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Mažeikių Naftos vadovai
atmeta kaltinimus
kontrabanda

Anot Tarptautinio Valiutos
Fondo, Lietuvos bankų
padėtis gerėja
Vilnius, vasario 28 d. (AGEP)
— Tarptautinis Valiutos fondas
(TVF) mano, kad padėtis Lie
tuvos bankininkystėje gerėja,
tačiau pataria imtis kuo sku
besnių veiksmų klientų ir indė
lininkų pasitikėjimui atgauti.
Tokią nuomone išsakė TVF II-jo
Europos departamento direkto
rius John Odling Smee ir TVF
atstovas Lietuvoje Domenico
Fanizza. Antradieni jie susitiko
su Lietuvos Banko valdytoju
Reinoldijumi Šarkinu bei kitais
banko vadovais.
John Smee atvyko į Vilnių iš
Rygos antradieni trijų dienų
vizito. Tai eilinis TVF atstovo
vizitas, nesusijęs su pasikei
timais Lietuvos vyriausybėje.
Antradienį Smee susitiko su
prezidentu Algirdu Brazausku,
ministru pirmininku Mindaugu
Stankevičiumi, o trečiadienį
susitinka su įvairių Seimo
frakcijų nariais.
Lietuvos Banko vadovai ir
TVF atstovai aptarė Lietuvos
Akcinio Inovacinio Banko
(LAIB) ir Litimpeks banko veik
los atnaujinimą, „Aurabanko"
ir Vakarų Banko reorganiza
vimą, praneša Lietuvos Banko
atstovė spaudai.

TVF pareigūnas pritarė Rei
noldijaus Šarkino nuostatai, jog
bankų problemos turi būti
sprendžiamos kuo mažiausiomis
sąnaudomis, kad tai kuo mažiau
kainuotų valstybei ir gyven
tojams.
Kaip jau pranešta, Litimpeks
bankui leista atnaujinti atsi
skaitymus litais, deramasi su
Europos Rekonstrukcijos ir Plėt
ros Banku dėl investicijų į
Vakarų Banką. Tačiau LAIB
veiklos atnaujinimo programa
kol kas nevertinama kaip reali
galimybė atnaujinti šio banko
darbą.
Visų trijų bankų akcininkų
susirinkimai įvyks kovo 15
dieną. Juose turi būti nutarta
sumažinti bankų akcinį kapita
lą jų nuostolių suma, o naujo
kapitalo turės įnešti tie patys
akcininkai arba nauji inves
tuotojai.
Be to, TVF atstovai mano, jog
Lietuvos prezidento siūlomos
Lito patikimumo įstatymo pa
taisos padidintų pasitikėjimą
šalies finansų sistema. Jei
pataisos bus priimtos, jos
įtvirtins nuostatą, kad lito ir
JAV dolerio santykis nebus keičiams kelerius metus.

Naujoji vyriausybė nekeis
programos

Šiemet Sausio 13-osioe aukų paminėjimo iškilmes vyko giliai apsnigtose Antakalnio kapinėse
Vilniuje.
Nuotr. V. Guleviči aus „Atgimime"

Lietuva ir toliau biudžeto
deficitą dengs skolindamas!
Vilnius, vasario 27 d. (AGEP)
— Vyriausybė suteikė teisę Fi
nansų ministerijai šiais metais
skolintis vidaus ir užsienio rin
kose, imant paskolas litais ar
užsienio valiuta bei išleidžiant
vyriausybės vertybinius popie
rius. Lėšos bus naudojamos
valstybės biudžeto deficitui
finansuoti. Šių metų biudžeto
deficitas yra apie 650 milijonų
litų.
Finansų ministras įgaliotas
derėtis dėl paskolų sąlygų ir
pasirašyti atitinkamus doku
mentus. Ministrui taip pat su
teikti įgaliojimai nustatyti
išleidžiamų valstybės vertybi
nių popierių sąlygas bei derėtis
su užsienio bendrovėmis dėl Lie
tuvos tarptautinio kredito pati
kimumo nustatymo.
Pernai Lietuva išleido pirmąją
valstybinių vertybinių popierių
emisiją JAV doleriais, kurią,
tarpininkaujant Japonijos in
vesticijų bankui „Nomura Inter-

Šiais metais Lietuva norėtų
dar pirmajame metų ketvirtyje
parduoti vertybinių popierių už
national plc", pardavė gruodžio 25 milijonus dolerių, o metų
11 dieną. Lietuva pasižadėjo 60 viduryje ir vėliau — dar dau
milijonų dolerių vertės bonus už giau. Dėl tarpininkavimo dera
10% metinių palūkanų išpirkti masi su keliomis užsienio bend
rovėmis.
po dvejų metų.

mone, nebuvo bloga.
Vienas iš svarbiausių septin
tos vyriausybės tikslų — padi
dinti ekonominį šalies aktyvu
mą, tam pritraukiant investici
jas ir iš užsienio, ir iš Lietuvos.
Premjero nuomone, reikia suda
ryti vienodas sąlygas smulkiam
verslui ir stambioms pramonės
įmonėms, atverti kelią tikrai
konkurencijai ir per ją skatinti
gamybą.
Paklaustas apie užsienio
skolas, jis pasakė, kad Lietuvos
skolinimosi politika yra per
daug dramatizuojama. Palygi
nus Lietuvos skolas su Veng
Atidaryti nauji
rijos, Čekijos, Slovakijos ar Len
Moterų partija
kijos skolomis, Lietuva atrodo universiteto pastatai
daug geriau. Tačiau reikia
dalyvaus Seimo
Vilnius, vasario 28 d. (Elta) siekti, kad skolintos lėšos
Klaipėdoje iškilmingai atida
rinkimuose
daugiausia būtų skiriamos in
rytas pirmasis universitetinio
Vilnius, vasario 26 d. (Elta) — vesticijoms, o ne pravalgymui. miestelio korpusas. Miestelis
,,Šiuo metu Lietuvos Moterų
kuriamas Klaipėdos univer
Partijoje yra 1,130 narių. Tai
sitetui perduotose kareivinėse,
beveik tris kartus daugiau nei
Suimtas didžiausią rekonstruojant šį pseudogotiprieš metus, kai buvo įkurta
kmio stiliaus pastatų komp
kyšį paėmęs
mūsų partija", pareiškė Lietu
leksą, pastatytą šio šimtmečio
vos Moterų partijos pirmininkė,
bankininkas
pradžioje.
buvusi premjerė Kazimiera
Atnaujintame keturių aukštų
Vilnius, vasario 27 d. (AGEP)
Prunskienė Vilniuje šeštadienį
korpuse
įsikūrė Klaipėdos uni
įvykusiame Antrame partijos — Pirmadienį Lietuvos Genera
versiteto
rektoratas ir gamtos
linė prokuratūra davė leidimą
suvažiavime.
mokslų
fakultetas.
Įkurtuvės
suimti
bankrutavusios
banko
Pasak pirmininkės, nors ši
sutapo
su
universiteto
penkerių
„Lietuvos
verslas"
administra
partija dar neturi konkretaus
metų
sukaktimi.
torių
Antaną
Vytautą
Stankevi
kandidačių sąrašo, tačiau jau
Universiteto rektoratą, profe
apsisprendė dalyvauti rinki čių, pranešė prokuratūros spau
dos atstovas. Valstybės sau sūrą, dėstytojus ir studentus
muose j Seimą.
Suvažiavime priimtas pareiš gumo departamento bei Gene pasveikino prezidentas Algirdas
kimas dėl šalies ekonominės ir ralinės prokuratūros pareigūnai Brazauskas. „Daugelį kartų
socialinės padėties. Suvažia A. V. Stankevičių sulaikė šeš teko važiuoti pro šį kareivinių
vimas konstatavo, kad Lietuvos tadienį už didelio kyšio paėmi miestelį", pasakė jis. „Atrodo,
dar visai neseniai sunku buvo
ekonomija pergyvena didele kri mą.
Banko administratorius buvo ir įsivaizduoti, kad šiuose pa
ze, pradėtos reformos yra įstri
gusios, nėra palankių prielaidų sulaikytas savo kabinete su statuose įsikurs Klaipėdos uni
įkalčiais — it vieno verslininko versitetas — svarbus daugiaproverslui plėtoti.
Motery partija ragina kuo išreikalautais 11,000 dolerių. filinis mokslo centras, kuriame
greičiau įveikti bankų sistemos Tai yra didžiausias Lietuvoje be tradicinių universitetinių
krize, sutvarkyti mokesčių sis teisėsaugininkų išaiškintas ky specialybių rengiami jūrinių
profesijų, taip pat skandinavų
temą, mažinti vykdomosios val šis.
kalbų specialistai. Tikiuosi, kad
Verslininkas
buvo
prievartau
džios kišimąsi į ūkinius pro
laipsniškai universiteto porei
jamas
kyšio
už
tai,
kad
A.
Stan
cesus Partijos nuomone, vals
tybes iždą reikia papildyti ne kevičius atgaline data pakeistų kiams bus pritaikyti visi bu
didinant mokesčių naštą vers paskolos sutarties sąlygas ir vusių kareivinių pastatai. Sek
lininkams, bet mažinant valsty kad išvengtų daugiau kaip tinas pavyzdys yra uostamiesčio
bės įstaigų išlaidas ir taupant 300,000 litų delspinigių už įmonių parama universitetui".
negrąžintą skolą.
valstybes turtą.
Kareivinių miestelis universi-

Vilnius, vasario 28 d. (Elta) —
Per trečiadienį įvykusią tiesio
ginę radijo laidą „Aktualijų
studija" Lietuvos ministras pir
mininkas Mindaugas Stankevi
čius papasakojo apie rengiamą
vyriausybės programą.
Pasak jo, septintoji vyriausybė
dirbs ribotą laiką, o jai jau ir
dabar trūksta pinigų. Todėl
rengiant programą, radikalių ir
revoliucinių sprendimų nesiruo
šiama priimti. Naujos vyriausy
bės programa bus patikslinta
šeštosios vyriausybės programa,
kuri, vyriausybės vadovo nuo-
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Vyriausybė susipažino, kaip
ruošiamasi potvyniui Šilutėje
Vilnius, vasario 28 d. (AGEP)
— Ministrų kabinetas posėdyje
trečiadienį išklausė Ekstrema
lių situacijų komisijos valdymo
grupės informaciją, kaip ruošia
masi potvyniui Šilutės rajone.
Grupės vadovas pulkininkas
Gediminas Pulokas pranešė, jog
šiemt gelbėjimo darbams pradė
ta ruoštis daug anksčiau nei
paprastai, jau sudaryti veiksmų
potvynio metu planai. Be kitų
priemonių, bus skubiai įrengta
radijo susižinojimo linija Šilutė-Rusnė, jau išnuomoti mobi
laus ryšio telefonai apsemiamų
namų gyventojams, nustatyti
kiti pagalbos iškvietimo ženk
lai, sudaryti gyventojų evakavimo sąrašai.
Numatoma, kad potvynis pra
sidės antrojoje kovo pusėje.
Žemės Ūkio Banko Šilutės sky
riuje atidaryta tikslinė sąskaita,
kurioje kaupiamos lėšos potvy
nio padariniams likviduoti. Po
sėdyje pabrėžta, jog būtina

išlaisvinti nuo ledo Nemuno
žiotis nuo Rusnės tilto iki
marių. Šiam tikslui ketinama
pasitelkti ledlaužį „Stumbras".
Jis jau netrukus galėtų pradėti
laužyti ledą, tačiau Šilutės ra
jono savivaldybė neturi tam
reikalingų 45,000 litų.
Vyriausybė numatė visų
darbų finansavimo šaltinius.
Klaipėdos apskričiai bus skirta
apie pusė milijono litų.
Vyriausybės Ekstremalių si
tuacijų komisijos valdymo grupė
numato posėdžiauti kovo 5
dieną Šilutėje. Tuo metu bus
išklausyti ne tik Šilutės, bet ir
Kauno Ekstremalių situacijų
komisijos pirmininkų praneši
mai apie gyventojų apsaugą, jei
sugriūtų Kauno hidroelektrinės
užtvanka.
Kovo 12-14 dienomis bus su
rengtos pratybos, per kurias bus
patikrintas visų tarnybų pasi
ruošimas potvyniui.

Sugriuvo pilies
kasinėjimus dengę stogai
Vilnius, vasario 28 d. (AGEP)
— Neišlaikę didelio sniego svo
rio, griuvo du stogai, dengę at
kastus Žemutinės pilies rūsius,
rašo „Lietuvos aidas". Pasak
specialistų, tai nepadarys
didelių nuostolių. Kur kas la
biau baugina staigus atlydys.
Dėl to gali būti užtvindyti Arki
katedros rūsiai.
Ilgiau užsilaikęs vanduo Ne
ryje, pakels gruntinių vandenų
lygį, kuri Šiuo metu reguliuo
ja siurbliai Arkikatedroje. Dėl
potvynio siurbliai gali nespėti
išsiurbti vandens. Tuomet ka
tedra gali būti užtvindyta kaip
1931 metais. Tačiau tuomet ka
tedra su Nerimi jungė atviri ka
nalai ir vanduo jais laisvai nute
kėdavo. Lenkmečiu šie kanalai
buvo užstatyti gelžbetoninėmis
plokštėmis.
Pilių centro darbuotojai nuka

sa sniegą nuo archeologinius
kasinėjimus dengiančių stogų,
tačiau jie neišlaikė šeštadienio
naktį pūgos sunešto sniego. Su
griuvusius stogus atstatyti ne
tikslinga, tuo labiau, kad jie
neapsaugo atkastų mūrų nuo
šalčio. Tiesa, šie stogai pen
kerius metus saugojo atkastus
mūrus nuo erozijos.
Pilių centro darbuotojai mano,
kad dabar svarbiausia kuo grei
čiau imtis atstatyti Žemutinę
pilį. Tai apsaugotų rūsius nuo
sunykimo.

Oras Lietuvoje

Vilnius, vasario 29 d. (AGEP)
— Šią savaitę Lietuvoje buvo
šalta, kai kur siautė pūgos. Die
nomis oro temperatūra buvo
tarp -5 ir -7 laipsnių Celsijaus
(20-22 F), naktimis tarp -10 ir
-15 C (5 ir 14 F), Varėnoje buvo
tetui perduotas po to, kai iš iki -20 C (-4 F). Savaitgaliui
Lietuvos buvo išvesta sovietinė nenumatomi dideli oro pasikei
timai.
kariuomenė.

Vilnius, vasario 28 d. (AGEP)
— Mažeikių Naftos bendrovės
vadovai pareiškė, jog jie ne
teisėtai apkaltinti kontrabanda
ir dokumentų klastojimu. Spau
dos konferencijoje trečiadienį
gamyklos generalinis direkto
rius Gediminas Kiesus sakė,
kad bylos iškėlimą keturiems
įmonės darbuotojams galbūt
lėmė konkurentų interesai „ap
juodinti gamyklą". Jis neįvar
dijo konkrečių suinteresuotų
asmenų ar firmų, tačiau sakė,
jog tai tie, kas „nori įsitvirtinti
Lietuvos rinkoje 99-riems
metams".
Pernai balandžio 12 d. Buge
nių geležinkelio stotyje buvo
sulaikytos 5 9 geležinkelio
cisternos su Mažeikių Naftoje
pagamintu krosnių kuru, įta
riant, kad iš tikrųjų tai yra
dyzelinis kuras. Krosnių kuras,
skirtingai nuo dyzelinio, tuo
metu buvo neapmokestinamas
nei akcizu, nei pridėtinės vertės
mokesčiu.
Vėliau iškelta baudžiamoji
byla dėl kontrabandos ir do
kumentų klastojimo, kuri šių
metų sausį perduota Šiaulių
apygardos teismui. Pirmasis
teismo posėdis įvyks kovo 7
dieną.
Mažeikių Naftos technikos
direktorius Albertas Gimbutas
sakė, jog nė viena Lietuvos bei
užsienio ekspertizė nenurodė,
koks krosnių kuro rodiklis yra
suklastotas ar neteisingas. Net
tarptautinė Saybotl-Analyt
laboratorija Maskvoje patvir
tino, kad tai iš tiesų krosnių
kuras. Šios laboratorijos tyrimai
pripažįstami visame pasaulyje.

Pasak A. Gimbuto, jei teismas
pripažins klastotę. įmonė pa
duos į tesimą Saybolt Analyt
laboratoriją, ir tuomet byla
..išeis į tarptaunius vandenis".
G. Kiesus įsitikinės, jog pro
kuratūra atsidūrė nežinioje vien
todėl, kad Lietuvoje nėra aukšto
lygio nepriklausomų laborato
rijų.
Neapmokestinamo krosnių
kuro paklausa prieš porą metų
smarkiai išaugo. Gamyklos va
dovai, supratę, jog verslininkai
ji gali pardavinėti kaip dyzelinį,
ne kartą kreipėsi i vyriausybę,
prašydami apmokestinti ir kros
nių kurą. Tačiau i prašymus
nebuvo atsižvelgta.
Mažeikių Naftos generalinis
direktorius mano, kad tikroji
kontrabanda naftos produktais
vyksta ne Mažeikiuose. Pavyz
džiui, sake jis. gamykloje stovi
40 prokuratūros areštuotų cis
ternų su švedišku nekokybišku
benzinu A-98 ir A-76. Jvežus į
Lietuvą ir sumaišius šiuos ben
zinus, gaunamas jau kitos rū
šies benzinas Tokia operacija
leidžia išvengti kai kurių mo
kesčių. G. Kiesus mano. kad
apie 30'/r-35(/r šalies naftos
produktu rinkos sudaro kontra
banda. Mažeikiu gamykla uži
ma apie puse šiu produktu rin
kos. Jei vyriausybe skatintu ne
užsienio, o šalies gamintojus ir
Mažeikiu Nafta perdirbtų per
metus apie 6-7 milijonus tonų
naftos, šalies biudžetas Kautų
nuo 800 milijonu iki 1 milijar
do litų metinių pajamų. ..Tačiau
šis potencialas neišnaudojamas,
ir tai didele klaida", teigė G.
Kiesus.

Mažeikių Nafta pirks naftos
iš užsienio paskolų
Nafta 17.33 milijonus dolerių
naftai pirkti. Paskolos bus
suteikiamos trims mėnesiams
už 12'^ metiniu palūkanų. Už
jas įmone Rusijoje pirks apie
152.000 tonu žaliavos. Bankui
pateiktos konkrečios naftos
pirkimo sutartys.
Užsienio banko paskola Ma
Socialdemokratas
žeikių įmonei suteikiama ne
ragina priimti
pirmą kartą — pernai jai skolino
etikos įstatymą
Didžiosios Britanijos ir Vokie
tijos bankai. Mažeikių Naftos
Vilnius, vasario 28 d. (Elta) — generalinis direktorius Gedimi
Seimo nario Antano Basko nuo
nas Kiesus korespondentui sa
mone, dauguma dabartinio Sei kė, jog 17 milijonų dolerių
mo narių nebeturėtų būti per gamyklai nėra dideli pinigai —
rinkti į naująjį parlamentą, nes norint normaliai dirbti, apyvar
nevykdė rinkėjų priesaikų, ats
tinėms lėšoms reikėtų 40 mili
tovavo ne tautai, o įvairioms jonų dolerių. Tačiau ir mažesnė
grupuotėms. Tai jis pasakė tre
suma padės gamyklai užsidirbti
čiadienį Seime surengtoje spau lėšų ir dirbti be nuostolių, sakė
dos konferencijoje.

Vilnius, vasario 28 d. (AGEP*
— Vyriausybe suteikė garanti
jas Austrijos bankui „AWT In
t e r n a t i o n a l e Handels und
Finanzierungs AG", kuris pa
skolins bendrovei Mažeikių

Jis-

Antanas Baskas tvirtino, kad
nuodėmių turi ir valdančiosios
daugumos, ir opozicijos atstovai,
tačiau tarp pirmųjų yra daugiau
tokių, kurie gina finansinių ar
kitokių grupuočių interesus.
Kad padėtis pasikeistu, iki nau
jų Seimo rinkimų būtina priimti
Valdžios pareigūnų etikos ko
deksą, kuris įpareigotų kan
didatus pateikti vieša ataskai
tą visuomenei, atskleisti jų
finansinius bei kitus interesus
Antanas Baskas į Seimą iš
rinktas pagal LDDP sąrašą,
kuriame atstovavo Lietuvos
ateities forumui. Jis — pirmasis
1993 m. pasitraukęs iš vai
dančiosios partijos frakcijos
Šiuo metu Baskas priklauso
Seimo Socialdemokratų frakci
jai.

Daugiau nei mėnesi nedirbusi
Mažeikiu Nafta visiškai vel pra
dėjo dirbti vasario 19 diena Per
nedarbo laika gamykla patyrė
apie 22 milijonu litu nuostolių
Pernai del dažnų stabdymų Ma
žeikių Naftos nuostoliai buvo 73
milijonai litų. tačiau vėliau,
dirbdama pelningai, sugebėjo
juos sumažinti iki maždaug 30
milijonų litų.
KALENDORIUS
Kovo 1 d.: Albinas. Antanina.
Tulgaudas. Rusnė.
Kovo 2 d.: Simplicijus. Klena,
Marcelinas. Eitautas. Vaida.
1939 m. Fontainbleau, Prancū
zijoje mirė poetas, filosofas.
Lietuvos diplomatas Oskaras V.
Milašius.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 1 d.

LIETUVĖ PASIŽYMĖJO LAUKO
SLIDINĖJIMO VARŽYBOSE
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Redaktore Irena Regienė

ŽINIOS IŠ AUSTRALIJOS

NAUJA ALFAS VALDYBA
1995-jų metų 45-sios Austra
Visa naujoji ALFAS valdyba
lijos lietuvių sporto šventės patys yra sportininkai, yra
metu Geelonge, sporto klubų sukūrę sportines šeimas ir savo
atstovai ateinančių dviejų metų vaikus įtraukę į lietuviškąjį
terminui išrinko naują Austra sportinį gyvenimą.
lijos Lietuvių fizinio auklėjimo
Sportinės sėkmės ir našaus
sąjungos valdybą. Pirmininku darbo naujajai ALFAS valdybai.
išrinktas Stasys Šutas, žinomas
ALFAS pirmininko adresas:
sportininkas, ilgus metus ats- Stasys Šutas, PO Box 135,
1 :vaves Geelongo „Vyčio" krep North Geelong, 3215. Tel.
šinio komandai, žaidęs Austra (052)78 5511. Faxas (052)77
lijos lietuvių rinktinėje, labai 0613.
sėkmingai treniravęs mūsų vy
AUSTRALIJOJE
rų krepšinio rinktinę, pasiekęs
gražių pergalių JAV ir Kanado LAUKIAMA LIETUVOS
je. Jis dalyvavo visose Pasaulio KREPŠINIO RINKTINĖ
Lietuvių Sporto žaidynėse ir
Australijos Krepšinio fede
paskutinėje, 1995 metais Lietu
racijos kviečiama atvyksta
voje, atstovavo Australijos lie
Lietuvos vyrų krepšinio rink
tuviams biliardo ir žvejybos var
tinė. Čia ji turės paskutinius
žybose. Daug metų buvo „Vy
pasiruošimus prieš olimpiadą
čio" klubo pirmininkas ir val
Atlantoje ir žais draugiškas
dybos narys. Šalia sportinės
rungtynes su Australijos olim
veiklos St. Šutas gražiai reiš
pine ir kitomis rinktinėmis.
kiasi ir visuomeninėje veikloje.
Numatoma žaisti:
Šiuo metu yra LB apylinkės pir
gegužės 27 d. — Perthe,
mininkas ir su savo jauna val
gegužės 28 d. — Adelaidėje,
dyba pasigėrėtinai veikia. Nu
gegužės 29 d. — Sydnėjuje.
mato 1998 m. Geelonge surengti
Po to keturias dienas viešės
Australijos Lietuvių dienas.
sostinės Canberros sporto insti
Geelongo lietuvių nedidelė
tute, kur treniruosis ir žais su
bendruomenė gali būti pavyz
Australijos rinktine.
džiu ir kitiems. Jie, turėdami
Birželio 4 d. žais Melbourne.
gražius namus, reikalui esant,
Tikimasi, kad atvyks visa
visi iš vien dirba; tikiu, jei jie
rinktinė su Saboniu ir -Marrengs Lietuvių dienas, tai jos
čiulioniu. Kitaip lietuviams bus
bus gerai ir gražiai surengtos.
gana sunku, nes šiuo metu aus
Valdybos sekretorius Kajeto
tralai yra ypatingai geri. O mes
nas Starinskas. veteranas „Vy
— Australijos lietuviai laukia
čio" krepšininkas, valdybos
me ir jaunių rinktinės.
narys ir buvęs pirmininkas.
1967 m., žaisdamas su „Vyčio"
ATVYKSTA
komanda, laimėjo Australijos
MARČIULIONIO
JAUNIAI
lietuvių krepšinio pirmenybes.
KREPŠININKAI
Paskui treniravo „Vyčio" mer
ginas, kurios irgi tapo mūsų lie
Vasario 26 d. į Sydnėjų at
tuvių varžybų nugalėtojomis.
Kaja (taip jį vadina draugai) yra skrenda S. Marčiulionio mokyk
ramaus, gero būdo, paprašytas los jauniai krepšininkai (iki 18
niekuomet neatsisako padėti metų), vadovaujami mokyklos
Kurį laiką gyveno Lietuvoje ir direktorės Z. Marčiulionytės.
iš ten atsigabeno puikią žmoną. Šie jauniai krepšininkai yra lai
ALFAS iždininkas Vytautas- mėję eilę varžybų Lietuvoje ir
Jonas Obeliūnas yra sportinės Europoje. Aukščiausias šių
Obeliūnų šeimos narys. Jo tėvas žaidėjų yra 202 cm, o mažiau
Adolfas yra buvęs „Vyčio" pir sias — 178 cm ūgio. Ši jaunių
mininkas, brolis Kęstutis — rinktinė pradės savo žaidynes
Petras — vienas iš žinomiausių Sydnėjuje, paskui žais sostinėje
mūsų krepšininkų: pats žaidžia, Canberroje, Melbourne, Geelon
treniruoja kitus, dirba valdyboje ge ir Adelaidėje. Visais rungty
ir organizuoja krepšinį sporto nių reikalais rūpinasi Australi
šventėje. Vytautas-Jonas buvo jos Krepšinio federacija, tai
vienas pagrindinių „Vyčio", kelione čia, visu aprūpinimu ir
paskui vietos australų ir visų apgyvendinimu rūpinasi mini
mūsų lietuvių rinktinių žaidė mų miestų lietuvių sporto klu
jas, atstovavęs Australijos lie bai ir ALFAS. Išvykos koordina
tuviams išvykoje į JAV ir toriai — Lietuvos garbės kon
Kanadą. Su kitais „Vyčio" sulas Sydnėjuje V. Sliteris ir A.
žaidėjais jis laimi ir Australijos Laukaitis. Šie jauniai krepši
lietuvių vyrų krepšinio varžy ninkai ypač laukiami Australi
bas. Šiuo metu be ALFAS jis yra jos lietuvių jaunimo, nes norima
ir LB Geelongo apylinkės ižai užmegzti tampresnius ryšius su
ninkas, o taip pat treniruoja ir Lietuvos jaunaisiais krepšinin
kais.
jaunučius krepšininkus.

Anketa Zamalaitienę

Aniceta Zamalaitienę, kūno
kultūros mokytoja iš Vilniaus,
š.m. vasario 24 d. dalyvaudama
Telemark, VVisconsin. vykusiose
lauko slidinėjimo varžybose,
aplenkusi 900 varžovių. laimėjo
2-rą vietą 25 km nuotolį (iki
Kartelop, WI) įveikusi per 1 vai.
ir 48 min. Jos nesėkmei (su
trikus susisiekimo priemonei) į
startą ji pavėlavo 10 min. Jei
autobusas laiku būtų atvykęs,
kas žino, gal ji būtų galėjusi

džiaugtis
pirmos
vietos
laimėjimu.
Aniceta nuo 1963 iki 1971
metų buvo ok. Lietuvos čempio
nė. Varžybose startuodavo ir
Sov. Sąjungos komandoje, bet į
užsienį okupantai jos neišleis
davo, nes, jų požiūriu, ji buvo
nepatikima. Tik Lietuvai
nepriklausomybę atstačius,
sulaukusi brandaus amžiaus ir
užauginusi 5 sūnus, galėjo
džiaugtis išsipildžiusią svajone
— dalyvauti JAV slidinėjimo
lenktynėse.
Pateikiame šiek tiek žinių
apie pačias varžybas: American
Birkebeiner-Kartelopet lenk
tynės prasidėjo 1973 metais, kai
53 slidinėtojai šliuožė 52 km
nuo Hayward iki Telemark, WI.
Šiandien American Telemark
Birkenbeiner yra didžiausias ir
svarbiausias lauko slidinėjimo
maratonas JAV-se. Vasario
mėnesį į šį maratoną iš viso
pasaulio susirenka daugiau
negu 6,000 dalyvių, tikėdamiesi
laimėti bent nedidelę dalį
25,000 dol. bendro prizo.
Malonu pasveikinti Anicetą
Zamalaitienę čempionę, garsi
nančią Lietuvos vardą. Ateinan
čiais metais linkime jai laimėti
pirmąją šių varžybų vietą.
Po varžybų, vasario 28 d. A.
Zamalaitienę išvyko atgal į
Vilnių.
M. Baukus

ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS „ANTRASIS SABONIS"

„Jeigu gimsta talentingų vai
kinų, mūsų rūpestis — ne tik
juos rasti, bet ir neprarasti".
Taip kalbėjo „Sport Express"
žurnalistui Minnesotos „Timberwolves" NBA krepšinio
komandos darbuotojas Borisas
Karebinas. Pagal jį, jis ir „atra
do" Žydrūną Ilgauską; jo tei
gimu, šiuo metu du jaunuoliai
iš Lietuvos (antrasis Eurelijus
Žukauskas) yra potencialūs
kandidatai į NBA.
Karebino pasakojimas yra
profesionalus, įdomus tuo, kad
jis atskleidžia jaunųjų talentų
„medžioklės" metodus NBA sis
temai. Malonu, žinoma, kad
greta Š. Marčiulionio ir A. Sa
bonio į pasaulyje geriausią krep
šinio lygą atsiranda vis daugiau
naujų kandidatų iš Lietuvos. Šie
nauji veidai, besirengią į
aukščiausią krepšinio lygą yra:
Žydrūnas Ilgauskas, gimęs 1975
m. Kaune. Jo ūgis 214 cm, svo
ris 100 kg, žaidžiantis vidurio
puolėju LK lygoje Kauno „Atle
te". Antrasis — Eurelijus Žu
kauskas, LKL Klaipėdos „Nep
tūno" vidurio puolėjas, gimęs
1973 m. Klaipėdos krašte. Jo
ūgis 216 cm ir sveriąs 91 kg.
Pakartojamos, sutrumpintos
Karebino mintys apie šių jau
nuolių galimybes patekti j NBA
„sūkurį*...
„Ž. Ilgauską, — sako Kare
binas, — 'suradau' prieš trejus
metus, o 1994 metų lapkritį aš
vėl jį išvydau ir pagalvojau jis
mus labai domins, nors fiziniai
tebebuvo toks pat liesas ir turėjo
žaidimo problemų. Mes sukū
Antanas Laukaitis rėme jo judesių banką ir
kompiuteris dabar gali nusta
MARČIULIONIO KOJA GERĖJA
tyti ką jis gali ir ko negali dary
ti, kokiose situacijose daro
Šiaurinėje Californijoje (Sac- jog gali ištiesti savo dešinę ko
pažangą Ž. Ilgauskas pasiekė tą
ramento ir kitų vietovių i ame ją, ko prieš operaciją negalėdavo
pakopą, kai jau gali 'deklaruorikiečių spauda nemažai rašo padaryti.
apie Šarūną Marčiulionį,
„Man nebuvo galima taip to
sveikstantį po dešiniojo kelio liau kęsti, kaip aš jaučiausi sionalų klubo ir Lietuvos vals
operacijos. Iš ten atsiųstose anksčiau, nepaisant to, kad ži tybinės krepšinio komandos
spaudos iškarpose rašoma (vasa nojau, jog mano komandos lau bendrą projektą dėl marškinė
rio 17 d. laidose), kad jis jaučiasi kia sunkūs laikai. Turėdamas lių, kuriuos dėvės Lietuvos
kur kas geriau negu prieš ope saugoti kelį, negalėdavau verž olimpinė komanda, pardavinėji
raciją vasario 1 dieną. „Penk tis prie krepšio ir išvystydavau mo. Sakoma, kad Phoenix tre
tadienį, (vasario 16) aš šiek tiek tik pusę greičio", aiškino jis nerio asistentas Donnie Nelson
bėgiojau ir mėčiau. Galvoju, kad žurnalistams.
yra Lietuvos komandos treneris.
po penkių ar šešių dienų galėsiu
Taip pat viename rašinyje sa Del tų marškinėlių įsigijimo ga
pradėti treniruotis kartu su sa koma, kad Marčiulionis praėju lima kreiptis amerikiečių spau
vo komanda, o tada — pažiūrėsi sią savaitę buvo nuvykęs į Phoe- doje skelbiamu telefonu 1-800me", — kalbėjo Marčiulionis. Jis nix, Arizonoje, norėdamas pa THE DEAD
korespondentui pademonstravo, reklamuoti „Poenix Sun" profeEdvardas Šulaitis

ti' į NBA 'biržą'. Greta, jis buvo
tikrinamas mediciniškai ir psi
chologiškai. Atsakymai į 140
egzamino klausimų taip pat
buvo įvesti į kompiuteri- Buvo
ištyrinėta viskas, net jo šeima,
nes NBA yra griežtas biznis, į
žaidėją įdedamos milžiniškos in
vesticijos, todėl reikia apsisau
goti nuo nesėkmių".
Kaip žinoma, į šių metų (1995)
NBA biržą (draft) pateko ne Ž.
Ilgauskas. o E. Žukauskas. Va
sario mėnesj Žydrūnas skundėsi
kojos skausmu. Lietuvoje,
gydytojų konsiliumas padarė iš
vadą, kad tai nėra pavojinga ir
jis gali žaisti. Iš tikro, Ž. IIgauskui buvo trūkęs kojos
kaulas, kaip vėliau paaiškėjo,
kai jam atvykus į Ameriką jis
buvo patikrintas „Timberwolves" komandos gydytojo dr.
Fišerio. Negydant šio sužei
dimo, reikštų sportininko kar
jeros pabaigą. Padarytos net dvi
operacijos, pirmoji gegužės ir
antroji rugsėjo mėnesį, ir, kaip
tvirtina B. Karebinas, jis
krepšinį žais... Tai ir buvo
priežastimi, kad jo agentas
pataręs, esant šioje būklėje,
nesirodyti biržoje. B. Karebinas
neabejoja, kad Žydrūnas gali
tapti NBA žvaigžde.

Futbolas Čikagoje

„UTUANICOS"
ŠEŠTOJI
PERGALĖ
„Lituanicos" futbolininkai
„Metropolitan" lygos salės fut
bolo pirmenybėse praėjusi sek
madieni (vasario 25 d.) iškovojo
šeštąją pergalę, nugalėdami
„Spartą" 8-4. Šį kartą mū
siškiams buvo lengviau negu
tikėtasi ir pasiekta gana daug
įvarčių, nors įsileista taip pat
nemažai. Tai atsitiko, kai
aikštėn buvo išleisti atsarginiai
žaidėjai, kuriems salės futbolo
žaidimas vis dar nėra pakanka
mai suprantamas.
Pirmame kėlinyje „Lituanica" vedė net 3-0, o antrame irgi
dar gražiai kovojo ir ji baigė 2-1.
Tik paskutiniame — trečiame
kėlinyje šiek tiek pasimetė ir jį
sukovojo 3-3. Tačiau galutinė
pasekmė 8-4 yra neblogas laimi
kis.
Ši kartą gerai šaudė Rolandas
Urbonavičius, įmušdamas 5
įvarčius. Paskutinėmis savai-1
temis tapęs geru įvarčių mušiku
Gytis Kavaliauskas pasižymėjo i
du kartus, o Vytas Ankštutis —
vieną kartą. Kaip ir keliose |
ankstesnėse rungtynėse šį kartą
vėl nesisekė Virgiui Žoromskui,
kuris dažniausiai prašaudavo
pro vartus.
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NBA KLUBAS PADĖS
LrarruviAMs RENGTIS
OLIMPIADAI

,,Phoenix Šuns" pažadėjo
liepos 12 diena savo mieste
surengti kontrolines Lietuvos
rinktinės ir klubo vasaros sto
vyklos dalyvių varžybas. Vasa
ros stovyklose klubai renkasi
sau papildymą ateinančiam se
zonui. Pasirašant sutartį,
dalyvavo ir Šarūnas Marčiulio
nis, žaidžiantis „Sacramento
Kings" klube. Ši sutartis pasi i
rašyta daugiausia Don Nelson
dėka. Jis yra „Phoeni* Šuns" ir
Lietuvos rinktinės trenerių asis
tentas.
(LR 02.15)
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• Administracija dirba kasdien
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siunčiamos, gavus prašymą ką
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NUGALĖTA DAR

Klubo iždininkas Leonas Juraitis praneša, kad negalė
siantieji šiame susirinkime
dalyvauti, prašomi savo nario ir
auką siųsti jo adresu: 15242
Narcissus Ct., Orland Park, IL
60462.
E.Š.

$96.00
$110.00

oro parite

„Lituanica", su 18 taškų ir
32-14 įvarčių santykiu ir toliau VIENA VIRŠUKALNE
lieka lygos Pirmo divizijos
„mėlynosios" grupės vadu. Šį
sekmadienį, vasario 3 d.
mūsiškiai 4:45 v. p.p. žais prieš
„Lightning" komandą. Tai bus
priešpaskutinės salės futbolo
pirmenybių rungtynės. Jos
vyksta Odeum pastate, 1033
Villa Ave., Villa Park, IL. Čia
taip pat žaidžia ir „Lituanicos"
jauniai, kurie rungtyniauja
„Major" divizijoje ir jiems reikia
kovoti su geriausiomis koman
Vladas Vitkauskas
domis. Tad jauniai iš penkių
Alpinistas ir keliautojas Vla
rungtynių turi tik vieną per
das Vitkauskas įkopė į aukš
galę.
čiausią Pietų Amerikos kalną
Aconcaąua Argentinoje, Andų
LFK „UTUANICOS"
kalnyne, ir tapo 22-uoju pasau
N A R I Ų SUSIRINKIMAS
lio alpinistu, kuriam pavyko
įkopti į aukščiausių kalnų vir
„Lituanicos" futbolo klubo šūnes visuose žemynuose.
narių ir rėmėjų susirinkimas
Lietuvos vėliava 6,959 metrų
sekmadienį, kovo 17 d., 2 vai. aukščiau Aconcaąua viršūnėje
p.p. vyks Lietuvių centre, Le- suplevėsavo vasario 25 dieną.
monte. Bus apžvelgiami praėju
sieji metai, tariamasi dėl to
DR. A. B. GLEVECKAS
limesnės veiklos ir renkama
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS
nauja klubo valdyba. Visi
SPECIALYBE
AKIŲ LIGOS
kviečiami dalyvauti.
3*00 W M »t Tel. (701) 422-0101

Žydrūnui Ilgauskui atsto
NBA lygos „Phoenix Šuns"
vauja viena stambiausių JAV klubas sudarė su Lietuvos krep
agentų įstaiga. Ji dirba su A. šinio rinktine sutartį. Ameri
Saboniu, T. Kukočiu ir kitomis kiečiai įsipareigojo prieš Atlan
krepšinio žvaigždėmis, o taip tos olimpines žaidynes aprū
pat ledo ritulininkais — A. Fe- pinti Lietuvos rinktinę sportine
tisovu ir M. Michailovu. Gydy apranga. Tai Siek tiek sumažins
tojas dr. Fišeris, kuris darė Lietuvos rinktinės išlaidas,
Žydrūnui dvi operacijas, yra rengiantis 1996 metų olimpia
buvęs „Dream Team" gydytoju. dai.
Borisas Karebinas kalbėjo ir
apie šią NBA naujokams taikomą
mą taisyklę: „Europietis, kuris
nesimokė amerikietiškuose uni
versitetuose, turi teisę patekti
į biržą sulaukės 22 metų, o Ž. Il
gauskui pavasarį tebuvo tik
devyniolika. Lygos taisyklės
betgi, talentingiems žaidėjams
numato išimtis" Dėl E. Žu
kausko, B. Karebinas sako: „Tai
neblogas, talentingas vaikinas,
bet pagal potencines galimybes,
mano nuomone, smarkiai nusi
leidžia Ž. Ilganskui, kurį galima
pavadinti 'antruoju Saboniu'..."
Slg. K.
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• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

21 valandą 30 minučių Lietuvos
laiku.
V. Vitkauskas į viršukalnę
ketino kopti vasario 26-29 d.,
tačiau paskatintas gerų orų, į
Aconcaąua įkopė anksčiau, ra
šoma iš Argentinos žurnalui
„Lithuania In The VVorld" at
siųstame fakse.
V. Vitkauskas savo žygį ski
ria Lietuvos ir jos žmonių gar
bei.
V. Vitkausko žygis „Lietuvos
vėliava aukščiausiose pasaulio
viršūnėse" prasidėjo 1993 metų
gegužės 10 dieną, kai alpinistas
įkopė į aukščiausią planetos
kalną Everestą.
V. Vitkauskas pakeliui į
Aconcaąua įkopė į 7 viršūnes, iš
jų į aukščiausias savo žemy
nuose Everestą (Eurazijoje), McKinley (Šiaurės Amerikoje).
Kilimanjarą (Afrikoje), Elbrusą
(Europoje), Vinsoną (Antarktikoje) ir Kosciušką 'Australijoje).
(AGEP)
ak
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KAZYS S A J A
Visų godotinas Būgnininkas
ilgai neleido tėvynainiams už
migti, pamiršti, kas jie tokie, ir
kad jų troškimas — vėl sugrįžti
į išlaisvintą Tėvynę, kurioj
tautos vaidilos jau seniai nutil
dyti. O čia uolusis Būgnininkas
skelbė tokius raminančius ir
kartu įpareigojančius žodžius:

JAV LB V a k a r ų apygardos suvažiavimo. 1995 m rugsėjo 29 d. vykusio Los Angeles, prezidiu
mas. Iš k. — A n t a n a s Polikaitis. Angele Nelsiene. JAV Krašto v bos pirm. Regina N a r u š i e n e .
JAV LB V a k a r u apyg pirm Violeta Gedgaudienė. Tarybos pirm dr. Zigmas Brinkis.

TYLA NE VISADA GERA BYLA
Daug sąmyšio Lietuvoje. Žiu
gę ar sužlugdyti bankai skau
džiai palietė ne tik politinį ir
ekonomini krašto sektorių, bet
taip pat socialinį ir kultūrinį.
Vienpartinė valdžia tapo Lietu
vos žmonių rykštė. O žmonės,
vos išsivadavę iš bolševikinės
prievartos, nei dvasiniai, nei
medžiaginiai dar neatsitiesę ir
nepajėgūs savo teisių ginti.
Kaltieji, bet kartais ir nekal
tieji, plakami Lietuvos spaudo
je. Išeivijoje savitarpiai ginčai
gerokai pritilę. Veiksnių „klu
bas" iširęs. Galėtų džiaugtis
visi. kurie praeityje dūsavo dėl
vienybės nebuvimo, dėl susi
skaldymo, net jei vienybė
nebuvo aptarta ir susiskaldymo
priežastys neišnagrinėtos.
Lietuvių Bendruomenė dabar
pripažįstama išeivijos gyvenime
„superpower". VLIKas nedžiu
ginančią veiklą jau užbaigė, o
ALTas. nors dar vis garsinasi
atstovaująs milijonui Amerikos
lietuvių, savo metiniam su
važiavimui jau nebepajėgia net
programos sudaryti.
Taigi išeivijoje, bent Ameriko
je, turime lyg vienybę. Ar tokia
vienybė iš tikro turėtų džiu
ginti?
Prof. Juozas Brazaitis kartą
pasakė: „Vienybė dėl vienybės
manęs niekada neviliojo"
Brazaitis matė, kad privati ini
ciatyva tada daugiau padaro ir
pasisakė už Rezoliucijoms rem
ti komitetą, kuris 1961 m.
pradžioje pradėjo akciją JAV
Kongrese, kad Lietuvos paver
gimo byla būtų keliama Jung
tinėse Tautose. Neveiklumo
vienybės ir ramybės ištroškę,
veiksnių vadai prieš tą akciją
pasišiaušė. Privačios iniciatyvos
smerkimas buvo ramstomas
įvairiais argumentais, pvz.. bus
pakenkta Lietuvos laisvės bylai,
amerikiečiai tam nepritaria, ar

JUOZAS KOJELIS
doma vienybe, pilamas vanduo
ant okupanto malūno ir 1.1.
Kaip vertintina dabartinė
išeivijos vienybė?
Dienraščio „Draugo" vasario
7 numeryje tuo klausimu pasi
sako rašytojas Vytautas Volertas. paėmęs žurnalisto plunksną
arba. Lietuvoje naudojamu ter
minu, „rašiklį". Volerto publi
cistiniai straipsniai visada
turiningi, įtikinantys, rašomi
literatūriniu polėkiu, įdomūs
skaityti. Straipsnyje „Stebuklo
diena" Volertas tylos vienybe
nesidžiaugia. Priešingai, jis
norėtų, kad tylos vienybę su
drumstų „vienybės ardytojai".
„Lietuvių Bendruomenės aplin
ka turi susilaukti ją budinančių
skersvėjų. (...) Noriu, kad kas
nors LB duotų į teismą, kad ji
mažai rodo gyvybės. Sujudimo
reikia. Šilta vonia, kurioje
gulinėjame jau ne vienerius
metus, jėgų neugdo. Jų neugdo
ir buvusių narsuolių nardymas.
Lietuvą užplūdusiame chaose",
revoliucionieriškai prabyla
idealistas bendruomenininkas.
buvęs LB Krašto valdybos ir
Tarybos pirmininkas V. Voler
tas. Tik Volertas niekad nebuvo
revoliucionierius. J i s buvo
taikus vienybės šalininkas, bet
kūrybingos vienybės. Darbo
vienybės. Jis visada skyrėsi ir
nuo buvusiu „narsuolių", kurie
dabar nardo „Lietuvą užplūdu
siame chaose". Jie irgi anksčiau
nardė pas vienus ir kitus, destis
kas jų asmeninėms — ambici
joms geriau pasitarnavo.
Volertas Lietuvių Bendruo
mene -- manau, kad teisingai
atspėsiu — supranta taip, kaip
suprato jos kūrėjai. Jis tą
pasako ir savo straipsnyje: Lie
tuvių Bendruomenė buvo atspa
rus mūras su tvirtu lietuvių

v i s u o t i n u m o p a g r i n d u (pa
braukta JK>. Bendruomenišku
mas be visuotinumo yra fikcija.
Reorgams praeityje nepasisekė
sunaikinti Bendruomenės. Jų
puolimai Bendruomene stipri
no, nes domokratiškai rinkti
vadai atstovavo visuomenei.
Vadai žinojo, ko visuomenė nori,
visuomenė žinojo, kokius planus
vadovybė vykdo.
Praeityje visi didieji lietuviš
kieji projektai, ne vien tik
Bendruomenės, viešai būdavo
išdiskutuojami,
pvz.
en
ciklopedijos leidimas. Lietuvių
fondo kūrimas, lituanistinės ka
tedros steigimas, Rezoliucijoms
remti komiteto ir Baltų laisvės
lygos organizavimas, Bendruo
menės aktyvus įėjimas į politi
nės veiklos lauką ir kt.
Iš dabartinių didesnių projek
tų reiktų laikyti Lietuvių Ben
druomenės ir Lietuvos politinių
frakcijų atstovų komisijos orga
nizavimą kai kuriems Lietuvos
ir išeivijos klausimams spręsti.
Kaip tas projektas išsivystys.
dar sunku pasakyti, bet ban
dymas sveikintinas. O gal jam
teks suvaidinti ir svarbią rolę.
Tačiau, ar visuotinumo prin
cipas nesakytų, kad su tuo pro
jektu reiktų supažindinti ir
žemesniąsias LB grandis — apy
linkes. Ne tik painformuoti, bet
gal ir pasitarti, paprašyti nuo
monių. Juk būtų dvigubas lai
mėjimas: LB vadovybė žinotų,
ką galvoja visuomenė, o, iš an
tros pusės, arčiausiai visuome
nės stovinčios apylinkės pasi
jaustų bendro darbo dalininkė
mis. Paliktos tik pinigams rink
ti ir minėjimams organizuoti,
apatinės grandys sunyks. Jau
dabar nepatraukliu monotoniš
kumu pakvimpa net Vasario
16-tosios minėjimai. Iš šventės,
kurioje turėtu iškilti valstybi
niai reikalai, padaromas malo-

rių mokymui, savanorių struk
tūros tobulinimui labai reikėjo
literatūros. Karinės knygos
Savanoris pik. lt. E U G E N I J U S J A K I M A V I Č I U S
buvo kaupiamos iš bibliotekų
archyvų. Daug vertingų knygų,
žurnalų ir laikraščių komplek
Nemažai SKAT karininkų štabo karininkai, kuopos kariai tų surinko ir atsiuntė JAV
mokosi neakivaizdiniu būdu ir Klaipėdos rinktinės savano
Lietuvos karo akademijoje, o riai kartu su motopėstininkų,
dalis karininkų, liktinių ir sava karinių oro pajėgų ir karinių
norių tobulinosi užsienyje. jūrų pajėgų flotilės padaliniais
1994-1995 metais Lenkijos. dalyvavo bendruose mokymuo
Vokietijos, Prancūzijos karo mo se „Barjeras 9 3 " 1994 m. liepos
kyklose mokosi 7 karininkai
mėn. vyko bendros pratybos
Įvairios t r u k m ė s kursuose „Žeimena 94". kuriose dalyvavo
Danijoje, Vokietijoje. Kanadoje. vienas savanorių būrys, du
Švedijoje, Norvegijoje ir Latvi „Geležinio vilko" brigados bū
joje savo kvalifikaciją kėlė 77 riai ir JAV karinių instruktorių
SKAT karininkai, liktiniai ir grupė. 1995 m. birželyje įvyko
savanoriai.
p a n a š i o s bendros p r a t y b o s
„Dzūkija 95".
Kiekvienais metais vyksta
SKAT štabo mokymai ir treni
ruotės, o rinktinių štabuose —
Savanoriu biblioteka
ne rečiau kaip vieną kartą per
pusmetį. T a i p pat vyksta
Savanorių biblioteka įsteigta
batalionų, kuopų, būrių moky
1991 metų liepos mėnesį. Sun
mai ir treniruotės, bendri moky kios buvo pirmosios bibliotekos
mai su reguliariosios kariuo savaitės. Trūko inventoriaus,
menės padaliniais apskrityse. ankštos patalpos, trūko pinigų
Savanoriai p r a t v l v w
1993 m. liepos mėn. SKAT knygoms nusipirkti. O savano

LIETUVOS SAVANORIAI
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Mylėsim Lietuvą iš tolo!
Iš tolo tratata, iš tolo
latata!..
Bėgo metai, slinko dešimtme
čiai, pražilo nenurimstantis
Būgnininkas, apsunko tėvynai
nių galvos. Dažnas linkėjo, kad
jis pagaliau nustotų dunksėjęs,
kad leistų pailsėti, po galais...
Lietuva jau lyg ir bunda, žmo
nės jau krapštosi akis, o jie per
šitiek metų net bluosto dorai
nesudėjo.
Kai kurie jau plūduriavo sap
ne. Jiems dingojosi, kad jų
vaidilos būgnas jau pakeitė
obalsį:
Mylėsim Lietuvą kaip lino
žiedą,
Mylėsim kaip savo bėdą..

Kremliaus medalius... Tos pa
čios įstaigos slaptasis agentas,
reikalaujantis atpildo, kad jo
slapyvardė nūnai tapo žinoma
liaudžiai... Čia belaukiantis net
bažnyčios tarnas su demonų su
t a r š y t a barzda ir s u j a u k t a
sąmone...
Ne, čia ne tie, su kuriais Būg
nininkas norėtų atšvęsti laisvos
Lietuvos linų žydėjimą. Kai
kuriems iš tų apdovanotųjų jis
net neleistų pakelti nukritusios
savo būgno lazdelės.
— Šalin! — sušuko jis ir at
sibudo.
Ant stalo gulėjo laiškas su
žinia, kad jam suteiktas t a m
tikros rūšies garbingas ordinas.
— Na, ką tu į tai pasakysi? —
paklausė jis savo būgno.
Būgnas tylėjo, tylėjo ir staiga
pratrūko kvatotis. Yra dalykų,
nuo kurių net būgnas gali iš
protėti.

ATSTATOMAS G R A F Ų
MAUZOLIEJUS

nus „renginys".
Pripuolamai susipažinau su
JAV LB, turbūt Krašto valdy
bos pastangomis paruošta, an
glu kalba studijėle lietuvių-žydų
santykiams Lietuvoje išnarplio
ti, pagrindinį akcentą dedant
ant nacių okupacijos laikotar
pio. Net nesant istoriku, nesun
ku pastebėti, kad darbas turi
rimtus trūkumus. Vėl kažkodėl
tyliai dirbama, pasikliaujant,
moksliniais darbais savo pajė
gumo neįrodžiusiu, istoriku.
Pagaliau, aiškinant laikotarpį,
kurį siekia gyvųjų atmintis,
istoriko vaidmuo tik ribotas.
Rūpestį kelia vykdomojo LB
organo ignoravimas LB Tary
bos įpareigojimo paremti Kon
greso atstovo Christopher Cox
JAV Atstovų rūmams pateiktos
rezoliucijos Karaliaučiaus demilitarizavimo ir sutarptautinimo
klausimu. Bet tai jau nauja
tema.

Grafų Tiškevičių šeimos mau
zoliejaus — koplyčios Kretingo
je — išsaugojimo ir a t s t a t y m o
komisija kreipėsi į Kultūros
ministeriją, prašydama skirti
pinigų, šio kultūros paminklo
išsaugojimui Apskaičiuota, kad
tam reikėtų 45,500 dolerių. Taip
pat tikimasi, kad šio paminklo
gelbėjimo darbų bus imtasi dar
šiemet.
Kretingos savivaldybės lėšo
mis praėjusią vasarą buvo su
tvirtinti vartai, tvora ir pati
koplyčia, sutvarkytas stogas,
pakeisti lietvamzdžiai, tačiau
daugiau pinigų savivaldybė
neturi.
1893 metais Kretingos parapi
jos naujosiose kapinėse grafo
Aleksandro ir jo žmonos Sofijos
lėšomis buvo pastatyta grafų J
Tiškevičių koplyčia. Projektą
parengė Strandmanas iš Rygos.
Koplyčios statybai plytos buvo
gabenamos iš Karaliaučiaus
krašto, maldos salės suolus ir
duris skobė Kretingos dvaro
stalius.
1897 koplyčioje buvo palaido
tas grafas Juozapas Tiškevičius,
įkūręs Kretingos žiemos sodą.
Čia pat — jo žmona Sofija, dukra
Marilka. kiti giminės. Paskuti
nysis 1941 m. vasarą amžinojo
poilsio čia atgulė Juozapo Tiške
vičiaus sūnus Kazimieras Vik
t o r a s J u s t i n a s Marija, a t
sitiktinai nušautas vokiečių. Jis
buvo Tiškevičių turto Kretingo
je tiesioginis paveldėtojas.
Per paskutinį pusšimtį metų
koplyčioje buvę palaikai buvo
išversti, vėliau sudėti į cinkuo
tus indus ir vėl sustatyti į
karstus. Prieš keletą metų kop
lyčioje buvo įkurtas kapinių
sandėlis.
(LR, 02.17)

lietuviai entuziastai. Šiuo metu
bibliotekoje per 6,000 knygų,
tarp jų prieškarinės Lietuvos
karinės knygos, kariniai žiny
nai, statutai, kitų šalių karinės
knygos. Bibliotekos fondai dau
giausia pasipildo, g a u n a n t

dovanų. 1995 metais savanorių
bibliotekai buvo nupirkta tik
113 knygų, o gauta dovanų apie
700 knygų iš Amerikos lietuvių,
Vokietijos, Danijos ir iš kitų
šalių, maždaug už 5.700 Lt. Tai
didelė parama bibliotekai.

Kol tie nesėti linai pražydės,
jiems ne nuodėmė ir pasnausti.
Gal apskritai „lino mūka" jau
nebe jiems. Jie ir jų vaikai per
daug pripratę prie sintetikos.
Palikęs juos alpulingai apsnū
dusius. Būgnininkas vienas su
grįžo į Tėvynę. Čia buvo džiaugs
mingai sutiktas, apkaišytas
gėlėm ir už skvernu tampomas
savęsp. Nesistebėkim, kad ir jis
kartą išvargęs padėjo ant būgno
žilą galvą ir užsnūdo. J a m din
gojosi, kad pats prezidentas
pakvietė jį į savo menę, norėda
mas užkabinti ant kaklo garbin
gą ordiną ar net laurų vainiką.
Tačiau valstybės rūmuose jis
išvydo nemažą eilę keistų per
sonažų: enkavedistas, namie
palikęs blizgančius antpečius ir

Bindokienė

Gera turėti
draugų
99

99

Boris Jelcino daug kartų iš
r e i k š t a s p a s i t i k ė j i m a s savo
„draugu Bill", t. y. JAV prezi
dentu Bill Clinton, atrodo, ne
buvo bergždžias. Praėjusios sa
vaitės ketvirtadienį (vasario 22
d.) Tarptautinis valiutos fondas
(su stipriu Amerikos pritarimu
ir skatinimu) paskyrė Rusijai
10.2 milijardų dolerių paskolą.
Tai antroji didumu fondo pasko
la po pernai suteiktos Meksikai.
Pinigai bus išmokėti kas mėnesį
per trejus m e t u s ir turės lemia
mos reikšmės Rusijos ekonomi
jai, kuri yra ne tik blogoje, bet
nuolat blogėjančioje, būklėje.
Tai nebe p i r m a s k a r t a s kai šis
fondas dosniai paremia Rusiją,
bet niekuomet anksčiau ne
skyrė tokios didelės sumos (1992
m. suteikta 0.79 mln. dol. pa
skola; 1993 ir 1994 m. po 1.5
mln. dol : 1995 m. — 6.3 mln.
dol.)
įdomu, kad paskola paskirta
kone tuo pačiu metu, kai Boris
Jelcin paskelbė kandidatuosiąs
a n t r a m t e r m i n u i , ypač pa
brėždamas, kad turįs labai arti
mus ryšius su Vakarais, kurie
padės Rusijai atsistoti ant kojų.
Tarptautinio valiutos fondo va
dovybė ne nesistengia paneigti
įtarimų, kad paskola suteikta
labiau del politinių negu ekono
minių priežasčių. Pirmosios iš
mokos bus padarytos kovo pa
baigoje ar balandžio pradžioje,
kad Jelcinas galėtų išpildyti
dalį savo pažadų streikuojan
tiems angliakasiams, jau kuris
laikas algų negavusiems darbi
ninkams, pensijų laukiantiems
p e n s i n i n k a m s . Iš p a s k i r t o s
sumos iki šių metų galo Rusija
gaus 4 mln. dolerių. Nors apie
tai nekalbama, bet visuomet
pasilieka atsargi prielaida, kad
likusios išmokos gali priklau
syti nuo birželio mėn. įvyksian
čių prezidento rinkimų pasek
mių. Šiuo metu Boris Jelcin
nėra pirmaujančių kandidatų
tarpe — populiariausias yra ko
munistų partijos vadas Gennady Ziuganov. o j a m įkandin
seka ultranacionalistas Vladimir Žirinovskij.
Be abejo, naujas komunistų
partijos gajumas ir paskatino
vakariečius skirti tokia dosnią
paskolą Rusijai, nors komunis
tai ir kraštutinieji dešiniojo
sparno nacionalistai gali savo
rinkiminėj*' kampanijoje panau
doti ją kaip ginklą prieš prez.
Jelciną — esą jis visiškai parsi
davęs V a k a r a m s ir šoka pagal
jų muziką. Jelcinas savo ruožtu
tvirtina, kad ekonominės refor
mos — nors dabar kiek apstabdytos — bus stumiamos pirmyn,
o jis — vienintelė viltis Rusijos
Karinės literatūros
leidyba
J a u pirmaisiais savanorių tar
nybos metais buvo išleista būti
niausia savanorių mokymui mo
kymo metodinė literatūra.
Vėliau šios literatūros leidybos
plėtėsi. Buvo išleista ir karinė
patriotinė, mažų grupių kovos
taktikos literatūra. Tačiau, dėl
lėšų stokos, plačiau leisti kari
nę mokomąją, karinę patriotinę
literatūrą sunku Neužtenka
gero noro. reikia ir materialinės
paramos
Kultūrinė s p o r t i n ė v e i k l a

Niu.tr F.ugrnijaut Ž y g a i č i o
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sudemokratėjimui. JAV vyriau
sybe ir Vakarų Europos vadai
tuo tiki ir stengiasi palaikyti
Jelcino siekius pasilikti valdžios
viršūnėje. Vengiama užsiminti,
kad ne vien ekonomijos atsta
tymui paskola bus naudojama,
bet ir tolimesnei agresijai
Čečėnijoje. Juk ta agresija buvo
v i e n a svarbiųjų priežasčių,
v i s i š k a i iš vėžių i š m e t u s i
Jelcino valstybinį biudžetą.
Gaila, kad 10.2 mln. dolerių
paskola nesusieta su jokiomis
sąiygomis, išskyrus Boris Jelcin
laimėjimą prezidentiniuose rin
kimuose. Būtų buvusi gera pro
ga priminti Rusijai nenusisto
vėjusius santykius su „artimuo
ju užsieniu", į kurį be Čečėni
jos dar įeina Gruzija, Azer baidžanas, Tadžikistanas, Mol
dova ir Baltijos valstybės.
Estija, Latvija ir Lietuva te
bėra pririštos prie Rusijos ener
gijos šaltinių raiščiais. Be to, Es
tija tebeturi problemų dėl sienų
su rusais, Latvija negali atsi
kratyti rusiškųjų bazių ir jose
sukauptų ginklų, o per Lietuvą
eina Rusijos karinis — ir kitoks
- tranzitas į Karaliaučiaus sri
tį Baltijos valstybės t a m tikra
pcasme yra priklausomos nuo
Rusijos malonės ir nuolat jaučia
pavojų savo nepriklausomybei.
Žinoma, tas pavojus galbūt dar
padidėtų, jeigu prezidento rinki
mus laimėtų vienas iš kandida
tų, propaguojančių a t k u r t i
buvusią sovietų imperiją.
Vilčių teikia, kad Tarptau
tinis valiutos fondas vėl priža
dėjo tęsti 1.5 mln. dolerių pa
skolos išmokas Ukrainai. Šį
putarimą stipriai remia ir JAV
prezidentas Bill Clinton. Tiki
ma, jog išmokų tęsimas bus per
spėjimas Maskvai nesikėsinti
prieš Ukrainos nepriklauso
mybę. Demokratiška ir ekono
miškai savarankiška Ukraina
butų stiprus saugumo laidas
visai Rytų Europai, stovėdama
t a r p dabar jau laisvų jos vals
tybių ir buvusio jų okupanto.
Kadangi dabartinis Ukrainos
prezidentas Leonid Kučma yra
įsipareigojęs sukurti tvirtą de
mokratišką valstybę ir palai
kyti gerus santykius su Vaka
rais, JAV vyriausybės ir kitų
Vakarų kraštų p a r a m a bei pa
lankumas šiai strategiškai svar
biai šaliai yra būtinas. Vis dėl
to būtų protinga nepaleisti iš
akių ir Kremliajus politikos, kad
kartais mūsų prezidento „bičiu
lis Boris" neiškrėstų kokio ne
tikėtumo, arba — kaip mūsų
liaudis sako — nedėk žalčio į
užantį, nes gali išlįsti per ranko
vę...
po visas rinktines ir net kitas
valstybes. Paruoštos foto paro
dos apie savanorių tarnybą.
S u k u r t i videofilmai
apie
savanorių gyvenimą, sportą,
karinius mokymus. įsteigtas ir
vis plačiau skaitomas laikraštis
. . S a v a n o r i s " . Į v a i r i a i s ren
giniais teikiama Lietuvos moks
leiviams ir visuomenei informa
cija apie Lietuvos partizanų
kovą, Lietuvos kariuomenę bei
savanorių tarnybą.
1995 metų sausi Jurbarko
apylinkėse ir 1996 metų sausį
Marijampolės apylinkėse sava
noriai susirinko į tradicines
savanoriškas medžiokles.

Nuo pirmųjų SKAT įkūrimo
dienų vystoma kultūrine, spor
T a r p t a u t i n i a i ryšiai
tinė, patriotine veikla į k u r t a s
Dar 1991 metais buvo už
SKAT choras. Chorai dainuoja
megzti ryšiai su Danijos Home
ir gerai dirbančiuose savanorių
Guard (Nacionaline gvardija),
daliniuose. Kiekvienais metais
buvo pasikeista įvairaus lygio
vyksta savanorių žaidynės, ku
delegacijomis, pasinaudota jų
riose vis plačiau taikomi ko
patirtimi ir modeliu, kuriant
viniai sportiniai žaidimai.
SKAT struktūrą. Susilaukta
Surengta savanorių štabe parti
rimtos paramos, keliant eta
zanų didvyriškos kovos paroda
tinių karių ir savanorių kovinio
„Kovojanti Lietuva 1944-1954
parengimo lygį.
metais" savaip gražiai paplito
(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

Vasario 16-tjja Clevelande minint susitiko ilgesnį laiką nesimatę draugai.
Iš k. — paskaitą minėjime skaičiusi viešnia iš Detroito Liuda Rugienienė ir
A Miškinienė. Stovi D. Puškorienė, Algis Rugienius ir Ingrida Bublienė.
Nuotr. V. Bacevičiaus

CLEVELAND, OH
..I Ū M U M A I " CHORO
KONCERTAS
Balandžio 13. Atvelykio šešta
dienį. Clevelando ir apylinkių
lietuviai vėl turės malonia
progą gėrėtis iškilaus Lietuvos
mišraus choro ..Leliūmai" kon
certu Dievo Motinos parapijos
auditorijoje. Po ilgos ir šaltos
žiemos pradėsime pavasari su
-skambia chorine daina.
Chorai. įkurtas 1972 metais
Kaune, i -JAV amerikiečių pa
kviestas, koncertuos įvairiuose
miestuose. I Clevelandą jį
pakvietė Clevelando ateitinin
kija.
Chorą sudaro 40 moterų ir
vyru — pedagogai, inžinieriai.
P H O E N I X , AZ
V A S A R I O 16-TOJI
Lietuvos Nepriklausomybės
šventė, ruošta LB Arizonos
apylinkės, vyko vasario 11 d.,
sekmadieni. Sun City mieste.
Šv. Mišias už Lietuva Elizabeth
Seton bažnyčioje aukojo arki
vyskupas Paulius Marcinkus.
Jam asistavo svečiai iš Čikagos:
kun. Edvvard Slosarczyk ir kun.
Vito Mikolaitis. kuris sakė la
bai gražu, patriotišką pamoksią.
1. Aukas nešė prof. Paulius Zygas
— ir Rima Polikaitienė. liturginius
s k a i t y m u s atliko Viktorija
Zakarienė. o bažnyčioj giesmes
pravedė Nancy Aleksa.
Pamaldoms pasibaigus, pro
grama buvo tęsiama parapijos
salėje. Sugiedojus JAV himną,
apylinkės pirmininkas prof. Zy
gas, pasveikinęs svečius, su
kalbėjo invokaciją ir tylos minu
te pravedė žuvusių už Lietuvos
laisve pagerbimą. Tolimesnei
p r o g r a m a i vadovauti buvo
pakviesta Nora Burbaite Truls-

gydytojai. Meno vadovas ir diri
gentas Albinas Petrauskas —
Lietuvos Muzikos akademijos
profesorius, talkinant chormeis
teriams Ramutei Štreimikytei
ir Andriui Petrauskui.
..Leliūmų" repertuarą sudaro
įvairių stilių ir formų pasaulie
tine ir religinė muzika, didžiąja
jo dalį lietuvių kompozitorių
kūriniai. Choras yra koncerta
vęs Latvijoje. Estijoje, Gruzijoje,
Baltarusijoje. Vengrijoje, Ko
rėjoje. Rumunijoje, Vokietijoje ir
Italijoje. Amerikos kontinentan
atvyksta pirmą kartą. Choras
per savo beveik šimtmečio
ketvirtį yra susilaukęs puikių
įvertinimų. 1977 ir 1980 metais
Lietuvos chorų konkursuose
buvo pripažintas geriausiu
choru. 1983 metais tapo Cork
'Airija) t a r p t a u t i n i o chorų
konkurso prizininku. 1992 m.
..Leliūmai" dalyvavo pirma
jame tarptautiniame chorų fes
tivalyje Kaune. Jo dalyviai ge
riausi Europos chorai.
Visi maloniai kviečiami būti
son. Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą perskaitė
prof. Žygas, o Arizonos guberna
toriaus Fyfe Symington pro
klamaciją ir Amerikos Lietuviu
Bendruomenės paruoštą rezo
liucija, iškeliančią įvairias
Lietuvos problemas, perskaitė
Aldona Vaitkienė. Rezoliucija
buvo vienbalsiai priimta ir bus
nusiųsta JAV prezidentui ir ki
tiems aukštiems pareigūnams.
Pagrindini žodį tarė JAV Brigadier General Tiiu Kerą. viena
iš JAV 4 moterų generolių. šiuo
metu vykdanti JAV karo avia
cijos Vakarų apygardos žvalgy
bos vedėjos pareigas. Generole
Kerą yra estų kilmės amerikie
tė, pasitraukusių iš Sovietų oku
puotos Estijos tėvų duktė,
gimusi ir 4 metus praleidusi DP
stovykloje, Vokietijoje. Atvykus

šaunaus pavasarinio koncerto
dalyviais ir rėmėjais.
RELIGINĖS ŠALPOS
RINKLIAVA
Lietuvių katalikų religinės
šalpos Clevelande globėjai: kun.
G. Kijauskas, SJ, kun. J. Bace
vičius ir komitetas: Z. Obelenis,
H. Stasas, A. Styra, I. Sušinskienė ir R. Šilgalienė vėl kreipiasi
į geros valios žmones, prašy
dami ir toliau remti LKR Šalpos
darbus, nes, nors 1990 kovo vie
nuoliktoji atnešė Lietuvai lais
vę, bet ji „dar toli gražu ne
reiškė ir nereiškia dvasinės ir
medžiaginės gerovės. P r i e 
šingai, t a u t a liko vispusiškai
nualinta ir suvarginta".
LKR Šalpa per penketą Lietu
vos vergijos dešimtmečių mūsų
broliams ir seserims samarijietiškas mūsų tautiečių dosnumas
buvo šviesesnių dienų paguoda
ir viltis. Ir dabar likime su tais,
kuriems reikalinga padėti išlai
kyti dvasinę stiprybę bei pa
lengvinti kasdieninės duonos,
senatvės, ligonių bei našlaičių
nepriteklius.
Clevelande rinkliavos vyks:
Dievo Motinos parapijoje kovo
10 ir Šv. Jurgio — kovo 24 d.
Aukas <jos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių) galima
siųsti: Lithuanian Catholic Religiuos Aid c/o Mrs. Regina Šilgalis. 1776 East 228 St., Euclid,
OH 44117 ar į „Taupą" s-tą 729,
767 E. 185th Street, Cleveland,
OH 44119.
V.R.

ST. PETERSBURG, FL
LIETUVOS DUKTERYS
D I R B A IR A U K O J A
St. Petersburgo Lietuvos Duk
t e r ų dr-jos skyrius š.m. sausio
24 d. Lietuvių klubo salėje
suruošė gražų pobūvį — pietus
su m e n i n e programa ir laimėji
m a i s . Lygiai 4 vai. p.p. prie
gražiai papuoštų stalų susėd
270 pobūvio dalyvių. Įžangine
k a l b a pobūvį pradėjo skyriaus
pirm. A. Čėsnaitė, visus pasvei
k i n d a m a ir pabrėždama, jog
, Jūsų pritarimas ir aukos m u m s
t e i k i a jėgų tęsti šalpos darbą".
O t a s šalpos darbas, kaip išgir
dome iš pranešimo, yra g a n a
reikšmingas. St. Petersburge drjos skyrius įsisteigė prieš 10
metų. Nuo 1991-jų metų y r a iš
siųsta į Lietuvą 31,880 dolerių
pinigais ir 1,000 svarų siun
t i n i a i s . Buvo sušelpta: Šiaulių
ir Panemunės vaikų, Šv. Jokūbo
Vilniuje, Raseinių ir Gelgaudiš
k i u ligoninės; Panevėžio atsili
kusių vaikų centras; Varnių
a m a t ų mokykla (kurioje mokosi
labai neturtingi vaikai), parem
t a Panevėžio senelių namų sta
t y b a ir Kretingos mergaičių
kolegija. Be to, daug siuntinių
nusiųsta Šalčininkų rajono mo
kykloms ir sušelpti tremtiniai
bei invalidai. Pirmininkė teigė,
jog siunčiama šalpa tikrai pa
t e n k a k a m y r a siunčiama, nes
Lietuvoje patikimi žmonės tai
p r i ž i ū r i ir p a t i k r i n a . P a t i
pirmininkė tuo įsitikino, kai

praėjusią vasarą lankėsi Lie
tuvoje.
Po pirmininkės kalbos vyko
meninė programos dalis, vado
vaujant skyriaus pirm. A. An
driulienei. Šią dalį atliko mote
rų dainos vienetas, vadovauja
mas muz. R. Ditkienės, ir deklamatorė A. Kamiene. Programos
vadovei pakvietus, scenoje iš
abiejų pianino pusių sustojo pir
mieji ir antrieji sopranai — J.
Staškuvienė, J. Jarašienė, G.
Amulevičienė, S. Vaškienė, ir
pirmieji ir antrieji altai — A.
Rabertson, R. Bandžiukiene, B.
Diškėniene, Z. Dabkienė ir M.
Gineitienė. Prie pianino atsisė
do vieneto vadovė muz. R. Ditkienė. Jos pirštai šokinėjo pia
nino klavišais, o galva dirigavo
savo dainininkėms. Pirmuoju
išėjimu vienetas padainavo 4
dainas.
A. Kamiene padeklamavo lie
tuvių poečių eilėraščius, kuriuo
se atsispindėjo meilė savo kraš
tui, rūpestis juo bei savo gim
tine. Išgirdome Juozės Vaičiū
nienės, Janinos Degutytės, Juli
jos Švabaitės ir Valentinos Oselienės kūrybos eilėraščius. Prieš
skaitydama, deklamatorė kiek
vieną eilėraštį keliais sakiniais
įdomiai paryškino.
Moterų dainos vienetas an
truoju pasirodymu vėl padaina
vo 4 dainas, tačiau publika
nenorėjo jų paleisti nuo scenos
ir audringu plojimu bisui
išprašė dar dvi dainas: „Ar
žinai?", žodžiai B. Mackevi
čiaus, muz. A. Raudonikio, ir
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St. Petersburg, FL, moterų dainos vienetas. Iš kairės: A. Robertson, R Bandžiukiene, B.
Diškėniene, Z. Dapkienė, M. Gineitienė, vadovė R. Ditkienė, J. Staškuvienė, J. Jarašienė, G.
Amulevičienė, S. Vaškienė.

į Ameriką, gyveno Rochester,
N.Y., I n d i a n a u n i v e r s i t e t e
gavusi politinių mokslų magist
rės laipsnį, ji dar baigė JAV
Karo akademiją (National War
College), o Harvard universitete
studijavo b u v u s i o s Sovietų
Sąjungos t a u t i n i ų m a ž u m ų
problemas ir politiką. Ji t a i p
p a t buvo v a d o v a u j a n č i o s e
pareigose Pentagono strateginio
planavimo skyriuje.
Gen. Kerą visada labai domė
josi Baltijos kraštais ir nuo 1993
iki 1995 metų buvo JAV karo
atašė Lietuvoje, matė kokie ten
sunkūs buvo pirmieji nepri
klausomybės žingsniai, nes 50
metų trukusi Sovietų okupaci
ja padarė milžinišką žalą visam

,. i ^ !.,<-minėjimo Arizonoje renifejai ir svečiai Ilk : sėdi - 1.B apyl v-bo« pirm prof. Pau- ^\ i-.< • h n? z<r\>rr,\e Tini Krra. pianiste Jūrate Karosais ir v bos iid Aldona Klemkiene
t p\ i v-htKt visuomeniniu reikalų vadove Dalia Motiejūniene ir apyl v bos vicepirm. Rima
Rpklait.iene

kraštui. Savo kalboje prelegentė
ilgiau sustojo prie Lietuvos ekonominės būklės. Žmonės neturi
patyrimo, trūksta specialistų,
nesugeba tvarkytis. Ypač sunkioje padėtyje yra Žemės ūkis ir
p r a m o n ė . Lietuviai m ė g i n a
sekti Vakarų Europą, iš kurios
g a u n a nemažai pagalbos, bet
d a u g negerovių ateina iš ne
draugiškų kaimynų. Lietuvai
reikalinga visokeriopa mūsų
p a r a m a , ypač moralinė, nes kur
begyventume, mums y r a tik
viena Lietuva.
Meninę programos dalį atliko
viešnia iš Lietuvos, pianistė Jū
ratė Karosaitė, įspūdingai atlik
d a m a šešis Čiurlionio preliu
d u s ir Šopeno noktiurną. Karo
s a i t ė yra fortepijono klasės
mokytoja Lietuvos Muzikos
akademijos Klaipėdos fakultete.
Šiuo metu ji Californijos uni
v e r s i t e t e (UCLA), V i t a l y
Margulis klasėje tobulinasi kaip
pianistė ir dėstytoja.
Pirmininkui Žygui padėkojus
visiems programos dalyviams, o
ypač generolei Kerą už atvy
kimą ir labai įdomų žodį, taip
pat ir pianistei Karosaitei už
a u k š t o lygio koncertą, pro
gramos pabaigai visi susirin
kusieji sugiedojo „ L i e t u v a
b r a n g i " ir Lietuvos himną.
Po minėjimo buvo vaišės, sko
ningai ir elegantiškai paruoštos
Dalios Motiejūnienės ir Rimos
Reklaitienės. Mikalojaus Kon
s t a n t i n o Čiurlionio 120 metų
gimimo sukakties paminėjimui
salėje buvo suruošta jo kūrinių
reprodukcijų parodėlė.
Aukas Lietuvių Bendruome

Gaunamos D R A U G E 4 5 4 5 W . 63rd S t Chicago, IL 6 0 6 2 9

„Pienė", — žodžiai S. Saulyno,
muz. M. Vaitkevičiaus. Moterų
dainos vienetas pasirodė labai
gražiai: jau nuo pat pirmos
dainos su publika buvo užmegztas kontaktas ir išlaikytas iki pat galo. Tikrai
gražu, k a i žmonės, j čia
atvažiavę p r a l e i s t i šaltąjį
žiemos sezoną, jungiasi i vietos
kultūrinį gyvenimą ir jį papildo.
Tokia yra moterų dainos viene
to vadovė muz. R. Ditkienė, o
taip pat ir kelios to vieneto
dainininkės.
P a s i b a i g u s m e n i n e i pro
gramai, skyriaus vicepirm. A.
Andriulienė, padėkojusi, visus
pakvietė vakarienei, kurią pa
gamino pačios dr-jos narės,
vadovaujant K. Gaižauskienei
ir E. Purtulienei. Po vakarienės
buvo pravesti laimingųjų bilietų
traukimai, kuriems laimikius
suaukojo patys pobūvio da
lyviai.
St. Petersburgo Lietuvos Duk
terys ne tik aukoja Lietuvai, bet
neužmiršta ir vietos žmonių: ap
lanko ligonius ir reikalingiems,
ištiesia pagalbos ranką. Sky
riaus valdybą sudaro: pirm. A.
Česnaite, vicepirm. A. Andriu
lienė, sekr. E. Jasaitienė, ižd. K.
Gaižauskienė ir soc. reikalų
vadovė J. Jarašienė.

StVik.
nės ir kitiems lietuvybės reika
lams rinko Aldona Klemkiene,
Ona Mieželienė ir Šarlotė
Ruseckienė. Leidimą naudotis
Elizabeth Seton bažnyčią ir salę
įftrūpino Marytė Gallagher.
Vikt. Z a k a r i e n ė

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS
ŠIAS KNYGAS GAUMA GAUTI
DRAUGE
LAIDOJIMO APEIGOS. Kun. Vyt Zakaras. 55 pa).
ANGLŲ NOVELĖ. Anglų ra*, novelių antologija. Sudarė
Povilas Gaucys. 459 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl.
ATSIMINIMAI II L Vysk. P. Budys. 284 psl.
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ- Romanas. O. Nendrė. 365 psl.
BOLŠEVIKŲ NUŽUDYTI ŠAULIAI. J. Prunskis. 150 psl.
KONNERSREUTHO TERESĖ. J. Burkus. 159 psl.
SPAUDOS BARUOSE. Atsiminimai. Juozas Kapacinskas.
216 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲJŲ VIELŲ. Atsiminimai. A Gervydas. 221
psl.
ANTANAS KUČINGIS. Biografija-atsiminimsi. Ona Narbu
tienė. 169 psl.
NAUJASIS GYVENIMAS. Dante Ajighieri. Vertė Alf. TyruoHe
95 psl.
DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. A Baronas. 71 psl.
DABARTIES SUTEMOSE. Br. Zumeris. 187 psl.
VIENIŠI PASAULIAI. Romanas. Alė Rūta. 265 pėl.
PIRMASIS RŪPESTIS. Novelės. Jurgis Jankus. 212 psl.
PRIEŠAI. Raitųrinkinys.Fab. Neveravi£ius. 168 psl.
AMŽINI ŠEŠĖLIAI. Ut. reportažai A VHainis. 173 psl.
MARTYNAS FIERRO. Poema. Vertė Ant. VUutis. 81 psl.
PRISIKĖLIMO ŽMONES. Straipsniųrinkinys.Kazimieras Ba
rauskas. 219 spi.
TILTAS PER NERJ. Novelė. V. Marcmkonytė. 133 psl.
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. MakJaknygs. Kun. dr. P.
Aleksa. 254 psl.
VIENOS AISTROS ISTORUA. Romanas. M. Unamuno. Var
tė P. Gaucys. 159 psl.
Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausus aaakaltą, kurtojo bus pažymėta paoiunttmo ištektos. Mnois gyv. pridedama Stato salė tax 8.75% nuo
knygos kainos.
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Gimusi ir augusi Waukegane,
baigusi lietuvių seselių kazimiedaug pasako. Lindai kalbant, Panama City apylinkėje. Po
riečių vedamą Šv. Baltramie
šermeninėje neliko sausų akių... pamaldų Antano kūnas išvežtas
Perskaitęs š.m. 28 numery isjaus parapijos mokyklą ir tebe
Sausio 24 ryte velionis buvo į krematoriumą.
spausdintus Danoe Stankaitytės
būdama
tos
parapijos
narė,
aš
Dar porą valandų pabendra
atvežtas
j Sunny Hills Sv.
NULŪŽUSI AR TIK
Jau 1992-jų vasarą pasklido
bei Jono ir Irenos Gintautų laiš
esu
nusivylusi,
kad
ši
parapija
vome
parapijos salėje, kur mūsų
Teresės
bažnyčią.
Gedulines
ATLŪŽUSI ŠAKA?
žinia, kad Antano plaučiai
kus apie Jurgio Jankaus kūry
buvo neįtraukta į vaizdajuostę.
t
a
u
t
i
e
t ė s , Antano ir Ernos
Mišias
aukojo
kleb.
kun.
F.
baigiasi, kad jam likę tik keli
bą, susigundžiau ir aš savo
Daugelis mano draugų ir pažįs
draugės,
suruošė gedulo pietus.
Szczykutovvicz, kun. Izidorius
Mūsų spaudoje dažnai tenka trigrašį prikisti. Jau seniai
mėnesiai. „Draugui" siųsdamas
tamų taip pat buvo pakrikštyti
Cia
kalbos
sukosi apie jau
Gedvilą
ir
kun.
Antanas
Mus
skaityti, kad esame ar nukirsta, žavėjaus jo rašyba. Gal prieš
rašinj Antano 70-mečiui pami
šioje parapijoje, baigė parapijos
artėjantį
pavasarį,
kurių bent
teikis.
Pirmasis
Antano
asme
ar nulūžusi, ar atkirsta, ar metus „Drauge" skaitėme at
nėti, redaktorę paprašiau nedel
mokyklą, apsivedė šioje bažny
dešimčia
Sunny
Hills
Antanas
nybę
išryškino
pamoksle.
Geno
atlūžusi Lietuvos medžio šaka. karpas „Iš Ipatėlio šnektų", o
siant spausdinti, kad jis dar
čioje ir dabar palaiko parapiją
taip
džiaugėsi.
Greit
užvirs
vaitei
Beleckienei
vargonais
ly
Šie žodžiai yra kartais varto- dabar vėl, ii debesų nusileidęs
pamatytų. Rašinys, pavadintas
savo darbu bei aukomis. Mano
gyvenimas
Boat
Lake
paplūdi
dint,
giedojo
choras.
Porą
' jami beveik kaip sinonimai. Ne po ilgesnės kelionės šiltesniuose
„N. metų vaikas — dail. Anta
vaikai taip pat lankė ir baigė
giesmių duetu atliko Albinas my. Tuomet skaudžiai pasigereikia būti miškų mokslų žino kraštuose, radau pundą dienraš
nas Zaikauskas" buvo išspaus
šios parapijos mokyklą. Pralei
Strazdis ir A. Vėlavičius. Maža sime Antano baidares su balta
vu; kad matytum didelį skirtu čio su jo „Debesyse". Pradėjus
dintas 1993 sausio 14 d. Aš tą
dimas mūsų parapijos lieka
bažnytėlė buvo sklidinai pilna bure, čiuožiančios bangelėmis,
mą tarp šių sąvokų. Nulūžusi jį skaityti, net kelionės nuovar
rašinį laikiau ilgamečio bičiulio
įžeidimas viso Waukegano lie
gedėtojų, nes šalia vietinių pavėjui ir prieš veją...
" yra jau mirusi ar mažai gyvybės gis pradingo. Skaičiau nuo pra
išankstiniu nekrologu. Netikė
tuvių telkinio.
lietuvių
bei
kitataučių,
Sudie, Antanai! Kas už de
beturinti šaka. O atlūžusi šaka džios ligi pabaigos, beveik iki
jome, jog kovą su plaučių vėžiu
dalyvavo
būrelis
Antano
draugų šimtmečio, kas už metų. Tave
K o k i a i s sumetimais liko jis tęs dar trejus metus.
gali būti gyva dar daugelį metų, gaidžių. (Truko ilgiau, kadangi
iš Miami apylinkės ir būre susitiksime anapus žvaigždynų.
ypač jei ji dalinsis syvais su dar turėjau įterpti ir tame mūsų parapija neįtraukta? Dėl
Antanas mirė 1996 m. sausio
Antanas Zaikauskas.
lis detroitiečių, žiemojančių
Alfonsas Nakas
laiko
stokos?
Dėl
duomenų
sveiku, gyvastingu kamienu. pačiame puslapy tilpusius Da
21 d. Ne giliam vidurnaktį ar
trūkumo?
Mes nesame nei nulūžusi, nei nutės Bindokienės vedamuo
ankstų rytą, kai išvargę ar su liga, kelionės j Detroitą pas
Vis vien, darant istorinį timieji nustoja budrumo. Mirė prof. dr. Vainutį Vaitkevičių,
nukirsta šaka. Esame tik dide sius). Negaliu surasti žodžių
lės audros truputį atlaužti nuo įspūdžiui atpasakoti. Tie trys rinkinį, įdėtas darbo laikas savo miegamajame 5 vai. va tyrimai bei terapijos, jis nie
kamieno, su kuriuo dalinamės aukščiau paminėti laiškų rašy neturėtų apriboti paties turinio, kare, saulei skęstant į Meksikos kados n e p r a r a d o gyvenimo
syvais, išlaikančiais abiejų tojai jau pasakė gana. Tik nes istorinis rinkinys turi bū įlanką, žmonai, vaikams ir vai džiaugsmo, optimizmo. Kiekvie
ną sekmadienį dalyvaudavo lie
gyvybę ir ginančiais nuo ken nenorėčiau visiškai sutikti su ti išsamus arba praranda pa kaičiams budint prie lovos.
tuvių pamaldose, lankė pobū
kėjų.
Dana, kad J. Jankaus kūryba tikimumą.
Iš rašinio prieš trejus metus
Gyveno Chicagoje. Ashburn apylinkėje.
Visų bažnyčių duomenys buvo pakartosiu tik, kas svarbiausia. vius. juokaudavo, tyliai sau
Per praėjusius 50 metų ka esanti „be jokių svetimybių bei
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1996 m. vasario 28 d., 11:15
dainuodavo romansus. Boat
vai. ryto. sulaukusi 25 metu.
mienui gal esame truputį dau mandrių žodžių". Vien tik pateikti, bet režisieriai neįtrau
Antanas Zaikauskas gimė
Gimė Chicagoje,
giau davę, negu ėmę. Pasigirsta antrąją pakartotina skaityda kė Waukegano Šv. Baltramie 1923 m. sausio 1 (N. Metų) Lake bangelėmis sparčiai čiuož
Nuliūdę liko: tėvai Dalia ir Albinas, brolis Algis, močiu
balsų: jau gana, tegu jie, būdami mas, raudonu pieštuku pabrau jaus parapijos. Jie įdėjo į dieną Putiliškių km., Raguvos davo burinė baidarė, jo suma
tė Vanda Papečkienė, gyv. Lenkijoje: dėdes, tetos, pusbroliai
:. nepriklausomi, patys savimi kiau žodžius kaip: „nepersker- vaizdajuostę Gary Šv. Kazimie vis., Panevėžio apskrity. Tėvui niai stumiama net prieš veją.
ir pusseserės Lenkijoje ir Lietuvoje; teta Ada su šeima ir kiti
pasirūpina, o mes skirkime visą sakiavom, nė kniust, įsistebei ro parapiją, kuri yra taip pat 1925 m. išvykus Argentinon ir Bet didžiausiu, svarbiausiu
giminės
gyv. JAV ir Kanadoje.
ligos
metais
jo
pasiekimu
laikau
truputi
toliau
už
Čikagos
miesto
lijęs,
kabeneku,
įteigęs,
paniaulaiką ir visas pastangas tik
ten dingus, Antaną bei sesutes
Velionė pašarvota penktadienį, kovo 1 d. nuo 2 iki 9 v.v.
k
e
l
i
o
n
ę
į
Lietuvą
1994-jų
ribų.
Abi
vietovės
laikomos
duvy,
varsnų"
ir
dar
keletą.
mūsų pačių ir kitų už Lietuvos
Emiliją ir Juliją išaugino ir
Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
ribų gyvenančių lietuvių tauti Jankaus neskaičiusiems, tai gal Čikagos apylinkės dalis. Kodėl išmokslino sunkiai dirbdama vasarą. Politiniam emigrantui,
Laidotuves įvyks šeštadienį, kovo 2 d. Iš laidojimo namų
kokiais mes save laikome, neap
niam išlikimui. Nesutinku su skambėtų „svetimybiškai", bet viena įtraukta, o kita ne?
motina, Marija Žalkauskienė.
9
vai.
ryto bus atlydėta i Svč. M. Marijos Gimimo parapijos
Atsakymas šiuo reikalu nepa Kai 1944 m. vasarą visi vaikai lankyti tėvynės, kai į ją vartai
• tokiu galvojimu. Man visuomet tokiais nevadinčiau. Tik pa
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv.
atsidarė,
yra
didžiausia
nuodė
medžio kamienas buvo svar juokavau. Dar iki šiol nesu aiškina, kodėl neįtrauktas pasitraukė Vokietijon, ji
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
mė, didžiausia gėda. Manau,
biau, negu šakos, kurios be ka juo&avau. utxi IRI aiui ncou
Kazimiero lietuvių kapinėse.
užmokėjo lygiai 10 metų Sibiro
Pasiaiškinimas, kainą. Režimui kiek sušvelnė kad Antanas tai suprato ir
mieno negali egzistuoti. Lietu tikras, ką mano senelis supykęs kWaukeganas.
Vietoje gėlių prašoma aukoti American Cancer Societv.
ad
vių tautos kamienas dabar yra ant savo anūkų norėjo pasakyti t į reiktų Waukeganą apglėb- jus, vaikų atsikviesta Ameri nuskrido, savo ligos nepabūgęs
.Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
Ten pavaikščiojo g i m t i n ė s
kartu su Kenosha, Racine ir kon, ji gyveno ir mirė Detroite
dalyvauti šiose laidotuvėse.
labai susilpnintas visokių kir paberdamas žodžius kaip: „po
laukais, susitiko jaunystėje
vietovėmis, nėra logišminų, grybelių ir kitokių paibeliais, skradžiais žemėn, kkitomis
Baigęs Panevėžio Vyrų gim
a8
nes
au e i n a
tol
Nuliūdę: tėvai, brolis, močiute, teta ir kiti giminės.
paliktus
draugus, pavažinėjo po
kurdupelis,
varlys,
bamblys,
'
J
yn
»*
kenkėjų; ypač Rytinės Lietuvos
naziją, 1942 m. Antanas įstojo į
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus.
dalyje, o mes esame dar kiek zaunyti, beržinės kosės" ir apylinkės ribų. Tuomet reiktų Vilniaus dailė akademiją. Studi visą kraštą. Sugrįžo pavargęs,
bet
r
a
m
u
s
ir
laimingas.
Tel.
312-476 2345 arba 800-994-7600.
daugybę
kitų.
Tai
tarmiška
prijungti
Detroitą,
Clevelandą
sveikesni. Negalim kamieno ap
ir t.t.
javo, iki 1943 kovo 17 d. naciai ją
leisti. Jei mirtų, mes irgi greit kalba,
Antano
kūnas
buvo
pašarvo
Šis projektas nėra Čikagos uždarė. Vokietijoje studijas tęsė
tik kalbos
kaimiečiai,
tie
tikrieji kurią
lietuvių
išsaugomirtume. Todėl protingesnė tojai, galėjo tarti ir perduoti arkivyskupijos reikalas, bet Miuncheno Tarptautiniam (UN- t a s Brovvn Funeral Home,
geras sumanymas, jeigu būtų RRA) un-te, čia jau meno ir Chipley. FL. uždaram karste,
strategija būtų ir toliau visų pir
ateinančioms kartoms. Tad, su
A.tA.
teisingai atliktas.
ma rūpintis Lietuva, o ne savi
architektūros, nuo 1946 m., iki kurį supo gausios gėlės. Kairėje,
gilia pagarba lenkiu savo žilą
mi. Tik šiuo keliu eidami, į
Neįtraukdama visų Čikagos už dvejų metų šią mokslo įstai už kelių žingsnių, ant stalelio
Kpt. VIKTORUI DIMINSKIUI
galvą prieš Jurgius Jankus, kla
apylinkių lietuvių parapijų, ši gą užgniaužė ilgoji Kremliaus matėme jo, jauno, portretą, o
darbą įtrauksim ir jaunąją
siškus švarios mūsų kalbos
vaizdajuostė netiksliai pavaiz ranka. Ameriką 1949 m. pasie prie stalelio — porą jo skulp
kartą.
puoselėtojus. O „utėlizuotomirus, liūdesyje likusiems — mylimai žmonai ELZEI,
Zenonas Prūsas jams" pakartotinai lenkiu savo duoja mūsų lietuvių kilnią, kęs, didžiąją gyvenimo dalį pra tūrų.
dukroms, sūnui bei kitiems artimiesiems reiškiu
garbingą istoriją. Vaizdajuostės leido Detroite bei jo priemies
Sausio 23-sios vakare šerme
Chillicothe, OH nykštį žemyn.
užuojautą.
būdą
tyje, Warr«a, MI. Dirbo General ninė
režisieriai turėtų rasti
sklidinai
prisipildė
J o n a s Šarka
Motors
inžinerijos
automobilių
g e d ė t o j a i s . Rožinį kalbėjo
Omaha, Nebraska atitaisyti šią klaidą.
KODĖL TAIP SUNKIAI
Birutė
Bagdanskienė
Bronė Machak projektuotoju. Dirbdamas, dai kunigai Francis Szczykutovvicz ir
PLANUOJAMI
Waukegan, IL lės studija* tęsė Wayne State Leonardas Musteikis. Trumpas
SUVAŽIAVIMAI
AČIŪ ŽIVILEI VAITKIENEI!
Un-to ArtsA Crafts mokykloje. atsisveikinimo kalbas pasakė
Jaunystėje bandęs tapybą, il LB Sunny Hills apyl. v-bos
PARTIZANAI VERTI
.Prieškarinės nepriklausomos
Živilės Vaitkienės laiškui,
gainiui perėjo prie medžio pirm. Laima Savaitienė, iš VVest
Lietuvos laikais didesni suva „Krėvė kūrė l i e t u v i š k a i " ,
PARAMOS
A.tA.
skulptūros. Kūrybinis paliki Palm Beach apylinkės atvykęs
žiavimai, konferencijos ar vasario 27 d. „Drauge", norisi
Skaitant J. Čeponio laišką mas negausus, bet užbaigti dar Algimantas Augūnas. Jonas
kongresai buvo nusprendžiami tik prirašyti „Amen".
Kpt. VIKTORUI DIMINSKIUI
„Draugo" Nr. 40 „Esame dėkin bai kelia žavesį ir nuostabą. Jo Ratnikas ir Alfonsas Vėlavičius.
metai ar bent pusmetį prieš
Tamošaičio „ m o k s l i š k a s "
įvykį. Lietuvos teritorija buvo straipsnis, „Silkės ir kiaušinio gi", matyti, kad aukotojai yra architektūriniu talentu gėrėjo P a s k u t i n ė prabilo velionio
mirus, nuliūdime likusius — jo mylimą žmoną ELZ
maža, lietuviai nebuvo išsibars kova", ne vien tik Živilę Vait partizanų įvertinami. Lietuvos mės visi, kas lankydavomės Zai duktė Linda. Ji velionį pami
BIETĄ, sūnų JONĄ, dukras ALDONĄ, NIJOLE su
tę po pasaulį, tačiau iškilmingų kienę suerzino įmantriais, partizanai yra verti paramos, kauskų namuose, tiek VVarren, nėjo. kaip šeima vienijantį vyrą
šeimomis ir gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia
suėjimų organizatoriai stengėsi svetimais žodžiais, suviliojo Vin nes dabartinė vyriausybė mažai MI, tiek Sunny Hills. įgijęs ir tėvą. mylėjusį žmones ir
standartinius
namus,
Antanas
gamtą,
visur
ieškojusį
grožio
ir
jais
rūpinasi,
bet
apdovanoja
duoti būsimiems dalyviams kuo co Krėvės vardu.
LDK Birutės
draugija
aukštomis pensijomis įvairaus išpuošdavo ne tik jų vidų, bet ir jį radusį. Rodė į skulptūras,
daugiau laiko, kad šie galėtų
Gali būti, kad savo specialy
kur tėvo prakalbintas medis
plauko stribus, budelius, tar išorę, pastatą supantį kiemą.
gausiai dalyvauti.
bės leidinyje, toks straipsnis ir
navusius okupantams.
Kadangi didesnių organizaci nebūtų niekam užkliuvęs. Bet
Vedęs 1957 m. tauragiškę
Laikraštyje buvo skelbiama, Erną Okaitę. su ja išaugino
jų susibūrimai dabar daugiau „Drauge" skirtas eiliniam
sia šaukiami Lietuvoj, tai JAV, skaitytojui, pripratusiam prie kad Lietuvos prezidentas buvusį dukteris Loretą ir Lindą bei
Kanados bei Australijos lietu lietuviškų žodžių ir aiškių, koloborantą apdovanojo Gedimi sūnų Paulių. Visi jie baigę aukš
viai turi vykti didelius atstu nepretenzingų sakinių, jis išsi- no ordinu. Toks poelgis yra tik tuosius mokslus, sukūrę šeimas.
mus, praleidžiant bent mėnesį kiša kaip tas skaudantis nykš ordino išniekinimas.
Loreta jau augina du sūnus.
Sav:ngs and Loan Association
Lietuviams, gyvenantiems iš
pas gimines. Tuo atveju daugelis tys.
Nors paskutinius trejus metus
eivijoje, yra labai suprantamos
dirbančiųjų turi planuoti savo
Antano gyvenimą sunkino kova
Sakoma, kuo inteligentiškesatostogas, prekybininkai ar lais nis žmogus, tuo paprasčiau ir dedamos pastangos šelpti Lie
tuvos laisvės kovotojus. Iki šio
vų profesijų žmonės turi susiras aiškiau jis rašo.
mėnesio pabaigos, per Lietuvos E. CINZAS PALAIDOTAS
ti savo darbo pavaduotojus.
Skaitant Tamošaičio straips
Indėliai iki $100.000.00
GIMTOJOJE
Ramunė Kubiliūtė, aprašyda nį, susidaro įspūdis, kad auto Partizanų globos fondą Lietuvos
ŽEMAITIJOJE
Apdrausti Federalinės valdžios
ma Ateitininkų federacijos val rius jaunas ir paveiktas savo partizanams jau yra išsiųsta
22,000
dol.,
kurie
buvo
įteikti
dybos posėdį, sako, kad šiais didelio išsilavinimo. Kito laik
Sausio 29 d. Lietuva at
metais, rugpjūčio mėn. planuo raščio vadovybės straipsnis gal reikalingiems pašalpos partiza sisveikino su įžymiu išeivijos
BRIGHTON PARK
MAROUETTE PARK
jama saukti nepaprastą konfe būtų buvęs grąžintas siuntėjui, nams.
rašytoju Eduardu Cinzu. Garsus
4040 A R C H E R AVENUE
Partizanas, gaunąs pašalpą,
renciją. Tačiau nesakoma, kur su prašymu suprastinti ir sulie
2567 VVEST 69th STREET
išeivijos prozininkas E. Cinzas
ir kokiam mieste ji vyktų. Kaž tuvinti. Bet mūsų „Draugo" re užpildo asmeninę anketą, (Čiužas) mirė po ilgos ligos sau
(1-312) 254-4470
(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV
kur berods skaičiau, kad pla daktorės gailestingos... Vis dėl pridėdamas savo nuotrauką ir sio 20 d. Briuselyje. Velionis
nuojama rugpjūčio pabaigoj, o, to nemanau, kad jos savo gera pasirašo gavęs auką. Pašalpų buvo pašarvotas Vilniuje, Lie
8929 S HARLEM AVE
jei vyktų Lietuvoj, būtų šiame širdimi padarė autoriui pa dalinimas yra labai prižiūrimas, tuvos rašytojų sąjungoje, kurios
(708) 598-9400
kad aukos nenueitų nereikalin
krašte gyvenantiems nepatogus tarnavimą.
nariu, pirmasis iš išeivijos
giems asmenims. Yra suregis
laikas, nes dauguma norėtų
Ž. V a i t k i e n e i ačiū, kad
rašytojų, jis tapo 1991 metais.
truota 400 partizanų, grįžusių iš
vykti vidurvasary.
nesivaržė išreikšti daugelio
Su visiems laikams į gimtąją
Sibiro. Gal atrodys, kad gauna
LENDER
Su Pasaulio LB Seimu veik ta nuomonę.
žemę sugrįžusiu kūrėju atsisvei
mos pašalpos mažos, bet vargs
Laimutė Tornau
pati istorija. Užsimenama, lyg
kino artimieji, kolegos, E. Cin
tančiam žmogui ar šeimai yra
Chicago, IL
vyktų Lietuvoj, bet neduoda nei
zo kūrybos gerbėjai. Užuojautą
lyg Dievo dovana, ateinanti iš
laiko, nei vietovės.
dėl E. Cinzo mirties pareiškė
dangaus.
Tad, jei norime būti sėkmingi,
Tad nenustokime siųsti aukų prezidentas A. Brazauskas.
TUŠČIAS ATSAKYMAS
sudarykime palankias sąlygas
DON'T SPENĮ) U A l i SAVE SOM£ Al
(Kurtam
r a m u m ų giuuus
.u.,Eduardas Cinzas palaidotas
įkurtam Partizanų
globos fon
norintiems vykti į didesnes
dui.
Kiekvienas
gautas
doleris
gimtojoje
Žemaitijoje
Rietave.
Naujoji vaizdajuostė „Lietu
MUTUAL *?cden*t SAVINGS
šventes. Norėtume, kad Ateiti
H H
ne vienam nušluosto ašaras, šalia tėvų.
vos
katalikų
kultūrinis
paliki
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ninkų federacijos valdyba gali
Aukas
galima
siųsti
Standard
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
L i e t u v o s V y č i ų Amerikos
V i d u r i o v a k a r ų apygardos
susirinkimas Šv. Kazimiero
šventės proga bus sekmadieni,
kovo 3 d. Susirinkimą globoja
36-toji Lietuvos vyčių kuopa.
Pagrindinė šios šventės dalis —
šv. Mišios 10 vai. ryte Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je, Brighton Parke, 2745 W.
44th Str. Vyčiai renkasi 9:30
vai. ryte ir bus einama i
bažnyčią organizuotai. Po Mišių
susirinkimas bus parapijos sa
lėje. Registruotis reikia, skam
binant Ann Marie Kassel, 708910-5045. Kadangi šv. Kazimie
ras yra ypatingas Lietuvos
vyčių globėjas, visi vyčiai
raginami gausiai dalyvauti šv.
Mišiose ir susirinkime — kartu
besimelsdami, suartėsime ir
galėsime geriau įgyvendinti kil
niuosius mūsų organizacijos šū
kio žodžius: Dievui ir Tėvynei!
I r e n a Polikaitienė teikia
informacijas ir vykdo regist
raciją (tel. 708-257-2022) norin
čių dalyvauti šeštadienį, kovo
16 d., Ateitininkų namuose vyk
siančiame vienos dienos Gavė
nios susikaupime. Visi kviečia
mi. Susikaupimą-rekolekcijas
praves kun. K. Ambrasas, SJ.
Č i k a g o s lietuvių skautijos
Kaziuko mugę, šį sekmadienį,
kovo 3 d., vyksiančią Jaunimo
centre atidaryti pakviestas Lie
tuvos gen. garbės konsulas
Čikagoje Vaclovas Kleiza. Ati
darymas 11:15 vai. r. vyks Jau
nimo centro didž. salėje. Skau
tai ir skautės maloniai kviečia
ir tikisi gausaus visuomenės
atsilankymo ir dėmesio skau
tiško jaunimo veiklai.
R a i m u n d a s Rimkus, gyve
nantis Berwyn, IL, šiais metais
globos porą svečių iš Kauno
Muzikinio teatro, atvykstančių
talkinti Lietuvių operai „Jū
ratės ir Kastyčio" pastaty
muose, šį pavasarį balandžio
20 21 d. Morton aukštesniosios
mokyklos auditorijoje, Cicero.
Lietuvių operai pradėjus meni
nį
bendradarbiavimą
su
Lietuva, Raimundas kasmet
globoja po du ar net daugiau
svečių. Raimundas taip pat yra
veiklus ir ilgametis LB Cicero
apylinkės pirmininkas, o jo
talkos susilaukia „Draugas",
Lietuvių fondas ir daugelis kitų
organizacijų.

x TRANSPAK

praneša:

„Pirmoji visos Lietuvos dainų
šventė vyko Kaune 1924 m. rug
pjūčio 23 ir 25 d. Joje dalyvavo
apie 80 chorų ir 3,00i. daini
ninkų. 1949-1990 Lietuvos
aukštąsias ir viduriniąsias mu
zikos mokyklas baigė 6,673
choro dirigentai. Pirmoji
respublikinė moksleivių dainų
šventė įvyko 1964 m. birželio
27-28 d. Vilniuje". Pinigai,
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntinai.
TRANSPAK, 2838 W. 69 St.,
Chicago. IL, tel. 312-438-7772.
(sk)
x „ J ū r a t ė s ir Kastyčio"
operos spektaklių bilietai nuo
šio ketvirtadienio jau gaunami
..Seklyčios" patalpose, 2711 W.
71 St. Lietuvių Opera kviečia
bilietus įsigyti iš anksto ir dalyvauti Banaičio operos spektak
liuose, kurie bus balandžio 20 d.
ir 21 d Morton auditorijoje.
Seklyčioje" taip pat gaunami
ir autobusų bilietai, kurie nuveš
ir parveš norinčius jais važiuo
ti
Paštu bilietus galima užsisakyti. kartu siunčiant čekį, šiuo
pavadinimu ir adresu: Lithuanian Opera Co„ Inc., 7013 S.
California Ave., Chicago, IL
60629. Bilietų kainos parteryje
$35 ir $25, o balkone $30, $20
ir $15. Prašome pažymėti ir
spektaklio datą
(sk)

Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė Čikagoje ruošia Vlado
Putvio paminėjimą šį sekma
dienį, kovo 3 d., 12 vai., Šaulių
namuose. Pamaldos 10 vai. Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo
parapijos bažnyčioje Brighton
Parke. Akademinėje dalyje
paskaitą apie VI. Putvį skaitys
Algis Regis. Bus žymenų įtei
kimas, kavutė. Visi šauliai ir
visuomenė maloniai kviečiama
minėjime dalyvauti.
Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo — Kovo 11 dienos
— minėjimas įvyks, sekmadienį,
kovo 17 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Šv. Mišios bus
aukojamos Pal. Jurgio Matulai
čio misijos bažnyčioje 11 vai.
ryte. Mišių metu giedos misijos
choras. Po pamaldų, 12:30 vai.
p.p., PLC didžiojoje salėje bus
pagrindinis šventės minėjimas
su akademine ir menine pro
grama. Kovo 11-toji — tai viena
svarbiųjų mūsų tautos datų,
kuri nuo 1990 m. kasmet at
siliepia mūsų širdyse ir kelia
mumyse tautiškumo, vienybės
ir laisvės vilčių bei troškimų sie
kius. Minėjimą ruošia Amerikos
Lietuvių tautinės sąjungos
valdyba, maloniai kviesdama
lietuviškąją visuomenę gausiai
dalyvauti.
Vakaronė „Kaziuko pasto
gėje" — tuoj po Kaziuko mugės
Jaunimo centre: šventė visiems,
ir dideliems, ir mažiems. Pra
džia 4 vai. p.p. Jaunimo centro
kavinėje. Programoje: linksmi
žaidimai, vaišės, gros liaudiškos
muzikos kapela ir estradinis
orkestras. Visi kviečiami daly
vauti!
Prieš porą savaičių iš Lietu
vos atvyko dr. Šarūnas Berno
tas. Jį iškvietė ir juo rūpinasi
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
tetas. Dr. Bernotas buvo dr. J.
Lubecky Lietuvoje parinktas ir
pakviestas į Ameriką susi
pažinti su moderniais gydymo
būdais ir priemonėmis. Dalį jo
mokymosi išlaidų padengė
Lietuvių fondas.

AUGIE J. ALTAR
STIPENDIJA
Jau nuo 1990 m. kasmet ski
riama Augie J. Altar vardu
įkurta 500 dol. stipendija lietu
vių kilmės jaunuoliui, gyvenan
čiam Illinois valstijoje, studijuo
jančiam kolegijoje ar universi
tete vieną iš šių šakų: farmaciją,
gailestingųjų seserų, veterina
rijos, zoologijos, žemės ūkio,
psichologijos, medicinos ir pan.
mokslus. Stipendiją gali gauti ir
paskutiniųjų metų aukštesnio
sios mokyklos moksleivis, jau
priimtas į kolegiją ar universi
tetą. Būtini geri pažymiai (sti
pendiją gali gauti ir tie jau
nuoliai, kuriems jau buvo sti
pendija paskirta pernai ar anks
tesniaisiais metais, bet ir jie turi
užpildyti atitinkamas formas).
Informacijas teikia ir prašymų
formas galima gauti, kreipian
tis šiuo adrsu: The Augie J.
Altar Scholarship, c/o 7115 W.
91st St., Bridgeview, IL 604552048. Visi prašymai turi būti
pateikti iki š.m. gegužės 31d.,
o sprendimas, kam skiriama
stipendija, bus padarytas iki
š.m. birželio 29 d.
AUGA „KAZIO IR
GENOVAITĖS TREČIOKŲ
FONDAS"
Gavome laišką, kuriame ra
šoma: „Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo Vasario 16
ir kovo 11 dienos pro^a siun
čiame mūsų Lietuvos našlaičių
fondo padidinimui 15,000 dol."
— pasirašo Genovaitė ir Kazys
Trečiokai.
Pernai Genovaitė ir Kazys
Trečiokai sudarė specialų fondą
remti Lietuvos našlaičius,
įnešdami 25,000 dol., o dabar
padidino 15,000 dolerių. Tuo
būdu šiandieną šio fondo suma
yra 40,000 dolerių. Pagrindinė
suma nejudoma, našlaičiai
remiami gaunamais procentais.
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas Lietuvos našlaičių
vardu dėkoja dosniems gera
dariams už pinigus, ir taip pat
dėkoja už pasitikėjimą, leidžiant
administruoti šį fondą.
Birutė Jasaitienė

„Gintaro" a n s a m b l i s iš
Toronto atliks programą „Drau
go" koncerte kovo 23 d. Jauni
Našlių, našliukų ir pavienių
klubo susirinkimas įvyks kovo mo centre. Jau laikas pasirūpin
8 d., penktadienį, 1 vai. popiet, ti bilietais!
Kojak salėje, 4500 S. Talman
A.a. biochenujos dr. Kazio
Ave. Po susirinkimo bus vaišės.
Kviečiami ir nauji nariai į Martinkaus (1953-1984) prisi
minimui 1985 m. jo tėvai, sesuo
klubą įsijungti.
ir artimieji įsteigė stipendijos
x Dr. Petras V. ir Daiva Ki fondą, kuriuo gali pasinaudoti
sieliai, Downers Grove, IL at visi laisvojo pasaulio lietuviai
siuntė $50 Lietuvos našlai studentai, bebaigia bakalauro,
čiams. Dėkojame! „Lietuvos siekiantys magistro arba dakta
Našlaičių globos" komitetas, ro laipsnio iš griežtųjų mokslų
2711 W. 71 St., Chicago, IL (biologijos, chemijos, bio
chemijos), ypač sąryšyje su vėžio
60629.
(sk) ligos tyrimu. Norint gauti dau
giau informacijų ir prašymų for
x Aldona Gaurienė, Pre- mas, rašyti: Kristinai Martinvost, Canada rašo: „Siunčiu kutei, Dr. Kazys Martinkus
šimtą kanadiškų dolerių alka Memorial Scholarship Fund,
niems Lietuvos vaikams". La 7120 S. Richmond, Chicago, IL
bai dėkojame! „ L i e t u v o s 60629-3011, USA. Prašymų for
Našlaičių globos" komitetas. mos turi būti grąžintos iki 1996
(sk) m. gegužes 30 d.
x Dar nevėlu pasiųsti vely
kinius siuntinius per Baltia Express tik reikia juos pristatyti
iki kovo 5 d. Naujas Baltia Express adresas 8327 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60852. Dau
giau sužinosite paskambinę ne
mokamu tel. 1-800-SPARNAI
arba 1 -800-772-7624.
(sk)
x Akcįjų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel.
312-3804530 arba jo sunūs ir
partneriai: A n d r i u s Kurkulis,
tel. 312-3604531 ir Paulius
Kurkulis, 312-360-6627, dirbą
su Oppenheimer St Co., Inc.
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800421-2103.
(sk)
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x Šv. Juozapo garbei šv.
Mišių ir maldų novena prasidės
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (7 vai.
rytais), Marijonų koplyčioje,
prie „Draugo". Norintieji šioje
novenoje dalyvauti ir įsijungti
su savomis intencijomis kvie
čiami nedelsiant kreiptis: Marian Fathers, 6336 So. Kilbourn Ave., C h i c a g o , IL
60629.
(pr.)
x Kviečiame į trijų parodų
atidarymą: Viktorijos Danį
liau8kaitės „Baltai" — linoraižiniai, Kęstučio Musteikio
, .Žemės atspalviai" — kerami
ka, Algio Kemėžio — „Holy
Cow" — fotografija, Lietuvių
Dailės muziejuje, Lemont, IL
kovo 2 4 1 d. Atidarymas šešta
dienį, kovo 2 d. 7:30 - 9 v.v.
(sk)

VASARIO 16-JI
TĖVIŠKĖS P A R A P I J O J E
Vasario 16-ji lietuvių evan
gelikų-liuteronų
Tėviškės
parapijai Čikagoje reikšminga
ne tik Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimu, bet
kartu ir visuotinio parapijos
susirinkimo išrinktos arba per
rinktos parapijos tarybos įve
dimu į pareigas. Nuo pat šios tik
išeivijos lietuvių evangelikų liu
teronų bažnytiniam sinodui
priklausančios parapijos įstei
gimo, kiekvienų metų vasario
16 d. naujoji parapijos taryba
iškilmingai prisiekia Dievui ir
parapijai rūpestingai pravesti
visą veiklą ir tvarkyti šios
nepriklausomos parapijos turtą.
Tad ir š.m. vasario 11-ąją,
Čikagos lietuvių bendruomenei
minint porą dienų anksčiau tau
tai taip reikšmingą datą, Tė
viškės parapijos bažnyčioje, kaip
per visus prieš tai prabėgusius
43 parapijos gyvavimo metus,
parapijiečiai vėl žvelgė su
dėkingumu ir pasididžiavimu į
prie altoriaus išsirikiavusią
naująją tarybą, kurioje tarp
vyrų ir viena moteris, kurie
apsiėmė tęsti ne taip lengvą
parapijos darbą. Parapijos
klebonui vysk. Hansui Dumpiui
perskaičius parapijos nuostatus
ir apibūdinus jų reikšmę bei
kaip jie turės būti vykdomi, visi
tvirtais balsais prisiekė jų
laikytis. Jiems pareigos nesve
timos, jie žino, kad darbas
nelengvas, reikalaujantis pasi
šventimo, laiko ir atsakingumo.
Tėviškės parapijos tarybos šių
metų sudėtį sudaro: Kasparas
Vaišvila, pirmininkas; dr. Algi
mantas Kelertas, vicepirmi
ninkas; Algirdas Jonušaitis,
sekretorius; Otto Schroederis,
iždininkas; Ida Kasparaitienė,
ūkvedė; Aldona Buntinaitė,
Jurgis Lampsatis, Marė Liudžius ir Martynas Pauperas,
kasininkai.
Pamaldų metu dienai pritai
kytą pamokslą pasakė parapijos
klebonas. Choras, muz. Arūnui
Kaminskui pritariant pianinu,
atliko J. Spencer Cornwall ir
Jean Sibelius kūrinius. Bend
romis giesmėmis buvo kreiptasi
į Aukščiausiąjį, kad Jis sergėtų
tėvų žemę, kad tiestų jai vieny
bės, sandoros kelius, ir kad
pripildytų Šventąja Dvasia tuos,
kurie rūpinasi tautos gerove.
Šio Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo tąsa vyko parapi
jos salėje. Parapijos pirmininkui
Kasparui Vaišvilai pasveikinus
šventės dalyvius, buvo bendrai
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos
himnai. Aldona Pankienė džiu
gino klausytojus išraiškos žo
džiu ir lietuviškosios liaudies
melodijomis, dr. Loretai Venclauskienei palydint pianinu.
Andrėa Mikaitytė taip pat
muzikaliai gražiai prisidėjo prie
programos paįvairinimo.
Meninei programos daliai
pasibaigus, vysk. Hansas Dumpys pakvietė Algį Regį, rezisten
cinio komiteto pirmininką, tar
ti šia proga atitinkamą žodį.
Prelegentas savo kalboje pa
brėžė, kad tik dvasinio ryžto ir
pasišventimo dėka Lietuva gali
šiandien džiaugtis tautos
atgimimu. Didesnę savo kalbos
dalį Algis Regis skyrė Mažajai
Lietuvai, kuri visada jam
arčiausiai prie širdies. „Mes
neturime teisės, sakė jis, — nusi
sukti nuo Mažosios Lietuvos",
pacituodamas net kun. Valdo
Aušros Tilžės Akto minėjimo
metu kartą sukalbėtos maldos
žodžius: „Duok Dieve, kad mes
nebūtume paskutinieji, minin
tys Mažąją Lietuvą".
Po programos ir turiningos
Algio Regio kalbos dar buvo
pabendrauta prie parapijos Mo
terų draugijos paruoštų pietų,
dar pasidalinta dienos įspū
džiais, kol atėjo laikas vykti į
Čikagos lietuvių bendrąjį Vasa
rio 16-tosios minėjimą Maria
aukštesniojoje mokykloje.
Valteris Bendikas
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Vasario 17 d. prie Cicero m t—to savivaldybes rūmų buvo pakelt* Lietuvos trispalvė ir Cicero
ALTo skyriau* rūpesčiu suruoštas trumpas Vasario 16-tosios p*"""*p'ntliT

CICERO LIETUVIAI ŠVENTĖ
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUKAKTĮ
Vieni nepriklausomybės mi
nėjimus supranta kaip džiaugs
mo ir vienybės šventę, kiti —
kaip lietuviškumo rekolekcijas,
kuriose pasisemiama tautinės
stiprybės. Be abejo, nepriklau
somybės minėjimų šventė mus
vienija ir sužadina tautinių pa
reigų bei atsakomybės jausmus.
Ne vienam kyla klausimas:
kaip ir kuo esu pajėgus Lietu
vai padėti? Vis labiau pradeda
aiškėti dvasinės jungties reika
lingumas tarp Lietuvos ir užjos
ribų besirandančių lietuvių,
siekiant Lietuvą išvaduoti iš so
vietinio palikimo.
Gražus poreiškis buvo pasitelkimas paskaitai ir meninei
daliai.iš Lietuvos atvykusiųjų,
minint Lietuvos nepriklau
somybės šventę, kurią suruošė
Cicero ALTo skyriaus ir LB
apylinkės vadovybės. Šventė
buvo minima dvi dienas ir prasi
dėjo vėliavos pakėlimu.

Minėjimo įžanginį žodį pasakė
LB apylinkės pirmininkas Rai
mundas Rimkus ir pakvietė
spaudos darbuotoją, redaktorę
Aldoną Zailskaitę vadovauti
minėjimui. Buvo įneštos vėlia
vos, vadovaujant j.š. Stasiui
Pranskevičiui, visi giedojo him
nus. Kun. K. Trimakas sukalbė
jo invokaciją. Vasario 16-tosios
aktą gražiai perskaitė mokslei
vė Ugnė Adikevičiūtė, neseniai
su tėveliais atvykusi iš Lietu
vos. Tylos minute pagerbus žu
vusiuosius dėl laisvės, sveikino
parapijos klebonas kun. J. Kas
tigar. Paskaitą skaitė, iš Lietu
vos atvykusi pasitobulinimui,
jauna medicinos daktarė Regina
Balčaitienė. Paskaitoje prele
gentė apžvelgė Lietuvos dabar
tinę padėtį ir ragino naudotis
pilietinėmis teisėmis, balsuo
jant ar atgaunant nuosavybę.
Karštais plojimais padėkojome
prelegentei, atnešusiai išsiilgtos
broliškos meilės kibirkštėlę.
Programos vadovė paskaitė
A m e r i k o s prezidento svei
kinimą Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo proga. Taip
pat paskaitė šventės rengėjų
paruoštus pareiškimus Ame
rikos ir Lietuvos vyriausybėm,
Karaliaučiaus ir kitais opiais
klausimais. Aukos LB-nei ir
ALTui buvo priimamos atskirai.
Sumaniai Onos Venslovienės
išpuoštoje šventės tema scenoje,
meninę dalį atliko muz. Dalia
Gedvilienė, naujai atvykusi iš
Lietuvos, jos dukrelė Agnė ir
sūnelis Karolis. D. Gedvilienė,
vargonėliais pritardama, kartu
su balsinga dukrele padainavo
penkias daineles, o sūnelis, gal
vos šešerių metukų, drąsiai
užtraukė „Vai ko nusižvengei
berašai žirgeli". Dainininkių
padainuota „Žemė Lietuvos"
išjudino visus, ir sujungtomis
rankomis visi dainavo kartu.
Gėlių puokštėmis buvo apdo
vanoti meninės dalies atlikėjai
ir taip pat pagerbtos — prele
gentė dr. R. Balčaitienė ir
minėjimo vadovė A. Zailskaitė.
LB Cicero apylinkės pirm.
Raimundas Rimkus nuoširdžiai
padėkojo visiems prie šventės
programos prisidėjusiems, ypač
prelegentei ir taip pat užkandį
paruošusioms šeimininkėms.
Gausiais plojimais buvo paly
dėta A. Zailskaitė, kuri suma
niai rišo ir gražiu žodžiu nu
spalvino minėjimo eigą. Minė
jimo šventė buvo baigta „Lie
tuva brar.gi".

ta. Palydėję jį plojimais, visi
susirinko aikštėje, kur rikiavosi
„Klaipėdos" bei „Teodoro
Daukanto" jūrų šaulių kuopų
šauliai, vadovaujami „Klaipė
dos" kuopos pirmininko j.š.
Juozo Mikulio, ir pakėlė vėlia
vą. Himnų garsams nuaidėjus,
S. Dubauskas visiems padėkojo,
kvietė dalyvauti rytojaus dieną,
sekmadienį, Nepriklausomybės
minėjimo pamaldose ir iškilmin
game susirinkime. Išsiskirsty
dami, ne vienas dar pažvelgė į
vėjo gūsių sklaidomą trispalvę
ir nubraukė ašarą, nes vėliava
priminė iškentėtas kančias,
pralietą kraują ir sudėtas
gyvybes ant tėvynės aukuro.
Sekmadienį, vasario 18 d. 11
vai. r., iškilmingai prasidėjo pa
maldos, vėliavų įnešimu, chorui
giedant „Dievas mūsų prieglau
da". Su Amerikos ir Lietuvos
vėliavomis dalyvavo Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinės, LKVS
Vasario 17 d., šeštadienio „Ramovė", jūrų šaulių „Klaipė
vidurdienį, buvo iškelta Lietu dos" ir „Teodoro Daukanto"
vos vėliava prie Cicero miesto kuopų vėliavos su palyda. Šv.
valdybos pastatų, dalyvaujant Mišias aukojo kun. dr. Kęstutis
miesto valdžios atstovams — Trimakas ir pasakė šventės
John Kociolko, Joe DeChicio, temai priderintą pamokslą. Po
Mark Moro, taip pat Šv. Antano pamokslo, arkivyskupijos at
parapijos klebonui kun. Jim stovai — kunigai įvesdino
Kastigar, šauliams ir gausiai naująjį parapijos kleboną kun.
susirinkusiems Cicero bei Jim Kastigar. Mišių maldas
apylinkių lietuviams. Apeigas skaitė Vida Kuprytė. Auką
pradėjo ALTo Cicero skyriaus nešė, tautiniais rūbais pasipuo
pirm. inž. Stasys Dubauskas. šusios, Gintarė Januškevičienė
Įžanginiame žodyje tiksliai ir Janina Ruginienė, naujai at
apžvelgė pagrindinius Lietuvos vykusios, apsigyvenusios Cicero
istorijos bruožus, nuo valstybės mieste. Giedojo parapijos
įsikūrimo iki nepriklausomybės choras, vadovaujamas Marijaus
atstatymo 1990 m., ir padėkojo Prapuolenio, ir sol. Dana Stanmiesto vadovybei už rėmimą kaitytė. Ji pagiedojo „Garbė
mūsų pastangų, siekiant laisvės Aukščiausiajam" (Beethoven),
Lietuvai. Kun. J. Kastigar, giesmę „Marijos varpelis" ir
maldoje užsimindamas Lietuvos „Ave verum" (Mozart). Pamal
priespaudos laikus, linkėjo dos baigėsi chorui giedant „Ap
Aukščiausiojo palaimos ateičiai. saugok Aukščiausias" ir vėlia
Lietuviams nuoširdus miesto vų išnešimu. Po to visi suėjo į
valdžios atstovas J. Kociolko parapijos salę, kur vaišinosi už
perdavė sveikinimą Cicero pre kandžiais, aptarnaujami vai
zidentės Betty Loren-Maltese, šingų renginio šeimininkių. Po
kuri dėl ją užklupusios ligos užkandžio, LB apylinkės valdy
negalėjo atvykti. Prezidentė, bos vicepirm. Mindaugas Baupagal savo tėvą trečios kartos kus pradėjo iškilmingą Nepri
lietuvaitė, prieš trejetą metų iš klausomybės minėjimo progra
rinkta Cicero miestui vadovau mą. Cicero ALTo skyriaus sekr.
ti. Už naudingų ir pavyzdingų Viktoras Motušis perdavė pirm.
potvarkių įvedimą, yra apdo Stasio Dubausko, negalėjusio
atvykti, sveikinimą ir linkė
vanota garbės žymenimis.
jimus visiems kartu dirbti, kad
Vasario 16-tosios proga Cicero Lietuvoje pagerėtų ekonominė,
miesto valdyba kasmet paskel politinė ir dvasine padėtis.
B. Motušienė
bia atitinkamą rezoliuciją.
Šįmet ją pristatė ir perskaitė
miesto atstovas J. Kociolko. Rezoliucijoje suminimi Lietuvos is
toriniai įvykiai ir svetimųjų
priespaudos, nuo kurių gelbė
damiesi, lietuviai vyko į Amen
ką, ir vertinamas Cicero mies
te apsigyvenusių lietuvių įnašas
miestui. Vasario 16-tąją skelbia
Lietuvių diena, Lietuvos vėlia
vos iškėlimą prie miesto valdy
bos pastatų nuo vasario 17 d. iki
vasario 24 d., ir nurodo, kad
vėliava turinti priminti apie
lietuvių prisidėjimą prie Cicero
gerovės, prašo melstis už Lietu
vos nepriklausomybę ir saugu
mą. J. Kociolko taip pat pasida
lino praeities prisiminimais,
Dr. Regina Balčaitienė skaito paskaita nepriklausomybė* šventės minėjime,
kada LietUva tebebuvo paverg vakario 18 d . Šv. Antano parapijos salėje. Cicero, IL

