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Lietuvos Seimas
atstatydino premjerą
Vilnius, vasario 8 d. (AGEP)
— Lietuvos Seimas ketvirta
dienį balsavo už šeštosios Lie
tuvos vyriausybės ministro pir
mininko Adolfo Šleževičiaus at
statydinimą.
Už sausio 29-osios prezidento
Algirdo Brazausko dekretą, ku
riuo siūloma atleisti premjerą iš
pareigų, atviru būdu balsavo 94
Seimo nariai; 26 parlamentarai
balsavo prieš, o 4 susilaikė.
LDDP frakcijos seniūno pava
duotojas Algirdas Kunčinas
didžiosios frakcijos vardu prašė
slapto balsavimo, tačiau Seimo
nariai nutarė balsuoti atvirai.
Už slaptą balsavimą buvo 29
Seimo nariai, prieš — 88 parla
mentarai.
• Prezidentas A. Brazauskas,
teikdamas dekretą, pažymėjo,
kad pagrindinė to priežastis —
premjero A. Šleževičiaus indėlio

atsiėmimas i i Lietuvos Akcinio
Inovacinio Banko prie* pat jo
veiklos sustabdymą. Jis taip pat
pažymėjo esąs linkės palikti
pagrindinę vyriausybės sudėtį
ir nekeisti ekonominės, socia
linės ir užsienio politikos kurso.
Premjeras A. Šleževičius in
dėlio atsiėmimą sakė laikąs tik
pretekstu jam atstatydinti ir
pabrėžė nesuprantąs tikrųjų jo
atstatydinimo motyvų bei prezi
dento aplinkoje „rezgamų intri
gų".
Per prezidento dekreto svars
tymą opozicija daugiausia kriti
kavo premjerą dėl vyriausybės
ekonominės politikos. A. Sleže
vičių rėme LDDP frakrijos na
riai atmetė šiuos priekaištus ir
perspėjo, kad vyriausybės vado
vo atstatydinimas kelia pavojų
sėkmingam valstybės institu
cijų darbui.

Ketvirtadieni, Seimui prade
dant svarstyti p r e z i d e n t o
pateiktą dekretą, kuriuo siū
loma atleisti premjerą iš pa
reigų, Adolfas Sleževičius teigė
nesuprantąs, kodėl prezidentas
visiškai pakeitė savo nuomonę
nuo sausio 8 d,, kai LDDP frak
cija, dalyvaujant A. Brazauskui,
nutarė remti premjerą ir ne
keisti vyriausybės, iki sausio 20
dienos, kai prezidentas pasiūlė
premjerui atsistatydinti. Šle
ževičius taip pat sakė nesupran
tąs pasikeitusios kai kurių
LDDP frakcijos narių pozicijos
ir to, kodėl buvo taip skubama
atstatydinti vidaus reikalų
ministrą Romasi Vaitekūną.
Ministras pirmininkas vėl
perspėjo, kad nestabili padėtis
valstybėje bus labai paranki
bankų skolininkams, gyventojų

Premjeras siūlė Seimui
pasidomėti ir kitų bankų
indėlininkų palūkanomis
Vilnius, vasario 8 d. (AGEP)
— Premjeras Adolfas Šleževičius
kategoriškai paneigė, pasak jo
„prasimanymus spaudoje ir vi
suomenėje" apie dvigubas palū
kanas, kurias neva jis gavo už
savo indėli Lietuvos Akciniame
Inovaciniame Banke.
Ketvirtadienį Seime atsakinė
damas Seimo nariams, A. Šleže
vičius klausė, ar yra nors vienas
kurio nors banko indėlininkas,
pernai metų pradžioje padėjęs
indėlį už 15% palūkanų, o metų
pabaigoje — už 9%. Tokios vidu
tinės palūkanos būtų buvusios,
jei tos palūkanos, kurias jis gavo
(t.y., atitinkamai, 30% ir 18%),
ii tikrųjų būtų buvusios dvigu
bai didesnės.
Ministras pirmininkas sakė,
kad dideliems indėliams bankai
nustato sutartines palūkanų
normas. „Mano komercinė

Prezidentas ragino be ilgų
diskusijų atstatydinti
premjerą

Vilnius, vasario 8 d. (AGEP)
— Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas pasiūlė Seimui „be
didelių aistrų" spręsti ir pritar
ti premjero Adolfo Šleževičiaus
atleidimui. „Diskusijų buvo
labai daug, ypač pastarąjį
mėnesį, todėl dar kartą grįžti
prie šių klausimų ir reikalų,
vargu, ar reikėtų", pabrėžė
šalies vadovas, ketvirtadienį
Seimui svarstyti pateikdamas
savo sausio 29 d. pasirašytą
dekretą, kuriuo siūloma atleisti
premjerą iš pareigų.
Sausio 22 d. premjras Adolfas Sleževičius (kairėj) Seime sedejo šalia vidaus reikalu ministro
Prezidentas pabrėžė pasirašęs
Romasio Vaitekūno. Tuo metu premjerai atsisakė prezidentui perduoti Vaitekūno. Tuo metu prem
dekretą po ilgų svarstymų ir
jeras atsisakė prezidentui perduoti Vaitekūno atsistatydinimą, kurį pagaliau prezidentas gavo
sausio 29 d. Vėliau prezidentas kelis kartus prašė ir premjero atsistatydinimo, bet pastarasis
pasitarimų, išklausęs įvairias
atsisakė. Vasario 8 d. prezidentas dvikovą su premjeru laimėjo, Seirakui priėmus jo teikimą ii
visuomenės bei spaudos nuomo
pareigų atstatydinti ministrą pirmininką.
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte"
nes. Premjero atstatydinimą
šalies vadovas pavadino „asme
ninio pobūdžio problema" ir
Atsisveikinta su
ragino jos nesieti su visos
vyriausybės darbu. Nors tai ir
atsistatydinusiu
premjero klausimas, jis nėra
ministru
visos valstybės problema, sakė
Vilnius, vasario 6 d. (AGEP) A. Brazauskas ir pabrėžė nesu
Vilnius, vasario 8 d. (AGEP) kalbėjęs opozicijos vadas Vy — Vidaus reikalų ministerija tinkąs su vertinimais, jog tai
— Diskusijose Seime dėl prem tautas Landsbergis, teigęs, kad antradienį atsisveikino su „valstybės katastrofa", ar
jero Adolfo Šleževičiaus atsta vyriausybės veikla krypo „į buvusiu ministru Romasiu Vai „politinė krizė". Valstybėje dar
tydinimo buvo mažai kalbama oligarchinę, klaninę valstybę ir tekūnu, išeinančiu į atsargą. bas vyksta, o visos valstybės ins
indėlių grobstytojams, versli apie pagrindinį prezidento siū giliai korumpuotą įvairaus
Ministerįjos kolegijos nutarimu titucijos atlieka savo pareigas,
ninkams, vengiantiems mokėti lymo motyvą — premjero indėlio lygio mafijų ėdamą visuomenę".
R. Vaitekūnui įteiktas aukš
mokesčius biudžetui, o padari atsiėmimą iš Lietuvos Akcinio Landsbergis teigė, kad ekono
čiausias ministerijos apdo
niai valstybei ir jos žmonėms Inovacinio Banko prieš pat jį mijos krizė jau peraugo į
vanojimas — vardinis kalavijas.
gali būti daug skaudesni, nei jo uždarant.
finansų krizę ir gali peraugti į
Atsisveikinti su ministru
paties moralinė ir politinė
Pirmasis kalbėjęs tautininkų didžiulę pinigų krizę. Pasak jo, Vidaus reikalų ministerijos
klaida, atsiimant indėlį i i
frakrijos seniūnas Lesaae Mfl- bankų krizė tapo vyriausybės ir Kolegijų salėn buvo susirinkę
Lietuvos Akcinio Inovacinio
čius pabrėžė, kad tautininkai visos valdžios krize, o Lietuvai miestų ir rajonų policijos komi
Vilnius, vasario 7 d. (AGEP)
Banko (LAIB).
rems prezidento dekretą pir grėsė, pasak jo, ir konstitucinė sariatų, departamentų vadovai, — Sprendimai dėl Lietuvos Ak
Apie indėlio atsiėmimą i i
miausia dėl vyriausybės veiklos krizė. Neabejodamas, kad Sei ministerijos darbuotojai, pra cinio Inovacinio Banko (LAIB)
LAIB prieš pat jo uždarymą,
ir, jų vertinimu, neigiamų tos mas balsuos už prezidento dek nešė šios ministerijos infor ir Litimpeks banko sustabdymo
kuriuo prezidentas labiausiai ir
veiklos pasekmių ekonomijai. retą, V. Landsbergis pabrėžė, macijos skyrius.
buvo priimti skubotai, trečia
kaltina premjerą, A. Sleževičius
Panašias priežastis minėjo po kad tai nutrauks .krizių gran
Prezidentas Algirdas Brazaus dienį pareiškė konservatorius
kalbėjo mažiausiai. Jis atsiprašė
litinių kalinių ir tremtinių dinę".
kas patenkino Romasio Vaite Juozas Listavičius, laikinosios
visų ir pareiškė tą klaidą su
frakrijos seniūno pavaduotojas
Socialdemokratų frakcijos kūno atsistatydinimo pareiš bankų krizės tyrimo grupės va
prantąs tik kaip pretekstą jam
Povilas Jakučionis.
seniūnas, Seimo pirmininko kimą sausio 29 dieną. Vidaus dovas, spaudos konferencijoje
atstatydinti. „Atsistatydinimas
Ypač kritiškai padėtį vertino pavaduotojas Aloyzas Sakalas reikalų ministro pareigas komentuodamas grupės išva
iš posto man nebus asmeninė
konservatorių frakrijos vardu sakė, kad jo vadovaujama par laikinai eina teisingumo mi das, kurias patvirtino ir Seimo
tragedija, jokių turtų Šiame
tija teigiamai vertina premjero nistras Jonas Prapiestis.
ekonominių nusikaltimų tyrimo
poste a* nesusikroviau", sakė A.
A. Šleževičiaus pastangas
komisija.
B.
Genzelis
Seime
bus
Sleževičius, baigdamas kalbą.
sustabdant ypatingu greičiu au pirmiausia dėl šalį ,4 grėsmingą
Juozas Listavičius pabrėžė,
B e v e i k v i s ą savo k a l b ą ~ socialdemokratu
gančią infliaciją, tačiau yra padėtį atvedusios politikos"
kad
Lietuvos Bankas delsė
Šleževičius paskyrė vardinimui
nepatenkinta vyriausybės mo ragino balsuoti ir krikščionių
Vflniua,
vasario
6
d.
(AGEP)
padėti
abiems bankams, tuo tar
buvusių vyriausybių blogybių
kesčių politika, pramonės re demokratų frakcijos vardu
—
Seimo
Švietimo,
mokslo
ir
pu
Vidaus
reikalų ministerija
bei jų palikimo ir kėlimui jo
struktūrizavimo programos kalbėjęs Algirdas Saudargas.
veikė labai operatyviai. Pasak
vadovaujamos vyriausybės lai kultūros komiteto pirmininkas nebuvimu, žemės ūkio bei pa
Priminęs bankų krizę tyrusios išvadų, Litimpeks banko veiklos
mėjimų. Tarp svarbiausių jis Bronislovas Genzelis nuo pir skolų politika. Frakrijos se
Seimo grupės išvadas, kad pa sustabdymo pagrindine priežas
madienio
tapo
Seimo
socialde
minėjo politini ir ekonominį sta
niūnas pabrėžė, kad socialde reigūnų veiksmuose gali būti
mokratų
frakrijos
nariu
Tokį
B.
timi kaip tik ir buvo šio banko
bilumą, nacionalinės valiutos
mokratai pritaria prezidento tarnybinio aplaidumo bei pikt
vadovų sulaikymas. Tačiau, pa
įvedimą, infliacijos pažabojimą, Genzelio pareiškimą antradienį dekretui, įvertinę vyriausybės
naudžiavimo požymių, A. Sau sak Listavičiaus, Vidaus reika
nors ir nedidelį gyventojų realių Seimo posėdyje perskaitė Seimo ekonominę ir socialinę politiką,
dargas priminė A. Šleževičiui, lų ministerija galėjo matyti, kad
pajamų didėjimą, integraciją į pirmininkas Česlovas Juršėnas. kuri, jų nuomone, yra „nukreip
kad jis neteks „ne tik posto, bet Lietuvos Banko pateikta me
Socialdemokratų frakrijos se
Europos Sąjungą, beudiadarbiata ginti turtingųjų interesus". ir imuniteto", t.y. neliečiamybės
džiaga nebuvo tinkamai įfor
vimą su NATO, gerus santykius niūno pavaduotojas Vytenis An
Už premjero atstatydinimą statuso.
minta, joje buvo ir nemažai
driukaitis patvirtino, kad B.
su kaimynais.
netikslumų.
Genzelis priimtas į frakciją.
Nuo šiol Socialdemokratų Par
Paklaustas apie skubotų
tijosfrakrijojeyra devyni nariai.
sprendimų priežastis, grupės
Bronislovas Genzelis atsista
vadovas sakė, kad konkretaus
tydino iš Lietuvos Demokrati
atsakymo negali būti. Neįvar
Vilnius, vasario 5 d. (AGEP) nant ir sujungiant.
nės Darbo Partijos gruodžio
dijęs, kas galėjo padaryti įtaką,
Litimpeks bankas siūlo mišrų
viduryje, apkaltinęs valdančiąja — Prezidentas Algirdas Bra
Premjeras ragino
partiją posūkiu į autoritarizmą zauskas mano, jog neverta planą bankui atgaivinti. Tai
rizika ir indėlininko, kuris turi ir socialdemokratinių idėjų at prieštarauti Litimpeks banko reiškia, jog banko akcininkai
nespėlioti dėl lito
1,000 litų, yra nepalyginamai sisakymu.
iniciatyvai atsikurti savaran patys didina akcinį kapitalą ir
didesnė", sakė Sleževičius,
nuvertinimo
ieško paskolų šaltinių, o vy
61-erių metų filosofijos profe kiškai.
pastebėjęs, kad už komei cine ri sorius B. Genzelis į Seimą buvo
Pirmadienį prezidentas priė riausybės prašo, kad ji garan
Vilnius, vasario 8 d. (AGEP)
ziką turi būti ir daugiau moka išrinktas pagal LDDP sąrašą mė nušalintosios Litimpeks tuotų maždaug 40 milijonų litų
— Atstatydintas Lietuvos prem
ma.
Tačiau, po atsistatydinimo iš banko valdybos pirmininką tarpbankinių paskolų. Litim jeras Adolfas Šleževičius
Premjeras taip pat siūlė partijos, jis buvo pasalintas ir iš Gintautą Preidį, jo pavaduotoją peks bankas teigia, kad jo part
paragino politikus susilaikyti
Seimo nariams pasidomėti, valdančiosios frakrijos. Jis tapo Zenoną Grigošaitį ir laikinąją neriai užsienyje pasiryžę su
nuo pareiškimų apie galimą Lie
„kiek i i tikrųjų buvo mokama antruoju LDDP frakrijos nariu, banko administratorę Stase Zub- teikti tokių paskolų jau pirmąjį tuvos valiutos vertės sumažini
kitiems indėlininkams", pažy perėjusiu į socialdemokratų kaitienę. Pokalbyje taip pat šių metų pusmetį.
mą.
mėdamas, „Manau, jūs suras frakriją. Anksčiau tai padarė dalyvavo laikinasis Lietuvos
Kaip praneša prezidento spau
Po to, kai 94 Seimo nariai
tumėte i i tikrųjų įdomios in taip pat pagal LDDP sąrašą Banko valdytojas Jonas Niaura, dos atstovė, dalis pokalbio da
balsavo už jo atstatydinimą, A.
formacijos ir galėtumėte gerą išrinktas į Seimą Antanas Bas finansų ministras Reinoldijus lyvių, palaikė G. Preidžio ini
Šleževičius pabrėžė, kad dėl
savaitę skirti diskusijoms Seime kas, kuris įstojo ir į Social Šarkinas, įvairių Seimo frakcijų ciatyvą, tačiau pabrėžė, kad bū
nuolatinių tokių diskusijų didė
aptariant šiuos klausimus".
atstovai ir prezidento patarėjai, tina nustatyti tikrąją banko pademokratų Partiją
ja nepasitikėjimas Lietuvos
Jis dar kartą pabrėžė, kad i i
Socialdemokratų frakriją yra pranešė prezidento spaudos ats
valiuta ir mažėja indėlių
prezidento neišgirdo jokių ki netekusi Jono Pangonio, perėju tovė.
- JAV Senatas trečiadienį bankuose apimtys. „Tai kelia
tokių motyvų, iiekyrus savo sio į LDDP, ir Andriaus Rudžio Gintautas Preidys supažindi pravedė įstatymo projektą, ku
grėsmę bankinei sistemai",
indėlio atsiėmimą ii Lietuvos — vienintelio parlamentaro, no A. Brazauską su Litimpeks riame septynių metų laikotar
sakė atstatydintas premjeras.
Akcinio Inovacinio Banko jo atsisakiusio Seimo nario man banko atgaivinimo programa, pyje nutraukiamos valdžios sub
A. Šleževičius taip pat palin
veiklos sustabdymo išvaksijąs. dato ir išėjusio į darbą banke. kuri skiriasi nuo vyriausybės ir sidijos ūkininkams, su sąlyga,
kėjo greičiau suformuoti naują
Premjeras pripažino, kad tai Vietoje A. Rudžio Seimo ir SDP Lietuvos Banko patvirtintų pla kad jie neaugintų valdžios nu
vyriausybe, kuriai teks įgy
buvojo moralinė ir politinė klai frakrijos nariu tapo Jonas Anta nų atnaujinti trijų probleminių matytų ūkio produktų. Tuo
vendinti svarbius sprendimus
da.
bankų veiklą, juos suvalstybi užtikrinamos aukštos kainos. bankininkystės srityje.
naitis.

A. Šleževičius sako
nesuprantąs j o atstatydinimo
tikrųjų motyvų
Vilnius, vasario 8 d. (AGEP)
— Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius pareiškė neiš
girdęs prezidento pasisakyme
tikrųjų jo atstatydinimo moty
vų. Kalbėdamas Seime, prem
jeras teigė nuoširdžiai gerbiąs
prezidentą, tačiau sakė „tikrai
iki galo" nesuprantąs to, kas
vyksta, ir prezidento aplinkoje
„rezgamų intrigų".

Nr. 28

Opozicija ragino atstatydinti
premjerą dėl vyriausybės
politikos

pabrėžė prezidentas.
Algirdas Brazauskas pažymė
jo, kad pagrindinė premjero at
statydinimo priežastis yra A.
Šleževičiaus indėlio iš Lietuvos
Akcinio inovacinio banko atsiė
mimas, prieš pat šio banko veik
los sustabdymą. Prezidentas sa
kė kelis kartus siūlęs premje
rui atsistatydinti pačiam, nes,
šalies vadovo nuomone, kilus
politinei diskusijai bei įtampai,
tai būtų padėję nuraminti visuo
menę, partijas ir politikus.
Šalies vadovas apgailestavo,
kad „liko neišgirstas" ir jo
siekių taip pat nesuprato val
dančioji partija ir frakcija. A.
Brazauskas taip pat pabrėžė,
kad vyriausybę galima kriti
kuoti, tačiau negalima paneigti
jos trejų metų veiklos. Todėl jis
sakė linkęs palikti pagrindinę
vyriausybės sudėtį.
„Mes neturime daryti staigių
judesių", sakė šalies vadovas,
pabrėžęs, kad nėra pagrindo
keist ekonominės ar socialinės
politikos kurso, pagrindinių už
sienio politikos prioritetų ar
siekių tapti tarptautinių orga
nizacijų nariais.

Juškus: Dėl bankų krizės
labiau kaltas Seimas, nei
vyriausybė

Prezidentui Litimpeks siūlo
savo planą bankui atgaivinti

priimant sprendimus, Listavi
čius pažymėjo, kad tai buvo
valstybės pagrindų griovimas.
To pasekmės neįvertinamos, sa
kė Seimo narys.
Ekonominių nusikaltimų ko
misijos pirmininkas Vytautas
Juškus toje pačioje spaudos kon
ferencijoje sakė ir toliau manąs,
kad pagrindinė kaltė tenka pa
čių bankų vadovams, kurie „da
rė biznį su atskirais verslinin
kais" ir dalino paskolas. Be Lie
tuvos Banko kaltės Vytautas
Juškus įžvelgia didesnę Seimo,
o ne vyriausybės atsakomybę.
Jis pakartojo tai, ką pabrėžė
antradienį Seimo posėdyje, kad
vyriausybės siūlyti projektai,
galėjo padėti išvengti krizės.
Seime nebuvo priimami greitai,
kad galima būtų jais pasinaudo
ti.
Juškus taip pat sakė, kad
prieš priimant sprendimus,
padėtis LAIB ir Litimpeks ban
ke buvo svarstoma pasitari
muose su premjeru ir preziden
tu. Pasak jo, prezidentas ..išbarė
ir vienus, ir kitus", tačiau
sprendimai dėl bankų veiklos
sustabdymo nebuvo priimti.
Tokį sprendimą Lietuvos Banko
valdyba priėmė tik vėliau, pa
žymėjo V. Juškus.
Paklaustas apie tolimesnį
tyrimą, Juozas Listavičius teigė,
kad pagrindiniai taškai sudėti
ir toliau turi dirbti prokuratūra,
kuriai perduota tyrimo medžia
ga. Darbo yra, tačiau toliau
svarstydama, grupė gali viršyti
savo kompetenciją, sakė Lista
vičius.
Vytautas Juškus pažymėjo,
kad grupės tolimesniam darbui
reikalingas naujas Seimo įgalio
jimas.
KALENDORIUS
V a s a r i o 9 d.: Apolonija,
Marijus. Erikas, Algė, Girvydas.
Vasario 10 d.: Šv Skolastika
(mirė 523 m.); Teodora, Elvyra,
Gražutė, Skaistutis 1876 m. gi
mė poetas, dramaturgas Pranas
Vaičaitis.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. vasario mėn. 9 d.
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ŠARŪNAS MARČIULIONIS
SVEIKSTA PO OPERACIJOS
sidės pirmenybėms a t r a n k i n i s
turnyras. Lietuvio žurnalisto A.
Zaparacko p a k l a u s t a s a p i e
Šarūną Marčiulionį, t r e n e r i s
Garry St. Jean atsakė: „Šarū
nas labai gerai žaidžia. Norė
čiau jums pranešti, kad jis turė
jo sėkmingą nedidelę mikrosko
pinę kelio operaciją. Gydytojai
teigė, kad padarius šią operaciją
prieš „Žvaigždžių žaidynes",
Šarūno neturėsime tik t r u m p ą
laiką. Praradę Šarūną ir susižei
dus mūsų puolikui Brian G r a n t ,
prarandame trečią bei p e n k t ą
g e r i a s i u s krepšių m e t ė j u s .
Rooney (taip Šarūną vadina jo
kolegos) mums l a b a i d a u g
padeda atėjęs nuo suolo. Su j u o
bendradarbiauju j a u k e l e t ą
metų, nuo to laiko, kai jis žaidė
,,Golden S t a t e W a r r i o r s "
komandoje, kur buvau t r e n e r i o
padėjėjas. Aš labai juo pasitikiu.
Šarūnas turi patyrimo, jis mūsų
komandai įmeta taškus, gud
riai vadovauja žaidimo eigai.
Apgailestauju, kad k a r t u su
ŠarūHM yra susižeidęs vienas
g e r i a u s i ų naujokų p u o l ė j ų
Briant Grant. Nenusimenu, nes
ir kitos komandos turi problemų
su žaidėjų negaliomis".

DRAUGO B i i i a i n H a aankaia ii i
JAV
Kanadoj* ir kitur

Akrobatinio skraidymo varžybų dalyviai V PLS Žaidynių atidaryme.
Nuotr T. Vasiliausko

AVIACIJOS SPORTAS
LIETUVOJE

1995 metai sportinei aviacijai Kai kurie aviasportininkai sėk
Lietuvoje buvo nevienareikš mingai pasirodė ir pasauliniamiai. Aviacijos sporto klubai me lygyje, tačiau tai vienetai,
palaipsniui pradeda persitvar kurie savo sportinį meistriškukyti darbui naujomis egzista mą įsigiję anksčiau.
vimo sąlygomis, ieškoti būdų,
Šarūnas Marčiulionis
Lietuvos Aeroklubo 1995 m.
kaip išsilaikyti ir organizuoti sausio 1 d. duomenimis LietuvoŠarūnui Marčiulioniui š.m.
sportinę veiklą. Yra siūloma je yra aštuonios aviacijos sporvasario 1 d. Sacramento, CA,
įkurti aviacijos sporto rėmėjų to federacijos ir draugijos: Precibuvo a t l i k t a mikroskopinė
fondą, įsteigti prie Lietuvos zinio skraidymo; Akrobatinio
operacija, pataisyti jo dešinio
Aeroklubo nepelno įmonę su pilotažo; Sklandymo; Oreivių kelio meniscus. Vasario 5 d. jis
s k y r i a i s a e r o k l u b u o s e . T a i oro balionų; Parašiutininkų;
pradėjo dviejų savaičių kelio
sudarytų galimybę kiekvienam Skraidyklių; Aviakonštruktorių
rehabilitacijos programą. Dabar
aeroklubui verstis bet kokia pilotų; Aviamodeliuotojų. Viso
Šarūnas yra sužeistųjų sąraše,
ūkine veikla. Dėl bendros blogos — 61-as sportinės aviacijos
iki vasario 9 d. bus įvertinama
ekonominės b ū k l ė s aviacijos klubai ir 1,572 sportininkai. Fejo rehabilitacijos sėkmė ir pagal
sportui skirta nedidelės biu deracijas savanoriškai vienija
tai nustatoma data, kada jis vėl
džetinės lėšos — 350 tūkst. litų. s a v a r a n k i š k a visuomeninė,
b u s g r ą ž i n a m a s į aktyvių
Klubų aviacijos technika pa
nepolitinė ir nepelno siekianti
žaidėjų sąrašą.
laipsniui išeina iš rikiuotės, o
organizacija — Lietuvos AeroMarčiulionis yra Sacramento
remontuoti n ė r a už ką. Spor
klubas (LAK).
krepšinio komandos pagrindinis
tinei aviacijos minimaliai veik
1995 m. LAK visose aviacijos
atsargos žaidėjas, per rungtynes
lai, neįskaitant lėktuvų remon
sporto
šakose surengė respubįmetantis 10.8 taškus. Žaidęs
to, reikia arti 1 mln. litų per likos čempionatus. Precizinio
37-se rungtynėse, yra ketvirtas
Š a r ū n a s M a r č i u l i o n i s po metus. Tačiau entuziazmo 1995
geriausias atsargos lygos žai sėkmingos operacijos jaučiasi la metais netrūko, ypač aviacijos skraidymo, akrobatinio skrai
dėjas, v a d i n a m a s „šeštasis bai gerai. Apgailestavo ne sporto šakose, kaip skraidyklės, dymo, parašiuto sporto ir sklan
žaidėjas". Jo metimų taiklumas galėjęs kartu su komanda vykti oro balionai, aviakonštruktorių dymo atstovai dalyvavo V PLS
yra 46.8%, o tritaškių - 44.9%. į Detroitą, kur tuo metu viešėjo pilotų federacija, kurie naudoja žaidynėse. Precizinio skraidymo
Yra dešimtoje vietoje NBA Vilniaus miesto meras Alis nuosavą skraidymo techniką, varžybose buvo surengtas raly
a p l i n k Lietuvą. Varžybose
lygos tritaškių taiklumu.
Vidūnas ir buvo s u p l a n u o t a s kuri, lyginant su kitomis aviaci
d a l y v a v o ir a v i a t o r i a i iš
Sakramento komandai Det susitikimas su „Healing t h e jos sporto šakomis, yra pigesnė. užsienių: Naujosios Zelandijos
roite laimėjus prieš vietos „Pis- C h i l d r e n " labdaros o r g a n i 
lakūnai Eugenijus Makas ir jo
tons" 95-85, Sacramento trene zacijos darbuotojais. Meras A.
žmona
Algė, ir vienintelė atsto
LIETUVOS ŠOKĖJAI
ris Garry St. Jean paaiškino Vidūnas aplankė Guido ir Mauvaujanti JAV — čikagietė Pranė
žurnalistams, kad abi komandos reen Tatangelo šeimą, globo ANT LEDO ATKAKLIAI Šlutienė.
y r a p a n a š a u s lygio; abejų jančią iš Lietuvos atvykusius
VERŽIASI I PRIEKI
Varžybų išvakarėse, liepos 29
tikslas yra stiprinti savo gynybą vaikus, kuriems reikalinga me
d ; , Vilniaus centriniame aero
dicinos
ir
r
e
h
a
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i
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s
ir suteikti progos pasireikšti
drome įvyko didelė aviacijos
Bulgarijos sostinėje Sofijoje
jauniems žaidėjams ir leisti pagalba. Šį susitikimą filmavo
šventė, kurioje dalyvavo gausus
jiems įgyti patyrimo, kurio ir televizijoje rodė Detroito 2 ir v y k u s i a m e Europos dailiojo
užsienio lietuvių būrys. Ši šven
čiuožimo čempionate Lietuvos
rezultatai bus matomi 82-jo 7 TV stotvs.
tė buvo skirta ne tik V PLS
olimpinės r i n k t i n ė s kandidatai
A. Z a p a r a c k a s
žaidynių sezono gale, kai pražaidynių pradžiai, bet ir Fe
Margarita Drobiazko ir Povilas
likso Vaitkaus skrydžio per
laimėjo šeštąją vietą.
Atlantą 60-sioms metinėms pa
„LITUANICA" NUGALĖJO IR „VIKINGS*» Vanagas
Penktą k a r t ą Europos čempio
žymėti. Šiai sukakčiai paminėti
nate dalyvavę Lietuvos čiuo
„Lituanicos" futbolininkai Pergalės atveju „Lituanica" labuvo surengta ir daugiau rengi
žėjai pirmą k a r t ą pateko į pir
praėjusį sekmadienį, vasario 4 biau įsitvirtintų pirmoje vietoje,
nių. Surengtas aviakonštrukto
mąjį dešimtuką.
d., įsirašė trečiąją pergalę salės
Pažymėtina, kad ,.Lituanicos"
rių - pilotų sąskrydis, parengtos
Iki šiol jų geriausia vieta buvo ekspozicijos apie „Lituanicos II"
futbolo pirmenybių rungtynėse treneris yra Jonas Ž u k a u s k a s ,
11-oji. Manoma, kad Lietuvos skrydį Kauno muziejuose ir Vil
„Metropolitan" lygos I divizijos 0 menedžeris — Alberto Gla„mėlynojoje" grupėje. Šį kartą vinskas. kurių ateinantį sekma- čiuožėjus neobjektyviai vertin niaus technikos bibliotekoje. Su
mūsiškiai 4-3 nugalėjo pirmoje dienį nebebus. P i r m a s i s šį davo kai kurie teisėjai. Šį kartą rengti skrydžio metinių minėji
vietoje stovėjusią „Vikings" savaitgalį išvyksta į Californiją, 6 iš 9 teisėjų lietuvių laisvąją mai Anykščiuose, Gruzdžiuose,
komandą. Lietuviams įvarčius o Glavinskas į Colorado valstiją. programą įvertino 5.4-5.5 taš Kaune. Felikso Vaitkaus skry
pelnė Virgis Žuromskas — 2. Jų vietą čia užims Gediminas kais, o Lietuvos ir Estijos tei džio 60-męčio sukaktis buvo
Rolandas Urbonavičius ir Da Bielskus, kuriam vienam t e k s sėjai už artistiškumą skyrė net pažymėta aviacijos sporto klu
nas Smulkys po vieną. Pažymė atsakingos pareigos tokioje sun po 5.6 taškus. Žemiausi ver buose, respublikos laikraščių ir
tinimo taškai buvo Slovakijos, žurnalų puslapiuose. Pakar
tina, kad pernai vėlyvą rudenį kioje kovoje.
iš Kauno atvykęs D. Smulkys
Rungtynės vyks Odeum pa Italijos ir Rusijos teisėjų.
totinai išleistas aviacijos isto
Pirmąsias vietas šiame čem riko Edmundo Jasiūno albumas
j a u spėjo gražiai įsijungti state, kuris yra 1033 Villa Ave.,
komandon ir savo pastangas ap Villa Park, IL, miestelyje (į pionate užėmė Rusijos ir Uk apie F. Vaitkaus skrydį.
vainikavo įvarčiu.
šiaurės vakarus nuo Čikagos). rainos poros, k u r i a s treniruoja
Visų aviacijos sporto šakų
Po šios pergalės „Lituanica", Čia nuo pietų dvejose salėse neseniai visose ledo arenose
atstovai
dalyvavo įvairiose
pirmenybėse žinoma „Liths" vyksta 11 rungtynių ir g a l i m a laimėdavę čiuožėjai Natalija
t
a
r
p
t
a
u
t
i
n
ė s e varžybose ir
vardu, atsistojo I vietoje su 9 pamatyti geriausius Čikagos ir Liničuk ir Genadij Karponosov,
čempionatuose,
bet ne visur
šiuo metu dirbantys JAV.
taškais (trys pergalės ir 1 pra apylinkių futbolininkus.
pasirodė reikiamame lygyje.
(LR 01.29)
laimėjimas) ir 18-8 įvarčių san
E.Š.
Nudžiugino jaunieji aviamode
tykiu. Tiek pat taškų yra surin
li uotojai Europos raketinių
kusios ir „Vikings", „Fichtemodelių j a u n i ų čempionate
Rams" b e i . jteal FC", tačiau jos
iškovoję I-ją vietą. Tačiau
turi blogesnį įvarčių santykį ar
rezultatai rodo, kad lietuviai
ba („Vikings" atveju) yra pra
aviatoriai dar negali varžytis
laimėjusios prieš „Lituanica",
dėl pirmųjų vietų tarptautinėse
todėl išsirikiavusios tolimesnėse
varžybose, ypač Europos ir
vietose. Penktoje vietoje su 6
Pasaulio čempionatuose. Tam
taikais eina „Panthers". šeštoje
nėra reikiamų sąlygų, lėšų,
— „Lions" (3 taškai) ir pasku
išteklių, kad galėtų tinkamai
tinėje — „Legovia", kuri per
pasiruošti. Žinoma, didžiausius
ketverias rungtynes nesugriebė
nuopelnus reikia priskirti pa
nei vieno taško.
dangių virtuozui Jurgiui Kai
Šį sekmadienį, vasario 11d.,
riui, Breitling taurės varžybose
2 vai. p.p. lietuviai susitiks su
.ietuvos l«do Aokejai Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas Europos iškovojusiam II vietą.
,JReal FC", kuri praėjusį sekma cVmpionat.. v;ir*>bo<w. vykusiom Bulgarijos sostinėje, Sofijoje, laimėje sėstąja Praėjusieji metai nešė ir eilę
dienį įveikė „Fichte Rams" 4 3 vietą.
Nuotr. J. 9t«*eUo skaudžių įvykių. Vasario mėn.

•

LAK neteko labai nusipelniusio
sportinei aviacijai žymaus
lakūno, sklandytojo, žurnalisto
Vytauto Dovydaičio, rugsėjo
mėn. Vytauto Pakarsko. Sporti
nę aviaciją lydėjo ir kitos skau
džios netektys. Alytuje, bandydamas savos gamybos lėktuvą,
pirmojo skrydžio metu žuvo
patyręs pilotas Feliksas Mikuta.
Liepos 2 d. Alytaus aeroklube vykdydami akrobatinio
skrydžio treniruotę lėktuvą
JAK-52 neišvedė iš plokščio
suktuko ir žuvo pilotai Vilius
Saladžius ir Suomijos pilietis pilotas Termonnen Mikko. Liepos 29 d. Vilniaus Vingio parko
teritorijoje oro balionų fiestos
metu žuvo aerostato komandos
narys Vaidotas Daunys. Starto
metu jis laikė aerostato gondolą,
būdamas jos išorėje. Staigaus
kilimo metu nuo jos neatsitraukė ir buvo iškeltas į maždaug 300 m aukštį. Gondoloje
buvusio piloto pastangos įkelti
Vaidotą į gondolą nepavyko.
Nukritęs iš tokio aukščio V.
Daunys žuvo. Lėktuvą „Vilgą
35M" aplaužė Vilniaus aerod
rome (Paluknyje) pilotas, kuris,
užgesus varikliui nesugebėjo
atskristi iki aerodromo ir pri
verstinai nusileido į medžius.
Pilotas nenukentėjo.
Paskutinė 1995 m. katastrofa
įvyko skrendant Kauno aero
klubo lėktuvu JAK-52. Lei
džiantis tarpiniame Kaišiadorių
aerodrome-aikštelėje, buvo
neteisingai, didelio pokrypio
kampu, a t l i k t a s k e t v i r t a s
posūkis, dėl ko lėktuvas papuolė
į gilią spiralę su intensyviu
žemėjimu, prarado aukštį ir
atsitrenkė į žemę. Rezultate
sportininkas pilotas V. Žiūkas
labai susižeidė ir vėliau ligo
ninėje mirė. Antroje kabinoje
buvęs instruktorius A. Vairekauskas buvo traumuotas, da
bar jau pasveikęs.
Apmąstydamas sportinio dar
bo rezultatus ir aviacijos sportą
lydėjusias nelaimės, LAK ruo
šiasi 1996 m. darbams. Metų
pradžioje — sausio 8 d. 100 metų
nuo Stepo Dariaus gimimo die
nos. Šią datą pažymės ne tik
sportinės aviacijos visuomenės
tarpe. Kaip ir kasmet, bus ren
giami Lietuvos aviacijos sporto
šakų čempionatai, taurių var
žybos. Numatoma dalyvauti
įvykstančiose vasarą neolimpinių sporto šakų respubliki
nėse žaidynėse, surengti aviaci
jos sporto veteranų varžybas,
pagal galimybes dalyvauti Eu
ropos ir Pasaulio čempiona
tuose.
V y t a u t a s Peseckas
SABONIS IR
MARČIULIONIS - T A R P
GERIAUSIŲ
PROFESIONALŲ
Praėjusią savaitę Portlando
„Trail Blazers" žaidžiantis Ar
vydas Sabonis buvo trečias savo
komandoje, o Sacramento'
„Kings" žaidžiantis Šarūnas
Marčiulionis — ketvirtas. Kiek
vieną savaitę laikraštis „USA
Today" pateikia visų NBA ko
mandų statistiką.
LA 01.10
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LIETUVOS OLIMPINIS
ČEMPIONAS
DALYVAUS
ATLANTOJE?
Kovo 2 d. turėtų paaiškėti, a r
Lietuvos disko metikas Romas
Ubartas galės dalyvauti olimpi
nėse žaidynėse Atlantoje. Tai
nuspręs Tarptautinės lengvo
sios atletikos mėgėjų federacijos
(IAAF) dopingo komisija.
1993 m. rugpjūčio 17 d., pasi
baigus disko metimo rungty
nėms pasaulio čempionate,
Štutgarte, Vokietijoje, Romo
Ubarto organizme buvo aptikti
dopingo pėdsakai. IAAF panai
kino Romo Ubarto ketvirtąjį re
zultatą ir diskvalifikavo jį
ketveriems metams. Dabar, pa
sak Lietuvos Lengvosios atle
tikos federacijos prezidento, IAF
yra linkusi sumažinti bausmę
Romui Ubartui, jei Šis per tą
laiką daugiau nenaudojo už

Prašom.

draustų preparatų.
Kaip sako pats Romas Ubar
t a s , d a b a r j i s treniruojasi
pastoviai, išnaudodamas 75%
savo galių. J i s mano, kad, jei
pavasarį numes diską 62 m, tai
Atlantoje galėtų jį numesti 66
metrus.
Romas Ubartas yra pirmasis
Nepriklausomos Lietuvos spor
tininkas laimėjęs olimpinį auk
so medalį. 1992 metų olimpiado
je Barcelonoje jis numetė diską
! 65 metrus ir 12 centimetrų.
L R 01.29.
G E O R G E P E R L E S GOLFO
TURNYRAS
3-čiasis metinis George Perles
Golfo t u r n y r a s vyka. Paint
Creek Country Club laukuose,
Lake Orion, Michigan, pir
madienį, liepos 15 dieną. Pelnas
skiriamas „Pagalba Lietuvai".
Smulkesnės informacijos gau
namos pas Robert Boris, tel.
810-682-0098.
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RIMGAUDAS NEMfCKAS, M.0,
S. PRASAO TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

DR. JOVITA KERELIS
Oaitt* Gydytoja
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Vai pagal susitarimą.
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DR. ALGIS PAULIUS
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CHIRURGIJA -:
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Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
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10ANTŲ GYDYTOJA.
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1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave
Tai. (700) 544 4055
Valandos pagal susitar.-ą

DR. LEONAS SCIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
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šaatd pagal suaftarimą
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
SURENDER LAL, MD
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C. POWELL IR LIETUVA
ZENONAS PRŪSAS
Prie* keletą mėnesių žiniasklaida tiesiog ėjo iš proto, siūly
dama generolą Colin Powell
kandidatu 1996 metų preziden
tiniams rinkimams. Si akcija
kiek aptilo, kai Powell aiškiai
pasakė, kad jis nesąs kan
didatas. Paskutiniu laiku ir vėl
pradedama kalbėti bei rašyti
apie ji kaip viceprezidentinį
kandidatą arba bent būsimą
valstybės (užsienio reikalų)
sekretorių. Abu lie postai
galėtų ji nuvesti i prezidentūrą.
Taigi norisi sužinoti, ar Lietuvai
būtų blogai, ar gerai, jei PowelI
pasidarytų Amerikos preziden
tu arba valstybės sekretoriumi.
Tikėdamasis atsakymų, gana
atidžiai perskaičiau jo auto
biografiją, pavadintą: „An
American Journey" (Random
House, New York 1996, 643
psl.). Padarysiu trumpą šios
knygos santrauką, ypač pažvel
giant i tai, kas surista su Lie
tuva.
Colin Powell yra įdomi as
menybė. Gimęs 1937 m. balan
džio 5 d. New Yorko Harlem.
Tėvai neturtingi emigrantai ii
Jameikos. Tuo metu Harlem
nebuvo apgyventas vien juo
dosios rasės žmonėmis, buvo ir
baltųjų, ir portorikiečių, ir kitų.
Colin buvo prastas mokinys ir
pradžios, ir vidurinėje mokyk
loje (Highschool). Pradėjo stu
dijuoti inžineriją, bet greit
iškrito dėl nežinojimo matema
tikos pagrindų. Perėjo i geolo
giją, kurią Šiaip taip baigė. Di
džiausios įtakos studijų metu
jam turėjo įstojimas į atsargos
karininkų paruošimo kursus
(ROTC), kuriuos baigės, buvo
pakeltas į jaunesniojo leite
nanto laipsnį. Čia jis rado savo
pasaukimą. Perėjo į aktyvią
tarnybą. Dalyvavo Vietnamo
kare. Karjeroje kilo kaip ant
mielių iki jauniausio keturių
žvaigždžių generolo, Valstybės
saugos patarėjo (National
Security Adviser) ir Jungtinio
viršininkų Stabo pirmininko
(Chairman of Joint Chiefs of
Staff). Daug padėjo darbštumas,
mokėjimas sugyventi su virši
ninkais ir atsargumas bei ven
gimas rizikos. Karjeros gale dir
bo trims prezidentams: Reagan,
Bush ir Clinton. Mėgo visus tris,
ypač Bush. Atrodo, kad jis buvo
George Bush išrinktasis. Kai
pastarasis pralaimėjo rinkimus
Clintonui, pirmą savaitgalį
pakvietė ne ką kitą, o Powell ir
visą jo Seimą į Camp David, kad
ten galėtų pasiguosti. .

joms dalims ir pavertęs jį į visai
padorų automobilį. Keletą senų
Volvo automobilių atnaujinęs
pardavimui.
Lietuvą ir lietuvius knygoje
mini tik 4 kartus. Knygos pra
džioje tarp fotografijų yra
parodyta ir Harlem „Bananą
Kelly gauja". Tai Kelly gatvėje
gyvenusių jaunuolių grupė, ku
riai priklausė ir Colin Powell.
Tarp jų buvo du juodukai, du
lietuviai ir vienas portorikietis.
Lietuviai — du broliai, Eddįe ir
Tony Grant. Nežinojau, kad lie
tuvių gyventa ir Harleme. Vė
liau Tony Grant baigės teisių
mokslus ir buvęs advokatu. Col
in su juo palaikes šiokį tokį ryšį.
Nieko nebeminima apie Eddie.
Kitą kartą Lietuva, Latvija ir
Estija paminėtos, kai prez. Ronald Reagan lankėsi Maskvoje
pas Gorbačiovą. Gorbačiovas
įteikęs Reaganui pasiūlymą
įtraukti į susitikimo pabaigos
komunikatą ilgą sakinį apie
„visų valstybių lygybę bei
nesikišimą į kitos valstybės
vidaus reikalus". Nei Reaganas,
nei Powell neradę nieko bloga
tame sakinyje. Kitaip jį su
pratęs valstybės sekretorius
Shultz ir jo patarėjai. Jiems tai
buvusi kodo kalba pripažinti
Baltijos kraštus Sovietų Sąjun
gai. Jie įtikinę Powell ir Reagan
šio sakinio neįtraukti į komu
nikatą. Gorbačiovas buvęs labai
nepatenkintas.

Colin Powell mėgsta klasikine
muziką, bet nekenčia „hard
rock" ir „rap". Atliekamu laiku
labai mėgsta taisyti senus auto
mobilius. Giriasi, kad pirkęs
labai seną Volvo už 500 dolerių,
dar pridėjęs 1000 dolerių nau

Kitoje vietoje Powell mini sa
vo kalbą, pasakytą dar 1989 me
tais aukštesniojo rango Ameri
kos karininkams Armijos karo
kolegijoje. Joje jis padaręs tokią
pranašystę: „Jei rytoj mes ati
darytum NATO duris naujiems
nariams, per savaitę turėtume
keletą prašymų — iš Lenkijos,
Vengrijos, Čekoslovakijos,
Jugoslavijos, galbūt iš Estijos,
Latvijos ir Lietuvos, ir galbūt
net iš Ukrainos". Mažai kas
patikėjęs šia pranašyste, nes
1989 metais Estija, Latvija,
Lietuva ir Ukraina dar nebuvo
nepriklausomos valstybės. Gal
Powell ir turi šiokią tokią
„ateities viziją".
Ketvirtas kartas, kur Powell
vėl pamini Lietuvą, buvo apra
šant jo vakarienę Vienoje, dar
Gorbačiovo laikais, su sovietų
generalinio Stabo viršininku
generolu Michail Moisejev. Su
juo kalbėję apie jo vaikystę
Sibire ir apie kitką. Moisejevas
buvęs labai draugiškas ir gerai
nusiteikęs. Tik kai kažkaip jie
užsiminę Baltijos kraštus,
Moisejevas staiga pasidaręs
lsbai piktas. Jis sakęs II
pasaulinio karo metu jis prara
dęs septynis dėdes, kurie žuvę
laisvindami tokias vietas, kaip
Latvija, Lietuva ir Estija. O,
žiūrėk, dabar jie nekenčis

KELIONĖ I PASLAPTINGĄ
ŠAI4
JUOZAS KONČIUS
4
Po kiek laiko jie darosi gan monotoniški: vienas kitas
kolchozas atokiau nuo plento. Žemė atrodo nelabai der
linga, prie tvyro. Daug kur geltonuoja kažkas, lyg svė
res. Ganosi žaiųkarvrųbsgidoaPrteuĮ>eUflkscių,niea«erss suleidę, stoviniuoja vaikai, o tarp jų, vienas kitas
ir senokas. Jaunimas snmtovarisdžiu ilgai nesidomi:
vieni sugula ant autobuso grindų ir losią kortom, kiti
snūduriuoja ir klauso ištisai grojančią tais metais labai
populiarią „Beatles" _ muziką. „Ubladi, ublada, gyve
nimas eina tolyn, esj..." Ta pati melodija ir žodžiai be
pertrūkio plaukia ii kasotai; nai jos klausyti, nei atsikratyti. Dainos žodžiai sukals dar daug minčių ir sugrįžimų
į dingusias dienas... Autobusas skrieja pustuščiu plen
tu - sekniadienio vakaras, judėjimo ir čia jokio. Ret
karčiais sutinkame vieną kitą autobusą ar sunkvežimį.
I Minską atvykstame jsu gerokai šutomus. Au
tobusas sustoja prieš viešbučio „Minskas" čia prisista
to ir mūsų keliones vadovai Nadis ir Kolia; jie bus su
mumis kone mėnesį, stsisveikinsime su jais Vyborge
(Viipuri), prie Suomijos donos. Jie atsiprašo ui patirtua n—Hanitiimna HT—ĖM ir p*"«lfol1t1a m n t T t d o T a k s -

rienieuti. Pastatas, į kurį einamo, stovi prie viešbučio,
kažkoks tai kultūros centras Užlipame į antrame auki

Sovietų Sąjungos! Atrodo, kad
Powell jam nepaaiškino, kodėl.
Gal ir jam atrodė, kad šių kraš
tų žmonės turėję būti dėkingesni rusams.
E. RINGUS
Iš viso, atrodo, kad Powell yra
labai susižavėjęs rusais. Jam
m.). Sis „sekretorius" draugavo
ypač imponuoja Gorbačiovas: Lenkijoje vis dar tęsiasi ir ne tik su Oleaky, bet ir su dabar
stiprėja
porinkirniniai
ginčai.
koks protingas, koks įžvalgus,
tiniu prezidentu. Jie dažnai
koks diplomatas! Su Moisejevu Sausio 24 d ministras
medžiodavo. Generolas, išėjęs į
kas
Olekay
atsistatydino.
Jis
jis taip susidraugavo, kad jį su
pensiją, buvo pagerbtas ir ap
kurį
laiką
priešinosi,
mėgino
žmona pakvietė atvykti į Washingtoną pasisvečiuoti. Aprodė išlikti, bet pagaliau kapituliavo. dovanotas paties Andropovo
net tik Amerikos karine tech Sis politinis iksndalas pradėjo (kom. partijos sekretoriaus) už
niką, bet ir pačią Ameriką. Pats bręsti tuojau po prezidentinių nuopelnus
Po visokių aiškinimų, vienas
Moisejevas nebuvęs sužavėtas, rinkimų. Pralaimėjęs rinkimus,
arba tik to nerodęs. Jis vis Lech Wal«M paiadėjo, kad ra rusų žurnalistas per televiziją
sakęs: ir mes tuos turim, tik miai jis ii politinio gyvenimo paskelbė, kad Varšuvos laik
geresnius ir didesnius! 0 jo nepasitrauks. Pirmiausia rinki raštyje buvo išspsusdintas
žmona prisipažinusi Powell mų rezultatai buvo patikrinti, pokalbis su nežinomu, bet
žmonai: „Kaip gaila, kad mes, bet dėl to padėtis nepasikeitė. patikimu, KGB nariu. Tame po
rusai, praradome 70 metų! Juk Tada, dvi dienas prieš jo kaden kalbyje KGB narys mano, kad
ir mes galėjome gyventi tai;. cijos pabaigą, buvęs prezidentas dokumentai, įvėlę Oleksy, buvo
kaip ir jūs. Gaila, kad aš to sušaukė labai svarbų posėdį, pakisti ne kieno kito, tik KGB,
geresnio gyvenimo jau nebesu kuriame dalyvavo aeimo ir kad atitolintų Lenkįjos įsijun
lauksiu!" Vėliau Jelcinas, senato vadovai, vyriausio gimą į NATO organizaciją ir
paėmęs valdžią iš Gorbačiovo, teismo nariai, konstitucinio sukeltų krašto gyventojų pasi
pakeitė Moisejevą Gračiovu, o teismo atstovai ir vidaus metimą, iššauktų nepasitikė
Moisejevas pasidaręs turtingu reikalų ministras. Posėdžio jimą Vakarų pasaulyje. Laik
žmogumi, būdamas konsultantu. pagrindinė tema buvo: „Pavo raščio bendradarbis prileidžia
O kiek dėl Amerikos kariuo jus, gresiantis tėvynei". Posėdis Oleksy bendradarbiavimą su
menės panaudojimo, Powell buvo slaptas, todėl tik rytojaus KGB, nes jis negalvojo apie Len
galvosena yra paprasta: įsivelti dieną Lenkijos gyventojai išgir kijos galimybę atsikratyti
į karą tik tuo atveju, jei tai yra do, kad dabartinis premjeras komunizmo. Pateikiama prie
Amerikos valstybinių interesų yra kaltinamas ryšiais su laida, kad Oleksy prisidėjo prie
sfera. O jei pradėsi karą, jį turi sovietų, o vėliau Rusijos, Lenltijos ir sovietų saugumo
laimėti. Turėk ne tik aiškų saugumo organais, esą jau nuo organų darbo, norėdamas sus
planą kaip laimėti, bet ir ką 1982 metų. Toks skandalas tabdyti „Solidarnoac" veiklą.
daryti jį laimėjus. Vykdyk karą sugadino naujai išrinkto pre
Kokia Amerikos reakcija į
su kuo mažesniais nuostoliais zidento Kwasniewski inaugu
racijos
ceremonijas.
Tą
dieną
įvykius
Lenkijoje?
žmonėmis. Dėl Powell atsargu
prie
seimo
pastato
susirinkusi
Amerikos
saugumo specialis
mo jį yra puolę kai kurie Ame
minia
reikalavo
jo
atsistaty
tas,
artimai
sekąs įvykius
rikos žurnalistai, ypač Woodward, pagarsėjęs Watergate lai dinimo, o opozicijos atstovai Rytuose, nesistebi tuo, kas
kais. Esą Powell buvęs prieš ceremonijose nedalyvavo. Dar dabar vyksta Lenkijoje. Jis tvir
Amerikos įsivėlimą į Persų anksčiau, per debatus, Walęsa tina, kad toli gražu, ne visuose
įlankos karą ir tik priverstas jį atsisakė paduoti ranką savo kraštuose kelias į demokratiją
vykdęs. Powell ginasi. Bet jis oponentui. Dabartinė Lenkijos eina lengvai. Tai vyksta ne tik
buvo labai priešingas Amerikos ir lenkų užsienio spauda pilna dėl normalių kliūčių, keičiant
santvarkas, bet svarbiausia,
įsi vėlimui į Bosnijos karą, nuo ko įvairiausių versijų.
kad
buvusieji ir dabartiniai
jis nesigina. įdomu, kad jis visai
Iš savo puses premjeras aiš Maskvos „draugai" vis dar mėto
nesipriešino, kai Amerikos ka
kina, kad jo kaltintojai yra ne akmenis ant kelio į demokra
riai buvo siunčiami į Somaiiją
kas kita, kaip tie, kurie prie tiją. O tie akmenys daug kur
ir į Haiti. Gal tai „dvigubas
šinasi greitam Lenkijos įsijun yra vietinių kraštų prezidentai:
standartas". Gal čia prasikiša
gimui į NATO. Kas jie tokie? Lenkijoje, Slovakijoje, Rumuni
Powell simpatijos juodajai rasei?
Savo knygoje jis vis kartoja, kad Šio skandalo bangos žaibišku joje, Bulgarijoje ir Lietuvoje.
jis labai didžiuojasi, kad greitumu pasiekė Maskvą, ku
priklauso juodųjų rasei. Gal yra riai beliko tik reaguoti ir, aišku, KYŠIUI - ŠVEICARIŠKAS
nuosėdos nuo tų laikų, kai jis, viską ir visokius ryšius tarp
LAIKRODIS
turintis Šiek tiek juodosios rasės Lenkijos premjero bei KGB
griežtai
paneigti.
Keista,
kad
tą
bruožų, buvo diskriminuojamas,
Lietuvos verslininkai vietoj
o tokių atvejų knygoje yra pami funkciją atliko ne KGB vadas,
bet
KGB
atstovė
spaudai.
Ne
kyšio
dažnai dovanoja laikro
nėta nemažai: pavyzdžiui grei
būtas
įvykis
KGB
istorijoje!
Jos
džius.
Dažniausiai
tokiu atveju
to patarnavimo restorane Pheaiškinimai
išsaukė
nemažai
perkamas
„Longines"
firmos
niz City, Alabama, kur negalėjo
juokų
žurnalistų
tarpe.
Mat
ji
laikrodis,
kuris
Vilniuje
kainuo
pirkti „hamburgerio", kai pri
sipažino, kad jis yra juodosios rėmėsi Stalino „įsakymu" iš ja apie 7,000 litų. Pirkdami tokį
rasės amerikietis karininkas; 1949 m., kuriame jis „draudžia" laikrodį, pasak pardavėjų, pir
arba benzino stotyje, kur jo špionažo darbą socialistiniuose kėjai dažniausiai klausia pata
neįleido į tualeto kambarėlį, kraštuose, ypač „neleidžiama" rimo, ar tiks toks laikrodis mi
nors ir buvo „rimtas reikalas". įtraukti tų kraštų komunizmo nistrui, Seimo nariui ar mokes
Tas pats miestas prieš porą pasekėjų, kad nesukompromi čių inspektoriui.
metų vieną iš didesniųjų savo tuotų savo „idėjinių daigų".
Šveicariški laikrodžiai pradėti
gatvių pavadino Colin Powell Tuo tarpu visiškai kitą dainą importuoti į Lietuvą prieš 3 m.
Blvd. ir jį pakvietė į iškilmes dsinsvo pensininkas gen. Pasak Vilniaus „Ogmios Astra"
kaip garbės svečią. Keičiasi Alganov, senas KGB agentas. parduotuvės laikrodžių skyriu
laikai. Gaila tik, kad, per Lenkų spauda praneša savo je dirbančio specialisto Arvydo
skaičius šią storoką knygą, man skaitytojams, kad šis generolas Žebuolio, tada kyšiai buvo aukš
taip ir nepaaiškėjo ar preziden dirbo Varšuvos konsulate tesnio lygio. Dažniausiai valdi
tas Colin Powell ateitų į pagal sovietų valdymo, o vėliau Rusi ninkams buvo dovanojami švei
bą, jei Rusija užpultų Lietuvą. jos metais, kaip pirmas am cariški „Rolex" laikrodžiai,
basados sekretorius. (1982-1992 kainuojantys 5-50,000 dolerių.

PORINKIMINĖS
PROBLEMOS LENKIJOJE

te esančią sale — valgyklą. Čia pilna žmonių besigrapuojančių prie per visą sale išdėstytų stalų, kažkas pana
šaus į Čikagoj prieš daugelį metų lankytą Lietuvių audi
torijąsr Balio Pakšto svetaine. Atrodo čia vyksta sekina
dienio vakaro šokiai, tik dabar pertrauka. Salėje, kuri
skėsta tabako dūmuose, šurmulys, kaip bičių avilyje.
Ant stalų pilna tuščių bei nugertų butelių; matyti, kad
čia kurį laiką jsu vsisintasi, tą pat galima pastebėti ir
ii apie stalus besisukinėjančių įraudusių veidų. Prie
vieno stalo pasigirsta daina: J& Uchnem". Dainininkai
susiburs neblogi, dainos skambesys nustelbia ganiai
kalbančių balsus. Daina tęsiasi kurį laiką, atrodo, buvo
išdainuota iki gslo. Šiai pasibaigus, vienas skardžiu
balsu užtraukia „Kalinka", o kiti jam pritaria.
Mus susodino palei sieną, prie padengtų stalų, ant
kurių buvo lėkštes pilnos prikrautos rugines ir baltos
duonos, stovėjo dubuo supjaustytų įaugintų agurkų, o
kitas pomidorų, užpiltų rūgščia grietine. Vskarienei,
kaip ir geležinkelio stotyje, gavome po lėkite barščių,
bulves šį sykį buvo išvirtos kartu sriuboje, o po jos,
gavome kotletų ir, ksip vėliau įsitikinome, tai bus
kelionėje mūsų kone kasdienis mėsas patiekalas Tačiau,
dar prieš pradedant valgyti, teko susidurti ir su mažyčiaia netikėtumais.
Kolega Russell priėjės klsusis manos, kur prieš
valgant būtų galima nusiplauti rankas. Pasiklausus,
gavome staakymą, kad reikie eiti laiptais žemyn į vyrų
prausyklą, ką ir padarome. Pertraukos motu ši vieta gan
pilna, tenka kurį laiką lūkuriuoti. Besidairant aplink,
prieina jaunas vyrukas, labai korektiškai apsirengsi.

Danutė

Kartūs
Mūsų močiutės buvo įsitikinu
šios, kad nuo vaistų skonio pri
klauso jų veiksmingumas: juo
kartesni, neskanesni ir ligonis
labiau raukosi juos rydamas,
tuo geriau veikia. Dabar Ameri
koje vaistų pramonė įvairiais
būdais stengiasi sugriauti šį
mitą ir reklamuoja tabletes,
kurios lengvai nuryjamos, o
skystieji vaistai ne tik gerai
gydo, bet ir skanūs.
Karčių ir skanių vaistų įvaiz
dis tinka ir santykiuose su žmo
nėmis. Jeigu norime veiksmin
giau bendrauti su savo ar kitų
tautų asmenimis, turime visų
pirma pakeisti įsisenėjusius
nusistatymus ir į naujas patir
tis eiti atvira širdimi.
Užjūriuose gyvenantys lietu
viai, pasitraukdami iš savo tė
vynės prieš pusšimtį metų, išsi
nešė tam tikrą jos vaizdą, ku
rio laikėsi, lyg brangiausio talis
mano, per visus dešimtmečius
svetimuose kraštuose. Laiko
slinktis realybe gerokai nusvi
dino, o pasąmonėje liko tik švie
sus gimtojo krašto bei jo žmonių
atminimas. Tas įvaizdis, ne
aptemdytas beveik jokiais
neigiamybių šešėliais, buvo su
meile perduodamas vaikams ir
vaikaičiams. Tai dvasinis pe
nas, kuriuo maitintos visos
lietuvių kartos, kad jose nemir
tų lietuviškumas. Nors lietuviai
užsienyje neatitolo nuo juos su
pančios kasdienybės, kaip
sakoma — ėjo su gyvenimu, bet
paliktos tėvynės įvaizdis mažai
keitėsi. Deja, keitėsi realybė.
Okupuotoje Lietuvoje pagrin
dinis rūpestis taip pat buvo iš
likti ir gyventi kiek galima
normalesnį gyvenimą, nepai
sant visų varžybų, trūkumų, pa
vojų. Kaip visais laikais, lietu
viai kibo į tas dvasines vertybes,
kurios buvo laisviau prieinamos
— mokslą, meną, muziką. Juk
turime pripažinti, kad ir okupa
cijos laikais mūsų tėvynė išau
gino daug šviesių žmonių, ku
riais galime didžiuotis. Kai kas
tuoj sakytų, kad jie buvo par
sidavę komunistų partijai, už
tai galėjo siekti mokslo. Tačiau
neturime teisės žmonių smerk
ti, kol nepavaikščiojome jų
takais. Kažin, ar šiandien
būtume laimingesni, jeigu visa
mūsų tauta okupacijos laiko
tarpį būtų praleidusi kalėji
muose, tremtyje, niekas nebūtų
lankęs universiteto, kūrės muzi
kos, skaitės knygos (net propa
gandinės)... Ar tokie žmonės
būtų pajėgę tautą atvesti į Kovo
11-tąją?

Bindokienė

vaistai?
į „tamsiąją mėnulio pusę'*, t.y.
neigiamybes, įsipilietinusias
tautoje, galbūt žmonėms to net
nejaučiant.
Labai krinta akin nepasitikė
jimas. Sovietijos metais tai, be
abejo, buvo savisaugos laidas, o
dabar nuolatinė kliūtis ant
bendravimo su tautiečiais tako.
Susidaro įspūdis, kad jie nepa
sitikėjimu, ir iš to kylančiais
melais bei apgaudinėjimais,
grindžia tarpusavio santykius
su savais ir svetimais. Taip pat
labai ryškus nesiskaitymas su
kitų nuomone, ypač su „mažes
nių už save".
O ką bekalbėti apie kyšius...
Čia vėl kaip tie močiutės vais
tai — jeigu kas paslaugą atlie
ka, vienaip ar kitaip patarnau
ja be užmokesčio — tai kažkaip
įtartina, kažkur paslėpta apga
vystė, o gal atliktas darbas yra
bevertis. Kai įstaiga ar asmuo
„nulupa" už darbą, kurį jo
pareiga nemokamai atlikti, ar
ba paima kyšį. tuomet klientas
patenkintas: argi lietuviška
patarlė nesako, kad „ranka
ranką mazgoja", o „už dyką ark
lys arklio nekaso"? Tačiau ypač
skaudu, kad to užmokesčio ar
kyšio laukiama iš žmonių, kurie
nieko neturi.
Šiuo metu Lietuvoje yra nepa
prastas susidomėjimas „žaliųjų
kortelių" loterija, nes ji gali at
verti duris į geresnį gyvenimą
sau ir šeimai. Beveik kiekvie
nas pažįsta ką nors, kas laimėjo
kortelę ir išvyko į Ameriką.
Nors svajonė laimėti yra labai
stipri, bet Lietuvos žmonės turi
įsikalti į galvą, kad,žaliųjų kor
telių" loterijoje gali kiekvienas
dalyvauti (jeigu atitinka taisyk
lėms) ir visiems yra vienoda
galimybė laimėti: niekas to ne
gali pakeisti jokiais pažadais.
Loterijoje dalyvavimas yra neir karnas, prašymą užpildant,
jokių specialių mokslų nereikia,
o vis dėlto, kaip girdime, visokie
sukčiai, saldžialiežuviai suvilio
ja žmones, ima po 70 ir daugiau
dol. už prašymo užpildymą ir
„garantuoja" laimėjimą. Sa
koma — skęstantis ir už skus
tuvo griebiasi — atsiranda daug
suviliotų pažadais, bet jie nere
tai kaip tik praranda galimybę
laimėti per sukčių machina
cijas.

Raginame savo skaitytojus,
turinčius tėvynėje artimųjų, la
bai trokštančių išvykti į
Ameriką, nusiųsti jiems „žalių
jų kortelių" loterijos informaci
ją, paskelbtą Socialinių reikalų
Kai užsimename dvasines tarybos pirmininkės „Drauge",
vertybes, kurias vis dėlto lietu arba kreiptis į tarybos raštinę
viai įstengė išlaikyti gyvas „Seklyčioje" (Čikagoje), jeigu
pačiais sunkiausiais priespau norima daugiau apie tai sužino
dos laikais, turime pažvelgti ir ti.
m
tamsiai mėlynas kosthunss, balti marškiniai ir raudonas
— Kultūringi žmonės pas mus šitaip neatvyksta. Jūs
be dryielių kaklaraištis Užkalbins ir sako:
mus įžeidžia te.
— Kalbate rusiškai?
Įraudę vyrukai spaudžiasi dar arčiau. Jau kone ir
Savotiškai įdomu pasidarė, kad kalbina toks šaunus
baimė apėmė. Ką tu su jais. Moka išprovouoti. Apsi
vyrukas. Ir žinok tu man, kad iš visos grupes aš vie
dairau aplink. Visa galva aukštesnis už visus, nieko
nintelis kalbu šiek tiek rusiškai. Patenkintas sakau:
nesuprasdamas spokso į pyktelėjusį tvarkos palaikytoją
— Kalbu, bet no per geriausiai.
Russell, man vis šūkčiodamas:
O jis be sentimentų:
— Ką jis sako? Ką jis sako?
— Atvykote pas mus į svečius, ir ksip jūs drįstate
Pamatęs užpakaly stovintį Russell, nebesiaiškinu dėl
taip pasirodyti, — kaip iš giedro dangaus, trenkė jo žo
nepadorios mūsų aprangos, nei klausau, ką kalbantis
džiai.
toliau sako, sumurmu:
D karto nei nesu močiau, apie ką jis kalba, tik užme
— Atsiprašau, galima praeiti. - ir skverbiuosi į Rus
tąs akį ant kolegos Russell susiprotėjsu: kalis stovėjo
sell
pusę.
šokių pėdų su coliais, saulėje įdegęs kaubojus iš Tezas;
Incidento
vyrukai nekėlė, o užlipęs į viršų, apie viską
basas kojas įsispyręs į gerokai aptrintus teniso batukus,
aiškinu
didžiausiam
kaltininkui Russell. Aš pats
vilkintis trumpukėmis, lsbai trumpukėmis, ir dar at
jaučiausi
nekaltas,
mat
vilkėjau ilgas kelnes ir išei
brizgusiomis kelnėmis, ir krepšinio marškinėliais. Ban
ginius,
nors
ir
trumpom
rankovėm spalvotus marš
dau aiškinti, rinkdamas ii atminties mandagiausius
kinius.
Išgirdęs
apie
mums
apačioje suteiktą etikos
posakius:
pamoką,
Russell
porą
kartų,
labiau
iš įpročio, negu pyk
— Atsiprssome, labai atsiprašome, kad mes čia taip.
čio,
keiktelėjo:
Ii Varšuvos išvykome labai ankstų rytą. Prie Bresto,
— Kodėl tu man ten nesakei, ką jis šneka, aš jį, kalės
prie sienos mus išlaikė beveik visą dieną. Pietų neno
vaiką, būčiau kitaip pamokės apie išsiauklėjimą
rėjo duoti, vėlisu į geleiinkelio stotį nuvežė. Susivėli
nome, kaip matote, nespėjome nei nusiprausti, nei dra
„Ak, Russell, Russell, čia tau ne Texas, savo
bužių pasikeisti. Drabužių mes turime švarių, supran
kaubojiška kumštimi ginčo neišspręsti" Tačiau Russell.
tate, mos tiesiai iš autobuso, buvo labai karšta diena.
jau gerokai atsileidęs. kitiems dar aiškina, jog tokius
Aplink mus susispietė visas būrys gudų, o gal rusų
tai reikia pamokyti, kad žinotų iš kur kojos dygusios.
ir turbūt jau galvoja, kad čia bus politinis incidentas.
Salimais sėdįs Kolia tyli, nieko nesako
Vyrukas su raudonu kaklaraiščiu be dryželių manės
'Bus daugiau)
nesiklauso ir rėžia tolisu:

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. vasario mėn. 9 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAND, OH
V A S A R I O 16-TOSIOS
MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo 78-ji sukaktis bus
minima sekmadienį, vasario 18
d., šia tvarka:
9:45 v.r. — vėliavų pakėlimas
prie Laisvės paminklo Dievo
Motinos parapijoje.
10 v.r. — šv. Mišios Dievo Mo
tinos šventovėje.
10:30 v.r. — šv. Mišios Šv.
Jurgio parapijos bažnyčioje.
4 vai. p.p. — iškilmingas minė
jimas Dievo Motinos parapijos
didi. salėje.
Kalbės Liuda Rugienienė, LB
Tarybos narė iš Detroito.
Meninę programą atliks sol.
Audronė Gaižiūnienė iš Čika
gos; akompanuos Roma Bandzienė.
{ėjimas 3 dol. a s m e n i u i
rengimo išlaidoms padengti;
vaikams nemokamai.
Visi Clevelando lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Organizacijos
prašomos dalyvauti su vėlia
vomis Mišiose ir salėje.
Minėjimą rengia ALT Cleve
lando skyrius ir LB Clevelando
apylinkė.

vimo suvažiavimas. Clevelando
visuomenė tada turės progos su
sipažinti su A.P.P.L.E. orga
nizacijos vadove Vaiva Vebraite-Gust ir kitais A.P.P.L.E. dar
buotojais, kurie jau šeštą vasarą
aukojasi ir dirba Lietuvos atei
ties labui.
REKOLEKCIJOS
MOKSLEIVIAMS

CLASSIFIED G U I D E
MISCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77S-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

REAL ESTATE
GRETT
PARDUODA
RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

Moksleivių ateitininkų kuopa
Agentas Frank Zapota ir OH Mgr
rengia rekolekcijas mokslei
Aukse S. Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
viams kovo 16 ir 17 d. Camp
320BVįWe«t96thS*ee«
Corde, Clevelando vakarinėje
Clevelando „Grandinėlės" studentų,-čių grupė, vadovaujama Aidos Bublytes. stropiai ruošiasi
RIMAS L. STANKUS
Tet (706) 424-8654
šią vasarą vyksiančiai Dešimtąja) Lietuvių tautinių šokių šventei.
pusėje. Rekolekcijas praves kun.
(312) 561-6654
Nuotr. V. Bacevičiaus
Antanas Saulaitis,SJ. Kviečia
•Perkant ar parduodant
mas dalyvauti visas jaunimas vyksiantį Dievo Motinos parapi
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
asistentas
kun.
Antanas
Nocdirbti Lietuvos ambasadoje, Va
nuo aštunto iki 12-to skyriaus. jos didž. salėje. „Taupa" bus
• MLS kompmtertgir FAX pagalba
J
K
t
coNsmucnoM
kūnas,MIC,
pasveikino
valdybą
šingtone, ambasadoriaus pata
Registracijos mokestis 20 dol. uždaryta penktadienį, vasario
• Nuosavybių įkainavimas veltui
„Shingle"
stogai
ir
visų
rūsių
ir
palinkėjo
sėkmės
ateities
dar
rėju ryšiams su visuomene. Gi
•
Perkame ir parduodame namus
Dėl daugiau informacijų prašo 16 d.
apkalimai (skJing): medžio, alumęs New Yorko valstijoje, augęs buose.
' Apartamentus ir žeme.
ma kreiptis į Vidą Švarcienę ar
miniaus
ir
kt.
Turiu
darbo
1
Po Mišių salėje susirinkimą
Čikagoje, Edvardas buvo veik
Pensininkams nuolaida
NAUJU IMIGRANTŲ
ba dr. Marių Laniauską.
draudimą. R. Jankauskas,
pradėdama
kuopos
pirm.
Aldo
lus
jaunimo
organizacijų
narys.
DĖMESIUI
tel. 706-889-2858.
1989-1991 Edvardas dirbo Lie na Jakniūnaitė pakvietė kun.
ATVYKO N A U J A S
FORSALE
International Service Center tuvoje, Sąjūdžio informacijos Ant. Nockūną.MIC, sukalbėti
„DIRVOS" REDAKTORIUS
maldą.
Po
to
sekretorė
perskaitė
agentūroje,
Vilniuje,
ir
po
Kovo
TownhouM,
Ortand Pk., Brook
egzekutyvinis direktorius Algis
MOVING—KRAUSTYMAS
Hills. Beautiful location, many
Rukšėnas praneša apie naujus 11-tosios — Lietuvos Respubli protokolą ir visų trijų parapijos
Iš Lietuvos į Clevelandą at
Profesionalus patarnavimas
upgrades; full basement, 2 car
Valstybės Departamento nuro kos Aukščiausiosios Tarybos in kunigų padėkos laiškučius už
prieinamomis kainomis,
vyko naujas „Dirvos" redakto
kalėdines
dovanėles.
formacijos
biure
ir
AT
prezi
garage. Call: 708-479-7189.
„ jums patogiu laku. Draudimas
dymus, kaip naujiems imigran
rius dr. Jonas Jasaitis. Su
garatuotas. Kreiptis:
Pirmininkė pranešė, kad Or
tams įsigyti žalias korteles. Yra diumo sekretoriate. Edvardas
Clevelando lietuviais jis susi
yra
dirbęs
„Laisvosios
Europos"
ganizacijų taryba š.m. vasario
Gediminas: tai. 312-925-4331
paskelbta nauja loterija, kuri
tiko vasario 4 d. Dievo Motinos
KMIECIK lEAlTORS
truks nuo vasario 12 iki kovo 12 radijo lietuvių skyriuje, Miun 18 d. ruošia Lietuvos nepriklau
7W2 S. Masti I d .
parapijos svetainėje. Jo žodį d. Asmuo, įteikęs pareiškimą, chene, ir bendradarbiavęs žur somybės atstatymo — Vasario
43*5 S. Arrim Ave.
clevelandiečiams „Tėvynės gar turi pats pasirašyti ir pridėti nale „Pasaulio lietuvis", „The 16-sios minėjimą, kviečia visas
sai" perduos vasario 11d. prog savo nuotrauką. Dėl informacijų Lithuanian Review" ir „The dalyvauti, o taip pat prašo
HELP VVANTEO
DANUTĖ MAYER
ramoje.
Baltic Independent", asme-^ įteikti piniginę auką. Aukos šie
skambinkite
į
International
A.P.P.L.E. STIPENDIJŲ
284-1900
niškai
pergyvenęs
Lietuvai
kri
met skiriamos pagal aukotojo
Service Center — Algiui Rukšė
BALIO SRUOGOS
VAJUS
tiškiausius
įvykius.
Šiuo
metu
pageidavimą: „Dovana Lietu
nui, tel 781-4560.
ŠIMTOSIOS GIMIMO
nortts perduoti ar pirkti namus,
vyras dirbti automobilių
dirbdamas nepriklausomai Lie vai", Amerikos Lietuvių tary
T.G.
įDaaMsMayer.JiproMETINĖS
Skelbiamas AP.P.L.E. stipen
tuvos Respublikai, Edvardas bai, Tautos fondui, Lietuvių ptovykloj. Smulkesnei informacijai
tfMngaiir
dijų Lietuvos mokytojams vajus.
Tuskenis yra jauna, bet su pla Bendruomenei. Kuopa nutarė kreiptis: tel. 708-888-8284 nuo
pstamaus. Įkainavimas vaitui
„Tėvynės garsai" minėjo P H I L A D E L P H I A , P A
Šią vasarą A.P.P.L.E. seminarai
6:30 v.v.
čia patirtimi, asmenybė.
dalyvauti 10 vai. ryto šv. Mi
vyks Vilniuje, Molėtuose, Šilu rašytojo Balio Sruogos šimtąsias
Minėjime asmeniškai daly šiose, vyksiančiose Aušros
gimimo metines. Buvo trans
tėje ir Trakuose. Tikimasi arti
NEPRIKLAUSOMYBĖS
THE PRUDENTIAL
vaus ir visuomenę pasveikins Vartų parapijos bažnyčioje ir 3
2,000 dalyvių ir 70 dėstytojų, liuojama ištrauka iš Montrealio
ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
vai
p.p.
Maironio
Parke
vyk
is
seeking
a bright, highlybei miesto proklamaciją įteiks
ST. PETER9BURG $21300. Grsst
kurie dirbs kartu, atnešdami Lietuvių Dramos teatro albumo
motivated
individual
who has
siančiame
minėjime,
o
kuopos
location, low condo fse, etose to
Philadelphios
meras
Ed
Ren„Milžino
paunksmė".
Šio
teatro
naujų idėjų, metodų ir naujos
Lietuvių Bendruomenės Phi- dell. Šiuo metu- Ed Rendell 50 dol. auką skirti „Dovana Lie the initiative to buikj a solid, provadovė,
režisierė
ir
aktorė
buvo
bendravimo patirties Lietuvos
Lithuanian Club. Safe. quk* aduK
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė. ladelphios apylinkės valdyba turbūt yra plačiausiai pažįsta tuvai". Svarstant einamuosius fessional sales career Extenmokykloms.
communrty. 1 bdrm/1 ba/Florids
ruošiasi iškilmingai minėti mas ir teigiamiausiai įverti reikalus, 100 dol. auka paskir sive earn as you learn training
Kviečiame visus, kaip ir praė
., •sn-tn Kncnan, csejna iacs,
Vasario 16-tąją, Lietuvos Ne namas iš visų didmiesčių merų ta parapijos biuleteniui, nes program. Training salary up to
„TAUPOS" METINIS
jusiais metais, įsijungti savo
paint, new carpetlng. CaS
$600/wk. exc. benefits. Call
priklausomybės šventę. Minėji JAV-se.
jame
per
ištisus
metus
spausdi
NARIŲ SUSIRINKIMAS
stipendija, į šį prasmingą darbą
faNer (813) 321-1212.
Donna Brown at 708-579-5585
mas vyks sekmadienį, vasario
Meninę minėjimo dalį atliks namas mūsų skelbimas, kvie
su besikeičiančios Lietuvos
E/O/E.
English
speaking
neces18 d., pradedant šv. Mišiomis
tautinių šokių grupė „Žilvinas", čiantis moteris ir merginas sary
Lietuvių Kredito koopera
mokyklos mokytojais. Kaip ir
10:30 vai. r. Šv. Andriejaus pa
praėjusiais metais, vienam mo tyvas „Taupa" kviečia visus į rapijoje. 19-ta ir Wallace gatvių vadovaujamas Esteros Washofs- jungtis į mūsų eiles.
kytojui stipendija — 25 dol. metinį susirinkimą sekmadienį, sankryžoje. Organizacijos kvie ky. Tai įvairaus amžiaus ir ke
Pirmininkė pranešė, kad sek
Aukas galima įteikti sekmadie vasario 25 d., 11:30 v.r. čiamos dalyvauti su savo vėlia lių Amerikos lietuvių kartų tau madienį, gegužės 19 d., 2 vai.
Dr. JUOZAS JAKŠTAS
tinių šokių mėgėjų grupė, ku p.p. Maironio Parko žemutinėje
niais, kavinės metu. Taip pat
vomis, moterys bei jaunimas pa
rios
tarpe
yra
ir
ne
lietuvis
pegalima kreiptis į A.P.P.L.E.
salėje ruošiama „Pavasario
VYČIŲ KUOPOS
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
sipuošti tautiniais drabužiais ir d a g o g a g ^
^
^ ^
^ žiedai" madų paroda. Moderatoorganizacijas nares: Ireną GedKALĖDINIS RENGINYS
1.918-1940
dionistės bei LB apylinkės val- re bus Aldona Zitkienė. Svars
} sijungti | eiseną.
rienę, Danguolę Vodopolienę,
Akademinė
minėjimo
progra^
^
d
y
b
o
8
Q
a
r
ė
s
Lyjm
Co%
Ritą Balytę, ir Amandą Muliotėme ir kitus kuopos reikalus,
Vietinė Lietuvos Vyčių kuopa
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
^yy^ bei šių metų veiklą. Nuolat
lienę dėl platesnės informacijos. gruodžio 17 d. pas Lukaševičius ma bus 2 vai. p.p. Lietuvių Na- ^ ^ ^ ^ teip ^
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nusviesti. Skaitytojas ras
muose (Lithuanian Music Hali), V i n a ) j ^ ^ š^taįieT^Xiėli
litu.
prisimename sergančias kuopos
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno,
Kovo 30 ir 31 d. Clevelande surengė kalėdinį pobūvį — tra
27ir,E.AUeghenyAve.Pagnn.
mokiniai. nares savo namuose ar slaugos
patyrė.
vyks A.P.P.L.E. seminarų plana- dicines Kūčias. Dalyvavo 35 dinę kalbą sakys jaunos kartos a n i s t i n ė s m o k y k l o 6
Po minėjimo bendros visų atsi namuose esančias. Prieš Kalė
kuopos nariai.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
visuomenininkas Edvardas Tus lankiusiųjų vaišės ir pabendradas pirmininkė Aldona Jakniū
Vakarą pradėjo kun. Jonas
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
kenis, pernai rudenį pradėjęs vimas toje pačioje Konstantino naitė ir vicepirmininkė A. GarGARDNER, MA
Petrauskas, MIC. lietuvių ir
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta,
sienė aplankė Mariją DabrilieČiurlionio salėje.
anglų kalba paskaitydamas
ištekto VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam Hetuabiejuose vietiniuose laikILGIAUSIU METŲ
Prieš minėjimą Lietuvių na nę Matulaičio vardo seselių
skaitinį iš šv. Luko Evangelijos.
viuičia
ir Lietuvoje. Knygos kaina 18.00 dol. Užsakant pastų, dar
E. ŠIMKŪNIENEI
mų vidurinėje salėje bus galima slaugos namuose, Putnam, CT,
Dalyvavo ir kun. Albinas Yan- raščiuose.
pridedama 2.80 dol., į Kanadą 3.80 dol., kitus kraštus 3.80 dol.
kauskas.
PALYDĖJOM AMŽINYBĖN gauti cepelinų, balandėlių ir Oną Jusienę jos namuose ir
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių.
Elenai Šimkūnienei, jos 80
kitų lietuviškų valgių pietus, įteikė joms dovanėles. Švenčių
Maloniai ir linksmai praėju
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4848 W.83rd!
metų sukakties proga, jos drau siam vakarui vadovavo kuopos
Neseniai amžinybėn, su vy- kuriuos kasmet šia proga gami proga ligones įjungiame į NoH. 80828.
gai Višniauskai, Bekeriai ir pirmininkas Bill Višniauskas. tiškom apeigom atsisveikinę, na Juozas ir Ona Mykolaičiai. veną. Meldžiamės už jas ir susi
Lukaševičiai gruodžio 10 d. Tradiciniai Kūčių valgiai buvo palydėjome kuopos narius MarPhiladelphios LB apylinkės rinkimuose.
surengė staigmeną — gimta įvairūs ir skanūs. Prie smagios garet Davidonis Senk ir Wil- valdybą sudaro: Roma KrušinsLITHUANIAN DIASPORA
Narei iškeliavus Amžinybėn,
dienio pokylį. I šį Lukaševičių nuotaikos daug prisidėjo ir pra- liam Hakkinen. Tesuteikia kienė, pirmininkė, Tomas Dansusirinkusios laidotuvių namuo
K O N I G M C M TO CHICAOO
daržinėje vykusį renginį susi vesti Kūčių dienos būrimai.
jiems Viešpaties amžiną ramy- ta, Jeanne Dorr, Carl Kaza- se kalbame rožinį, delegacija
rinko arti 40 sukaktuvininkės
anglų kalba. Autorius Antano* J . Van
Vyčių Kūčios buvo aprašytos bę.
Koresp. kauskas ir Lynn Cox. Vasario lydime į bažnyčią ir kapines
draugų ir Lietuvos vyčių.
16-tosios minėjimo rengimo dar paskutiniam atsisveikinimui, o
Knygoje nagrinejains Hetuvtų tautiateurno Manos makos,
Elena Kemzuraitė-Šimkūbuose talkina eilė vietinių lie už velionės sielą užprašome šv.
niene gimė Lietuvoje, Butkiskių
tuviškų organizacijų narių.
Mišias.
parapijoje, gausioje 8 seserų ir
i
Primintina, kad Philadelphios
Pasidalinome mūsų kasdieni
dviejų brolių šeimoje. Į JAV
Rytų
LB apylinkė turi savo radijo nio gyvenimo
mintimis,
atvykusi 1937 m. visa gyvenimą
sHMnoms. Kak) mttgt^kimnm »mm ktuok^įt, gtatr^ mpusvalandį „Bendruomenės bal džiaugsmais, rūpesčiais bei
praleido Gardneryje Jauna liko
sas", girdimą kiekvieną šeš artėjančia didele sniego pūga. Ši
naSle su Selenų, metų sūneliu
tadienį, 9 vai. ryto, per radijo žiema nesigaili sniego, šalčio ir
Iki pensijos dirbdama Simple*
Knyga pradedama 19*> amžiaus lietuvių tautiškumo
stotį WTEL 860 AM banga. beveik kiekvieną savaitę siau
Time kompanijoje, išaugino ir
OASfatSjSHP^BaSSm Domesio centre — letuvlai atoMoi.
Kviečiame klausytis „Bendruo čia pūgos. Gyvename sniego
išmokslino sūnų.
Apo»fjo)8ffl8 čfcaga. Pirmoji banga (ftstiMeJ aJoivtsf)
menės balso" laidų, kuriose kalnuose. Kaip tik tą dieną ir
F.lenute yra darbšti ir dosni
(1887-014) — lietuvU, de«Qumo)».akonom1nl8J emigrantai,
smulkiau pranešama apie vieti Trijų Išminčių šventę šventėme,
moteris Dalyvauja Lietuvių
nę veiklą ar galimus įvykių tai paskutinė Kalėdų laikotar
savo noru uo—j yfciSajĮ kroką, daugumoje .akOectei. menku
klubo ;r parapijos renginiuose,
pasikeitimus dėl žiemos orų.
pio šventė, kurią užbaigėme kel
loeltevlnlmu. Antroji banga (1948-1952) — be dMeentų av
priklauso Lietuvos Vyčių kuo
Teresė Gečienė damos pilnas putojančio šampa
to^cn*mkin^\l»krxk*kią,
mirsią m m^nonk j/fa
pai Mėgsta ir augina gėles,
no taureles, linkėdamos viena
OP. (dtepfaosd persona)—t
margina margučius, siuva, mezkitai ir visiems laimingų, svei
ija. yra gera šeimininkė.
kų Naujųjų metų. Gražus Trijų
WORCESTER,
MA
treji banga porom* Plrmoetoe bangos euinjrtae trotftudjee
Elenute džiaugėsi tokiu jos pa
Išminčių pavyzdys, kaip jie sku
Ir keJp eukOr* raaaes.
gerbimu ir yra dėkinga drau
bėjo su dovanomis aplankyti
VALDYBOS
PRIESAIKA
gams jai tą staigmeną ren
Kūdikėlį Jėzų, tebūna visada
IR SUSIRINKIMAS
tfPt^*Anmio*.lnc..lM*mn.HmtYoikmn6ljo(*on.
gusiems bei gausiai atsilankiu
gyvas mūsų širdyse. Neužmirš
siems palinkėti jai dar daug
ALRK Moterų s-gos 5 tos kuo kimę Tėvynėje Lietuvoje vargs
iSfiUtnė molfeofiū Uleeėiiiiua sfcaaJ
sveiku ir laimingų metų. Apie
tančių našlaičių ir senelių. Bū
pos naujoji valdyba buvo pri
sukaktuvininkę vietiniame
kime tos geros samarietes i)
saikdinta Šv. Kazimiero bažny
laikraštyje buvo išspausdintas
sekime Trijų Išminčių pavyj
aprašymas k*rtu su jos nuotrau Elena Simkūnienė pjauna MVO HO JO (runtadien:1 tortą DeAineje — Bronė čioje per Mišias š.m. sausio 7 d
Priesaiką priėmęs parapijos d*1"J.M
Vyšniauskiene
ka

LAIŠKAI
AČIŪ JURGIUI JANKUI
Su dideliu malonumu skai
čiau Jurgio Jankaus apsakymą
„Debesyse", ėjus; „Draugo" at
karpoj. Gaila, kad baigėsi, kaip
visada su jam taip būdinga
netikėta pabaiga.
Kokia gražia kalba ir įdomiai
viskas dėstoma, be jokių sve
timybių bei mandrių žodžių.
Turiu visas Jurgio Jankaus
knygas ir jas vis pakartotinai
paskaitau. Ypač įstrigusi at
mintin jo apysaka „Velnio
bala". Tai vienas mano mėgsta
miausių rašytojų. Ačiū jam!
Laukiam daugiau panašių
apsakymų!
Dana Stankaitytė
Oak Lawn, EL

DUOKITE MUMS JANKŲ

rijai. Tik Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungai
pareikalavus įkurti Genocido
aukų muziejų, vyriausybė skyrė
tam tikslui nedidelę pastato
dalį. Šioje pastato dalyje
Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga ir Kultūros
ministerija įkūrė Genocido
aukų muziejų.
Dar išliko autentiška pastato
dalis, menanti tą šiurpų laiką.
Tačiau ir šią pastato dalį Tei
singumo ministerija pertvarkys
taip, kad neliktų KGB veiklos
pėdsakų. Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjunga
reikalauja nesunaikintą pastato
dalį, vardan žuvusiųjų ir
kankintų, skirti Genocido aukų
muziejui.
Brangūs tautiečiai, daugelio
Jūsų giminės liko Lietuvoje ir
priešinosi okupantui, kalėjo
koncentracijos stovyklose ir
kentėjo tremtyje. Daug jų
kankinosi ir buvo nužudyti
KGB pastate Vilniuje. Todėl
kviečiame ir Jus prisidėti prie
mūsų reikalavimo perduoti ne
pakeistą pastato dalį Genocido
aukų muziejui.
Savo reikalavimus siųskite
Lietuvos prezidentui.
Balys Gajauskas
Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos prezidentas,
Seimo narys

Visuomet labai apsidžiaugiu,
kai „Draugo" atkarpoje pasiro
do Jurgio Jankaus kūryba—jis
visuomt mus nukelia iš kas
dieninių rūpesčių į tą nuostabų
pasaulį, kuris randamas tarp
tikrovės ir pasakos. Galbūt
amerikietiškas atitikmuo būtų
„Twilight zone... Tad Jurgis
Jankus leidžia mums pakeliau
ROŽĖS ČDCAGOS LIETUVIŲ
ti po šalis, į kurias jokie lėktu
SKAUTUAI
vų skrydžiai nelekia, jokie
keliai nenutiesti. Ačiū jam.
Vasario 4 d. įvykusiose iškil
Be abejo, redakcija gauna ir mingose Mišiose Nekalto Prasi
daugiau tokių laiškų, kaip šis, dėjimo bažnyčioje, minint Sau
bet drįstame sakyti: duokite sio 13-tosios siaubingus įvykius
mums Jankų — juo dažniau, tuo Vilniuje, labai solidariai dalyva
geriau — ir gyvenimas bent lai vo Čikagos skautai. Brighton
kinai šviesiau atrodo.
Parko apylinkės žmonės galbūt
J o n a s ir Irena Gintautai nėra turėję savo bažnyčioje
Oak Lawn, IL skautų rikiuotės, pagerbiant
įnešamas vėliavas, kas tikrai
BRANGŪS TAUTIEČIAI
suteikė deramą šiam minėjimui
UŽSIENYJE .
prasmę. O Mišiose, aukojimo
metu, susirinkusieji patyrė
Lietuva iškentėjo savo istori
nepaprastai jautrų įspūdį, kai,
joje žiaurumu neregėtą bolševi
išvardinant žuvusiuosius prie
kinę okupaciją. Okupantai nu
TV bokšto Vilniuje, keturiolika
žudė, ištrėmė, uždarė j kalėji
jaunų skautų bei skaučių nešė
mus bei koncentracijos sto
prie altoriaus po gėlę, raudoną
vyklas, suluošino fiziškai bei
— žuvusiems vyrams, baltą —
dvasiškai didelę gyventojų dalį.
vienintelei merginai.
Daugelis šių nelaimingųjų
Be jūsų, mielieji skautai, šis
buvo įkalinti Vilniuje, KGB
minėjimas
nebūtų buvęs toks
pastate. Čia ne tik kankino ir
iškilmingas
ir prasmingas. Pa
žudė žmones, bet ir ruošė nusi
garba
ir
rožės
jums visiems.
kalstamas akcijas prieš Lietu
Tegyvuoja
skautija!
vos gyventojus. Iš čia siuntė
Salomėja Daulienė
žudikus ir išdavikus po visą
Chicago, IL
Lietuva. KGB pastatas tapo
Lietuvos kančių simboliu.
VYČIAI - KODĖL?
Griuvus bolševikinei imperi
Visada žavėjausi ir stebėjau
jai, KGB pastatas turėjo tapti
pagrindine aukų atminimo vie si Lietuvos vyčių veikla ir pa
ta. Deja, nei tuometinė vyriau stangomis dėl Lietuvos nepri
sybė, nei Aukščiausioji Taryba klausomybės atstatymo. Per
nesugebėjo įvertinti istorinės penkiasdešimt metų vyčiai pa
KGB pastato svarbos Lietuvai. laikė gyvą drąsos liepsną lie
Jis atiteko Teisingumo ministe tuviams, kada Lietuva buvo po

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. vasario mėn. 9 d.

Sausio 7 d. Pasaulio lietuvių centre suruoštas pagerbimas visiems, kurie metų eigoje tiek daug
darbuojasi, kad sis centras sėkmingai gyvuotų. Tarp kitų svečių buvo atostogų iš Lietuvos atvykęs
kun Leonas Zaremba, SJ (pirmasis is kairės), buvęs Palaimintojo Jurgio Matulaičio misųos
kapelionas, o šiuo metu besidarbuojąs Kaune kunigų seminarijoje. Nuotraukoje ii dešines: Bronė
Nainienė, PLC renginių komiteto pirm., Bronius Nainys, Pasaulio LB pirm., Baniutė Kronienė
ir Romas Kronas.
Nuotr. Vytauto Jasineviciaus
komunistų jungu. Lietuvai at
gavus savo nepriklausomybę,
vyčiai vėl deda visas pastangas
padėti Lietuvai atsistoti ant
tvirtos žemės. Materialinė pa
galba našlaičiams, seneliams,
tremtiniams, sugrįžtantiems iš
Sibiro, yra nuostabi. Vyčiai taip
pat ugdo profesinę pagalbą įvai
rioms sritims, ypač medicinai.
Prieš porą metų Lietuvos vy
čių Čikagos apskritis paruošė
vaizdajuostę, atvaizduojančią
tipiškas lietuviškas vestuves su
visomis tradicijomis. Buvo pui
ku. Neseniai jie susuko vaizda
juostę apie lietuvių bažnyčias
Čikagos arkivyskupijoje ir Gary
vyskupijoje. Dauguma šitų baž
nyčių yra uždaryta arba sujung
ta su kitomis. Kilęs iš VVauke
gano, aš jaučiuosi įžeistas, kad
antra seniausia lietuvių parapi
ja, Šv. Baltramiejaus YVaukegane, buvo neįtraukta. Šv. Baltra
miejaus buvo misijos bažnyčia
Šv. Jurgio parapijai, o 1896 me
tais ji pati tapo parapija. Šiemet
ta parapija švenčia savo 100 me
tų sukaktį. Kuo ta parapija pri
sidėjo prie Lietuvos palikimo?
Parapija puoselėjo daugybę
pašaukimų į kunigystę ir vie
nuoles. Iš tikrųjų viena buvusi
Nekalto Prasidėjimo seselių generalė vyresnioji buvo kilusi iš
Waukegano ir dabartinė seselių
kazimieriečių generalė vyres
nioji įstojo j vienuolyną iš Waukegano. Daugelis seselių kazi
mieriečių, kilusių iš VVaukegano, yra turėjusios svarbias pa
reigas seselių tarnyboje — ligo
ninėse, mokyklose ir administ
racijoje.

NVaukeganas tebeturi stiprų
lietuvių telkinį ir patriotizmą.
Aš esu tikras, kad VVaukegano
gyventojai bus įžeisti vyčių
neapsižiūrėjimu. Gaila, kad šios
vaizdajuostės režisieriams trūko
reikalingų žinių apie lietuvių
parapijas arkivyskupijoje. Esu
nusivylęs, kad lietuvių istorija
arkivyskupijoje yra neteisingai
pavaizduota. Vienu metu buvo
trylika parapijų ir dabar tik
beliko saujelė, tarp kurių Šv.
Baltramiejaus parapija tebėra
gyva. Siūlyčiau, kad ateities
projektams apskritis parinktų
režisierius, kurie daugiau nu
simano apie savo projekto
istoriją.
Kun. Jonas Kuzinskas
Chicago, IL
RĖKSMINGAS PATARIMAS
„Pasaulio lietuvio" 1996 m.
sausio mėn. vedamasis yra tar
tum atsišaukimas į tautą ir
visus užsienio lietuvius, kur ke
liamas susirūpinimas atkuriant
valstybę nuo to laiko, „kai tau
tą traiškė tankai". Per šešerių
metų laikotarpį pasirodė, kad
norint atkurti valstybę ant tvir
tų pamatų su veidu į Vakarus,
reikia vadovautis su laisvės at
sakingu supratimu, laikytis de
mokratinių ir moralinių nuosta
tų, siekti vieningumo su pakentimu skirtingų nuomonių visų
piliečių gerovei. O kaip dabar
yra Lietuvoje, ar tuo keliu
einama?
Rašoma: „Kas pasidarė, kai
savo laisvą gyvenimą pradėjome

tvarkytis patys? Baigę kovas su
okupantu, susikibome vieni į
kitų atlapus ir iš visų jėgų
purtomės tarp savęs. Opozicija
kaltina poziciją, vyriausybė jos
kritikus, kairieji dešiniuosius,
dešinieji kairiuosius, spauda
valdžią, valdžia spaudą. Paga
liau jau vieni ant kitų pradeda
niurnėti ir Lietuvos bei užsienio
lietuviai. O toje žodžių tarškalynėje Lietuva vis labiau ir
labiau skursta, materialinis
gyvenimas blogėja, nusikalti
mai gausėja, išbujojo nesąžinin
gumas, sukčiavimas, vieni kitų
išnaudojimas, sprogdinami pa
statai, žlunga bankai, svirdėja
valdžios. Ar tik tokia mūsų sva
jota, ilgai laukta, didelėmis
aukomis iškovota Tėvynės lais
vė? Tikriausiai ne vienas tokio
gyvenimo nelaukėme. Jo ir ne
norime. Todėl kraštą pradeda
gaubti neviltis, abejojimas švie
sesne ateitimi ir pasigirsta liūd
nomis gaidomis nuskambantys
atodūsiai, kodėl nepriklauso
mybės mums iš viso reikėjo? O
tai jau labai pavojingi reiški
niai, ypač žvelgiant į paskutinių
rinkimų rytų kaimyno duome
nis. Tokį pavojų skubiai reikia
šalinti...
Lietuva yra visų lietuvių tau
ta ir valstybė: ir pozicijos ir
opozicijos, ir kairiųjų ir dešinių
jų, ir tikinčiųjų ir netikinčiųjų,
ir Lietuvoje gyvenančių ir po
pasaulį pasklidusių tautiečių,
tad visi ja statykime...
Nenustokime vilties susikibę
prie balsavimo dėžių ir nenumo
kime ranka į demokratiškos
valstybės tvirtovę rinkimus.

R^ midlcind Padarai
^^^^^

Sav:ngs and Loan Association

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

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas (kairėje), pereitą semestrą dirbės Lietuvoje
kaip prezidento patarėjas specialioms programoms, grįžo atgal ir *į semestrą
vėl dėsto Xavier universitete, Cincinnati, OH. Nuotraukoje jis su Saulium
Salteniu, „Lietuvos aido" vyr. redaktoriumi ir Vytautu Cinausku, Tremtinių
grįžimofondopirmininku, susitikę Vilniuje.
Nuotr. Aleksandro Kairio
AERODROMAS GALI BŪTI naujinti kriptą Kauno medici
TARPTAUTINIS
nos akademijoje. Rudenį pla
nuojama surengti mokslinę
Kauno miesto savivaldybėje konferenciją.
Miesto valdyba jau patvirtino
buvo aptarta Stepono Dariaus
100-ųjų gimimo metinių pro Aleksoto aerodromo sutvarkymo
grama, kalbėta apie aviaciją, jos planą. Artimiausiame tarybos
populiarinimą. Numatoma or posėdyje numatoma svarstyti
ganizuoti proginius skrydžius S. klausimą, kad šis aerodromas
Dariaus gimtinėje, parengti ir būtų įtrauktas į tarptautinį
išleisti reklaminius įdėklus aerodromų sąrašą. Tad ateity
Lietuvos avialinijų lėktuvų je galime tikėtis, jog Aleksote
keleiviams, įsteigti aviasuveny- vėl ims leistis užsienio šalių
rų parduotuvę „Lituanica", at- lėktuvai.

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE.
(706)590-9400

£>

ESEE

Neatsisakykime šios piliečių
teisės ir kartu pareigos. Susiras
kime patikimus žmones, o Lie
tuvoje jų dar yra, isstatykime
juos kandidatais ir eikime bal
suoti. Ar tai mūsų neįpareigoja
žuvusių bendražygių auka? Kad
ne tik nebetraiskytų Lietuvos
svetimi tankai, bet kad ji žengtų
į šviesesnį, gražesnį ir turtinges
nį rytojų". Taip baigiamas
reikšmingas vedamasis.
Ar šis paskatinimas bus iš
girstas ir paveiks Lietuvos
piliečių sąžinę ir protus, sunku
pasakyti. Vienas dalykas aiš
kus, kad reikia tautai pabusti ir
pamatyti, kur ji eina, kad ne
įkristų į duobę, nes to tik ir
laukia didieji gobšūs kaimynai,
kaip tie alkani paukščiai —
kondorai.
Juozas Navakas
Gulfport, FL
KUR TAVE VEDA, LIETUVA!
Prieš penkerius metus atgau
ta ir taip ilgai lauktoji Lietuvos
nepriklausomybė buvo visiems
lietuviams didžiausias džiaugs
mas. Žinodami lietuvių gerą bū
dą, darbštumą ir patriotizmą,
galvojom, kad nuo pirmos
dienos laisvės Lietuva kils, augs
ir stiprės. Manėm, kad, atsikra
čius rusų ir jų nevykusio šeimi
ninkavimo, Lietuvai patekėjo
saulė, išsisklaidė debesys.
Niekas nestovi vietoje. Pasau
lis keičiasi, žmonės keičiasi.
Dažnai ir ne į gerą pusę. Lietu
viai nebėra tie patys, kaip prieš
50 metų. Tai matyti iš Lietuvos
valdžios elgesio. Piliečiai pra
randa pasitikėjimą, viltį,
pamiršta darbštumą, taupymą
ir rūpinasi tik šia diena, tik
savimi.
Prieš bankų bankrotą premje
ras atsiėmė savo indėlį ir vi
siems paskelbė, kad nebijotų —
viskas su bankais tvarkoj. Kaip

Gyveno Palos Hills, anksčiau Chicagoje, Marquette Parko
apylinkėje.
Mirė 1996 m. vasario 6 d., 10:50 vai. ryto, sulaukusi 73
metų.
Nuliūdę liko: vyras Anthony A., sūnus Donald, marti Mar
cia, sesuo Isabelle Mader; sūnėnai ir dukterėčios: Gary Ma
der, žmona Linda, Steven Mader, Vicki Tlusty, vyras Frank,
Jim Baneck, žmona Marlene, Robert Baneck ir kiti giminės
Priklausė Lietuvos Vyčiams, Chicagos Lietuvių moterų
klubui, SLA. Velionė Aldona buvo savininke Beverly Hills
Florai Co. Manraette Parko apylinkėje.
Velionė pašarvota penktadienį, vasario 9 d. nuo 2 iki 9 v.v.
S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 11028 S. Southwest
Highway, Palos Hills.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, vasario 10 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Sacred Heart bažnyčią. Pa
los Hills, kurioje bus aukojamos 10 vai ryto gedulingos šv.
Mišios ui velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, sūnus, sesuo, marti ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 708-4410 arba 800-994-7600.

A.tA.
LIUDAI AUGULIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai VIDAI
ir GEDIMINUI BUČMIAMS, jų dukrai VAIVAI ir vi
siems artimiesiems.
Clevelandn

LENDER

L I E T U V O S

MUTUAL VeiUnat SAVHMGS

Klausimų daugiau negu atsa
kymų ir visa tai sukelia rūpes
tį Lietuvos ateitimi. Kada
pasieksime smukimo kreivės
apačią? Gal po Seimo rinkimų
vadovybė bus pakeista žmo
nėmis, kurie rūpinsis Lietuvos
ateitimi ir jos piliečių gerove?
Tikėkimės!
Nėra malonu tokia tema
rašyti, bet reikia pažinti priešą,
kad būtų galima sėkmingiau su
juo kovoti. Tos kovos laimėjimas
priklausys tik nuo mūsų pačių.
Kaip sako amerikiečių patarlė:
„Dievas padeda tiems, kurie pa
tys save gelbsti.
Dr. Romualdas Povilaitis
Lemont, IL

A.tA.
ALDONA A. GUEST
GUZAUSKAS
Bancevičiūtė

ICMl
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galima kuo tikėti, kai atrodo
visas grindžiama melu, tikrovės
nuslėpimu? Kaip gali valstybė
išsilaikyti, jeigu užsidaro įmo
nės, namų statybos darbai
sumažėjo iki 22 proc., darbi
ninkai negauna algų? Kaip gali
valstybė šelpti piliečius, mokė
ti pragyvenimo lygio pensijas, o
valdžios pareigūnams išleisti 23
mln. litų limuzinams pirkti?
Kaip gali gyvuoti bankas, jei jo
vedėjas gauna per 400.000 litu
algą, daug tarnautojų gauna 80
proc. palūkanų už indėlius, o
draugai — didesnes palūkanas
negu eiliniai žmonės? Kokia
galimybė kovoti su organizuotu
nusikalstamumu, jei policijos
viršininkas atleidžiamas už per
daug gerai atliekamas pareigas,
kovojant su mafija? Kaip ūkis
gali pagerėti, jeigu javai impor
tuojami, o ūkininkų derlius
neperkamas? Koks pavyzdys
tautiečiams, jeigu neblaivūs
Seimo nariai susimuša posė
dyje? Kokia tautos ateitis, jeigu
kiekvienam piliečiui tenka po 5
kibirus degtines per metus?
Pagal „Lietuvos aidą", girtau
jančių Lietuvoje yra apie pusė
milijono, o degtinės gamyba ir
importas kaskart didėja.

ateitininkai

A I D A I

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTF
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v.
1450 AM banga.
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Adresas: 2624 VV. 69 St.
Chicago, IL 60629
Tel. 219-696-2228 Tel. - Fax 219-696-7760
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Dr. R o b e r t o V h o , LTSC
vykd. vicepirmininko studija
apie visuomenes ir kariuomenės
santykius Lietuvoje išspaus
dinta ką tik pasirodžiusioje kny
goje „Civil-Military Relations in
the Soviet and Yugoslav Successor States". Šioje Westview
Press leidyklos, Boulder, CO, ir
Oxford, Anglija, išleistoje, 279
psl. knygoje, kariuomenės ir
visuomenės santykių žinovai
aptaria padėtį ir bando numa
tyti ateitį 12 valstybių (nuo
Armėnijos iki Rusijos). Lietuva
Vasario 11 d. Čikagoje — yra vienintelė iš Baltijos valsty
ypatinga, nes tai iškilmių ir bių, įtraukta į šią apžvalgą.
džiaugsmo šventės, Lietuvos
Knygos redaktoriai, ConstanNepriklausomybės — diena. tine P. Danopoulos ir Daniel
Minėjimą ruošia ALTo Čikagos Zirker, autorių biografijoje mini
skyrius 2 vai. p.p. Maria aukš dr. Vito ankstyvesnius moks
tesniosios mokyklos audi linius darbus ir leidinius šia
torijoje. Prieš tai katalikų ir liu tema bei jo aukštas pareigas
teronų evangelikų lietuviškose Lituanistikos tyrimo ir studijų
parapijose vyks iškilmingos centre ir Inter-University SemiLaisvalaikio metu galima ir paišdykauti . Čikagos lit. mokyklos mokiniai pertraukos džiaugsme.
Nuotr. V. Žukausko
Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar per savo etninių reikalų įstaigos pamaldos. Jų laikas jau buvo nar on Armed Forces and Socievedėją Pat Michalski atsiuntė sveikinimą prof. Vytautui Landsbergiui, skelbtas „Drauge". Visuomenė ty, Northwestern University.
viešėjusiam Čikagoje praėjusį savaitgalį ir dalyvavusi Sausio 13-tosios įvykių kviečiama ir raginama gausiai Minimas jo raportas JAV ka
šokėjų: Andrius Augustis, Debi
DAINŲ IR POEZIJOS POPIETĖ
Vilniuje paminėjime, ruoštame JAV LB Krašto valdybos Jaunimo centre šioje, visiems lietuviams bran riuomenės
štabo viršininkui
Belk-Stein, Nijolė ir John Cal(vasario 4 d.>. Sveikinimą perskaitė ir įteikė Pat Michalski, pažymėdama, gioje, šventėje, gausiai dalyvau
apie JAV valstybinio saugumo
mingų, kurie laimėjo net po 4,
kad gubernatorius Jim Edgar šiltai prisimena susitikimą su prof. Landsber
lahan, Cyndy Goodman, Linas
Labai
šaltą
sausio
31-ąją
d.
ti- .
strategijos iššūkius ir galimy
giu, jam lankantis Čikagoje 1990 m.
rinkosi vyresnieji į trečiadienio 3 ar 2 kartus, bet daug kas ir Kasparaitis, Juzefas Klim ir
Ar pasiilgote lietuviškų bly bes.
Bernadean Postelwait. Priima
popietę „Seklyčioje", kurią jie nieko nelaimėjo. Taip įdomiai
Vytautas
Vidugiris,
Rancho
Ateitininkų namuose, Leprabėgo
2
vai.
Pabaigoj
vadovė
nų, tokių, kokie paprastai kepa
mi ir nauji šokėjai. Repeticijos
tikrai
mėgsta,
nes
ten
jauku
ir
Inž. P o v i l a s Vaičekauskas
monte, Gavėnios susikaupimas Palos Verdes, CA., visuomenės mi Užgavėnėms? Jeigu galė Lituanistikos tyrimo ir Studijų miela pabuvoti. Ir kai muz. E. Sirutienė dėkojo programos vyksta sekmadieniais latvių
vyks šeštadienį, kovo 16 d. Susi veikėjas, vėl apdovanojo „Drau tumėte pakentėti iki antra Centro tarybos yra patvirtintas Faustas Strolia atskubėjo su atlikėjams ir visiems susirinku bažnyčios salėje.
kaupimui vadovaus kun. Kazi go" laikrašti 125 dol. siųsdamas dienio, vasario 20 d. (t.y. Užga kaip centro mokslinis bendra dainų tekstais, buvo sutiktas siems, kurie nepabūgo šalto oro.
Pranešė, kad kitą trečiadienį
mieras Ambrasas, SJ, iš Mont- jo prenumeratos mokestį. Ši vėnių), ne tik blynais, bet ir ki darbis. Žinią su malonumu pra gausiais plojimais.
PALANKIAI ATSILIEPIA
pagalba yra tartum ramstis, tokiais skanumynais visus pasi
prelegentu pakviestas dantistas
realio.
Mūsų programų vadovė Elena
APIE
STYGINI KVARTETĄ
kuris palaiko dienraštį, kad jis ruošusios pavaišinti Pasaulio neša LTSC pirmininkas prof. dr.
Romualdas Povilaitis ir kvietė
Sirutienė, pradėdama programą,
Svarbu lietuvių visuomenei būtų stiprus ir galėtų ilgiau eg lietuvių centro renginių komi Jonas Račkauskas.
visus gausiai dalyvauti.
Ilgametis sovietų politinis pranešė liūdną žinią, kad Lietu
Kaip šviesus
meteoras
78-tąjj kartą Lietuvos Nepri zistuoti. Linkėdami gražių teto šeimininkės, jau pagarsėju
ApoL P. Bagdonas lietuvių ir nelietuvių padangėje
klausomybės šventė bus iškil dienų Kalifornijoje, nuoširdžiai sios savo kulinariniais gabu kalinys, prieš 17 metų atvykęs vos konsulato veikla Čikagoje
į JAV, Povilas Vaičekauskas sustabdoma nuo 1996 m. vasa
sužėrėjo Vilniaus styginis kvar
mingai paminėta ateinantį dėkojame už dosnią auką.
mais (girdėjome, kad jos net
yra daug rases apie lietuvių rio mėn. 1 d., ir konsulas Vaclo
tetas, atlikęs keletą koncertų
sekmadienį, vasario 11 d. Sv.
virimo bei kepimo receptų
partizaninį pasipriešinimą prieš vas Kleiza atleidžiamas iš
įvairiuose Amerikos miestuose.
Mišios - 10:30 vai. r. Švč. M.
Prof. dr. Adolfas ir Jadvy knygą ruošiasi išleisti). Nerei sovietus ir laisvės kovotojų
pareigų. Po to ji pakvietė muz.
Visur koncertus lydėjo entuzias
Marijos Gimimo parapijoje, o
ga Damušiai, Lockport, IL., kia net priminti, kad visuome aukas ir patirtas kančias, šiuo
F. Strolią pradėti dainų protingi
žinomų JAV muzikos
akademija Maria aukštesniosios
LOS ANGELES VYRŲ
siųsdami „Draugo" laikraščio nė laukiama šioje „skanioje
metu jis yra Lietuvos Partizanų gramą. Jis sėdo prie pianino ir
kritikų
atsiliepimai. Tai gerai
mokyklos salėje 2 vai. p.p.
KVARTETO JUBILIEJUS
prenumeratą ir už kalėdines at užgavėninėje šventėje".
globos fondo, veikiančio prie pradėjo pirmą dainelę „Šalta
pailiustruoja ir „Houston
Tenelieka nei vieno lietuvio,
virutes bei kalendorių, laikraš
kuris nedalyvautų šioje, mums
Čikagos Lituanistinė mo JAV LB Socialinių reikalų ta- žiemužė". Toliau traukėme ir
Švenčiant 30 metų dainavimo Chronicle" (1996 m. vasario 1
čiui vėl padovanojo 105 dol. A.
rybos, sekretorius, taipgi Lietu- kitas liaudies dainas apie
reikšmingoje, šventėje. Rengia
kykla
Vasario
16-tąją
minės
sukaktį
š.m. kovo 10 d. ruošia d.) Charles Ward — labai ži
ir J. Damušiai yra žymūs atei
vių politinių kalinių sąjungos bernelį ir mergelę, apie rūteles
ALTo Čikagos skyrius.
šeštadienį,
vasario
17
d.
Apeigas
mas
Los
Angeles Vyrų kvarteto nomo ir neatlaidaus muzikos
tininku veikėjai: profesorius —
Čikagoje
iždininkas.
Jis
atsir
vainikėlį.
Tarp
dainų
buvo
koncertas Šv. Kazimiero parapi kritiko — straipsnis, pavadintas
buvęs ateitininkų Federacijos prie paminklo Už Lietuvos Lais
tovaųja
Lietuvių
Rymo
Katali
įterpiami trumpi paaiškinimai. jos salėje (koncerto pradžia 12 „Ouartet scores spendid debut".
„ T ė v i š k ė s " l i e t u v i ų e v . vadas, J. Damušienė ilgus me vę žuvusiems 12 vai. mokyklos
Taip
buvo išdainuota 11 dainų. vai.). Visas koncerto pelnas ski Savo recenziją jis pradeda
kų
federacijai
Amerikos
Lietu
liuteronų parapijoje Vasario tus vadovavusi Čikagos ateiti mokiniai atliks kartu su Ame
vių
taryboje.
16-toji b u s š v e n č i a m a šį ninkams sendraugiams, jie ir rikos Lietuvių Tarybos nariais.
Po to E. Sirutienė pakvietė iš riamas labdarai. Bilietus ga neįprastu tokio pobūdžio raši
niams sakiniu: „Neatsimenu,
Po
to
Jaunimo
centro
salėje
sekmadienį, vasario 11 d., 10:30 dabar yra žinomi veikėjai kul
Čiurlionio galerijoje (Jau Lietuvos atvykusią poetę Ireną lima užsisakyti pas Reginą Gas- kada anksčiau aš buvau tiesiog
vai. ryto iškilmingomis pamal tūrinėje, katalikiškoje veikloje. vyks trumpas minėjimas, kurio
nimo centre, 5620 S. Claremont, Zubiliną, šiaulietę, paskaityti paronienę (tel. 310-829-4757), priblokštas (b!own over) styginio
domis. Pamaldas laikys ir Malonu turėti juos dienraščio programą atliks mokyklos
Čikagoje) vasario 16 d. 7 vai. savo kūrybos. Ji netrumpus o programiniam leidinėliui kvarteto, kaip atsitiko Vilniaus
pamokslą sakys vysk. Hansas rėmėjų tarpe, esame labai dė mokiniai. Tėvai ir visuomenė
vak., bus atidaroma Eleonoros savo eilėraščius deklamavo sveikinimus su auka Lithua- styginio kvarteto debiuto metu
kviečiami dalyvauti.
Dumpys. Pamaldų metu giedos kingi už dosnią auką.
ir Aleksandro Marčiulionių kū atmintinai, kur skambėjo gilūs nian Assistance Foundation Houston". Apie Audronę Valiūparapijos choras, vargonuos
rybos apžvalginė paroda, kurio tėvynės meilės ir ilgesio mo siųsti 2802 Santa Monica Blvd., naitę kritikas išsireiškė, kad,
muz. Arūnas Kaminskas. Po J5K
je eksponuojami keramikos, tyvai. Visi jai labai plojo. Po jos Santa Monica, CA, 90404. Kon jeigu ji nebūtų taip ilgai buvusi
pamaldų parapijos salėje vyks
skulptūros, tapybos darbai, buvo pakviesta antra poetė, at certą ruošia LA Vyrų kvarteto uždaryta (jis vartoja išsireiš
minėjimas , kuriame kalbėti
sukurti per 50 metų. Visuomenė vykusi iš Panevėžio, Palmyra bičiuliai ir draugai, o garbės kimą „holed up") Lietuvoje, tai
pakviestas Maž. Lietuvos
maloniai kviečiama į parodos Simanauskienė. Ji paskaitė 3 komitetą sudaro: prelatas Jonas Vakarų pasaulio smuikininkai,
Rezistencinio sąjūdžio pirm.
atidarymą ir taip pat ją aplan savo kūrybos eilėraščius: „Nauji Kučingis, prel. dr. Algirdas net tokie, kaip Itzhak Perimans,
Algis Regis. Bus trumpa jauni
kyti vėlesniu laiku. Paroda tesis metai", „Gimtinės ilgesys" ir Olšauskas, Lietuvos generalinis būtų turėję pasitraukti nuo
mo atliekama programa ir Mo
„Paukščio sparnai". Po to ir vėl garbės konsulas Los Angeles
iki kovo 4 d.
terų draugijos pagaminti gardūs
suskambo pianinas, lietuviškų Vytautas Čekanauskas ir Albi scenos ir dar gerokai pasiprak
tikuoti.
pietūs. Visi kviečiami dalyvauti
Dalia Gedvilienė paruošė dainų melodijos, ir vėl visi nas Markevičius.
pamaldose ir po jų — minėjime
Ar Charles Ward norėtų dar
Čikagos lituanistinės mokyklos dainavome gal 9 dainas, kurių
ir pietuose, susitikti su seniai
melodįjos
tokios
savos
ir
mielos.
kartą
išgirsti šį lietuvių kvar
mokinių chorą, kuris atliks dalį
bematytais draugais, artimaitetą?
Jis
atsako nedvejodamas:
Taip prisidainavus, mūsų
„RŪTOS" ŠOKĖJAI
programos mokyklos Vasario
siaife ir kartu švęsti Lietuvos
„Tik
pasakykite,
kada ir kur!"
vadovė
kvietė
pietų,
o
po
jų
16-sios šventėje, kuri bus šven
PRADĖJO REPETICIJAS
nepriklausomybės atstatymą.
Koncerto ruošimu Houstone
čiama šeštadienį, vasario 17 d. stalas, apkrautas loterijos bilie
12 vai. Jaunimo centre. Tėvai ir tais, kreipė visų akis ir kvietė
„Rūtos" tautinių šokių grupė, rūpinosi (padedant vietos
x TRANSPAK
praneša:
visuomenė kviečiami atvykti ir išbandyti savo laimę. Tuoj veikianti Denver, Colorado, pra lietuviams) Birutė ir Rimantas
„Realiosios gyventojų pajamos
kartu su mokiniais pasidžiaugti Onutė Lukienė su krepšeliu ir dėjo intensyviai repetuoti, besi Vizgirdai. Jie pakvietė į kon
1995 m. gruodžio mėn. sudarė
svarbia mūsų tautai sukaktimi. jos pagalbininkė Žiobrienė pra ruošiant dalyvauti Dešimtojoje certą ir minėtąjį muzikos kri
tik 40 proc., 1990 m. lygio. Ypač
dėjo savo darbą. Buvo tokių lai- tautinių šokių šventėje, kuri tiką Charles Ward. Pažymėtina,
mažos pajamos kaime". (L.R.
vyks šią vasarą Čikagoje. Gru kad koncertą į garsajuostes
Vyrų pagalba visuomet reikalinga! Sigitas Miknaitis (kairėje) ir Antanas LinŠį sekmadienį, vasario 11 d.,
11.061. Pinigai, siuntiniai ir gis padeda paruosti siuntinius neturtingiems vaikams Lietuvoje, kūrinos
• 1922 m. vasario 16 d. pei vadovauja Lionė Kazlaus įrašė vietinė radijo stotis ir
1 vai. p.p., Lietuvių dailės mu
numatomąjį transliuoti per Na
komercinės siuntos į Lietuvą. šelpia „Saulutė".
Nuotr. Indrės TUūn*H*B*» ziejuje, Lemonte, bus sol. Geno Kaune įsteigtas Lietuvos uni kienė. Ji džiaugiasi, kad į grupę tional Public Radio.
Maisto siuntiniai. TRANS
šiemet
įsijungė
keletas
naujų
versitetas.
vaitės Bigenytės koncertas,
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
x A.a. Antano Balio dvejų
Arvydas Sabonis, Portland akompanuojant muz. Alvydui
IL, tel. 312-436-7772.
metų
mirties
sukaktyje
šv.
Mi
„Trailblazers"
centras, daly Vasaičiui. Koncertas buvo nu k..
(sk)
šios bus aukojamos Tėvų Jėzui vaus 1996 m. Schick Rookie žai keltas iš vasario 4 d., kad
x „ S p i n d u l i o " tautinių tų koplyčioje, šeštadienį, vasa
dynėse, š.m. vasario 10 d. vyk nesusikirstų su didžiuoju Sausio
šokių grupė švenčia 20-metį, ir rio 10 d., 9 vai. ryto. Prašome
siančiose San Antonio Texas. 13-tosios paminėjimu, vykusiu
ta proga rengia malonų pobūvį jj prisiminti maldoje.
tą dieną Jaunimo centre.
vasario 10 d., šeštadienį, 6:30
pt+j** ^
x
A.a.
kun.
Vaclovo
Ka
(sk)
Tai n e b u v o dr. Linas Sidv.v.. Pasaulio lietuvių centre.
tarakta atminimą pagerbdama,
Skania vakarienę ruošia
J a d v y g a Gineitienė, Daytona rys, bet dr. Richard Russeau.
x A.a. A. Karaičio prisi OH, atsiuntė $150 — vieno Ketvirtadienį, vasario 1 d.
Aldona Soliūnienė. o įdomią
programą — „Spindulio" šokė minimą pagerbdama, Elzbieta Lietuvos našlaičio metinį pa paskutiniame mūsų dienraščio
jai. Stalus ir pavienes vietas Valantiejienė, New Buffalo, galbos mokestį. Dėkojame auko puslapyje išspausdintoje nuo
kviečiame užsisakyti pas Aud MI, atsiuntė $25 Lietuvos naš tojai už tokį prasmingą velionio traukoje iš Čikagos lietuvių
rą Lintakienę, 708-387-9180. laičių vargą sumažinti. Reiš pagerbimą ir auką Lietuvos gydytojų pobūvio (prie korespon
(sk) kiame užuojautą velionio arti vaikui! „Lietuvos Našlaičių" dencijos), korespondentė klai
miesiems ir dėkojame aukotojai.
dingai pažymėjusi dr. Sidrio
x Akcijų, bonų bei kitų ver „Lietuvos Našlaičių globos" globos" komitetas, 2711 W. 71 pavardę po nuotrauka. Klaidą
St., Chicago, IL 60829.
tybių pirkime ir pardavime komitetas.
atitaisome.
(sk)
- I
p£«
jums nuoširdžiai patars ir patar
(sk)
naus, duodami komiso nuolai
x A.a. Jeronimo Čibiro at
x O p e r ų arijų popietė: sol.
x Raminta Jelionytė, Chi minimą pagerbdamas, d r . Genovaitė Bigenytė, sopranas,
dą, Albinas Kurkulis, tel.
312-360-5630 arba jo sūnūs ir cago, IL, rašo: „Su malonumu Alfonsas Kisielius, Sidney muz. Alvydas Vasaitis, fortepi
partneriai: Andrius Kurkulis, siunčiu jums $150 čekį pratęs- OH, atsiuntė $50 Lietuvos jonas, Lietuvių Dailės muzie
tel. 312-360-5531 ir Paulius dama savo globojamos našlaitės našlaičių vargą sumažinti. Reiš juje, Lemont, IL 1906 m. va
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą paramą ateinantiems metams". kiame užuojautą velionio sario 1 1 d . , sekmadienį, 1 vai.
su Oppenheimer & Co., Inc. Našlaitės vardu globėjai dėko artimiesiems, o aukotojui p.p- Visas pelnas muziejaus
. _
Chicagoje. Iš kitur skambinkite jame! „Lietuvos Našlaičių dėkojame! „Lietuvos Našlaičių fortepijono pirkimo išlaidoms
globos" komitetas.
veltui: tel. 1-800-621-2103.
globos" komitetas.
Vilniau* styginis kvartetas d* kairės) Petras Kunca, Audron* Pšibilskienė, Audrone Vaimūnaitė
padengti.
(sk)
ir Augintinas Vasiliauskai*
(sk)
(sk)
(•k)
DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. vasario mėn. 9 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Vaikų choras, kurį suorgani
zavo ir vadovauja muz. Darius
Polikaitis, sekmadieniais gieda
vaikams skirtose Mišiose Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčioje. Pirmą kartą pla
tesnei visuomenei pasirodys
Lemonto LB apylinkės ruošia
mame Vasario 16-tosios minė
jime — iškilmingose pamaldose
ir meninėje programoje Pasau
lio lietuvių centro salėje. Minėji
mas ruošiamas sekmadienį,
vasario 18 d. Visi kviečiami.

IŠ ARTI IR TOLI
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