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Ir Žirinovskio laimėjimas
— Rusijos valdžios naudai

Linkevičius nori
pakelti
drausmingumą
kariuomenėje
Vilnius, gruodžio 17 d. —
Lietuvos narystės ir bend
radarbiavimo su NATO tema
pastaruoju metu tampa poli
t i n i ų partijų ir judėjimų
aptarimų objektu. Praėjusį
mėnesį NATO būstinėje Briu
selyje lankėsi krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius.
„Lietuvos ryto" korespon
dentė Ramunė Sakalauskaitė
NATO narystės tema tad pradė
jo pasikalbėjimą su Lietuvos
krašto apsaugos ministru Linu
Linkevičium.
Narystė NATO
Ji ministro paklausė: „Jeigu
sausio mėnesį NATO vadovybė
pareikš, kad Lietuvai narystės
NATO teks laukti porą metų,
kokia bus Lietuvos pozicija: ar
bus galvojama apie Baltijos jūra
jungiančių valstybių, Baltijos
valstybių, Vyšegrado (Varšuvos
pakto) valstybių ar kitų vals
tybių sąjungas?"
Linkevičius pasakė nemanąs,
kad NATO ateinančiais metais
priimtų naujų narių, bet paaiš
kino: „Lietuvą jaudina ne na
rystės, o saugumo garantijos.
Mums svarbu, kad Lietuvos
saugmo problema pereitų į tarp
tautinį lygį. Nereikia manyti,
kad Lietuvai tapus NATO nare,
agresijos atveju NATO šalys
subėgtų mūsų gelbėti. NATO
automatiškai niekam negaran
tuoja saugumo", sako Linke
vičius.
„Lietuva turėtų nusistatyti
strateginę kryptį, ką ir pada
rėme. Manau, jog anksčiau ar
vėliau į NATO būsime priimti".
Krašto apsaugos ministro
nuomone, rengimo Jungtinių
Tautų taikos palaikytojų dalinio
Lietuvoje idėja yra „labai pa
grįsta" ir kad tokį batalioną
reiktų rengti bendromis jėgomis
su Latvija ir Estija. „Tai būtų
ir labai gražus Baltijos valsty
bių bendradarbiavimo pavyz
dys", pasakė Linkevičius.
Nors pripažindamas jog Lie
tuvai paruošimas tokios kuopos,
kuri ir būtų Lietuvoje, kainuo
tų, „tai bus ir kapitalas tarp
tautiniu mastu". Linkevičiaus
nuomone, jungiantis į tarp
tautines organizacijas, Lietuvai
derėtų pamažu atprasti nuo pra
šytojos vaidmens".
Karinių pajėgų
perorganizavimas
Korespondentė tuomet pap
rašė ministro patvirtinti ar pa
neigti kalbas jog krašto ap
saugos sistemai greitai nebus
pavaldžios civilinės saugos ir pa
sienio tarnybos, o lauko kariuo
menės brigada „ Geležinis vil
kas" pereis į vidaus kariuome
nės pavaldumą.
Min. Linkevičius pasakė, jog
tai — „truputį nepagrįsti da
lykai" ir tuomet paaiškino:
„Civilinės saugos departamen
tas bus reorganizuojamas. Dalis
jo funkcijų bus perduota savival
dybėms. Ieškosime naudos vals
tybei. Tas pats dėl sienos ap
saugos. Svarbu, ne kam pasie
nio apsauga atiteks, o kas gerai
saugos sieną. Kalbos apie „Ge
ležinio vilko" perdavimą Vidaus
reikalų ministerijai yra visiškai
nepagrįstos.

SKAT r e o r g a n i z a v i m a s
„Kaip žadate spręsti sa
vanorių, kurie dažnai garsėja
susišaudymais, pradangintais
ginklais?" klausė Sakalaus
kaitė.
„Reorganizacijos projektus ne
tik Savanoriškojoje Krašto Ap
saugos Tarnyboje (SKAT), bet ir
visoje krašto apsaugos sistemo
je rengia speciali iš visų tarnybų
atstovų sudaryta reorganizaci
jos grupė. Reorganizacija nereiš
kia, kad sistema bus naikina
ma. Tai pavadinčiau tobulini
mu, jėgų įvertinimu, funkcijų
peržiūrėjimu, žmonių atestacija.
Pačią reorganizaciją pradėsime
dar šiais metais.
„SKAT ateityje matau kaip
formuotę, kurioje galėtų tar
nauti tik būtinąją tarnybą
atlikę kareiviai, turintys vadų
rekomendacijas. Tai būtų
kariuomenės rezervas. Žmonės,
vilkintys uniformą ir turintys
ginklą, pirmiausia turėtų vyk
dyti statutą. Formulė turėtų
būti — kuo mažiau politikos ir
kuo daugiau pilietiškumo.
„SKAT sutvarkyme turi būti
peržiūrėta ginklų saugojimo
t v a r k a . Ieškome t i n k a m ų
ginklaviečių. Užregistruoti
ginklai yra vietose. Tačiau,
nereikia pamiršti, kad 1990
metais, kai ginklai buvo gau
nami įvairiais būdais, ne visi
buvo registruoti", paaiškino
Linas Linkevičius.
Pakels drausmę
kariuomenėje
Paklaustas, kokia turėtų būti
kariuomenė, krašto apsaugos mi
nistras pasakė, kad kariuomenę
turėtų sudaryti ir profesionalai
kariai ir šauktiniai. Tačiau
pripažindamas sunkią Lietuvos
ekonominę būseną, Linkevičius
mano, kad „kariuomenė turi
būti minimali, kad atliktų
funkcijas, būtinas valstybei,
ketinančiai įsijungti į kolek
tyvinę saugumo sistemą".
Linkevičius taip pat mano,
kad visi jaunuoliai turi būti
šaukiami į karinę tarnybą.
„Nebūtinai visi turi tarnauti
lauko kariuomenėje, ar atlikti
tarnybą pasienyje. Yra dar ir
alternatyvios tarnybos galimy
bė", pasakė ministras.
„Be abejo", toliau kalbėjo
Linkevičius, „kareiviams reikia
sudaryti normalias sąlygas ir
garantuoti juridinę bazę, kad
valstybė iš savęs nesityčiotų.
Pavyzdžiui, kad nebūtų taip, jog
į tarnybą neatvykę jaunuoliai
liktų nenubausti. Dabar taip
yra. Pažeidžiantys įstatymus
turėtų mokėti dideles baudas",
jis pasakė.

Bulgarija išvarė
Žirinovskį
Sofija, Bulgarija, gruodžio 28
d. (Reuters) — Bulgarija išvarė
ten besilankantį rusą naciona
listą Vladimir Žirinovskį už
įžeidimą prezidento Želju Želev.
Praėjusį savaitgalį pasakytoje
kalboje Žirinovskis sakė, jog pir
masis Bulgarijos demokratiškai
išrinktas prezidentas Želev turįs
atsistatydinti ir į jo vietą siūlė
savo bulgarą draugą patarėją,
verslininką Svetoslav Stoilov.

Nr. 251

Europos Sąjungos įgaliotinis Balkanų karo deryboms tarpininkauti britas Lord David Owen
nežada atsistatydinti iš šių pareigų sausio 15 d., kai Balkanuose kariaujančios pusės vėl susitiks
deryboms Genevoje. Čia jis tariasi su norvegu Thorwald Stoltenberg, kitu tų derybų vadovu.

Nominuotas JAV valstybės
sekretoriaus pirmasis
pavaduotojas

gumo struktūrą, pasibaigus Šal
tajam karui".
Prieš studijas Oxford univer
sitete, Talbott studijavo rusų
kalbą ir literatūrą Yale univer
sitete ir Clinton administracijo
je buvo stiprus propaguotojas
JAV paramos prezidentui Boris
Jelcin ir reformų procesui Rusi
joje.
Nors stiprus Žirinovskio pasi
rodymas Rusijos rinkimuose ap
sunkins pašalpos Rusijai pravedimą JAV Kongrese, Talbott
argumentuoja, jog ši pagalba
kaip tik dabar yra svarbesnė
Rusijai, nei anksčiau.

Maskva, gruodžio 28 d. (NYD
— Stambus ultranacionalistų
laimėjimas prieš dvi savaites
vykusiuose Rusijos parlamento
rinkimuose davė Rusijai dar
vieną ginklą, spaudžiant, kad
NATO gynybos sąjunga nepri
imtų Vidurio bei Rytų Europos
šalių, rašo „New York Times"
korespondentas Steven Erlanger.
NATO plėtimasis į rytus būtų
kaip toks pažeminimas, kuris
įžeistą rusų didybę nuvarytų
toliau į Vladimir Žirinovskio
vadovaujamų dešiniųjų pusę,
pareiškė Rusijos užsienio mi
nistras Andrėj Kozyrev. Nese
niai duotame pasikalbėjime
Kozyrev argumentavo, kad ne
reikia pervertinti Žirinovskio
laimėjimo svarbos, bet kad
Rusijos „įžeista savimonė liks
su mumis kurį laiką".
Šalims, kaip Lenkija, Veng
rija ir Čekija, išvada aiški,
pasakė Kozyrev: „Jos turi sus
tiprinti Rusijos demokratų
ranką ir silpninti pagrindą, ant
kurio stovi Žirinovskis. Jei Rytų
Europos šalys tuoj pat įstos į
NATO, tai sustiprins Žirinovs
kio ranką ir mažai tesustiprins
jų saugumą praktikoje", pasakė
Rusijos užsienio ministras.
NATO konferencijoje, kuri
vyks sausio 10-11 dienomis
Briuselyje, pagrindinė tema ir
bus NATO narystės praplėti
mas. Rytų Europos šalys yra pa
reiškusios norą įstoti į NATO
iš dalies norėdamos parodyti
savo artimumą Vakarams, bet
labiausiai tam, kad gautų kokią
nors apsaugą prieš tokius
kaimynus, kokia galėtų būti
Rusija, jei Žirinovskis jai va
dovautų. JAV pasiūlytas komp
romisinis, dalinės narystės
planas, vadinamas „Partnerys
tė taikai", negarantuoja saugu
mo, bet apibūdina ribotą bend
radarbiavimo ryšį.
Tas planas, kuris patenkina
Rusiją, bet nepatenkina Rytų

W a s h i n g t o n , DC, gruodžio vas stilius ir nenoras viešai
28 d. (Reuters) — JAV ambasa reikštis sudaro silpną įspūdį
dorius i r specialus patarėjas tiek JAV-ose, tiek ir užsienyje.
Stovėdamas greta ChristoRusijos bei kitų buvusių sovie
pher
Talbott pareiškė: .Džiau
tinių š a l i ų reikalais Strobe
Talbott a n t r a d i e n i buvo paskir giuosi proga šiek neK prapla
tas į a n t r ą svarbiausią postą tinti savo sferą ir dalyvauti pro
JAV Valstybės departamente. cese, kuris mano supratimu yra
Jo paskyrimą paskelbęs JAV „didžioji kelionė", JAV-oms
valstybės sekretorius Warren bandant vadovauti pasauliui,
Christopher pasakė, jog Talbott kuriant tikrą tarptautinio sauturės „plačius uždavinius".
Kaip p r a n e š a Reuter žinių
agentūra, Strobe Talbott, 47 m.
amžiaus, buvęs „Time" žurna
lo biuro vedėjas, užims atsista
tydinti priversto Clifton Wharton vietą. J i s laimėjo šį pa
skyrimą, n o r s į tą postą buvo
siūlomi d a u g daugiau užsienio
politikos p a t i r t i e s turintys as
menys.
Valstybės sekretorius Warren
C h r i s t o p h e r pažymėjo, jog
p r a d ė d a m a savo antruosius
metus, Clinton administracija
nesiduos n u k r e i p i a m a nuo
tokių savo stambesnių užda
vinių, k a i p „Rusijos perėjimas
į demokratiją", tokių „regio
ninių problemų", kaip Bosnija,
dėl kurios J A V ir jis pats buvo
kritikuojami visus 1993 metus.
Nominuotas JAV Valstybės sekretoriaus pirmasis pavaduotojas Strobe
Pažymėdamas, kad Talbott Talbott (kairėje) antradieni kalba spaudos konferencijoje. Prie jo stovi valst.
buvo pagrindinis JAV politikos sekr. Warren Christopher.
su Rusija rengėjas, Christopher
pasakė: „ J i s m u s vedė per su
dėtingus ir niekuomet dar netu
rėtus uždavinius ir tai daryda
mas pasirodė gabiu strategijos
planuotoju i r vykdytoju".
Washington, DC, gruodžio Christopher buvo linkęs Lenki
Matyt n o r ė d a m a s užbėgti už 28 d. (NYT) - Smulkiau rašy j a i , Vengrijai ir Čekijai
akių k l a u s i m a m s , ar jam nebu dama apie antradienį nominuo pasiūlyti tikrą narystę NATO
vo įsakyta p a s k i r t i Talbott į šį tą JAV Valstybės sekretoriaus gynybos organizacijoje, Strobe
postą, C h r i s t o p h e r pasakė: „Aš pirmąjį pavaduotoją Strobe Tal Talbott ilgai posėdžiavo, rašė
jį rekomendavau prezidentui, bott, ,,New York T i m e s " išsamius memorandumus ir ar
nes ypatingai pasitikiu jo gabu korespondentė Elaine Sciolino gumentavo, kad naujas karinis
mu, jo r e i k a l ų vedimu, jo tiesu pažymi, jog net prieš šį pasky Europos susiskirstymas išgąs
mu ir jo c h a r a k t e r i u " .
rimą pagrindinis JAV politikos dins ir supykins tiek Rusiją,
Šešių k n y g ų autorius Talbott, su Rusija strategas Strobe Tal tiek ir Ukrainą. Talbott argu
kuris su Clinton dalinosi bend bott parodė stebinantį sugebė mentai buvo priimti.
rabučio k a m b a r i u , kai jie jimą dominuoti vykstančius
Pastarosiomis savaitėmis
abu buvo R h o d e s stipendi administracijos vidaus politikos Talbott kritikai pradėjo kelti
ninkai Oxford universitete, jau debatus.
klausimus dėl Talbott optimis
seniai buvo s e k a m a s kaip ky
Net ir prieš šį paskyrimą tiško požiūrio į Rusiją, kuriame
lanti žvaigždė Clinton adminis Talbott jau yra įtvirtinęs Clin daroma prielaida, kad Rusija
tracijoje. Sis paskyrimas, kurį ton administracijos politiką su yra tikrai užsiangažavusi kapi
turi p a t v i r t i n t i J A V Senatas, jį Rusija: stipriai remti Jelciną, talizmui ir demokratijai. J a m
iškelia į d a r aukštesnio profilio kaip demokratiškai išrinktą taip pat prikišama, kad jis
vaidmenį.
prezidentą, net ir kai jis elgiasi n e n u m a t ė stipraus Rusijos
Talbott y r a laikomas geresniu nedemokratiškai. Kai kurie tos nacionalistų laimėjimo gruodkalbėtoju ir efektyvesniu įtai- politikos priešininkai tai pava džio 12 d. Rusijos parlamento
gotoju J A V politinių pažiūrų, dino ..tik Jelcinas" politika.
rinkimuose.
negu C h r i s t o p h e r , kurio negyPraėjusi rudenį, kai VVarren

Talbott priešinosi R. Europos
šalių NATO narystei

Europos šalių, anot kai kurių
diplomatų, y r a beveik jau
patvirtintas. Bet Žirinovskio
grėsmė padaro, kad toks dalinės
narystės planas atrodo „aiškiai
tuščiaviduris", anot vieno dip
lomato. Kai kurios šalys, kaip
Vokietija, argumentuoja, jog
revanšistinės, imperinės Rusijos
grėsmė kaip tik turėtų pagrei
tinti NATO narystės praplėtimo
procesą.
Vakarus palaikančių Lenki
jos, Vengrijos ir Čekijos vis
stipriau nurodo į Rusijos „įtakos
sferų" grėsmę jų šalims, kurios
gi tik tapo įtrauktos į Rusijos
„įtakos sferą" 1940 metais. Tos
šalys, rašo Erlanger, yra susi
rūpinusios, kad jų likimą vėl
nuspręs Vakarai, kurie jų liki
mo nelaiko vertu karinės gy
nybos.
Kitas reikalas su Ukraina
Bet Vakarai visai kitaip ver
tina šalis, kaip Ukraina, kurios
jau buvo Rusijos imperijos
dalimi seniai prieš Antrąjį
pasaulinį karą. NATO nenoras
joms duoti narystę geriausiai
išreiškiamas Belgijos užsienio
ministro žodžiais, kuris neseniai
pareiškė, jog negalima pagalvoti
net ir apie partnerystės sutei
kimą Ukrainai, kol ji neįvykdė
savo įsipareigojimų pašalinti iš
savo teritorijos branduolinius
ginklus. Bet, pastebi Erlanger,
Ukrainos elgesys kaip tik ir
kyla iš jos reakcijos į Rusijos
grėsmę ir įsitikinimo, kad
Vakarai neatvyktų skubiai jos
gelbėti, jei Rusija užsuktų naf
tos čiaupus ar ją užpultų.
Ir Ukrainos atžvilgiu Kozyrevo retorika susipainioja. Nors jis
nuolat europiečius ragina ne
kurstyti rusų nacionalistų, jis
atmeta priekaištus, kad Rusijos
nuolatiniai priekaištavimai dėl
Ukrainos branduolinių ginklų
kursto Ukrainos nacionalistus
tų ginklų neatsisakyti.

Zoknių aerodromas ne taip
užterštas, kaip manyta
Vilnius, gruodžio 17 d. —
Meškuičių (Šiaulių raj.) aerod
rome lankėsi JAV gynybos Pen
tagono atstovai, kurie susi
pažįsta su Lietuvos karinių
aerodromų ekologine būkle. Tai
jau antrasis JAV karinių eks
pertų vizitas į Lietuvą.
Kai
? raS°
D
Rlčardas

korespondentas
Vitkus „Lietuvos ry-

t e " , Meškuičių pirmojoje
aviacinėje bazėje Pentagono
atstovai skaitė paskaitą apie
Amerikos karinių aerodromų
veiklą. Vėliau ekspertai dirbo
grupėse, kur aptarinėjo su
aerodromų veikla susijusių juri
dinių ir ekologinių problemų
sprendimo būdus. Viena darbo
grupė supažindino ir su rugsėjo
mėnesį atliktų tyrimų Zoknių
aerodrome rezultatais.
Ekspertų nuomone, šis aero
dromas yra užterštas gerokai
mažiau, nei buvo manyta. Ame
rikiečiai patarė surinkti visas
paviršiuje esančias šiukšles, o
rimtesnių aerodromo svarinimo
darbų imtis tik po to, kai bus
gauti detalių tyrimų rezultatai.
Grunte esančius skystus terša
lus, ekspertų manymu, vertėtų
palikti natūraliam išsivalymui.
Zoknių aerodromo adminis
tracijos nuomone, galima būtų
užbaigti dar sovietinių kariškių
pradėtą statyti lietaus kanali
zaciją, kuri taip pat sumažintų
teršalų kiekį.
Daug nuodugniau Zoknin Ae

rodromą tyrė Lietuvos gam
tosaugininkai ir ekologai. Šiuo
metu tyrimų duomenys dar ap
dorojami. Ar jie patvirtins Pen
tagono ekspertų nuomonę, kol
kas galima tik spėlioti. Vieno
pasitarime dalyvavusio specia
listo, panorėjusio likti neži
nomu, nuomone, skirtingos ins
titucijos gali skirtingai vertin
ti bet kurių ekspertų išvadas,
nes Zoknių aerodromo adminis
tracija yra suinteresuota šio ob
jekto reklama, o gamtosau
gininkai — ekologinių projektų
kūrimu ir jų finansavimu.
— Lietuvos narystei NATO
gynybinėje sąjungoje pritartų
65% apklaustųjų, „Lietuvos
aido" užsakytoje sociologinėje
apklausoje. 11% nepritartų ir
24% pareiškė neturį nuomonės
tuo klausimu.
— Seime priimtas įstatymas,
pagal kurį kiekvieno Lietuvos
piliečio mirties atveju nuo
Naujųjų metų jo šeimos nariui
ar kitam laidojančiam asmeniui
bus mokama trijų minimalių
gyvenimo lygių dydžio pašalpa.
KALENDORIUS
Gruodžio 30 d.: Sabinas, Do
vydas. Augąs, Anyza.
Gruodžio 31 d.: Šv. Sil
vestras; Melanija, Gedgantas,
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LIETUVIU

DRAUGAS

TELKINIAI

(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

buvo priimtos ir patvirtintos
šios tolimesnės veiklos gairės:
BAIGIASI AUKŲ VAJUS
1. Puoselėti lietuvių kultūri
nę ir socialinę veiklą WashingBalfo 76-tas skyrius per savo tono valstijoje: remti saviveikli
metinį aukų vajų surinko dau nes grupes — „Lietutį" ir
giau negu 6,000 dol. aukų. Ne- „Ūkaną"; padėti šeimoms vys
spėjusieji įteikti savo auką ar tyti vaikų veiklą puoselėjantį
susimokėti nario mokestį pra Lietuvos kultūros supratimą;
šomi atsiskaityti pas iždininką skatinti vaikų tautinių šokių
Vladą Staškų, 10037 Hazelton, grupės „Lankas" veiklą; remti
Redfbrd, MI 48239-1427. Balfo šeštadieninės lietuvių kalbos
valdyba yra dėkinga visiems au mokyklos darbą; tęsti lietuvių
kotojams už jų dosnumą 1993 kalbos pamokas suaugusiems.
metais.
2. Bendradarbiauti ir remti
kitas organizacijas: remti Lietu
VISUOMENIŠKI NAUJŲJŲ vos Dukterų dr-jos veiklą; rea
METŲ SUTIKIMAI
guoti į JAV LB bendradarbia
vimo prašymus.
Naujųjų Metų sutikimai
3. Puoselėti ryšius su Lietu
Detroito apylinkėje vyks Dievo va, propaguojant žmogaus teises
Apvaizdos Kultūros centre, 7 ir ekonominį klestėjimą Lietu
vai. vakare, ir Šv. Antano pa voje; skatinti susigimininiavurapijos patalpose, tuoj po 7:30 sių bažnyčių draugystę; įvertin
vai. vakaro šv. Mišių. Detroito ti kitus prašymus ryšiams ir,
visuomenė kviečiama.
esant reikalui, padėti.
4. Tęsti visuomenės švietimą
MINĖSIME SAUSIO 13 D. lietuviškais klausimais: remti
ĮVYKIUS
University of Washington Pa
baltijo studijų programos
Penktadienį, sausio 14 d., 7:30 vystymą; puoselėti ryšius su
vai. vakare, Dievo Apvaizdos Nordic Heritage muziejumi ir
Kultūros centre vyks Sausio siekti, kad tame muziejuje būtų
13-tos įvykių Lietuvoje prisi įsteigtas lietuviškas kambarys;
minimas. Poezijos skaitinius įvertinti kitas galimybės infor
atliks aktorė Virginija Ko- macijos skleidimui ir, kilus
chanskytė. Minėjimą rengia reikalui, padėti.
Lietuvių Bendruomenės Detroi
5. Remti vietos informacinį
to apylinkės valdyba, kuriai pir
leidinį „Tulpė Times".
mininkauja Nijolė Zelwender.
6. Kasmet apie vasario mėn.
16 d. ruošti Lietuvos nepriklau
PARODA IR POLITINĖ
somybės šventę.
POPIETĖ
7. Bendradarbiauti su Seattle
Sausio 29-30 dienomis vyks Baltų komitetu.
menininkės Giedrės ŽumbakieDŽIUGIOS NAUJIENOS
nės kūrinių paroda. Parodos
atidarymas bus šeštadienį, 7
Audrius Vaštakas, vasarą
vai. vak. Parodą rengia LB
Detroito apylinkės valdyba. lankydamasis Lietuvoje, susi
P o l i t i n ė LB popietė vyks tuokė su Aušra Jasinskaite.
sekmadienį, sausio 30 d., 12:15 Nuotakai gavus vizą ir atvykus
vai. p.p. Dievo Apvaizdos Kul į JAV, jaunavedžiai tikisi
tūros centre. Prelegentas poli įsikurti Seattle.
tinių mokslų profesorius dr. Ju
Barbara Burns-McGrath,
lius Šmulkštys iš Indianos uni Petro ir Aldonos Burns
versiteto.
(Burneikių) duktė, Washingtolm no universitete įsigijo an
tropologijos daktarės laipsnį.
Aušrelės ir Ričardo Rama
SEATTLE, WA
nauskų, gyvenančių KirklanLB VALDYBA DIRBA
de, duktė Saulutė ištekėjo už
Matthevv Wright. Vestuvės vy
LB Seattle apylinkės valdyba ko Čikagoje.
pritarė Kathie Moritis pasiūly
Neris ir Andrius Palūnai
mui siekti Endowment for the rugsėjo mėn. susilaukė sūnelio
Arts garbės apdovanojimo vie Kovo Andriaus. Pirmuosius tris
tinei liaudies menininkei — mėnesius su naujagimiu na
audėjai Emilijai Tutlienei. muose buvo Neris, o jai grįžus į
Kathie vadovaus šio projekto darbą, Andrius paims trijų mė
komitetui.
nesių atostogas nuo darbo ir bus
Kartu su Nijole Raišiene, namuose su sūneliu.
1994 m. Lietuvos šventės minė
Annie Totoraitis ir Scott
jimo organizatore, valdyba ap Roberts rugsėjo 25 d. susituo
tarė minėjimo programą. Minė kė Seattle mieste. Medaus mė
jimas ruošiamas vasario 12 d. nesiui jaunavedžiai išvykę į
Programoje dalyvaus „Ūkanos
Havajus. Annie apsisprendė pa
dainininkai, „Lietučio" šokėjai
silikti savo lietuvišką pavardę.
ir vaikų ratelis „Lankas".
Daina Nalytė ir Joge Leon
Vienbalsiai pritarta Baltijos spalio 2 d. susituokė Seattle
šalių programai, kurią pro
mieste. I vestuves giminės ir
jektuoja du University of Wash- draugai atvyko net iš Čikagos
ington profesoriai.
ir Kalifornijos. Sutuoktiniai
Pirmininkės Jūratės Mažeisusipažino dirbdami turistinia
kaitės-Harrison pasiūlymu,
me laive.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO p r t n u m t r a t i mokama Ii anksto
Aktorė Virginija K o c h a n s k y t ė radijo studijoje k a l b a s i s u „ L i e t u v i š k ų melodijų" radijo programos
vedėju inž. Algiu Z a p a r a c k u .

BALTIJOS ŠALTU STUDIJŲ marai Dunaravičienei, žada sek
GALIMYBĖ UNIVERSITY madieniais pravesti pamokas
OF WASHINGTON, 1994 m. vaikučiams.
Senatorius Slade Gorton
spalio
20 d. susitiko diskusijoms
University of Washington pro
fesoriai Tom Du Bois ir Gun su Seattle Baltų komitetu. Ap
tis Smidschens pranešė apie jų tarti įvairūs rūpesčiai ir viltys.
viltis ir pastangas įsteigti Balti Gorton yra nuolatinis Lietuvos
jos šalių studijų programą. Nors reikalų rėmėjas Kongrese. J i s
universitetas tebesvarsto šį pa pataria Amerikos pabaltiečiams
siūlymą, galvojama, kad univer nesitraukti iš darbo savo tėvy
siteto skandinavų mokslų sky nių labui. Susirinkime lietu
rius paruoš pavyzdinę kursų viams atstovavo Ina Bertulyprogramą, prie kurios prisidėtų tė-Bray, Irena Blekytė ir Jūratė
dar keturi tuo reikalu susidomė Mažeikaitė-Harrison.
ję universitetai: Indiana Uni
versity, University of Michigan,
TRUMPAI
University of Wisconsin MadiZita Petkienė rugpjūčio mėn.
sone, ir University of Illinois
Čikagoje. Universitetai kasmet dalyvavo lietuvių tautinių šokių
keistų kursų vedimo vietą. Ma kursuose, Dainavoje.
Justas ir Patricia Vilgaliai
noma, kad dalis studijų progra
mos jau pradės veikti 1994 m. su pusantrų metų sūneliu Tau
vasarą University of Wash- ru, atsikėlę iš Los Angeles, ap
ington.
sigyveno VVoodinville. J u s t a s
yra
patarėjas aviacijos ir auto
1994 m. pavasarį, turbūt kovo
mobilių
spaudos srityje, o
mėn., profesoriai numato suor
ganizuoti visuomenei vienos Patricia dirba Microsoft firmoje.
Al ir Valerie Kris su penkių
dienos simpoziumą, susijusį su
metų
dukrele, neseniai atsikėlę
Baltijos tautų kultūra, ekono
mija, tarptautine politika, bei iš Havajų, apsigyveno Everett,
kitais aktualiais klausimais. Puget Sound apylinkėje. Al, tar
Vietiniai lietuviai žada prisidėti navęs kariuomenėje, dabar yra
prie kultūrinės programos su pensijoje .^Valerie jau įsijungė į
„Lietučio" grupę ir lanko lietu
šokiais ir dainomis.
vių kalbos pamokas.
NESENIAI ĮVYKO
Irena Blekytė išlaikė nekil
nojamo turto pardavėjos egza
Pabaltiečių kasmetinė geguži minus ir pradėjo dirbti Windernė, rugsėjo mėn. vykusi Kurso- mere Real Estate agentūroje,
je, prie Shelton miestelio, lietu savo vyro Allan Johnson pa
vių šeimoms suteikė daug ma dėjėja.
lonumo. Įspūdingas vakaro lau
Amanda Floan, gavusi pres
žas, dainos, šokiai ir pašnekesiai tižinę Fulbright stipendiją, vie
davė daug įdėjų lietuviškai neriems metams išvyko studi
veiklai.
juoti lietuvių kalbą Kauno Vy
„Lietučio" šokėjai, rugsėjo tauto Didž. universitete. Šios
22 d. susirinkę Juozo ir Zitos stipendijos mecenatas yra JAV
Petkų namuose, aptarė savo vyriausybė, kuri studentus,
veiklos tvarkaraštį ateinan kaip geros valios pasiuntinius,
tiems metams. Nusprendus, kad siunčia į užsienį. Amanda bus
kelionė į 1994 m. Dainų šventę viena iš dviejų nelietuvių stu
Lietuvoje daugumai grupės na dentų, anksčiau įsigijusių baka
rių yra per brangi, nutarta lauro laipsnius, kurie lankys
veikliai dalyvauti vietiniuose VDU. Ji 'įbai dom'-i Lietuvos
renginiuose. Repeticijos prasidė tautiniu jndėi'^u, jo istorine
jo spalio 10 d.; jos vyks sekma perspektyva ir kaip lietuviai
dieniais tarp 5-7 v.v. Bellevue rašo istoriją be sovietinio požiū
Community College.
rio. Amanda savo įspūdžius
Tėvai, susirūpinę savo vai siunčia ..Tulpės" I v krašteliui.
kų lietuvių kalbos mokymu,
JAV Raudonojo Kryžiaus
rugsėjo 25 d. susitiko pokalbiui Seattle skyrius savo ženkle
Valerijos Sparkytės namuose. liais apdovanojo Iną BertulyIrena Blekytė ir Jūratė Mažei- tę-Bray, Ireną Kinderienę ir Ali
kaitė-Harrison, talkinant Ta są Lapatinskienę už jų savano-

U.S.A
Kanadoje ir kitur ( U S A dol)
U.S.A savaitinis (šešt laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U SA dol.) savaitinis

Vyčių veikla

Lietuvos Vyčių 112 kuopos
prieškalėdinis susirinkimas
gruodžio 21 d. vyko Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Dalyvavo daugiau negu
100 asmenų.
Susirinkimą pradėjo kuopos
pirm. Vida Sakevičiūtė, pakviesdama dvasios vadą kan.
Vaclovą Zakarauską sukalbėti
maldą. Apie iždo stovį — pa
jamas ir išlaidas pranešė kuopos
iždininkas Peter Jasaitis. Dva
sios vadas pareigoms prisaik
dino iždo sekretorę Valeriją Sta
naitis. Estella Rogers pranešė
apie kuopos mirusius narius, o
taip pat ir naujai kuopon įsira
šiusius. Dvasios vadas prisaik
dino tris naujus narius — Gerald Ramanowski, jo dukterį
Caren Ramanowski ir Alice
Panricys.
Apie ateityje numatytus vyčių
renginius pranešė kuopos pir
mininkė, ragindaflfia visus da
lyvauti šiuose religiniuose:
Sausio 5 d. — Šv. Mišios už
Šv. Kazimiero vienuolijos stei
gėjos motinos Marijos Kaupai
tės sėkmingą beatifikaciją.
rišką dešimties metų vertėjavimo darbą.
Loreta Werner kasmetinę
savo meno darbų parodą ruošia
Sky Visions galerijoje, Seattle.
Atidarymas — gruodžio 3 d. Pa
roda tęsis iki gruodžio 24 d.
Loretos vitražus šiuo metu ek
sponuoja Smithsonian galerija
Washington. D.C.. ir JAV Ar
chitektų institutas Seattle.
Istorijos ir pramonės muzieju
je, Seattle, iki sausio 31 d. veiks
paroda ..Gyvenimo ciklo tradici
jos". Paroda siekia iliustruoti
18-kos tautų, jų tarpe ir lietu
vių, Amerikoje išlaikytas tradi
cijas. Lietuviškame skyriuje
daug medžiagos apie tradicines
vestuves. Paroda atkeliavo iš
Pittsburgho, o kovo mėn. bus iš
vežta į East Lansing, Michigan.
Zita Petkienė ir Inga
Gaurienė

Sausio 15 d- — Metinis Vyčių
choro pokylis Šaulių salėje —
programa, vakarienė ir šokiai.
Vasario 6 d. — „Lietuvos
prisiminimų" pokylis Martinique salėje.
Kovo 6 d. — Šv. Kazimiero
garbei šv. Mišios Šv. Antano
parapijos bažnyčioje, Cicero; po
Mišių — pusryčiai ir susi
rinkimas salėje.
Susirinkimui pasibaigus, kan.
V. Zakarauskas sukalbėjo mal
dą prieš valgį, o kuopos pir
mininkė pakvietė visus į prieš
kalėdinę vakarienę. Pasistipri
nus, muz. Robertas Mockus sėdo
prie pianino, o trys mokinės

I

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS
CHIRURGĖ PODIATRĖ
Carrozza Foot CHrtic
3918 W. 63 St.
Chicago, IL
Tel. 312-284-2535
Pirmd., antrd., ketvd.
1 v. p.p.—7 v.v.
Šeštd 9 v.r.—12
Valandos susitarus
DALIA E. CEPELE, D.D.S.
H
\ A
V V

DANTŲ GYDYTOJA
7915 W . 171«t
Tlnley Park, IL 6 0 4 7 7
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
|Rez (708)246-0067; arba (708)246-6581

^^^^^

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius

BRIGHTON PARK

* 2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312)254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

Po posėdžio, kuriame buvo aptarta projektuojama Baltijos šalių studijų pro
grama University of VVashington, Seattle Iš k. — skan^ - • vų mokslų profeso
rius Tom Du Bois, JAV LB visuomeninių reikalų tarybos narė Ina
Bertulytė Bray ir prof Guntis Smidschens

LENDER

Kab. tel (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 6 3 r d St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9. antr 12-6. penkt 10-12: 1-6
Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. K a d z i e A ve..
Chicago, III. 60652
Cardiac Dlagnosis, Ltd.
Marųuette Medlcal Bulldlng
6 1 3 2 S. Kadzie
Chicago, IL 60629
T a i . (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

DR. L. D. PETREIKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p .
penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls. IL
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. (708) 5 9 8 4055
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kadzie Ava.. 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

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St . Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 So. 501h A v a . , Clcaro
Kasdien 1 iki 8 v v
šskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaskl R d . . Chicago. IL
Tai. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, I L 60126
708-841-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais •' savaitgaliais tei 708-834-1120

DR. S. LAL

FSDC

pagiedojo lietuviškas kalėdines
giesmes. Pirmininkė pristatė ir
nuoširdžiai padėkojo šio pobūvio
rengėjoms Julijai Zakarkai ir
Gerry Chaplin. Po to muz. Faus
tui Stroliai vadovaujant, visi
dalyviai pagiedojo kalėdines
giesmes lietuvių ir anglų kal
bomis. Nuotaika — maloniai
draugiška. Visi jautė didžiųjų
metiniu švenčių — Kalėdų dva
sią ir jų nešamą dvasinę ramy
bę. Skirstėmės linkėdami vieni
kitiems linksmų Kalėdų šven
čių.
APB

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. PETRAS V. KISIELIUS

MARQUETTE PARK

$25

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING
6449 So Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios

$30

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kadzie, Chicago. III.
T a i . (312) 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120
T e l . (708) 742-0255
Valandos pagai susitarimą

DR. E. DECKYS

DR. JOVITA KERELIS

(R^l midkincl Padarai

$50

3 mėn.
$25
$30
$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4 3 0 . šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba

LIETUVOS VYČIŲ 112
KUOPOS
PRIEŠKALĖDINIS
SUSIRINKIMAS

m e t a m s 16 metų
$45
$80
$50
$90
$30
$45

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W . 71 St Street
(312) 434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą.
Palos Vision Center. 7152 W. 127th St
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v
T e l . (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle
Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p
šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. ( 3 1 2 ) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer A v a (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
T a i . (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA. M D
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden A v e . . Sulta 3 1 0 ,
Napervllle IL 60563
Tai. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Pamotiškas

motinos

AR RUSIŠKOJI MEŠKA
JAU BUNDA Ife ŽIEMOS MIEGO?

J e i Rusija mėgintų atsukti
laikrodį &•¥ 1

PREMIJUOTA
KUN. K. TRIMAKO
KNYGA

Pentagono planuotojai mano,
kad, jei Rusija norėtų atsukti
savo laikrodį atgal ir įsivelti į
didesnius karus kaip praeityje,
1993 m. religinio konkurso
Tėvynei dažnai taikomas mo
Kone po visą pasaulį išbarsty
kelia susirūpinimą Rytų Eu tai truktų keletą metų pasiruoš
Žirinovskio pažadai
IGNAS MEDŽIUKAS
komisija prel. J. Prunskio
tus lietuvius, gyvenančius už tinos epitetas, tarytum tas žodis
trauks balsus nuo Jelcino. Y r a ropos naujų demokratijų sau ti, kad galėtų grėsti Europos pirmąją premiją paskyrė kun.
Kai
Vladimiras
Žirinovskis
savo tėvynės ribų, galima su geriausiai išreiškia ryšį tarp
ir daugiau įrodymų, kad komu gumo garantijos, nes nacionalis saugumui.
K. Trimako knygai „Jėzaus
skirstyti į dvi pagrindines gimtosios žemės ir jos gyven pirmą kartą kandidatavo į Ru nistai rėmė Žirinovskio kandi tų vadas V. Žirinovskis savo
Paskutiniai
įvykiai
Rusijoje
gyvenimo iliustracijos". Anksgrupes. Pirmoji — tai tie, kurie tojų. Tėvynę motina vadinti mė sijos Federacijos prezidentus, datūrą. Jei Jelcinas ir jo talki k l i e d ė j i m u o s e vėl g r a s i n o
pastato
ir
NATO
vadus
į
keblią
daugumas
jį
laikė
klounu,
juok
tvvesniame
pranešime spau
gimė, augo ir savo jaunyste go mūsų poetai ir prakalbiišsilaisvinusius
ninką' nepajėgė išpildyti savo p a v e r g t i
padėtį
prieš
viduryje
sausio
dariu,
nes
jo
politinės
kalbos
dai
knygos
autoriumi ne
praleido gimtajame krašte, ninkai, kurie norėjo iššaukti
pažadų, pasirūpinti gyventojų kraštus.
įvyksiantį
pasitarimą.
Da
atrodė
labai
nerealios.
Bet,
pra
tiksliai buvo pažymėtas
turėjo progą jį pažinti; antroje nostalgijos atodūsį. Tačiau
Tokioms aplinkybėms susi
gerove, tai Žirinovskis gali įgyti
bartinė
JAV
taktika
buvo
elg
ėjus
ilgesniam
laikui,
gruodžio
„Valtorta-Kirenietis", o kun. K.
grupėje kai kurie gimė, vaikys dabar patiriame, kad mūsų
darius, parama Rusijai komp
daugiau įtakos.
tis
atsargiai,
neužgaunant
12
dienos
rinkimuose
jo
vado
Trimakas
nurodytas tik kaip
tę išgyveno Lietuvoje, o kiti — tėvynė yra pasirinkusi pamotės
Kai gyventojai nepatenkinti likuojasi. JAV prezidentas Clin- Maskvos, atidedant vėlesniam vertėjas. Pagal konkurso nuo
vaujama
Liberalų
demokratų
jau gimė svetur. Jie apie Lietu rolę, nebenori pripažinti savo
dabartine padėtimi, tai savo ton ir jo patarėjai mano, kad laikui Rytų Europos valstybių status, rankraštis buvo pasi
vą išmoko iš tėvų, mokytojų ir vaikų, nelaiko jų teisėtais sa partija gavo 24% visų rinkimuo
Vakarai turėtų būti švelnesni ir
įsileidimą į NATO.
se dalyvavusių balsų ir pravedė pyktį nori nukreipti, balsuo
rašytas slapyvardžiu „Kirenieknygų, kurias vėliau patys skai vo piliečiais.
dami už demagog Žirinovskį. nestatyti tokių griežtų reikala
67
atstovus
parlamento
žemes
tis",
o atskirame voke nurodyta
Lankydamasis
Washingtone,
tė, jeigu susidomėjimas savo
Jeigu Vakaruose esantiems niuose rūmuose. Tada buvo pri Patirta, kad daug kariškių vimų, skolinant pinigus Rusijai, Lenkijos užsienio reikalų mi tikroji autoriaus — Kęstučio Tri
kilme ir tos kilmės kraštu
lietuviams šis elgesys teikia siminta, ką Žirinovskis yra kal balsavo už Žirinovskį, nes jis ža nes 1996 m. prezidento rinkimai nistras Andriejus Olechovski mako — pavardė.
neišblėso.
daugiau dvasinę skriaudą, tai bėjęs prieš rinkimus. Ogi jis dėjo kovoti už armijai išlaikyti gali atnešti dar daugiau netikė įspėjo, kad praėjusieji rinkimai
Pirmųjų gretos kasdien retėja. tremtiniams, kuriems vis su kalbėjo dienos šviesoje tai, ką skiriamas lėšas ir atstatyti tumų. Bet iždo sekretorius L.
Šios knygos pagrindas yra
įrodė, jog Rusijoje imperiniai
Antrosios grupės dar daug yra daromos naujos kliūtys grįžti paprasti rusai, tik gerai nugėrę, armijos garbę. Kodėl gi kariai Bentsen pabrėžė, jog norint, kad
kun.
dr. Kęstučio Trimako
siekimai dar labai gyvi. „Lenki
svetimuose kraštuose. Juos namo, skriauda yra nepaly vėlai naktį imdavo politikuoti: nebalsuos už kandidatą, kuris Rusijoje reformos pasisektų,
Lietuvoje
1989-1991 m. skaity
ja neturi būti palikta už Vaka
mėgstame vadinti išeiviais, nes ginamai didesnė. Situaciją „Kodėl mes iš Amerikos ne žada jiems pastatyti geresnius reikia taip pat spausti ir re
riečių saugumo sistemos — jis tos paskaitos: „Jėzus Kristus,
nė tremtinių, nė pabėgėlių var galime pailiustruoti skaudžiu galime atsiimti Alaskos? Kodėl butus ir mokėti gerus atlygi formatorius, nes ekonominės re
kalbėjo — nes jo kraštas gali t a p Dievo meilės ir gailestingumo
das čia netinka.
laišku, išspausdintu „Lietuvos mes vėl negalėtum užimti Len nimus. Taip pat reikia supras formos negali sėkmingai vykti, ti nepastovumo ir konfliktų apsireiškimas žmonijos istorijoje
kai infliacija kas mėnuo siekia
Kalbėdami apie išeiviją, turi aide" š.m. gruodžio 3 d.:
naujai atskleistas M. Valtortos
kijos? Degtinė turi būti atpi ti, kad gyventojai negali džiaug
branduolys".
me mintyje lietuvius, gyve
tis, kai produktų kainos nuolat 10 ar 20%.
„Mane dar nepilnametį kartu ginta visiems".
Išeinant iš ekonominės ,Zmogaus-Dievo poemoje'", „Jė
nančius Vakarų pasaulyje — su tėvais ištrėmė į Sibirą iš
kyla. Rusijoje 73 m. valdė ko
politikos taško, JAV valdi zus ir Judas: draugystė ar kon
Be to, Žirinovskis kalbėjo, jog munistų partija, ir žmonės
Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Plungės raj., Žeberių kaimo.
J e l c i n a s pasiryžęs t ę s t i
ninkai ieško kelių palengvinti frontacija (pagal M. Valtortos
Australijoje, galbūt Vokietijoje, 1990 m. gegužės 2 d. buvau rea stengsis, k a d kariai būtų neturėjo teisės reikšti savo
reformas
Rusijos ekonominių reformų ,Zmogaus-Dievo poemą')" ir
aprūpinti
gerais
butais,
kad
jų
Prancūzijoje ir dar kitur. Nepai b i l i t u o t a s .
nuomones.
Dabar
gi
kiekvienas
Plungės
raj.
B. Jelcinas turėtų tęsti savo skausmą. Jie prisipažįsta, kad „Didžioji meilė: Jėzus ir Jo Mo
sant, kad jie savo naujose vykdomasis komitetas 1990 m. atlyginimas būtų pakeltas, gali laisvai rinkimuose pasi
politiką dėl tolimesnio sude- nėra pinigų ir politinės valios tina (pagal M. Valtortos ,Žmogyvenvietėse atsidūrė skaudžių Nr. 33 sprendimu įrašė mane į žodžiu, kad jų garbė būtų atsta rinkti tinkamą kandidatą.
suorganizuoti i gaus-Dievo poemą')". Knygai tų
mokratinimo, laisvosios rinkos Vakaruose
aplinkybių verčiami, šalys, eilę butui gauti, jis turėjo būti tyta. Šie rinkimai buvo staig
paskaitų medžiaga buvo perreRusijos vicepremjeras Jagor
mena ir daugeliui atvėrė akis, Gaidaras pareiškė, kad Rusija ir n e g r a s i n a n č i o s užsienio socialinę pagalbą atleistiems iš Idaguota, suderinta ir gausiai
kuriose rado prieglobstį, pasižy suteiktas 1992 m.
pirmiausia kaimynams. Juk iš negali pakelti staigios eko politikos. Jelcinas pokalbyje su darbų Rusijos darbininkams, Į papildyta.
mi laisve ir neblogu gyvenimo
JAV viceprezidentu Al Gore pereinant į rinkos ekonomiją.
Iš Sibiro grįžau 1993 m. balan Estijos ir Latvijos Rusijos ka
standartu, todėl daugumas ne
nominės
reformos.
Vakarai
per
Bet jie sako, kad duodant Rusi
Naudodamasis citatomis iš M.
sunkiai įleido šaknis į naująją džio 20 d. Namas, kuriame buvo riuomenė neišvesta, dargi iš daug stūmė Rusiją tuo keliu. užtikrino, kad Rusijos federaci
jai
2
bil.
dolerių,
kuriuos
ja
su
kaimynais
tęs
ligšiolinę
skirtas
man
butas,
buvo
dar
ne
Valtortos ,,Žmogaus-Dievo
Vokietijos, o Kaliningrado srity
žemę.
baigtas įrengti. Kadangi ne je labai daug sutraukta karinių Tai padeda išaiškinti, kodėl politiką, juos gerbdama. Tačiau kongresas jau patvirtino Rusi poemos", vaizduojančios Jėzaus
Vis dažniau girdime ir apie
reformatoriai t a i p sunkiai po rinkimų amerikiečiai yra jos pagalbai 1994 m., visų pir
turėjau kur gyventi, man leido
gyvenimą, kun. K. Trimakas
trečią lietuvių, gyvenančių toli
jėgų.
turėjo kovoti rinkimų metu. susirūpinę, kaip ilgai Jelcinas ma bus teikiama pirmenybė
apsigyventi be orderio. Dar Sibi
už savo gimtosios žemės sienų,
Žirinovskis anksčiau yra Tačiau prezidentas B. Jelcinas galės būti savarankiškas, kai socialiniams reikalams. Ligi šiol aiškina ir ryškina Jo dieviškai
re 1992 m. išėjau į pensiją ir
žmogišką savimonę bei laikygrupę. Į svetimus kraštus jie
gaudavau maksimalią sumą. O kaltinęs žydus dėl dviejų spaudos konferencijoje užtik parlamente tiek daug vietų prezidentas Clintonas ir jo • seną santykiuose su savo Mo
savu noru „neišėjo", nepabėgo,
grįžęs į Lietuvą, jau 7 mėn. pen pasaulinių karų ir Rusijos žinia- rino, kad Rusija reformas gavo kraštutiniai nacionalistai patarėjai p r i t a r ė Rusijos tina, su Judu Iskarijotu ir
bet buvo prievarta išvežti. Švel
sijos negaunu. Gegužės pra sklaidos. J i s kalbėjo, kad tęs, kaip ligi šiol, ir kad svar ir komunistai, nepaisant, kad politinei krypčiai ir laikė, kad kitais. Knyga, atskleisdama Jė
niai skambantis išeivio vardas
džioje, k a i nunešiau do žmonės nori, jog televizijos biausias reformų architektas J. naujoji konstitucija suteikia jam tai jų nenuginčijamas užsienio zaus ir Jo Motinos kilnumą,
jiems netaikytinas, nes nuo to
kumentus,
savivaldybėje pranešėjai būtų mėlynakiai ir Gaidaras pasiliks savo parei daug teisinių galių. Ankstyvieji politikos pasiekimas. Bet kai padeda juos geriau pažinti, jais
vardo nubluktų skaudi, tra
pasakė, kad reikia pasikeisti šviesiaplaukiai, kurie kalbėtų gose. Jelcinas pareiškė, kad bus ženklai rodo, kad Jelcinas turės yra tokie rinkimų duomenys, žavėtis ir juos labiau pamilti.
giška jų dalia. Tai tremtiniai ir
pasą. Kadangi neturėjau or taisyklinga tarsena, žmonės kreipiamas didesnis dėmesys į sulėtinti reformas, o užsienio Rusija negali būti traktuojama, Knygą premijuodama, konkur
jų atžalos — vaikai, vaikaičiai,
derio, per didelį vargą mane pri nori matyti rusiškus veidus. socialinį vargingų žmonių būvį, politikoje, manoma, jis turės kaip žiemą mieganti meška.
so komisija nurodė: „Nėra abejo
pasaulio šviesą išvydę po sve
pakeisti santykius su savo
registravo. Tam sugaišau 2 Atrodo, kad Žirinovskis norėjo bet ne infliacijos ^ąskaiton.
nės, kad šis veikalas padės
timu dangumi, nedraugiškuose
senais sąjungininkais, Iraku ir
mėn. Kai dėl pensijos vėl įtikti kariškiams ir policijai
ugdyti krikščioniškus idealus
GEN. S. RAŠTIKIO
Reformatoriai t u r i p r a b u s t i Serbija, nes bus priverstas at
kraštuose, kur į juos visuomet
kreipiausi, paaiškino, jog reikia (viešai ir saugumo), taip pat
ne
tik Lietuvoje, bet ir išeivi
PALAIKAI LIETUVOJE
buvo ir tebėra žiūrima, kaip į
rašyti į Sibirą, kad būtų atsiųs ginklų fabrikų vadovams. Jis
JAV valstybės sekretorius s t a t y t i pažeistas didvalstyjoje". O „Draugo" dienraštyje
priešus, nusikaltėlius, pasmerk
ti pagrindiniai dokumentai, o už sakė — reikia daugiau karių ir Warren Christopher apibūdino bininkų ambicijas.
Žaliais rūtų vainikėliais, ku 1993.09.02 teigiama: „Turinys
tuosius. Jiems tie kraštai buvo
tuos du mėnesius pensijos ne gaminti ginklų, kad Rusija būtų Rusijos parlamento rinkimus
B.
Jelcinas
staiga
sukrėtė
Ru
ir yra bausmės, tremties vieta.
riuos lapkričio 20 d. Mišių metu gilus, išmąstytas, bet kiekvie
gausiu. Tris mėnesius laukiau senose sienose, net siūlė užimti kaip įspėjimą
„
p
a
b
u
s
t
i
"
sijos galingą Saugumo minis palaimino Įgulos bažnyčios nam skaitančiam prieinamas.
Mums atmintin stipriausiai
dokumentų iš Sibiro. Kai ga Suomiją, o atomines atliekas — Maskvoje besiginčijantiems teriją, neperspėjusią jo dėl pavo
įsirėžę trėmimų skaičiai iš
rektorius, kunigas R. Miku Tai tikras dvasinis lobynas".
vau, liepė ateiti po 10 dienų. skandinti Baltijos jūroje.
reformatoriams.
Netikėtas
kraš
jingos
fašistų
veiklos.
Tai
buvo
pirmojo bolševikmečio, nes tuos
tavičius, buvo apvainikuotas
Tada pareiškė, kad dabar reikia
tutinių nacionalistų ir komunis pirmas didesnis Jelcino patvar
Pirmoji knygos laida buvo iš
skaičius ir trėmimų siaubą savo
generolo S. Raštikio, jo žmonos
Kas remia Žirinovskį?
juos siųsti į Vilnių. Vėl teko
tų laimėjimas rinkimuose yra kymas, kaip atsakas nacionalis
akimis matė, savo širdyse iš
E. Raštikienės ir dukrelės Aldu spausdinta Čikagoje 1993 m.
gerokai palaukti. Po to valdi
įspėjimas
ir
prezidentui
ClinKai
kas
užsienyje
į
Žirinovskį
tams,
tiek
daug
vietų
laimėjus
gyveno mūsų tėvai ar seneliai
tės palaikų urnos. Kauniečiai ir gale „Draugo" spaustuvėje au
ninkams vėl prireikė kažkokių žiūri, kaip į maniaką ir dema tonui, kuris besąlygiškai rėmė parlamente.
(dėl tos priežasties daugumas
kitų Lietuvos miestų žmonės toriaus lėšomis, paremiant
dokumentų iš Sibiro. Vargu, ar gogą. Manoma, kad Žirinovskis B. Jelciną; pasikeitus sąlygoms,
aukotojams iš JAV-ių. Pasiųsta
Neseniai Žirinovskis Miun
pasirinko pabėgėlio-išeivio
kokius kitokius dokumentus politikoje iškilo, remiant ko Amerikos politika Rusijos chene susitiko pokalbiui su dvi dienas ėjo į Vytauto Didžiojo į Lietuvą, autoriaus ir ,,Židinio"
dalią). Tačiau tremtinių skaičiai
kas atsiųs. Vadinasi, šiais munistų partijos centraliniam atžvilgiu susikomplikuoja. Rusi vokiečių ekstremistų dešiniųjų karo muziejų atiduoti paskutinę leidėjų ji dalinama nemokamai.
per visus okupacijos dešimt
pagarbą prieškario Lietuvos ka
metais pensijos negausiu.
komitetui. Vienas Kremliaus joje vykstant nedraugiškiems vadu Gerhard Frey, kurį apka riuomenės vadui, divizijos gene Knyga bus perspausdinta Lietu
mečius kelis kartus padidėjo
valdininkas patvirtino, kad jis pareiškimams prieš Vakarus ir b i n o ir pavadino d r a u g u . rolui S. Raštikiui. („Kauno voje, išlaidas padengiant prel. J.
ir nesustojo augti kone iki pat
Neišmanau, kaip reikia gy
Prunskio skirta 3000 dol. premi
n e s a n t Vokiečių ultranacionalistų par
laisvėjimo metų. Galbūt tikrąjį venti. Į darbą niekas nepriima, matęs dokumentus, kai 1991 m. valstybės viduje
diena", 11.22)
ja
ir papildant autoriaus, leidėjų
tremtinių skaičių sužinosime pensijos negaunu. Nieko kito partijos centralinis komitetas pastovumo, Clintono planai tija, vadovaujama G. Frey, nusi
bei aukotojų finansine parama.
tik tuomet, kai bus galutinai su nelieka, tik tai, kad mus su padengė liberalų demokratų sumažinti ginklavimąsi 100 stačiusi prieš svetimtaučius ir
Ši antroji laida Lietuvoje irgi
bilijonų
dolerių
per
penkerius
žada
atsiimti
Lenkijos
žemes,
rasti ir paskelbti visi mūsų tau žmona vėl verčia važiuoti atgal išlaidas, Žirinovskiui kandida
tuojant į prezidentus. Komunis metus tampa nerealūs ir rei anksčiau priklausiusias Vokie
tos genocido dokumentai. Šiuo
• 1789 m. gruodžio 24 d. gi bus dalinama nemokamai.
į SiBirą".
Židinys
tai galvoja, kad Žirinovskis ati- kalingi persvarstymo. Taip pat tijai.
metu žinome, kad daug tūks
mė Adomas Mickevičius.
Tai
tik
vienas
pavyzdys.
tančių tremtinių ir jų palikuor. iH tebeatlieka bausmę Turime jų labai daug ir dar
— Nuo ko tu čia nukentėsi? Juk visi čia atvirai
lauke. Vinintelis vaizdas: viršuj mėlynas dangus, o že
tremties vietose, nes jiems ne baisesnių. Ar tai toks „mo
tiniškas"
savos
tėvynės
elgesys?
kalba.
Girdėjai praeitą sekmadienį pas Feliksą, ką tas
mai ištryptas kareivinių rajonas. O jame kaip skruz
leidžiama grįžti tėvynėn.
Danutė
Bindokienė
dėlynas buvo pilnas bataliono vyrų. Mokė jaunus vyrus šiauliškis pasakė? Jis visai nesivaržė. Jis tikrai daug
JONAS INDRIŪNAS
rikiuotės. Skambėjo komandos, net pro uždarus langus tiesos pasakė, bijau, kad tikrai taip neatsitiktų.
Vyrams nusibodo stebėti bataliono mankštą. Paju
buvo girdėti. Žiūrėjo vyrai, kaip ten visi vargsta, kol
dėjo Šešupės link. Takelis vedė į pakalnę, prie upės.
18
nusibodo.
—
Eime,
vyrai,
į
lauką
pasivaikščioti.
Taip
gražu
Pieva jau buvo sodrios žolės priaugusi, net tamsiai
Šiandien jau daugiau kaip savaitė, kai jie čia,
gyveno. Dar nenusibodo, viskas dar buvo nauja, įdomu. lauke, o mes tūnome čia, lyg kas mums draustų iš kam- žalia. Turbūt Šešupė tas pievas užtvindydavo, kad ta
žolė buvo tokia vešli. Šešupės vanduo juodasGal ne taip viskas vyko, kaip jie buvo įsivaizdavę prieš bario išeiti, — metė mintį Antanas.
— Eime, — visi sutiko, ir uteniškių būrelis pajudėjo drumzlinas, atrodė net nejuda, o aplinkui tylu, jokio
atvažiuojant, bet vyrai suprato, kad tokiose sąlygose
triukšmo. Gera čia. Susėdo vyrai ant kranto.
kažko ypatingo nebuvo galima ir tikėtis. Tačiau pro duris.
Visi jau buvo pamiršę, apie ką pirmiau kalbėjo, bet
kariška drausmė, nors ir ne per daug griežta: tvarka,
Saulė švietė. Šilta. Koks gražus pavasaris! Vyrai
Antanui
dar teberūpėjo tęsti kalbą.
švara, jau iš pirmos dienos buvo reikalaujama. Kėlėsi ėjo rajono pakraščiu, kad nekristų taip į akį, jog čia
— Tas šiauliškis ne iš savo galvos ištraukė, — tęsė
visi su paskutiniu švilpuko garsu, tvarkėsi, taisė lovas, slankioja kažokie civiliai paaugliai.
vėl
taip jį dominančią temą. — Jis pats sakė, kad
ko galbūt namuose neteko net pagalvoti. Valė langus,
Sustojo. Stebėjo ir klausėsi. O tos komandos! Šaukia
plovė grindis, darė viską pagal karišką tvarką. Ir visokiais balsais, net visas rajonas skamba. Netoli nuo iš rimtų žmonių tuos pokalbius girdėjęs. Jie kalbėję,
rytiniai patikrinimai, ir trumpa mankšta kažką rodė, jų penkių vyrų grupelę treniravo. „Turbūt grandinis", palauk, vokiečiai dar per akli, jie to dar nepastebėjo,
kad jie ne paprastame civiliniame gyvenime gyvena. — pagalvojo Vincas. Duoda komandą. Šaukia, kiek be kai pastebės, bus per vėlu. Reikia džiaugtis, kad dar
Jesėno jau nebebuvo. Po kelių dienų jis paliko būrį, gali iššaukti. Balsas užkimęs ir suprasti sunku. Duoda neskuba apmundiruoti. Kai vokiečiai pamatys tą visą
buvo paskirtas kitoms pareigoms. Jo vietą užėmė komandą posūkiui. Vienas suklysta. Pribėgęs, net susi mūsų jaunų vyrų masę, jiems ir akys iš kaktos išsprogs.
Dvylika kuopų! Ką tu galvoji? Juk jau nebe koks
Gužas. Gaila buvo vyrams Jesėno, jis buvo tikras rietęs, šaukia, rankomis mosikuoja.
batalionas. Veik visas pulkas, ir dar tokių vyrų! Kar
kariūno pavyzdys. Gužas, nors ir lėtesnis, bet vis tik
Pasižiūrėjo
Antanas
į
Vincą
ir
nusišypsojo.
tais ir mūsų vadovybė gali nepastebėti, kai vokiečiai
vyrams buvo autoritetas — buvęs kariūnas, daugiau
—
Vincai,
kam
jie
čia
tik
posūkius
ir
aukščiau
koją
gali atsirasti su savo kadrais į pagalbą, tada, štai tau,
susipažinęs su karo mokyklos gyvenimu, jis jiems
kelti
moko,
geriau
pamokytų
ir
pabėgioti.
Kai
ten
ir karo mokykla. Važiuosi, kaip sveikas į rytus prakti
imponavo.
lenkų
partizanai
užkaitins,
žinos,
į
kurią
pusę
sukti
ir
kos atlikti. Kaip jie sakę, su vokiečiais tu nepasiderėsi,
Po pusryčių Gužas išėjo į štabą gauti informacijų
be
komandos,'
ir
kojos
pačios
aukščiau
kils,
—
pajuoka
jie dar viešpačiai, tad reikia būti atsargiems.
ir daugiau naujienų sužinoti. Kadangi artėjo Velykos,
vo
Antanas.
Nebus taip, Plechavičius ne toks kvailas, jis
kažkokių užsiėmimų nebuvo, visi išskubėdavo iš
Visi
nesusilaikė
nesijuokę.
žino, ką daro. Vokiečiai jo nepaims, — pasipriešino
kazemato, kur kam patiko.
—
Nesityčiok,
Antanai,
juk
ir
mes
čia.
Jie
gal
Jurgis.
Taip ir šį rytą. Kambaryje tepaliko tik uteniškiai,
jie niekur nesiveržė, Marijampolė jiems buvo nežinoma, anksčiau ten atsiras, o po kiek laiko ir mes tenai atsi
— Kas vokiečiams tas Plechavičius? Jie mokės su
dursime,
ir
po
juoko.
pažįstamų neturėjo, tad miestas jų netraukė. Pro langą
juo susitvarkyti ir po Plechavičiaus į jo vietą atsiras
veržėsi
saulės
spinduliai.
Gražu
lauke
—
tikras
pava
koks vokietis generolas.
—
Tu
per
plepus,
Antanai,
gerai,
kad
męs
visi
savi
Senelių prieglaudos gyventoja, globojama Kaltinėnų klebono kun. Petro
saris.
Prisišlieję
prie
lango,
visi
stebėjo,
kas
darėsi
(Bus daugiau)
esame, o kitaip galėtum ir nukentėti, visur visokių yra.
Linkevičiaus. Jis Kaltinėnuose pastatė naują, modernią senelių prieglaudą.

ELGESYS

LIKIMO IRONIJA
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AMERIKOS KULTŪROS
CENTRAS VILNIUJE
Per 50 metų sovietų geležinė
uždanga Lietuvą skyrė nuo
kultūros ir demokratijos Vaka
rų pasaulyje. Šios vertybės dar
ir šiandien nėra tikrai pažįs
tamos nepriklausomybe at
gavusioje Lietuvoje. Grei
tesniam Lietuvos įsiliejimui į
Vakarų kultūrą 1994 metų pra
džioje Vilniuje bus atidarytas
Amerikos kultūros centras, kaip
rašo Aurimas Drižius „Lietuvos
aido" 1993.XI.3 laidoje.
„Kaip „Lietuvos aidui" vakar
papasakojo JAV ambasados
kultūros ir spaudos skyriaus
(USIS) vadovas Viktoras Sidab
ras, patalpos Amerikos kultūros
centrui jau gautos, belieka gau
ti oficialų leidimą iš Vašing
t o n o . Šis centras įsikurs
Vilniaus senamiestyje. Iš viso jis
užims apie 1000 kvadratinių
metrų ploto. Bus senamiestyje,
tačiau kol nesutvarkyti visi biu
rokratiniai reikalai, Sidabras
nenorėjo nurodyti adreso.
„Svarbiausia šio centro dalis
b u s viešoji biblioteka — apie 5
tūkst. knygų, apie 50 Amerikoje
leidžiamų periodinių leidinių,
laikraščių, žurnalų. Kiekvienas
žmogus, pradedant vyresniojo
amžiaus moksleiviais, galės tap
t i bibliotekos nariu ir naudotis
literatūra. Tai bus amerikanistikos biblioteka — turės labai
d a u g informacinio pobūdžio
knygų ir žinynų, todėl manome,
kad daugiausia mūsų biblioteka
naudosis žurnalistai, akade
m i k a i , vyresnio amžiaus
moksleiviai,
ekonomistai,
verslininkai, vyriausybės ir
politinių partijų atstovai. Žo
džiu, ji bus skirta visiems, kurie
domisi Amerika.
Be bibliotekos, Kultūros cen
tro kino salėje bus rodoma
,,Worldnet" programa. Bus
galima dalyvauti tarptautinių
tiltų programose. Vilnius bus
tokios tiesioginės programos
dalyvis — kviesime lietuvius jo
j e dalyvauti, bus galima tiesio
giai pateikti klausimus, pvz., W.
Christopheriui, sėdinčiam studi
joje Vašingtone. Kol kas dar
Baltijos šalyse tokios galimybės
nėra, mes būsime pirmieji. Tele
komunikacijų srityje Lietuva
y r a padariusi didesnę pažangą
nei kitos Baltijos šalys, todėl aš
m a n a u , kad mes pralenksime
savo kolegas Taline ir Rygoje,
nors palyginti su jais Amerikos
k u l t ū r o s centrą atidarome
paskutiniai. Centre bus dar salė
parodoms ir koncertams. Kitose
salėse iš JAV atvykę dėstytojai
skaitys paskaitas. Kultūros cen
t r a s lankytojams bus atidarytas
kitų metų pradžioje. Jame dirbs
apie 10 darbuotojų. Visi jie bus
Lietuvos piliečiai, išskyrus
m a n e " , — kalbėjo Sidabras.
A r d a b a r USIS darbuotojai

siunčia valstybės d e p a r 
tamentui Lietuvos laikraščių
straipsnių santraukas?
Anksčiau mes tai daryda
vome, tačiau dabar, kai ir BNS,
ir ELTA daro tokias puikias
straipsnių s a n t r a u k a s , to
atsisakėme. Kai kuriuos lietu
viškus laikrašči s s unčiame į
Ameriką, ten jais naudojasi
žmonės, besimokantys šios
kalbos. Visi ambasadoje dir
bantys amerikiečiai, į kurių
pareigas įeina ir skaityti vietinę
spaudą, jau gali skaityti lietu
viškai. Pats JAV ambasadorius
D. Johnsonas skaito laikraščius
lietuviškai, nors, kaip jis pasakė
besilankankydamas „Lietuvos
aido" redakcijoje redaktoriui S.
Stomai, dėl laiko stokos negali
to daryti kasdien. Tačiau kiek
vieną savaitę skaito visus
keturis didžiausius Lietuvos
dienraščius.
Ar tiesa, kad JAV a m b a s a 
d ų buvusios TSRS terito
rijoje darbuotojai, b e atly
ginimo, dar gauna i r papil
domą priedą „už kenksmin
g a s darbo sąlygas"?
Manau, kad tai nesusipra
timas. Amerikoje naudojama
„cost of living adjustment" sis
tema — skaičiuojama, kiek
kainuoja diplomatinių įstaigų
darbuotojams pragyvenimas
vienoje ar kitoje šalyje. Tose
šalyse, kuriose pragyvenimas ir
paslaugos yra brangesnės,
mokama daugiau pinigų. Tokių
šalių sąraše yra V a k a r ų
Europos valstybės, Japonija ir
kol kas Rytų Europos šalys, nes
buto nuomos kainos Vilniuje
visiškai nesiskiria nuo nuomos
kainos Vakarų Europos šalyse.
Be to, pastebėjau, kad tai, kas
kainuoja Danijoje 100 dolerių,
atgabenus į Lietuvą, kainuoja
jau 150. Bet vis tiek, dirbdamas
Norvegijoje, pragyvenimui gau
davau daugiau pinigų nei čia,
Lietuvoje. Be to, tose šalyse, kur
dirbti yra labai pavojinga, JAV
ambasadų darbuotojams yra
papildomai mokamas „danger
pay" (mokestis už baimę).
Tačiau Lietuva neįeina į tokių
šalių sąrašą. Žinoma, lietuvis,
gaunantis vidutinį atlyginimą,
gyvena kitaip, tačiau, mūsų,
diplomatų, poreikiai yra žymiai
didesni".

LML kalėdiniame pobūvyje gruodžio 12 d. Pasaulio lietuvių centre (iš kai
rės): dr. Sigita Plioplienė, dr. Audrius Plioplys ir Pranė Šlutienė.

OSVALDO BALAKAUSKO
KŪRINIŲ KONCERTAS
Koncertas, ruoštas JAV Lietu
vių Bendruomenės Kultūros ta
rybos ir LB Manhattan apylin
kės, š.m. lapkričio 20 d. Merkin
koncertų salėje, New Yorke,
praėjo pakiliai. Pažymėtina,
kad kompozitorius, atvykęs iš
Paryžiaus į savo kūrinių prem
jerą JAV, yra taip pat Lietuvos
ambasadorius Prancūzijai, Ispa
nijai ir Portugalijai. Aš nesu
muzikologė, tad bandysiu ap
rašyti tik savus — vienos klau
sytojos — įspūdžius.
Šiame koncerte garsai nekal
bėjo j mane, nepasakojo senų
istorijų, bet veikė fiziniai, kaip
veikia gamtos reiškiniai. Tad
kompozitoriaus Balakausko su
kurtus elektroninius garsus ten
ka apibūdinti veiksmažodžiais
— jie krenta, byra, lūžta ir
braška; jie šokinėja, bėgioja,
slidinėja ir klumpa; supasi, lin
guoja, linksta, tempiasi ir
plyšta; gniūžta ir skverbiasi,
spaudžiami trykšta ar grūmoja.
Taip nunuoginti, garsai reiškia

si lyg ir savaimingai, o jų esmi
nius nuostatus išjautęs, kom
pozitorius garsus naudoja kaip
ženklus, todėl aiškiai nustaty
tuose parametruose jie nesirikiuoja į melodijas, bet atlieka,
kas garsams skirta. Išlaisvinti
nuo įprastųjų konotacijų, jie
klausytoją veikė betarpiai, kaip
veikia lietaus ar lapų ošimas,
ratų girgždėjimas, gyvūni
jos garsai, ar teleškuojantis
vanduo.
Jeffrey Krieger valingas daly
vavimas elektroninių garsų sinkofonijoj sužmogino tų garsų
energiją. O atlikėjų laikysena —
santūrūs čelisto siūbavimai;
fleitisto Peter Standaart išraiš
ka dvelkianti pievų žaluma, bei
pianistės Fumiko Miyanoo rū
pestingumas — vaizdiniai rišo
elektroninę muziką su klasikine
ir klausytoją gaubė intymia ka
merinės muzikos aplinka.
K ū r i n i a i buvo tikslingai
išdėstyti. „Heterophony (elek
troninė čelo, lydima kom

piuterio sukurtais garsais) liko
atmintyje lyg žaismingas įva
das, pristatantis Balakausko
kūrybinį spalvingumą. „Synthphonia" (garsinė juostelė solo)
nuskambėjo kaip galimybių —
o gal ribų ieškojimo — studija,
kur bangomis vis iškilo panašių
garsų vis kita sąrangos eksploracija. „Impresonata" (trijų
dalių kompozicija: tranąuilo e
dolce; moderato semplice; sostenuto rubato; tik fleitai ir fortepi
jonui) buvo atlikta ne vientisai,
bet dalimis, jas įterpiant tarp
ilgesnių, sudėtingesnių veikalų.
Šios pasikartojančios garsinės
bei vaizdinės permainos nuteikė
kaip atoslūgiai po intensyvaus
garsų antplūdžio. „Do Nata"
(elektroninė čelo su garsine
juostele) atskleidė Balakausko
kūrybinį brandumą. Griežtai
apsiribojęs vien tik tono C varia
cijomis, su pastoviu atkaklumu,
su neatlaidžiu ritmu — užtinka
mu senose darbo dainose bei
raudose — kompozitorius meto
diškai atskleidė sunkiai suvo
kiamas visatos plotmes. Pra
džioje buvo lyg gvildenami C
tono variantai, lyg sudaromas
garsinis žodynas; vėliau surasti
sąskambiai klausytoją jau šuo
liais vedė vertikaliai aukštyn; o
sąskambiams aukštumose susi
liejus, liko tik erdvė, garsų
tęstinumu nusakyta. Ir rodosi
tokiomis eilinėmis priemonėmis
visatos tyloj suaidėjo kosminė
tąsa. O paskutinis veikalas
„Orgy/Catharsis" (čelo, fleita,
pamainomis su piccolo, ir grasi
nę juostelė) klausytoją perkėlė
į gyvybingą džiaugsmą, tinka
mą finalui.

PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE.
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS.

KVIEČIAME!

• 1874 m. lapkričio 24 d. J o
seph Glidden iš De Kalb gavo
patentą spygliuotai vielai ga
minti.

$725.00
$750.00
$750.00
$750.00
$825.00
$850.00
$850.00

CHICAGO
DETROn*
WASHINGTON

MIAMI
DALLAS
HOUSTON
LOS ANGELES
SAN FRANCISCO
VANCOUVER

$850.00
$050.00
$850.00
$825.00
$825.00
$850.00

Kainos yra abipusinės.
etai Drivalo būti išrašyti ir kelionė pras dėti Iki 1894 m
vasario 2 8 , Iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti naralkla.
Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms:
1 . Dainų i v e n t ė — „Lietuvos Vyčiai" 2 8 birželio Iki 13 liepos.
2 . Dainų šventė — „ L i e t u v o s Vyčiai" 2 8 birželio iki 13 liepos, Grupė „B"
3 . „ D r a u g o " kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio
iki 1 2 liepos.
4 . Kelionė po Pabaltijį „ A " 26 liepos iki 08 rugpjūčio.
5. Kelionė po Pabaltijį „ B " 16 rugpjūčio Iki 2 8 rugpjūčio.

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1.48 už svarą
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg.

SIŪLOME:
VISA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTATYSIME / LIETUVĄ,
LATVIJĄ,ESTIJĄ,
RUSIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ

2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629
(312)434-2121; 1-800-775-SEND
MUŠU SKYRIAI:
636 East 185th Str.Euclid, OH.44119
tel.(216)481-0011
447 Correy Ave, St. Pete Beach.FL, 33706
tel.(813)383-7700
85-17 101 Str.Richmond Hjll, NY, 11418
tel.(718)441-4414

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų.
Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje.
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą.
Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu,
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose
mūsų raštinėse.
G. T. INTERNATIONAL, INC.
9S25 SOUTH 78TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457
TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAJC: (708) 430-5783
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FOR RENT

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Išnuomojama 4 kamb. butas, 2-tram
aukšte vienam ar dviem suaugusiems.
Skambinti Tei. 247-3838.

GREIT
PARDUODA

NAUJAS PASTATAS
Išnuomojamas antro aukšto butas: 5
kambariai — 3 miegamieji, Gage
Parko apylinkėje.
Tai. (312) 438-7977

r

HELP WANTED

RE/MAJC

REALTORS
(312) 586-8858
(708) 425-7151

—I

RIMAS L. STANKUS
IEŠKOMA VIRĖJA 120 lovų Slaugos
namams, turinti patirties gaminime
dietiško maisto ir vadovavime virtuvės
personalui. Kreiptis prisiunčiant savo
gyvenimo ir darbo aprašymą: Matulai
tis Nurslng Homa, 10 Thurbar Rd.,
Putnam, Ct. 062SO.

•
•
•
•
•
•
•

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
M L S . Kompiuterių ir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę.
Pensininkams Nuolaida.

WR8LfcANEOU8

-r
10%—20%—30^ pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANKZAPOUS
3205 Vi Waet 65th Straat
Tei. — (706) 424-5554
(312) 681 -8554
ELEKTROS.
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir. sąžiningai..
312-77S-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S

REALMART, <NC.
6602 S. Pulasii,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus 312-585*100, res\ 312-778-3971'

Parduodu trijų kambarių butą
Vilniuje, Fabijoniškio rajone. Prašom
kalbėti angliškai. Tai. San Franctaco
(415) 386-4803.

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Ave.
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DANUTE

MAYER

284-1900

Aleksandra Kašubienė

CityCenter GT-International

NEW Y O R K
BOSTON
TORONTO
MONTREAL

E

Buvo tai retas koncertas. To
kių pokylių norisi daugiau,
TAISOME
dažniau. Kilo ir kitas troškimas
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
— Osvaldo Balakausko muzikos ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
klausytis ne tik koncertų salėje, SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
bet ir slėnyje, ant kalvos, SINTUVUS.
plūduriuojant ežere, nors ir į
H. Dackya
Tai. 565-6624 •
medį įsilipus.

Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į:

Būtų naudinga, kad šiame
centre būtų ir Amerikos
lietuvių kultūros skyrius su
visais laikraščiais, žurnalais,
knygomis bei kitais leidiniais,
platesne Amerikos lietuvių
veiklos informacija.
Br. J .

CLASSIFIED GUIDE

(Q Ctty Cantar aT-tatamattenal
GEDIMINO PROSPEKTAS N R . 37
VILNIUS, LIETUVA
TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-184
TELEFAX (370) 2-223-146

MovtnQ Krauetyiviee
P r o f e s i o n a l u s p a t a r n a v i m a s pri
einamomis kainomis, jums patogiu
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:
Gediminą*: t a i . 3 1 2 - 9 2 5 - 4 3 3 1

Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į D a n u t ę M a y e r . Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
ANTANAS KUČINGIS, biografija-atsiminimai.
O n a Narbutienė. 170 psl
KARO LAKŪNO PASAKOJIMAI, atsiminmai. Leo
nardas Peseckas. 125 psl
HELL IN ICE, Sibiran tremtinės dienoraštis. 255
psl
ŠAUKIA TĖVIŠKĖS LAUKAI, eilėraščiai. Jonas
Minelga. 48 psl
G Y V E N I M O V I N G I U O S , a t s i m i n i m a i . Ver.
Maminskaitė-Kulbokienė. 504 psl
KELIONĖ Į NIEKUR IR ATGAL, Sibiran tremtinės
atsiminimai. Ant. Baltrušienė. 158 psl. . .
PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ, atsiminimai. Juozas
Kaributas. 177 psl
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI
JOJE. Anglų-Liet. kalbomis. Dan. Bindokienė. 364 psl
GYVENIMO DULKĖS, novelės. Andrius Norimas.
199 psl
GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius No
rimas. 2 0 7 psl
MOTERIS S U BALTU CHALATU, gydytojos
dienoraštis. Dr. K. Paprockaitė-šimaitienė.
494 psl
JONAS š l M O L I Ū N A S , biografija. Jurgis Gimbu
tas. 229 psl
N E P R I K L A U S O M O S LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. . . .
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA.
Aleksandras Merkelis. 416 psl
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE.
Dr. Petras Jonikas. 454 psl

$10.00
$5.00
$13.00
$3.00
$8.00
$6.00
$7.00

$15.00
$8.00
$10.00

$20.00
$12.00
$15.00
$15.00
$20.00

P a s t a b a . Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti.
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per siun
timo išlaidos.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 30 d.

LAIŠKAI
Lyg lakios žiežirbos laužų
Sugrįžtam į Tave nūnai...
(Iš skautų vakarinės maldos)

MAGDALENA SIMUTIENĖ
(PETRULYTĖ)

REDAKCIJA RAŠO
Šiandien ant redaktorės stalo
guli keturi laiškai — kiekvienas
— dviejų puslapių (mašinėle
rašytas) arba prigrūsto vieno
puslapio ilgio. Tai geri laiškai,
gabiai parašyti, mintys tiksliai
ir gražiai išreikštos, bet jų
nespausdinsime. Kodėl? Jau
daug kartų buvo rašyta — per il
gi. Gal kai kas sakys: braukite
bent po pusę, o po to spaus
dinkite. Atrodo, lengvas spren
dimas. Deja, žmones, kurie tuos
laiškus rašė, mes žinome. Kiek
vienas jų parašytas žodis —
šventas: net nemėgink nu
braukti, sutrumpinti, ištaisyti...
Baigiasi metai. Laiškų
skyrius buvo labai sėkmingas,
jame pamatėme pavardes, paskaitėme nuomones žmonių,
apie kuriuos niekas niekada ne
buvo lietuviškoje visuomenėje
(ypač spaudoje) girdėjęs. Tai jau
didelis pasiekimas, ir mes vertai
džiaugiamės, didžiuojamės, kad
šie žmonės ryžosi parašyti
laišką ar laiškus į „Draugą".
Tačiau kai kas vis dar negali
išmokti, įsisąmoninti, kad
laiškai turi būti trumpi. Jų
turime pakankamai, todėl vie
ta ribota. Nuo šiol spausdinsime
tik tuos laiškus, kurie nebus per
ilgi. Taip pat primename, kad
nespausdintų laiškų negrąži
name, nebent siuntėjas prideda
sau adresuotą, su ženkliuku
voką ir pažymi, jog nori laišką
gauti atgal.
Linkime visiems savo skaity
tojams gerų, sveikų ir raštingų
metų!
Danutė Bindokienė
BEREIKALINGAS
PERSISTENGIMAS
Modernioji technologija video
filmų srityje įnešė daug pato
gumų mūsų gyvenime. Dabar
kone kiekvienas reikšmingesnis
viešas ar privatus lietuvių ren
ginys įrašomas į videojuostą. Iš
tisos operos, koncertai, ansamb
lių pasirodymai, simpoziumai ir
pan. yra pakartojami publikai,
kuri neturėjo progos renginyje
dalyvauti, o, be to, palieka isto
riniams archyvams.
Šie įrašai daromi mėgėjų, o
kartais ir tos rūšies žinovų.
Filmavimas atliekamas pagal
filmuotojo nuožiūra ir skonį,
dažnai be profesinės patirties.
Yra filmuotojų, kurie nesupran
ta savo darbo reikšmės, paskir
ties ir atsakomybės.
Renginio metu filmuotojas,
paprašytas ar pats pasirinkęs,
„užsikabina" už dalyvių, kurie
buvę sovietinės Lietuvos aukš
ti pareigūnai, išeivijoje nep 'Im
tini ir smerkiami. Pasitaiko
atvejų, kad filmuotojas tokiems
asmenims filme skiria labai
daug laiko ir paskui tas „gar
senybes" demonstruoja pub
likai.
Pateisinama, jei filmai nau
dojami tik savo privačiame
gyvenime, tačiau, visuomenei
juos demonstruojant, toks
„mirusiųjų prikėlimas" yra ne
reikalingas ir net žalingas.
Filmavimas viešųjų mūsų
pobūvių metu turėtų būti paves
tas tikriems specialistams, bet
neleisti visokiems mėgėjams
kelti disonanso lietuviškosios
visuomenės tarpe.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

Kun. Petro Linkevičiaus, Kaltinėnų klebono, globojami našlaičiai ir invalidai.

AR TESĖSIM TAPTI
TIKRAI LAISVI
Kadangi avies kailiu dėvintys
vilkai, paveldėję komunistų par
tijos aparatą ir turtą, laikosi
tvirtai įsikabinę ne vien valsty
bės valdžioj, bet ir kiekvienoj
miestų, miestelių ir rajonų savi
valdybėj, ar yra galimybė, ką
nors konkretaus ir konstrukty
vaus įgyvendinti išsilaisvinimą
nuo marksistinio jungo, kuris
toliau tęsiamas, aors dangs
tomas nepriklausomybės ap
siaustu? Visi „draugai", kurie
nesutilpo į valdžią, sėdi nuo
stolingose, bet vis tiek do
tuojamose šiltose senos pra
monės kėdėse. Nekomunisti
nius sąjūdiečius, kurie per vie
ningumo euforiją buvo pakliu
vę į valdžią, jau sutvarkė ir
išmetė, pakeisdami tik „sa
vais", patikimais partiniais.
Prez. Brazausko „tik kompeten
tingų", pareigūnų skirstymas
aiškiai reikalauja vien diplomų
ir a t e s t a t ų Markso mokslų
ekspertizėje. Kai Seime kandi
datas visai nesisarmatydamas
prisipažįsta absoliučiai nieko
nežinąs apie siūlomą aukštą
valdžios postą, vis tiek yra ski
riamas atsakingoms pareigoms.
Užtenka, kad tik buvęs ištiki
mas partietis. Jeigu Sibire liku
siems ne vien nepadeda sugrįžti,
o daro visokias kliūtis, neati
duodant nuosavybės ir panei
giant net pilietybę, tai reiškia,
kad tik toliau tęsia trėmimą.
Tai ką jau mes, „nudžiūvę
šakos", galim norėt? Mes tik
pajamų šaltinis, kuris vis tiek
nesiliauja Tėvynę mylėjęs ir
bando, kaip tik išmano, padėt.
Žino, kad mes vis tiek savo pri
g i m t i e s neišsižadėsim. At
važiuoja, gražiai pašneka, pagi
ria, net ir į talką pakviečia, o
paskiau paaiškėja: „nesikiškit į
mūsų reikalus, mes geriau ži
nom". Tik vienas mūsiškis rado
būdą prisiplakti prie valdžios.
Jeigu jis žino paslaptį, tai kodėl

niekam kitam nepadeda?
Tiek to. Vyresnioji karta bai
gia iškeliauti į amžinybę. Mes,
kurie išvažiavom vaikai, irgi
jau antron pusėn amžiaus
gerokai nukeliavę. Atrodo, taip
ilgai laukta laime kažin ar turė
sim progą kada pasidžiaugt.
Liūdna, gaila, pikta, bet nepraraskim vilties. Kada nors, kaip
nors gal sulauksim.
J . P. S a b a s
Burbank, IL
AR BUVO VERTA?
Skaitant pasisakymus „Drau
go" laiškų skyriuje, kyla klau
simas: ar vertėjo pradėti? Per
daug neigiamybių ir išme
tinėjimų. Senoji mūsų išeivijos
karta įdėjo daug pastangų, kad
būtų pastatytas Jaunimo cen
tras. Čia brendo mūsų lietuviš
kas jaunimas, vyko įvairūs
lietuviški parengimai, buvo
dedamos pastangos Lietuvos iš
laisvinimui. O kiek čia buvo
linksmumo, dainų, šokių ir
džiaugsmo valandųl Senesnioji
ateivfų karta ne tik rūpinosi
savo gerove ir lietuvybės išlai
kymu, bet dėjo pastangas išleis
ti savo vaikus į mokslus. Mūsų
vaikai, turėdami gerą išsi
mokslinimą ir gerus darbus,
išsikėlė į erdvesnes apylinkes.
Gyvendami nelietuviškose apy
linkėse, susirūpino išlaikyti
lietuvybę savo vaikuose. Kilo
reikalas ieškoti naujų susi
būrimo punktų. J ų pastangų
dėka ir nepabūgus didžiulių
skolų, buvo nupirktas erdvus
pastatas ir pavadintas Pasaulio
lietuvių centru. Čia skleidžiasi
lietuvybė ir organizuojama
talka Nepriklausomai Lietuvai.
Reikia tik džiaugtis, kad dar
egzistuoja Jaunimo ir Pasaulio
lietuvių centrai. Čia yra mūsų
išeivijos tvirtovės. Kol šios in
stitucijos gyvuos, lietuvybė dar
ilgai išsilaikys.
A n t a n a s Paužuolis
Chicago, IL

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. gruodžio 27 d., sulaukus 92 metų.
Velionė buvo žmona a.a. Leono Simučio.
Nuliūdę liko: duktė Marija Aleksiejūnienė su vyru Alfon
su; duktė Jadvyga Dijokienė su vyru Vytautu; anūkas Jonas
Dijokas, marti Teresė Simutienė, anūkas Robertas Simutis
ir daug kitų. giminių Amerikoj ir Lietuvoj.
Priklausė Amerikos Lietuvių Katalikų Moterų sąjungai
ir JAV LB-nei.
Velione bus pašarvota ketvirtadieni, gruodžio 30 d. nuo
2 iki 9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 31 d. Iš laidojimo
namų 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. r. bus aukojamos gedulingos
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse.
Nuliūdę dukterys, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel. 312-523-0440.

A.tA.
ALISAI LAPATINSKIENEI
mirus, jos žemiško gyvenimo draugą, vyrą VYTAU
TĄ, dukrą DALIĄ, vaikaitį LUKĄ bei kitus gimines
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės
didžiu netekimo skausmu.
Studijų draugai:
Alma ir Valdas
Adamkai
Valė ir kun. dr. Eugenijus
Geruliai
Marytė
Kumpikevičiūtė-Karalienė
Karolina
Lukošiūtė-Kubilienė

A.tA.
architektas ARAS ANTANAS
RIMAVIČIUS
Sulaukęs 29-rių metų amžiaus, žuvo Karibų jūroje, St.
Thomas saloje.
Liko liūdintys tėvai — Irena ir Antanas Rimavičiai,
seserys: Mirga Rimavičiūtė ir Liucija Eglė, jos vyras Algis ir
jų vaikai Rima ir Gytis Garsiai; močiutė Bronė Rimavičienė;
teta Kunigunda ir tetėnas Vitalis Petrušiai; teta Sofija ir te
tėnas Adolfas Jelioniai; dėdė Mikas ir dėdienė Salė Garmai;
teta Sofija ir tetėnas Alfonsas Vietrinai Lietuvoje. Pusseserės
ir pusbroliai: Mikas, Tina, Guoda, Raminta, Algis ir Vida.
A.A. Aras priklausė Lituanicos skautų tunto jūrų
budžiams ir American Institute of Architects.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 30 d., nuo
1 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 VV. 71
St., Chicago IL.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 31 d. Iš laidojimo
namų 9:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią Brighton Parke, kurioje 10:30 v.r. bus
atnašaujamos gedulinės šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių
velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Velionio atminimui vietoje gėlių prašome skirti auką
labdarai.
Nuliūdusi šeima

A.tA.
ARUI RIMAVIČIUI
tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame tėvelius
IRENĄ ir ANTANĄ RIMAVIČIUS, sesutes LIUSĘ
ir MIRGĄ ir kartu su jais liūdime.
Irena ir Liudas

Kirkai

Mūsų mylimai draugei

A.tA.
ALISAI LAPATINSKIENEI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame VYTAU
TUI, DALIAI, LUKUI ir visiems giminėms.
Aleksandra
Gylienė
Birutė ir Paulius Gyliai
Nijolė ir Cole Levenson
Aldona ir Antanas
Minelgai
Marytė Pareigis
Nijolė, Vidmantas, Rasa ir
Viktoras Raišiai
Zita Žvirzdienė

A.tA.
ARUI RIMAVIČIUI
tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame TĖVUS,
SESERĮ su šeima ir visus artimuosius. Kartu esame
su jumis liūdesio valandoj.
Marius ir Erika Kriaučiūnai
Cezaris ir Jūratė Ugianskiai

Tragiškai žuvus

A.tA.
ARUI RIMAVIČIUI
Mūsų mylimai ilgametei pirmininkei

A.tA.
ALISAI LAPATINSKIENEI
mirus, jos vyrui VYTAUTUI, dukrai DALIAI, anūkui
LUKUI ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą.
Seattle Lietuvos

A.tA.
Kun. JUOZUI VAIČELIŪNUI
iškeliavus amžinybėn (Lietuvoje), nuoširdžiausią
užuojautą reiškiame jo broliui IGNUI.

Genovaitė ir Tadas Baužai
Birutė ir Eleuterijus Žilinskai
Joana ir Jonas Krutuliai

A.tA.
KUN. VACIUI KATARSKIUI
Dayton, OH, Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos klebonui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seseriai dr.
J. GINEITIENEI, jos šeimai ir kitiems giminėms.
Liubomiras
Bichnevičius
Vincas Vaitkevičius
Jonas Stumbrys

Adelė Žemaitienė
Elena Gečienė
Kęstutis
Kriaučiūnas
Jadvyga
Skvarčienė
Zina
Bujanauskienė
Agota Šuopienė

Stays ir Liudvika Kybartai
Česlovas ir Rita Kybartai
George ir Nijolė Knioll su šeima

gilią užuojautą reikšdami jo tėveliams IRENAI ir AN
TANUI, sesutėms MTRGAI ir EGLEI su šeima kartu
liūdime.

Dukterys

A.tA.
VLADUI KYBARTUI
amžinybėn iškeliavus, giliai užjaučiame jo žmoną
L I O N E , sūnų ALGĮ su žmona MARDŽIA, dukrą
BIRUTE ir jos vyrą dr. VAIDOTĄ KVEDARUS, sūnų
ANTANĄ su žmona LINDA ir jų šeimas, dukrą
J Ū R A T E ir jos draugą BILL, brolį ALFONSĄ su
žmona MYLE ir jų šeimą, draugus SAKAVIČIUS ir
visus artimuosius.

Pranešame, kad 1993 m. gruodžio 21 d. Viešpaties
pašauktas amžinybėn iškeliavo mūsų brangus sūnus, brolis
ir dėdė

Brangiam draugui
3J

W« Shlp UPS

2-434-9766

A.tA.
Kun. VACLOVUI KATARSKIUI

Užsiimam maisto ttoklmu (catarlng)
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mirus, giliai užjaučiame seserį dr. JADZELE GINEITIENE ir šeimas Amerikoje bei Lietuvoje. Mielas
drauge, ilsėkis ramybėje dangiškoje Viešpaties glo
boje.
Edmundas ir Aldona
ir jų šeimos

I

Drukteiniai

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 30 d.

ČIKAGOJE

IR

L e m o n t o P a r t i z a n o Dau
m a n t o jaunučių ateitininkų
kuopos s u s i r i n k i m a s įvyks
sekmadieni, sausio 2 d., 10:15
v.r. Ateitininkų namuose, tuoj
po vaikų Mišių Pal. J. Matulaičio misijoje. Bus trumpas susi
rinkimas būreliuose, o po to
bendras šventiškas pobūvis. Šio
pobūvio programoje numatyta
kalėdinių giesmių giedojimas,
vyr. mergaičių būrelio vaidi
nimas ir suneštinės vaišės. Jau
nučiai ir jų šeimos nuoširdžiai
kviečiamos dalyvauti.
Sv. A n t a n o parapijos choras,
Cicero, 111., sausio 2 d., 12 vai.
po lietuviškų Mišių parapijos
salėje rodys choro pirmininkės
J o n ė s Bobinienės išrūpintą.
Vokiečių televizijos paruoštą
filmą — Šv. Tėvo kelionės Lietu
voje. Visus v a k a r i n i ų prie
miesčių lietuvius pamatyti šį
filmą kviečia rengėjai — parapi
jos choras ir Lietuviškos kavi
nės klubas.
„ R e a d e r s D i g e s t " sausio
m ė n . numeryje išspausdino
David Tracey straipsnį „Visas
for Life" apie japoną diplomatą
Sempo Sugiharą. Bedirbdamas
Japonijos k o n s u l a t e K a u n e
pokario metais, Sugihara išrašė
t a r p 3500 iki 6000 tranzito vizų
pokario metais, tuo būdu išgel
bėdamas pabėgėlius žydus iš
Krokuvos, iš Mir (Lenkijos) ir
kitur. J i s t a i vykdė, kartais
dirbdamas net prieš nurodymus
iš savo valdžios. 1945 m. Sugi
h a r a ir jo šeima buvo ištremti į
kalėjimą. Vėliau jis susilaukė
pagerbimų iš Izraelio ir paga
liau iš savo tautos. 1993 m.
Lietuvoje žurnalas „Veidas" bei
japonų aktorių grupės vaidi
nimas pagerbė šį drąsų diploma
tą.

APYLINKĖSE
p a g r i n d i n i s Lietuvos Ne
p r i k l a u s o m y b ė s (Vasario
16-sios) minėjimas bus Maria
Aukštesniosios mokyklos audi
torijoje 1994 m. vasario 13 d.
Rengia Altas. Data skelbiama iš
anksto, kad organizacijos ar
sambūriai galėtų savo renginius
atitinkamai tvarkyti ir tą dieną
paliktų laisvą šiam svarbiam
lietuviškumo manifestui.
P r a d e d a n t sausio 1 d., Illi
nois valstijos vairuotojams bus
išduodami nauji leidimai, ku
riuos sukčiautojai negalės taip
lengvai p a d i r b i n ė t i . Tvir
tinama, kad tai būsią pati
kimiausi vairuotojų dokumen
tai visame krašte. Per pastaruo
sius trejus metus Illinois valstijos sekretoriaus įstaiga susekė
ir uždarė apie 12 sukčių dirbtuvių, kurios padirbinėjo ir par
davinėjo netikrus vairuotojo
dokumentus. Daugiausia juos
perka asmenys, nesulaukę 21
metų amžiaus, nes su šiuo tapa
tybės įrodymu gali lankyti ba
rus ir pirkti alkoholinius gė
r i m u s . Naujieji vairuotojų
leidimai bus pažymėti holo
grama (tai ženklas, kurį pasu
kinėjus, keičiasi spalva ir vaiz
das). Kadangi daugumas vai
ruotojų turi pakeisti leidimą kas
ketveri metai, iki 1998 m. viso
je valstijoje bus įvesti naujieji
vairavimo dokumentai. Naujuo
sius padirbinėti yra tuo tarpu
neįmanoma, todėl vairavimo
leidimas bus labai geras ir
patikimas asmens tapatybės įro
dymas.

„Giedraitis Singers", Giedraičių šeimos dainininkai, neseniai grįžę iš Iowa valstijos, kur buvo
pakviesti giedoti ir groti iškilmingose vestuvėse. Gruodžio 12 d. jie dalyvavo Čikagos Mokslo
ir pramonės muziejaus kalėdinėje programoje kartu su Lietuvos vyčių šokėjais ir vaidintojais,
atlikusiais „Lietuviškas Kūčias".

D.L.K. Birutės draugijos Los
Angeles skyrius (G. Raibys,
Agoura, CA) rašo: „Čia siun
čiame 100 dol. paramą „Drau
go" laikraščiui. Giliai vertinam
Jūsų didelį įnašą į lietuvių visuomenės gyvenimą". Nuoširdus ačiū už paramą,
Sausio 1 d. yra Švč. Mergelės
Marijos, Dievo Gimdytojos šven
tė. Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje Lemonte Šv. Mi
šios bus 9 vai. ryte ir 7 vai.
vakare.
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos kapelionas kun.
Algirdas Paliokas, SJ nuo
gruodžio 26 d. iki sausio 2 d. yra
išvykęs metinėms rekolekci
joms. Jį pavaduoja kun. Leonas
Zaremba, SJ, šiuo metu grįžęs
iš Lietuvos.
Dalia ir Stasys Strasiai,
Ann Arbor, MI, prieš šventes
atsiuntė „Draugo" laikraščio
paramai 100 dol. auką. Jiems
tariame nuoširdų ačiū.

APIE NAUJUS METUS
Nėra jokios tikros priežasties,
dėl ko Naujų metų dieną dau
gumas švenčia sausio pirmą. Iš
tikrųjų įvairiose tautose ar
kultūrose dar ir dabar Nauji
metai pradedami kitu laiku
(pvz. Kinijoje, Rusijoje, Izraelyje
ir kitur). Naujus metus švęsti
sausio 1 d. oficialiai pradėjo
Anglijoje nuo 1067 metų, kai
karalius Viliamas Nugalėtojas
panoro, kad nauji metai prasi
dėtų su jo vainikavimo
karaliumi diena.
Pagal astronominį kalendo
rių, kuris yra tiksliausias, metai
turi 365.2422 d. Tai sudaro
penkių valandų ir 49 minučių
kasmetinį perteklių. Mo
derniųjų laikų kalendoriniai
metai tą skirtumą išlygina, kas
ketvirtus metus paskiriant
kilniaisiais metais. Tuomet va
sario mėnuo turi 29 dienas. Šį
pataisymą pirmiausia įvedė
Julius Cezaris 46 metais prieš
Kristų. Tačiau pagal šį kalendo
rių kas 400 metų prisideda 100
dienų — maždaug 3 dienos per
daug, jeigu 0.2422 dienos
padauginsime iš 400.
Šie nelygumai daugiausia
rūpesčio kėlė Katalikų Bažnyčiai, nes labai susikomplikavo

didžiųjų švenčių laikas. Jeigu
tos papildomos dienos nuolat
kauptųsi, ilgainiui Kalėdos
pasitaikytų anksti rudenį, o
Velykos — žiemą. Norėdamas
sių nesklandumų išvengti arba
bent• patiksimu, popiežius Gregorijus XIII 1582 metais įvedė
naują kalendorių, pagal kurį
kas 400 metų prisideda tik 97
dienos, o metai, kurie baigiasi
dviem nuliais, bus kilnieji (pvz.,
1600, 1900, 2000). Kadangi šis
kalendorius buvo įvestas
Katalikų Bažnyčios, protes
tantai nesutiko juo naudotis ir
delsė kone 200 metų, tik 1752
m. priėmę kiek pakeistą gregorinį kalendorių. Tuo metu
kalendorius „pro šalį prašovęs"
buvo tik vienuolika dienų, todėl
pakeitimas atnešė daug maiša
ties, nes per naktį atsirado skir
tinga data — žmogus, nuėjęs
miegoti rugsėjo 3 d., atsikėlė jau
rugsėjo 14 d. ryte.
Nepaisant papročio naujuo
sius metus pradėti lygiai 12 vai.
gruodžio 31 d. naktį, pagal
astronominį kalendorių kasmet
nauji metai turėtų prasidėti
daugiau kaip 5 valandom vė
liau. Kaip ten bebūtų, kiek
vienam „Draugo" skaitytojui,
bendradarbiui, rėmėjui
linkime
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Sugrįžus į klases, teko stebėti
lietuvių kalbos ir literatūros
pamoką trečiame skyriuje, kur
dirba mokytoja Irena Vilimienė.
Pirmiausia džiugino tai, kad per
pertraukas trečiokai su mokyto
ja ir tarpusavyje kalba tik
lietuviškai. Pamokos metu
vaikai pateiktas užduotis atliko
gan greitai ir tiksliai. Manau,
dėl to, kad mokytoja, kaip teko
stebėti, daug dirba su vaikais
indvidualiai, naudoja dialogus,
o tai verčia vaikus daugiau mąs
tyti, kalbėti. Tą dieną mokiniai
vienas už kitą įdomiau pasako
jo apie juokingus nuotykius,
kurie atsitiko jų mamytėms ir
tėveliams. Šitokiu
būdu
mokytoja p r a t i n a v a i k u s
namuose kalbėti su tėveliais
lietuviškai. Pastebėjau, kad
pamokos metu mokytoja kalba
nedaug, tik pataisydama vaikų
skaitymo ir kalbos klaidas ar
trumpai paaiškindama naują
pamoką. Ji stengiasi suteikti
galimybę kiekvienam vaikui
daugiau s k a i t y t i
kuo
ir

pasakoti.
Stebėdama pamoką, domė
jausi vadovėliais, namų užduo
timis. Patiko, kad vaikai gauna
išspausdintus lapus, kuriuose
surašytos užduotys kiekvienai
savaitės dienai, kas skatina
juos lietuvių kalbą prisiminti
kasdien.
Po pamokų grožėjausi karna
valu, skirtu Kaukių („Halloween") šventei. Čia vėl buvo
užduodami klausimai apie
senolių kalbą. Žiūrėjau ir šir
dyje džiaugiausi, kad šioje mo
kykloje dirba žmonės, pasi
šventę, kad jaunosios kartos šir
dyse neužgestų lietuvybės lieps
nelė. Grįžus į Lietuvą, papasa
kosiu apie tai mokiniams ir
mokytojams.
Alma Valtienė
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Savanoriai, stoję į kariuo
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LKVS „Ramovė" Čikagos
t y b i ų p i r k i m e ir p a r d a v i m e
JAV. Kreiptis tel. 3707-22-8656 ta žodžio Motina, greta žodžio skyrius kiekvienais metais
jums nuoširdžiai patars ir patar
arba 3707-201-296 - FAX Duona, prijunkime dar vieną iškilmingai šią šventę mini.
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3707-223471.
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Lietuva ir koks lietuvis be gim- Čikagos skyrius, kuriam vado
312-360-5530 arba jo sūnūs ir John ir Jill Duax šeima iš Čikagos padovanojo žaislų Lietuvos vaikams. Čia
tosios kalbos? Ypač tai aktualu vauja Juozas Mikulis, kartu su
partneriai. A n d r i u s K u r k u l i s , matome mokyt. Ale Dilbiene iš Rokiškio, š.m. rugsėjo mėn. dalinančią
x „Dantų sveikatos t a l k a jaunajai kartai. Norėdama
lauktuves
iš
Čikagos
Pandėlio
spec.
internatinės
mokyklos
vaikams.
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t e l . 312-360-5531 ir P a u l i u s
Lietuvai" (DAFL) organizacija plačiau susipažinti su lietuvių
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K u r k u l i s , 312-360-5627 dirbą
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nės 75-rių metų a t k ū r i m o
su O p p e n h e i m e r & Co.. I n c . siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
dviejų šeimų namus Chicago aukotojams, kurių dėka dalis Čikagos lituanistinėje mo minėjimą surengė lapkričio 21
Chicagoje. Iš kitur skambinkite K r e i p t i s p a s A Lauraitį. A. &
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L. Insurance Agency. 4651 S. RE/MAX REALTORS, Rimas Medicinos Akademijos Stomato ratė Dovilienė. Įdomu buvo
maldomis Jėzuitų koplyčioje,
(sk) Ashland Ave., Chicago, IL
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar logijos fakultetą, kur rengiamas viskas. Labai sujaudino miru Jaunimo centre. Įžygiavus
x T r ū k s t a J ū s ų g y v e n i m e 60609. Tel. 1-312-523-9191.
vakarietiškas dantų gydymo siųjų pagerbimas, artėjant Vėli
ba (708) 425-7161.
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(sk) skyrius. Kartu su vietiniais dir nėms. Artimų mirusiųjų su kun. Antanas Saulaitis, pri
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bs iš vakarų pasikeisdami nuvy rašymas ant lapelių, ėjimas su
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x
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Milvvaukee iki E l g i n , nuo
kę savanoriai. Laukiame iš pri degančiomis žvakutėmis j
x
Ieškote
darbo?
Norėtu
C h i c a g o iki S o u t h Bend lietuviška valgykla su daugybe mėt geriau susipažinti su nau tariančių geradarių ir organiza koplyčią, maldelės kalbėjimas, dienos iškilmėms. Pamaldų
informuoti lietuviai klausosi tik skaniausių lietuviškų patie ja socialine bei kultūrine aplin cijų tolimesnės paramos tą išėjusių amžinybėn pagerbimas metu solo giedojo Vaclovas
Ž E M Ė S L PRODUCTIONS kalų. Neatsilankę nežinosite, ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie projektą kuo greičiau įgyven tylos minute verčia vaikus susi Momkus. Šv. Mišių auką nešė
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — kaip gausiai, gardžiai ir nebran tuviškos muzikos? Jūsų geriau dinti. Aukos nurašomos nuo mąstyti, prisiminti, kokios jų Marija Ališauskienė ir Juozas
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo giai galite pas mus papietauti. sias bičiulis ir patarėjas — radijo mokesčių. Dental Assistance praeities šaknys. Man labai Mikulis.
Po pamaldų uniformuoti šau
pirm. iki penktd. 10 v.r. per Sav. J . Liutikienė ir I. Nau- laida VAIRAS, perduodama F o u n d a t i o n to L i t h u a n i a , malonu, kad iš šios puikios tra
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RYTMEČIO EKSPRESAS,
v.r. iš VVNDZ 750 AM. Mūsų ad 60439 (FAX: 708-279-9842).
grįžus į Lietuvą, bandysiu pri- visuomenė žygiavo prie Laisvės
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L a w r e n c e , Chicago, IL 60630.
5306 W. Lawrence, Chicago,
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo
IL 60630. Galite skambinti dar
te? Jūsų patogumui VAKA
x DĖMESIO! D a r turime bo dienomis po RYTMEČIO
R I N Ė S N A U J I E N O S nuo pilnus k o m p l e k t u s : Lietuvių EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel.
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per Enciklopedijos 371., Encyclope- 312-286-1616. Jūsų paslaugoms
W C E V 1450 AM; adresas
dia Lituanica, 6 t., Vinco Krė - VAIRAS!
W C E V R a d i o , 5356 W. Bel- vės raštai, 6 t. Taip pat siun
(sk)
m o n t , C h i c a g o , I L 60641, IL čiame į Lietuvą per agentūras,
(312) 777-1450. Visais reklamos kaina 60-80 et. už svarą. Teirau j x NAMAMS PIRKTI PA
reikalais, įskaitant ir mirties tis: J . Kapočius, P.O. Box 752 SKOLOS duodamos mažais mė
pranešimus, kreipkitės į mus Cotuit, MA, 02635, tel. 1-508- nesiniais įmokėjimais ir pri
428-6991.
tuoj pat po laidų.
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2212 West Cermak R o a d Tel. (312) 847-7747.
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niauskienei, TravelCentre,
A u k o s yra n u r a š o m o s n u o Federalinio mokesčio.
Ltd., tel. 708-526-0773.
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.Kaukių puotoje" spalio 30 d. Jaunimo centre.
Nuotr. Danos Mikužienes

nimo centro sodelyje. Apeigoms
vadovavo „Ramovės" Čikagos
skyriaus pirm. J. Mikulis minu
tės susikaupimu pagerbiant
žuvusius dėl Lietuvos laisvės.
Aukurą uždegė Lietuvos gene
ralinis konsulas Vaclovas Klei
za, asistuojant šaulėms M. Gu
daitienei ir A. Ramanauskienei.
Pagrindinį žodį tarė Lietuvos
Saulių s-gos tremtyje pirm. My
kolas A b a r i u s , atvykęs iš
Detroito. Trispalvį gėlių vainiką
prie paminklo padėjo LKVS
„Ramovė" pirm. Edmundas
Vengianskas, asistuojant Z. Juš
kevičienei. Pagiedojus vieną
posmelį „Marija, Marija" ir
Lietuvos himną, visi buvo
pakviesti į Šaulių namus, kur
vyko a k a d e m i n ė minėjimo
dalis.
Atidarius minėjimą, įnešus
vėliavas, himnus giedojo sol.
Algirdas Brazis, Aldonai Brazienei akompanuojant. Invokaciją kalbėjo skyriaus kapelionas
kun. Daugintis. Po to pirm. J.
Mikulis dar k a r t ą pagerbė
mirusius, ypač primindamas
prieš keletą mėnesių Amžiny
bėn iškeliavusį Vytauto Didžio
jo Šaulių rinktinės vadą a.a.
Vladą Išganaitį.
Minėjimo rengėjus, tęsiančius
šias g a r b i n g a s tradicijas,
sveikino kelių organizacijų at
stovai: Alto vardu — Gr. Lazaus
kas, LKVS vardu - Ed. Ven
gianskas, paskaitydamas svei
kinimo laišką iš Lietuvos, D.L.
kunigaikštienės Birutės d-jos
vardu — Z. Juškevičienė, L.
Tautinės s : gos vardu — dr. L.
Kriaučeliūnas, LŠS-gos Tremty
je vardu — M. Abarius, Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės var
du — A. Paukštė ir Mažosios
Lietuvos rezistencijos vardu —
A. Regis.
Paskaitą skaitė žurnalistas J.
Žygas. Prelegentas savo kalbo
je minėjo savanorius-kūrėjus,
kurie davė pradžią Lietuvos ka
riuomenei, nors jos įsteigimas
ėjo lėtai. Nepriklausomybės pa
skelbimas buvo krauju ir mir
timi apgintas. Jeigu nebūtų
buvę kariuomenės, kažin ar bū
tų įteisintas Nepriklausomybės
aktas. Tą akcentavo keli svei
k i n t o j a i , tą pakartojo ir
prelegentas. Kariuomenės at
kūrimo šventės minėjimas savo
svarbumu turėtų būti antroji po
Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimo.
Išnešus vėliavas, vyko meni
nė programa, kurią atliko sol.
A. Brazis, akompanuojant A.
Brazienei, padainuodamas 6
dainas. Baigiant visi giedojo
„Lietuva brangi".
Po to buvo kavutė su užkan
džiais, kuriuos paruošė S. Rudo
kienė, O. Ašoklienė, viešnia iš
Lietuvos, J. Skamienei vado
vaujant. Daug pasidarbavusi
šiai organizacijai J a n i n a
Skamienė buvo apdovanota žy
dinčia gėle, kurią birutininkių
vardu įteikė Z. Juškevičienė.
Gėlė buvo prisegta ir Lietuvos
Šaulių sąjungos tremtyje pirm.
Mykolui Abariui.
Baigiant širdingą padėką iš
reiškė visiems skyriaus pirmi
ninkas Juozas Mikulis.
Ant. Repšienė

Prof. P r a n a s Zunde, Atlan
ta, GA, k u r i s retkarčiais
aplanko mūsų įstaigą įvairiais
reikalais, šiuo metu atsiuntė
120 dol. auką dienraščio išlai
kymui p a d ė t i . Nuoširdžiai
dėkojame.
V y t a u t a s Š e š t o k a s , kuris
dažnai savo brandžiais straips
niais papildo mūsų dienraščio
skiltis, švenčių proga atsiuntė
„Draugo" išlaikymui šimto
dolerių auką. Nuoširdžiai jam
dėkojame.
Advokatas Gibaitis
6247 S. K e d z i e A v e .
C h i c a g o , IL 60629

T e l . 1-312-776-8700
VirS 20 metų praktikos
civilinėse ir kriminalinėse bvlose

