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V. Landsbergis reikalauja
pakeisti vyriausybę

Santykiuose su Rusija dar
daug klaustukų
Vilnius, sausio 2 d. (AGEP) —
„Lietuvos rytas", skiltyje „Lai
ko ženklai" svarstydamas apie
Lietuvos užsienio politikos pa
siekimus 1995 m., kelia kelis
klausimus: „Ar Lietuvos diplo
matija pasirengusi veikti įta
kingų ir ne visada palankių Lie
tuvai jėgų lauke? Tuo labiau,
kad neaišku, kaip pasaulio poli
tinių procesų eigą paveiks Rusi
jos demokratijos nestabilumą
didinantis politinių jėgų san
tykis šioje įtakingoje šalyje. Ar
pavyks išlaikyti bent dabartinę
santykių su šia šalimi padėtį,
kartu neprarandant suartėjimo
su Vakarais tempo?"
„Vilčių, kad tokias pastangas
rems didžiosios Vakarų valsty
bės, suteikė gruodžio pabaigoje
paskelbtas JAV prezidento Bill
Clinton laiškas JAV Atstovų rū
mų nariui Richard Durbin", ra
šo „Lietuvos rytas". ,J_aiške pat
virtinta, kad JAV administraci
jai visiškai nepriimtina Rusijos
karinė doktrina, pagal kurią
planuojama karine jėga užkirs
ti kelią Baltijos šalių, Vidurio ir
Rytų Europos valstybėms įstoti
į NATO. Tačiau", kelia klausi
mą „Lietuvos rytas", „kas ryšis
garantuoti, kad Rusijos genera
linio štabo planai pakartoti
1940 m. įvykius Baltijos vals
tybėse NATO „grėsmės" pre
tekstu liks tik dar vienas šoką
keliantis šios šalies diplomatijos
manevras". Laikraštis tačiau
taip pat mato ir kitus JAV inte
resus: „Ir kokioms nuolaidoms
yra pasiryžę Vakarai, siekdami
nepakenkti silpstančiai Rusijos
prezidento Boris Jelcino val
džiai, į kurią apeliuojama, kaip
į Dūmoje daugumą gavusių ko
munistų ir žirinovskininkų
atsvarą?"
„Pernai Lietuvoje pritilo aist

ros dėl Rusuos karinio tranzito
per Lietuvos teritorįja. Tačiau
rinkimų kampanijos vėjai gali
vėl įpūsti prigesusių diskusijų
liepsną. Sutartas esamos kari
nio tranzito tvarkos laikas
baigėsi 1995 m. gruodžio 31 d.,
prieš tai išformuota derybų su
NVS šalimis darbo grupė, ren
gusi taip ir neįsigaliojusias ka
rinio tranzito ir aviacijos skry
džių taisykles. Kaip bus regla
mentuotas Rusijos karinis tran
zitas per Lietuvą, užsienio rei
kalų ministerija dar neprane
šė".
Lietuvos ir Rusijos komisįjai
patikėta rūpintis dvišaliais san
tykiais, kad būtų užtikrintas
prekybinis, ekonominis, moksli
nis, techninis ir kultūrinis bend
radarbiavimas. „Tik abejotina,
ar ši premjerų Viktor Černo
myrdino ir Adolfo Šleževičiaus
sumanyta komisija gale spręs
ti skaudžiausias, tačiau vis la
biau į „amžinų" problemų kate
goriją patenkančias problemas"
ryšium su Lietuvos ambasadų
Romoje ir Paryžiuje, Lietuvos
gyventojų indėlių buvusiame
„Vnešekonombank" grąžinimu.
Tokių problemų tarpe yra ir
okupacijos metais padarytos
žalos Lietuvai atlyginimas, pri
mena „Lietuvos rytas".
„Matyt", spekuliuoja laik
raštis, „šią naštą ii dabartinio
šios komisijos pirmininko, už
sienio reikalų ministro Povilo
Gylio po šiemet vyksiančių Sei
mo rinkimų perims opozicijos
politikai. Tačiau ar opozicija, no
rom nenorom privalėsianti už
sienio politikos srityje bent kurį
laiką darbuotis kartu su prezi
dentu A. Brazausku, sugebės
įrodyti ne tik teorine, bet ir
praktinę galimybe padėti tašką
šioje senoje byloje?"

LDDP vadovybė svarstys
bankininkystės krizę ir
Šleževičiaus veiksmus
Vilnius, sausio 3 d. (AGEP) Trečiadienio vakarą LDDP pre
zidiumas renkasi į posėdį,
kuriame bus aptariama krizė
Lietuvos bankininkystėje ir
svarstoma su tuo susiję partijos
pirmininko Adolfo Šleževičiaus
veiksmai. „Labai negražiai at
rodo premjero poelgiai", kalbė
damasi su korespondentu sakė
LDDP pirmininko pavaduotoja
Živilė Verbylaitė, kalbėdama

Latvijos prerryeras
kalba apie lėšų stoką
Ryga, gruodžio 30 d. (Tass) Latvijos ministras pirmininkas
Andris Škelė pareiškė, kad Lat
vijos padėtis yra sunkesnė negu
tai įsivaizduoja dauguma gyven
tojų. Jis pasakė, kad nenorėtų
savo naujametiniu sveikinimu
gadinti šventinės nuotaikos, bet
yra priverstas sakyti rūsčią
tiesą ir nenori sekti tais poli
tikais, kurie dalydami rinki
minius pažadus nesąžiningai
apgaudinėjo žmones.
Pasak jo. jau dabar aišku, kad
pinigų stoka valstybės ižde
n e l e i s išspręsti
daugelio
socialinių problemų. A. Skelės
nuomone, sunkiausias uždavi
nys — sumažinti biudžeto defi
citą. Premjeras kalbėjo, kad
būtina remti vietinius gaminto
jus, sudaryti sąlygas liaudies
ūkiui plėtoti, pritraukti in
vesticijas.

Nr. 3

Gruodžio 11d. pradžioje Lietuvos ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius lankėsi Kuojoje ir
sutikimo ceremonijoje, lydimas Kinijos ministro pirmininko Li Peng, apėjo garbės sargybą.
Derybose daugiausia kalbėta ekonominio bendradarbiavimo temomis. Bet kontroversiją Lietu
voje sukėlė Ui, kad derybų metu A. Šleževičiaus Kimjai pripažino Tibetą ir Taivaną.
Eltos nuotrauka

Konservatoriai nemano, kad
vyriausybė vykdys naują
bankų įstatymą
Vilnius, sausio 3 d. (AGEP) „Pastaroji krizė susijusi n e tik
su bankais", trečiadienį spaudos
konferencijoje Seime kalbėjo Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) frakcijos Seime se
niūnas Andrius Kubilius. „Tai
ir absoliuti politinė krizė. Dėl to
vis labiau didėja žmonių nepa
sitikėjimas valstybes institucijo
mis ir valdžios pareigūnais. Šios
problemos negali išspręsti prezi
dentas ar LDDP prezidiumas,
pasiūlydami kitą vyriausybės
vadovą. Tokią politine krize gali
išspręsti tik rinkėjai, pirmalai
kiuose rinkimuose suteikdami
kuriai nors partijai mandatą,
kurį LDDP jau seniai yra pra
radusi".
Pasak Andriaus Kubiliaus,
ministras pirmininkas turbūt
norėtų atsistatydinti, moty
vuodamas tai savo indėlio at
siėmimu ir taip išvengti poli
tinės ir kitokios atsakomybės už
tuos veiksmus, kurie, anot
Kubiliaus, sukėlė bankų krize.
Tėvynės Sąjunga sveikintų pre
zidento veiksmus, jeigu j i s ats
tatydintų ministrą pirmininką.

apie A. Šleževičiaus asmeninį
banko indėlį, kurį jis atsiėmė
dvi dienas prieš sustabdant
Lietuvos Akcinio Inovacinio
Banko (LAIB) veiklą.
Pats A. Šleževičius numatęs
posėdyje dalyvauti. Tačiau par
tijos prezidiumas greičiausiai
Lietuva ruošiasi
nekels A. Šleževičiaus atstaty
deryboms
dinimo iš partįjos pirmininko
pareigų klausimo. „Tai būtų
su Rusija
bėda ne tik partįjai, bet ir visai
Vilnius, sausio 3 d. (AGEP)
valstybei, nes A. Šleževičius
vadovauja ir vyriausybei", sakė — Sausio mėnesį planuojamame
Lietuvos ir Rusįjos tarpvalsty
Ž. Verbylaitė.
binių komisįjų susitikime Lietu
LDDP prezidiumas galėtų įpa va nori pirmiausia svarstyti
reigoti partįjos tarybą sušaukti valstybės sienos nustatymą, pa
neeilinį partįjos deputatų suva sakė Lietuvos užsienio reikalų
žiavimą, kuris balsų dauguma ministras Povilas Gylys, kalbė
gali atstatydinti partįjos va damasis su Rusijos žinių agen
dovą. Živilė Verbylaitė informa tūros korespondentu. P. Gylys
vo, kad toks prezidiumo posėdis vadovauja Lietuvos derybinei
paprastai yra sujaukiamas, pra komisijai.
šant keturiems partįjos pirmi
Be pasienio klausimų, P. Gylio
ninko pavaduotojams: jai pačiai
įsitikinimu, būtina svarstyti
ir Seime LDDP atstovaujan
klausimus dėl indėlių sugrąžini
tiems Gediminui Kirkilui, Jus mo Lietuvos piliečiams iš buvu
tinui Karosui ir Sigitai Bur sio Sovietų Sąjungos Vnesekonombienei.
banko bei dėl perdavimo diploma
LDDP prezidiumui, kurį suda tinių pastatų Romoje ir Paryžiu
ro 26 asmenys, priklauso įtakin- je, kuriuose vis dar įsikūrusios
giausieji šalies politikoje parti Rusįjos įstaigos.
jos atstovai bei rajonų skyrių
Ministras* pažymėjo, jog Rusija
vadovai. Šiame posėdyje ketina tebelieka viena pagrindinių Lie
dalyvauti beveik visi jie, iž- tuvos partnerių, todėl Vilnius
skyrus Seimo pirmininką Česlo nori gerų santykų su Maskva.
vą Juršėną, kuris guli ligo
Kalbėdamas apie Lietuvos už
ninėje.
sienio politikos prioritetus
LDDP vadovai taip pat ketina 1996 m., Gylys minėjo Lietuvos
priimti pareiškimą dėl padėties integraciją į Europos Sąjungos
struktūros ir NATO naryste.
šalies bankininkystėje.

Tačiau, pabrėžė Tėvynės Sąjun
gos frakcijos Seime seniūnas, tai
nereiškia, kad tuo baigsis ty
rimas vyriausybės ir kitų parei
tum} veiksmų, kurie sukėlė
bankų krizę.
Pasak A. Kubiliaus, krizė
buvo sukelta sąmoningai, ir tai
patvirtina tas tautas, kad mi
nistras pirmininkas atsiėmė
savo indėlį. Ministras pirmi
ninkas ir vidaus reikalų minist
ras Romasis Vaitekūnas sukėlė
bankų krize, įsakydami suimti
Litimpeks banko valdybos pir
mininką Gintautą Preidį. Tad
už bankų krizės padarinius, A.
Kubiliaus nuomone, jie turi at
sakyti ne tik politiškai.
Beje, Tėvynės Sąjunga gruo
džio 29 d. pateikė 11 klausimų
vyriausybės vadovui, finansų ir
vidaus reikalų ministrams, Lie
tuvos Banko pirmininkui Kazi
mierui Ratkevičiui, gene
raliniam prokurorui Vladui

N i k i t i n u i , kuri laukė at
sakymo iki sausio 2 d., tačiau
atsakymo dar nesulaukė. Jeigu
artimiausiu laiku jo nebus, sakė
A. Kubilius, konservatoriai
rengs viešas pareigūnų apklau
sas, mėgindami išsiaiškinti
krizės sukėlimo scenarijų.
A. Kubiliaus nuomone, vy
riausybė nesirengia arba ne
žino, kaip įgyvendinti gruodžio
29 d. Seime priimtus spren
dimus. Įsigaliojus įstatymui dėl
Lietuvos Akcinio Inovacinio
Banko ir Litimpeks banko veik
los atnaujinimo, pasak jo, jau
sausio 2 d. jų veikla turėjo būti
atkurta. Vyriausybė, kaip sakė
Seimo narys, taip pat nesirengia
įgyvendinti šio įstatymo 2-ojo
straipsnio, numatančio, kad
valstybė savo t irtu garantuoja
indėlių grąžinimą fiziniams ir
juridiniams asmenims, nes ne
žino, iš kur paimti lėšų.
Andrius Kubilius taip pat
pasigedo vyriausybės parengto
priemonių plano, kurį ji, vyk
dydama nutarimą dėl neatidė
liotinų priemonių bankinin
kystės problemoms spręsti,
turėjo parengti nedelsdama.

valdžios pareigūnų asmeniniai
ir grupiniai interesai, galbūt
susipynę ir su užsienio struk
tūrų veiksmais, žalingais
Lietuvai. Bankų krizė ryškėja
kaip LDDP valdymo sukeltos
politinės pasitikėjimo krizės
dalis. Tai ir pačiam valstybės
būviui pavojinga slinktis, kuriai
stabdyti nepakanka vien ekono
minių finansinių svertų.
Pėl viso, kas vyko ir tebe
vyksta, prezidento A. Brazausko
suformuota ir ligi šiol dangstyta
LDDP vyriausybė negali iš
vengti politinės atsakomybės: ji
tiesiog nebeturi jokios mora
linės teisės toliau valdyti šalį,
ji turi būti reorganizuota, pir
miausia keičiant ministrą pir
mininką.
Prezidentas tą gali padaryti ir
be interpeliacijų, be apkalti
nimo procesų. Naujieji metai —
tinkama proga padaryti vilties
teikiantį žingsnį".

Tėvynės Sąjunga reikalauja
ankstesnių Seimo rinkinių

Tikroje teisinėje valstybėje,
Vilnius, sausio 3 d. (AGEP) Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Kon kaip sakė Vagnorius, jau seniai
servatoriai) reikalauja ne tik būtų atsistatydinusi ne vien vy
priimti sprendimą pakeisti vy riausybė. Jis apkaltino vyriau
riausybę, iš principo pakeičiant sybę ne tik dėl padėties ban
pačią politiką, bet ir paankstinti kuose. Lietuvos Akcinio Inova
Seimo rinkimus, trečiadienį cinio Banko ir ypač Litimpeks
spaudos konferencijoje Seime banko veiklos sustabdymą Vag
kalbėjo jos valdybos pirminin norius vertina kaip visišką nekas, Seimo narys Gediminas kompententingumą arba pikty
Vagnorius. Tėvynės Sąjunga binį veiksmą. Jis nebando tei
ragina prezidentą ir Seimą sinti Lietuvos centrinio banko
priimti sprendimą, kad ir dabar, vadovo Kazimiero Ratkevičiaus,
ir ateityje Seimo rinkimai būtų kuris, jo nuomone, jau turėjo
rengiami ne rudenį, bet gegužės anksčiau atsistatydinti, jeigu
nepajėgia savarankiškai vykdvar birželio mėnesį.
ti
bankų politikos. Bet didieji
Tėvynės Sąjunga, kaip paaiš
kaltininkai,
pasak Vagnoriaus,
kino G.Vagnorius, reikalauja ne
yra
ne
Lietuvos
Banke.
išankstinių rinkimų, bet kad jie
vyktų anksčiau, kad būtų gali
K a l b ė d a m a s apie padėtį
ma pasirengti kitam žiemos se bankuose, Vagnorius sakė, kad
zonui. Kažin ar kas nors tiki, ši skaudi nelaimė nėra vienin
sakė jis, kad LDDP laimės rin telė ar atsitiktinė dabartinės
kimus. Jeigu LDDP neturi kito vykdomosios valdžios klaida,
kių partijos vadų, G. Vagno bet ekonomikos krizės gilinimo
riaus nuomone, nesunkiai tuos liūdnas padarinys.
keletą mėnesių vyriausybės va
Atsakomybė šiai vyriausybei,
dovą pajėgs pavaduoti Lietuvos
pasak
jo, tenka ne tik už kele
prezidentas, kuris, pasak jo,
riopą
ekonomikos nusmukdyneleistinai pernai nusišalino
mą,
bet
ir už valstybės pranuo ūkio reikalų ir daugiau ap
skolinimą.
Pasak jo, skolos,
siribojo reprezentavimu ir ats
įskaitant
vidaus
ir užsienio
tovavimu, o tai — per didelė pra
„Ta proga noriu pareikšti, kad
skolą,
siekia
5
milijardus
litų.
banga.
tiek Lietuvos Akcinis Inovacinis
Gediminas Vagnorius apkaltino
Bankas, tiek Litimpeks bankas
vyriausybę už didžiulį užsienio
bus gelbėjami, nepaisant kieno
prekybos deficitą, už vadinamo
Lietuvoje daug
nors asmeninių interesų. Žmo
..prichvatizavimo" (t.y., vals
prisnigta
nės gali neabejoti dėl savo in
tybės turto privatizavimą, per
dėlių šiuose ir kituose bankuose
Vilnius, sausio 3 d. (AGEP) - duodant jį partijos bičiuliams)
saugumo. Tikiu, kad, įgyvendi Antradienį visoje Lietuvoje pra organizavimą, gyventojų san
nus pastaruosius Seimo sprendi dėjus gausiai snigti, visi ma taupų nusavinimą, korupcijos
mus, artimiausiu metu piliečiai gistraliniai keliai buvo valomi įteisinimą, už savų pinigų sis
galės laisvai disponuoti savo in ištisą parą, tačiau to darbo temos likvidavimą ir lito nudėliais.
smukdymą.
žymės beveik nebuvo matyti.
„Suprasdamas savo, kaip
Automobilių kelių direkcija
Anot Vagnoriaus, j rinką iš
premjero, situaciją ir tūkstančių informavo, jog didžiausia sniego mesta apie 1 milijardas popie
indėlininkų jausmus, aš nu danga — 15 cm (6 coliai) storio rinių litų, del tojo faktinė vertė,
sprendžiau grąžinti savo asme dengia Kaišiadorių, Alytaus ir
pasak jo. yra perpus sumažėjusi,
ninį indėlį į tą patį Lietuvos Marijampolės kelius. Taip pat
o lietuviškos prekės negali
Akcinį Inovacinį Banką. Tegul automobilių eismas apsunkin
konkuruoti nei Lietuvoje, nei
tai sustiprina žmonių tikėjimą, tas Mažeikių, Tauragės bei Tel
užsienyje.
kad jų santaupos nežus.
šių rajonų keliuose, kur tre
KALENDORIUS
„Beje, šį sprendimą priėmiau čiadienį iš ryto stipriausiai sni
iš karto, kai tik buvo sustabdyta go
Akcinio Inovacinio Banko veik
S a u s i o 5 d.: Šv. Jonas Neu
Vilniaus - Kauno greitkeli per
la, ir informavau apie tai Jo parą kelininkai valė tris kartus. mann, JAV vyskupas f 1811ekscelenciją prezidentą", rašo tačiau per kelias valandas kelia 1860>. Telesforas. Simonas. Vy
ma ministro pirmininko Adolfo vėl padengdavo sniegas.
tautas. Gedute.
Šleževičiaus pareiškime.
S a u s i o 6 d.: Pal. Andre
Kaip skelbta, Adolfas Šleže
Besette. kanadietis vienuolis
vičius gruodžio 18 d. nutraukė
— Vilniuje Gražinai Lands (1845-1937); Kasparas, Merkė
terminuoto indėlio sutartį su bergienei sausio 2 d. padaryta lis. Baltazaras. Melchioras, Arū
LAIB, o jau po dviejų dienų triguba širdies kraujagyslių nas. 1880 m. gimė seserų Kazibanko veikla buvo sustabdyta. apėjimo operacija. Profesoriaus mierieciu steigėja Motina Ma
Jame liko įšaldytos dešimčių Vytauto Landsbergio žmona rija Kaupaitė. 1893 m. gimė ra
tūkstančių Lietuvos piliečių ir sveikata po sėkmingos opera šytojas Vincas Mykolaitis-Puti
įmonių sąskaitos.
cijos.
nas.

A. Šleževičiaus pareiškimas
dėl indėlio banke
Vilnius, sausio 3 d (AGEP) Vyriausybės atstovas spaudai
išplatino ministro pirmininko
Adolfo Šleževičiaus pareiškimą
dėl savo indėlio Lietuvos Ak
ciniame Inovaciniame Banke,
kuriame nepatvirtino spaudos
pranešimų apie ketinimus pa
sitraukti iš vyriausybės vadovo
posto dėl skandalo, kai jis
atsiėmė indėlį iš krizės apimto
banko.
„Visiškai suprantamas visuo
menės, masinės informacijos
priemonių padidintas dėmesys
mano, kaip valdančiosios parti
jos ir vyriausybės vadovo,
asmeniui, net privatiems mano
reikalams. Tai natūralu demo
kratinėje valstybėje. Tokiam
dėmesiui ir kritikai buvau pasi
ruošęs, užimdamas šias parei
gas. Žinau ir tai, kad bet kuris
mano žingsnis yra akylai stebi
mas mūsų politinių oponentų.
„Ir šiuo konkrečiu atveju —
kaip aš būčiau pasielgęs — vistiek būčiau buvęs apkaltintas.
Tarkime, būčiau palikęs savo
indėlį banke. Tada už dabar de
damas visas pastangas bankui
gelbėti būčiau apkaltintas, kad
gelbsčiu savo pinigus. Kitaip
tariant, kuomet norima mušti,
lazdą visada rasi.

Vilnius, sausio 1 d. — Naujųjų
metų dieną Tėvynės Sąjungos
(Lietuvos Konservatorių) pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis
paskelbė pareiškimą dėl poli
tinės pasitikėjimo krizės Lie
tuvoje. Jo tekstas toks:
„Bankų krize Lietuvoje ofi
cialiai norima traktuoti vien
kaip dviejų konkrečių bankų
vadovų nusikaltimą ir skriaudą
indėlininkams. Apsiribojus šio
mis tiesomis būtų nukreiptas
dėmesys nuo valdžios atsako
mybės, nuo jos nesuprantamo
neveiksmingumo vienais atve
jais ir (padėčiai neatsakančių),
ūkį žlugdančių veiksmų kitais
atvejais, kai LDDP viršūnės
savais tikslais ir pasitaikius
progai nutarė sunaikinti du
didžiausius komercinius ban
kus.
Iš tiesų ši krizė yra dabartinės
vyriausybės korupcinės (nomen
klatūrinės) politikos pasekmė.
Joje jau pradeda ryškėti aukštų
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PASAULIO ŽAIDYNIŲ
TEMA...
Lietuvos spaudoje neteko
pastebėti nuoseklesnio V-jų PLS
žaidynių varžybinės dalies
aprašymo. Stigo pasekmių, o
skelbiamose trūko patikimumo.
sakysime, rašant apie jaunių
krepšini. Nesigailėta, tačiau,
vietos interviu temoms su
Lietuvos ir užsienio lietuvių
sporto veikėjais. Kai kas verta
buvo paskaityti, kita galėjo ir
nebūti. Užsienio lietuvių laik
raščiuose mažai rašyta, nes as
meninė patirtis iš ten sugrį
žusių dalyvių buvusi menka, gal
ir nenorėta apie varžybas kal
bėti?
Lietuvos spaudoje, o ir mūsiš
kėje stipriau buvo pabrėžiama.
kad svarbu dalyvauti, o ne lai
mėti. Dar drąsiau pasakyta,
kad pralaimėjo tas, kurs ten
nebuvo... Turėtų būti aišku.
jeigu vykstama į pasaulines
lietuvių varžybas, ten reikia
kovoti. Ko ten vykstama paga
liau?
Tikime, kad nuoširdumo ir
vaišingumo Lietuvoje tikrai ne
trūko, tačiau apie varžybinį lygį
ir varžybų organizavimą vertė
tų atkreipti daugiau dėmesio.
Dalyvauti varžybose sporti
ninkai turėtų būti parenkami.
Kas tik nori ir turi kelionei
pinigų, neturėtų būti leidžiami
dalyvauti varžybose. Ateityje ši
pažiūra turėtų būti nebetoleruojama.
Kalbant apie pirmąsias PLS
žaidynes 1978 m. Toronte, ant
rąsias 1983 m. Čikagoje, o ir
trečiąsias 1988 m. Adelaidėje,
komandos, ar pavieniai spor
tininkai klubų buvo atrenkami
ir varžyboms pasiruošimas bū
davo vykdomas. Tų varžybų lygį
teko patikrinti trečiose PLS
žaidynėse Australijoje su ats
tovais iš Lietuvos. Jie Lietu
vai laisvėjant pirmą kartą buvo
išleisti pabendrauti su užsienio
lietuvių sportininkais. Nors
daugelių atvejų Lietuvos spor
tininkai pirmavo, tačiau varžy
tasi rimtai, respektuojant vieni
kitų pajėgumą, o laimėjimai.
prie didesnės laimės, krypo į
vieną ar antrąją puse
Kaip žinome, IV-sios PLS žai
dynės vyko 1991 m. Lietuvoje.
Adelaidėje sporto darbuotojų jau
buvo nutarta, ateityje šios apim
ties žaidynes vykdyti tik
Lietuvoje. Prisimenant istoriją
šių IV-jų PLS žaidynių metu
krašte buvo neramu. Niekas
nebuvo tikras dėl bet kurių
įvykių. Svetima kariuomenė
grasė viskam ir laisvam gyve

nimui, kurio siekė kraštas, vėjai
skirtingai ir neramiai pūtė.
Žaidynių metu ir įvyko Medi
ninkų tragedija. Užsienio lie
tuviai savo sportininkus, išlei
do neramiai. Vykstančiųjų ko
mandas „suklijuoti" buvo gana
sunku, nes daugelis gerų spor
tininkų atsisakė vykti. Žinoma,
vykstantieji demonstravo prieš
tuometinę padėt; krašte. Ši de
monstracija, tapo kartu ir poli
tiška. Taigi visi taktai buvo
stipresni už varžybinį momentą
ir jis buvo tapęs antraeiliu.
Kalbant apie Penktąsias —LS
žaidynes, taigi paskutiniąsias,
praėjusią vasara vykusias Lie
tuvoje, kada kraštas jau keli
metai gyvena nepriklausomai,
varžybinis momentas turėjo
būti stipriau pabrėžiamas. Or
ganizatoriams nereikėjo patai
kauti iš užsienio atvykusiem-.
Nesverti jos sportinio pajėgumo
ir važyboms neišstatyti žemes
nio lygio komandų prieš atvyks
tančius (Deja. mūsiškiai ir šio
se sąlygose neišlaikė). Reikėjo
reikalauti geresnio varžyboms
lygio, o tada ir iš svetur atvyktų
gal su mažesniu kontingentu,
gal ir geriau pasiruošę vyktų į
šią šventę. Neužmirškime, kad
užsieniuose gyvenantys yra
maža dalis, lyginant su kraštu
i r m u m s v r a sunku lveintissu
sporte vykstančia pa/anga Lie
tuvoje. Išeivijos sportininkai
geriau suorganizuoti ir rimto
tikslo vedini, gali sudaiyti krep
šininkų vienetą, ar du. individu
alistų lengvojoje atletikoje ir kt.,
kurie labai rimtai galėtų varžy
tis su Lietuvos geriausiais.
Prisimenant „Vėjo", šiaurės
Amerikos krepšininku viešnagę
Lietuvoje 1989-tais. Nors ir ne
visi geriausi buvo si į,u.kti į šią
rinktinę, jie Lietuvoje pasirodė
gerai. Sužaidę šešias rungtynes
prieš geriausias komandas, ke
turias iš jų laimėjo ir tik dvi:
pirmąsias, tuometiniam Lietu
vos aukščiausios lygos meiste
riui Kauno ..Atletui" ir pasku
tiniąsias, profesionalams. Kau
no ..Žalgiriui", abejas pralai
mėjo tik 7 taškų skirtumu.
Reiškia, ir užsienio lietuvių
tarpe yra gerų sportininkų ir
pasiruošus galima juos išleisti
rimtoms varžyboms.
Penktųjų PLS žaidynių metu.
veteranų sporto darbuotoju fo
rume buvo nutarta atgaivinti
„Tautine Olimpiadą", kuri
pirmą kartą vyko 1938 m. Lie
tuvoje. Seniai Lietuvos sporto
veteranų keliamas klausimas

V PLS laidynių lauko teniso varžybų atidarvmrv Katine

DRAUGO prenumerata atokaaa i i
metams H metų
JAV
$86.00 $86.00
Kanadoje ir kitur
(V S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$66.00 140.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $46.00
Užsakant i Lietuvą
(Air csrgo)
$100.00 $66.00
Tik tBotadionio laida
$66.00
Utsakant i ossieni

Toronto „Aušros" sudėtinė vyrų krepšinio komanda. U k. — treneris R. Miečiua, Ričardas
Weselowski, Ričardas Lianga, Jurgis Shimko. J Lietuvininkas-Hayes, Aleksas Brainis, Linas
Balaisis, Jason Tatti, Andrius Krasauskas ir Audrius Vaidila - trenerio pavaduotojas.
Nuotr. E . Š l e k i o

LAKŪNAS JONAS JUKNIUS VĖL
ČIKAGOJE
Neseniai Čikagon trumpam
laikui atvyko drąsus vyras
lakūnas Jonas Juknius, kuris
prieš du su puse metų, kartu su
pilotu Edvardu Slušniu, mažu
lėktuvėliu perskrido Atlantą ir
nusileido Lietuvoje. Ta šių
drąsių vyrų kelionė per Atlantą
buvo skirta Dariaus ir Girėno
60 metų sukakčiai nuo jų skry
džio Lietuvon paminėti. Gaila,
kad Jukniaus ir Slušnio skri
dimas : tėvynę buvo nustelbtas
galingo lėktuvo, pavadinto „Lituanica III" vardu, propa
gandinės kelionės iš New Yorko Lietuvon, ir nesusilaukė
reikiamo įvertinimo Amerikoje
nei Lietuvoje.
Per Kalėdų šventes buvo pro
ga susitikti su čia minimu drą
suoliu — Jonu Jukniu, kuris

ŠALFASS-GOS
ŽINIOS
Kėgliavimo (Bowling)
varžybos Clevelande
1996 m. Š. Amerikos lietuvių
kėgliavimo pirmenybės bus
vykdomos, derinant jas su 11-ju
Clevelando „Žaibo" metiniu
„Draugystės" turnyru, 1996 m.
vasario 24 d., Cleveland, Ohio.
Varžybų formatas, vieta, tvar
karaštis ir kitos detalės bus pa
skelbtos spaudoje. Kontaktas;
Algis Nagevičius, 7702 West
Pleasant Valley Rd., Parma,
OH 44130. Telefonas: (216)
845-4954.
Slidinėjimo varžybos
1996 m. Š. Amerikos lietuvių
kalnų (alpinistinės) slidinėjimo
pirmenybės planuojamos ruošti
1996 m. vasario 24 d., šeštadie
nį. Vieta dar nenustatyta. Toli
mesnės detalės bus netrukus pa
skelbta.
tapo teigiamai išspręstas. Ir iš
tiesų, grįžimas į Pirmosios Tau
tinės Olimpiados tęstinumą ir
tradicijas y r a sveikintinas
reiškinys. Geriausi Lietuvos ir
užsienio lietuvių sportininkai,
turės progos pilnai išbandyti jė
gas aukštesniame sportiniame
lygyje.
Sig. K.

Nuotr T o m o V a s i l i a u s k o

buvo tos istorinės kelionės į
Lietuvą sumanytojas. Tai 51
metų amžiaus, kilęs iš Šilutės
rajono lakūnas, baigės Kalugos
aviacijos mokyklą, dirbęs pilotu
„Aeroflote".
Amerikon jis buvo iškviestas
žinomos Montessori mokymo
pedagogės Domicėlės Petru
tytės, kuri sutiko jam paskolinti
15 tūkstančių dolerių mažo
lėktuvėlio — „Piper Cherokee
140" įsigijimui. Penketą tūks
tančių dolerių lakūnai tuomet
pasirūpino iš kitų šaltinių ir
1993 m. liepos 16 d., maždaug
2 vai. ryte, išskrido iš 25 mylias
į pietryčius nuo Čikagos esan
čio Lansing Municipal aero
dromo. Čia juos išlydėjo tik trys
žmonės, kurių tarpe buvo čikagietis Anatolijus Siutas. Jis
pirmasis apie šį skrydį pranešė
radijo bangomis per savo ve
damą radijo programą. A. Siu
tas nemažai prisidėjo, tvarkant
reikalus prieš kelionę ir skry
džio metu, kai lakūnai susidur
davo su problemomis, nusileidę
kituose aerodromuose. Po nusi
leidimų Niufoundlande, Gren
landijoje, Islandijoje ir Norvegi
joje, jų lėktuvėlis liepos 19 d.
sėkmingai nutūpė Karmėlavos
aerodrome netoli Kauno, kur
juos pasitiko tik nedidelis tau
tiečių būrys, nes daugeliui net
nebuvo apie šį žygį pranešta.
Reikia paminėti, kad jų lėktu
vas turėjo silpną variklį — vos
160 arklio jėgų (Darius ir
Girėnas skrido dvigubai galin
gesnį variklį turinčiu lėktuvu).
Taip pat reikia pridėti, jog šių
drąsių vyrų lėktuvas buvo jau
28 metų senumo. Tačiau, kaip
daug kas sako, šiuos drąsuolius
lydėjo Dievo palaima, nes kiek
vienu momentu skrydyje per

Futbolas Čikagoje

Atlantą, jų lėktuvėlį galėjo iš
tikti kokia nors nelaimė. Todėl
nenuostabu, kad nusileidus
Kanados aerodrome pasiimti
kuro, vietiniai inspektoriai
nenorėjo leisti jiems tęsti ke
lionės, kadangi lakūnai netu
rėjo lėktuvo inspekcijos leidimo
ir, žinoma, jo negalėjo turėti,
nes tokie lėktuvėliai visai ne
tinka tolimoms kelionėms.
Pasikalbėjime su J. Jukniu iš
ryškėjo daug įdomių dalykų.
Pats J. Juknius džiaugiasi, jog
pavyko atgauti už lėktuvą
sumokėtus pinigus ir kad galėjo
grąžinti skolą D. Petrutytei,
kuri pasitikėjo šiais drąsiais
vyrais.
J. Juknius Čikagoje žada būti
iki sausio 9 d. Jis yra apsistojęs
pas Domicėlę Petrutytę, kurios
telefonu (312) 735-8942 J. Juknį
dar galima pasiekti. Svečiui iš
Lietuvos pagerbimą rengia
Čikagoje gyvenantieji lietuviai
aviatoriai.
Norisi palinkėti šiam drąsiam
lakūnui geros viešnagės Čika
goje ir sėkmingo skraidymo
tėvynėje!
Ed. Šulaitis
LIETUVOS BOKSININKAI
- P I R M Ą KARTA UŽ
ATLANTO
Išvykusiųjų 15 asmenų ko
mandai vadovauja vyr. treneris
N. Jerofejevas; talkina jam
treneriai V. Buika ir J. Kibąs.
Išvyko visi geriausieji šiuo metu
Lietuvos boksininkai: šeši iš
Kauno, po vieną iš Vilniaus ir
Panevėžio.
Įdomi Lietuvos boksininkų
išvyka. Jie turėjo tik vieną
susitikimą: spalio 19-ąją ringe
kovojo su Waycross, Georgia,
boksininkais mėgėjais. Visą
viešnagės laiką jie ruošėsi
olimpinėms žaidynėms. Beveik
trys praleistos savaitės lie
tuviams nieko nekainavo.
(„Kauno diena", 10.16)

oro pasta

$600.00 $260.000

Tik šeštadienio laida

$160.00

mui su pertraukomis skiriama
45 minutės), tai per vieną
popietę galima pamatyti daug
besivaržančių komandų.
Š E Š T A VIETA
PIRMENYBIŲ LENTELĖJE
Neseniai iš „Metropolitan" ly
gos gauta oficialios 1995 m.
rudens rato šios lygos pirmeny
bių baigminės lentelės. Šios lygos
pirmosios divizijos „raudonoje"
grupėje „Lituanicos" vyrai iš 9
susitikimų pelnė 3 laimėjimus
ir patyrė 6 pralaimėjimus, su
rinkdami 9 taškus (už pergalę
dabar duodami 3 taškai, o už
lygiąsias — 1 taškas). „Li
tuanica" užėmė Šeštąją vietą iš
7 komandų. įvarčių santykis
16-32. Pirmoje vietoje stovi
„ H i g h l a n d e r s " , toliau —
„Wings", „Trevians", „Lightn i n g " , „ C o l u m b u s " , ,,Li
tuanica", o paskutinėje —
„Fortūna". Blogiausiai „Li
tuanica" žaidė pirmenybių pra
džioje, po to atsigavo ir jau pelnė
ryškesnes pergales.

E. Š.

$86.00

Moderatorius kun. Viktorai Rimšelis, MIC
• Administracija dirbs kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, aeatsctiimisii
nedirba.
• Redakcija wJ skelbimų tarini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

• Rodakrjja dirba kasdien nuo
8:304:00-. šeštadieniais nedirba.
* Redakcija straipsnius
savo nuotiūra. Nesunaudotų
straipsniu nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

VARGSTA
„LIETUVOS S P O R T A S Vilniuje leidžiamas „Lietuvos
sportas", anksčiau buvęs dien
raščiu, dabar pasirodas 3 kartus
savaitėje, skundžiasi finan
siniais vargais bankrutavus
„Baltic" bankui, kuriame buvo
šio laikraščio sąskaita. Dabar
kiekvienoje jo laidoje spaus
dinama to banko įkūrėjo ir
vadovo nuotrauka su klausimu:
„Pone Vincai, ar jums kepurė
nedega?"
ppsss
Šio laikraščio redakcijos
seniausia narė, žurn. Marytė
Marcinkevičiūtė šventiniame
sveikinime rašo: „Šie metai
mums siaubingai blogi. Metų
Zita Marčiulionytė „Šarūno Marčiu
pabaigoje 'sudegus' 'Baltic'
lionio" krepšinio mokyklos vedėja.
Nuotr. Donato TUtaėUo bankui, lyg drugys, krizė sukrė
tė visą mūsų redakcija. Giliai
E U G E N E C . D E C K E R , DOS, r».C.
klimpstam į skolas, bet tikimės
4 M 7 W. 103 St., Oak Lawn, IL
išsilaikyti".
Pirmas apyl su Northnnestern un-to
Linkima „Lietuvos sportui"
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už
pr^mamą kainą Pacientai priimam, pergyventi visus nemalonumus
absoliučiai punktualiai Susitarimui
ir tvirtai atsistoti ant kojų.
(kalbėt angliškai) tai. 704-422-4240
E.Š.
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
3*00 W M SI Tet. (TOS) 422-0101
va'anoos paqai sus'taf"ną
•'•na 3 v p p 7»» ant'd : ? 3 0 3 v p p
"ečc jzaa'via keivc * 3 v p p
penki .r ieį\a 9 v i '2 vpp
• 132 S. Kedlie Ave.. CMcsao
(312) 77S-M4* S*a (312) 4S1 4441

Ltd.
6132 S. Kedzle A v e .
CMcasje, IL 40425
Tol. 312-434-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS

DR. JOVITA KERELIS

LFK „Lituanicos" vyrų ko
manda ir šią žiemą dalyvaus
„Metropolitan" lygos salės fut
bolo pirmenybėse. Ji čia varžy
sis pirmosios divizijos „mėlyno
joje" grupėje, kuriai priklauso 7
komandos. „Lituanica" žais
prieš visas komandas savo
grupėje: „Rams", „Legovia",
„Lions", „Panthers", „Real FC"
ir „Vikings", o taip pat ir prieš
dvi („Fortūna" ir ,Xightning")
iš „raudonosios" divizijos. Taigi,
turės 8 susitikimus.
Pirmosios rungtynės sekma
dienį, sausio 7 d., 5:30 v.v. bus
prieš „Lions" komandą. Sausio
14 d. bus rungtyniaujama prieš
„Panthers". Rungtynių pradžia
6:15 v.v.
Pirmenybės tesis iki kovo 10
d. Bus žaidžiama „Odeum" pa
state, Villa Park miestelyje, į
šiaurės vakarus nuo Čikagos. Ši
vieta gerai ir greit pasiekiama,
ypač, vakarinėje ar šiaurinėje
Čikagoje gyvenantiems. Būtų
gera, kad lietuviai gausiai susi
rinktų ir tuo morališkai parem
tų mūsų žaidėjus. Šių rungtynių
laikas neilgas (vienam susitiki

$30.00
$36.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Pijus Stootius

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KO.i'y VENAS
KOSMETINE CHIRURGUA

LFK „LITUANICA" SALĖS
FUTBOLO PIRMENYBĖSE

3 mėn.
$36.00
$40.00

Daniu Gydytojo
3 3 ' 5 W 55th St Chicago IL
Tol. (312) 476-2112
9525 S 79th Ave H.ckory H.Ils IL
Tol. (70$) SM-6101
Vai pagai s u s i t a r i a
Tol. kabineto Ir buto: (704)452-4154

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So SOth Ave.. Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
•šs*y"js M t Sėst 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
g y d y m u b«* chirurgija
1 7 1 t c H a l i r $ t . Puotas et, H. — m

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGUA
11SS Dunotao A v a . . Ele*n. M. 40120

Tat. (7M) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
•OSS S. Rotoerts Rd.. Hlckory MIH». IL
I mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Tai. (704) SM-40S5
Valandos pagal susitar.—ą

DR. L I O N A S SEIBimS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS
• 1 3 2 » . KodMe
Va!: antr 2-4 v. p.p. ir kotv 2-5 v. p p
S e * d pagal susitarimą
i tai. 312-774-2

7M-M1-MM
Valandos pagal susitarimą
Vakarais n w vangokais tat 744-4J4.1124

SURENDER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
7722 $ . Kedzte. C M c a f o . IL 4 0 4 5 2
Tol. 312-434-2123
Moly Cross Physlclan Centor
• M 4 S. Archer, CMcaflo. IL 40434
Tol. 3 1 2 4 * 4 - 4 1 SS
Valandos pagal susitarimą
Kab

M4. ( 3 1 2 ) 4 7 1 3 3 0 0

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
|KARDrOLOGAS
ŠIRDIES L I G O S
7 7 2 2 S. Katfzta A v a . ,
C M c a f o . M . 40S52

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydyloias
Kalbame lietuviškai
• 1 * 5 S. Arehor Ava. ipne •ast**.
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 545-7755
ARAS ŽUOOA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Oood Samarttan Modtcel CentorMf0s9fVf||O)

CaMItatofav

1420 t . Ofatan Ava., Salta 310,
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DŪMOS RINKIMAI: GENERALINĖ
REPETICIJA PREZIDENTŪRAI?
Rusios Durnos rinkimai yra
ZENONAS PRŪSAS
praeityje, jau paskelbti Vyriau
sios rinkimų komisijos galu
tiniai rezultatai. Apie šiuos tipo komunistai. Likusios 33
rinkimus rašė Danutė Bindokie- partijos (iš jų 7 demokratinės)
nė gruodžio 21 dienos veda pasidalino 27% balsų, tarp jų
majame, kada buvo suskaityta generolo Rutskoj ultranacio40% balsavimo lapelių. Mažai nalistai, gavę tik truputį
kas pasikeitė, suskaičiavus daugiau, negu 1% balsų, ir
likusius balsus. Bet vis tiek no alaus mėgėjų partija, kurios
risi grįžti prie šių rinkimų laimėto balsų procento niekur
rezultatų, nes jie yra reikšmin nepavyko surasti. Keturios
gi Lietuvai: Lietuvos ateitis pagal partijų sąrašus, su dau
giau kaip 5% balsų gavusios,
daug priklausys nuo įvykių Ru
sijoje. Nemažai apie šiuos rinki grupės pasidalino 225 vietas
mus buvo rašyta ir Amerikos Durnoje. Kitos 225 vietos teko
bei kitų kraštų spaudoje, kuria pagal asmeninius sąrašus rinki
gal skaito daugelis „Draugo" minėse apygardose. Tarp jų
skaitytojų. Bet, nagrinėjant re buvo išrinkti: buvęs generolas
zultatus, lietuviška perspektyva Lebed ir dabartinis užsienio
skiriasi nuo, pavyzdžiui, ame reikalų ministras Kozyrev,
kuris galbūt pasitrauks iš
rikietiškos.
ministro posto ir liks tik Durnos
Amerikiečiai politikai ir žur
atstovu. Gaidar nebuvo kan
nalistai daugiausia domisi eko
didatu pagal asmeninius są
nominiais klausimais: ar Rusi
rašus, todėl nebuvo išrinktas.
jos politinė grupė bei preziden
Pagal partijas Durnoje atstovų,
tinis kandidatas yra už, ar prieš,
turės taip: Ziuganovo komu
ekonomines reformas, ar jie pla
nistai 158 (35%), Černomyrdino
čiau atidarytų duris artimes
centro partija 54 (12%), Žiri
niem ekonominiam bendradar
novskio „liberalai" 51 (11%),
biavimui, investavimams bei
Javlinskio demokratai 45 (7%)
atidarytų rinkas Amerikos pro
ir visos kitos partijos bei
duktams.
nepriklausomieji 142 (32%). Kai
Žiūrint iš lietuviškos perspek kurie nepriklausomieji gal
tyvos, yra svarbiausia, ar poli vėliau prisijungs prie didesniųjų
tinė partija ir jos vadas nėra partijų. Taigi naujoje Durnoje jė
rusai imperialistai ir ar yra už, gų balansas daug nesiskiria nuo
ar prieš, Lietuvos nepriklau buvusios Durnos. Tik sumažėjo
somybe. Prie mums palankiųjų nacionalistų, padaugėjo komu
reikėtų priskirti rusus demok nistų, bet centro — demokratų
ratus, vadinamus reformato blokas radikaliai nepasikeitė.
riais: Gaidarą, Javlinskį, o taip Be to, kaip teisingai pastebėjo
pat Černomyrdiną ir Jelciną. Danutė Bindokienė savo veda
Pavyzdžiui, Gaidar
yra majame, Durna neturi per daug
pareiškęs, kad jis esąs ne tik už galių — jos priklauso preziden
nepriklausomas Baltijos respub tui. Pagal Rusijos konstituciją,
likas, bet ir nesąs priešingas jų kurią paruošė Jelcin, pre, įsijungimui į NATO organi aitmto sprendimus-Durna gali
zaciją. Jelcin
yra padėjęs panaikinti tik dviejų trečdalių
Lietuvai 1990-91 metais, kada balsų dauguma, kuri yra nusta
Gorbačiov
nenorėjo paleisti toma ne pagal balsavusių skai
Lietuvos iš Rusijos glėbio. čių, kaip paprastai daroma
Mažiau vra žinoma, ką galvoja Vakarų demokratijose, bet
Javlinskij bei Cernomyrdin, bet pagal turinčių teisę balsuoti at
jie bent nėra viešai pasisakę už stovų skaičių. Atseit, kad panai
Rusijos imperijos išplėtimą. Prie kintų prezidento potvarkį ar
neigiamųjų — imperialistų įsakymą, reikėtų per 300 balsų.
reikėtų priskirti Žirinovskį, Tai bus nelengva padaryti, kai
Rutskoj, Lebed ir galbūt „nau dažnai į Durnos sesijas iš 450 at
jųjų" komunistų vadą Žiuga- stovų susirenka mažiau negu
nov.
3 0 0 . 0 jei Durnai ir pavyktų at
Pagal galutinius duomenis, iš mesti prezidento potvarkį, dar
43 balsavimuose dalyvavusių yra kita institucija — Aukštieji
grupių tik 4 peržengė magiškąją rūmai, — kurie gali atmesti
5% ribą. Tai Ziuganovo komu Durnos įstatymą. Pavyzdžiui,
nistai (21%), Žirinovskio ultra- kad būtų pakeista Rusijos kon
nacionalistai (11%), Černomyr-* stitucija, reikia ne tik prezi
dino centro partija (10^ ) ir Jav- dento, bet ir Aukštesniųjų rūmų
linskio demokratai (7%). Atseit, pritarimo trimis ketvirtadaliais
4 partijoms teko 49% balsų. Žiri- balsų. Todėl dauguma rinkimų
novskis buvo populiaresnis Toli analizuotojų galvoja, kad iki
muose Rytuose (17%), Cerno birželio mėnesio prezidentinių
myrdin Maskvoje (20%). Kitos rinkimų Jelcin neturės daug
šešios partijos gavo tarp 4 ir 5% bėdų su nauja Durna, kaip ne
balsų, jų tarpe Gaidaro demok turėjo daug bėdų su senąja.
ratai, Lebed nacionalistai ir Susirūpinimą kelia, kas būtų po
Anpilovo kietieji stalinistinio

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS
LIETUVOS NAŠLAIČIUS
Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ
Atmintin įstrigo Jurgita M.,
17-metė lietuvaitė. Rimta ir gra
ži. Šiais metais ji baigė 12 kla
sių, užsiregistravo darbo biržoj.
Labai norėtų mokytis siuvėja,
gauti modelių kūrėjos specialy
be, bet dabar už mokslą reikia
mokėti. Pinigus reikia sumokėti
prieš stojant į šią mokyklą.
Mergina gabumų turi, parodė
pačios pasiūtas sukneles. Iš tėvų
(abu gyvi, bet beviltiški girtuok
liai, bastūnai) paramos tikėtis
negali. Jie paliko ją visai
mažyte sergančią ligoninėj.
Tada priglaudė ją močiutes
sesuo ir išaugino.
Radom jas abi betriūsiančias
pilnam vaisių ir daržovių sode
ly. Pagailo. Pažadėjau padėti,
pasiūliau skubiai viską tvar
kyti. Nudžiugo. Pasirodė savsrankiška. Gal dar suspės!

Iš Pabradės traukėm tolyn į
šiaurės rytus, į Švenčionis.
Gražus šis kraštas, bet buvo
graudu matyti pūdymuojančius
laukus, tuščius buvusių kolcho
zų pastatus.
Švenčionyse, Vaikų globos ir
rūpybos tarnautojos, sukvietė
apylinkių našlaičius ir jų globė
jus į viršaičio įstaigą. Atvyko 15
mūsų šelpiamų vaikų. Jų globė
jai daugumoj seneliai, senelės ir
kiti gailestingi žmonės. Atvyko
ir trys labai vargingos Stiopų
šeimos vaikai. Kai kurie iš jų
nekalba lietuviškai, bet tai juk
mūsų vaikai, mūsų Lietuva.
Gavę labdarą, vaikai ir glo
bėjai skirstėsi laimingesni, len
kėsi, dėkojo. Mus apdovanojo
gėlėmis. Visų vardu ašarodama,
padėkojo Andriuko T. močiutė,
tik ką palaidojusi savo vyrą.

tų rinkimų, jei į Jelcino vietą
atsisėstų Žirinovskį ar jam
panašus.
Daugelis pradeda žiūrėti į
gruodžio 17 dienos rinkimus
kaip į generalinę repeticiją pre
zidentiniams rinkimams ir ban
do spėti, kas bus kandidatais ir
kas turi daugiausia galimybių
laimėti. O galutinį laimėtoją
sunku atspėti, ypač kai neat
rodo, kad kas gautų daugiau
kaip 50% balsų per pirmąjį rin
kimų ratą. Du daugiausia balsų
gavę kandidatai turės persirungti po dviejų savaičių antra
me rate. Labai sunku atspėti,
kas bus tie du kandidatai, ypač
jei dar nėra aišku, kas kandida
tuos.
Rašant šį straipsnelį, yra ži
nomi tik du kandidatai: Žirinovskij ir Javlinskij. Dar nėra
paskelbęs kandidatūros Žiu
ganov,
kurio partija laimėjo
Durnos rinkimus. Jo partijos
narių amžiaus vidurkis yra 55
metai, taigi tik dvejais metais
mažesnis, negu vidutinė Rusijos
vyrų gyvenimo trukmė. Bal
savusieji už šią partiją yra dau
giausia pensininkai ir jų pagrin
diniai interesai yra didesnės
pensijos, subsidijų dėka pigesnė
duona ir mėsa, žemesnės butų
nuomos ir šildymo kainos. Dide
lei jų daliai rusiškas imperializ- j
mas būtų tik antroje vietoje.
Atrodo, kad yra du blokai.
Žiuganov turės pataikauti
dviem grupėm: socialistams ir
komunistams-imperialistams.
Neaišku, prie kurios grupės pri
klauso pats Žiuganov. Atrodo,
kad tiksliausia būtų jį pavadinti
oportunistu, arba, kaip Ameri
kos liberalai pavadintų pragma
tikų. Tai žmogus, kuris moka
prisitaikyti. Tai t i p i š k a s
neideologinis komunistas, kuris
mokėjo prisitaikyti sovietiniais
laikais, sugebąs prisitaikyti ir
dabar. Jų pilna L i e t u v o s
LDDP bei Lenkijos, Vengrijos ir
kitų Rytų Europos k r a š t ų
„buvusių" komunistų partijose.
Kai Žiuganov kalba Ameri
kos Chamber of Commerce at
stovams, jis yra socialdemokra
tas, pasisako už privačią nuo
savybę bei privatų ūkį. Kai
kalba stačiatikių religinei gru
pei, tada žegnojasi ir aiškina,
kad Kristus buvęs komunistas
ir kad jis, Žiuganov, esąs reli
gingas žmogus. Jei kalba užkie
tėjusiems stalinistams, ir jis
pasidaro stalinistu. Spėjama,
kad Žiuganov kandidatuos.
Dar nėra aiški ir Černomyrdino
kandidatūra. Jis sako, kad ne
kandidatuosiąs, bet, atrodo, lau
kia, ką darys Jelcin, kuris
žada padaryti sprendimą vasa
rio mėnesį. Neaišku, ką darys
generolas Lebed. Neseniai jis
buvo Rusijos žvaigždė su geriauBe žodžių susėdom į auto
busiuką. Ilgai tylėjom. Vilnių
pasiekėm vėlai.
Negalėjau užmigti. Niekaip
negalėjau pamiršti 18-kos rim
tai liūdnų veidelių. Viena tik
5-metė Alevtina, gavusi meš
kiuką krykštavo, j u o k ė s i
šokinėjo iš džiaugsmo, tai prie
manės, tai prie močiutės pribėg
dama. Tai buvo pirma dovanėlė,
pirmas toks didelis įvykis jos
pilkame gyvenime.
Dievuliau, kodėl kenčia ne
kalti vaikai?

Tatjana ir Vytukas Talafkos

Danutė

Kur

Prie „Lietuvos ryto" redakcijos pastato išsprogdintos sienos pernai lapkričio
pabaigoje (ii kaires) čikagiečiai — inž. Leonas Maskaliūnas, arch. Albertas
Kerelis, Dainė Kerelytė ir ,,LR" redaktorius Jonas Albertavičius.
šiomis galimybėmis išrinkimui
prezidentu, bet kažkodėl per
Durnos rinkimus jo žvaigždė pri
geso. Gal atsigaus, būdamas
Durnos atstovu. Per rinkimų
kampaniją jis siūlė daug dau
giau lėšų skirti kariuomenės
modernizavimui ir apginkla
vimui, kad padarytų Rusiją
karine galybe. Kadangi jo par
tija gavo mažai balsų, kai kas
tai laiko ženklu, kad eiliniam
rusui ne taip svarbu nauji užka
riavimai, kaip politikams ir
generolams. Buvo spėliojama,

kad Lebed atims balsus nuo Ži
rinovskio, bet iš tikrųjų beveik
pusė rinkėjų, kurie rėmė Žiri
novskį 1993 metų rinkimuose,
nuėjo pas Ziuganovą. Tik maža
dalis balsavo už Lebed.
Ką gali žinoti: gal ir nereikia
bijoti, kad rusai gali prezidentu
išsirinkti Ziuganovą. Už poros
metų jį keiktų labiau, negu
dabar keikia Jelciną. Gal tada
Žiuganov turėtų tiek daug bė
dų pačioje Rusijoje, kad užmirš
tų apie „savanorišką" Sovietų
Sąjungos atkūrimą.

ATIDARYTAS AIDS CENTRAS
KAUNE
Kaune, Lietuvos Caritas
federacijos diagnostiniame cent
re, spalio 1 d. pradėjo veikti
AIDS konsultacinis centras,
sieksiantis šviesti katechetus,
tėvus ir mokinius. Interviu
Informacijos centrui AIDS kon
sultacinio centro vadovė gydy
toja Danutė Gaigalienė sakė,
kad šiuo metu vyraujantis
požiūris, neva AIDS yra vien
vadinamųjų rizikingojo elgesio
grupių — prostitučių, narko
manų bei homoseksualistų —
liga nėra visiškai pagrįstas. Jos
teigimu, „pasaulio patirtis rodo,
kad ši liga vis dažniau ateina į
šeimas", apkrečiami nieko ben
Tremtinių grįžimo fondas
ir „Lietuvių namai"
Rugsėjo 1 diena. Mokslo metų
pradžia Lietuvoje. Važiuoju į
Tremtinių grįžimo fondą (TGF),
o iš ten — į lietuvių vidurinę mo
kyklą — „Lietuvių namus".
Apie šį fondą esu daug gir
dėjusi. 1992 m. įsteigtas Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko
Vytauto Landsbergio. Fondui
vadovauja buvęs Sibiro kalinys,
idealistas, poetas Vytautas Cinauskas. Fondo būstinė: Jakšto
gatvė 9—117. (Buvę Vilniaus
Vytauto Didžiojo lietuvių gim
nazijos rūmai).
Vienas iš fondo tikslų yra glo
boti „Sibiro" vaikus, kurie
mokosi Vilniuj lietuviškoje mo
kykloje ir gyvena bendrabutyje.
Fondo uždavinys — stengtis,
kad kuo daugiau vaikų atvyktų
mokytis j Lietuvą ir taptų
tikrais lietuviais.
Iš TGF kartu su dr. Judita
Čuplinskiene ir Vytautu Cinausku vingiuotomis Vilniaus
gatvelėmis pasileidom „Lietu
vių namų" link.

dro su minėtomis grupėmis
neturintys žmonės. Kadangi
Lietuva nėra pakankamai pasi
rengusi kovoti su šia pavojinga
liga, reikia skaitytis su realia
galimybe, kad ateityje susir
gimų labai padaugės.
Gyd. D. Gaigalienė pabrėžė,
kad „brukami prezervatyvai"
neapsaugo nuo lytinių ligų.
Netgi priešingai, sifilio papli
timas Lietuvoje šiuo metu gali
būti susijęs būtent su tokia agi
tacija. Krikščioniškojo požiūrio
į šią problemą skleidimas
sudarys vieną iš AIDS konsul
tacinio centro tikslų.
„Lietuvių namai" — tai mū
rinis 3-jų aukštų pastatas.
Dzūkų 43. Aplink namą daug
gėlių krūmų. Atokiau — kitas
pastatas — bendrabutis, kur
vaikai gyvena.
,.Lietuvių namai" įkurti 1990
m. spalio 1 d., tik atgavus Lietu
vos nepriklausomybę. Mokyk
loje mokosi lietuvių kilmės
vaikai, gyvenantys už Lietuvos
ribų. Tai tremtinių, politinių
kalinių bei kitaip palikusių
tėvynę vaikai ir vaikaičiai.
Mokykloj šventiška nuotaika.
Visur tvarka, švara, linksmi
susirinkę vaikai.
„Garsiai sustaugė geležinis
vilkas" Gedimino kalne, aiš
kina viena mokytoja, — ir su
kvietė visus, kurie tik galėjo at
vykti. Suvažiavo vaikai, jauni
lietuvaičiai tėvų ir senelių
pasakojimuose idealizuotos
tėvynės pamatyti, jos kalbos ir
istorijos išmokti, bočių kultūrą
pažinti".
Suvažiavo jie nuo Tomsko,
Novosibirsko, Moldovos, Kali
ningrado, Krasao-Murmansko.
Ukrainos, Buriatijos, Tadži

Bindokienė

prezidentas?

Šiandien, be abejo, jau visi Sovietų Sąjungos suirimu. Dau
esame susipažinę su vėliausia gelis Amerikos lietuvių turi anų
Lietuvos bankų krize. įpainioju dienų laikraščių iškarpas ir sau
sia į savo lipnų voratinklį du gojas kaip brangia istorinę me
gan patikimus ir pastovius - džiagą. Įdomu, kad anuomet,
bent taip iki krizės pradžios kai tas iškarpas rinkome, ne
atrodė — b a n k u s ; Lietuvos galėjome net įsivaizduoti to. kas
Akcinį inovacinį ir Litimpeks. šiandien vyksta Lietuvoje. Tose,
Pasipiktinimas begėdiškais šių jau pradėjusiose gelsti, laik
bankų vadovybės veiksmais, iš raščių skiautėse mūsų tėvynė,
visų pusių skriejantys kalti jos žmonės ir tų žmonių vadai
nimai, žmonių, turėjusių in kėlė tik pasididžiavimą.
dėlius bankuose, rūpestis ryto
Tai tuomet (maždaug į 1989
jumi, kai prarastos paskutines metų pabaigai pradėjome daž
santaupos, šiuo metu sukuria niau pastebėti Algirdo Bra
bejėgiškos desperacijos nuotai zausko, vadovavusio Lietuvos
ką ne tik Lietuvoje, bet ir toli už komunistų partijai, pavardę.
jos ribų. Juk mes j a u niekuomet Kalbėdamas komunistų partijos
neįstengsime atsipalaiduoti suvažiavime 1989 m. gruodžio
nuo „motinos tėvynės prijuos 19 d., A. Brazauskas, nepaisant
tės raiščių", džiaugdamiesi jos Maskvos grasinimu ir priešiško
džiaugsmais, kentėdami jos nusistatymo, pasisakė už nepri
skausmus.
klausomą Lietuvą. Negana to,
rytojaus
dieną I gruodžio 20)
Kaip ne kartą iš mūsų spau
Lietuvos
KP
nubalsavo atsiskir
dos pastebėjome, opozicija ašt
ti
nuo
Maskvos.
Už atsiskyrimą
riai kritikuoja premjera A. Šie
balsavo
855.
prieš
— 160, o 12
ževičiu ir apskritai visa vyriau
susilaikė.
sybę, kad ji nesiima griežtu
Tai bu\o nepaprastai drąsus
priemonių iš šios klampynės iš
vesti tautą ir vel grąžinti pasi žingsnis -- gal geriau sakykime,
tikėjimą gyventojų rinktosios šuolis - nepriklausomybės link.
Nuo pat bolševikų revoliucijos
valdžios veiksmingumu.
Ypač nuolat neigiamai links 1917 metais iki to laiko nei
niuojama ministro pirmininko vienos sovietinės imperijos
pavardė, juo labiau, kad jis pasi dalies komunistu partija nebuvo
reiškė nuostabiais aiškiaregys net ketinusi atsipalaiduoti nuo
tės sugebėjimais: kone bankru centro, nuo Kremliaus vado
tavimo išvakarėse, t.y. gruodžio vavimo.
Gorbačiov anuomet pareiš
18 d., iš Lietuvos Akcinio i nova
kęs,
kad iš Brazausko prastas
cinio banko atsiėmė savo inde h
(š.m. sausio 2 d. jis. kalbėdamas partijos vadas, nes 1989 m. i KP
su žurnalistais, pasakė „gražin Lietuvoje įstoję tik 824 nauji na
riai, penkis kartus mažiau, kaip
siąs pinigus į LAIB").
Visoj šių kaltinimų pasitei 1988 metais, o vienas Vakarų
sinimų audroj labai pasigen diplomatas pastebėjęs, kad
dame tvirtesnio respublikos pre Maskvai lojalių komunistu,
zidento vaidmens. Apskritai jau nors priklausančių KP, iš vis
kuris laikas prez. Algirdas Bra Lietuvoje nedaug, gal tik apie
zauskas tarytum atsitolinęs nuo 16 procentų.
Šiuo pačiu laiku prieš šešerius
svarbiųjų valstybės vidaus poli
tikos ėjimų. Kai k a s mano, kad metus (1990 sausio 4-5) ir Vil
prezidentas rodo „nugarkaulio niuje, ir Maskvoje buvo jaučia
minkštėjimo" simptomus. Pasi ma didžiausia itampa. Niekas
naudodamas savo autoritetu, jis neabejojo, kad A. Brazausko
galėtų išspręsti daug painių žingsnis į atsiskyrimą nuo CKP
klausimų, atlikti tai, ką jo reiškė pabaigos pradžią, nes
vyriausybė, atrodo, nesugeba ar Lietuvos, sėkmės paskatintos.
jau rikiavosi kitos pavergtosios
nenori atlikti.
Kas pančioja Lietuvos prezi tautos, pasirengusios sekti jos
dento veiklą? Kas verčia jį tole pavyzdžiu. 1990 m. sausio 9 d.
ruoti kai kurių vyriausybės na Maskva nusileido — Gorba
rių sauvalę, tuo kurstant kraš čiov pasisakė netrukdysiąs LKP
to gyventojų nepasitenkinimą ir veikti nepriklausomai!
A. Brazauskas ir vėliau, kai
nuolatinę opozicijos kritiką? 1
1990
m. sausio 11 d. į Vilnių
šiuos klausimus sunku rasti
..derėtis""
atvyko Gorbačiov,
atsakymų, bet ne visuomet Al
girdas Brazauskas buvo toks tvirtai laikėsi, užsirekomen
duodamas kaip žmogus, kuris
„minkštas".
Prasidėjus pačioms pirmo turi tikslą ir drįsta jo siekti. Tai
sioms laisvės troškimo užuo kodėi dabar tas pats A. Brazaus
minoms (po Gorbačiovo ..pere kas ..šoka'" pagal LDDP muzi
stroikos" atolaidžio), apie įvy ką'' Kodėl nesirūpina tautos rei
kius Lietuvoje labai plačiai rašė kalais, kodėl, anuomet nepabū
JAV spauda, nes tai buvo ..pir gęs ..kakta susiremti"' su visos
mųjų laisvės kregždžių suptas sovietijos valdytoju, šiandien to
nojimas". ilgainiui užsibaigęs nepakartoja su savo premjeru...

„Lietuvių namuose'* Vilniuje mokyklos direktorius Rudys supažindina dr
A. Prunskiene, dr J Čuplinskiene ir V Cinauska. su vaiku kūryba Ant sienos
matosi vaiku tapyti paveikslai
kijos, B a l t a r u s i j o s . Azer
baidžano. Krymo. Kamčntkos ir
kitų kraštų.
Dauguma jų atvažiavo nemo
kedami lietuvių kalbos, bet dir
ba, stengiasi ir greit išmoksti
Juk dėl to čia atvyko. Mokykloje
— 12 klasių. Čia suradau mušu
komiteto r e m i a m u s Vytu
ką-Serpeju ir Tatjana Talačkas
Vyresnioji jų sesute Elena
Matačiūnaite užpernai čia bai

gė vidurine mokykla ir dabar
Vytauto Didžiojo universitete
studijuoja teologija
Šie trvs vyresnieji iš aštuonių
Tnlaėku vaiku buvo atvykę pas
seneli Matačiūna i Kauna. Jų
motina mirė Sibire vėžiu, o
tėvas — po dviejų širdies prie
puolių, invalidas, su penkiais
mažaisiais vaikais tebegyvena
Altajaus krašte
(Bus daugiau"
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DIENRAŠČIUI
„KLAIPĖDA'' 50 METŲ
Klaipėdoje leidžiamas dien
raštis „Klaipėda" lapkričio 7 d.
atšventė savo 50-ąsias metines.
Šis leidinys yra vienintelis Lie
tuvos dienraštis, kuris turi dvi
laidas: lietuvišką ir rusišką, nes
uostamiestyje dar yra gausu ru
sakalbių žmonių. Jis yra lei
džiamas 6 kartus savaitėje apie
20,000 egzempliorių tiražu.
Šis laikraštis yra vienintelis
iš Lietuvos dienraščių, kuris
leidžia vakarinę laidą, pavadin
tą „Vakarė Klaipėda". Be to, jis
turi daugelį priedų — žymiai
daugiau negu bet kuris kitas
Lietuvos dienraštis. Vaikams
yra leidžiami du priedai — „Mi
kė" (spalvotas) ir „Labas".
Jaunimui skirtas „Lieptas"
(spalvotas). Vienas iš įdomiau
siųjų ir bene vienintelis Lietu
voje gvildenantis jūrinę temati
ką ir duodantis daug informaci
jų Lietuvos jūrų laivyno bei pa
našiais reikalais — „Mūsų jū
ra". Literatūrai yra skirti „Gin
taro lašai", o dailei ir menui —
„Durys". Sveikatos reikalai
apžvelgiami priede „Sveikatos
ritmas", o pasaulio — „Gaubly
je". Moterims yra skirta „Skry
nelė". Finansiniais ir verslo
reikalais kalbama skyriuje „Ta
vo pinigai", Kai kurie iš šių
skyrių yra gana platūs — turi 4
puslapius. Kasdieninė laikraš
čio apimtis — 22-24 puslapiai.
„Klaipėda" yra ne vien tik
miesto bet ir apskrities laikraš
tis. Kaip skelbiama pirmojo pus
lapio viršuje — „Klaipėdos"
akiratyje — Klaipėda, Palanga,
Neringa ir Klaipėdos, Kretin
gos, Šilutės, Skuodo rajonai.
Taigi šis dienraštis apima visą
Klaipėdos kraštą, plačiai rašo
Mažosios Lietuvos temomis, net
duoda žinių apie Rytprūsių
krašto lietuviškąsias vietoves ir
jose atsikuriančią lietuvišką
veiklą. Tiems, kuriems rūpi
mūsų uostamiestis ir Mažoji
Lietuva, be šio leidinio tikrai
negali apsieiti.

vadinosi „Sovietskaja Klaipė
da". To nelemtojo žodžio — „ta
rybinė" buvo atsisakyta 1990
m. sausio mėnesį, ir dabar abi
laidos vadinasi vienodai —
„Klaipėda".
Apie leidinio praeitį geriau
siai nusako dienraščio vyr. re
daktorius A. Stanevičius sukak
tuvinėje laidoje lapkričio 7 d.:
„Dauguma šio laikraščio skai
tytojų turi tarybinius gimimo
liudijimus, dauguma turėjo ta
rybinius pasus. Dauguma šian
dieninių 'Klaipėdos' laikraščio
skaitytojų skaitė 'Tarybinę
Klaipėdą'. Tas pavadinimas,
kaip ir visas okupacijos idiotiz
mas, kelia pašaipų graudulį.
Galime tik apgailestauti, kad
buvome okupacijos aukos, bet
dėl to neturėtume jaustis kalti,
kam nors teisintis, atsiprašinė
ti. Tai turi daryti kaltininkai, o
ne mes, nukentėjusieji".

„Klaipėdos" redakcijoje ilges
nį laiką darbavosi čikagietė
žurnalistė Snieguolė Zalatorė,
kuri anksčiau yra bendradar
biavusi ir „Drauge". Vėliau iš
Klaipėdos ji persikėlė į Čekiją,
kur dirba anglų kalba išeinan
čiame verslo laikraštyje.
Dienraščio vyr. redaktoriumi
yra patyręs, dar palyginus jau
nas žurnalistas, Antanas Stane
vičius, kuris porą kartų viešėjo
ir Amerikoje. Pirmą kartą jis čia
atvyko, kuomet į JAV atplaukė
trys buriuotojų jachtos iš Klai
pėdos, o antrąjį — prieš porą me
tų su kitais žurnalistais. Jo pir
muoju pavaduotoju pasirašo —
V. Puodžiūnas, o kitais
radaktoriaus pavaduotojais: L.
Krasauskienė, V. Nastopka, R.
Norkus, A. Vabuolas. Be šių,
redakcijoje darbuojasi bent dvidešimt skyrių redaktorių,
korespondentų, o taip pat ir ne
maža vertėjų (rusiškajai laidai
tekstus reikia versti į rusų
kalbą) bei nemažas būrys
techninių darbuotojų.
Ilgesnį laiką pastoviai skai
tant šį uostamiesčio laikraštį, į
akis krenta jo vyr. redaktoriaus
A. Stanevičiaus noras jį išlai
kyti nepriklausomą nuo pašali
nių įtakų (daugiau negu metus
jis kovojo su miesto taryba dėl
dienraščio nuosavybės įformi
nimo ir šio leidinio galimybių
laisvai pasisakyti). Kuomet bu
vo laimėta byla, dienraštis vis
tobulėja ir gerėja tiek turinio,
tiek išvaizdos prasme.
..Klaipėdos" jubiliejaus proga
šiame dienraštyje buvo išspaus
dinta nemaža rašinių iš dienraš
čio praeities, įdėta nemaža svei
kinimų jubiliejaus proga, atžy
mėti sukaktuviniai renginiai.
Bent trumpai norėtųsi pažvelgti
į šio leidinio praeitį. Dienraštis
buvo įsteigtas „Tarybinės Klai
pėdos" vardu, o rusiškoji laida

Tačiau vyr. redaktorius taria
atsiprašymo žodžius: „Atsipra
šau visų, ką šis laikraštis per
penkiasdešimt metų yra įžeidęs,
apšmeižęs, neteisingai apkalti
nęs, padėjęs represinei valdžiai
persekioti. Ryškiausias pavyz
dys Marijos Taikos Karalienės
bažnyčios statytojų ir kovotojų
dėl jos sugrąžinimo tikintie
siems byla. Labai gaila ir ap
maudu, kad laikraštis buvo įvel
tas į tą nešvarų reikalą, o
mums, redakcijos darbuotojams,
neužteko moralinių jėgų dikta
tui pasipriešinti".
Rašinio pabaigoje redaktorius
rašo: „Net ir slogiais metais
laikraštis buvo žmogiškumo ži
burėlis, kultūrinis švietėjas. Pa
mažu, bet atkakliai, skverbėsi
j jį 'Lietuvos mylėtojų' šviesa,
kaip Jono Basanavičiaus 'Auš
ros' laikais. Vienu metu 'Klai
pėda' prabilo tarsi Vinco Kudir
kos lietuvybės varpas. Skatinti
kovą už Nepriklausomybę ko
munistų partijos laikraštyje, lei
džiamame lietuvių ir rusų kal
ba, Klaipėdoje nebuvo paprastas
dalykas".
Klaipėdoje eina ir dar vienas
lietuviškas laikraštis — „Vaka
rų ekspresas", kuris šiemet mi
nėjo savo 5 metų gyvavimo
sukaktį.
Šio garbingo jubiliejaus proga,
norisi pasveikinti „Klaipėdos"
redakcijos darbuotojus su vyr.
redaktoriumi A. Stanevičium
priekyje, taip nuoširdžiai
dirbančius lietuviškumo fronte
šiame istoriniame Lietuvos
mieste ir krašte. Jeigu ankstes
nieji lietuvininkai ten turėjo
kovoti su naciais, tai vėliau
buvo daug pergyventa ir patir
ta nemažų nuostolių nuo komu
nistų. Dabar, nepaisant, kad
mieste ir apskrityje gyvena ne
mažai rusakalbių, skaitant dien
raštį, neatrodo, kad būtų dides
nių problemų tarp lietuvių ir ru
sų. Tai didelis „Klaipėdos"
dienraščio nuopelnas, kuris ru
siškai kalbančiuosius pripratino
prie demokratinio gyvenimo.
Ateityje tikėkime, visai neberei
kės „Klaipėdos" rusiškosios
laidos!

MISCELLANEOUS
• L I K T U O S
( V U M M A I — PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai jr sąžiningai.
312-779-3313
KLAUOUUS PUMPUTIS

Įteikus Tautos fondo ir Vilniaus Krašto lietuviu sąjungos parama Vilnijos mokytojams, dirban
tiems lietuviškose mokyklose (iš kairės I eil.)c Aušrelė Šatienė, Bezdonių mokyklos direktorė;
Danguolė Sabienė, Vilniaus rajono Švietimo skyriaus vedėja; Bronė Daunorienė, T. Vokė; Riman
tas Klimas, „Vilnijos" tarybos atstovas.

nimo patalpų, inventoriaus, sa
PARAMA VILNIAUS KRAŠTO
vivaldybių pagalbos, negaunan
LIETUVIŲ MOKYKLOMS
čius žadėto papildomo atlygini
mo už persikėlimą dirbti į Rytų
Pristatyta ir mokykloms pado Lietuvą, už nemokančių valsty
Gruodžio 9 d. Vilniaus moky
tojų namuose įvyko „Vilnijos" vanota Vilniaus krašto lietuvių binės kalbos vaikų išmokymą.
draugijos konferencija „Rytų sąjungos išleista A. Budreckio Tarp paremtų mokytojų buvo ir
Lietuvos padėtis". Dalyvavo knyga „Vilniečių veikla išeivi skurstanti našlaitė, ir keturių
beveik 200 žmonių: Seimo joje", A. Vaitiekaičio Amerikoje vaikų motina, jiems išlaikyti
turėjusi parduoti net savo
nariai A. Katkus, R. Ozolas, P. surinktos vertingos knygos.
Tupikas, K. Uoka, Švietimo ir
Artėjant Kalėdoms, pusšim kraujo.
mokslo ministerijos sekretorius čiui Vilniaus krašto lietuviškų
Kitos Vilniaus krašto lietuvių
R. Motuzas, inspektoriai, moky mokyklų mokytojų perduota sąjungos išeivijoje ir Kanados
tojai, draugijos nariai, rėmėjai. „Vilnijos" draugijos istorijoje lietuvių bankų lėšos prieš pat
Priimtuose dokumentuose nuro didžiausia parama puspenkto Kalėdas buvo perduotos moky
dyta, jog dėl padėties Rytų Lie | tūkstančio dolerių, skirtų tojams neakivaizdininkams ir
tuvoje, švietimo reikalų, „Voru ' Tautos fondo ir Vilniaus krašto vasario 17 d. per moksleivių
tos"' laikraščio rėmimo turi būti lietuvių sąjungos Čikagos sky konkursą „Rytų Lietuva —
suformuluota aiški ir pastovi riaus. Mokytojus „Vilnijos" mūsų valstybės centras".
valstybės politika, rūpinantis draugijos valdybai pasiūlė
Dabar Rytų Lietuvoje veikia
valstybės interesais ir mokyklų 9 organizacijos ir jų pada 319 mokyklų, iš jų dar tik 175
valstybine kalba atkūrimu. Šių liniai, kandidatai atrinkti (55 procentai) valstybine lie
reikalavimų visiškai neatitinka pagal 10 kriterijų. Ypatingas tuvių kalba. Paremtieji moky
Seimo lenkų sąjungos frakcijos, dėmesys atkreiptas į sunkiai tojai, „Vilnijos" draugija TF,
Vilniaus, Šalčininkų rajonų pragyvenančius ir dirbančius VLKS ir visiems tautiečiams
savivaldybių veikla ir nemaža atkuriamų pradinių lietuviškų linki gerų, laimingų ir sveikų
dalimi-kitos valstybinės insti mokyklų mokytojus, dažnai ne Naujųjų metų.
tucijos.
turinčius gerų darbo ir gyve
Kazimieras Garšva

J K s contmuenoM
„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 706-969-2868.

MOVTNG—KRAUSTYMAS
PicaeiiuiiaJus patarnavimas
prieinamomis kainomis.
jums patogiu taiku. Draudmaa
garatuotas. Kreiptis:
Gsdimlnas: tat 312-925-4331

GREIT
PARDUODA
RE/MAX
REALTORS

(312)596-6969
(706)425-7161

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> MLS kompkssriujr FAX pagalba
»Nuosavybių įkainavimas vettui
• Perkame ir parduodama namus
• Apartmentus ir lemą

ŠSk

KMKOK MALTOM
7922 S. MasU S*,
• 4345 S. Ardas Ava.

DANUTĖ MAYER
284-1900
J * norisi par*ioa ar pirk*
tniM|M8|II.JpiOI

IESKO DARBO
HELPWANTED

i vytss vyt*

T * . 912-928-1762

US. Savings Bonds
Make Great Giffc.

A pubflc \rrv\ft

Of tm>

prižiūrėti pensininką ir
padėt namų ruošoje. Kambarys ir
alga. Kalbėt lietuviškai ir angliškai
Tai. 619964-9623.
laikoma v M .
ris padėti moteriai namų ruošo
je ir gyventi kartu. Atskirss kam
barys su vonia. Kreiptis:
te*.419-991-2111,
Žinute galite palikti lietuviškai

į LAISVĘ FONDAS
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti
Laidiniai

Apdovanotieji Rytų Lietuvos mokytojai su „Vilnijos" draugijos nariais pernai gruodžio 9 d.

( \ $ midlcind Fcdcrcil
•••••^^

Sav:ngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 W E S T 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

Edvardas Šulaitis

(1-312)925-7400

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE

PAMINKLAS ANT
J. MILTINIO KAPO
Rugsėjo 10 d. popietę Panevė
žyje, Ramygalos gatvėje esančio
se kapinėse, buvo oficialiai ati
dengtas ir pašventintas pa
minklas režisieriui ir Panevėžio
dramos teatro įkūrėjui Juozui
Miltiniui. Paminklo autoriai
kauniečiai menininkai — Juo
zas Šlivinskas ir Algis Mikėnas
paminklą sukūrė ir pastatė.
kaip ir buvo pasižadėję, iki
Maestro gimtadienio.
Iškilmėse kalbėjo miesto me
ras T. Josas, J. Miltinio viduri
nės mokyklos direktorius V
Raišys, aktorius V. Blėdis.

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUOMAS.
Agentas Frank Zapotis ir Off. Mgr.
Auksą S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
320BifeWeetS5th Street
TeL (700)424-8854
(312)581-8654

REAL ESTATE

(708) 598-9400

ESCE

t=r
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LENDER

SAVE SOME AT

MUTUAL ?ede**t

SAVINGS

AND IOAN ASSOCIATION
Chortetcdond Suparyiied by •b* UtiiteJ Stotie <iovpinnuHrf

•qt«OBYrac

II t. Sibiro tremties atsiminimai

$8.00
$6.00
$10.00
$10.00
$10.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$50.00
$10.00

$8.00

PASTABA, VISUS ŠIUOS {LAISVE FONDO leidinius
r^įmaoautiDP>UGEarba:|LAItVfPOMOAae/oA.Pargauskas. 8908 Butterfield Ln. ORLAND PK. IL 60469. USA
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir pašto išlaidos.

liMi KU9C

—

DOKT SfEND IT AU

/C-*-:

Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ
JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs [LF rezis
tencinio romano premiją
Adolfas Markelis — SUSITjKIMAI. Noveles, išleis
ta Kaune 1993
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Rastai 1993
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Rastai 1994 • • • • • • • • • •
Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS
Čikaga, 1994
Antanas Paikus - EVOUUCUA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988Ž
Antanas Paikus - ASMENYBĖ IR RELIGUA.
Antanas Paikus — SĄŽINĖ
Antanas Paikus — ŽMOGAUS MEILĖS 1995
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po
$15.00. Visi (5) tomai
Liudas Dambrauskas-GYVENIMO AKIMIRKOS
11. Sibiro tremties atsiminimai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS

2212 W aWVtMCIKDAD • OSCAGO, W»NOIS 60608

PHONf (31?) 147 7747

TMJU MKHJU 9ja^a^9^aV9^V 9 9^n0 9 9^9
Autorius
KMiys
Inž. Petro, edv. Jono ir gyd. Antano
VMenVų biografijos, susijusios tu
svarbiai**** mūsų tautos ir Lietu
vos vatatybss įvykiais. Petras žymiausias kovotojas už lietuviško
rasto laisve ir pirmojo lietuviško
dienraščio steigėjas. Jonas —
NaprlMauaornybas akto signataras.
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys,
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto VHniaus lietuvių
visuomenininkų bei kultūrininkų.

Knyga yra 624 puslapių, iauetruota istorinėmis nuotraukomis ir įrišta
kietais viršeliais. Išleido Devenių
kultūrinis fondas. Gaunama „Drau
go" administracijoje Kaina 27 doi.
Užsakant paltu dar pi klodama
JAV-OSSS 3.90 doi., 1 Kanadą —

4,00 doi., į visus kitus kraites —
4.50 doi. Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2.36 doi. mokesCių.
Užsakymus siųsti:
4545 W 63rd Chlcago, IL
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RAŠYTOJO LAISVĖ

LAIŠKAI
DAR DAUG ARCHYVŲ
MUMS LIKO
Kęstutis Tomkus („Draugas",
1995.12.12), pagirdamas dr. Ka
zio Pemkaus archyvą, kuris jau
perduotas Klaipėdos universi
tetui, klausia: „O kur dabar
kiti, jaunesnieji, galėtų tokios
medžiagos rasti?"
Leiskite minėti tik porą JAV
fondų. Šalia milžiniško Litua
nistikos tyrimų ir studijų insti
tuto archyvo Čikagoje, kur va
dovauja dr. Jonas Račkauskas,
galima rasti nepaprastai ver
tingos medžiagos ALKOJE Putname, Connecticut valstijoj;
Pennsylvanijos universitete, dr.
Vinco Maciūno dėka, kuris daug
surinko medžiagos, kai ten dir
bo aukštose pareigose; Kongreso
bibliotekoje, Vašingtone; ir pas
mane yra nemažai reikalingų
šaltinių, kuriuos jau ne vienas
studentas ar istorikas yra
panaudojęs. Linkiu sėkmės K.
Tomkui jo studijose.
Kun. V i n c a s Valkavičius
Norwood, MA

%

DEL JUOZO KLIMO
/
ATSIMINIMŲ

Juozo Klimo atsiminimuose
tiek daug visokių „išdykavi
mų", kad nenorom kyla klausi
mas: kaip elgėsi jo kareiviai, jei
jaujų vadas tik merginėjo, vogė,
girtuokliavo, Kūčių naktį šoko
klebonijoje? Jis net buvo nu
sistatęs nušauti vokiečių kari
ninkus, jei tik šie pasipriešintų
jo užgaidoms. Tačiau „aukščiau
sią" vietą užima jo „šuolis" per
sieną j Vokietiją! Jei taip pasi
elgtų jaunuoliai, tarp piemens
ir pusbernio amžiaus, dar būtų
- g a l i t a teisinti pagal vokišką
^^patėMę, kad tai, jung und dum"
(jaunas ir kvailas), betgi čia du
kariūnai!
Pulk. Kazio Ališausko ar gen.
Stasio Raštikio atsiminimuose
karininkas yra ne tik vadas, bet
kareivio akyse taip pat autori
tetas. „Paskutinis kariūnas"
Karo mokykloje tik kojas sušjldė, todėl karininkui reikalingo
išauklėjimo negavo. Jis karo, o
ne Karo mokyklos, auklėtinis.
Tad įvairūs „išdykavimai" jam
labiau atleistini, tačiau reikia
pripažinti, kad, nepaisant visų
„nuodėmių", paskutinis kariū
nas-rašyti sugeba...
S t a s y s Darzinskis
Daytona Beach, FL

Savo apsakyme „Cepelinai
virš miesto" (1995 m. spalio 14,
„Drauge") pavartojau gan retą
Lapkaus pavardę herojui. Pa
skambino man vienas Lapkaus
pavarde, stebėdamasis, kaip jis
pateko apsakyme su tais „cepe
linais"?
Atsiprašau visus tikruosius,
šią pavardę nešiojančius, žmo
nes: apsakyme nebuvo jokios
specialios intencijos šią pavardę
parinkti. Suprantu ir kaip
jaučiasi skaitytojas, savo
pavardę radęs fiktyviniame
rašiny. Tačiau kiekvieną kartą
neatsiprašinėsiu, jei kokio
veikėjo ar charakterio pavardė
mano apsakyme ar romane su
taps su tokią pavardę turinčiu
žmogum.
Skaitytojas turi turėt elemen
tarų supratimą, kad apsakymai
yra rašančiojo laisvai išgalvoti,
neužtenka vien Jono, Petro ar
Kazio vardo. Konkrečiau — rei
kia ir pavardžių. Apsakymuose
yra daug pavardžių, kurios pri
klauso ir tikriems žmonėms. Ar
tai problema? Kas nors iš ra
šytojų gal yra turėjęs problemų
su pavardėm kūryboje?
Petras Melnikas
Taylor, Mich.
LAUKIAME m
DŽIAUGIAMĖS
Visų pirma nuoširdžiai
sveikinu su šv. Kalėdomis ir
Naujaisiais metais, linkėdamas
darniam ir darbščiam redakci
jos būreliui visokeriopo pasi
sekimo, ištvermės ir geležinės
sveikatos.
Viso Liaudies kultūros centro
darbuotojų vardu nuoširdžiai
dėkoju už mums siunčiamą
„Draugo" dienraštį. Skaitome,
domimės, džiaugiamės ir lau
kiame naujų numerių. Mus ste
bina Jūsų entuziazmas ir kūry
bingumas. Ypač domimės šešta
dieniniais numeriais ir labai
laukiame keturių puslapių
„Mokslas, menas, literatūra".
Dalykiška, išsamu ir informa
tyvu.
Esu kraštotyrininkas — (sure
dagavau knygą „Šilalės kraš
tas" — ji buvo Jūsų parecenzuota), dabar ruošiame tokio
žanro naują knygą „Šiaulėnai",
ji pasirodys B. Buračo 100-ųjų
gimimo metinių proga. Šiam
dideliam žmogui 1997 m. sausio
mėn. sukaks 100 m. Ruošiamės
plačiai paminėti.
Aleksandras Šidlauskas,
Kultūros centro kultūros
informacijos sektoriaus vedėjas

LIETUVIŠKAS TRADICIJAS
SAUGANT

Lietuviškas dainas dainuodami, studentai ir ju profesorius linksminasi lietuviu kalbos vasaros
kursų užbaigtuvėse University of Washinftton (iš kaires): Minna Pavulans, prof Guntis Smidchens, Frank Horton ir Joseph Pallen
Nuotr. Inos Bertulytės-Bray
GALI IR KITI PARAŠYTI
„Drauge" visuomet ieškau Ig
no Medžiuko straipsnių. Jie
dažniausiai politinėmis te
momis arba aplamai mums
rūpimais klausimais. Dabar gi
žiūriu —jis jau nekrologus rašo.
Be reikalo. Igno Medžiuko
talentas ir stiprybė yra jau
minėti straipsniai, o apie miru
sius ar mirties sukaktis gali ir
kiti parašyti.
Vincė K. Kušlikiene
Merrillville, IN
GERAS PAVYZDYS MUMS
1995 m. rugpjūčio mėnesį teko
perskaityti straipsnį „Lietuvos
ryte" apie A. Liepinaitį iš
Čikagos, kuris tiek daug padarė
dėl lietuvybės populiarinimo pa
saulyje. Iš tiesų mane sužavėjo
šio žmogaus pateikiama sam
prata apie lietuvybės išsaugo
jimą.
Pagalvojau, mes gyvename
savo gimtoje Lietuvoje ir esame
abejingi Lietuvai, nes mes dau
gelis norime susitvarkyti tik
savo būstą ir daugiau mums
nieko nereikia. O iš tiesų tai yra
mūsų reikalas, kad Lietuva pa
kiltų pasaulio akivaizdoje. Aš
skaitydama supratau, kad vis
kas priklauso nuo mūsų pačių,
jei mes būsime abejingi savo
tautai, niekas už mus to nepa
darys, tik mes patys turime
siekti aukštesnio lygio. Jei mes
kiekvienas nors dešimtąją dalį
prisidėtumėm prie A. Liepinaičio minčių, mūsų Lietuva at
sirastų kitoje padėtyje nei dabar
yra. Ir aš manau, kad didžiausią
vertybę sudaro gebėjimas gyve
nimą pajusti ir džiaugtis jo vai
siais. Šiais laikais būtina atgai
vinti mūsų protą ir suprasti
daugiau nei iki šiol supratome.
Ir aš dėkoju Dievui už lie
tuvius, gyvenančius užjūryje,
kad jie, negailėdami jėgų, dirba
Lietuvos naudai, sugeba pama
tyti daugiau nei mes gyvenan
tys Lietuvoje.
Vida Budreikienė
Marijampolė
LAIKAS SUSIRŪPINTI

Sekant amerikiečių spaudą ir
TV žinias, pastebėsime, kad bu
vusiuose komunistų valdžioje
kraštuose komunistai laimi
rinkimus Ypač iškyla Rusijos
grėsme, nes ton neseniai vyko
Seimo ir vyks prezidentiniai
rinkimai Jau net keli kandida
tai pasisakė, kad stengsis vėl su
vienyti iširusią Rusijos impe
riją.
Amerikoje taip pat vyks pre
zidentiniai rinkimai. Daugeliui
žinoma, kad prezidentas Clinton
daro nuolaidų Rusijai, patai
kaudamas Jelcinui. Buvo pasi
rašyta ir slaptų dokumentų,
perleidžiant Rusijos dominavi
mui ir jos įtakos sferai mažąsias
tautas.
Kol kas nėra žinomas ir Res
publikonų prezidentinių kandi
datų galvojimas Rusijos atžvil
giu ir jų pažiūros į mažų tautų
Irena Galiniene Pasaulio lietuvių centro, Lemonte, ruoštom kūčioee apylinkės laisves išlaikymo siekius Atėjo
bei tolimesnių vietovių lietuviams, uždega žvakele prie* vakariene
laikas, kad JAV LB Krašto val-

„DRAUGO" RĖMĖJAI
Aukos už kalėdines atvirutes ir kalendorių
50.00 dol. Donna Sulskienė, sinskas, St. Pete Beach, FL;
Omaha, NE; dr. Aras ir Lina Joseph A. Kaziūnas, Toms RiŽlioba, Naperville, IL; Nina ver, NJ; Liudas Kulnys, SudLiubinas, St. Pete Beach, FL; bury, Ont., Kanada;
27.00 dol. Teofile Šaulienė,
Jurina ir Vitas Rugienius, Livonia, MI; Bronė Kizlauskas, Le- Vista, CA;
mont, IL; Teklė Bogušas, So.
25.00 dol. A. G. Reškevičius,
Boston, MA; Rožė Janouska, Omaha, NE; Stasys Mažulis,
Norristown, PA; Marija Vilutis, Wildwood, IL; Al Navikauskas,
St. Petersburg, Fl; Vitas An Brookfield, CT; Kazys Gogelis,
driulis, St. Pete Beach, Fl; Redford, MI; Ilona Maziliauskie
Vydas Dargis, Madison, WI; K. nė, Cote St Luc. Que, Kanada;
Šidlauskas, St. Pete Beach, FL; Romas Račiūnas, Lemont, IL;
Justina Larsen, Lake City, MI; Juozas Lukas, Grand Rapids,
Jean Misevich, Lemont, IL; Bi MI; Titas Jonynas, Detroit, MI;
rutė Lesevičius, Chicago, IL;
Dalilė Polikaitis, Westlake Vil35.00 dol. Lidija ir Darius lage, CA; Stefa Kuzmickas, St.
Polikaitis, Downers Grove, IL; Petersburg, FL; L. Morkūnas,
Etobicoke, Ont., Kanada; A. SeRaymond Paškus, Darien, IL;
konis,
Wasaga Beach, Ont.,
30.00 doL Kostas Bružas, HoKanada;
Jonas Paliulis, Watermewood, IL; Juozas Kralikauskas, Islington, Ont., Kanada; Jo bury, CT; Jonas Cinkus, Downas Valaitis, Burbank, IL; kun. ners Grove, FL; Marija Edelienė,
K. Kaknevičius, London, Ont., Phoenix, AZ; Donatas Kisielis,
Kanada; Dalia ir Martynas Tra- Upper Darby, PA; I. Užgirienė,
kis, Palos Hills, IL; A. ir B. Worcester, MA; Irena ir Kazys
Kuras, Lockport, IL; Laima Mi- Miecevičius, Michigan City, IN;
laitis, Oak Lawn, IL; Valentinas Teresa Bakanas, VVilmington,
Liorentas, Chicago, IL; Vladas DE; Jonas Stankus, Evergreen
Stropus, Lemont, IL; Joana La Park, FL; Emilia Susmaras, Chi
cago, IL; Bronius Jaras, Kedybai, susitarus su ALTu, kreip nosha, WI; V. Ignaitis, Toronto,
tis į aukščiau paminėtus abiejų Ont., Kanada; Danutė ir Kazys
partijų prezidentinius kandida Vaškonis, Eastlake, OH; dr. G.
tus, ir reikalauti aiškaus pasisa Skučas, Fairfax, VA; Gloria
kymo, buvusių rusų pavergtų Obrien, Fort Lee, NJ; Augusti
tautų, laisvių išlaikymo užtik nas Kulbis, Chicago, IL; N.
Šumskienė, Chicago, IL; Vladas
rinimui.
Yra sakoma, kad: „ne laikas Paliulionis, Berwyn, IL; A.
šunis lakyti, kada reikia me Numgaudis, Costa Mėsa, CA;
džioti". Artėjant rinkimams, Roma ir Saulius Kuprys, Riverreikia sudaryti bendrą laisvių už side, IL; R. J. Dainauskas,
tikrinimo frontą su kitų tautybių Woodridge, IL: Antanas Skridubendruomenių organizacijomis lis, Daytona Beach, C A; Kastu
ir balsuoti tik už tuos, kurie tė ir Juozas Rudzevičiai, Los
Angeles, CA; Daiva ir Al
remia laisvų tautų siekimus.
Antanas Paužuolis fredas Orentas, Ellicott Ci
Chicago, IL ty, MD; Peter Kiršinąs, Country
Club Hills, IL; Vytautas Šernas,
Watsonville, CA; A. ir B.
IŠSIPILDĖ SVAJONĖ
Vilutis, Schererville, IN; Juozas
Su džiaugsmu išsipildė Jūsų ir Kojelis, Santa Monica, CA; A. ir
mūsų svajonė. Š.m. rugsėjo 11 J. Musteikis (Laviat Motei),
d. atidarėme Vilniaus jėzuitų Fallon, NV; Ona Jesunas, Phil
gimnazijos du aukštus. Čia dir lips, WI;
ba 42 mokytojai ir mokosi 338
20.00 dol. Julia Antanaitis,
mokiniai.
Miami, FL; Jaunutis Burbulis,
Pinigus, kuriuos Jūs paauko Odenton, MD; Stasys Jankaus
jote, panaudojome mokyklos re kas, VVestlake, OH; Juozas Ra
montui, todėl dar kartą dėkoja manauskas, Bridgevvater, MA;
me už Jūsų auką atsikuriančiai Irena Mačionienė, St. Peters
Lietuvai — ruošiant jaunąją burg Beach, FL; Alfonsas Baliukartą.
nas, Cleveland, OH;
Meldžiame gausios Dievo* pa
Kiekviena a u k a prailgina
laimos ir sveikatos.
lietuviško dienraščio, vienin
Kun. A. Gražulis, SJ telio dar pasilikusio sveti
Vilniaus jėzuitų muose k r a š t u o s e , gyvybę.
gimnazijos direktorius Dėkui!

ŠEŠIOLIKTOSIOS MIRTIES METINĖS

A.tA.
EDVARDO V. TARO
Per anksti ir per staigiai iškeliavai i Amžinybę, mielas
Edi. Tu žvelgi iš Amžinybes į mus čia pasilikusius, mes min
tyse visuomet su tavim.
Ui jo sielą iv. Mišios bus aukojamos sausio 21 d. 10 vai.
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, sausio 28 d. lOval. ryto Švč. Mer
gelės Maruos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, vasario 23 d.
8 vai. ryto Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
Prašome visus artimuosius prisiminti a.a. Edj savo
maldose
Su liūdesiu,
tėvai, močiutė ir giminės

dauguma trečios ar ketvirtos
kartos amerikietės". Seselė pa
aiškina, kad tai nėra lietuviška
vienuolija, bet, j i tik iš pradžių
buvo lietuviška'". Seselė Lietu
vos skaitytojams aiškina, kad
„lietuviai yra išsikėlę į prie
miesčius, o mes dirbame mieste,
Čikagoje, taigi aplink mus kita
taučiai".
Toks atsiribojimas nuo Čika
gos lietuviškos visuomenės
iškelia svarbių klausimų.
Kazimierietes buvo Labdarių
sąjungos pakviestos administ
ruoti lietuvišką katalikišką li
goninę, aišku, neatstumiant ir
kitataučių. Seselės turi pareigą
gerbti steigėjų norus. Tai nesi
keičianti moralinė atsakomybė,
Kad ši ligoninė buvo grynai kol Šv. Kryžiaus ligoninė tęsia
lietuviška įstaiga, liudija ker steigėjų pradėtą darbą.
tinis akmuo, kurio užrašas tik
Šią lietuvišką tradiciją galima
l i e t u v i ų kalba. Norėdama puoselėti įvairiais būdais. Malo
užtikrinti lietuvišką šios įstai nu pastebėti, kad dabartinis
gos vientisumą, Labdarių są pasaulietis kitatautis ligoninės
jungos valdyba pakvietė lietu prezidentas Mr. Clement labai
ves seseles kazimierietes šią nuoširdžiai reaguoja į šią lie
l i g o n i n ę administruoti ir tuvišką tradiciją. Lietuviai
tvarkyti. Šią užduotį ligoninė gydytojai imigrantai randa dar
daugelį metų sėkmingai vykdė. bo ligoninėje, gydytojams
Amerikiečiai stebėjosi ligoninės svečiams suteikiama proga
išlaikyta švara ir tuo, kad ši apžiūrėti ligoninės instrumen
ligoninė, vienintelė iš 200 apy tus ir laboratorijas, mokytis.
linkių ligoninių, neturėjo jokios Ligoninė teikia svarbią me
skolos, o didelį sukauptą kapi dicinišką paramą Mercy Lift
talą banke.
organizacijai.
Prieš 10 metų, ligoninei vado
Yra dar kitas būdas, kuriuo
vaujant nelietuvei vienuolei,
Šv. Kryžiaus ligoninė galėtų pa
ligoninės administracija kaž
dėti. Ligoninės krautuvėlė
kaip pradėjo bandyti slėpti
galėtų pardavinėti lietuvišką
savo lietuvišką kilmę. Pamink
religinį meną, lietuviškais dra
linis akmuo buvo apsodintas
bužėliais lėlytes, lietuviškas
krūmais, kad nebūtų jo matyti.
atvirutes. Galėtų pardavinėti
Ligoninės krautuvėlė pilna šv.
Lietuvos našlaičių ir daugia
Patriko ir šv. Antano statulėlių,
vaikių šeimų meną ir dirbinius.
bet šv. Kazimiero ir Aušros
Ši krautuvėlė neturi mokėti
Vartų Marijos statulėlių ne
mokesčių, jos darbininkės yra
bėra. Ligoninės tarybos pirmi
savanorės, taigi pelnas iš šios
ninkas Mr. Krohl net prieš kele
krautuvėlės yra nemažas. Tokiu
tą mėnesių susirinkusiems gy
būdu Šv. Kryžiaus ligoninė
dytojams teigė, kad ši ligoninė
gražiai pagerbtų jos steigėjų
buvo įkurta Šv. Kazimiero vie
tikslą. Ši daugiamilijoninė
nuolių. Ligoninės taryboje jau
ligoninė kilo iš vargšų lietuvių
tris dešimtmečius nėra lietuvių
rūpinimosi našlaičiais. Dabar,
pasauliečių interesų atstovau
80 metų vėliau kartu būtų puo
jančio asmens.
selėjama lietuviška kultūra ir
Spalio mėnesio „Katalikų pa atiduota konkreti parama
saulyje" seselė Marilyn iš Lietuvos našlaičiams.
Amerikos teigia, kad „mes ne
Linas Sidrys M.D.
lietuvaitės, o lietuvių kilmės,

Galime džiaugtis ir didžiuotis
mūsų visuomenės dėmesiu ir rū
pesčiu Lietuvos našlaičiais.
Mažai kas žino, kad Lietuvių
Katalikų labdarių sąjunga
susikūrė 1914 metais kaip tik
su t i k s l u šelpti Lietuvos
našlaičius. Tie vargingai gyve
n a n t y s Čikagos lietuviai
nelaukė valdžios paramos ar arkidiecezijos, bet patys užsimojo
pastatyti lietuvišką našlaityną.
Buvo parinkta vieta ties California ir 69 gatvės kryžkele.
Beplanuojant
našlaityną,
pasidarė aišku, kad Pirmojo
pasaulinio karo našlaičių banga
jau atslūksta ir todėl buvo
nutarta pastatyti Švento Kry
žiaus ligoninę.

Kiek daug pakelėse kryžių!
Daug kryžių mano kelyje,.
Atrodo, suklupsi ir nebepakilsi.
Bet yra Ranka, kuri pakelia,
Ir vėl eini skirtu keliu.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
MARIUS KIELA
Už a.a. Mariaus sielą šv. Mišios bus aukojamos š.m. sausio
6 d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, ir sausio 7 d. 10:30 vai. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette Park.
A.a. Mariaus draugai ir pažįstami maloniai prašomi už
jo sielą pasimelsti.
Skaudžiai liūdime: žmona Emilija, dukterys Audronė
ir Aušra, sūnūs Albertas ir Arvydas, marti Vilija, anū
kėles Andreja ir Dainelė Kielaitės ir Adomėlis Koob.

Mylimam Broliui

A.tA.
ANTANUI LAPINSKUI
mirus, PRANUTEIŠOŠIENEI ir JANINAI LINKIENEI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Jonas ir Antanina
Rejeriai
Arūno* ir Eugenija
Blinstrubai

L I E T U V O S

A I D A I

veda KAZE BRAZDŽIONYTF.
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v.
1450 AM banga.
Adresas: 2624 W. 69 St.
Chicago, IL 60629
Tel. 219-696-2228/Tel. - Fa* 219-696-7760

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. sausio mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuvos Veterinaruos aka
demijos rektorius, prof. hab. dr.
Vidmantas Bižokas, lydimas
dr. Leono Kriaučeliūno, apsi
lankė „Drauge" susipažinti su
užsienio lietuvių vienintelio
dienraščio leidimo darbais. Prof.
Bižokas yra atvykęs stažuotis
Veterinary Specialty Clinic,
Riverwoods, IL, kur jis pakvies
tas šios klinikos vadovo dr.
Claude Gendreau ir per keturis
stažuotės mėnesius susipažins
su modernia aparatūra bei
amerikietiškais darbo metodais
veterinarijos praktikoje.
Per Tris Karalius, sekmadie
nį, sausio 7 d., Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje,
Sumos - 10:30 vai. šv. Mišių
metu, parapijos choras pakartos
kalėdinių giesmių programą,
giedotą Bernelių Mišiose Kalė
dų vidurnaktį. Dalyvauja taip
pat solistai: Genovaitė Mažei
kienė, Margarita ir Vaclovas
Momkai, ir instrumentalistės —
Rima Polikaitytė (fleita), Linda
Valeckytė (smuikas). Vargonais
akompanuos muz. Ričardas
Šokas, o chorui diriguos muz.
Antanas Linas. Kviečiami ne
tik parapijiečiai, bet iš toliau
lietuviai šiose iškilmingose
pamaldose dalyvauti.
P o e t e i Julijai Švabaitei
Gylienei už penktąjį poezijos
rinkini „Žiemos erškėtis", per
nai metų pabaigoje Lietuvių
Rašytojų draugija paskyrė 2,000
dol. premiją, kaip už geriausią,
išeivijoje išleistą, 1994 metų
knygą. Premija laureatei bus
įteikta Vasario 16-sios minė
jime, kurį ruošia Lemonto
Lietuvių Bendruomenės apy
linkė š.m. vasario 18 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centre.
Premijos mecenatas yra Lietu
vių fondas.

Ateitininkų n a m ų vaka
ronė ruošiama penktadienį,
sausio 12 d., 7:30 vai. vakare.
Prisiminsime baisiąją sausio
13-tosios naktį Vilniuje, poetė
Julija Švabaitė Gylienė skaitys
savo poeziją, skirtą tam įvykiui
paminėti, bus parodyta Vytau
to Landsbergio, Jr„ pagaminta
vaizdajuostė „Baladė Dauman
tui", prieš ir po programos bus
kavutė ir pabendravimas. Kvie
čiami ir ateitininkai, ir visa
lietuviškoji visuomenė.
Lietuvos Našlaičių g l o b o s
komitetas išsiuntė į Lietuvą
$18,206. Tai parama Lietuvos
našlaičiams sausio, vasario ir
kovo mėnesiams. Šiuo metu yra
remiami 442 našlaičiai. Iš tų
pinigų $1,255 buvo suaukota
a.a. Antano Masionio prisimi
nimą pagerbti ir jie pasiųsti Bubių pagrindinei mokyklai Šiau
lių rajone, našlaičių — netur
tingų vaikų pietums. Lietuvos
Našlaičių globos komitetas visų
našlaičių vardu dėkoja visiems
globėjams už jų dosnias aukas.
Dr. A u g u s t i n a s L a u c i s ,
Mount Olive, IL vėl atsiuntė
100 dol. už „Draugo" kalėdines
atvirutes ir kalendorių. Tai nuo
stabiai geras mūsų laikraščio
draugas, daug kartų įvairiomis
progomis atsiuntęs savo dosnias
aukas. Esame labai dėkingi ir
nuoširdžiai linkime jo seimai
sėkmingų, gerų 1996-jų metų.

TAURAGĖS LIETUVIŲ KLUBO VEIKLA
1995 m. gruodžio 3 d. įvyko
metinis narių susirinkimas,
kuriam pirmininkavo Justinas
Šidlauskas. Patvirtinus dieno
tvarkę, buvo pagerbti mirusie
ji klubo nariai. Ataskaitinį
pranešimą padarė Vladas Paliųlionis. Taip pat kalbėjo valdybos
nariai. Kasininkas Petras Pete
ris gerai tvarko piniginius rei
kalus. Nepamiršti ir sergantieji
klubo nariai, kuriuos aplanko
Anelė Ramanauskienė. Revizi
jos komisijos pirmininkas Bruno
Matelis pranešė, kad finansinės
drausmės pažeidimų nerasta.
Kiekvieną vasarą rengiama
gegužinė. Gegužinės maisto
paruošimui vadovavo Ema Padvas. Jai talkino Elena Paliulionienė, Ona Peteris ir Anelė Ra
manauskienė. Pasistiprinus
klubo narys — puikus muzikan
tas, Kostas Ramanauskas ne
leido nei vienam ramiai sėdėti.
Kai užgrojo, tai visi „kirto"
polkutę.
Keičiantis gyvenimo įvy
kiams, keičiasi ir klubo darbo
kryptis.
Lietuvos okupacijos metais
klubo nariai aktyviai daly
vaudavo politinėse akcijose,
siekiant Lietuvos išvadavimo iš
komunistinės vergijos. Šiandien
Lietuvos politinis ir ekonominis
gyvenimas pastatytas tarsi ant
siauro tilto ir stipresnis vėjas iš
Rytų gali viską paskandinti. To
dėl valdyba daugiau dėmesio
skiria lietuvybės išlaikymo dar
bams išeivijoje. Iš savo kuklių
lėšų remia lietuvišką spaudą,
švietimą, radijo laidas bei kitus
kultūrinius renginius.
Klubas yra Lietuvių fondo
narys. Klubo atstovas dalyvavo
Lietuvių fondo narių metiniame
suvažiavime Lemonte. Susirin
kimo dalyviai buvo informuoti

apie to suvažiavimo eigą ir nu
tarimus.
Per daugelį metų darbštieji
klubo nariai sutelkė lėšų ir dalį
jų paskyrė: „Draugo" fondui —
1,000 dol. Valdyba gavo,.Drau
go" fondo iždininko pranešimą,
kad šis klubas yra „Draugo"
fondo garbės narys su 5 balsais;
Jaunimo centrui — 200 dol.,
Vytauto Didž. Šaulių rinktinei
- 300 dol., ALTui - 100 dol.,
Čikagos Lietuvių operai — 200
dol., „Dainavos" ansambliui —
100 dol., „Margučiui" - 300
dol., Šluto radijui — 25 dol.,
„Lietuvos aidams" — 25 dol.,
„Rytmečio ekspresui" — 100
dol., trijų našlaičių išlaikymui
Lietuvoje — 450 dol., Kalinių ir
tremtinių komitetui Vilniuje —
200 dol., Tautos genocido ar
chyvo saugotojams Vilniuje —
200 dol.
Metinis susirinkimas parodė,
kad klubo nariai yra tvirtai
pasiryžę ir ateityje telkti lėšas
bei prisidėti prie lietuvybės
stiprinimo išeivijoje, remti
Lietuvoje vargstančius tautie
čius.
1996 m. susirinkimas išrinko
valdybą: Vladas Paliulionis —
pirmininkas; Petras Padvas —
vicepirmininkas; Leonas Juoza
pavičius — sekretorius; Petras
Peteris — kasininkas; Ema Pad
vas — renginių vadovė; Anelė
Ramanauskienė — ligonių lan
kytoja; Ona Peteris — valdybos
narė. Revizijos komisija: Bruno
Matelis, Večislovas Brazas ir
Antanas Marma.
Šis metinis susirinkimas buvo
38-asis nuo veiklos pradžios, ir
nariai ruošiasi atžymėti klubo
įsteigimo jubiliejinį keturias
dešimtmetį.

Kalėdų proga gausiai suaukotais šiltais drabužiais, avalyne ir žaislais džiaugiasi Kolmar mo
kyklos, Oak Lawn, IL, ankstyvosios intervencijos mokiniai su savo auklėtoja Ritone Rudaitiene.
Visos šios kalėdinės dovanos per „Saulute" buvo nusiųstos našlaičiams Lietuvoje.
. _ __
Nuotr. B. Shea

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• „Kultūros barai". 1995,
Nr. 11. Vyr. redaktorius — Bro
nys Savukynas. Red. adresas:
Latako g. 3, 2600 Vilnius MTP,
Lithuania. Fax: 61-05-38. Kul
tūros ir meno mėnesinis žurna
las, kuriame — straipsniai filo
sofijos, teatro, dailės, muzikos,
visuomeninėmis, religinėmis te
momis.
• „ l i t h u a n i a in the World".
1995, Nr. 4. Red. adresas: DU
KA Ltd., T. Vrublevskio 6, 2600
Vilnius, Lithuania. Tel.: 613521, 614^32; fax: 613-521. Še
šis kartus per metus išeinantis
žurnalas apie Lietuvą anglų
kalba. Puikios kokybės, iliust
ruotas nuotraukomis, atspaus
tas gerame popieriuje leidinys

Vaje! Reikia dar vieną klaidą
atitaisyti... Straipsnyje „Socia
linis skyrius dėkoja" (1995.12.
29. A. Paužuolio) turėjo būti,
Leonas Juozapavičius
kad dainininkė Aldona Pankiene dainavo, pasinaudodama
IŠLYDINT SENUOSIUS METUS
muz. Manigirdo Motekaičio
įrašu į garsajuostę. Nors tam
Trečiadienio popietėje, gruo „pražysdavo" šypsenos. Po tų 13
tikra prasme jis dainininkei
dainų vadovė pakvietė dr. E.
akompanavo, bet pats renginyje džio 27 d., vyresnieji rinkosi Ringų prie mikrofono. Šį kartą tas ieškojimas palengvėjo. Ir
„Seklyčion" palydėti senųjų
taip po 43 metų motina ir sūnus
nedalyvavo.
metų su linksma dainų pro mūsų prelegentas prabilo ne susitiko pirmąjį kartą. Marijaus
medicinos klausimais, bet
grama.
žmona mirė, o jis našlys vedė
pateikė
labai įdomų tikro gyve
Išradingoji programų vadovė
Aldoną, ir trijų žmonių likimai
Elena Sirutienė suorganizavo nimo įvykį, būtent trijų žmonių pasuko laimingesne linkme.
tos popietės programą, pakvies- gyvenimo ir jų likimo istoriją,
Po šio pasakojimo F. Strolia
dama į pagalbą muz. Faustą kurios dalyviai buvo lietuvaitė sėdo prie pianino ir vėl nuskam
Strolią ir dr. Ed. Ringų, o prie Aldona, vokiečių atvežta dar bėjo trys gražios dainos: „Leis
bams karo mašinai, kur ji
jų prisidėjo Onutė Lukienė.
kit į tėvynę", „Supinsiu dai
susipažino su italu Marijunvirgi
Antrą valandą plojimais su
nuže" ir „Jau vakaras buvo". Po
vokiečių nubaustu darbams. Ir
tikti „Seklyčion" įžengė Faus
to visiems palinkėjo laimingų
taip gimė tarp jų meilė, kurios
tas ir Teresė Stroliai, ir tuoj pat
Naujųjų metų. Programų vado
pasėkoje Aldona pagimdė
mūsų vadovės balsas aoramino
vė pranešė, kad senieji metai —
sūnelį. Bet likimas juos žiauriai
įsibėgėjusius pokalbius.
suvargęs seneliukas (O. Lukie
išskyrė, nes Aldoną^buvusi rusų
Šį kartą F. Strolia atsinešė ir
nė) nori su visais atsisveikinti.
zonoje, prievarta buvo išgabenta
akordeoną, buvo padalinti
Priėjęs prie mikrofono „seneliu
į „plačiąją tėvynę", spėjusi savo
dainų tekstai,ir salėj suskam
kas" liūdnu balseliu pranešė,
sūnelį perduoti į vaikų prie
bėjo dainos. Mūsų muzikas gana
kad jis turi dingti, užleisti vietą
glaudą. Tėvas, išvykęs į Italiją,
gyvai ir vykusiai tas daineles
jauniesiems,
šviesiesiems
bandė Aldoną gelbėti per Itali
pakomentavo su stipria humo
metams, kurie atvyks kitą
jos atstovybę, bet jam nepavyko.
ro doze taip, kad visų veiduose
trečiadienį.
Tad po dvejų metų jis vedė italę,
Muz Ričardas Šokas ir sol. Audrose Simoiiaitytė-Gaiiiūnieiiė, koncertavę
E. Sirutienė, šypsodamasi
tik jam pavyko Aldonos sūnelį
Rašyt. Jurgis Gliaudą mirė atsiimti iš prieglaudos ir jį užau kviečia visus pietų. Taip ir ši
„Saulutes". Lietuvos vaikų globos būrelio „Valandėlė mistika" popietėje gruo
š.m. sausio 3 d. West Covena, gino. Jdomu, kad tas berniukas, trečiadienio popietė praėjo įdo
džio 17 d. Lemonte.
^ MockakSo
Nuotr Ą
CA, po ilgos ir sunkios ligos. Jis pamotes nemėgstamas, pasiryžo miai, išlydėjom senųjų metų
buvo sulaukęs 89 metų am
x Konstancija ir Vaclovas
senelį, pasiryžę sutikti už sa
z TRANSPAK
praneša: žiaus. Liko žmona Marytė ir su surasti savo motiną per Rau
Nenortai, Manchester CT,
donąjį kryžių Po ilgiausių pa vaitės j a u n ą j a u n i k a i t į —
prasmingai paminėdami savo „Trumpiausias gatvės pava nus Jurgis Gliaudys, Jr. Laido stangų, jau Gorbačiovo laikais, Naujuosius metus.
60 metų vedybinę sukaktį at dinimas Lietuvoje — iš 3 rai jamas pirmadienį, sausio 8 d
A p o l . P. B a g d o n a s
siuntė $150 paramai našlaičio džių. Tai Ozo gatvės pavadini
Lietuvoje. Sveikiname su gražia mas Vilniuje". Pinigai, siun
sukaktimi ir dėkojame už gau tiniai ir komercines siuntos į
sia auką našlaičiui! „Lietuvos Lietuvą. Maisto siuntiniai.
Našlaičių globos" komitetas. TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
(sk) Chicago, I L tel. 312-436-7772.
(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver
x Pietus-kavute ruošia
tybių pirkime ir pardavime
Brighton Parko lietuvių na
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai mų savininkų draugijos val
da. Albinas Kurkulis, tel. dyba 1996 m. sekmadienį, sau
312-360-5530 arba jo sūnūs ir sio 7 d. 9 v.r. - 1 v. p.p. Nekal
partneriai: Andrius Kurkulis, to Prasidėjimo parapijos salėje,
tel. 312-360-5531 ir Paulius Brighton Park. Bus cepelinų,
Kurkulis. 312-360-5627, dirbą dešrų su kopūstais, kugelio.
-u Oppenheimer & Co„ Inc. Maloniai kviečiame atsilankyti.
(sk)
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui tel. 1-800-621-2103.
x Anne Whalen, Sparta
(sk)
NJ, globoja našlaitę Lietuvoje.
Kasmetinės Vasario 16 me Pratęsdama globą kitiems me
no parodos atidarymai bus va tams pridėjo dar $00 savo globo
sario 16 d . 7:30 vai vak. Čiur jamai našlaitei. Iš viso atsiun
lionio galerijoje, Jaunimo cent tė $200. Dėkojame! „Lietuvos
re Parodoje su keramikos dar Našlaičių globos" komitetas,
bais dalyvauja dailininkai 2711 W. 71 St., Chicago, IL
..Spindulio" ansamblio vaikai po repeticijos su Laima Kisieliene ir mokytojomis: Zita
A l e k s a n d r a s ir E l e o n o r a 60629.
Kuieliauskiene, Rasa Poakocimiene bei Regina OrigaliOasite-Origorio, Pasaulio lietuvių cent
Marčiulioniai.
(sk)
re, Lemonte.

gali reprezentuoti Lietuvą bet
kokiuose forumuose.
• „Vytis". 1995, gruodis. Re
daktorė — Marytė Abbott. Ad
ministratorius — Richard Niedvares. Adresas: M. Abbott — Vy
tis, P.O. Box 1934 Grand Cent
ral Sta. NY 10163-1934. Tel.:
(718) 937-3352, (718) 764-3996;
Vyčių leidžiamas žurnalas ang
lų kalba, kuriame — šios orga
nizacijos veiklą atspindintys
rašiniai, straipsniai apie Lietu
vos visuomeninį gyvenimą. Žur
nalas jau didesnės apimties, tai
rodo, jog auga jo populiarumas
lietuviškai nekalbančiųjų tarpe.
• „Caritas". 1995, lapkritis.
Vyr. redaktorė — Vanda Ibianska. Red. adresas: Vilniaus g.
29,300 Kaunas, Lithuania. Tel.:
209-683. Lietuvos Caritas fede
racijos leidžiamas mėnesinis
žurnalas; kuriame dvasines pro
blemas įkalinimo įstaigose, nu
sikaltėlių psichologiją nagrinėja
V. Ibianskas, S. Ramoškienė, J.
Jogailienė, kt. autoriai. Siame
numeryje, bet to, yra prozos,
poezijos gabaliukų, 10 močiutės
Elvyros patarimų, gydytojo ker
telė, juokų „maišelis".
• „Bridges". 1995,spalis. Re
daktorė — Asta Banionytė. Ad
resas - 2060 N. 14th Street,
Suite 217, Arlington, VA 22201.
Tel.: (703) 524-0698; fax: (703)
524-0947. Lietuvos visuomeni
nio gyvenimo problemas nušvie
čiantis žurnalas anglų kalba.
• „Pasaulio lietuvis". 1995,
lapkritis. Redaktorius — Bro
nius Nainys, 7 Glenview Lane,
Lemont, IL 60439. Tel.: (708)
257-8714; fax: (708) 257-9010.
Administratorė — Baniutė Kronienė, 6428 Ridge Rd., Clarendon Hills, IL 60514. Tel.: (708)
968-0184.
• ,,Laiškai lietuviams".
1995, gruodis. Redaktorius —
Juozas Vajšnys, SJ. Administ
ratorė — Marija A. Jurkutė. Ad
resas: 2345 W. 56th Street, Chi
cago, IL 60636-1098. Tel.: (312)
737-8400; fax: (312) 737-0486.
Tėvų jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tautinės kultūros žurna
las.
• „Katalikų pasaulis".
1995, Nr. 8-9. Vyr. redaktorius
— Kastantas Lukėnas. Adresas:
Domininkonų 6. 2001 Vilnius,
Lithuania. Tel.: 222-422; Fax:
H26 462. Lietuvos Vyskupų
Konferencijos leidyklos leidžia
mas žurnalas.
• A l e k s a n d r a s Kadžius.
„Kryžių kalnas". Šventakalnio
istorijos ir padavimai. Išleido
Lietuviškos knygos klubas,
spausdino „Draugo" spaustuvė,
1995 m. Viršelis dail. Pauliaus
Jurkaus; 42 psl., kaina 2 dol.
Gaunama „Drauge". Kam teko
laime susipažinti su A. Ra-

džiaus poezija, tas žino, kad šis
poetas dažnai pasirenka neį
prastas temas — jis keliauja ir
į žvaigždynus, ir po mūsų plane
tą klajoja. Kaip knygos pavadi
nimas byloja, šių eilėraščių te
matika — Kryžių kalnas. Be
atskirų pavadinimų, be Įvadų,
bet labai įspūdingai pagauna
skaitytoja paprasti poeto žodžiai
ir jausmas. Pvz.: „Kryžių kalno
tankynėj/ miega ramiai partiza
nas/ nešęs už laisvę ginklą./
nešęs žodį už žodį" {16 psl.).
„Tarp kryžių vaikšto Kristus/ ir
meldžiasi, ir laimina, ir kviečia
mus/ dalytis duona ir druska/'
dalytis žuvimi,/ kančia dalytis
ir džiaugsmu,/ dalytis savimi...
(25 psl.).
• Algimantas Kezys, „1996
— Cityscapes UAS", kalendo
rius. Didelio formato, labai
gerame popieriuje, kiekvienas
mėnuo papuoštas A. Kezio nuo
trauka, vaizduojančia Čikagą iš
tokio taško, iš kurio eilinio
žmogaus akis jos niekuomet ne
matytų... Išleido Galerija, 4317
S. Wisconsin, Ave., Stickney, IL
60402-4261. Kaina 9.95 dol.
• Algimantas Kezys. „Grįž
tančių paukščių preliudijos".
Lietuva: bevardės impresijos.
Tai parodos, vykusios š.m. gruo
džio mėn. „Vartų" galerijoje,
Vilniuje ir ruošiamos 1996 m.
sausio 13-vasario 11d., Lietuvių
dailės muziejuje, Lemonte, kata
logas. Išleido Galerija, 1995 m.
Viršelis dail. Vinco Luko; įva
das Arvydo Reneckio. Didelio
formato, gerame popieriuje, 85
psl. leidinys. Kaina nepažymė
ta. Kaip jau esame pripratę, pa
saulis per fotomenininko Algi
manto Kezio aparatą atrodo „ki
taip". Šis yra antrasis jo foto
grafijų leidinys iš apsilankymo
Lietuvoje (pirmasis išleistas
1985 metais).
• „Technikos žodis". 1995
m. Nr. 3. Pasaulio ir Amerikos
inžinierių ir architektų s-gos
(PLIAS/ALIAS) organas. Lei
džia ALIAS Čikagos skyriaus
Technikos spaudos sekcija.
Išeina kas trys mėnesiai. Redaktoius — Viktoras Jautokas,
5859 S. Whipple St., Chicago, IL
60629; tel. (312) 778-0699. Ad
ministratorius — A. Brazdžiū
nas, 7980 W. 127th Street. Pa
los Park, IL 60464; tel.: (708)
448-4652.
• „Eglutė". 1995. gruodis.
Redaktorė — Regina Kučienė.
Administratorius - Viktoras
Kučas. 13648 Kickapoo Trail.
Lockport. IL 60441. Tel. ir Fax:
(708) 301-6410. JAV LB Švieti
mo tarybos leidžiamas mėnesi
nis lietuviškas žurnaliukas vai
kams užsienyje.
• „1996 metų kalendorius".
Kanados'Toronto. Ont.t. Prisi
kelinio parapijos F-konomines
sekcijos leidinys. Redaktorius —
Stasys Prakapas. 3000 egz.

