UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

2ND CLASS MAIL
March 15,1996

Vol. LXXXVI

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

Kaina 50 c.

4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAS (312) 585-9500
TELEFAKSAS (312) 585-8284

PENKTADIENIS - FRIDAY, KOVAS - MARCH 15, 1996

Premjeras žada atgaivinti
šalies ūkį investicijų pagalba
Vilnius, kovo 13 d. (Elta) —
Brundtland. Su ja bus aptartos
Trečiadienį kalbėdamas per Norvegijos investicijų į Lietuvą
Lietuvos radiją ministras pirmi galimybės, Norvegijos techninė
ninkas Mindaugas Stankevi parama Lietuvai. Norvegijos
čius komentavo Seimui prista vyriausybės vadovė dalyvaus
tytą vyriausybės programą. Pa Lietuvos verslininkų seminare,
sak jo, šiuo metu stengiamasi Vilniaus universitete skaitys
atsižvelgti įjos pristatymo metu paskaitą.
pareikštas pastabas. Intensyvus
Į klausimą, kaip keisis mokes
vyriausybės programos svarsty čiai, K^indaugas Stankevičius
mas vyksta Seimo komitetuose atsake, kad naujos mokesčių
ir frakcijose. Šiuo metu Lie sistemos per tokį trumpą laiką
tuvos vyriausybė yra parengusi sukurti nepavyks, tačiau ją
konkrečių ir neatidėliotinų siekiama liberalizuoti, padi
veiksmų programą, kurioje nu dinant mokesčių mokėtojų ratą.
matyta, ką vyriausybė galėtų
Numatoma neapmokestinti
padaryti 1996 m. per savo ka
tos pelno dalies, kuri skiriama
denciją.
investicijoms. Rengiamasi pa
Priemonių plane, pasak M. teikti Verslo pajamų mokesčio
Stankevičiaus, pagrindiniai ak
įstatymo projektą, kuris iš
centai — aktyvinti šalies ūkį,
esmės pakeis šiuo metu ga
tam pasitelkiant Lietuvos ir
liojantį Juridinių asmenų pelno
užsienio investicijas. Pokalbio
mokesčio įstatymą.
metu vyriausybės vadovas pa
Tarp svarbių priemonių, ku
siūlė šalies gyventojams įsigyti
rių
imsis šalies vyriausybė, jos
vyriausybės vertybinius popie
vadovas
paminėjo vyriausybės
rius, kurie, jo nuomone, šiuo
pasiūlymą
Seimui nurašyti
metu yra viena iš patikimiausių
delspinigius,
susidariusius už
pinigų saugojimo ir investa
1992-1994
metais
laiku nesu
vimo būdų. Priemonių plane
mokėtus
mokesčius,
o už 1992taip pat daug dėmesio skiriama
1995
metais
susikaupusias
sko
valstybės biudžeto ir kitų lėšų
las
atsiskaityti
įmonės
akcijo

taupymui, bus vykdoma griežta
mis.
Tai
turėtų
pagerinti
įmo

taupymo politika ir kitose sri
nių
finansinę
padėtį
ir
padidinti
tyse.
Paklaustas apie numatomas jų apyvartines lėšas.
M. Stankevičius sakė, kad vy
keliones į užsienį, ministras pir
mininkas pasakė, kad artimiau riausybė priėmė nuostatą iš es
siu metu nėra numatyta jokių mės peržiūrėti ir sumažinti
oficialių vizitų. Į užsienį prem licencijuojamos veiklos sąrašą,
jeras keliauti kol kas nesiruo kurį dabar sudaro apie 60 licen
šia, tačiau kitą pirmadienį į Lie cijuojamos veiklos rūšių. Prem
tuvą atvyksta Norvegijos mi jero nuomone, jame liks tik
nistrė pirmininkė Gro Harlem kelios tokios veiklos rūšys.

Lietuvoje paskirstytos lėšos
demokratijai ugdyti
Vašingtonas, kovo 14 d. — kursą laimėjusių organizacijų
Lietuvoje jau pradėta skirstyti atstovus, pasveikino su laimė
pinigai nevaldiškoms organizaci jimu ir palinkėjo sėkmės prog
joms, kurių paruoštos progra ramų vykdymui.
mos laimėjo „Democracy Net50,000 litų dotaciją laimėjo
work” projekto konkursą. Pini Lietuvos Konfliktų Prevencijos
gus tų programų vykdymui pa Centras, penkiems Lietuvos
rūpino JAV-Baltijos fondas Va miestams paruošęs programą,
šingtone. Pirmajame rate išda kaip bendram labui turi ben
lyta 199,000 litų.
drauti tų miestų nevaldiškos
Vasario 22 d. Amerikos amba organizacijos, spręsti iškilusius
sadorius Lietuvoje James Swi- nesusipratimus ir vykdyti il
hart pakvietė į ambasadą kon- galaikes programas.
30,000 litų paskirta Lietuvos
jaunimo
organizacijų tarybai.
Paskirtos valstybinės
Pinigai bus panaudoti suruošimokslo premijos
mui-aštuonių seminarų, kuriuo
Vilnius, kovo 8 d. (Elta) — se jaunimas bus pratinamas de
Lietuvos Mokslų Akademijoje mokratinių veiklos įgūdžių, va
kovo 8 d. pagerbti 1995 m. Lie dovavimo įvairiems projektams
tuvos valstybinių mokslo pre bei aptariamos sritys, kuriose
mijų laureatai. Įvairių sričių gali reikštis jaunimo iniciatyva.
30,000 litų gavo Užimtumo ir
šalies mokslininkams įteiktos
piniginės premijos ir laureatų paramos fondas „M 95”. Šis fon
das rūpinasi silpnaregiais ir ak
diplomai.
1995 m. valstybinėmis mokslo laisiais, kad galėtų tapti nau
premijomis įvertinta vienuolika dingais visuomenės nariais.
25,000 litų gavo Lietuvos
mokslo darbų, laureatais tapo
dvidešimt trys Lietuvos moksli Verslininkų Sąjunga mokyti
ninkai. Premijos atskiriems mažesniųjų miestų verslininkus
mokslininkams ir moksliniams etiškai vesti gaminių reklamą.
20,000 litų paskirta Vyresnių
kolektyvams paskirtos už dau
gelio dešimtmečių tyrinėjimus jų Moterų Centrui „Gaja”. Ši or
naujų metodų, krypčių atradi ganizacija rūpinasi kaimo vy
mus, ypač reikšmingus mokslo resniojo amžiaus moterimis ir jų
problemomis.
darbus.
17,000 litų suma paremta
Apdovanojimais įvertinti pir
mojo Lietuvos Statuto tyrinė jaunimo organizacija „Actio Catojų, istorikų Edvardo Gudavi tholica Patria”, kuri vykdo jau
čiaus ir Stanislovo Lazutkos, nimo auklėjimo programas.
15,000 litų teko Žemaičių
tautosakos tyrinėtojo Donato
Saukos, septynių tomų lietuvių Naumiesčio ekologijos klubui
kalbos istorijos autoriaus Zigmo „Atžalynas”. Ši vietovė turi
Zinkevičiaus ir kitų mokslinin rimtų gamtos taršos problemų.
12,000 litų gavo Lietuvos Ar
kų darbai.
trito
Fondas.
Valstybinės mokslo premijos
Kitą
mėnesį bus organizuoja
dydis yra 100 minimalių gyve
mas
antras
pinigų skirstymo ra
nimo lygių. Dabar tai yra 9,000
tas.
litų.
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Rusija teigia, kad Lietuva
vilkina naftotiekių sutarties
pasirašymą

Vasario 23 d. Kaune, greta VI forto esančiame Kryžių kalnelyje, prie koplytstulpio, skirto Čečėnuos
nepriklausomybei, kauniečiai paminėjo 52-ąsias metines nuo tos dienos, kai Stalino įsakymu už
tariamą bendradarbiavimą su naciais visa čečėnų tauta buvo deportuota, o neišvežtieji — nužudyti
vietoje. Seimo narys Algirdas Patackas priminė, jog už aną genocidinį nusikaltimą kaltė suversta
Stalinui ir klausė kam priklauso kaltė už dabartinį metodišką čečėnų tautos naikinimą. Jis
kritikavo Lietuvos delegaciją, kad nepakankamai stipriai pasisakė prieš Rusijos priėmimą į
Europos Tarybą, ir pasaulį, kuris jau antri metai,,nemato, kas vyksta Čečėnijoje”. Prie Čečėnuos
koplytstulpio padėta gėlių, uždegtos žvakutės.
Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje”

Nutrauktas balsavimas dėl
Asmenų be pilietybės statuso
konvencijos ratifikavimo

P. Buchanan neduotų
JAV ginklų Baltijos
šalinis

Vašingtonas, kovo 8 d.
kad savo veikla sukėlę grėsmę (JBANC) — Respublikonų par
valstybės saugumui asmenys be tijos varžovas nominacijai į JAV
pilietybės iš šalies gali būti prezidentus Patrick Buchanan
išsiųsti tik teismo sprendimu. vasario 29 d. straipsnyje „The
Tuo tarpu, pagal užsieniečių Baltimore Sun” laikraštyje
teisinės padėties įstatymą, tam pacituotas sakęs, kad Jis Rusi
užtenka vidaus reikalų ministro jai pažadėtų, kad Jungtinės
Valstijos neapginkluos Baltijos
sprendimo.
Seimo pirmininkas Česlovas šalių”.
Pat Buchanan yra vadinamas
Juršėnas pažymėjo, kad Kon
vencijos ratifikavimą lydinti „izoliacionistu’’ (norinčiu
užsieniečių teisinės padėties Ameriką atriboti nuo pasaulio)
įstatymo pataisa jau pateikta ir dėl savo pozicijų, pagal kurias
Seimui ir galės būti priimta ar jis nori išlaikyti Amerikos teri
timiausiu metu. Prezidentas torinių vandenų ribą 12 mylių
galėtų pasirašyti abu įstatymus atstumu nuo JAV krantų ir kad
vienu metu. Tačiau abejojančių JAV nesikištų į kitų šalių reika
lus.
Seimo narių tai neįtikino.
Mark Matthews parašytame
Paaiškėjus, kad Konvencijos
ratifikavimas nesurinks būtinos straipsnyje rašoma, jog Bu
parlamentarų paramos, Seimo chanan yra pasisakęs prieš
pirmininkas nutraukė balsavi NATO plėtimą ir norįs net kad
mą. Šis klausimas bus svarsto JAV iš Europos išvestų visus
savo dalinius.
mas vėliau.

Vilnius, kovo 12 d. (AGEP) —
Paaiškėjus, kad Seimui pritrūks
balsų antradienį ratifikuoti
Jungtinių Tautų Konvenciją dėl
pilietybės neturinčių asmenų
statuso, parlamento pirminin
kas nutraukė balsavimą. Ši
Konvencija apibrėžia asmenų
be pilietybės teisinę padėtį
valstybėje, konkretizuoja jų
teises, laisves ir pareigas. Pa
grindinis prisijungimo prie jos
tikslas — užtikrinti Lietuvoje
gyvenančių asmenų'bė piliety
bės teisinę padėtį '> pagal
visuotinai pripažintas1 normas
žmogaus teisių srityjė/
Prašę atidėti ratifikavimą,
Seimo nariai antradienį suabe
jojo, ar valstybė neužsikraus ant
savo pečių per didelėš išlaidų
naštos, sudariusi aSttiėnims be
pilietybės ne mažiau palankias
socialines sąlygas nėi’ pilie
čiams, ir nenumačiusi jokių
išlygų. Taip pat būVb pabrėžta,
kad yra vienas Konvencijos
prieštaravimas Užsieniečių tei
sinės padėties Lietuvoje įs
Vilnius, kovo 8 d. (AGEP) —
tatymui. Konvencija nustato, Lietuvos aukštųjų mokyklų rek
toriai pareiškė prezidentui Al
Tiriama neonacių girdui Brazauskui susirūpinimą
turtine ir finansine aukštųjų
gaujos veikla
mokyklų padėtimi.
Šiauliuose
Ketvirtadienį susitikime su
Šiauliai, kovo 11d. (AGEP) — prezidentu Rektorių konferenci
Centrinėje Šiaulių miesto aikš jos pirmininkas Vilius Gra
tėje pirmadienio rytą plevėsavo bauskas kalbėjo apie nuken
Lietuvos trispalvė su išpieštu tėjusias šalies aukštąsias
svastikos ženklu. Išniekintą mokyklas, nukentėjusias per
vėliavą anksti rytą pastebėjo bankų bankrotą, bendrabučių
mieste patruliavę policininkai ir privatizavimo, nebenaudojamo
iš karto ją nukabino. Dešimtą inventoriaus pardavimo, žemės
valandą į Nepriklausomybės įsigijimo problemas, skolas biu
dienos minėjimą aikštėje susi džetinėms organizacijoms, dėl
rinkus miestelėnams, jau plevė kurių jau grasinama atjungti
savo normali valstybinė vėlia vandenį ir elektrą. Buvo pažy
mėta, kad įgyvendinus numato
va.
Šiaulių miesto vyriausiasis mus projektus, profesorių Liekomisaras Algimantas Songaila
mano, kad vėliavą su svastika
galėjo iškelti chuliganai, bet jis
neatmetė galimybės, jog tai
buvo vienos mieste veikiančios
organizacijos darbas. Tokios
grupuotės veikimą liudija ne
Vilnius, kovo 13 d. (Elta) —
vieną kartą žymiose Šiaulių Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Kon
vietose rasti nacių simboliai servatoriai) kovo 12-13 dienomis
ir šūkiai, korespondentui sakė vykusioje Europos Demokrati
komisaras.
nės Sąjungos 170-ojoje partijų
Pirmadienį iškabinta vėliava vadovų konferencijoje buvo pri
yra daryta namuose, svastika imta tikrąja šios sąjungos nare.
išpiešta juodais dažais ir ne
Paryžiuje priimtoje deklaraci
kruopščiai.
joje reiškiama „visiška parama
Incidentą pradėjo tirti Šiaulių Lietuvos konservatoriams, ku
miesto apylinkės prokuratūra, riems vadovauja Vytautas
medžiaga perduota miesto sau Landsbergis”. Toliau dekla
gumo tarnyboms.
racijoje rašoma: „Išvedusios šalį

Rektoriai susirūpinę aukštųjų
mokyklų būkle
tuvoje atlyginimas bus mažes
nis, nei kitose panašiose valsV. Grabauskas taip pat
pažymėjo, kad valstybė galėtų
žymiai daugiau naudotis savų
mokslininkų, kurie vertinami ir
užsienio valstybėse, siūlymais.
Kitų aukštųjų mokyklų rekto
riai kalbėjo apie netobulą studi
jų kreditavimo sistemą, gyvena
mojo ploto studentams ir jau
niems mokslininkams proble
mas, siūlė studentams atpiginti
visuomeninio transporto bilietus.
Prezidentas bei susitikime
dalyvavę premjeras Mindaugas
Stankevičius, finansų ministras
Algimantas Križinauskas žadė
jo pagal galimybes atsižvelgti į
rektorių siūlymus, pranešė pre
zidento atstovė spaudai.

Lietuvos konservatoriai tapo
Europos Demokratinės
Sąjungos nariais
iš sovietų bloko ir įveikusios
komunistinę sistemą, centro ir
centro dešiniosios jėgos Lietuvo
je patyrė nesėkmę antruosiuose
laisvuose rinkimuose atkurtoje
Lietuvos demokratijoje.
„Mes tikimės, kad Lietuvos
konservatoriai vėl bus pirmoji
partija, kuri antrąsyk atmes
komunistų ir socialistų jėgas
trečiojoje laisvų rinkimų bango
je Vidurio ir Rytų Europoje”, pa
brėžiama deklaracijoje.

Maskva, kovo 12 d. (AGEP) —
Rusijos kuro ir energetikos mi
nisterija pakartotinai pasiūlė
Lietuvos vyriausybei pasirašyti
vyriausybinius susitarimus dėl
magistralinių naftotiekių, nu
tiestų per Lietuvos teritoriją,
naudojimo, pranešė Rusijos ku
ro ir energetikos ministerijos
atstovas.
Pasak jo, Lietuvos vyriausybė
įvairiais būdais vilkina šio
dokumento pasirašymą, kurį
Rusijos vyriausybė patvirtino
1993 m. rudenį. Rusijai šio
dokumento pasirašymas yra
svarbus dėl Karaliaučiaus sri
ties aprūpinimo naftos produk
tais.
Pagal Rusijos siūlomą susita
rimo projektą, Rusija už žemės

plotą, per kurį nutiestas naf
totiekis, ir elektros energijos
sąnaudas naftos produktams
transportuoti apmoka pinigais
arba naftos produktais, netai
kant eksporto muito mokesčio.
Naftotiekio valdymo sistema
nesikeičia, visi naftotiekio
naudojimosi darbai vykdomi re
miantis Lietuvos įstatymais.
Per Lietuvos teritoriją nuties
tos dvi magistralinių naftotie
kių šakos, kurių bendras ilgis
85 kilometrai. Naftotiekiai sie
ja Rusijos naftos perdirbimo
įmones, Baltarusijos naftos
perdirbimo įmonę Naftan ir Lat
vijos Venspilio uostą, per kurį
eksportuojama iki 30% naftos
produktų iš buvusios Sovietų
Sąjungos šalių.

Rusija dar labiau apribojo
dujų pardavimą Lietuvai
Vilnius, kovo 14 d. (AGEP) Rusijos Gazprom dujų bendrovė
ketvirtadienį dar perpus suma
žino dujų tiekimą Lietuvai.
Dabar per parą gaunama tik 2.7
milijonai kubinių metrų dujų,
todėl vyriausybė leido nebetiekti dujų įsiskolinusiems vartoto
jams, išskyrus gyventojus ir
svarbius pramonės ir energeti
kos objektus.
Tačiau dujų tiekimas gali būti
apribotas ir mokiems vartoto
jams, sako vyriausybės patarė
jas Gediminas Vaičiūnas. Jei
taip įvyks, „bus skandalas”,
mano Lietuvos Dujų generalinis
direktorius Kęstutis Šumache
ris.
Per pastarąjį mėnesį Rusija
sumažino dujų pardavimą Lie
tuvai keturis kartus — nuo 12
milijonų iki 2.7 milijonų kubų
per parą.
K. Šumacheris koresponden
tui pasakė, jog kuo skubiau
reikia sumokėti 16 milijonų
dolerių skolą. Tiek Rusijos du
jininkams skolinga bendrovė
Stella Vitae, kuri vienintelė
dabar perka iš Rusijos dujas ir
parduoda jas Lietuvos Dujoms.
Jei Lietuvos Dujos neatsis-

kaitys su tarpininkais, Stella
Vitae per dešimt dienų gali pati
visiškai nutraukti dujų tiekimą.
Lietuvos Dujų vadovas teigia,
jog finansų ministerija žada
grąžinti apie 10 milijonų litų
skolų dujininkams ir energeti
kams, be to, su bankais taria
masi dėl paskolų.
Didžiausiai dujų vartotojai —
bendrovei Lietuvos Energija —
dujų tiekimas sumažintas iki
0.8 milijonų kubų per parą, ku
rių užteks tik minimaliems
poreikiams. Bendrovės genera
linio direktoriaus pavaduotojas
Anicetas Mikužis koresponden
tui pasakė, jog tiek mažai dujų
žiemą energetikai dar niekada
nėra vartoję.
Anot Mikužio, kol kas jokių
apribojimų vartotojams nebus
įvesta. Dujomis kūrenamos tik
tos katilinės, kurios negali
deginti mazuto. Visos kitos
elektrinės ir katilinės degina
mazutą iš valstybės rezervo. Be
to, tikimasi šį mėnesį nupirkti
apie 100,000 tonų mazuto.
G. Vaičiūnas mano, kad
pradėjus mokėti skolą Rusijai,
dujų tiekimas greičiausiai vėl
bus padidintas.

Baltijos šalys sukurs bendrą
jūrų eskadrą
Talinas, kovo 8 d. (AGEP) —

Baltijos šalys suformuos bend
rą karinę jūrų eskadrą, kuri
dalyvaus ir bendradarbiavimo
su NATO programoje, ketvirta
dienį Taline paskelbė Baltijos
šalių laivynų vadovai.

Be bendros eskadros, Baltijos
šalių laivynai nori sukurti ir
bendras treniruočių grupes,
kuripse bus patogu mokyti jū
reivius kai kurių specialybių.
Estijos ir Latvijos laivų vadai
Roland Leit ir Gaidis Zeibuotas,
Lietuvos karinių jūrų pajėgų
generalinio štabo operatyvinio
skyriaus viršininkas Kęstutis
Macijauskas ir Estijos gynybos
ministras Andrus Oovel taip pat
apsvarstė, kaip bus organizuo
jami manevrai „Gintarinė jū
ra”. Pirmasis šių Baltijos šalių
jūrų pajėgų ir gelbėtojų manev
rų etapas buvo surengtas pernai
Latvijos Liepojos uoste, antrasis
etapas vyks birželio 13 d. Rygo
je, o po to Rygos įlankoje ir
netoli Talino.

Kaip pranešė Estijos gynybos
ministerijos spaudos tarnyba,
trijų šalių jūrų pajėgų vadai su
Estijos gynybos ministru Andrus Oovel aptarė, kaip bus
sudaroma bendra eskadra. Va
dai nusprendė, kad Baltijos
šalys savo laivynų mechaniškai
nejungs, ir į bendrą eskadrą įeis
tik dalis jų laivų. Tarptautinėse
pratybose Baltijos eskadros lai
vai dalyvaus su savo tautinėmis
vėliavomis.
Estijos jūrų pajėgų vadas
kapitonas Roland Leit spaudos
KALENDORIUS
konferencijoje sakė, kad, pre
liminariais planais, eskadrą
Kovo 15 d.: Klemensas, Lu
sudarys 5-6 vieno tipo laivai. krecija, Lionginas, Gunta, Taut
Kapitonas Leit pranešė, kad gine. 1926 m. mirė rašytoja Sofi
Baltijos šalys bendrai eskadrai ja Pšibiliauskienė — Lazdynų
suformuoti gali gauti nurašytų Pelėda.
minų tralerių iš Vokietijos.
Kovo 16 d.: Dionyzas, Juli
Preliminarus susitarimas dėl to jonas, Vaidotas, Vilija. Knygne
jau sudarytas su Vokietijos šių diena. 1846 m. gimė knygne
laivynu.
šys Jurgis Bielinis.
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„ŽAIBO”
SLIDINĖJIMO
VARŽYBOS

^APŽVALGA

/PORT^f

Naujojo LSK „Žaibo” slidi
nėjimo sekcijos vadovo Petro
Taraškos iniciatyva, š.m. va
sario 14 d. Brandywine slidinė
jimo vietovėje, Sagamore Hills,
Ohio, vyko Clevelando LSK
„Žaibo” slidinėjimo varžybos —
didysis slalomas, NASTAR (Na
tional Standard Races) rungty
nių rėmuose, atrenkant „Žaibo”
slidinėtojus iš bendrų pasekmių.
Dalyvavo 9 „Žaibo” slidinėtojai,
nors buvo tikėtasi daugiau, nes
Clevelande yra daugiau negu 20
varžybinį slidinėjimą prakti
kuojančių lietuvių. Užimtos
vietos skaičiuojamos imant
vieną geriausią pasekmę iš 2-jų
ar daugiau nusileidimų. Čia
pateikiame „Žaibo” varžybų
pirmųjų dviejų vietų pasekmes.

Redaktorė Irena Regienė

GERIAUSIA LIETUVOS ŠAULĖ
RUOŠIASI OLIMPIADAI
Vasario pabaigoje St. Peters
burg, Floridoje, dvi savaites vie'šėjo geriausia Lietuvos šaulė
Daina Gudzinevičiūtė ir jos tre
neriai dr. Vytautas Blonskis,
Lietuvos Šaudymo sporto s-gos
generalinis sekretorius ir
Leonas Molotokas. Teko su jais
susipažinti St. Petersburg Lie
tuvių klube. Ta proga dr. Vytau
tas Blonskis sutiko suteikti
daugiau žinių apie šį sportą, šios
kelionės tikslą ir kt.
Dr. Vytautas Blonskis pašne
kesį pradėjo teigdamas, kad
šiais metais Lietuvos sporto mė
gėjai turės didelę šventę, nes lie
pos mėnesį Atlantoje vyks Va
saros olimpiada. Lietuvos šau
liai (sportininkai) šioje olimpia
doje turės savo atstovę, pajė
giausią šių metų Lietuvos šau
lę, pasaulio ir Europos eksčempionę, vilnietę Dainą Gudzinevičiūtę.
Daina Gudzinevičiūtė 1995 m.
pasaulio skrendančių taikinių
(Trap) šaudymo čempionate iš
kovojo devintą vietą ir vienin
telį kelialapį į Olimpines žai
dynes. Dr. Vytautas Blonskis
aiškino, kad, pagal Tarptauti
nes šaudymo sąjungos taisykles,
Olimpinėse žaidynėse gali atsto
vauti šauliai valstybių, kurie
1993-95 metų pasaulio čempio
natų, pasaulio taurių varžybų ir
žemynų, pvz., Europos, Ameri
kos, Azijos, metu yra laimėję
savo valstybei kelialapius į Olim
pines žaidynes. Daina varžysis
moterų dubletų (double Trap)
šaudymo rungtyje. Šioje šau
dymo kategorijoje varžysis tik
20 geriausių pasaulyje šaulių.
Bendrai Atlantoje bus 15 šau
dymo rungčių pistoletais ir šau

tuvais, kuriose varžysis 430
moterų ir vyrų.
— Koks yra šios kelionės
tikslas?

— V Pasaulio lietuvių sporto
žaidynių 1995-tais Vilniuje me
tu, buvome susitarę su Antanu
Šimkevičiumi iš Toronto ir Vik
toru Baranausku iš St. Peters
burg, FL, kad bandysime 1996
metų sausio ar vasario mėn.,
kai Lietuvoje šalta, atvykti į
Floridą treniruotis, susipažinti
su karštu ir drėgnu klimatu,
ištirti, kaip mūsų sportininkę
veiks 7 vai. laiko skirtumas tarp
Atlantos ir Lietuvos. Tokie buvo
pagrindiniai mūsų planai, juos
pasisekė įgyvendinti.
— Ar ši kelionė buvo nau
dinga?

Ne visi žinome Lietuvos Tau
tinio olimpinio komiteto struk
tūrą. Ji yra labai plati. Viena jos
komisijų yra „Kilnaus poelgio”.
Jai vadovauja prof. Stanislovas
Stonkus. Šioje komisijoje yra
dar šeši visuomenėje pasižymėję
asmenys. Jie kas metai nutaria,
kas tais metais nusipelno
„Kilnaus poelgio sporte” lau
reato vardą. Šiais metais buvo
trys kandidatai: K. Birutis — už
gyvenimą, pašvęstą sportui, P.
Berneckas — už Pirmųjų
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidy
nių organizavimą ir Eišiškių
rankinio komanda, už iškovotos
premijos perdavimą varžovams,
pralaimėjusiems dėl teisėjų
kaltės. Komisija laureatais
pripažino visus tris kandidatus.
Tuo pačiu jie pasiūlė P. Bernecko kandidatūrą pristatyti
Tarptautinio kilnaus poelgio
komiteto apdovanojimui.
Ir štai, į Quebec City, Quebec,
į Olimpinį kongresą vykstanti
Lietuvos delegacija stabtelėjo
Toronte. Jos sudėtyje: Artūras
Poviliūnas, Lietuvos Tautinio
olimpinio komiteto prezidentas,
Algimantas Gudiškis, Lietuvos
Respublikos valstybės konsul
tantas Kūno kultūros ir Sporto
klausimais ir Milda Laurutėnaitė, Kūno kultūros skyriaus
viršininkė, Kūno kultūros ir
Sporto departamento prie Lietu
vos Respublikos vyriausybės.
Svečiai, tiesiai iš lėktuvo, paten
ka Toronto sporto veikėjų glo
bon. Pirmiausia, nuplovę kelio

Rimas Sonda
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JAV................................
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.)
Tik šeštadienio laida:
JAV .................................
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.)
Užsakant j Lietuvą
(Air cargo)........................
Tik šeštadienio laida . .
Užsakant j užsienį
oro paštu
Tik šeštadienio laida

Vyrų klasė (neriboto am
žiaus): 1 — Vytenis Čiurlionis,

22,52 sek.; 2 — Petras Taraška,
23.67 sek.
Jaunių klasė (10-12 metų): 1.

Jaunučių klasė (10-12 me
Geriausi šauliai skrendančių taikinių šaudymo sporte — š.m. vasarą vyk
tų):
Paulius Rukšėnas, 27.53; 2
siančioje olimpiadoje besiruošianti dalyvauti vilnietė Gudzinavičiūtė ir Kana
—
Aidas
Idzelis, 28.13.
dos lietuvis Antanas Šimkevičius, sudaręs Dainai progą treniruotis įvairiose
Moterų klasėje buvo tik
šaudymo klubuose, Floridoje.

me tryse, Daina ir mes — jos tre
neriai, Vytautas Blonskis ir Le
onas Molotokas. Mes abu esame
prieš keliolika metų daug iššau
dę taikinių ir mus Daina Gudzi
nevičiūtė yra pasirinkusi savo
treneriais. Kas bandė šį sportą,
tas supranta, kad jis gana sudė
tingas tiek techniniu, tiek (ypač)
psichologiniu požiūriu. Mes ma
nome, kad galėsim perteikti
Dainai visą, ką Lietuvos šaudy
mo sportas yra pasiekęs. Beje,
atlyginimo už treniravimą mes
negauname.
Daina Gudzinevičiūtė — antra
Lietuvos šaudymo sporto atsto
vė, kuri startuos Olimpinėse
žaidynėse. Pirmas buvo Vladas
Turla, kuris 1980 m. greitošaudos pistoletu rungtyje buvo ket
virtas.

viena dalyvė — Regina IdzeliePasikalbėjimą baigėme. Padė nė, 34.43.
Visi varžovai naudojosi tuo
kojau dr. Vytautui Blonskiui ir
pačiu
kursu.
amb
palinkėjau Daiūai tikslaus šau
dymo Atlantoj^. Teko trumpai
pakalbėti ir sti ^Antanu Šimke- to žaidynėse Lietuvoje, kur iško
vičium, kuris, kaip dr. Vytautas vojo aukso ir sidabro medalius,
Blonskis minėjo, buvo nenuils bet yra apkeliavęs daug šalių su
tantis jų globeįjas ir treniruočių Kanados šauliais. Yra buvęs
organizatoriui.
New Zealand, Australia, HaAntanas Šifnkevičius, buvęs waii, Estija, ir 1974 metais šau
Kanados skrendančių taikinių dė Leningrade. Antanas teigė,
— „Trap” šaudymo čempionas, kad savo namuose, Kanadoje,
žiemas praleidžia Floridoje. Čia turi daugiau negu 400 pirmos
jis treniruojasi ir dalyvauja įvai vietos trofėjų ir medalių.
riose šaudymo varžybose. Jis su
Buvo malonu praleisti keletą
žmona gyvenu pačiame Sky valandų šių energingų šaulių
Way Gun Club', St. Petersburg, tarpe, kurie visą savo laisva
FL, yra buvęs taip pat ir Flori laikį, ilgas valandas tobulinasi
dos valstijos skrendančių taiki šaudymo sporte, tuo pačiu gar
nių čempionas? Dalyvavo ne tik sindami Lietuvos vardą.
IV ir V Pasaufio lietuvių sporElvyra Vodopalienė
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— Mikas Rukšėnas, 25.27; 2 —
Mindaugas Idzelis, 26.72.

— Ši mūsų išvyka buvo labai
naudinga. Mes tyrėme sporti
ninkės aklimatizacijos ypatu
mus, daug ir naudingai treniravomės. Be abejo, mums labai pa
dėjo V. Baranauskas. Jis mus
apgyvendino savo name ir rūpi
nosi mums būnant St. Petersburge. Antanui Šimkevičiui te
ko didelis krūvis organizuoti
mums šaudymo pratybas. Per
12 dienų, praleistų Floridoje,
šaudėme trejuose klubuose:
„Sky Way” (St. Pet.), „Silver
Dollar” (Tampa) ir „Gator”
(Gainesville). Pastarajame šau
dėme daugiausia, nes tik šiame
klube yra „Olympic Trap” aikš
telė — tokio išdėstymo, kokia
bus olimpiadoje. Pravažinėjome
— Kas jūsų kelionę finan
daugiau 2,000 km. Nuoširdus
ačiū Viktorui ir Antanui už mū siškai rėmė?
— Šiai kelionei lėšas skyrė
sų tokią rūpestingą globą.
— Kodėl du treneriai lydi Lietuvos Olimpinis komitetas ir
vieną varžovę?
Lietuvos vyriausybė, kurie fi
— Į St. Petersburgą atvyko- nansuoja sportininkų pasiruoši
mą olimpinėms žaidynėms. Žino
ma, mūsų valstybė negali pilnai
finansuoti net ir geriausių spor
tininkų pasiruošimo olimpi
nėms žaidynėms. Todėl ieškome
nės dulkes, svetingoje Bemeckų rėmėjų, galinčių ir norinčių ma
rezidencijoje, bent prabėgomis tyti Lietuvos sportininkus tarp
apžiūri miestą. Vakare, gau geriausių pasaulyje. Mums šis
siame vytiečių būryje, svečiai atvykimas į St. Petersburgą bu
oficialiai pasveikina Praną vo labai svarbus ir tuo, kad visi
Bernecką ir įteikia jam laurea trys atvykome į JAV pirmą kar
to plaketę. Sveikiname laurea tą ir savo akimis pamatėme šią
tą ir linkime jam kuo geriausios šalį. Malonu buvo apsilankyti
sėkmės. Po pirmųjų penkių lau St. Petersburgo Lietuvių klube,
reatų Lietuvoje, Pranas Bernec pabendrauti su čia gyvenančiais
kas pralaužė ledus Vakaruose lietuviais.
gyvenantiems sporto veikėjams.
— Ar galite papasakoti
Tai ne tik asmeninis, bet ir visų apie Lietuvos šaulius.
Toronto lietuvių sporto darbuo
— Lietuvoje šaudymo sportas
tojų pagerbimas, pripažinimas yra populiarus. V Pasaulio lie
nuveiktų darbų svarbumo. Tuo tuvių sporto varžybose šaudė ar
pačiu tai paskatinimas jaunie ti 260 šaudytojų, daugiausia iš
siems sportininkams bei sporto Lietuvos. Vienija visus šaudymo
veikėjams.
mėgėjus Lietuvos Šaudymo
Gražiomis dovanomis apdo sporto sąjunga, kuri yra Tarp
vanoti vytiečiai dėkojo sve tautinės šaudymo sąjungos
čiams. „Vytis” sporto klubas (VIT) ir Europos konfederacijos
įteikė svečiams Ontario Krep (ESC) narė. Dėl brangumo da
šinio asociacijos „Vytis” krep bar sportuoja mažiau žmonių,
šinio turnyro medaliais bei ki negu prieš keletą metų, bet yra
tas kuklias dovanėles viešnagei gerų trenerių ir mes tikime, kad
Toronte prisiminti.
pagerėjus gyvenimui, vėl daug
Nespėję bent šiek tiek aklima žmonių ateis šaudyti. Neblogos
tizuotis, ar bent išsimiegoti, kitą šaudyklos yra visuose didžiuo
rytą svečiai skuba aplankyti siuose Lietuvos miestuose. Šian
lietuviškas institucijas bei dien Lietuvoje irgi yra gerų
gražųjį Niagara krioklį. Gaila, šaulių — jau minėta Daina Gu
kad tą patį savaitgalį vyko dzinevičiūtė, o 1993 m. Europos
ŠALFAS s-gos pirmenybės Cle jaunimo čempionate 4-tą vietą
velande. Negalėjo svečiai susi šaudydama pistoletu iškovojo
tikti su pagrindiniais mūsų alytietė Brigita Budrytė, pernai
sporto vadovais, išvykusiais į — 8-tą vietą toje pat rungtyje
JAV-es. Tikėkimės, kad kitą laimėjo kaunietė Vaida Masalskartą viešnagė bus ilgesnė ir kytė. Džiaugiamės, kad mūsų
teiks daugiau naudos svečiams :šaulė Daina Gudzinevičiūtė
bei šeimininkams. Iki pasima atstovaus Lietuvai šios vasaros
tymo!
olimpinėse žaidynėse.

„KILNAUS POELGIO”
SPORTE LAUREATAS

DRAUGAS

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija ųž skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymų ką
nors skelbti.

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

DAR VIENA
MARČIULIONIO
NESĖKMĖ

Šarūną vėl ištiko maža trauma
rungtynėse prieš Los Angeles
„Clippers”. Ten didžiulėje
antraštėje
sakoma, kad Marčiu
Kaip žinome, Sacramento
lionis
negalės
žaisti nuo 10 iki
„Kings” profesionalų krepšinio
14
dienų.
Čia
pateikiami
ir kai
komandos žaidėjui Šarūnui
kurių
Šarūno
komandos
draugų
Marčiulioniui vasario 1 d. buvo
padaryta ne taip sunki kelio pareiškimai, kuriuose jie teigia,
operacija. Po jos jis vėl aikštėn kad trečiadienio žaidime Mar
išėjo tik vasario 18 d. Sacramen čiulionis jiems atrodė, dar
to mieste įvykusiose rungtynėse nevisai pasveikęs po operacijos.
prieš New Yorko „Knicks” pen Nors toje žinioje yra duodamas
ketuką.

Ir

koks

buvo

visų

ir „Kings” trenerio pareiški

džiaugsmas, kai po 11 pralaimė mas, jog jis nemanąs, kad Mar
jimų „Kings” įveikė svečius čiulionis buvo per anksti
90-85. Įdomiausia, kad šių rung grąžintas į aktyviųjų žaidėjų
tynių žvaigždė buvo Šarūnas. tarpą. Beje, po kelio operacijos
JAV AP žinių agentūros pasau Šarūnui praleidus 14 rungty
lyje išplatintame pranešime nių, per tą laikotarpį „Kings”
sakoma, kad Marčiulionis, likus beveik visiems pralaimėdavo.
„LITUANICA” UŽĖMĖ ANTRĄJĄ
Kovo 19 d. 7:30 vai. vak.
iki žaidimo pabaigos nepilnoms
United
Center patalpose, Či
v
VIETĄ
dvejoms minutėms, įmetė 2 tri
i
kagoje,
prieš vietos „Bulis”
Baigėsi daugiau negu du mė santykis 44-22. Tokius pasie taškius ir dar vieną metimą, kas krepšininkus žais „Kings” ko
nesius užtrukusios salės futbolo kimus jau senokai turėjome. išvedė „Kings” komandą į manda. Reikia manyti, kad iki
(„Indoor Soccėr”) pirmenybės. Reikia padėkoti visiems žai priekį ir taip buvo laimėtos šios to laiko Marčiulionis jau bus
Nuo sausio pradžios iki kovo 10 dėjams, kurie stengėsi ir ati rungtynės.
Tačiau kovo mėn. 2 d. iš pasveikęs ir jį galėsime matyti
d. Vilią Park jniestelyje buvo davė viską, ką gali. Tik lauk
krepšinio aikštelėje. Viliamės,
sužaisti paskutįniai susitikimai. tume, kad daugiau futbolininkų Sacramento gautos vietos „Bee” kad vienu ir kitu atveju jis turės
„Lituanicai” pirmenybių įsijungtų į komandos gretas, nes dienraščio sporto skyriaus žiruos laiko pabendrauti su jų gerbian
baigmė susiklostė nesėkmingai pirmenybėse lauko aikštėse jų paaiškėjo, kad ketvirtadienį čiais Čikagos lietuviais. Mano
ir ji turėjo šupasuoti prieš kartais pritrūksta. Labai lau
ma, kad kas nors padarys susi
DR. A. B. GLEVECKAS
„Rams” futbolįninkus 4-6. Tai kiamas jaunimas”, — taip kal
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tikimą su šiuo žymiu krep
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
buvo tik antrasis mūsiškių pra bėjo J. Žukauskas.
šininku.
Ed. šulaitis
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
laimėjimas iš 9 susitikimų, ta
Valandos pagal susitarimą
„LITUANICOS” NARIŲ
Cardiac Diagnosis, Ltd.
čiau, sakytume, „neplanuotas”.
Pirmd . 3 v. p.p. -7 v.v.. antr 12:30 -3 v. p.p
6132 S. Kedzie Avė.
trečd.
uždaryta,
ketvd
1
3
v.
p
p
SUSIRINKIMAS
Šį kartą dėl rimtų priežasčių ne
penktd. ir šeštd. 9 v.r. - 12 v p p
Chicago, IL 60629
pasirodė trys pagrindiniai ko
Tel. 312-436-7700
0132 S. Kadzla Ava., Chicago
Sekmadienį, kovo 17 d., 2 vai.
mandos žaidėjai (susižeidęs V.
(312) 778-8989 arba (312) 489-4441
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
Žuromskis, sirguliuojantieji — p.p. Lietuvių centro, Lemonte,
DR. K. A. JUČAS
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
R. Urbonavičius bei S. Healy). posėdžių kambaryje vyks LFK
širdies ir Kraujagyslių Ligos
ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
Valandos pagal susitarimą
Tačiau ir be jų „Lituanica” pra „Lituanicos” metinis narių susi GYDO
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
džioje vedė 3-1 ir tik po kurio rinkimas. Dalyvauti kviečiami
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
DR. ALGIS PAULIUS
laiko varžovai išlygino 3-3. Tada visi, kuriems rūpi tolimesnis
ORTOPEDINĖS LIGOS
DR. JOVITA KERELIS
„Lituanica” vėl išėjo priekin klubo komandų pasirodymas
CHIRURGIJA
Dantų Gydytoja
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120
4-3, bet varžovai nepasidavė: ne tarptautinėje arenoje.
3315 W 551h St., Chicago, IL
Tel. (708) 742-0255
Tel. (312) 476-2112
Kadangi išlaidos nuolat didė
tik išlygino, bet ir persvėrė.
Valandos pagal susitarimą
9525
S.
791h
Avė
,
Hickory
Hills,
IL
Rungtynių pabaiga buvo labai ja, bus ieškoma būdų telkti
Tel. (708) 598-8101
DR. L. D. PETREIKIS
dramatiška, nes mūsiškiai metė lėšas, kad būtų galima geriau
Valandos pagal susitarimą
DANTŲ GYDYTOJA
atstovauti
lietuviams
kita

visas jėgas į puolimą, palikdami
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
Tel. kabineto Ir buto: (708) 652-4159
taučių
tarpe.
Klubo
iždininkas
neapsaugotus vartus. Labai jau
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė
DR. P. KISIELIUS
tėsi ir gerų pakaitų nebuvimas. Leonas Juraitis pabrėžia, kad
Tel. (708) 598-4055
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos
pagal susitarimą
Tačiau su tokia sudėtimi „Li lėšos yra sunkiai išsprendžia
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v.v.
tuanica” pasirodė geriau negu mas klausimas. Praėjusiais me
DR. LEONAS SEIBUTIS
Išskyrus treš. Šešt. 12 iki 4 v. p.p.
buvo galima laukti. Įvarčius tais buvo išleista daugiau negu
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
įmušė — G. Kavaliauskas 2, o R. 16,000 dolerių, maždaug 7,000
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
6132 S. Kedzie
Siniakovas ir D. Smulkys — po dol. daugiau negu prieš metus.
4647 W. 103 St., Oak Lavvn, IL
Vai.: antr. 2-4 v. p.p. ir kelv. 2-5 v.p.p.
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
Žinoma, 1995-ji buvo gausūs
vieną.
Šeštd. pagal susitarimą
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
įvairiomis
išvykomis,
jų
tarpe
Prašėme „Lituanicos” vyr.
Kabineto
tel. 312-776-2880
prieinamą kainą. Pacientai priimami
Namų tel. 708-448-5545
trenerio (jis šį sezoną vadovavo vykimu į V Pasaulio lietuvių absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėti angliškai) tel. 708-422-8260
beveik visoms mūsiškių rungty sporto žaidynes Lietuvoje, kas
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
nėms, išskyrus dvejas) Jono Žu pareikalavo nemaža lėšų.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
SURENDER LAL, MD
Kalbame lietuviškai
Iždininkas prašo asmeniškai'
kausko pakomentuoti praėjusį
Specialybė -r Vidaus ligos
6185
S.
Archer Avė. (prie Austin)
sezoną: „Aš 'Lituanicos’ koman negalėsiančių susirinkime daly
7722 S. Kedzie, Chicago, IL 60652
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-434-2123
dos žaidimą vertinčiau labai tei vauti, neatidėliojant nario,
Tel. (312) 585-7755
Holy Cross Physician Centr
giamai. Pralaimėjome tik dėl mokestį ir aukas siųstų jo
ARAS
ŽLIOBA, M.D.
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638
labai blogo teisėjavimo rung adresu: 15242 Narcissus Ct.,
AKIŲ CHIRURGIJA
Tel. 312-884-4155
AKIŲ LIGOS
Valandos pagal susitarimą
tynes prieš ’Panthers’ (jie tapo Orland Park, IL 60462. Infor
Good Samarltan Medical Center
čempionais) bei paskutines — macija gaunama tel. 708-532Kab. tel. (312) 471-3300
Napervllle Campus
dėl gerųjų žaidėjų nebuvimo. 7526.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D
1020 E. Ogden Avė., Suite 310
Po šio susirinkimo numato
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
Komanda surinko 21 tašką ir
Napervllle IL 60563
7722 S. Kedzie Avė.,
mos
ir
kuklios
vaišės.
Tel. 708-527-0090
užėmė antrąją vietą iš 7 koman
Chicago, IL 60652
Valandos pagal susitarimą
E. Š.
dų. Pažymėtinas yra įvarčių

Kaunas, 1996 m. vasario 16 d. Prezidentūros sodelyje Lietuvos prezidentams paminklų atidengimo
iškilmės.
Nuotr. Prano Abelkio

dienai — Vasario 16-ajai — iš
leistame leidinėlyje, kuriame
buvo išspausdintos šios trijų
Lietuvos prezidentų autobiogra
fijos, išskirti ir kai kurių mūsų
amžininkų atsiminimai apie ne
priklausomos Lietuvos prezi
dentus. Antai skelbiama J. Au
dėno mintis iš „Paskutinio po
sėdžio” (knyga, išleista 1990 m.
Vilniuje): „...A. Smetona buvo
tautinio susipratimo auklėtojas
ir švietėjas. Tautinės idėjos ir
sklandus pamokymai spindėjo iš
kiekvieno jo rašinio ar viešai
tartos kalbos. Tačiau jo visų dar
bų kryptys ir siekimai buvo poli
tiniai”.
Laikraštis „Lietuva” (1926.06.10. Nr. 126): „.... p. Stulgins
kis savo veikime kaipo R. Pre
zidentas, griežtai laikėsi Kon
stitucijos nustatytos Prezidentui
srities. Jo atsargumas savo
valdžią vartojant buvo tikrai pa
vyzdingas. Ačiū tam, nieko ne
buvo girdėt apie kokį nors nesu
tikimą bei nelygumus tarp Pre
zidento ir kitų aukščiausių vals
tybės organų. Lygiai pavyzdin
gas buvo ir
kuklumas. Jis
nemėgdavo afišuotis savo as
meniu ir savo valdžia. Jis ją
rodydavo tik ten, kur pareigos
to reikalavo”.
Daugirdaitė-Sruogienė, Lie
tuvos St. Seimas, New York,
1975 m.: „...Dr. Kazys Grinius
St. Seime reiškėsi kaip atstovas

ir ministras pirmininkas...,
vienas Didžiųjų autoritetų. K.
Žukas rašo: „Teko stebėtis dr.
K. Griniaus sveiku ir gaspadorišku protu, o taipogi suge
bėjimu kiekvieną apsvarstytą
klausimą trumpai ir aiškiai
reziumuoti. Jo kalbėsena buvo
paprasta, tiesi, logiška, kartais
šiurkštoka”.
Nepriklausomybės paskelbi
mo 78-ųjų metinių šventiniuose
minėjimuose dalyvavo ir užsie
nio lietuvių liaudininkų, krikš
čionių demokratų ir tautininkų
sąjungų įgaliotas Eugenijus
Bartkus iš Čikagos. Jis apžvelgė
Lietuvos ir jos prezidentų nuei
tą kelią sunkiais bei neramiais
laikais, jų nuopelnus Lietuvai.
„Savo meile ir pasiaukojimu
Lietuvai per 22 metus trys pre
zidentai išaugino lietuvį, padarė
jį atsparų, savistovų, patrio
tišką. Tai įrodė metai beviltiš
kos partizaninės kovos prieš
grobuonį bolševiką. Neįveikė
lietuvio ir 50 metų teroras, ne
įveikė jo Sibiro šalčiai ir mirties
kolonos Gulage. Lietuvis liko iš
tikimas savo kraštui, apvai
nikavo jį Kovo 11-osios manifes
tu ir jūsų ryžtu jį saugoti vardant tos Lietuvos”, baigė savo
kalbą E. Bartkus.
Vakarėjant virš laikinosios
sostinės Prezidentūros sodelio
nugriaudėjo šventinis fejer
verkas.

— Lietuvos tautininkų sąjungos
pirmininkas (1925 - 1926 m.).
Antanas Smetona žuvo 1944
m. sausio 9 d. gaisre Clevelan
de (JAV). Palaidotas Kalvarijos
kapinėse, vėliau palaikai per
kelti į Nolvudo mauzoliejų. Be
je Lietuvos žmonės kaip nieko
kito iš Nepriklausomos Lietuvos
PRANAS ABELKIS
prezidentų laukią prezidento
Lietuvos Nepriklausomybės tis) ir Kazio Griniaus (skulpt. Antano Smetonos palaikų par
diena, Vasario 16-oji, šiemet Stasys Žirgulis) skulptūras bu gabenimo į dabartinę laisvą ir
Lietuvoje pažymėta ypač iškil vo sugiedota Lietuvos himnas. nepriklausomą Lietuvą .
mingai: buvusios tarpukario Į iškilmių dalyvius poetas Pet
Prezidentas Aleksandras Stul
Nepriklausomos Lietuvos Lai ras Venslovas kreipėsi Nepri ginskis gimė 1885 įn. vasario 26
kinosios sostinės Kauno Pre klausomybės akto signataro Jo d. Raseinių apsk?.’, Kaltinėnų
zidentūros sodelyje atidengti no Basanavičiaus žodžiais, vis., Kutalių k. Agronomas. Ne
prezidentų Antano Smetonos, vėliau kalbėjo Kauno miesto priklausomybės akto signata
Aleksandro Stulginskio ir Kazio meras Vladas Katkevičius.
ras, Krikščionių demokratų par
Prie skulptūrų buvo padėtos tijos centro komiteto narys, mi
Griniaus skulptūros. Iškilmėse
be ketvirtojo Lietuvos Respub gėlės, uždegtos žvakės. Buvo nistras (1918.12.26 — 1919.likos prezidento Algirdo Bra perskaitytos buvusių preziden 10.07), Steigiamojo Seimo pirmi
zausko dalyvavo ir krašto ap tų biografijos.
ninkas ir laikinai einantis pre
Po to Lietuvos Respublikos zidento pareigas (1920.06.19saugos ministras Linas Linke
vičius, kultūros ministras Juo prezidentas Algirdas Bra 1922.12.20), pirmasis konstitu
zauskas kalbėjo apie garbingus
zas Nekrošius, Kauno miesto
cinis Lietuvos prezidentas
šių
mūsų valstybingumo met (1922.12.21 -1926.06.06), vėliau
meras Vladas Katkevičius, vice
merė Vincė Vaidevutė Marge vi- raštininkų darbus ir ištikimybę perėjęs Sibiro lagerius, kalė
čienė, Kauno apskrities valdy tėvynei Lietuvai. Jis išreiškė jimą, tremtį. 1919 m. vienas
tojas Petras Mikelionis, vyriau viltį, kad Prezidentūros sodelis Ūkio banko steigėjų. A.
sybės atstovas Kauno apskričiai taps šventa vieta ne tik kiek Stulginskis mirė 1969 m. rug
Zigmas Kazakevičius, kiti aukš vienam Lietuvos piliečiui, jos sėjo 22 d. Kaurtė. Palaidotas
to rango valstybės ir miesto vei gyventojui, bet ir svečiui. Panemunės kapinėse.
Padėkodamas Kauno miesto sa
kėjai, svečiai.
Prezidentas Kazys Grinius gi
Prieš atidengiant baltais au vivaldybei už tarpukario Lietu
mė
1866 m. gruodžio 17 d. Mari
deklais uždengtus prezidentų vos prezidentų įamžinimą, A.
jampolės
apskr., Sasnavos vis.,
Antano Smetonos (skulpt. Alfre Brazauskas dėkojo už pastangas
Selemos
Būdos k- Gydytojas.
das Vaura), Aleksandro Stul atkurti Prezidentūros patalpas
Valstiečių
liaudininkų sąjungos
ginskio (skulpt. Vytautas Naru- laikinojoje sostinėje Kaune.
vadovas,
vienas
varpininkų or
Prezidentas Antanas Smetona
ganizacijos
vadovų,
Lietuvos
gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d.
• Kauno „Kautros” bendrovė Ukmergės apskr., Taujėnų vis., Demokratų partijos programos
pirmoji Baltijos valstybėse Užulėnio k. Teisininkas. Lietu autorių. 1903 -1910 metų laiko
vasario 25 dieną atidarė regu vos Tarybos pirmininkas, Nepri tarpyje 3 kartus kalintas už lie
liarų tarptautinį 2,340 km klausomybės akto signataras, tuvių kultūrinę veiklą. Buvo
autobusų maršrutą į Paryžių. laikinasis prezidehtas (1919.— Steigiamojo, I, II ir III Seimų
Iki šiol kauniečiai sėkmingai 04.04 — 1920.06.19), Lietuvos narys, ministras pirmininkas
važinėja į Varšuvą, Gdanską, universiteto dėstytojas (1923 - (1920 - 1922 m.), Lietuvos pre
Lomžą, Minską, Rygą, Taliną. 1927 m.), Lietuvos prezidentas zidentas (1926.06.07 -1926.12.Pasak bendrovės vadovų, marš (1926.12.17—1940.06.15), Lietu 17). K. Grinius mirė 1950 m.
rutai į Lenkiją yra pelningi, vos Demokratų partijos narys birželio 4 d. Čikagoje. Perlaido
tačiau gana rizikingi, nes (1902 -1907 m.), vėliau — Lietu tas į Marijampolės rajono,
Rita Račkauskaitė, šiuo metu besidarbuojanti Lietuvoje, prie savo prosenelio
dauguma keleivių važiuoja ne vos tautos pažangos partijos Mondžgirio kaimo kapines.
prezidento Aleksandro Stulginskio paminklo Kaune Prezidentūros so
turistauti, o prekiauti.
vadovas (1920 - 1924 m.), po to
Lietuvos Valstybės atkūrimo delyje.

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS PREZIDENTAI
SUGRĮŽO Į KAUNO
PREZIDENTŪROS SODELĮ

UTENOS GIMNAZIJA
1932-1939: PRISIMINIMAI
ZENONAS PRŪSAS
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Trejetą gavau ir už dainavimą. Gal mokytojui pa
aiškėjo, kad aš nebūsiu vargonininku (jis pats buvo var
gonininkas) ir geriau mane palikti ramybėje. Buvau
pakeltas į trečiąją klasę ir grįžau į tėviškę karvių bei
avių ganyti, bet jau su gimnazistiška kepure. Galėjau
pasididžiuoti prieš kitus piemenis.
Trečioje klasėje jau nebeturėjau sunkumų nei su
gamtos mokslais, nei su kitais dalykais. Tais metais
gamtos mokslų pagrindine sritimi buvo žmogaus kūno
anatomija, kuri mane gerokai sudomino. Išmokau at
skirti ne tik visus kaulus ir kaulelius, bet ir pagrindi
nius raumenis bei visus kūno organus. Nebereikėjo kovotj/dėl trejetuko. Pradėjau galvoti apie mediciną kaip pro
fesiją, nors ir buvau tik trečioje klasėje. Taip pat tais
metais pasidariau nuolatinis Utenos miesto bibliotekos
lankytojas (gimnazija neturėjo savos bibliotekos). Pra
dėjau perskaityti po 4-5 knygas per savaitę, daugiausia
nuotykių romanus iš Amerikos Vakarų: „Paskutiniai
Mohikanai”, „Winetou”, „Arkanzaso Traperiai” ir pana
šius. Herojais pasidarė indėnų vadas Winetou, baltieji
Old Shatterhand, Old Firehand, dručkis Teta Droll ir

jo

daugelis kitų. Winetou pakeitė Vytautą Didįjį. Indėnų
karai gimnazijos parke pasidarė prasmingesni.
Susipažinau su bibliotekos vedėju Henriku Raštikiu
(generolo Stasio Raštikio broliu), kuris man parūpindavo
naujausias knygas. Atlikimas namų darbų pasidarė lyg
ir antraeiliu užsiėmimu.
Normalų gyvenimą lyg ir sudrumstė nemalonus atsi
tikimas. Pro mano tėviškę tekėjo nedidelis upelis Naruntis. Mane visą laiką vargino mintis: kur jis prasideda?
Vasarą negalėjau ištirti, nes buvau pririštas prie
nelaimingų karvių. Todėl trečioje klasėje, parvažiavęs
Užgavėnių atostogų, ūkanotą rytą per atolydį nutariau
surasti Narunčio pradžią. Pakliuvau į krūmus, į pelkes
ir paklydau. Pradėjo temti, apėmė panika, pradėjau bėg
ti, nežinodamas, kur ir kažkaip išbėgau ant man nepažįs
tamo kelio. Grįžau į namus suprakaitavęs, sušlapęs ir
vos gyvas iš nuovargio. Tėvams pasakiau, kad buvau
pas draugus. Kai grįžau į gimnaziją, užpuolė labai stip
rus plaučių uždegimas su 107 laipsnių temperatūros. Vos
išsikapsčiau. Kai atsikėliau iš lovos, rodos, po trijų savai
čių, buvo beveik laikas važiuoti namo Velykų atosto
goms. Persirgau savo kambarėlyje Utenoje. Buvo
atvažiavusi mama manęs prižiūrėti. Ji miegodavo, sė
dėdama kėdėje. Keltis į Utenos ligoninę būtų buvę per
brangu.
Ketvirtoji klasė prabėgo be ypatingesnių nuotykių.
Penktosios klasės pradžioje (1935 metų rudenį) privažia
vo daug nauju mokinių iš Anykščių ir Užpalių progimna

Danutė Bindokienė

Pavojinga įtampa
Pasaulinė politika — tarsi geo
grafijos pamoka, kurioje kone
kas savaitę išmokstame naujų
vietovių vardus ir įvykius, jose
besivystančius. Pastaruoju
metu vis linksniuojama Kinija,
ypač kartu su Taivanu, tačiau
šis sutapatinimas per daug
vilčių neduoda.
Mažesnės valstybės likimas
dažnai priklauso nuo geogra
finės padėties. Jeigu jos teri
torijai lemta būti prie daug
didesnės ir agresyvesnės kaimy
nės (ar kaimynių), mažajai tau
tai nuolat gresia pavojus patekti
į didžiosios „globą”. Tas pavo
jus dar padidėja, kai mažesnio
sios valdymosi sistema žymiai
skiriasi nuo kaimynės, arba jei
gu ji pasižymi ypatinga strate
gine verte. Tokioje grėsmingoje
padėtyje daug šimtmečių teko
gyventi ir Lietuvai, įspraustai
tarp Vokietijos, Rusijos ir Len
kijos. Kiekvienas šio pavojingo
trejetuko narys ne kartą smai
liai žvalgėsi ir tebesižvalgo į
lietuvių žemę.
Šiuo metu panaši situacija yra
tarp milžiniškos komunistinės
Kinijos ir besistengiančio į de
mokratijos skvernus tvirčiau
įsikabinti Taivano. Palyginus
su raudonąja kaimyne, Taivanas yra tikras nykštukas, susi
dedantis iš vienos didesnės ir
kelių mažesnių salelių, suda
rančių tik 13,900 kv. mylių
bendrą plotų (šiek tiek didesnį
kaip Mąryland valstija). Taivanas turi 21 milijoną gyven
tojų, kalbančių daugiausia kiniečių-mandarinų kalba, sumi
šusią su savitu taivanietišku
dialektu.
Taivano istorija taip pat labai
nenuosekli — svyruojanti kaž
kur tarp europietiškos kolonijos,
suvereniteto ir Kinijos provin
cijos. 1895 m. kinų-japonų karo
metu Taivanas teko Japonijai,
kuri jį išlaikė iki Antrojo pa
saulinio karo pabaigos. Kurį
laiką po to Taivanas gardžiavosi
stipriu vakariečių užnugariu,
nes ir Amerikai buvo naudinga
jo užuovėja, ypač kai komunis
tinė Kinija įsijungė į Korėjos
karą — Taivano sąsiauryje JAV
karo laivai turėjo strategiškai
patogias pozicijas. Nenuostabu,
kad ir daug dolerių buvo pilama
į Taivano ekonomiją, kuri kles
tėjo kaip „ant mielių”.
Santykiams su Kinija pradė
jus atšilti, Vakarų pasaulis pa
juto daug pelningų galimybių.
Reikėjo kažką paaukoti, kad pa
tenkintų raudonąjį slibiną ir
įgytu jo malonę. Pasirinktoji
auka — Taivanas. 1971 m. Kini
ja priimama į Jungtines Tautas,
Taivanas — praranda narystę;
1980 m. jis išmetamas iš Pasau
lio banko ir Valiutos fondo.
Tačiau demokratėjimas nesu
stoja, ypač kai 1988 metais Tai

zijų, todėl penktokų skaičius beveik padvigubėjo. Buvo
padarytos atskiros berniukų ir mergaičių klasės — labai
ne laiku, kai dauguma pradėjome domėtis mergaitėmis.
Man penktoje klasėje palengvėjo mokslai. Atkrito
muzika ir darbeliai. Liko lengvesnieji dalykai: matema
tika, lietuvių, vokiečių, prancūzų ir lotynų kalbos, o iš
sunkesniųjų — tik piešimas.'Bet ir čia radau išeitį: kam
nors pagelbėdavau su matematikos ar su kalbų namų
darbais, kas nors pagelbėdavo man su piešimu. Ranka
ranką plauna.
Tuo metu klasėje ūgiu buvau vienas žemesniųjų, bet
nebuvau toks plonas, kaip kiti, ir imtynėse ne taip
lengvai parverčiamas. Pradėjau galvoti ne tik apie da
bartį, bet ir apie ateitį, apie studijas, gimnaziją baigus.
Tėvai sunkokai vertėsi: dėl labai lietingų metų viskas
supuvo. Pavyzdžiui, iš 50 centnerių pasodintų bulvių,
prikasė tik 5 centnerius. Buvo ekonominės krizės laiko
tarpis. Kad parduotų užaugintą bekoną, tėvas į Uteną
atvažiuodavo jau trečiadienio vakare ir eilėje prie gele
žinkelio stoties lauke išbūdavo iki penktadienio ryto,
kada „Maisto” agentas Dičius pradėdavo supirkinėti
tuos bekonus. Net ir žiemą per speigus reikėdavo lauke
laukti beveik dvi paras. Jei per tą laiką bekonas įsibrėždavo, šiaip susipurvindavo, ar jei ant jo būdavo nors
mažiausia dėmė, bekono nepriimdavo. Jei priimdavo,
ūkininkas gaudavo 35 litus avanso ir dar keletą litų
vėliau. O jei nepriimdavo, buvo du pasirinkimai: arba
grįžti namo ir vėl bandyti laimę už savaitės, kada „Mais

vano valdžią perima nacionalis
tas Lee Teng-hui, pirmasis tame
krašte gimęs prezidentas.
Čia ir pradėjo stipriau ryškėti
tam tikro politinė likimo ironi
ja. Prezidentas Lee be rezer
vų pripažino Kinuos vyriausybę
(jis būtų nelabai priešingas įsi
jungti į Kiniją, jeigu ji pereitų
į demokratinę santvarką), užgyrė suvaržymų panaikinimą
kelionėms, prekybai ir kitiems
kontaktams tarp Taivano ir
Kinijos. Bet komunistinė Kini
ja ne tik pati pradėjo terorizuo
ti kaimynę, tvirtindama, kad ji
neturinti jokios teisės svąjoti
apie nepriklausomybę, bei stip
riai protestuoti, kai kiti kraštai
stengiasi palaikyti santykius su
Taivanu. Ypač daug triukšmo
kilo Taivano prezidentui aplan
kius Ameriką 1995 metais, nors
nuo 1979 metų JAV buvo ofi
cialiai nutraukusi santykius su
Taivanu ir pripažinusi komunis
tinę Beidžingo vyriausybę.
Reikia čia pabrėžti žodį ofi
cialiai, nes ir po to buvo palai
komi tamprūs kariniai bei eko
nominiai ryšiai, pvz., nepaisant,
kad nuo 1982 m. Amerika su
tiko sū Kinijos reikalavimu ne
parduoti Taivanui ginklų, pre
kyba tebevyksta ir šiuo metu.
Jau kuris laikas Kinija pra
dėjo prieš Taivaną naudoti ne
tik sustiprintus grasinimus, bet
ir karinę jėgą. Kulminaciniu
tašku galima laikyti kiniečių
karinius manevrus Taivano
pašonėje, „šaudant į taikinius”
tiesiai per Taivano teritorįją ir
sąsiaurį. Nors sąsiauris už
darytas žvejybai ir kitokiam su
sisiekimui vandens keliu, bijo
masi, kad gali „atsitikti nelai
mė” ir šaudmenys sprogti ne
ten, kur taikoma. Kad bent kiek
susidariusią įtampą išsklaidytų,
JAV prezidentas Clinton į Tai
vano sąsiaurį pasiuntė porą
karo laivų.
Kodėl staiga toks Kinijos
spaudimas? Daugiausia dėl to,
kad Taivanas atsisakytų de
mokratinių siekių ir tuo pačiu
prezidentinių rinkimų, numa
tytų kovo 23 d. Rinkimai neabe
jotinai paskelbtų Taivaną nepri
klausoma valstybe.
JAV atsidūrusios tarp kūjo ir
priekalo. Nors nepritaria Kini
jos agresijai prieš kaimynę, bet
remia „vieningos Kinijos”
politiką, nes tikimasi, kad gerų
santykių palaikymas su Beidžingu ilgainiui paskatins Kini
ją pereiti į demokratinę san
tvarką. Antra vertus, JAV vy
riausybė nenori visiškai apleis
ti buvusio savo sąjungininko,
nors negali atvirai pasižadėti jį
ginti invazijos atveju. Vienaip
ar kitaip, įtampa šiuo metu tarp
Kinijos ir Taivano yra labai pa
vojinga, o atoslūgio kol kas
nematyti.

to” agentas gal bus geresniame ūpe, arba bandyti par
duoti vietinės mėsinės atstovui, kurių vienas kitas maišydavosi prie supirkimo punkto. Bet šiuo atveju jau bu
vai jo malonėje ir turėjai parduoti už tiek, kiek pasiū
lys. Paprastai mano tėvas gaudavo apie 30 litų už
bekoną, arba 12-14 centų už svarą. Ir dabar, po tiek
metų, mane dar tebegraužia sąžinė, kad nepasisiūliau
tėvui už jį pastovėti eilėje nors vieną naktį ir jam leisti
pailsėti mano lovoje, ypač žiemos metu. Sau teisinuosi,
kad tada man, keturiolikmečiui, galvojimo aparatas dar
tebebuvo skystame stovyje.
Nenorėjau būti per didele našta tėvams, todėl pra
dėjau ieškoti uždarbių. Pavyko: gavau pamokų že
mesniųjų klasių mokiniams. Gaudamas 30 litų per
mėnesį, pasijutau milijonieriumi. Galėjau užmokėti už
kambarėlį, nusipirkti gimnazijoje bandelę ar net dvi per
dvyliktos valandos pertrauką ir dar likdavo pinigų įsi
gyti geresniųjų lietuvių rašytojų knygų. Pamokų davimu
užsiiminėjau iki gimnazįjos baigimo.
Dėl ateities — atrodė aišku, kad baigęs gimnaziją
turėsiu pats pasirūpinti lėšomis tolimesnėms studijoms.
Jei imčiau didesnę pagalbą iš tėvų, užkirsčiau kelią
dviems už mane jaunesnėms seserims, kurios irgi norėjo
mokytis. Nors ir labai nemėgau įsakymų ir disciplinos,
pradėjo atrodyti patraukli karininko kaijera. Galvojau:
gaudamas karininko atlyginimą, galėsiu Kaune studi
juoti, o, baigęs studijas, galėsiu eiti į atsargą ir dirbti
savo naujojoje profesijoje.
(Bus daugiau)

4._________ DRAUGAS, penktadienis,

1996 m. kovo mėn. 15 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAND, OH
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„TAUPA” AUGA IR
STIPRĖJA
„Savi pas savus” — dažnai gir
dimas ir kartojamas kooperaty
vų šūkis. Gražu, kad jis ir mū
sų išeivijoje randa atgarsio, nors
ne tiek JAV, kaip Kanadoje, ir
šūkis nepasilieka tiktai tuščiais
žodžiais, bet virsta vertingomis
dovanomis ne tik nariams, bet
ir įvairios pagalbos reikalin
giems. Tai vaizdžiai ir šiemet,
kaip ir ankstesniais metais pa
tvirtino Lietuvių kredito koope
ratyvas „Taupa” Clevelande
savo metiniame narių susirin
kime, įvykusiame vasario 25 d.,
Dievo Mot?inos parapijos didžio
joje salėje, kai lietuviškiems rei
kalams buvo paskirta 4,500 dol.
Ar daug tokių, ar panašių au
kų susilaukia lietuviškasis judė
jimas iš amerikiečių bankinių
institucijų, kuriose laikomos di
džiulės santaupos ir atliekamos
pelningos bankinės operacijos?
„Taupa” savo emblemoje įrašy
tų žodžių — „Savo darbą skiria
me Clevelando lietuviams” —
sąžiningai laikosi.

lienė, Vytas Apanavičius ir Al
dona Stungienė.
Valdybą sudaro: pirm. adv.
Egidijus Marcinkevičius, vice
pirm. dr. Vytautas Maurutis,
ižd. Riek Hallal, sekr. Vytautas
Kliorys ir direktoriai: Marija
Mikonienė, Vincas Urbaitis ir
Algis Rukšėnas. „Taupa” turi
per 1,200 narių.
Susirinkimui sklandžiai pir
mininkavo Algis Rukšėnas. Visi
— finansų komiteto, vedėjo,
valdybos pranešimai buvo trum
pi, dalykiški, ir susirinkimo pri
imti. Valdyba nori gauti federalinę teisę, kad nekilnojamo tur
to paskolos galėtų viršyti 35
proc. aktyvo. Ohio įstatymai to
neleidžia daryti. Federalinės
valdžios nuostatai nevaržo ne
kilnojamo turto ir aktyvo san
tykio. Kiekviena taupomoji są
skaita yra Federalinės valdžios
(NCUA) apdrausta iki 100,000
dol.
Visi . susirinkimo dalyviai
gavo metines apyskaitas, kur
buvo nurodyta, kad koopera
tyvą tikrino nepriklausoma
CPA agentūra „Zucker & Warfield, Ine.” Metinį patikrinimą
atliko ir State of Ohio Division
of Credit Union, o National Cre
dit Union Administration —
JAV valdžios agentūra taip pat
gavo finansinius pranešimus.
„Taupa” yra įsikūrusi savo
nuosavuose namuose, kur dalis
jų išnuomojama gydytojo ka
binetui. Narių patogumui
kooperatyvas sekmadieniais po
lietuviškųjų pamaldų Dievo Mo
tinos parapijos patalpose atlieka
bankinius patarnavimus.

Būrelis Hot Springs, Arkansas, lietuvių su svečiu iš Lietuvos prof. dr. Algiu
Krupavičium, pagrindiniu kalbėtoju Vasario 16-tosios minėjime. Iš k.: sėdi
— dr. A. Krupavičius, LB apylinkės pirmininkas S. Ingaunis, J. Kiburas. Stovi
— prof. S. Vanagūnas, R. Sabaliūnienė, N. Sabaliūnas, S. Šmaižienė, Loreta
Krupavičienė ir R. Jucienė.

pat tautiniai pasipuošusi. Šv. garbingos istorinės datos: Va
Mišios buvo aukojamos už Lie sario 16-oji, Sausio 13-oji ir Ko
tuvą ir jos laisvės gynėjus. Auką vo 11-oji, kurios yra Lietuvos
prie altoriaus nešė Viktorija Ki- valstybės atgimimo didvyriška
burienė ir Lionė Miežinskienė, ir tragiška kova už tos valstybės
žvakes ir gėles — Rima Jucienė įtvirtinimą. Dvidešimtasis am
ir Marytė Sadauskaitė. Buvo žius nebuvo palankus Lietuvai,
giedamos lietuviškos giesmės, o bet jai reikšmingas sugebėjimu
šv. Komunijos metu Marija ir pakilti. Lietuva pasaulio istori
Algis Dumbriai atliko „Panis joje yra viena iškiliausių prisi
Angelicus”.
kėlimo pavyzdžių, kai mes buvo
Po pamaldų vienuolyno mo me beveik 50 metų išbraukti iš
kyklos salėje vyko minėjimo pasaulio žemėlapių, nublokšti į
akademinė ir meninė dalis. istorijos užkulisius, 1988, 1989
Minėjimą pradėjo Lietuvių metais Lietuva vėl pakilo, 1990
Bendruomenės pirmininkas m. atkūrė nepriklausomybę, o
Stepas Ingaunis, pakviesdamas 1991 ji tapo visiškai laisva.
Praėjusių metų kooperatyvo
Viktoriją Kiburienę vadovauti
Meninę programą atliko miš
pelno rezultatais džiaugiasi ir
programai. Sugiedojus JAV ir
rus
oktetas, vadovaujamas Re
dėkoja: Šv. Kazimiero lituanis
Lietuvos himnus, kun. J. Rus
ginos Sabaliūnienės, padainuo
tinė mokykla — 1,000 dol. Lietu
teika sukalbėjo invokaciją ir
damas keturias dainas. Marija
vių Religinė šalpa — 500 dol.,
susikaupimo minute buvo pa
ir Algis Dumbriai duetu padai
A.P.P.L.E. — 500 dol., Sporto
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos
klubas „Žaibas” — 500 dol., Pi
navo „Sėdžiu po langeliu”, o
laisvės. Prezidento Bill Clinton
Regina ir Napoleonas Sabaliū
lėnų tuntas — 500 dol., „Nerin
sveikinimą perskaitė Marija
nai — „Eisim mudu abudu”. Mi
gos” tuntas 500 dol., „Daina
Dumbrienė.
nėjimas baigtas visiems sugievos” stovykla — 500 dol., Lietu
Po to programos vadovė pa
V.
Rociūnas
dant
„Lietuva brangi”.
vių kultūrinis darželis — 250
kvietė į sceną prof. Stasį Vanadol. ir jaunimo grupė „Švytu
Po to vyko aukų rinkimas Lie
gūną, politinių mokslų Arkan
rys” — 250 dol. Dovanas susirin HOT SPRINGS, AR
tuvių
Bendruomenei ir šaunios
sas State universitete dėstytoją.
kime priėmė minėtų organizavaišės,
kurias suruošė renginių
PAMINĖTOS
Jo dėka mūsų gyvenvietėn už
'cijų atstovai.
vadovė
Nelė Matulienė. Vėlyvą
klydo prof. Algis Krupavičius,
TRYS GARBINGOS
Kooperatyvas,
užbaigęs
popietę
dr. Algis su šeima išskri
ISTORINĖS DATOS
politinių mokslų daktaras, su
11-sius darbo metus, džiaugia
žmona Loreta ir dukrele Moni do atgal Čikagą, o prof. S. Va
Š.m. vasario 18 buvo neeilinis
si, kad jo aktyvai jau artėja prie
ka. Prof. Vanagūnas supažindi nagūnas išvažiavo namo į Jo10 milijonų; metinis augimas — sekmadienis mūsų apylinkėje. no su dr. A. Krupavičium, pag nesboro, AR. Esame jiems dė
5 proc., nariams išmokėta be Jau iš pat ryto 8:30 vai. r. radi rindiniu minėjimo kalbėtoju, kingi už dalyvavimą mūsų
veik 300,000 dol. dividendų, jo bangomis nuaidėjo Lietuvos plačiai nušviesdamas jo aukštą brangioje tautinėje šventėje.
gryno pelno turėta (prieš perve himnas su šventei pritaikyta akademinį išsilavinimą, dabar
Salomėją Šmaižienė
dant į rezervų kapitalą) — patriotine programa, minint tinę paskirtį vizituojančio pro
101,069 dol. Paskolų išduota už Lietuvos Nepriklausomybės at fesoriaus Northwestern univer
5,320,000 dol. Stambiausios pa statymo 78-tą sukaktį. Vienuo sitete, politinių mokslų depar ST. PETERSBURG, FL
jamos gautos iš procentų už pa liktą valandą rinkomės į Šv. tamente, Lietuvoje profesoriau
VASARIO 16-TOS
skolas ir kitas investicijas viso Mykolo bažnytėlę, kurios alto jantį Kauno technologijos ir Vy
IŠKILMĖS
628,000 dol. Išlaidų turėta riai buvo papuošti tautinių spal tauto Didžiojo universitetuose.
227,435 dol., kurių stambiausia vų gėlėmis. JAV ir Lietuvos vė Prieš atvykdamas į Hot Springs,
St. Petersburge Vasario
algos — 86,635 dol.; tarnautojų liavas įnešė Napoleonas Saba dr. A. Krupavičius turėjo progą 16-toji buvo pažymėta dviejų
mokesčiai ir priedai, apdraudos, liūnas ir Vaidutis Mazuraitis, pasireikšti tarp Arkanso akade dienų iškilmėmis, kurių pagrin
įstaigos išlaikymas ir kitos išlai palydovės, pasipuošusios tauti mikų atlikdamas tris paskaitas dinis organizatorius buvo Lietu
niais drabužiais, buvo Konstan
dos.
cija Rožėnienė ir Jadvyga Švil- Arkansas universitete, vasario vių klubo pirmininkas Albinas
„Taupos” vedėjas Aleksas Spi- pienė, o tautinėmis juostomis 16 ir 17 d. praveedamas semina Karnius, prisidėjus kitoms vie
rikaitis, dirbąs nuo pat koope persijuosusios — viešnios ir Lie rą Arkansas politologų metinia tos lietuvių organizacijoms.
ratyvo įsteigimo (kooperatyvo tuvos: Genovaitė Šimkutė ir Da me suvažiavime Arkadelphijoje
Šeštadieni, vasario 18 d. St.
(arti 30 mylių į pietus nuo Hot Petersburgo Lietuvių klube mi
iniciatorius — Vytautas Staš- na Meištienė.
• nėjimą 2 vai. p.p. pradėjo klubo
kus, jam talkina Andrius BelIškilmingas šv. Mišias auko Springs).
zinskas; kiti dirba nepilną dar jo ir pamokslą pasakė kun. Jo
Pradėdamas paskaitą prof. dr. pirm. Alb. Karniuš, pasveikin
bo laiką: Rima Nasvytienė, Vir nas Rusteika. Šv. Rašto skaiti Algis Krupavičius pabrėžė, kad damas dalyvius ir pranešdamas
ginija Rubinski, Gražina Varne- nius skaitė Marija Radienė, taip šiame susirinkime minimos trys (didžiam visų nusivylimui), kad
dėl sniego audros paskaitininke
Vaiva Vėbraitė-Gustienė, nega
lėjo atvykti, tačiau jos paskaitą
bus galima išgirsti rytoj, po
sekmadieninių pietų. Nors ir be
paskaitos minėjimas praėjo pa
kilia nuotaika.
Įėjus salėn, iki pat durų
užpildyton žmonėmis, matėsi
skoningai papuošta scena.
Dešiniame scenos šone — ap
šviesta Laisvės statula, kai
riajame — nuleistos penkios
juostos, o pačiam viduryje —
fortepijonas. Tai kūrybingos Mo
nikos Andrejauskienės nuopel
nas. Po A. Karniaus įžanginio
žodžio, buvo pakviestas St. Pe
tersburg Lietuvių klubo mišrus
choras su vadovu muz. Petru
Armonu ir muz. Regina Ditkiene. Buvo įneštos Šaulių ir Lie
tuvos Vyčių vėliavos, lydimos
uniformuotų ar tautiniais dra
bužiais pasipuošusių tų organi
zacijų atstovų,-ių.
Visiems sugiedojus JAV ir
Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos „Švyturio’klasės mokiniai kompiuteriu kalbasi
Lietuvos
himnus, tautiniais dra
su Montrealio ir Vilniaus mokiniais. Jiems vadovavo mokytoja Amanda Muliolienė ir jos sūnus
bužiais
pasipuošusios
mokslei
Linas Muliolis. Iš k. — Rukšėnas, Muliolienė, Laniauskas, Idzelis, Stankutė ir Valaitytė.
vės Rūta Dimaitė ir Diana
Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Jonušaitė uždegė simbolinę
žvakę ir įmerkė raudoną rožę
pagerbimui mirusių už Lietuvos
laisvę, o choras sudainavo Ant.
Vanagaičio „Maldą”. Invokaci
ją sukalbėjo klebonas kun. Ste
ponas Ropolas.OFM. Albinas
Karnius perskaitė Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo
aktą, o Vida Meiluvienė, LB St.
Petersburgo apylinkės pirmi
ninkė, perskaitė JAV prez. Bill
Clinton sveikinimą.
Po to vyko Šaulių kuopos cere
monialas, kurio metu „Palan
gos” jūros šaulių kuopos pirm.
V. Baranauskas garbės žymenis
ir ordinus įteikė kuopos na
riams: Br. Zabukui, J. Butkui,
I. Diktanienei, O. Zabukienei ir
A. Šukienei. VI. Gedmintas per
skaitė iš Kauno gautą Šaulių
s-gos žurnalo „Trimitas” redakto
riaus sveikinimą. Visų dalyvių
plojimu buvo priimta LB St. Pe
tersburgo apylinkės pirm. pulk.
Algimanto Garsio perskaityta
rezoliucija, reikalaujanti Ka
raliaučiaus (Kaliningrado) sri
ties demilitarizavimo.
Minėjimą praturtino dailiojo
žodžio puoselėtojos Dalilos
Mačkialienės atlikta poezijos
pynė. Po trumpos pertraukos
Lietuvių klubo mišrus choras,
vadovaujant muz. P. Armonui ir
akompanuojant Reginai Ditkienei, sudainavo keletą patrioti
nių dainų. Šią dieną vykusi mi
nėjimo dalis buvo baigta vi
siems kartu su įsijautimu dai
nuojant „Lietuva brangi”.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

Ortuiįj.
REALMART II, Ine.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:

BUDRAIČIUI
Bu#. 312-585-6100
Fax. 312-585-3997

Elvyra Vodopalienė

REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

Pager 312-308-0307

• Perkant ar parduodhnt
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• MLS kompiuteriųir

FAX pagalba
veltui

• Nuosavybių įkainavimas

House for Sale
Instantly appealing, Evergreen
Pk. corner brick ranch. Offers 6
rms, 2 wood-burning fireplaces:
modern cherry wood cabinet kit
chen with built-in oven & range.
Dining area. Attached 2-car
garage; underground sprinkling
System. Priced to sėli $109,900.
C. S. Zubrlckl R. E.
Tel. 708-499-0086

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą

• Pensininkams nuolaida

in/ 'KMIECIK REALTORS
Vr'.ygi
7922 s. Puiadū Rd.
/J

fcl •

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER '
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
pątamaus. Įkainavimas veltui.

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

Sekmadienį, vasario 19 d.,

Lietuvos Nepriklausomybės
šventė buvo tęsiama. Pradėta
klebono kun. S. Ropolo,OFM,
kartu su kitais kunigais koncelebruotomis šv. Mišiomis,
kuriose su vėliavomis dalyvavo
Šaulių ir Lietuvos Vyčių orga
nizacijų atstovai ir gausiai
susirinkusi visuomenė. Pamal
das praturtino įspūdingai choro
giedamos giesmės. Didingai į
Sv. Vardo bažnyčios skliautus
kilo choro giedama „Apsaugok,
Aukščiausias, tą mylimą šalį”,
o su ja ir kiekvieno Mišiose
dalyvavusio tokie pat linkėjimai
Tėvynei.
Po Mišių, visi rinkosi į Lietu
vių klubą pietauti ir išklausyti
Vaivos Vėbraitės-Gustienės pa
skaitos.
Lietuvių klube stalai, bal
tomis staltiesėmis užtiesti,
papuošti gėlėmis ir lietuviško
mis vėliavėlėmis, teikė iškil
mingo banketo įspūdį. Po pietų
Lietuviu klubo sekretorė Aldo
na Andriulienė supažindino su
iš kitur atvykusiais svečiais, o
buvęs klubo pirm. Mečys Šil
kaitis perskaitė santrauką vė
liausių žinių iš Lietuvos.
Paskui iš magnetofono juostos
j susirinkusius prabilo Vaiva
Vėbraitė-Gustienė, A.P.P.L.E.
(Amerikos mokytojai Lietuvos
mokyklai) organizacijos steigėja
ir direktorė. Įdomi ir įžvalgi
buvo jos paskaita (per ilga šiame
straipsnyje atpasakoti, o patei
kiant tik kai kurias jos mintis,
būtų skriauda paskaitininkei.
Tikimės, kad autorė atsiųs savo
paskaitą spaudai. Red.). Pa
skaita buvo visų dalyvių ati
džiai išklausyta ir pagerbta
atsistojimu ir ilgais plojimais.
Po paskaitos St. Petersburgo
moterų dainos vienetas — Jani
na Jarašienė, Gertrūda Amolevičienė, Jonė Staškuvienė, Sofi
ja Vaškienė, Rūta Bendziukienė, Zita Dapkienė, Birutė Diškėnienė, Marija Gineitienė ir
Laima Robertson, vadovaujant
muz. Reginai Ditkienei, puikiai
ir harmoningai atliko keturias
linksmas dainas, po kurių klau
sytojai išprašė dar porą dainų.
Ši Vasario 16-tos šventė buvo
baigta pakilia nuotaika.
Minėjimo organizavimas ir jo
pravedimas pareikalavo daug
darbo. Viskas buvo puikiai ir su
meile atlikta. Tai liudija ir
aukos, kurių buvo surinkta
daugiau negu 6,000 dol. ALTui
ir Lietuvių Bendruomenei.

REAL ESTATE

312-770-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS

32081/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(312) 581-8654

FOR RENT .

Išnuomojamas Brighton Parke, S.
Albany ir 45 St. apyl. 2 mieg. bt'as su
baidais, lovų baltiniais ir virtuvės indais.
Naujai iiremontuotas rūsys. Didelė
svetainė, sandėlis, skalbykla su plovfmo-džiovinimo mašinomis; FV;>
„stereo” ir ,,microwave”; $450 į mėn.
Nuomininkai užsimoka už šildymą ir
elektrą. Kreiptis nuo 4 v. p.p. Iki 8 v.v.
tol. 312-778-4542.

!

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio, alų*
miniaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,,
tel. 708-969-2668.
\

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas
prieinamomis kainomis,
„ jums patogiu laiku. Draudimas
garatuotas. Kreiptis:

1

linuomojamas 5 kamb. 3 mieg. bu
tas antrame aukšte. Šviesus, kam
pinis namas; yra šaldytuvas, virimo
plyta, „car port”, $425 į mėn. Kreip
tis tel. 708-652-4199.

Išnuomojamas 1 mieg. kam
barys ir virtuvė.
Tel. 312-471-4263

Gediminas: tel. 312-925-4331

HELP VVANTED
IEŠKO DARBO

Maloni moteris vid. amžiaus
ieško darbo prie vaikų ar senelių;
gali padėti ir namų ruošoje. Kreip
tis 708-447-3351.

Laboratorija Ieško prityrusio-sios dantų techniko-ės. Turi
turėti žalią kortelę. Skam
binti: 312-436-3188.

Tvarkinga, negerianti, nerū
kanti 39 m. moteris ieško darbo
prie vaikų arba senelių. Gali gy
venti kartu ir dirbti 6 arba 7 dienas.
Tel. 312-247-5516

ŽEMAITĖ AMERIKOJE
DALIA NOREIKAITĖ KUČĖNIENĖ, PH.D.

Julijos Žemaitės-Žymantienės lankymasis šiapus Atlanto,
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma,
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais
laiškais ir grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama
(Žemaitę kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p irmąją
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame krašte,
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir
naujų viešnių prozoje autorę.
Knyga gaunama DRAUGE. Kaina — 20 dol. Su
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv. prideda State sale tax
1.75 dol.

LAIŠKAI
LIETUVOS KONSULATO
ČIKAGOJE REIKALU
Vasario mėn. Marųuette Par
ko Lietuvių namų savininkų
draugija atkreipė mano dėmesį
į Lietuvos Respublikos gene
ralinio garbės konsulo Čikagoje
problemas ir galimą jo panai
kinimą. Toks žingsnis sudarytų
daug nepatogumų kone 100,000
lietuvių Čikagoje, kurių ne
mažai gyvena mano distrikte.
Noriu su lietuvių kilmės
žmonėmis pasidalinti savo
pastangomis,^sprendžiant šią
opią problemą n- taip pat pasi
džiaugti, kad po to, kai savo
rūpestį pateikiau Lietuvos am
basadoriui JAV dr. Alfonsui
Eidintui Vašingtone, buvo pa
siektas nutarimas vėl atidary
ti konsulatą ir suteikti jam
finansinę paramą, pradedant
š.m. kovo 1 d. Komunikacijos su
ambasadoriumį Eidintu metu
jis pareiškė, kad, Lietuvos
Respublikos biudžetui leidus,
vyriausybė planuoja iki šių
metų pabaigos įsteigti tarnybinį
konsulatą Čikagoje.
Norėdamas kiek galima dau
giau padėti lietuviams savo
aptarnaujamame distrikte, aš
taip pat kreipiausi raštu į JAV
Valstybės sekretorių Warren
Christopher, prašydamas, kad
JAV Valstybės departamentas
pasistengtų investiguoti gali
mybes Amerikos lietuviams,
praradusiems savo įnašus
Lietuvos bankų krizės metu,
savo pinigus atgauti.
Aš žinau, kad Čikagos lietu
vių visuomenė turi artimus
ryšius su savo etnine tėvyne ir
dėsiu visas pastangas, kad ir
ateityje galėčiau pasitarnauti
jiems, palaikant tuos ryšius,
Bobby L. Rush

JAV Kongreso atstovas
„BUCHANAN FOR
PRESIDENT”

Kad ir norėdamas jo nepasivysi:
jis turi šoferius ir naują žmoną.
§eną jis išleido į pensiją. Ir
sugalvok — senė sumanė pake
liauti po Sibirą.
Dabar tai rojus. Anksčiau bi
jok „banditų”, bijok „Rojaus
sargų”. Dabar jis užsitarnavęs,
nėra ko bijoti. Reikia tik* gyven
ti pagal „zokonus”. Žiūrėk į
tuos medalius, įrėmintus: čia už
Joną (gal negrįš iš Sibiro), čia už
Petrą (ė,dėl jo nėra ko krapšty
ti pakaušį, jis neprisikels iš
Tuskulėnų dvaro požemių). Tų
medalių nepaneštum (yra ir
auksinių iš „Sibirsko” aukso).
Ir manyk tu man, koks Barzdauskio likimas. Vėl subruzdo
„mužikai”. Čia jau netvarka.
Skųst barzdą, ar ne? Jei nuskusi
-neatpažins, tada nors galvos
neprarasi. Bet viskas susitvar
kė, pučia šilti vėjai. Vėl liaudis
prieš jį lankstosi. Jis jau vėl
departamento komisaras. Rei
kia tik atrodyti inteligentiškai.
Pagaliau jis jau turi valdišką
lėktuvą.
Lai tos barzdos pasikaria, ku
rios neturėjo galvos. Jam ir taip
gerai.
Jonas Šalna

Juno Beach, FL

SIŲSKIME IŠEIVIJOS
LAIKRAŠČIUS LIETUVAI

Besisvečiuojant Lietuvoje, ap
lankiau Panevėžio viešąją
biblioteką. Malonu buvo matyti
skaityklą pilną jaunų žmonių,
besidominančių žurnalais ir
laikraščiais. Pastebėjau, kad
lentynose ir ant stalų, šalia
gausios lietuviškos spaudos,
buvo išdėstyta daugybė spalvin
gų rusiškų žurnalų ir laikraš
čių, o išeivijos spaudos visai
nemačiau. Susijaudinus krei
piausi į budėtoją. Ji paaiškino,
kad dėl lėšų stokos biblioteka
nepajėgia aprūpinti skaityklą
išeivijos laikraščiais, nors labai
norėtų juos turėti. Tačiau kar
tais pavieniai žmonės dovanoja
savo jau perskaitytą, asmeniš
kai gautą iš Amerikos spaudą.
Būtų gera, kad „Draugo”
skaitytojų tarpe atsirastų
galinčių užsakyti mūsiškių lie
tuviškų laikraščių ir žurnalų
prenumeratas Panevėžio biblio
tekos skaityklai. Manau, kad ir
amerikietiški žurnalai, kaip
„Times”, „Newsweek” ar pana
šūs, būtų labai naudingi kiek
atsverti rusiškuosius. Spaudą
siųsti šiuo adresu: G. Petkevi
čaitės-Bitės, Viešosios bib
liotekos skaityklai, Respublikos
g-vė 37, 5300 Panevėžys, Lietu
va.

Kai Lietuva stengėsi atgauti
nepriklausomybę Patrick J.
Buchanan buvo vienas pirmųjų
Vašingtone, remiantis mūsų
tautos aspiracijas, neatsižvelg
damas į tai, kieno pusėje jėga,
kieno kišenės gilesnės. Šian
dien, kai jis stengiasi laimėti
teisę būti respublikonų kandi
datu, mes negalime stovėti pa
sislėpę už kampo, nuleidę ran
kas. Kur dingo mūsų politinės
veiklos šulai?
Paremkime Buchanan rinki
Snieguolė Jurskytė
mų kampaniją. Laimėtojas visa
Philadelphia, PA
da turi daugiau draugų nei
kėdžių jiems. Pralaimėjusį tik
POLITINIŲ SĄVOKŲ
tikri draugai nepalieka apsi
MAIŠATIS
mokėti skolas.
Jei Ęuchanan nepamiršo mū
Kaune buv. Prezidentūros so
sų praeityje, gal nepamirš ir
ateityje. Istoriniai įvykiai delyje visiems trims Lietuvos
prezidentams prisiminti ir pa
kartojasi.
Kazys Saudargas gerbti yra pastatyti paminklai.
Hot Springs, AR Šių paminklų atidarymo iškil
mėse užsienio lietuviams tauti
PAGAL KAZIO SAJOS
ninkams, krikščionims demo
APDOVANOJIMĄ
kratams ir demokratams-liaudininkams atstovavo inž. E. Bart
BARZDAUSKIUI
kus. Jis susirinkusiai miniai pa
Visų mylimas Barzdauskis sakė turiningą ir išmintingai
(seniau jis vadinosi Barzda) gerai paruoštą kalbą, kuri iš
gyveno anksčiau be barzdos. spausdinta „Draugo” Nr. 41.
Turėjo „polivarką” ir net
Tik kažkodėl E. Bartkus susi
kunigai ji popino, nors į baž rinkusiems mūsų tautiečiams
nyčią ateidavo per Vasario 16-tą kalbėjo: „Kazys Grinius kartu
ir Kalėdas. Bet dabar, dabar su Vincu Kudirka kuria lietu
vėjai pučia iš rytų. Reikia mo višką socialdemokratinę srovę”.
kėti krapštytis gyvenime.
Nei Kudirka, nei Grinius nie
Metai kiti ir vėjai kiti. Glostė kada jokios socialdemokratinės
jis plaukus svečiams ir pats išsi srovės nekūrė. 1902 m. „Varpo”
augino. Barzda jį išgelbėjo. Ap talkininkai, susirinkę Dabiki
augo taip, kaip plačioj'tėvynėj. nės dvare, nutarė sukurti savo
Buvęs Barzda pasidarė Barz politinį junginį ir tą junginį pa
dauskis, pagal naują „evange vadino Demokratų partijos var
du. Vėliau ši partija veikė
liją”.
Ir reikalus tvarkė pagal nau Valstiečių liaudininkų vardu, o
jus metodus. Po šimts pypkių, dabar Lietuvoje ir vėl yra at
dar geriau. Prašo pavardžių, o gaivinta it veikia kaip Demo
jis trigubai, prašo pranešimų, o kratų partija. Ši partija nei
jis dešimteriopai, reikia parašo seniau, nei dabar su social
— jis su raudonu rašalu.
demokratais ar socialistai jokio
Išaugo namas Barzdauskiui ideologinio ryšio neturėjo ir
kelių aukštų su aukšta tvora. neturi. Demokratų partija nie

kada nepriklausė jokiam Inter
nacionalui.
Dr. K. Grinius ir kiti var
pininkai buvo plačių pažiūrų
žmonės ir puoselėjo toleranciją.
Tad ir savo politinėje veikloje K.
Grinius artimai bendradarbia
vo bei palaikė asmeniškus ry
šius su kitų partijų veikėjais,
taip pat ir su socialdemokratais.
Juos visus rišo nepalaužiamas
tikėjimas demokratijos idealais.
Tačiau jie siūlė skirtingas prie
mones tuos idealus tautoje pa
skleisti.
Tiesa, trečiajame seime liau
dininkai su socialdemokratais
buvo sudarę koalicinę vyriausy
bę, bet koalicijos niekada jos
dalyvių jokiais ideologiniais
ryšiais nesuriš. Ankstesniuose
seimuose liaudininkai veikė
koalicijoje su krikščionimis de
mokratais. Žvelgiant iš dabar
tinės tolumos, ši koalicija buvo
daug sėkmingesnė už koaliciją
su socialdemokratais, kuri pa
sibaigė nelemtais 1926 m. gruo
džio 17 dienos įvykiais.
Jonas Daugėla

Ormond Beach, FL
GAVĖNIOS MINTYS

„Draugo” kovo 6 d. paskuti
niajame psl. užsimenama apie
Gavėnios rimtį, Bažnyčios ir
„lietuvišką” paprotį, kurio
laikytis kviečiami naujai JAV
apsigyvenę mūsų tautiečiai.
Šiandieninėje Lietuvoje labai
lengva laikytis Gavėnios pas
ninko, nes sode užaugintos dar
žovės bei vaisiai jaū baigiasi, o

mėsa brangi. JAV galima
visokių valgių pirkti ištisus
metus, todėl labai tinka liturgi
jos žodžiai, kad „pasninkaudami
galime sušelpti vargstančius”:
susilaikymas nuo brangių
valgių sutaupo lėšų artimo
meilės darbams. Vėl pagal
liturgiją: „Tikrasis pasninkas
yra sušelpti našlę ir našlaitį
varge”. Išmokstame Gavėnios
metu nevalgyti žuvies, kuri net
už mėsą brangesnė, ir baravy
kų, kurie tikrai nėra „pigiau
grybų”. Kai didžiausias turtas
moderniame gyvenime ne pini
gai, o laikas — sutaupyti laiko,
jį skirti lankyti ligonius, pa
rašyti vienišam žmogui laišką,
dalyvauti šiokiadienį šv. Mi
šiose, skaityti Šv. Raštą ar kitą
dvasinę knygą bei straipsnį.

Gavėnios spalva — purpurinė,
karališkoji (senais laikais pati
brangiausioji, net iš sunkiai
randamų kriauklyčių išmalta)
— prisiminti, kaip Jėzus Kristus
tapo Visatos Viešpačiu, t.y. iš
tikimu gyvenimu, kančia, mir
timi ir prisikėlimu. Gavėniškas
žodis „auka” ir „pasiaukoti”
krikščioniškai reiškia sujungti,
apjungti; todėl žmonės Gavėnios
metu stengiasi atleisti senus
skaudulius, pritraukti atstum
tus'ar atitolusius.
Vatikanas II atgaivino senąjį
Gavėnios ryšį su Krikštu — tai
aiškiai matosi šiais metais, kai
skaitomi metinio „A” ciklo skai
tiniai. Kol suaugę ruošiasi
Krikštui, krikštytieji ruošiasi
Velyknaktį Krikštą atnaujinti,
t.y., ryšį su Kristumi meilinga

tarnyba bendruomenėje, savo
gyvenime „ištiesinti Viešpaties
kelius”, „aukoti” (padaryti
šventa) tai, ką darome ir kaip
gyvename. Šis uždavinys sieti
Gavėnią su Krikštu dar nėra
tapęs „lietuvišku” Gavėnios
papročiu nei Lietuvoje, nei
užsienyje, o visuotinė Bažnyčia
jau iš šio lobio semiasi dvasinių
turtų ir drąsos viltingai gyventi.
Antanas Saulaitis,SJ

Chicago, IL

KODĖL VENGIA UŽSIENIO
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ?
Aukšto rango Amerikos lietu
viai rezervo karininkai pik.
Jonas fcronkaitis, pik. Algi
mantas V. Garsys ir pik. ltn.
Donatas Skučas pateikė Krašto
apsaugos ministrui L. Linkevi
čiui Baltijos Instituto paruoštą
„Lietuvos Valstybės apsaugos
struktūros planą”. Dabar iš
spaudos sužinojome, kad šis pla
nas Lietuvos vadams nesukėlė
jokios teigiamos reakcijos — taip
reikalai ir baigėsi...
Prieš kurį laiką Lietuvos vy
riausybė pareiškė nepasitikė
jimą iš Amerikos atvykusių lie
tuvių banko specialistų pagal
ba. Tokiu būdu ir jie „tyliai”
išvyko iš Lietuvos.
Kritiškai žiūrima į iš Ameri
kos atvykusių lietuvių medici
nos pagalbą, lietuvių daktarų
atžvilgiu. Dr. Linas Sidrys šia
tema jau daug kartų rašė lietu
vių užsienio spaudoje.
Klausimas yra, kodėl tiek
daug vaikų iš Lietuvos atvyksta
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EDWAKD J. SCHUMANN
Republican Candidate
United States Congress
Primary March 19, 1996
3rd. Congressional Dist.
5701 Linden, LaGrange, IL 60525

"Just Say No To Tax Increases"

Šumanų šeima Vašingtone

Kovo 19d., visi lietuviai balsuokim už lietuvį

EDVARDĄ SUMANĄ
į J.A.V. Kongresą (U.S. Congressman, 3rd dist.)
Balsuoti gali visi piliečiai, gyvenantys Cqok County, Čikagoje (į vakarus nuo Kedzie Avė.),
Oak Lawn, Cicero, Berwyn, Burbank, N. Riverside, LaGrange, Willow Springs, VVestern Springs,
Stickney, Indian Hd. Park, Palos Heights, ir kituose pietvakarių miestuose.
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 15 d.
gydytis į Ameriką? Ar šios spe
cifinės pagalbos Lietuvos dak
tarai dar yra neparuošti su
teikti, ar čia yra pinigų reikalas,
kad Amerikoje su užsienio lie
tuvių pagalba viskas atliekama
nemokamai.

Peršasi išvada, kad vienintelė
pagalba, kuri nekelia jokios
abejonės ar klausimo, yra mūsų
siunčiami jiems žali Amerikos
doleriai.
Vytautas Šeštokas

Los Angeles, CA

A.tA.
JANINA PUŠKORIENĖ
Navickaitė
Gimė 1923 m. Lietuvoje, Alytuje. Atvyko į
Ameriką 1949 m. ir čia ištekėjo už Jono Puškoriaus.
Tapus našle, įstojo į vienuolyną.
Mirė 1996 m. vasario 15 d. Spokane, Washington.
Liūdi jos artimieji: sės. M. Jacintą, sės. M.
Kazimiera ir kun. Kazimieras Puškorius.

A. t A.
STANLEY J. KISHKUNAS
Gyveno Dovvners Grove, IL, anksčiau Cicero, II.
Mirė 1996 m. kovo 13 d., 9:40 vai. vakaro, sulaukęs 80
metų.
Gimė Cicero, IL.
Nuliūdę liko: žmona Frances F. Kishkunas-RadOmski,
dukros — Diane Bird, žentas Thomas, Eileen Carwell, žentas
Glenn; anūkės: Janet ir Jennifer Carwell; sesuo Jeanette
Tumpach, gyv. Costa Rica; daug dukterėčių ir sūnėnų.
Priklausė Divine Saviour Men’s Club, Knights of
Columbus.
Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 15 d. nuo 1 iki 9
v.v. Toon Funeral Home laidojimo namuose, 4920 Main St.,
Dovvners Grove, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 16 d. Iš laidojimo namų
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Divine Saviour parapijos bažny
čią, Dovvners Grove, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, dukros, anūkės, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 708-968-0408 arba 800-994-7600.

A.+A.
ONA MIEŽELIENĖ
Palevičiūtė
Gyveno Sun City, AZ.
Mirė 1996 m. kovo 10 d.
Gimė 1910 m. gegužės 19 d. Lietuvoje, Vilniuje.
Velionė buvo taurios ir jautrios širdies, savo gyvenimą
paskyrusi artimo pagalbai, šeimai ir Lietuvai. Buvo aktyvi
kovotoja už Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvai laisvę atga
vus, gyveno tėvynės rūpesčiais, Sielojosi dėl jos nesėkmių.
Velionė buvo palaidota kovo 14 d. Sun Land kapinėse, Sun
City, AZ šalia savo Vyro a.a. gen. Vlado Mieželio.
Nuliūdę liko: dukterėčia Liusė su šeima ir daug
giminių Lietuvoje bei Amerikoje.

PAID BY FRIENDS OF E. J. SCHUMANN, DR. M. SINGA

midlcind
federal
Savings and Loan Association
75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ.
(708) 598-9400

A. t A.
VACLOVAS
OZECHAUSKAS-OZEKE
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. vasario 18 d., sulaukęs 83 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilniuje.
Nuliūdę liko: Lietuvoje sūnus Sigitas, Chicagoje artima
draugė Genė Gavėnienė.
Velionis pašarvotas šeštadienį, kovo 16 d. nuo 8 v.r. iki
9:30 v.r. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71
St. Po religinių apeigų laidojimo namuose, velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnus ir draugai.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.
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A.tA.
PETRUI PUTRIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną JADVYGĄ,
dukras — IRENĄ ir REGINĄ, žentus — DONATĄ ir
BILLĄ, bei kitus gimines.

DON'T SPEND IT ALL - SAVE SOME AT

MUTUAL

SAVINGS

AND LOAN AS5OCIATION

••••••••*
M^UnEO BY FOIC

Charleied and Superyised by ihe United States Govei limeni

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IUINOIS 60608
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V.

5

Balukienė
ir P. Bitleriai
Liktorius
ir K. Radauskai
ir V. Simučiai
ir A. Viskantai

6
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Draugui” reikalingas ad
Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės — Kovo 11-tosios — ministratorius (arba admini
minėjimas jau šį sekmadienį, stratorė). Būtina anglų kalba,
kovo 17 d., Pasaulio lietuvių kompiuterių vartojimas ir patir
centre, Lemonte. Minėjimo lai tis administraciniame darbe.
kas ir tvarka jau daug kartų Kreiptis darbo valandomis į
skelbta mūsų spaudoje. Tene „Draugo” moderatorių kun.
lieka nei vieno susipratusio Viktorą Rimšelį, MIC.
lietuvio, kuris į šią džiaugs
Julius Geniušas, Kauno
mingą mums ir mūsų tautai valstybinio muzikinio teatro
šventę neatvyktų. Mūsų broliai vyriausias dirigentas, šį šešta
ir sesės Lietuvoje vieningai dienį, kovo 16 d., diriguoja
reikalavo nepriklausomybės ir Banaičio „Jūratės ir Kastyčio”
1990 m. kovo 11 d. vyriausybė operos premjerą Lietuvoje. Ma
paskelbė valstybės atstatymo estro jau yra dirigavęs daugiau
aktą. Parodykime ir mes vieny kaip tūkstantį įvairių operų ir
bę, dalyvaudami minėjime. Ren operečių spektaklių ir simfoni
gia Amerikos Lietuvių tautinės nių koncertų ne tik Kaune ir
sąjungos valdyba.
Vilniuje, bet ir Vokietijoje, Lat
Suvalkiečių draugijos Či vijoje, Estijoje. Išskirtinas kon
kagoje pavasarinis narių certų ciklas buvo Rygoje, Taline
susirinkimas bus kovo 22 d., ir Vilniuje, kai jis dirigavo Britpenktadienį, 1 vai. p.p., Šaulių tens „War Reųuiem” kartu su
salėje, 2417 W. 43rd. Str., maestro Jonu Aleksa. Maestro
Chicago. Visi nariai prašomi Geniušas pirmą kartą Čikagoje
susirinkime dalyvauti ir išklau diriguos „Jūratės ir Kastyčio”
syti valdybos pranešimų. Bus spektaklius balandžio 20 ir 21 d.
priimami ir nauji nariai, o po
Panevėžiečių klubo Čika
susirinkimo — pasivaišinama.
goje narių susirinkimas bus šį
Kongreso atstovas Richard
Durbin kovo 12 d., antradienį, sekmadienį, kovo 17 d., 12 vai.,
buvo sukvietęs tautybių, lei Jaunimo centre. Visi nariai ma
džiančių Čikagoje savo spaudą loniai kviečiami susirinkime da
ir turinčių savo radijo pro lyvauti.
gramas, atstovus pusryčiams
JAV LB Švietimo tarybos
Maggiano restorane, Čikagos
skelbto
piešinių konkurso ver
miesto centre. Dalyvavo 32
tinimo
komisiją
sudaro: Vida
tautybių atstovai. Pokalbį pra
Brazaitytė,
Algis
Janušas,
Rima
dėjo Richard Durbin, kuris kan
Polikaitytė
ir
Laima
Trinkūniedidatuoja į JAV senatorius,
norėdamas sužinoti' kas dau nė. Konkursas pasibaigė š.m.
giausia rūpi etininėms gru kovo 15 d. Laimėtojai bus pa
pėms. Jis pasisakė, kad motina skelbti netolimoje ateityje.
yra lietuvė, o tėvas airis, todėl
Lietuvos vyčiai virs virtautybių reikalai jam labai tinukus... Sekmadienį, kovo 25
svarbūs. Susirinkusieji jam d., 12 vai., Švč. M. Marijos
pateikė daug klausimų, į ku Gimimo parapijos salėje Lietu
riuos R. Durbin atvirai atsaki vos vyčių 112 kuopos nariai
nėjo. Pokalbio metu buvos užsi ruošia virtinukų pietus su pro
mintos įvairios temos, įskaitant grama ir laimėjimais. Visuome
ir Amerikos lietuviams rūpimi nė maloniai kviečiama gausiai
politiniai klausimai. Iš lietuvių dalyvauti, nes pelnas skiriamas
pokalbyje dalyvavo „Sandaros” parapijai. Julie Zakarka priima
laikraščio ir ALTo atstovai.
rezervacijas, tel. 708-425-5015.

„MARGUČIO II”
REIKALAIS
BESIRŪPINANT

„GAJA” VĖL POSĖDŽIAVO

Kovo 13 d., trečiadienio vaka
re, „Seklyčioje” sukviestas an
trasis posėdis, besistengiant
išspręsti būtiniausias vėl atsi
kūrusios „Margučio II” radijo
laidų problemas. Kaip jau visi
žinome, laidos girdimos kas pus
valandį kiekvieną vakarą, nuo
pirmadienio iki penktadienio, 9
vai. vakare, 1450 AM bangomis.
Jau prieš kiek laiko įvykusiame
pirmame posėdyje buvo sukvies
tas būrys žmonių, atstovauja:.čių įvairioms lietuvių organiza
cijoms ir apskritai besirūpinan
čių lietuviškosios veiklos išlai
kymu. Buvo nutarta sudaryti
vadinamą direktorių tarybą,
kuri tiesiogiai spręstų visas, su
šių radijo laidų transliavimu
susijusias, problemas. Šiame
antrame posėdyje tarybos sąvo
ka griežčiau suformuluota ir pa
siskirstyta pareigomis. Tarybą
sudaro: Marija Remienė — pir
mininkė, Matilda Marcinkienė
— sekretorė, Birutė Jasaitienė
— iždininkė, Vaclovas Momkus
— biznio administratorius, Da
lia Sruogaitė — archyvas, Danu
tė Bindokienė — spauda. Nariai:
Stasys Baras, Stasys Briedis,
Salomėja Daulienė, Kostas Doč
kus, Kęstutis Ječius, Evelina
Oželienė ir Juozas Polikaitis.
Programos vadovas — Leonas
Narbutis; politinė spaudos
apžvalga — Bronius Siliūnas,
radijo laidų skaitovės — Aldona
Jurkutė ir Dalia Sokienė.
Tenka paminėti, kad visi
direktorių tarybos nariai ir
„Margučio II” programų atlikė
jai yra savanoriai, dirba be
užmokesčio. „Margutis II” yra
kultūrinė, visuomeninė, infor
macinė Čikagos ir apylinkių
lietuvių radijo programa, išsilai
kanti iš geravališkų tautiečių
aukų. Ji nepriklauso nei vienai
partijai, netarnauja nei vienai
ideologijai — tik tėvynei Lietu
vai ir jos žmonėms, nors
gyvenantiems toli už savo
etninės tėvynės ribų.
D.B.
Violeta Paulienė ir Lidija
Ringienė pirmininkauja mo

Š.m. vasario 14 d. „Gajos”
korporacija (lietuvių katalikų
gydytojų korporacija, Ateiti
ninkų federacijos narė) vėl posė
džiavo dr. Petro ir Aldonos Rasučių rezidencijoje. Po Aldonos
Rasutienės skanių pietų buvo
naudingos diskusijos.
Nutarta kviesti bendrą „Ga
jos” korp. narių susirinkimą
Ateitininkų namuose, Lemonte,
III., š.m. kovo 24 d., sekmadienį,
1 vai. p.p. Pakviestieji junjorai
ir senjorai korporantai kartu
susirinkime diskutuosime —
,,Quo Vadis Gaja?” Ar mes
pasiliekam tik senjorų socialinis
klubas (nors turime daug jaunų
korporantų), ar jaunieji gydyto
jai randa prasmę dalyvauti ak
tyviai „Gajos” veikloje ir ten
tobulintis profesiniai, ideologi
Kun. Fabijonui P. Kireiliui, Nekaltai Pradėtosios M. Marijos parapijos vikarui
(Brighton Parke), š.m. kovo 3 d., 10 vai. Šv. Mišių metu suteiktas Lietuvos
vyčių organizacijos ketvirtasis garbės laipsnis. Nuotraukoje kun. Kireilis su
Lietuvos vyčių ir šios parapijos veikėja Mary Kinčius.

Bronė Čižikaitė, Chicago, IL
Draugo fondo garbės narė prie
ankstyvesnių $1,200.- įnašų pa
vasario vajaus proga atsiuntė
vėl 200 dolerių. Už nuolatinę
paramą Draugo fondas jai taria
didelį ačiū, tikintis, kad ir kiti
Draugo fondo garbės nariai
paseks šiuo gražiu pavyzdžiu.
„Lietuvos aido” administra
cija Vilniuje atsiuntė malonią
žinią, kad jau apmokėtos iki šiol
dienraščio leidimą slėgusios
skolos, nors byla su buvusiu
redaktoriumi Saulium Stoma,
dėl lėšų išeikvojimo dar ne
baigta.
„Lietuvos aido” įgaliotinis
JAV Bronius Juodelis 239
Brookside Lane, Willowbrook, II
60514, tel. (708) 986-1613
padeda visiems , norintiems
prenumeruoti dienraštį iš Vil
niaus „Lietuvos aidą”.
Jonas Dainauskas, is
torikas, artimas spaudos (taip
pat ir „Draugo” bendradarbis),
neseniai sugrįžo iš Kalifornijos,
kur praleido 15 dienų savo duk
ros namuose, esančiuose Los
Angeles priemiesčiuose. Ten bū
damas susitiko su vietiniais
lietuviais, aplankė kelis jų
didesniuosius renginius. Smagu
jam buvo susitikti su artimai
siais bei kitais pažįstamais, pa
tirti tenykščių lietuvių nuo
taikas. Šeimos nariai šį mūsų

tinų komitetui, kuris talkina
LMKF Čikagos klubo valdybai,
ruošiant „Pavasario žiedų” —
abiturientų pristatymo pokylį
gegužės 5 d., 4 v. p.p. Abiturien
tai skubiai registruokitės!
lietuviškos veiklos veteraną net nu
Lietuvos vyčių 36 kuopos su sivežė parodyti garsųjį linksmy
sirinkimas kviečiamas kovo 18 bių miestą — Las Vegas, Neva
d., pirmadienį, 7:30 vai. vak., doje. Čia jis trumpai pabandė
Nekalto Prasidėjimo parapijos laimę net ir lošimuose. Apgai
mokyklos salėje — įėjimas pro lestauja, kad dėl šios atostogi
mokyklos duris, 4420 S. Fair- nės išvykos turėjo praleisti tris
field Avė. Po susirinkimo bus šeštadienius ir negalėjo skaityti
paskaitas Pedagoginiame Lit.
vaišės ir pabendravimas.
institute, kur jis tebedėsto is
Pajusite tikrai pavasarišką
toriją.
nuotaiką, jei atsilankysite į

Montessori „Žiburėlio” mokyk
lėlės ruošiamą madų parodą,
pavadintą simbolišku vardu —
„Skambėk, pavasarėli”. Paroda
vyks šį sekmadienį, kovo 17 d.,
12 vai., Lexington House, Hic
kory Hills, IL, patalpose. Rezer
vacijas priima Viktorija Siliūnienė,
tel. 708-257-0548 ir Tere
Nuolatinis lietuvių ir Lietuvos draugas bei jų reikalų gynėjas Richard Dur
sė
Meiluvienė
708-655-0468. Pa
bin Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
skubėkite, nes laiko nedaug
x Kostas ir Valerija Vaičai
x Stanley Zekas, Steuben- beliko iki parodos.
čiai, St. Petersburg Beach, FL ville, OH, pratęsdamas globo
x Jonas ir Virginia Daipratęsdami savo globojamam jamo našlaičio paramą kitiems
nauskai, Woodridge IL, atsiun
našlaičiui paramą kitiems me metams, atsiuntė $100. Dė
tams, atsiuntė $150. Dėkojame! kojame! „Lietuvos Našlaičių tė $150 — vieno Lietuvos naš
laičio metinį paramos mokestį.
„Lietuvos Našlaičių globos” globos” komitetas.
Dėkojame! „Lietuvos Naš
komitetas, 2711 W. 71 St.,
(sk) laičių globos” komitetas.
Chicago, IL 60629.
(sk)
x J.C Moterų klubo vaka
(sk)
ronė kovo 22 d. 7 vai. vakaro,

x TRANSPAK praneša: Jaunimo centro kavinėje .
„M. Pretorijaus veikale ‘Prū Maloniai kviečiame visus at
sijos grožybės’ (17 a.) randame vykti ir pasiklausyti politinių
pirmąsias žinias apie tai, kaip mokslų daktaro prof. Algio
lietuviai naudojo žaidimus ir fi Krupavičiaus įdomios ir labai
zinius pratimus kūnui stip aktualios paskaitos (neužmiršrinti”. Pinigai, siuntiniai ir kim ateinančių rinkimų!),
komercinės siuntos į Lietuvą. kurios tema „Lietuvos politika
Maisto siuntiniai. TRANS ir Lietuvos politinis elitas”. Po
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, paskaitos diskusijos ir kavutė.
J.C. Moterų klubas.

IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

}
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LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS BALZEKO
MUZIEJUJE

Balzeko lietuvių kultūros
muziejus rengia lietuvių kalbos
pamokas suaugusiems — prade
dantiesiems ir pažengusiems.
Šiais metais bus surengti keturi
pamokų ciklai. Kiekvienas
ciklas trunka šešis šeštadienius
iš eilės.
Artimiausios pamokos vyks
nuo balandžio mėn. 13 d. iki
gegužės 18 d., šeštadieniais, nuo
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo
1 vai. p.p. iki 3 vai. p.p. Laikas
gali būti keičiamas pagal moki
nių pageidavimą. Pamokos
trukmė — 2 valandos. Dėstys
Ulinojaus universiteto daktarantė ir lietuvių kalbos dės
tytoja Karilė Vaitkutė. Pamokų
metu studentai taip pat supa
žindinami su lietuvių kultūra ir
istorija. Norintieji registruotis
prašome kreiptis į Balzeko mu
ziejų telefonu (312) 582-6500
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pie
tų.

niai.

Taip pat diskutuosime, kiek
dėmesio ir finansų privalome
skirti „Gajos” korporacijos
susiorganizavimui Kaune, Vil
niuje ir kiek finansiškai turė
tumėm remti neturtinguosius
„Gajos” studentus.
Posėdyje dr. V. Šaulys paža
dėjo peržiūrėti dr. K. Pemkaus
surinktą medžiagą „Gajos”
korp. istorijai ir veiklai ir
pristatys jos redagavimo planą.
Dr. P. Rasutis pranešė iždo
stovį. Dr. E. Baltrušaitienė,
kuri už kelių dienų išskrido į
Lietuvą, įsipareigojo tenai susi
tikti su „Gajos” korp. organiza
toriais: prof. Alfredu Purtoku
Kaune, dr. Giedrium Uždavi
niu, dr. Laimučiu Maciūnu Vil
niuje, dr. Albinu Šmulkščiu Pa
nevėžyje. Dr. E. Baltrušaitienė
sutiko nuvežti šiek tiek pinigų
„Gajos” korp. reikalams ir
šalpai vargstantiems korpora
cijos studentams bei korporantams ligoniams.
Po dviejų valandų malonaus
valdybos posėdžiavimo ir pirm.
dr. A. Razmos padėkos šeimi
ninkams Aldonai bei Petrui už
vaišingumą, ateitininkišką nuo
taiką kiekvienas išsiskirstėme
savais keliais.
Dr. Antanas Razma

C. Kucėnas, Redondo Beach,
CA, atsiuntė 100 dol. auką su
„Draugo” laikraščio prenume
ratos mokesčiu. Dienraščio atei
tis daug priklauso nuo gauna
mos paramos, suteikiančios vil
čių jo ilgesniam egzistavimui,
todėl jo rėmėjui esame nuošir
džiai dėkingi už pagalbą.

x Akcįjų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime

jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis,
tel. 312-360-5531 ir Paulius
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą
su Oppenheimer & Co., Ine.

k

Toronto „Gintaro” ansamblis savo 40 metų sukakties šventėje atlieka programą, pavadintą „Šok
šeimyna šokinį”. Ansamblis į Čikagą atvyksta kovo 23 d. ir koncertuos Jaunimo centre, „Drau
go" paramai rengiamame koncerte.

t

Kokia mūsų Čikagos lietu
viška organizacija, draugija ar
parapija galėtų apsieiti be mo
teriškos pagalbos? Tokią suras
ti gal nebūtų taip lengva. Prieš
kiekvieną renginį, prieš kiek
vieną subuvimą visur jos verda,
kepa, žino net kiek pipirų įberti
į verdantį puodą, kiek druskos
užbarstyti ant gaminamo mais
to, kad tik patenkinus savo
gamyba įvairių pobūvių dalyvių
gomurius.
Tuo atžvilgiu Tėviškės parapi
jos Moterų draugijos narės neat
silieka savo sumanumu ir išra
dingumu nuo visų kitų moterų,
žino kaip savo virimo menu
susilaukti valgytojų įvertinimo.
Jos taip pat dirba, pluša, paaukodamos parapijos gerovei ne
tik daug savo asmeniško laisva
laikio, bet ir prisidėdamas dar
net piniginėmis aukomis, kad
savo veikla pasitarnautų Dievui
ir savo artimui.
Šių metų pradžioje Tėviškės
parapijos Moterų draugija išsi
rinko naują draugijos valdybą,
kurią sudaro: Ida Jonušaitienė,
pirmininkė; Anna Galinaitienė,
vicepirmininkė; Marta Paulikaitienė, sekretorė; Ilzė Pėteraitienė, kasininkė; Vanda
Kasiulienė, kasininkės pava
duotoja; Lėna Leipienė, Anita
Lekšienė, Mėta Meyerienė,
Ema Umbrazienė ir Elena Vieraitienė, ūkvedės.
Tėviškės parapija linki joms ff
šiais metais stiprumo, sveikatos
ir Viešpaties Dievo gausios
palaimos, kad su meile ir vieny
bėje galėtų toliau ištikimai
tarnauti savo artimo gerovei.
Valteris Bendikas
Gražina Narkus-Kramer,

Bethesda, MD, siųsdama
„Draugo” prenumeratos mokes
tį, dar pridėjo 105 dol. Ir kaip
nesidžiaugti — tai dosni ir drau
giška pagalbos ranka, kuri net
iš tolimos vietovės pasiekia
dienraštį. Nuoširdus ačiū už
auką.

„Gąjos” korporacijos narių būrelis, susitikęs prieš porą metų Vilniuje. Iš kairės: dr. Antanas Gele
žius (Alytus), dr. Kazys Ambrozaitis (JAV), dr. Vacys Šaulys (JAV), dr. Antanas Razma, „Gąjos”
pirm. (JAV), dr. Alfredas Purtokas (Kaunas) ir med. studentas Tomas Žemaitis (Šiauliai).

Eugenia Nasvytis, Dės
Planes, IL, už kalėdines atviru
Juozas Paplauskas, Los
tes ir kalendorių, „Draugo” Angeles, CA, už kalėdines atvi
laikraščiui atsiuntė 200 dol. rutes ir kalendorių atsiuntė
Dienraščiui yra palaima gauti 105 dol. auką, kartu su „Drau
dosnią auką, bet dar didesnis go” prenumeratos mokesčiu.
džiaugsmas — turėti rėmėją Nuoširdi padėka dienraščio rė
kaip nepamainomai brangią do mėjui už mūsų pastangų įver
vaną. Su gražiausiais linkėji tinimą ir taip reikalingą morali
mais siunčiame nuoširdų ačiū. nę bei finansinę paramą.

Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)
(sk)

TĖVIŠKĖS PARAPIJOS
MOTERŲ DRAUGIJA

Kazimieras Sapetka, Waterbury, CT prie ankstyvesnių
$300.- įnašų Draugo fonde vėl
atsiuntė $700.- pavasario vajaus
proga ir tapo Draugo fondo gar
bės nariu. Už gausią dovaną
DF pavasario vajui nuoširdus
ačiū.
Anatolijus Šlutas, Amerikos
lietuvių radijo valandėlės (ji gir
dima sekmadienių rytais nuo 7
vai. per WCEV — 1450 AM sto
tį) šiemet mini savo 30 metų
sukaktį prie mikrofono. Ilgą
laiką jis buvo lietuvių televizi
jos programos, o taip pat daug
metų pašventė su lietuviškomis
radijo programomis. Sukaktis
bus paminėta šios valandėlės
ruošiamoje puotoje, kuri įvyks
gegužės 11 d. Jaunimo centro
didž. salėje. Vietų rezervacija
jau pradėta ir tebevyksta.

Petrė Maskolaitis, Chicago,
IL, prie „Draugo” laikraščio
prenumeratos mokesčio, vėl pri
dėjo 120 dol. Suprasdama dien
raščio reikšmę, ne vieną kartą
yra jam padėjusi. Dėkojame už
dovaną.

