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Lietuva nenumato naujo
transporto kelio iš
Baltarusijos į Karaliaučių

Neteisėtai paskolintos lėšos
turės būti grąžintos
Vilnius, kovo 1 d. (TSST) - sėto nutarimo pasekmės bus
Lietuvos Konstitucinis teismas panaikintos. Laiške primena
pripažino, kad Adolfo Šleževi ma, kad konservatoriai protes
čiaus vyriausybės 1995 m. rug tavo dėl minėto nutarimo ir yra
pjūčio 30 d. nutarimas „Dėl jį įtraukę į korupcinių įstatymų
dalies Žemes ūkio ministerijos bei vyriausybės nutarimų sąva
įmonių paskolų kapitalizavimo" dą, kuris buvo pateiktas kaip
prieštarauja „Žemės ūkio eko priedas prie interpeliacijos A.
nominių santykių valstybinio Šleževičiaus vyriausybei. Abu
reguliavimo įstatymui", pra Seimo nariai taip pat išreiškia
neša Tėvynės Sąjungos (Lietu viltį, kad ministras pirmininkas
vos Konservatorių) Spaudos tar paskatins vyriausybės narius
nyba (TSST).
peržiūrėti ir kitus į sąrašą
Apie šį sprendimą penktadie įtrauktus korupcinius vyriau
nį įvykusioje spaudos konfe sybės nutarimus ir, viliasi, kad
rencijoje pranešė, jį komentavo jie bus panaikinti arba pakeisti.
Vyriausybei taip pat siūloma
Tėvynės Sąjungos frakcijos
nariai Andrius Kubilius ir Vid pasidomėti, kaip Žemės ūkio
mantas Žiemelis. Kubilius sakė, ministerija naudoja Paramos
kad tai pirmasis Konstitucinio žemės ūkio fondui lėšas. „Mi
teismo nutarimas, kuris panai nėtas nutarimas ir kiti faktoriai
kina įsigaliojusį ir „baigtines mums kelia įtarimą, kad galbūt
pasekmes" turėjusi vyriausy tos lėšos ne visada naudojamos
bės nutarimą. Todėl Žemės teisingai. Vienas iš tokių faktų,
Ūkio Bankas, per kurį šios lėšos kuris kelia nuogąstavimus, yra
buvo skirstomos, turės jas grą vasario 27 d. „Respublikos"
žinti į Paramos žemės ūkiui fon- straipsnis „Kaimynai", apie
taip kaip žemės ūkio ministras
dą.
Minėtu panaikintu nutarimu „sparčiai pasistatė neblogą
vyriausybė devynioms žemės namą", sakė A. Kubilius. Jo
ūkio produkcijos perdirbimo nuomone, tokio rango pareigū
įmonėms skyrė 16.9 molijonus nas po straipsnio pasirodymo
litų, jų įsiskolinimui Žemės Ūkio nedelsiant turėjo paaiškinti, iš
Bankui padengti, šias lėšas kokių lėšų jis galėjo pasistatyti
įskaitant į įmonių valstybinio tokį namą. Jis sakė, kad pagal
JAV galiojančius įstatymus
kapitalo dalį.
Didžiausią p i n i g ų dalį pareigūnai baudžiami vien
akcinės bendrovės Marijampo pagal „atrodymo efektą", ty. už
lės Pieno Konservai, kuri, A. tai, kad pareigūno veiksmai
Kubiliaus žodžiais, „buvo sukelia visuomenei įtarimą.
Ta proga Vidmantas Žiemeli*
ypatingai mylima". Pinigų taip
priminė
dar vieną praėjusių metų
pat gavo Panevėžio Maistas,
birželio
mėnesį priimtą vyriau
Anykščių Š l a v ė , Kupiškio
sybės
nutarimą,
kuriuo 30 mili
Pienas ir Marijampolės Cukrus.
jonų
litų
buvo
skirta
bankruta
Šių įmonių skolos atsirado dar
vusiam
Aurabankui.
Jis teigė,
1993 metais. Tada vyriausybė ir
kad
šie
pinigai
„išėjo
į orą",
Lietuvos B a n k a s į v a i r i a i s
kadangi
jie
buvo
išdalinti
atsis
nutarimais pavesdavo Žemės
kaitymams
su
artimai
su
val
Ūkio Bankui suteikti paskolas
džia
susijusiems
šio
banko
indė
kai kurioms maisto perdirbimo
įmonėms, iš jų neprašant nei ga lininkais, tačiau nebuvo panau
rantų, nei verslo planų. Įmo doti banko padėčiai stabilizuoti.
Seimo narys apgailestavo, kad
nėms skolų nesugebant grąžin
iki
šiol nepriimtas kovos su ko
ti, vyriausybė priėmė 1995 m.
rupcija
įstatymas. „Iš šitos val
rugpjūčio 30 d. nutarimą, ku
riuo iš Paramos žemės ūkio fon džios ko nors rimto tikėtis
dui joms buvo paskirta beveik teisinės reformos ir kovos su
organizuotu nusikalstamumu
17 milijonų litu
srityje jau nebegalima, todėl
„Siame nutarime mes mato mes orientuojamės į naują
me kai kuriuos esminius buvu Seimą. Tėvynės Sąjunga ruošia
sios v y r i a u s y b ė s
veiklos kovos su organizuotu nusikals
bruožus. Ypač pieno pramonė tamumu ir korupcija programą,
buvo tam tikra juoda skylė, j kurios metmenys bus priimti
kurią sueidavo milžiniškos kovo 9-10 dienomis vyksiančia
lėšos", sakė A. Kubilius. Pasak me Tėvynės Sąjungos suvažia
jo, šis nutarimas pažeidžia bet vime", informavo V. Žiemelis.
kokias sąžiningos konkurencijos Jis taip pat pasisakė už tai, kad
taisykles. V. Žiemelis nutarimą Lietuvoje būtų įsteigta insti
pavadino „korupcijos pasireiš tucija panaši į JAV veikiantį
kimo forma".
Federalinį Tyrimų Biurą, vad.
Abu Seimo nariai parašė laiš FBI, kuris užsiimtų organizuo
ką ministrui pirmininkui Min to nusikalstamumo ir korupcijos
daugui Stankevičiui, kuriame tyrimu.
pareiškė įsitikinimą, kad netei

LDDP neigia sudariusi
sandėrį su konservatoriais

Vasario 16 d. Kaune, buvusio* Prezidentūros sodelyje iškilmingai buvo atidengto* Lietuvos
prezidentu Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus skulptūros. Tą dieną
taip pat paminėtai Vytauto Didžiojo karo mukįjaus 75 metia Po iškilmių muziejuje ir prie pa
minklo žuvusiems ui Lietuvos laisve Prezidentūros sodelyje prezidentas Brazauskas su Kauno
meru Vlada Katkavitiunu atkienge prexidWtą sa^ptūrea; nuotraukoj
Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje"

Prezidento Brazausko
populiarumas rekordiškai
šoktelėjo
VBnhu, vasario 29 d. (AGEP)
— Prezidentui Algirdui Bra
zauskui išreikalavus anks
tesniojo premjero nušalinimą, jo
populiarumas rekordiškai šok
telėjo. Sausio mėnesį, prezi
dentui delsiant nušalinti
tuometinį premjerą Adolfą Šle
ževičių, abiejų jų populiarumas
buvo smarkiai nukritęs, tačiau
vasario mėnesį Brazausko popu
liarumas padidėjo net devyniais
taškais.
Tai rodo viešosios nuomonės
tyrimas, kurį kas mėnesį at
lieka bendroji Lietuvos-Didžiosios Britanijos įmonė „Baltijos
tyrimai" ir kurį skelbia „Res
publikos" dienraštis. Apklausia
mieji atsako pagal pateiktą poli
tikų sąrašą.
Vasario viduryje, kaip ir sau
sio viduryje, populiariausias po
litikas buvo Egidijus Bičkaus
kas, 54% apklaustųjų jį pasirin
kus. Romualdą Ozolą pasirinko
50% apklaustųjų; 1 tašku ma
žiau, nei sausio mėnesį. Valdą
Adamkų pasirinko 49%; tai 2
taškais daugiau, nei sausio

mėnesį. Prezidentą Algirdą
Brazauską pasirinko 48% ap
klaustųjų, kaip jau minėta, tai
9 taškų šuolis nuo sausio mė
nesio.
Seimo ekonomijos komiteto
narį Kazimiera, Antanavičių
pasirinko 39% apklaustųjų, 1
tašku mažiau, nei sausio mė
nesį. Seimo opozicijos vadą
Vytautą Landsbergį pasirinko
37% — tai 4 taškų šuolis aukš
tyn. Konservatorių valdybos
pirmininkas Gediminas Vagno
rius surinko 27% — 3 taškais
daugiau, nei sausio mėnesį; so
cialdemokratų partijos seniūnas
Aloyzas Sakalas — 25% (1 tašku
daugiau); krikščionis demokra
tas Algirdas Saudargas — 25%
(3 taškais populiaresnis, nei
sausio mėnesį); Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas —
24% (1 tašku daugiau, nei
sausio mėn.); užsienio reikalų
ministras Povilas Gylys — 22%
( 1 tašku daugiau). Buvusį
premjerą Adolfą Šleževičių
pasirinko 7% apklaustųjų, ir tai
1% daugiau, nei sausio mėnesį.

Vilnius, kovo 1 d <AGEP) - „neslėpdamas savo „informaAtsakydama į Seimo nario, Cen cijos
paviršutiniškumo ir
tro Sąjungos pirmininko Ro nepagnstumo , daro išvadas,
mualdo Ozolo teiginius ketvir neva kairiosios ir dešiniosios
tadienio spaudos konferencijoje, jėgos linksta prie vienpartinio
LDDP taryba penktadienį pa valdymo tradicijos ir turi dik
reiškė, kad ji nesiūlė Rinkimu tatoriškų pretenzijų. „Tokie
įstatymo pataisų, kuriomis būtų išsireiškimai žeidžia LDDP na
pakeltas politinių partijų rių, aktyvistų ir politikų garbę",
atstovavimo Seimo barjeras iki pažymima partijos pareiškime
IVr rinkėjų balsų, vietoje dabar
LDDP taip pat pastebi, kad
tinių 4 procentų.
„piliečio R. Ozolo samprata- n e D U V O
„Nuostaba ir susirūpinimą vimai apie galimus darbiečių ir
j ^ t i r i a n t i Vilniaus miesto
kelia tai, kad šią viešą tribūną konservatorių susitarimus šiuo prokuratūra aiškinsis, kodėl
minėtas Seimo narys jau ne klausimu yra asmeninė Seimo n u ž u d y U s sargybinis. Tarnybipirmą karta naudoja gandams nario būties problema".
n į patikrinimą ketvirtadienio
ir nuogirdoms skleisti", pažy
Teiginius apie LDDP ir kon- ..
mima pareiškime. LDDP taip servatorių „sandėrį" penkta- vatorių frakcijos seniūnas Andpat pabrėžia, kad R. Ozolas dienį paneigė ir Seimo konser- r j u g Kubilius.

Vilnius, vasario 28 d. (AGEP)
— Asmenims, tarnavusiems so
vietinėje armijoje ir po 1990 m.
kovo 11 d. pasitraukusiems iš
tarnybos bei nuteistiems už tai
bus išmokėta 3,000 litų vienkar
tinė kompensacija. Kompensa
cijas gaus buvę sovietų armijos
kareiviai bei karininkai, kurie
vėliau buvo pripažinti nekaltais
pagal Lietuvos įstatymą „Dėl
asmenų, represuotų už pasiprie
šinimą okupaciniams režimams,
teisių atstatymo".
Išmokėti kompensacijos mora
linei ir materialinei žalai iš
dalies atlyginti trečiadienį
nutarė Lietuvos vyriausybė.
Kompensacijas mokės Lietuvos
Gyventojų Genocido ir Rezisten
cijos Aukų Rėmimo Fondas, ku
riam vyriausybė skyrė 100,000
litų.

Paskirtas energetikos
ministras

Vilnius, kovo 1 d. (AGEP) Energetikos ministru penkta
dienį paskirtas Saulius Kutas,
iki šiol buvęs energetikos mi
nisterijos sekretoriumi. Tai jau
šeštasis naujas ministras septin
tojoje vyriausybėje.
Saulius Kutas, 61-erių metų,
gimė Kupiškyje, baigė Kauno
Politechnikos Institutą, kur
1958 metais įgijo inžinieriaus
rytą pradėjo ir SKAT.
elektriko specialybę. Nuo tol S.
Vilniaus aerodromas — vienas Kutas dirbo energetikos siste
iš valstybės kruopščiai saugomų moje — Vyriausiojoje energeti
objektų. Poros šimtų apmokamų kos ir elektrifikacijos valdybo
savanorių kuopa saugo aero je, vėliau — gamybiniame susi
dromo teritoriją ir aplinką. J vienijime. Nuo 1990 m. jis buvo
keliolika tarnybos postų pa energetikos ministro pavaduoto
skirstyti kariai vieni kitus jas, o nuo 1994 metų — minis
keičia kas dvi valandas.
terijos sekretorius.
Krašto apsaugos generalinis
Iš 19 ministrų septintojoje vy
inspektorius pulkininkas Stasys riausybėje pakeisti jau šeši.
Knezys korespondentui pasakė, Nepaskirtas liko ekonomikos
kad V.Augis yra antrasis sava- ministras, dėl kurio kandi
noris, žuvęs tarnybos vietoje. datūros dar vyksta derybos.
Pernai Kėdainiuose traukinys
Bus plečiamos
suvažinėjo tilto per Nevėžį šar
gybinį.
Antakalnio kapinės
Per penkerius nepriklausoVi i u s , vasario 27 d. (AGEP)
mybės metus tarnyboje gyvybe
—
Vilniaus Savivaldybės miesto
prarado apie dešimt Lietuvos
ūkio
skyriui bus skirta 15,000
karių.
litų Antakalnio kapinių plėtimo
— Ispanijoje parlamento rin darbams atlikti. Dabar Anta
kimuose ilgai valdę socialistai kalnio kapinėse galima įrengti
prarado daugumą- Bet opozici ne daugiau 60 naujų kapavie
jos Populiariajai Partyai, gavu čių, todėl nuspręsta projektuoti
siai 157 i i 360 vietų parlamente ir įrengti naują, daugiau nei
trūksta vienos vietos iki daugu hektaro dydžio sektorių, pra
mos. Socialistai gavo 140 vietų, nešė Vilniaus miesto savival
dybės atstovė spaudai.
o komunistai — 21.

Naktį nužudytas aerodromą
saugojęs karys
Vilnius, vasario 29 d. (AGEP)
— Ketvirtadienio naktį nužu
dytas Vilniaus aerodromo ma
lūnsparnių stovėjimo aikštele
saugojęs Savanoriškosios Kraš
to Apsaugos Tarnybos karys. Po
vidurnakčio atėję pakeisti
sargybos, trys SKAT kariai rado
savo kolegos, 45-erių metų Vy
tauto Augio lavoną su pjautine
durtine žaizda pasmakrėje. Šalia lavono gulėjo automatas,
panešė" Vidausreikalų minis^
^ ^ informacijos tarnyba.
Kaip korespondentui pasakė
SKAT vadas majoras Bronislovas Juozaitis, nužudytasis karys
malūnsparnių aikštelę saugojo
vienas, įvykio liudininkų nėra.
Kol kas nenustatyta, kokiu
įrankiu V. Augis nudurtas. Iš
j a i į . kario rasto ginklo iššauta

Kompensacijos
pabėgusiems iš
sovietų armijos

Vilnius, kovo 4 d. (AGEP)
„Kokios nors magistralės iš
Gardino į Kaliningradą tiesimo
per Lietuvos teritoriją mūsų
perspektyviniame plane iki
2010-ųjų metų nėra", sakė Su
sisiekimo ministerijos sekre
torius Algirdas Šakalys.
Pasak jo, 1994 m. Graikijoje
vykusioje visos Europos trans
porto konferencijoje buvo aptar
ti pagrindinių tarptautinių
kelių projektai. Be Via Baltica
greitkelio, einančio per Lietuvos
teritoriją, buvo kalbama apie
tarptautinę atšaką kelio Klai
pėda - Kaunas - Vilnius - Min
skas. Rusijos ar Baltarusijos
susisiekimo keliai su Karą
iaučiumi iš Gardino nebuvo mi
nimi.
A. Šakalys sakė, kad nors
spaudoje reiškiamos aukštų Ru
sijos pareigūnų nuomonės apie
kelio statybą per Lenkiją ar
Lietuvą į Karaliaučiaus uostą,

Lietuva negavo jokių oficialių
Rusijos pasiūlymų. Tad ką nors
konkrečiau komentuoti, pasak
A. Šakalio, neatsakinga.
„Neaišku apie kokį tranzitą
kalbama — civilinį ar karinį.
Susisiekimo ministerija gali
pasisakyti tik dėl civilinių
pervežimų", sake ministerijos
sekretorius tuo pačiu pripa
žinęs, kad Lietuva nesuinte
resuota krovinių keliavimu
naujais keliais į konkuruojantį
Karaliaučiaus uostą, nes Klai
pėda prarastų dalį užsakymų.
Tuo tarpu karinis tranzitas,
sakė A. Šakalys, „susijęs su na
cionalinio saugumo interesais,
ir dėl jo nuomonę turi reikšti
politikai ir Seimas".
Sekretoriaus nuomone, tokia
naujo kelio idėja gali būti ir
Rusijos reakcija į Baltijos šalių
susitelkimą dėl „Via Baltica"
statybos.

Landsbergis mano, kad
Rusija rengiasi spaudimui
Lietuvai
Vilnius, kovo 4 d. (AGEP) Seimo opozicijos vadas Vytautas
Landsbergis mano, kad vėl
atnaujintas „savotiškas žai
dimas" — kalbos apie Rusijos
tranzitą į Karaliaučiaus sritį,
aplenkiant Lietuvą, rodo Rusi
jos pasirengimą spaudimui Lie
tuvai.
Jis pažymėjo, kad pirmą kartą
konkrečiai pradėta kalbėti apie
eksteritorinį greitkelį per Len
kiją, ir priminė, jog Lenkija tiek
anksčiau, tiek dabar atsako nei
giamai. „Spaudos komentarai
Lenkijoje yra tikslūs — toks
Rusijos kelias per kitą šalį
nubrauks kitos šalies galimybes
tapti NATO nare", pažymėjo V.
Landsbergis.
Pastabas, kad „neva dėl tokio
eksteritorinio Rusijos kelio per
Lenkiją galėtų būti nepatikrin
ta Lietuva", ir Lenkijos užsienio
reikalų ministro nuomonę, kad
„tegul panašus kelias eina per
Lietuvą" V. Landsbergis pava
dino „keistais balsais". Jis
išreiškė viltį, kad antradienį
atvykstantis Lenkijos preziden
tas Aleksander Kwasniewski
„nesudarys nuoširdaus įspūdžio
— stumti blogį nuo savęs". Pa
sak opozicijos lyderio, Lietuvai
reikalingas Lenkijos solidaru
mas būtų parodytas, jei prezi

dentas A. Kwasniewski pasaky
tų: „mes esame prieš ir jums
nepatariame".
Landsbergio nuomone, gali
mas Rusijos spaudimas Lietuvai
yra susijęs su jos s i e k i u
„išnaudoti nebeilgą laikotarpį,
kol Lietuvos valdžioje tebesėdi
silpna ir bankrutuojanti LDDP
vyriausybė". Jo manymu, Rusi
ja pareikalautų tokio eksteri
torinio kelio kariniam ir kito
kiam transportui už kokių nors
skolų nurašymą.
Jeigu perkama Baltarusija,
„kodėl nepirkus bent gero
gabalo Lietuvos suverenumo, nes
valdančiai LDDP reikia dar šiek
tiek prasilaikyti, o pinigų nėra",
sakė opozicijos vadas. Lands
bergio nuomone, po ištikusios
bankų ir finansų krizės Lietuva
yra „nežinomybėje, sutrikusi ir
gali neišlaikyti net ligšiolinės
politines linijos". Tai sutampa
ir su artėjančiais Rusijos prezi
dento rinkimais bei bendra pa
dėtimi Rusijoje, sakė V. Lands
bergis.
Vytautas Landsbergis išplati
no pareiškimą, kuriame pažymi,
kad Rusijos rinkėjai neturi jo
kios ..demokratinės alternaty
vos", nes rinkimuose varžysis
karą Čečėnijoje pradėjusi „karo
partija" ir komunistai

Lietuva ir Lenkija baigia
derinti sienos sutarti
Vilnius, kovo 1 d. (AGEP) Lietuvos ir Lenkijos derybinin
kai penktadienį Vilniuje antra
diena baigia derinti valstybių
sienos sutarties projektą. Pasak
Lietuvos diplomatų, pirmąją su
sitikimo dieną šalių atstovams
pavyko išspręsti paskutinius
principinius klausimus, todėl
tikimybė, kad penktadienį abi
pusės jau sutars dėl teksto
„artėja prie 100 procentų".
Diplomatų teigimu, „yra labai
aiški abiejų šalių politine valia
pasiekti susitarimą".

stangos skiriamos techniniam
sutarties teksto derinimui,
kuris išdėstytas daugiau nei
20-yje dokumento puslapių.
Pasirašyti sienos sutartį ketina
prezidentai Algirdas Brazaus
kas ir Aleksandr Kwasniewskij per Lenk ijos vadovo vizitą į
Lietuvą kovo 5-6 dienomis.
Prezidentai ketina taip pat
paskelbti deklaraciją, kuri
atspindės abiejų šalių siekį
didinti valstybių sienos pra
laidumą.

Penktadienį derybininku pa

KALENDORIUS

Antakalnio kapinėse naujai
įrengiamose kapavietėse laido
jami Sausio 13-osios bei Medi
ninkų aukų šeimų nariai. Kovo
11-osios Nepriklausomybes signatarai, kultūros, mokslo bei
visuomenės veikėjai.

Kovo 5 d.: Liucijus, Adri
jonas, Virgilijus. Vydotas.
Giedrė. 1929 m. mirė Šaulių
Sąjungos steigėjas Vladas Put
vys (Putvinskas).
Kovo 6 d.: (Prasimas. Kole
te. Rože. Raminta. Norvilas.

nėms organizacijoms ar remia
vieno iš tėvų netekusių našlai
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
čių šeimas. Tenka išgirsti gilią
PASAULYJE
pagarbą keliančius faktus, kai
Amerikos lietuviai savo paliki
mą užrašo Lietuvos ligoninėms.
TIKYBA LIETUVOS
BAŽNYČIOS GYVENIMAS
Didelį darbą, koordinuodama
MOKYKLOSE
MARIJAMPOLĖJE
ryšius su Lietuva, atlieka prof.
Baigiantis 1995 metams, su
A. Vanagūno vadovaujama
Tikyba Lietuvos vidurinėse Informacijos centro korespon
Amerikos Lietuvių Gydytojų mokyklose dėstoma jau penke dente Marijampolėje J. Kaduvimų specialistų-gastroenterolo- sąjunga, leidžiamas turiningas rius metus. Interviu Informaci- sauskaite mintimis apie prabė
gų ruošimui Vakarų Europos „Medicinos" žurnalas (redak- jos centrui Tarpdiecezinio kate gusius metus pasidalijo abiejų
chetikos centro vadovė s. Birutė šio miesto katalikų parapijų —
šalyse ar JAV — jie išmoksta ne torius dr. V. Šaulys).
Be abejonės, Lietuva, perei Briliūtė gruodžio 30 d. sakė, jog Šv. Arkangelo Mykolo ir Šv.
tik klinikinių tyrimų, bet ir
atlikti endoskopinius tyrimus, dama į rinkos ekonomiją, o ypač kiekvienais metais įvairiose Vincento Pauliečio — klebonai
kepenų punkcinę biopsiją ir kt., jos medicina, labai stinga re vyskupijose atliekami statisti kun. K. Brilius ir kun. J.
studijuoja iš angliškų vadovėlių sursų. Ir nenuostabu, kad niai tyrimai rodo, kad didžiau Pečiukonis.
(tiesa, gal ne paskutinio lei neretas į JAV patekęs tautietis sias antplūdis į tikybos dėstymo
Abiejų klebonų teigimu, padi
dimo, ir jų nuolat rūksta). Kaip gydytojas, kreipiasi įvairiausios klases buvo juntamas 1992/93 dėjo bažnyčios lankomumas,
ir Loyoloje, kas savaitę vyksta paramos. Tačiau šiek tiek ne mokslo metais. Kai kuriose daugiau žmonių priima Komu
,,Gastroenterology Journal jauku ir nepatogu darosi, kai mokyklose buvo pasiekta net niją. Per pastaruosius metus Šv.
Club" užsiėmimai, kas mėnesį sužinai, kad nedidelė ligoninė, šimtaprocentinio lankomumo. Arkangelo Mykolo parapijoje
— Gastroenterologų draugijos skyrius ar net atskiras asmuo 1994/95
mokslo
metais suteikta 570 krikšto ir 278 san
posėdžiai, kuriuose periferijos prašo tautiečių nupirkti naują moksleivių, pasirenkančių tuokos sakramentai, o Šv. Vin
gydytojai supažindinami su me kompiuterinį tomografą ar kitą tikybos discipliną, sumažėjo. cento Pauliečio parapijoje —
dicinos naujovėmis, rengiamos ypatingai brangiai kainuojančią Vietoj tikybos, etiką daugiausia atitinkamai 263 ir 77.
vizituojančių Vakarų šalių aparatūrą. Galvoji, kad Ameri renkasi vyresniųjų klasių
Skleisti Evangelijos dvasią ir
profesorių paskaitos ir semi kos lietuvių organizacijų su moksleiviai, sakė s. B. Briliūtė,
Antrojo
Vatikano susirinkimo
narai. Seniai
a t s i s a k y t a rinktos lėšos reikalingos ne tik sykiu pastebėdama, jog jie,
nutarimus
padėjo gausus pasau
„rusiškai patobulintų" ligų paramai Lietuvoje, bet ir palai norėdami įsigyti ir vienos, ir
liečių
būrys.
Šv. Arkangelo
klasifikacijų, diagnozes ir jų kyti lietuvybei pačioje Ameriko kitos disciplinos žinių, neretai
Mykolo
parapijoje
aktyviai vei
kriterijai beveik nesiskiria nuo je — mokykloms, spaudai, lietu vienais metais lanko tikybos, o
kė
maždaug
300
pasauliečių,
iš
vakarietiškų, panašiai gydomos vių kultūros įstaigoms, galiau kitais — etikos pamokas. Rem
kurių
30
savanorių
dirbo
para
ir ligos, pvz.: H.pylori infekcijos siai ir rengti Amerikos lietuvių damasi Kauno arkivyskupijos
pijos Caritas organizacijoje,
sukelta opaligė gydoma tais pa vaikams vasaros stovyklas Lie tikybos pamokų lankomumo
didžiausią dėmesį skyrusiai so
čiais antibiotikų deriniais kaip tuvoje, kad jie neprarastų ryšio statistiniais duomenimis, Tarp
cialinės virtuvės, senelių namų
su
tėvų
ir
senelių
kraštu.
Be
ir JAV, ir t.t. Stengiamasi
diecezinio katechetikos centro
projektams, ligoninei, kalėji
daugelį virškinimo ligų (pvz.: viso šito sunku tikėtis gyvy vadovė pažymėjo, kad tikybą
mui, taip pat socialiai apleistų
nekomplikuotą opaligę, hepati bingos lietuvių bendruomenės lankančių mokinių skaičius
vaikų rengimui sakramentams.
tus ir kt.) gydyti poliklinikoje, Amerikoje po kelių dešimtme labiausiai sumažėja 7, 9 ir 10
Caritas darbuotojų dėka parapi
pastoviai trumpėja ligonių gu čių, nors šiuo metu ją papildo ir klasėse. Tačiau 11 ir 12 klasėse
jos
virtuvėje 3 kartus per savai
lėjimo trukmė, nes to reikalau nemažas ekonominių emigran tikybą lankančių moksleivių
tę
buvo maitinama apie 100
ja elementarūs ekonomikos dės tų skaičius.
skaičius vėl gana žymiai padi
suaugusiųjų
ir apie 50 vaikų.
Kartais tenka ir pokalbiuose dėja. B. Briliūtės teigimu,
niai.
Šv. Vincento Pauliečio Cari
Aišku, viskas vyksta daug išgirsti, ir „Draugo" pusla- drauge su Švietimo ir mokslo tas organizacija, vienijanti apie
sunkesnėmis sąlygomis, nei čia piuose perskaityti nuomonę, ministerija svarstoma pro 20 asmenų, du kartus per savai
tenka matyti — net paprasčiau kad viskas Lietuvoje blogai, blema, kaip sudaryti galimybes tę maitino 30 parapijos vaikų,
sioms kepenų biopsinėms ada žmonės nepataisomai sugadin moksleiviams, ypač vyresniųjų materialiai rėmė neturtingiau
toms tenka ieškoti labdaros ti, nesąžiningi, atvykę į Ameriką klasių, vienu metu lankyti ir sius parapijos žmones. Caritas
šaltinių, jau nekalbant apie iš prašinėja pinigų, kartais ski eitikos, ir tikybos pamokas.
darbuotojai tikisi, kad tradicija
švedų, suomių, danų kolegų gy riama labdara atsiduria Ga
Kalbėdama apie tikybos mo taps vienišų žmonių Kūčių va
dytojų išprašytą seną ir nuolat riūnuose. Ką aš į tai galėčiau at kytojų problemas, s. Birutė karienė, kuri 1995-aisiais buvo
remonto reikalaujančią endo sakyti? Amerikoje esu pirmą Briliūtė sakė, jog padėtis 1995 surengta pirmą kartą.
skopinę ir ultragarsinę apara kartą, tačiau Lietuvai atgavus m. žymiai pagerėjo. Padaugėjo
Šeimos centras, įsikūręs Šv.
tūrą. Nors Lietuvos Farmakolo nepriklausomybę, ne kartą teko aukštąsias teologijos studijas Arkangelo Mykolo parapijoje,
ginis komitetas stengiasi pa dalyvauti (kelionės išlaidas baigusių asmenų, kvalifikuotų garsėja ne tik mieste, bet ir
rengti optimalų šioms ekono padengus konferencijų organi tikybos mokymo specialistų. visame rajone. Čia dirba apie 30
minės sąlygoms draudimo kom zatoriams) ir skaityti praneši TKC vedėjos žodžiais, 1995 m. savanorių, konsultuojančių pe
pensuojamų vaistų sąrašą, vis mus mokslinėse konferencijose Telšių vyskupijoje įsteigta dar dagogikos, psichologijos, teisės
dar jaučiamas naujų, efektyvių Austrijoje, Suomijoje, Danijoje, viena aukštoji; mokslo įstaiga, ir Bveikos gyvensenos klausi
vaistų stygius. Klinika bando Vokietijoje ir kt. Europos šalyse. rengsianti teologus-katechetus mais, šeimos centras, kaip ir
megzti ryšius su farmacinėmis Taupant pinigus, tekdavo ke mokykloms, taip pat pagerins praėjusiais metais, ketina ir
firmomis, tikintis gauti tam tik liauti ir traukiniu. Ir turbūt šią padėtį. Aukštojo mokslo toliau rengti paskaitas jaunave
ras partijas vaistų klinikiniams nebuvo atvejo, kad Vakarų ša įstaigos, rengiančios kvalifikuo džiams ir moksleiviams, organi
tyrimams. Be abejo, tenka lių sostinių geležinkelio stotyse tus tikybos mokymo specialistus zuoti šeimų popietes ir paskaitų
pripažinti, kad šiuo metu Lie prie tavęs neprisigretintų vidu mokykloms ir parapijoms šiuo ciklus tėvams. Neketinama pa
tuvoje žmonės gauna blogesnę tiniškai padoriai atrodantis metu veikia Vilniuje, Kaune ir naikinti ir paguodos telefono
medicinos pagalbą nei ame žmogus, dėstantis savo bėdą bei Kretingoje. Pasak s. B. Briliū tarnybos. 1995 m. duris atvėrė
rikiečiai, tik ši pagalba nėra prašantis 15 ar 20 kronų ar tės, beveik visi tikybos mokyto nedidelė šeštadieninė mokykla
tiek kartų blogesnė, kiek kartų markių, kurių jam reikia eilinei jai yra baigę .'arba studijuoja vaikams.
JAV ligoninės turi daugiau alkoholio ar narkotikų porcijai. Aukštesniojoje neakivaizdinėje
Su Caritas organizacija bei
medicininės aparatūros ir lėšų. Taigi, ko nors prašančių tin katechetų mokykloje. TarpŠeimos
centru glaudžiai ben
Ypač sunku jauniems gydyto ginių ir nesąžiningų žmonių pa diecezinis katechetikos centras
dradarbiauja
Maltos ordino pa
jams, apie kurių atlyginimo kanka visose šalyse ir teikian Lietuvos katechetams papildo
galbos
tarnybos
grupė, vienijan
čios
paramą
Lietuvai
organiza
dydį net neverta kalbėti, bet tik
mai organizauoja daug įvairių
jų entuziazmo dėka bei sudarius cijos taip pat turi parodyti atsa seminarų, kuriuose talkina sve ti 28 narius. 1995 m. ji daugiau
jiems bent sąlygas dirbti, gali komybę, pasirinkamos šios pa čiai iš Anglijos, Škotijos, Austri sia dėmesio skyrė „maisto ant
ma tikėtis, pagerėjus ekonomi ramos dalintojus ir kontroliuo jos, Vokietijos, Prancūzijos, JAV ratų" projekto įgyvendinimui,
niai situacijai, Lietuvos medi damos galutinius paramos re ir Australijos. TKC vadovė taip pirmos grupės invalidų globai
cinos progreso. Todėl labai ver zultatus bei efekty vumą.Gal tą pat pridūrė, kad 19% m. prie bei pačių maltiečių dvasiniam
tingi ir skatintini tolimesni paramą reikėtų dažniau teikti Tarpdiecezinio katechetikos bei intelektualiniam lavinimui.
prof. R. Nemicko planai sudary konkursine tvarka, priimant centro ketinama įsteigti nuola Šv. Arkangelo Mykolo parapijo
ti galimybę pasitobulinti 6-9 paraiškas projektams ir at tos veiksiantį Tikybos mokytojų je taip pat veikė čia įsikūręs
Marijos legionas, vienijantis 20
mėn. specialybiniams reziden renkant geriausius, kaip tai kvalifikacijos institutą.
aktyvių savanorių ir apie 150
tams, jau praėjusiems 3-4 m. daro Europos bendrijos TEM
maldos talkininkų.
Kalbant
apie
tikybos
vadovė
podiplomines studijas Lietuvo PUS programa aukštajam
lius
padėtis
čia,
s.
B.
Briliūtės
je. Be abejo, reikia pasimokyti mokslui Rytų Europoje remti
ir iš klaidų, kurios buvo pada arba Soros© Atviros Lietuvos žodžiais, sudėtingesnė. Jos tei PAGREITINTI SANTUOKŲ
ANULIAVIMO PROCESĄ
rytos anksčiau, kai buvo su fondas? Kartais tiesiog trūksta gimu, Lietuvos Švietimo ir
teikta nemaža Amerikos lietu informacijos apie pačių ame mokslo ministerija šiuo metu
Popiežius Jonas Paulius II
vių organizacijų pagalba iš rikiečių rengiamus pagalbos nėra pajėgi visiiaki patenkinti
esmės emigruoti apsisprendu projektus, ir norėtųsi, kad apie tikybos vadovėlių poreikį. paragino bažnytinius teismus
siems jauniems Lietuvos medi juos plačiau finotų Lietuvos vi Lietuvos mokykloms šiuo metu paspartinti santuokų anuliavi
kams. Tačiau šiuo metu norėtų suomenė. Pvz., tik būdamas reikia maždaug 30,050 tikybos mo procesus. Naujų Vatikano
si, kad organizuota parama Čikagoje sužinojau apie Lithua vadovėlių papildomo tiražo teismo metų pradžios proga
daugiau būtų koncentruojama nian Research ir Studies Center įvairioms klasėms. Švietimo kreipdamasis į Bažnyčios aukš
Lietuvos aukštosioms medicinos rengiamą labai vertingą projek ministerija visiškai nefinansuo čiausiojo apeliacinio teismo dar
mokykloms, kurios yra daugelio tą CD-ROM LIETUVAI. Sis pro ja vaizdinių video-audio moky buotojus popiežius pabrėžė, jog
medicinos reformų iniciatorės, jektas labai rišasi su grupės mo priemonių, knygų mokyto suinteresuotus asmenis nevalia
ir tiems medikams, kurie pa KMA dėstytojų (tarp jų ir šių jams ar pratybų sąsiuvinių ilgą laiką laikyti nežinioje.
sirengę dirbti dabar ir Lietu eilučių autoriaus) parengtų, moksleiviams. Šioms priemo Sykiu jis ragino sutuoktinius
konkurso tvarka Europos Ben nėms lėšų Tarpdiecezinis kate savo ruožtu prisidėti prie spar
voje.
drijos finansavimą 1995-1997 chetikos centras pasiryžęs tesnės bylų eigos, patiems
Jaudina ta Lietuvos išeivių m. laimėjusiu ir šiuo metu jau ieškoti užsienyje.
pateikiant dokumentus, eksper
meilė tėvynei, tas nuolatinis realizuojamu projektu, kuriame
tizes bei liudijimus savo in
aukų rinkimas senelių na numatytas šiuolaikinio infor
teresams ginti.
• Kun. Kęstutis Brilius,
mams, invalidų vaikų gydymui, macinio centro tęstiniam Lie
vaistų ir kitos labdaros siun tuvos medikų mokymui sukūri MIC, atleistas iš Marijampolės
• Kun. Juozas Barkauskas
timas per Mercy Lift paramos mas Kauno Medicinos akademi dekanato dekano pareigų paskirtas Marijampolės dekana
organizaciją. Sužinojau, kad ne joje. Bendradarbiavimas, reali pačiam prašant.
to dekanu.
vienas tautietis ir asmeniškai, zuojant abu projektus, duotų
atimdamas iš savo pensijos 100 didžiausią naudą Lietuvai.
• Diakonas E. VRulskis pa
• Kun. Remigijus Katilius
ar net 300 dolerių, kas mėnesį
Limas Kupčinskas, M.D. paskirtas Arkikatedros bazili skirtas Kauno Kristaus Prisikė
siunčia šalpą Lietuvos religi
limo bažnyčios diakonu.
kos vikaru.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
APIE MEDICINĄ IR NE
VIEN...
Jau antras mėnuo tenka to
bulintis Loyolos universiteto
Medicinos fakulteto Gastro
enterologijos klinikoje. Bendra
darbiavimo programą, inicijuo
ta prof. Rimgaudo Nemicko, jau
treti metai leidžia abiejų
Lietuvos medicinos aukštųjų
(Vilniaus universiteto ir Kauno
Medicinos akademijos) dar jau
niems, bet jau pakankamą kli
nikini patyrimą sukaupusiems
šių mokyklų dėstytojams 3 mėn.
pasitobulinti vienoje geriausių
Amerikos klinikų. Pagal šią
programą jau 6 Vilniaus ir 5
Kauno dėstytojai pabuvojo
Čikagoje ir, mano bendruoju
įspūdžiu, tai viena geriausiai
organizuotų paramos Lietuvai
programų. Atvykusiems gydyto
jams suteikiamos 3 mėn. licen
cijos, jie pristatomi dekanui,
klinikos vadovui, supažindina
mi skyriaus darbo tvarka, na, o
toliau viskas priklauso nuo tavo
interesų ir asmeninės inicia
tyvos. Gal kai kam, pripratu
siam prie vedžiojimo už rankos
ir neatsikračiusiam kai kurių
sovietinio psichologinio klima
to įdiegtų kompleksų (pvz.
baimės paklausti to, ko jis
nežino, kad neatrodytų neišma
nantis ar neišprusęs), tai ir
sudarytų problemų, tačiau
žinantis, ko nori, gydytojas,
netrunka pasinaudoti atsivėru
siomis galimybėmis — tirti
ligonius kartu su profesoriais,
kurių pavardes anksčiau žinojai
tik kaip pasaulinio garso
vadovėlių autorius, klausytis
Loyolos ar vizituojančių kitų
universitetų profesorių paskai
tų, konsultuojantis su kole
gomis amerikiečiais aptarti
savo mokslinio darbo eigą, dirb
ti puikioje bibliotekoje ir
kompiuterinio ryšio pagalba per
WWW tinklus iš Loyolos Gas
troenterologijos klinikos įeiti į
kitų universitetų informacinius
tinklus ir iš jų atsisiųsti moko
muosius rentgeno nuotraukų ar
histologinių preparatų rinki
nius, skaityti ir išsispausdinti
naujausią informaciją iš kom
piuterinių medicinos žurnalų
Tenka Amerikoje kartais iš
klausyti ir perskaityti, kad me
dicina visiškai Lietuvoje atsi
likusi, gydytojai naudoja tik
senus „rusiškus" diagnostikos
ir gydymo metodus, nesidomi
naujovėmis, vien laukia iš
ligonių „kyšių", nevyksta
medicinos reforma, kliudoma
dirbti privačiai ir pan. Tą kar
tais išgirsti ir emigravusių iš
Lietuvos medikų pasisakymuo
se. Medicinai Lietuvoje reika
lingos reformos, bet jos negali
įvykti per vieną dieną, todėl
negalima į viską žiūrėti taip
nihilistiškai. Štai neseniai per
Čikagos televiziją buvo plačiai
išreklamuota Loyolos univer
siteto kardiochirurgų pradėta
daryti operacija, galinti iš dalies
pakeisti širdies transplantaciją
(vadinamas širdies raumens
apvilkimas persodintu nugaros
plačiuoju raumeniu, tuo sustip
rinant širdies veiklą). Šios
operacijos Kaune atliekamos
nuo 1989 m. (aišku, gerokai
blogesnėmis sąlygomis). O
medicinos reformų vykdymas
turi vykti ne tik iš viršaus (nes
net ir geriausiai dirbdama,
sveikatos apsaugos ministerija,
esant dabartiniam minimaliam
finansavimui, negalės greitai
išspręsti visų sudėtingų refor
mos problemų), bet ir iš apačios.
Nesiimu spręsti už visą Lietu
vos mediciną, bet KMA Gastro
enterologijos klinikoje, kuriai
treti metai tenka vadovauti,
jauni gydytojai-rezidentai ruo
šiami pagal sistemą, ne taipjau
daug besiskiriančią nuo reikala
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metams Vi metų
JAV
$96.00 $66.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $6000
Tik šeštadienio laida:
JAV
$65.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45 00
Užsakant J Lietuvą
(Air eargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
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$60000 $250000
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokiene
Administratorius Pijus Stoncius
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini
naataako. Skelbimu kainos prisiunciamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

Šv. Arkangelo Mykolo parapi
joje 1995 m. rugsėjo mėnesį
buvo pastatyti ir pašventinti
senelių namai, kuriuose ketina
ma apgyvendinti 50 senų žmo
nių. Statybos darbus lėšomis
parėmė Vokietijos Liangfiorde
no miesto parapijos tikintieji ir
Vildenhauzeno miesto Kolpingo
šeima. Šv. Vincento Pauliečio
parapijos klebonas kun. J.
Pečiukonis irgi džiaugėsi, kad
baigiami įrengti parapijos na
mai, užbaigti klebonijos mūriji
mo darbai, o bažnyčia papuošta
ŪMAS A SKMVS, M.D.
Optitalmotogas/Akiu Chirurgas
Ava.
«•»*,
N. 44416

4149 W. 6Jrd SL
aia-7M>77M

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

dviem vitražais.
Sakydamas naujametinį pa
mokslą, kun. K. Brilius kvietė
visus katalikus įsitraukti į
Evangelijos liudijimą gyvenimu
ir ragino visais būdais priešintis
plintančiai „bedievystei, mirties
kultūrai, masoniškiems papro
čiams".

SUNG L CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra
HOLY CROSS
PHYSICIANS PAVIUON
3 fl. South, Eaat Suitos
Uthuanlan P t a u Ct
at CaNfomia Ava.

Chicago, IL 60629
(312M71-S142
Kalbama Hatuvtikai
• • • •

CUOCNE C. DECKER, DOS, P.C.
4 * 4 7 W. 103 St., O s * Lawn, IL
Pirmas apyl su Northwosiern un-to
diplomu, heluviams sutvarkys dantis u i
prieinamą karną Pacientai priimam
absoliučiai punktualiai Susitarimu*
(kalbėt angliškai) tai 704-422-4240

DR. A. B. GLEVECKAS
CDvTOJAS m CHIRURGAS
SPECIALYBE
AKIŲ LIGOS
3*00 W 95 St Tat (704) 422-0101
va'a^dos o<*qai sasUSMsą
P >-"a 3 v o c - . » a-it'tl '?30 3 - r :
i'eca jzda'via *eivd ' 3 V D D

penhi • sėsta 9 v • '2 v p D
•132 S Kstfrte * » • CMcseo
(312) 77i H M ««S (312) 4M-4441

DR. K. A. JUČAS
OOOS L.IGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KO.'V VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
33'S W S5th St Ci.cagc R
Tai (312) 474-2112
9525 S 79tn Ave H.cko'y NSss i
T«4. ( 7 0 i ( 544-4101
Vai pagal susnar.ma
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+

• • + •

HOLY CROSS FAMILY
MEDrCAL CENTER
749 W. 31atSt.

Chicago, IL 90616,
(312 r 225-06.5
Cardlac Dtagnosli Ltd.
6132 S. KadziaAva.

Chlcsgo. IL 60629
Tai. 312-436 7700

RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies " K'auiagysliu -•gos
Valandos paaa1 sus'ta"ma

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1145 Dundee Ava.. Claln. IN. 60120
Tai. (704) 742-0255
Valandos pagal susila' mą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
6055 S. Robertą M . Mlckory Mills. IL
1 Tiyha vaka'js į j o Ha''?— Avę

Tai. katotnelo Ir buto (704)452 4159

Tol (704) 5*4 4055

DR. P. KISIELIUS

valandos pagal saMsncsą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOtfi Ava.. Clcaro
Kasdien i * i 8 v •
išskyras asjC Sėst ' ? 'k. 4 vai p D

D U . ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1 6 * I . tMpirlsr, • * * • 401
\/ą|į
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DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
•132 t . Ksjtfzle
Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Se*td pagal susitarimą
Kablnalo tai. 312-776-2440
I. 7M-444-SS4S

•

VaVBnoo* papai susiranmą
T d . - ( 1 - 3 1 1 ) $37-12M

SURENDER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
7 7 2 2 %, Kadžio. C M c a f o . IL 40452
Tai. 312-434-2123
HOŠy C f O M PfVyStCHMv C#fVt#f
• C M S. Archev. C M c a f o . IL 60436
Tai. 312 644-41 SS
Valandos pagal susitarimą

Ka». tai. (313) 471-3300
VIDAS J . NEMICKAS. M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Ra«ta>a Ava..
CMcaoe. M. tOt$2

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C
Specaivbe
Vidaos saj gydvtoias
Kalbame tatavsjsji
616S S. Archer Ava. ip"f AuaartĮ
valandos pagal sus'ta"mą
Tai. (312) MS-77SS
ANAS ŽLIOOA. MD
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
OOtaMB 4)M0n#flf4)MV •W#4sTfCa>i C # f v i # l ' W9)^pWTfMW v V v f l ^ V o

1020 I . Ofden Ava., tafta 3 1 0 .

N00#fvM49 IL 9vH]
Tai. 70SVS27-OM0
valandos pagal susitarimą

V. VEBELIŪNO
KRIMINALINĖS BYLOS
PABAIGA

Gausiai susirinkę l Pasaulio lietuvių sale, klausytojai vasario 25 d išklausė Lietuvos Seimo nario
ir konservatorių 'Tėvynes sąjungos) partijos atstovo Gedimino Vagnoriaus. Ši „Atviro žodžio
forumą" ruošė ..Saulute", Lietuvos vaikų globos būrelis.
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

LIETUVOS GYVENIMAS
BE JOKIŲ RYŠKESNIŲ
PROŠVAISČIŲ
IGNAS MEDŽIUKAS
Dažnai, prisimindami praeitį, savo tėvynėje, ką jūs būtumėt
sakome, o kad sugrįžtų laikai, prie geriausių norų jai galėję
kai lietuviai beginkliai sausio padėti. Būtumėt sulaužyti savo
13 d. stojo prieš tankus su žodžiu įsitikinimuose ir vienas Dievas
širdyje ir lūpose „Lietuva". Kai žino, koks būtų jūsų likimas.
jie susiėmė rankomis Baltijos Gal Sibiro taigose nusilpę nuo
kelyje, neklausdami vienas kito. bado ir šalčio būtumėt užbaigę
kokiai partijai priklauso.
savo žemišką kelionę. O dabar
1990 m. kovo 11 d. buvo pa savo gyvenimu ir veikla padėjo
skelbtas valstybės nepriklau te daugeliui Lietuvos žmonių.
somybės atstatymas. Niekas Ten gyvendami stengėtės pagel
tada negalvojo, kad nepriklau bėti kenčiančiai Lietuvai iškelti
somo gyvenimo pirmieji žings jos kančias į viešumą. Tai yra
niai bus tokie sunkūs. Tikėtasi, didis ir kilnus darbas, priartinęs
kad, praėjus metams kitiems, Lietuvą prie Nepriklausomybės.
sunkumai bus nugalėti. Bet de Mes likę čia, buvome priversti
ja, situacija pasinaudojusi ma galvoti ir dirbti, kaip norėjo
žuma praturtėjo, o dauguma okupantas ir kvislingas. Turė
liko moraliai ir materialiai jome demonstruoti ir rodyti
pritarimą okupantų tvarkai:
nuskriausta.
Neseniai laiške iš Kauno po ploti, džiaugtis ir beprasmiškai
litkalinys savo giminaičiui kilnoti ranką susirinkimuose,
Kalifornijoje rašė:,Jfieko jums pritariant daromoms kvailys
negaliu parašyti linksmo, kad ir tėms. Kai tėvynė buvo šmeižia
jūs justumėt Tėvynės naujas ma, negalėjai net galvos nuleis
prošvaistes į gražesnį rytojų, nes ti, kad nepagalvotų, jog tu ne
mūsų tėvyne valdo tartum šėto pritari, o gal net liūdi, turėjai
nas, o ne Dievo palaima. Žmo iškėlęs galvą šypsotis ir žinoti
gus esi pasimetės ir nebesu- kaip šypsotis. Tik užsidaręs
pranti, kas čia vyksta. Žinoma, savo kambaryje, kai niekas ne
mes esame patys kalti, nes mato (net ir vaikai) galėjai
mūsų tėvynės vaikai tapo vagi verkti, keikti save, rauti plau
mis, žmogžudžiais, pradėjome kus ir dejuoti, o kitą dieną vėl
vienas kito neapkęsti ir nesu žengti tomis pačiomis pėdomis.
prasti. Taip norėtųsi išgirsti ką Toks buvo mūsų gyvenimas tų,
nors gražaus, kad pajustum esąs kurie čia buvome pasilikę. Mok
laimingas gyvendamas šioje ša slas ir tas buvo mums nepasie
lyje, o dabar kasdieninės žinios kiamas. Kiekvieną dieną jautė
vis atneša blogesnes naujienas. me ant galvos kabantį Damoklo
Net pašiurpau parašęs tokią kardą ir kartais nesinorėjo net
baisią šio laiško pradžią. Kar gyventi.
tais pykstu ir kaltinu save. gal
Suprantu pasitraukusių j už
per daug esu jautrus, gal esu sienį tėvynės ilgesį. Gaila, kad
sužalotas gyvenimo audrų ir dabar atvykę nepažinsite palik
nelaimių.
tos gimtinės. Ji jau kitokia.
Mielieji, jūs rašote, kad kar Nesutiks jūsų nei pempės klyks
tais kaltinate save. kad pasi mas „gyvi, gyvi", nei linksmas
traukėte iš Lietuvos. Gerai vyturėlio čiurenimas. Kaimai,
padarėte. Jeigu jūs būtumėt likę sodybos išrautos, o dabar iš

Trejus metus ir tris mėnesius
užsitęsusi kriminalinė Vytauto
Vebeliūno byla, kurioje buvo
nagrinėjamas dokumentų klas
tojimas, sukčiavimai, apgaulė ir
melagyste pagristas jo veiklos
laikotarpis lietuviškoje visuo
menėje, pagaliau pasibaigė š.m.
vasario 21d., JAV federaliniam
apeliacijos teismui patvirtinus
ankstyvesnį teisėjos Carol B.
Amon sprendimą, paskyrusį V.
Vebeliūnui 6 metų kalėjimo
bausmę.
V. Vebeliūno bylos svarsty
mas prasidėjo 1992 m. gruodžio
18 d. New Yorke, federalinio
teismo skyriuje. Prokuratūra
kaltino jį 44 avėjais nusižengus
Amerikos federaliniams įstaty
mams. Pirmavo dokumentų
klastojimas, įvairiais būdais
išgaunant iš bankų dideles
paskolas, pasisavinimas ir per
kitus asmenis „pasiskolinimas"
iš lietuvių kredito įstaigos
„Kasos" pinigų ir jų panaudo
jimas nelegaliems, fiktyviems
investavimams.
Bylos svarstymas prasidėjo
1993 m. rugsėjo 20 d. Lig tol
vyko dokumentų grupavimas,
rūšiavimas ir' t i n k a m a s j ų
parengimas bylos svarstymui,
kuris truko penkias savaites.
Kaltinimui vadovavo teisingu
mo ministerijos prokuroras

griautos ir tų buvusių, laimingų
kolūkių fermos. Vietoje lakštin
galos vakarinės giesmės išgirsi
te girtą tėvynainio kaip vilko
kaukimą. Pamatysite pilnus
piktžolių laukus, o norintiems
atsiimti savo tėvų žemę — nelei
džiama. Skaudžiausia, kai ma
tai, kad žmonės vienas kito
nemyli, greit įsižeidžia. Taip
vyksta pas mus, kuriems per de
šimtmečius norėta atimti tikė
jimą, padaryti žmogų sovietiniu.
Tik man nesuprantama, kodėl
vyksta rietenos tarp gyvenančių
užjūryje. Daugelis serga didybės Robert Stolz. Paaiškėjus, kad
manija, vertina tik savo nuomo reikalas yra labai komplikuo
nę. Aš tai girdžiu iš atvykstan tas, į talką iš Washington, DC,
čiu užsienio lietuvių jų oficialio buvo atsiųstas vienas vyresnių
jų prokurorų, Gordon Mehler.
se kalbose.
Visų kaltinamųjų ir gynėjo kal
Be kitų dalykų, turėčiau pa
bų klausėsi 20 prisiekusiųjų,
sigirti, kad mes 6 Lietuvos
tarp kurių buvo keturi atsargi
žmonės (kanclagerių kaliniai ir
niai. Buvo apklausinėta per 30
geto žmonės) buvome pakviesti
liudininkų ir du advokatai.
į Vokietiją. Aplankėme daug
Vienas jų — Valdas Duoba, visų
Saaro srities miestų, taip pat
„Lito" firmų, „Kasos" ir asme
Liuksemburgą. Buvome Pran
ninis V. Vebeliūno advokatas.
cūzijoje ir Belgijoje. Taigi
Abudu advokatai prisipažino
senatvėje pamačiau visiškai
kalti ir buvo nubausti. 1994 m.
kitokį gyvenimą, negu mes gy
lapkričio 1 d,' prisiekusieji
venome už geležinės uždangos.
susitarė ir rado Vytautą VebeIšbuvome 14 dienų ir už nieką
liūną kaltu, nusižengusiu 41
nereikėjo mokėti. Vokiečiai no
kartą. Teisėja' pranešė, kad
rėjo mums parodyti, kaip jie
sprendimas bus paskelbtas 1995
sakė, kad ne visi Vokietijos
m. sausio 14 d., užbaigiant V.
žmonės tokie blogi, kokius mes
Vebeliūno bylos kriminalinę
matėme koncentracijos lage
dalį.
riuose. Tai buvo tartum atsipra
šymas už žiaurų vokiečių
LIETUVIAI KURIA FILMĄ
elgesį."
APIE O D I S Ė J Ą
Iš kitų šaltinių sužinome, kad
Lietuvoje šiemet labai šalta
Lietuviška animacinių filmų
žiema (iki — 30 laipsnių Celsi studija „Vilanima" kurs pilna
jaus) panašiai kaip buvo 1981 m. metražį šešių dalių po 14 minu
Siautė gripo epidemija. Dauge čių animacinį filmą „Odisėjas".
liui komplikavosi plaučių užde Ši studija pasirašė sutartį su
gimu. Trūkstant vaistų, dauge audiovizualiniu centru „Emelis žmonių mirė. Iš viso Lietuvo rol" ir Anglijos bendrove „Poseije daugiau žmonių miršta negu don Film Distributors Ltd.".
gimsta. Tai liūdna statistika. „Poseidon" ir BBC televizija
Tuo tarpu jokių ryškesnių proš „Odisėjui" kurti skiria 700,000
vaisčių Lietuvos gyvenime dolerių. Ši suma yra 2 kartus di
nematyti.
desnė už tą, kuri numatyta vi
sam valstybiniam kinui šių me
• 1950 m. kovo 8 d. Maskva tų Lietuvos biudžete.
paskelbė pasauliui, kad jau turi
300,000 dol. bus investuota į
pasigaminusi atominę bombą. filmo gamybą Lietuvoje.

17.1993 m. rugsėjo 21 d. atsi
statydina SKAT štabo virši
ninkas pik. Jonas Gečas. Šias
pareigas laikinai eiti pavedama
Savanoris pik. lt. E U G E N I J U S JAKIMAVIČIUS
pik. ltn. A. Pociui. 1994.05.01
11. Esant reikalui, savanoriai tikrinta 18341 Rusijos karinis įvedamas SKAT vado etatas.
padeda pasienio apsaugos tarny automobilis ir 47810 kariškių. Pik. ltn. A. Pocius skiriamas
13. 1993 m. sausio 16 d. įku Tarnybos vadu.
boms saugoti pasienį, o policijai
užtikrinti viešąją tvarką, palai riamas Savanoriu muziejus Vil
kyti visuomenės rimtį. 1991 niuje.
liepos 7 - rugpjūčio 4 d. rv Pa
14.1993 m. vasario 23 d. likvi
saulio lietuvių sporto žaidynėse duojamos apskričių komendan
500 savanorių palaikė tvarką ir tūros, SKAT,pradeda vykdyti
vykdė apsaugą. 1993 m. rugsėjį karo prievolinių registracija ir
popiežiaus Jono Pauliaus II vizi šaukimą, atsargos prievolinin
to metu 2946 savanoriai padėjo kų apskaitą, mobilizacines už
policijai palaikyti viešąją tvar duotis, komendantines funkci
ką, talkino medicinos tarny jas ir karinį patruliavimą
boms.
15. 1993 m rugpjūčio 23 d
Kryžių
kalne pastatytas 1991
12. Pagal LR Vyriausybės at
metų
savanorių
Padėkos ir Vii
skirus nutarimus atlieka kitas
valstybines užduotis. 1992 metų ties kryžius.
16. 1993 m liepos mėn Klai
pavasarį buvo pavesta blokuo
ti Rusijos dalinius Lietuvoje pėdos raj. vyksta operatyviniai
Vykdant šią užduoti buvo įreng mokymai „Barjeras 93". Juose
ti 44 postai, kuriuose vienu dalyvauja ir jungtine savanorių Savanorių tarnybos vadas pik ltn
kuopa (60 karių)
metu budėjo 201 .savanoris Pa
Arvydas Pocius

LIETUVOS SAVANORIAI

22. 1995 m kovo pabaigoje
vyksta bendri kariuomenės
generalinio štabo, „Geležinio
vilko" ir SKAT štabų mokymai.
23. 1995 m birželio mėn.
vyksta planiniai štabo mokymai
„SKAT štabo ir štabo kuopos

Bindokiene

PLB sukaktis

Pačiomis pirmosiomis kovo
mėnesio dienomis pro mus vos
vos nepraslinko visiems, už
etnografinės tėvynės ribų po
Antrojo pasaulinio karo atsidū
rusiems, lietuviams svarbi su
kaktis. Net ir tie, kurie turėjo
jausti pareigą apie šią sukaktį
kalbėti, rašyti ar kaip kitaip
prisiminti, leido jai nubirti tary
tum sausam smėliui iš netvirtai
suspaustos saujos. Nejaugi
mūsų gyvenimas taip pasikeitė
per penkiasdešimt metų, kad
tai, kuo anuomet sielojomės, kū
rėme, šiandien jau nebesvarbu?
Taigi, prieš lygiai penkias
dešimt metų — 1946 m. kovo 3-4
d. — Hanau stovykloje, Vokie
tijoje, gimė Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė. Tiesa, anuomet
1995 m. sausio 14 d., praslin jos gimdytojai, lietuviai atsto
kus 27 mėnesiams nuo bylos vai, suvažiavę į Hanau iš kitų
svarstymo pradžios, kruopščiai panašių stovyklų, naujagimę or
atsižvelgdama į visus krimina ganizaciją pavadino kitu vardu:
linius nuostatus, apribojančius Lietuviu Tremtinių Bend
kriminalinius sprendimus, Vy ruomenė (LTB>.
tautui Vebeliūnui paskyrė šeše
Karo audrų ir antrosios bolše
rių metų kalėjimo bausmę. Jei
vikų okupacijos baimės iš savo
bausmės atlikimo eigoje nu
tėvynės išblokšti, lietuviai
baustasis gerai elgsis, paskuti
turėjo sunkumų surasti sau var
nieji treji metai bus suspenduo
dą, kuris atitiktų ne tik jų
jami. Teisėja baigdama padarė
fizinę, bet ir dvasinę būklę. Nors
pastabą dėl kaltinamojo arogan
tremtinio sąvoka atrodė ne
tiškos laikysenos ir piktų išsi
visiškai tiksli, bet žodis pabėgė
reiškimų, kai bylos svarstymo
lis daugeliui nebuvo priimtinas,
metu buvo suminimi jo nusikalnes dvelkė bailumu. Mūsų tau
stantys veiksmai. Specialiai iš
tiečiai daugeliu atveju buvo va
Floridos atvykęs V. Vebeliūno
ru išvaryti iš savo namų, kiti
ginti, advokatas R. Sharpstein
turėjo juos palikti, gelbėdami
pareiškė, kad sprendimas bus
savo ir savo šeimos gyvybę. An
apeliuojamas.
tra vertus, juk buvo daug ir
V. Vebeliūną nubaudus kaip prievarta išvežtų darbams į
kriminalinį nusikaltėlį, pro Vokietiją, tad tremtinių vardas
kuroras pareikalavo, kad, palie daugumai atrodė priimtiniau
kant jį laisvėje per apeliacijos sias.
laikotarpį, būtina padidinti
Tad prieš lygiai 50 metų, pasi
dviejų milijonų vertės ap- i naudojant Vyriausiojo Lietuvos
draudimo įstaigos išduotą ga Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo)
rantiją. Teisėja sutiko, bet, talka, buvo priimta Lietuvių
užuot padidinusi sumą, parei Bendruomenės konstitucija,
kalavo, jog šeši šeimos nariai ir nors tai buvo tik pati Pasaulio
vienas svetimas asmuo pasira Lietuvių Bendruomenės (PLB)
šytų, kad apkaltintasis niekur užuomazga, o jos faktiška
nepasišalins. Tai buvo nedel
sis kūrimas vyko toliau, ne
siant atlikta.
tik stovyklose Vokietijoje, bet ir
Prasidėjo parodymų ir spren daugumai lietuvių persikėlus į
dimo nagrinėjimas JAV apelia užjūrius. Tačiau tame pirmame
ciniame teisme. 1995 m. rugsėjo suvažiavime Hanau stovykloje
21 d. V. Vebeliūnas turėjo pa buvo nustatyti patys pagrin
skutinę progą ginti savo reika diniai LTB tikslai, nepraradę
lus, klausantis penkiems apelia savo reikšmės 'nebent 4-tasis
cinio teismo teisėjams. Išklausę punktas' ir po pusšimčio metų:
advokatų, ginančių Vebeliūną, 1. išlaikyti sveiką ir pajėgią
teisėjai — kiekvienas atskirai — tremty esančią lietuviu tautos
ėmėsi raštu išreikšti savo dalį; 2. saugoti gerą lietuviu
nuomonę. V i s ų nuomones vardą: 3. rūpintis švietimo, kul
suderinti ir parengti bendrą tūros ir socialiniais reikalais; 4.
sprendimą apeliacinio teismo vykdyti tremtinių paruošimą
vardu iš savo tarpo išsirinko atitinkamoms profesijoms bei
teisėją O'Mahoney, kuris turėjo specialybėms naujose sąlygose:
suderinti visų, išklausiusių 5. ugdyti tautinį solidarumą...
Organizaciniai PLB planai
advokatų, ginančių V. Vebeliū
buvo
svarstomi vėliau ir ilgai
ną, nuomones. 1996 m. vasario
21 d., smulkmeniškai aptaręs
visus klausimus ir ginamuosius Vebeliūnas posttrial recusal mopareiškimus, teisėjas O'Maho tion"'; kuri. laisvai išvertus,
ney padarė galutine išvadą: reiškia: penki teisėjai rado tei
„We affirm the judgement of sėjos Carol B. Amon ankstesnį
conviction and the deniai of sprendimą teisingu ir tuo pačiu

Neatsitraukusi nuo stalo, bet
pavadinusi tolimesnę eigą at
skiru posėdžiu, teisėja kreipėsi
į prisiekusiuosius, klausdama,
ar jie susitarė dėl prokuratūros
reikalavimo priteisti sumokėti
JAV valstybei 4,233,665 dole
rius pabaudos, remiantis RICO
apgavystės įstatymo numatyta
pinigine bausme. Prisiekusieji
kiekvienas iš eilės pareiškė, kad
reikalavimas yra teisingas. Tei
sėja tą sumą pripažino teisėta,
o JAV įstaigos turės ją išreika
lauti iš V. Vebeliūno turimų
turtų. Tai atlikusi, teisėja
padėkojo prisiekusiesiems už
pilietinių pareigų atlikimą ir
juos nuo visų pareigų atpa
laidavo.

veiksmai krizinių situacijų at
veju" su mokomuoju žygiu į Pa
brade.
24. 1995 m. birželio mėn. su
rengiamas mokomasis-kovinis
žygis Dainavos partizanų takais
„Dzūkija". Dalyvauja savano
riai, „Geležinio vilko" brigados
kariai ir instruktorių grupė iš
JAV.
25. Respublikinis savanorių
20.1994 m. pabaigoje teroris
vadų
mokymo centras surengia
tams susprogdinus geležinkelio
teorinius-praktinius
užsiėmi
tiltą prie Vievio, savanoriai sau
mus
snaiperiams.
Pirmą
kartą
go strategiškai svarbius objek
Lietuvos
kariuomenės
istorijoje
tus nuo diversyų. Per keletą
valandų objektuose jau stovėjo parengiami snaiperiai, po 2
žmones iš kiekvienos rinktinės
sargybos.
S a v a n o r i ų apdovanojimai
21.1995.02.09 įkuriamos nau
jos Tauragės ir Teisių rinktinės.
Trys savanoriai — Vidmantas

18. 1995.03.23-24 pirmąkart
vyko SKA tarnybos ir Generali
nio štabo operatyviniai moky
mai.
•
19.1994 m. liepos mėn. sava
norių iniciatyva surengiamas
mokomasis-kovinis žygis „Žei
mena". Jame dalyvavo savano
riai, „Geležinio vilko" brigados
ir JAV kariai instruktoriai.

Danutė

f

niui (1949.06.14) paskelbta
Lietuvių Charta, kuria vado
vautasi (arba bent mėginta va
dovautis) visus tuos dešimtme
čius, gyvenant svetur. Galbūt
verta prisiminti tos Chartos pir
mąjį punktą: 1. Tauta yra pri
gimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartau
jamas savo ryšį su tautine bend
ruomene nutraukti. Pasaulyje
pasklidę lietuviai sudaro vienin
gą Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę.
Tai tarytum labiausiai įtiki
nantis atsakymas visiems,
kurie savęs nelaiko Lietuvių
Bendruomenės nariais, bet vis
tiek prisipažįsta esą lietuviai.
Savo pačia prigimtimi priklau
some LB — čia nėra jokio pasi
rinkimo. Tačiau, kaip ir bet ku
rioje, žmonių sukurtoje organi
zacijoje, nepaisant geriausių
tikslų bei norų, ilgainiui atsi
randa ir netobulumų. Dėl or
ganizacijos vadovų padarytų
klaidu ar per didelio pasitikėji
mo tik savo sprendimais, neat
sižvelgiant į kitų nuomones,
įvyksta susipriešinimai, nesuta
rimai.
Keičiasi vadovaujantys asme
nys, bet nesikeičia organizacijos
vertybės. Juk tame pirmame
suvažiavime buvo sutarta, kad
LTB sudaryta iš apylinkių, apy
gardų ir centro, o vyriausias or
ganas yra LTB atstovų suvažia
vimas. Kai LTB pavadinta Pa
saulio Lietuvių Bendruomene,
tai PLB atstovų suvažiavimas
pakeltas į seimo sąvoką. Kadan
gi PLB seimas turi aukščiausią
galią organizacijoje, jis privalo
būti jungiamoji, o ne skaldomo
ji institucija. Šiandien, atrodo,
kai kas tą pamiršo ir todėl dėl
šią vasarą numatyto PLB seimo
tiek daug skirtingų nuomonių ir
kartėlio mūsų visuomenėje.
Iš laiko perspektyvos su
neslepiamu pavydu žvelgiame
ne tik į PLB pradžią, bet ir
pirmųjų dešimtmečių veiklą jau
šiapus Atlanto. Kiek daug dar
bų atlikta ir savai visuomenei
svetimuose kraštuose, ir paverg
tai tėvynei! Kokie kilnūs siekiai
surašyti PLB konstitucijoje!
Galbūt turėtų būti reikalau
jama, kad kiekvienas ne tik
PLB, bet ir Kraštų LB valdybos
narys, prieš kandidatuodamas į
šias pareigas, išmoktų Lietuvių
Chartos bei PLB konstitucijos
jstatus. tuomet išvengtume
daug nemalonumų. Dar svar
biau, kad visi PLB ir Kraštų LB
valdybų nariai užmirštų savas
ambicijas ir dirbtų bendrai visų
lietuvių labui. To ir linkime,
prisimindami PLB 50 metų
gyvavimo sukaktį.
atmetė V. Vebeliūno reikalavi
mą esamą sprendimą panaikin
ti ir iš naujo svarstyti bylą. Tuo
ir buvo užbaigta byla.
J o n a s P. Lenktaitis

**»**

Tauragės „Geležinio vilko" bataliono kariai

Čepulis, Valdas Šležas ir Artū
ras Sakalauskas (po mirties) — iš Lietuvos atminimo ženklais.
apdovanoti Vyčio kryžiaus ordi
Garbės savanorio ženklas su
nais.
teiktas 9 žmonėms: prof Vytau
306 savanoriai apdovanoti tui Landsbergiui, kun Robertui
Sausio 13-osios medaliais, 79 — Grigui. Algirdui Patackui, Aud
Rusijos kariuomenės išvedimo riui Butkevičiui, pik. Česlovui

Nuotr Henriko KudreiMo

Jezerskui, Artūrui Sakalauskui
(po mirties), pik. Jonui Gečui,
dim. pik. ltn. Juozui Petraškai,
dim. pik Alfonsui Svarinskui ir
pik Robertui Barziloskiui.
(Pabaiga)

m

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. kovo mėn. 5 d.
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Daugeliui užsienio lietuvių
REALESTATE
MISCELLANEOUS
užteko, kad Lietuva atgavo savo
fizinę nepriklausomybę. Bet tai
ŠVENTĖME VASARIO
ELEKTROS
ne viskas, nes Lietuva dar
16-TĄJĄ
(VEDIMAI - PATAISYMAI '
neatgavo savo dvasios! Netei
Turiu Chtcagoe miesto leidimą. Dir
PARDUODA
Lietuvos Nepriklausomybės singas kelias į tautos atnauji
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
šventė Seattle mieste š.m. vasa nimą būtų kovoti prieš sovie
tuotai ir sąžiningai.
312-77S-SS13
rio 10 d. buvo švenčiama su dai tizmą, naudojant sovietų būdus,
KLAUMJUS PUMPUTIS
nomis ir šokiais, atliekamais ža žmogžudystę, charakterio pa
RE/MAX
vių jaunesnių ir vyresnių vaikų s m e r k i m ą , š a n t a ž ą , ir t t
REALTORS
grupių, vadovaujamų Violetos Komunizmas yra sėkmingas,
AUTOMOBRJO, NAMU, SVEIKATOS,
(312)888
8888
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Kuprėnaitės. Jeanette Norris ir kai jo valdomi žmonės naudojasi
(708)425-7161
Agentas
Frank
Zapofts
ir
OH.
Mgr.
tais būdais. Kova Lietuvoje ne
Joe Dunaravich.
Aukse S Karte k a t a lietuviškai.
Akademinėje šventės dalyje, bėra tarp žmonių, o žmonių sie
FRANK ZAPOUS
3 2 M V , Weat 961h Street
RIMAS L STANKUS
jaunoji telkinio pirmininkė lose. Lietuvoje tebevyrauja
Tai. (708)424-8654
Rada Raiytė skatino visus komunistų partija. Žmonės
(312) 581-8854
dalyvius stengtis išlaikyti ir kurie sudarė n o m e n k l a t ū r ą
> Perkant ar parduodant
ugdyti lietuvių kultūros ki 1991 m., tebėra ten ir šiandien
• Granas ir aalMngaa patarnavimas
>ML8kompiuh»rli|irFAXJ
birkštį savo namuose. Daniel yra tik tas skirtumas, kad no
J K t CONSmUCTION
• Nuosavybių įkainavimą* i
Waugh, Rytų Europiečių ir menklaturčikams dabar pri
„Shingle" slogai ir visų rūsių
*
Perkama ir parduodama i
klauso
tai,
ką
jie
anksčiau
tik
Centrazinių studijų skyriaus
apkalimai (skjing): medžio, aluBuvę.-* .JAV Valstybes departamento Baltiečių skyriaus vedėjas Paul Gi>ble ikairejei su Washinf?ton
»Apartnenme ir žemą
valdė.
Amerikiečiai
nenori
pri
I K r e--sity of Washington diminiaus ir kt. Turiu darbo
valstijos I.B pirm Rasa Raisyto ir buvusiomis pirmininkt-mis
Irena Blekyte bei J ū r a t e
rek
ius, nuoširdžiai kreipėsi pažintį šios padėties, nes tai
Mažeikaite Harrison. Vasario 16-tnsnis minėjime, ruoštame vasario 10 d Seattle. Paul Goble buvo
draudimą. R. Jankauskas,.
prašydamas balt iečių paramos vyksta ne tik Lietuvoje. Jeigu
p a g r i n d i n i s kalbėtojas.
teL 708-M8-26S8.
į
universiteto globojamos Bal jie pripažintų, kad tebevyrauja
FORRENT
t i s t i k o s studijų p r o g r a m o s komunizmas, jie turėtų veikti,
pvz., University ot VVashington Bagdonienę. Rita prisiminimuo džią padėką šeimininkams Da
išlaikymui. Studijų programos o niekas nenori veikti!
TAISOME
baltistikos studijų programą, se keliavo savo mylimo tėvelio nutei ir Algirdui Šilbajoriams
Veikla užtikrinta ligi 1997
Amerikiečiai dar nesupranta,
gyvenimo ir veiklos keliais. Ji už svetingą priėmimą, už suda SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
2 bedrm. garden apt. New apkuriai
Paul
Goble
asmeniškai
šį
mokslo metų galo, bet ligi š.m. kad pats komunizmas yra bai
rytą
progą
dar
kartą
išgyventi
NAS,
ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO
prisiminė
savo
vaikystę,
tėvelio
pliances; heated. No pats. vlc.
kovo mėn. pabaigos reikia sku sesnė blogybė negu vien rusų im vakarą aukojo 250 dol.
Tėvynės
prisiminimus.
SISTEMAS,
VIRYKLAS,
ORO
VĖ
meilę
šeimai,
jo
visuomeninę
ir
57 ir St. Louis.
Goble rūpi Lietuvos dvasia dėl
biai surinkti 50,000 dol., kad perializmas. Kaip liūdna, kad
O mielam Algirdui, neseniai SINTUVUS.
Tei. 312-778-3425
politinę veiklą anais sunkiais
to,
kad
jis
yra
amerikietis
ir
tiki,
Universitetas žengtų prie įstei JAV-ės džiaugiasi gerais san
H. Dacfcya
Lietuvai laikais. Išryškino jo šventusiam vardo dieną, taip
kad,
kas
atsitiks
Lietuvoje
yra
gimo specialaus fondo tos prog tykiais su rusų valstybe, kurios
Tel. 312-816 —24
bruožus, patriotizmą, princi pat laimingiausių metų.
ramos nuolatiniam išlaikymui. užsienio reikalų ministras, tik svarbu ir jo kraštui. Jis tiki, kad
Jurgis Janulaitis
pingumą, drąsą, tolerantiš
HELP WANTED
Baltistikos studijų programa, prieš keturius mėnesius, viešai laisvė nedaloma. Goble skatino
kumą
ir
meilę
Lietuvai.
Jis
veikianti University of Wa- pasididžiavo KGB steigėju Fe lietuvius veikti, kad už 50 metų
šioje scenoje rodytųsi lietuviškai buvo ir Vasario 16-tosios akto LOS ANGELES, CA
shington. yra vienintelė tokio liksu Džeržinskiu.
dainuojantis jaunimas, kuris autorius. A.a. Lietuvos akto
masto programa visoje Ameri
Kaip išsigelbės Lietuva, kaip Lietuvai tebeskelbtų lietuviš s i g n a t a r a s J o n a s Vileišis
VYRŲ KVARTETO
koje. Profesorius Waugh pra atgaus savo sielą? Yra trys
Vrtshington, D.C. baaad. looUng tor
SUKAKTUVINIS
atidavė dalį savo gyvenimo Lie
k
u
m
ą
.
Tai
yra
Lietuvos
ir
JAV
Morkar lawn moving a yard work. Fra*
nešė, kad jo žmona aukoja 3,400 pagrindai optimizmui. Pirma,
tuvai, niekada nepavargo ir visą
KONCERTAS
ptace to Kva aidi one roomate. $8Vhr.
<Jol. Baltistikos fondui, ir laukia, lietuviams priklauso praeitis, ateičiai svarbus reikalas. Pa
gyvenimą išlaikė savo demokra
kad lietuviai dosniai atsilieptų kurioje t a u t a buvo nepriklau skaitininkas baigė žodžiais: „už
Žymusis Los Angeles Vyrų
292-144-2373
tinius principus. Dukra Rita
\ šį prašymą. Čekius rašyti: Uni soma, dora. Rusai nesugebėjo J ū s ų ir už mūsų laisvę!
kvartetas,
pagarsėjęs savo kon
ramiu, jautriu žodžiu ir išgyve
Dalyviai
pakilo
ir
karštais
versity of Washington Founda galutinai to ištrinti iš atminties.
nimais atskleidė mums savo tė certais JAV-se, Kanadoje, Aust
tion. Baltic Studies Fund. Antra, Lietuvoje tebėra žmonių, plojimais jam ilgai dėkojo už
velio — lietuvių tautos didžiojo ralijoje ir Lietuvoje, švenčia
Siųsti: Scandinavian Depart kurie asmeniškai patyrė tą lais reikšmingą kalbą.
savo veiklos 30 metų sukaktį.
Meninėje programoje pasirodė patrioto įnašą j Lietuvos nepri
ment. Box 353420, Seattle, WA vę ir siekia atgauti tikrą ne
UTHUANIAN DIASPORA
Jubiliejinis koncertas Šv. Ka
klausomybę.
A.
Šilbajoris
ir
da
98195-3420, itel. 206-543-0645; priklausomybę. O trečia priežas Rasos Matienės ir Julijos Gelazimiero parapijos salėje vyks
....
lyviai Ritai išreiškė padėką.
KONK2SBERG TO CHICAGO.
jTAX 206-685-9173). Galima au- tis — tai šioje salėje susirinkę žytės vadovaujamas „Ūkanos"
sekmadienį, kovo 10 d. Numa
Šis pabendravimas, pradėtas
jsoti Visa arba Master Card bū- žmonės, lietuviai išeiviai, kurie, d a i n ų ansamblis; pianistė Jū
anglų kalba. Autorius Antaną* J. Van Rssnan
tyta programos eiga: 12 vai.
iiu. Aukos nurašomos nuo mo negyvendami komunizmo val r a t ė Audėjaitienė skambino visiems sudainavus „Lietuva, užkandžiai, 12:45 vai. — koncer
brangi" ir Algirdo Šilbajorio
kesčių.
Khvonis iiaorinėiamB Metuvlu lauEifcumo Irimas Htskos.
džioje, galėjo išlaikyti kas tikrai Čiurlionio ir Liszto kūrinius;
tas, 2:15 vai. — pietūs.
nuoširdžia malda už Lietuvą,
D
a
n
u
t
ė
Musteikytė-Rankienė
analizuojama
ta Ugi Etai negvHdenta vertybių konfigūracija.
Vietų ir stalų rezervacijas pri
; Programos vedėjas Viktoras geriausia ir svarbiausia lietuvių deklamavo Salomėjos Nėries ir kuri buvo baigta choro „Siety
Studijų
dinamiškumo
ekjoje, skvarbiamasi į diasporos menJ l a i š y s p r a n e š ė , kad t r y s gyvenime.
Maironio eilėraščius; „Lietutis" no" įspūdingai giedama „O, ima Regina Gasparonienė, tel.
tsJHata^,
išryškinama
Rytų Europos mintfEmo variacijos,
(312) 829-4757. Sveikinimus
Goble teigė, kad išeivija te šoko tautinius šokius.
dietinių lietuvių šeimos žada šį
Viešpatie", giesme.
aiškinama.
Kaip
apakjinklavus
sava idsotogiįa, pasma tstVakarą Baltistikos studijų prog bėra labai svarbi Lietuvai. Jis
Po vaišių gėrimės „Sietyno" sukaktuviniam leidinėliui pra
Minėjimas baigtas visiems
kingai
sugretinti
savojo
tautiškumo
pagrindus su Amarikos
r a m a i surinktas aukas savo įspėjo, kad nepriklausomybės sugiedant „Lietuva brangi". Po vasario 11d. minėjime atliktu šoma siųsti: Lithuanian Assistautiškumo principais.
tance Foundation, 2802 Santa
lėšomis padvigubinti iki 1,500 atkūrimas neišpildė lietuvių
minėjimo buvo gausi suneštinė koncertu, kurį vaizdajuostėn
Knyga pradsdama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo
Jiol. Sužinota, kad tai buvo norų; tik dalis tų lūkesčių yra vakarienė, lietuviškos dainos, įrašė Olga Kreivėnienė ir K. Ba Monica Blvd., St. Monica, CA
Haišių, Morkūnų, Irenos Bleky- pasiekta. Nors išeivija dabar s m a g u s bendravimas. Šventės rimas. Gerai nufilmuota, dainos 90404. Dalyvavimo kaina 20
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — Hetuviaj ettMeJ.
•tės ir jos vyro Allan Johnson yra atšalusi nuo Lietuvos (dėl ruošos darbus puikiai tvarkė skamba puikiai, gražus paliki dol. asmeniui. Pelnas skiriamas
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (NetuviaJ ateiviai)
labdarai. Kviečiami atvykti vi
įvairių priežasčių), ji esanti la
•dosnios šeimos.
(1887-814) — lietuviai, daugumoje ekonominieJ emigrantai,
mas
„Sietynui".
Marytė Oksaitė.
si — iš arti ir toli. Atsiveskite
; Pagrindinis kalbėtojas buvo bai reikalinga. Praėjusį gruo
Ši Tėvynės prisiminimų popie
Zita Petkienė
naujakurius iš Lietuvos.
"c
Paul Goble. JAV Valstybės de džio mėn. 40% rusų balsavo už
išsilavinimu. Antroji banga (1848-1852) — be didesnių iš
tė daug kuo skyrėsi nuo įpras
partamento Baltiečių skyriaus k a n d i d a t u s , k u r i ų p a r t i j o s
Koncertą ruošia L.A. Vyrų
imčių, profesionalai, tseimoksEna), atvyks ne savo noru b* įįįį
tų
susibūrimų.
Buvo
paruošta
buvęs vedėjas, tikras lietuvių remia Pabaltijo užvaldymą ka D A Y T O N A B E A C H , F L
D.P. (dispiaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis
įvairi ir skirtingą programa. kvarteto bičiuliai ir draugai. Šio
draugas. Goble įdomiai papasa rine jėga. Rusijai priklauso
PRASMINGAI
susidūrimas tarp abiejų maistų bengų. Vaizduojarr* kaip An
Juozas Sodaitis parašė kupletus sukaktuvinio koncerto garbės
kojo keletą pavyzdžių, paro 45.000 branduolinių ginklų, o
P R I S I M I N Ė M E TĖVYNE
ir drauge su Narcizu Kreivėnu, komitetą sudaro: Lietuvos gen.
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas limUutiJea
dančiu JAV buvusio prezidento jos vadai viešai svarsto įvairias
vargonėliais pritariant muz. A. garbės konsulas Californijoje
ir kaip sukūrė naujas.
Bush administracijos nenorą bauginančias idėjas. JAV to ne
Š.m. vasario 11 d. minėjome Skriduliui, padainavo gražių Vytautas Čekanauskas, Los An
Knygą sudaro 330 pat., dkJolio formato. Išleido U ni versi
skaitytis su baltiečiais — ne tik mato ir nesupranta. Privalu
Lietuvos valstybės atkūrimo posmų apie kiekvieną „Sietyno" geles Šv. Kazimiero parapijos
ty Press of America, Inc., Lanham, Neer York and London.
Lietuvos, bet ir Amerikos bal Amerikos lietuviams imtis veik
78-tąją sukaktį. Minėjimą ruošė narį, neaplenkiant ir maestro vadovybė, prel. dr. Algirdas Ol
Kaina su persiuntimu XI #eL IMnois gyv. dar prideda % aeL
tiečiais. Jis tvirtino, kad tai, ką los.
šauskas
ir
prel.
Jonas
Kučingis.
Lietuvių klubas. Pamaldose ir Antano Skridulio.
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
lietuviai pasiekė be JAV val
Albinas
Markevičius
yra
šio
su
Būdami lietuviais, ir tuo pa minėjime dalyvavo iš plačiųjų
Narimantas Karaša, perskai
džios tvirtos paramos, nepaisant čiu amerikiečiais, išeivija turi
kaktuvinio
koncerto
administ
apylinkių arti šimtas asmenų. tė iš Lietuvoje gyvenančios gi
4848 W. E * * ) • * . ,
rusu pastangų juos sudrausti, daug įtakos Būdami piliečiais,
Kalbėjo klubo p i r m i n i n k a s minaitės, gydytojos gautą laiš ratorius. Visų reikalų informa
yra tikrai nuostabu. Goble lietuviai gali iš valdžios rei
a.
J o n a s Daugėla. Choras „Sie ką, kuriame sukaupta labai cijai kreipiamasi jo tel. (310)
teigė, kad žiauriausia rusų kalauti pagalbos Lietuvai. JAV
829-4757.
tynas", vadovaujamas muz. An daug humoro iš gydytojų ir pa
padaryta skriauda baltiečiams, Kongrese Amerikos Lietuvių
Vytautas Šeštokas
t a n o Skridulio, atliko gražią cientų bendravimo. Humoras ne
yra jų tautu naikinimas, pasi Bendruomenė yra galingesnė
BALTIA EXPRESS^CO LTD.,
meninę programą. Išklausėme užgaulus, bet juoko apsčiai
reiškiantis pamiršimu ką reiš nei Lietuvos ambasada, nes
svečio iš Lietuvos, Tėvynės są- sukėlė.
SIUNTINIAI BE MUITO \ UETUVĄ
ĮKURTAS N A U J A S
kia būti lietuviu. Nepriklau Bendruomenė atstovauja bal
jungos-LK vado Gedimino Vag
'SJUNTiMAI LAIVU PER 4 M 0 DIENU
TURGUS
Nepamiršome
ir
mielų
žemai
somybe 1991 metais atgavę lie suotojams Jeigu lietuviai ne
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU
noriaus. Tai buvo viso lietuvių čių. Seimininkas Algirdas Šilba
tuviai nebebuvo tie patys žmo pasinaudos proga turėti įtakos
•AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PROTXJKTU SIUNTINYS UŽ S38 00 PER 14 MENŲ;
telkinio Tautos šventės minėji joris, pats žemaitis, apgailes
Kėdainiuose, buvusioje rusų
•MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTMUS PASJSSiE NEMOKAMAI;
nės, kurie 1940 m. prarado Kongresui, Goble garantavo,
mas.
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTAR12AV1MAS;
tavo, kad šiame pobūvyje nega karo aerodromo teritorijoje,
laisvę. Nors rusai stengėsi kad vėliau teks gailėtis, nes t a
PRISTATYKITE SIUNTIMUS JUMS PATOOHJ ADRESU:
bendrovė
„Daumantų
verslai"
Po to, vasario 16-tą — Lietu lėjo dalyvauti dar du žemaičiai
ištrint; lietuviu tautinę -^monę. proga naudosis Lietuvos priešai.
atidarė
turgų.
Kėdainiškiai
tiki
vos
nepriklausomybės
šventės
— Joana ir Vytautas Grybaus
COLTO
AHBA SKAMRMIOTE NEMOKAMM
o -arv.n< yra m o r a l e s p a g r i n 
BALTU
Lygiai labai svarbu išlaikyti
•H7S.PULASKI
MOS-SFAKNAI
dieną — šio telkinio uolūs visuo kai. Pagerbdamas žemaičius, si, kad geografiniame Lietuvos
d ą - t o d ė l n u o s t a b u , k a d Lie
lietuvių kultūrą, kalbą, ir rem
1-S00-772-7M4
centre
pradės
veikti
antrieji
Ga
menininkai
Danutė
ir
Algirdas
paskaitė keletą Butkų Juzės
t u v a va- d ė l t o n e p r a ž u v o '
* OMANO RAMOS
ti mokslines pastangas, kaip.
ATSTOVUI LOS
Šilbajoriai į savo gyvenvietės įdomių eilėraščių žemaitiškai. riūnai. Turgavietei skirtos 3
klubą pakvietė „Sietyną" (su
Gėrėjomės „Sietyno" koncer lėktuvų stovėjimo aikštelės.
antromis pusėmis) ir keletą sve tu, kupletais, humoru ir žemai Vienoje jų prekiaujama žemės
čiu dar kartą prisiminti savoTė čių gražia tarme. Tai rodo, kad ūkio produktais, antroje —
vyne Lietuvą ir nuoširdžiai pa pabendravimuose yra įmanoma pramoninėmis prekėmis, tre
bendrauti, pasidalinti Tėvynės ne tik vaišintis, bet duoti at čioje gyvuliais bei kitais gyvū
• Kepame virš 30 metų.
prisiminimais.
gaivos ir dvasinio peno, ką įro nais. Buvęs lėktuvų manevra
vimo
takas
atiduotas
prekei
• Siunčiame į visas JAV valstijas.
Šeimininkas Algirdas Šilbajo dė Danutės ir Šilbajorių dėka
viams
automobiliais.
ris, padėkojęs sietyniečiams ir suruoštas Tėvynės prisimini
• 3 dydžiai: 5,10 ir 15 sv.
svečiams už atsilankymą, apgai mas.
Kėdainių centre buvusioje
• Patariame užsisakyti nors pora savaičių i i
lestavo, kad klubo pirmininkas,
Šia proga Lietuvių klubas turgavietėje galės prekiauti tik
anksto, ypač prieš Šventes.
choristės Juozės Daugėlienės „Sietynui" įteikė 150 dol. do pensininkai ir invalidai. Seno
vyras, Jonas Daugėla dėl ligos vaną, greičiausiai „honorarą" je turgavietėje jau buvo pasi
Skambinkite:
negalėjo šiame pabendravime už atliką Vasario 16-tosios prog darę per ankšta, turgaus die
dalyvauti. Pakvietė žodžiui Lie ramą.
nomis sustatyti automobiliai
Juozui Liūdžiu! (203) 223- 2380
tuvos nepriklausomybės Vasa
trukdydavo
eismui.
I
naująją
Programai baigiantis, Juoze
New Britain, CT
•BAI.r'n direktorių suvažiavimo dalyviai. 1.4 kaires: Aldona Baukiene. Elvyra rio 16- tosios akto signataro Jono Daugėlienė, „Sietyno" ir visų turgavietę žmones veš specialus
Vileišio dukrą Ritą Vileišytę svečių vardu, išreiškė nuošir miesto autobusas.
Vadopaliene ir Vytautas Kasniūnas

S E A T T L E , WA

Your ticket
to a secure
retirement.

LIETUVIŠKI RAGUOLIAI

Nuotr Broniaus Baukio
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LAIŠKAI
SKAUTIŠKAS AČIŪ!
Vidurio rajono skaučių, vado
vių ir tėvelių vardu, dėkojame
Jums už puikų vedamąjį ragi
nantį lietuvišką visuomenę at
silankyti į mūsų, šiais metais
ruošiamas Kaziuko muges. Lie
tuvių Skautija veikia užjūryje
arti 50 metų ir per jos gretas
perėjo tūkstančiai lietuviško
jaunimo. Jų pavardes dažnai
matome ir dabar lietuviškos vi
suomenės vadovų tarpe. Tik
pasišventusių vadovų tėvelių ir
prijaučiančios visuomenės dėka,
Lietuvių Skautija galėjo išsilai
kyti tiek metų dirbdama sun
kiose sąlygose, nuo kasdieninio
darbo atliekamu laiku. Kaziu
ko mugės y r a didžiausi ren
giniai, kurių visas pelnas ski
riamas skautiškom stovyklom,
vadovų lavinimui bei skau
tiškų programų įgyvendinimui.
Tuo pačiu užtikrinam, kad
tarnaudami Dievui, Tėvynei ir
Artimui, laikomės lietuviškų,
katalikiškų tradicijų ir nei savo,
nei Kaziuko m u g ė s v a r d u
neruošiame jokių šokių ar pasi
linksminimų Gavėnios laiko
tarpyje.
Rita Penčylienė
Seserijos Vid. Rajono atstovė
AČIŪ!
Skaitant Danutės Bindokienės vedamąjį „Einame į muge",
kur parodoma, kaip lietuviškos
organizacijos dirba, negaudamos už tai jokio užmokesčio, tik
iš meilės lietuvybės išlaikymui.
Ačiū Danutei Bindokienei už
priminimą visuomenei, o gal ir
mūsų tėvynėje esantiems dar
buotojams, k a d m ū s ų visos
visuomeninės organizacijos dir
ba tik iš pasiaukojimo, k a d
lietuviškoji veikla' neužgestu,
gyvenant išeivijoje. Reikia pažy
mėti, kad straipsnio autorė y r a
gerai susipažinusi su jaunimo
veikla ir gerai s u p r a n t a j ų rū
pesčius, ar tai būtų ateitininkai,
skautai, jaunalietuviai, vyčiai,
chorų ir meno įvairių tautinių
šokių grupės bei lituanistinės
mokyklos.
Reikia tikėti, k a d visuomenė
atkreips dėmesį į vedamojo
iškeltas mintis ir ateis jaunimui
į pagalbą, nepaisant ar tai būtų
Kaziuko mugės, y i r t i n u k ų ir
cepelinų pietūs, ar „kūčių" ren
giniai.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL
DAR DĖL P L B SEIMO

Vakarų Europos, kurie Lietuvai
ne t i k vertingos svetimos valiu
tos paliks, bet ir Lietuvoje gyve
nančius gimines apdovanos.
A. Juodvalkis Lietuvos teikia
moje paramoje įžiūri PLB Seimo
pajungimą „..dabartinės bolše
vikinės politikos interesams", o
pačio P L B Seimo prieš p a t Lie
tuvos Respublikos Seimo rinki
mus ruošą, „netiesiogine para
ma išsilaikyti valdančiai LDDP
savo pozicijose...". Tokio pobū
džio mąstymai primena skanda
l i n g a s t u o m e t i n i ų Lietuvos
laisvinimo veiksnių Clevelande
priimtas rezoliucijas, kuriomis
siekta drausminti laisvajame
pasaulyje gyvenančius tautie
čius. I rezoliucijose išdėstytus
drausmės nuostatus veik niekas
nekreipė dėmesio ir susikomp
romitavę veiksniai buvo pri
versti j a s atšaukti. Argi mes ir
vėl atsisakysime mokytis iš gan
netolimos praeities,įteisinsime
dar iš caro laikų užsilikusi tei
gimą, k a d „politiniai emigran
tai nieko nepamiršta ir nieko
neišmoksta"? Kaip drįstama
pagalvoti, k a d komunizmą sve
timose šalyse pergyvenę ir
sąmoningais lietuviais išlikę
mūsų tautiečiai, dėl kelionės
bilieto, guolio ir maisto kąsnio
išsižadės savo principų? Tuo
pačiu, gerokai šlubuoja A. Juod
valkio logika, k a i jis Vingio
parke, prie televizijos bokšto, ir
Baltijos kelyje ryžtingai sto
vėjusią t a u t ą laiko tiek politi
niai neišprususią, kad Lietuvoje
posėdžiaują 165 užsienio lietu
vių atstovai paveiks j ų pasi
rinkimą Seimo rinkimuose bal
suoti už tą a r kitą partiją.
Pirmasis PLB Seimas vyko
Lietuvoje 1935 metais. Kaip
Aleksas Vitkus teisingai paste
bėjo („Draugas", vasario 6 d.),
ir t a d a nepriklausomoje Lietu
voje nebuvo viskas tobula. Nėra
tobulumo Lietuvoje ir šiandien,
ten d a u g k a s y r a taisytino. Sta
t y k i m e Lietuvą visi, į talką no
rintiems įsijungti nestatydami
„ t a u t i n ė s d r a u s m ė s " barjerų ir
naujų laikų geležinės uždangos.
Lietuvoje vyksiantis PLB
Seimas tebūna darbingas!
Algimantas Gečys
Huntington Valley, PA
TĖVIŠKĖLĖ LAUKIA
P a t s patikimiausias laivas
y r a atmintis. Kiek k a r t ų ji at
plukdė mus į tą kiemą, kurio pa
krašty mūsų ar mūsų tėvų jau
nystės vyšnios! Todėl, k u r bebū
t u m e , už šimtų a r tūkstančių
kilometrų, jausmų a r minčių ved i n i , s k u b ė k i m e į trečiąjį
Šiaulių krašto tėvynainių sam
būrį, kuris prasidės 1996 m. bir
želio 20 d., 12 vai., Šiaulių Šv.
P e t r o ir Povilo bažnyčioje ir
tęsis tris dienas, iki Joninių
šventės.
Per pirmąjį (1992 m.) sambūrį
susipažinome, per antrąjį (1994
m.) pakeliavome ir apžvelgėme
savąjį kraštą, o per trečiąjį (1996
m.) sambūrį pakedensime mūsų
ir J ū s ų rūpestėlius, pasižmo
nėsime Šiauliuose ir kitose
k r a š t o vietovėse, pasidžiaugsi
me Lietuvos pučiamųjų orkest
rų švente ir, žinoma, apkabin
sime tėviškėnus, gimines,
draugus.

PLB valdybos n u t a r i m a s IX
PLB Seimą rengti Lietuvoie
visais požiūriais y r a teisingas.
Lietuva yra mūsų visų jungtis.
Teturime t i k vieną Lietuvą ir
jos neturime t a p a t i n t i su jokiu
asmeniu, partija a r vyriausybe.
Kaip šeimos nariai Kūčioms
suvažiuoja pas motiną, taip ir
plačiame pasaulyje pasklidę
lietuviai privalo rinktis savo
tėvynėje. Tiek m e t ų l a u k ę
nepriklausomybės, argi nusi
gręžime n u o Lietuvos, kad
mums nepatinka mūsų tėvynai
nių d e m o k r a t i n i a i i š r i n k t a f
valdžia?
Ant. Juodvalkiui („Draugas",
vasario 13 d.) užkliūva faktas,
kad Lietuvos vyriausybė y r a su
tikusi padengti P L B Seimo at
stovų pragyvenimo ir kelionės
išlaidas, kurie a t v y k s iš Sibiro,
Rusijos, Ukrainos, Moldovos ir
kitų buvusių Sov. Sąjungos oku
puotų ar satelitinių kraštų.
Gerai, kad vyriausybė j u n t a
pareigą padėti atvykti P L B at
stovams iš sovietinės ekonomi
jos sugriautų kraštų. Paramos
suteikimas savo ruožtu pagelbės
ir Lietuvos ekonomijai. Su
vyriausybės paremtais atstovais
į Lietuvą atvyks k u r k a s gau
sesnis PLB atstovų skaičius iš
JAV ių, Kanados, Australijos,

Maloniai prašome žinią apie
būsimą kraštiečių sambūrį per
duoti Lietuvoje ir po platųjį
pasaulį pasklidusiems broliam.*
ir sesėms, jų vaikams, šeimos
nariams ir artimiesiems, drau
gams ir bendramoksliams — vi
siems, kam nesvetimas Šiaulių
kraštas, k a m Tėviškė tebespinduliuoja prisiminimais ir lau
kimu. Būtume dėkingi, jeigu,
pranešdami apie ketinimą daly
vauti sambūryje, pareikštumėte
savo pageidavimų, vilčių ir lū
kesčių, kuriuos siejate su Lietu
va, gimtine, šiuo sambūriu.
Turėdami Jūsų atsakymus į šį
kvietimą, išsiųsime sambūrio
programą ir tikslesnę informa
ciją. Būtų malonu, jeigu žinią iš
Jūsų gautume iki gegužės 15 d.,
adresu: Kultūros fondas, Aušros
ai. 15, 5400 Šiauliai. Tel. (8-21,
tarpt. 370-1) 432922, 432934,
496156; faksas 432922.
Dalinkimės džiaugsmais — te
gul jų dvigubėja, dalinkimės
rūpesčiais — tegul jų tampa per
pus mažiau.
H u b e r t a s Smilgys,
Lietuvos kultūros fondo
Šiaulių krašto tarybos
pirmininkas
REIKIA NE VIEN ŽODŽIŲ
Ar komunizmas tikrai jau
miręs? Kai Mitterand Paryžiu
je pasikalbėjime su Gorbačiovu
pasakė, kad komunizmas jau
mirštąs, tai suerzintas Gor
bačiovas atsakė, kad ne, nes ko
m u n i z m a s y r a darbininkų
balsas. Tas balsas dar dabar gir
disi Rusijoje. Rusai pripratę
prie komunistinės diktatūrinės
santvarkos ir, turėdami įpras
tus imperialistinius tikslus,
nenori atsisakyti komunizmo.
Durnos rinkimai aiškiai parodė,
kad rusai ir toliau nori gyventi
komunistiniuose dūmuose, nes
kapitalistinė
demokratija
nežada greito pagerėjimo.
Tad gal per anksti džiaugtis
komunizmo mirtimi, kai pasau
lyje žmonių skaičius sparčiai di
dėja, vieni turtėja, kiti darosi
vargingesnį. Kad darbininkai,
matydami turtuolius, nesusiža
vėtų komunizmu, reikia krikš
čioniško solidarumo ir socialinio
teisingumo. Tik gražūs žodžiai:
laisvė, lygybė ir brolybė, nedaug
ką reiškia, jei jie nevykdomi gy
venime.
Artėja Seimo rinkimai, ar Lie
tuva, vadinamas katalikiškas
k r a š t a s , k u r i s j a u pamiršo
„Dešimt Dievo įsakymų", pa
seks Rusija ir vėl išsirinks bu
vusius komunistus tautai bei
valstybei vadovauti. Tai būtų
liūdna ateitis be vilties iš nuo
smukio išsigelbėti.
Juozas Navakas
Gulfport. F L

ir talentingo mokslininko. Ge
dėdamas kartu su visais jį paži
įlojusiais. Institutas nuošir
džiausiai užjaučia ištikimąja jo
sumanymų talkininke ir bend
ražyge žmona. Ona Jonikiene.
Prof. Violeta Kelertiene
Lituanistikos instituto
pirmininkė
M I R E LIETUVOS
ŽINIUONĖ

Dr. Petrą.- Jonikas.

PASKUTINIS SUDIEV
PIRMAJAM
LITUANISTIKOS
INSTITUTO PREZIDENTUI,
DR. PETRUI JONIKUI
Lituanistikos institutas paty
rė skaudžią netektį: vasario
mėnesį į amžino poilsio vieta —
Tautines kapines Čikagoje —
palydėjome ilgameti šio Insti
tuto narį, įžymu mokslininką
kalbininką dr Petrą Joniką.
Netektis juo skaudesne, kad dr.
Joniką Institutas tiesiog galėtu
vadinti savo tėvu. Kai 1951
vasario 17 d. Amerikos lietuviu
profesorių draugija nusprendė
atgaivinti dar Nepriklausomo
je Lietuvoje įsisteigusia moks
linę institucija, dr. -Jonikas iš
karto tapo vienu aktyviausiu
šios idėjos rėmėju ii vykdytoja.
Neveltui jam buvo patikėta Ins
titutą organizuoti, o po dviejų
metų jis buvo oficialiai išrink
tas pirmuoju jo prezidentu. Šio
se pareigose dr. Petras -Jonikas
darbavosi 10 metu. Per ta laika
I n s t i t u t a s suformavo savo
struktūra, sutvirtėjo, išaugo.
surado atitinkamas veiklos
kryptis, pradėjo leisti moks
linius darbus. Instituto bran
duolį tada sudarė tokie garbūs
profesoriai, kaip Jonas Puzinas.
Kazys Pakštas, Adolfas Šapoka.
Antanas Salys, Vincas Maciu
nas, Jonas Balys ir kt Insti-

tūtas, kuris šiandien jungia apie
120 išeivijos mokslininku, pu
tniausia ir turi būti dėkingas
šiems entuziastams 0 ju prieša
kyje stovėjo dr. Petras Jonikas.
Velioni galėtume laikyti ir ne
tiesioginiu Lituanistiniu studijų
("ikago-. universitetuose pirm
taku: keletą metų jis dirbo University of Čikagos lietuviu ir
baltu kalbotyros ekstraordina
riniu profesoriumi.
Dr. Petras -Jonikas priklausė
tai idealistiškai nusiteikusiu
lietuviu inteligentu kartai.
kuri. baigusi savąjį Vytauto
Didžiojo universitetą, stengėsi
pagilinti žinias užsienyje, kad
grįžusi galėtu kuo produktyviau
darbuotis Lietuvos labui. Tai
buvo be galo tauru.-, garbingas,
-akyčiau, aristokratiškos laiky
senos žmogus, atsakingai pasve
riantis kiekvieną savo žodi ir
veiksmą. Visi, kuriems teko
laime j) pažinti išarčiau, patyrė
didele jo dvasios šiluma ir su
gebėjimą maloniai bendrauti.
Vidinės kultūros ir takto iš jo ne
vienas galėtume pasimokyti.
Dr -Joniko nuopelnai lietuviu
kalbotyrai gerai žinomi ir apie
juos ne karta rašyta. Čia norė
čiau pabrėžti t ik jo darbu reikš
me lietuviu tautinės savimonės
stiprinimui Galiu tvirtai pa
liudyti, kad garsusis dr. Petro
-Joniko ve į k a l ą s , . L i e t u v i ų
kalba ir t a u t a amžių būvyje"
1198?! atgimstančioje Lietuvoje
buvo labai populiarus — ėjo iš
ranku i rankas, jį nuolat citavo
kalbininkai, jo ištraukas skelbė
spauda. Taip dr -Jonikas prisi
dėjo prie Lietuvos nepriklau
somybės idėjos sutvirtinimo.
Lituanistikos institutas dar il
gai pasiges šio kilnaus žmogaus

mišrainės nesu niekur skaičių
si, kaip tame minėtame R. Ta
mošaičio straipsnyje. Viską per
skaičius, vis tik paaiškėjo, kad
silkė lieka silke, o kiaušinis —
kiaušiniu. Ačiū, kad kas išdrį
so pasisakyti
Tarp kitko, kitą šeštadieni
(96.02.17) buvo puikus ir įdomus
straipsnis: „Lietuviai ir impe
DAR APIE SILKĖ IR
rijos mirtis" - Petras Eikštys.
KIAUŠINI
Daugiau panašių!
Dana Stankaitytė
Dėkoju Živilei Vaitkienei už
Oak Lawn. II.
laišką, („Draugas", 1996.02.27).
dėl R. Tamošaičio straipsnio
apie „Silkes ir kiaušinį". Ža
dėjau tuo klausimu rašyti, bet
pati tikrai nebūčiau geriau
Siuntiniai j Lietuvą laivu
parašiusi. J i viską pasakė
žymiai geriau, 100% pritariu
jai. Šitokios „intelektualinės"

TRANSPAK
su pristatymu į namus.

Pinigai pervedami doleriais
Sutvarkomi palikimai.

Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

atlanta

IMPORT-EXPORT, INC.
2719 VVest 71st Street, Chiu^o. IL 60629

(312)4.14-2121

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. kovo mėn 5 d

<800)77S-SEND

Persiunčiame siuntinius i Lietuvą, Latviją, Estiją,
Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO
Galite užsisakyti 9 rusių maisto komplektus
Persiunčiame automobilius, Midus bei
komercines siuntas

VerCtame Ir notarizuojame dokumentus, paruošiame
Iškvietimus ir vizos pratesimo dokumentus
Dirbam*. 1-iiPiad - pcnktad. v-5 / Scšlad

"2

MAISTO SIUNTINIAI.
Du patys populiariausi - už $39.- ir S98.$ 3 9 . - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
alicjus,mcsos konservai, aspirinas, multivitaminai.
$ 9 8 . - dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai.vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai.
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
majonezas, nešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
konservuoti
agurkai.
šokoladas,
aspirinas,

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

Sausio 27 d. mirė farma
cininkė, habilituota gamtos
mokslu daktarė Eugenija Šim
kūnaite, gimusi 1920 kovo 11 d.
Žolininkė, gyvatininke. bota
nike, geografė, farmacininke.
etnografe Eugenija Šimkūnaite
Lietuvoje buvo vadinama Zi
niuone arba tiesiog — „ragana".
-Ji dėl to nepykdavo, sakydavo,
kad sis žodis kilęs nuo „skra
džiai žemę regėti, žydintį pa
parti surasti".
Eugenija Šimkūnaitė kilusi iš
Tauragnų, mokėsi Utenos „Sau
lės" gimnazijoje. 1941 m. ji
baigė farmacijos studijas Kauno
universitete, po to Vilniaus

universitete studijavo mediciną,
tačiau teko atsisakyti gydytojo
diplomo, nes. „užaugusi vaisti
nėje", ji pasirinko farmaciją.
Eugenija Šimkūnaite savo pa
tarimais ir straipsniais yra
padėjusi šimtams žmonių. Il
giausiai iki pat pensijos Euge
nija Šimkūnaite yra dirbus'
Sveikatos apsaugos ministerijr
je Farmacijos valdyboje. Sav«
svarbiausiu darbu E. Šimkū
naite laike ..Liaudies medicinos
trupinių rankiojimą" Ji yra
išleidusi knygas ..Gyvačių kara
lyste '. ..Pipiru žeme". „Ką žino
tik ragana, arba gyvenimas be
tablečių" yra parašiusi knygą
vaikams. į kuria sudėjo gimto
jo Tauragnu krašto pasakas
..Girios medeliai, žali žaliuoneliai"
• 1570 m. vasario 25 d. An
glijos karaliene Elzbieta I buvo
popiežiaus Pijaus V eksko
munikuota.
• 1889 m. vasario 22 d. Dakotos teritorija buvo padalinta
į dvi valstijas: Pietų ir Šiaurės
Dakotą.

A.tA.
JOLANDAI SALYTEI

L

mirus, tėvams DALIAI ir ALBINUI, broliui ALGIUI,
motinos DALIOS artimiesiems, tetai ADAI ir jos
šeimai, dėdės KAZIMIERO šeimai, tetai ALBINAI ir
jos seimai Lietuvoje, bei visiems artimiesiems šią liū
desio valandą reiškiame gilia užuojauta ir kartu
liūdime.
Viešpatie! Būk gailestingas, priimk Jolandą i savo
karalystę!
Edvardas Pranvkevičius ir šeima
Stasys
Pranckevičius
Stasė. Mečislovas ir Aldona
Bučinskai
Antanas Bušinskas ir šeima
Sigita ir Maik Brough
Danguolė
Černiauskaitė

Mylimam Broliui ir Dėdei

A.tA.
JONUI PIJUI PEČKAIČIUI
mirus, dalinamės s k a u s m u su Jumis, miela svaine ir
dėdiene, KATARINA. J ū s ų šeimos gyvenimas buvo
mums visiems pavyzdys. J ū s su a.a. Jonuku net vienos
dienos negalėjote praleisti atskirai. Tik negailestinga
mirtis sugebėjo J u s išskirti šių metu kovo pirma die
ną. Deja. tokia buvo Viešpaties Dievo valia. Liūdime
ir meldžiamės kartu su J u m i s .
Sesuo Petronėlė
Žemaitaitiene
su dukromis Danguole ir Julija
bei anūke Adele

Mylimam Vyrui

A.tA.
VIKTORUI DIMINSKIUI
mirus, giliai liūdinčią žmoną ELZE. sūnų JONĄ.
d u k r a s ALDONĄ, N I J O L E ir ju šeimas, nuoširdžiai
užjausdami, maldoje jungiasi
Irena ir Juozas

lakstučiai

A.tA.
Kpt. VIKTORUI DIMINSKIUI
mirus. Jo mylimą žmona ELZBIETA, sūnų JONĄ,
dukras ALDONĄ. NIJOLE 90 šeimomis ir kitus gimi
nes. giliam liūdesyje likusius, nuoširdžiai užjaučiame.

Joana ir Jonas

Krutuliai

A.tA.
BRONIUI ANICETUI PALIULIUI
mirus, gilia užuojautą reiškiu žmonai IRENAI ir
sūnui su šeima, kartu liūdžiu ir jungi uosi maldoje.
Kaze

Biknevičtenė

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. kovo mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Kun. Algirdas Paliokas. S J ,
aukos šv. Mišias Pai. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje.
Lemonte. kovo 17 d.. 11 vai.
ryte. Lietuvos Nepriklausomy
bes atkūrimo šventes proga. Jis
pasakys ir šiai dienai pritaiky
ta pamokslą. Mišių metu giedos
misijos choras, vadovaujamas
Rasos Poskočimienės. Akademi
ja, menine dalis ir paben
dravimas prie kavutes bus PLC
didžiojoje salėja 12:30 vai. p.p.
Minėjimą rengia Amerikos Lie
tuvių tautines sąjungos valdy
bą. Rengėjai nuoširdžiai kviečia
visus Čikagos bei apylinkių
l i e t u v i u s g a u s i a i šventėje
dalyvauti.
Elena B u t k u s . Los Angeles.
CA, atsiuntė 100 dol. auka.
kartu su ..Draugo*' laikraščio
prenumeratos mokesčiu. Ir kaip
nebus laimingas tas vienintelis
užsienio lietuvių dienraštis, kai
remeja padovanojo nepamaino
ma dovana — savo prielanku
mą, nuoširdumą ir dosnią pagal
ba. Esame už tai labai dėkingi.
Liudas ir Albina R a m a 
n a u s k a i , gyvenantys Oak
Lawn. plačiai pasireiškę Skautų
sąjungos veikloje, šį pavasarį
ateina vėl į talką Lietuvių ope
rai apgyvendindami pas save
pora orkestrantų iš Kauno Mu
zikinio teatro, kurie atvyksta
talkinti klasikinės K.V. Banai
čio operos ..Jūratė ir Kastytis"'
pastatymuose, balandžio 20-21
d. Morton aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje. Cicero
mieste.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapija Marųuette P a r k e yra
viena iš nedaugelio Čikagoje bei
apylinkėse likusių lietuviškų
parapijų, bet ir ji, dėl nuolat be
sikeičiančių sąlygų apylinkėje
turi daug problemų, sunkiai
verčiasi. Parapijiečiai, besi
s t e n g d a m i savo p a r a p i j a i
padėti, įvairiais būdais telkia lė
šas. Vienas sėkmingiausių —
kelis kartus per metus ruošia
mi lietuviškų blynų pusryčiai,
į kuriuos atsilanko vietiniai
lietuviai, amerikiečiai ir net at
vyksta iš tolimesnių apylinkių.
Blynų pusryčius paruošia ir
kitus su šiuo renginiu susiju
sius, darbus atlieka nemažas
būrys žmonių: Ona Norvilienė,
Mickey Petrošienė, Mary Banky, Emily Perkins, Petrė And
riukaitis, Marie Benning, Stefa
Galesas, Irene Jonušys, Sofija
Jurkūnienė, Irena Polikaitienė,
Ona Mažionis, Adelė Plienienė,
Emilija Kantienė, Lucilie Shotas, Sofija Kikilienė, Sophie
Balchunas, Veronika Šerkšnienė ir Juzė Ivašauskienė.
Vasario 18 d. ruoštų pusryčių
metu gauta 939 dol. pelno.
Nekaltai P r a d ė t o s i o s M.
Margos seselės — Palmyra ir
Stasė — gyvenančios Lemonte ir
besidarbuojančios Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje, yra išvyku
sios nuo kovo 1 iki 9 d.
Švietimo t a r y b a s k e l b i a
aukštesniųjų mokyklų rašinių
konkurso premijas: I vieta — 35
dol., II vieta - 20 dol., III vieta
— 15 dol. Primename, kad visi
konkursai baigiasi kovo 15 d.

MOKYTOJAI VĖL RINKSIS
DAINAVOJE

LIETUVIŲ FONDAS
RUOŠIASI SUVAŽIAVIMUI

Mokytojų studijų savaitės or
ganizacinis komitetas, suside
dantis iš LB Švietimo tarybos
pirmininkės Reginos Kučienės,
Maironio mokyklos konsultan
tės Jūratės Harris, LB Švietimo
tarybos k o o r d i n a t o r i ų mo
kykliniams reikalams Vidos
Brazaitytės ir Aldonos Rauchienės, Čikagos lit. mokyklos
direktorės Jūratės Dovilienės ir
Maironio (Lemonte) lit. moyklos
direktorės Eglės Novak, susi
rinko ir apsvarstė naujas darbo
gaires bei pasiūlymus studijų
savaitei, įvyksiančiai Dainavoje
rugpjūčio mėnesį. Pagrindu pa
ėmė pageidavimus ir pasiūly
mus, kuriuos mokytojos pateikė
1995 m. vykusioje studijų savai
tėje. Mokytojos pageidavo, kad
ruošiamuose vasaros kursuose
būtų labiau atsižvelgiama į
realią mokytojų padėtį, sun
kumus, šiuolaikinius mokinių
sugebėjimus ir kalbos poreikius.

Prieš keletą dienų LF valdyba
išsiuntinėjo savo nariams laiš
kus, kviesdama skaitlingai
dalyvauti metiniame suvažia
vime, o jis įvyks jau netrukus —
šeštadienį, kovo 30 dieną,
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Dalyvių registracija pra
sidės 8 vai. 30 min., pranešimų
bei svarstybų pradžia — 9 vai. 30
min. Su Lietuvių fondo vadovų
kvietimu į suvažiavimą, laiške
nariai taip pat ras suvažiavimo
darbotvarkę ir balsavimo įgalio
jimus, jei jie patys negalėtų
suvažiavime dalyvauti.
Prie laiškų LF nariams išsiun
tinėjimo prisidėjo Algirdas
Čepaitis, Kostas Dočkus su
viešnia iš Lietuvos, Kazys Jaką
viekas, Juozas Končius, Vaclo
vas Momkus, Aleksas Pabrėža,
dr. Antanas ir Alė Razmai,
Ramoną Steponavičiūtė, Vikto
rija ir Antanas Valavičiai.
Lietuvių fondo vadovybė kvie
čia visus narius, o taip pat ir
besidominčius Lietuvių fondo
veikla bei ateities planais, akty
viai dalyvauti suvažiavime. Vy
riausias LF organas yra visuo
tinis metinis narių suvažia
vimas, tad nepraleiskime šios
progos, gausiai ir aktyviai daly
vaukime suvažiavime pasisa
kydami rūpimais klausimais,
pareikšdami savo nuomones bei
pasiūlymus, kad Lietuvių fon
das augtų ir klestėtų, kaip iki
šiolei.
J . Končius

Kursų koordinatore pakvies
ta Jūratė Kuras-Harris, jos
padėjėja — J ū r a t ė Krokytė-Stirbienė. Mokytojų studijų savaitė
vyks rugpjūčio 4-11 d. Daina
voje.
Paskaitos bus labiau pritaiky
tos konkrečiam mokytojų dar
bui. Žinios ir teorija taikomos
prie praktinių užsiėmimų. Bus
laiko mokytojoms pasidalinti
savo patirtimi ir darbo medžia
ga. Diskusijos vyks „apskrito
stalo" forma. Mokytojos turės
progos įsigyti informacijų ir
naujų idėjų.
Registracijos anketos bus iš
siųstos kovo mėnesį. Kviečiame
dalyvauti visus besidominčius ir
skatiname atsiųsti po vieną ats
tovą iš k i e k v i e n o s klasės
mokykloje. Tikimės, kad daly
vaujantieji įneš savo patirties ir,
įsigiję naujų gairių, panaudos
savo mokykloje.
LB Švietimo taryba yra pa
skelbusi lituanistinių mokyklų
mokiniams piešinių ir rašinių
konkursą. Primename, kad kon
kursas baigsis kovo mėn. 15 d.
ir nebus pratęstas.
Aukštesniosios mokyklos ra
šinių komisiją sudaro: Alicija
Brazaitienė, Regina Kučienė.
Gražina Sturonienė ir Irena
Vilimienė.
ln.
Popietė su Bernardu Braz
džioniu, sekmadienį, kovo 10
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre.
Savo atsilankymu švęsti kovo
11-tąją. pagerbti poetą Bernar
dą ir paremti Lietuvos našiai
čius. vaikus su negalia ir dau
giavaikes šeimas visus kviečia
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.

Užgavėnių antradieni, vasario 20 d . dvi PLC renginių komiteto talkininkės
•iš kaire< — Irena Garunkštiene ir Vale Kliknienė, skuba virti spurgas, kad Pirmoji Komunija Palaimin
visi lankytojai galėtu gerai „užsigavėti".
tojo Jurgio Matulaičio misijoje
bus balandžio 21 d., o balandžio
x DT. Ona Mironaitė, Chica
x TRANSPAK
praneša:
28 d. — bus teikiamas sutvir
..Šiuo metu Lietuvos upėse go IL. globoja našlaiti Lietuvoje,
tinimo sakramentas. Jeigu kas
gyvena iki 50 rūsiu žuvų — 40 pratesdama globą a t s i u n t ė
jo nėra priėmęs, skambinkite
rūšių vietiniu ir 10 atvežtiniu. $150. Dėkojame! „ L i e t u v o s
Rimai Sidrienei 708-598-5112
Bendras Lietuvos ežeru plotas Našlaičių g l o b o s " komitetas.
arba Nekaltai Pradėtosios M.
- 88.000 ha. Daugiau kaip 30
(sk) Marijos seselėms Lemonte. 708ūkininku bei žemės ūkio bend
x Anelė A r b a t a i t i e n ė . Chi 243-1070.
rovių dalyvavo didžiausio Lietu
cago.
IL. aukoja $50 palengvinti
voje išauginto cukrinio runkelio
x A m e r i k o s lietuvis, „land
sunkų
Lietuvos našlaičiu gyve
konkurse Laimėjo 10 kg 160 g
nimą.
Dėkojame!
..Lietuvos
scaping"
kompanijos WashingMatador' veislės cukrinis run
Našlaičių
g
l
o
b
o
s
"
komitetas.
ton,
D.C.
savininkas,
ieško dar
kelis
Pinigai, siuntiniai ir
bininko.
K
a
m
b
a
r
y
s
veltui.
<sk)
komercinės siuntos j Lietuvą.
$5
į
vai.
K
r
e
i
p
t
i
s
:
Alex
Maisto siuntiniai. T R A N S 
202-244-2373.
PAK. 2638 W. 69 St.. Chicago.
x . . J ū r a t ė s ir K a s t y č i o "
(sk)
DU tel. 312-436-7772.
operos spektakliai b a l a n d ž i o
x Šv. J u o z a p o garbei šv.
(ak) 21 d. 3:00 vai. p . p . Morton
x A M B E R ALTO SALES. auditorijoje. 2423 S. Austin Mišių ir maldų novena prasidės
INC. informuoja: Automobilių Blvd.. C i c e r o , IL. Bilietai kovo 10 d. ir tesis iki 19 d. (7 vai.
prekyboje jau 15 metu. Per gaunami Seklyčioje, 2711 W. rytais). Marijonų koplyčioje,
paskutini'is 2 metus išsiųsta 71 st St., kiekvieną diena nuo 10 prie „Draugo". Norintieji šioje
daugiau, kaip 400 mašinų. Kas vai. ryto iki 5 vai. p.p.. o šešta novenoje dalyvauti ir įsijungti
mėnesi išsiunčiama po 20-30 au dieniais nuo 10 vai ryto iki 2 su savomis intencijomis kvie
tomobiliu. Teikiame paslaugas vai. p.p. Ten gaunami ir auto čiami nedelsiant kreiptis: Mabusu i spektaklius bilietai. Paš r i a n F a t h e r s , 6336 So. Kilnorintiems persiųsti mašinas į
Lietuvą 'Klaipėda 1 . Padedame tu bilietus galima užsisakyti, b o u r n A v e . , C h i c a g o , IL
kartu siunčiant ir čekį. šiuo 60629.
nupirkti naudotus automobilius
(pr.i
varžytinėse biržose bei naujus pavadinimu ir adresu: Lithuamažesnėmis kainomis Kana nian O p e r a Co., Inc., 7013 S.
x Adv. Gintaras Čepėnas
doje A m b e r Auto Sales. Inc.. California Ave., C h i c a g o , IL praneša, kad nuo kovo 1 d.
7191 E. Davison, Detroit, MI 60629. Bilietų kainos: partery pakeistas jo įstaigos adresas:
48212. tel. 313-365-0201. fax je $35 ir $25, o balkone $30, $20 6436 S. Pulaski Rd., Chicago,
ir $15.
313-365-6914.
o naujas tel. 312-582-4500.
<sk>
(ski
(sk)

IŠSIŲSTI PAVASARIO
VAJAUS LAIŠKAI
Draugo fondo antros milijono
pusės sutelkimui pradėtas pava
sario lėšų telkimo vajus vėl
kviečia malonius „Draugo"
skaitytojus papildyti įnašus ir
ateiti su naujomis aukomis žen
giant į milijoninį kapitalą.
Pavasario vajaus laiškai vi
siems „Draugo" skaitytojams
buvo išsiųsti š.m. vasario 26
dieną, talkininkaujant nuolati
niams Draugo fondo darbuoto
jams, jau daug kartų dalyvavu
siems laiškų siuntimo darbuose.
Talkoje dalyvavo: Olimpia ir
Mindaugas Baukai, Jurgis Ja
nuškevičius, Algis Čepėnas,
Kazys Majauskas, Rita Darienė,
Ona Gradinskienė, Juzė Iva
šauskienė. Vaclovas Momkus,
Aleksas Smilga, dr. Antanas
Razma, Viktorija ir Antanas
Valavičiai, Jonas Vyšniauskas
ir Bronius Juodelis.
Nelengvą laiškų skirstymą
pagal pašto zonas ir jų
išsiuntimą atliko nepamaino
mas talkininkas Antanas Vala
vičius, kuriam priklauso lietu
viškas „Postmaster" titulas ir
didelė padėka.
Draugo fondas nuoširdžiai
dėkoja visiems pavasario vajaus
laiškų siuntimo talkininkams,
turėdamas viltį, kad jų pastan
gos atneš gerus rezultatus.
Br. J .
J.E. Palshiai, Palos Hills, IL.,
yra dosnūs aukotojai lietuvybės
išlaikymui, neatsisakydami pa
dėti šalpos ar kituose lietuvių
kultūriniuose reikaluose. Pade
da jie ir mūsų dienraščiui, vėl
atsiųsdami 200 dol. auką su
..Draugo" laikraščio prenume
rata. Linkėdami gerų, dienų,
esame nuoširdžiai dėkingi už
gautą pagalbą.

Čikagos lit. mokyklos mokiniai atlieka programą Vasario 16 tosios minėjime Jaunimo centro
scenoje.
Nuotr. Vlado Žukausko

PELENŲ DIENA „SEKLYČIOJE'

ČLM VASARIO 16
MINĖJIMAS
Vasario 17 d„ Čikagos litua
nistinė mokykla paminėjo 78
Lietuvos nepriklausomybės
atgavimo metines. Nepriklauso
mybę apgynė mūsų kariai, todėl
mokiniai, mokytojai, tėvai ir
svečiai su vėliavomis nuėjo prie
Laisvės kovų paminklo. Vėlia
vas nešė dešimtosios klasės
mokiniai: Indrė Žukauskaitė ir
To«B Šatas, kuris trumpa kalba
pagerbė žuvusiuosius. Prie
vėliavų buvo Birutė Jurjonaitė
ir Žaibas Valaitis. Andrius
Brooks ir Linas Juodvalis
padėjo gėles prie paminklo. Šią
dalį prie paminklo pravedė ad
ministratorė Daina Dumbrienė.
Oficialioji dalis J. centro di
džiojoje salėje prasidėjo vėliavų
įnešimų ir Amerikos bei Lietu
vos himnais. Nepriklausomybės
atgavimo aktą perskaitė Stefutė Utz. Kovo 11 aktą perskaitė
Birutė Jurjonaitė. Mokyklos
direktorė J ū r a t ė Dovilienė
pasakė trumpą įžanginę kalbą.
Sveikino garbės generalinis
konsulas Vaclovas Kleiza, Švie
timo tarybos vardu Viktoras
Kučas, kuris įteikė 4,000 dol.
paramos čekį direktorei. Sveiki
no ALTo vardu Matilda Marcin
kienė. Visi sveikintojai gražiais
ir jautriais žodžiais prisiminė
laisvės laikotarpį ir palinkėjo
Lietuvai neprarasti nepriklau
somybės.
Dar viena staigmena. Atėjo di
rektorė Jūratė Dovilienė į sceną
ir prabilo angliškai. Visi nu
stebo. Netrukus jos pakviestas
į sceną užlipo juodosios rasės
kun. Michael Russell, kuris
angliškai pasisveikino ir pasi
sakė esąs A. Philip Randolph
African American Saturday
School direktorius. Pasveikino
lietuvius su nepriklausomybės
švente, paaiškino savo mokyk
los tikslą. Direktorei įteikė savo
t a u t i n ę juostą, o J ū r a t ė
Dovilienė jam įteikė lietuvišką
tautinę juostą ir mokyklos
marškinėlius. Tuo ir baigėsi ofi
cialioji dalis. Buvo išneštos
vėliavos ir prasidėjo meninė
dalis.
Tautinių šokių mokytojos Ni
jolės Pupienės paruošti, žemes
niosios mokyklos mokiniai
pažaidė vieną žaidimą ir pašoko
tautinį šokį.
Į sceną susirinko visi mo
kyklos mokiniai, kurie padaina
vo tris gražias patriotines
dainas, kurias išmokė dainų
mokytoja Dalia Gedvilienė.
Toliau aukštesniosios mokyk
los mokiniai pašoko keletą tau
tinių šokių, kuriuos išmokė Ligija Tautkuvienė.
Paskutinę programos dalis —
vaizdelis „Lietuva, Lietuva".
Vaizdelį sukūrė ir mokinius pa
ruošė Ramunė Lukienė Moki
niai buvo su tautinėmis vėlia
vomis ir vaizdavo Lietuvos
valdovus bei žymius asmenis.
Atrodė labai įspūdingai.

Nors saulės spinduliai buvo
apgaubti tamsiu šydu, šalčiui
apleidus Čikagą popiečių lanky
tojai būriais traukė „Seklyčios"
link. Juos t r a u k ė visų mėgs
t a m a s kun. Saulaitis, SJ, kuris
buvo pasiruošęs padaryti pra
nešimą apie artėjančią Gavėnią
ir pelenų barstymo reikšmę.
Visus viliojo muzikų Fausto ir
Herkulio Strolių pasirodymas.
Visi trys svečiai yra labai gerai
pažįstami „Seklyčios" lanky
tojams, jie daug kartų yra links
minę muzikos garsais ir rodę
įdomias vaizdajuostes.
Teko girdėti pasakymų iš
toliau gyvenančių asmenų, kad
per daug rašoma apie „Sekly
čią". Tačiau „Seklyčia" yra pa
guodos, džiaugsmo, bendravimo
ir s k a n a u s maisto vietovė, kur
mūsų vyresnieji dvasiškai atsi
gauna. Kartais mus aplanko ir
jaunesnioji karta. Todėl nenuo
stabu, kad kiekvieną trečia
dienį, „Seklyčia" yra užpildyta
jos gerbėjų. Lankytojai yra
dėkingi Lietuvių bendruomenės
Socialinio s k y r i a u s vedėjai
Birutei Jasaitienei už dedamas
p a s t a n g a s „Seklyčios" išlai
kymui.

x Gabija L a b a n a u s k a i tė-McLauchlin,
atsiuntė
$1,000 ir rašo, kad negalėdama
Dr. Aldona Juozevičiene,
prisidėti darbu prie pagalbos
Oak
Lavvn, IL., siųsdama
Lietuvos našlaičiams, nes pati
„Draugo"
laikraščio prenumr
dabar augina 3 mažučius vai
ratą. vėl pridėjo 100 dol. auka
kučius, tai bent pinigais nori pa
Ji yra padėjusi ateitininkams.
lengvinti vargingų Lietuvos
daug savo laisvo laiko atidavusi
vaikų gyvenimą. Dėkojame už
jų veiklai, bet nepamiršta ir
gražius žodžius ir tokią didelę
mūsų dienraščio. Malonu ją tu
auką! „Lietuvos Našlaičių
rėti rėmėjų t a r p e . Esame
globos" komitetas, 2711 W. 71
nuoširdžiai dėkingi už gautą
St., Chicago, IL 60829.
dovaną.
(sk)

Sumanioji programų vedėja ir
organizatorė Elena Sirutienė ne
kartą yra išsireiškusi, kad
kiekvienas renginys sukelia
baimę ir rūpestį, nežinant ar
programa patiks jos lanky
tojams ar bus užtektinai žmonių
katutėms. Prieš pristatydama
kun. A. Saulaitį, SJ, ir muzikus
Strolias, E. Sirutienė pasidžiau
gė, kad „Seklyčios" salė yra
pilna lankytojų, nes šis pobūvis
yra daugiau skirtas dvasiniam
atsigaivinimui, artėjant sep
tynių savaičių Gavėniai.
Kun. Saulaitis, paprastai kal
bantis su nemaža dalimi humo
ro, pasakė, kad šį kartą kalbės
dvasinėmis temomis. Jis pa
aiškino Pelenų dienos prasmę,
papročius, susijusius su šia
diena. Savo pasakojimą kalbė
tojas iliustravo piešiniais, ku
riuose galima buvo matyti
Bažnyčios l i t u r g i n i ų metų
pasikeitimus, Gavėnios laiko
tarpio gyvenimo vaizdelius. Pa
baigai buvo skaitomos trys psal
mės.
Po maldų kun. A. Saulaitis.
užsivilkęs stulą, ženklino kry
žiaus ženklu popietės dalyvius
pelenais, o Faustas Strolia šią
ceremoniją palydėjo muzikos
garsais.
Po įdomiai pravesto susi
kaupimo tolimesnę programą
perėmė muzikai Strolios —
Faustas ir Herkulis, atlikdami
pasaulinių muziku kūrinius: Vivaldi, Bacho, Tartini, Mozarto ir
kitų. Muzikams vedant, visi
dalyviai sugiedojo giesmes:
„Kristau, pasaulio valdove" ir
Mikulskio „Šiluvos Mariją".

Labai gyvai ir energingai mi
nėjimą pravedė Indrė Žukaus
kaitė. Minėjimą suorganizavo
mokytojos Rūta Jautokienė ir
R a m u n ė Lukienė.
Minėjimo užbaigimas buvo
skirtas tėvų komitetui. Pirmi
ninkui Zigmui Mikužiui nega
lėjus a t v y k t i , jį p a v a d a v o
Danutė Mikužienė. Ji padėkojo
visiems, prisidėjusiems prie šio
gražaus minėjimo paruošimo ir
Po kun. A. Saulaičio. SJ. pri
atlikimo. Dėkojo gausiai susi
rinkusiems tėvams ir svečiams. statymo ir muzikinių maldų,
J a u n i m o centro koridoriuje dalyviai geriau įsijautė i Gavė
buvo keli stalai, apdėti mokinių nios laikotarpį.
dailės darbais, žemėlapiais ir
Programų sumanytoja, E.
įvairiais modeliais. Šios šventės S i r u t i e n ė , dėkojo kun. A.
proga buvo išleistas mokinių Saulaičiui ir muzikams Strol a i k r a š t ė l i s ..Mūsų Tėvynė lioms už dvasines vertybes, su
Lietuva".
teikiant minčių, kad žmogus ne
Atrodo trumpos tos šeštadie vien duona yra gyvas. Išreiškė
nio valandos, bet, nuoširdžiai ir padėka dalyviams už gausų
dirbant, daug ką galima atlikti. apsilankymą bei Gavėniai pri
Kad ir po truputį tautinės sąmo taikytos programos įvertinimą.
nės ugdymas palieka mokinių Kvietė paragauti specialiai pa
sielose pėdsakus. Lituanistinėse gamintų sumuštinukų pasniko
mokyklos atlieka didelį tautini dienai.
uždavinį.
. „. .
Dalyviai dar ilgai šnekučia
J . P l a č a s vosi savo būreliuose apie sep
tynių savaičių laikotarpi skirtą
• 1917 m. k o v o 2 d. Puerto
maldai ir geriems darbams.
Rico gyventojams suteikta JAV
A n t . Paužuolis
pilietybė.

Čikagos lit mokyklos direktore .Jūrate Dovilienė ir Afrikos amerikinių Šešta
dienines mokyklos direktorius kun Mirhael Russell Vasario 16 tosios
minėjime .Jaunimo centre

.,
• • • « * .
Nuotr Vlado Žukausko

