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Prez. B. Clinton priėmė
Vidurio Europos amerikiečių
organizacijų atstovus
Vašingtonas, vasario 13 d. — nama pogrindžio veikla sten
Aštuoniolikos Amerikos organi giasi atgauti Rytų Europoje
zacijų vadovai, atstovaujantys prarastą savo įtaką ar net ban
daugiau kaip 22 milijonams do tą Europos dalį vėl pajungti
Rytų Europos kilmės amerikie savo kontrolėn. Ko galima ti
čių, antradieni buvo priimti kėtis, kad RUSUOS vadovai būtų
JAV prezidento Bill Clinton ir perspėti, jog tokios pastangos
jam išreiškė savo narių rūpes nebus jūsų administracijos to
čius, ryšium su J A V saugumu. leruojamos ir, taikos ir pasto
Kaip praneša JAV Lietuvių vumo Europoje užtikrinimo dė
Bendruomenė, tai buvo labai at lei, bus tinkamai atremtos?"
viras ir naudingas susitikimas,
Prezidentas Clintonas atsakė,
kurio metu, kaip vienas svar
jog jis yra tikras, kad rusai
biausių reikalų buvo iškelta tai,
neturi jokių iliuzijų, jog jei jie
kad NATO priimtų naujus na
sugrįš prie buvusio (kaimynų
rius ir, antra, kad stiprinant
atžvilgiu) grėsmingo elgesio,
Amerikos interesus užsieny,
Jungtinės Amerikos Valstybės
svarbu jai remti demokratiją
„tinkamai atsilieps".
užsienio šalyse.
Kalbėdamas apie „Partnerys
tes
vardan taikos" programą,
Prezidentas Bill Clinton
užtikrino Vidurio ir Rytų Eu prezidentas Clinton pasisakė,
ropos Koalicijos atstovus, kad jog jis y r a patenkintas, kad
jis neatidėlios ir neatsisakys nu pastangos per šią programą
matyto NATO plėtimo tvarka sustiprinti lig šiol kai kur
raščio ir pritarė delegacijos n e v e i k l i a s k a r i n e s pajėgas
narių teigimui, jog NATO liečia vyksta geriau, nei buvo galima
Rusijos pasisakymai skamba tikėtis. Tuo remiantis, dele
n e a t s a k i n g a i . B. Clinton gacijos nariai pagristai tikisi,
primygtinai pabrėžė, kad jo jog NATO praplėtimo tvarka
n u s i s t a t y m a s šiuo reikalu raštis gali būti pagreitintas, jei
nesiekia erzinti rusus, bet yra bendradarbiavimas tarp NATO
aiškus ir tvirtas. „Mes (JAV) ir Centrinės bei Rytų Europos
turime atsargiai laviruoti, kad kraštų ir ateityje nuolat gerės.
būtų išlaikytas Centro ir Rytų
Per visą, ilgiau nei pusvalandi
Europos saugumas", pasakė
trukusį,
pasikalbėjimą prezi
prezidentas.
dentas Bill Clinton pabrėžė, jog
Šiame susitikime, kuris įvyko dabartinė Amerikos adminis
Baltųjų rūmų Roosevelt menėje tracija rusų laikysena vertina
prie žvarbią žiemos dieną labai ne pagal jų pasisakymus, bet
malonaus, liepsnojančio židinio, pagal jų veiksmus. Tad susu
JAV Lietuvių Bendruomenei muodama susitikimą su JAV
atstovavo jos pirmininkė Regina prezidentu, JAV Lietuvių Bend
Narušienė. Pirmininkė Naru- ruomenės pirmininkė Regina
šienė paklausė prezidento ant Narušienė pasisakė taip: „Todėl
rąjį iš penkių sutartų ir koalici (JAV) administracija turėtų
jai rūpimų klausimų. Delegaci suprasti, jog mes, Centrinės ir
jai buvo aišku, jog prezidentas Rytų Europos valstybių kilmės
turi nusistatęs NATO išplėtimo amerikiečių atstovai lygiai ir
tvarkaraštį, tačiau Narušienė administracijos laikyseną ver
bandė iš prezidento išgauti to tinsime pagal jos veiksmus, o ne
klausimo paryškinimą, staty tik pagal jos pasisakymus".
dama tokį klausimą: „Yra aiš
Kartu su pirmininke delegaci
ku, kad rusai įvairiais grasi joj dalyvavo ir JAV LB ištaigos
nančiais pasisakymais, ekono Vašingtone vedėja Asta Ba
miniu spaudimu ir (net) griau nionytė.

Neaišku, ar Lietuvoje užteks
kuro iki pavasario
Vilnius, vasario 12 d. (AGEP)
— Ar iki žiemos pabaigos Lie
tuvoje n e p r i t r u k s mazuto .
priklausys nuo oro, dujų tiekimo
ir nuo to, kaip savo įsipareigo
jimus vykdys mazuto tiekėjai,
teigia Lietuvos Energija bendro
vės vadovas.
Lietuvos Energijos direkto
riaus pavaduotojas Anicetas
Mikužis korespondentui sakė,
kad vasaros mėnesiais įmonei
nepavyko sukaupti numatytų
500,000 tonų mazuto, nors
tuomet ir buvo įsigyta didžioji
jo atsargu dalis. Pasak Mikužio,
papildomą mazuto kiekį Lie
tuvos Energija įsigyja kiekvieną
mėnesį konkurso tvarka. Arti
miausią konkursą įsigyti iki
100,000 tonų mazuto ketinama
skelbti jau šiomis dienomis.
Pagal anksčiau sudarytas sutar-

Atitaisymas
Rašant apie LDDP prezidiu
mo balsavimą Šleževičių palikti
partijos pirmininku „Draugo"
vasario 13 d. laidoje, klaidingai
buvo pateikti skaičiai. Turėjo
būti parašyta, kad iš 15 prezi
diumo narių 14 balsavo už jo
palikimą. Vienas balsavimo la
pelis nustatytas negaliojantis.

tis vasario mėnesį Rusijos tie
kėjai turėtų patiekti 45,000
tonų mazuto.
A. Mikužis sakė, kad sausio
mėnesi Lietuvos energetikos
sistema sunaudojo 156,000 tonų
mazuto, per parą vidutiniškai
sudegindama apie 5,000 tonų
šio kuro. Gamtinių dujų energe
tikai sausio mėnesi sunaudojo
208 milijonus kubinių metrų
dujų, arba tarp 6 ir 8 milijonų
kubinių metrų per parą.
Pasak A. Mikužio, mazuto
Lietuvoje turėtų užtekti, jei jo
tiekėjai laiku vykdys visus įsi
pareigojimus ir jei dujų tieki
mas Lietuvai nebus sumažintas
daugiau kaip 50%. Jis pridūrė,
jog tai labai priklausys ir nuo
oro temperatūros.
Kaip žinoma, Rusijos dujų
įmonė Gazprom sausio 31 d. pa
ragino Lietuvos Dujos įmonę,
Lietuvos vyriausybe ir energe
tikos ministeriją iki vasario 10
d. padengti daugiau kaip 30 mi
lijonų dolerių įsiskolinimą už
gamtines dujas. Kadangi Lie
tuvos bendrovė iki numatytos
datos negalėjo atsiskaityti su
Gazprom, vyriausybė ir ener
getikos ministerija paprašė, kad
Gazprom atidėtų mokėjimo ter
miną iki kovo 1 dienos.
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Tautininkai nesutinka su
M. Stankevičiaus skyrimu
premjeru

Vasario 12 d. JAV prezidentas Bill Clinton Baltuosiuose rūmuose susitiko su atstovais iš Vidurio
ir Rytų Europos Koalicijos, kuriai priklauso aštuoniolika JAV etninių organizacijų, jų tarpe ir
Amerikos Lietuvių Taryba ir JAV Lietuvių Bendruomene. Prieė susitikimą su prezidentu jie
nusifotografavo. Sėdi, iš kairės, JAV Čekoslovakų Tautinės Tarybos Vašingtono skyriaus pir
mininkas dr. Otakar Horna, Rumunų Amerikiečių Kongreso pirmininkas vysk. Nathaniel Popp,
JAV Armėnų Asamblėjos pirmininkas Carl Bazarian, JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
Regina Narušienė, Ukrainiečių Tautinės Asociacijos pirmininkė Ulana Diačuk, Bulgarų Tyrimo
ir Analizės Instituto atstovė Vašingtone Emanuela Orahovats, JAV Ukrainiečių Kongreso
Komiteto pirmininkas Askold Lozyn.sk>j
Stovi, iš kairės, Bulgarų Tyrimo ir Analizės Instituto pirmininko pareigas einantis Radi
Slavoff, Amerikos Estų Tautinės Tarybos pirmininkas Juhan Simonson, Slovakų Pasaulio
Kongreso egzekutyvinis vicepirmininkas dr. John Karch, Amerikos Vengrų Koalicijos atstovas
Vašingtone Laazlo Pastor, JAV Baltarusių Kongreso Komiteto pirmininkas Rusnei 1 Zavistovich.
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Gražvydas Lazauskas, Amerikos Latvių Asociacijos pir
mininkas Ints Rupners, Pasaulio Estų Tarybos pirmininkas Ylo Anson, Jungtinio Amerikos
Pabaltiecių Komiteto (JBANC) pirmininkas dr. Jonas Genys.
Nuotr. Astos Banionytės

Landsbergis: Vidurio
Europos išeiviai geli
daryti rimtą įtaką užsieny

proga pabrėžia reikalavimus,
kad NATO nesiplėstų ir k i t u s
panašius dalykus, t a d N e w t
Gingrich kaip tik buvo susi
domėjęs Baltijos regiono sau
gumo reikalais.

Baltijos šalių bendruomenės šį
Taip pat ir Užsienio reikalų
tą reiškia, o visos Vidurio komiteto pirmininkas Benjamin
Europos išeiviai jau gali daryti Gilman bei mūsų senas rėmėjas
rimtą įtaką, nes tai pakanka Christopher Cox. Su j u o ilgai
mai daug rinkėjų.
kalbėjomės apie jo pateiktą re
Čikagoje ir Lemonte dalyva zoliuciją dėl K a r a l i a u č i a u s
vau lietuviškuose renginiuose. demilitarizavimo. T a s klausi
Išeivijoje reikalingas naujas mas Kongrese tebėra gyvas,
impulsas susidomėjimui Lietu nors ne visi nauji kongresmanai
vos reikalais, nes žmonės jau suvokia apie ką čia k a l b a .
pradeda suprasti, kad Lietuvos
nepriklausomybės byla ir išsi
Labai svarbus p a s k u t i n i s gy
vadavimas nėra nei visiškai pa nybos sekretoriaus VVilliam
baigtas, nei garantuotas".
Perry pareiškimas, k a d Ameri
Tuomet Varnauskas iškėlė ki ka ir NATO nesitrauks, nepai
tą klausimą: „Pranešta, kad sys Rusijos prieštaravimų. J A V
kalbėjotės su Atstovų rūmų pir dabar labai aktyviai dirba ne
mininku Newt Gingrich. Atro tiek su Rusijos politikais, kiek
dytų, kad jam svarbesnis 'Kon su kariuomene, kuri y r a stabi
t r a k t a s su Amerika', o ne Lie lus politinis veiksnys. K a i bend
tuvos reikalai?"
raujama su kariuomene, tai iš
Vytautas Landsbergis: „Ne. nyksta mitologinis imperialis
L. Linkevičius
Kaip tik tomis dienomis Va tinis priešas, prieš kurį Rusija
šingtone lankėsi V. Černo- turi būti visada pasišiaušusi ir
atsiėmė
myrdin. Tokiais atvejais visada bijo jo priartėjimo. Gal t o k i a
atsistatydinimą
svarstomi dalykai, kurie susiję JAV taktika ir turi prasmės, jei
Vilnius, vasario 12 d. — su Vidurio Europos saugumo nebus traukiamasi n u o pagrin
Lietuvos krašto apsaugos mi problemomis. Rusija kiekviena dinių pozicijų".
nistras Linas Linkevičius vasa
rio 8 d. atsiėmė atsistatydinimo
iš pareigų pareiškimą po to kai
Seimas tą dieną patvirtino pre
zidento dekretą, pasalinantį iš
pareigų ministrą pirmininką
Vilnius, vasario 13 d. (AGEP) nuo antradienio mažinamas du
Adolfą Šleževičių.
— Rusijos įmonė Gazprom ant jų t i e k i m a s e n e r g e t i k a m s .
Apie tai informuodama Kraš radienį trečdaliu sumažino Pasak jo, atšilus orui padėtis
to apsaugos m i n isterikes atstovė gamtinių dujų tiekimą Lietuvai. nėra tragiška.
spaudai rašo, kad ministras Li Lietuvos Dujų bendrovės koLietuvos vyriausybė antra
nas Linkevičius savo atsistaty merrijos direktorius Vidmantas dienį nusiuntė telegramą Gaz
dinimo pareiškimą prezidentui Čepukonis pranešė, jog dujų prom vadovams, prašydama iki
buvo įteikęs sausio 5 d., kai dėl tiekimas sumažintas nuo 12 mi kovo 1-O8io8 nesumažinti dujų
bankų krizės premjeras A. Šle lijonų kubinių metrų per parą tiekimo, tačiau įmonė neat
ževičius savo indėlį atsiėmė iki 9.1 milijonų. Apie dujų tie sižvelgė į prašymą. Likusius
prieš uždarant banką. Tuomet, kimo sumažinimą Gazprom va 70% dujų Lietuvos Dujos perka
kai Seimas nubalsavo paremti dovai vasario 13 d. pranešė iš tarpininkaujančios Stella
prezidentą ir pašalinti premjerą telegrama, adresuota Lietuvos Vitae bendrovės, kuriai duji
A. Šleževičių, ministras Linke Dujoms. Pasak telegramos, dujų ninkai taip pat skolingi 14.5
vičius nuvyko pas prezidentą tiekimas bus atnaujintas „spe milijonų dolerių. L i e t u v o s
Brazauską ir atsistatydinimą cialiu nurodymu".
energijos tiekėjai Lietuvos Du
atsiėmė.
Rusijos įmonė ėmėsi ryžtingų joms yra skolingi 27.2 milijonus
Ministras L. Linkevičius pa veiksmų, nes Lietuva nuo metų dolerių.
reiškė, kad jis pasiruošęs toliau pradžios laiku nesumoka už
Lietuvos Energijos bendrovės
eiti Krašto apsaugos ministro gamtines dujas ir negrąžina generalinio direktoriaus pava
pareigas, nesvarbu k a s bus pa beveik 27 milijonų dolerių sko duotojas Anicetas Mikužis sakė,
siūlytas ir pakviestas dirbti los už anksčiau nupirktas dujas. kad sumažinus dujų tiekimą,
Vidmantas Čepukonis sakė, jog energetikos sistemos įmonės
ministru pirmininku.

Vilnius, vasario 7 d. (LA) - B
JAV vasario 6 d. sugrįžusį Vy
tautą Landsbergį užkalbino
„Lietuvos aido" korespondentas
Rimantas Varnauskas, paprašy
damas pasidalinti įspūdžius.
Prof. Landsbergis taip pasisakė:
„Buvo trumpa kelionė, bet la
bai turininga. Paskutinę dieną
Vašingtone dalyvavau pasitari
me koalicijos, kurią sudarė Ame
rikos bendruomenių, susijusių
su Vidurio ir Rytų Europos
šalims, atstovai. Jie svarstė
bendrų pozicijų galimybes pra
sidedant prezidento ir dalies
Kongreso narių rinkimų kam
panijai, kad jų m e t u b ū t ų
išryškintos šių šalių saugumo ir
kitos reikmės. Tokia iniciatyva
labai sveikintina, nes jau trys

Rusija trečdaliu sumažino
dujų tiekimą Lietuvai

Vilnius, vasario 13 d. (AGEP)
— Keturis narius Seime turinti
t a u t i n i n k ų frakcija k e t i n a
balsuoti prieš ministro Min
daugo Stankevičiaus skyrimą
naujuoju premjeru. Frakcijos
seniūnas Leonas Milčius antra
dienį spaudos konferencijoje
sakė, kad visi ankstesniosios
vyriausybės nariai yra atsa
kingi už tai, k a s įvyko Lietuvo
je. Laikinai ministrų kabinetui
vadovaujantis M. Stankevičius
y r a valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministras.
Milčius pabrėžė, kad buvusio
jo premjero Adolfo Šleževičiaus
atstatydinimo priežastys buvo
daug gilesnės, nei indėlio atsi
ėmimas. „Mums nepriimtina
žalinga nesikišimo ir netruk
dymo politika", sakė L. Milčius,

komentuodamas kitų opoziciniu
frakcijų ketinimus netrukdyti
Stankevičiaus paskyrimui.
Tautininkų Sąjungos pirmi
ninkas Rimantas Smetona pa
brėžė, kad tautininkai ir toliau
laikosi nuomones, jog preziden
tas turėjo formuoti „kokybiškai
naują vyriausybe", paskelbda
mas pirmalaikius Seimo rinki
mus.
Pasak Leono Miičiaus. tokia;
nuomonei pritaria ir tris nariu*
turinti demokratų bei penkis
narius turinti politiniu kalinių
ir tremtiniu frakcijos. J i s infor
mavo. kad trečiadienį savo
argumentus šių trijų frakcijų
atstovai ketina išsakyti susi
tikime su prezidentu Algirdu
Brazausku.

Socialdemokratai kels
reikalavimus, skiriant
Lietuvos B a n k o vadovą
Vilnius, vasario 13 d. f AGEP)
— Seimo socialdemokratų frak
cija ketina nebalsuoti Seime,
k a i bus s k i r i a m a s naujasis
premjeras Mindaugas Stankevi
čius. Socialdemokratų frakcija
netrukdys formuoti vyriausybe
ir yra nesuinteresuota jokia
destabilizacija ar parlamento
krize, aatradienį spaudos kon
ferencijoje sakė Vytenis Andriu
kaitis frakcijos seniūno pava
duotojas.
Kalbėdamas apie naujosios
vyriausybės programą, V. An
d r i u k a i t i s sakė, socialdemo
k r a t a i įvertins ją tuomet, kai
b u s pateiktas jos projektas. Ta
čiau socialdemokratai abejoja,
a r per laikotarpį, likusį iki
Seimo rinkimų, galima ką nors
iš esmės pakeisti.
Komentuodami naujuoju Lie
tuvos Banko valdybos pirmi
n i n k u prezidento siūlomą
kandidatą, finansų ministrą
Reinoldijų Š a r k i n ą , social
demokratai suvokia, kad jis
skiriamas ilgesniam laikui, nei
tik iki naujų Seimo rinkimų.
Pagal Konstituciją Lietuvos

Banko valdybos pirmininką
prezidento teikimu S e i m a s
skiria penkeriems metams
Vytenis Andriukaitis pažy
mėjo, kad socialdemokratai,
kurie visada pasisako prieš
valiutu vaidybos modelį. Lie
tuvos Banko vadovo kandida
tūra vertins, atsižvelgdami i jo
nuomone dė! centrinio banko
ateities. Socialdemokratai
pasisako už stipraus centrinio
banko funkcijas atliekančia
institucija, kuri gali jtakoti
Lietuvos finansų rinką ir eko
nomini gyvenimą.
Andriukaitis sakė. kad ir
prezidento Algirdo Brazausko
požiūris į valiutu valdyba buvo
santūrus. „Esame įsitikinę, kad
Lietuvos centrinio banko funk
cijas reikia per dvejus metus pa
laipsniui atstatyti ir galvoti,
kaip išeiti iš valiutu valdybos
modelio", sake socialdemokratų
frakcijos seniūnas, pabrėžęs, jog
tai ilgas kelias.
Socialdemokratai taip pat pa
sisako už tai. kad lito kursas
liktu stabilus bent šiemet

Latvijos ambasadorius
aiškinasi dėl savo premjero
veiksmų Lietuvos pasienyje
Vilnius, vasario 14 d. (AGEP)
— Antradienį Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos sekretorius
Albinas J a n u š k a pakvietė Lat
vijos ambasdorių Lietuvoje Al
bertą S a r k a n i pakomentuoti
pranešimus apie tai, kaip Lat
vijos premjeras Andris Škelė ir
vidaus reikalų ministras Dainis
Turlaisas tikrino, ar Latvijos
pasieniečiai ima kyšius. Reng
darni savo operaciją, Latvijos pa
r e i g ū n a i veikė ir Lietuvos
teritorijoje. Šie faktai minimi
vasario 10 d. Rygos laikraštyje
„Diena" ir vasario 13 d. Vil
niaus laikraštyje „Respublika"

veiklos nesuderinę su atitinka
momis Lietuvos žinybomis Bu
vo pabrėžta, kad Lietuva nega
lės toleruoti iš anksto nesude
rintų tokiu Latvijos veiksmu
Ambasadorius A. Sarkanis
pažadėjo Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijai pateikti papil
domos informacijos
KALENDORIUS

V a s a r i o 15 d.: Zygfridas.
Faustinas, Jovita. Jurgita. Girdene. Kintihutas.
V a s a r i o 16 d.: Lietuvos
Nepriklausomybės šventė. Juli
Susitikime su Lietuvos Užsie jonas, Julijona. Julija. Vasaris.
nio reikalų ministerijos sekre- Laisvė. Tautis 1613 m mirė ra
toriumi A. J a n u š k a . Latvijos^ šytojas Mikalojus Daukša. 1801
ambasadorius buvo paprašytas m gimė vysk. Motiejus Valan
paaiškinti, kodėl Latvijos pa
čius. 1927 m mirė Lietuvių tau
reigūnai vykdė šią veiklą Lie
tos patriarchas Jonas Basana
t u vos teritorijoje, iš anksto šios vičius. 1922 m. Kaune įsteigtas
naudos daugiau mazuto Dujų Lietuvos Universitetas, kuris
tiekimas energijos tiekėjams 1930 m buvo pavadinta* Vytauantradieni sumažintas vienu to Didžiojo. 1923 m Ambasadų
milijonų kubinių metrų per nu konferencija Lietuvai pri
parą. Pastarosiomis dienomis jie pažino Klaipėdos kraštą 1944
naudojo maždaug po 6 milijonu- m V'LIKas pradėjo veikti, pa
skelbės deklaracija tautai
kubinių metrų duju.

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1996 m. vasario mėn. 15 d.

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI
cher ir Southfield burmistro
Donaid F. Fracassi proklamaci
jos buvo iškilmingai išstatytos
SKAUTAI RUOŠIASI
prie D.L.O C. valdybos nario
KAZIUKO MUGEI
Algirdo Vaitiekaičio surengtos
„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų parodos.
skautės ir skautai kruopščiai
Buvo pristatytas ir „Pagalba
ruošiasi Kaziuko mugei ir kvie Lietuvai" vadovas Robertas Bo
čia Detroito bei apylinkių lietu ris Jis savo kalboje išreiškė
vių visuomenę joje atsilankyti. padėką visiems dosniems auko
Kaziuko mugė ruošiama sekma
tojams už nuolatinę paramą
dienį, kovo 3 d.. Dievo Apvaiz siuntimui šalpos talpintuvų į
dos parapijos salėje. Atidarymas Lietuvą ir padedant žmonėms
vyks tuoj po šv. Mišių.
Lietuvoje. Tik su visų parama
Skautai ir skautes kviečia galėjome išsiųsti 31-ną talpin
tuvų, kurių vertė sieke daugiau
visus apžiūrėti jų gražiai ireng
tus stalus ir įsigyti ju mugei pa 24 milijonus dol. Padėkojo
D.L.O.C. už suteiktą progą kar
ruoštus kūrinius, o taip pat pa
bandyti laimę dovanų paskirs tu koordinuoti Vasario 16-osios
'
tyme. Vaikų lauksime įdomiu minėjimą.
žaidimų kambaryje, kur bus ir
Robertas Boris supažindino su
j i e m s p r i t a i k y t ų laimikių pagrindine kalbėtoja, vienuole
t r a u k i m a i . Visų lauks skautiš sesele Margaret John Kelly,
kos jaunimo mamyčių paga Daughters of Charity of St. Vinminti karšti pietūs, skanūs cent de Paul. Šv. Jono universi
pyragai ir kvapni kava.
teto prezidento patarėja iš
Laimėjimams reikalingi lai Jamaica, New York. Seselė,
mikiai („fantai"). Juos prašoma buvusi rytų rajono savo vie
ilgai nelaukiant įteikti Almai nuolijos provincijole, tarpi
Sventickienei arba Rasai Kar
ninkauja direktorių tarybai Šv.
velienei.
Jono universitete, New Yorke.
Atvykite! Bus gera proga pa Seselė Margaret John ir Šv. Jo
bendrauti su seniai bematytais no universiteto p e r s o n a l a s
draugais ir pažįstamais susipa bendradarbiauja su Vilniaus
žinti su naujais. Kviečiame ir arkivyskupu A. Bačkiu pastan
gose paremti bažnyčios siekimą
laukiame visų atsilankymo!
kelti Lietuvos ekonominę, so
Detroito s k a u t ė s ir skautai
cialinę ir moralinę būklę,
sužalotą ilgo sovietinio val
dymo. Seselė lankėsi Lietuvoje
V A S A R I O 16-TOSIOS
jau kelis kartus.
MINĖJIMAS
Seselė Margaret John papa
78-tasis Lietuvos Nepriklau sakojo publikai kaip ji ir Šv. Jo
somybės minėjimas sekmadieni. no universiteto personalas nu
vasario 11 d., vyko Dievo Ap
sprendė padėti Lietuvai. Ji api
vaizdos Kultūros centre, South- būdino savo kelionę Lietuvon,
field, MI. Susirinko daugiau jos ir universiteto personalo
negu 400 dalyvių.
pasėdžius su Vilniaus arkivys
Minėjimą atidarė dr. Algis Ba kupu Bačkiu ir Vilniaus uni
rauskas, Detroito Lietuvių Or versiteto profesoriais, architek
tais ir meno istorikais bei
ganizacijų centro valdybos vice
pirmininkas. Dalyvavusių or inžinieriais išvystyti planą ir
ganizacijų vėliavos buvo įneštos. sąmata atstatyti 17-to šimtme
vėliavų eisenai vadovaujant čio Bernardinu vienuolyną ir jį
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos paversti švietimo ir konfe
vicevadui Juozui Kinčiui. JAV rencijų centru, kuriame bus
himną giedojo Asta Jurgutytė. įrengtas komercinis centras —
akompanuojant Vidui Neve- viešbutis, parduotuvės, val
rauskui. Dievo Apvaizdos para gyklos, turizmo ir tautinio
pijos klebonas kun. Valdas paveldo centras. Galimybių stu
dijos baigto^, dabar reikia lėšų
V a l d e m a r a s sukalbėjo invo
įvykdyti ši projektą. Šv. Jono
kaciją. Manvydas Šepetys pra
vedė akademiją ir supažindino universitetas prašys lėšų iš įvai
su svečiais, kurių tarpe buvo es rių fondu Seselė pasidalino
tų ir latvių atstovai. Pabaltiečiu įspūdžiais apie jos viešnagę
Lietuvoje. Dalyviai atidžiai
komiteto ir Pavergtų Tautų na
klausėsi jos pasakojimo, o jai
riai. LŠSI vadas Mykolas Aba
rius trumpu žodžiu priminė, kad baigus, padėkojo gausiais plo
mūsų telkinyje dar yra vienas jimais. Minėjimą rengusių or
Lietuvos Nepriklausomybes ganizacijų vardu Robert Boris
savanoris kūrėjas — Stasys įteikė seselei Margaret John
Šimoliūnas. Nors jis minėjime dovanelių prisiminimui jos
nedalyvavo, dalyviai ji pagerbė viešnages Detroite.
atsistojimu.
Tauras Barauskas perskaitė
Jill Murphy, Michigan valsti gautas rezoliucijas.
jos Chief of Protocol. perskaitė
Menine dalį atliko ..Žiburio"
gubernatoriaus John Engler mokyklos 1-5 skyrių mokiniai.
sveikinimą. Erin Barthel. Re
Vadovaujami Virgos Šimaigirnai Director. perskaitė sena tytes. jie padainavo tris dainas,
toriaus Carl Levin sveikinimą o „Žiburio" mokyklos šokėjai,
ir Julie Matuzak perskaitė kon vadovaujami Viktorijos Viskan
greso atstovas David Bonoir tienės, pašoko keturius šokius.
sveikinimą. Michigano valstijos Po to ..Audinio" tautinių šokių
gubernatoriaus John Engler. vienetas, vadovaujamas Astos
Detroito burmistro, Dennis Ar Puškoriūtės-Soltis, pašoko šešis
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26Ui and Jan. 2nd by th« Uthuaman Cathotic Praaa Socicty, 4645 W 63rd
Street, Chicago, IL 60628-6689.
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DRAUGO
tt meti)
JAV
$95.00 $66.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$66.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
(Air eargo)
$100.00 $65.00
Tik šeštadienio laida
$65.00
Užsakant i uiaieni

„Žiburio" lituanistinės mokyklos mokiniai prie 1991 m. sausio 13-taja Vilniųje žuvusiųjų p a g e r
bimui lentos, Detroito LB surengtame to tragiško įvykio penkmečio minėjime.
Nuotr. J . U r b o n o

šokius. Šokiams grojo Virga Ši- DDS, Robert Boris, Bernardas
Brizgys, Algis ir Jolanda Zapamaitytė.
rackai, Regina Juškaitė, Valen
Minėjimas baigtas Tautos
tina Bulota, Irena Vizgirdaitė,
himnu ir vėliavų išnešimu.
Corrie King , Mananne Ovanin,
Vasario 16-tos proga, Algirdas John ir Aldona Stanievich.
Vaitiekaitis paruošė įdomią pa Buvo gera proga susipažinti su
rodą — „Lietuvos istorija pašto sesele Margaret John. Ji malo
ženkluose - 1918-1940". Ketu niai atsakinėjo i klausimus apie
riuose lapuose buvo meniškai iš jos darbą, profesiją ir ateities
dėstytos pašto ženklų nuotrau projektus.
kos ir paaiškinimai. Nuo pirmo
iki paskutinio ženklo — visi TRADICINIAI UŽGAVĖNIŲ
BLYNAI
kalba apie Lietuvos didingą pra
eitį, jos galybės laikotarpį, skau
Šv. Antano parapijos kavinės
džius įvykius, kovas ir laisvės
laikus. Matėme ženklą Saulės talkininkės vadovaujant Pranmūšiui paminėti. Mindaugo ir ciskos Televičienės praneša, kad
Lietuvos krikštas, Vilniaus įkū sekmadienį, vasario 18 d., po 9
rimas, istorinis D a r i a u s ir ir 10:30 v.r. šv. Mišių bus kepa
Girėno skrydis, Tautinė olim mi skanūs obuoliniai blynai su
piada. Ši paroda įdomi ir nema uogiene. Sakoma, kad Užga
žas skaičius pirmą kartą pama vėnės be blynų — ne Užgavėnės.
Visuomenė kviečiama atvykti ir
tė Lietuvos pašto ženklus.
pasikviesti draugus bei pažįsta
Aukos buvo renkamos ALTui mus pasigardžiuoti skaniais
ir „Pagalba Lietuvai". Aukų Užgavėnių blynais už nedidelę
gauta 4,314 dol. Iš jų „Pagalba kainą ir ta pačia proga paremti
Lietuvai" s k i r t a 2,032 dol. Šv. Antano parapiją.
Amerikos Lietuvių Tarybai
RoVina J u š k a i t ė
<ALTui) surinkta 2,282 dol.
Minėjimą ruošė ir koordinavo
Detroito Organizacijų Centras
BUS DEfROITE
'D.L.O.C.) ir „Pagalba Lietu
i
vai". D.L.O.C. valdybą sudaro:
d
pirmininkas — adv. Kęstutis
__^
Vasario 23-čiąfdieną į DetroiMiškinis ir nariai — dr. Algis tą atvyksta Lietuvos RespubBarauskas, D.D.S., Eugenija likos Seimo narys Romualdas
Bulotienė, Regina Juškaitė, Ša- Ozolas. Penktadienį jis susitiks
runas Mingėla, Petras Pagojus, su JAV LietuviųBendruomenes
Ona ir Česys Šadeikai, ir Algir- veikėjais, o vakare dalyvaus
das V a i t i e k a i t i s . „ P a g a l b a Lincolno pietuose, tradiciniai
L i e t u v a i " valdybą s u d a r o : kiekvieneriais metais rengiapirmininkas - Robertas S. Bo- muose Oakland County Respubris, ir nariai — kun. Walter Sta- likonų partijos. Šeštadienį rytą
aplankys radijo; stotį, kalbės
nievičius. dr. Michael Acromite,
„Lietuviškų melodijų" valan
MD, Valentina Bulota, F r a n k ir
dėlėje, vadovaujamoje Algio
Aldona Bunikiai, Algis ČereZaparacko, taip pat apžiūrinės
kas, Regina Juškaitė, Lillian
įdomesnes Detroito vietas.
Petravičius ir Irena Vizgirdai
Sekmadienį, vasario 25 d., po
tė.
10:30 vai. šv. Mišių, aukojamų
SUSITIKIMAS SU SESELE D i e v o Apvaizdos l i e t u v i ų
MARGARET J O H N KELLY parapijoje, Romualdas Ozolas
skaitys paskaitą Kultūros cent
Šeštadienį, vasario 10 d. re. Pradžia 12:15 vai. p.p., kad
Dievo Apvaizdos Kultūros cent suspėtų ir iš toliau atvažiuoro klasėje vyko susipažinimas j a n t y s dalyvauti. Bus proga
su ses. Margaret John Kelly, klausti klausimus.
Priėmime dalyvavo D.L.O.C. ir
Romualdas Ozolas yra vienas
„Pagalba Lietuvai" valdybos t u asmenų, kurie ėmėsi inicianariai ir draugai - kun. Valdas t y V 0 8 i š pareigų atleisti ministValdemaras, kun. J. Walter Sta- r ą pirmininką Adolfą Šleženievich. dr. Algis Barauskas, vičių, nors truko nemažai laiko,
kol tai buvo įvykdyta. Jis galės
mūsų visuomenei papasakoti,
kodėl buvo reikalinga premjerą
iš pareigų pašalinti ir apie pa
grindines kliūtis, kurios trukdo
demokratijos vystymąsi Seime
ir Lietuvoje. Romualdas Ozolas
daug dirba Lietuvos santykiuo
se su čečėnais ir taip pat pri
klauso Seimo narių grupei Ka
raliaučiaus krašto lietuviams
remti, su Karaliaučiaus srities
problemomis yra labai artimai
susipažinęs.

Se* Margaret John Kelly. Vasario 1£ «io« minėjimo Detroito pajjrindinei kalbėtojai, vasario 10d
Dievo Apvaizdos parapijos patalpos- -m u'štamc priėmime IS k. — DLOC vicepirmininkas dr
Algis Barauskas. Dievo Apvaizdos par pijos klebonas kun Valdas Valdemaras, ses Margaret
John Kelly, kun J Walter Stanievich T Kobert S Boris. ..Pagalba Lietuvai*' vadovas.
Nuotr R. J u š k a i t ė s

oropaetu
Tik šeštadienio laida

3 man.
$36.00
$40.00
$30.00
$36.00

$600.00 $250.000
$160.00 $85.00

PUTNAM, CT
Vyriausia redaktorė Danute Bindokienė
Administratorius Pijus Stonciu*

NORWICHO VYSKUPAS
, PUTNAME
Vasario 6 d. Nekaltai
Pradėtosios Marijos seseles Putname aplankė naujai paskirtas
Norv/icho vyskupas Danielius
Hart. Tai buvo naujojo vyskupo
neoficialus vizitas susipažinti su
Putnamo seselėmis. Jam nei
lietuviai, nei Putnamo seselės
nėra svetimi. Keletą metų jis
yra gyvenęs Brocktone, MA,
kur jo kasdieniniais reikalais
rūpinosi Nukryžiuotojo Jėzaus
Seserys — lietuvaitės. Prieš
paskyrimą Norwicho vyskupijos
valdytoju, jis buvo Bostono
vyskupijos augziliaras. Tada jo
tvarkoma vyskupijos dalis apė
mė ir pietų Bostoną, taigi pa
grindinį to miesto lietuvių tel
kinį ir lietuvių parapiją.
Atvykęs susipažinti su Putna
mo seselėmis, jis pirmiausiai
sustojo Matulaičio namuose,
susipažinti su ten gyvenančio
mis seselėmis, kurios dėl
nesveikatos negalėjo atvykti į
vienuolyno centrą ir ten su juo
susitikti. Iš Matulaičio namų
atvykęs j vienuolyną, kartu su
vienuolyno kapelionu kun. V.
Cukuru, Matulaičio namų kape
lionu kun. R. Krasausku ir prel.
V. Balčiūnu vienuolyno koply
čioje koncelebravo šv. Mišias ir
pasakė labai gražų pamokslą,
kuriame iškėlė gerumo sandorą,
kurią Dievas yra sudaręs su
žmonėmis. Jis taip pat kalbėjo
apie šios sandoros reikšmę šių
dienų gyvenime. Po šv. Mišių jis
papietavo kartu su seselėmis ir
su minėtais kunigais, susipaži
no ir pasikalbėjo su seselėmis ir
pažadėjo atvykti oficialiam vie
nuolijos vizitui.
ŽVILGSNIS l GĖRI

Putnamo seselės kviečia į
savo sodybą kovo 16-17 dienų
savaitgalį pažvelgti į amžiną gė
rį ir iš jo šaltinio pasisemti sau
gyvenimo prasmės. Tai bus
dviejų dienų gavėnios rekolek
cijos lietuviams, kurias praves
kun. V. Skilandžiūnas iš Ota
vos. Bus proga atitrūkti nuo
gyvenimo skubėjimo ir apmąs
tyti savo ryšius su visatos Kū
rėju, kurio begalinė meilė yra
vienintelis kelias atskleisti
mūsų buvimo prasmę. Tai bus
taip pat ir tradicinis pasiruoši
mas Kristaus pergalės — jo
prisikėlimo — šventei.
Sių rekolekcijų vedėjas at
skleis Kristaus kryžiaus aukos
prasmę gyvenimo kasdienybėje,
maldos ir Dievo meilės ryšį, ir
šios meilės teikiamo džiaugsmo
spindėjimą. Konferencijų mintis
bus galima permąstyti rekolek
cijų programoje numatytose
I Šiaurės Ameriką Romual maldos ir mąstymo dalyse ir
dą Ozolą iškvietė Kanados taip pat klausimams, atsakyLietuvių Bendruomenė. Keletą
dienų viešės Čikagoje, o po to at Michigano apygarda. Kviečia
vyksta į Detroitą. Paskaitą me visą lietuviškąją visuomenę
rengia JAV Lietuvių Bendruo atsilankyti.
menės Detroito apylinkė ir
Liuda Rugienienė

Moderatorius kun. Vktoraa Rimšelis, MIC
* Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skalbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
i skelbti.

mams ir diskusijoms skiria
muose dalyvių susitikimuose.
Žinoma, pirmąją rekolekcijų
dieną bus proga atlikti išpažin
tį ir, taip atsiprašius Dievo už
savo neapsižiūrėjimus bei klai
das ir pajutus jo gailestingumą,
intymiau pabendrauti maldoje
su Viešpačiu.
Putnamo seselės, organizuo
jančios šias rekolekcijas, pa
rūpins ne tik viską, kas rei
kalinga šioms rekolekcijoms
pravesti, bet ir patogią nakvynę
jų sodyboje, pavaišins dalyvius
pietumis pirmąją ir antrąją
rekolekcijų dieną, vakariene ir
pusryčiais.
Kovo 16 d., 9:30 vai. ryto vyks
registracija, o 10 vai. bus pirmo
ji konferencija. Po to asmeninė
malda, apmąstymas, 12 vai. pie
tūs, antroji konferencija, iš
pažintis, Mišios, vakarienė ir po
vakarienės pasikalbėjimai su
rekolekcijų vedėju — klausimai
ir diskusijos. Sekmadienis pra
sidės šv. Mišiomis 8 vai. r. Po to

• Redakcija dirba kaadien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

pusryčiai ir 10 vai. paskutinė
rekolekcijų konferencija. Po
konferencijos asmeninė malda,
švenčiausiojo Sakramento ado
racija, graudūs verksmai. 12:30
vai. p.p. atsisveikinimo pietūs.
Seselės kviečia visus, norin
čius dalyvauti šiose rekolekci
jose, pranešti joms šiuo adresu:
IC Convent, 600 Liberty Hwy.,
Putnam, CT 06260 arba tele
fonu (860) 928-7955. Už nakvy
nę, maistą ir kitas išlaidas
mokama 60 dol. asmeniui No
rintieji dalyvauti tik vieną'dieną (šeštadienį arba sekmadienį),
moka 45 dol. Siunčiant regist
raciją, reikia atsiųsti ir 25 dol.
įmokėjimą. Likusi suma (35 dol.
arba 20 dol.) užmokama atvy
kus į rekolekcijas.
Č. Masaitis
UNAS A. M M V S , MJB.
OphtaJmotogaa/AJov Chirurges
11.1

4140 W.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
M0O W. M St. Tet. (700) 422-0101
vaianoos pagal susitaupą
P tmt 3 v D p i v v ani'd '2 30-3 v p p
fecd ujda'yia netvd ' 3 v p p
penki •< įęstd 9 v ' ' ? v p p

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. RRASAO TUMMALA, M.D.

•112 S Katate Ave.. CMceeo
(112) 77S.SM1 a'oa (312) 400-4441

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

• 1 3 2 S. Kadzle Ava.
CMcago, IL 00029
Tai. 312-430-7700

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KO.I'v VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dentu Gydytoja
3315 W 55m St Clicago IL
Ta). (312) 470 2112
9525 S 79t1 Ave Hickory H.Ils IL
Tat (7M) 500 0101
Vai pagal susitarimą
Tai. kaft+neto Ir kute: (700)052 4150

DR. r*. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 $o SOltt Ava.. Cicero
Kasdien 1 ik. 8 v v
ss*y"js treč šeš' 12 'ki 4 vai p p

EUGENE C. DECKER, DDS. r».C.
4047 W. 103 t t . , Oflk Laram, IL
Pirmas apyl su Northnirastern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
pnemamą karną Pacientai prmnam.
absoliučiai punktualiai tyeHoilmuI
(kalbėt angliškai) rel. 700-422-0200

SURENDER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
7722 t . Ketfste, CMcago, IL 00052
Tol. 312434-2123
Moty CfOM PtiytlciaMi Conttr
01*"jO"JJI*eJ Oja,

s^vCvVajBar*

^s*t^r^0e> 0 * ^ ^ * 4 7 *

jg^

feyajpajJi^gyOaJ

Tol. 3 1 2 4 0 4 - 4 1 M
Valandos pagal susitarimą
K o * . 104. ( 3 1 2 ) 4 7 1 3 3 0 0

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
iKABOrOLOGAS - SlROftS LIGOS

7712 S. KooMo Avo.,

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1105 OunOee A v a . , E l f l n . M. 00120

Tol. (700) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
0055 S. Robertą Rd.. Hickory Mills. IL]
t myha j vakarus nuo Hariem Ave
Tol. (700) 500-4055
valandos pagal susila.'»~ą

DR. LIONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 t . Kertate
Vai.: antr. 2-4 v. p.p ir ketv 2-5 v p p
šeotd pagal susitarimą
M . 312-770-2000

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame l i e t u v i a i
0105 t. Archer Ave. p- e Ausimi
Valandos pagal susitarimą

Tol. (312) 505 7755
ARAS ŽUO0JA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
OooO fomorltoti M a l t a i Cerrter1020 I . OfOon A v e . , turte 310.
M a e s r i f e IL 00003
Tol. 7 0 0 4 2 7 OOO0
Valandos pagal susitarimą

*

Dvasinio ir t a u t i n i o
atgimimo simbolis

S t a l i n a s vietoje katedros
planavo pastatyti didžiulius.
430 metrų aukščio, sovietų
rūmus, bet negalėjo to įvykdyti,
kaip žurnalistas J. Baptist Naudet rašo, dėl dieviško įsikišimo.
nes buvo nepakankamai kieta
žemė atlaikyti tokį pastatą,
įvyko II pasaulinis karas ir
pagaliau Stalinas pats mirė.
Nikita Chruščiov buvo planą
vęs toje vietoje įrengti didžiulį
atvirą, apšildomą baseiną, kur
žmonės galėtų maudytis net
žiemos metu, bet iš to projekto
irgi nieko neišėjo. Pagaliau
1994 m. politiškai ambicingas
Lužkov pasiryžo a t s t a t y t i
bažnyčią, nepaisant 24 milijonų
dolerių kainos. „Tai yra atgaila
už tai, k a s buvo sugriauta pra
eityje. Rusija keliasi su jėga ir
garbe", pareiškė patriarchas
Aleksiejus.
Suprantama, bet kokia kaina
verta mokėti už „stebuklą", kai
rinkimai jau yra netoli.

Danutė

Maskvoje buvusi Išganytojo
katedra, nugriauta Stalino, tik
ką atstatyta B. Jelcino. Ši
Prezidento rinkimai Ameri
katedra bus Rusijos dvasinio ir
koje dar toli, bet jau vyksta
tautinio atgimimo simbolis: be
jiems repeticijos. Praėjusį pir
to, tikima, kad padės jam
madieni priešrinkiminiai bal
laimėti birželio mėn. rinkimus.
savimai, parenkant respubliko
Tiems, k u r i e y r a pripratę
nų partijos kandidatą, vyko
matyti, kad Rusijoje viešieji dar
Iowa valstijoje. Daugiausia
bai atliekami labai lėtai, kated
balsų surinko sen. Bob Dole Ir
ros atstatymas per trumpą laiką
tai tik pradžia. Stebint sena
yra tikras „stebuklas", kaip
torių Dole. jau sulaukusi 72 me
sako Rusijos
patriarchas
tų amžiaus, nejučiomis peršasi
Aleksiejus IL
mintis, kaip šis. palyginti si!p
Nauja katedra, kurios pama
nos sveikatos ir gerokai pagyve
tinis akmuo padėtas 1995 m.
nęs, žmogus išlaikys rinkiminės
sausio 7 d., buvo pašventinta po
kampanijos tempą, o vėliau,
metų. Apeigas atliko patriar
jeigu būtu išrinktas, prezidente
chas Aleksiejus (įtariamas
pareigų įtampa Dar ne taip
kadaise bendradarbiavęs su
seniai buvo šaipomasi iš prez.
KGB), dalyvaujant Jelcinui
Reagan. kad jis snaudžia svar
<buv. sovietų komunistų parti
biose
koaferencijose bei susitiki
jos politbiuro nariui) ir Maskvos
muose
su
kitų
kraštų
merui J u r i j Lužkov (buv.
Pirmadienį, vasario 12 d.. Vidurio ir Rytų Kuropos koalicijos atstos ai dalvvavo susitikime su
vyriausybių žmonėmis, kad jis
kompartijos nariui nuo 1968
JAV prezidentu Bill Clinton Vašingtono Baltuosiuose rūmuose. Tarp daugiau kaip dvidešimt
užuomarša ir aplamai per senas
m). Nebuvo skaitomasi su išlai
dalyvių buvo ir keturi lietuviai Iš kaires JAV I.B Krašto valdybos įstaigos Vašingtone vedėja
valdyti tokią didžiule valstybe.
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domis,
nes
buvo
gaunama
fi
Asta Banionytė, ALTo centro valdybos pirm. Grožvydas Lazauskas, JAV LB Krašto valdybos
Ar netinka tie patys priekaištai
- Ž I R G Ų LENKTYNIŲ
nansinė parama iš privačių
pirm. Regina Narušienė ir dr. Jonas Genys.
ir Bob Dole atveju? Kažkaip
DALYVIS
nežinomų šaltinių, pagal tra
keista, kad iš viso atsiranda
dicijas, Jelcino Rusijos. Meistrai
Dusetose
ant
Sartų
ežero
Ž u r n a l i s t ų spėliojimai
kandidatų į prezidento vieta,
dar t e b e d e n g i a a u k s i n i a i s
įvyko
201-osios
žirgų
lenktynės.
juk
tas darbas tikrai nepavydė
lapais d i d i n g u s k a t e d r o s
Žurnalistai spėlioja, ar Jelcin, kupolus iš dovanoto 50 kg aukso Ežero ledo storis buvo apie 50 tinas. Praėjo laikai, kuomet
m a t y d a m a s nelaimėsiąs rin liejinio vieno privataus sostinės cm storio. Didžiausias šių išrinktasis kandidatas prisiekė
kimų, nebandys jų atšaukti. banko; dar tebedirba tūks lenktynių netikėtumas buvo tai. atlikti tik JAV prezidento parei
IGNAS M E D Ž I U K A S
Kitas klausimas, ar jis, bū tančiai darbininkų prie šio di kad Lietuvos prezidentas Algir gas. Šiuo metu Amerikos prezi
B. Jelcino kietas pareiškimas politinį patyrimą.
d a m a s 64 metų ir abejotinos dingo p a s t a t o užbaigimo. das Brazauskas panoro pats iš dentui tenka daug platesne,
Rimtesni k a n d i d a t a i y r a tie. sveikatos, gyvendamas šalyje, P a s t o l i a i d a r tebestovi ir bandyti 1,600 metrų žirgų lenk rūpesčių, darbų bei problemų
Kaip „Manchester Guardian" kurių grupės pravedė daugiau
kur vidutinė gyvenimo trukmė Jelcinas, užsidėjęs statybos dar tynių trasą. Pirmą kartą gyve našta — daugeliu atveju jis yra
rašo, Rusijos federacijos prezi atstovų į Durną. Komunistai
vyrams yra 57 metai, bus pajė bininko šalmą, padėjo paskutinį nime jis vienas važnyčiojo žirgą atsakingas už viso pasaulio
dentas B. Jelcin, išbuvęs du mė laimėjo 22.3 proc. balsų ir gali
ledo trasoje. Prezidento apsau saugumą, nes nuo JAV elgesio
gus dalyvauti rinkimų akcijoje. ..akmenį".
nesius ligoninėje ir poilsio t i k ė t i s , k a d j u o s p a r e m s
ga buvo bejėgė lenktyniauti su bei prezidento išminties ir sugeJ u k paskutiniuoju laiku dėl šir
namuose, vėl pasirodė Krem daugelis p e n s i n i n k ų , nepa
Naujoji katedra yra tokia pati, eikliu penkiamečiu žirgu Gro bėjimo spręsti atsirandančias
dies sutrikimo (acute ischemiai
liuje, nustebindamas visus savo t e n k i n t ų e s a m a p a d ė t i m i .
kokia buvo pastatyta prie Mask gu. Grogas gerai žinojo savo problemas priklauso taika ar
ilgesnį laiką negalėjo dirbti, kai
pareiškimu, kad jis neįeisiąs Kandidatu į prezidentus yra
vos upės kranto, netoli Krem maršrutą, o prezidentas, pasak sunaikinimas.
tuo t a r p u jo priešininkai tą
Rusijai grįžti atgal, nepaisant, k o m u n i s t ų p a r t i j o s v a d a s
liaus paminėti Rusijos pergalę specialistų, žirgą važnyčiojo be
pačią dieną fiziškai buvo pajė
kad komunistai gruodžio mėn. G e n n a d y Ž i u g a n o v , b u v ę s
prieš Napoleoną 1812 m. Ji veik be klaidų.
Kartais JAV vyriausybės, o
gūs net keliose vietose su pra
Durnos rinkimuose surinko dau vangus b i u r o k r a t a s , k u r i a m
buvo baigta tik 1883 m., taigi
labiausiai
prezidento neryžtin
kalbomis pasirodyti. Argi Jelcin
Algirdas Brazauskas vyriau
g i a u s i a balsų ir pravedė trūksta patrauklumo, bet jo par
jos statyba truko daugiau kaip
gumas,
per
ilgas delsimas padą
gali su jais varžytis? Kovo ir ba
siam varžybų dalyviui Izidoriui
atstovų.
tija daugiausia pravedė atstovų landžio mėn. jis pasiryžęs lanky 50 metų. Ji' buvo dinamitu Gabrulevičiui iš Zarasų, kurio ro nepataisomos žalos tarptau
susprogdinta 1931 m. buvusio
tiniuose santykiuose net toli
Kalbėdamas pirmą karta, į Durną.
tis Norvegijoje ir Kinijoje, todėl,
vežimėliu prezidentas ir įveikė
grįžęs į darbą, Jelcin atrodė
Ultranacionalistas Vladimir s u p r a n t a m a , prieš kelionę j seminaristo Stalino įsakymu, trasą, įteikė savo asmeninį pini- nuo Amerikos žemės. Kaip JAV
kuris norėjo paklupdyti orto
užsienio politikos žinovai pasta
kaip asmuo, pasiryžęs atremti Žirinovsky irgi kandidatuoja, Kiniją jis turi gerai pailsėti.
gini prizą.
(LR> 02_Q5)
doksų bažnyčią.
ruoju metu baiminasi, pavo
komunistų grįžimą prie val nors, atrodo, jo galimybė laimė
jinga situacija vystosi Azijos
džios. Jau dabar niekas nea ti rinkimus y r a maža, nepai
žemyne, kur galbūt jau slankio
bejoja, kad jis vėl kandidatuos sant, kad jo partija, r e n k a n t at
ja branduolinio karo šmėkla, o
į Rusijos prezidentus, jeigu iš stovus į Dūmą, s u r i n k o 7 mili
jos progresą skatina komunis
viso jis leis rinkimus skelbti. jonus balsų, k a s sudaro 11.2
tinė Kinija.
„Mes neleisime bet kam pasukti proc.
gyvenimo atgal — jis kalbėjo
Neseniai JAV žvalgybos tink
Aleksander Lebed, buvęs
sveikai atrodydamas, su pasi armijos generolas, pareiškė irgi
las. panaudodamas padangių
tikėjimu. — Rusų tautai jau būsiąs kandidatu j prezidentus,
satelito n u o t r a u k a s , elekt
nusibodo tokie bandymai. Da nors jo partija s u r i n k o tik 4.3
roninius prietaisus ir kitus, tik
bar Rusijoje susidariusi tokia proc. balsų j Durną. Jis net buvo
jai težinomus, metodus, surinko
padėtis, jeigu ji bus stumiama pareiškęs, kad mėginsiąs susi
ir pateikė prez. Clinton įrody
atgal, tai gali įvykti didelė tarti su komunistais. Lebed
mus, kad Kinija pardavė Pakis
nelaimė".
tanui
M-l 1 raketas, kurios gali
buvo populiarus, kol jis netapo
būti panaudojamos branduolį
Prezidentas pasakė, kad jis politiku profesionalu. Tačiau
niame kare. Pakistano siekiai
savo politikos planus paskelbs balsuotojai, geriau su juo susi
įsigyti atominių ginklų yra
vėliau, nors jis jaučia rinkimų pažinę, kažkaip n u s i s u k a šalin.
Amerikos vyriausybei seniai ži
įkarštį jau dabar, bet dar iki Rusai mano. kad prezidentu
nomi, nes jau 1990 m. prasidėjęs
rinkimų yra 5 mėnesiai. Jis jau neturėtų būti kariškis.
Pakistano ir Indijos konfliktas
dabar susiduria su daugeliu pre
Gregory J a v l i n s k y , j a u n a s
dėl
Kašmiro provincijos kaskart
tendentų į prezidentus. Netgi reformatorius, k u r i o partija
labiau įkaista. Reikia pastebėti,
buvęs sovietų vadas Michail laimėjo 6.9 proc. parlamento
kad Indija seniai turi galimybę
Gorbačiovas, atrodo n o r į s rinkimuose. J o k a n d i d a t ū r a
gaminti branduolinius ginklus
pasisiūlyti kandidatu, nors jis galėtų labai p a k e n k t i Jelcinui,
Poetas Bernardas Brazdžionis, (iš kairės) pirmasis atsikūrusios Lietuvos Krašto apsaugos ministras
ir po 21 metu pertraukos vėl
nėra labai mėgstamas. Dau nes suskaldytų pritariančių re
Audrius
Butkevičius, Northndge universitete magistro laipsnio siekianti pedagogė iš Lietuvos
ruošiasi išbandyti atomine
gelyje pasikalbėjimų su žurna formos balsus ir t a d a b ū t ų atvi
Ale Čelkienė ir rašytoja Alė Rūta XXIX politinių studijų savaitgalio programoje svarsto tema
bombą. Kinija, atrodo, pasinaulistais jis pareiškęs, jog jis esąs ras kelias į pergalę komunis
..Pamastymai ties kliūtimis dvasinei pusiausvyrai Lietuvoje atgauti
doja proga ir pradeda apginkluo
mėgstamas tų. kurie vertina jo tams ar nacionalistams.

RUSIJA PREZIDENTO
RINKIMŲ IŠVAKARĖSE

Nuotr. Aloyzo Čepulio

KELIONĖ Į PASLAPTINGA
ŠALĮ
JUOZAS KONČIUS
7
Mūsų akimis žiūrint, jos nebrangios.
Kone visi mokiniai namo grįš per petį persimetę ši taurų
rusų liaudies instrumentą. Gerai, kad nei vienas
nemoka jomis skambinti — jų sąskambiais n e b ū t ų
sužavėti. Patraukia akį, nes gražiai nupoliruotos. Grįžę
namo, vaikai turės ką parodyti.
Maskvoje tokių „dolerinių beriozkų" net k e l e t a s ir
turbūt, kad visas jas mes aplankėme. Kaip j a u minė
jau, jaunieji giminaičiai prie Maskvos atlikę karinę prie
volę, pažįstąją skersai išilgai. Tai ir leidžiamės garsiuoju
metro pirmyn ir atgal. Į vieną tokią „dolerinę" maniškių
ii karto nenorėjo net įleisti. Vesdamas kelią, kaip t i k r a s
savimi pasitikintis „amerikonas", drąsiai per duris einu
pirmas. Prie durų sėdintis dėdukas, mane apžvelgęs, be
žodžio praleidžia. Kai pradėjo į vidų eiti mano giminės,
rūsčiai burbtelėjo: „O jūs kur, ko reikia"?
Taip nelauktai pasveikinti, jie pasitraukia arčiau
vienas kito. Tada atsigręžęs, įsiterpiau: „Atsiprašau,
truputi mandagiau. Aš turistas, o jie su manim. Ko j ū s
čia baratės"? Prie visų pademonstravau savo rusų kalbos
žinias.
Dėdukui tai, atrodo, įspūdi padarė: „Na, gerai, gerai.

Rinkiminės

Bindokienė

repeticijos
ti „antrąją pusę" Atsimenant,
kad Indijos ir Pakistano gyven
tojai kartu sudaro penktadali
mūsų planetos žmonių, tad
galima įsivaizduoti, kokia baisi
katastrofa ištiktu, jeigu šie du
kraštai pradėtų atomini karą
Tai nebe pirmas kartas, kai
komunistine Kinija nusižengia
tarptautinio saugumo bei taikos
taisyklėms. Yra žinoma, kad ji
padeda Iranui gaminti chemi
nius ginklus, parduodama dalis
fabrikams ir reikiamas medžią
gas. Jausdama nesvyruojantį
JAV vyriausybės palankumą.
Kinija nuolat pažeidžia tarptau
tinęs sutartis dėl branduolinių
ginklų ar jų sudėtinių dalių par
davimo kraštams, kurie nesi
drovėtų tuos ginklus nukreipti
ir i Ameriką Reikia atsižvelgti
ir j grasinimus jėga sustabdyti
Taivano norą siekti nepriklau
somybes. Kinijos vyriausybe jau
keletą kartų pareiškė, jeigu
kovo 23 d. Taivane vyks demok
ratiški prezidento rinkimai, sala
bus puolama ir net planuojama
invazija. Su šiais grasinimais
buvo mestas užmaskuotas per
spėjimas ir Amerikai nesikišti
j Kinijos vidaus politiką, nes
branduoliniais smaigaliais „pa
gerintos" raketos lengvai gali
pasiekti ir Los Angeles...
Negana to. iš Kinijos vidaus
girdėti šiurpą keliančios žinios
apie žmogaus teisių nepaisymą,
nežmonišką politinių kalinių
traktavimą darbo stovyklose,
kūdikius, badu marinamus našlaitynuose. disidentų persekio
jimus, skriaudas, daromas mo
terims ir pan.
O vis dėlto prez. Clinton nesi
ryžta sutramdyti Kinijos ir
pagrasinti, kad Amerika nu
t r a u k s i a n t i milijardines pa
skolas bei kitą paramą, jeigu ne
bus sustabdyti taikai žalingi
veiksmai Vien tik JAV bendro
vės, įsisteigusios Kinijoje,
gauna iš valdžios kone 10 mln.
lengvatinių paskolų garantiją,
o Kinija didžiuojasi pageidauja
mos prekybinės partnerės statu
su. Prez. Clinton tiki, kad
artimesnis bendravimas su lais
vuoju pasauliu ir sėkmingesnis
ekonomijos vystymasis ilgainiui
duos gerų rezultatu ir kiniečiai
palinks į demokratiją. Norisi
tikėti, kad tik šie motyvai
verčia JAV vyriausybę toleruo
ti labai pavojingą situaciją Azi
joje, bet galbūt lemiamąjį žodį
taria pelnas, kurio tikimasi iš
bendradarbiavimo su Kinija.
Tai tik vienas pavyzdys pro
blemų, kurias paveldės naujasis
JAV prezidentas po rinkimų.
Rodos, tai turėtų atbaidyti nuo
kandidatavimo kiekvieną gal
vojanti žmogų, bet kandidatų
stumdymasis dėl pirmenybės
liudija ką kitą.

pailgų stalų susispietusių įraudusiais veidais vestuvi
pasirodė ruginė duona, rauginti agurkai, daržovių miš
ninkų. Pasirodo ir Dzidra. Aukšta, šviesiaplaukė, gražiu
rainė, padėklas su gabaliukais silkės, o ant kito papjaus
veido bruožų moteris. Maloniai pakalbina, pasisako, kad
tyta rūkytos žuvies Atneša „karafėlį" ir gruziniško kon
ji iš Rygos. Ten baigusi maisto institutą. Dirbanti čia
jako Keliame tostą už vieną ir visus. Pakeliame ir už
jau keletą metų. Jos vyras vadovaująs čia šokių kapelai.
jaunųjų sveikatą, kurie sukasi šokio sūkuryje. Muzikan
O ar ji ištekėjusi už latvio, nei iš šio, nei iš to paklausiau.
tai plėšia polkas, valsus ir dar kokius šėlstančiu ritmu.
Ne. Tačiau jis irgi ne vietinis, iš Vladivostoko. Maskvoje
Jaunoji eina per šokėju rankas. Viena ranka ji laiko
baigęs muzikos mokyklą. Pradėjęs groti su šia kapela.
pakėlus ilga. iki žemės nutįsusią, vestuvinės suknelės
taip ir susipažinę. Jo motina ukrainietė, o tėvas rusas.
palą. o kita laikosi apkabinusi ją šokdinančio vyro lie
jūrininkas.
menį Linksmas jaunųjų pasaulis: šiandien jų laimės ir
„Nieko gero. — sako vienas. — Arba restoranai atsi
džiaugsmo
diena O rytoj — rytojus pats savimi
„Dzidra, Dzidra, — pagalvojau. — Palikai Rygą. gal
darys tik vakare, ar jau užpildyti. Radome vieną vietą,
pasirūpins.
.
Jaunasis apsuptas draugų, lenkia taurelę
ten priimtų ir pavalgydintų. Bet ten vyksta vestuvės, palikai ten tavęs laukiantį Guntį ar Janį. Ar ne tokį
su
vienu,
lenkia
su kitu. o po to. tvirtai apkabinęs, bu
net dvejos. Patalpintų ir mus. Yra kažkokia niša".
sutikau Smolenske. Neteko keliaujant sutikti Biručių.
čiuoja
ir
vieną,
ir
kitą į abu skruostus. Visi kvatojasi.
Iš pradžių ir ten nenorėję įsileisti. Paklausė, kas jūs nei Kęstučių, bet tikriausiai yra čia ir jų. Kur nebus"...
Po
kiek
laiko,
siena tarp abiejų salių plačiai pra
tokie ir iš kur, kai pasakę, kad iš Lietuvos, vedėja
Jaunimas triukšmingai studijuoja valgiaraštį, gar
sidaro,
abi
jaunųjų
poros sueina į krūvą, kelia tostus,
nusileidusi, gali atvažiuoti. Atvykę prie durų, tegu
džiuodamasis įmantriai skambančiais patiekalais
ir
vestuvininkai
susilieja
į vieną būrį. Prasideda svečia
pasako, kad j a u kalbėję su Dzidra, ir durininkas įleis. Siūlau nesismulkinti dėl kainos, palikite tai dėdei.
vimasis
vienu
pas
kitus
Susimaišo ir šokėjai.
Na, ką gi. tarp savų neprapulsi — brolių tauta. Atėjus padavėjai, jis aiškinasi visus patiekalus. Vienas
Vienu
momentu
susijaudinusi
Roma sušuko: „Žiū
Važiuojame. Pamatysime, kas ten per vestuvės.
gruziniškas, kitas armėniškas ar dar koks man negir
rėk, žiūrėk, dėde. kokteilius neša!"
Restorano pastatas didelis, aukšti langai, plačios
dėtas. Ne, gaila, to neturi. Šito irgi šiandien nebus, gal
Iš tikrųjų, vienas po kito. prie stalų ateina padavėjai
durys. Iš vidaus sklinda skambios melodijos garsai.
ryt. O tiems prieskonių pritrūkę. Ir taip jaunoji gvar
su
padėklais,
kurie buvo pilni aukštu stiklų, pripildy
Dzidros vardas prie durų tikrai padeda. įdomu, kokias
dija po truputį apsiramina, juokas dingsta. Klausiame tų gelsvo gėrimo
pareigas ji čia užima Mus veda pro puotaujančius ves
padavėją, gal ji galėtų ką pasiūlyti. Padavėja mums pata
„O kas tai per gėrimas"? — Susidomėjęs paklau
tuvninkus. Ne Dzidra. o jaunas vyrukas Dzidra jau buvo
ria pabandyti kinietiškų kotletų su pakeptom bulvytėm, siau Romą.
viską sutvarkiusi. Praėję vieną pilną svečių salę, įėjome grybų padažu ir salotom. O pradžiai gal norėtume
„O tai kokteiliai, juos duoda šauniose vestuvėse ar
j kitą, kuri buvo atskirta sustumiama siena, bet plačios
lengvos užkandėlės, porina ji toliau. Gal ir šimtą gra
pokyliuose".
durys iš vienos į kitą, buvo paliktos atviros.
mų dėl apetito. Visai puiku. O jei atneš konjakėlio, tai
„Nagi. užsisakykime ir mes. Roma. — sakau, para
Mus nuveda ir pasodina, kaip minėjo, į nišą salės gale.
bus jau tikros vaišės.
gausime kokteiliu"
,r>
j
*
'Bus daugiau i
Prieš mūsų akis gal šimtinė ar daugiau prie išdėstytų
Taip ir sutarėme. Pasitaisė ūpas Ypač po to. kai
aš nieko. Iš kur aš galiu žinoti. Galite eiti. O gal užrūky
ti turite"? — apsiraminęs dėstė tvarkos prižiūrėtojas.
Iš pokelio iškračiau jam į saują keletą „Viceroy"
cigarečių.
Apėję visas ..beriozkas", gerokai praalkome.
Vyrukus, kuriems Maskva, kaip namai, pasiunčiame
pasidairyti, kur žmoniškiau būtų galima papietauti.
Likusieji susėdame parkelyje ant suoliuko atsikvėpti.
Praėjo gera valanda, kol pagaliau jie įraudę sugrįžo.

i

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. vasario mėn. 15 d.

STENGTIS PADĖTI SAU
PAČIAM
Jvairioms Lietuvos žemės
ūkio. mokslo, pramonės, kultū
ros, meno ir kitoms sritims
nedelsiant reikalingos reformos,
naudingos ir būtinos gerąja
prasme permainos, vienokios ar
kitokios pertvarkos. Su šia min
timi prieš dvejus metus iš Montrealio į Kauną išvažiavo finan
sinės veiklos specialistė Regina
Piečaitienė, su kuria Montrealyje susitiko ir kalbėjosi kun. K.
J. Ambrasas.
— Kas jus siuntė į Lietuvą
i r k a i p r e n g ė s i šiai k e l i o n e i
už A t l a n t o j u s s i u n t u s i {stai
g a , j ū s p a t i ir v i s a j ū s ų
šeima?
— 1993 m. rudenį Desjardins
judėjimo tarptautinio skyriaus
iSDID) atstovai, Atviros Lietu
vos fondo (ALF) kvietimu lan
kėsi Lietuvoje. Tuomet buvo su
sitikta su įvairiais Lietuvos
banko, finansų ministerijos pa
reigūnais bei būsimo projekto
partneriais: Lietuvos Ūkininkų
s-ga ir Žemės ūkio rūmais. Ap
t a r t a s kredito unijų steigimo
planas Lietuvoje. Numatytos
teritorijos ribos — K a u n a s ir su
iuo susisiekiantys rajonai.
1994 m. pavasarį Kanados vy
riausybė pritarė šiam projektui
ir paskyrė finansinę paramą.
Tuo pačiu projekto iniciatorius
Vyt. Gruodis ir jo vadovaujamas
ALF pasižadėjo remti kredito
unijų atsikūrimą Lietuvoje.
SDID pradėjo ieškoti norinčių ir
t i n k a m ų kandidatų vadovauti
šiam darbui. Aš, gavusi jų
konkursinį skelbimą, nusiun
čiau savo pareiškimą ir CV. Ne
t r u k u s buvau pakviesta į LevisQuebec pokalbiui. Praėjus porai
nerūpestingų mėnesių, netikė
tai gavau pranešimą, kad priim
ta į Desjardins tarptautinę or
ganizaciją ir m a n p a t i k ė t a
vadovauti projektui — steigti
kredito unijas Lietuvoje. Po
keturių savaičių užtrukusio ap
mokymo Levis-Que, a š jau bu
vau .,paruošta" darbui. Birželio
mėn. pradėjau darbą Vilniuje, o
liepą persikrausčiau į Kauną.

Lyg bėgte prabėgo jau dau
giau kaip pusantrų metų. Visa
šeima, daugiau ar mažiau, pri
sitaikėme prie naujos aplinkos,
darbo ir mokslo sąlygų. Tuo tar
pu „didelių k a l n ų " nenuvertėme, bet kiek galimybės leidžia,
stumiamės į priekį. Reikia pa
minėti, kad iš pradžių darbas
buvo kone „misionieriškas".
Niekas nežinojo, kas yra kred.
unija, visi abejingai reagavo,
niekas nenorėjo imtis iniciaty
vos ypač, kai paaiškindavau,
kad nebus kreditų iš Kanados.
(Prielaida buvo, kad jei tai yra
Kanados kredito unijų projektas
— tai reiškia, k a d Kanada duos
kreditus...) Po įdėtų didelių
pastangų, pagaliau Seime buvo
priimtas kred. unijų įstatymas.
Susidomėjimas šia idėja vis
auga. Šiuo metu jau įvyko penki
k.u. steigiamieji susirinkimai.
Tikiuosi, jog 1996 metų pradžio
je jos atidarys veiklos duris savo
nariams.

Šis, gal ir ne visai apgalvotas,
lemtingas žingsnis buvo didelė
staigmena visai mano šeimai ir
plačiai giminei. Kuo skubiau
siai reikėjo išspręsti daugybę
klausimų: mano darbas Montrealyje. sūnaus mokykla, gyve
namo namo likimas, baldai,
sveikatos draudimas ir t.t. Trys
metai, tai ilgas laiko tarpas.
Mano pasąmonėje vis kirbėjo
klausima* — ar sugebėsiu, ar
pajėgsiu įgyvendinti didelius
SDID reikalavimus, ar prisitai
kysime prie darbo bei naujų
gyvenimo sąlygų Lietuvoje?
Tuo metu jau didelio pasirin
kimo nebeturėjau — nutarta,
padaryta Visą savo turtą susi
pakavę i šešis lagaminus ir
keletą popierinių dėžių (visa
kita liko Montrealyje), atvažia
vime j Lietuva ir pradėjome
naujakurių gyvenimą.

Kurį laiką jaučiausi visiškai
viena ir palikta Dievo valiai.
Pamačiau, koks didelis žmonių
nepasitikėjimas vienas kitu, o
dar didesnis — bankais ir kito
mis finansinėmis institucijomis,
kurios, vos spėjusios surinkti
žmonių santaupas, bankrutuo
ja. Dirba tos pačios senos struk
tūros, veikia t a pati tvarka, kuri
buvo per paskutinius kelis de
šimtmečius. Labai sunki padė
tis žemės ūkyje. Viena po kitos
bankrutuoja žemės ūkio bendro
vės. Jos nesugeba prisitaikyti
prie naujų gyvenimo sąlygų ir
neturi atsakingų vadovų. Dau
gelio bendrovių buvęs turtas jau
seniai išsidalintas anksčiau
buvusių kolūkių pirmininkų.
Tiesa, yra pozityvių reiškinių:
daug kas buriasi į įvairius ko
operatyvus, statoma daug gra
žių privačių namų, kas savaitę

— Ką jūs tikėjotės rasti Lie
tuvoje ir ką r a d o t e ?
— Anksčiau Lietuvoje tris
kartus lankiausi kaip turistė.
Tai, žinoma, buvo: giminės, su
sitikimai, teatrai, paplūdimiai ir
kiti malonumai. Dabar važia
vau dirbti ir viso šito nesitikė
jau. Deja, tik čia atvažiavusi,
pagyvenusi ir pradėjus dirbti
supratau, kur papuoliau ir ko
kiomis sąlygomis reikės atlikti
k.u. steigimo darbą. Nusivy
liau? Taip! Atvažiavau, būdama
dar labai didelė idealiste, o
dabar jau galvoju — kur dingo
tie, kurie taip drąsiai žengė pir
muosius Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo žingsnius,
kurie stovėjo Baltijos kelyje ir
tiesė vienas k i t a m broliškumo
ir solidarumo rankas? K u r tos
dainuojančios minios, skanduo
jančios — .Lietuva, Lietuva?" O
kur mūsų Seimas, vyriausybė,
kuri tautos išrinkta pasižadėjo
dirbti visų, o ne savo asmeni
niam ir savo partuos labui?
Galų gale, k u r mano, m a n pa
rinkti projekto partneriai?..

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordino žvaigtde

atidaroma vakarietiško tipo
parduotuvių ir restoranų. Res
tauruojamos bažnyčios, įvairūs
pastatai, taisomos gatvės. Deja,
tai tik pradžia į šviesesnę ateitį.
Apskritai mes, visi išeiviai,
turime per daug „romantišką"
ir idealistišką nuomonę apie
Lietuvą. Mes gyvename savo ar
ba savo tėvų gražiausiais prisi
minimais, kurie deja, nebeati
t i n k a tikrovei, tai: alkoholiz
mas, skurdas, korupcija, plėši
kavimas, savanaudiškumas,...
— Kokiais pagrindais iki
šiol b u v o tvarkomi Lietuvos
bankai ir kodėl daugelis i i jų
bankrutavo?
— Nežinau ar esu pakanka
mai kvalifikuota į tai jums duoti
tikslų atsakymą, bet mano išva
dos būtų tokios: Lietuvai atsta
čius nepriklausomybę, nebesuspeta išleisti tinkamų įstatymų,
apribojančių bankų ir kitų fi
nansinių institucijų veiklą.
Bankus steigė kas tik norėjo. In
dėlininkams prižadėdavo dide
les palūkanas, pinigus išsiskolindavo savininkai (be garanti
jų ir be procentų) sau ir savo
sukurtoms „dukterinėms" fir
moms, kurios dažniausiai „kaž
k u r dingdavo". Kuomet banko
kasa tuščia — bankrotas. Iki šiol
bankinė kontrolė buvo labai
silpna. Šia gal tyčine spraga
daug kas pasinaudojo. Nepadėjo
ir dažnai vedama dviguba bu
halterija: viena n a u d o j a m a
banke, o kita pateikiama revi
zoriams ar užsienio audito
riams. Patiems didžiausiems
komerciniams b a n k a m s pa
t e k u s į sunkią padėti, šio
mis dienomis į Lietuvos fi
nansinę areną atvykstą Pasau
lio Banko ir Tarptautinio Valiu
tos Fondo patarėjai bei au
ditoriai.
— Kaip suorganizuotas jū
s ų bankas? Kaip jis dirba? Ar
jis gali bankrutuoti?
— Kaip daugelis Lietuvoje,
taip ir jūs, gerai nesupratote nei
mano darbo paskirties, nei pa
čių kred. unijų principų,' Kaip
jau ankščiau minėjau; dirbu
kred. unijų atstatymo, darbą.
Kred. unija (KU) yra kooperati
niais — demokratiniais pagrin
dais suorganizuota fajansinė
įstaiga, jungianti tiksliai nusta
tyta žmonių grupę. Visi jos
nariai turi vienodas teises rinkti
valdomuosius organus a r būti
pačiam į juos išrinktam P a t s
svarbiausias pagrindas: „Vie
nas narys — vienas balsas",
nepriklausomai nuo turimų pa
jų ar įdėtų santaupų. Valdyba
kontroliuoja unijos veiklą, o
nariai — valdybą. Kanadoje
turime net keturias lietuvių
kredito unijas: Montrealio „Li
tas", Hamiltono „Talka", ir
Toronto „Parama" bei Prisikė
limo parapijos kredito unija,
kurios mums Lietuvoje y r a gy
vas pavyzdys, kaip galima šią
mintį sėkmingai įgyvendinti.
Ar KU gali bankrutuoti?
Taip. Kad KU galėtų finansiš
kai išsilaikyti, reikia išskolinti
dalį pinigų. Bloga paskola gali
neigiamai atsiliepti į jos finan
sinę būklę. Bet tai daug priklau
sys nuo išrinktos valdybos, pa
skolų komiteto, revizoriaus ir
administratoriaus. Netolimoje
ateityje tikimės turėti indėlių
apdraudą. Taip pat numatyta
įdiegti kuo griežtesnę priežiūrą
ir kontrolę, kuri būtų ne tik „iš
viršaus" bet ir „vidinė". Dar
paminėtina tai, kad prieškarinė
KU patirtis Lietuvoje įrodė, jog
pažįstamų — „savųjų ratelis",
kurio pagrindu steigėsi KU, su
darė savotišką spaudimą na
riams grąžinti paskolas. Tai
buvo garbės ir sąžiningumo
reikalas.
— Kas dabar, j ū s ų nuomo
ne, pirmiausia šioje ir kitose
srityse Lietuvoje darytina?
— Pirmiausia, žmonės turi
atgauti pasitikėjimą vienas
kitu, dirbti vienas kito gerovei.
Vyriausybė turi atrasti būdą,
kaip atstatyti savo pašlijusi
vardą ir garbingai atstovauti
tautai, kuri juos išsirinko savo

LIETUVOJE LEIDŽIAMAS
ŽURNALAS „ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ'
Lietuvoje gyvenantieji že
maičiai turi savo spaudą. Prieš
6 metus įkurta Žemaičių kultū
ros draugija kurį laiką leido
leidinį, pavadintą ,,A mon
sakaa", kuris ėjo iki 1994 m.,
kuomet pradėjo eiti žurnalas
„Žemaičių žemė". Nuo 1941 m.
birželio iki 1944 m. liepos
mėnesio Telšiuose tokiu pava
dinimu buvo leidžiamas savait
raštis.
Dabartinis žurnalas pasirodo
4 kartus metuose, ir iki šių
metų pradžios y r a išėję 9 nu
meriai. Žurnalą redaguoja žur
nalistė Danutė Mųkienė. Ji iki
praėjusio rudens gyveno ir dir
bo Palangoje, o dabar, per
sikėlusi į Vilnių vadovauja
informaciniam kultūros centrui,
daug rašo ir „Klaipėdos" dien
raščiui.
Anksčiau „Žemaičių žemė"
buvo spausdinama didoko for
mato, o dabar jį 'sumažino iki
knyginio formato; bet turi dau
giau puslapių — liet 64. Reikia
pažymėti, kad pūJBė medžiagos
čia spausdinama lietuviškai, o
kita pusė — žemaitiškai. Žemai
tiška medžiaga,- tos kalbos
nemokančiam, y r a sunkiau
suprantama, nors rašinių
reikšmę suvokti -galima. Pažy
mėtina, kad net vardai ir pavar
dės rašomi žemaitiškai ir, žino
ma, tai keistai atrodo.
Šiame žurnale'yra labai daug
istorinės ir kultūrinės medžia
gos, rašoma ir ajiie išeivijoje
gyvenančius a r ' įgyvenusius,
Žemaitijoj gimusius žmones.
Teko matyti straipsnius apie dr.
Petrą Joniką, Apolinarą Bag
doną (jo v a r d a s ir pavardė
žemaitiškai — Apoolinars Bag-

duons) ir išspausdinta jo poezi
ja
žemaitiškai,
Vaclovą
Biržišką, Adomą Galdiką, dail.
Paulių Augių ir kt.
Naujausiame —1995 m. 4-me
numeryje skaitome rasini apie
p r a ė j u s i a i s m e t a i s Sedoje
įvykusią Žemaičių Akademijos
vasaros konferencija, kurioje, be
kitų, paskaitą skaitė Illinois unte Čikagoje Lituanistikos kate
droje dirbantis prof. Giedrius
Subačius. Jis analizavo seniau
sią Sedoje parašytą lietuvišką
tekstą — Jono Damaševičiaus
darbą iš Sedos bažnyčios archy
vo. Šiame numeryje spausdina
mas Telšių vyskupo Antano
Vaičiaus laiškas kunigams ir ti
kintiesiems, paminima Mikalo
jaus Daukšos katekizmo 400
metų sukaktis ir rašoma, kad
sukakties proga išleista kny
gelė, pavadinta „Mikalojaus
Daukšos katekizmui 400".

Žurnale taip pat rašoma apie
Salantų žemės sūnų, buvusį
„Žemaičių prieteliaus" redak
torių, Telšių kunigų seminarijos
profesorių kun. Kazimierą Ol
šauską, išeivijoje mirusį Igną
Končių, kurio 110 metų gimimo
sukaktis bus minima 1996 m.
liepos 31 d. Taip pat yra Algir
do Ažubalio straipsnis „Žemai
čiai ir lietuviška matematinė
knyga". Yra rašoma ir apie išei
vijoje gyvenusį ir JAV mirusį
(1965 m. birželio 15 d. Čikagoje)
rašytoją ir poetą Stasį Laucių-LauceviČių ir kitus.
Gana talpiame ketvirtajame
1995 m. numeryje, šalia kitų
dalykų, randame žinių apie
„Šatrijos" literatų būrelį, kurio
narių eilėraščius, parašytus že
maitiškai ir lietuviškai galime
paskaityti.
Kaip jau buvo minėta, žurnalą
atstovais. Valstybes įstatymai
leidžia
Žemaičių kultūros drau
turi būti priimami bendrai, da
gija,
kurios
trečiasis suvažia
lyvaujant visoms partijoms, bet
vimas
įvyko
1996 m. pirmąjį
jokiu būdu ne diktuejami valdo
savaitgalį
Telšių
„Žemaitės"
mosios jėgos. Baakų ir kitų
teatre.
Jame
dalyvavo
156 dele
finansinių instituagų vadovams
gatai
ir
28
svečiai
iš
visų
Lietu
turėtų rūpėti n e vien tik nuosa
vos kišenės, bet- įr sąžiningai vos vietovių, kur tik veikia šios
užsitarnautas žmonių pasitikė draugijos, .skyriai. Čia buvo
jimas. Būtina surasti ir atatin pranešta, kad šią vasarą Plun
kamai nubausti asmenis, kurie gėje ir Palangoje planuojama
ištuštino indėlininkų pinigines, surengti konferenciją etnografo,
bankų kasas ir valstybės iždą. muziejų karėjo Igno Končiaus
Žmones turi vėl pajusti sąžinin gimimo UO-oeioms metinėms
gumo bei savigarijpf jausmą ir paminėti. „Žemaičių žemės"
žurnalo redaktorė Danutė Mų
būti verti kitų pagarbos.
kienė paminėjo apie išleistus ar
— Kaip reikėtų sagtis lietu
planuojamus išleisti leidinius.
viams, k a d jie k u o greičiau
J i pasidžiaugė neseniai išleistu
išsikapanotų i š , suirutės ir
prozos rinkiniu žemaičių kalba,
nesėkmių?
taip pat paskelbė, kad planuo
— Laikytis Dešimt Dievo įsa
jama išleisti knygą apie Varnių
kymų ir stengtis padėti patys
kunigų seminariją ir Plungės
sau.
dailės muziejų.
— Dėkojame u i atsakymus
Edvardas Šulaitis
ir kantrybe. Linkime nepa
miršti Lietuvos kr nepalikti
j o s į k l i m p u s i o s į daugelį
O r o t e m p e r a t ū r o s metinis
prieštaravimu, i i kurių jūs vidurkis Lietuvoje yra 6.1°C
keletą paminėjote.
(20°F); sausio mėnesį - -4.9°
c

Kalbėjosi
kun. K. J , Ambrasas

(25°F); liepos mėn. (64° F).

17°C

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Dokumentus, [galiojimus notarizuojame veltui.

MAISTO SIUNTINIAI.
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.$ 3 9 . - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
aliejus,mesos konservai, aspirinas, multivitaminai.
$ 9 8 . - dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai.vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,

multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772

CLASSIFIED G U I D E
MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir•fcu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai
312-779-3313

GREIT
PARDUODA

£*
%

Y

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDttlAS.
Agentas Franfc Zapotis ir Off. Mgr
Auksė S. Karte kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
32081/, We»t 9Sth Street
Tel. (708) 424-8654
(312)581-8654

RE/MAJC
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

R I M A S L. STANKUS
• Perkant ar parduodant

J K S CONSTRUCnON
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 708-969-2658.

Notice s hereoy grven. putsuant to ..An Act
in ratabon to the MM o» an Ataumed Bucinėse
Name in the eonduet or transaction to
Buameaa in the State.'' as amendecJ. that a
certfication was feed by t
tna County Cterfc ot Cook County
0 8 3 2 7 1 8 on the ISth ot Janoary. 1988 undar
the Aaaumed Narna o* Daikte a n * S a j a
with the bueinees tocaMd a i 4888 S.
H l • > • • • , C M I I Į I . H. 8 8 8 3 2 . The true;
name and reeidence address ot oamer »
U.

a ima.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, V1RYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Deckys
Tel. 312 M54424

•
•
•
•
•

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
MLS kompkiterigir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Apartmentus ir žeme.

• Pensininkams nuolaida

L.
FOR SALE
Tovmhousa, Ortand Pk., Brook
Hilis. Beautiful location, many
upgrades; full basement, 2 car
garage Call: 708-479-7169.

KMIECIK tEALTOtS
7*22 S. tabalu U .
4345 S. Arenęs Ave.

DANUTĖ MAYER '
284-1900
Jei norite perduoti ar pirkti nemuš,
fcreioMMe ĮaaMMaĮ Meyef. Ji proaaaaaaafW*aaaaaa*ai

«aaaa4***eafW^eal M*

patarnaus. įkainavimas veltui

FOR SALE

vyrams ir moterims.
Darau įvairias Šukuosenas.
Tel. (312) 773-0714

Parduodu Honda C M e '87, 2
durų, 5 bėgių, gerame stovyje,
$ 1 8 0 0 . Kreiptis: 312-847-8081
po 8 v.v.

Į LAISVĘ FONDAS
Uotuvlikal Kultūrai Ugdyti
Laidiniai
Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ
JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs (LF rezis
tencinio romano premiją
Adolfas Markelis — SUSITIKIMAI. Novelės, išleis
ta Kaune 1993
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Raštai 1993
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994
Lukša-Daumantas - LAIŠKAI MYLIMOSIOMS
Čikaga, 1994
Antanas Paškus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988Ž
Antanas Paškus — ASMENYBĖ IR RELIGIJA.
Antanas Paškus — SĄŽINĖ
Antanas Paškus — ŽMOGAUS MEILĖS 1995
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III. IV, V, VI t. po
$15.00. Visi (5) tomai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
11. Sibiro tremties atsiminimai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
II t. Sibiro tremties atsiminimai

$8.00
$6.00
$10.00
$10.00
$10.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$50.0%
$10.00
$8.00

PASTABA. VISUS ŠIUOS Į LAISVĘ FONDO leidinius
galima gauti DRAUGE arba: 1 LAISVf FONDAS c/o A. Pargauskas, 8908 Butterfield Ln. ORLAND PK. IL 60462. USA
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir pašto išlaidos.

ŽEMAITĖ AMERIKOJE
DAUA NOREIKAITĖ K U C S N I t N Ė , PH.D.
Julijos Žemaitės-Žymantienės lankymasis šiapus Atlanto,
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma,
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais
laiškais ir grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama
į Žemaitę kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p-.irmąją
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame krašte,
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir
naujų viešnių prozoje autorę.
Knyga gaunama D R A U G I . Kaina — 20 dol. Su
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv prideda State sale tax
1.78 dol

IR IŠĖJUS - GYVA
A.A. Juliją VailokaityteSaulienę prisimenant

Julija Vailokaitytė-Sauiienė.
„Jei sveikata dar leis, prieš
Velykas vėl suorganizuosiu pa
ramą Kauno ir Vilniaus Jėzuitų
gimnazijų mokiniams", vos ke
letą savaičių prieš savo mirt} ar
timiesiems kalbėjo Julija Šau
lienė. Ką nors gero atlikti, ty
liai, nesigarsinant kam nors
varge padėti — buvo geriausias
vaistas jos sunkioje ligoje. Taip
ji įprasmino ir viso savo gyve
nimo kelionę, kurios pradžia —
1927 m. liepos 1 d. Kaune. Ve
lionė Julija — plačiai žinomos
Vailokaičių ir Prapuolenių (iš
motinos pusės) šeimų narė, gi
musi septynių vaikų šeimoje.
Gyveno ir mokėsi Kaune, tačiau
karo metu, lemčiai išdraskius
visuomeniškais darbais pasi
žymėjusią jos šeimą, jaunutė
Julija į platųjį pasaulį išklydo
viena. 1947 m. baigusi lietuvių
gimnaziją Eichstaette, Vokie
tijoje, atvykusi į JAV-es, 1948
m. pradėjo lankyti Mount St.
Joseph kolegija Cincinnati,
Ohio valstijoje. Ją baigusi, įstojo
į Loyolos universitetą Čikagoje,
kur-1954 m. jai buvo suteiktas

magistro laipsnis iš soc. mokslų
— rūpybos srities.
Tą darbą ji sėkmingai dirbo
daugelį metų (paskutiniuosius
17 metų — Čikagos miesto soc.
rūpybos ir sveikatos reikalų
skyriuje). 1957 m. ištekėjo už
Vytauto Sauliaus, spaudos ba
ruose ir knygų leidyboje besi
reiškiančio kultūrininko. 1987
m. tapusi našle, ji visą laisva
laikį skyrė pagalbos reikalin
giems savo tautiečiams čia ir
Lietuvoje. Savo patarimais ir
įvairiopa profesine pagalba ji
rasdavo galimybių padėti iš Lie
tuvos neseniai atvykusiems ligų
ar kitų sunkumų atvejais. Be
šių gerųjų darbų velionė akty
viai reiškėsi ir LB Krašto val
dybos Soc. reikalų tarybos veik
loje. Buvo viena iš „Lietuvos
Vaikų vilties" steigėjų, Lietuvos
Dukterų dr-jos valdybos narė.
įsteigė ir keletą metų sėkmin
gai vadovavo Čikagos „Caritas"
talkininkų būreliui, kuris efek
tingai rėmė vienišus senelius ir
našlaičius Lietuvoje. Savo apsi
lankymų Lietuvoje metu, nors
jau ligai slegiant, ji dar su
gebėdavo nuvažiuoti toliau į
provinciją aplankyti ten esan
čias prieglaudas, dovanomis
pradžiuginti našlaitėlius. Grį
žus su džiaugsmu pasakodavo
patirtus įspūdžius ir vėl imdavo
megzti naujus veiklos planus.
Be visuomeniškos veiklos ji
atsidavusiai globojo artimus gi
mines čia ir Lietuvoje bei Šve
dijoje, jų palaikų nugabenimu ir
palaidojimu. Paklausta apie tą
jos neišsenkantį geraširdiš
kumą, ji atsakė, kad tai iš gim
tųjų namų išsineštas jausmas.
„Mano mama niekada neišleis
davo į mūsų namus atėjusio el
getos jo nepavalgydinus, nenuprausus, neįdėjus ko nors į ke
lione", prisiminusi kartą pasa
kojo. Motinos dvasia atsispin

dėjo dukters gyvenime.
Dar daug sumanymų ji turėjo
vargstančių Lietuvos žmonių
pagalbai, bet atsėlino sunki li
ga, atėjo sunkių išbandymų lai
kas... Tačiau visus, ją paži
nojusius, stebino nuostabus dva
sios tvirtumas: visus reikalus,
kol galėjo, tvarkė pati, nieko
nevargindama, nesiskųsdama
kaskart menkėjančia sveikata.
Dažniau teu audavosi ir rūpin
davosi kitų negandom, apie sa
ve nenorėdama net kalbėti.
Gilus tikėjimas, gilios religinės
mintys jos mėgiamoj skaityti
knygoj „Laužomas kaip duona"
jai teikė nusiraminimą, susitai
kymą su savo lemtimi. Mirtis
Juliją Šaulienę išsivedė iš šios
žemės 1995 m. lapkričio 6 die
nos ankstų rytmetį. Visą lai
dotuvių eigą ji buvo iš anksto su
savo artimaisiais aptarusi. Vis
kas, jos pageidavimu, turėjo bū
ti kuo kukliau — tyliai, dvasin
gai.

„DRAUGO" RĖMĖJAI

50.00 doL Vida Balčiūnaitė
Toliver, Overland Park, KS; Ta
das ir Irena Bukaveckas, Chicago, IL; Ada Sutkuvienė, Homewood, IL;
40.00 doL Sofija Orvidas, Hamilton, Ont., Kanada;
36.00 doL Ona Dainis, Chica
go, IL;
32.00 doL Aloyzas Kuolas, To
ronto, Ont., Kanada;
30.00 doL Valerus Palčiauskas, St. Pete Beach, FL; dr. Va
cys Šaulys, Cbicago, IL: S. Damaftanakaa, Omaha, NE; Maria
Macevičius, Monee, IL; V. J.
Bieliauskas, Ph.D., Cincinnati,
OH; Joana Jovaiša, San Diego,
CA; Bronius ir Gražina Mikė
nas, Woodridge, IL; Kazys Ru
sinąs, Portage, MI; Kazimieras
Paliulis, Waterbury, CT;
20.00 doL J. Kriaučeliūnas,
London, Ont., Kanada; kun. F.
Ant uždaro karsto stovėjo ve Kireilis, Cbicago, IL; John Kaz
lionės nuotrauka, o joje — lauskas, Brockton, MA; A. Klioramus žvilgsnis jos gerame
veide. Aplink — švelnaus raus Lietuvių Tautinėse kapinėse,
vumo rožės, rugiagėlių melsvu salia prieš 9 metus čia palaidoto
ma ir brolvaikio Algio įžiebta jos vyro. Rudeniškas vidudienis
žvakė — auksinis angelas, paly su ore sklandančiu, šalnos pa
dėtas jo žodžiais: „Kur Dievas, kąstu, lapu, Tėvo Antano ramūs
ten meilė".
maldos žodžiai, bičiulių vardu
Lapkričio 9 d. gedulingas šv. tartas paskutinis „sudiev" ir
Mišias aukojo kun. Ant. Saulai- velionės krikšto dukters Vidos
tis,SJ, ir kun. J. Kidykas,SJ, perskaityta.velionės pamėgta
Visų Šventųjų — Šv. Antano pa- šv. Pranciškaus malda. Ramy
rapijos bažnyčioje, kurią velionė bėj ir tyloj .liko Julija čia am
dažnai lankydavo. Nepaprastai žiams ilsėtis...
gražiai duetu giedamomis gies
Pomirtinė jos vardu išsiųsta
mėmis su savo mylima pussese parama Jėzuįtų gimnazijos Lie
re atsisveikino Aldona ir Mari tuvoje bei jų, bibliotekoms nu
jus Prapuoleniai. Po šv. Mišių siųsti jos vyro vertingų knygų
brolvaikiai Algimantas ir An- ir žurnalų rinkiniai neleis jos
gelika tarė jautrius padėkos ir vardui be ženklo išnykti — ji
atsisveikinimo žodžius savo kartos jos kilnų gerumą patyrę
tetai ir globėjai lietuvių ir anglų tautiečiai. Ii bus jai ramu čia,
kalbomis, nes laidotuvėse daly nors ir toli-nuo Tėvynės, Di
vavo ir velionės bendradarbių džiojo Prisikėlimo Įsukti.
amerikiečių.
Sofija Jelionienė
Paskutinioji a.a. Julijos Šau
lienės gvenimo kelionės stotis —

1

rienė, St. Pete Beach, FL: Kot
ryna Bulota, Los Angeles, CA
Balys Sriubas, Michigan City
IN;
15.00 dol. dr. Antanas Belic
kas, Evergreen Park IL; Bro
nius Petrauskas, Burbank, IL
Frances Sose, Chicago, IL: J.
Bartkus, Dearborn Hts, MI;
kun. V. Valkavičius, Norwood
MA; Antanas Balčytis, Chicago,
IL;
12.00 doL Donatas Uogintas,
Oak Lawn, IL;
10.00 doL Antanas Diljonas
Baltimore, MD; M. G. Leskys
Canoga Park, CA; V. Bražėnas,
Bonita Spgs., FL; Ona Skardienė, Euclid, OH; Jonas Pileckis,
Schaumburg, IL; Genovaitė Ma
silionis, Cleveland, OH; Vytau
tas Gavelis, Ph.D., Collinsville
IL; Liudmila Sirutovičius, Chi
cago, FL; Stefa Stols, Hinsdale
IL; Casimira Jankauskas, Day
tona Beach, FL; B. Valiukėnas,
Dearborn Heights, MI; Petronė
lė Vasiliauskas, Hudaon, MA;
Elena Wasilewski, Broadview,
IL.
60.00 dol. G. Baltrušaitis,
Sun City, CA;
55.00 doL Audrius ir Rita Ru
senąs, Worth, IL; Teklė Bogu
sas, So. Boston, MA;
50.00 doL Elena Pečiulis,
Munster, IN; Ray Masiliūnas,
Oak Lawn, IL; Juozas ir Sniegą
Masiulis, Elmhurst, IL; E. Daniliūnas, London, Ont., Kanada;
46.20 dol. Vladas Kezys,
Ancaster, Ont., Kanada;
36.000 dol. Antanas Pasuko
ms, Dearborn Hts., MI;
30.00 doL Vytautas Linartas,

Harbėrt, MI;
25.00 doL Stasys Martišaus
kas, Brockton, MA; Danutė Babarskis, Hickory Hills, IL; Wal
ter Abramikas, Springfield, IL;

PADĖKA

K

PASAUUO LIETUVIŲ CENTRAS, 1491 V127th St., Lemont,
IL 60430, m. 708-257-8787. iirdtngat dėkoja visiems mecenatams
ir aukotojams ui gautą finansine paramą centro išlaikymui ir
tobulinimo*. Jūsų dosnumą vertiname Ir juo didžiuojamės. Aukos
nuraAcHTx«rnx)feoėnJiniųnx)kesc^:Fed.TaxlD3«-M41M2.
"H"

•
AUKOS GAUTOS
1*95 m. SPALIO - GRUODŽIO MĖN.

štai keli trumpi žodžiai apie mūsų terminuota indėlį
(Qukk-Return CD): jūsų pinigai grįš atgal greitai — per
11 mėnesiu! Garantuojame aukšta nuošimtį. Procentai
apskaičiuojami kasdien. Taigi — būkite gudrūs ir
atidarykite terminuoto indėlio (Quick-Return CD)
sąskaita atvykę asmeniškai arba paštu. Daugiau
informacijos gausite paskambinę 1-800—SFB-2651.

Standard Federal Bank
or V)vngs

Buibiing the futurr tvitbyou
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$7,166.00 Gintautas ir Virginia Saufts.
$1t266i66 Antanas ir Zita Kuseliauskas.
$1,066.00 Aldona B. Beinoris-Upsfd*. Stanley ir Ona Budė
jus, Antanas ir Juka Janonis, Irena Krikščiūnas.
$660.66 Algis ir dr. Teresė Kazlauskas. Albinas ir Dana
Kurkulis. Rftymond ir Dolores Petkus, SsJry Undraitis.
$466.66 Martynas ir Dalia Tralas.
$260.00 Raymond ir Ann Btturičius, Van ir dr. Alina Domanskis, Algirdas ir Birut* Jakštys, Lithuanian Mercy Lift, J. ir I.
Makstutis.
$160.66 Vytenis ir Loreta Orybauskas.
$126.66 Algirdas ir Ufija Ptvaronas.
$100.66 Aleksas ir Vena Lauraitis, American Travel Service
Bureau, Rimas ir Nijolė Banys, Stasys J. ir Elena Barat, Rimas
BlinstruDss, Bron* RusteUus Brighton Parko Savininkų Draugija,
Edward ir Bena CirJnsuekas. Dana Elebsrgas, Kazys ir Aldona
Jankauskas, Peter k Irena Kazlauskas, Algirdas ir Vida Kebiinskas, Justinas ir Elena Uaukus, Pranas Jurkus, Lietuvių Verslo
Puoselėjimo draugija, East St. Louis Chapter Utnuantan American
Community, Raymond ir Ragina Ostapas, Raymond E. Paikus,
Zina Pocius, Romualdas ir MHda Povilaitis, Thomas ir Nijole
nemettos, Linas ir Daka Sadauskas, Donatas k Daina Siliūnas,
Raymond A ir D. Stonys, Algirdas k Laima Stepams, Algis ir
Violeta Strikas. Vito V. ir Ragina G. Vai, Henry ir Ramoną Vsliulis, Vytautas Vygantas.
$66.66 Augustinas ir Marija Laucis.
$66.66 V. Dubinskas, Antanas k Terese Kucys, Domas ir
Rasa Lapkus, Bruno ir Ragina Latoža, Henris ir Nona Laucius,
Irena Mickus, Joseph P. Miketsms, Kazys Račiūnas. Jonas ir
Laima Šalčius, Vytenis J. ir Sofija Statkus, Kostas ir Nijolė
$66.66 Zigmas ir Maria Dattos, Vytas ir Stena Paulionis.
Bron* ir Stasys Stravinskis, Jonas Tamulis.
$26.66 Peter Iron ir Petiooele Jokubka, Gražina Kenter.
Romas ir Gerirude Shatas, Mečys ir Pranutė Skruodys, Alfonsas
ir PaJrnyra SnarsMs. Daina Variakojis, Regina Villamas-Vilkutaitts.
S^.OOAntar^IrActeieneirnjėsire.OtntaratirMareDe^a,
Sssčttnas.
$16.66 Kazė VaičaNunas.
$16.66 Ir wa#HM, Paui P. Baros, Danielius ir JuHs Liutikas,
Ray ir Dana MorvsJeaa, Anthony Ordino, Peter Edmund ir Kris
tina Razma, Frank Sapamis, Edward ir MarceSe VaJeeka, Bron*
Fekss. Vytautas ir Aldona Čepėnas.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. vasario mėn. 15 d.
A. Sprindys, Deltona, FL; Juo
zas Jasinevičius, Euclid, OH;
Irena Čade, Amherst, MA; K.
Marcinkevičius, U n i v e r s i t y
Hts., OH; Gražina Dedela, Ber
wyn, IL;
20.00 doL M. Barauskienė,
Los Angeles, CA; V. ir L. Ziaugra, Roslindale, MA; Stasė Bal
sevičius, Ponte Vedra, FL; Vik
toras Veselka, Livonia, MI;
16.00 doL Petras Mikšys, Leicester, MA; Valerija Spirikaitienė, Euclid, OH; Rimtis TallatKelpša, Peoria, IL; John B. Be
dulskis, Ingleside, IL;
10.00 doL Vacys Stepsys, Sudbury, Ont., Kanada; Vladas
Lendraitis, Centerville, MA; J.
Miltenis, Hamilton, Ont., Kana
da; Marija Grabauskas, Chica
go, IL; Birutė Svera, Bloomfield
Hills, MI; J. Rugelis, Maywood,
IL; Lietuvių Teniso klubas (per
Joną Variakojį), Vernon Hills,
IL.
55.00 dol. Bronė Kazlauskas,
Chicago, IL;
40.00 doL Jadvyga Jurkūnas,
Ottawa, Ont., Kanada;

30.00 dol. Kazys Kazlauskas.
Gurnee, IL: Y. Leleiva. Rich
mond, Hill, N Y;
25.00 dol. Algis Tamošiūnas.
La Grange. IL; B. Neverauskas.
Sterling Hts., MI: Bronė Navic
kas, Lemont, IL: Jonas Indriū
nas, Roselle, IL; Birutė Sekmakas, St. Pete Beach, FL:
20.00 dol. Irena Valiulis. Beverly Shores. IN: Genovaitė Dir
zys, Woodhaven, NY; Salomėja
Duobienė, N"orwcod, MA; Jonas
Antanaitis, Hot Springs, AR
Juozas Juška, Stuart, FL, Mon:
ka Vosylius, Rochester, NY: S
M. Jameikis, Chicago, IL: Feli
cija Skrinskas, Weston, Ont
Kanada; Mykolas Biknaitis
Santa Monica, CA; Z. Katiliškis
Lemont, IL; Dalia Augūnas, Ju
piter, FL;
15.00 dol. Regina Raubertai
tė, Philadelphia, PA; Salomėja
Idzelis, Cleveland. OH; John
Mildažis, North Palm Beach.
FL;
Kiekviena auka yra gyvy
b ė s lašas „Draugo" ateičiai.
Dėkojame visiems rėmėjams!

A.tA.
MOKYT. BRONISLAVA
PRAPUOLENIENĖ
Jurgelevičiūtė
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1996 m. vasario 12 d., 9 vai. vakaro, sulaukusi 79
metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: sūnus Donatas, anūkai — Tomas ir Jonas
su žmona Rita, brolis dr. Vytas Jurgelevičius-Jay su žmona
Onute ir jų vaikai su šeimomis; taip pat daug sūnėnų ir
dukterėčių.
Velionė buvo žmona a.a. Augustino.
Velionė buvo ilgametė Kr. Donelaičio lituanistines mo
kyklos mokytoja ir Marąuette Parko lituanistines mokyklos
vedėja.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 15 d. nuo 3 iki
9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose. 11028 S. Southwest
Hwy., Palos Hills, IL.
Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 16 d. Iš laidojimo
namų 8:45 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnus, anūkai, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons (David Gaidas. Jr.
Funeral director). Tel. 708-974-4410.

A.tA.
KLEMENSAS ŠUKYS
Po trumpos ligos mirė š.m. vasario 6 d. savo namuose.
Palaidotas vasario 8 d. Mount Olivet kapinėse, Kewanee. IL
Gimė Lietuvoje 1920 m. rugsėjo 1 d I JAV atvyko 1957
m. Vedė Liliją Krapavickaitę 1959 m ir apsigyveno
Philadelpia, PA. Vėliau persikėlė į Lemont. IL. o 1994 m iš
vyko į Kewanee, IL.
Liko: nuliūdusi žmona, giminės JAV-bėse ir Lietu
voje.

1 9 9 6 m . s a u s i o m ė n . a t m i n i m u i už mirusius
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI"
aukojo:
s.e. Vito lereMo etm.; Margaret Šerelis — $50 00:
a.a. Petro Skėrio etm. (šešerių metų mirties sukaktis):
Kazimiera škėrienė — $100.00;
e.s. Jeninoe VaMofcuvfenee etm.: Matas Baukys.
Vytautas Varys — $20.00;
a.a. Elenos NauJokaMenes atm. (papildomai): Rima
Bačanskas — $40.00 (iš viso — $300.00):
e.s. Memos Albinos čopenlenes atm.: dr Ina Užgiriene — $50.00;
a.a. Aleksandros Ir Juozo Morkūnų atm. (papil
domai): Ardley ir Isobel Elliott per Daną Kaunienę — $25 00
(iš viso — $330.00);
e.s. MarIJoe KeroMonss atm.: Mr & Mrs. Joseph
Deuparas, Aldona ir Ramojus Vaičiai, Vlada ir Alfonsas
Pargauskai — $125.00;
a.e. AMno lubnslo atm.: Alfonsas Rimbą — $10 00.
s.e. Stasio Reucklno atm.; J. ir A Gnnai. A Viržintaitė. B. Būdienė, J. ir I. Polikaičiai. Z Pocienė B Razminienė, D. Hginytė, V. ir L. Soliūnai, P. ir J. Gruodžiai. A
ir D. Misiuliai, J. Ambrizas. J. ir G. Končiai. B Navickiene
F. ir A. Valaičiai — $260.00.
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai
dėkojame už aukas. „Lietuvos Vaikų Viltis" padeda nega
luojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveikti
Lietuvos vaikams.
„Lietuvos Vaikų Viltis"
2711 W. 71st St., Chicago. IL 60629

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. vasario mėn. 15 d.

DANTISTO NUOTYKIAI
Vasario 7 d. popietėje „Sek
lyčioje" susirinko nemažas skai
čius vyresniųjų, jų tarpe ir dr.
Ragas. Prelegentu buvo pa
kviestas dr. Romualdas Povilai
tis.

SU

PACIENTAIS

Pirmiausiai jis pagyrė „Sekly
čią" ir joje vykstančias progra
mas. kurios vyresniesiems
teikia daug dvasinio pasitenki
nimo. Po to prisipažino, kad čia
„Sietuvos" skautininkių ir
Dr. Gediminą* Balukas yra
nekalbėsiąs dantų sveikatos
vyr. skaučių draugovės sueiga vienas Lietuvių fondo inicia
klausimais. Jisai pateikė kele
penktadieni, vasario 23 d., 7 v.v. torių ir nuo pat LF organi
Programų vadovė Elena Siru
vyks Lietuvių centre, Lemonte. zavimo pradžios buvęs dr. An tienė maloniai pristatė daktarą, tą įdomesnių pergyventų nuo
Kun A. Paliokas, SJ, praves tano Razmos „dešinioji ranka", kuris išdirbo 33 metus ir turėjo tykių su savo pacientais.
Lietuviai labai geri žmonės,
susimąstymą ir bus paminėta tačiau jis nebuvo paminėtas daug ką apie savo profesiją
Vasario 16-toji. Visos sesės ir straipsnyje — „Negalima klas papasakoti. Jo paskaitos tema pradėjo savo paskaitą. Nors kai
kurie skundėsi, kad per bran
svečiai kviečiami dalyvauti.
toti istorijos" („Draugas", 1996 — „Žvilgsnis į praeitį".
giai kainuoja dantų gydymas,
m. vasario 3 d.). Dr. Balukas
nes Vokietijoj jie buvo pripratę
minimas po nuotrauka, bet jo
Lietuvos
vyčių
36
k
u
o
p
o
s
susilaukti
dantistų patarna
Standard Federal b a n k a s pavardė praleista LF iniciatorių
mėnesinis susirinkimas bus va vimo už keletą cigarečių, o čia
sąraše.
Straipsnio
autorius
už
tai
kiekvienais metais pamini Lie
sario 19 d , pirmadienį, 7:30 vai. jau reikėjo mokėti doleriais.
tuvos Nepriklausomybės šven atsiprašo.
vak., Nekalto Prasidėjimo pa Dantų gydymas — nelengva
ta. Vasario 16-tąją. Šiemet,
rapijos mokyklos salėje. Įėjimas profesija, reikalaujanti daug
švenčiant 78-tąją sukaktį nuo
Vasario 18 d., sekmadienį, iš 4420 S. Fairfield gatvės. Po kantrybės, norint įtikti pacien
Lietuvos nepriklausomybės pa
2:30
vai. po pietų Balzeko lietu susirinkimo bus vaišės ir laiko tams, kurie per daug tikisi iš
skelbimo 1918 metais, Standard
vių
kultūros
muziejuje įvyks dr. pabendrauti. Kun. Fabijonas P. daktaro. O pacientų tarpe pasi
Federal banko trys įstaigos, vei
Jono
Adomavičiaus
dailės ko Kereilis atliks Dvasios vado taiko ir tikrų keistuolių, ir nesą
kiančios Čikagoje: 4192 S. Ar
Lietuvos nepriklausomu TV ir radijo stočių savininkai bei direktoriai susitikę su čikagiškiais
pareigas. Kuopos pirmininkė žiningų. Vienas pacientas vietoj
cher Ave., 2555 W. 45th Str. ir lekcijos parodos atidarymas. Pa
spaudos ir radijo darbuotojais. Priekyje iš kairės: Raimunda* Lapas, Remigijus Mikšys, Vytautas
Sofija
Žukaitė
kviečia
visus
na
užmokesčio trumpai pareiškė:
6141 S Archer Ave., vaišins rodoje anksčiau visuomenei
Kvietkauskas, Vitalijus Zaikauskas: II ei!: Ramunė Zdanevitiūtė, Zuzana Juškevičienė, Zita
rius atvykti ir atsivežti savo „Mano mama tau užmokės", ir
Sarokiene. Marius Lukošiūnas. Ramunė Malinauskiene, Gintautas Babravičius, Stanley Bslafcsą
klientus kava ir tradiciniais nematyti Varno, Galdiko, Petdraugus, naujus svečius, kurie išmovė pro duris. O jis pats buvo
Jr., Hubertas Grušnys, Jūrate Jasiūnienė, Edmundas Jasiūnas, Henrikas Žukausku.
lietuviškais lašiniuočiais vasa rikonio, dailininkų iš Lietuvos
domisi Lietuvos vyčių veikla. jau apie 45 metų amžiaus.
paveikslai.
Visi
kviečiami!
rio 16 d. Bankas Lietuvos Nepri
Salomėja Daulienė pasirūpins Aišku, jokia mama nepasirodė.
klausomybės šventės proga yra
S V A R B U S SUSIRINKIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės Kitas pacientas atėjo gerokai
LIETUVOS RADIJO, TELEVIZIJOS
išstatęs tautiniais drabužiais
šventės paminėjimui. Kadangi įkaušęs ir, kol daktaras ruošėsi
Vytauto
Didžiojo
šaulių
papuoštų lėlių rinkinį (Archer &
DARBUOTOJŲ IR ČIKAGOS SPAUDOS
Mėnesinis Marąuette Parko
Nekalto Prasidėjimo parapija jį pradėti gydyti, žiūri, kad jis
Sacramento įstaigoje). Lėlės rinktinės Čikagoje užgavėninių
INFORMACIJOS ŽMONIŲ SUSITIKIMAS
vasario 17-18 d ruošia Mar jau miega užčiaupęs burną. Dar Lietuvių namų savininkų drau
buvo sukurtos 1992 m. įvyku blynų vaišės bus šį sekmadienį,
gijos
susirinkimas
šaukiamas
šį
di-Gras,
į
jos
darbus
yra
įsijungę
kitas, neva „biznierius", taip
sios Lietuvių tautinių šokių vasario 18 d., 12 vai. Šaulių
Southern, IL, universiteto va
Svečiai turėjo malonią progą
ir vyčiai, kurie visuomet laisvai pasijuto, kad užsirūkė penktadienį, vasario 16 d., 7 vai.
šventės proga, o banke bus iš salėje. Visi šauliai ir svečiai
dovybė
buvo porai savaičių ne tik susitikti, susipažinti prie
vak.,
Švč.
M.
Marijos
Gimimo
stengiasi padėti savo parapijai. cigaretę ir pripūtė dūmų visą
maloniai
kviečiami
atsilankyti.
s t a t y t o s iki vasario mėn.
parapijos salėje. Susirinkime iškvietusi Lietuvos radijo, tele vaisių stalo, bet ir pasigrožėti
Mary Kinčienė vadovaus pa kambarį.
pabaigos. Kaip žinome, Stan
bus ypatingu būdu prisiminta ir vizijos stočių savininkus bei dar Čikagos nakties panorama. Iš
J o n a s Andriulis, buvęs To grindinei virtuvei, kur bus
dard Federal bankas įkurtas
Lietuvos Nepriklausomybės buotojus susipažinti su Ameri St. Balzeko buto, esančio 87-taTurėjęs
daktaras
nuotykių
ir
lietuviškų pietų ir kitokių patie
1909 na. Justino Mackiewich, ronto lituanistinės mokyklos
šventė. Į susirinkimą kviečiami kos stočių darbu, technika. me aukšte žemyn žvelgiant,
su
moterimis
pacientėmis,
bet
kalų,
o
kuopos
pirmininkė
Sr., kuris iš Lietuvos į JAV at vedėjas ir „Tėviškės žiburių"
ne tik draugijos nariai, bet ir Atvyko devyni asmenys: Marius milžinas miestas paskendęs
vis
dėlto
nė
viena
nuo
„skaus
„Scottie"
aprūpins
dar
ir
vyko, būdamas paauglio metų. redaktorius, dalyvaus Pabaltijo
apylinkės gyventojai, nes bus Lukošiūnas, Vilniaus žurnalis šviesų jūroje, gražu, įspūdinga.
mo"'
neapalpo.
O
su
vyrais
jau
kioską.
universiteto, įkurto Vokietijoje,
Šiuo metu bankas turi 14 padą
diskutuojami
labai visiems tikos instituto direktorius, Vita Šioje gražioje aplinkoje greit
buvo
kitaip.
Tačiau
jis
buvęs
Kovo 3 d., sekmadienį, 36
Hnių ir netoli 2 milijardų 50-ties metų nuo įkūrimo minė
lietuviams
svarbūs
reikalai, Serokienė — Baltijos televizijos užsimezgė svečių individualūs
toks laimingas, kad neteko
dolerių kapitalą, o institucijai jime ir kalbės apie universiteto vyčių kuopa pasirūpins narių
ypač
Lietuvos
Generalinio
gar direktorė, Vytautas Kviet pokalbiai. Svečiai buvo „bom
šauktis greitosios pagalbos, kad
vadovauja įkūrėjo vaikaitis Da- organizacinę veiklą. Minėjimas suvažiavimu, švenčiant Šv. Ka
kauskas — Vilniaus televizijos barduoti" visa gausa klausimų.
bės
konsulato
tolimesnis
liki
ligonį
nugabentų
į
ligoninę.
vid Mackiewich, kuris visuomet ruošiamas kovo 17 d , 3 vai. p.p., zimiero šventę. Mišios bus 10
savininkas, direktorius, Henri Pirmasis — bankų krizės
mas.
Kaip
jau,
be
abejo,
visi
Taip
pat
netekę
nė
patekti
į
yi a jautrus lietuviškiems reika Čikagoje, Jaunimo centre. Apie vai. Nekalto Prasidėjimo bažny
kas Žukauskas — Kauno TV reikalas, kodėl tie bankai
pastebėjo,
pastarosiomis
die
teismą
pasibylinėti,
apkaltinus
lą ms ir pasiskubina su dosnia dalyvavimą prašome pranešti čioje, o pietūs — tuoj po Mišių.
direktorius,
Hubertas Grušnys bankrutuoja, kokios priežastys,
nomis
Čikagos
amerikiečių
žijį
kuo
nors.
Tik
kai
kurie
auka. kai tik atsiranda rimtas Pranui Jurkui, 161 S. Villa Ave. Rezervacijoms skambinti Ann
—
radijo
stoties
M. I savininkas kas kaltas? Atsakyta, kad ne
niasklaida
—
spauda
ir
radijas
pacientai
ėmę
jį
mokyti,
ką
reikalas. Standard Federal ban Elmhurst, IL, tel. 708-834-2906, Mane Kassel, tel. 708-910-5045
ir
direktorius,
Ramunė
Mali buvo reikiamo, aiškaus valsty
—
buvo
gan
giliai
įsijungusi
į
daryti
ir
kaip
daryti
Dr.
R.
Po
arba Teresei Stroliai 708kas Vasario 16-tąją švenčia, pri fax 708-834-9642.
vilaitis apgailėjo, kad persikėlus konsulato uždarymo klausimą, nauskienė — LMT reikalų sky bės įstatymo, banko kūrimo ir
687-1430.
simindamas savo įkūrėjo meilę
gyventi toliau už miesto, ne o, paskelbus jo veiklos tęsimo riaus direktorė, dailininkas investitoriaus kapitalo ap
. iimai tėvų žemei — Lietuvai.
tekęs
daug gerų pacientų, ku datą, vėl per radiją buvo Gintautas Balčiūnas — radijo saugos. Be to, bankininkams
Šį sekn adienį, vasario 18 d.
Čikagos ateitininkų sen
pranešta, kad konsulatas centro bendrovės dalininkas ir trūko bankininkystės žinių, o
riems
per toli atvykti pas jį.
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa draugių susirinkimas įvyks
vedėjas, Remigijus Mikšys — neretai ir moralinės atsakomy
Dr. Vainutis K. Vaitkevi rapijoje per 10 vai. r. lietuviškas Ateitininkų namuose sekma
Po to buvo pateikta keletas atidaromas nuo vasario 20 d.
Vilniaus
J. P. generalinis ve bės. Kaip Lietuvos spauda rašo,
Tačiau
problema
dar
neišspręs
čius, Pleasant Ridge, IL, už šv. Mišias bus paminėta Lietu dienį, kovo 10 d., 10 vai. r. (po klausimų. Dr. R. Povilaitis atsa
dėjas.
Šie
asmenys, pakeliui į bankus kūrė, steigė kas tik
ta,
nes
konsulato
—
garbės
ar
..Draugo" kalėdines atvirutes ir vos Nepriklausomybės šventė. 9 vai. šv. Mišių pal. J. Matu kydamas pabrėžė, kad dantis
namus,
buvo
St. Balzeko pa norėjo: buvę nomenklatūri
tarnybinio
—
veikla
priklauso
kalendorių, paaukojo 100 dol. Ta proga parapijos klebonas An- laičio misijoje, Lemonte). Dr. reikia valyti bent kartą metuose
kviesti
pas
jį
paviešėti
ir susi ninkai, šoferiai, aludininkai ir
nuo
Lietuvos
ministerijos
Gerbiamas daktaras, padė thony Puchenski leido antrąją Edmondas Saliklis praves pas daktarą nuo kalkių, kurios
tikti
su
Čikagos
lietuvių
spau- kiti panašus asmenys. Tad ką
biudžeto
ir
lėšų
šiam
tikslui
sky
damas ligoniams jų sunkiose rinkliavą Lietuvių Bendruome pašnekesį — kaip mes galime gadina dantų emalę. Ne visi
dos-informcijos
žmonėmis.
veikė Seimas, kur buvo vyriau
rimo.
Tad
į
susirinkimą
pirma
valandose, nepamiršta mūsų nės reikalams. Kadangi dėl Už naudoti misticizmą atnaujinti tam yra linkę, dėl to per anksti
Nepaisant
tos
dienos
itin
šalto
sybė? Na, o užklausus apie
dienį
pakviesti:
Lietuvos
am
dienraščio, ne pirmą kartą jį gavėnių renginių (Mardi-Gras) savo katalikišką gyvenimą. sugadina savo dantis. Jis iš
oro
ir
vėlyvo
renginio
meto,
mazutą, kurą, gabenamą iš
basadorius
JAV
dr.
Alfonsas
dosniai apdovanojęs. Didžiuo parapijos salėje nebus oficialaus Taip pat bus svarstomi skyriaus aiškino, kad Lietuvoje žodis
dalyvavo
ir
keli
vietiniai:
Ed
tolimos
Pietų Amerikos, gautas
Eidintas,
JAV
Kongreso
atsto
jamės jo dėmesiu mūsų dienraš minėjimo, vietiniai lietuviai veiklos einamieji reikalai.
„dantistas" nebevartojamas,
mundas
Jasiūnas
—
„Lietuvių
atsakymas,
kad to pagrindas
vas
Bobby
Rush
(D-l),
Cook
ap
čiui, malonu jausti jo pagalbą, prašomi gausiai susirinkti į 10
vartojamas „stomatologas".
balso"
redaktorius,
žmona
Jū
yra
Lietuvos
pastangos
atsiplėš
skrities
prezidentas
John
Stroesame labai dėkingi už gautą vai. Mišias ir dosniai aukoti lie
„Stoma" graikiškai reiškia bur
Dr. Juozo Girniaus prisimiratė
—
ALTo
darbuotoja,
ti
nuo
Rytų,
žvelgti
į
Vakarus,
ger,
Jr,
Cook
apskrities
„comdovaną.
na, tad nebėra nė odontologijos,
tuvybės reikalams.
nimą-paminėjimą ruošia Fron
missioner Joseph Moreno (D-7), Zuzana Juškevičienė ir Danas siekiant prekiauti su pa
o tik stomatologija.
to bičiuliai ir Ateitininkų
taip pat John P. Daley (D-ll), Lapkus — spaudos darbuotojai, tikimais, sąžiningais versli
Visus tuos savo pergyvenimus apylinkės atstovas Virgil Jonės Raimundas Lapas, radijo prog ninkais ir bendrovėmis. O dėl
federacija balandžio 14 d., 3 vai.
jisai
perteikė su gera humoro (D-15) ir kiti svarbūs asmenys. ramų transliatorius (transliuoja mazuto ekologinės švaros, yra
p.p., Jaunimo centre.
doze, todėl, jam pabaigus, visi il Po susirinkimo bus kava ir kultūrines, politines žinias vie apsispręsta statyti mazuto sva
gai plojo. O jisai atsidėkodamas
Spaudos konferencija s u įteikė programų vedėjai savo pa užkandžiai. Daugiau informa tos ir Lietuvos, programų pava rinimo stotį.
Gediminu Vagnoriumi ruošia ties rankų darbo dovanėlę, rožės cijų teikia Joe Kulys 778-7508 dinimai net keli: „Versmė",
Pasikalbėjus su svečiais iš
„Vairas", „Žemė R. Proma vasario 26, pirmadienį, 3 žiedą iš spalvoto stiklo ir iš vie arba „pager 740-8931.
Lietuvos,
susidarė labai tei
duction") ir šių programų
vai. p.p., „Draugo" pastato an los išlankstytą žodį „Seklyčia".
giamas
įspūdis.
Lietuva turi
pranešėja Ramunė Zdanavičiū
trame aukšte. Kviečiami visi
Kun. Kazimieras Ambra
rimtų
profesionalų,
verslininkų,
E. Sirutienė nuoširdžiai dėko
lietuviai žurnalistai, radijo, TV jo prelegentui, kvietė visus pa sas, SJ, iš Montreal, Canada, tė. Žurnalistų susitikimas, pa kurie jaučia tautinę, valstybinę
darbuotojai. Atskiri pakvieti silikti pietų ir dar ilgiau pa vadovaus Gavėnios laikotarpio bendravimas įvyko sausio 30 d. atsakomybę ir yra pasiryžę
St. Balzeko bute, Čikagos
mai nebus siunčiami. Apie daly bendrauti.
susikaupimui, ruošiamam Atei
veikti už šviesesnę bei laimin
vidurmiestv.
vavimą prašoma pranešti Indrei
gesnę-Lietuvos ateitį.
Apol. P. Bagdonus tininkų namuose kovo 16 d.
Tijūnėlienei, tel. 847-537-7949
Spauda, radijas, televizija,
arba 847-541-3702.
visa informacinė žinyba, tai pati
didžioji pasaulio galybė! Ji
x TRANSPAK
praneša:
verčia iš kėdžių ne tik nesą
„Beveik tris mėnesius mokesčių
žiningus politikus, valdininkus,
inspekcija, tikrinusi 'Lietuvos
dagoginio ht. instituto, veikiančio Jaunimo centre, studentai kalėdiniame ryto' bendrovės penkerių metų
bet ir karalius iš sostų. Tad
pobūvyje pernai gruodžio 16 d. JC kavinėje.
žinybos darbuotojai, svečiai iš
veiklą, nustatė, kad dienraštis
Nuotr Zigmo Degučio
Lietuvos, ir buvo pakviesti
462,691 litų per daug sumokėjęs
.Jungti bėgius" — vesti akciją
valstybės
mokesčių".
Pinigai,
x Eleonoros ir Aleksandro
x Clevelando Maldos būre
už
Lietuvos žmogaus dvasinį at
siuntiniai
ir
komercinės
siun
Marčiulionių kūrybos apžval lis jau treti metai remia našlai
statymą. Taip pat buvo trumpai
gine paroda atidaroma Vasario tį Lietuvoje, per Albiną Petu- tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
painformuoti apie išeivijos
>:ikios;os proga, penkta kauskienę, atsiųsdami kas mė TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
kultūrines pastangas, ALTo
dienį, vasario 16 d. 7 vai. va nesį po $20. Dėkojame! „Lietu Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
politinę veiklą ir pakviesti at
(sk)
karo, punktualiai. M. K. Čiur vos Našlaičių globos" komi
vykti į 10-tąją tautinių šokių
lionio galerijoje. Jaunimo cent tetas, 2711W. 71 St., Chicago,
šventę, įvyksiančią liepos 5 d.
x
Arūnas
Gasparaitis,
Elmre Parodoje eksponuojami kera IL 60629.
wood
Park
IL,
atsiuntė
$150
—
mikos, skulptūros, tapybos darC,kagoje
(sk) Lietuvos našlaičio metinį globos
Z. Juškevičienė
autorių sukurti per 50
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos
meto. Maloniai kviečiame visus
x Gediminas Vagnorius
Algimantas Mogenis, Quicy,
Našlaičių globos" komitetas.
atsilankyti.
kalbės „Saulutės" Atviro žodžio
IL,
siųsdamas „Draugo" laik
'sk)
(sk) forume sekmadienį, vasario 25
raščio prenumeratos mokestį, jį
a. U i a.a. Joną J a n k a u s k ą
x NAMAMS PIRKTI PA d., 12.-00 vai. p.p. (po 11:00 vai.
vėl apdovanojo 400 dol. Supras
Mišių)
Pasaulio
lietuvių
centro
šv.
Mišios bus atnašaujamos
SKOLOS duodamos mažais mė
damas dienraščio reikime
nesiniais įmokejimais ir pri Lemonte didžiojoje salėje. „Sau sekmadienį, vasario 18 d. 10
lietuviams, jis visuomet
einamais nuošimčiais. Kreipki- lutė", Lietuvos vaikų globos v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
nemažomis aukomis jam pade
»es j Mutual Federal Savings, būrelis, kviečia visus atvykti ir Velionio draugai prašomi daly
da. Smagu žinoti, kad dienraš
2212 West Cermak Road - po pranešimo duoti prelegentui vauti Mišiose ir prisiminti a.a.
tis turi nuoširdų draugą ir nėra
< ka^os Lietuviu motom klubo 1996 m valdvba Iš kairi-;- protokolu sekretore Hamet Kamin Ka
taiklių, aktualių klausimų.
Joną maldoje.
tel. (312. 847-7747.
užmirštas. Esame labai dėkin
minskiene \i<\ Ruth HofTman. pirmimnk.- Sof'ja Žukaite vicrnirm FYanciška Simanoniene. na
(sk)
riu sek r Rernire Neherie/.iene ir korespondencijų sekr Irena Kurhbindrr
(sk)
gi už pagalbą.
(sk)
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