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Žinios iš Lietuvos — Elta

Pasiūlyta mažesnė,
bet glaudesnė NVS

Dialogas su Rusija
nutrūkęs
Vilnius, balandžio 7 d. (Elta)
— „Dialogas su Rusija — nutrū
kęs, ketvirtadienį įvykusioje
spaudos konferencijoje infor
mavo premjeras Adolfas Šleževi
čius. Jis pasakė, kad preziden
tas Algirdas Brazauskas trečia
dienį pasirašė raštą Rusijos pre
zidentui Boris Jelcin, kuriame
išdėstė svarbiausias problemas.
Lietuvos prezidentas artimiau
siu metu Strasbourge pasakys
kalbą, kurioje taip pat bus ke
liami santykių su Rusija klau
simai. Anot A. Šleževičiaus, jo
paties pastangos pasikalbėti su
Rusijos ministru pirmininku
Viktoru Černomyrdin, nusiųsti
laiškai, kvietimas Rusijos nota
patvirtinti Lietuvos ir Rusijos
palankaus prekybos režimo
sutartį iki šiol likę be atsako.
Vietoj to Rusija ėmė vykdyti
gana agresyvią ekonominę poli
tiką su Baltijos šalimis: „Nuo
kovo 15 d. galioja Rusijos vy
riausybės nutarimas, reguliuo
jantis importą-eksportą su Bal
tijos šalimis, ir jis yra aki
vaizdžiai diskriminacinis", pa
brėžė premjeras.

laikotarpį. Tačiau beveik ket
virtadaliu padaugėjo sunkių
nusikaltimų. Per tris šių metų
mėnesius jų padaryta 1,776.
Labai aktuali problema — paaugliai. Vien tik Vilniuje
daugiau kaip 2,500 mokyklinio
amžiaus vaikų niekur nesimoko
ir nedirba, formuojasi nepilna
mečių gaujos. Nepilnamečiai ir
paaugliai vien šiais metais
Vilniuje ir jo apylinkėse įvykdė
160 nusikaltimų. Šiuos skaičius
išplėstiniame Vidaus reikalų
ministerijos kolegijos posėdyje
pateikė vidaus reikalų minist
ras Romasis Vaitekūnas.
Posėdyje kalbėjęs prez. A. Bra
zauskas akcentavo, kad pastebi
mai keičiasi nusikaltimų pobū
dis ir charakteris. Laisva rinka
pagimdė daug stambesnio mas
to korupciją, piktnaudžiavimą
tarnybine padėtimi, į pirmą
vietą iškėlė ekonominius nusi
kaltimus. Todėl dabar pagrin
dinis Vidaus reikalų ministe
rijos pareigūnų ir valstybės
uždavinys — sustiprinti ekono
minės policijos tarnybos, mokes
čių surinkimo ir kontrolės sis
temą. Visuomenėje turi būti
sukurta nepakantumo atmos
fera tiems, kurie nemoka mo
kesčių.

Nr. 68

Švytinti diena Lietuvos istorijoje buvo 1992 m. rusėjo 8 d., kai Maskvoje Lietuvos krašto ap
saugos ministras Audrius Butkevičius ir Rusijos gynybos ministras Pavel Grace v pasirašė Rusi
jos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos tvarkaraštį. Šiandien visų jų veikimo aplinkybės žymiai
pasikeitusios.

Rusija kurs bazes
kaimynų teritorijose

Rusijos prezidentas Boris Jel ministerijomis bei departa
cin balandžio 5 d. paskelbė nu mentais, „derėsis šiuo klausimu
tarimą, kuriuo pritaria Rusijos su NVS šalimis bei Latvija ir
gynybos ministerijos pasiūly išgautos sutartys turi būti
mui (patvirtintam Rusijos už suformuluotos atitinkamuose
sienio reikalų ministerijos) dokumentuose''.
kuriant karines bazes Nepri Balandžio 7 d., Lietuvos Sei
klausomų Valstybių Sandrau mo opozicijos vadas Vytautas
gos šalyse ir Latvijoje, „norint Landsbergis, komentuodamas
užtikrinti Rusijos Federacijos ir Jelcino potvarkį, Eltai įteik
nutarime išvardintų šalių sau tame pareiškime rašo: „Gaila,
Socialdemokratai pareiškė
gumą, taipogi ir naujų ginklų kad Rusijos prezidentas pri
nepasitikėjimą vyriausybe
bei karinės mašinerijos bandy verstas pritarti militaristinės
mus", rašoma nutarime.
valdžios reikalavimams. At
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5-6 dienomis kitoms Lietuvos
Lietuvos prezidentas sutiko nisterija ir kitomis suinte valstybių grupės, kurioje Rusi
Respublikos Seimo frakcijoms
būti
blaivybės draugijos „Baltų resuotomis Pusijos Federacijos ja tvarkosi kaip savo namuose.
oficialiai pateikė nepasitikėjimo
ainiai"
globėju. Su prašymu tap
Adolfo Šleževičiaus vadovau
jamos LDDP vyriausybės veikla ti „Baltų ainių" globėju į šalies
pagrindimą ir nepasitikėjimo vadovą kreipėsi kovo pabaigoje
vyriausybe pareiškimo projektą. vykusio III-ojo blaivybės drau
Socialdemokratų frakcijos va gijos suvažiavimo delegatai.
dovai su kitų frakcijų atstovais Prezidentui buvo įteiktas
aptaria parengtus dokumentus, laiškas.
Atsakomajame laiške Algir
konsultuojasi dėl tolesnės nepa
das
Brazauskas rašo, kad jis „ir
sitikėjimo procedūros Seime.
Vilnius, kovo 31 d. — Pernai,
protu, ir širdimi palaiko „Baltų būdamas Lietuvos Banko valdy iš jo 29% mokami į banko biu
ainių" draugijos idėjas bei bos pirmininku, Romualdas Vi džetą, 25% į jo atsargos kapita
Švietimo darbuotojai
veiklą, skirtą didžiam tautos sokavičius pavedė valstybės 20 lą, 10% į indėlių draudimo fon
reikalauja padidinti
blaivybės t i k s l u i " . Toliau milijonų litų paskolą žemės ūkio dą. Tad dividendams išmokėti
atlyginimus
prezidentas nurodo, jog jis su ir perdirbimo įmonėms adminis akcininkams lieka tik 4%, o
akcininkų virš 6,000.
Trečiadienį įvykusio Lietuvos dėkingumu bei atsakomybe pri truoti ,,Litimpex" bankui,
Kaltinamoji išvada teigia, kad
Švietimo darbuotojų profesinės ima pasiūlymą ir stengsis drau kuriame ir pats turėjo 200 litų R. Visokavičius nusižengė ir
sąjungos suvažiavimo priimtoje gijai padėti, kiek leis jėgos.
vertės akcijų. Naujoji LDDP tuo, jog pinigai, aplenkdami biu
Algirdas
Brazauskas
pratęsė
programoje reikalaujama nema
valdžia čia įžiūrėjo jo asmeniško džeto pajamų sąskaitą, pateko
žiau 12% valstybės pajamų skir Lietuvos prezidento Antano intereso konfliktą su valstybės tiesiog į „Litimpex" banko
ti švietimui. Be kitų dalykų su Smetonos prieš karą pradėtą interesu ir už šį „piktnaudžia korespondentinę sąe'-aitą. Įdo
važiavime buvo sprendžiama, tradiciją asmeniškai globoti vimą" atstatydino iš pareigų ir mu, į kokią sąskaitą jie dar
kaip atstatyti švietimo svarbu blaivybės sąjūdį.
iškėlė baudžiamąją bylą už žalos galėjo patekti, nes visais atve
mą, paskirstyti biudžetą, reor
valstybei padarymą. Šios bylos jais lėšos pirmiausia turi patekti
Šleževičius išvyksta
ganizuoti perkvalifikavimo ir
antrasis svarstymas įvyko kovo į banko korespondentinę sąs
Į Kuweitą
atestacijos sistemą.
30 d. Vilniaus antrajame teis kaitą, o tik po to į lėšų gavėjo
Sąjungos pirmininko Alekso
me. Teismą „Lietuvos aide" sąskaitą. Čia reikia pridurti, jog
Balandžio 9 d. ministras aprašo Aurelija Liauškienė.
Bružo teigimu, reikalaujama vi
pinigai, tik patekę į „Litimpex"
durinių mokyklų mokytojų pirmininkas Adolfas Šleževičius
Teisėjas E. Laužikas ilgai korespondentinę sąskaitą, buvo
atlyginimą pakelti iki 390 litų išvyksta į Kuweitą.
skaitė tardytojo G. Jasaičio su
Informuodamas apie būsimą rašytą ir, anot teisėjo, nežinia įdėti į sąskaitą Nr. 904 „kiti
už etatą, o aukštųjų mokyklų
kreditoriai" ir užpajamuoti kaip
dėstytojų be laipsnio — iki 410 kelionę, premjeras pasakė, kad kieno patvirtintą kaltinamąją Finansų ministerijos kreditiniai
maždaug prieš pusmetį specia išvadą. Taip ilgai skaitė, kad
litų.
ištekliai.
Švietimo darbuotojų profesi lus Kuweito fondas, remiantis buvo laiko pasverti kai kuriuos
Bene daugiausia kaltinta dėl
nės sąjungos komitetas sieks, kai kurių pasaulio valstybių teiginius. Pavyzdžiui, Romual to, kad 20 milijonų litų paskola
kad švietimo darbuotojų su ekonomikos plėtotę, pasiūlė Lie das Visokavičius kaltinamas buvo skirta per .,Litimpex"
aukštuoju išsilavinimu atly tuvai 50 milijonu dolerių leng tuo, kad turėdamas asmeninį
ginimas būtų 25%-30% didesnis vatinį kreditą. Lietuva pateikė interesą —jis ir jo šeimos nariai
už fizinį darbą dirbančių savo projektus, kuriems įgyven yra .,Litimpex" banko akcinin
asmenų vidutinį darbo atly dinti bus panaudojamos gautos kai — milijonus skyrė kaip tik
ginimą. Profesinė sąjunga lėšos. Tarp jų — gamtinių dujų per šį banką. Žinoma, kad „Lirūpinsis bedarbiais pedagogais, dujotiekio Lietuvos miestams timpex" banke buvęs Lietuvos
stengsis tvarkyti darbo aplin tiesimas. Galbūt, sakė prem Banko valdybos pirmininkas turi
Vilnius, kovo 29 d. (BNS) l
kybių sukeltų ligų gydymo bei jeras, dalį šio kredito bus galima 200 litų vertės akcijų, taigi iš valstybės biudžetą grįžo 95.8%
panaudoti ir naftos terminalo viso Šio „biznio" jis gaus 20
socialinių garantijų sistemą.
iš 20 milijonų litų kredito žemės
Būtingėje statybai.
centų dividendų. Sudėjus visos ūkio ir perdirbimo įmonėms, ku
„Kuweitas yra vienas iš di šeimos akcijas „uždarbis" bus
Nusikaltimų skaičius
rį pernai su vyriausybės žinia
džiausių
Pasaulio Banko finan šiek tiek didesnis — 3 litai 60
nebekyla
Lietuvos Bankas skyrė per ko
sinių donorų. Jo galimybės centų.
mercinį „Litimpex banką".
Kriminogeninė padėtis Lietu teikti kreditus yra labai svarios
O kiti akcininkai? Neuždirbo Kaip žinoma, šio kredito sky
voje stabilizavosi. Per pirmuo ir, jeigu Lietuva gautus kredi ir jie iš tų 20 milijonų litų kre rimas tapo formalia priežastimi,
sius tris šių metų mėnesius tus pradės rezultatyviai nau dito. Atskaičius valstybinius dėl kurios Romualdas Visoka
užregistruota 12,848 nusikal doti, galima tikėtis ir kitų mokesčius (15% akcizo) ir banko vičius pernai rudenį buvo nuša
timai, t.y. 18.8% mažiau negu finansinių injekcijų", teigė A. išlaidas, administruojant pa lintas nuo Lietuvos Banko pir
praėjusiais metais per tą patį Šleževičius.
skolą (60%) lieka pelnas, bet ir mininko pareigų, o vėliau at

„Asmeninio intereso"
siekdamas, Visokavičius
užsidirbo 3.60 litų

Tai politinė agresija, labai
panaši į Vladimiro Zirinovskic
pareiškimus".
Tačiau jau balandžio 7 d.
Reuter žinių agentūra infor
muoja, jog prezidento Boris
Jelcino raštinė išleido ati
taisymą, jog šis pareiškimas
buvo iškreiptas dėl „techniškų
klaidų" prezidentui Jelcinui
įteiktame Rusijos gynybos mi
nisterijos gerai paruoštame pa
siūlyme.
Jelcino atstovas spaudai Viačeslav Kostikov ketvirtadienį
pareiškė, kad minint Latviją
turėta galvoje tik Skrundos ra
daro stotį, dėl kurios jau yra
susitarta ketveriems metams.
Jis pareiškė: „Techninės klaidos"
paaiškinimas ... bus perduotas
diplomatiniais keliais".

V i l n i u s , kovo 30 d. —
Aukštesniųjų Rusijos parla
mento rūmų — Rusijos Federa
linės Tarybos pirmininkas Vladimir Šumeika kovo 28 d. pa
reiškė, jog reikia įkurti naują
sąjungą buvusių Sovietų Sąjun
gos respublikų, kurios 1991
metų gruodžio mėnesį sudarė
Nepriklausomų
Valstybių
Sandraugą.
Tačiau, kaip pabrėžė V. Šu
meika, naujoji sąjunga neturi
tapti buvusios Sovietų Sąjungos
atkūrimu. Jis paragino įkurti
centrinius NVS valdymo orga
nus, kurie įgalins NVS peraugti
į sąjungą.
Vladimir Šumeika, kuris taip
pat yra tarpparlamentinės NVS
asamblėjos pirmininkas, paskel
bė apie būtinybę sukurti buvu
sių Sovietų Sąjungos respublikų
glaudesne sąjungą po susitiki
mo Maskvoje su Kazachstano
prezidentu Nursuitan Nazarbajev.
Iš esmės V. Šumeika pakarto
jo buvusio Sovietų Sąjungos
prezidento Michail Gorbačev
mintis dėl glaudžios nepri
klausomų valstybių sąjungos
(ne sandraugos) sukūrimo.
Sąjungos sukūrimą
s u t r u k d ė pučas
Tokios sąjungos sutartį buvo
planuota pasirašyti 1991 metų
rugpjūčio mėnesj, tačiau šiuos
planus sugriovė pučas, kurio or
ganizatoriai siekė sustabdyti
buvusios Sovietų Sąjungos
irimą. Tačiau pučo žlugimas dar
labiau sustiprino centrinę
kontrolę ardančias jėgas, ir nau
jos sąjungos sukūrimas tapo ne
įmanomas. Praėjus keturiems
mėnesiams po pučo, trijų slavų
respublikų — Rusijos, Ukrainos
ir Baltarusijos — vadai pasirašė
susitarimą dėl Nepriklausomų
Valstybių Sandraugos.

banką, o ne per Valstybinį
komercinį ar Žemės ūkio
bankus. Kaip teigė Romualdas
Visokavičius „Lietuvos aidui"
duotame pasikalbėjime, tuo
metu minėtų bankų finansų pa
dėtis buvo itin sunki, (net 40%
negrąžinamų kreditų gulė ant
tų bankų pečių). Tai negi buvo
galima per tuos bankus skirti
kreditą, beveik žinant, kad jis
Kazachstano vadas sako,
nesugrįš.
kad laikas kurti Eurazijos
O per „Litimpex" banką žem
Sąjungą
dirbiams paskolinti milijonai (ir
ne tik jie) šiandien jau sugrįžo
Užpereitą savaitę Kazachsta
į valstybės iždą.
no prezidentas Nursuitan
R. Visokavičiaus teigimu, pa Nazarbajev Didžiojoje Britaniioskyrus per „Litimpex" banką
tuos 20 milijonų litų, iš to paties
Lietuvos Banko pelno į Žemės
ūkio banką buvo nukreipta 50
milijonų litų.
R. Visokavičius, paklaustas,
ar būdamas Lietuvos Banko val
dybos pirmininku, vėl skirtų
tuos 20 milijonus litų per „Litimpex" banką, atsakė, kad
rinktųsi, kaip ir tada, tik pati
kimą banką. Neskirtų nei per
Valstybinį komercinį (šiandien
turintį apie 30% beviltiškų,
nesugrįšsiančių kreditų), nei
per Žemės ūkio banką (jame
tokių kreditų apie 15%).

Visokavičiaus skirta paskola
jau sugrąžinta
leistas.
„Litimpex bankas" pranešė,
kad iki kovo 29 d. į biudžetą
įmokėti 20,516,724 litai. Tai 19,156,925 litai kreditinių
išteklių ir 1.359,799 litai
palūkanų.
Kaip žinoma. Visokavičiui iš
kelta baudžiamoji byla, kurioje
jis kaltinamas žalos valstybei
padarymu. Antrasis bylos svars
tymas Vilniaus antrajame teis
me tęsiamas kovo 30 dieną.

je pareiškė, jog NVS išlaikė
laiko išbandymą, tačiau atėjo
laikas- ją reformuoti j stabiles
nę sąjungą.
Antrosios pagal teritoriją bu
vusios Sovietų Sąjungos respub
likos prezidentas Nazarbajev,
skaitydamas paskaitą karališ
kajame Didžiosios Britanijos
Tarptautinių santykių in
stitute, pasiūlė vietoj NVS
įkurti sąjungą, kurioje būtų
mažiau narių, tačiau ji būtų
stabilesnė. I šią sąjungą, Nazar
bajev nuomone, neturėtų patek
ti konfliktus turinčios šalys. Jis
leido suprasti, jog kalba apie
Armėniją ir Azerbaidžaną, ku
rios kariauja dėl Kalnų Karabacho.
Kazachstano prezidentas nau
jąjį darinį siūlo vadinti Eurazi
jos Sąjunga. Jo nuomone, šios
sąjungos pagrindą galėtų suda
ryti Rusija ir Kazachstanas.
Atsisakytų spręsti
konfliktus jėga
Jis konkrečiai nenurodė,
kurios šalys galėtų sudaryti
Eurazijos sąjungą, tačiau.
Nazarbajev nuomone, jos turėtų
atsisakyti spręsti konfliktus
jėga, pažadėti gerbti kitų
valstybių teritorinį vientisumą
bei sienų neliečiamumą, taip
pat laikytis tarptautinės teisės.
Pasak prezidento Nazarbajev,
naujoje sąjungoje konfliktus
padėtų spręsti bendros taikos
palaikymo pajėgos, o pati sąjun
ga turėtų tapti saugume regio
ne garantu. Rusija anksčiau
pareiškė norą imtis taikdarės
funkcijų buvusioje Sovietų
Sąjungos teritorijoje, tačiau
kitos buvusios sovietinės
respublikos pareiškė dėl to
protestą.
Nursuitan Nazarbajev kriti
kavo Rusiją dėl to, jog ji neturi
tiksliai apibrėžtos užsienio
politikos ir kad ji dažnai keičia
si nuo padėties šalies viduje.
„Ar tikiuosi, jog laikai, kai
viena šalis netikėtai pareikš
davo, jog turi gyvybiškai
svarbių interesų kitos šalies
teritorijoje, pasibaigė", pasakė
Kazachstano prezidentas.

3uvea Lietuvos Banko valdybos pirmininką? Romualdas Visokavičius
'deSinėje) pr.r teisino rūmu iki rytdienos atsisveikina su savo advokatu K.
Lipeika.

Kreditų kol kas negrąžino žu
vininkystės įmone „Baltija" ir
„Uteno* pienas", nes dar ne
atėjo jų grąžinimo terminai. Kai
kurios įmonės kol kas nesumo
kėjo palūkanų, kur.a >uma sie
kia 190.000 litų.
Pasak „Litimpex banko" pra
nešimo, sugrąžinus visus kre
ditus ir palūkanas, valstybės
biudžetas gaus 3.3 milijonus litų
pajamų.

KALENDORIUS
Balandžio 8 d.: Velykų penk
tadienis: Valteris, Dionyzas, Ju
lė. Girtautas. Matą. Lietuvos
bažnytinė provincija įsteigta
1926 metais.
Balandžio 9 d.: Velykų šeš
tadienis: Marija, Akacijus, Kleo
pas. Aurimą, Dalia.
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JAV
$90.00
$50.00
$30.00
tinento krepšinio vadovai į tai mininkas, Ramūnas Morkūnas ir Audrius Vaidila.
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $100.00 $55.00
$35.00
reaguos. Savaime aišku, yra ir
Nuotr. Sig. Krasausko
Tik šeštadienio l a i d a :
labai trumpas laikas ir kliūčių
JAV
$50.00
$35 00
$25.00
Š. Amerikos lietuvių jaunučių važiavimo n u t a r i m u , yra
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $55.00
$35.00
$30.00
tam pasiruošimui.
TORONTO „AUŠROS" KLUBO
krepšinio pirmenybės artėja. priskirta ir jaunių B klasė. Per
Užsakant i Lietuvą —
Kaip teko sužinoti, pirmojo
Kaip žinome, jos įvyks š.m. nai jaunių B pirmenybės vyko
Oro paštu
$500.00 $250.00
SUSIRINKIMAS
„Dešimtuko" turnyro laimėjimo
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
balandžio 23-24 d. Clevelande. pagrindinių 43-jų žaidynių metu
„Aušros" klubo pirmininkui Malinauskas ir Berry Wilkindovana, buvusi a.a. Leono Bal
Paprastu paštu
$100.00
$55.00
Rengia — Clevelando LSK „Žai New Yorke. Laimėjo — Ha
Tik šeštadienio laida
$55.00
$35.00
trūno apsaugoje, dabar yra su Kazimierui Šapočkinui dėl son. Lapkričio 7 dalyvauta bal
bas". Varžybos vyks 4-se kla miltono „Kovas".
grąžinta į Lietuvą ir jos kopija pablogėjusios sveikatos iš veik tiečių plaukimo pirmenybėse
sėse pagal žaidėjų amžių: B
P a p r a s t a i y r a mėgstama bus įteikta šį jubiliejinį turnyrą los išsijungus, buvo p r i Toronte, kur „Aušros" plau
klasė — gimę 1978 m. ir jau pranašauti laimėtojus. Nors
• Redakcija straipsnius taiso
laimėjusiems. Tai buvo, jei gerai brendęs laikas šaukti susi kikams vadovavo Ilona Sma• Administracija dirba kasdien
savo nuožiūra. N e s u n a u d o t ų
nesni, C — gimę 1980 m. ir dažniausiai
pranašystės prisimenu, originalus vieno me rinkimą, kad aptarti visus lenskienė.
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
jaunesni. D — gimę 1982 m. ir neišsipildo, tačiau gi galima
Rimas Miečius kalbėjo ir apie
nininko paveikslas. Aš manau, sportą liečiančius reikalus ir
nedirba.
tik iš anksto susitarus Redakcija
jaunesni ir E — gimę 1984 m. ir bandyti spėlioti, kad Čikagos
• Redakcija dirba kasdien nuo
už skelbimų turinį neatsako.
kad jo ir mažesnes kopijas gauti išsirinkti naują klubo vadovybę. „Aušros" ruošimąsi dalyvauti
jaunesni.
„Lituanica" laimės B klasės būtų įdomu ir dar išlikusiems tą
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
Skelbimų kainos prisiunčiamos
Susirinkimas buvo sušauktas 1994-jų metų ŠALFASS-gos var
gavus prašymą
Paskutinėmis žiniomis j a u čempionatą, Clevelando „Žai
pirmąjį turnyrą laimėjusios kovo 13 d. Prisikėlimo parapijos žybose. Vasario 11-12 d. Hamil
užsiregistravo dalyvauti 22 bas" — C, Hamiltono „Kovas"
Kauno KTK komandos na muzikos studijoje. Dalyvavo tone jau žaista senjorų krepšinio
komandos: 5 B klasėje, 7 — C, D. ir E.
riams. Iš jų, bent kiek aš žinau, aktyvieji darbuotojai, sporto pirmenybėse, kuriose laimėta
5 — D ir 5 — E. Tikimasi dar
Pilnas informacijas žaidynių Lietuvoje dar yra (ir gal dar šakų vadovai ir klubo dvasios antroji vieta. Greta kalendori dininkas, Dona Smalenskienė —
LIETUVOS ČIUOŽĖJAI
tėvų
komiteto
pirm.
ir
Lina
kelių komandų iš vėluotis reikalu gauna visi užsiregist
9-JE VIETOJE
ateis ir šio turnyro pasižiūrėti) vadas, Prisikėlimo parapijos nių ŠALFASS-gos varžybų, šiais
Kuliavienė
jos
padėjėja,
Elizie
linkusių klubų. Šios varžybos ravę klubai. Reikalui esant,
Stepas Butautas, Vincas Serce- klebonas kun. A u g u s t i n a s metais, rugsėjo mėnesį, yra jus Šlekys — rėmėjų būrelio va Kovo antroje pusėje Chiba,
tikrumoje yra dalis 44-jų Š. prašoma kreiptis į varžybų va
Japonijoje, vykusioje čiuožimo
numatoma su „Aušros" vyrų
vičius ir A. Lukošaitis. JAV dar Simanavičius. OFM.
dovas, kun. Augustinas Sima- varžybose dėl pasaulio čempio
Amerikos lietuvių sporto žai dovą, LSK „Žaibo" pirmininką
Susirinkimą pradėjo ir jam krepšinio komanda vykti į
yra Alis Norkus, o Kanadoje
navičius,OFM — dvasios vadas, nato, dalyvavo ir Lietuvos ledo
dynių, kurių pagrindinė dalis, Vidą Tatarūną, 18202 Windpirmininkavo
klubo vicepir Australiją, kur rengiamos žai
Jonas Paransevičius ir Rimas
ois „Aušros" metinis narių
apimanti krepšinio (vyrų, ward Rd., Cleveland, OH
Bagdonas. Leonas Baltrūnas ir mininkas Rimas Miečius. Sek dynės „World Masters Gamės". susirinkimas buvo gausus savo šokėjai Povilas Vanagas ir
moterų ir jaunių A), tinklinio, 44119. tel. (216) 486-7916. Fax:
Kalbėta apie ruošimąsi V-sioms nutarimais ir planais, kaip Margarita Drobiazko. Penkta
Eugenijus Nikolskis jau mirę. O retoriavo Lina Kuliavienė.
ledo ritulio, lauko teniso, stalo 216-486-5881. Taipogi informa
Pirmininkaujantis,
pristatęs
PLS žaidynėms Lietuvoje, ku ateityje klubo veiklą gerinti ir dienį, kovo 25 d. vykusiose fi
kur Jonas Kučinskas ir Zigmas
teniso ir kėgliavimo pirmenybes cijas galima gauti pas Algirdą
darbotvarkę, pakvietė iždo rios numatytos 1995 m. „Auš ją plėsti. Linkėtina tik sėkmės. nalinėse šokio varžybose Lietu
Balkevičius, tai jau nežinau.
vyks gegužės 27-30 d., Detroite. Bielskų 216-486-0889, ar pas
vai atstovaujanti pora buvo 9-je
Taip pat nežinau ar iš „Gran reikalais pasisakyti Arūną ra" numato į jas siųsti moteris
Sig. K. vietoje.
Žaidynės vyks 4-se salėse. A r ū n ą Apanavičių 2 1 6 Morkūną.
Paaiškėjo,
kad
finan
krepšininkes, organizuoti kartu
dies" komandos, kuri tada irgi
Pagrindinė vieta bus Dievo Mo 531-6995.
finalą pasiekė, bet pralaimėjo sinių sunkumų esama. Rėmėjai, su Hamiltono „Kovu", gal ir
tinos lietuvių parapija, kur šeš
amb prieš KTK, Lietuvoje dar kas kaip lietuviškosios institucijos,
K a b . tol. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0
„Vyčių", bendrą vyrų krepšinio
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
tadienį žais D klasė, o sekma
V
I
D
AS J . NEMICKAS, M.D.
yra išlikę. O kur finalines rung bankeliai, Kanados fondas ir kt. komandą.
4647 W. 103 St., Oak L a w n , IL
dienį vyks visų klasių finalai.
K
A
R
D
I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS
„Aušros" A. klasės krepši
tynes teisėjavęs V. Proscevičius, savo skiriamomis aukomis tik
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
7 7 2 2 S. Kedzie A v a . ,
Taipogi Dievo Motinos parapi
ŠACHMATININKŲ
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
kartu buvęs ir LGSF krepšinin palaiko šio lietuviško sporto ninkai sėkmingai žaidžia vieti
Chicago, III. 60652
joje šeštadienio vakare bus spor
DĖMESIUI!
prieinamą kainą. Pacientai priimami
klubo veiklą. Žinoma, susidaro nėje York, o veteranai, Missiskas?
, absoliučiai punktualiai. Susitarimui
tininkų susipažinimo pobūvis, o
P r i m e n a m e šachmatinin
Nežinau ar kuris kitas iš pajamų iš nario mokesčių, tėvų saugos lygose. S a jaunučiai?
CardTac Olagnosls, L t d .
(kalbėt angliškai) t a i . 708 4 2 2 8 2 6 0
sekmadienį, po l i e t u v i š k ų
:
kams, kad balandžio 11d. yra išeivijoje gyvenančių KTK ko komiteto pastangomis „sužve krepšininkais dirba treneriai M
a
r ų u e t t e Medlcal Bulldlng
•***>
pamaldų, vyks pietūs žaidy
S I 32 S. Kedzie
formalus dalyvių registracijos mandos narių į šį turnyrą vyks jotų" įplaukų ir specialaus Ramūnas Underys ir Steponas
nėms paremti. Žaidynių tvarka
C h i c a g o , IL 60629
klubo
fondelio,
kuriam
jau
eilė
Ignatavičius,
o
tinklininkėms
terminas 1994 m. Š. Amerikos ar ne, bet, bent šiuo metu, aš
DALIA E. CEPELE, D.D.S.
T a i . (312) 436-7700
raštis, salių adresai ir kitos
""]
DANTŲ GYDYTOJA
lietuvių šachmatų pirmeny galvoju ten v y k t i . Savaime metų vadovauja veteranas Eli vadovauja Gina O'Flanagan.
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
detalės bus skelbiama vėliau.
A
7915 W. 171st
Pasiūlyta sudaryti komitetą
bėms, kurios, š.m. balandžio aišku, praėjo jau 50 metų, ir ziejus Šlekys.
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
Jaunučių krepšinio pirme
I \)
TlrHay Park, IL 6 0 4 7 7
Praėjusių 1993 metų klubo lėšų telkimo vajui. Vajaus koor
16-17 d., v y k s Marąuette mūsų galvosenos ir gyvenimo
(708) 614-6471
nybės atskirai nuo pagrindinių
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Park Fieldhouse, 6700 South sąlygos pasikeitė, bet aš manau, sportinės veiklos apžvalgą dinatoriumi išrinktas Arūnas
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
žaidynių buvo pirmą kartą pra
Kedzie A ve., Chicago, IL.
kad laikas nuo laiko mūsų min padarė Rimas Miečius. „Auš Morkūnas. Pasisakyta, jog
vestos pernai Detroite. Jos vyko
N a m ų (70S) 584-5527
Kab. 312-735-4477;
Registracija atliekama pas Pra tyse prisiminimų žarijėlė vėl ros" sportininkai dalyvavo kiek reikėtų klube atgaivinti stalo
Re*. (708)246-0067; arba (708)246-6581
C, D ir E klasėse. Dalyvavo viso
DR.
ALGIS PAUUUS
vienos sporto šakos, ŠALFASS- tenisą, kuris savo laiku Toron
ną Šalkauską, turnyro vadovą, sužėri.
ORTOPEDINĖS
LIGOS
DR.
E.
DECKYS
18 komandų. C klasėje, daly
10707 South Keating Ave.,
Aš pernai Kanados ir JAV lie gos rengiamose metinėse žaidy te buvo labai iškilus su visa eile
CHIRURGIJA
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
vaujant 5 komandoms, laimė
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
6 1 3 2 S . Kedzie. Chicago, I I I .
Oak Lwn, IL 60453. Tel. (708) tuviškoje spaudoje paprašiau nėse. Kėglininkai varžėsi Cle žaidėjų (trys seserys Nešukaitojais išėjo Detroito „Kovas",
EMOCINĖS
LIGOS
T a i . (312) 925-2670
423-5289.
tame pirmajame „Dešimtuko" velande vasario 6, slidininkai, tytės, Sabaliauskaitė, Plučaitė,
CRAVvFORD MEDICAL BUILDING
1185 Dundee A v e . , Elgin, III. 6 0 1 2 0
finale įveikęs Čikagos ASK
Pavėlavusieji prašomi skam turnyre dalyvavusius, tai yra, vasario 27 Holliday Valley, NY. Klevinas ir kt.), kurie varžy
6449 So. Pulaski Road
T a i . (708) 742-0255
„Lituanicą" 50-48. D klasėje iš
Valandos pagal susitarimą
ne vien tik KTK, bet ir visų Senjorų krepšinio t u r n y r e davosi net pasaulio stalo teniso
binti P. Šalkauskui telefonu.
Valandos pagal susitarimą
7 komandų viršų paėmė Cleve
ŠALFASS-gos Šachmatų dalyvavusiųjų komandų žaidė Clevelande vasario 28-29 d. pirmenybėse. Susirinkimo daly
DR. A. B. GLEVECKAS
lando ..Žaibas'", finale susido
DR. L. D. PETREIKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
komitetas jus, o kartu ir žiūrovus, atsiliep iškovota antroji vieta. Su ke viai tam labai pritarė. Vienbal
DANTŲ GYDYTOJA
rojęs su Čikagos ASK „LiSPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
ti. Bet iki šiol girdėjau tik iš liomis komandomis dalyvauta siai nutarta kreiptis į veteraną
9055
S.
Robertą
R d . , H i c k o r y Hllls, IL
3900
W
M
St.
Tai.
(708)
4224101
tuanica" 45:16. E klasėje žaidė
Valandos paaal susitarimą
Jono Motiejūno, ASK, dabar gy jaunučių krepšinio t u r n y r e Joną Nešukaitį ir kviesti jį im
i mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
RAKETBOLO
6 komandos, kur Hamiltono
Pirmd 3 v p p.-7 v v antrd 12:30-3 v p.p.
T a i . (708) 598-4055
venančio Prescott mieste, Arizo Detroite, balandžio 24-25 d. tis iniciatyvos pradėti stalo
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p.,
PIRMENYBĖS
„Kovas" neturėjo vargo pasi
Valandos
pagal susitarimą
nos valstijoje, JAV; iš Jurgio Gegužės 29-31 dalyvauta meti teniso mokyklą su jaunučiais.
penkt ir Sostd 9 v r -12 v.p.p.
Pakartotinai primename, kad
glemžti čempionatą, finale
Žinias apie klubo veiklą
•132 S. Kadzl* Av«., Chicago
Likanderio, iš Kankakee mies nėse didžiosiose ŠALFASS-gos
DR. FRANK PLECKAS
įveikdamas Toronto „Aušrą" 1994 m. Š. Amerikos lietuvių
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441
žaidynėse
New
Yorke
su
vyrų
ir
spaudai,
Prisikėlimo
parapijos
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
to, Illinois valstijoje, JAV. Jis,
raketbolo pirmenybės vyks
27:18.
DR. K. A. JUČAS
Tikrina akis. pritaiko akinius
nors pats už Tauragės „Taurą" moterų krepšinio bei tinklinio biuleteniui ir „Tėviškės žibu
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
2618 W . 71 st St.
Anksčiau, metinėse žaidynėse š.m. balandžio 16 d., šešta nežaisdamas, bet, gimęs ir komandomis. Pasiekta laimėji rių" sporto skyriui sutiko teikti
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
T
a
i . (312) 737-5149
dieni,
Severna
Park
Racprieauglio krepšinio varžybos
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
augęs Tauragėje, to turnyro mų. Rugpjūčio 28-29 dalyvauta Ramūnas Underys.
Vai pagal susitarimą
quetball
Club,
8614
Veteraną
buvo vykdomos tik jaunių A, B
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St
Sudaryta nauja klubo vado
metu studijuodamas Kaune, Wasagoje 3 Pitch Softball tur
ir, kartais, C klasėse. D ir E H wy, Millersville, Maryland. aišku, palaikė „savo" komandą, nyre. Rugsėjo 11-12 Burling- vybė: Rimas Miečius - pirmi
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v
DR. JOVITA KERELIS
T e l . (708) 448-1777
klasės į žaidynių programą (Pietinis Baltimorės priemies kurioje žaidė jo draugai; ir iš tone, Ont., lengvosios atletikos ninkas, Gina O'Flannagan, Ra
Dantų Gydytoja
tis).
Tel.
410-967-0980.
3315 W 55th St.. Chicago. IL
pirmą kartą buvo įtrauktos
Vytauto Grybausko, Telšių baltiečių ir ŠALFASS-gos pir mūnas Underys ir Berry WilDR. LEONAS SEIBUTIS
M
(312)476-2112
Formalus dalyvių registraci
1992 m., 42-se žaidynėse To
INKSTŲ
PŪSLĖS IR PROSTATOS
menybėse
„Aušra"
laimėjo
dau
kinson
vicepirmininkai,
kartu
„Džiugas", dabar Daytona
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL.
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
ronte, kur Hamiltono „Kovas" jos terminas yra balandžio 9 Beach mieste, Floridos valstijo giausia medalių ir buvo di būdami tinklinio, krepšinio ir
Tai. (708) S98-8101
6 1 3 2 S . Kedzie
išėjo abiejų klasių laimėtoju. C d., pas turnyro vadovą Vincą je, JAV. Aš jiems esu labai džiausia grupė dalyvių skai leng. atletikos sporto šakų
Vai pagal susitarimą
Vai ' antr 2-4 v.p.p ir ketv 2-5 v p p
klasės čempionatą tais metais Dūlį, 616 Cedarwood Lane, dėkingas. Žinau, kad išeivijoje čiumi. Šių pirmenybių varžy- vadovai. Irena Wilkinson — sek Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159
š e š t d pagal susitarimą
Crownsville, MD 21032. Tel.
laimėjo Detroito „Kovas".
Vizitai apmokami Medicare
yra ir daugiau tame turnyre binę dalį tvarkė aušriečiai Algis retorė, Arūnas Morkūnas — ižDR. P. KISIELIUS
Kabineto t e l . (312) 7 7 6 - 2 8 8 0
Pagal priimtą prieauglio kla 410-987-5275. Fax: 4 1 0 - dalyvavusių, bet suprantu gy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Namų 708-448-5545
381-3758.
sėms terminologiją, A ir B
1443 So. SOth A v a . , Cicero
venimą ir žinau ne visada esantį per ano laiko ištisas rungtynes. kad jis, tarp kitų pasižymėjusių
Priklauso Holy Cross ir
Pavėlavusieji skambinkite V.
Kasdien 1 iki 8 v v
klasių žaidėjai
vadinami
norą atsiliepti.
Palos Community ligoninėms
Aš surinktas ir gautas žinias Lietuvos sportininkų, savo
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai p p
jauniais, o C, D ir E — jaunu Dūliui telefonu ar siųskite savo
Man buvo malonu ir įdomu persiunčiau į Lietuvą, gal jie ten laiku buvo žinomas kaip vienas
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
čiais. Prie šių metų jaunučių registraciją faksu.
DR. PETRAS V. KISIELIUS
per Stepą Butautą gauti to pir kokiame leidinyje panaudos. Gi iš geriausių krepšininkų,
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
amb.
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS
pirmenybių. ŠALFASS-gos su
mojo „Dešimtuko" turnyro re čia, Šiaurės Amerikos skaity trenerių ir sporto darbuotojų
Kalbame lietuviškai
gydymas bei chirurgija
6165 S. Archer Ave. (prie Austm)
zultatus, ir, nors ir ne visai tojams, netolimoje ateityje, dar Lietuvoje, tuometinėje Sovietų
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Valandos pagal susitarimą
Tai. 312-585-1955
' pilnus, dalyvavusiųjų komandų prieš tą jubiliejinį turnyrą, Sąjungoje ir pasaulinėje plot
Tai. (312)585-7755
172
Schlller
St.,
f
Imhurat,
IL
60126
sąstatus. Turiu prisipažinti, kad tikiuosi sudėti savo mintis, mėje. Visų jį pažinojusių vardu
708 941 2606
Futbolas
Čikagoje
ARAS ŽLIOBA. M . D .
jau daug ką buvau pamiršęs, įjungiant ir turimus duomenis, sveikinu Stepą Butautą sąryšyje
Valandos pagal susitarimą
AKIŲ CHIRURGIJA
net, kad ir tas turnyras buvo ir nusiųsti sporto skyrių redak su tuo taip reikšmingu jo įver
Vakarais >r savaitgaliais tel 708-834-1120
AKIŲ LIGOS
PIRMENYBIŲ RUNGTYNĖS
dviejų minusų sistema... kad toriams tai panaudoti jo nuo tinimu ir linkiu sėkmės jo ir
Good Samarltan Medlcal CenterDR.
S.
LAL
Šį sekmadienį, balandžio 10 Lemonte, Lietuvių centre, prieš tame turnyre dalyvavo tik žiūra. Manau, kad, nors ir po dabartiniame ir ateities sporto
Naaervllle Campus
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
1 0 2 0 E. Ogden A v e . , Sulte 3 1 0 ,
24S4 W. 71 st Street
d., visos Metropolitan lygos ko vokiečių komandą „Green- devynios komandos, nes, man tiekos metų, to pirmojo turnyro bei visuomeniniame darbe!
Napervllle IL 6 0 5 6 3
(312)434-2123
mandos pradeda pavasario rato White". Pradžia 3 vai. po pietų. rodos, Marijampolės „Sudūva" dalyviams ir žiūrovams vis tiek
Tikiuosi ir linkiu, kad ši
Pirm
2-7
Antr
ir
Tat. 7 0 8 - 5 2 7 0 0 9 0
neatvažiavo. O ir tie rungtynių bus įdomu pasiskaityti ir prisi 50-ties „Dešimtuko" jubiliejinė
pirmenybes, kurios turi būti Rezervas žais 1 vai.
ketv 9-12 Penkt 2-7
Valandos pagal susitarimą
užbaigtos iki World Cup — Pa
šventė praeis sėkmingai ir, su
Sunku būti pranašu savame rezultatai... Kaip kad pavyz minti senus laikus.
Kab. tai. (312) 585-0348.
K a b . t a i . (1-312) 580-3106
saulio taurės varžybų, kurių kieme, tad apie perspektyvas nė džiui Telšių „Džiugas" laimėjo
Neseniai sužinojau, kad Vasa nostalgija širdyje, dar norėčiau
Rez. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3
N a m ų (70S) 381-3772
atidarymas vyks Čikagos Sol- neužsiminsiu. Pagyvensim - pa prieš Šiaulių „Šarūną" 12:7 (!), rio 16 šios dienos proga Stepas visiem? pirmojo „Dešimtuko"
DR. FRANCIS MAŽEIKA
DR. PETRAS ŽLIOBA
dier Field stadione birželio 17 matysim. Oro pranešėjai, jei o finalinėse rungtynėse KTK Butautas Lietuvoje buvo ap turnyro dalyviams ir žiūrovams
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dieną.
4255 W. 63rd St.
galima jais tikėti, kalba apie 60 .sutriuškino" „Grandį" 33:23... dovanotas Lietuvos Didžiojo pasakyti: „Iki pasimatymo Kau
S74S Weat 63rd Street
Vai
pagal
susitarimą pirm ir ketv 12-4
Šiais
laikais
tai
per
pirmą
ne!
Vai pirm, antr . ketv ir penkt 3-6;
Kunigaikščio Gedimino 5-jo
Pirmąsias rungtynes „Litua- laipsnių temperatūrą.
6 9 antr 1? 6 penkt 10 12 1 6
šeštadieniais pagal susitarimą
Rimas Bagdonas
nica-Liths" žais n a m u o s e ,
J.J. ketvirtį daugiau sumėtoma, nei laipsnio ordinu. Nėra abejonės,
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APŽVALGA

JAUNUČIŲ KREPŠINIO
ŽAIDYNĖS ARTĖJA

, RUSIJOS PRAMONĖ
ARTĖJA PRIE CHAOSO
IGNAS MEDŽIUKAS

Nedarbas ir streikai
Nors neoficialiai bedarbių
skaičius Rusijoje parodomas 2%
bet čia neįskaitomi tie darbi
n i n k a i , kurių d a r b o v i e t ė s
nepajėgia mokėti atlyginimų ir
kurie yra „laikinai" atleisti su
daliniu atlyginimu arba be jokio
atlyginimo. Tarptautinė darbo
organizacija prie Jungtinių
Tautų, esanti Genevoj, Šveicari
joje, skaičiuoja, kad Rusijoje yra
10 milijonų bedarbių, ir tas
skaičius vis didėja.

VAKARYKŠČIAI VILKAI
PERSIRENGIA
AVINĖLIAIS

bių fabrikų pritrūko pinigų,
todėl vartoja kapitalistinės sis
temos priemones: atleidžia dar
bininkus ar sustabdo nepel
ningą gamybą.
Iš tikrųjų iki šiol dar nedaug
fabrikų užsidarė, nes kiti dirb
tinai vengia atleidinėti dar
bininkus. Bet Rusijoje tai
reiškia, kad daugelis žmonių tik
teoretiškai dirba ir gauna atly
ginimus. Neaišku, kaip ilgai
tokia situacija gali tęstis, bet
paskutiniuoju metu pastebėta,
kad „laikinų" fabrikų sustojimų
ir darbininkų „atostogų" per
paskutiniuosius du mėnesius la
bai padažnėjo. Ir tai ženklas,
kad Rusija įžengė į naują eko
nominių sunkumų periodą ir
jai gresia ekonominio gyvenimo
chaosas.
Gamybos sumažėjimas jau
anksčiau buvo pastebėtas, kai
Rusijos fabrikai nesėkmingai
stengėsi surasti naujas rinkas.
Pažymėtina, kad tik nedauge
liui jas pavyko surasti, ypač
užsienyje. Kiti sugebėjo pertvar
kyti savo gamybą, prisi
taikydami prie pirkėjų reikala
vimų. Bet daugelis tik laukė ir
tikėjosi pageidaujamų pasikei
timų, sumažindami darbo
valandas, mažindami gamybą.
Bet skolos vis augo. Daugelis
nustojo mokėti sąskaitas ir
mokesčius, nes jų klientai,
įskaitant Rusijos valdžią, nusto
jo jiems mokėti už gaminius.
Tokių skolų dabar priskaitoma
apie 10 bilijonų dolerių.

ŠEKIT PASKUI MANE
JURGIS JANKUS
19
— Viena bėda, kad ir mes ne amžini, — pasakė, bet
vyras staiga pasuko kalbą į kitą pusę. Jis pasiėmė kėdę,
atsisėdo tiesiai prieš Skirpstūną, alkūnėmis pasirėmė
į kelius. Dabar abiejų akys galėjo žiūrėti tiesiai j vienas
kito.
— Ar žinai, kad tamstos ieškojom?
— Žinau, kad kažin kas ieškojo, bet ne tam čia
atėjau. Ne pasiduoti.
— Tą ir mes žinom. Jie ir mūsų klausinėjo.
— Uždaryti?
— Turbūt. Kitaip jie nemoka.
„O jūs ir neuždarę mokat", — nulėkė mintis, bet gar
šiai nepasakė. Vyras, lyg išgirdęs Skirpstūno mintį, tarė:
— Mes tik labai norėtumėm sužinoti tą paslaptį,
kurią įdėjai į tą savo drožinį, kurį čia atsivežėm.
— Paslaptį?
— Kitaip nemoku pasakyti. Jis mums Čia daug
rūpesčio pridarė. Sakiau, jeigu būčiau žinojęs, tai nė pirš
tų nebūčiau kišęs.
— Kokią paslaptį? Jokios paslapties nežinau ir
jokios negalėjau įdėti. Kokia ta paslaptis?
— Gal negeras žodis, bet kito nepagavau. Gal užtai
sas koks. Kokį užtaisą įdėjai, kad visus mus, ne tik mus,
bet net saugumo specialistus, iš proto varo. Padarei kokį
išradimą, kokio dar niekas niekur nėra išradęs?
— Nesuprantu. Jokio išradimo nesu padaręs. Tik
tiek, kad jį padirbau iš tos pačios šiekštos, iš kurios dar
mano senelis visą kryžių padarė.

— Tai kodėl jis dingsta ir vėl atsiranda?
— Visas kryžius?
— Ne. Tik nukryžiuotasis.
— Eik, tamsta, eik. Kaip jis gali dingti. Man irgi
dingo ir šventas Jonas, ir tas, kurį rankoj turiu, bet
šventą Joną rado išmėtytą ant kelio, o tas čia atsirado.
Gal kas tyčia paima ir vėl atneša.
— Mes irgi galvojom, bet ne taip. Niekas nepaima,
niekas atgal neatneša. Jis pats dingsta ir vėl atsiranda.
— Tikrai?
— Kitaip nė būti negali. Matai, tamsta, čia yra
žmonių, kurie matome ir žinome, kad anksčiau ar vėliau
visą kraštą nuvalys, numelioruos, anot tamstos, viską
sulaidos. Žemę paliks be veido. Be praeities. Gal net patį
vardą nutrins, kaip Mažojoj Lietuvoj. Ką pasodins, tie
ir savo vardą atneš. Bus viena ir nepadalinama šalis.
Žinau, kad tamstai gali būti sunku mūsų pastangas
suprasti, bet mes stengiamės nors surašyti, nors
sukataloguoti, nors nufotografuoti, kad krašto šaknys
kur nors liktų, jeigu kada nors, jeigu kas. Kai kurie dir
bam net naktimis. Vienas toks bendradarbis man ir
pranešė, kad Nukryžiuotasis dingo. Atlėkiau. Nėra.
Viskas yra. Vinys savo vietose. Visos. Mėginau ištraukti,
net nejuda. Pranešėm saugumui. Tie atsiuntė vieną. Tas
pasidairė, sako, kad dėl tokio nieko nėra ko skubėti.
Ateis rytoj. Taip ir palikom. Rytą ateinu kiek anksčiau
ir savo akim netikiu — Nukryžiuotasis kabo, lyg
niekieno nebuvo net paliestas. Apžiūrėjau vinis, jokio
įdrėskimo, jokio ženklo, kad buvo trauktas. Net traukti,
rodos, nebuvo kaip.sukaltos ligi pat rankų ir kojų. Net
į medį įmuštos, kad būtų lygiai.
— Išgręžęs skylutes, visada pradžią pragremžiu
plačiau vinies galvutei.
— Taigi. Pamėginu numauti, bet nė iš vietos. Taip

Mirusiems vizų

ONA VOVERIENĖ

Moralės politikoje neigimas visai neatsitiktinis reiškinys
šiandien Lietuvoje valdančios
Kaip rašo užsienio spauda,
partijos praktikoje. Tai logiškas
Rusijos ekonominis gyvenimas
tęsinys to vulgaraus marksiz
eina blogyn. Sibiro naftos lau
mo-leninizmo, kurį paveldėjo
kuose 15,000 darbininkų dirba
uolūs
jo mokiniai iš partijos
žymiai trumpesnes valandas,
istorijos ir vadinamojo dialek
nes nėra pinigų apmokėti jiems
Darbininkų streikai, anksčiau
tinio
materializmo studijų, iš
už darbą. Trumpesnes valandas
negirdėti Sovietų Sąjungoje,
savo
sparčių
disertacijų apie jau
dirba ir audimo fabrikai, o kai
dabar Rusijoje yra dažnas
atėjusį šviesų komunizmo ryto
kurie visai sustojo. Pradedant
reiškinys. Ne paslaptis, kad
jų...
degtinės varyklomis, baigiant
Rusijoje buvo labiausiai išvys
Šita LDDP vėl prisiminta dok
raketų fabrikais, produkcija
tyta karinė pramonė, kuri da
trina
kasdienos realybėje virsta
sumažėjo per pusę. Kiekvieną
bar yra visai sužlugusi. Krasno
tiesiog
absurdo teatru, įgau
dieną vis daugiau atleidžiama
jarske, kuris buvo žinomas kaip
darbininkų. Ypač į sunkią
didžiausias raketų gamybos cen dama vis ciniškesnes formas.
padėtį pateko fabrikai, kurie
tras, tūkstančiai darbininkų Beje, tai daroma organizuotai ir
yra nepajėgūs išlaikyti konku
užblokavo administracijos planingai, kaip įprasta ant šitos
monolitinės piramidės.
rencijos, netekę valstybės
pastatą, nes jiems jau 4 mėn.
paramos. Reformatoriai sten
Į to absurdo teatro avansceną
nemokamas atlyginimas. Dau
gėsi sulaikyti subsidijas tiems
gely fabriko skyrių gamyba su pirmiausia išleidžiami „teore
fabrikams, norėdami, kad jie
stabdyta ir darbo savaitė su tikai". Jų uždavinys kalbomis
prisiderintų prie rinkos sąlygų
apie „istorines klaidas" „aukso
trumpinta iki 3 dienų.
arba užsidarytų.
amžių", apie tai, kaip sunku
Automobilių fabrike, gami nubrėžti ribą tarp teisiančiųjų
Konservatoriai apkaltino re
nančiam limuzinus ir didelius ir teisiamųjų , apie tai, kad
formų šalininkus ir reikalavo,
sunkvežimius, vietoje dirbusių politikoje ir moralines pro
kad valstybės parama būtų duo
70,000 darbininkų, dabar dirba blemas reikia spręsti tik tei
dama ir toliau. Svarbiausia
tik 39,000 ir iš jų apie pusė yra sinėmis priemonėmis, psicholo
reformatorius jie kaltino dėl
paleisti apmokamų atostogų. giškai paruošti
,,liaudį"
didelės infliacijos ir socialistinio
Tūkstančiai pagamintų sunk tolesniam veiksmui.
ūkio sistemos sugriovimo. Kai
vežimių stovi, nes juos mažai
O antrasis veiksmas — tai
reformatoriai buvo iš vyriau
kas perka.
mitų ir legendų kūrimas. Vie
sybės išstumti, naujasis
nas populiariausių mitų šian
ministrų kabinetas, vado
dien — apie buvusių komunistų,
vaujamas Viktoro Černomyr
T r ū k s t a pinigų degtinei
dabar persivardijusių partiečių
dino, žada vėl pramonei vals
nuopelnus Lietuvai, jų taikin
Daugeliui
rusų
dramatiškas
tybės paramą.
įvykis šiame periode yra tai, jog gumą ir labdaringumą. Vaka
Manoma, kad gamybos smu
didžiausia degtinės varykla rykščiai vilkai jau apsivilko
kimas įvyko dėl didelės inflia
„Kristai " pranešė, kad dėl avinėlių kailinukus, jau kartais
cijos, prekių pareikalavimo su
sumažėjusio pareikalavimo deg iškilmių dieną ir į bažnyčią
mažėjimo ir valstybės užsa
tinei buvo priversta iš 1.200 nueina ir persižegnoja, o išėję
kymų trūkumo. Daugelis stam
darbininkų net 700 atleisti iš vėl niekaip negali atitrūkti nuo
darbo dviem savaitėm nemo senųjų elgesio stereotipų. Senu
kamų atostogų. Vadovas sako, įpročiu valdančioji partija
kad laike 99 metų jos gamyba kaltina opoziciją tuo, kad ji,
(ji gamina garsiąją „Stolichna- prieštaraudama LDDP vidaus
ja" degtinę) nebuvo niekad bei užsienio politikai, atseit,
kiršina ir supriešina žmones.
taikos metu sustabdyta.
Bet ar gali kuris nors padorus
Šios varyklos vadovybė dėl žmogus neprieštarauti tokiai
sumažėjusios gamybos bei „moralei", kai, vos praėjus
apyvartos k a l t i n a uždėtus keliems mėnesiams po rinkimų,
didelius mokesčius, kurie daro prezidentas, prieš tai viešai
degtinę dėl gaunamų mažų pažadėjęs nekeršyti savo opo
atlyginimų net per Naujų metų nentui, atleidžia S. Lozoraitį iš
šventes neįperkamą. Rusijos JAV ambasadoriaus pareigų;
valdžia greitai
r e a g a v o , kai begėdiškai apvagiami žmo
sumažindama mokesčius ir nės, niekais paverčiant jų san
pasižadėjo, jei bus reikalas, dar taupas banke; kai aiškiai siekia
labiau sumažinti.
ma sustabdyti žemės reformą ir
Atrodo, jog Rusijos pramonės ja patikėjusius ūkininkus siste
padėtis yra tiek susipainiojusi, mingai vesti į bankrotą; kai at
kad rusai bijo žengti pirmyn kakliai ir beatodairos lipdomas
reformų kryptimi, bet nedrįsta partinis monolitas visos valdžios
bei ekonomikos struktūrose; kai
Prof. Vytautas Landsbergis kovo 17-20 d. lankydamasis Detroite, Oakland ir grįžti atgal. Jie tartum laukia ir toliau atvirai tyčiojamasi iš
apskrities respublikonų 105 m. sukaktuviniame pokylyje susitiko su buv. įvykstančio stebuklo. Bet šitaip
žmonių, praėjusių bolševikinio
JAV kongreso atstovu William Broomfield, buvusiu Lietuvos laisvės reikalų laukdami, jie neišvengiamai
gynėju JAV kongrese.
artėja prie katastrofos ir chao genocido pragarus; kai šaipo
masi iš jų protestų, tūkstančių
Nuotr. J. Urbono so.
Gamyba smunka

Danutė Bindokienė

badavimo, protesto ženklan sa
vanoriško sugrįžimo į KGB ka
meras; kai tie žmonės, siekian
tys atgauti savo teises bei turtą,
yra ujami ir viens nuo kito
stumdomi biurokratų valdinin
kų; kai ugdoma visuotinė apati
ja, siaubingu alkoholizmu, re
kordiškomis savižudybėmis, nusiskalstamumu faktiškai tęsia
mas tautos genocidas?
Barbariškoji m a r k s i s t i n ė
„klasių kovos" teorija, tos par
tijos išpuoselėtas baisūnas KGB
žiauriomis represijomis, masine
agentūra ir baime nuo pat pir
mųjų okupacijos dienų suprie
šino, atitvėrė žmogų nuo žmo
gaus. Štai kodėl ta partija, kuri
nuo pat savo egzistavimo pra
džios socialinę, ekonominę ir
politinę veiklą grindė neapy
kanta, žmonių ir tautų suprie
šinimu ir dabar negali jos at
sisakyti, nes tai yra jos pa
grindinė egzistavimo sąlyga, o
apmulkintiems lengviau pasi
rodyti taikdariu, skriaudžia
mųjų gynėju. Niekas nepasi
keitė tų žmonių mąstyme. Štai
Seimo pirmininkas jau iki vals
tybinio masto išplečia tą
absurdą: esą, jo partija (LDDP)
išgrindė kelius netgi Lietuvos
laisvei ir nepriklausomybei. Ne
tie, kurie aukojo savo gyvybę,
sveikatą ir turtą, kurių lavonai
gulėjo miestelių aikštėse, o tie,
kurie juos ten guldė, išniekino,
kurie įdavinėjo NKVD, tardė,
kankino. Mus jau ragina tikėti,
kad tos aukos nebuvo protingos
ir prasmingos! Ir jeigu tuo pa
tikėsime, tada Seimo LDDP
frakcijos vadai žada, kad jų par
tija ieškosianti kompromiso su
opozicija. Matote, koks gražus
taikdariškas mostas, kaip gerai
jis dera prie išvirkščios moralės
be moralės.
Pasirodo betgi, kad ant to ab
surdo kabliuko irgi galima pa
gauti žuvelę. Net kartais ir
garbūs žmonės, berods, pakan
kamai aiškiai suvokę šitos par
tijos pragaištingai amoralią
politiką „sodybų tuštėjimo"
metais, deja, vis dar negali at
sipalaiduoti nuo to „kiršinimo"
- „taikdario" kabliuko. O juk į
tų žmonių žodį daug kas įsi
klauso.
Aiškumo suteikia tokia dvi
gubo žaidimo detalė. Kai 1991
m. buvo pasiūlyta šią moralinę
„supriešinimo"
problemą
spręsti teisinėmis priemonėmis,
kairieji, dabar pasisakantys tik
už teisinius sprendimus, tada
Aukščiausioje taryboje tokią

Ateinančią vasarą Lietuva
laukia svečių iš užsienio — savo
tautiečių, gausiai suplaukiančių
į šventę, kurią populiariai
vadina „Viso pasaulio lietuvių
dainų ir tautinių šokių švente".
Žinome, kad šiam ypatingam
įvykiui uoliai ruošiasi chorai ir
tautinių šokių šokėjai, kuriems
reikia ne tik išmokti programoje
numatytus dalykus, bet kaip
nors susigraibyti
pinigų
kelionei. Juk ne į gretimą mies
tą reikia nuvykti, o už jūrių
marių, į išsvajotąją Lietuvą.
Kvietimų aplankyti tėvynę
yra ir daugiau — vieni platesnio
masto renginiai (pvz. liepos
mėnesį numatytas Ateitininkų
kongresas), kiti — tik giminių
aplankymo ar net ekskursinės
kelionės. Tačiau būsimųjų apsi
lankymų džiaugsmą nuolat den
gia šešėlis, kuris vėl visiems pri
mena, kad esame savo tautai
svetimi. O tas šešėlis — įvažia
vimo į Lietuvą vizos reikalas.
Kažkaip nemaloniai nuteikia,
kad iš Amerikos galime nu
skristi į Europą, skersai išilgai
ją išmaišyti be jokių ypatingų
leidimų, tik į Lietuvą, kurią visi
laikome savo tėvyne, reikia spe
cialios vizos. Ne tie 25 doleriai
erzina užsienio lietuvius: jeigu
šoki per šunį, peršoksi ir per
uodegą; jeigu sugraibai pinigų
kelionei į Europą, įstengsi
užsimokėti ir už Lietuvos sienos
perėjimo vizą.
Tai grynai principo reikalas;
aštri rakštis užsienio lietuvių
širdyse. O tie užsienio lietuviai
šiuo atveju yra visi — išstumti
karo audrų, pabėgę nuo ko
munizmo baimės ir gyvybei pa
vojaus, sugrūsti į gyvulinius va
gonus ir prievarta išvežti į Rusi
jos gilumą kaip beteisiai trem
tiniai. Tie užsienio lietuviai yra
ne tik gimę, augę Lietuvoje, bet
ir jų vaikai, pasaulį jau išvydę
už Lietuvos ribų, ir jų vaikų
vaikai, nepaisant, kur begy
ventų: Amerikoje. Australijoje.
Vokietijoje, Sibire...
Daugelis buvusiųjų krašto
okupanto palikuonių gyvena

Lietuvoje ir turi jos pilietybę.
Niekas nereikalauja jokių ypa
tingų įrodymų, kodėl ir kaip jie
čia atsirado, niekas nestato
reikalavimų gauti vizą, jeigu jie
nori laikinai nuvažiuoti į savo
tikrosios kilmės kraštą ir vėl su
grįžti atgal.
Atrodo, kad lengviausiai į
Lietuvą gali įvažiuoti mirusieji.
Vis dažniau pasitaiko, kad
žemiškąją kelionę užsieniuose
užbaigusių mūsų tautiečių
palaikai pervežami ir palai
dojami tėviškės kapinėse.
Niekas neprotestuoja ir prieš jų
įsigyjamą „nuosavybę" — kelias
pėdas žemės amžinam poilsiui.
Kažkas kadaise juokais išsi
reiškė, kad ilgainiui į tėvynę
visi grįšime „požeminiu trau
kiniu" ir būsime sutikti su
gedulo varpais, gėlėmis, juo
domis vėliavomis.
Tad ir kyla klausimas: kodėl
tautai priimtini mirusieji, bet
ne gyvieji? Ar dėl to, kad miru
sieji tyli — nieko negirdi, nieko
nemato, nesiskundžia ir neprie
kaištauja? Be to, jie nereikalau
ja jokių teisių, tik kupstelio
tėviškės žemės tarp giminės
mirusiųjų.
Tačiau tik gyvieji gali kurti,
padėti, darbuotis tautos labui ir
pasidalinti dvasiniu turtu, su
kauptu ilgus dešimtmečius
gyvenant svetur. Juk gausesnė
užsienio lietuvių migracija į
Lietuvą kaip tik padėtų greičiau
išsklaidyti okupacijos metais įsi
galėjusį uždarumo ir nepasiti
kėjimo sindromą.
Užsienio lietuviai tikrai nesi
ruošia nei „nupirkti" Lietuvos,
nei ją užvaldyti, kaip kartais
priekaištingai užsimenama. Ne
visi nori ar gali visam laikui su
grįžti, tačiau visi trokšta turėti
laisvą pasirinkimą — įvažiuoti
j savo tėvynę kaip lygiateisiai
jos vaikai, likti joje ar vėl iš
važiuoti, pajusti, kad ir Lietuva
vertina kiekvieną savo tautietį,
jeigu tik jis save vadina lietu
viu, nepaisant, j kurį pasaulio
kraštą likimas jį yra nubloškęs.

galimybę užblokavo. Labai švel atmestas dar iki svarstymo. O
nus desovietizacijos įstatymo iš tikrųjų tai jis galėjo tapti
projektas, nenumatęs griežtes kelio pradžia į susiklausymą be
nio buvusios partinės nomen įprastinio kumščio, į tikrąją,
klatūros ir KGB darbuotojų bei nemeluotą darną ir dorą.
Bet ne to reikia daugiaveijų agentų persekiojimo, o tik
laikiną nušalinimą nuo politi džiui ,.taikdariui*\ Tai, kas
kos ir kvietimą j moraline buvo prieš kelerius metus, jau
atgailą, tada buvo labai įnir prisimiršo ir galima vėl išsi
tingai užpultas, apšauktas kaip traukti teisuolio kortą, nors ir
kiršinimo įranki? ir galų gale žymėtą...

glaudžiai prigludęs, kad net peilio ašmenys netelpa.
Tada dingtelėjo, kad koks klounas galėjo vinis išmuš
ti iš užpakalio. Nors netikėjau, kad per tokį medį vinys
galėtų būti kiaurai perkaltos, vis tiek atitraukėm kryžių
nuo sienos. Nieko. Jokio ženklo. Atėjo saugumas. Sakom:
sugrįžo. Saugumas juokauti nemėgsta. Pervarė visus per
šeringą. Įsakė žiūrėti, kad daugiau tokių juokų nebūtų,
nes jeigu kas ir juoksis, tai paskutiniai juoksis jie. ne
mes. iš mūsų ašarų.
Kitą dieną ir naktį beveik nenuleidau akių, bet
nieko neatsitiko. Ėmiau net maišytis, lyg nieko
tikra nebuvo, lyg būtų buvęs sapnas, o dar kitą die
ną pačiam vidurdienį atėjo vienas žurnalistas. Jis iš
savo draugo saugumiečio buvo nugirdęs, kad turim
kryžių, nuo kurio Kristus nulipa ir išeina pasivaikščioti.
Stovėjom tiesiai prieš kryžių ir šnekėjom, kai staiga
žurnalistas aiktelėjo. Aš tuo tarpu akis buvau nukrei
pęs kur kitur. Kai atsigręžiau į kryžių, jis buvo
tuščias. Žurnalistas sakė, kad jis tirpte ištirpo. Buvo ir
nebeliko. Sakė, jausmas buvęs ir tebesąs toks, kad Kris
tus nuo kryžiaus išnyko anksčiau, negu iš akių. Akyse
lyg ir tebeturėjęs, kai kryžius jau buvęs tuščias. Tuoj
vėl pranešiau saugumui. Turėjau pranešti. Sį kartą jie
atlėkė greitai ir net keli. Kryžių žiūrėjo, matavo, barš
kino, fotografavo. Išsišaukė elektronikos specialitus. Tie atėjo su aparatais, bet ir aparatai nieko nerodė.
Kad lengviau būtų pasiekti, paguldė kryžių ant Šono.
Kad iš visų pusių galėtų prieiti, gerokai atitraukė nuo
sienos. Ir va, kai visi ekspertai buvo bepradedą šaipy
tis, kad mes suhaliucinavom. Ar nebūsim tik ko užvalee
ar užgėrę, kai Nukryžiuotasis atsirado. Šį kartą pats
mačiau. Vieną akimirksni nebuvo, kitą atsirado. Ir taip,
lyg negalėtum tikėti, kad prieš valandėlę nebuvo. Ne
aš vienas, visi matė ir visiems sunku buvo tikėti. Tuoj
atsirado saugumo vyriausieji. Mums įsakė liežuvius

laikyti už dantų. Ne tik įsakė, visi net pasirašyti
turėjom, kad apie tai. ką matėm, niekam nė žodeliu
neprasitarsim. Liepė pasakyti iš kur tas kryžius, kas jį
padarė. Kai sužinojo, kad tas žmogus gyvas. įsakė j j tuoj
paimti ir į saugumą atgabenti. Vienas net pašnibždomis
pasakė: ..Velniškas išradimas. įsivaizduok, kad
prisidirbsim tokių tankų, lėktuvų. Gal net tokias uni
formas bus galima padaryti". Jie dabar fotografavo ir
peršvietinėjo patį Nukryžiuotąjį, kol jis po kelių valandų
vėl staiga dingo. Norėjo ji patį nusivežti į saugumą ir
uždaryti vieną kur rūsyje, bet viršininkas nusprendė,
esą, geriau palikti čia. Tik pašaukė stalius padaryti
spintą. Padarė, j duris įdėjo neperšaunamą stiklą, pri
taisė du užraktus. Vieną raktą turėjo turėti pats
saugumo viršininkas, o kitas turėjo būti kol kas pas
mane. Kol kas. kol nuspręs, kam kitam atiduoti. Ir atsi
tiko, kai jau spinta buvo paruošta kryžių dėti, kryžius
staiga vėl tapo tuščias. Tekyšojo tik vinys. Reikėjo nu
spręsti, ka daryti. Laukti, kol vėl pasirodys, ar užrakinti
tuščią kryžių ir žiūrėti, kas bus. Sugrįš ar nesugrįš?
Jeigu ne akis apgauna, o atomais išsiskirstęs kur išeina,
tai ar sugrįš į vidų. Ko gera gal prilips tik iš lauko prie
spintos durų. O jeigu ir visiškai nesugrįš? Viršininkas
nusprendė, kad reikia uždaryti kaip yra. Jeigu
materializavęsis prilips iš lauko prie durų. tai mokslo
žmones gal į gerą kelią įstatys. O jeigu ir visiškai neatsi
rastų, tai irgi maža bėda. kai žinom, kas padarė: „O jeigu
jis užsispirs ir neišduos savo paslapties?" — kyštelėjo
savo žurnalistas. Viršininkas tik nusijuokė. „Pasakys!
— numetė. — Pasakys! Dar toks negimė, kuris mums
nepasakytų". Tai va, kodėl ir aš savo keliu tamstos
ieškojau, o kai pamačiau, apsidžiaugiau, kad tamstos
ir jie dar nesurado.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. balandžio m ė n . 8 d.
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si v i s u o m e n i n i a m e - k u l t ū r i Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelando mokinių choro koncerto atlikėjai. Koncertas
Lietuvos firmai reikalingas atstovas
REALTORS
prekiauti naujų lietuviškos muzikos
niame bei religiniame Cle- North Carolina.
įvyko kovo 26 d. Choro vadovės R. Kliorienė ir E Laniauskienė.
Nuotr VI. Bacevičiaus
(312)586-5959
grupių audio kasetėmis.
velando gyvenime: rengiamos
(708) 425-7161
Start your busmess with as little as
a k o m p a n u o j a n t , visi sugie keletą iliustracijai tepaminint. stalo. Rinkliavos rezultatai pasi
vakaronės su paskaitomis bei
$300! C V s to:
7
dojome JAV ir Lietuvos himnus. BF rūpesčiu, JAV valdžios, JAV gėrėtini: 3,085 ( t r y s t ū k s 
MOKYTOJOS
filmais. Dievo Motinos parapi
V a n * s a , Žukausko 15-38,
K u n . Leonardas Musteikis per kongreso atstovai, pramoni t a n č i a i a š t u o n i a s d e š i m t pen
PASTANGOMIS
3 0 4 3 Kaunas, Uthuanla or
jos konferencijų kambaryje žiū
RIMAS L STANKUS
Fax 2 3 1 * 1 6
s k a i t ė savo s u k u r t ą prasmingą ninkai, politikai, mokslininkai, ki!) d o l e r i a i . Jokiame Floridos
UŽMEGZTAS RYŠYS
rovai matė filmą iš pernai šv.
Tėvo apsilankymo Lietuvoje. T A R P J A V I R L I E T U V O S maldą. Minutės susikaupimu k u l t ū r i n i n k a i , dažnai savo telkiny tiek nesurinkta. Sunny
• Perkant ar parduodant
p a g e r b ė m e už Lietuvos laisvę lėšomis, lanko Baltijos k r a š t u s Hills tautiečiai, toli gražu ne
MOKYKLŲ
Lietuvos ateitininkų jaunimo
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
HELP VVANTED
ž u v u s i u s k a r i u s ir S i b i r o s u paskaitomis, seminarais ir turtuoliai, suprato JAV Baltijos
stovyklą Berčiūnuose, išklau
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
Mokytojos I r e n o s G e d r i s - l a i k o m o valytojos privatiems namams ir
• Nuosavybių įkainavimas veltui
syta kun. Rimo Gudelio praneši Giedraitienės iniciatyva Royal- k a n k i n i u s . T u o m e t vadovė neretai su materialinėmis gė fondo (U.S. Baltic Foundation) rastinėms. Patyrimas pageidaujamas; 3 ar
• Perkame ir parduodame namus
daugiau dienų savaitėje. Skambinti
mas apie atsikuriančios atei view mokykloje, Willoughby - kalbėti pakvietė JAV Baltijos rybėmis. BF parūpina stipendi tikslus.
• Apartmentus ir žemę
gabiems
baltiečiams
Pabaigai tenka paaiškinti, Audriui Krygoriui, A A T Housokosping,
tininkuos rūpesčius Lietuvoje: E a s t l a k e m o k y k l o s sistemoje fondo (The U.S. Baltic Founda j a s
• Pensininkams nuolaida
tol. 708-429-9346. Kalbėti angliškai.
kun. G. Kijauskas. SJ, kalbėjo sudarytas ryšys t a r p V i l n i a u s tion) prezidentą Liną Kojelį, Amerikoje ir kitur Vakaruose kodėl t a i p gerai s u p r a t o ?
apie naująją popiežiaus en mokyklos „ V e r s m ė " ir Royal- prieš tai keliais sakiniais jį su specializuotis. BF moko kovoti Priežastys buvo dvi: vietinės LB
su korupcija ir mafija. Moko apylinkės v-bos pirm. Laimos
MISCELLANEOUS
cikliką „Veritatis Splendor", view. V y k s t a l a i š k ų pasikei p u b l i k a supažindinusi.
KMIECIK REALTORS
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Savaitienės
veikla
ir
Lino
Ko
Silvija Navickaitė apšvietė timai tarp mokinių, siunčiamos
"Oflj
7922 S. Pulaski Rd.
jelio patraukli (charizmatiška)
klausytojus apie bendrąją Lietu mokslo priemonės. J ų š ū k i s y r a t u r i u pastebėti, kad jis čia atsi demokratinės tvarkos.
- " • ' 4365 S. Archer Ave.
10%—20%—30<M*pigiau
mokė
r a d o a t s i t i k t i n a i . Vasario pra
Paminėjau tik keletą BF dar asmenybė. L. Savaitienė, glėbį
vos socialinę padėtį. „Ateities"' „Color V e r s m e B e a u t i f u l l " .
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
džioj,
paskambinęs
vienam
Sun
bo
sričių, apie kurias t a i p įtiki BF propagandinių aplankų iš
klubas buvo pakvietęs Vincą
mobilio pas mus.
DANUTĖ MAYER
ny Hills gyventojui, prašė tele nančiai Linas Kojelis kalbėjo. anksto gavusi, ne tik pati
Kolyčių iš Toronto vienos dienos
FRAMK ZAPOLI9
284-1900
3208 Va Wost 95tti Stroot
sėkmingam dvasiniam susi A.A. M A R I J A M I Š Č I K I E N Ė fono n u m e r i o veikėjo, gyve P r i m i n ė , kad BF veiklą JAV skaitė, bet ir nešiojo į tautiečių
nančio k i t a m e Floridos gale. valdžia ir rėmėjai akylai seka. namus, skatino skaityti, su no
Tai. — (708) 424-8654
kaupimui.
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
(312) 581-8854
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teatrą „Vaidilutę" su Petro
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Vaičiūno penkių veiksmų melo metų amžiaus. Palaidota Miami Sunny Hills LB pirmininkės tel. jos k r a š t ų sostinėse algos turi ją statė pavyzdžiu kitų telkinių
Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai,
drama „Nuodėmingas angelas", So. Memorial P a r k š a l i a savo n u m e r į , užmezgė ryšį. jai at būti apmokėtos tik tam tikslui veikėjams. Pagal jį, tokių kilnių
garantuotai
ir.sąžiningai.
s i u n t ė keliolika aplankų BF s u a u k o t a i s pinigais. Ir raštinių „teroristų", vyrų ir moterų, turi
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P e t e r s b u r g o 1.500 m i n i a i lėšos t u r i būti naudojamos tik riausiam tikslui lėšas telkiant, Ciaaning atties, garages, baseSVARSTYS P A R A P I J O S
Lietuvos. Veikalo autorius —
(MLS).
Kreiptis dabar: tol.
' į d o m u , a r t e n t i e k atėjo? projektams, kuriems lėšų pra vengia paspausti savo draugus, ments; eutting & removing trees.
SUKAKTIES REIKALUS
Petras Vaičiūnas, vienas kūry
708-424-1199 arba 3 1 2 - 7 3 7 veikiausiai ne, nes tokie dalykai š o m a , v y k d y t i . K e l i s k a r t bijodami juos užgauti... Laima Fraa estimata. Call Vytas, tel.
bingiausių Lietuvos dramatur
6901 fax. 708-424-8614.
Sv. J u r g i o lietuvių parapijos
312-436-1437
galimi tik S u n n y Hills).
priminė, kad kiekvienas BF-dui nepabūgo. „Užgautieji" atlyš.
gų, aktorius, poetas.
tarybos posėdis b u s sekmadienį,
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E. Šilgaliui 481-0332, R. Bripramonės, teisėtvarkos, žemdir t u s padėkomis, vieni ėjom ger Three Mile Island vietovėje,
džiui — 481-9097 ir J. Kliorienei
JAUNUČIU KREPŠINIO
b y s t ė s , žiniasklaidos,
tik t i kavos, kiti prie iždininko netoli Middletown. PA.
- 531-8802.
VARŽYBOS
Po vaidinimo vaišės ir pa
A Š T U N T A S
J AU N
KONGRESAS
1994 metų Š. Amerikoje lietu
bendravimas su svečiais iš Čika
PADĖKA
vių j a u n u č i ų k r e p š i n i o pirme
gos.
„ A t e i t i e s " klubo valdybą nybėms, kurios v y k s š.m. balan
„Draugo" rengtas koncertas, įvykęs kovo 20 d. Mari
sudaro: pirm. Romas Bridžius, džio 23-24 d. C l e v e l a n d e . j a u
jos aukštesniosios mokyklos auditorijoje, Čikagoje, pratur
Roma Čepulienė, dr. Birutė užsiregistravo 2 2 k o m a n d o s .
tino mūsų lietuviškąjį kultūrinį gyvenimą. Programa atliko
Kasperavičienė. Ona Rociū- Plačiau apie šias varžybas skai
,,Dainavos" lietuvių tautinio meno ansamblis ir soliste Birutė
nienė. dr. Eugenijus Šilgalis. tykite šios dienos Draugo ..Spor
Vizgirdienė. Gausus publikos atsilankymas į koncertą
Dalia Staniškienė ir Petras to apžvalgoje".
parodė susidomėjimą programos įvairumu ir norą paremti
amb
Stungys.
,,_>Taugą".
Sekmadienį, balandžio 10 d .
,,Draugo" renginių komitetas, įvertindamas daugelio
ateitininkai dalyvauja pamal SUNNY HILLS, FL
darbo pastangas, reiškia nuoširdžią padėką „Dainavos" an
dose Dievo Motinos šven
sambliui ir jo pirmininkei Danguolei Ilginytei. Ypatingą
l!''.)l metu vasara bus ypatingai svarbi lietuvių jaunimui - liek Lietuvoje, tiek K jos
K O V O 1 1 - T O J I SU L I N U
tovėje. Po pamaldų ir kavutės —
padėką reiškiame ansamblio dirigentui muzikui Dariui
ribų. 1 Aštuntąjį Pasaulio lietuviu Jaunino Kongresą tinksis jaunimas i^ viso pasaulio
KOJELIŲ
Polikaičiui ir sol. Birutei Vizgirdienei — abu atsisakė hono
akademija, k u r p a g r i n d i n i s
raro, savo laiką, darbą ir pastangas paaukodami „Draugui".
kalbėtojas bus Ateitininkų fe
.ipsvarstvti jam rūpimus Mausimus. Iiiju savaičių bėgyje, aplankysime Lietuva,
Nuoširdus ačiū „Margučio" radijo vadovui Petrui PetruTokiam m a ž a m — š i m t o gal
deracijos vadas Juozas Polikaisusipažinti su dabartine Lietuvos jaunimo padėtimi: keliausime laivu Baltijos Jūra
čiui, kuris koncertą reklamavo radijo laidose be jokio
tis iš Čikagos. įžodis. Meninę vų — telkinėly k a i p Sunny Hills
mokesčio.
programą atliks patys mokslei dvi n e p r i k l a u s o m y b ė s š v e n t e s
• aplankyti lietuvių jaunimą, gyvenantį Latvijoje ii' Estijoje; ir kelione u/Dėkojame visiems aukotojams, savo sveikinimais pro
per vieną m ė n e s į i š k i l m i n g i a u
viai ateitininkai.
SC^
IKAIC
haiqsime Londone, kur v\ks Studijų Dienos - Jaunimo Kongreso
gramoje
parėmusiems mūsų dienraštį. Ačiū visiems,
atšvęsti
n
ė
r
a
l
e
n
g
v
a
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Reikia,
Po akademijos bus įvykdytas
J
atsilankiusiems
į koncertą. Dėkui Baltic kepvklos savi
fjm~
akad
etninė
dalis.
Lietuva.
Laivas.
Londonas
1994
m.
vasara!
Dainavos jaunimo stovyklos kad k a s g r a ž i a i p a k a l b ė t ų ,
ninkams,
p
.
p
.
Ankams
už paaukotus kepinius; Onai Nor
naudai laimingų
b i l i e t ų reikia kokios m e n i n ė s progra
vilienei,
Viktorijai
Valavičienei
ir Juzei Ivašauskienei už
ATSTOVAI:
DALYVIAI:
TURISTAI:
t r a u k i m a s , k u r laimingieji mėlės, ir. s v a r b i a u s i a , reikia
suruoštas vaišes ir auką. AČiū kiekvienam, prisidėjusiam
• <W1K-UOS Lietuvoje,
galės džiaugtis n e m o k a m a publikos. K a i k u r , net dideliuo
• rVdtenos Lietuvoje.
• j-dienu 1-naktu kelionė
prie šio koncerto pasisekimo.
dalyvaujam seminaruose,
kelione į Liotuvą lėktuvu, ver se telkiniuose, abi šventės mini
dalyvaujant seminaruose.
Baltijos jūra (Klaipėda,
Su pagarba ir padėka,
programose, bei Bvvfcose
tingu paveikslu ir 250 dol pini mos k a r t u . LB S u n n y Hills apy
programose, bei išvykose
Riga. lallinn irllelsinkii.
linkės v a l d y b a , v a s a r i o 20
„Draugo" renginių komitetas
• .'nlienu 4-n.iklu kelione
gine dovana.
• 3-dienų i-naktu kelione
rs$790.00
surengusi
p
a
k
a
n
k
a
m
a
i
įdomų
ir
Baltijos
|ŪI,I
(Klaipėda.
Visi kviečiami d a l y v a u t i
Baltijos |fna (Naapeda,
^ v j M I U JĄ
Ri<ja. lallinn ii Helsinki!
visuose Atvelykio savaitgalio i š k i l m i n g ą V a s a r i o Š e š i o 
Kiu.i. raliam ii Helsinki)
liktosios m i n ė j i m ą , už trijų sa
• Sktulis įš Helsinkio i Londoną
renginiuose.
• Skrydis iš* Helsinkio i Londoną
Oi
,o
vaičių,
k
o
v
o
1
3
.
labai
origi
•
8-nios
Studijų
Dienos
Londone
• Ekskursijos poDkiž. Britanija
V.R.
• Apgyvendinimas, maitinimas
naliomis iškilmėmis paminėjo ir
• Apgyvendinimas, maitinimas
Dr. JUOZAS JAKŠTAS
ir transportas tarp miestu.
„TAUPOS" PARAMA
Kovo Vienuoliktąją, t.y. prieš
it transportas tarp miestu.
A P P L E ORGANIZACIJAI
ketverius m e t u s deklaruotą
isS 1,850.00
'"A.
^
ts$l,990.OO
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
Lietuvos
nepriklausomybės
„Taupa" vienintelė lietuviška
1918-1940
atstatymą.
finansinė įstaiga Ohio valstijoje,
r
Iškilmių p r e l i u d u b u v o pa
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
_j IMI'! Norėėiau paremti jaunimo pastangas
Q lAlP! Noiėėiau gauti VIII Pasaulio Lietuviu
p a s k y r ė 500dol. A P P L E maldos Šv. T e r e s ė s bažnyčioje.
išlaikvti lietmvbę už Lietuvos ribų. l'iuledu auka. ,
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti Skaitytojas ras
Jaunimo Kongreso registrą* ijos info. ii anketas.
mokytojų organizacijai šios va
J ų metu k u n . Izidorius Gedvilą
3
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno.
saros kursų išlaidoms padengti.
AVA«D£ va-das _ _ _ _ _
pamoksle c i t a v o savo bičiulio
patyrė.
APPLE organizacijos direktorė
amerikiečio laišką, kuriuo buvo
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
Vaiva Vėbraitė ir visi ClevelanMiestas
s v e i k i n a m a s s u šia š v e n t e .
Priede: 1922. 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
do apylinkės APPLE nariai
Džiaugėsi amerikiečių dėmesiu,
Vaisia
Pašto Koda<
ValstijaPašto Kodas
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta,
dėkingi „Taupos" direktoriams
ragino v i s u s š i u o d ž i a u g s m u
už paramą.
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- C S50
J
Telefonas
G'mimo Data
užsidegti.
LITHUANIAN YOUTH CONGRESS 1994
viuičia
ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar
„<;S100 Q
, / | ( i l ) h , . , m k , . M ,„,,,,„„,. M l l s l j .
c/o Taupa. PO.Bo* 95. S.Boston. MA 02127 i • Atstovas m •
I parapijos s a l ę r i n k o m ė s 3 v.
FULBRIGHT
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol.
«$sn ' j Tr* "Ltfiganiar YouP Gongręss s a lor-tf -"
Į . Dalyvis Info •
PLJK/PLJS Informacija
po pietų. M i n ė j i m ą pradėjo LB
Mfc_
Your conffeutioo >s a» Oeducttne as aiio*« 5y IRS a* Į •Tunstaslnfo j
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių.
STIPENDIJA LORAI
PO Box 2812 Spnngfield. VA 22152-0812
apyl. p i r m . L a i m a S a v a i t i e n ė .
MALĖNAITEI
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Straat, Chicago,
Minėjimui labai sklandžiai
IL
60629.
Pateiktos karnos pM keistis be pranešimo Nurodytos kainos neiškarto skrya/iu ts kitų kraštu i Lietuva a«a atgal i namus Papigintus i'ktuvo bilietus galima
Lora Malėnaitė, Aldonos ir v a d o v a v o r e n g i n i ų v a d o v ė
j/sakyt, per PLjK-o keliones agentūra (Transeair. Ine tei 1 -800-666-49011. "Tunstu" karna neiškarto skrydžiu atgal i Lietuva arba i kitas vietoves
a.a. Ado M a l ė n ų
d u k t ė , Elena Žebertavičienė. Genovai
KONGRESO ATSTOVU DALYVIU ir TURISTU SKAlClUS RIBOTAS Prašome uipMyt. ir .šs-usti anketa smulkesne. PUK-o ir skrydz.u kamu lentelei gauti
Beleckienei
pianinu
Adolflnos ir a.a. Igno Malėnų t e i

CLEVELAND, OH
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Ar žinote, kas įvyks
ateinančią vasarą?
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NORI MATYTI SOVIETINES
EMBLEMAS

JAV LB ŠVIETIMO
TARYBOS DARBO
KONFERENCIJA

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. balandžio men. 8 d.

imperijos praplėtimas. Dabar, Lietuvą, dalinu savo pažįs
Čikagos lietuvių dėmesį pa atrodo, tai vėl daroma „NATO
tamiems, kurie „žalių kartelių"
traukė Jaunimo centre suruoš p a r t n e r y s t ė s " priedangoje:
neturi, bet labai norėtų įsigyti.
ta, neseniai iš Lietuvos atvy Maskva būtų „NATO partne
Padėkokite nuo mūsų, visų nau
kusių ir JAV-se apsigyvenusių, rių" vyriausiu broliu, užuot
jųjų
ateivių iš Lietuvos, Sociali
N I J O L Ė NAUSĖDIENĖ
dailininkų paroda. Nuostabą su Varšuvos Pakto galva. Ir „Vie
kėlė pačią parodą suniekinantis no pasaulio" planas Europoje nių reikalų tarybos pirmininkei
(Pabaiga)
Birutei Jasaitienei, kad ji ran
dėstymo programą, vis tiek
jos katalogas, kurio į dvi dalis grįžtų į senus bėgius.
da
laiko ir energijos painfor
Naujai LB Švietimo tarybos mokiniams reikalingi discipli
padalinto viršelio vienoje kertė
H.
Kudreikis
turėtų
džiaugtis,
Lietuvoje išleistus leidinius pri nos metodai. Mokytojai šiandien
je pavaizduotas Lietuvos valsty jog esama „izoliacionistų", muoti šiuo svarbiu reikalu.
Vidmantas Rupšys
statė ir juos apibūdino švietimo negauna tos pagarbos, ką gau
bės ženklas Vytis, o kitoje — ko kurie puolė ne tik Roosevelto,
Chicago, IL
tarybos valdybos narė Vida Bra- davo anksčiau ir nėra kaip
munistinis kūjis ir pjautuvas. bet ir Busho su Clintonu tarp
reikiant pasiruošę su pro
zaitytė.
Ten sovietinė žvaigždė iškilusi tautinę politiką, nukreiptą prieš
KODĖL NEPAMĖGINTI?
R. Kubiliūtė pristatė seselę blemomis tvarkytis. Jie neieško
virš prinokusių javų vainiko, tautinių valstybių laisvę. Jis
Margaritą Bareikaitę, kurios pagalbos nei iš vadovybės, nei iš JAV LB Švietimo tarybos rengtoje darbo konferencijoje š.m. vasario 27 d. kurio apačioje stambiomis kiri
primena, jog Vakarai „nei pirš
Prieš Kalėdas „Drauge" buvo
paskaitos tema: buvo„Tikybos tėvų, nes yra galvojama, kad, jei PLC iš kairės: dr. Antanas Razma, Švietimo tarybos pirm Regina Kučienė, licos raidėmis puikuojasi
to
nepajudino" Vengrijoje. Jo spausdinami šventiniai sveiki
Pasaulio
Lietuvių
bendruomenės
švietimo
reikalams
pirm.
Milda
tu
esi
geras
mokytojas,
tai
turi
reikalingumas lietuviškose mo
„CCCP" ir kitas rusiškas raidy žiniai pateikiu JAV Valstybės
nimai po specialia antrašte ir,
žinoti ir kaip susitvarkyti su Lenkauskienė ir Pasaulio LB pirm. Bronius Nainys.
kyklose".
nas.
departamento
1956.11.2
tele
Nuotr.
Ramunės
Kubiliūtės
atrodo, jų L-uvo nemažai, todėl
Ji savo įžanginėje kalboje pa mokiniu. Tačiau, tai nėra tei
Skaudžiai išgyvename nesiti gramą Jugoslavijos Titui:
ir sveikintojai buvo patenkinti,
singa.
Mokytojas
turi
tvirtai
lietė socialinius bei psicholo
kėtas prarajas ir skirtingą „Jungtinių Valstijų vyriausybė
ir dienraštis gavo kiek pajamų.
ginius žmonijos išgyvenimus, pasakyti vaikui ko iš jo yra ir lietuviškų patiekalų knygą
įvykių suvokimą, susidūrę su nežiūri palankiai į Sovietų Są
Kodėl nepropaguojate tokių
pacitavo ispanų rašytojos Or tikimasi klasėje ir visados „Taste of Lithuania". Lietuvių
vėliausiais išeiviais. Šis įvykis jungai nedraugiškas vyriausy
sveikinimų ir kitomis progomis
griežtai
laikytis
savo
reika
tega y Gasset žodžius: „Gyve
kalbos neišmoksi be gramati
yra dar vienas iš daugelio mūsų bes Sovietų Sąjungos pasieniuo
— pvz., įvairių sukakčių, mokslo
name laikotarpį, kuris jaučia lavimų. J i s turi nustatyti tai kos, tad klasėje jie linksniuoja,
tautai padarytų okupacinių se". Tai buvo „žalia šviesa"
metų baigimo, gimtadienio ir
savo milžinišką jėgą ir nežino, sykles ir paaiškinti jas moki asmenuoja, skaito ir rašo. Jeigu
žaizdų. Nuostabą kelia, kad tokį Nikitos tankams pulti Budapeš
pan.?
Padarykite gražią ant
niams,
kad
jie
žinotų,
kas
ga
kas su ją daryti? Dabartinis
vyksta kur koks lietuviškas I TALKĄ DRAUGO FONDUI taršalą ginti išėjo Algimantas tą. Vadinasi, pajudino pirštą...
raštę
su
vinjete, spausdinkite
lima
ir
kas
ne.
Mokiniai
turi
koncertas ar parengimas, tai E.
žmogus valdo pasaulį, bet ne
Kezys, kovo 29 d. „Drauge" iš
Lietuviams
jau
seniai
metas
matomoje
vietoje, o klientų
pats save". Toliau seselė sakė, žinoti, kad šios taisyklės galioja Brooks paskatina juos nueiti ir
Šiandieną jau pribrendo lai spausdintu laišku, kuriame tarp
pulti
globaiistinius
tautų
žudi
tikrai atsiras. Amerikiečių laik
kad mes tonose popieriaus uždu nuo pirmutinės mokslo metų draugus nusivesti.
kas susirūpinti išeivijos lietu kitko rašo, kad „Spaudoje pasi
kus ir žmonių laisvės duobka raščiai turi „personals" sky
dienos
iki
paskutinės.
Jei
mo
siname savo polėkius ir eže
E. Brooks klasė naudojasi vybės išlaikymu. Jau užsidarė rodę iššūkiai prieš sovietinio pa sius — internacionalistus, o ne
relius, kuriuose panašūs sveiki
kinys
pažeidžia
šias
taisykles,
ruose rašalo paskandiname
neįprastais metodais, pvz., ji daug lietuviškų šeštadienio so faksimilės spausdinimą kata puldinėti pavergtųjų tautų ilga
nimai spausdinami. Manau,
kilnesnes mintis. Daug kur yra griežtai baudžiamas. leidžia mokiniui padaryti mokyklų, daug lietuviškų para logo viršelyje man atrodo pavir
mečius gynėjus, kurie neprisi kad būtų įdomu ir pašaliniams
Mokytojas
turi
teisę
kreiptis
vyrauja beprasmiškumas, tuš
trumpą pertraukėlę ir išeiti iš pijų perėjo į kitataučių rankas, šutiniški ir tuščiaviduriai, net deda pne globalistinės apgaulės
asmenims, smagu tiems, ku
t u m a s , dvasinis skurdumas, pagalbos į tėvus ir į mokyklų klasės, pasirašius ant kortelės sumažėjo lietuviškų žurnalų bei gi iškreipiantys naujųjų pastan pastangų.
riuos sveikina, naudinga, ,Drauamoralumas ir t.t. Matome, vadovybę. Yra išdėstytos ir savo pavardę. Mokinys tokiais laikraščių skaičius.
gas pritapti prie anksčiau Ame
Vilius B r a ž ė n a s gui", o sveikintojai ne tik pagar
kaip technologija pertvarko įvairios kliūtys, su kuriomis išėjimais nepiktnaudžiauja ir
Nepaisant besikeičiančių są rikoje įsikūrusių lietuvių kultū
Bonita Springs, FL sintų jiems svarbių asmenų
netrukus sugrįžta, o toks mo lygų, dar daug užsienio lietuvių ros". Stebėtina, kaip galima
žemės veidą ir siekia užvaldyti mokytojas susiduria.
sukaktį ar kitą šventinę progą,
tolimąsias erdves. Materialinė
N. Gierštikienė klasėje nau kytojos rodomas pasitikėjimas domisi žiniomis iš Lietuvos, siekti sužlugusios sovietijos pa
bet jaustųsi parėmę dienraštį
mūsų pačių visuomenine bei so faksimilę ir joje plūduriuojan
ideologija keičia šeimas, atskirą doja taškų sistemą, t.y. už tam išeina į naudą.
savo auka.
DĖL „ŽALIU KORTELIU"
žmogų ir visą aplinką. Tokioje tikrą surinktą taškų skaičių
Paskaita buvo labai įdomi ir kultūrinę veikla ir atskirų čią komunistinę žvaigždę su
Marija Šalkauskienė
Labai dėkojame už dažną
aplinkoje auga ir mūsų jauni mokiniui nereikia atlikti namų vaizdinga. E. Brooks savo ener žmonių pasiekimais ar pasitrau Amerikoje įsikūrusių lietuvių
Burlington, IL
informaciją
apie
„žalias
kor
kimais
iš
gyvųjų
tarpo.
kultūra?
Laiško
autorius
toliau
mas, ir mes visi kvėpuojame darbų, arba gauna kitas leng gija, vaizdžių pasakojimu
teles"
ir
kitokias,
su
įvažiavimu
Pastaba. Dėkojame šiai skai
„Draugo" dienraštis greitai guodžiasi: „Argi mums reikia iš
tokiu „oru". Svarbiausia tai, vatas. Už blogą elgesį pir užkrėtė visus dalyvius, kurie
kad tokioj aplinkoj gyvendamas, miausia yra perspėjami tėvai, suprato kad ji ir klasėje nėra gali tapti savaitraščiu, jeigu sigąsti jau negaliojančios bei mi į Ameriką susietas, problemas. tytojai už įdomų pasiūlymą.
jaunimas neranda atsakymo į paskui mokinys perduodamas nuobodi mokiniams, kad jie nepaskubėsime jam į talką. Su rusios CCCP emblemos?" Argi Jos šiuo metu labai aktualios. Prieš jį nieko neturėtume ir,
juo užsibaigs kasdieninė infor AK jau užmiršo, kad mes neiš- Aš pats esu neseniai atvykęs iš jeigu skaitytojai tokio sveikini
d a u g e l į juos varginančių mokyklos vadovybei ir t.t. Pagal mielai jos klausosi.
klausimų. Juo labiau, kai šv. šį metodą jai lengvai sekasi
Paskutinis šios konferencijos macija apie Lietuvą, sporto, sigandome, kai už tokios emb Lietuvos ir bandau įsikurti mų skyrelio pageidautų, dien
tvarkytis
klasėje
su
mokiniais,
Raštas yra išimtas iš mokyklų
paskaitininkas A.T. Antanaitis sveikatos, organizacinės veiklos lemos stovėjo galinga, atominė Čikagoje. Radęs „Drauge" tokią raštis mielai pasitarnautų.
programų, o šeimos neturi laiko taip pat ir kitoms mokytojoms, skaitė paskaitą: „Žurnalistikos žinios, aktualūs vedamieji, poli mis bombomis apsišarvavusi So svarbią informaciją, siunčiu į Redakcija.
diskutuoti su vaikais apie amži kurios juo naudojasi. N. Gierš dėstymas lietuviškose mokyklo tinės padėties įvertinimai, at vietų Sąjunga, tad juo labiau
karpos ir aktualiausi praneši dabar nedera traukti tokios kru
nybės klausimus, daug jaunimo tikienė pastebėjo, kad svarbiau se".
paskęsta blogų draugų įtakoje, sia yra, kada mokinys žino, jog
A.T. Antanaitį visi daugiausia mai bei aprašymai, neskaičiuo vinos emblemos iš šiukšlyno ir
kur visus tuos klausimus užslo mokytojas yra griežtas ir jokių pažįsta iš „Antro kaimo" spek jant skelbimų. Tėvynės Žvaigž gretinti ją prie didelėmis auko
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
taklių. Jis_y,ra aktorius, dekla dutės ir naujo, įdomaus skai mis laisvę laimėjusio Vyčio.
pina įvairaus tipo narkotikai. nuolaidu iš jo rįeiauk.
R. Kubiliūtė pristatė paskai matorius, reiškiasi lietuviškoje tytojų laiškų skyriaus.
Ses. M. Bareikaitė pasakė,
Jeigu šie dalykai Algimantui
A.tA.
Tikriausiai nereikėtų lakios Keziui dar vis neaiškūs, tai to
kad tikybos dėstymas lietuviš tininke — Eriką Brooks. Ji yra spaudoje.
A.T. Antanaitis savo paskaito vaizduotės įsitikinti, kas liau šia tema kalbėti nedera.
kose mokyklose nėra vien seselių pedagogė ir dirba Čikagos mo
LILĖ IZOKAITIENĖ
ir kunigų reikalas. Mylėdami kyklų sistemoje. Lietuviškoje je iškėlė spaudos svarbą. Jis skė, atsitiktų, jeigu visa tai vieną
Algis A. Regis
Mirė 1993 m. balandžio 8 d.
jaunimą, ir mes jam turime mokykloje ji dirba ČLM su įvai kad anksčiau mokiniai daugiau dieną nutrūktų. Atsimenat kaip
Chicago. IL
Už
jos sielą šv. Mišios bus aukojamos balandžio mėn. 8
padėti. Jaunimas turi suprasti, raus amžiaus mokiniais, besi rašė į spaudą, domėjosi spauda, mes jautėmės 1944-1945 metais
d.
8:30
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
kad pagrindinė dvasios savybė mokančiais lietuviškai. Jos pa nes ieškodavo savo straipsnių. Vokietijoje be lietuviškos spau
UŽUOT PUOLUS PRIEŠUS,
Prašome d r a u g u s ir pažįstamus a.a. Lilę prisiminti savo
yra dėmesinga pagarba Dievui skaitos tema: „Dirbant su besi Mokykloje mokinius reikia pra dos?
maldose.
PUOLAMI
DRAUGAI
Daugiausia nukentėtų mūsų
ir žmogui. Mokykla turi ateiti mokančiais lietuviškai įvairaus dėti mokyti ne rašyti į laikraš
amžiaus
grupėje".
čius,
bet
visų
pirma
supažindin
vyresnieji,
kurie labai seka
į pagalbą šeimoms, ypač, kai šie
Šeima
„Draugo" 1994.3.17 laidoje
ti
su
mūsų
išeivijos
leidžiama
įvykius
Lietuvoje,
ir to nerastų buvo užpulti į Amerikos spaudą,
E. Brooks turėjo daug vaizdi
metai yra paskelbti tarptauti
nių priemonių, įvairių knygų, spauda ir išmokyti kaip skaityti amerikiečių žinia-sklaidoje, ir TV ir radiją pagaliau prasiveržę
niais „Šeimos metais".
žodynų,
mokinių darbų pavyz ją. Mokinius reikėtų supažin lietuviškų mokyklų mokiniai, antikomunistai, atkaklūs Sovie
Seselė apgailestavo, kad
kurie skaito Tėvynės Žvaigž tų imperijos priešai — kieti kon
lietuviškose mokyklose trūksta, džių, kuriais naudojosi, kad dinti nors su keliais pagrindi
arba nėra gerai paruoštų religi klausytojams susidarytų tikslus niais Lietuvoje leidžiamais laik dutę, sudarinėja lietuviškų servatoriai. Henrikas Kudreikis
vaizdas. Jos grupėje mokosi raščiais, nes visus juos išvar vaizdų albumus, dalyvauja skel žurnalistus, kaip Pat Buchanan
A.tA.
jos mokytojų.
biamuose rašinių konkursuose. ir Samuel Francis, vadina „nau
R. Kubiliūtė pristatė N. Gierš- labai skirtingo amžiaus moki dinti būtų neįmanoma.
ONAI KAČINSKIENEI
O ir jaunųjų bei vidurinio jaisiais Lietuvos ir Rytų Euro
Toliau A.T. Antanaitis kalbė
tikienę, kuri Čikagos viešojoje niai — nuo 6 iki 50 m. Iš viso
mokykloje dėsto kompiuterių yra 16 mokinių, kurie sugru jo, koks turėtų būti žurnalistas amžiaus lietuvių galvosena, pos laidotuvių direktoriais".
mirus Kanadoje, reiškiame gilią užuojautą jos
mokslus ir skaitymą. Ji baigusi puoti ne pagal amžių, bet pagal ir ko iš jo reikalaujama. Moki kuri yra visai skirtinga nuo „Jų bendra tema izoliacionuliūdusiai šeimai: sūnums — HENRIKUI su šeima
pedagogiką, apgynusi disertaci žinias ir sugebėjimus. E. Brooks nys be mokytojo pagalbos nepa amerikiečių galvosenos, staiga nizmas", teigia jis. Mat šie sa
svarbiausias
tikslas,
kad
moki
pritrūktų
dvasinio
peno.
Tai
rašys,
tad
ir
mokytojas
turi
būti
ko aiškią ir kietą tiesą: Ameri
ją, yra kompiuterių specialistė.
Čikagoje, ir STASIUI, dukrai EMILIJAI ir jos vyrui
Nijolė Gierštikienė skaitė pa niai gautų kuo daugiau žinių šiek tiek susipažinęs su žurna būtų baisus smūgis visai išei ka nekariaus su rusais nei PaALFONSUI KYBARTAMS, anūkei - RAMONAI su
skaitą — „Pozityvi disciplina". apie Lietuvą, žinotų nors svar listika, kad galėtų mokinį nu vijai! Todėl skubėkime gelbėti baltyje. nei Turkestane.
vyru RAIMUNDU ir šeima, bei visiems giminėms
„Draugą", kad paskui nerei
N. Gierštikienė pasakė, kad besnius istorinius įvykius, mo kreipti į taisyklingą kelią.
Kai kairioji, „liberali" spauda
Lietuvoje.
Po kiekvienos paskaitos, kiek kėtų gailėtis.
specifinis disciplinos planas jau kėtų Lietuvos himną, pažintų
primeta Pat Buchananui epite
Birutė A. Vindašienė tus, kaip „izoliacionistas". „an
buvo išvystytas 1971-72 m. ir Lietuvos valstybės vėliavą ir laikas leido, paskaitininkams
Stasys ir Liudvika
Kybartai
valstybės
ženklą,
susipažintų
su
Palos Hills, IL tisemitas", „nacis", tai supran
buvo keliami klausimai, prave
juo naudojamasi JAV eilėje
Česlovas
ir
Rita
Kybartai
su šeima
m-lų, tame tarpe ir m-je, kurioje lietuvių liaudies papročiais ir damos diskusijos.
tama. Jis buvo ir yra prieš nuo
Nijolė ir George Kniol su šeima
NESUTINKU SU LAIŠKO
LB Švietimo tarybos suruošto
dirba ji pati. Naudojantis tuo kultūra. Pamokose ji vadovau
latinę pagalbą imperialistinei
MINTIMIS
Maskvai ir prieš besąlyginį
metodu, yra jaučiamas skirtu jasi D. Bindokienės knyga „Lie je darbo konferencijoje visos
tuvių papročiai ir tradicijos išei paskaitos buvo labai aktualios
„Draugo"
kovo
mėn.
25
d.
Nr.
Izraelio rėmimą. Kadangi jis
m a s tarp kitų klasių. Metodas
vijoje", kurią turi įsigiję visi ir įdomios. Kiekvienas paskaiti 59, Laiškų skyriuje buvo iš drąsiai pasisako prieš įvairaus
yra efektingas, jei mokytojas
mokiniai. Ji patogi tuo, kad ša ninkas įnešė ką nors naujo. Gai
spausdintas laiškas — „Dvigu nemoralumo įteisinimą, vadina
riežtai laikosi visų taisyklių,
A P L A N K Y K I T E PABALTIJĮ
lia lietuviško teksto yra ir ang la, kad mažai dalyvavo tėvelių,
bas mastas", pasirašytas J. mas dar ir „kraštutiniu" bei
iais laikais vaikai ateina į
liškas. Mokiniai mokosi geogra
L I E T U V A '94
mokyklas iš šeimų, pergyvenan fijos. E. Brooks padeda jiems jaunų šeimų atstovų, mokytojų. Vienužis. Orland Park, IL. „religiniu" dešiniuoju. Vienok
Kreipkitės į m u s — s u p l a n u o s i m e jūsų kelionę.
čių įvairias socialines proble nustatyti savo tėvų kilmę. Vie Tokių konferencijų organizavi Laiško autorius — ar tai būtų didžiai nustebino H. Kudreikio
mas
yra
pagirtinas
darbas,
nes
išpuolis
prieš
Buchanan
„Drau
vyras ar moteris, negalint spręs
Prieinamiausios kainos
mas, tad jei mokytojas ir turi nas jos mokinių yra išleidęs net
jos reikalingos ir naudingos vi ti be autoriaus vardo, griežtai ge", ypač kai ir pats autorius
pasiruošęs labai gerą ir įdomią
Finnair, Lufthansa ir SAS oro linijomis
siems.
prieštarauja mano nuomonei. piktinasi buvusia JAV vyriau
" e c o n o m y " ir "business" klasė
Aš. Janina Vienužis, gyvenu sybės politika sovietų ir dabar
Viešbučiai
• 1991 m. kovo 24 d. sovietų Michigan City. IN ir nesutinku Rusijos atžvilgiu.
tankai teberiedėjo Vilniaus gat su laiške pareikštomis nelogiš
I pas. karo pradžioje lietuvių
GO BALTIC
viltis klastingai sukėlė ir tik
vėmis, kai buvo mėginama sus komis mintimis.
Musų naujas leidinys apie Skandinavijos
J a n i n a Vienužis rovės jausmus užmigdė Atlanto
tabdyti Lietuvos veržimąsi į ne
ir Baltijos kraštus — perskaitykite!
Michigan City. IN Charta. Pasekmė — Maskvos
priklausomybę.
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DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. balandžio mėn. 8 d.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ČIKAGOJE

IR

Ladas Tulaba, „Nuo Dusios
iki Tiberio". Atsiminimai. 11.
(„Vingiuotas mano gyvenimo
kelias biografiniuose atsimini
muose"). Roma, 1993 m. Spau
dė „Draugo" spaustuvė Čika
goje. Knyga 438 psl., minkštais
viršeliais, apima autoriaus
gyvenimą nuo kūdikystės Barčiuose iki 1959 m. Skaitoma
lengvai,
nes
autoriaus
gyvenimo kelias labai įvairus,
įdomus. Gaunama „Drauge".

APYLINKĖSE

Sol. Vytautas J u o z a p a i t i s ,
kuris šiuo metu yra Chicagoje
atvykęs dainuoti „Pilėnų"
operos spektaklyje, gavo pra
nešimą iš savo agento Europoje,
kad šią vasarą turės dainuoti
garsiajame Salzburgo festivaly
je solo partiją. O mes turėsime
retą progą išgirsti jį čia „Pilė
nų" spektaklyje.

Dr. Edmundas Saliklis, dr.
Vilija Dėdinaite. dr. Vytautas P.
Kisielius, Daina Čyvienė ir
Rūta Saliklienė sudaro naują
Čikagos Ateitininkų sendrau
gių valdybą. Visais organiza
ciniais
reikalais
dabar
kreipiamasi: 1110 Kip PI., Lemont,
IL
60439,
tel.
708-257-0564 į dr. Edm. Salik„Lietuvos Vaikų vilties" lį, valdybos pirmininką.
globoje Čikagoje yra septyni
Aldona Zailskaitė, „Drau
vaikai: Rokas Andriuškevičius go" dienraščio redaktorė, šį
(4 m. iš Kulautuvos), Rūta Bur- sekmadienį, balandžio 10 d.,
baitė (6 m. iš Alytaus), Eglutė tuoj po lietuvišku 11 vai. r. šv.
Česonytė (9 m. iš Vilniaus), Jur Mišių Šv. Antano parapijos
gita Dambrauskaitė (16 m. iš bažnyčioje Cicere, kalbės Cicero
Vilniaus), Justa Giržadaitė (10 Amerikos lietuvių katalikių
m. iš Šiaulių), Daiva Šidiškytė moterų susirinkime, kuris įvyks
(15 m. iš Kauno) ir Rasa Ur- parapijos salėje. Kviečiamos ir
belionytė (10 m. iš Salininkų). viešnios.
J ū r a t ė Budrienė, „Lietuvos
Pirmoji vaikučių Komunija
Vaikų vilties" Reikalų vedėja, įvyks balandžio 24 d., per 9 vai.
balandžio 8 d. išvyko j Lietuvą. Mišias Palaimintojo Jurgio Ma
Šios kelionės tikslai: užbaigti tulaičio misijoje. Kadangi šįmet
„Lietuvos Vaikų vilties" Lietu yra didelė grupė vaikučių, tai
vos skyriaus įregistravimo pro suolai bus rezervuoti vai
cesą: padėti skyriaus valdybai kučiams ir jų artimiesiems.
sudaryti taiklius ir įgyvendi
Kovo mėn. Pal. J u r g i o Ma
namus darbo planus; koor
tulaičio
misijoje pakrikštyti
dinuoti atvykstančio „Lietuvos
kūdikiai:
20
d. — Kovas Saulius
Vaikų vilties" JAV medicininio
kadro darbo
t v a r k a r a š t į Jonas Žygas: 26 d. — Victoria
Ortopedinėje operacinėje. J. Rima Petrauskaitė ir Kristina
Budrienė j Čikagą grįš ba Rupeikaitė.
landžio 28 d.
Dr. Vytas P. Bindokas, dir
bantis
Čikagos universiteto
Solistas Arvydas Markaus
moksliniu
tyrimų skyriuje,
kas sekmadienį, balandžio 10
d., giedos per sumą — 10:30 balandžio 6 d. išskrido į
vai.r. Švč. M. Marijos Gimimo Londoną, Angliją, kur dalyvaus
lietuvių parapijos bažnyčioje. neurologu suvažiavime, skaitys
paskaitą ir supažindins su kai
Marąuette Parke.
kuria nauja technika. Į Čikagą
Tiksliname, jog „Pilėnų" žada grįžti po 10 dienų.
operos spektaklis bus balandžio
17 d., ne balandžio 27 diena,
Sol. Audronė Simonaitytėkaip kad buvo parašyta Juozo Gaižiūnienė atliks dalį kon
Končiaus straipsnyje trečia certinės programos šį sekma
dienio laidoje „Ar nepritrūks i dienį, balandžio 10 d.. 2 vai. p.p.
,Pilėnus' bilietų?"
Jaunimo centre vyksiančiame
Šv. Kazimiero seserų kon lietuviškos skautiškos veiklos
gregacija Čikagoje leidžia perio 75 metų sukakties minėjime.
dinį laikraštį . . J o u r n e y s " Visuomenė kviečiama atsi
ipaskutinis nr. — 8, 1994 m. pa lankyti.
vasaris). Jį redaguoja ses. M.
Agnesine Dering.
J e i g u kas domisi darbu
Mokslo ir pramonės muziejuje
Čikagoje 'vadovauti publikai,
apžiūrint povandeninį laivą,
aiškinti moksleivių grupėms
kai kuriuos muziejaus ekspona
tus), šią vasarą muziejus sudaro
galimybę dirbti savanoriu nau
jame skyriuje „Navy Technolo
gy at Sea" ir prie povandeninio
laivo. Besidomintieji gali skam
binti Kitty P h u t z e n r e u t e r
312-684-1414. ext. 2422.
x Į Lietuvos našlaičių glo
bėjų eiles jungiasi vis daugiau
Amerikos lietuvių: Vladas ir
Filomena Peleckai iš Chicagos
atsiuntė $100. Marija Palubinskienė - $25. O E. Kleizienė, prie anksčiau aukotų
doleriu, pridėjo dar S90. tuo
užtikrindama vieno našlaičio
išlaikymą Lietuvoje. „Lietuvos
Našlaičių Globos" komitetas
dėkoja; 2711 W. 71 St.,
Chicago, II 60629.
(sk)
ARAS ROOFING
Arvydas Kl«l»
D*nglam« Ir U i t o m *
visų rūšių stogus
Tol. 708 257 0746
Skambinti po S v.v.

Soliste Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė.

N u o s t a b ų Denali Natio
nal Park, Alaskoje galėsite
aplankyti keliaudami Midnight
Sun Express traukiniu ir Princess Cruises laivu š.m. rugpjūčio
11-22 d.d. Vietų skaičius labai
ribotas. Informacijai kreipkitės
į American Travel Service.
9439 So. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL 60642 tel.
708-422-3000.
'sk)

Auka steigiamam „ Draugo" paramos fonduiyra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago. IL, 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

'

ČLM Vasario 16-sios minėjimo Jaunimo centro programą atliko, Jūratės Tautvilaitės-Fischer
paruoštas, orkestrėlis. Iš kairės: Audrius Čarauskas, Alisa Kosmopoulos, Andrius Utz 'mokyt.)
ir Marius Vygantas.
Nuotr Beniaus Skvirblio

PRISIMINTAS ŠAULIU
SĄJUNGOS Į K Ū R Ė J A S
VL. PUTVIS
Vytauto Didžiojo Šaulių
rinktinės vadovybė kovo 6 d.,
sekmadienį, 1 vai. po pietų savo
namuose surengė tradicinį
Saulių sąjungos įkūrėjo, garbės
nario Vlado Putvio-Putvinskio
iškilmingą minėjimą. Minėjimą
atidarė ir pravedė V.D. šaulių
rinktines vadas Alfonsas Paukš
tė. Sia proga jis pasveikino iš
Detroito atvykusį Šaulių
sąjungos valdybos pirmininką
Mykolą Abarių, susirinkusius
šaulius ir svečius. Buvo įneštos
Vytauto
Didžiojo
šaulių
rinktinės, gen. T. Daukanto
jūrų šaulių kuopos, jūrų šaulių
..Klaipėdos" kuopos ir ramovėnų vėliavos. Įnešus vėliavas,
buvo pagiedotas Lietuvos him
nas. Į rinktine įstojo 3 nauji na
riai. Kapelionui kun. F. Kireiliui neatvykus, priesaiką
priėmė Saulių sąjungos pirmi
ninkas Mykolas A b a r i u s .
Paskaitai skaityti buvo pakvies
tas dr. Vytautas Dargis, kuris
pirmiausia sveikino, dėkojo
vadui ir visiems šauliams, stip
rinant mūsų šaulių eiles. Prele
gentas išsireiškė, kad jis nuo
gimnazijos laikų priklausąs šiai
garbingai organizacijai. Savo
kalboje jis paminėjo Vlado Putvinskio-Putvio kai kuriuos
c h a r a k t e r i o bruožus ir jo
socialines reformas, nes prieš tai
apie politine veiklą jau buvo
kalbėta.
Vladas Putvinskis-Putvis
gimė 1873 m. Rygoje, mirė 1929
m. kovo 5 d. Kaune. Palaidotas
Kelmės kapinėse. Lietuvos
šaulių sąjungos kūrėjas, rašy
tojas, grafaitės Idalijos Plateraitės sūnus, po mirties daugiau
vadinamas P u t v i u . Augės
lenkiškoje aplinkoje, namuose
tekalbėjo lenkiškai. Vėliau kar
tu su žmona išmoko lietuviškai
ir tapo patriotais. Savo dvare
įsteigė
dvi
lietuviškas
mokyklas. Vladas P u t v i s
pasižymėjo ir socialinėmis re
formomis; įvestas nemokamas

darbininkų
gydymas
jo
KLEBONAS
dvare, didesnis atlyginimas ir
AUKŠTAKALNIS IR
t.t. Lenkuojantieji dvarininkai
NAŠLAIČIAI
išskyrė VI. Putvį iš savo tarpo,
nes juos erzino ne vien lietuviš
Viduklės klebonas kun. Vikto
k u m a s , bet ir pradėtos ras Aukštakalnis kovo 9 d. apie
socialinės reformos.
savo darbą Lietuvoje ir savo
Baigdamas kalbą, prelegentas globojamus našlaičius kalbėjo
dėkojo šauliams už tęsiamas „Seklyčioje'". Po to susitiko su
tradicijas. Sąjungos pirmi „Lietuvos Našlaičių globos"
ninkas Mykolas Abarius pasi komitetu. Komiteto posėdyje
džiaugė šaulių veikla. Garbės buvo diskutuojama tiesioginė ir
narys Algirdas Budreckas palin nuolatinė pagalba 30 našlaičių,
kejo eiti Vlado Putvio keliu. kuriuos kun Viktoras Aukšta
LKVS „Ramoves" sąjungos var kalnis augina. Viena šeima iš
du žodį tarė Edmundas Ven- Californijos jam yra nupirkusi
gianskas. ALTo Čikagos sky namą už 11,000 dol. Name
riaus vardu sveikino Antanina dabar gyvena viena šeima, kuri
Repšienė, palinkėdama šau rūpinasi — augina 10 našlaičių.
liams eiti tikim patriotiniu keliu Viena seselė vienuolė augina 9,
ir išlaikyti Nepriklausomos o kita šeima — kitą dešimtį naš
Lietuvos šaulio prestižą. Mažo laičių, vienas našlaitis gyvena
sios Lietuvos Rezistencijos var su kun. Viktoru jo klebonijoje.
du kalbėjo pirm. Algis Regis. Iš Raseinių kepyklos kasdien
Ypatingesni ir ilgesnį žodį tarė gauna po 5 kepalėlius baltos ir
L.D. Kunigaikštienės Birutės d- 5 kepalėlius juodos duonos, o
jos pirmininkė Zuzana Juške apylinkių ūkininkai atveža
vičienė. Ji pasidžiaugė, kad bulvių ir morkų. Valdžia duoda
Lietuvos Nepriklausomybės kiekvieno vaiko išlaikymui 46
metais Šaulių sąjunga buvo litus mėnesiui. Iš tų pinigų tu
n e a t s k i r i a m a kariuomenės ri pragyventi: pavalgydinti,
palydovė. Drauge atliko plataus aprengti ir patalpas išlaikyti
masto tautos sąmoninimo. savo didelei šeimai kun.
auklėjimo uždavinį. Kvietė Viktoras Aukštakalnis. Lab
išlaikyti
Nepriklausomos daros negauna, nes ją dali
Lietuvos šaulio prestižą. Kvietė nantys sako. kad kunigas gali
vienytis, jungtis, kad reikalui ja pats susirinkti.
ištikus, galima būtų padėti
.Lietuvos Našlaičių globos"
Lietuvai.
komitetas labai nori šiam kuni
Minėjimas baigtas, visiems gui padėti, bet tas priklausys
giedant „Lietuva brangi""... Po nuo to, kiek Amerikos lietuviai
to buvo kavutė, kurios metu bus dosnūs ir rems komiteto
pagerbti Kazimierai ir Kazytės. darbus.
Ant. Repšienė
Birutė Jasaitienė

Šaunų p a v a s a r i š k ą pokylį
rengia Vytauto Didžiojo šaulių
rinktino balandžio 9 d.. 7 vai.
vak. Šaulių namuose. Bus vaka
riene, šokiai, grojant K. Rama
nausko orkestrui. Visus šaulius
prašome kuo gausiausiai puo
toje dalyvauti.
Muz. Alei gp.ndras Kučiūnas, 80-jo gimtadienio proga,
bus pagerbtas š.m. balandžio 30
d. Čiurlionio galerijoje (Jaunimo
centre) 6:30 v.v. Rengimo komi
tetas: S. Baras, A. Brazis, V.
Momkus, D. Stankaitytė, A.
Vasaitis ir J. Vaznelis kviečia
visus dalyvauti. Dėl dalyvavimo
vakarienėje prašoma skambinti
tel. 708-857-2944, arba 3 1 2 925-6193.

„Ateitis", 1994 m. sausio-va
sario mėn., nr. 1. Leidžiama nuo
1911 m. Leidžia Ateitininkų
federacija, kaip „katalikiškos
lietuviškos orientacijos žur
nalą"; redaguoja Danutė Bindokienė; techninis redakto
rius Jonas Kuprys; administ
ratorius Juozas Polikaitis.
Šis numeris 40 psl., su įpras
tiniais skyriais: Tikiu, Atei
tininkai Lietuvoje, Kalba, Atei
ties spinduliai, Įvykiai ir
žmonės, Veikla, Kreivos šypse
nos. Yra ir straipsnių, neįtelpančių į šiuos skyrius; gausu
nuotraukų.
„Viltis", 1994 m. gegužė-birželis, nr. 1 (54). Folkloro žur
nalas, kurio leidėjas ir redak
torius yra Vytautas F. Beliajus
(1337 Marion St., Denver, CO
80218). Žurnalas pradėtas !. is
ti 1942 m. Fairhope, Alabama.
Šis numeris taip pat turi daug
medžiagos apie įvairių tautų (ir
lietuvių) t a u t i n i u s šokius,
papročius, gyvenimą. Iliustruo
tas nuotraukomis.

„ V a r p a s " , 1993 m. nr. 28.
Leidžia Varpininkų filisterių
draugija; žurnalas įsteigtas
1889 m. „Tautos bei žmogaus
laisvei, tautinei kultūrai ir
lietuvybei" ugdyti. Redaguoja
Antanas Kučys, administra
torius Grožvydas Lazauskas
(208 W. Natoma Ave., Addison,
IL 60101). Žurnalas knygos
formato, 207 psl. Jame sukaup
ta nemažai svarių straipsnių šių
dienų mums rūpimais klau
simais (ypač susietas su
Lietuva), yra ir poezijos (A.
Nyka-Niliūnas, B. Auginąs ir
kiti), varpininkų veiklos ap
žvalgų, knygų ir leidinių
recenzijų.
„Skautų aidas", 1994 m. Ko
vas, nr. 3. Leidžia LSS Tarybos
Pirmija, redaktorius Antanas
Saulaitis ir Pelėdų skiltis.
Administratorė Albina Rama
nauskienė (4613 W. 106 PI..
Oak Lawn, II 60453). Tai jau
natviškas, gyvas ir patrauklus,
kupinas skautiškos medžiagos
žurnalas; gausiai iliustruotas,
24 psl.

Lithuanian American R.C.
W o m e n ' s Alliance ,,Newsletter" — Moterų sąjungos
Žiniaraštis: 1994 m. pavasaris,
„ P e n s i n i n k a s " , 1994 m. ko
nr. 1<3). Amerikos Lietuvių Ro
vas.
Leidžia JAV LB Socialinių
mos katalikių moterų sąjunga
įsteigta 1914 m., skirta lietuvių reikalų taryba, redaguoja Karo
kultūros ir tradicijų puoselė lis Milkovaitis, administruoja
jimui, pavesta Mergelės Marijos Elena Sirutienė. Išeina kartą
Nuolatinei globai. Žiniaraštį per mėnesį. Šiais metais „Pensi
redaguoja ses. Angelą Balchu- ninkas" jau švenčia 10 metu
nas, SSC Spausdinamas „Drau gyvavimo sukaktį ir yra mėgs
go" spaustuvėje Čikagoje. Me tamas vyresniųjų lietuvių, nes
džiaga lietuvių ir anglų kalba, jame gausu patarimų sveikatos
temomis, netrūksta ir kitų įdo
daug nuotraukų, 20 psl.
mybių.
• „Krivūlė", 1993 m. gruodis,
nr. 2 (58). Leidžia Lietuvių sielo
vados delegatūra Vokietijoje;
redaguoja — kolektyvinė re
dakcija su atsakinguoju redak
toriumi prel. Antanu Bunga,
kuris yra Lietuvių sielovados
delegatas Vokietijoje. Žurnalas
nedidelio formato, 62 psl.,
gražiai spausdinamas Sale
ziečių spaustuvėje, Romoje.
Daug vietos skiriama popie
žiaus kelionei į Lietuvą bei ki
tus Pabaltijo kraštus ir apskri
tai daug medžiagos religinėmis
temomis. Gausu nuotraukų.

„Lietuvos gyventojų geno
cidas 1939-1941", I tomas. Iš
leido Represijų Lietuvoje tyrimų
centras prie Filosofijos, socio
logijos ir teisės instituto. Leidinį
parengė B. Burauskaitė, M. Pilkienė, V. Radusis, V. Vosyliūtė.
Jvadą redagavo L. Gadeikis. Rė
mėjai, be kurių pagalbos šis
leidinys nebūtų pasirodęs: Aud
ra Misiūnienė, Katalikų Šalpos
fondas, ir Lietuvių Tautinis
Kultūros fondas. Knyga paruoš
ta spaudai 1992 m. gruodžio
mėn. ir išleista 1993 m. balan
džio mėn. Spaudė „Vilties"
spaustuvė Vilniuje. Tiražas
2.000.
Tai didelės apimties 850 pus
lapių mokslinis, informacinis
leidinys. Knygoje pateikiama
19391941 metais Lietuvoje bol
ševikų okupacinio režimo vyk
dyto genocido aukų vardynas:
suglausti biografiniai duomenys
apie 27806 nukentėjusius asme
nis. Išsami genocido doktrinos,
represinio mechanizmo forma
vimo ir veiklos studija.
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose leidinys gaunamas Lietuvių
Tautinės Kultūros fonde, 1005
I* Vaidilutes trntro spektaklio „Nuodrmmg:^ .uu.'Has kovo :U> <J -Jaunimo
Shervvood Dr., La Grange Park,
centro scenoje 'i£ kaires' Aldona Marija Jurkutė ir Skirmantė Jakštaitė.
N
.1 Tpm'ilai<*io IL 60525.

I

„Vytis", 1994 m. balandis,
Nr. 4(80). Lietuvos vyčių žurna
las; redaguoja Eduardas V.
Meilus, Jr; techninė redaktorė
Teresė I. Meilus. Žurnalas 32
psl., iliustruotas nuotraukomis.
Perėmus naujam redaktoriui,
jame vis daugiau medžiagos
lietuvių kalba, nors pagrindi
niai straipsniai anglų kalba.
„Vytis" leidžiamas nemažu
tiražu, todėl džiugu, kad Lietu
vos vyčiai tebebrangina savo
lietuviškas šaknis ir tebeskaito
savo žurnalą.

IŠ ARTI IR TOLI

Violeta Gedgaudienė, LB Vakarų
apygardos pirmininkė kalba LB Ari
zonos apylinkės Vasario 16 minėjime.

V. Šalčiūnas, gyv. Port St.
Lucie, FL, redaguoja Floridos
rytinio pakraščio „Lietuvių
biuletenį", kuris išleidžiamas
kas trečią mėnesio antradienį.
Leidžia LB Palm Beach apy
linkės valdyba, kuriai pirmi
ninkauja dr. V. Majauskas.
LB Floridos a p y g a r d o s me
t i n i s suvažiaviams įvyks
balandžio 23 d., 9 vai. r. — 4 vai.
p.p. Quality Resort viešbutyje,
Singer Island.
Vincenta Barienė, po klubo
operacijos, baigia sveikti ir jau
sugeba pasirodyti Filadelfijos
lietuvių Šv. Andriejaus bažny
čioje.
Los Angeles Shriners ligo
ninėje nuo veido ir rankų apde
girnų gydomas yra 6 metų
Justinas Gatautas iš Kupiškio.
Justiną su teta Irena globoja
„Lietuvos Vaikų vilties" Los
Angeles skyrius, kurio pirmi
ninkė yra Danguolė Navic
kienė.

;

