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Vyriausybė sieks skatini*
verslą, nekeisdama ligšiolimo
kurso

Lietuvos ir Lenkijos
prezidentai ragina kurti
„simpatijų sieną"
Vilnius, kovo 6 d. (AGEP) Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
pasisakė už kuo „draugiškesnę"
salių valstybinę siena ir inten
syvesni ekonomini bendradar
biavimą. „Turime padaryti, kad
mūsų siena būtų tolygi sienai
tarp Europos Sąjungos valsty
bių", sakė prezidentas Algirdas
Brazauskas spaudos konferenci
joje trečiadieni. Pasak jo, siena
turėtų tapti atvira pasienio re
gionų gyventojams, nes dabar
tinius praleidimo punktus yra
labai apkrovęs prekybinis trans
portas, todėl sienos procedūra
tebėra ilga ir sudėtinga.
„Siūlau mūsų sieną padaryti
simpatijos ir geranoriškumo
siena", pritarė Lenkijos prezi
dentas Aleksander K wasniewski, trečiadieni baigęs dviejų
dienų vizitą Lietuvoje. Pasak jo,
abiejų šalių piliečiams turi būti
sudaryta galimybė kirsti sieną
„be jokios biurokratijos, vargų
ir laukimo eilėse".
Abu prezidentai taip pat vien
ingai pasisakė ir daugeliu kitų
klausimų, įskaitant dvišalių
ekonominių ryšių plėtojimą bei
integracijos i Europos bei trans

atlantines struktūras tendenci
jas. Lietuvos ir Lenkijos preky
bos apimtis pernai padidėjo
maždaug 30%, ir tai, pasak A.
Brazausko, yra teigiama ten
dencija. Vis dėlto, jo nuomone,
dabartinis ekonominis bendra
darbiavimas nėra pakankamas.
A. Kwasniewski savo ruožtu
džiaugėsi, gavęs Vilniuje pati
kinimą, kad Lenkijos versli
ninkams ir bankininkams bus
sudarytos palankesnės sąlygos
veikti Lietuvoje.
Kai dėl tarptautinės politikos
derinimo, tai pasak, A. Kwasniewskio, abiejų šalių siekis
įsijungti i NATO ir Europos
Sąjungą, kurių išplėtimą jis
vadino natūraliu integracijos
žingsniu, nėra konkurencija. A.
Brazauskas pridūrė, kad siekio
įsijungti i NATO bereikėtų ver
tinti kaip kam nors priešiško
veiksmo.
Prezidentai taip pat pranešė,
kad ekonominio bendradarbia
vimo ir kai kurie kiti klausimai
bus konkretizuoti dar šį mėnesį
įvyksiančiame šalių premjerų
susitikime.

Lenkijos prezidentas lankosi
Kaune
Kaunas, kovo 6 d. (AGEP) Trečiadienį Kaune viešintį
Lenkijos prezidentą Aleksander
Kwasniewski, jo žmoną Jolantą,
Lenkijos užsienio reikalų ir na
cionalinės gynybos ministrus bei
juos lydinčius svečius prie se
nosios miesto Rotušės pasitiko
Kauno miesto meras Vladas
Katkevičius, vicemerė Vincė
Vaidevutė Margevičienė bei kiti
miesto valdžios atstovai.
Oficialią Lenkijos prezidento
delegaciją Kaune lydi Lietuvos
užsienio reikalų ministras Po
vilas Gylys, prezidento pata
rėjas užsienio politikos reikalais
Vincas Justas Paleckis bei kiti
valstybės atstovai.
Rotušėje miesto Civilinės met
rikacijos skyriaus vedėjas Kęs

tutis Ignatavičius miesto sve
čius supažindino su Rotušės
istorija, A. Kwasniewski pasi
rašė miesto Garbės knygoje. Vė
liau A. Kwasniewski ir Kauno
meras V. Katkevičius pasikeitė
draugystės tostais, kuriais pa
brėžta nuoširdžios kaimynystės,
politinio, ekonominio ir kul
tūrinio bendradarbiavimo svar
ba.
Apie 3 vai. po pietų Lenkijos
prezidentas Kauno savivaldybės
rūmuose susitinka su Kauno
verslininkais, o ponia J. Kwasnie wska lankosi miesto Arkika
tedroje bazilikoje bei M. K.
Čiurlionio dailės muziejuje.
Lenkijos delegacija 7 vai.
vakaro iš Vilniaus išskrenda į
Varšuvą.

Kaune šimtai demonstravo
prieš nuosavybės teisių
pažeidimus
Kaunas, kovo 5 d. (AGEP) Antradienį prie Kauno miesto
savivaldybės Lietuvos Laisvės
Sąjungos partija ir partija
„Jaunoji Lietuva" surengė pro
testo demonstraciją. Keli šimtai
susirinkusiųjų protestavo prieš
nuosavybės teisių į gyvenamąjį
plotą grąžintuose namuose pa
žeidimus. Jie pritarė rezoliucijai
reikalaujančiai atsistatydinti
savivaldybes Urbanistikos ir ar
chitektūros skyriaus vedėją,
pastatų grąžinimo ir butų pri
vatizavimo skyriaus viršininkę
bei Valstybinės statybos inspek
cijos viršininką.
Protesto dalyviai reikalavo
nepriimti Konstitucijos 47-ojo
straipsnio pataisų, leidžiančio
parduoti žemę užsieniečiams,
kuo greičiau spręsti nedarbo,
skurdo, nusikalstamumo prob
lemas, pažaboti aferistų ir nu
sikaltėlių siautėjimą konfis
kuojant jų turtą. Taip pat rei
kalauta peržiūrėti „drastiškus"
mokesčių įstatymus bei iš esmės
reformuoti šalies teisėsaugą ir
teisėtvarką.

Kauno miesto savivaldybės
pranešimu, protesto dalyviai
reikalavo „įvesti Lietuvoje
tvarką" ir, neleidžiant anti
konstitucinių įstatymų, spren
dimų ir potvarkių, „užkirsti
kelią žmonių kiršinimo politi
kai".
^^^__

Oras Lietuvoje

Keli iimUi čečėnų gynėju trečiadieni įvažiavo į aavo lagriautą aoatine pagrobtu prekiniu traukiniu
ir ten pradėjo vieną aršiausių musių prieš rusų kariuomene iki šiol beeiteaianrtame jų konflikte.
Viaą dieną aidėjo minosvaidžių ir automatų šaudymai, ir teaėai naktį. Jų vadaa Diochar Dudajev su vienu savo karvedžių Šamil Basajevu pasirodė per Čečėnijos televiziją ir tvirtino, kad sostinė
bus atsiimta ir kad „nebus pasigailėjimo tetėnų išdavikams" Šis žygis įvyko itin nepalankiu
laiku B. Jelcinui, kuris ruošdamasis rinkimams bando žūt būt kaip nors užbaigti ii konfliktą.
Tuo tikslu, paskutinėmis dienomis rusai pradėjo smarkiai puldinėti tetenų kaimus ir to pasekme
dešimtys tūkstančių pabėgėlių užplūdo kaimynine Ingušiją. Praėjusią savaite neaiškiomis
aplinkybėmis žuvo tetenų vadas Salman Radujev Bet keli tūkstančiai tetenų kovotojų nerodo
jokių nuovargio ženklų.

Rusija iki minimumo
sumažins dujų tiekimą
Lietuvai
Vilnios, kovo 7 d. (AGEP) Nuo pirmadienio Rusijos dujų
tiekimo įmonė Gazprom dar
maždaug dukart apribos dujų
tiekimą Lietuvai, pranešė
energetikos ministras Saulius
Kutas. Nuo kovo 11d. Lietuva
per parą gaus tik 2.8 milijonus
kubinių metrų dujų, ir šio
kiekio užteks tik gyventojams
bei dujas kūrenančioms katili
nėms. Visos kitos katilinės bei
elektrinės naudos mazutą.
Spaudos konferencijoje mi
nistras sakė, kad Lietuva
ruošiasi apsiriboti tokiu kiekiu
dujų, nes ji negali tuoj pat su
mokėti 16 milijonų dolerių,
kurių reikalauja Gazprom. Iš
viso Rusijos dujininkams Lie
tuva skolinga apie 36 milijonus
dolerių. Šiomis dienomis Lietu
vos Dujos perka vidutiniškai po
5.5 milijonų kubinių metrų dujų
per parą. Vasario viduryje Gaz
prom dėl skolų sumažino dujų
tiekimą nuo 12 iki 9 milijonų
kubų, vėliau tiekimą dar apri
bojo.
Saulius Kutas sako, kad atši
lus orui, tokioje sudėtingoje
padėtyje pavyks išgyventi. Jis,
be to, mano, kad Lietuva padarė
didelė klaidą, anksčiau nesumo
kėjusi Gazprom įmonei skolų,
nes dabar ji jau laikoma nepa
tikimu partneriu.
Kalbėdamas apie šaltinius
sumokėti skolą, Kutas minėjo
būtinybe sutvarkyti vidaus at-

Seime kalbėjo

Vilnius, kovo 7 d. (AGEP) Šią savaitę Lietuvoje buvo gana Lenkijos prezidentas
šalta, ypač naktimis. Dienomis
oro temperatūra buvo tarp - 6 ir
VQnrus,kovo6d.(Int«rfajt)- 7 laipsnių Celsijaus (20-23 F), Lietuvoa Seimo posėdyje Lenki
naktimis — kai kur net - 2 0 C jos prez. Aleksander Kwas(-4 F). Kelias dienas snigo ir niewski pareiškė, kad Lenkijos
pustė, todėl kai kurie keliai Lie saugumas neatsiejamas nuo
tuvoje vėl nepravažiuojami.
Lietuvos saugumo. Jis patvir
Saulė dienomis jau tirpdo tino, kad abiejų kraštų tieki
sniegą, tačiau naktinis šaltis mas įstoti į NATO niekam ne
vandenį paverčia ledu. Ypač grasina.
pavojinga vaikščioti Vilniaus
Po to įvykusioje spaudos kon
centre: nuo stogų ir palangių ferencijoje jis pasakė, kad negali
karo didžiuliai varvekliai. Jų būti jokios kalbos apie statymą
nespėja daužyti gaisrininkai ir greitkelio ir geležinkelio, jun
alpinistai. Kol kas virš Lietuvos giančių Baltarusiją m Kara
yra aukšto slėgio laukas, todėl liaučiaus sritimi per ekologiškai
oras bus ramus, saulėta, pra jautrią Lenkijos teritoriją, sta
giedrėjus naktį — šaltoka.
tybą.

siskaitymus. „Jei energetikai
grąžintų dųjinirtatns daugiau
nei 100 milijonų litų, skolą
Rusijai nesunkiai sumokėtu
me", sakė energetikos minist
ras.
Antras lėšų šaltinis yra pasko
los, ir jų aktyviai ieškoma.

Komunistas žada
atkurti sovietinius
ryšius
Talinas, kovo 6 d. (BNS) Rusijos Komunistų partijos va
das Genadij Ziuganov „Newsweek" žurnale spausdintame
pokalbyje pasakė: „Mes ger
biame Baltijos šalių suverenu
mą, tačiau Dievas jų gyventojų
neapdovanojo nei natūraliais iš
tekliais, nei gerais miškais —
niekuo, išskyrus smėlį ir jūrą.
Viską, ką turi, jie gavo iš Ru
sijos".
Tą pasikalbėjimą antradienį
perspausdino Rusijos laikraštis
„Izvestija". Tame pokalbyje G.
Ziuganov pabrėžė, jog jei jis
ateis į valdžią, jis ketina atkur
ti ryšius su buvusiomis Sovietų
Sąjungos respublikomis „tik
gera valia, be pasikėsinimų į jų
politinį suverenumą ir nepri
klausomybe".

Lietuvoje ruošiamasi
potvyniui
Vilnius, kovo 6 d. (AGEP) Energetikos ministerija ir AB
Lietuvos Energija jau pradėjo
ruoštis galimam pavasario pot
vyniui. Kauno Hidroelektrinėje
jau atliktas techninis pagrin
dinės ir pagalbinės įrangos pa
tikrinimas: apžiūrėti automati
niai grėbtuvai, visi keturi hidro
elektrinės pagrindiniai agrega
tai, azertinių šulinių automati
ka bei kiti įrengimai.
Hidroelektrinės tvenkinyje
vandens lygis sumažintas dviem
metrais. Ir toliau planuojama
mažinti vandens lygį, atsižvel
giant į hidrometrologinius ap
skaičiavimus bei suderinus
veiksmus su Kruonio hidroakumuliacine elektrine.

Vilnius, kovo 6 d. (AGEP) Septintoji Lietuvos vyriausybė
paskelbė apie ketinimus smar
kiai apriboti biudžeto išlaidas,
įvesti mokesčių lengvatų šalies
ir užsienio verslininkams, apri
boti valstybės įsiskolinimą bei
padidinti energijos kainas. Ji
taip pat ketina atleisti pra
monės įmones nuo delspinigių
bei kitaip skatinti vietos ga
mintojus.
Mindaugo Stankevičiaus va
dovaujama vyriausybė nori
pritraukti į Lietuvą daugiau
užsienio kapitalo ir tuo tikslu
ketina parduoti didelių strate
ginių energetikos, transporto
bei ryšių įmonių akcijų. Be to,
ji planuoja dar šiais metais pa
siekti maždaug 4% bendrojo
vidinio produkto augimą (pernai
jis buvo apie 3%), o metinę in
fliaciją apriboti 20% (pernai —
36%). Per nepilnus naujos vy
riausybės veiklos metus norima
maždaug 4% padidinti realųjį
darbo užmokestį ir pensijas bei
sumažinti nedarbą.
Apie tai ministras pirminin
kas Mindaugas Stankevičius
paskelbė, trečiadienį Seime
pristatydamas jo vadovauja
mos septintosios vyriausybės
programą. Ji iš esmės nesiskiria
nuo šeštosios vyriausybės
programinių nuostatų, tačiau
yra konkretesnė ir kiek papil
dyta.
Vyriausybės vadovas pareiškė
palaikąs prezidento iniciatyvą
priimti specialų įstatymą dėl
nacionalinės valiutos stabilumo
bei Lietuvos Banko veiksmus,
pertvarkant keturis šalies
bankus. Jis kalbėjo apie labai
sudėtingą finansinę valstybės
padėtį, kai per du šių metų
mėnesius valstybės biudžetas

Nuleidžiami Kauno Hidro
elektrinės užtvankos vandenys
neturi didelės įtakos Nemuno
žemupiui bei Šilutės rajono
gyventojams. Daugiausia polai
džio vandens suteka iš Nevėžio,
Šventosios, Dubysos, Jūros bei
Neries upių.
Kauno HE nuleidžiami vande
nys gali apsemti Kauno miestą,
tačiau reguliuojant vandens
lygį tvenkinyje, mažai tikė
tina jog vandens lygis Kauno
miesto viršys maksimalaus ho
rizonto lygį, pranešė Energe
tikos ministerijos atstovas
spaudai.

Grasinimas Ignalinos
elektrinei nelaikomas rimtu
Vilnius, kovo 5 d. (AGEP) Ignalinos Atomines Elektrinės
direktorius Viktoras Ševaldinas
nemano, kad grasinimą į Prezi
dentūrą nusiuntė anonimai ga
lėtų sutrikdyti jėgaines darbą.
„Jokių papildomų saugos prie
monių mes nesiėmėme, ramiai
laukiame kol saugumo tarnybos
nustatys anoniminio laiško au
torius ir juos atleisime ir darbo",
sakė V. Ševaldinas korespon
dentui.
Lygiai prieš mėnesį Lietuvos
prezidento priimamasis gavo
laišką, kuriame reikalaujama
išmokėti asmeninius indėlius,
laikytus gruodžio mėnesį sus
tabdyto Lietuvos Akcinio Ino
vacinio Banko Visagino skyriu
je. Laišką pasirašė neįvardinti

jėgaines darbuotojai teigia, kad
indėlių gražinimas bus garan
tija išvengti rimtos atominės
krizės Lietuvoje. Priešingu atve
ju saugus elektrinės darbas po
eilinio kapitalinio remonto ne
bus įmanomas, rašoma laiške.
V. Ševaldinas teigė apie tokį
grasinimą sužinojęs tik pirma
dienį iš Lietuvos televizijos
informacinės laidos „Panora
ma". „Neišsigandau, nes apie
rimtą diversiją būčisu žinojęs
jau anksčiau", sakė jis.
Valstybinio saugumo departa
mento pareigūnas Linas Petro
nis sakė, kad jau mėnesį tiria šį
grasinimą. „Ignalinos Atominė
Elektrinė — labai rimtas objek
tas, ir net menkiausias nesusi
pratimas čia tiriamas itin

gavo beveik 40 milijonus litų ar
ba 6% pajamų mažiau nei pla
nuota. Be to. valstybės skoli
nimasis tapo problematiškas —
sausio ir vasario mėnesiais vy
riausybės vertybinių popierių
išpirkta už 60 milijonų litų
daugiau nei parduota. Todėl
visiškai nebuvo galimybės fi
nansuoti biudžeto deficito, kuris
šiemet yra 655 milijonai litų.
Dėl šių priežasčių vyriausybė,
sakė premjeras, nutarė laikinai
apriboti valstybės išlaidų fi
nansavimą. Finansų ministeri
jai pavesta iki atskiro nutarimo
nefinansuoti biudžeto įstatymo
dalies „nepaprastosios išlaidos",
išskyrus išlaidas melioracijai,
kurios bus skirtos su potvyniu,
susijusioms priemonėms.
Mokesčių srityje naujoji šalies
vyriausybė numato Juridinių
asmenų mokesčio įstatymą pa
keisti Verslo pajamų mokesčio
įstatymu, kuris suvienodintų
apmokestinimo sąlygas visiems
mokėtojams ir skatintų inves
ticijas. Vyriausybė mano, kad
netikslinga apmokestinti divi
dendus ir palūkanas už indėlius.
Ministras pirmininkas paskel
bė apie naujojo ministrų kabi
neto planus atleisti įmones nuo
delspinigių už mokesčius, nesu
mokėtus iki 1995 m. sausio 1 d.,
jeigu deklaruota mokesčių su
ma bus sumokėta arba su vals
tybe bus atsiskaityta tų įmonių
akcijomis. Bendra įmonių skola
biudžetui vasario 1 d. buvo 1.2
milijardai litų, iš jų delspinigiai
— 664 milijonai litų. Vyriausybė
apskritai ketina remti įmones,
turinčias perspektyvų įsitvir
tinti šalies ar užsienio rinkose,
ir ypač kreips dėmesį į jų apy
vartinių lėšų didinimą.

Prancūzijos ambasadoriui
įteiktas Gedimino ordinas
Vilnius, kovo 4 d. (AGEP) Misiją Lietuvoje baigęs Prancū
zijos ambasadorius Philippe de
Suremain pirmadienį apdovano
tas Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio
ordinu. Philippe de Suremain
apdovanotas už nuopelnus,
plėtojant Lietuvos ir Pran
cūzijos tarpvalstybinius ryšius
bei draugišką abiejų tautų
bendradarbiavimą. Tokiu aukš
tu apdovanojimu užsienio šalies
diplomato veikla Lietuvoje
įvertinta pirmą kartą.
Ordiną įteikęs prezidentas
Algirdas Brazauskas pažymėjo,
kad P. de Suremain yra il
giausiai — ketverius su puse
metų — Lietuvoje dirbęs amba
sadorius. „Liūdna atsisveikinti
su žmogumi, kurio vardą gerai
žino ne tik Lietuvos politikai,
bet ir kultūros žmonės, studen
tija ir net žemdirbiai", kalbėjo
A. Brazauskas.
Ambasadoriui P. de Suremain
kruopščiai", sakė jis.
Kol kas dar neišaiškinta, kas
yra anoniminio laiško autoriai,
tačiau jau yra tiriamos kelios
galimybės, gauta vertingos in
formacijos, sakė saugumo pa
reigūnas. Jis tvirtino, kad po
grasinimo saugumas sustiprino
Ignalinos AE apsaugą. Kaip sa
kė kitas saugumo departamen
to pareigūnas, šis anonimų
grasinimas nelaikomas rimtu,
tačiau kaip visada tokiu atveju
imtasi papildomų saugumo prie
monių ir stengiamasi stiprinti
visas silpnąsias apsaugos vietas

ir jo žmonai Francoise preziden
tas padėkojo už senas tradicijas
turinčius ir dabar vėl atkurtus
Lietuvos ir Prancūzijos ryšius.
Jis ypatingai pabrėžė ambasa
doriaus nuopelnus abiejų šalių
kultūrų bendradarbiavime bei
Vilniuje ir Kaune įkurtų Pran
cūzų kultūros centrų vertę.
Už parodytą ypatingą pagar
bą dėkodamas Philippe de Sure
main sakė, kad aukštu apdo
vanojimu yra išreikšta Lietuvos
pagarba visai Prancūzijai.
„Lietuva, kurią palieku, ge
rokai skiriasi nuo tos, kurią
radau čia atvykęs", kalbėjo
Prancūzijos ambasadorius. Di
džiausiais laimėjimais jis
vadino valstybingumo tęstinu
mą užtikrinančių institucijų
atsiradimą ir pasauliui pra
dedančią atsiverti Lietuvos
ekonomiją. „Dirbau čia sunkiu,
bet be galo įdomiu metu — iš
vykdamas palieku dalelę savo
širdies", sakė amb. Suremain.
Po iškilmingos ceremonijos A
Brazauskas pakvietė Prancūzi
jos ambasadorių pietų Am
basadoriaus Suremain išvykimo
proga prezidentas ketvirtadienį
Turniškėse rengia priėmimą.
KALENDORIUS
Kovo 8 d.: Šv. Jonas Dievo,
vienuolis (1495-1550 Ispanijoje);
Beata. Kovas. Vaižgantas.
Gaudvilė. Tarptautine Moters
diena.
Kovo 9 d.: Šv Pranciška Romietė (1384-1447'; Domininkas,
Žygintas. Visgaila.

DIDŽIAUSI LIETUVOS
KREPŠININKŲ
PRIEŠAI JUGOSLAVAI

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 8 d.
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Vilnius, vasario 15 d. NBA
klubo „Sacramento Kings" žai
dėjas Šarūnas Marčiulionis tei
gia, kad niekas Europoje nesi
tiki įveikti JAV rinktinę — tre
čiąją „Svajonių komandą".
„Mes turime svarbesnių
dalykų, — sakė Š. Marčiulionis.
Turime atsirevanšuoti jugosla
vams už pralaimėjimą Europos
čempionate pernai vasarą".

Redaktorė Irena R e g i e n ė

1996 METŲ SLIDINĖJIMO
PIRMENYBES
Š.m. vasario 24 d., Loretto Ski
Resort, Loretto, Ont. įvyko 1996
m. Š. Amerikos lietuvių kalnų
(alpinistinės) slidinėjimo pirme
nybės, kurias vykdė Toronto
LSK „Jungtis", vadovaujant
ŠALFASS-gos Slidinėjimo ko
miteto vadovui Rimui Kuliavui.
Varžybose dalyvavo 24 slidinėtojai (21 iš Kanados ir tik 3
iš JAV), varžydamiesi įvairaus
amžiaus klasėse. Pagal lytį —
buvol5 vyrų/berniukų ir 9 mo
terys/mergaitės. Pagal klubus —
Toronto „Aušra" - 12, Toronto
„Vytis" - 5, Clevelando „Žai
bas" — 3 ir nepriklausomų 4.
Dalyvių skaičius šiais metais
buvo per pusę mažesnis negu
per eilę paskutiniųjų metų.
Susirūpinimą kelia nuolatinis
dalyvių mažėjimas: 1991 m.
buvo 86,1992 m. - arti 90,1993
m. — 69,1994 m. - 62,1995 m.
-41.
Varžybos vyko atodrėkio („pa
vasarinėse") sąlygose, nes oras
buvo šiltas (daugiau 40° F) ir
sniegas šlapias, tačiau varžybinė trasa dar buvo pakankamai
gera. Sklandžiai ir tvarkingai
pravestos rungtynės praėjo
pakilia draugiška nuotaika.
Programa apėmė slalomo ir
didžiojo slalomo rungtis. Vyrų
klasėje ryškiau išsiskyrė Linas
Stripinis (neprikl.), laimėjęs abi
rungtis. Nedaug nuo jo atsiliko
jaunis Tomas Skrinskas („Auš
ra"). Iš moterų, taipogi dviguba
laimėtoja tapo Gailė Jonytė
(„Aušra"). Neblogai pasirodė ir
jaunė Natalija Šalkauskytė
(neprikl.). Naujenybė buvo
13-metis Darius Karka („Auš
ra"), pademonstravęs „Snowboard" rungtį.

Mergaitės 10-12 m.: 1) Alek
sandra Valadkaitė (V) 27.38 (tik
1 dalyvė).
J a u n i a i 13-16 m.: 1) Tomas
Skrinskas (A) 19.45, 2) Stasys
Kuliavas (A) 23.75, 3) Pilypas
Taraška (Ž) 30.73.
Mergaitės 13-16 m.: 1) Na
talija Šalkauskytė (N) 23.43, 2)
Alena Ignatavičiūtė (A) 28.75.
(Tik 2 dalyvės).
Vyrai 17-34 m.: 1) Linas Stri
pinis (N) 19.27, 2) Petras Ta
raška (Ž) 21.82, 3) Simonas Na
mikas (V) 22.68.
Moterys 17-34 m.: 1) Gailė
Jonytė (A) 21.55, 2) Ona Šileikaitė (A) 26.83,3) Daina Kalen
dra (N) 30.34.
Vyrai senjorai (35-49 m.h 1)
Raimundas Valadka (V) 23.83
(Tik vienas).
Moterys senjorės (35 m. +Y.
1) Ramoną Valadkienė (V)
25.63, 2) Aušra Karkienė (A)
32.63. (tik 2 dalyvės).
Vyrai veteranai 50 m. +Y. 1)
Rimas Karka (A) 26.92,2) Aud
rius Šileika (A) 27.99. (Tik 2
dalyviai).
(Slalomo pasekmės ateinan
čios savaitės laidoje).

Techniškos p a s e k m ė s
Tiek slalome, tiek ir didžia
jame slalome, buvo vykdoma po
2 nusileidimai. Paskirose kla
sėse — tik geresnis iš abiejų
nusileidimų buvo imamas ver
tinimui. Absoliutūs vyrų ir mo
terų didž. slalomo ir slalomo
laimėtojai buvo nustatyti pagal
pasekmes, neatsižvelgiant į
varžovo amžių bei klasę, naudo
jant abiejų nusileidimų laikų
sumą vertinimui.
Po pavardės: (A) reiškia To
ronto „Aušra"; (V) — Toronto
„Vytį"; (Ž) - Clevelando „Žai
bą"; (N) — nepriklausomą sli
dinėtoje.

DIDYSIS SLALOMAS
Vyrų absoliutūs laimėtojai
(neriboto amžiaus): 1) Linas
Stripinis (N) 19.27 + 19.77 =
39.04 sek., 2) Petras Taraška (Ž)
21 82 + 22.09 = 43.91 sek., 3)
Simonas Namikas (V) 22.78 +
22 68 = 45.46 sek.
Moterų absoliučios laimė
tojos (neriboto amžiaus): 1
Gailė Jonytė (A) 21.92 + 21.55
= 43.47 sek., 2) Natalija Šal
kauskytė (N) 24.33 + 23.43 47.76 sek., 3) Ramoną Valadkienė (V) 26.87 + 25.63 - 52.50
sek.
Mergaites 9 m. ir jaunesnės:
1) Vilija Valadkaitė (V) 41.31
(Tik viena).
Berniukai 10-12 m.: 1) Tim
Šalkauskis (N) 23.09,2) Paulius
Bušinskas (A) 24.73, 3) Tomas
Bušinskaa (A) 27.70.

Gyti Kavaliauską, pasižymėjusį ..Lituanicos" futbolo komandos įvarčių
mušėją, sveikina Gediminas Bielskus, vienas iš klubo vadovų ir trenerių.
G. Kavaliauskas žaidžia ir St. Xavier universiteto rinktinėje.
Nuotr E d . S u l a i e i o

„LITUANICA" TĘSIA
PERGALIŲ GRANDJ
„Lituanicos" futbolininkai
seniai beturėjo tokį sėkmingą
sezoną, kaip šį, žaidžiant salės
futbolo pirmenybėse Ne vien
pergalėmis gali mūsiškiai di
džiuotis, bet ir pelnytais
įvarčiais, nes per 8 rungtynes
pasiekti 7 laimėjimai ir įmušta
40 įvarčių, o praleista tik 16.
Kovo 3 d. popietėje buvo įveik
ta lenkų „Lightning" komanda
4-2. Šį kartą „Lituanica" turėjo
tik vieną pakaitalą, tad rungty
niauti nebuvo lengva, nes dau
gumas vyrų turėjo žaisti be at
sikvėpimo. Rungtynėse vėl
pasižymėjo Gytis Kavaliauskas,
3 kartus nuginklavęs lenkų
vartininką. Vieną įvartį pridėjo
Rolandas Urbonavičius. Gerai
kovojo Virgis Žuromskas, iš
kurio padavimų buvo įmušti
visi šie įvarčiai. Beje, praėjusį
kartą, kai „Spartai" buvo at
skaityti aštuoni įvarčiai, Žu
romskas padarė 5 sėkmingus

ŠALFASS-GOS 1995 M.
METINĖS SPORTINĖS VEIKLOS
SANTRAUKA
Tinklinio v a r ž y b o s e daly
vavo 4 vyrų ir 3 moterų koman
dos. Nors ir negausios dalyvių
skaičiumi, varžybos buvo gero
lygio. Vyrų klasėje, pernykštis
čempionas Čikagos „Neris" tu
rėjo gerokai pasispausti kol fi
nale įveikė Clevelando „Žaibo"
junjorus 2:1 (14:16); (17:15);
(15:7). Pusfinaliuose, „Neris"
nugalėjo „Žaibo" senjorus 2:0, o
„Žaibo" junjorai įveikė Kalifor
nijos „Bangą" 2:1. Trečią/ket
virtą vietas pasidalino „Banga"
ir „Žaibo" senjorai be žaidimo.
Moterų tinklinyje, Clevelando
„Žaibo" veteranės atlaikė Čika
gos „Neries" jaunos komandos
antpuolį, laimėdamos čempio
natą 2:1 (15:6); (12:15); (15:10).
Labai jauna Toronto „Aušros"
komanda liko 3-je vietoje.
Pagal preliminarine registra
ciją, atrodė, kad dalyvaus bent
po 6 vyrų ir moterų komandas,
tačiau neišsipildė. Tinklinis per
gyvena krize ir tinklinį kultyvuojantieji klubai turėtų tuo
rimtai susirūpinti.
Visos krepšinio ir tinklinio
varžybos vyko gerose sąlygose ir
buvo pravestos sklandžiai.
Šachmatų turnyre dalyvavo
6 žaidėjai, nors buvo tikimasi
daugiau. Turnyrą laimėjo čikagietis Antanas Jasaitis, kuriam
teko ir Dr. Algirdo Nasvyčio
Atminimo pereinamoji taurė.
Antroje vietoje liko Juozas
Chrolavičius (Hamiltono „Ko
vas") ir trečioje — Edvardas
Staknys (New Yorko „LAK").
Geriausio jaunio dovaną gavo
Rimas Švarcas (Clevelando
„Žaibas"). Pridedamos tech
niškos pasekmes.

V Pasaulio l i e t u v i ų Sporto
žaidynės 1995 m. liepos 30 —
rugpjūčio 5 d. vyko Lietuvoje.
Apie jas jau nemažai rašyta
spaudoje. Iš JAV dalyvavo 146
sportininkai, kanadiečių buvo
arti 40. Komandinėse varžybose
iš Š. Amerikos dalyvavo šios ko
mandos: Čikagos LFK „Lituani
cos" futbolo (soccer) komanda,
laimėjusi pirmą vietą senjorų
klasėje; Čikagos LSK „Neries"
moterų tinklinio komanda, lai
mėjusi 2-rą vietą. Detroito LSK
„Kovo" ledo ritulio komanda,
iškovojusi taipogi 2-rą vietą;
Čikagos „Lituanicos" vyrų
krepšinio komanda, užėmusi
5-tą vietą; Toronto „Aušros" ir
Hamiltono „Kovo" jungtinė vy
rų krepšinio komanda liko 7-je
vietoje, o tų pačių klubų jungti
nė jaunių krepšinio komanda
iškovojo 3-čią vietą. Iš individu
alinių sportų iš Š. Amerikos
gausiausiai buvo atstovaujama
lauko tenisas. Kitose šakose da
lyvavo gal tik po keletą varžovų.
Tenka pastebėti, kad prieš 4
metus, IV PLS žaidynėse daly
vių iš Š. Amerikos buvo dvigu
bai daugiau ir jie buvo geriau
pasiruošė.

Toronto LSK „Jungties"
10-sis 3 Pitch Softbolo tur
n y r a s 1995 m. rugpjūčio 26-27
d. vyko Wasaga Beach, Ont. Šis
turnyras skaitomas ir kaip š.
Amerikos lietuvių pirmenybės.
Šiame pa vykusiame turnyre da
lyvavo 12 komandų. Laimėjo
Clevelando „Žaibas", baigmėje
įveikęs Detroito „Kovą" 24:3.
Trečioje vietoje liko Toronto ko
manda ,Pikti kaulai". Turnyrui
sklandžiai vadovavo Brad Stephenson, LSK „ J u n g t i e s "
Kovinių šautuvų šaudyme
softbolo vadovas.
dalyvavo 10 varžovų iš Kana
dos, Detroito ir Clevelando.
Š. Amerikos lietuvių ko
Varžyboms vadovavo pulk. Al m a n d i n ė s ir individualinės
girdas Garlauskas. Jos vyko Golfo pirmenybės 1995 m.
ORCO šaudykloje, Geneva, rugsėjo 2 ir 3 d. vyko Ravenna,
Ohio.
Ohio. Rengė Clevelando lietu-

padavimus,
Dabar „Lituanica" turi 21
tašką ir toliau „mėlynojoje"
grupėje. Tiek pat taškų turi ir
„Panthers", tad viskas priklau
sys nuo ateinančio ir paskutinio
pirmenybių sekmadienio rung
tynių. „Lituanica" kovo 10 d.
rungtyniaus prieš vidutiniško
pajėgumo „Rams" komandą
(žaidimas prasidės 4:45 vai. p.p.
Odeum pastato Villa Park IL.
šiaurinėje aikštėje). Tuo tarpu
„Panthers" žais prieš vieną iš
silpniausiųjų komandų „Legovia". Kuri komanda įmuš dau
giau įvarčių (ir, žinoma, gaus
mažiausia) atsistos pirmoje vie
toje pagal įvarčių santykį.
Aišku, čia daroma prielaida,
kad tiek „Lituanica", tiek .Pan
thers" savo varžovus nugalės.
Čia dar reikia priminti, kad
pasibaigus salės futbolo pirme
nybėms, lituanica" kovo 17 d.,
2 vai. p.p. šaukia visuotinį narių
ir rėmėjų susirinkimą Lietuvių
centro Lemonte posėdžių kam
baryje. Visi nariai ir klubui
prijaučiantieji raginami šiame
susirinkime dalyvauti, nes yra
daug svarbių klausimų, kuriuos
reikia aptarti.
E.Š.

Š. Marčiulionis, atvykęs į Phoenix, pranešė, jog Lietuvos rink
tinei ruoštis Atlantos olimpia
dai padės „Phoenix Šuns" ko
manda, pažadėjusi padėti
aprengti Lietuvos krepšinio
rinktinę ir tuo sumažinti pasi
ruošimo olimpinėms žaidynėms
išlaidas.
Prieš olimpines žaidynes,
liepos 12 dieną Lietuvos rink
tinė žais kontrolines rungtynes
su „Phoenbc Šuns" komanda.
Lietuvos rinktinės ir „Phoenix
Šuns" komandos susitarimo ini
ciatorius — „Phoenix Šuns" tre
nerio padėjėjas Donn Nelson,
kuris taip pat talkina Lietuvos
rinktinės treneriams.
(AGEP)

vių Golfo klubas, vadovaujamas
Algio Nagevičiaus. Dalyvavo
102 žaidėjai. Komandines var
žybas laimėjo Čikagos I koman
da. Antroje vietoje liko Toronto
I komanda; 3-je Clevelandas.
Moterų komandinės: 1 mą — Či
kagos I; 2-rą — Torontas, 3-čią
— Čikagos II. Individualinės vy
rų varžybos vyko net 5-se klasė
se, pagal žaidėjų patyrimą. Vy
rų meisterių klasės „Gross" medalistai: 1 — Petras Stukas, Či
kaga, 149; 2 — Ron Skirpstas,
Clevelandas, 157; 3 — Tomas
Vaitkus, Čikaga, 159. Moterų
čempione tapo D. Deksnytė, To
rontas, 182; vyrų senjorų (55 m.
ir vyresnių) — V. Ubeika, Toron
tas, 176; jaunių (18 m. ir jau
nesnių) — T. Janužis, Detroitas,
184.
Š. Amerikos Baltiecių ir
Lietuvių Lengvosios atleti
k o s pirmenybės vyko 1995 m.
rugsėjo 9-10 d., Parma, Ohio.
Rengė - Clevelando LSK „Žai
bas". Dalyvavo 132 lengvaatle
čiai, iš jų 116 lietuvių, atstova
vusių Toronto „Aušros", Toron
to „Vyčio", Hamiltono „Kovo",
Clevelando „Žaibo" ir Detroito
„Kovo" klubus. Varžybos praėjo
sėkmingai. Daug jaunesnio
prieauglio, mažai suaugusių.
Pasekmės silpnokos, tačiau
entuziazmo daug. Iškiliausiu
vyrų/jaunių dalyviu buvo atžy
mėtas Rodney Alderdice (H.
„Kovas"), o moterų/mergaičių —
Kristina Klioryte („Žaibas").
Baltiecių Stendinio (Trap)
šaudymo pirmenybes vykdė
Kanados latviai, 1995 m. rugsė
jo 9 d., savo šaudykloje „Lielu
pe", netoli Hamiltono. Dalyvavo
10 latvių ir 9 lietuviai. Estų ne
buvo.
Komandines 16 yardų, 100
t a i k i n i ų varžybas laimėjo
lietuvių ekipa (K.Deksnys, V.
Verbickas, B. Savickas, A. Šim-

Svilas 39; 3. A. Šimkevičius 38.
Dubetai 2x25 taikiniai: 1 B
Savickas 33; 2. A. Šimkevičius
32; 3. R. Svilas 31. Bendrai su
dėjus visas 3 rungtis (200 taiki
nių): 1. A. Šimkevičius 163; 2.
A. Svilas; 150, 3. V. Svilas 148.
kevičius, R Svilas) sušaudę 454
taškus iš 500 galimų. Individua
liai šioje rungtyje: 1. V. Krauk
lis (Lat.) 96; 2. K. Deksnys (Li)
92; 3. V. Verbickas 91 iš 100
galimų.
Išlyginami yardai 50 taiki
nių: 1. G. Loja (La) 46; 2. A. Šim
kevičius (Li) 43; 3. G. Paeglis
(La) 43.
Dubletai 2x25 taikiniui: 1.
G. Loja (La) 48; 2. R. Zilgme (La)
44; 3. Jonas Stankus (Li) 43.
Baltiecių ir l i e t u v i ų Mažo
jo kalibro šautuvų pirmeny
bės vyko 1995 m. rugsėjo 16 d.
latvių šaudykloje „Berzaine",
netoli Toronto. Vykdė — latviai.
Lietuvių pirmenybės buvo iš
vestos iš baltiecių. Buvo vykdy
tos tik individualinės varžybos.
Dalyvavo 4 lietuviai ir 4 latviai.
Estų nebuvo. Pravestos 3 rung
tys, šaudant iš 50 m. atstumo su
600 galimų taškų:
00 šūvių gulomis laisvo pa
vyzdžio šautuvu (iki 8.0 kg):
1. P. Grauds (La) 575; 2. V. Šeputa (Li) 564; 3. A. Mickevičius
(Li)560.
3x20 šūvių iš 3 pozicijų lais
vo pavyzdžio šautuvu: 1. P.
Grauds (La) 540; 2. J. Šostakas
(Li) 525; 3. A. Mackevičius (Li)
521.
3x20 šūvių iš 3 pozocijų
sportiniu šautuvu (3.5 kg): 1.
P. Grauds (La) 565; 2. G. Loja
(La) 561; 3. V. Šeputa (Li) 552.
1995 m. Š. A. Baltiecių
pistoletų šaudymo pirmeny
b e s pravedė latviai, 1995 m.
rugsėjo 23 d., latvių šaudykloje
„Berzaine". Dalyvavo 5 estai, 2
lietuviai (J. Usvaltas ir B. Sa
vickas) ir 1 latvis. Buvo praves
tos 3 rungtys, visos su 600 gali
mų taškų: Standartiniu pistole
tu, Laisvo pasirinkimo pistoletu
ir Sportiniu pistoletu. Viską lai
mėjo estai. Vienintelį medalį
lietuviams laimėjo J. Usvaltas,
iškovojęs 3-čią vietą laisvo pa
sirinkimo pistoletu.
Š. Amerikos Lietuvių Sten
dinio (Trap) šaudymo pirme
nybės vyko 1995 m. rugsėjo 30
d., Hamiltono LMŽK „Giedrai
tis" šaudykloje. Dalyvavo 12
šaudytojų.
10 yardų, 100 taikinių: 1. A.
šimkevičius 93; 2. A. Svilas 86;
3. V. Svilas, Sr., 80.
Išlyginami yardai 50 taiki
nių: 1. V. Svilas, Sr., 41; 2. A.
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• Redakcija ut skelbimų turim
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo
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• Redakcija straipsnius taiso
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Š. Amerikos Baltiecių ir
„GONGO DUŽIAI"
Lietuvių Plaukimo pirmeny
b e s vykdė Toronto Estų sporto
Tokiu vardu vadinasi šiomis
klubas „Kalev", 1995 m. lapkri dienomis iš Lietuvos gauta ne
čio 5 d., Toronte, Ont. Sklan seniai išleista knygelė apie
džiai pravestose varžybose daly pasižymėjusį Lietuvos boksinin
vavo 39 plaukikai: 19 estų, 16 ką Vitalijų Karpačiauską. Kny
lietuvių ir 4 latviai. Lietuvių gelė 80 puslapių; autorius Ri
pirmenybės buvo išvestos iš bal mantas Vanagas. Išleido Lietu
tiecių. Lietuvių kontingentą su vos Tautinio olimpinio komite
darė Toronto „Aušros", Toron to leidykla Vilniuje. Joje yra
to „Vyčio", Clevelando „Žaibo" pažymimas Karpačiausko —
ir Čikagos plaukikai. Varžybos 1993-jų metų Europos čempiono
vyko suaugusiu ir visose prie ir pasaulio vicečempiono spor
auglio klasėse. Iškiliausiu pir tinis kelias. Taip pat trumpai
menybių plaukiku (MVP) buvo pažymimi ir kiti pasižymėję
pripažintas Sean Sepulis („Vy lietuviai boksininkai, jų tarpe ir
tis"), laimėjęs 4 čempionatus vy Amerikoje pasireiškusieji pa
rų klasėje. Iškiliausios moterų saulio garso sportininkai Jurgis
plaukikės žymuo teko Veroni Čepulionis (George Chip) ir Juo
kai Taraškaitei („Žaibas"), o iš zas Šarkis (Jack Sharkey) — Žu
kiliausios prieauglio plaukikės kauskas.
— Kristai Norkutei (Čikaga).
E.Š.
1995 m. Š. A. Lietuvių ledo ri
tulio, lauko teniso ir stalo teniso
Nėra žmogaus, kuris turėtų
pirmenybės nebuvo pravestos, tokią gerą atmintį, kad būtų
daugiausia dėl rengėjų stokos. nesugaunamas melagis.
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.
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VAKARAI IR RUSIJA

Danutė

Bindokienė

KAZYS B A R O N A S
„NATO plėtimas yra laikinai stos, m a t a n t net šiandien jai
sustabdytas, kadangi mūsų žengiant vieną žingsnį atgal. O
žmogus yra B. Jelcin". Tokiu Rusija visuomet reikalaus sau
sakiniu savo komentarą pradė vietos prie Vakarų derybų stalo.
Tad kokią užsienio politinę li
jo Miuncheno dienraštis „Sueddeutsche Zeitung" po kanc. Hel- niją Rusijos atžvilgiu turi pri
mut Kohl apsilankymo Maskvo imti Vakarai? Be abejo, negali
je. Nėra jokių abejonių, kad tas ma nutraukti ryšių su Maskva.
Boris Jelcin iškėlimas buvo nu Atsakymas paprastas: „Ką tu
tartas sutinkant Vašingtonui, man duosi, tuo aš tau atsily
Londonui, Paryžiui, kadangi ginsiu". JAV prezidentas reika
plėtimas NATO j Rytų Europą lauja Rusijos ginkluotės pramo
negali būti priešrinkiminės nės perėjimo į ekonominę pusę,
kampanijos objektu. Taigi pir bendradarbiavimo Bosnijoje. O
mi kandidatai — Varšuva, ką duoda Vakarai? Užmiršti
Praha, Budapeštas turi dar NATO plėtimą. Ši problema ne
palaukti. Tas pats yra ir 1997 bus išspręsta, kadangi tarp Ode
m., kadangi po prezidento rin rio ir Bugo upių atsiras tuščia,
kimų JAV vyriausybė turi kiek labai pavojinga zona, geriau
atsipūsti, juo labiau, kad Bill pasakius „tarpinė Europa". Tų
Nepriklausomybės Šventes minėjimo svečiai vasario 11d (Los Angeles, ('Al Sv Kazimiero parapi
Clinton gali būti neišrinktas į valstybių stabilumas yra labai
jos salėje. Pirmoje eil. iš kairės: poetas Bernardas Brazdžionis, Gražina Vidūnienė. Vilniaus mies
„Dėdes Šamo kėdę". Tad praeis svarbus reikalas ne tik Vokie
to meras Alis Vidūnas, Violeta Gedgaudiene ir kiti.
geras p u s m e t i s iki nauja tijai, bet visai Europai. Ir tai yra
vyriausybė pradės normaliai svarbiau už balsavimo pasekmę
Rusijoje, kadangi Vakarai bal
guojanti, daugiau oportnnistinė. dirbti.
negu strateginė. Gali pasireikš Ir kas toliau? Tik 1997 m. ru savimui jokios įtakos padaryti
ti tik stipresne retorine forma denį bus žiūrima į priekį. Tokias negali. Labai teisingai dienraš
pridengiant jos silpnumą. Taip prognozes reiškia daugumas tis savo komentarą pavadino
bent numato užsienio politikos žiniasklaidos atstovų, kadangi „draugas, kuris grūmoja maža
I G N A S MEDŽIUKAS
analistas Andrėj
Kartunov. Vakarai pageidauja ir toliau p a t r a n k a " .
Bet
visa
tai
rodo.
kad
B. Jei Kremliuje matyti „savo žmogų"
Ar ministro p a k e i t i m a s
torių palankumą. „Kiekviena
cinas
ruošiasi
r
i
n
k
i
m
a m s . B. Jelcin, neatitolinant Rusijos
išgelbės J e l c i n ą ?
didelė galybė privalo turėti įvai
Tačiau jo laimėjimą ar pra nuo Vakarų pasaulio.
A P I E LIETUVOS LENKUS
ria užsienio politiką, jei nenori
laimėjimą
gali
nulemti
konflik
IR LENKIJOS LIETUVIUS
Darant tarptautinėje politi tapti jaunesniuoju partneriu",
Kodėl Vakaruose pageidau
koje sprendimą, panašu į lošimą — sako Primakov — „Rusijos to eiga su čečėnais. į kurią jis jamas B. Jelcin? Jis yra pažįs
Lietuvos ir Lenkijos statisti
šachmatų lentoje. Valstybės užsienio politika negali orien yra įklimpęs.
tamas 1991-93 m. provakarietiškos
darbuotojai surengė statis
vyrai, nepasitikėdami savimi, tuotis vien Vakaru kryptimi".
ka politika, nepaisant, kad jo
Kad lokys iš miego
tinę
apklausą apie Lietuvos
paprastai turi kvalifikuotus pa Tokia kryptimi, reikia manyti,
priešai pradėjo garsiai dūduoti
neprabustų
tarėjus, kurie padeda nustatyti remsis B. Jelcino rinkimų į pre
prieš jo vedamą politiką. Tad lenkus ir Lenkijos lietuvius.
politikos kryptį. Kai 1991 m. zidentus kampanija.
Prezidento B. Jelcino priešai Vakarai nenori į jų rankas įdė Apklausa parodė, kad Rytų
Irakas įsiveržė į nafta turtingą
nesnaudžia,
laukdami progos su ti dar vienos granatos. Bet ir B. Lietuvoje bei Suvalkų vaivadi
Rusai mano, kad vakariečiai
Kuveito sultanatą prie Persų
juo
atsiskaityti.
Vienas tokių Jelcin savo rankose turi stiprų joje, k u r tankiai gyvena lietu
susirūpino, paskyrus Rusijos
viai, nėra jokios įtampos arba
įlankos, užsienio reikalų minist
federacijos užsienių reikalų mi yra buvęs aviacijos generolas, ginklą, jeigu Vakarai jam nepa
konfliktų,
kurie grėstų vietos
ras E. Sheverdnadze pasiūlė
nistru buvusį saugumo virši Jelcino pašalintas vicepreziden dės, į jo vietą ateis komunistai,
gyvenimo
stabilumui.
Tyrimai
Michail Gorbačiovui prisidėti
ninką. „Bet juk ir JAV prezi tas Aleksandr Rutskoj, užsie Žirinovskij ar autoritetinio
parodė,
kad
Rytų
Lietuvoje
prie JAV pastangų išstumti
dentas George Bush vadovavo nio spaudos korespondento pa valdymo atstovas gen. Lebed.
Irako ginkluotas pajėgas iš Ku
Ką tokiu atveju reikia daryti lietuviai savo kaimynams lat
CIA ir niekas tame neįžiūrėjo klaustas, sakė, kad Jelcinas,
veito. Bet Evgenij Primakov,
su
B. Jelcin? Duodant kiek viams ir estams jaučia didesnę
Černomyrdin
ir
Gaidar
nėra
ko nors baisaus", — sako „IzvesGorbačiovo a t s t o v a s Vidu
„duonos
pabarstytos cukrum ", simpatiją negu vokiečiams, balRusijos
patriotai,
nes
jie
nemyli
tia" analistas Sergej Čugajev,
riniams Rytams, buvo už skubią
pvz.,
kviečiant
į septynių stip tarusams, ukrainiečiams, len
savo
krašto.
Kai
buvo
didžioji
Primakov konservatizmas bus
kams. Tačiau Lietuvos lenkai
taiką, kuri paliktų Maskvą Saišmėginamas. Aleksandr Ja- depresija, JAV produkcija buvo riausių pramonės valstybių
labiau simpatizuoja Rusijai ir
dam Husseino sąjungininku.
kovlev, reformatorius Gorbačio nukritusi 30 procentų, o dabar posėdį. Ar ši strategija, šie ėji
Baltarusijai.
Mišrių vedybų at
Gorbačiovas priėmė Sheverdnavo politbiure, buvo jį pasirinkęs Rusijoje — 50 procentų. Mes pra mai atneš kokių nors vaisių?
žvilgiu
daugiau
tolerancijos
dzės patarimą. Primakov nenu
vadovauti užsienio žvalgybai. radome ekonominę ir politinę Ne, jie yra laikini, iki B. Jelcin
rodo
lenkai.
Tik
trečdalis
lietu
rimo. Jis vis ragino nusigręžti
sėdi
Kremliuje.
Tačiau
šie
paža
Daugelis kietosios linijos rusų nepriklausomybę, tapome kolo
vių pritaria vedyboms su len
nuo Washingtono ir ginti Rusi
dai
bus
klaidingi,
kadangi
vidi
nija.
Amerikiečiai
sako,
kad
Primakovą laiko per daug libe
kais. 54.1 proc. lietuvių ir 46.2
jos valstybinius reikalus. Tik
r a l i u dėl jo santykių su Jelcinas reiškia pastovumą. Jis nis Rusijos plėtojimasis neleis
proc. lenkų mano, kad abiejų
dabar prezidentas Boris Jelcin
užsieniui
jos
„vairuoti".
Ir
dar:
užpuolė
parlamentą
su
tankais,
Gorbačiovu.
atkreipė dėmesį į Primakov
ko jokia civilizuota šalis neleis B. Jelcin yra jau seniai iš tautų santykiai yra normalūs.
patarimus ir paskyrė jį Rusijos
tų. Rusijoje jokia demokratija, demokratizavimo proceso išėjęs. Buvo domėtasi, kaip tautinės
Oportnnistinė Kremliaus
užsienio reikalų ministru.
tik beteisiškumas, chaosas. Taip, ar B. Jelcin laimės birželio mažumos moka valstybines
politika
Kaukazo kare žuvo dešimtys mėn. balsavimą — tai tikrai kalbas šalyse, kuriose gyvena.
Gruodžio mėnesį rinkimuose
Paaiškėjo, kad Lenkijos lietu
komunistams ir nacionalistams
Iš tikrųjų kaip mano politiniai tūkstančių žmonių. Teroras nepriklauso nuo Vakarų, nepai
viai lenkiškai rašo ir kalba 100
sant,
ar
lankysis
H.
Kohl,
B.
krašte
plinta.
90
procentų
žmo
laimėjus Damos rinkimus, Jelci a n a l i s t a i , P r i m a k o v o pasi
proc.,
tuo tarpu tik vos daugiau
Clinton,
J.
Major
ir
kt.
politikai
nių
yra
nuskurdinti.
Vaikai
nas dabar nori parodyti, kad jis rinkimas vadovauti užsienio
kaip
50
proc. Lietuvos lenkų
Maskvoje.
miršta,
ligoninės
neturi
vaistų.
krypsta j konservatorių puse. politikai gal pakeis tik formą,
moka
lietuviškai.
Jiems arti
Žiūrėkite,
kiek
vyriausybė
ski
Andrėj Kozyrev, Vakarams bet ne esmę. Esant silpnai Ru
Jau vieną kartą Vakarai pa mesnė yra rusų kalba.
palankus Rusijos užsienio rei sijos ekonomijai ir dar įsivėlus ria prezidento apsaugai ir sau darė klaidą, remdami Michail
kalų ministras, atsistatydino, į konfliktą su Čečėnija, Jelcinui patiems. Šalis yra pažeminta.
Pasak Lenkijos statistikos
Gorbačiov, tad dabar reikia su
nes buvo manoma, kad jis savo trūksta finansinių ir karinių at Mes esame ant sprogimo slenks
valdybos vadovo, Lenkijoje neat
kurti ilgalaikę strategiją, atsi
vedama užsienio politika gali sargų, kad galėtų susidoroti su čio. Bet turi būti riba. Reikia
liekama tautinių mažumų sta
menant,
kad Rusija ant demok
melstis,
kad
lokys,
kaip
mes
pakenkti Jelcinui. Primakov. 66 Vakarais Esant trumpam lai
t i s t i n ė apklausa, visuotinių
metų, buvęs ..Pravda" kores kui iki prezidento rinkimų, jam sakome, neprabustų. Pastovu ratinio slenksčio greitai neatsi surašymų metu tautybė ne
pondentas, akademikas, diplo trūksta laiko imtis svarbesnių mui reikia tikros demokratijos, būtų pastovumas. Jis yra nu fiksuojama, gali būti, kad dėl
matas ir buvęs užsienio žvalgy pakeitimų. Rusijos analistų kad kiekvienas turėtu lygias puolęs, nesveikas žmogus, alko šios priežasties niekas tiksliai
bos viršininkas, kaip rašo „US nuomone, Kremliaus užsienio t e i s e s ir a t s a k o m y b ę . Jei holikas. Jis jau seniai suprato, nežino, kiek lietuvių gyvena
News", manoma, padės B. Jelci politika ateinančiais mėnesiais Jelcinas būtų paklausęs mano kad jis politiškai nusibankruta Lenkijoje, o minimi skaičiai nuo
nui įgyti kai kurių konserva bus ne tiek aktyvi, kiek rea patarimo, tai šiandien Rusijoje vęs, todėl ir geria".
10 iki 30,000 žmonių.

RUSIJOS PREZIDENTO
RINKIMAMS ARTĖJANT

mą, vakarų baltus per I - IV a. žemėse ėmė kurtis jau VIII a.
gotų-gepidų migraciją Gotlan viduryje. Algirdas Matulevičius
diečiai ir vikingai kuršiu studijoje „Prūsai, lietuviai.

LIETUVININKŲ KRAŠTAS
IR LIETUVININKŲ ŽODIS
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Dr. ALGIRDAS MATULEVIČIUS
Mažosios Lietuvos reikalų t a r y b o s vicepirmininkas

Graži Mažosios Lietuvos gam
ta su Ramintos (Romintės) giria,
romovėmis, piliakalniais, Sem
bos kalvomis ir gintaro kasyk
lomis Palvininkuose, stačiais
pajūrio krantais ir šiaurės Švei
carija Kuršių Nerija, upėmis
Auksine, Įsra, Alna, Deimena,
Priegliumi, pagaliau Mažąją ir
Didžiąją Lietuvą jungiančiu Ne
munu su Šešupe. Gausūs gand
ralizdžiai ant bažnyčių, pilių
griuvėsių, bokštų, namų ir net
gi telefono stulpų, t a r y t u m sau
gantys senųjų gyventojų pali
kimą. Kaip rašo senojo baltų ti
kėjimo žinovas Jonas Trinkū
nas, „pagal senųjų prūsų įsiti
kinimą egzistuoja mirusiųjų
gentainių šalis Prusa", „žmonių
ir jų sukurtų kultūrų praeitis
turi savybę atsigauti ir prisikel
ti tiesiog iš dulkių", „išlieka

gyvenimo būdas, pasaulėjauta,
o svarbiausia — žemė, jos dva
sia", nors ir atsisakoma savojo
tikėjimo, kalbos — svarbiausių
tautiškumo dalykų. Lietuvinin
kai „išsaugojo savo kalbą, pa
pročius. lietuvišką gyvenimo
būdą, pasaulėjautą ir sukūrė
savitą kultūrą, kuri gaivinamai
veikė ir salia esančios Didžiosios
Lietuvos kultūrą". Dr Rimvy
das Kunskas aptaria Pamario ir
Nemuno deltos kraštovaizdžių
raidą, Nemuno ir Priegliaus
upių sąsajas f taip ir didžialietuvių-mažlietuvių teritorija etniš
kai yra vientisas arealas!), Jū
ratė Balevičienė — Klaipėdos
srities florą ir augaliją.
Klaipėdietis archeologas Vla
das Žulkus tiria kuršių žemes ir
jų gyventojus, kurių ir žemaičių
materialines kultūros b< ndru-
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Viščiukas, kartą išsiritęs iš
kiaušinio, niekuomet negali
grįžti atgal į lukštą, nors ir la»
bai norėtų. Daug kam būtų mie
la atsukti laiko ratukus ir su
grįžti į praeitį, kurioje jautėsi
saugiau, turėjo daugiau galios
ar populiarumo, bet ta praeitis
— labai baukštus paukštis —
kartą pasprukęs, niekad nesu
grąžinamas.
Ši taisyklė galbūt ryškiausiai
pasirodo politikoje. Kartą susi
laukęs žmonių nepasitikėjimo ir
praradęs savo poziciją, buvęs
valstybininkas, ar šiaip įta
kingas politikas, beveik niekad
neįstengia vėl turėti įtakos tau
tos gyvenimui. Tačiau daugelis
mėgina, vis tikėdamiesi, kad gal
situacija pasikeitė ir pavyks įsi
sprausti į valdžią.
Viena tokia tragikomedija
šiuo metu vaidinama Rusijoje.
Mes, be abejo, tebeprisimename
Michail Gorbačiovą, ne tik kaip
„glastnost" (politinio atvirumo)
ir „perestroikos" (ekonominių
reformų) autorių, bet taip pat
kaip Sausio 13-tosios įvykių
kaltininką. J u k Gorbačiovas
buvo tas, kuris atkišo, bent 70
metų aklinai uždarytą, komu
nistinės sistemos butelį ir palei
do jame kalėjusį laisvės „džiną",
tikėdamasis jį pajungti savo no
rams ir didesnei politinei galiai
ir galbūt ilgainiui pakelti Sovie
tų Sąjungoje gyvenimo lygį, ne
atsisakant komunistinės doktri
nos bei imperialistinių tikslų.
Už dalinį varžtų atleidimą, ne
tik rusų tauta, bet ir kitos,
okupacinėmis grandinėmis
supančiotos, sovietijos respub
likos turėjo jausti Gorbačiovui
didelę padėką ir lojalumą.

Deja, bandymas nepasisekė.
Gorbačiovo paleistas „džinas"
pusiaukelėje nesustojo: paverg
tosios tautos viena po kitos — su
mūsų tėvyne priekyje — reikala
vo visiškos laisvės ir nepriklau
somybės. Michail Gorbačiovo
pastangos užgniaužti tuos lais
vės siekius žinomos ir lietu
viams, ir pasauliui. Prisiminus,
kad anuomet sovietai tebeturėjo
visišką galią imtis bet kokių
priemonių prieš laisvės sie
kiančias satelitines respubli
kas, Lietuvos (ir kitų) kraštų ne
priklausomybė šiandien atrodo
kaip dar didesnis stebuklas, juo
labiau, kad Gorbačiovas turėjo
tvirtą vakariečių, ypač JAV,
užnugarį. Jis buvo — ir tebėra
— gerbiamas, kaip dvidešimto
jo amžiaus pabaigos herojus,
savo drąsiomis reformomis su
žlugdęs sovietų imperiją.
Tačiau nuo 1991 m. rugpjūčio
mėnesį įvykusio pučo, ypač kai
po kelių mėnesių Kremliuje įsi-
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vokiečiai ir lenkai Prūsijoje" 18,000 km ) ir jos pietinę
n u s t a t ė Mažosios Lietuvos ribą. Ji maždaug sutampa su
dabartinės Kaliningrado srities
X V I - X V I I I a. plotą (17,000
— Lenkijos siena, be to, Maža
jai Lietuvai dar priklausė Gel
dapės apylinkės dab. Lenkijoje
ir Klaipėdos kraštas. Skalviai ir
nadruviai nebuvo prūsai, lietu
vininkai yra autochtonai, o ne
po karų dykroje apsigyvenę
lietuviai kolonistai iš Didžiosios
Lietuvos, kaip po I pasaulinio ka
ro ėmė teigti kai kurie vokiečių
mokslininkai (vad. Mortensenų
dykros ir kolonizacijos teorija).
A Matulevičius pateikė lietuvi
ninkų etninės grupės Prusoje
susidarymo koncepciją kaip
etnoteritorinio bendrumo pa
grindu baltų konsolidavimąsi
lietuvių tautos susidarymo pro
cese Vokiečių valdomoje Prūsi
joje hercogystėje 'kunigaikštys
tėje. 1525 1701 m), vėliau ka
ralysU-je U701 1918) Mažosios
Lietuvos dalis Lietuvos departa
mentas 'jejo ir lenkiškoji Mozūnja» sudarė tarsi atskirą vals
tybėle su skirtingo etnoso gy
ventojais. Nagrinėjami ir tokie
klausimai demografiniai proce

Tiltus per Nemuną Tilieje

m

Suskilusio lukšto
trauka
tvirtino Boris Jelcin, kuri Gor
bačiovas, būdamas komunistų
partijos vadu, buvo patalines i i
politbiuro vadovybės, „pere
stroikos tėvas", galima sakyti,
nuslinko į užfronte ir retokai
tepasireiškė Rusijos politiniame
gyvenime. Pasinaudodamas ne
nykstančiu populiarumu Vaka
ruose, jis dažnai važinėjo i
užsieni su paskaitomis (gau
damas iki 100,000 dol. ui vizi
tą!), platino savo knygas ir
stengėsi per daug nesimaiiyti
viešumoje. Pačioje Rusįjoje Gor
bačiovas populiarus nebuvo.
Aršieji komunistai jį kaltino
Sovietų Sąjungos — ir tuo pačiu
partijos — sunaikinimu, eiliniai
rusai — už sujauktą ekonomiją,
už Rusijos prestižo praradimą
pasaulyje. Galbūt tik apytikriai
1 proc. rusų tautos apie Gor
bačiovą yra neblogos nuomonės,
bet jis, atrodo, dar vis neat
sisako minties grįžti j Kremlių
ir būsimuose rinkimuose i i t e n
išgyvendinti Jelciną.
Kovo pradžioje vėl pasklido
žinia, kad Gorbačiovas ruošiasi
oficialiai paskelbti savo kandi
datūrą į prezidentus. Du šiol tos
vietos pasisakė sieksią daugiau
kaip 40 kandidatų, tarp kurių
ryškesnieji yra komunistų parti
jos vadas Ziuganov, ultranacionalistas Žirinovskis, liberalų —
Jevlinsky ir, žinoma, Jelcin.
Kad patektų į kandidatų sąra
šus, pateiktus balsuotojams bir
želio 16 d., jie visi turi surinkti
po 1 milijoną parašų. Gorbačio
vas įsitikinės, kad jam t a i
nesunkiai pavyks, nors oficialiai
dar nėra paskelbęs savo kandi
datūras. (Š.m. kovo 2 d. jis
šventė savo 65-tąjį gimtadieni,
bet laikosi kur kas geriau, kaip
Boris Jelcin, kurio sveikata yra
pašlijusi). Sunku p a s a k y t i ,
kokias programas Rusijoje Gor
bačiovas stengtųsi įgyvendinti,
jeigu būtų išrinktas prezidentu.
Apie tai jis kol kas nekalba.
Atrodo, kad jo pagrindinis tiks
las vėl atsidurti prie valstybės
vairo ir pasalinti i i tos vietos
dabartinį prezidentą. Kitaip
sakant, didžioji trauka grįžti į
„suskilusį lukštą" yra s e n ų
sąskaitų su Jelcinu suvedimas.
Pagal žurnalistų apklausinė
jimus, rusai Gorbačiovą laiko
pačiu neveiksmingiausiu poli
tiku ir valstybės vadu, net pras
tesniu už paskutinį senosios
Rusijos carą, o komunistai,
kurie vėl jaučia galimybe grįžti
i valdžią, Gorbačiovą vadina tie
siog tėvynės išdaviku.
Michail Gorbačiovui vargiai*
yra galimybių vėl atsidurti val
džios viršūnėje.
sai Mažojoje Lietuvoje, Mocurijoje ir kitose Prūsijos provinci
jose bei srityse; ar gali mažuma
(vokiečiai) asimiliuoti daugumą
(prūsus)?; kaip XVIII a I pusės
didžioji vokiškoji kolonizacija
paveikė lietuvių ir mozūrų (len
kų) gyvenimo būdą, kaip kon
frontavo ir sąveikavo prūsų ir
lenkų, vokiečių ir lietuvininkų,
vokiečių ir lenkų etnosai; kul
tūrų integracijos ir gyventojų
asimiliacijos problemos; dėl ko
Mažoji Lietuva, kaip ir visa
baltiškoji Prūsą kultūra ir eko
nomika aplenkė Didžiąją Lietu
vą? Kitame straipsnyje A. Ma
tulevičius, remdamasis ypač
vertingais šaltiniais, nagrinėja
Tilžės apskrities gyventojų tau
tinę sudėti, jų pavardes pri«i 3
amžius (iki didžiojo maro 1709
-1711 m. ir kolonizacijos) ir da
ro išvadą, kad apskrityje sura
šytų turinčių ūkius valstiečių
absoliuti dauguma — 98 • 99%
— lietuviškomis pavardėmis.
Panašiai ir gretimose apskrity
se
(Bus daugiau)

išlydėjo giedodamas „Lietuva būsena, po kurios pasveiksta Miklas. Šiek tiek palietes Nepri- f
brangi", — muz. J. Naujalio, ma. Kalėjimų nualinta tauta, aš klausomybės akto paskelbimą ir
tikiu, tikrai pasveiks". Kalbėjo to akto originalo iki šiai dienai
žodž. Maironio.
Po pamaldų, visi skubėjo į apie Vilniaus magiją, kvietė at nežinomą likimą, t a i p p a t
K u l t ū r o s Židinį, k u r i a m e vykti ir jame pasisvečiuoti. apžvelgęs džiaugsmą Kovo 11
minėjimas buvo tęsiamas. 3:30 Kalbą baigė linkėdamas tikėji atstatant Lietuvos nepriklau
REAL ESTATE
MISCELLANEOUS
TELKINIO
RENGINIAI
vai. p.p., minėjimą pradėjo LB, mo, stiprybės, ištvermės ir vil somybę, jis kalbėjo apie dabar
WORCESTER, MA
tines
Lietuvos
problemas.
Palie
Kovo 31 d. — Skautų ir NY apygardos pirmininkė Lai ties.
ELEKTROS
skaučių
tradicine Kaziuko mu ma Sileikytė-Hood, pasveiki
Akademinę minėjimo dalį už tė krašto politinės padėties
ŠVENTĖME
GREIT
nestabilumą, nuolatinę grėsmę
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
gė
Maironio
Parko
patalpo
sklendė
naujai
atgimęs,
lie
nusi
gausiai
į
minėjimą
susirin
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Turiu CNcagos miesto leidimą. Dir
iš
Rusijos,
naudojant
koridorių
PARDUODA
se. Pradžia 12 vai. vidudie kusius, savo trumpą žodį už tuvių tautinių šokių ansamblis
ŠVENTE
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
sklendė sakydama: „... Lietuvo „Tryptinis". „Tryptinio" šokėjai per Lietuvos teritoriją į rusų
nyje.
tuotai ir sąžiningai
B a l a n d ž i o 21 d. — Sol. je jūs laimėtoje, mes čia iš pašoko keturis šokius. Ansamb armijos tvirtovę Karaliaučiaus
Lietuvos valstybes įkūrimo
31S-77S-3313
srityje. Užsiminė ir apie dabar
K L A U D I J U S PUMPUTIS
RE/MAX
745 metu. Lietuvos Nepriklau Violetos Rakauskaitės estradi tesėjome. Dirbkime k a r t u dėl liui vadovauja Aldona Marijo- tinę finansinę krizę, ekonominį
šienė.
somybes atkūrimo 78 metų ir nių dainų koncertas 3 vai. p.p. Lietuvos".
REALTORS
nuosmukį, užsieniečių baimę
Po pertraukos koncertinę pro
Įnešus vėliavas, sugiedojus
antrojo atkūrimo šešerių metų Maironio Parke. Rengia Dr.
(312) 586-5959
AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS,
investuoti į Lietuvą.
IR GYVYBES DRAUDMIAS.
-ukakčiu minėjimas, rengtas Vinco Kudirkos šaulių kuopa. JAV ir Lietuvos himnus, pager gramos dalį (per du išėjimus)
(706) 425-7161
K. Miklo kalba, pasakyta lie
Agentas Frank Zapobs ir Ori. Mgr.
G e g u ž ė s 19 d. — Madų bus žuvusius už Lietuvos laisvę, atliko solistė Marytė Bizinkaus\Vorcesterio Lietuvių organiza
Auksė S. Kana kalba lietuviškai
cijų tarybos. įvyko vasario 18 paroda 2 vai. p.p. Maironio invokaciją sukalbėjo kun. Pran kaitė ir pianistė Dalia Sakaitė. tuviškai ir sutrumpintai anglų
FRANK ZAPOUS
kalba,
trukusi
daugiau
30
mi
RIMAS L STANKUS
Parko
žemutinėje
salėje.
Rengia
Solistė
M.
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Tat
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424-S654
akompanuojama
pianistės
D.
Perskaičius J A V prezidento,
Aušros Vartų parapijos bažny
(312) 5S1-SS54
Oficialią dalį baigiant, progra
Birželio 9 d. — Tragiškųjų NY valstijos gubernatoriaus ir Sakaitės, padainavo vienuolika
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Mišias koncelebravo vyskupas
J K S COMSTRUCnON
• Nuosavybių įkainavimai valiui
resyvios
doktrinos
Baltijos
kraš
tarė Lietuvos generalinis kon toriaus Franz Listo kūrinius.
aukziliaras George Rueger. Sa valdyba.
„Shingte" stogai ir visų rūšių
• Perkame Ir parduodame namus
tuose,
dėl
Rusijos
militarinių
Programa buvo pernelyg iš
sulas dr. Petras Anusas.
vo pamoksle vyskupas iškėlė
apkalimai (skling): medžio, alu*
• Apartmentus ir žeme,
pajėgų
koncentravimo
Kara
tęsta,
todėl
ir
nesusilaukė
SUSIRGO P A R A P I J O S
Pagrindinis kalbėtojas, Vil
lietuviu tautos heroiškumą 50
miniaus ir kt. Turiu darbo
• Pensininkams nuolaidi
liaučiaus srityje, dėl šios srities
KLEBONAS
niaus miesto meras Alius Vidū- deramo klausytojų įvertinimo.
draudimą. R. Jankauskas,.
metų ktvojant su okupantais už
Programą pravedė Aleksan demilitarizacijos, dėl Lietuvai
Vasario 12 d. staiga susirgo nas kalbėjo: „Lietuva, 50 metų
teL 70^860-3658.
tautos i tikėjimo laisve. Ypač
dras
Maldutis, o sceną ir salę de priėmimo į NATO ir dėl ekono
išryški.
1991 m. sausio Šv. Kazimiero parapijos klebo praleidusi labai dideliame kalė
minės pagalbos Lietuvai. Ši re
13-tosios nakti. k a i Vilniuje gi nas kun. Vincentas Parulis, jime, prieš šešerius metus, kovo koravo Ramutė Česnavičienė.
zoliucija
bus nusiųsta prezi
Visiems, prie šio minėjimo
nant Televizijos bokštą ir MIC. Paguldytas University of 11 d., į pasaulio istoriją įrašė
MOV1NG—KRAUSTYMAS
dentui
Clintonui,
Connecticut
Parlamentą dalyvavo tūkstan Massachusetts Medical Center. naują puslapį. Nedidutė Lietu rengimo prisidėjusiems ir į
Profesionalus patarnavimas
valstijos senatoriams ir vietos
HELP WANTED
čiai lietuvių ir keturiolika jų Parapijiečiai linki sveikatos ir va, p a r e i š k u s i kategorišką minėjimą atsilankiusiems, pa
prieinamomis hajnornii,
Kongreso atstovams, ir Rusijos
dėką
r
e
i
k
š
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a
m
a
s
minėjimą
jums patogiu laiku. DraurJmss
pasilikti
Sovietų
paaukojo savo gyvybes. Kartu prie linkėjimų jungia maldas. nenorą
Federacijos prezidentui Boris
flaratuotas. Kreiptis:
Sąjungoje, pajudino didžiulę uždarė Tautos fondo valdybos
su vyskupu šv. Mišias konceleJelcinui. L. Balsiui pasiūlius šią
pirmininkas
Jonas
Vilgalys
Gediminas:
teL 3 1 2 4 2 5 4 3 3 1
komunistų imperiją. Ta diena,
b ; ' " o šios parapijos klebonas N E W Y O R K , N Y
A nesiimsiu, i Ce.
rezoliuciją, publika garsiu plo
a
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s
i
s
v
e
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k
i
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s
žodžiais:
Washington, D C. bsssd, looking for
tai buvusios Sovietų Sąjungos,
kun. Alfonsas Volungis, Šv. Ka
jimu
ją
priėmė.
nvorker: lawn moving A yard work. Fre»
pakeitusios pavadinimą, bet „Vardan tos, Lietuvos, vienybė
V A S A R I O 16-toji
zimiero parapijos pagalbininkas
piace to Kva w*h one rcometa. $6mr
težydi".
Meninėje
dalyje
buvo
dek
kun. Jonas Petrauskas, MIC.
Minint Lietuvos nepriklau nepakeitusios troškimą valdyti
lamacijos
ir
oktetas.
Kristina
didelę
pasaulio
dalį,
pabaigos
Aukojimo dovanas nešė Liucija somybės 78 metų atstatymo ir
Sklandžiai praėjusį minėjimą
M2-244-OT3
Savickaitė ir Stephen Walinsky, 745 metų valstybingumo sukak pradžia... Dideliam laisvėjimo, rengė LB NY apygardos valdy Danytė ir Agnė SiaurusevičiūIEŠKO DARBO
Jr. Giedojo parapijos chorelis, tis, siaučiant didžiulei sniego t a u t o s a t b u d i m o ir tautos ba, Tautos fondas ir Amerikos tė padeklamavo porą patriotinių
eilėraščių, o vyrų oktetas, akor
vadovaujamas muz. Olgos Ker- pūgai, priėmimas (su pakvieti p a k i l i m o d a r b u i vadovavo lietuvių tarybos NY skyrius.
atarta padėti vyr. amžiaus mošytės. Organizacijos dalyvavo su mais) įvyko penktadieni, vasa L i e t u v o s š v i e s u o l i s prof.
P . P a l y s deonu akompanuojant iš Hart
tenai, naudojančiai invaMo vežimėlį, pa
fordo atvykusiam E d v a r d u i
ruosti maistą, atlikt namų ruošą ir gyventi
vėliavomis. Eisenai į bažnyčią rio 16 d., Jungtinėse Tautose. Į Vytautas Landsbergis (ploji
Radijonovui, padainavo n e t sep prie vaikų, ligonių, senelių arba gaji kartu. Laisva diena antrd. $560 į msn.
vadovavo lietuviai karo ve priėmimą atsilankė arti 50 J T mai). Net 50 metų kalėjimo,
WATERBURY, CT
tynias dainas. Oktete dainavo padėti namų ruošoje. (Sumani virėja) Skambinti tarp 2 Ir f v. ••#- M.
tautos neatbukino, neapkurti
teranai.
atstovaujančių valstybių ats
Juozas Kazlauskas, P a u l i u s Kreiptis tei. 312-284-7S74.
LIETUVOS
Po pamaldų visi dalyviai turė tovai, 11 generalinių konsulų ir no, neapakino, tik todėl, kad
Kuras, Albertas Melnikas,
NEPRIKLAUSOMYBĖS
jo nors trumpą progą paben gražus būrys lietuvių visuome tauta turėjo kuo gaivintis...TauAntanas ir Jonas Paliuliai, Vy
tiečiai
gyveną
Amerikoje,
Di
MINĖJIMAS
drauti su vyskupu parapijos nės.
tas Petruškevičius ir broliai iš
džiosios
valstybės
priglausti
ir
salėje prie Lietuvos Vyčių
Priėmimą ruošė Lietuvos am
FORREHT
Hartfordo — Alfonsas ir Vytau
įvaikinti,
mums,
buvusiems
rle,kuri galėtų HvirtvsJgj ir padėt narnų
Lietuvos
Nepriklausomybės
l!6-tos kuopos suruoštos ka basadorius Jungtinėse Tautose
tas
Zdaniai.
ruošoje 90 m. vyrui, nepajėgi anfiam to
Lietuvoje,
savo
tikėjimu
ir
paskelbimo
minėjimą
Watervutės.
dr. Oskaras Jusys ir Lietuvos
pasidaryti. Del atlyginimo susitarsim.
Baigiant minėjimą buvo pra 2 bedrm. garden apt. New apviltimi, buvo begalo svarbūs. bury, Connecticut, Lietuvių
Skambinti į Rockferd, I k , tei.
Maironio Parko didžiojoje sa g e n e r a l i n i s k o n s u l a s N e w
Kiekviena žinelė apie juos, kad Bendruomenės Waterbury apy nešta, kad aukų buvo surinkta:
pliances; heated. No pets. Vic.
BIS-tes-asa. Kalbėt lietuviškai.
lėje 3 vai. p.p. vyko tolimesnis Yorke, dr. Petras Anusas.
ir labai švelniai pateikta, buvo linkės valdyba rengė sekmadie Lietuvių Bendruomenei — 2015 57 ir St. Louis.
minėtų sukakčių minėjimas. Jį
New Yorko lietuviškoji visuo
mums brangi. Kiekvienas pike nį, vasario 18 d., po pamaldų Šv. dol., ALTui - 160 dol., Tautos
Tai. 312-778-3425
pradėjo organizacijų tarybos menė tą brangią šventę iškil
KetapaitHa NU CONCIPTS Is
tas prie Sovietų Sąjungos am Juozapo parapijos salėje. Į fondui — 150 dol.
pirm. Petras Molis lietuvių ir mingai paminėjo sekmadienį,
TMAVIL arūto darbą, teikianti garą
KKM
basados, kiekvienas Lietuvių minėjimą susirinko arti 150
anulu kalbomis pasveikindamas vasario 18 d., Kultūros Židinyje.
komisinį atlyginimą, gauaiss lengvam
Bendruomenės vizitas pas at lietuvių, jų tarpe jau daug čia D A Y T O N , O H
ir privilegijas. Informacija tai.
visus susirinkusius.
Minėjimas buvo p r a d ė t a s
sakingą valstybės pareigūną, gimusių, nesuprantančių lietu
312-77* 6366, l
Sugiedoti JAV ir Lietuvos Viešpaties Atsimainymo parapi
Kadaise buvęs gana gausus
kiekvienas viešas pasirodymas viškai. Dėl to minėjimas buvo
himnai. Invokaciją sukalbėjo jos bažnyčioje, meldžiantis ir
Amerikos visuomenei — Lietu vedamas lietuvių ir anglų Daytono lietuvių telkinys yra
klebonas kun. A. Volungis. Su dėkojant Viešpačiui už suteiktą
gerokai sumažėjęs. Dar tebevei
voje buvo juntamas. Jūsų tikė kalbomis.
sikaupimo minute pagerbti visi mūsų tautai laisvę. Dailioje, lie
jimas, stiprybė, stiprino mus
Minėjimas buvo pradėtas 3 kia nemažai organizacijų, prisi
STASYS BARAS
/uv'isit'ji už Lietuvos laisvę. Pro tuvių architektų suplanuotoje ir
Lietuvoje. Nors išsklaidyti, vai. p.p. Jį atidarė šios apylin glaudusių prie Šv. Kryžiaus lie
gramai vadovavo organizacijų lietuvių dailininkų išpuoštoje
Audio kasete ir CD
kitokio mentaliteto, kitokios kės p i r m i n i n k a s A l b e r t a s tuvių R. K. parapijos. Ypač
tarybos vicepirm. R. Jakubaus bažnyčioje, chorui giedant „Lie
padėties ir pasaulio suvokimo, Melnikas, pakviesdamas minė veikli Vyčių kuopa. Visas šias
Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfonints
kas. Jis išvardino garbės sve tuviais esame mes gimę", —
esame broliai ir seserys... Kada jimo programai vesti valdybos organizacijas jungia centrinė
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KučiOnas
čius. Miesto burmistro Ray- muz. St. Šimkus, žodž. Sauernieko pasaulyje nebelieka, dar vicepirm. Liną Balsį. Invokaciją organizacija „Sąryšis". Kasmet
mond Mariano paskelbtą ir at veino, buvo atneštos ir prie alto
Audio kasetė • 10 dol. Su persiuntimu 12 dol.
lieka viltis. Vilties prezidentu perskaitė Šv. Juozapo parapijos Daytono lietuviai dalyvauja
siustą proklamaciją (jam nega riaus išrikiuotos JAV, Lietuvos
vietinėje
Tarptautinėje
mugėje,
CD -15 doi Su persiuntimu 17 dol.
pavadinome, ir tebevadiname, klebonas kun. Pranciškus Kar
lint daly vauti»perskaitė organi ir organizacijų vėliavos. Proce
prezidento rinkimų nelaimėju velis, įnešus JAV ir Lietuvos kiekvieneriais metais suruošia
Gaunamos
DRAUGE 454!? W. 63rd St Chteego, IL 60629
zacijų tarybos sekr. Danutė sijai artinantis prie altoriaus,
sį, šviesios a t m i n t i e s Stasį vėliavas, buvo sugiedoti JAV ir Vasario 16 d. minėjimus. Šie
Marcinkevičiūte. Proklamacijo skambėjo C. Sasnausko giesmė
Lozoraitį (plojimai). Lietuvoje Lietuvos himnai. Po to į sceną met šis minėjimas vasario 25
je skelbė, kad Vasario 16-toji (žodž. Maironio) „Apsaugok,
tebėra daugybė jo gerbėjų. Kaip buvo pakviestas Juozas Kaz dieną buvo pradėtas šv. Mišioskelbiama Lietuvos Nepriklau Aukščiausias".
relikviją saugo jo nuotrauką, lauskas. Jis, lydimas dviejų tau mis Šv. Kryžiaus R.K. bažnyčio
somybes diena VVorcesteryje.
Šv. Mišių auką. kartu su ki rinkimų pamfletus. Jis tiesė
tiniais drabužiais pasipuošusių je. Mišias aukojo kun. Michael
Prie miesto rotušės visą savaitę tais penkiais kunigais, aukojo
tiltą tarp atplėštųjų lietuvių ir mergaičių, perskaitė Lietuvos Holloran, parapijos administra
plevėsuos Lietuvos vėliava. Pa buvęs tos parapijos klebonas,
UTHUANIAN DIASPORA
Lietuvos. Tokia jau pionierių Nepriklausomybės paskelbimo torius. Minėjimas buvo tęsia
grindinis kalbėtojas buvo prof. dabar ten altarista. prelatas
mas
parapijos
salėje
su
gerais
r
KONIOSBERO TO CHtCAOO.
dr Vaidievutis Mantautas iš Pranas Bulovas. Jis pasakė ir dalia. Atlikus sunkiausią, vargi- aktą ir jį pasirašiusių pavardes. suneštiniais priešpiečiais ir pro
Aktas
buvo
perskaitytas
tik
Hartford. CT.
anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Raanan
patriotišką pamokslą.
nantį ir alinantį darbą, ne visagrama, kurią pravedė F r a n Pet
lietuviškai.
Mišių metu, jungtinis, Apreiš- da lemtingąją akimirką būna
kus, o atliko Gediminas Joman
Menine programos dalį atliko
Jau yra tradicija, kad kasmet tus, jaunuolis iš Lietuvos, studi
Šv. Kazimiero parapijos choras, kimo parapijos bažnytinis ir suprasti. Tai viena iš istorijos
vadovaujamas vargonininkės Viešpaties Atsimainymo parapi- klaidų. Žinojimas ateina per ve Waterbury miesto taryba iš juojąs komunikaciją SteubenStudijų dtnafrrhlkumo tgofr. ekvaytoairnasi į dbiaporos rnenOnos Valinskienės. Petronėlė jos choras, diriguojant Astai lai". Glaustu žodžiu žvilgterėjo lietuvių tarpo išrenka Vasario ville, Ohio, pranciškonų univer
tsJttetą, rsryiMnama Rylų Europos mMįpmo vartaoljo*,
Antakauskienė padeklamavo Barkauskienei, o vargonais pri į Lietuvos kūrimosi kelius, gob 16 dienai miesto garbės merą. sitete. Baigęs žada grįžti j
aiėklnams. Kaip apaiglnMsvus sava Ueotogrja, gatmė tai
eilėraštį ..Nepriklausomybę tariant Virginijui Barkauskui šius kaimynus, besitaikančius į Šiemet šiuo meru išrinktas Lietuvą ir ten dirbti katalikų
kingai sugretinti savojo taotlikurr» pa^rrndua «i Arnadtoe
atgavus".
giedojo G. Šukio Mišias — „Ka Lietuvos žemes, slaptas, sim Lietuvos Vyčių 7-tos kuopos komunikacijos srityje. Trumpoje
pirmininkas Juozas Stiklus. kalboje jis apžvelgė dabartinę
tautiškumo prtnelpaU.
Aukas rinko: Algis Glodas ir ralienės garbei". Mišių intar bolines apraiškas prisimenant
Jis ir perskaitė miesto prokla padėt) Lietuvoje. Buvo liūdnų ir
Arvydas Klimas. Aukos paskir puose, minėtas choras giedojo Vasario 16-tą okupaciniame lai
Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautaicurno
maciją, skirtą šių 78-tųjų Nepri šviesesnių gaidų. Tarp liūdės
tos pagal aukotojų pageidavimą: „Parveski, Viešpatie", — muz. kotarpyje, skubančią modernisupratimu-parauOmu. Dėmesio centr* — lietuviai etSrviei.
klausomybės paskelbimo me niųjų: žmonių apatija, nusivyli
..Dovana Lietuvai", Amerikos J. Strolios, žodž. P. Jurkaus, „O zuotis. „ S a k y k i t e , ar y r a
Apairioojama Čikaga. Pirmoji banga (Hetuviei ataMai)
tinių progai.
mas, kad Lietuva dabar yra
Lietuviu tarybai. Laisvės iždui Kristau, pasaulio Valdove", — pasaulyje t a u t a , — kalbėjo
(1867-914) — Hetuviai, daugumo)* 3ta*nsa«sĮ emigrantai,
Po to, du Connecticut valsti kitokia, negu ta, apie kurią sva
ir Lietuviu Bendruomenei. Su muz. K. Kavecko, žodž. B. Braz toliau paskaitininkas, — kuri
džionio ir „Malda už tėvyne", — būtų pastačiusi paminklą kont jos atstovai — Tom Conway ir jojo, labai stipri mafijos ir KGB
rinkta arti 2.000 dol.
rseriavtrrlmu. Antroji banga (1946-1962) - b* dW*ank| »
Programos vedėjas padėkojo muz. ir žodž. J. Dambrausko. rabandininkui? — Yra! — Lietu Mike Jarjura perskaitė valstijos veikla, pavojai iš Rusijos pusės,
asamblėjos sveikinimus. Po jų ir kt. Tarp šviesesniųjų: komu
visiems. Minėjimas baigtas
Aukų dovanas atnešė moterys va! O tas kontrabandininkas —
D.P. (dtsplaosd persona) - vardą. AMtoMįmmtaMrin*
buvo perskaitytas ir JAV pre nizmo bacilų neapgadinta jau
knygnešys.
Sovietų
okupantai
giesme ..Marija. Marija". Po pasipuošusios tautiniais drabu
«iaraWmast»patolafcrTra^
nesnioji ir priaugančioji karta,
minėjimo vaišintasi kavute žiais, vyrai su tautinėmis juos Kaune susprogdino lentą, kurio zidento Bill Clintono sveiki
troU banga paroms' Plrmoaloa bongoa sukurtai inaStueias
kuri kurs geresnę Lietuva. Savo
ir užkandėliais, paruoštais tomis ant pečių. Dovanos buvo: je aukso raidėmis buvo įrašytos nimas Vasario 16 šios proga.
ir kaip sukurs naujas.
Minėjmo dalyviai buvo kalbą jis paįvairino keliomis
skaučių.
vėliava. Rūpintojėlis, Tautos knygnešių pavardės. Bet jie ne
Knygą sudaro 330 pat, didalotarme*).Mnfcto UnlvsreV
supažindinti
su
jaunuolių
iš
dainomis,
kurioms
pats
prita.
o
Minėjimą rengė Worcesterio himnas, šv. Kazimiero paveiks susprogdino atminties, nesus
ty Prees of Ainarloa, Inc.. Lanham, Nsw York and landon.
Lietuvos
—
Vytautu
Kača
gitara.
Buvo
nemažai
klausi
Lietuviu organizacijų taryba. las, duona ir vynas. Aukų pras- orogdino lietuvių pagarbos kny
Karna su parsiuntimu 17 da*. atootogyv.darpridsdaldst
Didžiausią renginio darbų dalį mę apibūdino Kazimieras Vai- gai. Juo labiausiai savajai kalbai, nausku, šiuo metu studijuo mų iš publikos.
valstijos
mokaaao. Užsakymus siusti:
jančiu
JAV
Pakrančių
Apsau
vienai seniausių pasaulyje. Lie
atliko tarybos valdyba: pirm. nius.
Minėjimo metu. priimtos rezo
gos
akademijoje.
IVtr;IN Molis, vicepirm. Romas
Mišių gale sveikinimo žodį tuva dabar laiko didįjį egzami
Išnešus vėliavas, į sceną buvo liucijos bus nusiųstos i WashingJakubauskas, sekr Danutė tarė ir tos bažnyčios klebonas ną. Ten jaučiama apatija ir nu
toną. Minėjime dalyvavo ir bū
sivylimas žmonėmis pasirinku pakviestas kalbėtojas — niujor
Marcinkevičiūtė, ižd. Algis kun. James Rooney.
kietis JAV LB Tarybos narys ir relis lietuviu iš Columbus, Chil
Glodas ir narys Arvydas
Sugiedojus JAV ir Lietuvos šiems savą, o ne tautos gerovę Kauno miesto Garbes atstovas licothe ir kitų vietovių.
;
h imas.
himnus, besiskirstančius iš Krizė' Tas žodis tinka dabar New Yorko miestui Kęstutis
Dalyvis
J . M. Bažnyčios maldininkus, choras tinei Lietuvai. Krizė, tai tokia
DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 8 d.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
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APMASTYMAI IŠ
TURNIŠKIŲ
JUOZAS GAILA
Diena Lietuvos Seime

gi, ir aš indėlininkas, patikėjęs
LAI bankui keletą tūkstančių
dolerių. Tik man neaišku, iš kur
atsiras tie pinigai. Gal kartais
iš mokesčių mokėtojų kišenių,
k u r i e jokioms s a n t a u p o m s
bankuose lėšų neturėjo?

LAIŠKAI
KAS LIETUVIŲ F O N D E
ATSTOVAUJA LB?

Man truputį gaila Vytauto
Vėl sktsbu į Seimo posėdžių
Kamanto,
kuris visada energin
salę, kur vyfee'a naujojo prem
jero ir naujojo bie*uvos banko gai atlieka visuomenines parei
valdytojo tvirtinimas. A. Kubi gas, bet vis tiek susilaukia
lius, kalbėdamas Tėvynei są kritikos iš Lietuvių fondo garbės
jungos vardu, pareiškia, kad jie pirmininko dr. Antano Razmos.
buvo ir bus opozicijoj bet kokiai Tačiau V. K a m a n t a s be reikalo
LDDP vyriausybei. Lenkų frak stengiasi pasiteisinti, atsipra
cijos seniūnas Zbignevas Sėme šinėti ir dar kitiems priekaištus
novičius — jaunas gydytojas, mesti. JAV LB Tarybos rezoliu
visai neblogai kalbantis lietu cija, kuri išsaukė tokią stiprią
viškai, ragina nepradėti rinki LF garbės pirmininko reakciją,
mų kampanijos, nes vyriausybė buvo diskutuota JAV LB Tary
negali funkcionuoti be prem bos organizacinių reikalų komi
jero. Krikščionių demokratų va sijoje, svarstyta bendroje sesijoje
das A. Saudargas aiškina frakci ir tada vienbalsiai priimta. Re
jos nusistatymą neremti šios zoliucija nieko n e k a l t i n a , LF
v y r i a u s y b ė s , t a i p , k a i p ir istorijos nesiima perrašyti, bet
pereitos, bet nedaryti kliūčių, atkreipia dėmesį į esamąją pa
skiriant premjerą. Panašiai kal dėtį.
ba i r kitų frakcijų atstovai.
Be reikalo V. K a m a n t a s savo
Vyksta balsavimas, LDDP ir tiškai įžeidžia ypač darbščias
lenkų frakcijos balsais. Laury JAV LB darbuotojas, Švietimo
nas Mindaugas Stankevičius ir Socialinių reikalų tarybos pir
p a t v i r t i n t a s k a n d i d a t ū r a i į mininkes Reginą Kučienę ir Bi
premjerus, o Reinoldijus Šarki rutę Jasaitienę,pabrėždamas ne
nas — į Lietuvos banko valdy jų darbštumą ar pasiaukojimą,
tojus.
bet jų dėkingumo p a r e i š k i m u s
LF vadovybei. J u k jos ne sau
2:30 vai. po pietų esu pakvies
dirba!
tas į prezidentūrą, į valstybinių
Daugumas LF n a r i ų negali
apdovanojimų šventę. Puošni
patys LF suvažiavime dalyvauti
prezidentūros salė, kurioje net
dėl kelionės atstumų, išlaidų bei
septyniasdešimt šeši Lietuvai
senatvės negalavimų. Bet tada
nusipelnę asmenys bus apdova
LF suvažiavime sprendimus da
noti Didžiojo Lietuvos Kuni
ro keletas asmenų ir k e l e t a s jų
gaikščio Gedimino ordinais ir
draugų, gyvenančių Čikagos
medaliais. Salės pakraščiai
apylinkėse. Jie, t u r ė d a m i LF
aplipę fotografais, televizijos
narių sąrašus bei palikimų
aparatais ir sveikintojais su
įgaliojimus, tarpusavyje gali
gėlių puokštėmis. Ateina prezi
susirinkti daugumą atvažiavu
dentas. Savo kalboje jis apibū
sių į LF suvažiavimą balsų. Bet
dina žymiausius, labiausiai nu
ar taip gali ilgai veikti visuo
sipelnusius asmenis. Po t o kiek
meninė organizacija?
vienas iš apdovanojamųjų kvie
Šiandien Lietuvių fondo tary
Per garsiakalbius išgirstu, čiamas ir prezidento apdovano
kad į demonstraciją atvyko tik jamas ordinu, o grįžtantį su bos nariais yra keletą iš Čikagos
vienas Seimo narys — Kazys tinka, atėję jo gerbėjai, bučiuoja, apylinkių buvusių ir tebesančių
Bobelis — h- kviečiamas jis prie apdovanoja gėlėmis. Neaplen JAV LB Tarybos narių. Tačiau
mikrofono. Iriuosi per minią kiami ir užsienio lietuviai, juos niekas neišrinko atstovauti
arčiau laiptų ir kalbėtojų. daugiausia iš JAV. Trečiojo visai šių dienų JAV Lietuvių
Demonstrantų keli šimtai, dau laipsnio ordiną tarp kitų, gauna Bendruomenei. Tom pareigom
guma vyresnio ir senyvo, pensi Stasys Balzekas ir Bronys Rai išrinkome adv. Reginą Narušieninkų amžiaus. Stebina mane la, bet jų nėra. Ketvirtuoju ap nę. Mes galime šiandien sustip
lietuvio sugebėjimas taupyti. dovanojami: dr. Jonas Račkaus rinti JAV Lietuvių Bendruome
Juk tie žmonės prarado savo kas, Ona Mikulskienė, o penk nės balsą fondo suvažiavime.
Mes galime įrašyti JAV Lietu
santaupas rubliais. Kaip jie tuoju — Dalia Kučėnienė.
vių Bendruomenę LF balsavimo
galėjo šiuo ekonominiai sunkiu
Po apdovanojimų kviečia prie įgaliojimo kortelę ir nusiųsti
laikotarpiu, ką nors susitaupy
mikrofono, norinčius tarti žodį. '»
—^————————-~ ti? Stebina ir jų aprėdas: tiek
Ilgai kalba apdovanotas — ba
Trumpa pertrauka ir po jos moterų, tiek vyrų kailiniai, ronas Wolfgang von Stetten, laišką „Dienoje" apie sovietines
Lietuvos Respublikos preziden odiniai apsiaustai, kailinės Vokietijos Bundestago narys. statulas ant Žaliojo tilto. Pasi
to metinis pranešimas. Į posė kepurės. Dr. K. Bobelis ir aš, Išeina prie mikrofono ir Dalia keičiame keliais sakiniais, abu
džių salę įeinant prezidentui, vienplaukiai, plonais amerikie Kučėnienė. Ji labai nuolankiai pripažindami, kad demokratijo
niekas neatsistoja ir niekas tiškais apsiaustais, tikrai ne dėkoja ,,jo e k s c e l e n c i j a i " je nuomonių s k i r t u m a i visada
neploja, užimant jam įprastinę kaip atrodome. Dr. K. Bobelis prezidentui, už suteiktą garbę, iškils. įdomus žmogus tas tėvas
vietą aukštai, virš Seimo pir kalba, kad laikas į Lietuvą teigdama, kad ji ir dr. J. Stanislovas. Bolševikų kalintas,
mininko tribūnos. Man jis vi įsileisti užsienio bankus, kad Račkauskas yra tremties — vėliau kilnojamas iš parapijos j
sada savotiškai keistai atrodo, indėlininkams turi būti visi emigracijos kūdikiai ir yra parapiją, bet visur parapijiečių
sėdintis ten vienišas prie telefo pinigai. Ragina jis visus kreip dėkingi visai išeivijai už savo mėgstamas. Nuolatine skiltimi
no ir stebintis posėdžiaujančius tis į Seimo narius, o jis visomis pasiekimus. Ona Mikulskienė „Tiesoje", o d a b a r „Dienoje",
Seimo narius. Iš tikrųjų ne po išgalėmis jiems padėsiąs. Jam dėkoja visai Lietuvai už jai ginąs valdančiąją partiją, prašąs
sėdžiaujančius, bet vieni kitus, baigus kalbėti minia chorų šau suteiktą garbę ir tokį nuoširdų negriauti statulų sovietiniams
iš dešinės ir iš kairės, beužgau- kia: „Ačiū, ačiū"! Aš tyliu, bet jos darbo įvertinimą bei priėmi kariams, nes jie s u v a r ę į urvą
liojančius. Iš tolo sunku pasaky pastebiu, kad aplink stovintie mą. Nustebina išėjęs kalbėti fašistinę hidrą, maldavęs „Adolti, ar prezidentas tuo stebisi, ar ji į mane šnairuoja. Pamenu, kunigas Stanislovas, populiariai fėlį" (Adolfą Šleževičių) ne
piktinasi. Pagaliau prezidentas kaip prieš porą metų nuėjau pa žinomas, kaip tėvas Stanislovas. palūžti ir nepasitraukti... Gal
pakviečiamas į tribūną. Nusilei guosti badaujančių dėl S. Lozo Griebia jis kėdę ir bando sodin dėl to ir ordiną užsitarnavęs?
Beeidamas į P L B būstinę, su
džia jis žemyn prie mikrofono, raičio. Nekaip su tuo paguodi ti prezidentą, tardamas, kad
užsideda akinius ir skaito savo mu išėjo: kažkaip prasitariau, jam sunku žiūrėti į Algirdėlį, tinku Seimo n a r ę Viliją Alekkad ir S. Lozoraitis nebūtų
metinį pranešimą.
taip ilgai per visas ceremonijas naitę-Abramikienę. „Vėl or
Lietuvoje stebuklų padaręs. To
Nėra jo kalboje jokių staigme
bestovintį. Po to jis sušunka, dinai... ir žmogžudžiams!", taria
tik tereikėjo. Buvau apšauktas
nų, kurios sukeltų ypatingą su
kad nemirsime, pagieda keletą ji praeidama. Už poros dienų
Bobelio draugu ir vos negavau
sidomėjimą ar kontroversiją,
posmų lotyniškai, išverčia juos „Respublikos" dienrašty rašo
į kailį, šį kartą nenoriu būti
nors Seimo nariai jo klauso šiek
į lietuvių kalbą, vėl kviečia ma: „Tačiau k a s galėjo prezi
apšauktas jo nedraugu ir būti
tiek atidžiau nei vieni kitų.
Algirdėlį sėsti, vėl sušunka, dentui pašnabždėti apdovanoti
apvanotas, tad ir aš įsijungiu į
Neigiamas užsienio prekybos
kad, kaip tauta nemirsime, ir Vasario 16-osio8 proga čekistą J.
bendrą chorą: „Ačiū, ačiū, ger
Minkevičių. ( Š t a i k o k i e m s
b a l a n s a s , infliacija, t a č i a u
grįžta į savo vietą.
biamas Seimo nary, ačiū" Ką
m
edalius dalina...) davusi
truputį didėja žemės ūkio pro
sankcijas
areštuoti tuos, ku
Po visų ceremonijų einu pa
r
i
e
m
s
Vasario
16-oji buvo
sveikinti apdovanotojų. Sveiki
9
nu Dalią Kučėnienę, bet, atrodo, šventa diena Kam reikėjo dras
ji manęs nepažįsta. Ona Mikul kyti ir jo, ir tų, k u r i e nuo jo
skienė, buvusi Čiurlionio an nukentėjo, senas žaizdas?'' O
samblio kanklių orkestro vado buvusio politinio kalinio ir
ve, dabar apsigyvenusi Vilniu- dabartinio Seimo nario A. Sta|e, nudžiunga mane pamačiusi siškio išplatintame pareiškime
ir kviečia ją aplankyti. Ji prieš rašoma: „... Galima ir reikia
savaitę skambino man į Seimą atleisti aplinkybių prievartau
ir maloniai pasikalbėjome. Svei jamam suklydusiam žmogui.
kinu ir Nijolę Ščiukaitę, taip pat Tačiau koks beviltiškas ciniz
apdovanota, primindamas, kad, mas, kokia haisi n e a p y k a n t a
man gyvenant Philadelphijoje ir savo Tėvynei t u r i būti. kad
vėliau Baltimorėje, ji buvo kruviną tarnystę okupantui pa
mėgstamiausia mūsų daininin vadintum nuopelnu Lietuvai. Ir
kokia gili panieka savo valsty
Vasario 16 tosios minėjime Lo« Angeles, CA, Vilniaus meras Alis Vidūnas ke. Prisistatau tėvui Stanislo bei ir jos garbės ž e n k l a m s " .
ir Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygardos pirm Violeta Gedgaudienė vui, kaip parašęs jam atvirą

Šiandieną, Vasario 16-sios iš
vakarėse, Seime tikrai nebuvo
kada nuobodžiauti: prezidento
metinis pranešimas, Danijos
parlamentarų vizitas, naujojo
premjero ir Lietuvos Banko val
dytojo patvirtinimas, ordinų
įteikimas, na ir bankų indėli
ninkų protestas prie Seimo
rūmų.
Rytiniame posėdyje buvo svar
stomos komercinių bankų įsta
tymo pataisos. Niekas manęs
taip nepykina, kaip Seimo posė
džiai, kuriuose, kuriam nors
Seimo nariui kalbant tribūnoje,
mažai kas jo besiklauso. Taip ir
šiandieną, Seimo nariai, tai iš
kairės, tai iš dešinės, dėsto savo
samprotavimus tribūnoje, o salė
ūžia kaip bičių avilys, tik ret
karčiais Seimo pirmininkas Č.
Juršėnas, kažką kruopščiai ra
šinėjąs, suskambina varpeliu,
prašydamas tylos. Todėl ir susi
daro įspūdis, kad Seimo nariai
išeina kalbėti, ne kad paveiktų
Seimą vienu ar kitu klausimu,
bet kad klausantieji radijo, juos
girdėtų.
Sekdamas tautos išrinktųjų
pavyzdžiu, nenusėdžiu ir aš
vietoje. Sutinku Antaną Terlec
ką, kuris duoda man pluoštą
raštų. Dažniausiai tie jo dalina
mi rašiniai būdavo nukreipti
prieš tuometinį premjerą A.
Šleževičių ir buvusį premjerą G.
Vagnorių. Šiandieną — net keli
lapai, kuriuose jis puola visus
tuos, kurie bando įrodinėti, kad
anais laikais Sniečkus kone
antruoju Vytautu buvęs. Pasi
sveikinu ir su Užsienio reikalų
ministru P. Gyliu. Prieš porą
diemr perdaviau jam PLB pirai.
Br. Nainio laišką dėl konsulato
įstaigos Čikagoje ir išeivijos
nuotaikų tuo reikalu. Šią savai
tę buvome porą kartų susitikę
pokalbiui. Apgailestavo jis, kad
susidarė tokia politizuota padė
tis, tikino, kad mielai paliksiąs
V. Kleizą tarnybiniu konsulu,
jei-pastarasis gaus leidimą iš
JAV Valstybės departamento
juo būti, neatsisakydamas JAV
pilietybės.

dukcija. Sunki energetikos pa
dėtis, bankų krizė, piktnau
džiaujantys teisėjai, didėjantys
nusikaltimai. Sėkmingi krašto
apsaugos sistemos tarptautiniai
ryšiai, bet maža gerų permainų
kasdieniniame kariuomenės gy
venime. Ateity jis mato Lietuvą
vieningoje Europoje, tačiau to
kios Europos piliečiais turime
tapti, o iki šiol yra per mažai
padaryta. Tam reikia mūsų visų
pastangų.
Po metinio pranešimo skubu
iš Seimo posėdžių salės, nes
lauke vyksta bankuose praradu
siųjų pinigus indėlininkų de
monstracija. Prie Seimo rūmų
stovi aprūdijęs autobusas, pil
nas nuo šalčio prisiglaudusių
policininkų, atvykusių saugoti
Seimo. Indėlininkai, kurių ge
roka minia susirinkusi prie
gretimai esančios Mažvydo bib
liotekos laiptų, klausosi demon
stracijos organizatorių ugningų
kalbų. Artėdamas prie jų ir sli
dinėdamas stora ledo danga pa
dengtu grindiniu, pastebiu tris
policininkus: du vyrukus ir mer
giną. Abu vyrukai susitraukę
nuo šalčio, bet mergina stovi
tiesi, tarsi nepabūgusi šalčio. Ji
man tokia graži, nuo šalčio
įraudusiais skruostais, kažką
aiškinanti savo partneriams.
Jai bekalbant ir bekraipant
galvą, žiba a u s y s e didoki
auskarai — savotiškas kontras
t a s neišvaizdingai policijos
uniformai. Jei būčiau jaunesnis,
tikrai iškrėsčiau kokį pokštą,
kad būčiau jos suimtas...

savo įgaliojimo kortelę JAV LB
krašto valdybos pirmininkei,
adv. Reginai Narušienei (213
VVest L a k e Shore Drive, Cary.
Illinois 60013).
Vytas Maciūnas
Philadelphia, PA
KAZIUKO MUGĖ AR
„ C H A R L E Y S FAIR"?
Šiais metais tradicinėje
s k a u t ų mugėje suvažiavo ypač
gausus žmonių būrys. Tai rodo,
kad nuo 1959 metų be pertrau
kos rengiamai Kaziuko mugei
nemažėja susidomėjimas ir mu
gių reikšmė lietuviškoje bend
ruomenėje. 38 metų trukmėje
daug k a s pasikeitė. Yra page
rėjimų, bet matyti ir nemalonių
apraiškų. Šį kartą puikią muges
nuotaiką sugadino, kai lietu
viškai prekės kainos paklausus,
gražia l i e t u v i š k a s k a u t i š k a
uniforma pasipuošusią prekys
talį aptarnaujančią skautuke,
atsakymas buvo gautas anglų
k a l b a . G r e t i m a i stovinčios
vadovės į tai visai nereagavo.
S u p r a n t a n t gyvenimo aplin
ka, sunku tikėtis, kad jaunimas
savo tarpe nevartotų jiems leng
vesnio komunikacijos būdo, bet,
kreipiantis lietuviškai, norėtųsi
išgirsti tokį p a t atsakymą.
Skautų vadovai turėtų budėti
lietuvių kalbos sargyboje. Gražų
pavyzdį rodo skautai akademi
kai, jau daug metų mugėje sėk
mingai platindami gausią lie
tuvišką, v a i k a m s taikomą, lite
ratūrą. Skaitant lietuvišką kny
gą, jaunuolis praplės savo žo
dyną.
Viktoras Kučas
Lockport, IL
UŽMIRŠTAS ŠEŠTADIENIS
J a u porą savaičių skaitome
kvietimus atvykti į PLC ir
paremti jauno teisininko L.
Kelečiaus kandidatūrą į teisė
jus. Teko dalyvauti ir nustebti
mūsų publikos pasyvumu, ypač
vyresnės kartos, kuri mėgsta
kaltinti jaunąją kartą nedaly
vavimu lietuviškoje veikloje.
Šeštadienį į Kelečiaus kvietimą
atvykti vyresnės kartos asmenis
galima buvo suskaičiuoti vienos
rankos pirštais. Argi taip pri
sidėsime prie jo pastangų lai
mėti rinkimų dieną? Toks abe
jingumas yra nepateisinamas,
atsimenant dažnus nusiskun
dimus apie mūsų kuklią repre
zentaciją politiniuose organuose
savo valstijose ar net VVashingtone. Prieš mūsų atvykimą jau,
atrodo, turėjome du teisėjus, kai
lietuviškų balsuotojų buvo ma
žiau, negu dabar. Dabar ateina
proga per būsimus miesto rin-
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Dešiniosios partijos į koalici
ją eis po rinkimu, tai yra visuo
met akcentuojama. 0 kad į rin
kimus einama atskirais sąra
šais — tai rimtai apgalvotas ir
logiškas žingsnis, duodantis
dešiniesiems daugiau galimybių
laimėti vietų Seime, tuo pačiu
suteikiant progą žmonėms rink
tis geriausius kandidatus iš
dešiniųjų partijų bloko.
Tačiau yra liūdna tiesa, nuo
kurios nepabėgsime. Nieko ne
nustebinsime sakydami, kad
Lietuvoje vis tik yra labai daug
neinformuotų žmonių, kurie, de
ja, teigia: ..Jų sąraše yra Lands
bergis ir Vagnorius. Ne, už tuos
tai nebalsuosiu! Kitas, patikė
kit, yra nepatenkintas, kodėl
sąrašuose pas krikščionis demo
kratus yra Svarinskas ar Bogu
šis... Tokia jau realybė, tad
atskirų sąrašų sudarymas su
teikia rinkėjams daugiau gali
mybių rinktis, kas patinka, iš
dešiniųjų partijų sąrašų.
Žinoma, kuriasi ir naujos par
tijos, kurios tikrai rinkėjams
nieko gero neduos, tačiau tai jau
atskira tema.Zmonems aiškina
ma, kad šios partijos kariamos
vien dėl to. kad rinkėjai labiau
išsibarstytu, suskaldytų savo
balsus, a r b a visai neitų į
rinkimus. Tai LDDP labai
paranku.
Kaltinimai skaldymuisi, gre
tų silpninimu yra ne visuomet
apgalvoti ir pagristi. Dešiniosios
jėgos pastoviai budi ir sieks vi
sais įmanomais būdais elimi
nuoti iš Lietuvos gyvenimo
(Dieve duok, visiems laikams!)
„kompetentingųjų" — korupci
joje mirkstančią LDDP.

kimus padėti j a u n a m kandida
tui prasiveržti. Mūsų apsilei
dimas būtų apgailėtinas. Proga
turi būti išnaudota, balsuojant
už Kelečių ir. aišku, už Durbin
Be abejo, apie rinkimus Lie
tuvoje dar bus daug rašyta, bet,
jeigu mūsų reakcija bus panaši
į dabartinę, tai pamirškime apie
visokius komentarus ir kaltini
mus Lietuvos adresu.
Edmundas Ringus
Evergreen Park. IL
AR TIKRAI SKALDOSI?
Išeivijos spaudoje dažnokai
tenka rasti teigimų, o Lietuvo
je įvairiuose pokalbiuose, disku
sijose aiškintis, esą dešiniosios
partijos skaidosi, riejasi tarp
savęs, nepasidalina esama ar bū
sima valdžia, tuo palengvindamos išsilaikyti ciniškiausiai
visų laikų Lietuvos partijai —
LDDP.
Tokie kaltinimai, aš įsitiki
nęs, yra nepagrįsti. Man būnant
Lietuvoje, nemažai teko daly
vauti tiesiogėse rinkimų kam
panijose, įvairiose konferenci
jose, seminaruose, minėjimuose
ar šiaip Krikščionių demokratų
bei konservatorių renginiuose,
bet neteko pastebėti, kad deši
niosios partijos t a r p savęs
rietųsi. Kaip tik atvirkščiai:
visuomet garbingose vietose bū
davo giminingų dešiniųjų parti
jų atstovai ir vadai, visuomet jų
nuomonių buvo klausomasi, rei
kalai sprendžiami su tikru
supratimu, pagarba ir dėmesiu.
Priekaištaujama ir čia, ir
Lietuvoje, kodėl partijos (gimi
ningosios) eina į rinkimus at
skirais sąrašais, užuot susi
jungusios į bendrus sąrašus.

Ervinas Peteraitis
Chicago, IL

A.tA.
BRONIUI ANICETUI PALIULIUI
mirus, velionio žmonai IRENAI PALIULIENEI,
mielai j a u n y s t ė s dienų draugei, sūnui PETRUI su
šeima, broliams - JONUI, JUOZUI. KAZIMIERUI,
ANTANUI su šeimomis, giliame liūdesyje pasilikus,
reiškiame gilią užuojautą.
Buvę Telšių gimnazijos draugai:
Lionė
Baltrušaitienė
Valerija ir Kostas Čepaičiai
Gabrielė ir Albinas Dzirvonai
Birutė ir Jurgis
Klečkauskai
Koste ir Zenonas Petreikiai
Irena
Smieliauskienė
Rita ir Eduardas
Slapčiai
Bronė ir Stasys
Stravinskiai
Stasys
Žilevičius

fč(\ midlcind FcdGrcil
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Sav ngs and Loan Associalion

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

MAROUETTE PARK
2567 W E S

T

4040 ARCHER AVENUE

69th STREET

(1-312) 925-7400

(1-312)254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Čikagos jaunučių ateiti
n i n k ų Partizano Daumanto-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas šj sekmadienį, kovo 10
d., vyks Ateitininkų namuose,
Lemonte. Pradžia 10:15 vai. r.
Susirinkimo mintis — „Žymie
ji Lietuvos žmonės". Taip pat
pradėsime pasiruošimus {žo
džiams, kurie bus duodami
gegužes mėn. vyksiančioje Čika
gos ateitininkų Šeimos šventėje.
Visi nariai prašomi dalyvauti.

Filosofui dr. Juozui Girniui
prisiminti popietė Čikagoje
ruošiama š.m. balandžio 14 d.
Numatoma: 3 v.p.p. šv. Mišios
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po Mi
šių akademija ir muzikinė bei
meninė programa Jaunimo cent
ro didž. salėje. Rengia Ateitinin
kų federacija ir Čikagos LFB
sambūris. Š.m. kovo 6 d. „Drau
ge" išspausdintame Čikagos
renginių kalendoriuje, įsibrovus
korektūros klaidai, neteisingai
išspausdinta filosofo pavardė.
„Draugo" koncertas, kuria Atsiprašome.
me programą atliks svečiai iš
Kanados. Toronto „Gintaro" an
Lietuvos vyčių 112 k u o p a
samblio jaunimo grupė, vyks
ruošia
cepelinų pietus sekma
Jaunimo centre šeštadienį, kovo
dienį,
kovo
24 d., 12 vai. Švč. M.
23 d. Ar jau įsigijote bilietus?
Marijos
Gimimo
parapijos salėje
'Juos galima gauti ..Seklyčioje"
'Marąuette
Parke).
Visi kviečia
ir ..Draugo" administracijoje!.
mi
skaniai
pasivaišinti,
pasi
Savo dalyvavimu koncerte pa
gerbsite jaunimą, puoselėjantį klausyti muzikos ir dalyvauti
lietuvių liaudies meną — tautinį laimėjimų paskirstyme. Rezer
šokį ir dainą, o taip pat parem- vacijas priima Julie Zakarka
site mūsų dienraštį, puoselėjan Tel. 708-425-5015. Vietą rezer
tį meilę lietuviškam žodžiui, vuoti reikia iki kovo 21 dienos.
tėvynei Lietuvai. Tikimės Jus
Rašyt. Nijolė J a n k u t ė Užumatvti koncerte!
balienė primins susirinkusiems

O. Mironaitė, Chicago. IL..
prie metinės ..Draugo" prenu
meratos pridėjo 75 dol. auką.
Esame nuoširdžiai dėkingi už
paramą!

poeto Bernardo Brazdžionio gy
venimo kelio ir poezijos būdin
gus bruožus „Popietėje su Ber
nardu Brazdžioniu" kovo 10 d.,
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo
centre. Visus kviečia „Saulutė",
Lietuvos vaikų globos būrelis.

Irena Polikaitienė teikia
informacijas ir vykdo regist
raciją (tel. 708-257-2022i norin
čių dalyvauti šeštadienį, kovo
16 d.. Ateitininkų namuose vyk
siančiame vienos dienos Gavė
nios susikaupime. Visi kviečia
mi. Susikaupimą-rekolekcijas
praves kun. K. Ambrasas, SJ.

Edvvard Seibutis, Lockport,
IL, prie „Draugo" laikraščio
prenumeratos mokesčo pridėjo
70 dol. Kiekviena ištiesta dosni
ranka yra reikalinga ir labai
brangi. Nuoširdžiai dėkojame
rėmėjui už mūsų darbų įvertini
mą ir suteiktą finansinę pagal
bą.

BALFO CICERO SKYRIAUS
METINIS SUSIRINKIMAS
įvyko sausio 28 d. Šv. Antano
parapijos salėj tuoj po lietuviškų
pamaldų Šv. Antano bažnyčioje.
Kun. dr. Kęstutis Trimakas už
aukotojus ir mirusius BALFo
narius aukojo šv. Mišias. Pasku
tinį sausio mėnesio sekmadienį
ruošti metinį susirinkimą buvo
pradėta buvusios ilgametės sky
riaus pirmininkės Onos Zailskienės ir ši tradicija pagarbiai
tęsiama iki šių dienų, susiejant
su palaimintojo arkivyskupo
Jurgio Matulaičio mirties prisi
minimas. Jis mirė 1927 m. sau
sio 27 d. Palaimintas Cicero lie
tuviams dar artimas ir tuo, kad
lankydamasis JAV, jis pašven
tino Šv. Antano bažnyčią.
Pamaldos buvo iškilmingos:
kun. K. Trimakui artinantis
prie altoriaus, choras giedojo
„Palaimintas Jurgi", o pabai
goje „Padėkos giesmę" šv. Tre
jybei už arkivyskupą palaimin
tąjį Jurgį Matulaitį. Sol. Laimu
tė Stepaitienė per aukojimą gie
dojo „Ave Verum" (Mozarto), o
komunijos metu — „Ave Maria"
(Schuberto). Choro ir solistės
giedojimui vadovavo Marius
Prapuolenis. Skaitymus atliko
Aleksas Šatas, aukas nešė Cent
ro valdybos pirmininkė Maria
Rudienė ir skyriaus valdybos
narys Antanas Zailskas, gėles
prie palaimintojo J. Matulaičio
paveikslo atnešė Česlovą Bačinskienė ir Algirdas Didžiulis.
Po pamaldų daugiau kaip 60
žmonių susirinko į parapijos
salę. Renginių vadovė Janina
Skamienė, talkinant Č. Bačinskienei, S. Didžiulienei ir U. Šabrinskienei, visus pavaišino su
muštiniais, kepiniais ir kava.
Pašnekesiams klegant, įsibė
gėjusius pokalbius nuramino
pirm. kvietimas susėsti, ir ji
pradėjo susirinkimą. Sveikino
svečius: Centro valdybos pirmi
ninkę Marią Rudienę ir inž. An
taną Rudį, sveikino visus atvy
kusius į susirinkimą. Pagarbiai
prisiminė amžinybėn išėjusius,
kurie buvo pagerbti rimties ir
susikaupimo minute — atsisto
jimu.
Į Garbės prezidiumą pakvietė

V a c l o v a s Kleiza, Lietuvos
gen. garbės konsulas, pasakys
pagrindinę kalbą Lietuvos
nepriklausomybės — Kovo
11 tosios, atstatymo minėjime,
kuris įvyks kovo 17 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Minėjimą rengia
Amerikos Lietuvių tautinės są
V'- LHrr.i. -^-Kr.ur.^u praėjusios Montesson mokyklėlių ruoštos madų parodos
jungos
valdyba. Visi kviečiami
gelerms apdovanoti rengėjai. Iš kaires: Asta Razmienė, Marius Kasniūnas
šventę
pradėti pamaldomis 11
ir Dalia Lietuvninkienė. Šįmet madų paroda vyks kovo 17 d., 12 vai., Lexing
ton House. Hickory Hills, IL. Visus maloniai kviečia atvykti. Informaciją vai. ryte Pal. Jurgio Matulaičio
teikia rezervacijas priima Terese Meiluvienė tel. 708-655-0468 arba Viktorija misijos bažnyčioje. Po pamaldų,
Siliūnienė tel. 708-257-0548.
12:30 vai. p.p., bus akademinė
ir meninė programa PLC didžio
x TRASSPAK. praneša: ..J
x A.a. Marijos Kerelienės joje salėje. Programai vadovaus
kuria pusę nakčiai sutūpusios atminimą pagerbdama, Dana Daiva Meilienė, Korp! NeoLivarnos snapus atsukusios — iš Plepys paaukojo $25 Lietuvos thuania vyr. valdybos pirminin
tos pusės ir pūs vėjas. Lietuvos našlaičiams. Reiškiame užuo kė. Nepamirškime, kad kovo
geležinkeliu eksploatacinis jautą velionės artimiesiems, o 11-toji Lietuvai yra tiek pat
linijų ilgis 1992 m. buvo 2.002 aukotojai dėkojame. „Lietuvos brangi ir svarbi, kaip vasario
km" Pinigai, siuntiniai ir ko Našlaičių globos" komitetas. 16-toji — tai mūsų tautos ryžto,
mercinės siuntos j Lietuvą.
(sk) džiaugsmo ir vilties šventė.
Maisto siuntiniai. TRANSx Rimantas ir Aldona VaitPAK. 2638 W. 69 St., Chicago.
x Amerikos lietuviai yra la
kai,
Paradise Valley, AZ globo
IL, tel. 312-436-7772.
ja našlaitį Lietuvoje. Pratęs bai geri ž m o n ė s — supranta
(sk)
dami globą sekantiems metams vargą, nelaimingų vaikų sunkų
x „Jūratės ir Kastyčio"
atsiuntė $150 — metinį globos gyvenimą Lietuvoje ir. kiek
operos spektakliai balandžio
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos i š g a l i , stengiasi ta vargą
20 d.. 7:30 vai. vakaro ir ba
Našlaičių globos" komitetas, palengvinti, aukodami Lietuvos
landžio 21 d. 3:00 vai. p.p.
$60
aukojo
2711 W. 71 St., Chicago, IL n a š l a i č i a m s :
Morton auditorijoje. 2423 S.
Veronika
Stakėnienė.
Chicago.
60629.
Austin Blvd.. Cicero, IL. Bilie
(sk) IL; $50 — Nijolė Užubalienė,
tai gaunami Seklyčioje. 2711
Chicago,IL ir Milda Matusz,
W. 71st St„ kiekvieną dieną
Delran, N J; $25 - Valerija Buinuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p..
x Akcijų, bonų bei kitų ver nys, Philadelphia. PA, Vytautas
o šeštadieniais nuo 10 vai. ryto tybių pirkime ir pardavime ir Genovaitė Musonis, Oak
iki 2 vai p.p Ten gaunami ir jums nuoširdžiai patars ir patar Lawn, IL. Vytautas ir Rūta Bra
autobusu i spektaklius bilietai. naus, duodami komiso nuolai ziūnai, Milvvaukee, WI; $15 —
Paštu bilietus galima užsisaky dą. Albinas Kurkulis, tel. dr. Edmundas ir Kristina Raz
ti, kartu siunčiant ir čeki šiuo 312-360-5530 arba jo sūnūs ir mai, Lockport, IL; $10 — An
pavadinimu ir adresu: Lithu- partneriai: Andrius Kurkulis, tanas Ragauskas, Cicero, IL,
anian Opera Co., Inc., 7013 S. tel. 312-360-5531 ir P a u l i u s Elvyra Owen, Philadelphia PA,
Califomia Ave., Chicago, IL Kurkulis, 312-360-5627, dirbą Elena Radzevičiūtė, Chicago,
60629. Bilietu kainos: parteryje su Oppenheimer & Co., Inc. IL, Gediminas Brazaitis, High
$35 ir $25, o balkone $30, $20, Chicagoje. Iš kitur skambinkite land, IN. Dėkojame! „Lietuvos
$15
veltui: tel. 1-800421-2103.
Našlaičių globos" komitetas.
(sk)
(sk)
(sk)

Centro valdybos pirm. M. Ru
dienę.
Susirinkimui pirmininkauti
pakvietė inž. Algirdą Stepaitį,
sekretoriauti — Česlovą Bačins
kienę. A. Stepaitis perskaitė
darbotvarkę, kurią susirinkimo
dalyviai priėmė plojimu. Čes
lovą Bačinskienė perskaitė 1995
m. sausio 29 d. metinio susi
rinkimo protokolą, kuris buvo
be pataisymų priimtas.
Valdybos veiklos pranešimą
atliko pirm. dr. B. Motušienė. Ji
išvardino valdybos ir Kontrolės
komisijos narius, perrinktus
1995 m. sausio 29 d. metiniam
susirinkime: Bronė Motušienė
— pirmininkė, Algirdas Didžiu
lis — vicepirm. ir iždininkas,
Česlovą Bačinskienė — sekre
torė, Juozas Mikulis — kartote
kos reikalų ved., Danutė Pareigienė ir Janina Skamienė —
renginių vadovės, Algirdas Ste
paitis ir Antanas Zailskas —
darb. ypatingiems reikalams.
Kontrolės komisiją sudaro: Ju
lius Balutis, Jonas Dekeris ir
Juozas Šabrinskas.
Kiekvienais metais Aukščiau
siasis pašaukia, ir skyrius
paskutinio „sudiev" palydi kelis
BALFo aukotojus ir darbuoto
jus. Apgailestauja labai akty
vios valdybos narės Danutės
Pareigienės atsiskyrimą, pri
mena jos visa širdimi atsida
vimą labdarybės darbams, jos
nepamirštamas pastangas per
eilę metų rudens vajaus reika
luose. Nuo praeitų metų iki da
bar mirė buvę BALFo aukotojai:
Petras Kazanauskas, Albertas
Stelingis, Pranas Tamoševičius,
Irena Pranckevičienė, Ignas Va
siliauskas, Jadvyga Dočkienė.
Serga: Stasė Grigaliūnienė, Antosė Mickuvienė, Janina Žygienė, Stella Lenzi. Jiems buvo pa
linkėta sveikatos.
Prieš rudens vajų paprastai
šaukiamas valdybos ir aukų rin
kėjų posėdis dėl pasitarimo va
jaus reikalais. Prieš metinį susi
rinkimą kviečiamas valdybos
posėdis. Mažesni reikalai tvar
komi telefono pasikalbėjimų
metu.
Skyrius talkininkavo apskri
ties gegužinės reikaluose. Rinko
laimikius: Č. Bačinskienė, S. Di
džiulienė, B. Motušienė, J. Mi
kulis ir J. Šabrinskas. Vertin
gesnių daiktų loteriją suorga
nizavo ir tvarkė Cicero skyrius.
Salėj bilietus platino Č. Bačins
kienė ir J. Skamienė, atsiskai
tymą tvarkė B. Motušienė. Šiai
loterijai vertingų dovanų davė
A. Šulaitienė ir S. Virkutienė.
Pasigėrėtinai gyvuoja Onos
Zailskienės Cicero BALFo sky
riaus pirmininkavimo metais
įsteigtas šimtininkų būrelis.
Aukos nuo 100 iki 330 dol. ir da
bar kasmet sudaro trečdalį va
jaus metu surenkamos sumos.
Vienam pasitraukus, atsiranda
kitas aukotojas, ir šimtininkų
skaičius vis sukasi apie 16 na
rių. Pirmininkė dėkojo būrelio
x Lietuvos Partizanų glo
bos fondui St. Petersburg, FL
aukojo: $ 5 0 Stasys Jokubauskas; $25 Juozas ir Aldona
Šulaičiai; po $10 Vytautas
Mažeika ir Kazys Sekmakas.
Sekmadienio pietų metu aukų
gauta $67 L.P.G. komitetas vi
siems aukotojams nuoširdžiai
dėkoja.
(sk)
x Amerikos lietuvis, ,.landscaping" kompanijos Washington. D.C. savininkas, ieško dar
bininko. Kambarys veltui,
$5 į vai. Kreiptis: A l e *
202-244-2373.
(sk)
x Adv. Gintaras Čepėnas
praneša, kad nuo kovo 1 d.
pakeistas jo įstaigos adresas:
6436 S. Pulaski Rd.f Chicago,
o naujas tel. 312-582-4800.
(sk)

„Dainavos" ansamblio kamerinis choras, kuri bus galima išgirsti sekmadienį, kovo 10 d., 3 vai.
p.p., Jaunimo centre, „Saulutes", Lietuvos vaikų globos būrelio popietėje su poetu Bernardu Braz
džioniu. Visi kviečiami!

nariams, visiems vajaus auko
tojams ir rinkėjams už aukas ir
pašvęstą laiką. Aukas rinko visi
valdybos nariai ir talkininkai:
B. Novickis, dr. S. Didžiulienė,
S. Pranckevičius, EI. Radvilienė
ir naujas talkininkas, labai stro
piai atlikęs įsipareigojimus, Sta
sys Bernatavičius. Buvo aplan
kyta asmeniškai ir laiškais 265
aukotojai. Rudens vajui aukojo
244. Pabaigoje skyriaus pirm.
dr. B. Motušienė padėkojo kun.
dr. K. Trimakui už šv. Mišių au
kojimą ir jautrų pamokslą, dė
kojo sol. L. Stepaitienė, parapi
jos chorui ir vadovui M. Prapuo
leniui už giesmes bažnyčioje,
Centro valdybos pirmininkei M.
Rudienei ir inž. A. Rudžiui už
dalyvavimą šiame renginyje,
inž. A. Stepaičiui už vadova
vimą susirinkimui, Č. Bačinskienei už sekretoriavimą.
Nuoširdų ačiū tarė „Draugo" re
daktorei už susirinkimo garsi
nimą ir parapijos administraci
jai už patalpas susirinkimui.
Širdingai padėkojo Racine ke
pyklai už duoną ir kepsnius.
Dėkojo vaišių aukotojams:
S. Kisielienei, S. Didžiulienei,
Č. Bačinskienei, E. Novickienei,
U. Šabrinskienei, T. Zailskienei
ir renginių vadovei J. Skamienei bei talkininkėms už
užkandžių paruošimą. Dėkojo
visiems dalyviams ir aukoto
jams už atsilankymą į metinį
susirinkimą.
Apie iždo stovį pranešė sky
riaus iždininkas inž. Algirdas
Didžiulis. Kasoje 1996 m. sau
sio 25 d. buvo 5,640.41 dol. 1995
metų vajaus metu surinkta
5,510.25 dol. Ši suma artimiau
siu metu bus įteikta Apskrities
valdybos iždininkui. Apmokėjus
raštinės ir pašto išlaidas, skelbi
mus, salės panaudojimą kasoj
liks 23.55 dol.
Julius Balutis perskaitė Kont
rolės komisijos aktą, kuris su
tiko su iždininko pranešimu. Jis
pagyrė už tvarkingą atskaito
mybę ir pateisinamų dokumen
tų bei išmokėjimų vedimą. Už
pavyzdingą darbą iždininkui pa
dėkojo, o susirinkimo dalyviai
jam paplojo.
Priartėjo valstybės rinkimai.
J. Pranckevičius pagyrė esamą
valdybą už darnų darbą, darbš
tumą ir sugebėjimus, vis sunkė
jant' aplinkybėms, surinkti
gražią sumą iš mažo skaičiumi
skyriaus ir paprašė valdybą
pasilikti dar vieneriems
metams. Skyriaus pirm. dr. B.
Motušienė pareiškė sutikimą, o
susirinkimo dalyviai ilgais plo
jimais pritarė. Vicepirmininkas
ir iždininkas inž Algirdas Di

džiulis prašė jam palikti sky
riaus iždininko pareigas. Po il
gesnių pasitarimų vicepirminin
ko pareigas sutiko eiti inž. Al
girdas Stepaitis. Kontrolės ko
misiją sudaro — Julius Balutis,
Olimpija Baukienė ir Jonas
Dekeris.
Pabaigoj kalbėjo Centro val
dybos pirmininkė Maria Rudie
nė. Ji priminė, kad jos tėvų
generacijai anais laikais buvo
sunkios įsikūrimo dienos, teko
vargingai pradėti, nes svetim
šalius visi išnaudojo, bet visi
laikėsi vieningai, krūvoj — lie
tuviškose parapijose, organiza
cijose, statė bažnyčias, ruošė
renginius, gegužines... Centro
valdybos pirm., važinėdama po
Lietuvą, lankė daugelį vaikų
namų bei prieglaudų. Ji lankė
daugiavaikes šeimas, kurioms
valdžios parama neskiriama, jų
gyvenimo sąlygos skurdžios.
BALFas siunčia individualiai
šeimoms, sužino asmenų
skaičių, amžių, vaikų amžių ir
pritaiko, kas j i e m s tiktų.
BALFo štabo narės lanko įvai
rias firmas, kur gauna drabužių
ir avalynės už labai žemas
kainas. Nauja apranga nusiun
čiama į labiausiai šalpos reika
lingas vietas. Ypatingas dėme
sys kreipiamas į daugiavaikes
šeimas. Yra atvejų, kai iš 125
vaikų tik 25 lanko mokyklą, nes
neturi apavo, rūbų. Ten ir sku
ba BALFas išsiųsti ir skaudžias
vietas paremti, sušelpti. Suma
žėjo rūbų aukos BALFui, nes
visi prašo. Vartotus rūbus su
perka ir iš „Trift" krautuvių,
Salvation Army, ar krautuvėse
per nukainavimus. Į siuntinius
dedama maisto ir vaistų. Padė
kos laiškai, eilėraščiai spaudžia
ašaras.
Dalyviai atidžiai klausėsi, o
baigus kalbėti, taip širdingai
plojo, atsistojimu pagerbė CV
pirmininkę ir plodami dėkojo.
Susirinkimo pirmininkas dėko
jo už informaciją, girdamas
gražią lietuvišką kalbą čia gi
musios, čia augusios ir išsimokslinusios C V pirmininkės.
Diskusijose dalyvavo dr. P.
Kisielius, J. Pranckevičius, L.
Stepaitienė ir kt. CV pirminin
kė atsakinėjo į klausimus, kurie
daugiausia lietė šalpą Lietuvoje.
CV pirmininkė tvirtino, kad
BALFo siuntiniai nueina kam
jie skiriami.
Skyriaus pirm. dr. B. Motušie
nė padėkojo Rudžiams už atsi
lankymą metiniame susirin
kime, sveikinimus ir informa
ciją. Dėkojo visiems, prisidėju
siems prie šio renginio pasi
sekimo, ir pakvietė nesiskirs

MIRTIES METINES
Š.m. vasario 25 d. buvo pami
nėtos Agnutes Jasaitytės-Kižienės mirties metinės. (Ji mirė
1995 m. vasario 20 d , palaido
ta Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse vasario 23 d.).
Sv. Mišias už Agnutes sielą
aukojo kun. dr. Viktoras Rim
šelis, MIC, Marijonų koplyčioje,
kuri buvo pilnutėlė. Gražų, pri
taikytą sukakčiai, pamokslą pa
sakė kun. V. Rimšelis, o šv.
Mišių skaitinius skaitė duk
terys Audronė Kižytė ir Asta
Hannan. Altorius buvo papuoš
tas tulpėmis, kurias Agnutė la
bai mėgo.
Po šv. Mišių visi buvo pakvies
ti į Marijonų salę pusryčiams. Ir
čia prisirinko pilna salė Agnu
tes šeimos narių, giminių, drau
gų. Susėdus visiems prie tul
pėmis papuoštų stalų, vyriausio
ji dukra Audronė pasakė, kad
bus trumpa programa, o po to
pusryčiai. Trumpu žodžiu Agnu
tė prisiminė jos draugė Aldona
Šmulkštienė, o kita draugė ir
kaimynė, Julija Švabaitė-Gylienė, paskaitė jautrų, Agnutei
skirtą, eilėraštį, kurio pasku
tinis posmas įsirėžė širdin
neužmirštamai:
„Dabar visa, jau visa praėjo.
Ne už Tave, bet Tu už mus
Pasimelski, Agnute, pas
Dievą
už savuosius ir už draugus".
Muzikos fone buvo parodyta
skaidrių iš Agnutes gyvenimo.
Tada visi rinkosi prie Onos
Norvilienės skaniais valgiais
apkrauto stalo, ėmė, kas kam
patiko, sėdo pusryčiauti, pa
bendrauti, prisiminti Agnute.
Pusryčių metu Agnutes pirma
sis vaikaitis Aras išdalino vi
siems dukters Gintarės (dabar
gyvenančios Los Angeles) labai
jautrų eilėraštį — pokalbį su
mama, kuris ne vienam jį skai
čiusiam ašaras išspaudė.
Šį gražų Agnutes mirties me
tinių paminėjimą suorganizavo
jos vaikai, didžiąja dalimi Čika
goje gyvenanti vyr. duktė Aud
ronė.
Reikia pasakyti, kad tai buvo
kiek kitoks Agnutes prisimi
nimas, negu paprastai tokie pa
minėjimai būna. Jis buvo toks
šviesus ir jaukus, kad tartum
jautėsi, kaip Audronė sakė, lyg
mama būtų čia su mumis!
Aldona Šmulkštienė
tyti, bet dar pabendrauti prie
užkandžių.
Susirinkimo pirmininkas pa
baigė susirinkimą.
Česlovą Bačinskienė
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BALFo Cicero skyriaus metiniame susirinkime sausio 28 d. skyriaus valdyba ir kontroles komisija
su aukų rinkimo talkininkais ir garbes viešnia Maria Rudiene, BALFo centro valdybas pirm
Sėdi (ii kaires): dr Brone Motušienė. skyriaus pirm ; Maria Rudienė, dr Česlovą Bačinskienė
ir sol. Laima Stepaitienė
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