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Seimo ir JAV Lietuvių
komisija apie Dūmos
nutarimą

Daugiausia Lietuvos
gyventojų dėl Europos
Sąjungos neapsisprendę
Vilnius, kovo 20 d. (AGEP) Lietuvos ir Didžiosios Britanijos
viešosios nuomonės tyrimų
kompanijos „Baltijos tyrimai"
direktorė Rasa Ališauskienė
išsklaidė nuomonę, kad lietu
viai neigiamai nusiteikę sto
jimo j Europos Sąjungą atžvil
giu.
Po Europos Komisijos užsaky
mu atliktos apklausos devynio
likoje Vidurio ir Rytų Europos
šalių, buvo atkreiptas dėmesys,
kad Vidurio Europoje lietuviai
skeptiškiausi Europos Sąjungos
atžvilgiu ir už savo šalies na
rystę pasisako tik 42% gyvento
juVisi šiuos tyrimus atlikusių
„Baltijos tyrimų" rezultatai
rodo, kad Lietuvoje yra dau
giausia neapsisprendusių ir ma
žiausiai (po Slovakijos) tvirtų
priešininkų. Jeigu vyktų toks
referendumas, jame šiuo metu
dalyvautų 51% balsavimo teisę
turinčių Lietuvos piliečių. Iš jų
88% balsuotų už stojimą į Euro
pos Sąjungą ir 12% balsuotų

prieš.
Labai panašiai, nors kiek at
sargiau, Lietuvos gyventojai
vertina ir įstojimo į NATO
perspektyvas: 49% Lietuvos
gyventojų dalyvautų tokiame
referendume ir iš jų 82%
balsuotų už stojimą j NATO, o
18 būtų prieš.
Palyginant tokiu būdu, Lietu
va atsilieka tik nuo Rumunijos,
kur už stojimą į Europos Sąjun
gą balsuotų 97% galimo referen
dumo dalyvių, Lenkijos, kur už
pasisakytų 93%, ir Slovakijos,
kur 88% pasisakytu už stojimą.
Lietuva lenkia Latviją, kur už
stojimą balsuotų 80% dalyvių, ir
Estiją, kur 76% balsuotų už.
Pagal apsisprendusiųjų para
mą, lietuviai būtų ir vieni
aktyviausių NATO šalininkų.
Pirmauja Rumunijos ir Lenkijos
gyventojai, kur savo šalies
stojimą į NATO paremtų 95% ir
92% referendumo dalyvių. Nuo
Lietuvos atsilieka Estija, kur re
ferendume už stojimą į NATO
balsuotų 78<£ gyventoju, ir Lat
vija (71%).
Trečiadieni įvykusioje spau
dos konferencijoje R. Ališaus
kienė pažymėjo, kad tyrimų
rezultatai parodė, jog tik 3%
Lietuvos gyventojų yra susidarę
neigiamą įspūdį apie Europos
Sąjungą. Paprašyta pakomen
tuoti, kaip atrodo „tikrasis"
lietuvis euroskeptikas, R. Ali-

šauskienė pažymėjo, kad be papildomų tyrimų tai labai sunku
apibūdinti. Europos Sąjungos
priešininkai Lietuvoje nurodo
tris pagrindines priežastis —
baiminasi Europos Sąjungos do
minavimo, didelių šalių diktato
mažoms ir tapti pigia darbo jėga
Europai.
Palyginti su ankstesniais pen
kiais tyrimais, Lietuvos gyven
tojų pozityvus Europos Sąjungos
vertinimas mažėjo, tačiau spar
čiai auga ne negatyvus, o neu
tralus požiūris.
Spaudos konferencijoje daly
vavęs Seimo Europos pakomite
čio pirmininkas Algirdas Sau
dargas bei Europos Sąjungos
ambasadorius Lietuvoje Henrik
Shmiegelouw pabrėžė kaip svar
bu teikti informaciją apie
Europos Sąjungą. Vyraujantį
neutralumą Algirdas Saudar
gas paaiškino tuo, kad žmonės
nesako savo nuomonės, nes nori
daugiau žinių apie sąjungą, apie
jos gerąsias ir blogąsias puses.
Kita vertus, kaip pažymėjo am
basadorius H. Shmiegelouw,
kuo žmonės daugiau gauna ži
nių, tuo jiems daugiau kyla ir
klausimų bei abejonių.
Apklausa parodė, kad dau
giausia informacijos apie
Europos Sąjungą Lietuvos gy
ventojai gauna iš televizijos
(63%), spaudos (53%) ir radijo
(45%).
A. Saudargas taip pat pažy
mėjo, jog tyrimai parodė, kad
euroskepticizmu spekuliuojan
čios Lietuvos politinės jėgos
remiasi tik trimis procentais
šalies gyventojų.
Tyrimai taip pat parodė, kad
lietuviai yra nusivylę demokra
tijos pažanga, pagarba žmogaus
teisėms, šalies vystymosi kryp
tim. Tačiau dauguma gyventojų
mano, kad šalyje reikia kurti
rinkos ekonomiją.

Švedijos premjeras
rems Baltijos šalis
S t o k h o l m a s , kovo 18 d.
(BNS) — Švedijoje praėjusį sa
vaitgalį vykusiuose rinkimuose
ministru pirmininku išrinktas
Geran Person, kuris buvo iš
rinktas ir naujuoju Švedijos
Socialdemokratų partijos pir
mininku. Savo programinėje
kalboje jis pareiškė tvirtai
remsiąs Baltijos šalis.
Švedijos Socialdemokratų par
tijos neeiliniame suvažiavime
dalyvavęs Estijos parlamento
narys Eikki Nestor, kalbėdama
sis su BNS korespondentu cita
vo G. Person, kuris pasakė, kad
Baltijos šalys dabar Švedijai ar
timos taip, kaip Suomija Antro
jo pasaulinio karo metais. „Dau
geliui buvo netikėta, kad G.
Persono pranešimo pusantro
puslapio buvo skirta Baltijos
šalims ir tik puslapis Europos
Sąjungai", sakė E. Nestor.

Kovo 8 d. Kaune lankėsi ir posėdyje su Kauno meru Vladu Katkevičiumi (gale stalo) tartai Šveduos
Lineioping miesto vicemeras Gosta Gustavsson bei užsienio ryšių tarnybos vadove Diana Tarnstam. Atvykę keturių dienų vizitui jie rūpinosi kaip geriau įgyvendinti prieš dvejus metus
pasirašyta draugystės ir bendradarbiavimo sutarti, papildė ja naujomis nuostatomis. Švedai šiems
reikalams skiria nemažai biudžetinių lėšų ir siekia įvairiais būdais padėti Kaunui.
Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje"

LDDP kaltina Vilniaus
savivaldybę, kad vaikų
darželiai liko be elektros
Vilnius, kovo 20 d. (AGEP) Seimo LDDP frakcijos vadovai
pažymi, kad negalima pateisinti
energijos tiekėjų veiksmų, kai
vaikų darželiuose ar muziejuose
atjunginėjama elektra ar šildy
mas. Frakcijos seniūno pava
duotojas Algirdas Kunčinas
trečiadieni spaudos konferenci
joje pabrėžė, kad kalčiausia dėl
susidariusios padėties yra Vil
niaus savivaldybė, kuriai
atsakomybė tenka dėl to, kad
nebuvo sukaupta pakankamai
lėšų atsiskaityti su energijos
išteklių tiekėjais. A. Kunčinas
priminė, kad jau metus ^Vil
niaus miestą tvarko ir valdo
konservatorių ir krikščionių
demokratų dauguma".
Frakcijos seniūnas Gediminas
Kirkilas sakė, kad trečiadieni
frakcija tarėsi dėl susidariusios
padėties su įvairiais ministrais.
Frakcija pasiryžusi „griežtai
kontroliuoti", kad daugiau taip
neatsitiktų, sakė G. Kirkilas.

Seniūno nuomone, pirmiausia,
tokiu atveju, turi būti atjungta
elektros energija tų žinybų va
dovams, kurie neatsiskaito su
energetikais. Jis tvirtino, kad
daugeliu atveju lėšų nepervedė
savivaldybės, nors ir turėjo pi
nigų.
LDDP frakcijos seniūno pava
Pasak A. Kunčino, dalyvavu
sio pasitarime su LDDP frakci duotojas Justinas Karosas, rem
ja Vilniaus miesto taryboje, tik damasis finansų ministru, tvir
10%-15% skolų yra biudžetinių tino, kad lėšų pritrūko, kai for
įstaigų, finansuojamų per mi muojant savivaldybės biudžetą
nisterijas skoloar Tuo tarpu nebuvo įtrauktos pernykštės
pagrindinė skolininkė yra Vil skolos energetikams, tikintis,
kad valstybė jas nurašys.
niaus savivaldybė.

Premjeras kvietė žmones
rūpintis taupumu
Vilnius, kovo 20 d. (Eite) „Atsižvelgiant į tai, kad septin
toji vyriausybė turi ribotą laiką
ir gana ribotas lėšas, padaryti
stebuklų ji tikrai negali. Bet aš
manau, kad bendromis jėgomis
su Seimu tikrai privalome ne
mažai konkretaus padaryti Lie
tuvos žmonėms ir jų gerovei",
trečiadienį kalbėdamas per ra
diją pareiškė ministras pirmi
ninkas Mindaugas Stankevi
čius.
Pasak premjero, pirmiausia
bus siekiama aktyvinti Lietuvos
ekonomiją. Priemonių plane
numatyti konkretūs veiksmai,
tarp jų ir pasitelkiant užsienio
bankus, atidarant jiems kelią
ateiti į Lietuvą, kad būtų
galima sumažinti palūkanas už
kreditus, formuoti apyvartines
lėšas įmonėms, suvienodinti
verslo galimybes tiek užsienio,
tiek ir Lietuvos verslininkams.
Vyriausybės vadovas pažymė
jo, jog geranorišką nusiteikimą
antradienį parodė Seimas, pri
tardamas Konstitucijos 47-ojo
straipsnio pakeitimui. „Tai taip
pat yra viena sąlygų, kad pas
mus ateitų užsienio investuoto
jai. Praktiškai mums reikia pa
sitelkti ir užsienio finansinius
išteklius, ir Lietuvos žmonių
lėšas", sakė premjeras.
Jis pakvietė visus Lietuvos
žmones labiau rūpintis taupu
mu visose srityse. Mes nesame
tokie turtingi, kad leistume sau

LDDP Vilniaus taryba ir jos
frakcija Vilniaus miesto tary
boje reikalauja paskelbti kaip
buvo panaudotos lėšos skirtos
Vilniaus miesto biudžetinių
įstaigų šilumos, vandens ir elek
tros tiekimui apmokėti. Pareiš
kimu kreiptasi į Valstybės
kontrolę, prašant išaiškinti ir
nubausti sostinės ir seniūnijų
valdininkus, dėl kurių kaltės
biudžeto lėšos buvo panaudotos
neracionaliai.

prabangias programas. Ir socia
linėje plotmėje mes taip pat
negalime sau leisti didelių
papildomų išlaidų nurodė jis.
Vaikų darželiams, mokykloms,
kultūros įstaigoms neturėtų
būti išjungiamas nei vanduo,
nei šiluma. Reikėtų ieškoti lėšų
ministerijose, savivaldybėse,
rasti išmintingesnių sprendimų,
o ne taikyti sankcijas.

Centro Sąjunga
reikalauja
konkretumo
Vilnius, kovo 18 d. (Elta) Centro Sąjunga nebalsuos už
naują vyriausybės programą,
nes , joje daug deklaracijų, bet
maža konkretumo", pirmadienį
spaudos konferencijoje pareiškė
Egidijus Bičkauskas, Seimo
pirmininko pavaduotojas.
Centro Sąjungos valdybos pir
mininko pavaduotoja Rasa Mel
nikienė sakė, kad vyriausybės
programoje turi būti aiškiai
pasakyta, kiek monetarinės po
litikos priemonės padės stabdy
ti infliaciją, kokia bus pajamų
politika, kaip keisis realus pra
gyvenimo lygis, minimalus gy
venimo lygis, vidutinis darbo
užmokestis. R. Melnikienės
nuomone, tik šitie skaičiai atei
tyje parodys, ar vyriausybė
įvykdė savo programą, ar ne.

Vilnius, kovo 21 d. (AGEP)Lietuvos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenes atstovų komisi
ja pabrėžia, kad Rusijos Dūmai
priėmus sprendimą atkurti So
vietų Sąjungą, gali sustiprėti
imperialistinės tendencijos Ru
sijoje, „kilti įtampa ir formuotis
nauji tarptautiniai konfliktai"
Vidurio ir Vakarų Europoje.
Šią savaitę Vilniuje posė
džiaujanti bendra komisija pa
žymi, kad Dūmos sprendimai
Lietuvos neliečia, tačiau pa
brėžia Lietuvos susirūpinimą.
„Visa tai dar kartą rodo. kad tų
Europos tautų, kurios aiškiai
tęsia demokratinius procesus
bei siekia integruotis į Vakarų
sistemas, jungimas j NATO sis
temą yra neišvengiamas ir nea
tidėliotinas", pažymima tre
čiadienį priimtame komisijos
pareiškime.
Vienas komisijos pirmininkų,
Seimo Žmogaus ir piliečio teisių
bei tautybių reikalų komiteto
narys Everistas Raišuotis ket
virtadienį spaudos konferencijoje sakė, kad be šio pa
reiškimo per savo pirmąjį posėdį
komisija taip pat priėmė savo

Tėvynės Sąjungos moterys
protestuoja prieš LDDP
politiką, atjungiant elektrą
Vilnius, kovo 20 d. (AGEP) Žinia apie elektros išjungimą
vaikų darželiams, mokykloms ir
muziejams „peržengia bet ko
kias proto ribas", teigia Tėvynės
Sąjungos moterų organizacija.
Tėvynės Sąjungos moterų
organizacijos vardu išplatintame
pareiškime Nijolė Oželytė ir
Vilija Aleknaitė teigia, jog jau
ketvirti metai tęsiasi LDDP vy
riausybės eksperimentai su
žmonėmis, kurių pasekmė —
„nuskurdintos šeimos, panie
kintas teisingumas ir sutrypta
ateities viltis".
Ketinimas išjungti elektrą
mokymo įstaigoms — „pernelyg
panašu į tyčine provokaciją,

kuria siekiama galutinai pa
kirsti Lietuvos piliečių pasi
tikėjimą valstybe", teigiama pa
reiškime.
Tėvynės Sąjungos moterų or
ganizacija ragina vyriausybe
„ n e d e l s i a n t n u t r a u k t i šį
absurdišką terorą prieš vaikus
ir imtis konkrečiai spręsti
Lietuvos ūkio problemas".
Kaip jau skelbta, buvo grasi
nama kovo 18 d. nutraukti elek
tros energiją įsiskolinusioms
Vilniaus mokymo įstaigoms,
tačiau sprendimas laikinai
atšauktas, nes savivaldybės
švietimo skyrius įsipareigojo
Vilniaus elektros tinklams dar
šią savaite grąžinti dalį skolos.

Valstybė skolinga už energiją
pusę milijardo litų
Vilnius, kovo 20 d. (Elta) —
Valstybės skola akcinei bend
rovei „Lietuvos energija" per
19% ir 1996 metus pasiekė puse
milijardo litų. Dideli ir vartotojų
įsiskolinimai: Sausio 1 d. jų
skola už patiektą elektros ener
giją buvo 93.3 milijonai litų, už
šilumą — 153.2 milijonai litų,
pranešė bendrovės valdybos pir
mininkas, generalinis direkto
rius Rimvydas Rukšėnas.
Šios problemos, sakė jis akci
ninkų susirinkime, tarsi nu
braukia praėjusių metų pasie
kimus ir labai trukdo normaliai
veikti. Ir vis dėlto energetikai
praėjusiais metais pažengė į
priekį. Lietuvoje pagaminta
13.9 milijardų kilovatvalandžių
elektros energijos — tai 3.9
mlrd. kilovatvalandžių dau
giau negu užpernai. Ignalinos
Atominė Elektrinė pagamino
11.8 mlrd. kilovatvalandžių,
akcinė bendrovė ,.Lietuvos

energija" — 2 mlrd. kilovat
valandžių elektros energijos. Iš
šio kiekio 1.3 mlrd. kilovat
valandžių buvo pagaminta šilu
minėse elektrinėse, sakė jis.
Elektros suvartojimas Lietu
voje praėjusiais metais ir toliau
mažėjo — buvo 95.2% 1994 m.
lygio, pramonė suvartojo 97.9%,
gyventojai — 97.5% 1994 m. ly
gio.

Rinkimuose
tautininkai sieks
koalicijos
Vilnius, kovo 18 d. (Elta) Tautininkai sieks plačios ir stip
rios vidurio dešinės politinių jė
gų koalicijos. „Mes pritariame
Valdo Adamkaus pastangoms
suteikti tokių jėgų bloką bei jo
dalyvavimui Seimo rinkimuo
se", pirmadienį spaudos konfe
rencijoje Seime pareiškė Lie-

Kreipimasis dėl
Čečėnijos pavadintas
grubiu kišimusi
Maskva, kovo 18 d. (BNS)Rusijos Užsienio reikalų minis
terijos atstovas Grigorij Karasin
Maskvoje pareiškė, kad kovo 14
d. paskelbtas 55 Latvijos Seimo
narių kreipimasis, kuriame jie
ragino Rusiją baigti „nusikals
tamą karą Čečėnijoje ir leisti
čečėnų tautai realizuoti apsis
prendimo teisę", yra grubus
mėginimas kištis į Rusijos vi
daus reikalus.
Anot G. Karasin, Latvijos
parlamentarai, meistriškai
dalinantys savo šalies gyven
tojus į pirmarūšius ir antra
rūšius, neturi moralinės teises
samprotauti apie žmogaus ir
tautų laisvę
Latvijos S e i m o narys ir
Čečėnijos paramos grupės narys
Janis Adamsonas šį G. Karasino pareiškimą pavadino mėgi
nimu nukreipti dėmesį nuo
Čečėnijos problemos į Latvijos
vidaus politiką.

darbo reglamentą. Raišuotis
pastebėjo, kad komisija dirba,
nors, atrodytų, būtų gana sunku
priimti sprendimus bendru su
tarimu komisijoje, kurioje yra
penki JAV Lietuvių Bendruo
menės bei devyni įvairių Seime
atstovaujamų politinių jėgų ats
tovai.
Pagrindinis šios prieš metus
Seimo sudarytos komisijos
tikslas — suartinti Lietuvos
visuomenę su išeivija Amerikoje
ir suteikti tam bendradarbiavi
mui valstybini lygį, sakė E. Rai
šuotis.
Kitas komisijos pirmininkas
— JAV Lietuviu Bendruomenės
atstovas Donatas Skučas pabrė
žė, kad tai pirmoji bendra aukš
čiausiosios Lietuvos valdžios ir
užsienio lietuvių organizacijos
komisija.
JAV Lietuvių Bendruomenė
yra vienintelė nuolat veikianti
išeivijos institucija, turinti savo
nuolatine būstinę Vašingtone.
Jos pirmininkė Regina Narušienė toje pačioje spaudos konfe
rencijoje sake. kad pagrindinis
Bendruomenės tikslas — padėti
Lietuvai, tiek finansiškai, tiek
politiškai. Bendruomenė sten
giasi daryti įtaka per spaudą ar
JAV Kongreso narius. Narušienė pranešė, kad ir dėl Rusijos
Dūmos sprendimo ji jau parašė
laišką JAV prezidentui Bill
Chnton.
Iš Lietuvos JAV lietuviai pir
miausia tikisi pagalbos įvei
k i a n t pilietybės suteikimo
vilkinimo problemas, jie taip
pat suinteresuoti bendradar
biavimu kultūros, mokslo sri
tyse.
Ateityje komisija yra numa
čiusi aptarti JAV lietuvių gali
mybes investuoti Lietuvoje, eko
nominės paramos Lietuvai ir ki
tus klausimus.
Paklausta, kaip vertinanti ži
nomo lietuvio JAV gamtosaugi
ninko Valdo Adamkaus pastan
gas jungti Lietuvos vidurio
jėgas, R. Narušienė sakė, kad
JAV Lietuviu Bendruomenė —
nepolitinė organizacija, neremianti jokios partijos. Bendruo
menės tikslas — raginti, kad
Amerikos lietuviai atstatytų pi
lietybę ir galėtų dalyvauti Lie
tuvos politiniame gyvenime, pa
žymėjo JAV Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė.

Seimo komisija tirs korupciją
buvusioje vyriausybėje
Vilnius, kovo 19 d. (Elta) Antradienį Seimas sudarė 15
įvairioms frakcijoms atsto
vaujančių parlamentaru laiki
nąją tyrimo komisija, kuri pa
tikrins ir įvertins faktus.
iškeltus Linos Pečeliūnienės
straipsnyje „Lietuvos aide"
„Valstybės vardu sau i kišenę".
Iki gegužės 1 d. ši komisija turės
pateikti savo išvadas Seimui
Dar vasario 20 d. Seimo narys
Vidmantas Žiemelis Tėvynės
tuvių Tautininkų Sąjungos pir
mininkas Rimantas Smetona.
Jis pranašauja, kad Lietuvo
je susikūrus tokiai koalicijai, ji
galėtų tikėtis ne mažiau kaip
20%, tai yra apie 30 vietų Sei
me.
Kol nėra bendros būsimos ko
alicijos programos, tautininkai
parengė savo rinkimines prog
ramos metmenis. Jos esmė, kaip
sakė R. Smetona, „viskas tau
tai, nieko prieš tauta, nieko virš
tautos".

Sąjungos - konservatorių frak
cijos vardu pasiūlė Seimui su
daryti tarpfrakcijine komisiją,
kuri pasidomėtų „Lietuvos
a i d e " pateiktais teiginiais.
Būtent tuo. ..kad buvę aukš
čiausieji šalies pareigūnai Adol
fas Šleževičius. Kazimieras Rat
kevičius bei prezidento kance
liarijos vedėjas Andrius Meš
kauskas suteikė Tauro bankui
valstybine garantija, kad gautų
10 milijardu doleriu paskola,
kreditinei linijai"
KALENDORIUS
Kovo 22 d.: Kotryna, Benvenatas, Oktavianas. Gedgaudas,
Gante 1388 m įsteigta Vil
niaus vyskupija. 1868 m. gimė
Vilius Storasta Vydūnas
Kovo 23 d.: SV Turibijus iš
Mogrovėjo, vyskupas' 1538.1606
Peru): Doma<. Akvile, (inligin
tas, Vismantas 1939 m. nacių
Vokietijos kariuomene užėmė
Klaipėdos kraštą.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 22 d.
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LIETUVIAI BOSTONO
MARATONE
Daugelį metu Lietuvos tauti bent 50 kartų. Pirmą m a r a t o n ą
nis sportas buvo krepšinis Juk bėgo Paryžiuje 1994 m., pasiek
du kartus buvome Europos čem dama puikų laiką. Po metų
pionai. Barcelonos olimpiadoje Reims maratone, Prancūzijoje,
laimėjome bronzos medalius, o atbėgo antra su r e k o r d i n i u
vėliausiose Europos pirmeny laiku 2 vai. 28.43 sek. Tai buvo
bėse iškovojome sidabro meda dvylikta geriausia pasaulio pa
sekmė.
lius.
Ištekėjusi. Turi s ū n ų ir savo
Iš kitų sporto šakų tik vienas
kitas prasiverždavo i priekį. Tik sodybą Šilalės rajone. J o s v y r a s
prieš keletą mėnesiu, lyg nei iš yra lengv. atletikos t r e n e r i s ir
šio. nei iš to. pasigirdo marato padeda Stefanijai ruoštis svar
besnėms varžyboms.
nas.
Sausaičiui ir S t a t k u v i e n e i
Maratonas yra 26 km. distan
cija, labai sunki ir varginanti. Bostono maratono organizatoriai
Turime keletą tos distancijos apmokės visas kelionės ir pragy
entuziastų, vyresnio amžiaus, venimo išlaidas.
Rimantas Jakelaitis, 42 me
jau dalyvavusiu eilėje maratono
lenktynių. Tai R. Gedeika ir P. tų vilnietis, mėgėjas superilgų
Vainius iš Philadelphios ir R. distancijų, kaip 100 k m , paros
Sužiedėlis iš Čikagos. Jie nutarė ar dviejų parų bėgimai. Per
garsinti maratono lenktynes nykščiai metai jam buvo sėk
kartu su bėgikais iš Lietuvos, ir mingiausi: laimėjo Lietuvos 100
stengtis, kad Lietuvos bėgikai km varžybas su nauju rekordu
dalyvautų Atlantos olimpiado per 7 vai. 20.42 min. ir laimėjo
je. Šiam reikalui pradėjo ieškoti tradicinį maratono bėgimą Eu
sponsoriu. rinkti aukas, paga ropos centras-Vilnius. Baigęs
mino ir pardavinėjo ..T"' marški Vilniaus Statybos inžinerijos
nėlius su lietuviškais ir olimpi institutą. Vedęs ir t u r i dar
mokyklinio amžiaus dukrą. Už
niais motyvais.
Jie savo tikslą lyg ir pasiekė: Vilniaus maratono laimėjimą
šalia būrelio Amerikos lietuvių, jam buvo skirta premija — ke
dalyvaus 5 bėgikai iš Lietuvos. lionės išlaidos j Bostono ma
Maratonas vyks Bostone š.m. ratoną.
balandžio 15 d. Atlantos olim
piadom kuri prasidės liepos 17
d., Lietuvos Tautinis olimpinis
k o m i t e t a s nutarė siųsti 3
bėgikus.
Tie penki iš Lietuvos Bostono
maratone dalyvausiantieji bė
gikai yra:
Romas Sausaitis, kilęs iš
Varėnos rajono. Vedęs, dviejų
dukrelių tėvas. Baigęs Vilniaus
Pedagoginį institutą. Penketą
metu vadovavo Sov. Sąjungos
rinktinei, o 1990 m. bėgo
pirmąjį maratoną. Po kelių
maratonu įvairiuose Europos
miestuose. 1995 m. Hamburge
pasiekė puikų laiką — 2 vai.
14.30 min.
Panevėžietis maratono bėgikas Ri
Stefa Statkuvienė — gimusi mantas Jakelaitis.
Kuršėnuose. Lengv. atletikoje
Dainius K e p e n i s . Vedęs,
dalyvauti pradėjo sulaukusi 20
dviejų
sūnų tėvas. 1990 m. Pa
metu amžiaus ir laimėjimų yra
langoje
įsteigė Sveikatos mo
pasiekusi gausybę. Vien įvairio
se varžybose Lietuvoje ant kykla, kurią baigė tūkstančiai
nugalėtoju pakylos yra stovėjusi mokinių, jų t a r p e n e t 10
užsienio lietuvių. Jaunystėje
buvo puikus irkluotojas, laimė
jęs respublikos varžybas ne
vieną kartą. Pirmąjį maratoną
įveikė 1989 m. Maskvoje, po to
dar 12-ka. Labiausiai j a m atsimintinas buvo New Yorko ma
ratonas 1989 m. vien tik todėl,
kad jo laikas buvo geriausias iš
visų tą maratoną bėgusių lietu
vių.
Emilis A u g u s t i n a s , b ė g ę s
kelis maratonus, bet svarbiau
sias jo pasiekimas, kad jis su ki
tais 7 bėgikais apibėgo visą
Lietuva per 19 dienų, nešdami V
Pasaulio Lietuvių Sporto žai
dynių ugnį. kurią Vingio parke
perdavė Vytautui Grybauskui,
kad uždegtų tų žaidynių auku
rą.
Yra dar 10 Amerikoje norin
čiu dalyvauti Bostono mara
tone Bet jie nėra pasiekę nu
statytu laiko normų, tai tik
burtu keliu bus priimti.
Penki Lietuvos bėgikai į
Bostoną atvyks jau balandžio
pradžioje. Sausaitis ir Statku
viene gale treniruotis ir bus
aprūpinti Bostono maratono or
ganizatorių. Jakelaičiu. laimė
jusiu Vilniaus maratoną, rūpin>t;ilkiivii*nf

.-i.- Lietuva
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SPORTO KLUBAI
SKANDINAVIŠKU
PAGRINDU

DRAUGAS
(USPrMtlOOO)

„Sporto klubų vystymasis Lie
THE LITHUANIAN WORU> WTOE DAILY
tuvoje" projektas, kurio ini
Publiahed daily neųH 9undars aad Moodaya. lagal HottAaye, the
ciatoriai, o taip pat rėmėjai, yra
Tueadaysfollomn*Jfonday obeervanca of lagal Holiday* aa well M Dae.
Damjoe sporto konfederacija bei
36th and Jan.2ndbytheLithuuiianCatholicPNaSocMty, 4646 W.«3H
Nacionalinis olimpinis komite
Street, Chieafo. IL 606294689
tas, o kartu ir Norvegijos spor
Secood cUa poatagt paid at Chicaan, IL aad aMMaaaJ maittng ofieea.
Subacriptkn Rataa: $96.00. Porngn eoantriaa $110.00
to konfederacija. Už šio projekto
tatmaatar Send addreae cfaaagaa to Draugu - 4646 W. 63rd St,
sėkmingą įgyvendinimą, visą
Chicago, O. 60629
atsakomybę pasiėmusi Lietuvos
Paato iilaidaa marinant, pakvitavimai ui gautas pranumarataa
sporto federacijų sąjunga.
neaiunriami. Ant DRAUGO oria kiekvieno įkaitytojo adraao, gavua ii
jo mokesti, pažymima, iki kada yra usaiinokejee.
Danija ir Norvegija pagalbą
Lietuvai sporto srityje teikia
nuo nepriklausomybės atgavi
DRAUGO prarai^
U anksto
^
mo dienos. Ši pagalba yra labai
vertinama, nes abi šalys yra
metama H metų 3 HltH
daug pasiekusios sporto srities
$96.00 $66.00 $36.00
JAV
.(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
idėjiniame galvojime ir praktiš
Tik MtadieDio laida.
kame jo įgyvendinime. Pagal jų
JAV
$66.00 $40.00 $30.00
filosofiją, masiniai išplėsta kūno
. a r s ) $60.00 $46.00 $36.00
Kanadoje ir kitur
Uieakaat i Lietuvą
kultūra yra patikimiausia prie
(Air cargo)
$100.00 $66.00
monė išsaugoti žmogaus sveika
Tik ieetadienio laida .
$66.00
tą.
Uteakant 1 utafeni
Šį projektą pradedant, 1994
oro paštu
$600.00 $260.000
Tik aBJtaitienio laida
$160.00 $86.00
m. vasarą, dalyvauti jame, pra
džioje buvo pakviesti penki
Vyriausia redaktore Danutė Bindokiene
Lietuvos sporto klubai: Joniškio
Administratorius Pijus Stončiua
„Siekis", įkurtas 1994 m. ir tu
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
rintis 70 narių; „Sidabrinė
pačiūža" iš Vilniaus, su 15
• Administracija dirba kasdien
• Redakcija dirba k aettien nuo
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
narių (dailusis čiuožimas, ledo
8:304:00; tettadieniaia nedirba.
ritulys). Panevėžio „Olimpas"—
• Redakcija straipsnius taiso
• Redai rija ut skelbimų turini
savo nuoiiūra. Nesunaudotų
300 narių (boksininkai, dviraneataaiii. Skelbimu kainos pri
straipsnių nesaugo. Prašome
tininkai, lengvaatlečiai, žmones
siunčiamos, gavus prašymą ką
siunčiant pasilikti kopiją.
nors skelbti.
su negalia); Kauno „Oriens" su
750 sportininkų, įkurtas 1989 m.
Maratono bėgikas Romas Sausaitis.
(karate, krepšinis, futbolas, kul
rėmimo sutartį. Ją pasirašė
OLIMPIADA: 157
tūrizmas ir boksas); Vilniaus
LTOK prezidentas Artūras
VALANDOS
PER
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ
„Saulė", ištvermės sporto mėgė
Poviliūnas ir LRT laikinai ei
LIETUVOS
TELEVIZIJĄ
jai. Jų kol k a s 25, klubas įkur
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
nantis
generalinio direktoriaus
tas 1995 m.
pareigas
Juozas Neverauskas.
Vilnius,
vasario
14
d.
Lietuvos
Šį skandinaviško stiliaus
1996 m. Š. A. Lietuvių Šach geriausiam jauniui skiriamos
televizija
transliuos
bendrus
, J Atlantą vyks didžiausia per
matų pirmenybės vyks gegužės ŠALFASS-gos žaidynių plake- „sporto klubų vystymąsi Lietuvo 157 valandų trukmės repor
je"
prižiūri
ir
jam
vadovauja
Lietuvos
radijo ir televizijos is
tės.
Bus
ir
piniginės
premijos
už
11-12 d. Pasaulio Lietuvių cen
tažus iš 1996 metų olimpinių toriją 10 žmonių brigada, —
Lietuvos
kūno
kultūros
institu
3
vietas.
tre, 14915—127th St.. Lemont.
Dalyvauti kviečiami visi lietu to (LKKD dėstytoja V. Čingienė, žaidynių Atlantoje. Apie tai pra pasakė Lietuvos televizijos
IL. Žaidimai vyks rūsyje, skau
nešta šiandien pasirašant Lietu
tų „Archyvo" patalpose'. Tur vių kilmės Šachmatininkai. kuriai talkina keturi su magist vos Tautinio Olimpinio komite direktorius Saulius Sondeckis.
ro
laipsniu
ir
vienas
ketvirto
— Joje — 9 žurnalistai ir 1
nyrą praveda Romas Fabijonas. Dalyvių skaičius neapribotas.
to
ir
Lietuvos
radijo
ir
televizijos
kurso
studentas.
operatorius.
Esame vienintelė
Jaunių amžius: 17 metų ir
Bus žaidžiama 4-rių ratų švei
Programoje,
pagrindinė
min
Lietuvoje
televizijos
ir.radijo
V
carų sistema, pagal USCF tai jaunesni 1996 m gegužės 11d.
tis — atgaivinti masinį sportą
kompanija,
kuriai
suteikta
tei
sykles. Laiko riba: 45 ėjimai per
Dalyvių registracija — iki Lietuvoje, kuris šiuo metu dovybėmis ir jų nariais. Danų ir sė transliuoti žaidynes. Už šią
norvegų specialistai yra numatė
90 minučių, su 60 min. „Sudden š.m. gegužės 5 d. imtinai, pas
vegetuoja. Danija, valstybė ne
skaityti
paskaitas, ruošti semi teisę Europos radijo ir televizijos
death".
turnyro vadovą, šiuo adresu: daug didesnė už Lietuvą, tačiau
narus temomis: „Sporto vady organizacijai sumokėsime 140
T v a r k a r a š t i s : Šeštadieni, Romas Fabijonas, 21 Commons
joje egzistuoja 10,000 sporto
ba", „Sporto psichologija", tūkstančių JAV dolerių. Laidas
gegužės 11<L: Registracija 9:30 Dr., Palos Paris, IL 60464. Tel.
klubų (Lietuvoje 1995 m. jų
„Klubo finansai", „Treniruočių iš olimpinių arenų pirmą kartą
- 10 vai. ryto; I r a t a s — 10 v.r.; 708-448-4027. į
buvo 600). Klubų problemos,
vienu metu per palydovinę sis
II ratas— 3 v. p.p. Sekmadieni,
Smulkios informacijos prane sakysim, nesėkminga veikla ir procesas" ir t.t. Susitikimų ir se temą galėsime priiminėti 8
minarų yra jau buvę. Programo
g e g u ž ė s 12 d.: III ratas — 10 šamos ŠALFASS-gos klubams
pan., turi būti diskutuojama
je
jų yra numatyta ir daugiau. kanalais. Iš to skaičiaus — 4 tie
v.r.; IV r a t a s — 2 v. p.p.
ir pavieniama šachmatinin specialistų kartu su klubo vaLietuvos sporto vadovai ir spor sioginio ryšio kanalais visą
Laimėtojui teks dr. Algirdo kams, jei turime jų adresus.
tininkai lankysis Danijoje ir parą.
Nasvyčio Atminimo pereinamo Visais varžybų reikalais pra
ji taurė, įsteigta 1982 m. Perei šome kreiptis j Romą Fabijoną. daugumas žaidėjų „paseno", Norvegijoje, siekdami įgyti
Dalis olimpinių televizijos
tų metų laimėtojas — Antanas
todėl ši komanda (bent laikinai) daugiau patirties, taigi, kuriant laidų bus bendros daugeliui
ir plečiant sporto klubus Lietu valstybių, bet turėsime ir spe
J a s a i t i s (Čikaga), Šalia to,
SALFASS-gw Šachmatų
iširo.
pirmų 3-jų vietų laimėtojams ir
komitetas
Po pranešimų buvo renkama voje skandinavišku pagrindu... cialių transliacijų Lietuvai, pa
S i g . l L vyzdžiui, apie krepšinio rungty
valdyba. Naujų veidų šį kartą
neatsirado, nes, kaip vienas iš
nes. Po žaidynių numatome su
DR. A. B. GLEVECKAS
dalyvių pasakė, žmonės net į
kurti telefilmą apie šį pasaulio
FK „LITUANICA" VILTINGAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
susirinkimą nenori eiti, kad
sporto forumą".
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
ŽENGIA Į ATEITĮ
nebūtų kviečiami į valdybą. To
3*00 * I ! $t Tel. (7W) 4224101
Valandos pagal susitarimą
Kovo 17 d. Lietuvių Centre, turėta daug išlaidų (daugiau dėl buvo patvirtinti tie patys: A. Pirmd 3v p p - 7 v v .antr 12 3 0 - 3 v p p
Glavinskas,
G.
Bielskus,
L.
Ju
•132 S. KeettJe Ava).
treti) uždaryta ketvd 1 - 3 v p.p.
Lemonte, vykusiame metinia- negu 16 tūkst.), tačiau ir paCNcaoe, m. • —
pentrtd ir sestd 9 v r • 12 v p p
raitis,
J.
Žukauskas,
J.
Zaksas,
me narių ir rėmėjų susirinkime jamų gauta daugiau negu anksTe*. 312-430-7700
V. Juodišius, E. Šulaitis, B. Mi
• 1 3 2 t . Katele A v e . .
buvo matoma, kad neseniai sa čiau (daugiau negu 17 tukst.).
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
(312) 77> —
arba (312) «aa-4441
kėnas.
vo 45-jį gimtadienį šventęs „Li- Taigi, iš praėjusių metų veiklos
8. PRASAD TUMMALA, M.O.
DR. K. A. JUČAS
Diskusijų metu iškilo nemažai
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
tuanicos" futbolo klubas dar ne turėta šiek tiek ($833) pelno,
Širdies ir Krauiagyslių Ligos
reikalų,
kurių ypač svarbūs GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
Valandos pagal susitarimą
galvoja kapituliuoti, bet su ne kadangi bandyta labai taupiai
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
mažomis viltimis žvelgia į atei tvarkytis. Daugiausia pajamų buvo aikštės reikalai. Kaip pa
DR. ALGIS PAULIUS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
tį. Nors nedaug narių dalyvavo susilaukta iš sukaktuvinio klu aiškinta, su aikštėmis prie Lie
ORTOPEDINĖS LIGOS
DR.
JOVITA
KERELIS
CHIRURGIJA
(o tam priežasčių buvo įvairių), bo pokylio, ir klubo surengto tuvių centroXemonte,klubui la
Dsfity Gyvytofv
11M Duneae Ave., Elftn. IL M 1 M
tačiau dalyvavusieji (jų buvo ar turnyro-gegužinės. Įplaukų su bai nesiseka. Turėtos net dvi
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tel. (701) 742-02S8
Tat. (312) 474-2112
ti 20) gana energingai reiškėsi: silaukta ir iš nario mokesčio bei aikštės ir jų įrengimui, nepai
Valandos pagal susitarimą
sant
daugelio
žmonių
sunkaus
9S25 S 79th Ave . Hickory Hills.
darė pranešimus, diskutavo klu aukų. Taigi finansinė padėtis
Tai. (70*) SM-9101
DR. L. D. PETREIKIS
bo veiklos klausimus, rinko val dar nebloga. Revizijos komisijos darbo ir tam išleistų arti 8
Valandos pagal susitarimą
tūkst.
dolerių,
viena
jų
jau
atim
DANTŲ GYDYTOJA
dybą ir kt.
vardu kalbėjęs Jonas Pleirys
vese S. rJcojereB wo., lejeaeey lejaje, ^,
ta, o kitos — irgi laukia panašus Tai. M M M M I r M K (7Mf M2-41St
Susirinkimą pradėjo klubo pažymėjo, kad iždininkas gerai
1 mylia | vakarus nuo Hartem Ave.
likimas, nes ją tebus galima
DR. P. KISIELIUS
pirmininkas Alberto Glavins- veda visų atskaitomybę ir revi
Te«. (700) S00-40M
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
naudotis tik pavasario rate.
Valandos pagal susitarimą
kas, o praėjusių metų susirin zija jo darbą įvertino puikiai.
1443 So. 5 0 * Ave., Cicero
Dabar centro vadovybė siūlo
Kasdien 1 Iki 8 v v
kimo protokolą perskaitė Gedi
Kalbėjo ir pranešimus atliko aikštei vietą kitur, kur ir vėl
DR. LEONAS SEISUTIS
Išskyrus tres š e * 12 iki 4 v p p
minas Bielskus. Iždo padėtį visų komandų vadovai ar trene
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
visą darbą reikėtų pradėti iš
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
a p i b ū d i n o Leonas J u r a i t i s , riai. Visus domino vyrų koman
naujo ir vėl leisti taip sunkiai t l M t t t t C. DCCICER, DOS, P.C.
•132 S. KeeMe
pažymėdamas, kad nors pernai dos vyr. trenerio Jono Žukaus
4«47 W. 103 St., Oe* L n m , IL
Vai antr. 2-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v p.p
„uždirbamus" klubo pinigus. Pirmas apyl su Noithn»estem un-to
ko pranešimas, kuriame buvo Atrodo, kad dauguma narių į
Sestd pagal susitarimą
diplomu. lietuviams sutvarkys dantis ui
Kalinėto M . 312-77»-2S30
Rimas Gedeika ir Bostono lietu pažymėta, jog salės futbolo aikštes planavimo reikalus su prieinamą kainą Pacientai priimami
l tel. 7M-449-M4I
pirmenybėse jo vadovaujami Lietuvių centro vadovybe neno absoliučiai punktualiai •neria*lmwl
viai.
(kalbėti
angliškai)
M
.
7M-422-<2M
Visi lietuviai, šio maratono vyrai iškovojo II vietą (nors ri leistis, nes išjos pusės nemato
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus Hgų gydytoms
bėgikai, dėvės vienodus marš galėjo ir pirmąją laimėti). Ta geranoriškumo ir noro padėti
SURENDtR LAL, MD
Kalbame lietuviškai
kinėlius su tautinėmis spal čiau balandžio 14 dieną jau pra „Lituanicai" (kai kurie net pa
Specialybe — Vidaus ligos
U I S S. Archer Ave. (prie Ausim)
7722 S Kedzie. Chicago. IL 60652
vomis, ir olimpiniais motyvais. sideda pirmenybės lauko aikš žymėjo, jog Lietuvių centro
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312 434-2123
Ir. kaip to viso organizatorius ir tėse ir čia komandai bus sun vadovybė nori klubą išnaudoti).
Tai. (312) MS-77SS
Holy Cross Physician Centr
didžiausias entuziastas Rimas kiau, nes reikės daugiau žai Tad vėliau bus bandoma aikštę
ARAS ŽUODA, M.D.
6084 S Archer. Chicago. IL 60638
Gedeika sako: „Mes norime pa dėjų, o jų (ypač stipresnių) dar ieškoti kitur, kur ji klubui
AKIŲ CHIRURGIJA
Tel. 312-M4-41M
AKIŲ LIGOS
sauliui parodyti, kad Lietuva vis trūksta. Tačiau ir čia nieko, arba mažai kainuos.
Valandos pagal susitarimą
GOOO eMMVIitfvteM MOOJJJVCM C#vWVf
laisva, kad turi gerai organi ieškoma išeities; ieškomi nauji
Kak. tat. (312) 471-3300
Baigiant visus klausimus bei
zuotų ir pajėgių sportininkų, žaidėjai. Gediminas Bielskus,
VIDAS J. NEMICKAS, M.D
1020 t . Oftfen Ave., Surte 3 1 *
galinčių jai tinkamai atstovauti vadovavęs jaunučių (14 m. ir sumanymus, buvo dar pasilikta
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
Na#ervWe H. M M 3
7722 t. KeeMe Ave.,
Tel. 700-827-OO00
tiek Bostone, tiek ir Atlantoje" jaunesni i komandai, pasiskun trumpam pasivaišinimui bei as
meniškiems pokalbiams.
CMcato. IL 0MS2
Valandos pagal susitarimą
V.G. dė, kad po praėjusio pavasario
E.Š.

TEISINGUMAS TIKRAI
.APAKO"
19'
AURELIJA M.
BALASAITIENĖ

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
KARALIAUČIAUS SRITYJE
Jau penkeri metai, kai Kara
liaučiaus krašte oficialiai įre
gistruota veikia Lietuvių Bend
ruomenė (iki šiol vadinta Kul
tūros bendrija). 1996 m. vasario
17 d. Karaliaučiuje įvyko Lietu-,
vių Bendruomenės ataskaitinė —
rinkiminė konferencija. Joje da
lyvavo 49 delegatai iš 61, at
stovavę 9 krašte veikiančioms
lietuvių draugijoms (Tilžės, Gastų, Ragainės, Lazdynų, Stalu
pėnų, Gumbinės, Tepliuvos, Ka
raliaučiaus, Įsručio įmestų ir
rajonų) ir 12 kai parapijų. De
legatus rinko visuotiniai mies
tų ir rajonų draugijų susirinki
mai. Vienas delegatas atstovavo
20-čiai visuotiniame susirinki

me dalyvavusių draugijos narių.
Konferencijoje taip pat dalyva
vo aukšti Kaliningrado srities
administracijos pareigūnai, sri
ties dienraščiu „Kaliningradskaja pravda" ir „Jantarnyj
kraj", Kaliningrado televizijos
ir NTV nepriklausomos telekompanijos reporteriai. Konfe
renciją surengti pradėjo ir joje
dalyvavo Lietuvos Respublikos
konsulas Kaliningrade Sigitas
Šileris, vicekonsulai Feliksas
Petrauskas ir Genadijus Mackelis, Kaliningrado srities admi
nistracijos tautybių skyriaus
viršininkas Eugenijus Čajauskas. Iš Lietuvos atvyko visuo
meninių organizacijų Jaunųjų

Karaliaučiaus sritis jau tapo
grėsminga Rusijos karo baze,
nuolatos stiprinama Rusijos
prievarta iš Lietuvos išreikalau
tu kariniu tranzitu. Toji bazė
yra tarsi sprogimui užtaisyta
bomba Europos širdy, tačiau tos
problemos niekas nesiima spręs
ti, lygiai kaip prieš daugiau
kaip penkis dešimtmečius Balti
jos šalių okupacija buvo priim
ta kaip „savanoriškas" įstoji
mas į Sovietų Sąjungą, o 1990
metų Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimas buvo sutiktas
gan abejingai ir respublikos pri
pažinimas buvo delsiamas.
Nepaisant to, tiek Lietuva,
TILŽĖJE VĖL ĮSTEIGTA .BIRUTES'
tiek kitos dvi Baltijos respubli
DRAUGIJA
kos jau yra laisvos, priėmė
Kau
Daug kas prisimena, kad 1885 r.) ir rajono apylinkių
konstitucijas, praveda demokra
kėnų (Jasnoje), Kainininkų
metų
vasarį
to
meto
Mažosios
tiškus rinkimus. Tiesa, kad
(Prochladnoje), Metežerynų
daugelio dešimtmečių okupaci Lietuvos sostinėje Tilžėje buvo
(Gastelovo), Kryžionių (Zapoja sužalojo žmonių psichiką, įsteigta pirmoji lietuvių tautinė
vednoje) ir įsteigė srities lietu
organizacija
„Birutės"
draugija.
užslopino sąžinės balsą, tai ir
vių kultūros draugiją „Birutė",
Ji
vokietėjančiame
Karaliau
problemų yra daug, kurias iš
kuri tęs prieš Pirmąjį pasaulinį
čiaus
krašte
ėmėsi
gaivinti
lie
šaukia nesąžiningumas, kyšių
karą veikusios „Birutės tradici
tuvių
kalbą,
žadinti
lietuvių
reikalavimas ir pilietinės atsako
jas. Naujoji draugija stengsis su
tautinę
savimonę.
Ir
dabar,
po
mybės sampratos stoka, todėl ir
burti visus šio krašto geros va
bankų krizė, ir ekonominis cha 111 metų, šio krašto lietuviams
lios lietuvius k* gerais darbais
osas tebeklesti, dažnėja nusikal vėl iškyla tokie patys tikslai. Šį
nugalėti klestintį blogį. Jos pri
timai, plėšikavimai, vagystės. kartą tenka gintis nuo surusi
reikė todėl, kad dabar egzistuo
nimo.
Prisiminkime sensacingąjį Daug laiko praeis, kol įsigyvens
janti
srities lietuvių kultūros
Taigi šių metų kovo 9 dieną
Nuernberg nacių teismą, kurio tikroji demokratija, bus atstaty
bendrija,
jos vadovavimą uzur
Tilžėje (už Lietuvos respublikos
dėka buvo nukalta „karo nusi tas ekonominis gyvenimas, kils
pavus susikompromitavusiam
lėšas
statomos,
vietoj
pokaryje
kaltimų" sąvoka, nors per visus gerovė visose kultūringo ir
nugriautos katalikų bažnyčios, žmogui, tapo neveikli.
žmonijos egzistencijos šimtme laisvo gyvenimo srityse.
„Birutės" draugijos tarybos
laikinoje koplyčioje) susirinko
Deja, didysis Rytų kaimynas
čius siautė karai, bet karo nu
Karaliaučiaus (Kaliningrado pirmininke vienbalsiai išrinkta
sikaltėlių niekas neieškojo, ne imasi efektingų priemonių
m.), Tilžės (SovietskO, Įsručio didelį žmonių pasitikėjimą tu
baudė, tik laimėtojai dalinosi kenkti Lietuvai, ją padaryti
(Černiachovsko), Stalupėnų rinti „Carito" veikėja tilžiškė
grobiu. Dabar jau ir buvusios savo ekonomikos verge. Lietu
(Neststrovoraj), Gastų (Slavsko Danutė Narušaitė, o valdybos
Jugoslavijos serbams pradeda vos biudžeto deficitas jau siekia
pirmininke Karaliaučiaus mies
ma kelti karo nusikaltimų by apie 650 milijonų litų, o šalia to,
to L. Rėzos draugijos pirminin
las, kaip tai buvo daroma na Lietuva yra prasiskolinusi už ar teisingumo ieškančių valsty kė Onutė Kruglikova.
ciams, išžudžiusiems milijonus sieniui ir Rusijai skolinga bių, kurios reikalautų, kad Ru
Steigiamojoje konferencijoje
nekaltų žmonių. Bet kodėl ne daugiau kaip 300 milijonų litų sija atsilygintų už padarytas
dalyvavo Karaliaučiaus krašto
keliamos bylos buvusiems Sta už natūralias dujas, kurių tieki skriaudas. Iš įtakingų rusų val
klebonas A. Gauronskas, svečiai
lino pakalikams, enkavedis mas yra dažnai mažinamas ar džios atstovų teko girdėti pakar
iš Vilniaus: Regioninių proble
tams, kagėbistams ir jų sėb net grasinama visišku jo nu totinus tvirtinimus, kad dabar
mų ir tautinių mažumų depar
rams, kurie išžudė dar daugiau traukimu. Tai tikras istorinis tinė „demokratinė" Rusija
tamento skyriaus viršininkas E.
žmonių per daug ilgesnį laiko paradoksas, kad didysis kaimy nesanti atsakinga už Sovietų
Petrovas, LR vyriausybės pata
nas, į skurdą įstūmęs Baltijos Sąjungos veiksmus. Tikrumoje
tarpį negu naciai?
rėjas S. Stungurys, MLRT pir
Aišku, demagogiškai galima respublikas, daro ekonominį tai — vilkas avies kailyje. Jei mininkas. V. Šilas, o taip pat
būtų tą pateisinti, kad jų nusi spaudimą ir terorizuoja grasini bent dalis okupacijos nuostolių LR konsulas Karaliaučiuje — S.
kaltimai buvo padaryti ne karo, mais, net ieškodamas priekabių, būtų atlyginta, Baltijos res Šileris. Naujajai ,3irutei" buvo
bet „taikos" metais, o vienu kad neva tai rusų mažumos Bal publikos klestėtų h* gal net palinkėta tapti tarnavimo lietu
metu Sovietų Sąjunga net buvo tijos respublikose yra skriau atleistų joms rusų padarytas vių tautos interesams pavyzskriaudas, kaip to reikalauja
Jungtinių Amerikos Valstijų są džiamos.
D. Bakanienė
Pralaimėjus Pirmąjį pasaulinį krikščioniškoji filosofija. Deja,
jungininkė, nors slapta sudari
nėjo sutartis su abiejų priešu, karą, pagal Versalio sutar to niekada nebus. Tegul Aukš
Motolovui ir Ribbentropui pasi tį, 1920 m. Vokietijai buvo čiausias apsaugo Baltijos kraš
HUMORESKA,
rašius „tarpusavio gynybos" priteista sumokėti 132 mi tus nuo didžiojo kaimyno bruta PRIPAŽINTA REKORDU
paktą. Nebėra Haagos tribunolo lijardus markių karo nuos lių veiksmų ir agresijos.
Rašytojas Kazys Bagdonavi
Taigi, teisingumas tikrai yra
nei prieškarinės Tautų Sąjun toliams a t l y g i n t i . Tai su
čius
su vieno žodžio humoreska
gos, kuriose buvo sprendžiamos ma, kurios ji tik dalį pajėgė „aklas", nes jis nemato nei
pateko
į Lietuvos rekordų kny
tarptautinės bylos pagal tarp sumokėti, pasiskolinusi lėšų iš Čečėnijos tragedijos, nei Rusijos
gą.
Humoreskoje
„Ką aš nuvei
imperialistinių
siekių
ir
grasi
tautinės teisės įstatymus. kitų valstybių, o Hitleriui perė
Dabartinė Jungtinių Tautų są mus valdžią, Vokietija buvo nimų bei pasiruošimų tolimes kiau fizikos srityje" K. Bagdo
junga vengia taikyti sankcijas atleista ir nuo likučio mokėjimo. nei agresijai, turint minty Ka navičius visus savo mokslinius
nusižengusiems, iniciatyvą pa Anas karas tęsėsi daugiau negu raliaučiaus sritį, tik supa darbus fizikos srityje įvardino
lieka paskiroms valstybėms, tai tris metus, bet sovietinė okupa svarstykles pagal politinių vėjų vienu žodžiu — „nieko".
Humoreska išspausdinta 1978
neturi to autoriteto ir kompe cija alino Baltijos respublikas kryptį, pataikaudamas ga
metais
„Vagos" leidyklos išleis
tencijos, kokią turėjo prieškari penkis dešimtmečius, tai pada lingiesiems, „teisingumą" tai
toje
knygoje
„Diedelis", kaip
nė tarptautinė sąjunga ir tri rytą žalą sunku ir apskaičiuoti. kydamas pagal jėgą ir įtaką.
pranešė
agentūra
„Factum".
Vargas
pasauliui!
Jau nėra tarptautinio tribunolo
bunolas.

„Iustitia est fundamentum
regnorum" (teisingumas yra
valstybių pagrindas), sako sena
romėniška patarlė, o simboliš
kai ji atvaizduojama kaip užriš
tomis akimis svarstykles lai
kanti moteris. Užrištos akys
garantuoja objektyvumą, tuo
įrodant, kad visiems yra taiko
mas vienodas matas, nes tei
singumas yra absoliuti morali
nė vertybė. Deja, toji vertybė
dabartiniame pasaulyje sunai
kinta, apakusi, bausmes ar
sankcijas taikant pagal įtaką,
politinių sistemų reikalavimas
ar stačiai ignoruojanti skriau
das. Kai kurios Vakarų demo
kratijos šoko gelbėti Bosniją ir
Hercegoviną iš jų brolžudiškos
tragedijos, bet niekas neketina
apginti taikių, niekam skriau
dos nepadariusių čečėnų, ku
riuos brutaliai terioja „demo
kratiška" Rusija. Daugiau kaip
prieš penkis dešimtmečius buvo
ignoruojama Baltijos šalių oku
pacija, nors ji buvo pridengta
„savanoriško įstojimo" melu, o
Čečėnijoje vyksta atviras ir
žiaurus karas, realistiškai rodo
mas spaudoje ir televizijoje.

NEMIRK, LIETUVA...
Kelionės p o Seinų kraštą {spūdžiai
BERNARDAS ŠAKNYS
— To niekada nebus! Mes ūkininkų vaikams atve
riame pasaulį: platų, margą; mes atveriame jiems
Lietuvą, dovanojome gražiąją kalbą, kuriai nėra
pasaulyje lygios savo skambesiu ir grožiu.
Nastutė susimąsto: nelengva būti lietuviu Lenkijoje!
Šokių vakarėliuose, kur vyrauja lenkų gyventojų dau
guma, lietuvių jaunuoliui geriau nesirodyti. Pavojinga.
Pažemins, fiziškai sužalos. Tamsūs ir pikti, laikantys
save lenkais, negali girdėti jų pačių išsižadėtos kalbos.
„Žmonėmis mes pasijaučiame Varšuvos, Krokuvos kraš
tuose, kur nepažįstami žmonės su pagarba atsiliepia apie
lietuvius", — sakė direktorė.
Nastutė Sidarienė gimė 1958 m. Vaitakiemio
kaime. Mokėsi šio kaimo pradžios mokykloje, vėliau
Punsko bendrojo lavinimo licėjuje. 1977 m. įstojo į Var
šuvos universitetą ir studijavo etnografiją. 1982 m. pra
dėjo mokytojauti Navininkų pradžios mokykloje, o nuo
1989 m. šios mokyklos direktorė. Neakivaizdiniu būdu
baigė podiplomines pedagogikos studijas, augina du
vaikus.
Kupina kūrybinių užmojų, svajonių. Didžiausias
noras atvežti visus vaikus į Lietuvą, parodyti jiems
Vilnių, Kauną, parodyti tėvynę, nuo kurios jie atplėš
ti. Tokia kelionė būtų lyg balzamas širdžiai, tarsi tyro
vandens šaltinis, iš kurio atsigėrus sutvirtėtų lietuviška
dvasia.

— Tikėjomės, kad nepriklausomybę atgavusi
Lietuva bus mums lietuviškos atgaivos šaltiniu. Deja...
Direktorė susirūpinusi, kad dabartinė Lietuvos tele
vizija, radijas visiškai prarado tautinę savigarbą. Kurį
kanalą įsijungsi, nieko bendro neturi su Lietuva, jos is
torija. Per tiek metų kuri nors televizija galėjo sukurti
filmų istorine tematika. Netgi laidos apie Didžiąją Lietu
vos kunigaikštystę daugiau tarnauja lenkybės, o ne
lietuvybės įprasminimui. O kada bus filmukai vaikams
Lietuvos praeities temomis? Ar galvojama juos kurti?
Navininku mokykla svajoja sukurti skautų organi
zaciją. Tikiu, sukurs. Mokyklai reikėtų muzikos moky
tojo, bet iš kur jį gausi, kas važiuos iš miesto į kaimą?
Pagalvojau: o jeigu atsirastų savanoris iš Lietuvos ir
papildytų Sj kūrybingą kolektyvą?
įdomių minčių išgirdau iš UI klases mokytojos Ire
nos Bemeckaitės, matematikės Jūratės Pylienės, kurios
kaip ir jų direktorė į mokinį žvelgia kaip į asmenybę.
„Mylėsi mokinį — jis mylės mokyklą, mokytojus", —
sakė Jūratė.
Pažvelgus į mokinių veidus, pašnekėjęs su jais, pra
dedi suprasti, kad čia jiems gera, kad čia jie laukiami
ir gerbiami, o svarbiausia — įvertinami. Šokėjai, daini
ninkai, tautinių juostų audėjai, gabūs matematikai, filo
logai... Susirinkę ne tik iš Navininkų, bet ir Pelelių,
Vilkapėdžių, Žvikelių, Didžiulių kaimų vaikai. Visų jų
keliai panašūs: iš Navininkų mokykos į Punsko Kovo
ll-osios gimnaziją, vėliau studijos. Kur? Jeigu Lenki
joje, teks sukaupus visas galias saugoti lietuviškose mo
kyklose įgytas vertybes, gimtąją kalbą. O Lietuva ar juos
sutiks išskėstom rankom, ar žvelgs kaip į svetimos vals

ūkininkų, korporacijos „Plie
nas", Ateitininkų federacijos,
knygnešių, Kauno folkloro klu
bo „Liktužė" atstovai.
Po šventinių sveikinimų bei
nuskambėjusių Lietuvos ir Prū
sijos himnų, konferencija iš
klausė ir įvertino buvusių va
dovų (A. Savicko ir S. Šamborskio) veiklos ataskaitą, miestų ir
rajonų draugijų atstovų bei gar
bingų svečių pasisakymus, pa
tvirtino naują įstatų redakciją.
Slapto balsavimo būdu esu iš
rinktas Bendruomenės pirmi
ninku. Taip pat išrinkta Tary
ba, kurią sudaro draugijų įgalio
tieji atstovai, Revizijos bei
Mandatų ir etikos komisijos.
Konferencija priėmė rezoliucijas
dėl švietimo, kultūros, demo
kratinio Rusijos politinio bloko
rėmimo būsimuose Kaliningra
do srities gubernatoriaus ir Ru
sijos prezidento rinkimuose.
Kovo 9 dieną Tilžėje įvyku
siame Kaliningrado (Karaliau
čiaus) krašto lietuvių Bendrijos
Tarybos posėdyje suformuota
Bendrijos valdyba, kurios
vadovu tapo Tilžės Vydūno lie
tuvių draugijos Tarybos narys
Vytautas Paulauskas. Valdybo
je pradėjo darbą sektoriai: švie
timo (koordinatorius Stalupėnų
lietuviškos pradinės mokyklos
mokytojas A. Galčevskis), kul
tūros (Slavsko r. Jasnoje muzi
kos mokyklos direktorė I. Maka
raitė), jaunimo reikalų (Nema
no m. verslininkas (G. Gečas),
sporto (Nemano raj. milicijos
majoras A. Dobilas), informaci
jos (Kaliningrado sr. dienraščio
„Jantarnyj kraj" administra
torė R. Spicina) bei atsakingoji
sekretorė N. Krasnikova, dir
banti Tilžės lietuviškos vaikų
darželio grupės auklėtoja. Val
dybos sudėčiai Tarybos nariai
vieningai pritarė. Kol kas liko
neišrinkti ekonomikos ir socia
linių reikalų programų koordi
natoriai.
Bendruomenės taryba ir val
dyba svarstė šių metų veiklos
programą. Be jau pradėtų įgy
vendinti lietuvybės išsaugojimo
ir puoselėjimo programų, numa
tyta šiais metais organizuoti
atrankinį „Dainų dainelės" tu
rą, vaikų piešinių ir rašinių
konkursą, antrąją viso krašto
lietuvių kultūros šventę Kara
liaučiuje bei šeštąją jaunimo
etnokultūrinę jaunimo stovyklą
„Ramovė", kurioje dalyvauti
pageidauja taip pat ir kitų šalių
lietuviškasis jaunimas.
Tą pačią dieną atstatomoje
Tilžės katalikų bažnyčioje buvo
atkurta 1885-1908 m. veikusi
„Birutės" draugija. Karaliau
čiaus krašto Lietuvių Bendruo
menės taryba ir valdyba sveiki
na šią organizaciją ir linki sėk
mės santarvės lietuvybės puose
lėjimo baruose.
Sigitas Šamborskis
Karaliaučiaus Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas

Danutė

Bindokienė

Rinkimai be
balsuotojų
Norom nenorom mūsų dėme ja, svajojanti atkurti Sovietų
sys šiemet vis grįžta prie labai Sąjungą, supranta, kad paimti
svarbios kiekvieno demokra į Maskvos globa buvusias sateli
tiško krašto piliečio pareigos -r tines respublikas vyktų kur kas
balsavimo rinkimuose. Kadangi sunkiau, kaip prieš 50 metų:
1996-tieji yra rinkiminiai metai. pašlijusi Rusijos ekonomija ne
ne tik Amerikoje, bet ir kituose įstengtų finansuoti dar vieno
kraštuose, vienaip ar kitaip tu „čečėniško konflikto" (karas
rinčiuose mums įtakos, tad ne Čečėnijoje Maskvai pernai kai
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galime nesirūpinti ir balsavimų navo b' < valstvbinio biudžeto',
o ir Vakarų valstybės vargiai
procesu, ir pasekmėmis.
Amerikiečiai jau kuris laikas taip pasyviai žvelgtų i nauja
pradėjo „repeticijas" pagrin agresijų, kaip anuomet. Neabe
diniams balsavimams š.m. lap jojama, kad daugelis dabar
kričio mėnesį. Kiekvienoje vals nepriklausomų valstybių stip
tijoje gyventojai balsuoja pa riai pasipriešintų įjungimui į
tinkamos partijos ribose, kad sovietų imperijų, kaip priešinasi
parinktų kandidatus, turėsian Čečėnija. Tik Gudija jau prave
čius rudenį rungtis su prie dė referendumų, kad nori susi
šingos partijos išrinktaisiais. jungti su Rusija, bet ši sąjunga
Pirminiuose rinkimuose jau Maskvos netraukia.
pradeda ryškėti kai kurios pa
Reikia tikėtis, jog bent Lietu
vardės, atkrinta nereikšmin vos Seimo rinkimai sužadins
gesnieji kandidatai, tačiau per stipresnį gyventojų norą ak
didelio entuziazmo net ir tiems, tyviai juose dalyvauti. Rūpestį
sąrašuose pasilikusiems, ne kelia labai lėtas jiems pasi
rodoma. Rinkiminio proceso ra ruošimo procesas. Ko! kas ne
tai, rodos, sukasi visu greičiu, matyti nei ryškesnių kandida
bet tauta į juos žiūri gan abejin tu, nei partijų programų, nei
gai, tarytum laukdama, kad iš kampanijų, nukreiptų į eilinį
kažkur pūstelėtų švieži vėjai ir pilietį. Si žiema Lietuvos žmo
išsklaidytų slogią ateities nėms buvo ypač sunki ir nuosto
baimę. Juk daugiausia dėmesio linga. Atrodo, kad ir pati gam
pirminiuose rinkimuose susi ta buvo nutarusi išbandyti, kiek
laukė kandidatai, kurie žadėjo dar lietuvis turi ištvermes bei
rūpintis ne moraliniais klau kantrybės. Šalčiai, sniegas ir
simais, o materialiniais — dar ekonominiai trūkumai gyveni
bų apsauga, švietimu, valsty mo standartą taip nusmukde,
binio biudžeto subalansavimu, kad vargiai įmanoma dar že
pašalpa vargšams. Deja, net ir miau kristi. Kai kuri amerikie
šie svarbūs rūpesčiai minių čių spauda tvirtina, kad Balti
nesutraukė į balsavimo būsti jos valstybėse gyvenimo stan
nes. Neblogas pavyzdys yra Illi dartas yra žymiai geresnis už
nois valstija, ypač Čikaga ir ap visų kitų buvusių sovietijos res
linkinės apskritys, kur pirmi publikų, įskaitant Rusijos.
niai balsavimai vyko šios savai Jeigu tai tiesa, tai koks gyve
tės antradienį. Iš turinčių teisę nimo lygis yra tose kitose? Juo
balsuoti, tik 40% savo pilietinę labiau, kad tiek visos Lietuvos
pareigą atliko valstijos mastu. valstybės, tiek atskirų savi
o Čikagoje dar prasčiau — bal valdybių valdžios skundžiasi
savo vos 38%; vien Lake apskri visiškai neturinčios pinigų —
tis pasiekė 42%, tuo tarpu daug tarnautojų nėra gavę atly
McHenry - tik 30%. Dabar mė ginimo už sausio, vasario, kovo
ginama ieškoti priežasčių, kodėl mėnesį; jau kalbama, kad ir už
šie balsavimai nesukėlė didės balandį nebus mokamos algos.
nio entuziazmo. Tikimasi, kad Kaip žmogus, visomis išgalėmis
iki lapkričio mėn. kandidatams kovodamas su kasdieniniaispavyks tautą pažadinti iš apsnū buitiniais rūpesčiais, gali
dimo ir balsavimo būstinės bus domėtis politika, rinkimais?
gausiau lankomos.
(Galbūt kai kam labai paranku
ugdyti nepasitenkinimą tautoje,
Šiemet svarbūs — prezidenti
viliantis, kad ji bus palankesnė
niai — rinkimai birželio 16 d.
buvusios santvarkos ilgesiui).
vyks Rusijoje. Pernai gruodžio
Dienos labai greitai — per
mėn. į parlamentą išrinkus ko
greitai — bėga: neapsižiūrėsime
munistų partijos daugumą, pra
kai ateis balsavimo metas. Ar
deda rodytis pirmieji ženklai,
mūsų tauta taip pat į rinkimus
kad Rusijos demokratėjimo pro
numos ranka ir pasirinks toliau
cesui gresia pavojus. Tiek gerai.
keikti netikusią valdžią, užuot
kad Rusijoje ne parlamentas, o
mėginusi imtis atsakomybės už
prezidentas turi aukščiausią
savo ateitį? Reikia tikėtis, kad
galią: kol jo pažiūros skiriasi
mūsų tėvynėje rinkimai be bal
nuo komunistų, vilčių prarasti
suotojų nevyks.
neverta. Net ir komunistų parti

tybės piliečius?
Nastutė Sidarienė pergyvena dėl mažesniųjų lietu
viškų mokyklėlių nykimo, dėl susidariusios situacijos
Seinuose, kur iki šiol nėra lietuviškos pradžios mo
kyklos. Jai rūpi, kad Gyvoji Lietuva išliktų, kad
sustiprėtų.
Mokykla man priminė šviesos žiburėlį. Kad tik jis
niekada neužgestų!
Lenkija įsipareigojimų nevykdo
Pažintį su Punsku pradėjau vaikų darželyje. Salė
buvo pilna tėvų, jaunimo. Vyko naujametė eglutė.
Vaikai šoko lietuviškus šokius, deklamavo Vytės
Nemunėlio, Jono Aisčio, kitų lietuvių poetų kūrinius.
Atrodė, tikresnės Lietuvos ir negali būti. Tėvai didžia
vosi savo atžalomis, kiti net ašarą braukė: auga nauja
lietuvių karta, ji neatmetė protėvių kalbos, išsaugos ją
ateities kartoms.
Petras Rolofas atvežė dovanų iš Lietuvos. Ne žaislai,
saldainiai džiugino mažuosius, o lietuviškos knygelės.
„Valstiečių laikraštis" taip pat prisidėjo — vyriausiasis
redaktorius Jonas Švoba įdėjo nemažai lietuviškų
knygelių, ir literatūros tėvams. Darželio direktorė Onu
tė Virbilienė po iškilmių papasakojo apie savo darbus,
rūpesčius. Jauna, energinga vadovė nepaiso sunkumų
— ji pagrindiniu auklėjimo tikslu laiko lietuvybės die
gimą į vaikų sielas.
Iš Punsko vaikų darželio nuėjau į Punsko Kovo
11-osios gimnaziją. Direktorė Marytė Černelienė kalbėjo
apie savo mokinius, jų norą kiek įmanoma daugiau

sužinoti apie Lietuvos praeitį. Jie noriai į rankas ima
lietuvišką klasiką. Gaila, jos stinga.
— Dirbti nėra lengva, nes niekas mums jokių
nuolaidų nedaro. Nėra lietuviškų vadovėlių, tenka
mokytis iš lenkiškų. Mokinys žiūri į lenkišką tekstą,
o reikia atsakinėti lietuviškai... Bet tai mus užgrūdina,
priverčia dirbti dvigubai. Nors kartais būna labai gaila
mokinių, — pasakojo Marytė Černelienė.
Pastebėjau, kad Seinų krašto mokytojai labai myli
mokinius, rūpinasi jais, bendrauja su jais kaip su lygiais.
Beje, šių bruožų labai stinga daugeliui Lietuvos moky
tojų.
Nejučia prisiminiau Krasnagrūdos, Vaitakiemio,
Vidugirių, Navininkų mokyklose girdėtus atgarsius apie
spalio 28-osios mokytojų konferenciją. Ar nepamiršo jos
M. Černelienė?
Direktorė atsiduso, jos akyse išvydau skausmą.
Tačiau tik akimirką: „Mes skųstis nemokame. Mes dir
bame tyliai ir kantriai", — pasakė.
Ir paprašė, kad parašyčiau apie Joną Stoskeliūną,
jau velionį. Tai jo dėka yra lietuviškoji Punsko gimna
zija. Seinų valsčiaus Kampuočių kaimo vaikas visą
gyvenimą skyrė kovai už lietuvybę. Poetas, visuomenes
veikėjas, lietuvių kalbas programų ir vadovėlių autorius.
Sunku būtų išskaičiuoti jo darbus, ant kuriu pamato
gyva Punsko lietuviškoji gimnazija
Prašė M Černelienė prisiminti Juozą Vainą, istorijos
mokytoją Ireną Čeplienę, buvusį šios gimnazijos direk
torių, poetą Algi Uzdilą. Minėjo vieną po kito žmones,
asmenybes, kurių dėka dar alsuoja Gyvoji Lietuva
i Bus daugiau t

•
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LIETUVIŲ TELKINIAI
„Dainavos" ansamblyje Aud
ronė buvo ir dirigentė, ir solistė
NEPRIKLAUSOMYBĖS
pagrindiniuose ansamblio pa
ATSTATYMO ŠVENTĖ
statymuose. Taip pat atliko
Lietuvos nepriklausomybės svarbius solistės vaidmenis
atstatymo — Vasario 16-ji Cle- Lietuvių Operos Čikagoje pasta
velande buvo švenčiama vasario tymuose. Savo dainavimu pra
18 d., sekmadienį. Prieš 10 vai. džiugino ir šio minėjimo Clever. iškilmingas pamaldas Dievo lande dalyvius.
Ir šiemet Vasario 16-sios pro
Motinos šventovėje, prie Laisvės
paminklo buvo pakeltos vėlia ga buvo renkamos aukos.
Lietuvių Bendruomenei su
vos, dalyvaujant dvylikai orga
nizacijų su vėliavomis. Jos or rinkta 2,564 dol. ALTui 1,328
ganizuotai atžygiavo ir į bažny dol. Šie duomenys dar negalu
tiniai.
čią.
V.R.
Parapijos choras, vienintelis
likęs chorinis vienetas ClevePRADĖKIME P A V A S A R I
lande, diriguojamas parapijos
SU SKAMBIA DAINA
vargonininkės muz. Ritos Cyvaitės-Kliorienės, šv. Mišių
„Leliūmų" mišrus choras iš
metu atliko puikų religinį kon
Kauno Clevelande koncertuos
certą su sol. Virginija Bruožybalandžio 13 d., Atvelykio šeš
te-Mulioliene. Šventiškai skam
tadienį, 7 vai. vak. Dievo Mo
bėjo D a m b r a u s k o „Dieve",
tinos parapijos auditorijoje. Bi
Govėdo „Iš Tavo rankų", Mozarlietai j a u platinami po lietu
to „Adoramus Dei", R. Kliorieviškųjų 10 vai. pamaldų DMP
nės aranžuota Šv. Pranciškaus
svetainėje. Rezervuoti galima
malda, J. Berthier „Da Pacem
skambinant dr. Birutei Kaspe
cordium", Sasnausko „Apsau
ravičienei, tel. 524-8332 a r dr.
gok Aukščiausias". Kleb. kun.
Eugenijui Š i l g a l i u i , tel.
G. Kijausko, SJ, gilios minties
481-0332. Auditorijoje visos vie
patriotinis pamokslas ir šv.
tos numeruotos.
Mišios buvo įspūdinga ir pras
„Leliūmų" choras 1977 ir
minga tautinės šventės dalis.
1980
m. Lietuvos chorų konkur
78-sios nepriklausomybės
suose
buvo pripažintas geriau
s u k a k t i e s m i n ė j i m a s vyko
siu
choru.
1992 m. dalyvavo
Dievo Motinos parapijos audito
Kaune
surengtame
geriausių
rijoje, dalyvaujant arti 300
Europos
chorų
festivalyje.
asmenų. Minėjimą rengė LB
Choras sėkmingai koncertavo
Clevelando apylinkės valdyba,
Latvijoje,
Estijoje, Gruzijoje,
vadovaujama dr. Viktoro Stan
Baltarusijoje,
Vengrijoje, Ko
kaus, Ados Stungienės ir ALTo
rėjoje,
Rumunijoje,
Vokietijoje ir
skyriaus pirm. Algimanto PauItalijoje.
Į
JAV
atvyksta
ame
tieniaus. Aida Bublytė vadova
rikiečių
kviečiami.
Meno
vado
vo iškilmėms. JAV ir Lietuvos
himnus sugiedojo sol. Aldona vas — dirigentas Albinas Pet
Stempužienė. Invokacijoje kun. rauskas, Lietuvos Muzikos aka
G. Kijauskas meldėsi už savo demijos profesorius. Choras turi
platų lietuvių ir pasaulio kom
brangiausią turtą — gyvybę
pozitorių,
lietuvių liaudies dai
paaukojusius savanorius ir
nų
repertuarą.
partizanus bei prašė Aukščiau
Visi mielai laukiami pasi
sio palaimos iš sunkios okupa
džiaugti
pavasarinės nuotaikos
cijos besikeliančiai tautai ir
daina,
susipažinti
su jų atlikė
valstybei, tikintis šviesesnio ry
jais ir kartu pasivaišinti.
tojaus.
Rengėjai — Clevelando
Perskaitytos JAV prezidento
ateitininkai
Bill Clinton, Ohio guberna
toriaus George Voinovich, Cle
velando mero Michael White
sveikinimai. Ilgesnį žodį tarė
Ohio gubernatoriaus atstovas
tautybių r e i k a l a m s August
Pust. Miesto tarybos vardu svei
kino Michael Polensek. Daly
vavo ir tautybių atstovai. Lenkų
atstovas savo žodyje prisiminė
ilgų šimtmečių abiejų tautų is
torinį kelią.
Rezoliucijoje, kuri pasiųsta
Amerikos prezidentui, senato
riams, kongresmanams ir Lietu
vos ambasadoriui Washingtone,
dėkojama Amerikai už šio kraš
to moralinę ir materialinę
paramą praeityje ir dabar, pra
šoma, kad JAV remtų Baltijos
valstybių pastangas įstoti į
NATO. kad būtų sušaukta Eu
Julius Kazėnas.
ropos konferencija, kurioje būtų
nustatyta Karaliaučiaus-KaliVEDU LAZDĄ
ningrado teisinė padėtis, atkrei
PASIVAIKŠČIOTI
piant dėmesį, kad šios srities ka
rinės bazės kelia grėsmę Euro
Julius Kazėnas, perkopęs 80
pos saugumui, kad karo veiks
mai prieš čečėnų tautą būtų nu m. amžiaus, daugelį metų mo
kęs jaunimą — lituanistinių
traukti.
Liuda Rugienienė, žinoma LB, mokyklų mokinius dainuoti ir
skautijos, lituanistinio švietimo muzikos, naudojasi lazda. J. Ka
veikėja ir plačiosios lietuvių zėnas daugiau negu 10 metų
spaudos bendradarbė iš Detroi dirigavęs Ramovenų chorui, yra
to, buvo įdomi ir turininga šios išleidęs Clevelando vyrų okteto
plokštelę. Jis y r a paruošęs rin
šventės pagrindinė kalbėtoja.
Koncertinę minėjimo dalį at kinį — „Lietuvių Tautinių šokių
liko solistė Audronė Simonai- ir dainų melodijos akordeonui",
tytė-Gaižiūniene iš Čikagos ir — kurį išleido Lithuanian
pianistė Roma Bundziene iš Cle Cultural Council of USA, 1987
velando. Abi menininkės gimu m. Užaugino sūnų Bronių, kuris
sios Lietuvoje. Solistė, atvykusi irgi eina tėvo pėdomis ir yra
Amerikon dainavimo studijas žinomas muzikas, chorvedys
sėkmingai tęsė toliau. Koncer Youngstown, Ohio
Iš gausių Juliaus mokinių, ži
tuose į ją buvo atkreiptas
domesys, buvo įvertinta, gavo nomiausia yra muz. Rita Čystipendija magistro laipsniui vaitė-Kliorienė, dabar mokanti
siekti balso grupėje Roosevelt kitus, vadovaujanti chorui,
universitete Su koncertais ir vargonuojanti bažnyčioje ir įvai
rečitaliais a p l a n k ė daugelį riuose renginiuose.
Amerikos ir Kanados miestų.
p.e.
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LIETUVIU NAMU M E T I N I S
SUSIRINKIMAS
Š.m. sausio 21 d. įvyko Baltimorės Lietuvių namų narių
metinis s u s i r i n k i m a s . Me
tiniame narių s u s i r i n k i m e
dviejų metų kadencijai išren
kama pusė direktorių į direk
torių tarybą, kuri, susirink
dama kartą per mėnesį, nusta
to namų tvarkymo ir išlaikymo
gaires valdybai ir vedėjui/ai
vykdyti. Direktorių t a r y b a
sudaroma iš 25 renkamų direk
torių; iš kiekvienos organi
zacijos po vieną skiriamą direk
torių ir 9-nių garbės direktorių,
kurie, už ilgametį darbą Lietu
vių namams, tarybos skiriami
direktoriais visam gyvenimui.
Vicepirmininkė Elena Okienė
susirinkimą pradėjo mirusiųjų
narių pagerbimu. Po to vyko
rinkimų komisijos sudarymas ir
kandidatų siūlymas direktorių
vietoms užimti. Reikėjo išrinkti
12 direktorių. Turėjome sunku
mų surinkti bent 12 kandidatų.
Po pasiūlytų ir sutikusių kan
didatuoti 12 narių, sąrašas
uždarytas ir visi kandidatai
buvo patvirtinti direktoriais.
Paskutinius kelerius metus
buvo sunku įkalbėti narius įei
ti j direktorių tarybą. Kritikos
visuomet girdima, bet norinčių
prisidėti darbu mažai atsiranda.
Po vadinamų „rinkimų" buvo
išklausytas finansų sekreto
riaus Algio Veliuonos pra
nešimas apie finansinį Lietuvių
namų stovį, praneštos sumos
Lietuvių namų pajamų ir išlai
dų bei galutinis metinis pelnas.
Pagal šį pranešimą Lietuvių
namai yra geroj finansinėj padė
tyjValdybos pirmininkas Jonas
Kardokas savo pranešime api
būdino Lietuvių namų ateities
RETĖJA EILĖS
Pirmieji šių metų mėnesiai
buvo skaudūs lietuviškajam tel
kiniui Clevelande. M i r t i e s
angelas is mūsų tarpo pasišaukė
devynis tėvynainius. Be anks
čiau j a u pranešto, amžinos
atminties J u o z o Žilionio, 8 8
m., į Amžinuosius namus iške
liavo:
P o v i l a s B a n i o n i s , 79 m.,
palikdamas liūdinčią žmoną
Oną, dukras: dr. Ireną, Aušrą,
Ramunę, Jūrą ir Viliją, sūnus:
Vidutį, Jaunutį, Saulių ir try
lika vaikaičių.
Kazimiera Vaičeliūnienė,
74 m., paliko liūdinčius sūnus
Edį ir Alį su šeimomis.
L i u d a D u b i n d r y t e - Augulienė, 91 m. Liūdi dukra Vida Bučmienė ir dukraitė Vaiva.
B e n e d i k t a s G a r l a u s k a s , 70
m., paskutiniu metu gyvenęs
Floridoje, paliko sūnus Algį ir
Vytautą su šeimomis.
Dr. A n i c e t a s B u n d o n i s , tre
jus metus redagavęs „Dirvą",
grįžęs Lietuvon, mirė vasario 24
d. Paliko liūdinčią žmoną dr.
Genovaitę, sūnų ir dukrą Lietu
voje.
A l b i n a s G i n č a s , 70 m., Liū
di žmona Nijolė, dukra Rita,
dukraitė Akvilė ir vaikaitis
Tomas Lietuvoje. .
Marija B a č i u l i e n ė , 90 m.
Liūdi vyras Vladas, dukra Gidonė su vyru Kęstučiu Stepona
vičium ir vaikaičiai Darius ir
Saulius.
Arėjas J u o z a s Natkevičius,
53 metų. Velionis buvo gimęs
Kaune, 1943 m. sausio 1 d. 1944
m. vasarą su tėvais pasitraukė
į Vokietiją, 1949 m. atvyko į
Ameriką. Bostone lankė pra
džios mokyklą Šv. Petro parapi
joje. J o tėvui dr. Jonui Nat
kevičiui mirus, 1953 m. persi
kėlė gyventi į Clevelandą. Pa
baigęs Cathedral Latin — Cleveland Heights gimnaziją, įsto
jo į marinus, su kariuomene
buvo „Mediteraran" laivo tar
nyboje, vėliau dalyvavo Castro
blokados tarnyboje, Kuboje.
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Baltimorės Lietuviu namų 1995 m. valdyba ir namų vedėja. Iš k.: pirm. eilėje
— vicepirm. Elena Okienė, pirm. Jonas Kardokas, vedėja Aldona Budienė.
Antr. eil. - finansų sekr. Algis Veliuona, sekr. Florence Bauer ir Ir—mini.,
Kęstutis Cesonis.

perspektyvas. Reikia prisipa
žinti, k a d mūsų jaunoji karta
nesidomi šių namų išlaikymu.
Dalis jaunosios kartos dar daly
vauja atletų klubo ir tautinių
šokių grupės veikloje, bet kitose
organizacijose jų beveik nėra,
tad ir Lietuvių namų administ
racijoje nedalyvauja. Norėtųsi
kaltinti tėvus neišmokusius
mylėti Lietuvą ir visa kas lietu
viška, bet būtų netikslu, nes
jaunuoliai, nuėję į aukštesnes
mokyklas, tos aplinkos pagau
nami ir dingsta asimiliacijos ka
tile. Kiti dar kalba lietuviškai,
bet lietuviškoje veikloje nedaly
vauja. Šiuo požiūriu Lietuvių
namų ateities perspektyvos
nepavydėtinos.
Kokios Lietuvių namų per
spektyvos vietos ir aplinkos at
žvilgiu? š i apylinkė, buvusi
lietuvių centru nuo šio šimtme
čio pradžios, nuo maždaug sep
tinto dešimtmečio pradėjo keis
tis. Lietuviai, čia gimę ir nau
jai atvykę, traukėsi į priemies
čius, o į jų vietas slinko iš kai
myninių valstijų vadinami „kal
niečiai" ir kitų rasių žmonės.
Taip gyventojų sudėtis pasikei
tė, apylinkė pasidarė nesaugi, iš
užmiesčių atvažiavusiems sun
k i a u surasti vietas mašinų pa
statymui. Lietuvių lankymasis
į kultūrinius renginius labai su
mažėjo. Siūloma namus parduo
ti ir statyti užmiestyje, pato
gesnėje vietoje. Apie tai valdy
boje i r direktorių taryboje j a u
buvo kalbėta, bet niekas apie
šią vietą dar nesiteiravo, o
siūloma prekė yra pigi.
Kokios šių namų išlaikymo
perspektyvos dar bent 10 metų?
Praeityje pagrindinės pajamos
būdavo iš baro, salių nuomos ir
žaidimo stalų. Pažiūrėjus į keletos praėjusių metų apyskaitas,
pastebime, kad pajamos iš tų
pagrindinių patarnavimų labai
sumažėjo ir susidaro maždaug
8-10,000 dol. metinis trūkumas.
Kaip tuos trūkumus padengti?
Čia ir yra valdybos ir vedėjų
g a l v o s ū k i s . P e r n a i vedėja
Aldona Budienė su savanorėmis
ruošė pietus penktadieniais ir
kitomis įvairiomis progomis.
Ypač populiarūs jų gaminti
cepelinai ir pačių gamintos
lietuviškos dešros. Dar pridėjus
kiekvienais metais ruošiamų
festivalių pelną, su kaupu pa
dengiame tą trūkumą. Prade
dant 1992 metais Lietuvių na
mų valdybos ir kitų direktorių
ruošiamos siuntos į Lietuvą
Sugrįžęs, kaip karo veteranas,
lankė Clevelando valstybinį
u n i v e r s i t e t ą . Vedęs J u d i t ą
Bround, užaugino keturių vaikų
šeimą Joną, Juozą, Debbie ir
Daną. Trys vaikai jau baigė
universitetus, tik jauniausiai
liko vieneri mokslo metai.
Arėjas priklausė „Pilėnų"
skautų tuntui. Statant Lietuvių
n a m u s Clevelande, įsijungė į
į v a i r i u s statybos d a r b u s .
Pasiliko liūdesy: motina Joana,
sesuo dr. Giedrė Matienė su
šeima, giminės ir artimieji.
V.R.

tremtiniams paremti. Į tas siun
tas priimamos ir šalpos dėžės
giminėms bei pažįstamiems ir
mokslo įstaigoms už kurias ima
mas nustatytas mokestis per
siuntimo išlaidų padengimui, o
likęs pelnas skiriamas Lietuvių
namams. Šis nelengvas darbas
atliekamas vien pasišventusių
savanorių. Pernai atlikta daug
remonto darbų su savanoriais ir
samdomais darbininkais.
Pirmininkas kritikams pa
siūlė ateiti į direktorių tarybą
ir valdybą, padirbėti bent metus
ir tie neaiškumai savaime pra
nyks. Žodžiais kitus įtikinti ir
pakeisti jų nepagrįstus užmetinėjimus yra beprasmiška.
Baigdamas savo pranešimą,
dėkojo direktorių tarybai, valdy
bos nariams, namų vedėjai už
darnų bendradarbiavimą ir
visiems savanoriams prisidėju
siems prie šių namų išlaikymo.
Revizijos komisijos pranešimą
p e r s k a i t ė jos p i r m i n i n k a s
Albinas Prasčiūnas. Prekių sto
vis sutinka su pirkimo do
kumentais ir kasos piniginiu
atsiskaitymu. Finansinis atsi
skaitymas vedamas gerai.
Trūkumų nerasta.
Vedėja Aldona Budienė, po 17
metų darbo Lietuvių namuose,
išeinanti į pensiją, dėkojo vi
soms virtuvės pagalbininkėmssavanorėms ir kitiems padėju
siems jos sunkiose pareigose.
Vasario antrą penktadienį
įvyko direktorių tarybos susi
rinkimas, kurio metu pernykš
čių metų valdyba išrinkta vie
neriems metams, atsistatydino.
Naujos valdybos rinkimams
pravesti pakviestas garbės
direktorius Vytautas Dūlys,
kuris pasirinko dvi sekretores:
Eleną Okienę ir Juliją Banienę.
Buvusios valdybos pirmininkas
Jonas Kardokas ir vicepirmi
ninkė Elena Okienė nesutiko
kandidatuoti.
Pirmininku
sutiko kandidatuoti Jonas
Gužauskas, o vicepirmininke
Nomeda Šilgalienė. Neatsira
dus daugiau kandidatų, juodu
buvo išrinkti. Finansų sekreto
riumi pasiliko Algis Veliuona,
kasininku — Kęstutis Česonis —
abu be konkurencijos. Sekreto
riaus vietai buvo dvi kandida
tės: iš senosios valdybos Flo
rence Bauer ir Birutė Mikužienė. Balsų dauguma perrinkta
Florence Bauer.
Vedėjai Aldonai Budienei išei
nant į užtarnautą poilsį — pen
siją, nauju vedėju sutiko dirbti
jaunas, energingas vyras Pau
lius Patlaba. Pradėjo su Aldona
Budienė dirbti nuo sausio mėn.
2 dienos. 1996 vasario 15 dieną
po darbo grįžęs į namus, lip
damas laiptais žemyn, krito ir
mirtinai susižeidė. Pagulėjęs
ligoninėj be sąmonės 4 dienas
mirė. Liko 86 metų tėvas Juozas
Patlaba ir sesuo Marytė. Lietu
vių namai neteko darbštaus,
daug žadėjusio darbininko ir
lietuvio. Tebūnie Tau, mielas
Pauliau, lengva šios šalies
žemė! Ilsėkis ramybėje!
J. Kardokas

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavimą, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bus. 312-5854100
FSJ.312-5S5-3W7

PMV31240M907
^

RE/MAX
REALTORS
(312) 596*5959
(708)425-7161

RIMAS L. STANKUS
> Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
> Perkame ir parduodamenamus
• Apartmentus ir žeme
1
Pensininkams nuolaida

OLSICKtCCMC.
llllStiUStratt
prtw*

PARUASTONKAS
""te* • Bus. 701257.7100
Į & f t f o P l te. 708.969.3732
NAUJAS PIRKINYS LEMONTE!
(Arti Lemonto Lietuvių centro)

KMttClK KAITOS*
7922 S. PuiaaU Rd.
i a U . 43*SS.AithtsAve.

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jai norito parduoti ar pirkti namus,
krsspMtssįDaSiueiMayar.JIproNiiinmlii. sažininoeJ ir
patarnaus. Įkainavimas veltui

Z i W . WSfM St>. LSejMfK

..Open House" — atidaryta apžiūrėjimu.
Sį sekmadienį, kove 24 d., 1-4 V - P D .
Soaring staircase to krft overtooks for
mai living/dining rms Huge sunken
fam. rm. w/tireplace. Master suite
w/cathedrai ceikrtgs. waHnn d — t bath
& separate shonrer, 3 bdrms. den, 2V?
baths. fuii bsmt, 3 car garage, skyfites,
airy mutti-level deck, overstzed lot
w/panoramic view! $291.000.
Atvažiuokite! Apžiūrėkite!
Informacijai kreipkitės į:
7SS-2SS-M17

MISCELLANEOUS

IL'IKTROI
(VUNMAI — PATAISYMAI
Turki CNcagos miesto letcBmą Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77B-3313
K1AUPMVS PUMPUTIS

FOR RENT
P a t o apt for rent Utilities & appliances inckJ.; laundry facilities.
Vic. Francisco & 71 St.
CM. 70t-f71-43M

FOR RENT
Oak Lawn. IL, large apt.
Available May 1st.
CaH 700-423-1347
Gražus 3 kamb.
baldais. $10 į dieną.
TM. 312-471-0311

su

HELP VVANTED
RatfcsHngs moteris prižiūrėti 10

AUTOMOBILIO, NAMŲ. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapotts ir OH. Mgr.
Aukse S. Kane kalba lietuviška.
FRANKZAPOUS
3206V, Weat9Sth Street

mėn. berniuką kasdieną nuo 7 v r. iki
6 v.v. Reikia siek tiek anglų kalbos.
Skambinti: 70S-442-447S, Rrvers.de
Klaust Loretos arto* Patty. Kalbėt
angliškai.

TeL(7M)424-SS54
(312)S»1-MS4

J K S CONSTRUCTtON
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 700-Mft-MM.

Your ticket
to a secure
retirement.

MOVIMO—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas
prieinamomis kainomis,
.. jums patogiu laiku. Draudimas
garatuotas. Kreiptis:
Gediminas: t a t 312-925-4331

ŽEMAITĖ AMERIKOJE
DAUA NOREIKAITE KUCtNIENI, PM.D.
Julijos Žemartes-Žymantienes lankymasis šiapus Atlanto,
1916-1921 matais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma,
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais
laiškais ir grožines literatūros palikimu Amerikoje, žvelgiama
į Žemaite kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p irmąją
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynes ilgėsi, kalbos
dezintegraciją, bet 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
1.7S dol.

LAIŠKAI
LAIKAS SUSIPRASTI IR
SUPRASTI
Skaitau „Drauge" vedamuo
sius reguliariai ir daugiausia
sutinku su jų mintimis. Aš ypač
noriu paremti logiškas redakto
rės išvadas straipsnyje „Kada
baigsis viskas man era?" (š.m.
vasario 28 d.). Tas straipsnis
turėtų būti perspausdintas ir
kuo plačiau paskleistas Lie
tuvos spaudoje, jeigu tai yra
įmanoma.
Straipsnio mintys gilios ir
labai protingos. įdomu, ar Lie
tuvos politinių partijų vadovai
(Tėvynės sąjunga, Krikščionys
demokratai, centristai ir kiti.
Lietuvai gero norintieji žmonės)
tai žino?
Be tikslios programos ateičiai
ir be masinio piliečių pasitikė
jimo, dar tebeegzistuojant „vis
kas man erai", politinė nuotai
ka — gili apatija — nepasikeis
ir kitų vadovų žmonės neiš
rinks. Ko gero pasiliks sena val
džia.
Atėjo jau laikas, kad politiniai
vadovai ateitų i protą, t.y., jei
gu jie tokį turėjo ar dar turi.
Svarbu, kad jie galų gale susi
prastų nesiremti vien praeities
kritikavimu. Be ateities žiburio
nėra laimėjimo ir nebus.
Alfonsas Kisielius, MD
Sidney, OH
DĖMESIO LIETUVIŲ
FONDUI
Išeivijos organizacijos, globo
jančios Lietuvos našlaičius vis
auga. Našlaičių skaičius irgi
auga diena iš dienos. Be vietinių
vaikų didelis skaičius atvyksta
iš įvairių buvusios sovietijos
sričių. Atvykėlių būtų dar dau
giau, jeigu jie žinotų, kad
Lietuva juos priglaus. Atvyku
sių našlaičių padėtis „svetima
me krašte", nors ir tėvų žemėje,
yra nepalyginamai sunkesnė,
nes jie yra dvigubi našlaičiai, be
tėvų ir be tėvynės. Tokia padėtis
egzistavo tik komunistinėje san
tvarkoje, kolchoziniame laiko
tarpyje, kai visokių tautybių
milijonai vaikų, blaškėsi sovietų
teritorijose, be globos. Dabar
žinome, kas išaugo iš tos kartos.
Liūdna, bet mažesnėje skalėje
Lietuvos vaikai yra panašioje
padėtyje. Tokiai padėčiai niekas
negali likti abejingas, ypač
išeivija. Lietuvos ir išeivių
laukia didelis darbas: priglausti
tuos vaikus, jeigu ne prie tėvų,
tai bent prie lietuviškos ben
druomenės.
Čikagos našlaičių globos orga
nizacijos deda visas pastangas
išgelbėti tuos nelaiminguosius
nuo tikros pražūties. Šios
organizacijos jai yra išdirbusios
tinklus Lietuvoje, tad pašalpa
vaikus pasiekia. Organizacijos
yra dėkingos išeivijai, įvairiais
būdais prisidedančiai prie šio
kilnaus darbo. Tačiau organiza
cijų veikla riboja finansiniai
trūkumai.

Lietuvių fondo vadovybė yra
skatinama atkreipti daugiau
dėmesio į vaikų padėtį Lietuvo
je, jų išmokslinimą, kaip tai
daro išeivijoje. Skirtumas yra
tas, kad dabartinė išeivija, kad
ir ne visur, turėtų sugebėti
išlaikyti lietuviškas mokyklas
ir darželius, kaip tai darėme po
atvykimo Amerikon ir ypač kai
jų j a u daug mažiau.
Visos kitos organizacijos:
opera, radijo laidos, spauda turi
būti išlaikomos pačių klausyto
jų ar skaitytojų. Jų rėmimas
primena sovietinę santvarka,
priešingą laisvai visuomenei, ir
a t i m a atsakomybe nuo skaity
tojų ir klausytojų.
Lietuvių fondo finansinės
galimybės yra ribotos, tačiau
keli tūkstančiai, nukreipti nuo
mūsų nereikšmingų vietinių
renginių ir panaudoti Lietuvos
vaikų globai, atneštų daug ver
tingesnius rezultatus, padėtų
išauginti taip reikalingą naują
kartą.
Kad paskatintų išeivijos jau
ną kartą įsitraukti į Lietuvos
atstatymą, stipendijos turėtų
būti skiriamos tik studijuojan
tiems Lietuvoje, o ne Illinois
universitete lituanistiką. LF,
aišku, negali susilyginti su
Soroso fondu, kurio pagalba
nemažai mūsiškių studentų
naudojasi.
Tegu LF šūkis ateinantiems
metams skamba: „Gelbėkime
Lietuvos našlaičius!"
Dr. Edmundas R i n g u s
Evergreen Park, IL
PLB SEIMAS LIETUVOJE
„Pasaulio lietuvyje", kurį ten
k a laikyti Pasaulio lietuvių
bendruomenės valdybos oficio
zu, 1996 m. sausio mėn.numery
je paskelbus, kad PLB seimas
bus Lietuvoje 1996 metais,
„Drauge" pasirodė skaitytojų
nuomonės, kad toks sprendimas
ir seimo ruošimas Lietuvoje ne
pasitarnauja Lietuvos nepri
klausomybės bei demokratijos
stiprinimui. Kai kam PLB IX
seimo ruošimas Lietuvoje 1996
m., kurie yra ir Lietuvos Res
publikos seimo rinkiminiai me
tai, yra labai aiški p a r a m a
išsilaikyti valdančiai LDDP
savo pozicijose dabar ir ateityje.
Manoma, kad dabartinės „bol
ševikinės" valdžios Lietuvoje
n o r a s padengti kelionės ir
p r a g y v e n i m o i š l a i d a s PLB
seimo atstovams iš buvusių
Sovietų Sąjungos kraštų jau
parodo LDDP pastangas įtaigoti
ir patį PLB seimą.
Vargu, ar kas galėtų surasti
tinkamesnę vietą PLB seimo
suvažiavimui, kaip Lietuva.
Būdama nepriklausoma valsty
bė, dėl ko mes „kariavome" 50
metų išeivijoje, Lietuva yra
tinkamiausia vieta viso pasau
lio lietuvių a t s t o v ų suva
žiavimui. Ar PLB seimo ruoši
mas Vilniuje pasitarnaus LDDP
pareigūnams Lietuvos Respub
likos seimo
rinkiminiais
metais? Ar dabartinės Lietuvos
valdžios daline parama keletai
PLB seimo atstovų jau yra viso

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 22 d.
Punske arba Seinuose. JAV LB kriminalinės bylos pabaiga".
ir Lenkijos LB valdybų pir Ačiū J. Lenktaičiui už painformininkai p r i t a r i a šiam pa mavimą lietuvių visuomenės
siūlymui.
apie nuteisimą asmens, sužlugTikėkime, pasiūlymas bus diiusio Lietuvių kredito uniją —
priimtas, sudarytos galimybės į „Kasą". Daugelis patikėjo i
ten nuvykti, talkinti Lenkijos skelbiamą gražbylystę, kad
reikia dėti pinigus į lietuviu
okupuotiems lietuviams.
vadovaujamą
taupymo įstaigą.
Nemažiau svarbu talkinti, pa
gelbėti okupuotiems lietuviams Užuot deję sunkiai uždirbtus
Prūsų žemėse, Karaliaučiaus pinigus į jau veikiančias taupy
'Tvankstės) srityje. Lauktina, mo įstaigas, daugelis pasirinko
būtų kilnu, naudinga Lietuvių „Kasą". Tuomi buvo išreikštas
Bendruomenei ar kuriai kitai pasitikėjimas organizatoriams.
lietuvių organizacijai, organiza
Būdavo m e t i n i a i susirin
cijoms pravesti suvažiavimą, kimai, atvažiuodavo vyriausi
suvažiavimus Karaliaučiuje, su „Kasos" administratoriai ir
sipažinti su Rusijos okupuotų kalbėdavo pagirų kalbas, o jau
Prūsų kraštu, aplankyti vieti tuo metu „Kasoje" atsirado
nius lietuvių veikėjus, mokyk nenormalumų. Tik man neaiš
las, bažnyčias, nuo seno žinomas ku, ką darė įvairūs patarėjai,
lietuviškas
ar
p r ū s i š k a s visuomenės veikėjai, kurie
vietoves, paminklus. Manytina. turėjo p r i ž i ū r ė t i ..Kasos"
įvairiopai talkintų tos srities administravimą' > Ar ir jie taip
JAV pedagogai, vadovavę A.P.P.L.E. kursams praėjusią vasarą Kėdainiuose.
lietuviškumu besirūpinančios pat buvo užliūliuoti gražiomis
PLB seimo pajungimas LDDP tikrai buvo „balsas, tyruose sektina pavyzdį davė Amerikos l i e t u v i š k o s
o r g a n i z a c i j o s , išvykomis į Florida?
politikos interesams? O gal šaukiantis". Ne veltui mes dai žydų susiorganizavimą. įtako veiklūs asmenys, kurių adresus
Vienas asmuo atsisėdo į kalė
atvirkščiai, PLB seimo ruoši navom, giedojom ir meldėmės, jant Amerikos valdžią, kad suteiktų Mažosios Lietuvos
prie
mas Lietuvoje labiau sustiprins kartodami Brazdžioni. o visuo kasmet milijardai dolerių būtų reikalais dirbančios grupuotės, jimą, o kur kiti. prisidėję
9
dabartinę opoziciją ir jos balsuo se Vasario 16-tosios minėji nukreipti Izraeliui. Skatino veikėjai. Tokiems suvažiavi „Kasos" sužlugimo Lietuvių
tojus ateinančiuose rinkimuose. muose, be Lietuvos himno ir Amerikos juoduosius taip pat mams talkintų ir lietuviška vardui buvo uždėta juoda dėme.
Ši galimybė daug didesnė už pa Maironio „Lietuva brangi", gerai susiorganizuoti, kad su s p a u d a , l i e t u v i š k a visuo Tik per J. Lenktaičio laiks nuo
laiko suteiktą informaciją lietu
ramą LDDP.
neapsieidavome ir be Brazdžio laiku galėtų užtikrinti Ameri mene.
viška
visuomene sužinodavo
Rinkiminiais metais Lietuvo nio.
kos paramą Afrikos kraštams.
Algirdas Gustaitis apie bylos eigą.
je opozicijai reikalinga talka iš
Viena mano sovietiniuose Kalbėtojas kritiškai pasisakė
Los Angeles, CA
Kaltinamasis atsėdės dalį
viso pasaulio lietuvių ir tų Pa kalėjimuose ir sunkiųjų darbų apie Amerikos švietimo siste
bausmės
kalėjime, bet tas nepa
saulio lietuvių bendruomenės lageriuose kančią išvargusi mą. Paminėjo, kad viename ap
AČIŪ
UŽ
INFORMAVIMĄ
naikins
padarytos didžiules
narių, seime visus atstovaujan giminaitė pasakojo, kad lietuvės klausinėjime 50'/; nežinojo, kas
skriaudos ir negarbės lietuvių
čių. Jau vien PLB seimo ruoši kalinės vakarais kartu mels yra Bob Dole ir kad tame pačia
Atkreiptinas lietuvių dėmesys vardui.
mas Lietuvoje labai stiprina davosi (parvaromos po darbų i me apklausinėjime šiek tiek
į
Jono Lenktaičio straipsnį
Antanas Paužuolis
tenykščių lietuvių viltį, dėl lagerį), deklamuodamos Braz daugiau buvo girdėję apie Nevvt
„Draugo",
Nr. 45, „Vebeliūno
Chicago, IL
šviesesnio rytojaus. Jis sustip džionį. Jis buvo jų paguoda, Gingrieh. Tuoj po to kėlė klau
rins pareigą dalyvauti rinki šalia „Tėve mūsų" ir ..Sveika simą: „Kiek Amerijoje žino kur
muose ir išrinkti tinkamus Lie Marija".
->
yra Estrj'a. kiek žino kur yra
tuvos Respublikos se ; nio narius,
Argi nuostabu, kad kolabo Latvija, kiek žino kur yra
ateinančius tarnauti tautai ir rantai nekentė. Poeto. Nekentė, Lietuva. ' kiek žino kur yra
valstybei.
nes žinojo, kad ji myli Tauta. Čečėnija''" Pridėjo, kad tokį
Kai kas turėjo baimės ir dėl
Ar kada atsiprašė Mieželaitis klausimą išgirdusieji į klausėją
Mokslo ir kūrybos simpoziumų už eilėraščio- ,,Per pasauli dažniausiai žiūri, kaip iš kitos
ruošimo Lietuvoje, kad ir jie keliauja žmogus" siaubinga planetos atkeliavusį...
pasitarnaus esamos valdžios sudarkymą? Niekur neteko nei
Man čia berašant, skambina
1996 m. kovo 11d. mirė mūsų mielas Draugas. Jo palai
pozicijų s t i p r i n i m u i . Deja, skaityti, nei gjrdėti...
žmona. Sakau, kad rašau laiš
kai
bus palaidoti Lietuvoje.
paskutinio simpoziumo plenari
Tą palaimingą kovo 10 d., kelį ..Draugui" apie Louis Far
Dėkojame kun. Saulaičiui nuoširdžiai aukojusiam sv.
nėse sesijose dabartinė valdžia sekmadienį klausėm Poeto, taip
rakhan Ji gi ir klausia: ,,Kas
Mišias.
gavo daug „pylos", o ne „sus skambiai ir aiškiai savo kūrybą
yra ta* Louis F a r r a k h a n ? "
Ačiū karsto nešėjams, draugams ir pažįstamiems gausiai
tiprinimo".
skaitančio, žiūrėjom j vaikučius.
dalyvavusiems laidotuvių apeigose. Gili padėka visiems už
Manau, kad PLB uždavinys „Meškiuką Rudnosiuka" vaidi
R o m u a l d a s Kriaučiūnas
išreikštas užuojautas, gėles ir aukas vaiku šalpos
yra jungtis su visa tauta, ben nančius... Ir kaip linksmai
..;
Lansing. MI
organizacijoms.
drauti su ja, padėti jai vals mažyliai, rateliu eidami, apie
Liūdintys: Josephine Miller ir draugai.
tybiniuose ir gerovės atstatymo du gaidelius lietuviškai dai
reikaluose, renkant naują seimą navo...
AR ĮVYKS AMERIKOS
ir prezidentą. Prie to prisidė
Ačiū poetui B. Brazdžioniui, LIETUVIU SUVAŽIAVIMAS
sime ir mes per savo atstovus, kad tebėra su. mumis, kad va
KARALIAUČIUJE
vykstančius į PLB seimą Lie saromis galima su juo susitikti
A.tA.
tuvoje, jei šis seimas bus prieš Lietuvoje, ačiū, kad jis vienin
..Nepriklausoma Lietuva" nr
Lietuvos seimo rinkimus.
telis nepriėmė jokių ordinu ir 4. 1996 vasario 20 d. laidoje, pir
BRONIUI ANICETUI PALIULIUI
Bronius Juodelis medalių, taip dosniai, beveik mame puslapyje paskelbė džiu
Willowbrook, IL saujomis, dabartinės valdžios gia naujieną: Kanados Lietuviu
m i r u s , jo brolį JUOZĄ PALIULĮ, širdingai užjaučia
žarstomu, kam verta ir kam ne. Bendruomenė valdybos pasėdy
d a i n o s draugai.
PADĖKA POETUI
Emilija J. Valantinienė je suredaguotu laišku Pasaulio
BRAZDŽIONIUI
„ S i e t y n o " v a d o v a s ir dainininkai
Chicago. IL Lietuviu Bendruomenes valdy
bai pasiuntė prašymą PLB
Koks džiaugsmas ir graudulys
Seimo s u v a ž i a v i m ą š a u k t i
LOUIS FARRAKHAN
buvo apėmęs, kai kovo 10 d.
PAMINĖJO LIETUVA
„Saulutės" ruoštoje „Popietėje
su Bernardu Brazdžioniu" galė
Besukinėdninas televizijos
jome pamatyti, išgirsti ir pa stotis, labai netikėtai įsijungiau
bendrauti su mūsų Poetu, kurį, C-Span tinklą, kur buvo tran
atsimenu. Bostone linksmos at sliuojama Louis Farrakhan kal
minties ..peklininkas". humo ba, pasakyta kovo 14 dieną,
Savmgs and Loan Association
ristas Antanas Gustaitis ,,Pra- berods, Washingtone. Far
našėliu" vadindavo.
rakhan yra juodųjų muhametoMums. ano meto tėvynės il ni) (Nation oi Islam) vadas
gesio kankinamiems, papras Amerikoje. Labai neseniai jis
Indėliai iki $100.000.00
tiems žmonėms B. Brazdžionis lankėsi muhametonų kraštuose
ir, ten būdamas, kritiškai pasi
Apdrausti Federalinės valdžios
sakė prieš Amerikos užsienio
politiką. Už tai gavo ..pylos"
BRIGHTON PARK
MAROUETTE PARK
tiek iš JAV valstybės depart
mento. tiek ir iš liberaliosios
4040 ARCHER AVENUE
2 5 6 7 VVEST 69th STREET
spaudos. Tačiau, anot jo, pagrin
(1-312) 254-4470
(1-312)925-7400
dinis jo kelionės tikslas buvo
BRIDGEVIEVV
muhametonų vienijimas. Jo kai
8929 S HARLEM AVE
ha. kurios tik paskutines 20
(708) 598 9400
minučių teko girdėti, buvo
pasakyta ..National Newspaper
Publishers Asseeiation" banke
te. Iš publikos veidų ir kai kuriu
LEN0ER
užuominų pačioje kalboje spėju.
kad ši organizacija apjungia
leidėjus laikraščiu, taikomu
Amerikos juodiesiems

PADĖKA
A.tA.
VLADAS RAŠČIAUSKAS
RASK

• '

fcflmidlcind Padarai
75 metus aptarnauja lietuvius

ESEE

Vasario 16 gimnazijos choras dainuoja Vasario 16 tosios minėjime M i u t < • rif« )rl«Vokietijos LB valdyba, dalyvavo prr 600 žmonių
Suoti

Min<-|ini.j n:.

M. S m i t u i "

N'oriu paminėti pora jo kalbos
minčių. Publikoje sėdinčius
leidėjus prašė niekada daugiau
nenaudoti žodžio .,mažuma
i ...Minority"'. kalbant apie
juoduosius, nes. jo teigimu,
pasaulinėje skalėje, juodieji,
palyginus su baltaisiais, sudaro
dauguma 111 santykiu. Kaip

DON T SPEND II A l t

Sfek

SAVE SOME AT

MUTUAL ?c<teutt

SAVINGS

AND l O A N A.,SCX IATION
w^no«rtor.

221 ? W CERMAKROAD* CHICAGO. NHMOIS 60608

PHON* (312| 1477747

Ateikite į „ D r a u g o " koncer Č I K A G O S L I E T U V A I T Ė
tą: šį šeštadienį, kovo 23 d., 6:30
JAV DIPLOMATINĖJE
vai. vak., Jaunimo centre. Pro
TARNYBOJE
gramą atliks „Gintaro" jaunimo
ansamblis iš Toronto. Būtų la
Nedaug turime lietuvių
bai malonu Jus visus susitikti! kilmės žmonių, kurie priklausy
tų JAV diplomatinei tarnybai.
Pranešame skaitytojams,
Visi — iki vieno — kviečiami
Religinės m u z i k o s k o n c e r  Čia norime supažindinti su
j dienraščio ..Draugo" koncertą, kad šį šeštadienį, kovo 23 d., t a s ruošiamas Verbų sekmadie
viena iš šios tarnybos narių kuris bus jau šį šeštadienį, 6:30 „Draugo" kultūrinis priedas dėl nį, kovo 31 d., 2 vai. p.p., Švč.
Čikagoje gimusia bei augusią
vai. vak.. Jaunimo centro didžio susidėjusių aplinkybių neišeis. M. Marijos Gimimo parapijos
lietuvaite, Rūta Dainauskaite.
joje salėje. Džiaugiamės, kad or
bažnyčioje.
Programą
atliks
pa
Ji yra dukra dr. Jono Rimvydo
Dr. P e t r a s i r A l d o n a Ragu
ganizacijos suteikė „Draugui"
rapijos
choras,
vadovaujamas
Dainausko ir Virginijos Jūratės
pirmenybe ir atsisakė *kaip ga čiai iš Marąuette Parko, mielai muz. Antano Lino, solistai —
E l v i k y t ė s , t a č i a u diplomą
sutiko
globoti
porą
svečių
meni
lima matyti iš to paties „Drau
Margarita Momkienė, Genovai tiniam darbui pasirinkusi savo
ninkų,
iš
Kauno
Muzikinio
teat
go" skelbimu' ruošti savo ren
tė Mažeikienė, Vaclovas Mom motinos mergautinę pavardę ir
ginius kovo 23 d., kad „nepakiš- ro atvykstančių įsijungti į „Jū kus, instrumentalistai — Linda
y r a žinoma k a i p R ū t a D.
tų kojos savo dienraščiui, kuris ratės ir Kastyčio" pastatymus, Veleckytė, Rima Polikaitytė,
EI vikis. Nors jos tėvai anksčiau
jų renginius mielai garsina, o balandžio 20-21 d. Mortono Ričardas Šokas. Visus kviečia
irgi
kiek daugiau yra pasireiškę
paskui spausdina aprašymus. aukštesniosios mokyklos audi koncerte dalyvauti parapijos
lietuviškoje
veikloje, bet joje ir
Tačiau te nelabai užtenka. torijoje. Cicero priemiestyje. Tai klebonas kun. Jonas Kuzinskas.
šiandien
dar
labai veiklus, jau
Svarbu, kad Jaunimo centro jau nebe pirmas kartas, kai dr.
90
metų
slenkstį
peržengęs, jos
sale būtų sausakimšai užpildyta P e t r a s R a s u t i s i r Aldona
senelis, istorikas, knygų auto
Rasučiai
atveria
savo
vaišingus
ir rengėjų sunkus darbas nenu
Sol. B i r u t ė S o d a i t y t ė , Kau
rius Jonas Damauskas.
eitų vėjais, o „Draugui" iš to namus operos talkininkams iš no Muzikiniame teatre dainuo
Poetas Bernardas Brazdžionis su jo kūryba deklamavusiomis lis kaires) Dalia Sokiene ir Audre
Rūta pradžioje gavo įvairų
Lietuvos.
būtų graži parama. Antra ver
ja įvairias operų bei operečių
Budryte.
Popietė su poetu įvyko kovo 10 d Jaunimo centre
tus, Į Čikagą atvyksta mieli
partijas, o su koncertais dažnai išsilavinimą ir turi du moksli
Nuotr. Jono Tamulaicio
J u o z a s i r A n t a n i n a Vasiusvečiai iš Toronto, jaunimo an
aplanko Estiją, Bulgariją, Vo nius laipsnius: baigė politinius
kevičiai mielai sutiko atverti
čiai t u r ė t ų malonią progą
samblio ..Gintaras" šokėjai ir
kietiją, Rusiją, Gudiją ir Pran mokslus ir teisę. Vienerius '
KONCERTUOS
savo vaišingus namus porai
metus
ji
dar
studijavo
prancūzų
f
pabendrauti gražioje aplinkoje,
dainininkai. Neapvilkime jų
cūziją. J i atliks motinos partiją
„LELIUMAI"
svečių menininkų iš Kauno
pasivaišinti lietuviškais patie
tuščių kėdžių eilėmis. Ateikite
„Jūratės ir Kastyčio" operos kalbą ir kultūrą Sorbonos uni
muzikinio teatro, kurie at
versitete, Prancūzijoje. Kurį
„Leliumai" — mišrus choras kalais, išbandyti savo laimę.
; koncertą. Bus automobiliams
spektaklyje balandžio 21 d.
PATIKSLINAMA
vyksta talkinti „Jūratės ir Kas
laiką Rūta, kaip užsienio preky
iš Kauno — atvyksta į JAV ba Apsilankydami paremsite Lie
ir žmonėms apsauga.
K
O
R
E
S
P
O
N
D
E
N
C
I
J
A
I
Š
tyčio" operos pastatymuose.
Lietuvių m o t e r ų k a t a l i k i ų bos teisės žinovė, dirbo advoka
landžio 10 d. Jie koncertuos tuvos našlaičius, tremtinius ir
P H O E N I X , AZ.
V a c l o v a s M o m k u s , daug Paminėtina, kad J. A. Vasiu- f e d e r a c i j o s Čikagos k l u b a s te San Francisco mieste, Kali
keliose JAV ir Kanados vie kitus, žiauraus likimo labiau
metų dainuojąs mūsų Operoje, kevičiai yra nuolatiniai Jau ruošia tradicinį a b i t u r i e n t ų fornijoje.
tovėse, balandžio 24 d., trečia siai nuskriaustus, ypač šiuo
Viktorijos
Zakarienės
straips
atlikdamas įvairiose operose nimo centro rėmėjai, Čikagos pokylį gegužės 5 d. Condesa Del
Vėliau nusprendė pamėginti nyje „Vasario 16-ji", išspausdin dienį, duos koncertą Kultūros sunkiu laiku. Kviečiami at
solo partijas, šiemet „Jūratės ir lituanistinės mokyklos dosnūs Mar salėje. Abiturientai ra diplomatinį darbą. Atrankos tame „Draugo" kovo 1 d. laido Židinyje, Brooklyne. Koncertą silankyti atostogautojai ir visi
Kastyčio" operoje dainuos tėvo bičiuliai, o taip pat savo buvu ginami skubiai registruotis pas keliu pateko JAV Valstybės je, pasitaikė korektūros klaida. rengia „Laisvės žiburio" radijas. iš arti bei toli.
partiją. Be dainavimo jis dažnai sios Sintautų parapijos gera Viją Paulienę.
departamento mokyklon, kur Autorei telefonu prašant netiks Atvyksta 49 dainininkai. Chorą
A- Biliūnienė
neatsisako pareigų Lietuvių dariai.
yra ruošiami diplomatinės tar lumą pataisyti, atrodo, telkinių į JAV pakvietė viena Buffalo
Gėlių daigų p a r d a v i m ą ir šį
operos valdybose, vadovauda
nybos žmonės. Sią mokyklą ji redaktorei jos tiksliai nesupra muzikos organizacija. „Leliu
ĮSIGYDAMI O L I M P I N I U S
pavasarį
vykdo „Nerijos" j ū r ų
V y t a u t a s i r E milija Kutkai,
mas mecenatų ir rėmėjų reika
sėkmingai baigė ir 3 metus tus, kovo 14 d. „Iš arti ir toli" mai" yra aukšto muzikinio ly
MARŠKINĖLIUS,
skaučių
tuntas,
telkdamas
lėšas
Dearborn,
Hts.
MI.
Draugo
fon
lams ir visur, kur tik reikia,
praleido tolimojoje Australijoje, išspausdintame patikslinime gio choras, laimėjęs nemažai
PAREMSITE LIETUVOS
skautiško
jaunimo
veiklai
rem
do
g
a
r
b
ė
s
nariai,
pavasario
va
n u o š i r d ž i a i dirba, k a d t i k
Canberros mieste". Šių metų pra pakartota t a pati klaida. Atsi tarptautinių premijų ir labai
K R E P Š I N I O RINKTINE
jaus proga atsiuntė $200, prie ti. Gėlių sąrašai ir užsakymų džioje ji gavo kitą paskyrimą —
išsilaikytų mūsų opera.
palankiai
v
e
r
t
i
n
a
m
a
s
JAV
prašome
ir
ištisai
perspausdina
ankstyvesnių įnašų 1,000.00, lapai gaunami Lietuvių centro šį kartą Europon, visai netoli
me V. Zakarienės straipsnio pir muzikinio pasaulio.
Lietuvos olimpinė krepšinio
Lemonte raštinėje, arba krei
S a u l i a u s Gylio vadovau minėdami auksini vedybų jubi
savo tėvų gimtinės. Vasario mąjį skirsnelį, kaip jos rankraš
rinktinė
šią vasarą Atlantoje
piantis
į
Virginiją
Rimeikienę,
jamas orkestras linksmins visus liejų. Sveikiname su jubiliejumi
mėn. pabaigoje jį pradėjo dirbti tyje parašytas:
vyksiančioje
olimpiadoje (šalia
MEILĖ
O
P
E
R
A
I
tel.
815^85-0822.
(„Skautybės
dalyvius per LMKF Čikagos ir dėkojame už paramą Draugo
konsule vizų reikalams JAV
„Lietuvos
Nepriklausomybės
oficialios
uniformos)
vėl dėvės
kelio"
šio
trečiadienio
laidoje
klubo ruošiamą abiturientų pri fondui.
gen. konsulate Krokuvoje, Len šventė, ruošta LB Arizona apy
Kaunas įsimylėjo Banaičio spalvingais marškinėliais, pa
buvo pateiktas netikslus tel.
statymo pokylį, kuris įvyks ge
kijoje.
;
linkės, vyko vasario 11 d., muziką. Tokia žinia pasiekė našiais, kaip Barcelonos olim
Nr.).
gužės 5 d., Condesa Del M a r Trečiadienį, balandžio 10 d.,
Rūta y r a 33 metų amžiaus, sekmadienį, Sun City mieste. mus iš Lietuvos, kai ten šį piadoje. Komandos kapitonas ir
tarp 6 ir 7 vai. vak., Šv. Kry
pokylių salėje.
x Emile P . L a r r i c ą , Miami, dar savo tėvų žemėje iki šiol Šv. Mišias už Lietuvą Elizabeth mėnesį įvyko „Jūratės ir Kas finansinis rėmėjas Šarūnas
žiaus ligoninės „Outpatient and
FL globoja 3 Lietuvos našlai nėra buvusi. Tačiau dabar, Seton bažnyčioje aukojo arki tyčio" operos premjera. Pub Marčiulionis, kartu su Donn
Physicians" centre, 6084 S. Ar
T ė v ų jėzuitų namai Čikagoje cher bus seminaras apie cukra čius. Pratęsdami globą kitiems gyvendama netoli Lietuvos, ji vyskupas Paulius Marcinkus. lika buvusi labai patenkin Nelson (Phoenix „Šuns" profe
yra ne tik lietuvių religinis ir ligę: jos pavojų, komplikacijas, metams, atsiuntė $450. Dė turės progą su ja palaikyti arti Jam asistavo svečiai iš Čikagos ta, tiesiog sužavėta Banaičio sionalų krepšinio komandos
— kun. Edward Slosarczyk ir kūryba. Dainininkai dainavę vyr. trenerio asistentas ir Lie
kultūrinis centras, bet jie taip simptomus ir pan. Paskaitos kojame! „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų m u s ryšius ir net aplankyti.
Palinkėkime šiai mūsų tautie kun. Vito Mikolaitis, kuris pa gerai, režisūra gyva, daili tuvos olimpinės rinktinės vie
globos" komitetas.
pat ne sykį pagloboja ir svečią, nemokamos.
(sk) tei toliau kilti karjeros laiptais sakė labai gražų, patriotišką ninkės scenovaizdžiai ir kostiu nas trenerių) ruošia dviejų rū
atvykstantį iš toliau į Čikagą.
JAV diplomatinėje tarnyboje. pamokslą. Aukas nešė prof. mai buvę puikūs. Bet, svarbiau šių „T" tipo marškinėlius spor
K. V. Banaičio operos „ J ū r a t ė
x Iš F l o r i d o s i r iš Lietuvos
x Dr. A r n o l d a s G r u s h n y s ,
E. Šulahij Paulius Žygas ir Rima Reklai- sia, patiems atlikėjams ir klau tininkams, o taip pat jų įsigiji
ir K a s t y t i s " pastatymų metu, mes l i n k i m e j u m s geros
Wichita, KS, naujas Lietuvos
tienė, liturginius skaitymus sytojams labai patiko lietu mu besidominčiai visuomenei.
balandžio 20-21 d.. Tėvai jėzui nuotaikos! Ansamblis „Gin
našlaičių globėjas, a t s i u n t ė
tai vėl atvers savo duris sve taras" — penkt. ir šeštd. nuo 10
X lietuvių t a u t i n i ų šokių atliko Viktorija Zakarienė, o viškos dvasios Banaičio muzika. Marškinėlių platinimu rūpinsis
$150 — metinį našlaičio mokes
bažnyčioj giesmes pravedė NanPhoenix „Šuns" prekių pasklei
čiams menininkams iš Kauno vai. vakaro, o sekmd. nuo 4 vai.
tį. Dėkojame! „ L i e t u v o s N a š  š v e n t ė s renginių tvarkaraštis:
cy
Aleksa".
dimo
skyrius. Gautas pelnas bus
Muzikinio teatro, atvykstan p.p. „Club G i n t a r a s " 2548 W.
1996 m. liepos 1 - 7 d., Ulinois
„GAVĖNIOS S K A T I K A I "
laičių g l o b o s " k o m i t e t a s .
skiriamas
Lietuvos olimpinės
tiems ta! Kinti CiKagos lietuviu 69 St., C h i c a g o .
(Kad
būtų
išvengta
nesusipra
(sk) Center patalpose' vyksta lietu
krepšinio
rinktinės
išlaidoms
niK'ra:
timų,
ateityje
prašoma
patiksli
(sk)
Lietuvių katalikų religinė šal
x B r i g h t o n P a r k o L i e t u v i ų vių kultūrinė paroda. Liepos 1
sumažinti, nes, kaip atrodo,
nimus siųsti raštu. Red.).
3
d.,
pietų
pertraukos
metu
Illi
pa yra gavusi prašymų iš Lietu
namų savininkų draugijos
mūsų krepšininkai patys turės
vos, pageidaujant mechaninių
m e t i n i s s u s i r i n k i m a s įvyks nois Center prieangyje i r Daley
rūpintis
savo kelionės išlai
rašymo mašinėlių ir mikrosko
k o v o 2 4 d., s e k m a d i e n i , Plaza (Čikagos miesto centre)
IŠRADINGOS
domis,
o
JAV-se
būtinoms išlai
pų. Norintieji šiuos reikmenis
Nekalto Prasidėjimo parapijos bus tautinių šokių ir dainų pasi
L
I
E
T
U
V
A
I
T
Ė
S
doms
remtis
Šarūno
Marčiu
padovanoti, skambinkit į LKRŠ
mokyklos salėje, 2745 W. 44 St., rodymai. Liepos 4 - 6 d., Hyatt
lionio
dosnumu.
Marškinėlius
Chicago tuoj po 10 v.r. Mišių. Regency O'Hare (Rosemont, IL)
Clevelando dienraštis „The (718) 647-2434
užsisakyti galima, skambinant
viešbučio
patalpose,
vyks
X
Lietuvos katalikiškos mo nemokamu tel. 800-821-7151.
Visus kviečiame atsilankyti. Po
Plain
Dealer"
(kovo
21
d.)
pa
lietuvių tautinių šokių šventės
kyklos, kurių p a s k u t i n i a i s
susirinkimo — vaišes. V a l d y b a .
mugė ir dailės paroda. Penkta skyrė du puslapius ir išspausdi duomenimis yra 23, išgyvena Informacija paimta iš „Atlanta
(sk)
dienį, liepos 5 d„ 8-val. vak., Na- no 8 nuotraukas lietuvaičių su sunkias ekonomines dienas. Journal-Constitution" vasario
x Lietuvos P a r t i z a n ų glo vy Pier Grand Ballroom (Čika kurtoms Pirmosios komunijos Skubiai reikalinga parūpinti 11d. laidoje išspausdinto žurn.
b o s fondui O n a Zilionienė, gos paežeryje) įvyksta susipa suknelėms. Madų skyriaus re priešpiečius n e t u r t i n g i e m s Ailene Voisin straipsnio.
daktorė Janet McCue susidomė
Cleveland. OH, savo vyro a.a. žinimo vakaras. Šeštadienį, lie
jo
šio projekto eiga, atvyko į mokiniams, kurie neatsineša
Juozo Žilionio atminimui, auko pos 6 d., Rosemont Horizon sta
Lietuvių namus, kur buvo Pir jokių priešpiečių į mokyklą. Mo
KVIEČIA „BERŽELIS"
jo $235. L.P.G. fondo komitetas diono patalpose (Rosemont, IL)
kykloje gaunami priešpiečiai
mosios
komunijos
suknelių
pa
reiškia nuoširdžią užuojautą 1 vai. p.p. vyksta X lietuvių tau
jiems yra pagrindinis ir kartais
Hartford „Berželio" tautinių
tinių šokių šventė, kurioje pasi roda. Sukneles sukūrė trys vienintelis kasdieninis valgis,
našlei ir už auką dėkoja.
seserys: Birutė Vedegienė, Vita
šokių
grupė nuoširdžiai visus
rodys
47
lietuvių
tautinių
šokių
(sk)
užtai kai kurie mokiniai norėtų kviečia į metinį koncertą-vakalija
Butkuvienė
ir
Rūta
Degu
grupės iš JAV, Kanados, Pietų
x TRANSPAK
praneša: Amerikos ir Lietuvos. Tą patį tienė. J a u kuris laikas jos rinko lankyti mokyklą visas septynias rą šeštadienį, balandžio 20 d.
„Didžiausių atstumų linijos vakarą įvyksta ir šventės poky įvairias medžiagas, keliauda dienas. Lietuvių katalikų reli Šv. Trejybės parapijos salėje,
Prof 'ir Jonas Račkauskas. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro direktoginė šalpa tęsia savo „Gavėnios
r'j.v -••: d'ikrulfc Rita Vilniuje, po Gedimino IV laipsnio ordino įteikimo š.m. Lietuvoje — iš vakarų j rytus
lis, Hyatt Regency O'Hare vieš mos supirkinėjo mezginius, kas skatikų" vajų, kurio dėka jau Hartford, CT. Koncerto pradžia
vri'Mri'ilfi d prezidentūroje
373 km ir iš šiaurės į pietus 276 bučio Grand Ballroom patalpose pinus ir kitus reikmenis. Dide
7 vai. vak. Prašome bilietus
km — susikerta netoli Kė — 7 vai. vak. — priėmimas, 8 lio dėmesio susilaukė informaci buvo pamaitintas gražus būrys įsigyti ir stalus užsisakyti pas
moksleivių. Norisi ir toliau
x K o r p ! Gaja priešvelykinis dainių. Tai geometrinis Lietu
\ Delikatesų p a r d u o t u v e
vai. vak. — vakarienė. Sekma ja, išsiuntinėta katalikiškoms duoti paramą alkaniesiems, Dalią Dzikienę, tel. 860-521NIDA. 2617 W. 71 St„ Chica susirinkimas įvyks kovo 24 d. vos centras. Didžiausias laiko dienį, liepos 7 d„ 10:30 vai. ryto mokykloms.
6028 arba pas Liną Balsį, tel.
užtat drįstame kreiptis į jus! 203-729-8815.
go. tol. 312-176-7675 siūlo jūsų 1 v. p.p. Ateitininkų namuose, skirtumas Lietuvoje sudaro 23 Švč. M. Marijos Gimimo parapi
Korespondentė buvo sužavėta
velykiniam stalui šiuos mėsos Lemont, IL. Nariai, jų šeimos ir min. 20 s e k " . P i n i g a i , s i u n  jos bažnyčioje ir „Tėviškės" lietuvaičių išradingumu, suma Nepagailėkite „ s k a t i k o " ir
gaminius: rūkytos ir šviežios draugai kviečiami skaitlingai tiniai ir k o m e r c i n ė s siuntos į parapijoje bus aukojamos padė numu ir darbštumu. Aprašė jų nusiųskite jį d a r šiandieną
LKRŠ 351 Highland Blvd.,
L i e t u v ą . Maisto s i u n t i n i a i . kos Mišios. Antradienį, liepos
kiaulienos vyniotinius; ver dalyvauti. V a l d y b a .
asmenini gyvenimą ir paminėjo, Brooklyn. NY 11207. Aukos L I E T U V I Š K Ų J Ų S T U D I J Ų
šienos, antienos ir viščiuko
(sk) T R A N S P A K , 2638 W. 6 9 St., 9 d., 7 vai. vak.. Jaunimo cen kur galima sukneles užsisakyti:
SAVAITĖ
vyniotinius; zrazus; kiaulieną
x „Atviro žodžio f o r u m a s " Chicago, IL, tel. 312-436-7772. tre įvyks pošventinis koncertas, „Biruta Design", kainos nuo 48 nurašomos nuo federalinės val
džios mokesčiu.
kimštą grybukais; viščiuką su bus penktadieni, kovo 29 d.,
(sk) kuriame pasirodys Pietų Ame iki 275 dol., tel. 216-951-5011
43-čioji Europos lietuviškųjų
Vida J a n k a u s k i e n ė studijų savaitė ruošiama liepos
slyva ir kt Iš saldumynų siūlo 7:30 v. v. P a s a u l i o lietuvių
x Akcijų, b o n ų bei ldtų ver rikos ir Lietuvos tautinių šokių
T.G.
LKRŠ reikalų vedėja 14-21 d.. Vasario 16 gimnazijoje,
me: bobas, ežiukus, beržo šakas, c e n t r e , Bočių menėje. Įėjimas t y b i ų p i r k i m e i r p a r d a v i m e grupės.
agucninius mozūrus, paską, nuo apatinės mašinų aikštelės. jums nuoširdžiai patars ir patar
, Brooklyn, NY Romuvoje, Vokietijoje. Studijų
s p a n g u o l i n i u s v y n i o t i n i u s , Tema — „Mūsiškiai kuriantys naus, duodami komiso nuolai
savaitės moderatoriai: Darius
x Vincas Žebertavičius,
J a u n i m o centro M o t e r ų
napoleonus. vaisinius ir riešu verslą Lietuvoje". Kaip sekasi dą, A l b i n a s K u r k u l i s , t e l . Detroit, MI, iš, savo gimtadienio
Kuolys (Vilnius), dr. Jonas Nork l u b a s visuomenę kviečia į
BALFO P O B Ū V I S
tinius tortus, vaisinius ir varški- Lietuvoje mėsos produktų bei 312-360-5530 arba jo sūnūs ir proga, svečių padovanotų pinigų
kaitis (Stuttgart) ir dr. Kaje
Jaunimo centro kavinę kartu
nius pyragus, įvairius sau cementinių plytų gamyba ir au partneriai: A n d r i u s K u r k u l i s , paskyrė $100 Lietuvos naš
papusryčiauti ir pabendrauti
Juno Beach BALFo skyriaus tonas J. Čeginskas (Uppsala).
sainius ir kt. Savaite prieš Vely tomobilių pardavimas? Kvie tel. 312-360-5531 i r P a u l i u s laičiams. Sveikiname Vincą
kovo 31 d., sekmadienį, tuoj po valdyba Floridoje ruošia metinę Prašoma registruotis (ir gauti
ki) dirhame 8 v.r. - 5 v. p.p.. o čiame atvykti ir išgirsti apie K u r k u l i s , 312-360-5627, dirbą gimtadienio proga ir dėkojame
10:15 vai. r. šv. Mišių Jėzuitų gegužinę balandžio 2 d., 12 vai. daugiau informacijų) pas Tomą
Didįjį S*>štndionj — iki 4 v. mūsiškių pastangas tėvynėje. su O p p e n h e i m e r & Co., I n c . už auką! „Lietuvos Našlaičių
koplyčioje. Tai priešvelykiniai Valdyba, kurią sudaro pirm. dr. Bartusevičių, Lorscher St. 1,
p.p. Visiems Imkime linksmų Visus kviečia „Saulute", Lietu Chicagoje. Iš kitur skambinkite globos" komitetas, 2711 W. 71
pusryčiai, kurie bus paruošti V Majauskas, J. Šalnienė, V. 68623 Lampertheim-Hutten~v Velykų
vos vaikų globos būrelis
St., C h i c a g o , IL 60629.
veltui: tel. 1-800-621-2103.
pagal senas tradicijas - vadi
Kulpa, J Štaras, A. Biliūnienė, feld, tel. 06256-322 įdienos
(sk)
'sk>
(sk) naši „skaniai ir visko daug"
(sk)
deda visas pastangas, kad sve metu), fax 06256-1641.
DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 22 d.
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