
smigo
AND K >AN A/,SCX IATK3N
Tomas - įdomus žmogus,
• T »«P«n
į
širdį.
Geriau
J
ū
s
patikrinkite
ChoilfMcd onrl SupO'v "<T liy rf>» Utiilcd Stotrs ( r o v e m n i m t
talentingas aktorius. Ir labai
t^Ktfoevfotc
2212 W CERMAK ROAD • CHK'A(K), MIMOIS 60608 PMONE (312) 847 7747
apgailėjau perskaičiusi buvusio Broniaus kalbą, prieš jam kal
bant.
Visiems
bus
geriau.
kaimyno Jurgio Jankaus graž
Vladas Vijeikis
bylystę, kad detroitiškiams jis
Chicago, IL
pabėrė blevyzgas...
APIE ŠI BEI TĄ

LAIŠKAI

šiapus ir anapus Atlanto susi
rinko paduoti rankas vienas ki
tam ir pasvarstyti, kaip būtų
galima bendrom jėgom padėti
Lietuvai. Džiaugiuosi turėjęs
galimybę dalyvauti šiame sim
poziume.
Dr. Donatas Stakišaitis
Vilniaus universitetas
GELBĖKIME VAKARINES
NAUJIENAS

nėm naujienom? Ar dėl to jomis
nesirūpiname, kad jos niekam
nereikalingos, ar kad ten dau
giausia objektyvi, šviežia, be
veik visą Lietuvos (o iš dalies ir
JAV) gyvenimą nušviečianti
informacija? Ar jos mums per
daug?
Tačiau, man atrodo, kad
Vakarinės naujienos turi išlikti.
Be visuomenės pagalbos to jos
nepadarys, nes jau atsidūrę prie
bankroto slenksčio. Tad siūlau:
visos
organizacijos,
visi
lietuviai, kurie dar to nepadarė,
turėtų pasiųsti paramos čekį.
Vietoj banalių sveikinimo kor
telių, kurios po kelių dienų atsi
durs šiukšlyne, skirti dovanėlę
Vakarinėm naujienom. Aš
asmeniškai Vakarinių naujienų
išlikimui pasižadu duoti po 1
dol. už kiekvieną, kito asmens
atsiųstą, dešimkę.
J o n a s Stonkus
Chicago, IL

Š.m. vasario mėn., kaip tik
per Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo sukaktį, pirmą kartą
neįprastu laiku išgirdau naują,
lietuvišką radijo programą, su
tyru ir aiškiu Ramunės Zdanevičiūtės balsu ir gryna lietu
viška Raimondo Lapo tarsena.
Buvau maloniai nustebintas,
kad įsižiebė naujas lietuvių
kultūrinio gyvenimo žiburėlis.
Radijo valandėlė pasivadino
Vakarinėmis naujienomis.
Laiko parinkimas puikiai tiko
ir d i r b a n t i e m s , ir pensi
ninkams,
mėgstantiems
• P a d a n g ė be žvaigždžių,
anksčiau atsigulti. Bet mes —
upė
be vandens ir lietuvis be
labai sudėtinga visuomenė ir
palaikome tai, kas labiausiai dienraščio „Draugo" tik liūdesį
patinka. Tai kaipgi su Vakari- sukelia.

A.tA.
Kun. EDWARD ABROMAITIS
ABROMAVIČIUS
1916.1.11 - 1993.XII.12
Gyveno Chicagoje ir Floridoje. Mirė Chicagoje. Kunigystės
šventinimus priėmė 1940 m. gegužės mėn. ir kaip vikaras dar
bavosi šiose parapijose: Šv. Antano, Cicero, IL, Visų Šventųjų,
Roseland, IL, 1940 m., Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo.
Brighton Park, 1955 m. Šv. Kryžiaus bažnyčios Chicagoje kle
bonas nuo 1962 m. iki 1971 m. Išėjęs į pensiją vikaravo 19
metų St. Bernadette parapijoje, Hollywood, FL. Kun. Abro
maitis visą savo gyvenimą buvo pašventęs Švč. Mergelei
Marijai.
Nuliūdę liko: sūnėnai — Bernard Abromaitis, žmona
Agnės ir šeima, dr. Edvvard Abromaitis, žmona Paulette;
pusseserės — Sylvia Termėnas, vyras Raymond ir šeima ir
Emily Zimmey; Floridoje artimų draugų, Anthony ir
MaryAnn Roppo, šeima; taip pat mirusios sesers vyras Alex
Lėkis ir mirusio brolio žmona Bernice.
Velionis buvo sūnus a.a. John ir Julia Notrėm Abroma
vičius ir brolis a.a. John bei a.a. Stella ir a.a. Adelė.
Priklausė: Cardinal Mundelein Council of Knights of Columbus ir įvairioms kitoms organizacijoms.
A.a. kun. Abromaitis pašarvotas Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčioje. 69 St. ir S. Washtenaw Ave. penktadieni, gruodžio
17 d. nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v. Liturginės apeigos penktadieni
7 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 18 d. Po gedulingu
šv. Mišių 10:30 vai. ryto, velionis bus palaidotas Šv. Kazimieo lietuvių kapinėse.
Nuoširžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnėnai, pusseserės ir kiti giminės.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR

TRANSPAK
Talpintuvai į Lietuvą — kas savaitę.
Skubiems suminiams — AIR CARGO.
Pinigai pervedami doleriais.
ŠVENTINIAI ŽIEMOS SIUNTINIAI
$39

$98

Aspirino 250 tbl. multivrtaminų 250 tbl.. tirpi kava. malta kava.
tirpi arbata ..Citron". kakava, apelsinų koncentratas, vafliai,
aliejus, mėsos konservai.
VISKAS UŽSIENIETIŠKA
Dešra
1 5 kg
Šprotai
3 dež
Margarinas
1 kg
Olandiškas sūns 1.5 kg
Tirpi kava
200 g
Malta kava
300 g
Kakava
400 g
Makaronai
2 5 kg
Maionezas
0 5 kg
Aspirinas
250 tbl

Mėsos konservai
Apelsinų koncentr
Aliejus
Riešutai
Vafliai
Cukrus
Ryžiai
Džiov abrikosai
Konservuota silkė
Multivitammai

3 dėž
1 5 rtr
3 rtr
1 kg
3 pok
4 5 kg
2 5 kg
1 kg

0 5 kg
250 tbl

VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 55 svarai = 25 kg
Dešros lietuviškos, aukščiausios kokybės.
$75

|vairaus maisto be mėsos
Prie visų .laisto siuntinių galite užsakyti didesni kiekį
aspirino ir vitaminų.

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą
TRANSPAK
2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629
Tel. 312/436-7772

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 17 d.

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
ČIKAGOJE

IR

Stasys Kasias, St. Petersburg Beach, FL, atsiuntęs mūsų
dienraščio paramai 100 dol.,
taip pat rašo: „Jeigu sustotų
„Draugas", tai visa lietuviška
visuomeninė ir politinė veikla
tuojau pakriktų. Tai turi įsi
samoninti visos lietuvių or
ganizacijos, visi fondai ir
politiniai veikėjai. Visi fondai
pirmiausia turi čia gelbėti mūsų
spaudą, nes tie pinigai yra mūsų
pačių sudėti. Pagalba tėvynėje
esančioms institucijoms turi
likti antriniu reikalu. Jie tą jau
dabar turėtų suprasti".

APYLINKĖSE
Šv. K a z i m i e r o s e s e r y s
mums padarė malonią staig
meną, įstodamos į „Draugo"
fondą. Generalė Šv. Kazimiero
seserų vyresnioji, ses. Marilyn
Kuzmickus mums rašo: „Šv.
Kazimiero seserų steigėjas, kun.
Antanas Staniukynas, ne tik
buvo vienas pirmūnų, steigiant
„Draugą", bet daugelį metų
laikraštį globojo. Jo mirties
75-tose metinėse, kurios buvo
š.m. gruodžio 15 d., aukojame
„Draugo" paramos fondui 750
dol. Linkime jums viso gero ir
linksmų Kalėdų!"

Mūsų uolusis bendradarbis
Linksmą Naujųjų metų su
Jurgis Janušaitis, Port Oran- tikimą ruošia Vytauto Didžiojo
ge, FL, pratęsė dvi „Draugo" šaulių rinktinė š.m. gruodžio 31
prenumeratas savo dukrų šei d., 7:30 vai. v. rinktinės namuo
moms: Rasos ir Benedikto se (Šaulių namuose). Šokiams
Skvirblių Čikagoje ir Ramu gros Kosto Ramanausko orkest
nės ir Ričardo Badauskų At ras. Bilietus galima gauti pas
lantoje. Prenumeratos yra 1994 platintojus, paskambinus tel.
metams. Tai tėvų, Veronikos ir 434-3713, arba 376-0551. Vi
Jurgio Janušaičių, Kalėdų šven suomenė kviečiama.
čių dovana joms. Ta proga J.
Virguuja Mačiulienė, Bever
Janušaitis rašo: „Norime, kad ir
ly
Montessori mokyklos direk
mūsų atžalynas nesiskirtų su
torė,
patikslina, kad straips
lietuviškuoju žodžiu, nuolatos
nelyje
„A.P.P.S.E." vakaronė"
draugautų su „Draugu". Linki
me malonių švenčių visam (gruodžio 11 d.) netiksliai
parašyta, jog Lietuvos peda
„Draugo" štabui".
gogai lankėsi Beverly Shores
Emilija Sakadolskienė, ku Montessori mokyklėlėje. Iš
ri atvyko iš Washington, D.C., tikrųjų pedagogai aplankė Be
į simpoziumą skaityti paskaitos verly Montessori mokyklą Čika
lietuvių muzikologijos tema, goje (Indianoje, kur randama
Shores vietovė,
apsilankė „Drauge" ir čia įsigijo Beverly
Montessori
mokyklos nėra).
įvairių knygų už didesnę sumą.
Pr. Šošienė, Chicago, IL ra
šo, jog šeima a.a. Antano Sošės
atminimui skiria 100 dol. auką
„Draugui". Nuoširdžiai jiems
dėkojame.

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų
sutikimas įvyks Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Vietas
rezervuoti galima, skambinant
Aldonai Weir, tel. 708-964-9120.

x Naujų Metų sutikimo po
x A.a. Vlado Butėno Ra
kylis, kurį rengia Lietuvių
mojaus atminimui pagerbti „ \
Laisvę" fondui aukojo šie as Opera, vyksta Jaunimo centre,
menys: M. ir K. Ambrozaitis ir ir kviečia Jus su savo draugais
„Lietuvių F r o n t o bičiulių" jame dalyvauti. Pokylio metu
Chicagos skyrius po $50, R. ir V. gros Ričardo Šoko orkestras.
Mašinos bus visą laiką saugo
Vienužis — $30, N. Baronienė,
jamos. Visas informacijas teikia
O. J. Baužys, V. Momkus, V.
ir stalų užsakymus priima
A. Pargauskas, R. RaslaviOperos valdybos pirm. Vaclo
čienė, Riškai, A. Šilas, VA,
v a s Momkus, tel. (312)
V. ir V. Šilas. Tamošiūnas925-6193. Sutikime Naujuosius
Skorubskas ir nežinomas as Metus su Operos choro nariais,
muo po $20; S. Plenienė ir mecenatais ir rėmėjais. Šio
nežinomas asmuo — po $10. pokylio pelnas skiriamas Vytau
Šeimai ir bičiuliams „Į Laisvę" to Klovos „Pilėnų" operos pasta
fondas reiškia gilią užuojautą, tymo išlaidoms sumažnti. Pra
o aukotojams nuoširdžią pa šome dalyvauti.
dėką.

(sk)

(sk)

x Mylinio brolio a.a. J u o z o
Baltramonaičio trejų metų
mirties sukakties prisiminimui
sesuo Elena Dubauskienė paau
kojo „Draugui" 50 dol. Dėko
(sk.)
jame
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą,
Albinas
Kurkulis,
tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis,
tel. 312-360-5531 ir Paulius
Kurkulis, 312-360-5627 dirbą
su Oppenheimer & Co., Inc.
Chicagoje. iŠ kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)
x Pagalba kūčioms! Nenori
rūpintis ir vargti? Talman Deli
padės! Iš anksto užsakyk skanų
m a i s t ą , tel. 312-434-9766.
Užeik į 2624 W. 69 g-vę, kur
rasi, ko pageidauji kūčių stalui:
įvairių rūšių silkių, salotų,
šližikų, lydekos, marinuotų
stintų, rūkytų ungurių ir t.t.
Kalėdoms rasi: lašinėčių, kum
pio ir, iš anksto užsisakius,
rūkyto fazano, anties ir kalaku
to. Talman Deli užsakius tin
kamą maistą, pradžiuginsi
gimines ir draugus, gyvenan
čius kituose Amerikos mies
tuose. Siunčiame UPS. Links
mų Švenčių!
(sk)

x $1.85 už svarą AIR C AR
GO iš Chicagos per TRANSP A K . Minimumas $30. Ši
nuolaida tik iki Kalėdų. Talpintuvai siunčiami kas savaitę.
Pinigai pervedami doleriais.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL 60629, tel. 312436-7772.
(sk)

x Atlanta I.E., Inc. atstovai
lankysis Lietuvių centre Le
monte sekmadienį, gruodžio 19
d. 9 vai. ryto ir priiminės jūsų
siuntinius. Tel. 312-434-2121.
(sk.)
x Aplankykite prieš šven
tes „Linen Closet": įvairiausi
audiniai iš viso pasaulio; impor
tuotos naujausios staltiesės ir iš
Lietuvos. 4747 N. Lincoln Ave.
(prieš Meyers Deli), Chicago,
IL. Tel. 312-878-0128.
(sk.)
x Jei reikalinga įsigyti vai
r a v i m o teisės (IL Driver's Li
cense) — kreipkitės į Ed Šurna
ną, tel. 1-708246-8241.
(sk.)

x LEMONTE, PL centre,
TRANSPAK įstaiga veikia
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v.
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
Tel. 708-257-0497 arba 312436-7772

L.M.A. Dainava sveikina vi MIELI LIETUVIŲ FONDO
sus savo nuolatinius mecenatus,
NARIAI,
rėmėjus ir bendradarbius su
artėjančiomis Kalėdų šventė
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
mis. Teatneša jos giedro proga nuoširdžiai jus sveiki
džiaugsmo, o Naujieji metai name, linkėdami visokeriopos
tenušvinta mūsų bendrų vilčių asmeninės laimės ir sėkmės
išsipildymo šviesa. Vietoj tra mūsų bendrose pastangose
dicinių kalėdinių sveikinimų Lietuvių Fondo išlaikymui ir jo
Dainavos ansamblis skiria auką augimui. LF buvo, yra ir bus la
„Draugui".
bai svarbi finansinė jėgainė
Vlada ir Alfonsas Pargaus- lietuvybės išlaikymui išeivijoje
kai sveikina savo gimines ir bi ir tėvynėje.
Svečių stalas Jaunimo centro vakarienėje gruodž.o 5 d. Sėdi iš kairės: kun. Petras Dauirintis
Lietuvių Fondo vadovybė
čiulius, linkėdami linksmų Ka
prel. Juozas Prunskis, „Draugo" redaktorė Danute Bindokienė, Vytautas Bindokas ir kun Algir
lėdų ir laimingų Naujųjų metų.
das Paliokas; stovi - Vaclovas Momkus, JC Tarybos pirm., ir sol. Margarita Momkienė.
Sonė Tomarienė linki links
Vietoj
kalėdinių kortelių siun
Nuotr. Broniaus Juodelio
mų
Kalėdų ir laimingų Naujų
tinėjimo skiria auką „Draugo"
metų
„Draugo" redaktoriams,
trikimų registravimą tarnau fondui.
CICERO PAŠTAS APIE „DRAUGO
administratoriams ir visiems
tojai Miss Kraus, kuri apie juos
PRISTATYMĄ
darbininkams.
Tegu Dievas
praneš pašto viršininkui. Jos
•
„Pensininkas",
1993
m.
laimina
visų
Jūsų
darbus ir sie
telefonas yra (708) 652-1120.
Gruodžio 5 d. Lietuvių ka laiškaneše Patricia Nash.
lapkritis.
Leidžia
JAV
LB
Socia
kius!
Sutrikimai įvyksta ir kai atos
vinėje po lietuviškų Mišių Šv.
Vien tik Cicero paštas, anot
linių
reikalų
taryba,
2711
W.
71
Antano parapijoje, Cicero, IL, Simkovvski, kasdien išnešioja togoms išvykusius reguliarius
Anelė Šulaitienė iš Cicero,
St., Chicago, IL 60629. Redak
sausakimšai prisirinko apylin 130,000 laiškų bei žurnalų-laik- laiškanešius pakeičia kiti. Nors
IL,
sveikina Šv. Kalėdų ir
torius Karolis Milkovaitis,
kės lietuvių, nes žinojome, kad raščių. Tą darbą atlieka 85 visi laiškanešiai lanko kursus ir
Naujų
metų proga savo gimines,
gyvenantis Yorba Linda, CA.
Cicero Respublikonų „precinct" tarnautojai, nors numatoma dar kelias dienas kartu nešioja
draugus ir pažįstamus, o vietoje
| laiškus su reguliariu laiška- Žurnalą administruoja Elena kortelių aukoja „Draugui".
kapitonas Mindaugas Baukus pasamdyti, kad būtų 95.
Sirutienė. Leidžiamas kartą per
pakvietė Cicero pašto (Zip Vyksta dideli pakeitimai ir | nešiu, iš pradžių vis vien pasi
mėnesį. Tai dar vienas, sėk
Juzės Augaitienės, „Tulpės"
60650) viršininką David Sim- centriniame pašte, palaipsniui taiko klaidų. Žmonės prašomi
mingai
atliekamas,
Socialinių
restorano savininkės, švenčių
kowski pasikalbėti apie pašto pereinant į automatizuotą taip pat visas vieno adreso pašto
reikalų tarybos darbas, pasitar sveikinime, kuris buvo išspaus
dėžutes
turėti
vienoje,
laiška
patarnavimą — ypač „Draugo" laiškų išskirstymą, kad paštas
nešiui prieinamoje vietoje, ir naujantis ne tik pensininkams, dintas praėjusio antradienio
pristatymą.
galėtų ekonomiškiau ir tiksliau
kad a n t kiekvienos būtų bet ir jaunesniems skaity mūsų laikraščio laidoje, buvo
Visus susirinkusius pasvei veikti. Paštas dabar jau nebėra užrašyta pavardė, tuomet bus tojams, nes žurnalas reda klaidingai parašyta jos pavardė.
kino šios, kas sekmadienį jau valdžios subsidijuojamas ir turi aišku, kur dėti kieno paštą. Tai guojamas t v a r k i n g a i , y r a Atsiprašome.
nuo vasaros veikiančios, veikti be nuostolių, tad tenka svarbu, nes ypač nauji laiška įdomus ir patrauklus.
Elena ir Mečys Krasauskai
kavinės vienas sumanytojų ir ieškoti būdų produktyviau dir nešiai gali nežinoti, kad prie
•
„Viltis",
1994
m.
sausis-va
sveikina gimines, draugus,
steigėjų dr. Petras Kisielius. bti. Kadangi Cicero paštas užpakalinių durų yra kita dėžė.
Šįkart ypač padėkojo klebonui neturi pašto išskirstymo Žinoma, išsikeliant reikia nuim saris. Leidėjas ir redaktorius — pažįstamus bei „Dainavos" an
Vytautas F. Beliajus (1337 Ma- samblio narius su geriausiais
visas
čia
kun. Matt Brophy, kuris ne tik kompiuterių,
ti pavardę nuo pašto dėžės ir
rion St., Denver, CO 80218). Se linkėjimais Kalėdų šventėse ir
surenkamas
paštas
nuvežamas
nuolat skatina ir remia kavinę,
pranešti paštui. Be to, svarbu
bet šį sekmadienį, netikėtai bendram skirstymui į centrinį turėti pakankamai dideles pašto niausias Amerikos tautinių Naujuose metuose. Vietoj
neatvykus šeimininkėms, išgel paštą, atgal į Cicero su dėžes. Senoviškos būdavo tik šokių žurnalas, leidžiamas nuo sveikinimo kortelių skiria
bėjo padėtį, pats užkaisdamas grąžinant visą, Cicero gyven laiškams, bet į jas negalima 1942 m. to paties redaktoriaus „Draugui" auką.
pastangomis. Žurnalas anglų
tojams ir įmonėms adresuotą,
kavą.
sudėti laikraščių ir žurnalų.
Jonas ir Antanina Rejeriai,
kalba, apima ne tik lietuvišką
paštą.
Cicero pašto viršininkas Da
Oak
Lawn, IL, Kalėdų švenčių
Pokalbis buvo naudingas cice- foklorą, bet įvairių tautų papro
vid Simkowski, pradėdamas
Kiekvienos dienos paštas at
proga sveikina savo mielus
savo pranešimą apie pasikei vežamas į Cicero paštą tarp 2-3 riškiams „Draugo" skaity čius, tautinius šokius, veiklą ir gimines, draugus ir pažįstamus,
timus JAV pašto veikime ir apie vai. ryto. Apie 6 vai. ryto at tojams, ne tik kad turėjo progą gyvenimo būdą. Gausiai il linki geros sveikatos ir Dievo
ir asmeniškai su pašto vir iustruotas
nuotraukomis.
Cicero pašto pristatymą, sakė, vyksta laiškanešiai susirūšiuošininku
pasitarti,
bet
ir
dėl
to,
Prenumerata
metams
JAV — palaimos. Vietoj kalėdinių atvi
jog savo uždaviniu laiko vis ti savo išnešiojamą paštą ir apie
rukų siunčia auką „Draugui".
pusišką pašto pristatymo page 9 vai. ryto pradeda nešioti. Laiš dabar geriau suprantame ir laiš 20 dol.
Klemensas ir Adelė J u š k e rinimą — ypač dienraščio kanešė Patricia Nash pasakė, kanešių bei pašto darbą.
• „Vytis", 1993 m. gruodis,
A. Z.
vičiai
šv. Kalėdų proga svei
„Draugo". Iki šiol jis manė, kad kad ji viena išnešioja paštą į 556
nr. 10 (79). Lietvos vyčių lei
„Draugo" pristatymas buvo dėžutes kasdien ir daugumą
dinys, redaguojamas Eduardo kina gimines, draugus bei pažįs
geras, bet, pasirodo, pasikalbė savo klientų asmeniškai pažįs ATSIŲSTA PAMINĖTI V. Meilaus Jr. Leidžiamas tamus, linkėdami gausios Dievo
:
jus su M. Baukum, nusiskun ta, tad prižiūri, kad „Draugo"
anglų kalba, bet lietuviškomis palaimos, o Naujuose metuose
dimų būna — todėl pas mus at prenumeratoriai savo laik
temomis. Atrodo, kad su šiuo tyro džiaugsmo. Skiria 120 dol.
• „J laisvę", 1993 m. lap
auką „Draugui" vietoj sveiki
vyko ne tik pats, bet ir su raščius gautų. Vieną kartą
numeriu į darbą ateina naujas
nimo kortelių.
tačiau yra taip buvę, kai į paš kritis, nr. 117 (154). Rezistenci
redaktorius. Linkime jam daug
tą atėjo keli laikraščiai be nės minties ir kultūros žurna
sėkmės ir ištvermės.
Aleksandra Vidugirienė,
las, leidžiamas Lietuviškų stu
„DRAUGO" FONDAS etikečių.
Santa
Monica, CA, šv. Kalėdų
dijų centro Čikagoje tris kartus
• „Pasaulio lietuvis", 1993
D. Simkowski pasidžiaugė,
ir
Naujų
metų proga sveikina
per metus. Redaktorius Juozas m. gruodis, nr. 12 (290). Leidžia
Anastasia ir Jonas Semai iš kad šiame susitikime dalyvavo
Baužys, su talkininkais: dr. mas Pasaulio Lietuvių Bend visus savo draugus bei pažįs
Čikagos „Draugo" fondui paau ir „Draugo" redaktorė Aldona
Kaziu Ambrozaičiu, Česlovu ruomenės valdybos, reda tamus ir linki visiems linksmų
kojo 500 dolerių ir tapo fondo Zailskaitė, tad ji „Draugo"
Grincevičium, Pauliu Jurkum, guojamas jos pirmininko Bro švenčių, laimingų ateinančių
nariais. Jiems labai dėkojame. administracijai perdavė šio susi
Valdemaru Katkum ir Vidman niaus Nainio. Nenuilstamomis metų.
Kviečiame ir kitus mūsų skai rinkimo žinias ir pašto vir
tu Valiušaičiu. Administrato jo darbštumo pastangomis,
Petras ir Rita Bernotavitytojus tapti „Draugo" fondo šininkui perdavė „Draugo"
rius
Jonas
Prakapas,
14
Thelma
žurnalas
paruošiamas
ir
išlei
čiai,
Lockport, IL, sveikina
nariais (200 dolerių), arba rėmė administracijos informaciją, kad
Dr.,
Bakersfield,
CA
93305.
džiamas
labai
punktualiai
—
visus savo artimuosius draugus
jais su mažesnėmis aukomis. jie galėtų palaikyti gyvą ryšį.
Spausdina
„Draugo"
spaustuvė.
kiekvieno
mėnesio
pradžioje.
ir pažįstamus su šv. Kalėdomis
A n t a n a s ir Ona J u o d v a l - Pašto viršininkas susi
Jame
daug
informacijos
apie
Sio
numerio
bendradarbiai:
ir linki laimingų Naujų metų.
kiai iš Čikagos „Draugo" fondui rinkusių prašė, kad, laikraščiui
kone
viso
pasaulio
lietuvių
dar
Gintė Damušytė, Vytautas Ku
laiku,
būtinai
atsiuntė 200 dolerių, tapdami neatėjus
Gražina ir Bronius Mikėnai
bilius, Vytautas Volertas, Vin bus, veiklą, rūpesčius. Gausu
fondo nariais su vienu balsu. paskambintų į paštą, kad jis
sveikina
gimines, draugus,
cas Bartusevičius, Vilija Alek iliustracijų. „Pasaulio lietuvį"
pažįstamus
su šv. Kalėdomis ir
Žurnalistas A. Juodvalkis yra galėtų ištirt, kodėl taip įvyko, ir
naitė, Jonas Pabedinskas, Anta administruoja Baniutė Kroišvengti
to
ateityje.
Norėdamas,
ilgametis „Draugo" bendradar
nas Musteikis ir daug kitų. Žur nienė, 6428 Ridge Rd., Claren- Naujais — 1994 — metais, linkė
bis ir didelis lietuviškos spaudos kad būtų lengviau be trukdymų
nalas 88 ps!., iliustruotas nuo don Hills, IL, 60514. Spausdina dami visur ir visada laimės ir
tokius
dalykus
registruoti
ir
džiaugsmo!
rėmėjas. Už viską dėkojame.
„Draugo" spaustuvė.
traukomis.
tvarkyti, jis yra pavedęs su
Elena ir Vytautas Vidugi
Čikagos Ateitininkų sen
riai iš Californijos sveikina
draugių valdyba, baigdama
gimines ir draugus šv. Kalėdų
ilgamete kadenciją, paskyrė 200
ir Naujų metų proga, linki vi
dolerių „Draugo" fondui. Labai
siems malonių švenčių ir lai
ačiū. Laukiame ir kitų organi
mingų Naujųjų metų.
zacijų į „Draugo" fondą, nes tik
„Draugo" informacijos dėka dar
Mara ir Vytautas Vygantai
sėkmingai organizacijos veikia.
iš Dalias, Texas, su savo
dukromis Monika iš Čikagos ir
Algirdas Čepėnas, nepails
Kristina iš Ithaca, NY, šv.
tantis „Draugo" ir kitų lietuviš
Kalėdų proga sveikina visus
kų institucijų t a l k i n i n k a s
savo gimines, draugus bei pažįs
„Draugo" fondui paaukojo 500
t a m u s ir nuoširdžiai linki
dolerių, tapdamas jo nariu. Šir
visapusiškos sėkmės bei Aukš
dingas ačiū.
čiausiojo palaimos per visus
Albinas Kurkulis paaukojo
Naujus metus. Vietoj kalėdinių
300 dolerių „Draugo" fondui.
kortelių siuntinėjimo, skiria
Jis yra fondo direktorius ir
auką lietuviškai spaudai.
valdybos viceprezidentas finan
sams bei investavimui.

Petras P. Molis iš Shrewsbu
ry MA „Draugo" fondui pa
aukojo 100 dolerių, tapdamas jo
rėmėju. įnašą pakėlus iki 200
dolerių, rėmėjai bus pervesti į
fondo narių kategoriją su bal
(sk) savimo teise.

'

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Du „moliūgiukai" moliūgu ūkyje, patekę ten su Žiburėlio Montessori mokyklėlės ekskursija (iš
kairės): Juozukas Pranckevičius ir Juliukas Lietuvninkas

'
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Virš 20 metų praktikos
civilinėse ir kriminalinėse bylose

