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Dėl valstybinio biudžeto
mažinimo nukentės
gamtosaugos objektai
Vilnius, kovo 11 d. (AGEP) Vyriausybė nutarė laikinai sus
tabdyti biudžetinių ištaigų
nepaprastųjų išlaidų finansa
vimą. Nuo kovo 18 d. iki atskiro
vyriausybės sprendimo biudžeti
nės jstaigos negalės pirkti nekil
nojamojo turto, kompiuterių,
automobilių, kitų priemonių,
taip pat sustabdomos visos iš
biudžeto finansuojamos statybos
ir jų projektavimas.
Kovo 11d. nutarimas įparei
goja finansų ministeriją laikinai
nefinansuoti valstybės biudžeto
straipsnio „Nepaprastosios
išlaidos", išskyrus išlaidas
melioracijai, skiriamas pava
sario potvynio priemonėms. Šių
metų biudžete numatytos ne
paprastosios išlaidos yra 759.7
milijonai litų, o vien pirmąjį
ketvirtį — 177.6 milijonai,
pranešė finansų ministerijos
atstovė spaudai.
Ministrų kabinetas įpareigojo
visas valstybės valdymo in
stitucijas biudžeto lėšas naudoti
visų pirma darbo užmokesčiui,
pašalpoms, pensijoms, stipendi
joms išmokėti bei atsiskaityti už
energijos išteklius. Panašiai
apriboti išlaidas pasiūlyta ir
miestų bei rajonų savivaldy
bėms.
Nefinansuojant nepaprastųjų
išlaidų, nebus skiriamos lėšos ir
svarbiausiems gamtosaugos ob
jektams. Sustabdžius jų statybą,
pasekmės gali būti labai liūd
nos, sako Aplinkos apsaugos mi
nisterijos ekonomijos ir progra
mų skyriaus vyriausiasis ekono
mistas Kazimieras Mastauskas.
Svarbiausi statomi gamtosau
gos objektai dabar yra Vilniaus
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių bio
loginio vandens valymo įrengi
niai. Pasak K. Mastausko, Lie

tuvai sustabdžius finansavimą
ir nevykdant savo įsipareigo
jimų, sankcįjų gali imtis Pa
saulio Bankas ir Šiaurės šalys,
finansiškai remiančios šiuos ob
jektus. „Gali būti net sužlug
dytos sutartys su šiomis orga
nizacijomis", teigia pareigūnas.
Pavyzdžiui, Pasaulio Bankas
Klaipėdos vandens valymo įren
ginių statybai skyrė 7 milijonus
dolerių, Suomija ir Švedija —
dar tiek pat. Europos Rekon
strukcijos ir Plėtros Bankas,
Šiaurės šalys bei Europos Są-',
jungos PHARE programa remia
Kauno įrenginių statybą — iš
viso jai skirta 30 milijonų dole
rių užsienio paskolų ir negrąžin
tinos paramos. Ruošiama dar
viena sutartis su Pasaulio
Banku ir Šiaurės šalimis dėl
finansinės paramos Šiaulių
vandenvalos įrenginių statybai
— iš viso jai žadama skirti 13.7
milijonų dolerių. Vilniaus van
dens valymo įrenginių palei
dimas,dėl prasto finansavimo ir
taip vėluojantis, nusikels dar
vėlesniam laikui, sakė K. Mas
tauskas.
Iš valstybės biudžeto gamto
saugos objektams šiais metais
numatyta skirti 113 milijonų
litų. Tačiau dėl blogo biudžeto
vykdymo vyriausybė buvo pri
versta laikinai sustabdyti
nepaprastųjų išlaidų finansavi
mą. Preliminariais finansų
ministerijos duomenimis, kovo
7 d. biudžeto pajamos nuo
planuotų atsiliko beveik 50
milijonų litų. Be to, dėl
smarkiai sumažėjusios vyriau
sybės vertybinių popierių pa
klausai, vyriausybė negali
pasiskolinti pakankamai pinigų
biudžeto deficitui dengti.

J . Veselka: Lito patikimumo
įstatymo pataisos sužlugdys
Lietuvos pramonę
Vilnius, kovo 12 d. (AGEP) - dolerio iki 1999 m. privers Lie
Seimui pasiūlytas Lito patiki tuvos darbo jėgą ir vietos žalia
mumo įstatymo papildymas per vas naudojančias ūkio šakas —
trejus metus visiškai sužlugdys gyvulininkyste, augalininkyste,
Lietuvos pramonę, mano jokiai baldų pramonę, tekstilę, mašinų
frakcijai nepriklausantis Seimo gamybą ir chemijos pramonę —
ekonomikos komiteto narys Ju bankrutuoti. Pasak jo, dėl in
lius Veselka. Minėtą pataisą, fliacijos augant darbo užmokes
garantuojančią stabilų lito ir čiui ir didėjant vietos žaliavų
JAV dolerio santykį iki 1998 kainoms, didėja šios pramonės
metų, prezidento Algirdo Bra produkcijos savikaina, ir tai
zausko teikimu Seimas pradėjo daro ją ne konkurencingą Vaka
rų rinkose.
svarstyti sekmadienį.
Darbo užmokesčio augimo
Spaudos konferencijoje antra
mažinimas
šiose pramonės ša
dienį J. Veselka teigė, kad
kose,
Seimo
nario nuomone,
tolesnis lito pririšimas prie JAV
taip pat nėra išeitis, nes tai dar
labiau sumažintų gyventojų
-Kinija susitaria su perkamąją
galią ir žlugdytų
kaimynais
vietos rinkai dirbančias smul
Beidžingas, kovo 1 1 d — kias ir vidutines įmones.
Kinija, Rusija ir trys buvusios
Julius Veselka teigė, kad vie
Sovietų Sąjungos respublikos — toje siūlomų įstatymo pataisų
Kazachstanas, Kirgizstanas ir būtina tuoj pat nustatyti naujas
Tadžikistanas — pasirašė lito kurso kitimo dolerio atžvil
sutartį, kad jų šalių pasieniuose giu ribas. Jo nuomone, lito ir
esantys daliniai niekuomet ne dolerio santykis galėtų svyruoti
puls kaimyninių šalių, pranešė nuo 4 iki 4.3 litų, su sąlyga, kad
Kinijos užsienio
reikalų bankams būtų nustatyta maksi
ministras Qian Qichen.
mali 2% valiutos keitimo marža.
Rusijos prezidentas Boris JelJ. Veselka taip pat sakė, kad
cin sutartį pasirašys balandžio būtina kuo greičiau sustabdyti
mėnesį, jo vizito Beidžinge tvirtos valiutos išvežimą iš
metu. Sutartyje taip pat yra Lietuvos ir sugrąžinti bent dalį
pažadas netaikyti karinių pinigų, kurie dabar laikomi
pratybų prieš vieną kitą ir užsienio bankuose. Tam, pasak
kviesti stebėtojus iš visų* jo, reikia besąlygiškai reabi
signatarių šalių kai tik lituoti verslininkus, išvežusius
pravedamos karinės pratybos. iš Lietuvos už nelegalų verslą
Kinija šiuo metu kaip tik gautus pinigus ir garantuoti su
praveda prieš Taivaną taikomas grįžusių lėšų saugumą ir slaptu
karines pratybas.
mą. Be to, būtina pasiūlyti pri-
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Kinija baugina
Taivaną kariniais
pratimais
V a š i n g t o n a s , kovo 13 d. turi lemiamos ekonomines bei
(CSM) — Pasiųsdamas viena di strateginės svarbos Jungtinėms
džiausių JAV laivyno kontin Valstijoms.
gentų nuo Vietnamo karo laiku
Pasiuntimas kariniu jūros pa
į tolimuosius Rytus, Jungtiniu jėgų į Taivano sąsiauri yra at
Valstijų prezidentas BilI Clin- sakymas i Kinijos sprendimą
ton stengiasi išlaikyti vidurio nuo kovo 13 iki 20 d. pravesti
liniją tarp aiškaus įsiparei- oro ir jūros pajėgų karinius pra
gojimo ginti Taivaną, jei jį timus, naudojant tikrus šovi
užpultų Kinija, ir nusileidimo nius bei ginklus Taivano pa
Kinijos vis grubesnės galios de kraščiuose. Tais veiksmais Ki
monstravimo „diplomatijai" Pa nija bando spausti Taivano pre
cifiko regione, rašo Jonathan zidenta Lee Teng-hui atsisakyti
Landay ir George Moffett „The to. ką Beidžingas vadina ..neChristian Science Monitor" priklausomybės siekiais'*.
(CSM) laikrašty.
Prez. Lee yra stipriausias kan
Jei Vašingtonas pasirinktų didatas i Taivano prezidentus
pirmąjį kelią — aiškiai pareikšti rinkimuose, kurie vyks kovo 23
ryžtą ginti Taivaną — JAV atsi dieną. Beidžingas susirūpinės.
durtų „nebaigimo civilinio karo kad. turėdamas stipru, rinki
Vasario 28 d. Vilniuje, Gedimino pr. nr. 40, buvo oficialiai atidaryti ir mons. K. Vasiliausko
vidury", mano vieno Vašing mais patvirtintą užnugarį. Lee
pašventinti Lietuvos apeliacinio ir Vilniaus apygardos teismų rūmai. Atidarymo iškilmės*
tono politikos analizės instituto sustiprins Taivano profili tarp
dalyvavo Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, teisingumo ministras Jonas Prapiestis,
vadovas Michael Krepon. Už to tautinėje bendruomenėje. 0
generalinis prokuroras Vladas Nikitinas, Konstitucinio Teismo bei Aukščiausiojo Teismo pir
kį veiksmą Vašingtonas taip pat Beidžingas Taivaną laiko Kini
mininkai Juozas Žilys ir Pranas Kūris. Šiuose i890 m. pastatytuose rūmuose Apygardos teismui
sumokėtų didelę kainą ir tuo, jos atskalūne nuo to. kai Kini
per visas okupacijas veikė represinės ištaigos — teismas ir prokuratūra, gestapas ir KGB. Kan.
kad nustotų Kinijos bendradar jos nacionalistai. 1949 m. ko
Vasiliauskas meldėsi, kad juose dabar kiekvienas žmogus rastų teisybe ir paguodą, o nusikaltėliai
bfitų nubausti.
Nuotr. J. Jurkevičiaus ,Jhenoje"
biavimo svarbiais tarptautiniais munistams užėmus Kinija, pa
klausimais, jų tarpe, branduo bėgo i Taivaną. Pagal 1972 m.
linio nusiginklavimo srityje.
Apdovanotas
Kinijos ir JAV pasirašytą su
Tačiau
antrasis
pasirinkimas
tarti.
Beidžingas yra pažadėjęs,
politinių kalinių
— palikti Taivanui ir Kinijai kad Taivanas bus taikiai įjung
bendrijos vadovas vienoms išspręsti klausimą — tas į Kiniją.
Šiauliau,kovolld.(AGEP)- kus. Per savo privatų apsilanJAV administracijos pareigū
Vilnius, kovo 11d. (AGEP) - sukompromituotų JAV poziciją
JAV gamtosaugininkas Valdas kymą jis žada išsiaiškinti su
kaip
vadovaujančios
karinės
nai
nemano, kad kariniai prati
Adamkus, neoficialiai ne kartą politinėmis jėgomis, ar gali būti Tradicinė Mokslininkų ir Meni
galybės
Pacifiko
regione.
Tai
mą'
ves į tikra karą. Tačiau del
naudingas
„bandant
Lietuvos
ninkų Komisijos 1995 metų do
vadintas galimu kandidatu į
pakenktų ir JAV prezidentui visa ko. JAV į tą regioną pa
Seimo
rinkimuose
sukurti
dar
vana
įteikta
Politinių
Kalinių
ir
Lietuvos prezidentus, vėl užsi
Bill Clinton, artėjant preziden siuntė du lėktuvnešiu kontin
minė apie galimybe įsijungti į bingą nuotaiką ir tuo pačiu Tremtinių Bendrijos pirminin
tiniams
rinkimams šį rudenj, gentus, kad jų buvimas atgra
Lietuvos politinį gyvenimą. prisidėti organizuojant darbą". kui, Seimo nariui Antanui Stakai
respublikonai
tik sustip sintų nuo konfliktą sukeliančių
„Mano tikslas — kad LDDP pa Pasak V. Adamkaus* jam tai siškiui. Jis buvo apdovanotas
rintų
jau
ir
ligšiol
naudojamus
veiksmų.
sitrauktų nuo politinės scenos", padės apsispręsti „lemtingam sekmadienį per Nepriklauso
argumentus prieš Clintono ad
Politikos specialistas Ralph
pasikalbėjime per Šiaulių radiją žingsniui" — nutraukti ketvir- mybės dienos minėjimą, kuris
ministraciją, teigiant, jog JAV
sakė V. Adamkus, šeštadienį čio amžiaus profesinę karjerą įvyko, pasibaigus Tėvynės Są jau ilgą laiką veda „strateginio Clough mano. kad krize atslūgs
atvykęs dvylikos dienų viešna- JAV federalinėje gamtosaugos jungos (Lietuvos Konservatorių) dviprasmiškumo politiką", pa po prezidentiniu rinkimų Taivane. Tuomet, jo manymu, prez.
partijos antrajam suvažiavimui,
gėn pas gimines šiame mieste. agentūroje.
gal kurią JAV vengia aiškiai Lee parodys susitaikymo gestą
pranešė
opozicijos
atstovė
spau
Valdas
Adamkus
tiesiai
nepa
„Šį kartą po visų sukrėtimų
pasakyti kaip reaguos, jei Tai Beidžingui. kaip pvz.. atsiim
Lietuvos žmonės turi tiesioginę sakė, ar ketina pats dalyvauti dai.
vanas būtų užpultas.
damas prašymą, kad gautu vie
galimybe išrinkti tuos žmones, rinkimuose, ar tik padėti kuriai
Dokumente,
kurį
pasirašė
ko
„Jei
mes
neįsiterptume
Tai
tą Jungtinėse Tautose.
nors
partijai
organizuoti
rinki
kurie atstovaus jų jausmus ir jų
misijos nariai Osvaldas Bala vane, tai būtų aiškus ženklas
požiūrius", pareiškė V. Adam- mų kampaniją. 1992 m. pabai
Visa vyksta blogėjant JAV ir
goje — 1993 m. pradžioje V. kauskas, Vytautas Kubilius, Japonijai, kad ji nebegali pasi Kinijos santykiams del įvairiu
Adamkus buvo kandidato į Lie Arvydas Šaltenis, Antanas Tyla tikėti Jungtinėmis Valstijo kitų priežasčių. Praėjusią sa
Ukraina slopina
tuvos prezidentus Stasio Lozo ir Zigmas Zinkevičius, pažymi mis", mano Ralph Clough. pro
paskelbtame JAV Valsty
separatistus Kryme raičio patikėtinis ir dirbo jo ma, kad A. Stasiškis apdovano fesorius ir Azijos politikos vaite
bės
departamento
pranešime
jamas „už nuopelnus valstybei specialistas Vašingtone. „Tai
rinkimų kampanijoje.
apie
žmogaus
teisių
padėtį pa
Kijevas, Ukraina, kovo 11d.
ir tautai — už politinę išmintį, taip pat paveiktų ir Hong Kon
JAV pilietis V. Adamkus pa
saulyje,Kinija
kritikuojama
už
— Aukšti Ukrainos pareigūnai
vienijant nuo sovietinės okupa gą. Tai paveiktų visą dinamišką
pirmadienį pritarė naujai Kons staraisiais metais yra vienas cijos nukentėjusius mūsų šalies to regiono ekonomiją", sako ..plačiai pasireiškiančius ir
gerai dokumentuotus" žmogaus
titucijai, kurioje apribojama populiariausių Lietuvos visuo patriotus, už pastangas išsau Clough.
teisių pažeidimus JAV tais duo
autonomija prorusiškame Kry menės veikėjų sąrašo lyderių. goti genocido aukų atminimą,
Prezidento Clinton spren- menimis parems Kinijos pa
mo pusiasalyje, aiškinant, jog Vasario mėnesio apklausoje, jis už priešinimąsi politikai, kuri
dimas praėjusį savaitgalį į smerkimą Jungtinių Tautu
šalis negali toleruoti separa buvo trečias populiarumu po alina krašto ūkį ir smukdo žmo
Taivano sąsiaurį pasiųsti du Žmogaus teisių komisijos posė
Seimo vicepirmininko Egidijaus
tistinių nuotaikų.
nių dorovę".
lėktuvnešių kontingentus turi dyje, kuris įvyks Genevoje kovo
Iš 39 narių sudaryta komisi Bičkausko ir kito Centro par
Pirmasis — 18 diena. JAV taip pat tiria
Šiemet įteikta antroji dovana. ir du kitus tikslus.
ja nubalsavo Konstitucijos pro tijos parlamentaro Romualdo
7
nuraminti
JAV
sąjungininkes.
Ozolo.
duomenis, rodančius, kad Kinija
Pirmuoju komisijos laureatu
jektą pateikti Aukščiausiajai
ypač Japoniją ir Pietų Korėją. Pakistanui teikia branduoliniu
Apie
Valdo
Adamkaus
aktyvų
pernai
tapo
konservatorių
pir
Tarybai svarstyti. Krymo
kurių saugumo planai paremt.
valdžios pareigūnai teigia, kad įsijungimą į politinę areną yra m i n i n k a s , Seimo opozicijos JAV užnugariu. Antrasis tiks ginklų bei raketų techniką, o
Iranui patruliuojančiu raketų
projekte yra nuostatų, kurios kalbėjusios centristinės ir li vadas Vytautas Landsbergis.
las —• įtikinti respublikonų <..cruise missile"' techniką.
trukdo savivaldos aspektams, beralios orientacijos jėgos.
kontroliuojamą Kongresą Va pažeisdama JAV įstatymu- r
kurie galiojo nuo pat Sovietų
šingtone, kad prezidentas Clin tarptautinius susitarimus
Sąjungos žlugimo.
ton ryžtasi pilnai dalyvauti
Pernai Ukrainos prezidentas
Be to. JAV pareigūnai nepa
Pacifiko regiono stabilumo
Leonid Kučma pasinaudojo tuo,
užtikrinime, nes šis regionas tenkinti Kinijos pastangomis
kad Rusija užimta su Čečėnija,
apsaugoti JAV autorines teises,
Krymo pusiasalyje panaikin
stabdydama nelegalu JAV kūri
litiką
ne
direktyviniais,
o
Vilnius, kovo 12 d. (AGEP) - tinybę remti Lietuvos gaminto
damas prezidento pareigybe ir
niu dauginimą.
ekonominiais
metodais.
Tačiau.
jus,
kad,
stodama
į
Europos
padarydamas, kad vietinė val Lietuvos socialdemokratų parti
Respublikonai JAV Kongrese
Sąjungą,
Lietuva
taptų
gami
sakė
V.
Andriukaitis,
supras
ja
parengė
ir
ketina
kitą
pirma
džia būtų atsakinga tiesiog
reikalauja, kad JAV uždėtu
nančia
ir
eksportuojančia,
o
ne
dami,
kad
sukurti
valiutų
val
dienį
pristatyti
savo
rinkimų
į
Ukrainos prezidentui. Du treč
daliai Krymo gyventojų yra Seimą programą. „Esame kai vartotojų valstybe. Pasak An dybos modelį buvo daug leng griežtas sankcijas Kinijai. Bet
rioji partija ir ginsime iš savo driukaičio, būdami parlamenti viau, negu jo atsisakyti, sočiai JAV įmonių vadovai bijo. jog jei
rusai.
darbo gyvenantį žmogų", pasa nės respublikos šalininkai, so demokratai pasisako prieš stai Clintonas per griežtai pasielgs
vatizavimui patrauklius objek kė Vytenis Andriukaitis, Seimo cialdemokratai siūlo susiaurinti gų lito „atrišimą" nuo dolerio su Kinija. JAV praras daugelio
tus —Mažeikių Naftą, naftotie socialdemokratų frakcijos se prezidento teises. Jų nuomone, Pasak V. Andriukaičio, lito „at milijonu dolerių vertė= prekybos
kius ir panašiai. J. Veselkos niūno pavaduotojas, antradienį prezidentas neturėtų formuoti rišimas" turėtų vykti pagal bei investicijų galimybių savo
nuomone, tokios priemonės leis spaudos konferencijoje apibū ministrų kabineto ir turėtų specialią programą ir trukti du konkurentams.
tų grąžinti į Lietuvą bent dindamas septynių dalių prog atlikti arbitro vaidmenį tarp tris metus.
įstatymus leidžiančios ir vykdo
KALENDORIUS
Socialdemokratų programoje
20%-30% iš šalies išvežtų pini ramą. Gavę rinkėjų pasitikėji
mą, socialdemokratai žada mosios valdžios. Prezidentas taip pat daug dėmesio skiriama
guremti lietuviškų prekių gamin taip pat neturėtų kištis į kovai su organizuotu nusikals
Kovo 14 H.: Leonas. Matilda.
Spaudos konferencijoje Vesel
tojus, išplėsti savivaldos kom Lietuvos banko valdybos, kont tamumu ir korupcija.
Karigailė,
Saugirdas
ka taip pat kritikavo laisvųjų
petenciją, siekti, kad savival rolierių, prokuratūros forma
Kovo
15
d.: Klemensas,
V. Andriukaitis mano. kad po
ekonominių zonų kūrimo prin
dybės būtų renkamos ketve vimą, mano socialdemokratai. šešerių metų šalies valdymo be Lukrecija. Lionginas. Gunta.
cipus. Jis teigė, kad lengvatos
Socialdemokratai pabrėžia bū programų, šiemet Lietuvos žmo Tautgine. 1926 m mirė rašytoja
riems metams, plėsti nuosavy
turėtų būti teikiamos ne tam
tinybę stiprinti centrinį banką, nės žymiai daugiau dėmesio Sofija Pšibiliauskiene — Lazdybes teises.
tikroms teritorijoms, o atski
Socialdemokratai pabrėžia bū kuris galėtų įtakoti kainų po- skirs partijų programoms
nu Pelėda.
roms pramones šakoms.

V. Adamkus svarsto galimybę
įsijungti į politiką Lietuvoje

Socialdemokratai pristato
savo rinkimų programą

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. kovo mėn. 14 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI

C A P E COD, MA
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

DRAUGAS
(vsps-ieiooo)

THE LITHUANJAN WORLD WIDE DAILY
dovė — Asta Puškoriūtė Soltis.
LB Cape Codo apylinkės val
„Audinio" 26 šokėjai repetuoja
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidays, the
dyba sukvietė narius ir svečius
Tuesdays following Monday ooservance of legal Holidays as well as Dec
studentų
ir
suaugusių
šokius.
REKOLEKCIJŲ
š.m. vasario 16-tą dieną į
26th and Jau 2nd by the Lathuaiuan Cathohc Prese Society. 4545 W 63rd
Taigi šiais metais į šokių
PABAIGOJE - RELIGINIS
Street, Chicago, IL 60629-5589.
Craigville Conference Center
šventę iš Detroito apylinkių va
Sscond claai poatage paid at Chicago, IL and additional maibng offices
KONCERTAS
vienos vilos patalpas švęsti dvi
žiuos 152 šokėjai! Besiruošian
Subacription Rate*: 196.00. Foreign countrie* $110.00
istorines Lietuvai sukaktis:
Postmaster: Send addreas chaoges to Draugas - 4545 W 63rd St.
tys
dėkingi
pasišventusioms
Dievo Apvaizdos bažnyčioje
1918 m. vasario 16-tos akto ir
Chicago. IL 60629.
vadovėms
—
Lėlei
ir
Astai,
o
pasibaigus rekolekcijoms, š.m.
1990 metų kovo 11 dienos proPašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
kovo 24 d., sekmadienį, 12:15 visus kitus detroitiškius kviečia klamcijos sostinėje Vilniuje
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs
vai. p.p. įspūdingą religinį kon šeštadieni, liepos 6-tą dieną į paskelbimus.
Čikagos
Rosemont
Horizon
sa
certą atliks mūsų vietiniai me
Penktadienį rytą. kai televizi
nininkai. Atvykę turės progos lės žiūrovų eiles!
ja ir radijas kartojo žinią apie
DRAUGO prenumerata mokama U anksto
Taura
išgirsti smuiko garsus, gitarų
artėjančią dar vieną šią žiemą
skambesį, skaitymus, deklama
metams H metu 3 mėn.
sniego audrą, MANOR patalpo
JAV
$95.00 $55.00 $35 00
cijas, dainas-giesmes ir chorą. R E L I G I N Ė S M U Z I K O S I R se susirinko arti 40 lietuvių.
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $6000 $40 00
ŽODŽIO P Y N Ė
Tai bus ne tik prasmingas
1 vai. p.p. valdybos pir
T U šeštadienio laida:
rekolekcijų užbaigimas, bet taip
JAV
$55.00 $40.00 $30.00
mininkas Alfonsas Petrutis pra Kai dar nedaug kas tikėjo Pabaltijo ia sovietinė* okupacijos išsilaisvinimo
Š.m. kovo 24 d. I sekmadienį),
pat proga pažinti ir pasidžiaugti
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
dėjo minėjimą. Kadangi apylin galimybe, senatoriaus Robert Dole rėmė įvairias mūsų tėvynės laisvinimo
Užsakant i Lietuvą
talentais mūsų tarpe. Šį neeili 12:15 vai. p.p. Dievo Apvaizdos kė neturi savo lietuviškos para veiklos pastangas. Čia jį matome kalbantį 1977 m. rugsėjo 24 d. Washington,
(Air cargo)
$100.00 $55.00
nį koncertą ruošia Dievo Ap šventovėje vyks į s p ū d i n g a s pijos ir lietuvio kunigo, pakvietė D.C.. prie prez. Lincoln paminklo vykusioje Pabaltiečių demonstracijoje.
Tik šeštadienio laida
$55.00
vaizdos parapijos Švietimo religinis koncertas. Programą Janiną Ambrozaitienę sukalbėti
Nuotr. J. Urbono
Užsakant i užsieni
atliks savi menininkai.
komitetas.
oro pastų
$500.00 $250 000
šiai progai jos sukurta invokaTik šeštadienio laida
$160.00 $85.00
Išgirsime smuiko g a r s u s , ciją. Susikaupimo minute bu oficiali vadinama Kersteno, dotu Lietuvos himnu. Dalyviai
Prieš koncertą bus užkandis.
gitarų skambesį, deklamacijas vo pagerbti mirusieji ir žu komisija, kuriai buvo pavesta (kurie nepabūgo sniego audros),
Visi kviečiami.
Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
ir skaitymus, dainas — giesmes- vusieji l i e t u v i a i . Vicepir - surinkti parodymus iš į vakarus pasiliko salėje žiūrėti dokumen
Administratorius Pijus Stoncius
ir chorą.
m i n i n k ė R e g i n a Petru - pasitraukusių liudininkų apie tinio televizijos ekranui pritai
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
Tai bus prasmingas rekolek t i e n ė p e r s k a i t ė LB Krašto jų patirti Lietuvoje, kai Raudo kyto filmo: 1988 metais vyku
BALSUOKIM UŽ MUMS
cijų užbaigimas. Bus proga valdybos pirmininkės Reginos noji armija 1940 metais okupa sios baltiečių masinės demons
PALANKIUS
* Administracija dirba kasdien
• Redakcija dirba kasdien nuo
nuo 8 30 iki 4:30. šeštadieniais
pažinti savus talentus.
8:30-4.-00; šeštadieniais nedirba.
KANDIDATUS
Narušienės sveikinimą.
vo Lietuvą. Tie parodymai yra tracijos Bostone prie rotušės
nedirba.
Koncertą ruošia Dievo Ap
• Redakcija straipsnius taiso
išleisti atskira stambia knyga. rūmų, reikalaujant atšaukti gė
* Redakcija už skelbimų turini
Pirm.
A.
Petrutis,
trumpai
savo nuožiūra. Nesunaudotų
vaizdos
parapijos
Š
v
i
e
t
i
m
o
dingą
Ribbentropo-Molotovo
Trečias svarbus veiksnys, tai •
Michigan valstijoje š.m. kovo
neatsako. Skelbimu kainos pri
straipsnių nesaugo. Prašome
p a ž v e l g ė į V a s a r i o 16-tos
siunčiamos, gavus prašymą ką
1951 metais įsteigimas prie paktą, ir 1990 metais lietuvių ir
19 d. vyks Respublikonų par komitetas. Prieš koncertą bus
siunčiant pasilikti kopiją.
m
i
n
ė
j
i
m
u
s
,
k
a
i
p
jie
buvo
nors
skelbti.
„Amerikos balso" radijo lietu jų draugų džiaugsmo demon
tijos pirminiai rinkimai, ku užkandis.
LA. ruošiami čia, Amerikoje. Pir viško skyriaus Kasdieninės stracijos, kai sužinota, jog
riuose galės dalyvauti visi regis
masis tikslas buvo parodyti
trumpomis bangomis progra Lietuvos Aukščiausioji taryba
truoti balsuotojai. Šiuo metu
tautiniais drabužiais apsirengę emigrantų grupių santykius
lietuvių solidarumą ir ryžtą
P
R
I
E
Š
V
E
L
Y
K
I
N
I
S
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Užbaigus šio pastato pirmo
aukšto kapitalinį remontą, pro
testo akcyos „KGB archyvai į
švarias rankas" dalyviai vesti
biulyje pastatė Švenčiausios
Mergelės Marijos altorėlį, prie
kurio nuo sausio 21-os dienos
renkasi buvę politiniai kaliniai
ir tremtiniai, Sausio 13-tos
brolijos nariai, gieda giesmes ir
meldžiasi už žuvusius tėvus,
brolius bei seses. O sausio 28
dieną, 15 valandą, buvo aukoja
mos šv. Mišios už nukankintus
šiuose rūmuose ir visoje Lietu
voje kovotojus už Lietuvos
laisvę. Šv. Mišias aukojo ir
išsamų pamokslą pasakė buvęs
šių rūmų kalinys ir aktyvus
kovotojas už Lietuvos laisvę
mons. A. Svarinskas. Po Mišių
per visus buvusių KGB rūmų
aukštus nuskambėjo „Marija
Marija... išgelbėk nuo priešo
baisaus" ir Lietuvos himnas.
Padėkojus mons. A. Svarinskui
už šv. Mišias ir pasveikinus jį su
gimtadieniu, buvo įteiktos gėlės
ir Sausio 13 brolijos paveikslas
,.Dievui ir Tėvynei". Sugiedota
ilgiausių metų. Seimo narys P.
Jakučionis gausiai susirinku
sius vilniečius supažindino su
vykstančia Lietuvos vyriau
sybės ir bankų krize.

DRAUGO FONDO
ATEITIS
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
Prasidėjęs atoslūgis Draugo gausūs lietuvių telkiniai, kurie
fondo vajaus metu turi savo iki šiol dar neturi sudarę
priežasčių. Buvo švenčių metas, Draugo fondo vajaus komitetų.
kitų priežasčių vedini, vajaus Kitos vietovės turi tik vieną
vadovai turėjo atsikvėpti. Kiek įgaliotinį. Teko pastebėti, kad
vienas ii mūsų pavargsta, ta kažkodėl kai kur nevyksta
čiau pailsėjus, vėl reikia kibti į Draugo fondo vajaus darbas.
Gal Čikaga yra išimtis?
darbą.
Vieno vajaus dar nepakanka
Draugo fondo vajų vedėjas —
Br. Juodelis yra pasižymėjęs lėšų sukėlimui. Pvz., Los
kaip geras planuotojas. Štai Angeles Draugo fondo lėšų
neseniai jis klausė manęs ir telkimo komitetas, praeitą pa
* prašė sugestijų, kaip įtraukti į vasarį surengė pirmąjį pokyli,
Draugo fondą du trečdalius kuris atnešė arti 7,000 įnašų
„Draugo" skaitytojų 1996 Draugo fondui. Žinau, kad Los
metais, kurie dar nėra įstoję į Angeles buvo vienas, tačiau ne
paskutinis vajus. Jų ateityje bus
Draugo fondą.
Pavasario vajaus idėja yra ge ir daugiau.
Didieji lietuvių telkiniai Ame
ra. Dabar reikia ieškoti praktiš
kų priemonių, kaip tai įgyven rikoje, kaip New Yorke, Bosto
ne, Detroite, Clevelande, St. Pedinti.
Mano nuomone „aritmetika" tersburge ir kitur, turėtų dau
yra labai paprasta. Sakysime iš giau parodyti iniciatyvos ir pa
apytikriai 6,000 „Draugo" skai gerinti Draugo fondo vajaus re
tytojų, bent 5,000 sudeda po 200 zultatus.
Skaitome „Drauge" apie Lie
dolerių, ir reikalas išspręstas.
tuvių
fondo kapitalą (daugiau
Turint omenyje, kad jau artė
jame prie pusės užsibrėžto tiks kaip 8 milijonų dolerių). Tautos
lo, kurį jau įvykdė jautresnieji fondo kapitalas irgi yra, jeigu
„Draugo" skaitytojai, aukotojų neklystu, arti 2 milijonų vertės.
skaičius galėtų būti mažesnis Sudėjus šių dviejų fondų kapi
nei 5,000, tačiau pakankamas talą, turime 10 milijonų dol.
milijono pasiekimui.
Lietuvių išeivijos spauda
„Draugui" dar trūksta daug Amerikoje ir Kanadoje vargsta,
skaitytojų — draugų, kurie skursta ir dirba su nepritekliais,
neskuba, ar yra nerangūs, turi gyvendami iš skaitytojų prenu
įvairių priežasčių atsiprašyti, meratų ir aukų. Tačiau jie
arba, paprasčiausiai — neturi nesiskundžia ir jau ilgus metus
pinigų.
dirba lietuvybei, tarnauja užsie
O kodėl gi negalėtų mūsų nio lietuviams. Pagalvokime,
Draugo fondo vadovybė dar kad gali ateiti diena, kada jie
kartą parašyti visiems, neįstoju visiškai susilpnės ir likviduosią.
siems į fondą, laiškus šių metų Tada nebus nei kam, nei kur pa
bėgyje? Jeigu negalite iš karto rašyti į užsienio lietuvių spau
sumokėti 200 dolerių, siųskite dą, kam šie dveji Lietuvių fon
dalimis bent per du ar keturis dai atidavė 10 milijonų dolerių.
kartus. Tai, manau, būtų leng
Čia nėra priekaištas nei Lie
viau. Juk „lašas po lašo ir ak
tuvių
fondui, nei Tautos fondui.
menį pratašo".
Šie fondai turi savo įstatus ir
Kitas būdas yra auka Draugo
taisykles. Tačiau, kada tie fon
fondui atnaujinant „Draugo"
dai lietuvybei palaikyti išeivi
prenumeratą. Sakysime prenu
joje — lietuviškiems laikraš
meratorius siunčia savo prenu
čiams ir radijo laidoms skiria
meratos mokestį už „Draugo"
juokingai mažas sumas, kyla
pratęsimą ir prideda šimtą dol.
k laušimas — ką tie fondai darys,
mažesnį antrą čekį fondo vardu.
kada lietuvių Amerikoje paliks
Kita sritis yra testamentiniai tik saujelė?
palikimai Draugo fondui (Drau
Ar fondų paskirtis yra atiduo
gas Foundation). Skaičiau Br.
Juodelio straipsnį „Testamen ti visus milijonus Lietuvai?
tiniai palikimai Draugo fon Žinoma, turime duoti ir Lie
dui". Straipsnis yra įdomus, tuvai, kai ateis laikas. Tačiau
išsamus, pasižymi geromis idė dabar, kol dar yra nevėlu, pa
jomis. Perskaitęs jį, aš pasinau remkime pirmoje eilėje vienin
dojau patarimu ir į mano naują telį lietuvių dienraštį „Drau
testamentą įrašiau palikimą gą", kitus savaitraščius ir
Draugo fondui — 10,000 dolerių. lietuvių radijo laidas realiomis
Žinau, kad ne visi tai galės sumomis, kad jie galėtų egzis
įvykdyti, dėl finansinių prie tuoti ilgesnį laiką ir palaikyti
žasčių, bet daug kas gali, nes išeivijos kultūrinį ir politinį
mūsų tarpe yra žmonių, kurių gyvenimą.
finansinis pajėgumas nėra jau
Išeivijos lietuviai dar turi pa
toks blogas. Todėl pagalvokime kankamai potencialių pajėgių
ir apie testamentinius paliki vidurinės kartos tarpe, kuri
mus Draugo fondui.
savo ryžtu, energija ir naujomis
Šiuo metu Amerikoje dar turi idėjomis gali pratęsti mūsų eg
me nemažai vietovių, kur yra zistenciją.

UTENOS GIMNAZIJA
1932-1939: PRISIMINIMAI
ZENONAS PRŪSAS
Prieš porą metų „Draugo" atkarpoje su dėmesiu ir
malonumu perskaičiau Vytauto Volerto atsiminimus ii
Alytaus gimnazijos laikų. Tada pagalvojau: o kodėl ir
kiti, tuo laiku lankę įvairias Lietuvos gimnazijas,
negalėtų parašyti savo atsiminimų? Palaukęs beveik
dvejus metus ir nesulaukęs savanorių, aš pats, nors ne
būdamas nei rašytoju, nei žurnalistu, susigalvojau
parašyti keletą eilučių. Žinau, kad neišeis tokie įdomūs,
kaip Volerto, bet jie gal padrąsins kitus eilinius „Drau
go" skaitytojus šį tą parašyti.
Gimiau 1921 metų birželio 5 d., kaip vyriausias iš
4 vaikų. Kai 1932 metų pavasarį baigiau Butėnų kaimo
(Rokiškio apskr.) keturių skyrių pradžios mokyklą, mo
kytojas Petras Glemža įkalbėjo mane per vasarą pasi
mokyti vokiečių kalbos ir rudenį bandyti laikyti egzami
nus į Utenos gimnazijos antrąją klasę.
Porą mėnesių tą mįslingą kalbą pamokė septintos
klasės gimnazistė Oželytė. Esu gimęs po laiminga
žvaigžde: netikėtai egzaminus išlaikiau. Perjuos reikėjo
rašyti lietuvių ir vokiečių kalbų diktantus, išspręsti
keletą matematikos uždavinių, žodžiu atsakyti į keletą

Kun. A. Svarinskas aukoja Mišias buvusiuose KGB rūmuose.

ISTORINIS ĮVYKIS
Buvusieji KGB rūmai yra Ži
nomi, kaip architektūrinis 19-jo
amžiaus pabaigos — 20-jo am
žiaus pradžios paminklas ir kaip
okupantų vykdytų represijų
prieš Lietuvos gyventojus cent
ras.
Rūmų pagrindinis korpusas
palei Gedimino gatvę pradėtas
statyti 1888 ir baigtas 1898
metais. Ši vieta dar 19-me
amžiuje vadinama Lukiškių
priemiesčiu. Tai vienas seniau
sių Vilniaus priemiesčių, egzis
tavęs jau 14-to šimtmečio pabai
goje. Lukiškės išaugo po 1397
m., kai Vytautas Didysis čia
apgyvendino totorius.
Šiuose rūmuose iki 1915 m.
buvo Rusuos apygardos teismas
ir „ochranka". Pirmojo pasau
linio karo eigoje rusus išstūmus
iš Vilniaus, rūmuose šeimi
ninkavo vokiečiai. Lenkams su
laužius Suvalkų sutartį ir gen.
Želigovskio kariuomenei okupa
vus Vilniaus kraštą, nuo 1921
m. rūmuose veikė lenkų apygar
dos ir apeliacinis teismas. Apy
gardos teisme buvo baudžiama
sis ir civilinis skyrius, prokura
tūros valdyba, Ipotekos skyrius,
notarai, teismų vykdytojai, tar
dymo skyrius ir teisėjai.
Per Antrąjį pasaulinį karą,
vokiečių okupacijos metais,
šiame pastate buvo įsikūrusi
vokiečių policijos valdyba.
1940-1941 m. pastatu naudo
josi sovietinės valdžios saugumo

organai, NKVD ir KGB. Sovie
tams perėmus šį pastatą, jo rū
siai skirti sargams, sandėliams
ir archyvams, tapo kalėjimo
kameromis.
Nuo 1944 m. prasidėjo pats
žiauriausias iių rūmų egzista
vimo laikotarpis. KGB vora
tinklis iš šių rūmų apraižė visą
Lietuvos kūną. Iš šių rūmų
tęsėsi šimtai giją į Maskvą, ku
rioje, laisvės lygybės ir brolybės
šūkiais prisidengęs Stalinas ir
Berija, vykdė Lietuvos amžino
pavergimo ir sunaikinimo pla
nus. Šiuose rūmuose įsikūrusi
KGB, padedant vietiniams kola
borantams, organizavo ir vykdė
masinius gyventojų trėmimus į
Sibirą, kankino ir žudė geriau
sius Lietuvos žmones. Apie kan
kinimus, žudymus ir gyventojų
persekiojimus liudija tūkstan
čiai išlikusių šiuose rūmuose do
kumentų ir KGB sukos slaptai
palaidotos Tuskulėnų dvaro
parke. Apie buvusį KGB kalė
jimą, kuriame buvo nukankinta
ir sušaudyta apie 800 žmonių,
buvo daug kalbama ir rašoma,
ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienyje. Buvo siūloma išleis
ti specialų leidinį ir platinti
užsienyje, taip propaguojant
KGB kalėjimą, kaip istorine įžy
mybę, kad pasaulis pamatytų ir
suprastų, snt kokių pamatų
buvo statomas komunizmas ir
kiek nuojo idėjų kentė Lietuvos
žmonės.

klausimų iš tų dalykų ir ii gamtos mokslų, tai ir viskas.
Ii būrelio, Jaunės ieškotojų'' egzaminus išlaikiau, rodos,
tik vienas. Gerai, kad neklausinėjo kitų dalykų, pavyz
džiui, muzikos. Kai vėliau, jau pradėjus antrą klasę,
muzikos mokytojas Grigaliūnas parodė gaidas, ai neži
nojau, ką reiškia tie paukščiukai su vienu sparnu. Kai
paaiškino, kas tai per sutvėrimai, negalėjau pagal juos
padainuoti. Paaiškėjo, kad mano dainavimas tinka tik
karvėms ir avinams. Už pirmą pusmetį (semestrą) mano
muzikos talentas buvo įvertintas dvejetu. Tai man buvo
lyg ir suprantama. Kai vieną kartą, ganant miške,
vilkas bandė pagrobti mano labai mėgstamą avinuką,
pakėliau tokį triukšmą, kad vilkas neapsikentęs pabė
go. Todėl, jei mano balsas nepatiko net vilkui, kaipgi
jis galėjo patikti jautriai muzikos mokytojo ausiai?
Dvejetą gavau ir iš gamtos mokslų. To tai jau ne
galėjau suprasti. Mūsų vienkiemis ii trijų pusių buvo
apsuptas miškų, kuriuose vasarą, nuo septynerių metų
amžiaus, septynias dienas savaitėje ganydavau karves
ir avis. Taigi, galima sakyti, kad buvau užaugęs miš
ke, gamtoje. Žinojau dešimtis visokių paukščių lizdų —
ir didelių, ir mažų. Stebėjau, kaip augo ii kiaušinėlių
išsiritę paukščiukai. Kai karvės suguldavo pogulio,
iilaipiodavau aukščiausias egles, kad pamatyčiau, kaip
miškas atrodo ii dangaus pus .s. Buvau tikras gamtos
vaikas. O čis man duoda dvejetą ii gamtos mokslų!
Ne ką geriau sekėsi ir su piešimu, ir su darbelių pa
mokomis, jei būtų jas galima pavadinti pamokomis.

Per visą Tautos kančių rūmų
egzistavimo laikotarpį pirmą
kartą buvo aukotos šv. Mišios
už nukankintus ir sušaudytus
šiame pastate Lietuvos žmones.
Šis istorinis įvykis dar kartą
priminė, kad tik nepriklausoma
Lietuva gali apsaugoti savo
gyventojus nuo okupantų sau
valės, nuo žiaurumų, nuo kan
kinimų ir žudymų.
Stasys Žukas
Akcijos vadovas
STEIGIAMAS PAGALBOS
FONDAS RYTU EUROPOS
BAŽNYČIAI
Imdama pavyzdį iš kitų Aus
trijos vyskupijų, Linzo vyskupija
ketina įsteigti, fondą pastora
ciniams projektams buvusiose
Europos komunistinėse valsty
bėse finansuoti". Iš praktinių
sumetimų Linzo vyskupija dau
giausia dėmesio skirs toms
vyskupijoms, su kuriomis Lin
zo Caritas organizacija jau kurį
laiką bendradarbiauja. Karitatyvine pagalbą tokiu būdu
papildytų pagalba pastoracinei
veiklai.
Vyskupijoms buvusiuose ko
munistiniuose kraštuose trūks
ta pinigų būtinoms iniciaty
voms sielovados srityje. Bažny
čia šiuose kraštuose gyvena iš
daugiausia nepasiturinčių ti
kinčiųjų aukų. Linzo vyskupą
nuolatos pasiekia prašymai su
teikti finansinę paramą ne tik
karitatyviniams projektams,
bet ir sielovadai, pavyzdžiui,
bažnyčioms statyti arba atstaty
ti, Bažnyčios darbuotojams la
vinti, religiniams laikraščiams
bei knygoms spausdinti ir
panašiai.

Danutė

Nusipurtytame
Žmonės, ypač persiritę per
pusamžio slenkstį ir prisirinkę
šiek tiek gyvenimo patirties,
mėgsta kalbėti „apie senus lai
kus", kurie, pro praėjusių dienų
teleskopą žvelgiant, visuomet
atrodo daug geriau, negu iš tik
rųjų buvo. Juo žmogus vyresnis,
tuo pasižymi stipresne tolregyste — tik ne į ateitį, o į praeitį.
Tačiau „seni geri laikai" gali
glūdėti ir nelabai tolimoje praei
tyje, o jų nostalgiją kartais paža
dina netikėti įvykiai, kaip dau
geliui Čikagos ir apylinkių
lietuvių atsitiko praėjusį savait
galį.
Mums net dvi dienas iš eilės
buvo suteikta proga rinktis į
ypatingą šventę — susitikimą
su vienu žinomiausių ir labiau
siai pamėgtų gyvųjų mūsų poe
tų — Bernardu Brazdžioniu. Jis
ir kalbėjo, ir skaitė, ir deklama
vo savo poeziją. Daug tų eilių
publika buvojau pati skaičiusi,
anksčiau girdėjusi, net išmoku
si atmintinai, bet gyvas poeto
žodis klausytojus priklijavo prie
kėdžių briaunų, privertė ne tik
klausytis, bet visa savo būtimi
išgyventi kūrybos esmę. Reikėjo
tik pažvelgti į besiklausančių
veidus ir buvo aišku, su kokiu
dvasios atvirumu ir dėmesiu
buvo sutiktas kiekvienas žodis,
kiekviena eilutė. Girdėjome ne
tik patį poetą tas eilutes karto
jantį, bet ir kitus deklamuojant,
vaidinant, dainuojant. Visa tai
krito iš širdies į širdį ir ugdė
šviesią nuotaiką, kurią, kaip
nepaprastą dovaną, publika
išsinešė namo. Net poeto knygos
susilaukė gausių pirkėjų, nors
šiaip pro spaudos stalą rengi
niuose praeinama paskubomis,
kad nekiltų pagunda knygos
nusipirkti.
Pabuvojus tokioje dvasinės at
gaivos šventėje, susimąstai:
kodėl jos taip retos? Didesnio ar
mažesnio masto literatūros
vakarai (nors šis toks nebuvo
tikrąja to žodžio prasme) užsie
nio lietuviams būdavo ne nau
jiena. Ypač tokie renginiai bu
vo populiarūs po Antrojo pa
saulinio karo į šį žemyną atvy
kusiųjų tarpe. Kaip laukdavom
renginių, kuriuose savo kūrybą
skaitydavo, Kralikauskas, Nagys, Gustaitis, Brazdžionis, San
tvaras, Tulauskaitė, Bradūnas,
Baronas, Katiliškis, retkarčiais
Aistis ar Vaičiulaitis, ar kuris
kitas didysis lietuviško žodžio
meistras. Ne visi autoriai suge
bėjo savo kūrybos vaisius efek
tingai pateikti klausytojams,
bet jau pats poeto ar rašytojo
išėjimas į sceną sukeldavo entu
ziazmą.
O ką dabar dažniausiai gir
dime kalbant į publiką? Versli
ninkus, finansininkus, porti
kus, peršančius savo ar savo

Šiaip taip gavau trejetus. Dėl darbelių tai gal ir nebuvo
vien mano kaltė. Bepigu buvo mergaitėms: jos galėjo kai
ką numegzti, kai ką pasiūti. O mums, berniukams, ne
buvo nei medžiagų, nei įrankių, nei patalpų ką nors
reikšmingesnio padaryti, kad galėtum gauti geresnį
psiymį. Pavyzdžiui, jei ai ir būčiau turėjęs lentų ir vinių
bei įrankių inkilui sukalti, ai to nebūčiau galėjęs
padaryti nei savo klasėje, nei namie, nes seimininkė
bOtų pro duris išvijusi į lauką, kur žiemą irgi nėra sąly
gų dirbti. Negalėjau imtis nei mezgimo, nei siuvimo: tai
būtų buvę labai nevyriška, ir dėl to būčiau pasidaręs
visos gimnazijos pajuokos objektu. Gal ii dalies buvo
kaha ir Švietimo ministerija, kad apie tai nepagalvojo,
padarydama darbelius visoms gimnazijoms privalomu
dalyku.
Kiti dalykai ėjo daug lengviau — be didesnių pastan
gų gaudavau trejetukus ir ketvertukus. Bet gal didžiau
sia kliūtis man buvo sporte, kuris man buvo svarbiau,
negu visi dalykai, sudėjus į vieną. Pasirodė, kad ir čia
neturėjau talento. Priei krepšinio atsiradimą buvo la
bai populiarus kvadratų žaidimas. Atseit, pažymi ant
aikštės kvadratinį plotą, vaikai pasiskirsto į dvi grupes,
viena grupė įeina į kvadrato vidų, o kitos grupės vaikai
bando sviediniu išmušti esančius kvadrate. Jei sviedinį
pagauni — gali pasilikti kvadrate. Jei ne — turi stovėti
ui kvadrato ribų ir laukti žaidimo pabaigos. Paaiškėjo,
kad ai sviedinį retai teaugsimu. Todėl būdavo nesma
gu, kai, pasirenkant žaidėjus, ai dažnai būdavau
paskutinis ar net visai neiirinktas. Bet taip pat

Bindokienė

dulkes

partijos idėjas! Girtume taip pat
daug priekaištų dabartinei
Lietuvos santvarkai, girdime
skaudžius prisiminimus iš
okupacijos metų ir liūdną atei
ties prognozę savo tėvynei. Be
abejo, tai svarbu ir reikalinga,
nes šios rūšies paskaitos atspin
di dabartinę kasdienybę, bet
reikia daugiau!
Bet nejaugi tai ir viskas, ką
gali pasakyti mūsų tauta, kurią
laikome ir kūrybinga, ir kultū
ringa? Sakoma, kad esi tas, kuo
maitiniesi... Ar todėl ir mes,
maitinami tik tokiu dvasiniu
maistu, jau baigiame nugrimz
ti menkumo pelkėse? Kodėl
niekam nekyla mintis, užuot
kvietus tos ar kitos partijos at
stovus, iš tėvynės pasikviesti
būrelį poetų, rašytojų, supažin
dinti su jų kūryba (ir jais pa
čiais)? Galbūt tokia trupė ne
užpildys didžiulės salės, bet tik
rai pakaks klausytojų mažesnei
patalpai. O galbūt lietuvių dė
mesys dailiojo žodžio kūrėjams
nustebins mus visus (juk net so
vietmečiu kartais iš tėvynės
pakviesti poetai ar rašytojai su
traukdavo apsčiai publikos).
Kas prisimena, kada paskuti
nį kartą buvo ruoštas literatū
ros vakaras? Net čikagiškes
poezijos dienas, tiek metų mus
džiuginusias, užgulė sutemos.
Tiesa, nebėra jau anuometinių
kūrėjų, gyvu žodžiu perdavusių
publikai savo mintis ir jausmus,
tačiau jų kūryba nemirė, o ir
puikių skaitovų, deklamatorių
dar turime. Kodėl taip bijomasi
išnešti į sceną žodį? Paskaityta
prozos ištrauka, padeklamuota
poema juk daug giliau įkris į
klausančiųjų širdis negu nela
bai balsingo solisto „išrėkta"
daina. Jeigu jau taip baidomasi
vien žodinės kūrybos, tai bent
jos intarpais galima programą
paįvairinti. Tvirtinimas, kad
niekas literatūros vakaru nesi
domės, yra prastas pasiteisi
nimas, kai nenorima pažadinti
užsnūdusios rengėjų vaizduotės.
Juk yra visokių galimybių: hu
moristinės kūrybos, tarmiškos,
tautosakos, poezijos, prozos
vaikams, jaunimui ir suaugu
siems...
Nėra abejonės, kad, populiari
nant grožinę-žodinę kūrybą,
atsiras naujas dėmesys ir lietu
viškai knygai. O ji daugeliu at
vejų yra tapusi labiau apleista,
kaip Lietuvoje tie vargšai vai
kučiai, kuriuj likiitu tiek daug
sielojamės. Jeigu į tokių litera
tūros vakarų ar popiečių pro
gramą įtrauksime ir jaunesnes
pajėgas, pasiklausyti pamažu
gal pripras ateiti ir jaunesnioji
publika. Galimybės tikrai neri
botos, tik nusipurtykime sielos
dulkes ir pabandykime.

paaiškėjo, kad aš esu neblogas sviedinio metikas ir suge
bu kvadrate esančius „išvesti ii rikiuotės". Dėl to man
pradėjo atsirasti vieta kiekvienam žaidime.
Kitas populiarus užsiėmimas buvo žaisti „indėnus".
Utenos gimnazija buvo įsikūrusi buvusio dvaro pasta
te, apie kurį buvo nemažas parkas — sodas. Ten buvo
geriausios sąlygos „indėnų" karams. Čia ai jau jaučiau
si kaip namie. Taip pat pradėjau spardyti futbolą, nors
tuo laiku mums, vaikams, jis buvo uždraustas: gydytojai
bijojo, kad per didelis lakstymas nesugadintų jaunų, dar
nesubrendusių, širdžių. Taigi, atrodo, kad ir medicina
keičiasi. Futbolą galėjom spardyti tik slaptai, o tai jį darė
dar įdomesniu. Žodžiu, buvo tiek daug užsiėmimų, ksd
nebelikdavo laiko nei pamokoms paruosti. Jau buvau
lyg ir apsipratęs su mintimi, ksd gausiu gamtos mokslų
pataisą. Per daug nesirūpinau: nereikės vasarą karvių
ganyti. Bet, iš kitos pusės, būtų lyg ir gėda. Todėl į galą
metų prisiverčiau rimčiau įsikibti į gamtos mokslų va
dovėlį.
Lemiama valanda buvo Tumo Vaižganto laidotuvių
dieną. Visa gimnazija tą dieną nuėjo į bažnyčią, kad pa
gerbtų taip visų pamėgtą mano parapijietį. Tik grįžus
iš bažnyčios, gimnazijos inspektorius ir gamtos mokslų
mokytojas Kazys Venckūnas pasaukė mane prie lentos.
Pagalvojau: negaliu gi padaryti gėdos Vaižgantui! Ui
tą paegzaminavimą gavau, rodos, kažką daugiau negu
trejetą, bet svarbiausia: trejetuką už visus metus.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. kovo mėn. 14 d.

APMĄSTYMAI IŠ
TURNIŠKIŲ

tam buvo tikrai sunkios sąlygos.
Lino pasisakymo suvažiavime
metu vietiniai „veikėjai", ma
tydami, jog jų žaidimas gali būti
išaiškintas, išjungė mikrofonus
Lino sakinio viduryje.
Puikaus Lino pasirodymo su
važiavime dėka, partiečiams ne
pasisekė. Su laiku Lietuvos
žmonėms buvo pristatyta kita
Konstitucija — be naivaus ame
rikiečių advokatų pritarimo.
Toks grubus, senoviškas bu
vusiųjų elgesys tik paskatino
Liną, jo žmoną Ramunę ir dar
kelis, iš JAV atvykusius, ad
vokatus sustabdyti bandymą iš
naudoti suvažiavimą propagan
diniam tikslui. Balsavimas dėl
netobulo Konstitucijos teksto
neįvyko.
Tokie tinkami kandidatai daž
nai neiškyla. Už Liną Kelečių
reikėtų balsuoti vien tik dėl jo
profesinio pasiaukojimo ir tin
kamumo į teisėjo postą. Bet
mums, lietuviams, balsuoti už
Liną yra dviguba prasmė, nes jis
yra ne tik kvalifikuotas būti
teisėju, bet ir pavyzdingas mūsų
jaunosios kartos lietuvis.
Norintys atiduoti balsus už
Liną J. Kelečių į teisėjo postą,
turi balsuoti Demokratų parti
jos pirminiuose rinkimuose (primaries) 1996 m. kovo 19 d. Iš
Demokratų partijos pusės į tei
sėjo poziciją Linas turi net ke
turis konkurentus. Bet, kadangi
už teisėjus balsuoja palyginti
nedaug žmonių, mūsų solidaru
mas gali nusverti jo laimėjimą.
Kalbėti prieš blogus teisėjus
ar pakrikusią teisinę sistemą
Amerikoje lengva. Ją atitaisyti
yra daug sunkesnis reikalas.
Pasireikšti galime už poros
savaičių. Skatinu visus tautie
čius dalyvauti rinkimuose! Ska
tinu visus balsuoti už Liną Ke
lečių — kandidatą į teisėjus!

tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje pa
stangos.
Taip pat Lenkija ir Lietuva
eina
vis toliau naujų, artimų ir
Šiandieną, kovo šeštą dieną,
draugiškų
santykių kūrimo ke
Lietuvos Seimo atstovai susi
rinko į neeilinę sesiją. Nepri liu. Santykių, kurie bus laisvi
klausomybės aikštėje juos pasi nuo praeities šešėlių, kadangi
tiko plazdančios Lietuvos ir pasirinksime ateitį. Mano prieš
Lenkijos vėliavos, o posėdžių rinkiminės kampanijos šūkis
salėje, netoli tribūnos stovėjo buvo „Pasirinkime ateitį". Ir
staliukas su dviem kėdėmis ir laimėjau. Bet tai nėra vien
abiejų kraštų vėliavomis. Seimo mano pergalė. Tai yra mūsų
pirmininkas Česlovas Juršėnas bendra ir lenkų ir lietuvių
šypsodamasis pasveikino susi pergalė". Šie prezidento žodžiai Linas Kelečius (is kairės), Ramunė Kelečienė ir prof. Vytautas Landsbergis
Lietuvos vyčių puotoje vasario 4 d. Čikagoje.
rinkusius su pavasariu, nors iššaukė Seimo narių plojimus.
iauke temperatūra tūnojo že Plojimais buvo sutikti ir jo žo
miau nulio, o pakelėse riogsojo džiai: „Manau, kad be saugios
k a l n a i sniego. P a g i e d o j u s Lietuvos nebus saugios Lenki
himną, pasirodė, kad posėdin jos, be saugios Lenkijos ir Lie
susirinko tik 103 Seimo nariai, tuvos negali būti saugios Euro
Nors lietuviai Amerikoje įsi tik turėtume kuo pasididžiuoti,
taigi truputį daugiau nei du pos".
kūrė jau prieš daugelį metų ir kaip lietuviai, bet tuo pačiu
Baigdamas kalbą, prezidentas kai kuriuose miestuose mūsų žinotume, kad teisme teisėjo
trečdaliai. Seimo nariai nepa
miršta savo kolegų vardadienių vėl susilaukė lietuvių aplo tautiečiai sudaro gan didelį gy vietą užima kietas, pasiaukojęs
ar gimtadienių, tai ir šį kartą dismentų, t a r d a m a s : „Daug ventojų skaičių, tačiau mūsų teisininkas, kurio visa profesinė
visi sustoję sveikino Antaną kartų manęs klausinėjo, ar, žmonės politinėje veikloje daly patirtis yra kova su nusikaltė
Baską su praėjusiu gimtadie esant visokiems susitarimams, vauja retai. Dažnai padejuoja liais.
niu. Netrukus į salę įžengė sutartims ir panašiai, galima me, kad mūsų žmonių nėra val
Linas J. Kelečius nusprendė
Lietuvos ir Lenkijos preziden sukiršinti lietuvius ir lenkus. džioje, ypač teisėjų tarpe. Taip kandidatuoti į teisėjo vietą savo
tai. Lenkijos p r e z i d e n t a s Kaip Lenkijos prezidentas, no pat mes esame pasyvūs politinės kolegų raginamas, matydamas,
Aleksandras Kwasniewskis šiek rėčiau pasakyti Lietuvos Seime, eigos atžvilgiu. Nusiskundžia- kad daug puikių policijos ir
tiek žemesnis, smulkesnis ir kad niekas ir niekada negali me, kai jaučiamės bejėgiai.
prokurorų darbo pastangų nuei
amžium jaunesnis už Algirdą sukiršinti Lietuvos ir Lenkijos.
Štai kovo mėnesį turime kele na vėjais dėl silpnų teisėjų ar
Brazauską, patrauklios išvaiz Linkiu Lietuvai ir lietuviams tą galimybių panaudoti JAV pi teisėjų, kurie nepritaiko baus
dos. Abu prezidentai užėmė vie sėkmės ir klestėjimo...Norėčiau lietybės suteiktas teises: bal mės pagal įstatymą, bet remda
tas prie jiems paruošto staliuko, pakartoti tai, k a s yra mano ofi suoti už lietuvius kandidatus. miesi asmeniškais sociologiniais
o Seimo pirmininkas Česlovas cialaus vizito Lietuvoje pa
Linas J. Kelečius kandidatuo pagrindais.
Juršėnas nedelsdamas pakvietė grindas: niekas ir niekada ne ja į Illinois teisėjo vietą. Tai
Paklaustas, kodėl nutarė kan
Lenkijos prezidentą į Seimo gali s u k i r š i n t i Lenkijos ir pozicija, į kurią mes dažniausiai didatuoti į teisėjus, Linas at
tribūną, pabrėždamas, kad tai Lietuvos!". P a s k u t i n i a i jo nekreipiame dėmesio — visai sakė: „Atėjo laikas, kad teisėjų
pirmasis jo oficialus vizitas į bet žodžiai vėl buvo ištarti lie nebalsuojame. Tik, pamatę tei vietas užimtų daugiau patyru
tuviškai.
kurią užsienio šalį.
sinę netvarką pradedame de sių prokurorų, suprantančių tai
Abiems prezidentams. įkan juoti. Paskaitę apie kokį nusi sykles bei pavojų, ir nebijančių
Prezidentas A. Kwasniewskis din sekant būriui lietuvių ir
kaltėlį, paleistą be bausmės, ar atsistoti prieš juos"!
tuoj susilaukė Seimo narių lenkų fotografų bei žurnalistų,
teisėją, neišklausiusį nukentė
Asmeniškai aš remčiau ir bal
plojimų, prabilęs lietuviškai: apleidus salę, Seimo posėdžiai
jusiųjų, nusiskundžiame. Ta suočiau už Liną Kelečių vien dėl
„Gerbiamasis pone Seimo pir buvo tęsiami toliau. Seimo dar
Povilas Žumbalris
čiau skųstis negana. Privalome jo rimtos profesinės patirties ir
mininke, jūsų Ekscelencija, po botvarkėje vyko kandidatų į
tikrai dalyvauti JAV gyvenime charakterio bruožų, kurie ati
ne Lietuvos Respublikos prezi Konstitucinį teismą teisėjų
ir tuo pagerinti ne tik savo, bet tinka rimto teisėjo modelį. Bai „SODRA" BAIMINASI, KAD
dente.'" Dar daugiau jis susi pristatymas. Vėl Seimo nariai
ir kaimynų gyvenimą.
gęs Illinois universitetą, Linas
NEGALĖS LAIKU
laukė plojimų, tęsdamas lietu vaikštinėjo, dalis jų apleido
įstojo
į
John
Marshall
Law
Linas
J.
Kelečius
yra
patyręs
IŠMOKĖTI
PENSIJŲ
viškai: „Gerbiamieji ponios ir posėdžių salę, o likusieji klausė
School.
Buvo
garbė
rekomen
prokuroras
(Assistant
Cook
ponai, nuoširdžiai sveikinu kandidatų pristatymų ir juos
County State's Attorney) nuo duoti jį į teisės fakultetą ir
Kaip teigia valstybinio socia
jus!"
kamantinėjo. Kandidatų patvir pat pirmųjų praktikos dienų vėliau — 1983 metais — į advo linio draudimo fondo „SODRA"
Aiškiai patenkintas sudarytu tinimas į teisėjus vyks po de
(1983 metų). Jo profesinė pa katų profesiją. Linas baigė vadovai, jos padėtis šiuo metu
įspūdžiu, prezidentas pradėjo šimties dienų.
t i r t i s y r a t v i r t a i p a r e m t a mokyklą, būdamas vienu ge nepavydėtina. Padėtis ė m ė
savo kalbą lenkiškai. Jis kal
Popietiniame posėdyje minist pasiaukojimu ir griežta kova riausiu mokiniu klasėje. Teisės blogėti nuo praėjusių metų
bėjo: „Savo ryžtingumo ir nar ras pirmininkas Mindaugas
prieš nusikalstamąjį elementą: fakultete pasižymėjo kruopščiu gruodžio. Tai lėmė bankų krizė,
sumo dėka Lietuva vėl egzistuo Stankevičius pristatė Septin
tiek prieš pavienius nusikaltė darbu ir redakciniais gabumais. valstybės biudžeto skolos
ja Europos žemėlapyje kaip ne tosios vyriausybės programą,
Neturiu abejonių, kad Linas „SODRAI" bei didėjančios jos
lius, tiek ir prieš organizuotus
priklausoma valstybė. Lenkija kuri Seimo nariams buvo raštu
kriminalinius elementus pasta Kelečius bus teisingas teisėjas. biudžeto išlaidos. „Sausio 1 d.
nuo pat pradžios sutiko Lietuvos įteikta kovo 1 dieną. J i s
Kaip lietuvis, Linas su savo bankuose buvo įšaldyti 29 mln.
ruoju metu (Organized Crime
valstybingumo atkūrimą su di pabrėžė, kad ši vyriausybė iš
žmona, advokate Ramune, akty litų, didžiausia jų dalis —
Unit).
dele simpatija ir parama.
esmės nekeitė pagrindinių
Išrinkę Liną Kelečių, mes ne viai pasireiškė kritišku momen „Aurabanke". Valstybės biu
„Lietuva ir Lenkija sujungtos Šeštosios (A. Šleževičiaus) vy
tu Lietuvoje. 1992 metais buvę džetas „SODRAI" praėjusių
bendra istorija, šiandien yra ne riausybės pagrindinių nuostatų, dešinėje pusėje sėdinčius minist partiečių advokatai bandė iš metų pabaigoje buvo skolingas
priklausomomis valstybėmis. o jas konkretizavo ir papildė, rus, kad jie konkrečiau pasi leisti savo Konstitucijos pro 36.7 mln. litų.
Sienos tarp mūsų šalių yra ir atsižvelgdama į iškilusias pro sakytų Seimo atstovų rūpimais jektą (paruošta LDDP simpatiDidėja ir išlaidos. Įsigaliojus
visados bus lenkų valstybės blemas bei pareikštą kritiką. klausimais. Posėdžiui baigian kų) — pagal sovietinį modelį. pensijų įstatymo pataisoms,
pripažįstamos neliečiamomis ir Anot jo, p a g r i n d i n i a i šios tis, Seimo pirmininkas Česlovas Teisininkų suvažiavime, kuria lėšų poreikis pensijoms nuo
g a l u t i n ė m i s . Sienos linija, vyriausybės uždaviniai bus iš Juršėnas tarė: „Ačiū, gerbia me dalyvavo nemažai advokatų praėjusių metų rugsėjo iki
kadaise taip sandariai skyrusi laikyti valstybinės valiutos masis premjere. Jūs pirmąjį iš Amerikos, partiečiai bandė sausio padidėjo nuo 131.1 mln.
mūsų tautas jau nebėra bendra patikimumą, mažinti infliaciją, išmėginimą jau atlaikėte, ir išnaudoti svečių nesusigaudy iki 159 mln. litų.
darbiavimo kliūtimi tarp lenkų stabilizuoti b a n k ų sistemą, kaip kai kurie kolegos sako, mą lietuvių kalboje ir situa
Dėl lėšų stygiaus pradėjo
skatinti investicijas, remti gyvas likot. Seimo tribūnoje cijoje.
ir lietuvių.
vėluoti pensijų išmokėjimas.
Dideli vaidmenį abipusio paži privatų verslą, remti prekybą, buvote, ir ne šiaip sau buvote,
Linas Kelečius išreiškė pro Pernai gruodį „SODRA" iš
nimo ir supratimo, atveriančio remti žemės ūkį, remti mažas o kalbėjot ir atsakinėjot į testą. Drįso atsistoti ir viešai Valstybinio komercinio banko
klausimus daugiau nei dvi va pasakyti savo nuomonę, nors jau paėmė 10 mln. litų kreditą.
kelią į visišką pasitikėjimą ir įmones.
Po šio pranešimo ministrą pir landas. Ačiū" Posėdis buvo
glaudu bendradarbiavimą pro
mininką
apklausinėti užsirašė baigtas Lietuvos himnu.
cese, atlieka tautinės mažumos
apie
šimtas
Seimo narių, nors
— lenkų Lietuvoje ir lietuvių
Opozicinės partijos jokio en
Lenkijoje. Šios bendrijos turi atsakymams buvo skirta tik tuziazmo Septintosios vyriau
Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
tapti tiltu, vienijančiu abi mūsų pusantros valandos. Pirmasis sybės programai nerodė. Iš tik
tautas. Lenkijos požiūris į tau klausėjas buvo prof. Kazimieras rųjų, ne tik nerodė entuziazmo,
tinių mažumų problemas su Antanavičius, ironiškai užklau bet ir visiškai nepritarė, net
tampa su Lietuvos požiūriu. sęs: „Tai kuo jūs remsite tą vadindamos „Lietuvos ūkio lai
Aplamai manome, kad abiejų visą? Ar pagaliais, ar dar kuo dojimu". Dabar tą programą
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
šalių tautinių mažumų atstovai nors". Premjeras nesidavė iš svarstys Seimo frakcijos ir
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
privalo būti lojaliais valstybių, metamas iš vėžių, atsakinėjo komitetai, o programos priėmi
D :>kumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.
kuriose jie gyvena, piliečiais. santūriai ir mandagiai, nors mas numatytas paskutinę kovo
Lenkija, kaip kiekviena demo nieko naujesnio, išskyrus pa mėnesio savaitę. Kad ji bus
kratinė ir šiuolaikine valstybė, žadus, kad bus ieškoma būdų, priimta, kaip ir nėra abejonių.
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.turinti savo tautiečių ųž savo nepasiūlydamas. Pagal Seime Nors LDDP ir nebeturi daugu
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
sienų ribų. nori jiems padėti. priimtą tvarką, vienas klausė mos, tačiau normaliai ji balsa
Noriu pabrėžti, kad tai visada jas buvo iš dešinės, t.y. opozici vimuose gali pasikliauti lenkų
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
vyks sutinkamai su tarpvals jos, kitas — iš kairės — val frakcijos narių ir Kazio Bobelio
alicjus,mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.
tybines sutarties nuostatomis. dančiosios frakcijos. Klausimai parama. Kalbant apie lenkų
$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai.vaisių
Vertiname tai. ką padarė pati buvo apie visas sritis ir buvo aiš- frakciją, neatrodo, kad jos nariai
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
Lietuva, sprendžiant tautinių kiai matyti, kad krašte padėtis, buvo labai laimingi Lenkijos
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
mažunr-i klausimą. Suprantame nors ir ne katastrofiška, bet prezidento kalba. O Lietuvos
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
Lietuvos teikiamos paramos sa labai labai sunki. Ją premjeras lenkų rinkimų akcijos vadovai
majonezas,riešutai(išlukštenti), konservuoti žirneliai,
vo tautiečiams, gyvenantiems vadino „sudėtinga". Apskritai, viešai reiškė nepasitenkinimą
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,
Lenkijoje, būtinybę. Kad šis pro Mindaugas Stankevičius sudaro Lenkijos vadovais, ypač, kad jie
multivitaminai.
55
svarai
arba
25
kg.
cesas vyktų efektyviai ir sklan rimto, kompetetingo, išsilavinu- n e t nebuvo kviesti į susitikimą
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
džiai, būtina gera valia ir noras sio asmens įspūdį, tačiau jo at- s u Lenkijos prezidentu. O jų
bendradarbiauti bei abipuses sakymai buvo daugiau ar ma- nekvietė Lenkijos ambasadorius
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
tautinių mažumų, politinių žiau abstraktūs, nors kai ku- Vilniuje,
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
grupuočių ir valdžios institucijų riais atvejais jis kreipėsi į
.
Juozas Gaila
Neeilinė Lietuvos Seimo
sesija

RETA PROGA VEIKTI NE KALBĖTI!

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

MAISTO SIUNTINIAI.

C L A S S I F I E D GUIDE
MISCELLANEOUS
•LIKTUOS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos milto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
Sia-77t-3*13

AUTOMOMUO, NAMU, SVBKAT06.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapofcs ir OH. Mgr.
Aukse S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
320SVį mm 96th Street
Tei. (70S) 424-MS4
(312)5»1-—84

J K S COMSTRUCnOM
„Shingle" stogai ir visų rūstų
apkalimai (siding): medžio, siu*
miniaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.
tsL 706 969 3668.

TAISOMI
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI-NAS. ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
M. Dscfcys
Te*. 312 691 —24

REAL ESTATE

P

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312) 816 6969
(706) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar perduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
»MLS kornpMariuJr H— įspėtu
• Nuosavybių ^tarnavimas veMui
• Perkame ir penajodamanamus
•Apartmentus ir žeme.
»Pensininkams nuolaida

jraamt, ramus.
" Treeeeve letena. PI * vra
i ir „boat sSp"; V/t bi. nuo juros,
restoranų, krautuvių. Kaina maždaug apie
$50.000 Skambinti: 7SS 411 M I S .

: KMatcn mmmM
7922 S. M M * I
4365 S. Airius Ave.

DANUTĖ MAYER
284-1900
«MI nontv parauni «v pinai nvnuo),
įOimUHSiii.Jipro-

IEŠKO DARBO
Tvarfclngs,
kenti 39 m. moteris ieško darbo
prie vaikų arba senelių. Gali gy
venti kartu ir dirbti 6 arba 7 dienas.
Tel. 312-247-5516

FORRENT

iSkamb.3i

HELP W A N T E D

tas antrame aukšte, šviesus, kam
pinis namas; yra Šaldytuvas, virimo
plyta, „car port", $42S į men. Kreip
tis tel. 70«-aB2-41M.

prityrusio-sios dantų techniko-es. Ts»t
912-496-3K

DRAUGE GAUNAMI
RELIGINIAI LEIDINIAI
ŠVENTAS KAZIMIERAS. Zenonas Ivinskis. 222
psl
KRISTAUS KANČIA. Ki. Brentano. 347 psl. ..
DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. dr. F. Bartkus - Kan.
dr. P. Aleksa. 516 psl
AŠ KVIEČIU JUS. Kęstutis Trimakas. 207 psl.
MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS. Ladas
Tulaba. 365 psl
MEILĖS UGNIS. Kun. dr. K. Matulaitis, MIC. 360
psl
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. J. Prunskis.
119 psl
LEGENDOS IR PASAKOJIMAI APIE KŪDIKĖLĮ
JĖZŲ. Vertė kun. V. Kulikauskas. 173 psl.
LAIDOJIMO APEIGOS. 55 psl
PASISEKIMO PASLAPTIS. D. Chautard. 185 psl.
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.
230 psl
MARUOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišno
ra, MIC. 445 psl
VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS. Maldaknyge.
Kun. K. Matulaitis. MIC. 640 psl
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldaknygė. Kun.
dr. P. Aleksa. 254 psl
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE I dalis. Ant. Rubsys.
430 psl
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE II dalis. Ant. Rubsys.
477 psl.
KĄ MES TIKIME. Tikybos vadovėlis. Kun. K.
Ceiiesius. 195 psl
MIŠIOLĖLIS. Romos mišiolas visiems tikintie
siems. 1197 psl
ŠV. RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS. Kun.
česl. Kavaliauskas. 648 psl

$2.00
$3.00
$1.00
$8.00
$5.00
$100
$100
$3.00
$100
$1.00
$300
$1.00
$5.00
$1.00
$900
$10.00
$5.00
$27.00
$10.00

Psstaoe. Užsakant knygas pastų, pinigų nesiusti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos
kaina ir pasiuntimo išlaidos. IHinois gyv. pridedama State sale
tax 8.75% nuo knygos kainos.

„DRAUGO" RĖMĖJAI
65.00 dol. Vanda Žolynas,
Chicago, LL;
55.00 dol. Stefanija Rudokas,
Chicago, LL; Laima Jurkūnas,
La Grange, LL; dr. K. Jablons
kis, Westchester, LL; Aleksan
dras Radžius, Baltimore, MD;
Domicėlė Balčiūnas, Mission
Viejo, CA; Aldona Adomonis,
Osterville, MA; Adolfas Merke
vičius, Westland, MI; Juozas
Arlauskas, New Britain, CT;
Kunigunda Šilinienė, Chicago,
LL; Alex Tornau, Chicago, IL;
Jonas Valys, Wood8tock, CT;
..Lietuvos Vaikų vilties" komiteto pirm. Gražina Liautaud 'dešinėje.) su komi Kazys Čiurinskas, Crown Point,
teto sekretore Aldona Šmulkstiene. Kadangi Lietuvoje dar daug vaiku su LN; kun. Theo Palis, Pittsburg,
negalia, kuriems būtina medicininė pagalba, L W komitetui darbai niekad
CA; Valentinas Račiūnas, Chi
nesibaigia.
cago, LL;
50.00 d o l . A. V a r n e l i s ,
1996 m. vasario man. atminimui už
Dowagiac, MI; J. V. Lopataus
mirusius „LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI"
kas, Santa Monica, CA; dr. Ina
Užgirienė, Worcester, MA; A.
aukojo:
Povilonis, Toronto, Ont., Kana
a.a. Al. Jomante atm.: David ir Patricia Reardon, Judy ir
da; Stasė Vaišvila, Oak Lawn,
LL; Julius Veblaitis, Union, NJ;
Davė Frey, Jack ir Nancy Berghoef, Ester L. Leonard — $105.00;
Rimas Rekašius, Rochester,
a.a. Broniaus Murino dešimties metų mirties sukakty. Jo
MN; Ema Žiobrienė, Hickory
atminimą pagerbdami: Praurima Murinienė ir sūnūs — $300.00;
Hills, IL; dr. A. J u z a i t i s ,
a.a. Juozo Morkūno atm. (papildomai): S. V. Balsevičiai,
Plymouth Meeting, PA; Jad
S. G. Mitalai, E. P. Jurgučiai, I. Gabelis, J. A. Buivydai, K. A.
vyga Jurkūnienė, Ottawa, Ont.,
Gudžiūnai, D. J. Daniai, R. R. Kličiai, R. Taaffe. I. V. PrišdepionKanada; Petras Pišnys, Miami
kos, S. Danaitienė, 0. Bružienė, A. Šimanskienė, O. A. Barisai.
Beach, FL; B. Polikaitis, Palos
J. C. Balsevičiai, V. J. Kairiai, A. A. Savickai, dr. A. Ramūnienė,
Hills, IL; Bronius PranskeviJ. K. Kaunai — $198.00. I i vtso — $ 5 2 t . 0 0 .
čius, Evergreen Park, LL; Ben
a.a. Kęstučio J . Jonyno atm.: Algirdas Bražinskas, Janina
Neverauskas, Sterling Hts, MI;
ir Vladas Staskus, Jonė ir Vytas Staskus, Pranė Lauraitis, Janina
40.00 dol. Kleopas Dalinda,
Hasselberg, Irena ir Leonas Staškevičius, Celestina Siultė, Ona
Toronto,
Ont., Kanada; Mikas
Osmolskis, Miriam ir Alicia Kurlak, Albina ir Vytautas Žumbakiai,
Česas, Downers Grove, IL;
Rima ir Kęstutis čerkeliūnai, Regina Kudžmienė, Zenonas Jurys,
Žibutė ir Pranas Pranskevičius,
Rasa ir Henrikas Miklai, Aldona Mackevičienė, Irena ir Viktoras
Lemont, IL; Zita Visockis,
Kirkylai, Leokadia ir Victor Milukas, Irena ir Jonas Vilgalys, Irena
Chicago, IL; dr. C. Kuras, Windir Vladas Kilius, Alan M. Trbovich, Friends of Yolanta E. Jonynas
sor, Ont., Kanada;
at Gainesville (FL) Regionai Utilities — $965.00;
35.00 dol. Dana Eičinas,
a.a. Povtto Bantonlo atm.: Birutė ir Vladas čyvai, Aniceta
Chicago, LL; Zigmas Grybinas,
Giedraitienė, Kastytis ir Rita Giedraičiai, Lionė ir Andrius
O'Fallon, LL; Algimantas Kubi
Kazlauskai, Jadvyga ir Petras Klioriai, Eglė ir Marius Laniauskai,
lius, Chicago, IL; K. Graudis,
Rūta ir Linas Mikuliontai, Zelma ir Vytautas Pliodžinskai, Ona ir
Millton, NJ;
Vacys Rociūnai, Timothy Corman, Terri Holliday, Trese Caravona,
32.00 dol. M. Gencius, Mt.
Dianna L. McCaskey — $220.00;
Brydges, Ont., Kanada; Monika
a.a. Viktoro Dlmlnsklo atm.: Irena ir Vladas Kilius —
Vaškevičius, Toronto, Ont.,
"$30.00.
Kanada;

30.73 dol. Dr. Vyt. Vygantas.
Dalias, TX;
30.00 dol. Jonas Tamulis, Jo
liet, LL; Aleksandras Jasčems
kas, Rockford, IL; Adolfas Ruibys, Palos Hts, IL; Jonas Kar
dokas, Baltimore, MD; Alex
Blinstrubas, Summit Argo, IL;
dr. J. Jakševičius, Oak Lawn,
LL; Antonina Baleišis, Chicago,
LL; Algis Strimaitis, Chicago,
LL; Natalie Matulis, Grand Rapids, MI; Vladas Vaitkus, Juno
Beach, FL; A. Varnelis, Dowagiac, MI; V. Rakauskas, Melrose
Park, LL; A. Kasperavičius, Willoughby, OH; Aleksas Karaliū
nas, Lemont, LL; R. Blinstrubas,
Chicago, IL;
25.00 dol. Valė Gaubys, Sunland, CA; Robertas Cepele, Pa
los Hills, IL; Marija ir Zigmas
Dailidė, Brookfield, LL; Joana ir
Vytautas Dailidė, Crete, IL; G.
Klimas, Little Falls, NJ; Mag
dalena Ligmalienė, Chicago, IL;
Felbc Klimaitis, Cleveland, OH;
Adolfina Czizauskas, Chicago,
LL; Charles B. Misiūnas, Downers Grove, IL; Stanley Gryskewis, Chicago, IL; Jonas Juodis,
Beverly Hills, FL; Pranė ir Me
čys Skruodys, Naperville, IL;
Sophie Montvilas, Lemont, IL;
Juozas Pečiulis, Chicago, IL;
Jonas Rauba, South Pasadena,
FL; Joe Venckauskas, Benton
Harbor, MI; Julius Karsas, Oak
Lawn, LL; Anatolijus Lakas,
Chicago, IL; dr. Romualdas
Zalubas, Silver Spring, MD;
Stasė Kazlienė, Chicago, IL; Anna Kazlauskas, Chicago, IL;
25.00 dol. Julijona Fraser. EI
Cerrito, CA; Rasa Pakalnis,
Santa Monica, CA; Vincent
Skupeika, Cooper City, FL;
Teresa Bakanas, Wilmington,
DE; Irena Jakstys, South Pasa
dena, FL; J. A. Raulinaitis,
Glendale, CA; Konstantinas La
saitis. Waukegan, IL; Vytenis

Miškinis, Cleveland, OH; Vy
t a u t a s Girdvainis, Chicago, IL;
Kazys Ramasauskas, Livonia.
MI; A. Masiulis, E. Hartford,
CT; Kazys Černiauskas. Chica
go, IL; Stasys Misiūnas. Ber
wyn, IL; Sofija Holiusa, East
Chicago. IN; Ann Talandis, De
troit, MI; Ged. Lapenas, Daytona Beach Shores, FL; dr. B.
Raulinaitis, Chatsworth, CA;
Irena Lange, P h D . , Fullerton.
CA; Raymond P a s k ų s , Darien, IL; Joana Sabaliauskas.
Blairstovvn, NJ; Bronius Juška,
Kenocha, WI; Genovaitė Plukas, Santa Monica, CA; Jonas
Dekeris, Chicago, IL; Vytautas
Žemaitis, N. Riverside, IL; An
t a n a s Minelga, Olympia, WA;
Jonas Kučinskas, Miami Beach,
FL; Bronius Černius, Chicago,
IL; Povilas Okinčinas, Cicero,
IL; Jurgis Janickas, Carlsbad.
CA; Stasys Mockus, Omaha,
NE; Regina Latoza, Westmont,
IL; Adolph Butkus, Mission Vie
jo, CA; Antanas Bertulis, Hot
Springs, AR; J u a n Leonikas, St.
Pete Beach, FL: J u r g i s Dum
brys, Fairview Park, OH; Valda
Paskųs. Hickory Hills. IL: Elena
Lukas, Sunny Hills, FL; Vanda
Sherksnis, Gardner, MA; Leo
nas Daukus, Chicago, IL; Jo
seph J a n k u s , Waterbury, CT;
Sofija Bražionienė, Oak Lavvn,
IL; V i k t o r a s K a z e m e k a i t i s ,
Racine. WI; Gediminas Kazė
nas, Darien, IL; Raimundas
Rimkus, Benvyn, LL; dr. Aldona
Janačienė, Yonkers, NY; Ben
Serapinas, Oak Lavvn, IL; An
tanas Pileckas, Sunny Hills, FL:
J. Gvildys, Palos Hills, IL;
Kapočius-Urbonas, Chicago, LL;
Vytautas Kniburys, Albion, MI;
Juozas Briedis, W Bloomfield,
MI; Aksenija Kuras, Lockport,
IL; Juozas Sakevičius, Chicago,
IL; Jonas Šlapkauskas, Chi
cago, IL.

PENKERIŲ METU
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
JOHN
HENSON

Viešpats išsivedė a.a. John Į Amžinuosius Namus. Į tobula
grožį ir džiaugsmą 1991 m kovo 22 d.
Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane
Viešpats pasišauks Švė. Jėzaus Širdie. Tavimi pasitikiu, nes
meilė nemiršta
Sv. Mišios už a a. John bus aukojamos kovo 22 d . penkta
dienj. 7 vai. ryto Tėvu Marijonu koplyčioje ir kovo 24 d.,
sekmadienį 10 vai ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje.
Visus draugus prašau pasimelsti už a.a John
Žmona Sabina

ANTANAS L. LAPINSKAS ADVOKATAS,
VISUOMENININKAS

Kiekvieną auką į v e r t i n a m e
ir nuoširdžiai dėkojame!

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame už
aukas. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda negaluojantiems tačiau
turintiems viltį ir galintiems pasveikti Lietuvos vaikams.
„Lietuvos Valkų vHUs" 2711 W. 71 st St., CNcago, IL
60629.

A. L. Lapinskas

AUKOS LIETUVOS PARTIZANŲ FONDUI
Tūkstančiai taurių pasišventusių patriotų ilgus metus nešė
sunkią partizaninės kovos naštą su žiauriu priešu. Išlikę partizanai,
valdant LDDP partijai, yra atsidūrę ant skurdo ribos. Išeivijos tau
tiečiai, suprasdami jų sunkią padėtį, aukojo per Lietuvos partizanų
globos fondą.
SMS Baltimorės Lietuvių namų nariai ir kitos Liet. organizacijos.
$630 A.a. Pluko atminimui.
$585 A.a Prano Sidzikausko atminimui.
$500 Omahos Lietuvių Moterų klubas.
$450 PBT A Kazlausko darbovieta/matching funds.
$300 Mr. Mrs J L Materas.
$250 Dr Vyt. + V Majauskai ir vaikai.
$200 Arizonos Lietuvių Bendruomenė. Zdrskiai Romas ir Albina,
Milukai Lile ir Vytautas, Jonas Sakas, L. R. Kulbtai. K. G. Ambrazaitis,
MD., a.a Joseph Žilionis atminimui, dr. Zigmas Brinkis, BaRimores namų
draugija.
$100 Balis ir A. J. Brasauskai, Council of Lithuanian Socteties in
Marytand. Baltimore Lithuanian Museum, Mr. & Mrs. Vitkauskai, Albina
Prunskis, MD, Marytė ir Juozas Visgirdai, Derfina Tričis, Juozas ir Birutė
Kasperavičiai. Mrs. Ada Sutkuvienė. Justinas Liepoms. Vytautas Maželis,
pavardė neįskaitoma ii Detroit. MI, Mr. & Mrs Sordokai. Mr. & Mrs.
Mikšiai. Mr. Akjerd Pivaronas jau paaukojo, dar aukos iki 200.
$7S Petrė ir Bronius Andriukaičiai, Eug. ir Irena VHkai.
$50 Danguolė Jurgutis, Jadvyga ir Bronius Jankauskai, Aldona
Griskienė, Aleksas Lauraitis, Julius ir PauHna Mačiuliai, Izidorius MaKska.
Henrikas ir Birutė Nagui, Zigmas ir Birutė Viskantai, Gražutė Sirutienė,
Janina Ruksėnienė, Julius Spakevičius. J. Siauka ir A. Giedraitis, prel.
kun. Vyt. Balčiūnas. Jurgis Gimbutas. Gražina Musteikienė, Jonas k Juzė
Žebrauskai, Richard ir Živilė Reikenis, Mr. & Mrs. Levickai, Juozas
Graužinis.
$35 Ona Žilionienė — vyro prisiminimui.
$30 Aleksa ir Rūta Griciai.
$28 Snieguolė Jurskytė, Romas Leparskas, Regina Petrauskienė,
Danutė ir Kazys Krivickas, Halina Balcerienė, Vytautas ir Ona Eringis.
Valerija ir Julijonas Lasauskai, Al ir Antanas Marcinkai, V. Laukaitis, A.
G. Radžiai. Vyt Vaikys, Petras Račiukams, Antanas Januška, F. J.
Bobinai.
$20 Tadas Rūta. Marijona Kuilikis, Bronius Undurys, Augustas ir
Dalia Orentai. Vytautas Pačkauskas. Gintaras A. Dambrava, Juzė
Jančienė, Jonas Kardokas. Ona Knvonienė, Elena Okas, Julija Banienė,
Jonas Latvys.
$18 N. šilgaliene
$10 Valerija ir Jonas Pleiriai. Julija Vaitkienė, Karolis Avižienis, An
tanina Noreikienė. Aldona Būdlenė, Kazys Sadauskas, Liudmila
Stulpinienė. Eddy Buderhs.
SS Antanas Tuskenis.
LMTUVOt PARTIZANŲ 0LO6OS FOMOO komitetas dėkoja
visiems aukotojams. Visos aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių. Čekiai
rašomi: LPO. FUNO. sMieUml STANOAM) FMMRAL M U K e/o
L.P.O. FUNO ACCT. NO. 663777, 4162 Arsnsr Ava., CMasfO, H.
66632-1S66, arba siusti L.P.O. PONO, 2711 W. 71 t L , CMesso, N.
S0620.

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1996 m kovo men 14 d.

Štai keli trumpi žodžiai apie mūsų terminuota indelj
(Quick-Return (T>): jūsų pinigai grįš atgal greitai — per
11 mėnesig! Garantuojame aukšta nuošimti Procentai
apskaičiuojami kasdien. Taigi — būkite gudrus ir
atidarykite terminuoto indelio (Quick Return ( D )
sąskaita atvykę asmeniškai arba paštu Daugiau
informacijos gausite paskambinę 1-800—SFB-2651.
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Vestuvės su Josephine Lukošaityte, kuri neseniai buvo bai
gusi Sv. Kazimiero akademiją
Čikagoje. įvyko 1935 m. rugsė
jo 1 d. Ji atsimena, kad tais lai
kais jiedu abu su Antanu buvo
veiklūs vyčiu veikloje ir rengi
niuose. 1995 metais Antanas ir
Josephine šventė auksinę vedy
bų sukaktį.
Antrojo pasaulinio karo metu
Antanas Lapinskas buvo pa
šauktas i -JAV kariuomenę, kur
jis tarnavo kaip Karinio saugu
mo pareigūnas, Europoje užsi
t a r n a v ę s pirmojo leitenanto
laipsnį.
A. L. Lapinskas buvo ilgame
tis direktorius ir advokatas Mu
tual Federal Savings & Loan
Association. priklausė DariausGirėno postui #271 ir Kardinolo
Mudelein Kolumbo vyčiams. Jis
buvo aktyvus Čikagos Lietuvių
respublikonu lygos pirminin
kas. 1952 m. nominuotas kan
didatu į teisėjus, bet nebuvo iš
rinktas. Tarp 1953 ir 1958 m. jis
buvo Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybos vicepirmininkas,
atstovaudamas Amerikos Lietu
viu tautinei sąjungai.
Trisdešimt metu Antanas L.
Lapinskas artimai dirbo su An
tanu Vanagaičiu ir buvo ..Mar
gučio" radijo pranešėjas. Kai
1990 m kovo 11 d. Jaunimo
centre buvo suruoštas A. Vana
gaičio-..Margučio" pagerbimas,
Antanas L. Lapinskas pasakė
jausmingą kalbą, prisimin
damas A. Vanagaitį, jo radijo
programą ir jo redaguotą ,,Mar
gučio" žurnalą Atmintina, kad
pokylio metu tuometinis ..Mar
gučio" radijo laidu vedėjas
Petras Petrutis susirinkusiems
pranešė, kad Lietuva paskelbė
savo nepriklausomybę. Vakaras
tikrai buvo ypatingas visiems.
jame dalyvavusiems, tad ir An
tano Lapinsko kalbą publika
priėmė labai šiltai ir atsistojusi
ilgai plojo. Po to visi giedojo
Lietuvos himną Tai buvo isto
riškas, nepamirštamas įvykis
visiems

1995 m. gruodžio 27 d. mirė
advokatas Antanas L. Lapins
kas, sulaukęs 87 metų amžiaus.
Jis buvo veiklus Lietuvos vyčių
centro vicepirmininkasl9301931 m ir vyčių centro pirm.
1931-1934 m. Jis taip pat reda
gavo Lietuvos vyčių organą
„Vytį" 11930-1933ir 1936-1937
m.) buvo 112 vyčių kuopos pir
mininkas 1931 m. Antanui La
pinskui teko vadovauti Lietuvos
vyčiams tuo metu. kai Amerika
išgyveno baisiąja depresija.
A. Lapinskas gimė 1908 m.
lapkričio 19 d. Čikagoje, Aušros
Vartų parapijos ribose. Jis
lankė pradžios mokyklą Aušros
Vartų, vėliau Sv. Jurgio ir Sv.
Mykolo parapijoje. Turėdamas
11 metų amžiaus, su tėvais iš
vyko Į Lietuva ir apsigyveno
Šiauliuose, kur baigė gimnaziją.
Buvo lietuvių skautų narys ir
dalyvavo Tarptautiniame są
skrydyje Danijoje 1924 metais
Apie 1926 metus sugrįžo i Ame
riką ir dirbo Marquette Natio
nal banke Čikagoje, gyveno kar
tu su dėde Liudviku Lapinsku
Marąuette Parko apylinkėje, iš
kur lanke DePanl universitetą
ir įsigijo advokato laipsnį.
Adv. Antanui Lapinskui teko
vadovauti Lietuvos vyčių or
ganizacijai kaip tik tuo metu.
kai jos gretose smarkiai keitėsi
narių skaičius, o vadovybėje
dažnai pasireikšdavo nesutari
Adv. Antano L Lapinsko lai
mai. Galbūt Amerikoje tuo me
tu buvusi didžioji depresija at dotuves įvyko gruodžio 30 d. Jis
siliepė ir į žmonių nuotaikas bei buvo atlydėtas į S i Barnabo
jų pažiūras Kaip rašoma ..Vy parapijos bažnyčią ir po Mišių
čio" žurnale" 1932 m. rugpjūčio palaidotas Sv. Kazimiero lietu
viu kapinėse Čikagoje Nubudu
14 d.i. A n t a n r s Lapinskas vi
suomet buvo malonus, gyvybiš si liko jo žmona -Josephine sese
kas, geras kalbėtojas, kuris rys Jennie Linkus su vyru Pet
ru. Prane Šoše su vyru Antanu.
paprastai susilaukdavo para
mos iš įvairių visuomenės Paulina Markauskiene Lietu
sluoksniu: dvasininkijos, vyres voje; svaine Antoinette Civins,
niųjų ir jaunesniųjų kartų lietu svainiai Antanas Lukošaitis su
vių, tiek iš profesionalų, tiek iš žmona Eleonora ir Edvardas Luneprofesionalu vyčių organi cas su žmona Joan. A.a. Anta
zacijos narių. Jis buvo didelis nas taip pat turėjo daug sūnėnų
Lietuvos patriotas ir labai uolus ir dukterėčių.
vyčių veikėjas
Dr. I ^ o n a r d a s Simutis
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1996 m. kovo mėn. 14 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
M a r q u e t t e P a r k o Lietuvių
namų savininkų draugijos
susirinkimas šaukiamas penk
tadieni, kovo 15 d., 7 vai. vak.,
Švč. M Marijos Gimimo parapi
jos salėje. 6820 S. Washtenaw.
Darbotvarkėje numatytos dis
kusijos dėl Western Ave. ir 63
Str. atnaujinimo, apylinkės ap
saugos reikalai. Marąuette Par
ko apylinkėje planuojamas vie
nos šeimos bei apartamentinių
namų remontas, kad juose galė
tų apsigyventi šeimos, o taip pat
svarbią vieta užims kovo 19 d.
įvyksiantys rinkimai. Kviečia
mi ne tik Namų savininkų
d r a u g i j o s n a r i a i , bet visi
apylinkės lietuviai, nes šie
reikalai svarbu kiekvienam, gy
venančiam Marąuette Parko
apylinkėje.

Panevėžiečių klubo Čika
goje narių susirinkimas bus šį
sekmadienį, kovo 17 d.. 12 vai..
Jaunimo centre. Visi nariai ma
loniai kviečiami susirinkime daIvvauti.
„ S a u l u t ė s " , Lietuvos vaikų
globos būrelio siuntiniai bus
pakraunami į sunkvežimį šį šeš
tadienį, kovo 16 d., prie Pasau
lio lietuvių centro. Jeigu galite
padėti atlikti šį artimo meilės
darbą vargstantiems vaiku
čiams Lietuvoje, atvykite 9:45
vai. r i automobiliu pastatymo
aikšte 'prie centro ,.condo">.
Suvalkiečių draugijos Či
k a g o j e p a v a s a r i n i s narių
susirinkimas bus kovo 22 d.,
penktadienį. 1 vai. p.p.. Šaulių
salėje. 2417 W. 43rd. Str..
Chicago. Visi nariai prašomi
susirinkime dalyvauti ir išklau
syti valdybos pranešimų. Bus
priimami ir nauji nariai, o po
susirinkimo — pasivaišinama.

' *
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Solistas J o n a s V a z n e l i s da
lyvaus menmeje programoje Pa
baltijo universiteto rengiamame
50 metų įkūrimo sukakties mi
nėjime šį sekmadienį, kovo 17
d., 3 vai. p.p.. Jaunimo centre.
Minėjimas pradedamas šv. Mišiomis Jėzuitų koplyčioje.
Lietuvos vyčių 36 kuopos su
sirinkimas kviečiamas kovo 18
d., pirmadienį, 7:30 vai. vak.,
N'ekalto Prasidėjimo parapijos
mokyklos salėje — įėjimas pro
mokyklos duris. 4420 S. Fairfie'.d Ave. Po susirinkimo bus
vaišės ir pabendravimas. Vin
centas Samaška parodys įdomią
vaizdajuostę. Taip pat kuopos
nariamas verta prisiminti, kad
birželio mėnesį organizuojamas
renginys „Dinner is Served",
kurio pelnas bus skiriamas Baž
nyčiai ir vyčių labdaros tiks
lams. Vyčių seimas ruošiamas
rugpjūčio mėnesį Brockton, MA.
Suinteresuotieji gali skambinti
Viktor Utarai tel. 312-582-3820
ir gauti daugiau informacijų.

MAŽLIETUVIU Š I U P I N Y S

Oras vasario 17 d. vakare dar
buvo šaltas, žemė dar baltavo
plona sniego danga, kai Čikagos
ir jos apylinkių lietuviškoji vi
suomenė rinkosi į Mažosios
Lietuvos draugijos ruošiamą
tradicinį šiupinį Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Oras
tokių metų laiku nebūdavo ge
resnis net prieškarinėje Klaipė
doje ar Šilutėje, vietiniams
lietuviams renkantis su savo
vokiškais draugais prie nuo
senovės žinomos prūsų lietuvių
mėgiamos vakarienės. Kad pa
siekus Palangos gatvėje esantį
..Viktoria"' viešbutį a r b a
Šiaulių gatvėje „Šiaulių na
mus" Klaipėdoje, kuriuose klai
pėdiečiai mėgdavo valgyti šiu
pinį, daugeliui tekdavo tuo lai
ku bristi per gilų sniegą. Oras
ne geresnis būdavo taip pat ir
Šilutėje, kai reikėdavo vykti į
„Germania" viešbutyje ruo
šiamą šiupinį. Bet tais laikais
nereikėdavo rūpintis susisie
kimo priemonėmis, viskas bū
davo beveik čia pat, visus ren
Dalios Sokienės gražios išraišginius būdavo galima pasiekti
„kojomis", kaip būdavo sakoma. S K I R K I M E LAIKO P A B Ū T I
SU DIEVU
Balzeko lietuvių kultūros
muziejų Čikagoje gal tik retas
lietuvis dar gali pasiekti „ko
jomis", nes išsimėčiusiems po
plačias apylinkes dėl didelių
nuotolių negalima nei pro duris
išeiti be susisiekimo prie
monių. Vis tiek ir šiais metais
muziejaus gražioji „Gintaro"
salė prisipildė puošnia publika,
kaip anais laikais senojoje tėvų
žemėje. Prie gyvomis gėlėmis iš
puoštų stalų matėsi daugel
pažįstamų veidų. Jų tarpe išei
vijos lietuvių evangelikų-liute
ronų bažnyčios vyskupas Han
sas Dumpys su žmona Donna,
Mažosios Lietuvos rezistencinio
komiteto pirmininkas Algis Re
gis, „Draugo" bendradarbis K.
Apolinaras Bagdonas ir kiti.
vienaip ar kitaip lietuviškoje

J ū r a t ė J a n k a u s k a i t ė dekla
muos mūsų poetų kūrybą Lietu
vos Nepriklausomybės šventėje,
kurią ruošia Amerikos Lietuvių
tautinės sąjungos valdyba šį
sekmadienį, kovo 17 d., Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. Mi
nėjimas pradedamas šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčioje 11 vai. r., o po
Mišių bus tęsiamas didžiojoje
PLC salėje. Paskaitą skaitys
Lietuvos gen. garbės konsulas
Čikagoje V a c l o v a s K l e i z a ,
himnų giedojimui vadovaus sol.
Laimutė
Stepaitienė,
o
meninėje dalyje dar pasirodys
Linda Burbienė su dainomis,
pritariant gitara. Visuomenė
kviečia gausiai dalyvauti ir
paminėti Lietuvos nepriklauso
„ D r a u g u i " reikalingas ad
mybės a t s t a t y m o — Kovo ministratorius (arba admini
11-tosios — sukaktį.
stratorė). Būtina anglų kalba,
kompiuterių vartojimas ir patir
tis administraciniame darbe.
Kreiptis darbo valandomis į
„Draugo" moderatorių kun.
Viktorą Rimšelį, MIC.
A d e l ė P a b r ė ž a , Chicago, IL
Draugo fondo pavasario vajui
atsiuntė 1,000 dolerių čekį ir
tapo fondo g a r b ė s n a r e . Už taip
didelę paramą Draugo fondas
nuoširdžiai dėkoja.

M
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Vytenis ir Lydija Rasučiai,
gyv. Hickory Hills, IL, sutiko
pagloboti porą dainininkų iš
Kauno Muzikinio teatro, kai jie
atvyks isijunti į „Jūratės ir
Kastyčio operos spektaklius,
būsiančius balandžio 20-21 d.
Morton mokyklos auditorijoje.
Lydija jau 10 metų dainuoja
operos chore, o Vytenis sėkmin
gai bendradarbiauja su Lietuvos
verslininkais.
J o n a s Pabedinskas supažindina publiką su Gediminu Vagnoriumi „ S a u l u t e s "
Lietuvos vaikų globos būrelio ruoštame susitikime — „Atviro žodžio f o r u m e "
— P a s a u l i o lietuvių centre. !.emonte, vasario 25 d.
Nuotr. Vytauto J a s i n e v i č i a u s

x TRANSPAK
praneša:
..Lietuvos gamtos apsaugos
x J A V LB Brighton P a r k o
pradmenys apčiuopiamai 1398 apylinkės valdyba, pirm. Salo
m Vytauto Salyno sutartyje su mėja Dauliene, globoja Lietuvo
kryžiuočiais. Dauguma Lietu je našlaitį. Pratęsdami globą ki
vos geologijos paminklų sudaro tiems metams, atsiuntė $130.
akmenys «'97i Iki 1991 m. Lietu Dėkojame! Lietuvos Našlaičių
voje paskelbta 20 geologinių g l o b o s " k o m i t e t a s .
draustinių, kuriu bendras plo
'sk)
tas 1991 m. sudarė 5,526.2 ha"
x A.a. J o n u i Š i a u č i ū n u i
P i n y :•. siuntiniai ir komer
Clevelande
mirus, velionio atsi
cinėm siuntos į Lietuvą. Mais
sveikinime
jo
prisiminimui au
to siuntiniai TRAN'SPAK,
26.t8 W. 69 St„ Chicago. IL. kojusiu aukas šeima atsiuntė
Lietuvos našlaičių globai. Viso
tel 312 436-7772.
$109.62.
Pasirašė Adelė Šiau
(sk)
čiūniene
ir
Baliūnai. Reiškiame
x A n t a n a s ir Helen Yakaiužuojautą
velionio artimie
ri.ii. Franklin Sųuare NY. pra
siems,
ir
kartu
dėkojame už di
tęsdami globojamo našlaičio pa
delę
auką.
„Lietuvos
Našlai
rama kitiems metams, atsiuntė
čių
globos"
komitetas,
2711
$175. Dėkojame! „Lietuvos
W.
71
St„
Chicago,
IL
60629.
Našlaičių globos" komitetas.
(sk)

'sk)

veikloje pasižymėję asmenys.
Mažosios Lietuvos draugijos
pirmininkui Viliui Trumpjonui
pasveikinus visus į šiupinį atvy
kusius svečius, palinkėjus vi
siems geriausios nuotaikos,
Ema Žiobrienė talkininkavo
programos eigos pranešimui ir
jos atlikėjų pristatymui. Čika
gos lietuviškai visuomenei gerai
pažįstamas muz. Ričardas Šokas
vakaro meninę dalį pradėjo su
kpt. Neringos Jonui Budriui
skirtu maršu „Valio. Klaipėda".
Po to buvo Dalios Sokienės ir
Eglės Rūkštelytės-Sundstrom iš
poezijos ir dainų pinama pynė.
Dalia Sokienė su nepaprastu įsi
j a u t i m u deklamavo Kotrynos
Grigaitytės-Graudienės ir Ed
vardo Mieželaičio kūrybą. Eglė
Rūkštelytė-Sundstrom, pažįs
t a m a daugeliui iš Lietuvių
operos pastatymų, laimingai iš
trūkusi iš sniego pūgų vargina
mo New Yorko, spėjo pradžiu
ginti vakaro dalyvius Gailevičiaus, Budriūno ir Kačenausko
dainomis, muz. Ričardui Šokui
pritariant fortepijonu.

x N A M A M S P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į M u t u a l F e d e r a l Savings,
2212 West C e r m a k Road. Tel.
(312) 847-7747.
(sk)
x „Lithuanian-American
C l u b " Lietuvos Partizanų Glo
bos fondui Beverly Shores. IN
atsiuntė $460. Aukos buvo su
rinktos Vasario Šešioliktosios
minėjimo metu. Aukojo: $100
Jane ir Vytautas Peseckai:$60
I. Mickevičienė: $30 Ona ir Vy
tautas Gutauskai, A Prapuolė
nis; $25 J. A. Dargiai, L. A
Bartkai, D. Kavaliūnas; $20 J.
Daugvila. I. K. Miecevičiai. J.
Skomantas, Vytautas ir Irena
Linartai, R Dambauskas. Bro
nė Buika, M. Kavaliūnas;$10 R.
V. Vaitkai, A. I. Rimavičiai; $5
T. Mišauskienė. L.P.G. fondo
komitetas visiems aukotojams
nuoširdžiausiai dėkoja.
(sk)

Toronto gintariečiai smagiai šoka „Pakeltkoji". Jie tik laukia kovo 23 d , kai savo sugebėjimus
galės parodyti Čikagos ir apylinkių lietuviams J a u n i m o centro scenoje. Švente su torontiškiais
ruošia „ D r a u g o " renginių komitetas dienraščiui paremti.

kos žodžiams ir Eglės Rūkštely
tės-Sundstrom bei muz. Ričardo
Šoko muzikinės dalies garsams
nuaidėjus, Onos Norvilienės iš
virtas šiupinys buvo apsukrių
padavėjų jau nešiojamas į stalus.
Iš Mažosios Lietuvos kilusiam
vysk. Hansui Dumpiui sukalbė
jus stalo maldą, visi gardžiavo
si Kristijono Donelaičio įam
žinta prūsų lietuvių šiupiniu
vadinama vakariene.
Po pasistiprinimo gardžia
vakariene, pasidžiaugus laimė
jimais loterijoje, buvo dar il
gokai pasilinksminta, muz. Ri
čardo Šoko estradiniam orkest
rui nepailstamai grojant vie
niems ir kitiems pažįstamų
šokių muziką.
Mažosios Lietuvos draugijos
kasmetiniai šiupinio renginiai
— d a u g i a u s i a B u n t i n ų ir
Trumpjonų šeimų nuopelnas.
Tik jų dėka kiekvienais metais
puoselėjama ši senoji Prūsu
lietuvių tradicija, kad priminus
ateinančioms kartoms jų gar
bingą praeitį.
Valteris Bendikas

Daugelis pasiskundžiame, bet
k a r t u ir jaučiame pasitenki
nimą, kad esame labai užsiėmę,
kad atliekame daug gerų darbų,
kad mūsų gyvenimas yra labai
pilnas. Kraudamiesi vis dau
giau atliktinų darbų, teisinamės, kad „darbas yra malda".
Dažnai neturime laiko savo šei
moms, dar mažiau patiems sau.
O ką ir bekalbėti apie laiką
Dievui?
Žinome iš patirties, kad arti
mos draugystės išsivysto, kai
skiriame tam laiko, ir kad jos
ųlėsta kai nesurandame laiko.
Dažnai manome, kad artumas, gali būti nuobodu. Gal būtų
intymumas su Dievu išsivystys geriau, jeigu suradę laisvo laiko.
stebuklingai; gal per tą vieną jį praleistume, veikdami ką nors
valandą, kurią skiriame sekma įdomesnio, linksmesnio? Neišsi
dienio Mišioms, gal net tada, gąskime, šiuo laiku susikau
kai manome, kad per pamokslą pimai nereikalauja iš mūsų
neišgirdome tai, ko norėjome iš praleisti dieną, klūpant ant
girsti, gal net ir tada, kai prie kelių, ar keltis saulei tekant ir
šakyje mūsų vaikeliai žaidžiai atgailoti. Susikaupimo diena
po suolu, o mes mintyse darome gali būti tokia, kokios mes
sąrašą atliktinų darbų kitai sa norime. Susikaupimas yra susi
vaitei.
kūrimas aplinkos, kuri skatina
Dievui nereikia pastangų mus maldingą atsivėrimą Dievui ir
pažinti, mus mylėti, tačiau gręžimasi save, sąryšyje su Juo.
užmirštame kitą medalio pusę. Susikaupimo pravedėjas turi
Mums reikia laiko Jį pažinti, daug įtakos, bet ne jis vienas
m u m s reikia laiko pažvelgti į nulemia dienos pasisekimą ar
save sąryšyje su Juo. Kaip gyve nepasisekimą. Daug priklauso
nimo skubotume atrasti laiko nuo mūsų pačių, kiek mes bū
..atsisėsti ir išgerti puoduką ar sime imlūs siūlomoms mintims,
batos" su savo Kūrėju, su savo kiek dėsime pastangų pabūti su
Dievu tyloje, J a m atsiverti.
Viešpačiu?
Susikaupimai
nėra ko nors
Daugelis manome, kad dvasi
nis atsinaujinimas arba reko veikimas, bet buvimas ir atsivė
lekcijos yra skirtos ypatingai rimas Dievo Dvasiai.
pamaldiems žmonėms, tiems,
Pabandykime atsitraukti nuo
kurie yra dvasinio luomo, ar kasdieninio skubėjimo ir pasi
kurių pečius slegia ypatingi rū nerti Jėzaus siūlomajame gyva
pesčiai, negalios, neviltis, kurie jame vandenyje, kad Jis mus at
r u o š i a s i i š k e l i a u t i iš šio gaivintų. Skirkime kovo 16
p a s a u l i o . Laiko s k y r i m a s dieną atsinaujinimui Jame Bus
Dievui yra būtinas mums vi ir mums naujos dienos prave
siems. Gal prisibijome, kad sė dėjas iš Kanados. Kazimieras
dėti ir atiduoti visą dieną Ambrasas, SJ, kuris yra dau
maldai ir draugavimui su Dievu gelio mėgstamas pamoksli-

PASIRUOŠIMO DARBAI
Nors vasara dar tolimoje atei
tyje, bet LB Švietimo taryba ir
specialiai sudarytas mokytojų
kursų komitetas pradėjo studijų
savaitei planavimo darbus.
Mokytojų studijų savaitės
organizacinis komitetas, suside
dantis iš LB Švietimo tarybos
pirmininkės Reginos Kučienės,
Maironio lit. mokyklos konsul
tantės Jūratės Harris, LB Švie
timo tarybos koordinatorių mo
kykliniams reikalams Vidos
Brazaitytės ir Aldonos Rauchienės, Čikagos lit. mokyklos di
rektorės Jūratės Dovilienės ir
Maironio 'Lemonte) lit. mokyk
los direktorės Eglės Novak su
sirinkę apsvarstė naujas darbo
gaires ir pasiūlymus studijų
savaitei, įvykstančiai Dainavoje
rugpjūčio 4-11 d. Pagrindu pa
ėmė pageidavimus ir pasiūly
mus, kuriuos mokytojos pateikė
1995 m. vykusioje studijų sa
vaitėje. Mokytojos pageidavo,
kad ruošiamuose vasaros kur
suose būtų labiau atsižvelgiama
i realią mokytojų padėtį, sun
kumus, šiuolaikinius mokinių
sugebėjimus ir kalbos poreikius.
Rytinės valandos (9-12) bus
skiriamos pedagoginiam lavi
nimui, pasidalinimui savo pa
tirtimi bei rengiami forumai
<„workshop"). Tuo pačiu laiku
dalyvaujantys ne mokytojai tu
rės jiems skirtą programą-paskaitas. diskusijas. Mokytojams
dalyvaujant savo užsiėmimuose,
jaunimui bus pritaikyta jiems
skirta programa.
Kaip ir kiekvienais metais
bus lietuvių kalbos kursai besi
mokantiems lietuviškai, vado
vaujant pedagogui Vytautui Jo
naičiui.
Kovo men. mokytojams bus iš
siuntinėtos registracijos formos
su pageidavimu atsiųsti į Moky
tojų studijų savaite iš kiekvie
nos lit. mokyklos bent po at
stovą.
J A V LB Švietimo t a r y b a
ninkas. Dar gahma paskam
binti Irenai Polikaitienei, tel.
708-257-2022 ir užsiregistruoti.
Susikaupimas yra skirtas ne tik
tiems, kurie neturi ko veikti, ar
vyresnio amžiaus pensinin
kams, bet visiems — studen
tams, jaunoms šeimoms ir ypač
tiems, kurie labai užimti.
Aldona K a m a n t i e n ė

i IŠ ARTI IR TOLI
PAGALBA ARTIMUI
Omahos negausiame lietuvių
telkinyje lietuviškos veiklos ir
labdaros ratą suka nedidelė
grupė asmenų, ilgus metus ne
pailstančiai besidarbuojančių
visur, kur tik reikalinga vado
vaujanti ar talkinanti ranka.
Ypač patvarios šioje srityje yra
kelios s k a u t i š k o s šeimos.
Vykdydamos savo skautišką pa
sižadėjimą, jos reiškiasi įvai
riopoje veikloje. Pirmauja jos ir
Lietuvoje paramos būtinai rei
kalingų šeimų šalpos organiza
vime. Jau keli metai iš Omahoje
surinktų maisto, drabužių ir kt.
reikmenų sudarytais siuntiniais
Lietuvoje buvo šelpiama 19 gau
sesnių neturtingų šeimų. Šie
met įjungta dar 12 naujų šeimų.
Taigi, dabar omahiečių parama
Lietuvoje džiaugiasi j a u 31
šeima. Remiamieji nuoširdžiais
laiškais reiškia dėkingumą
Omahos lietuviams, o ypač,
darbščiosioms sesėms skautininkėms.
KVIEČIA DALYVAUTI
Baltų laisvės lygos (Bakic
American Freedom Leaguehnetinis pokylis ruošiamas kovo 16
d., šeštadienį, Latvių Bendruo
menės centre, 1955 Riverside
Dr„ Los Angeles, CA. Vakarie
nės pradžia — 6 vai. v. Rezer
vacijas priima Jonas Matulaitis,
tel. 213-666-1820 ir Auksė
Kalantaitė 213-356-2976. Baltų
laisvės lygos įtaigojamas, JAV
Kongreso atstovas Chris Cox (RCa) Kongresui pateikė Rezoliu
ciją HCR 51 — Karaliaučiaus
demilitarizavimo reikalu. Jis
pakviestas pokylyje kalbėti apie
šią rezoliuciją. Rytų Europą ir
Baltijos kraštų saugumą. Bus
taip pat trumpa meninė pro
grama ir nuotraukų paroda.
Rengėjai visus kviečia atvykti
ir ne tik pasiklausyti, pasidalin
ti savo mintimis su organizaci
jos nariais, kurie sunkiai dirba
dėl savo kraštų — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos — gerovės.
GAISRAS LIETUVIU
KLUBE
Kovo 10 d., sekmadienį, lietu
viams skautams besiruošiant
45-tajai kasmetinei Kaziuko
mugei, kilo gaisras So. Bostono
Lietuvių klube. Tuo metu jame
buvo apie 300 žmonių, daug vai
kų ir jaunimo. Skautai buvo
pasiruošę vaidinti „Pelenę".
Iškviesti ugniagesiai netruko
gaisrą užgesinti, visi žmonės
saugiai iš p a s t a t o išėjo —
sužeistų nebuvo. Padaryta šiek
tiek nuostolių — liepsnos
sunaikino maisto ir vaistų siun
tas, paruoštas našlaičiams Lie
tuvoje. Siuntiniai buvo sukrauti
ketvirtame p a s t a t o aukšte.
Gaisro priežastis dar nenu
statyta.
PATIKSLINIMAS

Palaimintojo J u r g i o Matulaičio misijos vaiku choras, suorganizuotas ir vadovaujamas muz.
Darbius Pohkaičin. p i r m a k a r t a pasirodė u* misijos bažnyčios ribij v.-jsano I4* d . kartu su suau
gusiųm <~horu a t l i k d a m a s d a l | programos Vasario 16 minėjime, kuri ronge- I/»m<>nto l.B apylinke
įpirmirunkas G e d i m i n a s Kazenasl
N'uotr J o n o Tumulaičio

Viktorija Zakarienė patiks
lina klaidą jos straipsnyje „Phoenix, AZ — Vasario 16-ji", iš
spausdintame „Draugo" š.m.
kovo 1 d. laidoje. Turėjo būti:
„Aukas nešė prof. Paulius Žygas ir Rima Pollkaitienė"; (bu
vo parašyta: Rima Reklaitienė).
Straipsnio autorė už įvykusią
klaidą atsiprašo.

