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Tautos Pažangos partija
organizuoja referendumą
prieš žemės pardavimą
užsieniečiams

Landsbergis: LDDP tebetęsia
valstybės turto savinimąsi
V i l n i u s , kovo 25 d. (TSST) Spaudos konferencijoje Tėvynės
Sąjungos 'Lietuvos Konservato
rių) p i r m i n i n k a s V y t a u t a s
Landsbergis pabrėžė, kad vėl
matyti „suaršejusi sena, anks
tesnė LDDP politika vidaus rei
kaluose, ypač turto dalinimosi,
turto pasiėmimo klausimais".
P a s a k profesoriaus, dėl to
.jiems reikia ištempti" kiek
galima ilgiau, kad LDDP vy
r i a u s y b ė veiktų iki spalio,
lapkričio ar net kitų metų.
Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos Spaudos tarnyba 'TSSTi.
Landsbergio nuomone, ketini
mą žengti senuoju keliu įrodo
vyriausybės elgesys su „Pa
l a n g o s " r e s t o r a n u praėjus
kelioms dienoms po to. kai
būsimasis premjeras susitikime
su Tėvynės Sąjunga, pažadėjo
nekonfrontuoti su savivaldy
bėmis, tartis su jomis visais
klausimais. „O tikrovė visai ki
tokia: uždarame vyriausybės po
sėdyje, nekviečiant Vilniaus
savivaldybės atstovų, nutaria
ma .. 'Palangos' restoraną ati
duoti s a u " , sakė Landsbergis.
Profesorius priminė: Tėvynės
Sąjunga linkėjo, kad naujoji vy
riausybė dirbtų kitaip, nebuvo
trukdoma jos sudarymui. „Su
p r a n t a m a , kad nereikia truk
dyti dirbti, bet ar galima ne
trukdyti vogti, ar galima ne
trukdyti meluoti?" — klausė jis.
Vytautas Landsbergis stebė
josi, kad LDDP vadovai pikti
nasi, jog „atjungiama elektra
v a i k a m s " , atjungiamas šildy
mas, nors vyriausybė šiemet
vien Vilniaus savivaldybei įsis
kolino 18 milijonų litų ir šimtą

milijonų visoms Lietuvos savi
valdybėms. „Aišku, kad tai rin
kiminė kampanija, bet toks pri
mityvus melas, kurį platina ir
visuomenės informavimo prie
monės, nerodo, kad LDDP būtų
kiek susivokusi krizėje, į kurią
įvare Lietuvą ir norėtų parodyti
koki naują stilių", kalbėjo pro
fesorius. Jis teigė, kad naujoji
vyriausybė kol kas nepareiškė
jokios nuomonės del Adolfo Šle
ževičiaus vyriausybės tiesiogi
nio 17 milijonų litų išvogimo.
Seimo opozicijos vadas apgai
lestavo, kad valdančioji grupė
atsisako laikytis neformaliame
pozicijos ir opozicijos posėdyje,
kuriame dalyvavo ir premjeras,
finansų ministras bei Lietuvos
banko vadovas, pasiektos bend
ros nuomonės dėl lito kurso
keitimo įstatymo (kurį LDDP
vadina Lito patikimumo įstaty
mui.
Bandymą atgaivinti gegužės
1-ąją Landsbergis pavadino
„dar viena gėlyte resovietizacijos darželyje: po partinių
diplomų įteisinimo, kitų gro
žybių, kai viršūnė jau atrodė pa
siekta Aukščiausiojo Teismo nu
tartimi, kuria teigiama, kad
1941-ųjų metų sukilėlis yra
Sovietų Sąjungos išdavikas su
ginklu kovojęs prieš tarybų
valdžią". Pasak Landsbergio,
gegužės 1 d. reikalas sutapo su
Rusijos Dūmos pareiškimu apie
Sovietų Sąjungos atstatymą.
Profesoriaus nuomone, sten
giamasi, jog „mūsų žmonės
(naši)" Vilniuje darytų viską,
kad viskas ir čia būtų kuo pa
našiau į Sovietų Sąjungą.

V i l n i u s , kovo 26 d. (Elta) Antradieni Vilniuje įvyko Lie
tuvos Mokslų Akademijos visuo
tinio susirinkimo ataskaitinė
sesija. Joje aptarta Mokslų
akademijos veikla 1995 m.,
ateities uždaviniai, taip pat ap
dovanoti Akademijos premijų
laureatai.
Ataskaitinėje sesijoje daly
vavo L i e t u v o s p r e z i d e n t a s
Algirdas Brazauskas. Šiuo metu
Lietuvos Mokslo Akademija tu
ri 147 n a r i u s Lietuvoje ir

Ministras paneigė
kalbas apie ligoninių
uždarymą
Vilnius, kovo 27 d. (Elta) Lietuvos sveikatos apsaugos
ministras Antanas Vinkus pa
neigė spaudoje pasirodžiusią
informaciją apie galimą rajonų
centrinių ligoninių uždarymą.
J i s sakė, jog ministerija tokio
sprendimo nėra priėmusi. Tre
čiadienį spaudos konferencijoje
ministras taip pat pabrėžė, jog
neefektyviai panaudojamas gy
dymo įstaigas (jos yra panau
dojamos tik 70*% ar net tik 5Cr7r)
ministerija pertvarkys.
Pasak ministro Vinkaus, bus
sudarytos medikų ir finansi
ninkų grupės, kurios tikrins,
kaip kiekviena įstaiga, pir
miausia respublikinio pavaldu
mo, atlieka savo funkcijas. Nuo
šios savaitės, anot jo, pradėta
gydymo įstaigų akreditacija,
kurios tikslas — inventorizuoti
teikiamų medicininių paslaugų
kokybe. Jeigu ji netinkama, tuo
met reikės keisti profilį, o
galbūt net pasiūlyti ir uždaryti
tokią įstaigą, sakė ministras.

Kovo 18 d. su oficialiu vizitu Lietuvoje lankėsi Norveguos ministre pirmininke Gro Harlem Brundtland. J i j a u antrą k a r t a lankosi Lietuvoje, pirmą karta buvo Šiaurės ir Baltijos tolių vyriausybių
p a s i t a r i m e praėjusią vasarą. Ji pasidžiaugė, matydama akivaizdžius politinius pasikeitimus,
demokratijos stiprėjimą, Lietuvos a k t y v u m ą , siekiant NATO ir Europos Sąjungos narystės.
Nuotr. R. Šuikos „Lietuvos aide"

Lietuva ir Karaliaučius kuria
bendradarbiavimo
mechanizmą
Vilnius, kovo 25 d. (AGEP) Lietuvos ir Karaliaučiaus sri
ties atstovai praėjusį savaitgalį
aptarė regioninio bendradar
biavimo mechanizmo sukūrimą.
Rusija neseniai priėmė įstatymą
dėl srities teisių išplėtimo.

Lietuvos derybininkai, ku
riems vadovavo Užsienio reika
lų ministerijos s e k r e t o r i u s
Albinas J a n u š k a ir Karaliau
čiaus administracijos vadovas
Jurij Matočkin, sutarė iki ba
landžio vidurio paruošti pasiū
užsienyje, vidutinis jų amžius — lymus dėl reikalingų bendradar
60 metų.
biavimo komisijų įkūrimo. Ko
„Dabartinė Lietuvos mokslo misijos turėtų veikti žemės
būklė, menkas finansavimas,
kelia rimtų abejonių, a r po
dešimties metų beturėsime pa
saulinio lygio mokslininkų,
vertų būti išrinktais į Mokslų
akademiją", sakė Lietuvos
Šiauliai, kovo 27 d. (AGEP) Mokslų Akademijos prezidentas
Ar
Zoknių aerodromas priklau
Benediktas Juodka. Ataskaiti
sys
Laisvajai ekonominei zonai
niame pranešime jis minėjo, kad
(LEZ)
— „tai politinis sprendi
dėl lėšų stokos nepradėjo veikti
mas
ir
tai turi nuspręsti susirin
pernai prie Mokslų akademijos
įkurti Europos integracijos ir kusios politinės partijos", ant
radienį Seimo Ekonomikos ko
Mokslotyros centrai.
miteto posėdžio metu pasakė
Kreipdamasis į sesijoje daly
Seimo narys Andrius Kubilius.
vavusį Lietuvos prezidentą, B.
Juodka prašė panaudoti visą
Lietuvai nereikia
valstybės vadovo įtaką dėl
valstybiniame „ A u r a b a n k e "
laisvų ekonominių
įstrigusių 182,000 dolerių,
zonų
skirtų būtiniausiems tarptauti
niams mokslo leidiniams pre
Vilnius, kovo 25 d. (Elta) numeruoti. Šį ketvirtį nė cento Laisvųjų ekonominių zonų pa
planuotų lėšų iš biudžeto nega grindų įstatymą ir su juo bei
vo ir Mokslų Akademijos leidyk kitais ekonominiais dokumen
la „Academia", leidžianti šešio tais susijusias pataisas pir
l i k a tęstinių, p r e s t i ž i n i a i s madienį Seime įvykusioje spau
pripažintų mokslo žurnalų.
dos konferencijoje kritikavo
B. Juodka teigė, jog viena Seimo narys Kazimieras Anta
svarbiausių Mokslų akademijos navičius.
Lietuva yra per maža valsty
veiklos sričių praėjusiais metais
buvo ekspertinis darbas. 1995 bė, kad joje būtų steigiamos
metais akademija parengė tai laisvosios ekonominės zonos,
komosios mechanikos plėtojimo teigė jis. Jeigu ekonominės
perspektyvų, aplinkosaugos, zonos naudosis įvairiomis leng
valstybės finansų ir kitų sričių vatomis, tai už Seimo, vyriau
ekspertines studijas, mokslinin sybes , policijos kariuomenės,
kai vertino valstybės institucijų švietimo ir kitų įstaigų iš
pateiktus įstatymų, kitų doku laikymą privilegijuotieji laisvo
mentų projektus. Pranešėjas pa siose ekonominėse zonose as
žymėjo, kad Lietuvoje j a u aklai menys nemokės, o visa mokes
nebepasikliaujama užsienio eks čių našta guls ant likusiųjų
pertais, kai šalies mokslininkai gyventojų pečių. Tai nėra Lie
tą patį darbą gali atlikti grei tuvai priimtina, sakė Seimo na
čiau, pigiau ir net kokybiškiau. rys Kazimieras Antanavičius.

Lėšų stoka paveikė Lietuvos
mokslą
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ūkio, ekologijos, statybos, kul
tūros, kovos su nusikalstamu
mu ir kitose sr?Ą _c. Pcisiūlymai
bus perduoti įvertinti tarpvy
riausybinei Lietuvos ir Rusijos
bendradarbiavimo komisijai.
Kovo 23 d. Karaliaučiuje
vykusiame susitikime taip pat
aptarti planai Lietuvoje su
rengti „Kaliningrado dienas",
per kurias Lietuvos verslinin
kams būtų pristatytos naujos
verslo galimybės Kaliningrado
ypatingoje ekonominėje zonoje.
Derybininkai dar kalbėjo apie
Lietuvos ir Rusijos abipusių
įsiskolinimų problemas, Lietu

Ginčai dėl Zoknių aerodromo
laisvosios ekonominės zonos
Komitetas svarstė Šiaulių
LEZ projektą, pateikė keletą
redakcinių pastabų ir grąžino
pataisymui, sakė Šiaulių miesto
vicemeras Algimantas Sėjūnas.
Aštriausia diskusija, kaip ir
tikėtasi, kilo dėl aerodromo pri
klausomybės Laisvai ekonomi
nei zonai. Nors šiauliečiai, A.
Sėjūno manymu, buvo radę ge
riausią siūlymą, tačiau jam
nepritariama.
Šiauliečių siūlymu Zoknių
aerodromas turėtų įeiti į
Laisvąją ekonominę zoną, ta
čiau nebūtų pavaldus aerod
romo valdymo bendrovei. Dabar
aerodromas yra uždaroji akcinė
bendrovė (UAB), kurios visos
akcijos priklauso Šiaulių miesto
savivaldybei.
Šiaulių miesto vicemeras tiki
si, kad greitai bus padaryti vals
tybinės reikšmės politiniai
sprendimai. Kur priklausys
aerodromas — „sunku pasaky
t i " , kalbėjo A. Sėjūnas. „Jo pri
klausomybės diskusija bus aš
tri". Anot Sėjūno, „užsienio
šalių investuotojams Laisvoji
ekonominė zona patrauklesnė
su aerodromu, tačiau kartais
šalies gynybiniai klausimai
būna svarbesni už ekonomi
nius".
Lietuvos vyriausybė iki šiol
dar nėra pateikus išvadų dėl
Šiaulių LEZ projekto.

vių bendruomenės Karaliaučiu
je padėti bei susisiekimą per
sieną. Anot užsieno reikalų sek
retoriaus A. Januškos, nebuvo
aptariama transporto korido
riaus iš Baltarusijos į Kara
liaučiaus sritį problema.

Vilnius, kovo 27 d. (AGEP) Tautos Pažangos partija trečia
dienį kreipėsi į Vyriausiąją
rinkimų komisiją (VRK), prašy
dama įregistruoti iniciatyvine
grupę referendumui del žemės
pardavimo užsieniečiams su
rengti. VRK pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas, peržiūrėjęs pa
teiktus dokumentus, sakė. kad
jie tvarkingi ir komisija ini
ciatyvinę grupę turėtų įre
gistruoti ketvirtadienį.
Pirmą kartą Lietuvos istorijo
je referendume siūloma balsuoti
prieš, o ne už. Tautos Pažangos
partija siūlo balsuoti prieš tai,
kad „Lietuvos Respublikos že
mė nuosavybės teise gali pri
klausyti ir užsienio valstybių
piliečiams, tarptautinėms orga
nizacijoms ir užsienio valstybių
juridiniams asmenims".
„Tik tauta, o ne rietenose pa
skendęs Seimas gali išspręsti šj
labai svarbų valstybei klausi
mą", pažymėjo Vyriausiajairinkimų komisijai dokumentus
įteikęs Tautos Pažangos parti
jos valdybos pirmininkas Egidi
jus Klumbys.
Kaip žinoma, Seimas kovo 19
d. pirmą kartą balsavo už Kon
stitucijos 47 straipsnio papil
dymą, kuris leistų užsienie
čiams įsigyti ne žemės ūkio

Rusija siunčia nusikaltėlius
bausti Čečėnijos
Vilnius, kovo 27 d. (AGEP) Tarptautinė parlamentarų gru
pė Čečėnijos problemoms griež
tai protestuoja prieš „nebau
džiamai leidžiamą čečėnų tautos
naikinimą". Tarptautinės par
lamentarų grupės vykdomojo
komiteto pirmininko, Lietuvos
Šeimos nario Algirdo Endriu
kaičio pasirašytame proteste
teigiama, kad gyventojų nai
kinimą, vaikų luošinimą Čečė
nijoje vykdo iš kalėjimų išleisti
kriminaliniai nusikaltėliai,
kurių grupės yra kiekviename
Rusijos kariuomenės Čečėnijoje
dalinyje. Jo tvirtinimu, šie kri
minaliniai elementai gauna al
gas ir atitarnavę iki karo pa
baigos tikisi būti amnestuoti.
„Leidimas Rusijai taip elgtis
griauna pasaulio bendruomenės
teisinius ir moralinius pama
t u s " , pažymima trečiadienį
išsiųstame čečėnų rėmėjų pro-

Paskirtas Lietuvos
ambasadorius
Argentinai ir
Brazilijai

testo pareiškime JAV preziden
tui Bill Clinton, Europos Ta
rybos, Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Organiza
cijos ir Europos Sąjungos par
lamentų vadovams.
Proteste pabrėžiama, kad
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos nuolatines narės JAV,
Didžioji Britanija, Prancūzija ir
Kinija, tylėdamos dėl tarptau
tinės teisės nuostatų pažeidimo,
atsistoja vienoje gretoje su
Rusija.

paskirties žemę, reikalingą j ų
ūkinei veiklai vystyti Lietuvoje.
Antrasis ir galutinis balsavimas
dėl Konstitucijos papildymo gali
įvykti birželio 20 dieną.
Jeigu Vyriausioji rinkimų ko
misija k e t v i r t a d i e n į įregis
truotų iniciatyvinę grupę, ji
galėtų pradėti rinkti piliečių
parašus balandžio 3 d., kai VRK
nutarimas būtų paskelbtas
„Valstybės žiniose".
E. Klumbys sakė esąs įsitiki
nęs, kad pavyks per du mėne
sius surinkti būtinus referendu
mui surinkti 300,000 piliečių
parašų. Jis sakė, kad tai turėtų
priversti Seimo narius susimąs
tyti prieš antrąjį balsavimą dėl
Konstitucijos pataisos. Surink
tieji parašai tačiau juridinės
įtakos Seimo balsavimui netu
rės.
Kalbėdamasis su BNS kores
pondentu, Tautos Pažangos par
tijos valdybos p i r m i n i n k a s
teigė, kad Lietuvoje y r a atlikta
sociologinių tyrimų dėl pritari
mo leidimui užsieniečiams įsi
gyti žemę, tačiau, pasak jo,
rezultatai nebuvo paskelbti.
„Didžioji tautos dalis tikrai
prieštarauja žemės pardavimui
užsieniečiams", įsitikinęs E.
Klumbys.
Tautos Pažangos partija siūlo,
kad toks referendumas b ū t ų
surengtas k a r t u su Seimo rin
kimais. Jų tikslią datą tarp rug
sėjo 25-osios ir spalio 25-osios
turi paskelbti prezidentas.
Referendumo datą n u s t a t o
Seimas. Po to, jei birželio 3 d.,
patikrinusi parašus, Vyriausioji
rinkimų komisija n u t a r t ų , kad
jų surinktas p a k a n k a m a s skai
čius, Seimas artimiausiame po
sėdyje privalo svarstyti referen
dumo surengimo klausimą. Ko
misija sprendimą t u r i priimti
per 15 dienų nuo parašų įtei
kimo. Seimas turi paskirti datą
surengti referendumą ne vė
liau kaip per tris mėnesius nuo
svarstymo dienos.

R. Rajeckas pasiruošęs kovai
su prezidentu
Vilnius, kovo 27 d. (BNS) Raimundas Rajeckas, buvęs Lie
tuvos ambasadorius Didžiojoje
Britanijoje ir prieš tai preziden
to Algirdo Brazausko vyresnysis
patarėjas, neatmeta prezidento
atstatydinimo galimybės. „Esu
pasiruošęs kovai", pareiškė Ra
jeckas spaudos konferencijoje
trečiadienį, p a k l a u s t a s ar
neragins Seimo opozicijos frak
cijų organizuoti tokią akciją.
Pasak Rajecko, ar tai darys,
priklausys nuo tolimesnės prezi
dento veiklos, ar išvengs energe
tikos krizės, ar atmuš Rusijos
pastangas Lietuvą paklupdyti.
R. Rajeckas, buvęs prezidento
rinkiminės kampanijos organi
zatorius ir patarėjas, kovo 26 d.
paskelbė atvirą laišką, kuriame
kaltino prezidentą, buvusį prem
jerą Adolfą Šleževičių ir val
dančiąją LDDP šalies įstūmimu
į ekonomine krize ir netvarką
Jis pakartotinai apkaltino pre
zidentą pasirinkus netinkamus
patarėjus. Jis ypač kritikavo
Justą Paleckį, prezidento užsie
nio reikalų patarėją, nesusi
gaudymu užsienio politikoje.
Bet blogiausia, anot prezidento
buvusio patarėjo, jo štabo

Caracas, kovo 28 d. — Lie
tuvos prezidento vizito į Pietų
Ameriką metu, kovo 14 d.,
Argentinos prezidentas Carlos
Menėm ir užsienio reikalų
ministras Guido de Tela priėmė
skiriamuosius raštus iš dr. Vy
tauto Antano Dambravos, ku
riais jis yra skiriamas amba
sadoriumi Argentinos Respub
likai.
Kovo 19 d. Brazilijos sostinėje
užsienio reikalų ministrui buvo
įteiktos skiriamųjų raštų kopi
jos. Tai įgalina amb. Vytautą
Dambravą formaliai eiti Nepap
rastojo ir įgaliotojo ambasa
doriaus pareigas Brazilijos Res
publikoje. Ambasadorius Dam
bravą bus atskirai kviečiamas
iškilmingai ceremonijai ir for jos prezidentui Fernando Henrimaliam raštų įteikimui Brazili- que Cardoso.

pasirinkimas. Rajeckas taip pat
pažymėjo, kad jis rėmė Brazaus
ką daugiausia dėl to, kad su juo
dirbo vienuolika metų. Dabar,
Rajecko nuomone, Brazauskui
trūksta ekonomikos žinių ir
vakarietiško galvojimo supra
timo.
Buvęs prezidento patarėjas
sakė, kad n e l i n k ę s a š t r i a i
kritikuoti prezidento užsienio
politikos, bet kad jis n e s u t i n k a
su nuolaidžiavimu Rusijai. J i s
teigė, kad Lietuva reiškiasi
kaip Rusijos šalininkė, bet už
tai negauna jokios ekonominės
naudos.
Lietuvos Mokslų Akademijos
narys R. Rajeckas pareiškė, kad
ypač pernai, ir gal labiausiai per
paskutinį pusmetį padidėjo Ru
sijos spaudimas Lietuvai. Ra
jeckas taip pat įspėjo, kad Di
džiosios Britanijos ir kitų Va
karų Europos valstybių laikyse
na Lietuvos atžvilgiu atšąla.
KALENDORIUS
Kovo 29 d.: Kotryna, Ber
toldas, Almante, Kernius, Manvydas. 1869 m. gimė kompozito
rius Juozas Naujalis. 1922 m.
pradėta Lietuvos žemės refor
ma.
K o v o 30 d.: M a r i j o n a s ,
Zosimas, Danulis, Medą.
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jo mokesti, pažymima, iki kada yra useunokejea.

Redaktorė Irena Regienė

KĖGLIAVIMO VARŽYBOS
CLEVELANDE

DRAUGO

1996 metų Š. Amerikos lietu (T) - 4611., 2) Jenny Stulgins
vių kėgliavimo (Bowling) pir kienė (T) 4501.. 3) Dana SysakJAV
$96.00 $66.00 $38.00
Arvydas Sabonis Toronte. Š.m. vasario 5 d. Portland „Trail Blazers" ir Toronto „Raptors" NBA
menybės ir I l s i s Clevelando Simonaitytė (T) 446 t.
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
komandų lygos rungtynių išvakarėse torontiškiams lietuviams pasitaikė proga susitikti su
T i k iaatadJento lakia:
Geriausias j a u n i s „High Se
LSK „Žaibo" tradicinis kėglia
iškiliuoju „Trail Blazers" žaidėju A. Saboniu. Ii k. Arūnas Čygas, Arvydas Sabonis ir ŠALFASSJAV
$66.00 $40.00 $30.00
ries":
Matas
Tamošiūnas
(Cl)
vimo „Draugystės turnyras"
gos pirm. Audrius Šileika.
Nuotr. J . Balsio
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $46.00 $36.00
473
t.
š.m. vasario 26 d. vyko Seaway
Usaakant į Uesavą
Lanes, VVickliffe, Ohio. Varžy
CAir cargo)
$100.00 $66.00
ĮSIGYDAMI O L I M P I N I U S
11-JO K Ė G L I A V I M O
Tik esat amonio laida
$66.00
bas rengė LSK „Žaibo" kėglia
MARŠKINĖLIUS,
„DRAUGYSTĖS
Po ilgos ir šaltos žiemos Čika Oaks C . C , Benton Harbor,
Uasakaat i ussieni
vimo sekcija, vadovaujama
PAREMSITE LIETUVOS
TURNYRO" PASEKMĖS
ore pasta
$600.00 $360.000
gos lietuvių Golfo klubas pra Mich. (dviejų dienų turnyras).
Algio Nagevičiaus, kuris kartu
KREPŠINIO RINKTINĘ
Tik anetarfunio laida
$160.00 $86.00
Birželio 23 d. - 11 v.r. deda
naują
turnyrų
sezoną.
Klu
K
o
m
a
n
d
i
n
ė
s
v
a
r
ž
y
b
o
s
:
yra ir ŠALFASS-gos kėgliavimo
1) Valdas Žiedonis (Cl), Mark bui priklauso arti šimtas golfo Pheasant Valley C.C, Crown
vadovas. Jam sėkmingai talkino
Vyriausia redaktore Danutė Bindokiene
Lietuvos olimpinė krepšinio
Salem
<C1), Aušra Pleinytė (T), entuziastų. Nariais tapti kvie Point, Indiana.
Aušra Kaminskaitė ir Ingrida
rinktinė
šią
vasarą
Atlantoje
čiami
visi
golfą
mėgstantieji
Liepos 21 d. — 10 v.r. — Deer
Anita Stephenson-Stulginskaitė
Andrušaitytė.
Moderatorius kun. Viktorai Rimšelis, MIC
lietuviai.
Creek Golf Course, University vyksiančioje olimpiadoje (šalia
(T) - 1780 t.
Šios varžybos buvo 2 atskiri
• Administracija dirba •kasdien
oficialios uniformos) vėl dėvės
• Rsdskfjja dirbi kasdien nuo
1996 m. ČLG klubo valdybą Park, IL.
2) Antanas Stauskas (T), Arū
turnyrai, vykdomi viens po ki
nuo 8:30 iki 4:30, Joatarliiniaie
8:304:00; iaetadi«iaia nedirba.
Rugpjūčio 10 d. ir rugpjūčio 11 spalvingais marškinėliais, pa
nas Morkūnas (T), Donna Stul sudaro: Česlovas Bakšys — pir
nedirba.
to. ŠALFASS-gos pirmenybės
• Redakcųa etriipsnius taiso
gytė (T), Judita Gabrienė (T) - mininkas, Irena Jakimčiūtė — d. - 11 v.r. — Silver Lake C.C. našiais, kaip Barcelonos olim
• Redakcija ui skelbimu tarini
prasidėjo 12 vai., po kurių tuoj
ssvo nuožiūra. Nesunaudotu
neatsako Skelbtinu, kainos pri
vicepirmininkė, Aldona Urbie Orland Park, IL (Dviejų dienų piadoje. Komandos kapitonas ir
1727 t.
straipsnių nesauso. Prašome
pat vyko „Draugystės turny
siunčiamos, gavus prašymą ką
finansinis rėmėjas Š a r ū n a s
3) Algis Nagevičius (Cl), Vyte nė — iždininkė, Irena Valaitie kvalifikacinis turnyras).
siunčiant pasilikti kepėjų.
ras", maždaug 3 vai. p.p.
norą skelbti.
Rugjūčio 31 d. ir rugsėjo 1 d. Marčiulionis, k a r t u su Donn
nis Danaitis (T), Susan Sydor nė — sekretorė, Arvydas ČepuAbiejuose turnyruose buvo
(H), Vida Juziukonytė (T) - lionis ir Mindaugas Mažeika — — ŠALFAS s-gos metinis tarp Nelson (Phoenbc „ Š u n s " profe L
vykdomos komandinės varžy
miestinis golfo turnyras. Šeimi sionalų krepšinio komandos
turnyrų vadovai.
1725 t
bos, iš kurių buvo atrinkti ir in
ŠVIESI ŽVAIGŽDĖ VANDENS
Valdybos nariai rūpestingai ninkai — Detroito „Kovas" rūpi vyr. trenerio asistentas ir Lie
Vyrų ind. „ H i g h G a m e " : 1)
dividualiniai laimėtojai, nevyk
tuvos olimpinės rinktinės vie
dirbo praėjusį rudenį ir žiemą, nasi organizavimo reikalais.
Arūnas
Čygas
(T)
2401.,
2)
Ed
BALETO SPORTE
dant papildomų žaidimų. Ko
Rugsėjo 15 d. — 10 v.r. — nas trenerių) ruošia dviejų rū
ruošdami turnyrų tvarkaraštį ir
mandą sudarė 4 mišrios lyties Salem (Cl) - 215 t., 3) Antanas
rezervuodami vietas įvairiuose Glenvvoodie C.C, Glenwood, IL. šių „T" tipo marškinėlius spor
žaidėjai. ŠALFASS-gos pirme Stauskas (T) 209 t.
Sesutes, Audra 12 metų ir dorf, Vokietijoje. Alia Arbaitė,
Spalio 13 d. - 10 v.r. - Fox tininkams, o taip pat jų įsigiji
golfo laukuose. Čia pateikiamas
Moterų
ind.
„High
G
a
m
e
"
:
nybėms komandos registravosi
Alia
15 metų, Arbaitės, gyve tarpe daugelio tautybių, varžy
mu
besidominčiai
visuomenei.
Bend C.C, Oswego, LL.
ateinančio sezono
iš anksto, pagal klubus, vietoves 1) Danutė Sysak-Simonaitytė
nančios
Tuscon, Arizonoje, nors sis solo ir dar taip pat, dvejete
Marškinėlių
platinimu
rūpinsis
Čikagos lietuvių Golfo klubas
ir panašiai. „Draugystės turny (T) - 1881., 2) Regina Krasaus
amžiumi
jaunos, tačiau savo su drauge Kelley VVilkinson.
Phoenbc
„Šuns"
prekių
pasklei
ro" komandos buvo sudarytos kaitė (T) 181 t., 3) Jenny Stul ČLGK t u r n y r ų t v a r k a r a š t i s : bendrauja su Lietuvių inžinie dimo skyrius. Gautas pelnas bus laimėtų trofėjų rinkiniu jau pra
rių ir architektų draugija, kuri
Su pagarba ir liūdesiu t e n k a
burtų keliu, prieš pat turnyro ginskienė (T) 171 t.
Balandžio 14 d. — 10 vai. r. —
skiriamas Lietuvos olimpinės lenkia daugelį veteranų plauki paminėti, kad šių vandens spor
kasmet
suruošia
porą
golfo
tur
Vyrų
ind.
„High
Series":
1)
pradžią.
Silver Lake C.C, Orland Pk.,
nyrų. Šįmet tie turnyrai vyks: krepšinio rinktinės išlaidoms mo sporto srityje. Abi mergaitės to žvaigždžių abu tėveliai —
Antanas Stauskas (T) — 5901.,
IL.
Bendrai paėmus, šiose pavy
Balandžio 28 d. - 9 v.r. Palos sumažinti, nes, kaip atrodo, treniruojamos profesionalų tre prof. Arimantas Arbas ir Daren
2) Arūnas Čygas (T) - 5651.. 3)
Gegužės 5 d. - 10:30 vai. r. —
kusiose ir sklandžiai pravestose
mūsų krepšininkai patys turės nerių, turi ir mecenatą- Dvylik- VVilkinson (praėjusių metų tėvo
C.C, Palos Pirk, IL. Mark Salem (Cl) 558 t.
VVoodbine Golf Course, Lockvaržybose dalyvavo 69 kėgliuorūpintis
savo kelionės išlai metė Audra paskutinėse Vaka dieną), staigiai ir tragiškai žuvo,
Rugsėjo 29 d-— 9 v.r. — Palos
Moterų ind. „High Series":
port, IL.
tojai iš Toronto, Hamiltono,
domis,
o
JAV-se
būtinoms išlai rų Amerikos tarpmokyklinėse Meksikos juroje mokydami šias
C.C, Palos Park, IL.
1) Danutė Sysak-Simonaitytė
Čikagos, Detroito ir Clevelando.
Gegužės 25 d. — 11 v.r. —
doms
remtis
Šarūno
Marčiu varžybose laimėjo 1-mą ir 2-rą mergaites joms naujo buriavimo
Tikimės malanaus ir sėkmin
(T) - 506 t., 2) Jane Salem (Cl)
ŠALFASS-gos pirmenybėse da
Lake Michigan Hills C.C., Benvietą trumpose ir vidutinėse dis
lionio
dosnumu.
Marškinėlius
go sezono.
— 4811., 3) Daina Puterienė-Česporto.
lyvavo 9 komandos, „Draugys
ton Harbor, Michigan.
tancijose.
užsisakyti
galima,
skambinant
Norintieji įsijungti klubo veikpulytė
(T)
459
t.
tės turnyre" — 17 komandų.
Alia, Audra ir Kelley savo žu
Gegužės 26 d. - 11 v.r. - The
Alia Arbaitė ir jos draugė
lon, ar pageidaujantys kokių in nemokamu tel. 800-821-7151.
amb
Beveik visi ŠALFASS-gos pir
vusiems
tėveliams, puoselėju
formacijų, prašomi vakarais Informacija paimta iš „Atlanta Kelley VVilkinson neseniai lai
menybių žaidėjai dalyvavo ir
siems
j
ų
sportinius siekius,
LFK „LITUANICA"
kreiptis tel. 708-349-9460, arba Journal-Constitution" vasario mėjo 1-mas ir 2-ras vietas Ame
„Draugystės turnyre".
skiria
savo
ryžtą, darbą ir
11d. laidoje išspausdinto žurn. rikos baletiniame plaukime. —
708-243-1432. '
PAVASARINIAME RATE
laimėjimus,
kad
ši tragedija
Abiejuose turnyruose iš ko
Ailene
Voisin
straipsnio.
„National Syncronized SwimČLGK v a d o v y b ė
nebūtų
beprasmė
a
r užmiršta.
mandinių varžybų pasekmių
„Lituanicos" vyrų futbolo ko namų aikštėje, Lemonte. „Li
ming". Abi jos yra vienintelės
Audrai ir Aliai linkime, kad
buvo išaiškinti ir individuali manda, kovo 10 d. baigusi salės tuanicos" vyrai rungtyniaus
ii
Amerikos
išrinktos
atsto
LIETUVOS LEDO RITULIO
niai „High Game" ir „High Se- pirmenybių susitikimus (čia ji prieš stiproką lenkų „Lightnvauti JAV šiame sporte, tarp jūsų olimpinė svajonė taptų
r i e s " laimėtojai,-jos. „High užėmė II vietą iš 7 komandų), ing" komandą, kuri rudens ra
RINKTINĖ TIKISI LAIMĖJIMO
tautinėse varžybose, gegužės realybe.
Game" yra aukščiausia vieno neturi progos ilgiau atsikvėpti, tą baigė ketvirtoje vietoje (14
Algirdas N a k a s
Lietuvos rinktinės treneris V. 16-18 d. vyksiančiose DusselVioleta Gustaitytė „Kauno
žaidimo pasekmė, „High Se nes tuoj po Velykų prasideda taškų). Prieš ją reikės narsiai
Seninas apgailestavo, jog bai
n e s " yra aukščiausia pasekmė „Metropolitan" lygos pirme kovoti. Rungtynių pradžia — 3 dienos" š.m. kovo 22 d. laidoje
giamajame pasiruošimo tarps
Jei vėjui išduodi savo paslap
rašo.
kad
Lietuvos
Kūno
kultū
visų 3-jų žaidimų serijos. Atžy nybės. Tai bus antrasis — pava vai. p.p.
nyje komanda liko be kontroli
tis, nekaltink vėjo, kad j a s iš
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
ros
ir
sporto
departamentas
mėti ir geriausi jauniai.
„Lituanica" Lemonte žais:
sarinis ratas, praėjusių metų ru
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nių rungtynių — buvo planuodavė medžiams.
balandžio 14 prieš „Light- kovo 21 d. Vilniuje vykusion
Pateikiame abiejų turnyrų dens rato tęsinys.
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
Kahlil Gibran
spaudos konferencijon buvo jama dvejas rungtynes žaisti su
3*00 W. 05 St. Te*. (TOS) 4224101
techniškas pasekmes. (T) po pa
„Lituanica". rungtyniaudama ning"
Valandos pagal susitarimą
pakvietęs
Lietuvos
Ledo
ritulio
Čekijos
komanda,
tačiau
čekai
gegužės 5 prieš „Legovia"
vardės reiškia Torontą, (H) — I divizijos „raudonoje" grupėje,
Pirmd 3v p p 7vv.antr 1230-3v p p
paskutiniu metu atsisakė.
• 1 3 2 S. Ki
Ava.
trecd uidaryta. ketvd 1 - 3 v p p
gegužės 19 prieš „Panthers" federaciją, ryšium su š.m. kovo
Hamiltoną, (Č) - Čikagą, (D) - iš 9 rungtynių laimėjo trejas, su
Šį sezoną komandą labai per
25
d.
Elektrėnuose
ir
Kaune
birželio
2
prieš
„Lions"
Detroitą, (Cl) - Clevelandą.
rinkdama 9 taškus ir turėjo
Tat 312-43t-77W
prasidedančiu pasaulio ledo ri sekiojo susižeidimai, ir dabar
•132 t . Kasate A ve..
birželio 9 prieš „Trevians"
16-32 įvarčių santykį. 7 koman
(312) 771 I M I arba (312) 400-4441
RIMGAUDAS Nf MtCKAS, M.D.
čempionate negalės žaisti Ste
tulio
D
grupės
čempionatu.
Visų rungtynių pradžia 3 vai.
1996 m. ŠALFASS-GOS
dų tarpe „Lituanica" stovėjo
DR. K. A. JUČAS
t. PRASAD TUMMALA, M.D.
I žurnalistų klausimus atsakė ponaitis, neaiški V. Daugirdo
PIRMENYBIŲ P A S E K M Ė S šeštoje vietoje. Dabar, iš pirme p.p.
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
būklė.
Pasak
V.
Senino,
visose
GYDO OOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
Kitas ketverias rungtynes Lietuvos rinktinės treneris V. Lietuvos r i n k t i n ė s varžovų
nybių iškritus „Columbus" vieValandos pagal susitarimą
Komandinės varžybos: V
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
nuolikei, mūsiškiai pakyla į „Lituanica" žais varžovu aikš Seninas, komandos kapitonas komandose yra labai stiprių
Clevelando ..Žaibas" A (Mark
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
DR. ALOIS PAULIUS
tėse Čikagoje ir priemiesčiuose R. Bučys. Ledo ritulio federaci žaidėjų, o stipriausiais prie
penktąją vietą.
ORTOPEDINĖS LIGOS
Salem, Ed. Salem, Edis Bliu
jos
prezidentas
V.
Gudiškis,
DR.
JOVITA
KERELIS
Komandos vyr treneris Jonas
Rudens ratą pradėjusi „Litu
CHIRURGIJA
šininkais
jis
laiko
Izraelio
ko
mentalis, Aušra Kaminskaitė)
generalinis s e k r e t o r i u s R.
vanile uyvyiufst
11N k a t a Ave., Daftn, R. M N M
anica" dar nebuvo reikiamai Žukauskas nerimauja dėl trū
- 2120 taškų.
Džiautas, varžybų direktorius mandą.
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tat. (7M) 742-S2M
susicementavusi, tad pralaimėjo kumo geresnių žaidėjų, kuriu,
Komandos kapitono R. Bučio
Tol. ( 3 1 2 ) 4 7 0 - 2 1 1 2
2) Toronto „Jungtis" A (Yoly
Valandos pagal susitarimą
L.
Čaikauskas, čempionato vie
rungtyniaujant
lauko
aikštėse
net ir silpnesniems varžovams.
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
rinktinės
Tomasic-Laurinavičiūtė, Jenny
no iš generalinių rėmėjų firmos nuomone, Lietuvos
DR. L. 0. PETREIKIS
Tik rato pabaigoje pasiekė ge reikės žymiai daugiau negu žai
Tol. (70S) MS-9101
Stulginskienė, Antanas Staus
„Nike" atstovai T. Račiūnas, B. žaidimo lygis yra pakilęs, ir su
Valandos pagal susitarimą
DANTŲ GYDYTOJA
resnės formos, ir sužaidė neblo džiant salėje. Ieškoma naujų pa
komanda visi varžovai žais kaip Tol. kasinėto Ir buto: (7QS) 0*3-4110
kas, Mike Jaglowitz) — 1992 t.
OOsl S. PtaOjovfs M., lOicstevy IOJBJS, PL
jėgų, nes siekiant pergaliu Korsoff. (Kiti generaliniai rė
gų rungtynių.
su pirmaujančiais. Komanda ti
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ava.
3) Toronto „Jungtis" B (Da
mėjai — firma „Škoda").
DR. R. KISIELIUS
Pirmosios pavasario r a t o reikia stipresnės komandos
Tol. (701) no) I M I
kisi
patekti į aukštesnę lygą.
nutė Sysak-Simonaitytė, Rai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Federacijos
prezidentas
V.
Gurungtynės vyks balandžio 14 d.
Valandos pagal susitarimą
1443
S*.
SOati
Ava.,
Cicero
F
i
r
m
a
„
N
i
k
e
"
k
i
e
k
v
i
e
n
a
i
mundas Šiaučiulis. Ami Ramas,
diškis dieną prieš spaudos kon
Kasdien 1 iki 8 v v
DR. LEONAS SEISUTIS
Arūnas Čygas ) - 1893 t
ferencija buvo atvykęs į Kauno čempionato komandai pagami
Išskyrus tres Sėst 12 iki 4 v. pp
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
no
po
du
komplektus
aprangos
Vyrų individualinės „High
žiemos sporto rūmus ir įsitikino,
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
G a m e " varžybos: 1) Ed Salem
jog pasaulio čempionatui pasi (pagaminta pagal šalių užsa I U O E N E C. DECKER, DDE, P.C.
•1321. Keatese
4S47
W.
103
S*.,
Oo*
L*wn,
IL
(Cl) - 2201., 2) Mike Jaglowitz
Vai antr. 2-4 v p.p. ir katv. 2-5 v.p.p.
ruošta gerai: visi statybos dar kymus), firma „Škoda" čempio Pirmas apyl su Northwestern un-to
Seitd pagal susitarimą
(T) - 203 t , 3) Mark Salem (Cl)
bai įvykdyti šimtu procentų. natui skyrė naudotis šešis auto diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
Kaštuoto M. 312-77S-3
prieinamą kainą Pacientai priimami
- 201 t
Išlietas jau ir ledas, jį išbandė mobilius, „Comliet" — telefonų
absoliučiai punktualiai ataattartniut
Moterų ind. „High Game":
veteranai ir dailiojo čiuožimo aparatų. Čempionato emblemą
(kalbėt, angliškai) H*. 70S-422-42M
tDMUMOAt Y1ŽJHAS, MJ>„ S.C.
sukūrė
LKL
muziejaus
vadovas
1) Jenny Stulginskienė (T) —
meistrai.
Specialybė
— Vidaus Hgų gydytoias
V.
Gudelis.
1631.. 2/3) Regina Krasauskaitė
SURENDER LAL, MD
Rytų Europos ledo ritulio
Kalbami lietuviškai
Specialybe — Vidaus ligos
(D ir Aušra Kaminskaitė (Cl I po
lygos čempionate Lietuvos k o
• 1 M S. Arctter Ava. (pne Austin)
Kad** Chicago. IL 60652
162 t
Valandos pagal susitarimą
manda užėmė šeštąją vietą. Tai,
SENJORŲ KREPŠINIO 7722 S Tol.
312-434-2123
Tai. (311) MaV77M
Geriausias j a u n i s (žemiau
pasak V. Gudiškio, buvo geras
Hoty
Cross
Phystcian
Centr
ŽAIDYNĖS
18 m.) „(High G a m e " : Matas
ARAS 2U0SA. M.D.
6084 S Archer. Chicago. IL 60638
pasiruošimo etapas čempiona
AKIŲ CHIRURGIJA
Tol. 312-SS4-41M
Tamošiūnas (Cl) 167 t.
Šį savaitgalį, kovo 29-30 d.
tui. Dabar komanda treniruo
AKIŲ LIGOS
Valandos pagal susitarimą
Vyrų ind. „High Series": 1)
(penktadienį
ir
šeštadienį),
Lon
jasi Elektrėnuose. Dalyvauti
Mike Jaglowitz (T) 581 L. 2) Ed
Ko*. M . (312) 471done, Ont., vyks 1996 m. Š.
pasaulio čempionate atvyko ir
Salem 'Cl) - 572 t.. 3) Mark Sa
1028 C. OajtM Ava., Salio 3 1 *
Amerikos lietuvių vyrų senjorų VIDAS J. NEMtCKAS, M.D
Lietuvos legionieriai E. Baubą
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
lem (Cl) - 565 t.
(35
m.
ir
vyresnių)
krepšinio
žai
ir
V.
Zenčenka.
Taip
pat
i
i
LFK „Lituanicos" valdybos iid. Leonas Juraitis praneša apie klubo finansinę
7722 S. KoeMo Ava..
Tai. 780-127-i
Moterų ind. „High Series:" padėti metiniame narių susirinkime, Lemonte, i m. kovo 17 d.
dynės, kurias vykdo Londono
Škotijos turi atvykti ir trečias
IL80M2
Valandos pagal susitarimą
1) Yoly Tomasic-Laurinavičiūtė
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NESIBAIGIANČIOS
PROBLEMOS RYTŲ
LIETUVOJE
I G N A S MEDŽIUKAS
Lietuvos spaudoje nuolat ran
dame keliamus rūpesčius dėl
Rytų Lietuvos politinės ir švie
timo padėties. Rašoma, jog įsi
galėjusi lenkų rinkimų akcija
Vilniaus ir Šalčininkų rajonuo
se, kurių tarybose susitelkę
lenkininkai reiškiasi priešvals
tybiniais veiksmais, nesuderi
namais su Lietuvos respublikos
konstitucija. J ų tarpe y r a ir
buvusių teritorinės autonomijos
koordinacinės tarybos narių,
kurių veiklą skatina Lietuvos
valstybės teisėsaugos aplaidu
mas. Lenkų ekstremistus skati
n a veikti Lietuvos respublikos
Seime kai kurių lenkų frakcijos
narių veiksmai: įžūlūs pasisa
kymai prieš Lietuvos valstybės
nepriklausomybę, priešinimasis
1920-1939 metų Vilniaus mies
to ir srities okupacijos išvardi
jimui, išgalvoti, niekuo nepa
remti skelbimai apie lenkų tau
tinės mažumos persekiojimus.
Lenkų agresyvumą taip pat
skatina daugelis sukurtų fondų,
remiančių įvairias programas.
Tautinių mažumų, savivaldy
bių, švietimo įstatymai įteisino
paveldėtas Sovietų Sąjungos
lenkų ir rusų mokyklas, „išjun
gė" švietimo ministeriją iš tau
tinės politikos vykdymo Rytų
Lietuvoje. Nenuostabu, kad ten
lenkiškumą tebediegia dar 1919
m. įsteigta lenkų mokytojų są
junga „Macieža".

valdybių švietimo skyrių kom
petencijos.
Rytų Lietuvoje iš 319 mokyk
lų tik 175 yra dėstoma lietuvių
valstybine kalba. Lietuviškų
mokyklų tinklas yra per retas.
Todėl tėvai yra priversti savo
vaikus leisti į lenkų vidurines
mokyklas, o tai reiškia, kad jau
nimui daroma didelė žala. Tai
yra ne tik aplaidumas, bet
tiesiog nusikaltimas. Reikia
steigti daugiau mokyklų visose
didesnėse gyvenvietėse. Nepri
klausomoje Lietuvoje neturi
būti skriaudžiamas lietuvių jau
nimas, pavedant jį auklėti len
kininkams.
Ar gali gyvuoti valstybė, jeigu
jos įstatymai nevykdomi? O to
kia padėtis yra Vilniaus rajone,
kurios švietimo vadovė D. Sabienė buvo neteisėtai atleista iš
pareigų. Tautinės mažumos, ko
kios jos bebūtų, turi būti lojalios
Lietuvai, kaip to reikalauja Res
publikos konstitucija. Jokiu bū
du negalima lyginti lenkų turi
mų teisių Lietuvoje su lietuvių
teisėmis etninėse lietuvių žemė
se, kurios pateko į Lenkijos su
dėtį. Palyginę lietuvių teises
švietimo srityje Seinų apskrity
je su lenkų teisėmis Lietuvoje,
matome didžiausią skirtumą lie
tuviu nenaudai. Vien lenkiškų
vadovėlių lenkų mokykloms
Lietuvoje išleista 174, o lietuvis
kos mokyklos Lenkijoje gauna
Reikalas labai j a u uždelstas, tik „trupinius".
Iš viso keista, kad lenkai jau
bet geriau vėliau, negu niekad.
Atėjo laikas pakeisti netinka čia kažkokią pagiežą lietu
mus nesuderinamus su Lietuvos viams, lyg jie būtų kuo noris sko
valstybingumo idėja ir konstitu lingi. Gal tai vyresniojo brolio
cija įstatymus. Tai pasakytina pažymys, kai jaunesnysis nesi
apie rinkimus į respublikos Sei duoda vedžiojamas už rankutes.
mą, savivaldybes, tautinių ma Gal lietuviai yra žeminami, kad
žumų teises, švietimą, kultūri vėlai priėmė krikščionybę len
nės autonomijos nuostatus. Jei kams apaštalaujant, o pasiprie
dabartinės sudėties Seimas šių šino priimti lenkų kalbą, kaip
uždavinių nepajėgs įvykdyti, tai bažnytinę ir todėl pravardžiuo
turėtų pirmoje eilėje nedelsda jami pagonimis.
mas atlikti naujai išrinktasis.
Gerai žinoma, kad buvęs Vil
Labai teisingai pasakė Švieti niaus arkivyskupas R. Jalbžimo ir mokslo ministerijos sek kovskis daug pasitarnavo Vii
retorius R. Matuzas 1995 m. niaus krašto lietuvių nutautini
gruodžio mėn. įvykusioje konfe mui per bažnyčias, bet negalime
rencijoje, kad lenkų organizaci užmiršti ir jo gražaus gesto, kai
jos dirbtinai aštrina įtampą dėl mirė 1927 m. vasario 16 Lietu
lenkų padėties mokyklose ir vos patriarchas dr. Jonas Basa
kad šiandien t a u t i n ė m s mažu navičius, jo kūną įsileido j ka
moms yra sudarytos „šiltna tedrą ir atlaikė gedulingas pa
mio" sąlygos. Jis pareiškė, kad maldas. Buvo atvykusi ir Lietu
šiuo atveju Lietuvoje toliau nu vos delegacija. Fanatikės davat
eita, negu reikalauja tarptau kėlės apleido katedrą šaukda
tinės sutartys, garantuojančios mos: „Uciekajmy, pogani pszytautinių mažumų švietimą jų jechali" (Bėkime, pagonys at
gimtąja kalba. Švietimo pro važiavo).
blemoms s ė k m i n g a i spręsti
Mums nesuprantamas lenkų
trukdo neapibrėžtos Seimo, vy elgesys, kai jie stengiasi lie
riausybės, švietimo ir mokslo tuvius žeminti, nepaisant pas
ministerijos, apskričių ir savi kutiniuoju metu pasirašytų su
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Ar taip įvyko, ar ne — istorija nutyli. O
Sniečkui mažiausiai rūpėjo Seinų lietuviai, todėl jiems
R Mizaros užtarimas taip ir liko bevaisis. Sniečkus, kaip
ir dabartiniai jo idėjos broliai, daugiau rūpinosi Rytų
Lietuvos aukštaičių, kalbančių įvairių šnektų mišiniu,
lenkinimu; jiems buvo kasdieninės radijo laidos lenkų
kalba, jiems valdžia leido komunistinį dienraštį
„Červony Standar"...
Et, taip buvo, taip yra, o Seinų lietuviai kol kas
nesvajoja apie dienraštį. Ačiū Alicijai Sitarskienei, kad
jos didžiulių pastangų dėka 1990 metais pirmą kartą
„Auira" pasirodė kaip mėnraštis, o 1992-aisiais — jau
kaip dvisavaitinis leidinys.
Alicija Sitarskienė — Seinų lietuviško kaimo ūkininko
Jonuškos duktė. Baigusi pradžios mokyklą Vaitakie
myje, vėliau Punsko bendrojo lavinimo licėjų, studija
vo Varšuvos universitete. įgijusi rusų filologijos specialy
be, dirbo Varšuvoje leidybinį darbą, o po to, ištekėjusi
o i Adomo Sitarskio, grįžo į gimtinę. Augino vaikus, bet
vis viliojo žurnalistės profesija, tad nuo 1989 m. jos gyve
nimas susietas su „Aušra".
— Iš tikrųjų „Aušrai" pradėjau vadovauti nuo
1990-ųjų metų, kai susidarė realios galimybės patiems
tvarkyti visus reikalus, — prisimena Alicija.
Sunkūs buvo pirmieji žingsniai. Iš pradžių Seinuose
viename kambarėlyje teko dirbti kartu su irzliais karo

tarčių. Lietuvių konsulato iška
ba Seinuose jau ne kartą buvo
ištepta, bet policija nesuranda
kaltininkų.
Tenka stebėtis, kad kai kurie
lenkų rašytojai apie lietuvius
yra paskleidę piktų, neteisingų
žinių. Pavyzdžiui, toks sulenkė
jęs vokietis J. Obst rašo: „Lietu
viai buvo pagonys ir keletą am
žių dar būtų likę pagonimis. Jie
buvo laukiniai, bet stiprūs ir
karingi. Lietuviai buvo labai
žiauraus būdo, kare paimtų be
laisvių nemaitindavo, o gyvus
ant laužo sudegindavo savo die
vų aukai. Laukiniai lietuviai
dar nemokėjo, kaip vesti ūkį ir
per daug tingėjo darbą dirbti,
bet iš medžioklės jie negalėjo iš
simaitinti. Ir štai ne kas kitas,
kaip lenkų chlopas, kruvinu
prakaitu ėmė skinti nepereina
mas girias. Lenkų plūgu pirmą
kartą išarta Lietuvos dirva pra
dėjo duoti gausiu vaisių, lenkų
kirvis nutašė pirmos Lietuvos
pirkios pamatus".
Iš tikrųjų čia ne kas kita, kaip

tuščias pasigyrimas. 1939 m.
prijungus Vilnių ir jo sritį prie
Lietuvos, buvo rasta, kad tame
krašte dar buvo vartojamos me
dinės akėčios ir mediniai arklai,
smailas geležinis noragas. Tuo
metu Suvalkijoje ir Žemaitijoje
jau vartojo naujus metalinius
plūgus (net dvivagius) ir kulti
vatorius.
Grįžtant į švietimo reikalus
Rytų Lietuvoje, lietuviams mo
kytojams ten dirbtinai sudaro
mos nepalankios sąlygos, kad il
gai negalėtų ištverti. Tik pasi
šventę idealistai stengiasi visus
sunkumus pakelti. Tiesa, lietu
viškos organizacijos (Vilnijos
draugija, V i l n i a u s krašto lietu
vių sąjunga užsienyje ir kt.)
stengiasi p a r e m t i lietuvius mo
kytojus, dirbančius t a m e kraš
te, bet privačios iniciatyvos ne
užtenka, r e i k i a veikti valsty
biniu mastu, nes Vilniaus kraš
to žmonės ilgą laika buvo ir da
bar yra n u t a u t i n a m i .
Kai Lietuvos spaudoje nusi
skundžiama, kad lietuvių mo-
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veteranais, nekenčiančiais lietuvių. Tik dėka buvusio
Punsko valsčiaus viršaičio Romo Vitkausko pasisekė
persikelti į Punską. R. Vitkauskas labai daug nusipelnė,
jis per dvi darbo kadencijas sudarė palankias sąlygas
lietuviškai veiklai Punsk« „Aušros" laukė penki
kambariai Punsko valsčiuje ir 110 kv. metrų valsčiaus
rūsyje. Teko viską tvarkyti, remontuoti, įvesti centrinį
šildymą, vandenį, surasti spausdinimo techniką.
Sunku ir aprašyti visus „Aušros" redakcijos ir „Auš
ros" spaustuvės kūrimosi sunkumus. Žmonės dirbo,
nenuleisdami rankų. Kiekvienas dirbančiųjų turėjo
keleriopą krūvį, o gavo vieną algą. Direktorius — visos
leidyklos darbo organizatorius, techninis redaktorius,
žurnalistas. Fotografas rengia kompiuterių programas,
maketuoja. Rinkėja - tvarko knygyną, pardavinėja
„Aušros" leidinius, rūpinasi prenumerata, tvarko ko
respondenciją. Buhalteris - ne tik kasininkas, bet ir kad
rų vedėjas, besirūpinantis knygynu, dukart per mėnesį
išvežiojantis „Aušrą" į paštus ir i Lietuvą. Ne mažiau
darbo ir pačiai redaktorei Alicijai — ji žurnalistė, sti
listė, korektorė, mama...
Didelę naštą neša „Aušros" redakcijos ir „Aušros"
leidyklos žmonės, sutikdami įvairiausių kliūčių.
Bažnyčia, lenkų spauda jvairiom dingstim stengiasi
įgelti, paniekinti jų triūsą ir idealus. Kam pasiskųsti.
kur pasiguosti?
Taip ir gyvena, nebesusikalbėdami su laisva, nepri
klausoma Lietuva, nuolat besigrumdami su didžiąja
Lenkija — tai dėl mokyklų, tai dėl karinio dalinio, tai
dėl lietuviškų pamaldų bažnyčioje įtampa, nuolatine
įtampa
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PADEDA ĮVEIKTI ŽIEMOS
NEGANDAS
Sunkiai įveikiami pusnynai
dar labiau padidino kaimo žmo
nių vargus. Ypač neramu vieni
šiems seneliams ir invalidams,
k u r i e negali išeiti iš savo
trobelių į parduotuvę ar ambu
latoriją. I tai jautriai atsiliepė
J u r b a r k o rajono savivaldybės
vadovai.
Mero Stasio Makūno potvar
kiu vienuolikai seniūnijų pa
s k i r t a 2,660 litų. Už juos seniū
nijų darbuotojai nupirko maisto
produktų, vaistų ir nugabeno
juos vienkiemiuose gyvenan
tiems seneliams bei invalidams.

Danutė

Moteris

Bindokienė

pasaulyje

Šios savaitės antradienį tarp pagerėjimu kitose valstybėse.
tautinė „Gallup Poli" — visuo Pvz.: JAV ir Kanadoje - 70
menės nuomones įvairiais klau proc. padėtis p a s i t a i s i u s i ;
simais tikrinti organizacija, pa Ispanijoje, Kolumbijoje, Mek
skelbė atliktus apklausinėjimus sikoje, Taivane, Kinijoje taip
apie šiandieninę moters padėtį pat — nuo 77 iki 79 proc.;
pasaulyje: ar ji pagerėjusi, pa Thailande net 89 proc.; kitur
blogėjusi, o gal likusi tokia pat, mažiau, bet niekur nekrinta že
kaip anksčiau? Prisimename, miau kaip 51 proc.
kiek dėmesio buvo skirta pra
Visuotinė nuomonė — bendra
ėjusią vasarą Jungtinių Tautų visiems apklaustiesiems — kad
organizacijos Kinijoje ruoštai gyvenimas būtų kur kas geres
tarptautinei konferencijai mote nis, ramesnis, sotesnis, jeigu
rų teisių klausimais, ir kiek ne vyriausybėje ir apskritai poli
daug kalbėta apie tos konferen tikoje dalyvautų daugiau mo
kyklų ir mokinių Vilniaus kraš
cijos nutarimus bei jų tolimesnę terų. Net lietuviai 35 procentais
te mažėja — laikas rimtai susi
eigą, dalyvėms išsiskirsčius pasisakė, kad reikia daugiau
rūpinti Kalbėkime skaičiais:
namo, todėl kiek nustebino moterų politiniame gyvenime.
Vilniaus rajone iš 74 mokyklų straipsniai, išspausdinti kovo 27
Stipriausiai išsireiškė Thaitik 18 — lietuviškos. Šalčininkų d. „Chicago Tribūne" ir „New
landas — 72 proc. ir Kolumbija
rajone iš esančių 54 mokyklų York Times" dienraštyje, skel — 62 proc., o JAV net 57 proc.
tik 15 — lietuviškų. Esant tokiai biantys apklausinėjimų duome mano, kad reikia daugiau mo
padėčiai, ar galima dar ilgiau nis. Mums tie duomenys ypač terų vyriausybėje.
l a u k t i ir tikėtis, kad reikalai įdomūs, nes apklausinėjimuose
Šie duomenys gan paradoksiš
savaime išsispręs?
dalyvavo ir Lietuva.
ki, nes beveik visuose kraštuose
Apklausinėjimai atlikti 22 apklaustieji pasisakė, kad dar
valstybėse Šiaurės, Pietų bei Vi bovietėje mieliau turėtų ne mo
durio Amerikoje, Azijoje ir Eu terį, o vyrą viršininką. Tos nuo
ropoje. Dalyvavusios valstybės monės buvo ir vyrai, ir moterys.
yra: JAV, Kanada, Didžioji Bri Išimtis yra Indija, kur moterys
tanija, Čilė, Kinija, Kolumbija, geriau dirbtų su moterim virši
EI Salvador, Prancūzija, Estija, ninke. Apskritai, pagal apklauLatvija, Lietuva, Vokietija, sėjus, moterys buvo daug neatHondurai, Vengrija, Islandija, laidesnės savo sesėms ir dau
Indija, Japonija, Meksika, Pana geliu atvejų pasisakė prieš mo
ma, Ispanija, Taivanas ir Thai- teris vadovaujamose pozicijose.
Lietuva buvo viena iš nedau
land. Visos šios valstybės, kar
tu sudėjus, turi daugiau kaip 3 gelio valstybių, kuri į klausimą,
milijardus gyventojų: tai maž ar geriau kai abu tėvai dirba, ar
daug pusė žmonių, gyvenančių kai vienas, o antrasis (dažniau
siai motina) namie prižiūri
mūsų planetoje.
Nors pateikta nemažai klau šeimą, atsakiusi, kad, abiems
simų, bet minėtuose straips tėvams dirbant, yra geriau (59
niuose susumuojami keturi pa proc.). Tos pačios nuomonės dar
grindiniai, susiję su vyrų ir mo buvo Thailande (69 proc.), Vo
terų role politiniame krašto kietijoje, Ispanijoje, Kolumbi
gyvenime, šeimoje, darbovietėje joje, EI Salvadore, Indijoje,
ir tuo, ar per pastaruosius pen Panamoje, Meksikoje... Vengrai
kerius metus moters padėtis vi s t i p r i a u s i a i p a s i s a k ė , k a d
suomenėje kažkaip pakito (ne vienas tėvų turėtų likti namie
svarbu — gerąja ar blogąja link ir prižiūrėti vaikus; panašiai
me), įdomu pastebėti, kad kone tvirtino JAV, Kanada, Didžioji
kiekvienoje valstybėje ryškus Britanija, Islandija.
nemažas moterų gyvenimo pa
Apskritai valstybės, kur eko
gerėjimas: jos pradėjusios dau nomija gerokai šlubuoja, daug
giau reikštis politikoje, įsilieti bedarbių, gyvenimas sunkesnis,
į dirbančiųjų už šeimos ratelio pasižymi ir didesniu moterų tei
eiles, turi daugiau teisių ir nėra sių apribojimu, jų padėties vi
taip aštriai diskriminuojamos, suomenėje žemesniu lygiu. Nors
kaip anksčiau.
mes jau senokai pastebėjome,
Žymų skirtumą sudaro Rytų kad Lietuvoje moteris yra tary
Europos bloko valstybės: Veng tum „antraeilė pilietė", ypač
rija, Estija, Latvija ir Lietuva. politiniame, k u l t ū r i n i a m e ,
I klausimą, ar, palyginus su vy moksliniame gyvenime, apklau
rais, moterų padėtis pagerėjusi, sinėjimų duomenys tą nuomonę
kiekviename šių kraštų atsaky patvirtino. Kažkaip liūdna, kad
ta neigiamai. Lietuvoje tik 12 mūsų tėvynė, amžių būvyje nie
proc. pasisakė, kad dabar mote kad nepasižymėjusi moterų
rims jau geriau, mažiau diskri diskriminacija, dabar su ja iš
minacijos, bet 31 proc. teigė, kad lenda lyg yla iš maišo... Galbūt
padėtis pablogėjusi. Latvijoje dėl to reikia kaltinti ne vi
dar neigiamesnis atsakymas — suomenę ar laiko madą, o pačias
10 proc. — geriau, 46 proc. blo moteris, kurios neparodo dau
giau. Estijoje — 18 proc. geriau, giau veržlumo ir iniciatyvos
34 proc. blogiau; Vengrijoje — savo padėtį pakeisti. Kol mo
18 proc. geriau, 44 proc. blogiau. terys nebus pačios savo verte įsi
Skirtumas
dar ryškesnis, kai tikinusios, negali tokio įverti
Jaunimo centro salėje.
palyginome
su moterų padėties nimo tikėtis iš kitų.
Nuotr J o n o Tamulaičtn

— Vis dažniau girdžiu iš pavargusių veikėjų:
„liūdna, liūdna..." Gal tas liūdesys, t a s pasitikėjimas
vien tik savimi ir neleidžia mums nuleisti rankų, gal
suteikia mūsų gyvenimui prasmės, — jau viltingesnis
Alicijos balsas.
Nuveda į šiose pat patalpose įsikūrusią „Aušros"
spaustuvę. Šaunuoliai Seinų kraštų lietuviai, sunkiau
siomis sąlygomis pasiryžę skleisti lietuvišką žodį. Ir čia
daug jėgų išminties įdėjo Alicija. Ji paprieštaraus ir rūs
čiai pasakys: „ N e viena tai padariau, su visais bendra
minčiais. S. Birgelis, B. Vaznelis, B. Burdinaitė, Ž.
Makauskienė, E. Petruškevičius, P. Berneckas... Spaus
tuvės ir redakcijos darbuotojai".
„Aušros" leidykla išleido nemažai įdomių leidinių,
kurie praturtins ne tik Seinų krašto, bet ir Lietuvos žmo
nių bibliotekas. Praėjusiais metais pasirodė „Punsko,
Seinų krašto vestuvinės dainos". „Aušros" leidykla šį
veikalą surinko ir išleido per pusantrų metų — tokiu
tempu, vargu ar galėtų pasigirti Lietuvos leidyklos. 432
vestuvinių dainų su gaidomis knygos iniciatorius moky
tojas Juozas Vaina. Per kelis dešimtmečius jis rinko ir
kaupė lietuviu tautosakos lobyną.

vaikai, kurie savo gyvenimo prasmę regi tik sąsajose
su Lietuva.
„Ne mūsų kaltė, kad esam svetimos šalies piliečiai",
— rašytojos Birutės Jonuškaitės-Augustinienės žodžiai.
Birutė — Alicijos sesuo. Irgi panašius kelius nuėjusi,
Vilniaus universitete baigusi žurnalistiką, dirbusi
Suvalkų savaitraštyje „Krajobrazy", vėliau Suvalkų
vaivadijos spaudos biure. 1985 m. persikėlė į Lietuvą,
čia sukūrė šeimą. Šiuo metu ji dirba „Šeimos" vyriau
siąja redaktore. Niekada Birutė nenutraukė ryšių su
gimtine, padeda gimtųjų žemių lietuviams grumtis už
savo būtį.
Daug poetų, šviesuolių išugdė Seinų kraštas, daug
jo dukrų ir sūnų įamžino savo darbuose lietuvio pajau
tą, apdainavo meilę Lietuvai.
Tėvyne, Lietuva, mano,
Tavy savo tikslą radau...
Alicijos Sitarskienės eilėraščio „Tėvyne, Lietuva,
mano" eilutės. Kupini meilės Suvalkijos kraštui jos eilė
raščiai Ir visi jos darbai, mintys, svajonės — žymios pė
dos Gyvosios Lietuvos žemėje.

Ne mažiau reikšmingos ir kitos „Aušros" leidyklos
išleistos knygos, tai Aldonos Vaicekauskienės „Punsko
ir Seinų krašto vestuviniai papročiai", taip pat A. Bara
nausko „Artojų giesmės šventos". O leidyklos planuo
se daug nauju knygų, numatoma leist net originalius
vadovėlius.
Leidykla ir redakcija — tai gyvybinga lietuvybės
versme, kuri maitina atplėštąją nuo Tėvynės Lietuvos
dalį, o čia dirbantys žmones - pasiaukoję ūkininkų

Valdos laiškai užsienio reikalų ministrams
O Tėve mūsų, k u r s esi
Išgirsk šią maldą... Mes visi
Namu9 turėję — be namų,
Vardais vadinti — be vardų...
Mūs sangodos — šviesi malda,
O Lietuva - tyli rauda.
(Iš Algio Uzdilo8 eilėraščio „Teesie")
'Bus daugiau-

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 29 d.

C L A S S I F I E D GUIDE
LIETUVIŲ TELKINIAI
REAL ESTATE
me sutelkę šelpti Lietuvoje
REAL ESTATE
vargstančius — našlaičius, sene
MINĖJOME
lius, buvusius Sibiro tremtinius,
V A S A R I O 16-TĄJA
GREIT
mokyklas, o taip pat lietuviškos
PARDUODA
veiklos tęsimui išeivijoje! Dabar
Vasario 16-tąją šiemet mi
REALMART U, Ine.
atėjo laikas susirūpinti savu
nėjom džiaugdamiesi, kad Lie
6602 S. P U I M M Rd.
„Bendruomenės b a l s u " ir užti
Chicago, IL 60629
tuva vėl nepriklausoma, laisva,
krinti ateitį šiai vienintelei
RE/MAX
nors vis dar vargų ir rūpesčių
Philadelphios apylinkėje radijo
REALTORS
slegiama.
BALYS BUDRAITIS
programai. Dosniųjų klausytojų
(312)5864969
Minėjimą pradėjom iškilmin eilės retėja. Nėra nei dosniausio
Broker-Associate
(706)425-7161
Patarnauta (vairių nuosavybių
gomis pamaldomis uniformuo
ir pastoviausio programos rėmė
pirkime bei pardavime, mieste ir
tiems šauliams ir tautiniais jo Liberty Federal Savings and
priemiesčiuose. Suinteresuoti
drabužiais pasipuošusioms mo Loan. mūsų Lietuvių banku
skambinkite:
RIMAS L STANKUS
terims bažnyčion įnešus Kana vadinto.
BUDRAIČIUI
dos, Lietuvos, Šaulių kuopos ir
Bu».31MaM100
p-»312-»OW7
~Tevynes sąjungai" remti lėšų telkimo vakarienėje, Santa Monica, CA. Iš k. - vakariene š.m.
„Bendruomenės balso" istori
• Perkant ar parduodant
1
Katalikių Moterų draugijos vė
FK.312-MMM7
vasario 26 d suruošes Albinas Markevičius, Gediminas Vagnorius. Janina Čekanauskiene ir Lietu
jai papasakoti reikia atskiro
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas
liavas. Šv. Mišias aukojo ir
vos gen garbes konsulas Califomijoje Vytautas Čekanauskas.
• MLS kompHJteftuir FA* pagafta
straipsnio. Daug a s m e n ų buvo
pamokslą pasakė klebonas kun.
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
programos redaktoriais, prane
parapijos. Jiezno, partizanų pa
L. Kemėšis. Įspūdingai patrio
MISCELLANEOUS
• Perkame ir parduodarnenarnus '
noriumi
buvo
Vitos
ir
Albino
šėjais. Ilgiausiai, net 23 metus, S A N T A M O N I C A , C A
minklo: „Kovojom ąžuolais, patines giesmes giedojo choras, ku
• Apartmentus ir žema
Markevičių
namuose.
Visa
tai
radijo vedėju buvo a.a. Henrikas
lūžom
ąžuolais,
šlamėsim
ąžuo
• Pansninkamt nuolaida
riam vadovauja vargonininkė
per trumpą laiką sėkmingai su
S U S I T I K I M A S SU
Savickas, kas savaitę paruošdalais
tiems,
kurie
Lietuvą
myli".
•
L
I
K
T
U
O
S
Birutė Vytienė, o jai nesant
vęs visos valandos laidą. Nuo GEDIMINU VAGNORIUMI organizavo Albinas Marke
(VUMMAJ — PATAISYMAI
O savo žodį baigė vėl cituo
Dalė Norkutė Mclntosh. Pamal
vičius.
1986 m. rudens „Bendruomenės
Turiu Chicsgos miesto leidimą. Dir
damas
iš
vieno
plakato,
nešioto
das baigėme sugiedodami Lietu
Gedimino Vagnoriaus viešna
Santa Monicos butnamių sa
balsas" turi visą kolektyvą re
prie parlamento rūmų 1990 bu ir užmiesty Dirbu gretai, garan
vos himną.
: KMMdK BfAlTOait
tuotai ir sąžiningai.
daktorių — pranešėjų, kurių gės Santa Monicoje proga, š.m. vininkai ir Los Angeles apylin
• mis,
Minėjimas buvo tęsiamas pa veiklą sumaniai koordinuoja vasario 26 d., pirmadienio kių lietuviai parodė, kad jiems metų kovo 11 dieną: „Kiek rovė
312-77S-3S1S
v«3i»-S.AfdN|AW.I
—
neišrovė,
kiek
skynė
—
ne
rapijos salėje. įnešus vėliavas, Julija Dantienė. Galima drąsiai popietę buvo sukviesta arti tikrai rūpi Lietuvos reikalai.
Lietuvių Bendruomės ir Katali teigti, kad jokia kita lietuviška šešiasdešimt Lietuva besirūpi Ypač džiugu, kad „Tėvynės są nuskynė, dėl to, k a d t u — šven
DANUTĖMAYEK
tovė, dėl to, kad tu — tėvynė".
kių Moterų dr-jos pirmininkės
radijo programa išeivijoje neturi nančių žmonių-vakarienei ir jungos" narių tarpe yra ne
Po to Izabelė Žmuidzinienė pa AUTOMOBILIO, NAMU, SVBKATOS,
284-1900
Teresės Pargauskienės pakvies pastoviai dirbančių 15 radijo pokalbiui su svečiu. Visų nuo mažai jaunų profesionalų-teisiIR GYVYBĖS ORAUrSMAS.
skaitė Bernardo Brazdžiono ei
tas, kun. L. Kemėšis sukalbėjo bendradarbių. Sveika, draugiš taika buvo gera, nors ir buvo ninkų, medikų, verslininkų.
Agentas Frank ZapoRa ir Off. Mgr.
Jm norus parauni ar panų namus,
maldą. Po to visi buvo pakviesti ka konkurencija pakelia laidų kalbama apie šių dienų vargus
Auka* S. Kana kalba batuvtakai.
Šioje vakarienėje pakviestas lėraštį „Ąžuolai".
kistokIMa l D a m a s Msvsr. Ji oro-l
Po
to
visi
pasivaidinome
ska
pasivaišinti. Kadangi žmonės kokybę ir užtikrina programų Tėvynėje.
FRANK
ZAPOUS
dalyvavo ir poetas Bernardas
320SV,
Wnt96tt
niais sumuštiniais, kepiniais ir
čia suvažiuoja iš tolimesnių
IIIIŪIĮSISJ, sąamngsi ir
Gediminas Vagnorius kalbėjo Brazdžionis.
įvairumą.
TeL (708) 424-M64
tortais,
suaukotais
parapijos
pąHmam Įkajnavirrtaa vsRui
apylinkių, dažniausiai nevalgę
(312)5W-MS4
A.R.
Be Julijos (pagal jos sustatytą apie ūkių nuskurdinimą, viso
moterų.
pusryčių, visiems buvo malonu
keriopą
ekonominį
ir
moralinį
metų tvarkaraštį), radijo laidas
Aukų buvo s u r i n k t a apie
pasistiprinti susėdus prie gra
FORREKT
"*H
paruošia ir praveda: R a m u n ė ir nuopolį, bankų krizę, teisėtvar ROCHESTER, NY
1,000
dolerių.
žiai gėlėmis papuoštų stalų.
J K 6 COMSTfMJCTtON
Paulius Dainorai, Teresė Gečie kos chaosą ir kitokias negero
D.K.
Programą atliko iš Hamiltono
„Shingle" stogai ir visų rūšių
VASARIO 1 6 J I
nė, J ū r a t ė Gentlesk, Dalia Ja- ves, įstūmusias lietuvių tautą į
atvykęs pensininkų klubo cho
skurdo
ir
apatijos
duobe,
kuri,
apkalimai
(skJing): medžio, alut
ROCESTERYJE
kienė, Roma Krušinskienė, Gin
__
13 mieg. 6 karnb.
DAYTONA BEACH, FL miniaus ir kt Turiu darbo
ras su vadove Aldona Matulič ir
tačiau,
nėra
bedugnė.
Užsiminė
taras Labutis, Aniliora Mašalaibutas su baldais Brighton Pk apyl.
pranešėja L. Stungevičiene, lie
draudimą. R. Jankauskas,
Lietuvos Nepriklausomybės
tienė, Aldona Page, Raimonda kalbėtojas ir apie žmonių ilgesį
Skambinti: 312-376-7666
tuviškos radijo valandėlės pra
LB Daytona Beach apylinkės tel. 7084694658.
ir Vidmantas Rukšiai, Kristina tvarkos (ne vien duonos), doros, šventė Ročesteryje buvo pami
nešėja. Gražiai skambėjo jų
ir Virgus Volertai, Vytautas Vo- valstybinės darnos... ir pasiryži nėta sekmadienį, vasario 18 valdybos š.m. kovo 13 d. Stadainuojamos dainos, o mes plo
dieną. Minėjimas pradėtas iš cey's restorane ruoštuose paben
lertas. „Bendruomenės balso" mą visa tai pasiekti.
HELP WANTED
jome ir vis prašėme daugiau.
Po
komunistinės
vergovės
iš
kilmingomis pamaldomis mūsų dravimo pietuose dalyvavo dau
iždą rūpestingai prižiūri Gedi
L. Stungevičiene įdomiai kal minas Dragūnas. Šios grupės vargusį lietuvį giliai nugramz Šv. Jurgio bažnyčioje. Šv. Mi giau negu 60 asmenų.
MOVINO—KRAUSTYMAS
bėjo apie Vasario 16-tosios narių amžius nuo 30 iki 70 dino į neviltį dabartinė valdžia, šias už žuvusius už Lietuvos
Dalyvius pasveikinęs, apyl.
Profesionalus patarnavimas
RsthaMn0s mossrts MrJ 40 m.
reikšmę ir Lietuvos sunkų kelią
pirm.
Mindaugas
Petrikas
supa
kurios
atstovai
nesistengia
pri
laisvę
aukojo
kleb.
kun.
Domi
metų. Gimę Lietuvoje, Vokieti
,
jums
patogiu
taku.
DraurJmas
darbui Chicagos kepykloje.
iš priespaudos į laisvę.
joje, Amerikoje; a t v y k ę su kelti Lietuvą, o tik pakelti savo ninkas Mockevičius kartu su žindino su svečiais — dr. Jonu
garatuotas. Kraipąs:
Patyrimas nebūtinas. Skambinti
Labai įdomu buvo išgirsti ir „dypukų. b a n g a " ir naujai asmeninį gerbūvį. Žmonės pa broliu kun. Kazimieru Mocke <r Janina Šalnais iš Juno Beach,
kssdton, išskyrus sstond.
Oedtmlns*: tel. 312-926-4331
jos rūpestingai surinktą mūsų
atvykę iš Lietuvos. Nei vienas galiau supranta didelę klaidą — vičiumi. Giedojo mūsų bend atvykusiais skaityti paskaitos
TsL: 312-225-4873
čia įsikūrimo istoriją. Ačiū jai už jų n e g a u n a atlyginimo, net išrenkant valdžią iš tų pačių, ruomenės choras „Putinas", sveikatos reikalais.
tai, nes mes patys daug ką jau neatsiima savo su laidomis kurie pusę šimtmečio drauge su vad. muz. Raimundo Obalio.
Dr. J. Šalna kalbėjo apie die
užmiršome.
tą.
Savo paskaitoje jis aptarė
okupantu
engė
tautą,
iš
jos
Skautai įnešė vainiką prie al
susijusių išlaidų. Tik radijo
Šį prasmingą minėjimą užbai stotis neužmiršta atsiųsti Gedi tyčiojosi.
toriaus. Vėliavas įnešė Gudinąs dietos svarbą, išaiškino įvairias
gėme visi kartu sudainuodami minui Dragūnui nuolat didėjan
Yra vilties, kad per ateinan Amerikos Legiono posto atsto sveikatos problemas. Labai pa
• i
„Lietuva brangi".
brėžė
dietos
svarbą
norint
išsau
čius
rinkimus
daug
kas
pasikeis
vai.
čią sąskaitą.
O.S.
Po pamaldų visi rinkosi į gra goti sveikatą ir sulaukti ilgesnio
NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
Švęsti savo darnios veiklos į gera. Tuo rūpinasi ir „Tėvynės
sąjunga",
burianti
išmintinguo
žiai
juostomis bei gėlėmis pa amžiaus. Po paskaitos dr. J.
dešimtmetį ir papildyti tuštė
DRAUGE
Šalna atsakinėjo į klausytojų
PHILADELPHIA, PA
j a n t į iždą, „ B e n d r u o m e n ė s sius ir idealistus Lietuvoje bei puošta parapijos salę.
klausimus.
LB pirmininkės pakviestas,
balso" redaktorių kolektyvas užsienyje, kad Lietuva iš nege
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
„BENDRUOMENĖS
Pirm. M. Petrikas padėkojo
rovių duobės pakiltų į gėrį ir programą pravedė Raimundas
ruošia
„Pavasario
pobūvį"
š.m.
$20.00
BALSO" SUKAKTUVINIS
vykas. 560 psl
ir
kvietė
Liutkus. Jis pradžioje priminė, p a s k a i t i n i n k u i
balandžio 27 d. Lietuvių namuo geresnį gyvenimą.
$7.50
POBŪVIS
MALDYNĖLIS.
Maldaknygė
jaunimui.
167
psl.
Svečiui vakarienės dalyviai kaip per tuos visus metus lie dažniau aplankyti mūsų telkinį
se, 2715 E. Allegheny Ave. Salę
ATEIK,
ŠVENTOJI
DVASIA
Katalikų
tikybos
pra
pateikė nemažai esminių klau tuviai dirbo tautos gerovei ir ir pakalbėti sveikatos klau
$4.00
Prieš 43 metus įsteigta lietu nemokamai duoda Lietuvių na
timai. Ses. O. Mikailaitė. 56 psl
simų, į kuriuos Gediminas laisvei, iki vėl sulaukėme lais simais.
viška radijo programa „Ben mų vadovybė, t u o paskatin
$10.00
LIETUVOS
ŽEMĖLAPIS.
37"
x
27"
Po paskaitos Kazimieras Ba
Vagnorius nuoširdžiai ir su vos, nepriklausomos Lietuvos.
druomenės balsas" informuoja dama ryžtis renginio ruošimui.
VLADAS JAKUBĖNAS. I ir II d. Straipsniai ir re
rimas
kalbėjo apie Gedimino
didele
įžvalga
atsakinėjo.
Buvo
įneštos
vėliavos,
giedoti
ir jungia Philadelphios, Pietinės Meninę vakaro, programą ruo
$15.00
cenzijos. Loreta Vandauskjenė. Abu po.
Vakarienės proga santamo- himnai. Maldą sukalbėjo kleb. Vagnoriaus apsilankymą. „Tė
New Jersey bei tolimesnių apy šia Ramunė Dainorienė, buvusi
ATEITININKŲ
KORPORACIJA
KĘSTUTIS.
Atsi
vynės
sąjungos"
—
Lietuvos
n i k i e č i a i ir losangeliečiai kun. Domininkas Mockevičius.
linkių lietuvius. Nuo 1986 metų Vilniaus universiteto folklorinio
$6.00
minimai. Kazimieras Pabedinskas. 127 psl.
„Tėvynės sąjungos" reikalams Susikaupimo minute pagerbti konservatorių veiklą, pažymėjo,
ansamblio
„Ratilio"
narė
su
..Bendruomenės balso" pusva
kad
Floridos
telkiniuose
ta
pro
NUO
DUSIOS
IKI
TIBERIO.
I,
II,
III
t.
Atsiminimai.
suaukojo daugiau dvidešimties visi žuvusieji bei kankiniai;
landis, girdimas kiekvieno šeš keliais kitais buvusiais „ratilie$5.00
tūkstančių dolerių; įdomu, kad ant scenos prie kryžiaus degė ga suaukota TS-LK-13,900 dol.
Ladas Tulaba
Visi tomai.po
čiais".
Visas
kūrybingas
„Ben
tadienio 9 vai. ryte per radijo
$17.00
Daytona
Beach
telkinio
rėmėjai
arti
pusę
tos
sumos
paaukojo
žvakutės,
o
prieš
jas
klūpojo
TAUTOS SUKILIMAS 1941. PU. Narutis. 403 psl.
stotį \VTEL 860 AM. praneša druomenės balso" kolektyvas
šia proga suaukojo 800 dol. Ben
vien Emilio ir Julijos Sinkių tautiniais rūbais mergytė.
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
prisideda
prie
v
a
k
a
r
o
pro
svarbiausius įvykius mūsų pa
drai Daytona Beach „Tėvynės
$6.00
šeima — jie patys ir jų sūnų
Vailionis. 176 psl
gramos
sustatymo
ir
atlikimo.
Pagrindinę
kalbą
pasakė
prof.
rapijose, organizacijose. Ben
Augustino ir Alberto Sinkių dr. Antanas Klimas. Jis trum sąjungos" - LK — grupės veik
Garantuojamas
įdomus
vakaras
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo pas. lietuvių kong
druomenėje ir Lietuvoje. Oro
šeimos.
pai prisiminė 1918 ir 1990 me lą parėmė dviem tūkstančiais
reso (spūdžiai. Leonardas Simutis. 177 psl.
bangomis dalindamiesi džiaugs su karšta vakariene, nuotai
Vakarienė su Gediminu Vag tus. Kaip mes anksčiau švęsda- dol. K. Barūnas kvietė visus ak
$8.00
minkštais viri.
mais, rūpesčiais, vargais ir liū kinga programa ir romantiška
tyviai dalyvauti Lietuvos poli
$1200
Stasio
Telšinsko
šokių
muzika.
vome
šią
šventę,
liūdėdami,
pra
Matais
viri.
desiu, pasijuntame vienos šei
tinėje veikloje, išsiimti Lietuvos
B i l i e t u s r e i k i a į s i g y t i iki
$4.00
MANO TĖVYNĖ. Vidūnas. 79 psl
Šiai progai leidžiama progra šydami Viešpaties ir pasaulio
mos nariais.
balandžio 2 1 d . susisiekiant su mos knygelė su trumpa „Bend galiūnų neužmiršti mūsų kan pasus, dalyvauti rinkimuose,
$5.00
ABĖCĖLĖ. Dang. Stonciutė-Kuolienė. 55 psl. .
Kai Lietuva kentė komunisti
G. Dragūnu, 9248 Darlington ruomenes balso" istorija, rėmėjų kinamos Lietuvos. Kalbėjo paki nes tai labai svarbi parama „Tė
KALBĖKIME LIETUVIŠKAI. N. Mackevičienė. 86
nio okupanto priespaudą ir kai
Rd„ Philadelphia, PA 19115, ar ir klausytojų sveikinimais. Lau liai ir aiškiai. Net viena kita vynės sąjungos" — LK —
$5.00
psl
ejo laisvėjimo keliu. ..Bendruo
veiklai.
ba tel. (215*77-2415. Dalyvavi kiama ne tik organizacijų ir ašara nuriedėjo...
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874 - 1910.
menes balsas" sušaukdavo mus
mas 20 dol. asmeniui. Bilietus verslininkų, bet ir klausytojų
Jis kalbėjo apie tai, kas gero
Vad. Biržiška. Rad. St. Vaskettenė. 280 psl.
demonstracijoms, laiškų bei te
KITI RENGINIAI
platina ir visi „Bendruomenės sveikinimų „Bendruomenės yra pasiekta per tuos šešerius
$15.00
legramų Washingtonan vajams.
balso" kolektyvo nariai.
balsui", 43 sukakties proga ir atstatytos nepriklausomybės
O. kiek tūkstančių dolerių esa
LAIKO PAGRĖBSTAI. Atsiminimai. Vladas
Kiti pabendravimo pietūs Stašiuometiniam kolektyvui, de metus. Kad Lietuva yra tikrai
$8.00
Kulbokas. 336 psl
šimtį metų vadovaujamam Ju sugrįžusi į laisvų, nepriklau cey's restorane vyks trečiadienį,
SENDŲ GIMINĖS ISTORUA. Ant. Senda. 388
lijos Dantienės. Viso puslapio somų valstybių tarpą. Kad savi balandžio 3 d., 1 vai. p.p. Kalbės
$10.00
psl
farmacininkė
Budreikienė
apie
(8.5 x 5.5) kaina $50, pusės — kariai ir pasieniečiai saugo
LIETUVOS DIPLOMATUOS PARAŠTĖJE. Atsi
$30 ir ketvirčio $20. Priimamos Lietuvos sienas. Net Bosnijoje vitaminu naudojimą ir jų reikš
$10.00
minimai. Vaclovas Sidzikauskas. 351 psl.
mę
žmonių
sveikatai.
didesnes ir mažesnės aukos. dalyvauja būrys lietuvių karių.
ŽIEMOS
ERŠKĖTIS.
Premijuoti
eilėraščiai.
Juli
Lietuvių
klubo
ruošiamos
pa
Aukotojai rėmėjai bu9 išvardinti Lietuva turi savo Konstituciją,
$3.00
ja Svabaitė. 88 psl
knygelėje. Sveikinimų tekstas Seimą, vyriausybę, teismus, ka maldos lietuviams vyks balan
džio
14
d.
Prince
of
Peace
MANO
KRYŽIAUS
KEUŲ
ODISĖJA.
AtsirninirnaJ.
riuomenę,
policiją,
labai
gražius
hūtina atsiųsti Gediminui Dra
$8.00
Povilas Šitas. 319 psl
pašto ženklus, labai įdomius bažnyčioje. Po pamaldų vyks
gūnui iki balandžio 1 d.
pinigus. Lietuvių kalba jau nuo koncertas St. Petersburgo mote
Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su
Visi klausytojai nuoširdžiai 1989 metų yra vienintelė vals rų kvarteto, vadovaujamo Dail
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos
kviečiami ne tik finansiškai tybine kalba. Bažnyčios daug ios Mackialienės ir muz. Aloyzo
kaina ir pasiuntimo išlakios. iNnois gyv. pridedama Stata sale
paremti ..Bendruomenes balsą", kur pilnos jaunimo, vaikų. Gie Jurgučio. Visi apylinkės lietu
tax 8.75% nuo knygos kainos.
bet ir savo dalyvavimu „Pava da puikūs chorai. Daug kur ma viai kviečiami koncerte da
Lietuvių fondo atstove Dalia Puakonenė (teikia 2,000 dol L F paramos čeki
sario pobūvyje".
tyti paminklų partizanams Čia lyvauti.
Clevelando Sv Kazimiero lituanistinei mokyklai Čeki priima mokyklos ve
jis
ir pacitavo įrašą iš savo
J u r g i s Janulaitis
dėjau K Cmnukas
,
_ _
...
Teresė Gečienė
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dicinos mokslo srityje, ypač iš Sruogos (1896-1947) eilėraštis. „Jaunos širdys mergužėlių" ir DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 29 d.
„apačios". Atviras, objektyvus
Šiais metais Lietuva plačiai Sofijos „Stiprybės, Viešpatie,
supažindinimas yra patikimes mini Balio Sruogos gimtadienio stiprybės" arijos taip pat yra tos
Pranešame, kad mūsų mylimas Tėvelis. Uošvis ir bran
nis, negu besiblaškantis, nors ir šimtmetį. O mes? Net Lemonte, pačios operos libreto autoriaus
gus
Bočelis
gerų norų išliejimas, kuriame Vasario 16 d. minėjime, solistė — Balio Sruogos. Tai tik keletas
prasikiša vienašališkumas savų dainavo sopranų pamėgtą dainą pavyzdžių.
ambicijų patenkinimui. Daugu „Mano sieloj šiandien šventė",
Atsiminkime, kad pirmiausia
ma išeivijos gydytojų, praktiš bet nebuvo pranešta, kad tai gimsta žodis, paskui muzika, o
kai padėdami Lietuvai, medici Sruogos žodžiai. Ir dar pri paskiausiai atlikėjai. Ne tik
ninę sritį nagrinėja ir vertina minsiu: mūsų didžiojo tenoro nepamirškime, bet ir pagerb
Mirė 1996 m. kovo 28 d., 2 vai. ryt°- sulaukęs 94 metų.
nuosaikiai. Iškeliant neigiamus Stasio Baro dainuojama Jonušo kime mūsų rašytojus, visada
Gyveno Brighton Parko apylinkėj, Chicagoje
atvejus, nenuvertinamos pastan arija „Pamilau aš tą merginą" pažymėdami dainų ir libretų ne
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Žaliosios valsčiuje.
gos, bendrai vykdomas kūrybin yra iš Balio Sruogos „Radvilos vien kompozitorius, bet jų žo
Daržininku
kaime. Amerikoje išgyveno 45 m
gas darbas visų gerovei. Atsili Perkūno" libreto (muzika — džių autorius, mūsų rašytojus!
Giliai nuliūdę liko: duktė Janina, žentas Mečys Mikukusius ar užkietėjusius įtakoja Jurgio Karnavičiaus). Moterų
taičiai ir vaikaičiai: Mindaugas ir duktė Megan. Vilija Man
persvarstyti, siekti pagerinimo, choro daina „Už jūrelių, už
Dalia Sruogaitė
ning ir sūnus Poviliukas, Sigutė ir Aušrine; brolis Juozas,
o ne per greit atmesti, kai marelių", ir Katkuvienės
Indian Head Park, IL
brolienė Eleonora Arlauskai ir jų šeima JAV-bese ir gimines
primetami staigūs, šiurkštūs
Lietuvoje.
iššaukimai. Saura, aštri kritika
Velionis buvo vyras a.a. Onos ir bočelis a.a. Algimanto.
visur ir apie viską, dar;
Priklausė Lietuvių Fondui, BALF'ui, Lietuvių Bendruo
šmaikščia retorika „pastiprin
menei ir buvo nuolatinis lietuviškų vienuolynų rėmėjas.
ta" ne tik nepadeda, bet*yra
Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 29 d. nuo 3 iki 9
žalinga, atstumianti. Reformos
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cahfornia
negali įvykti per vieną dieną, o
A ve.
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
per skubios — neturi tęstinumo.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 30 d. Iš laidojimo namų
Mirė 1996 m. kovo 28 d., 7 vai. ryto, sulaukęs 87 metų.
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
Ne viskas ir Lietuvoje blogai.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio mieste. Amerikoje išgyveno
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
Dr. Lino Sidrio („Draugo"
46 m.
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
literatūriniame priede 11.10) str.
Nuliūdę liko žmona Genė, dukros: Julija Liutikienė,
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
„Kada pasigydys Lietuvos medi
žentas Danielius, Laima Kvantienė, žentas Stasys; anūkai:
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
cina?" skambias — „literatū
Irena, Renata, Vidas ir Linas; brolis Povilas su šeima Pane
dalyvauti šiose laidotuvėse.
vėžyje; mirusios sesers Sofijos dukra Rūta.
rines" mintis sumenkina ambi
Nuliūdę duktė, žentas, vaikaičiai ir provaikaičiai.
Priklausė Lietuvių Prekybos Rūmams, Marąuette Parko
cingi asmeniškumai bei staigių
Lietuvių
Namų
savininkų
organizacijai.
reformų reikalavimai. Tada ir
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523 0440
Velionis pašarvotas penktadieni, kovo 29 d. nuo 3 iki 9
siekimas ramybės atvirkščia
v.v. S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 11028 Southwest
kryptimi pasuka.
Hwy., Palos Hills, IL.
Prasmingiau skaityti atvirus,
Laidotuvės įvyks šeštadieni, kovo 30 d. Iš laidojimo namų
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
nešališkus, neužgauliojančius
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapi
š.m. kovo mėn. 26 d., Detroite po sunkios ligos mirė
straipsnius. Jų daugėja ir,
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos
karštesnieji švelnėdami, eina į
iv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas
bendrą darbą.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
Prof. dr. R. Nemicko, prof. dr.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
A. Vanagūno ir kitų darbai turi
O dabar ne taip rimtai. Kitam išliekamos vertės.
VERTA PAMASTYTI
Nuliūdę: žmona, dukros, nwtifca<, brolis ir kiti giminės.
Gimė 1920 m. vasario 26 d., Amerikoje išgyveno 45 metus.
laiške „Draugui" kovo 19 d. A.
Antanas Valiusius
Gyveno
Detroit, MI.
Barington, RI
Laiškų skyriuje Snieguolė Paužuolis atsiliepė į Viktoro
Nuliūdę liko žmona Elena, dukros ir žentai: Aušra ir
Laidotuvių
direkt.
S.
C.
Lack
ir
Sūnūs.
Tel.
708-974-4410.
Jurskytė savo laišku „Siųskime Kučo laišką dėl skautukės praStasys Klimai, Gailutė ir Saulius Dėdinai, sūnūs ir marčios:
DAR APIE LIETUVIUS
išeivijos laikraščius Lietuvai" bilimo angliškai. Sutinku, kad
Saulius ir Lina Anužiai, Andrius ir Daina Anužiai. Devyni
RAŠYTOJUS
(„Draugas", kovo 15 d.), iškelia, viso pasaulio neišmokysim lie
anūkai; brolis Ignas Anužis su šeima; sesuo Gabrielė
kaip ir naują rūpestį užsienio tuviškai, bet laiško gale Pau
Chvedukienė
su šeima ir brolienė Karolina Dutka su šeima
A.tA.
gyvenanti Urugvajuje.
lietuviams. Ji, lankydamasi Lie žuolis sako: „Viena kregždė
„Draugo" redaktorė Danutė
ALEKSANDRUI RADŽIUI
Priklausė Lietuvių Skautų Sąjungai. Buvęs „Baltijos"
tuvoje, aplankė ir Panevėžio dar ne pavasaris — taip sako lie Bindokienė š.m. kovo mėn. 14 d.
tunto tuntininkas, DLK Mindaugo draugovės draugininkas
viešąją biblioteką ar skaityklą tuviška patarlė". Mano atmin vedamajame „Nupurtykime
ir skautų vyčių Zenono Tarvainio būrelio vadas.
ir čia pamatė daug jaunų žmo tyje iš italų kalbos studijų dulkes" palietė jau skaudžią
mirus, žmonai GENOVAITEI, sūnums ALEKSAND
Kūnas pašarvotas GR & RG Harris laidotuvių namuose,
nų* besidominčių spauda. Tik Frankfurto universitete yra temą: grožinės-žodinės kūrybos
RUI, EIMUČIUI ir NERIMANTUI bei visiems arti
15451
Farmington, Livonia, MI. Lankymo valandos nuo 12
stebėjosi, kad šalia lietuviškos likęs toks posakis „Una rondine mūsuose nugrimzdimą į menku
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
iki
9
v.v.
Rožinis ir atsisveikinimas kovo 29 d. 7:30 v.v.
non
fa
la
primavera",
kas,
pa
spaudos, ant stalų ir lentynų
mo pelkes, neberuošiant poezi
Laidotuvės įvyks kovo 30 d., 9 vai. ryto su Mišiomis 10
žodžiui
išvertus,
būtų:
viena
buvę daug rusiškų žurnalų ir
jos dienų. Tai tiesa. Tačiau yra
Vytautas ir Ona Adomaičiai
vai. Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Po Mišių velionis bus nuly
laikraščių, o užsienio lietuvių kregždė dar nepadaro pavasa dar kitas aplaidumas. Štai ne
dėtas ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse.
Sun City, Arizona
spaudos niekur nematė. Reikia rio. Greičiausiai italai bus iš trukus Čikagoje vyks „Jūratės
Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose mūsų
manyti, kad panaši padėtis yra lietuvių pasiskolinę tą posakį! ir Kastyčio" operos spektakliai.
mylimą Vyrą, Tėvelį, Senelį, Brolį ir Uošvį ir kartu dalyvau
ir kitose Lietuvos bibliotekų (Tik juokauju).
Visur skelbiama, kad tai Ka
ti laidotuvėse. Vietoje gėlių, šeima pageidauja skirti aukas
Tamsa jau užgulė takus.
D a n a Stankaitytė zimiero Viktoro Banaičio sukur
skaityklose. Tai matant, gal ir
Lietuvių Skautų Sąjungos Detroito tuntams.
Oak Lawn, IL ta opera. O kieno libretas, pagal
reikėjo paklausti bibliotekos
Vėlu. Einu namo.
Nuliūdę: žmona, dukros, sūnūs su šeimomis ir
tarnautojos, kas yra tos gausios
kurį parašyta muzika? Kieno
Aleksandras Radžius
gimines.
rusiškos spaudos užsakovai.
suposmuotus žodžius dainuos
BŪNA IR KITAIP
Iš „Kryžių kalno"
Laid. dir. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313) 554-1275.
solistai, choras? Gal jau nebėra
S. Jurskytė ragina „Draugo"
Gėrėjausi skaitydamas dr. Li svarbus tos operos pradininkas
skaitytojus užsakyti „Draugą"
Poetui
Panevėžio bibliotekai, nurody mo Kupčinsko str. „Apie medi — poetas? Neiškenčiu neprimi
nus:
„Jūratės
ir
Kastyčio"
dama ir jos adresą. Šis reikalas ciną ir ne vien ..." („Drauge",
A.tA.
liečia ir daugiau Lietuvos 03.5) KMA Gastroenterologijos libretas yra poetės, vaikų rašy
ALEKSANDRUI RADŽIUI
bibliotekų skaityklų, kurių klinikos vadovas supažindina su tojos Bronės Buivydaitės (sla
skaičius ir adresai nežinomi. darbais klinikoje ir pamini apie pyvardis - Tyrų Duktė, 1898iškeliavus Amžinybėn, atsiskyrimo skausme pasili
Bet klausimas, ar daug atsiras medicininę būklę Lietuvoje ap 1984), o garsioji Kastyčio arija
kusią gyvenimo draugę GENOVAITE, sūnus ALEK
pavienių žmonių, norinčių ir lamai. Iškelia trūkumus, pažy antrame veiksme „Bures nulei
pajėgių aprūpinti bibliotekas mi ir tam tikrus pasiekimus me dęs, tyliai iriuosi" — Balio
SANDRĄ, EIMUTĮ ir NARIMANTĄ, marčias
1996 m. kovo 5 d. iškeliavo Amžinybėn ir kovo 9 d. buvo
DAIVĄ ir NERINGĄ, vaikaičius DŽIUGĄ, ŽIBUTE,
palaidota Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
LINĄ, DARIU, AUSTE, GABIJĄ ir RIMĄ, seserį
Nuoširdžiai dėkojame Šv. Antano klebonui kun. Jim
Kastinger už aprūpinimą Šv. Sakramentais, maldas ir
SIRUTIENE ir visus artimuosius išeivijoj ir Lietuvoj
užuojautos žodžius. Taip pat nuoširdi padėka kun. A. Zaka
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
rauskui ir kun. V. Vaičiūnui už šv. Mišių auką. Ačiū kun.
A. Zakarauskui už sukalbėtas maldas koplyčioje, palydą ir
Petrė ir Jonas Kardokai
^ ^ ^ ^ ^
Savings and Loan Association
maldas kapinėse.
Stasė ir Cezaris Surdokai
Dėkojame A. Zailskaitei pravedusiai atsisveikinimą, dr.
P. Kisieliui už tartą žodį ir M. Baukui prisiminusiam velio
nę Cicero Lietuvių Bendruomenės vardu.
Nuoširdus ačiū Algiui Baraiškiui už jausmingas giesmes
Indėliai iki $100,000.00
bažnyčioje, taip pat muz. Mary Kutz už vargonų palydą.
Apdrausti Federalinės valdžios
Dėkojame karsto nešėjams, draugams ir pažįstamiems pareiš
Šių metų vasario 11 dieną, sulaukės 57 metų, Viešpaties
kusiems užuojautos žodžius. Ačiū už aukas Mišioms, gėles ir
pasauktas iškeliavo j Amžių Tėvynę mūsų mylimas Vyras,
aukas „Lietuvos Vaikų vilčiai".
Tėvas, Uošvis, Sūnus, Brolis, Svainis ir Dėdė
MARQUETTE PARK
BRIGHTON PARK
Dėkojame Vance Funeral Home už rūpestingą oatarna
vimą.
4040 ARCHER AVENUE
2567 WEST 69th STREET

užsienio lietuvių spauda. Būtų
gerai, kad į tai atkreiptų dėmesį
Lietuvių fondas ir Tautos fon
das. Gal LF galėtų, kad ir ne
BŪTU VISIEMS NAUDA
visoms bibliotekoms kasmet už
sakyti
„Draugą" ir TF bent po
Kaip ir daug užsienio lietuvių,
vieną
savaitraštį.
Tada ir visa
turiu nemažai giminių, o taip
Lietuva
daugiau
pamatytų
bei
pat pažįstamų tėvynėje, todėl
sužinotų,
kad
užsienio
lietuviai
dažnai keičiamės laiškais ir
visokia informacija. Jie man dar yra žalia šakelė prie tautos
taip pat atsiunčia iškarpų iš kamieno ir būtų ženklas tauti
Lietuvos spaudos, o aš jiems nio, kultūrinio solidarumo.
J u o z a s Navakas
siuntinėju „Draugą" (pirma
Gulfport, FL
nuodugniai pats perskaitęs), ku
riuo ten visi domisi ir dalinasi
DĖL VEBELIŪNO
su kitais.
BYLOS
Jau kelis kartus iškilo klau
simas, kodėl, pavyzdžiui, di
Labai gerai, kad Jonas Lenk
džiųjų Lietuvos miestų spaudos
taitis painformavo lietuvių
kioskuose negalėtų žmonės nu
visuomenę apie Vebeliūno bylą,
sipirkti „Draugo" (gal ir kitos
kaip rašo Antanas Paužuolis
užsienio lietuvių periodikos).
savo laiške „Draugui" kovo 23
Daugelis net nežino, kad mes
d. Bet jis mini tik „Kasos"
čia dar leidžiame gan gausią ir
subankrutavimą. „Kasos" tau
tvirtą periodiką. Sako, kad prieš
pytojai savo pinigus atgavo,
rinkimus jie mieliau ieškotų
kadangi buvo apdrausti, bet
nešališkos informacijos išeivijos
kaip su tais, kurie buvo in
spaudoje, negu vietinėje, kur
vestavę į „Litą"? Viskas dingo,
daug prirašyta, bet mažai
niekas net laiškelio neparašė,
pasakyta.
pasiaiškindami, nekalbant apie
Ar nėra kokių galimybių pinigus. Vebeliūnas per mažai
„Draugą" plačiau pardavinėti gavo kalėjimo, reikėjo uždaryti
kioskuose ar net gal skaityklose iki gyvos galvos, kad negalėtų
Lietuvoje? O gal Pasaulio Lietu pasinaudoti tais milijonais,
vių Bendruomenė, kuri savo kuriuos nešvariomis machinaci
įstaigą turi Vilniuje, patyrinė jomis nusinešė. Tai dar vienas
tų galimybes tą suorganizuoti? pavyzdys, kur žmogų nuveda
Būtų ir „Draugui", ir mūsų tau gobšumas ir sąžinės neturėji
tiečiams tėvynėje nauda.
mas. Nereikia sukčių ieškoti
A n t a n a s K. P u o d ž i u k v n a s vien Lietuvoje, turim nemažai
Arlington Heights, IL jų ir čia.

LAIŠKAI

A.tA.
JONAS ARLAUSKAS

A.tA.
MYKOLAS BAJORŪNAS

A.tA.
ČESLOVAS ANUŽIS

PADĖKA
A.tA.
ANTANINA MICKUS

^

midkind tedarai

75 metus aptarnauja lietuvius

PADĖKA

(1-312) 925-7400

(1-312) 2544470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE
(708) 596-9400
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A.tA.
STASYS RAMUTIS ŠIMAITIS

Mes, liūdesy likę, jo artimieji nuoširdžiai dėkojame:
Kun. A. Paliokui už maldas koplyčioje, ui atnašautas
gedulingas šv. Mišias, nuoširdų pamokslą, palydėjimą i ka
pines ir ui maldas koplyčioje, seselei Palmyrai už sukalbėtą
rožini koplyčioje, muz. R. Šokui už vargonininkavimą ir jaut
rias giesmes šv. Mišių metu, taip pat karsto nešėjams.
Visiems aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems gėles ir
mus raminusiems žodžiu, laiškais ir užuojautomis spaudoje,
dėkojame.
Taip pat dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui ui
tvarkingą ir nuoširdų patarnavimą.
Galiausiai nuoširdžiausia padėka visiems, taip gausiai
dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse.
Tegu Aukščiausias gailestinga ranka įveda mūsų mylimą
Velioni i Amžinybės Sodą.
Su meile ir liūdesiu: žmona, duktė, žentas, motina,
sesuo ir kiti gimines.

Liekame nuliūdę: vyras Albinas, duktė Irena, sūnus
Algis su žmona Susan ir anūku Aleksandru, sūnus ini.
Vytas su žmona Karen ir anūkės Emilija ir Janina,
seserys Kastulė, Genė ir Elytė.

Mirus mielai mamytei

A.tA.
MARCELEI RUDAITIENEI,
jos dukterims, „Saulutės" narei RAMINTAI MAR
CHERTIENEI ir GENOVAITEI KULIKAUSKIE
NEI, bei sūnui TEODORUI RUDAIČIUI, ju šeimoms
ir artimiesiems, reiškiame nuoširdžia užuojautą ir
kartu liūdime.
„Saulutė\\

Lietuvos vaikų globos

būrelis

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. kovo mėn. 29 d.

AR P A S I R U O Š Ė M
ŠV. VELYKOM?

KAIP PASIRUOŠTI
KELIONĖMS

Prieš Velykas Lietuvoje buvo
Prisimintini dainos žodžiai:
įprasta valyti ir švarinti namus, „kur aš nukeliausiu nakvynėlę
grėbti ir šluoti kiemą. Neturė gausiu". Artėjant vasarai, su
tume ir mes užmiršti pasiruoš krusime ieškoti vietovių atosto
A n t a n a s ir Natalija Izokai- ti šv. Velykom, ne vien namuo gų praleidimui. Kad palengvi
Mums žinomi solistai — Ge
novaite Mažeikienė, Margarita čiai labai laimingi, sulaukę se ir aplinkoje, bet pasiruošti nus surasti to „užburto" kam
Morr.kienė, Vaclovas Momkus dukrelės, Amelie-Annicke-Ely- dvasiškai: išvalyti visus negeru pelio suradimą, „Seklyčios"
praturtins Verbų sekmadienio tės. Mažasis Aleksandriukas mus, gailėtis už padarytas renginių vadovė pakvietė Alekreliginį koncertą, ruošiamą Švč. stebisi atsiradusia sesute, o skriaudas. kad švarūs ir pasi- ą Lauraitį padaryti praneS
M Marijos Gimimo bažnyčioje, močiutė Elytė Izokaitienė bei ruošę sutiktume prisikėlusį šimą apie kelionių galimybes ir
Marquette Parke, kovo 31 d., 2 Annicke Jacobe džiaugiasi nau
Kristų.
kaip joms pasiruošti.
va!, p.p. Visuomenė kviečiama ja dukraite, Juzefą ir Leonas
Pal. Jurgio Matulaičio misijos
Aleksas Lauraitis jau daug
pasiklausyti, susikaupti ir Venckai didžiuojasi sulaukę jau
kapelionas kun. Algirdas Palio metų vadovauja „American
tinkamai pasiruošti Didžiosios dešimto provaikaičio.
kas, SJ, kad mums lengviau Travel Service" kelionių agen
savaitės rimčiai, o po to —
būtų pasiruošti ir susitelkti, tūrai ir gerai susipažinęs su
A m e r i k o s Lietuvių R o m o s
Kristaus Prisikėlimo šventei.
pakvietė svečią iš Lietuvos, reikalavimais ir geriausiomis
Katalikių m o t e r ų sąjungos
kun. Leonardą Jagminą, SJ, ku galimybėmis, bandant pasiekti
trečioji kuopa šaukia narių
Muz. F a u s t a s Strolia nuo susirinkimą šeštadienį, balan ris darbuojasi Kauno Jėzuitų norimas vietas. Lietuvoje taip
kovo mėnesio pradėjo darbuotis džio 13 d., 3 vai. popiet, Švč. M. bažnyčioje. Kun L. Jagminas, pat yra atstovas keliaujantiems
Palaimintojo Jurgio Matulaičio Marijos Gimimo parapijos salė per tris rekolekcijų dienas mus iš Lietuvos arba į ją. Su juo at
misijoje kaip vargonininkas. Jis je. Kviečiame ir laukiame taip dvasiškai sustiprino, padėjo vyko ir Rita Penčylienė, dirbanti
groja sekmadieniais 9 vai. r. pat naujų moterų, kurios norėtų susikaupti ir peržiūrėti, kas mu šioje įstaigoje, atsivežė vaizda
myse keistina, švarintina.
juostę apie keliones po pasaulį.
Mišiose, taip pat laidotuvių bei priklausyti organizacijai.
Pirmoji susikaupimo diena, Aleksas Lauraitis, nurodė kele
vestuvių apeigų metu.
kovo 25 d. sutapo su apreiškimu tą svarbiausių punktų, norint
A u d r i u s B r a ū k y l a , Vil Šv. M. Marijai, todėl rekolekcijų pradėti keliones.
Vytautas ir Virginija Kup1. Prieš keliaujant į svetimus
cikevičiai. gyv. Oak Lawn, n i a u s radijo užsieniui vyriau vadovas daugiau kalbėjo apie
IL. šiais metais vėi priims pora sias redaktorius praneša, kad Kristaus Motiną, kuri nuošir kraštus, taip pat ir į Lietuvą,
svečių menininkų iš Kauno nuo š.m. balandžio 1 d. Vilniaus džiai priėmė ir vykdė Dievo pasitikrinti savo sveikatos apMuzikinio teatro, kurie at radijas užsieniui laidas Šiaurės siųsto angelo nurodymus, nors draudą, sužinoti, ar jus draus
vyksta talkinti Lietuvių operai Amerikai transliuos nauju 6120 jos galvojimu, tam nebuvo pasi nelaimės ir ligos atveju. Medibalandžio 20-21 d. Morton aukš kHz dažniu. Nuo gegužės 6 d. ruošusi. Kunigas mus taip pat care neapmoka jokių išlaidų.
2. Prieš užsisakant kelionę,
tesniosios mokyklos salėje. V. Vilniaus radijo programos užsie ragino vykdyti Dievo mums pa
vestus
nurodymus
ir
būti
visada
pasitikrinti
ar jums pinigai bus
niui
Šiaurės
Amerikoje
bus
gir
Kupcikevičius yra pats daug
metu dainavęs mūsų operos dimos 9560 kHz dažniu, o nuo pasiruošusiems, nes nežinome grąžinami, atsiradus nenumaty
tiems trukdymams, pvz., suser
chore, nuolatinis jo talkininkas rugsėjo 2 d. vėl grįšime prie „nei dienos, nei valandos".
Antrą susikaupimo dieną re gate, miršta artimi asmenys ar
ir gerai supranta, kad be vi 6120 kHz dažnio. Transliavimo
suomenės paramos bei prita laikas nesikeičia — 6 vai. vak. kolekcijų vadovas kalbėjo apie ba sveikata pablogėja taip, kad
rimo Lietuvių opera negali gy Tokią tvarką nustatė siųstuvo dievišką atlaidumą mums, ne jums nebeįmanoma išvykti.
paisant, kad mes nusidedame,
šeimininkai Vokietijoje.
3. Nemokėti grynais pinigais.
vuoti.
bet ir sūnus palaidūnas, sugrį Naudoti tik kredito korteles,
žęs pas tėvą. sulaukė jo atlai r.es yra atvejų, kai kelionių ben
dumo. Dievas mato mūsų silp drovės bankrutuoja, ir jūsų įmo
nybes, bet vis tiek mus myli. Jis kėti pinigai negrąžinami. Mo
duoda mums progą atgailauti ir kant kredito kortelėmis, jums
pasitaisyti. Mes įpratę šauktis yra galimybė pinigus atgauti,
Dievo pagalbos, kai ištinka ne nes už jus kovos kredito korte
laimės, jeigu mūsų prašymas lių davėjai. Keliaujant patar
nėra tuojau išklausytas, mes tina nesivežti daug grynų pini
nusiviliame Dievu. Mums nėra gų, naudoti korteles. Jos yra pri
žinoma, kad Jis mūsų prašymus imamos visame pasaulyje, taip
girdi ir, jei ne dabar, tai vėliau, pat ir Lietuvos didžiuosiuose
jie bus išklausyti. Neturėtume miestuose.
būti kaip maži vaikai, kurie
4. Netikėti pigiomis kelionė
tikisi, kad jų prašymai, pageida mis. Niekas nieko veltui neduo
vimai turi būti išklausyti tuo da. Kiekviena kelionė yra susi
jau, dabar, o jeigu ne, tai parodo jusi su išlaidomis. Lietuviška
savo „ožiukus".
patarlė sako: „pigią mėsą šunes
Trečiąją ir paskutiniąją, dieną eda". Jeigu gaunate pasiūlymus
kun. Jagminas kalbėjo apie mei kelionėms už žemą kainą, pasi
lę, nes jau dešimt Dievo įsa teiraukite kokie patarnavimai
kymų mums liepia „mylėti į šią kainą įeina ir gaukite
V
1
Viešpatį
mūsų Dievą visu pro raštišką užtikrinimą. Pasauly
»»tu, visa širdimi, o savo artimą, je yra per daug sukčių, kurie
kaip pats save". Jeigu manome. gražiomis kalbomis ir dar gra
Lile Jvzeniene (kairėje) ir Marcelė Jonušienė, pasiruošusios vaišinti P a s a u 
kad mylime Dievą, tačiau neap žesniais pažadais išvilioja
lio lietuviu centro lankytojus. Jos priklauso renginių komitetui, kuris n u o l a t
kenčiame savo artimo, tai čia pinigus iš vyresnio amžiaus
„kombinuoja", k a i p sutelkti lėšų PLC išlaikymui.
nėra meilė, nes renkamės, ką asmenų.
5. Jeigu numatote keliauti,
O n a J a n k e v i č i ū t ė , New norime myiėti. Kaip rekolekcijų
Čikagos ir apylinkių lietu
vadovas
mums
priminė,
kad
reikia
užsisakyti kelionę gana
viai dar tebekalba apie šaunų York, NY, siųsdama „Draugo"
šventųjų
gyvenime
buvo
meilė
anksti.
Lėktuvų, laivų ir viešbu
laikraščio
prenumeratos,
kalė
..Gintaro" ansamblio koncertą,
ir
jie
mylėjo
net
savo
skriau
čių
vietos
yra ribotos, o ypač
dinių
atviručių
ir
kalendoriaus
įvykusį praėjusi šeštadienį
Jaunimo centre, tačiau nedera mokestį, vėl jį apdovanojo, pri dėjus. Mums buvo priminta, kad vasaros sezono metu. Rudenį,
pamiršti, kad ir savo tarpe dėdama 105 dol. Ji daug kartų skriaudėjas yra labai nelai žiemą ir anksti pavasarį, kelio
turime nemažiau puikų jauni prakalbina tą vienintelį lietuvių mingas žmogus: pats nepatyręs nių kainos yra žymiai mažesnės.
6. Kelionės kaina priklauso
mo tautiniu šokiu ansamblį — dienraštį užsienyje savo au meilės šeimoje, bei artimųjų
„Grandį". Grandiečiai ruošia komis, kad tik jis nenutiltų. Su tarpe. Kun. Jagminas papą
savo koncerta-puota balandžio gražiais ateinančio pavasario šakojo daug pavyzdžių, kada teikiamas susitaikymo sakra
27 d.. Pasaulio lietuvių centre, linkėjimais nuoširdžiai dėko meilė padaro kitus laimingus, o mentas. Tikiuosi, kad dalyvavę
tuo pačiu pats pasijunta laimin rekolekcijose surado savo gyve
Lemonte. Pasižymėkime ta data jame už pagalbą.
gas.
nime taisytinų dalykų ir su pa
ir ruoškimės kitai dvasinės
Kiekviena vakarą prieš šv. kilia nuotaika lauks šv. Velykų.
x Kazys ir Dalia Navasaiatgaivos šventei. ..Grandies"
Karolina Kubilienė
čiai, Bloomfield Hills, MI. nau Mišias ir po susikaupimo buvo
koncertui.
ji Lietuvos našlaičių globėjai, at
x TRASSPAK
praneša: siuntė $150, metinį našlaičio
„Sidabro lydiniai — kapos — se- globos mokestį. Dėkojame! „Lie
mausi lietuviški pinigai '12 a. t u v o s Našlaičių globos" ko
2-oji puse), LDK pirmosios mo m i t e t a s .
(sk)
netos — Prahos grašiai minimi
1325 m. Auksinės monetos
x J o n a s ir Milda MikelioLietuvoje pradėtos kaldinti niai, Seattle. WA, atsiuntė $250
1664 m " . Pinigai, siuntiniai ir palengvinti sunkų Lietuvos naš
komercinės siuntos į Lietuvą. laičių gyvenimą. Geradariams
Maisto siuntiniai. TRANS- dėkojame! „Lietuvos Našlaičių
PXK. 2638 W. 69 St., Chicago, globos" komitetas, 2711 W. 71
IL. tol. 312-436-7772.
St., Chicago, IL 60629.
'sk>
(sk)
\ \ koiiu. bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir p a r d a v i m e
x O p e r o s „ J ū r a t ė ir Kasty
jums nuoširdžiai patars ir patar- t i s " spektaklių bilietai kasdien
naus, duodami komiso nuolai- gaunami „Seklyčioje", 2711 W.
d-i. A l b i n a s Kurkulis, tel. 71 st St., Chicago, IL. Bet šį šeš
312-:<60-*>r>30 arba jo sūnūs ir tadienį bilietai bus pardavi
partnciai: A n d r i u s Kurkulis. nėjami tik Lemont, IL, lietu
tel. 312-360-5531 ir P a u l i u s vių centro patalpose, nuo 9:00
Kurkulis. 312-360-5627, dirba vai. ryto iki 2:00 vai. p.p., kad
Poetei Julijai Svahai'oi <i>li»-:i«-i paskirtąja Lietuvių Rašytojų draugijos
su O p p e n h e i m o r & Co., Inc. tų apylinkių lietuviai galėtų premija "* 1W> m isl.-isty pm-zijon rinkini burnos erškėtis". įteikia Lietuvių
Chicagoje Iš kitur skambinkite juos iš anksto įsigyti. Bilietų fondo tarvrmo pirm MMT'ĮH R>-rrn.-ne -dešinėje' I.F yru premijos mecenatas
v • ; , tel. 1-800^21-2103.
kainos $35, $30, $25. $20 ir $15. Premijos įteikimas jvvk'. V. ( .ar.o 18 minėjimo metu Lemonte 02 18 d.
<sk)
fsk)
Nur.tr Vytauto Jaaineviciaus
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„Gintarėlės" ir ..^įntariukai
centre.

nuo sezono, iš kurios vietovės
keliaujama, viešbučių rūšies ir
nuo kitokių patarnavimų, pvz.,
teatrai, išvykos iš pagrindinio
maršruto į tolimesnes vietoves.
7. Netikėti bauginimais dėl
apiplėšimų. Nereikia lankyti
apleistų vietovių. Nevaikščioti
naktimis ir nesirodyti, kad esi
„turtingas ir gudrus". Vengti
eiti vieniems į alines ar šiaip
neaiškaus „plauko" užeigas,
nesileisti į kalbas bei a r t i m a s
bičiulystes su gražiai „čiulban
čiais" asmenimis. Laikytis gru
pėje, ar tik su savo artimaisiais.
8. Kiekviena kelionių įstaiga
stengiasi kuo geriausiai patar
nauti savo klientams, bet tai
dar nereiškia, kad visos kelio
nių įstaigos yra teisingos. Prieš
pasirenkant vieną ar kitą kelio
nių įstaigą, reikia pasiteirauti
pas a s m e n i s , k u r i e
jau
pasinaudojo jų patarnavimais
arba kreiptis į „Better BuAnelė Žukauskas, Chipley,
FL, siųsdama „Draugo" laik
raščio prenumeratos mokestį,
dar pridėjo 105 dol. Smagu žino
ti, kad mūsų dienraštis nėra
apleistas, turėdamas gerų drau
gų, kurie juo rūpinasi ir j a m
padeda. Nuoširdus ačiū jo
rėmėjai už tikrai vertingą auką.
Marija Titienė, Cleveland,
OH, siųsdama „Draugo" laik
raščio prenumeratos, kalėdinių
atviručių ir kalendoriaus mo
kestį, neužmiršo dienraščio savo
105 dol. auka Rėmėjai esame
nuoširdžiai dėkingi už suteiktą
moralinę ir finansinę pagalbą.
Ar norite c e p e l i n ų — ir ne
bet kokių, o labai skanių? Juos
šį sekmadienį virs Pasaulio lie
tuvių centro renginių komiteto
šeimininkės ir visus kviečia
pasivaišinti. Pietūs prasidės 12
vai , tuoj po šv Mišių Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčioje.
Jaunimo centro Moterų
klubo nares ruošia priešvelyki
mus pusryčius šį sekmadieni —
Verbose -- tuoj po 10:15 vai. r
šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje ir
visus maloniai kviečia i Jauni
mo kavinę pasivaišinti tradici
niais — velykiniais ir kitokiais
skanumynais. Pelnas skiriamas
Jaunimo centro param;ii, kurios
jam tikrai reikia.

iš Toronto atlieka programą ..Draugo" koncerU' kovo 23 d , J a u n i m o
Nuotr. J o n o T a m u l a i č i o

siness Biuro'", kurio pada
liniai yra kiekviename di
desniame mieste.
Rita Penčylienė prieš pradė
dama rodyti vaizdajuostę paaiš
kino apie keliones laivais.
Trumpų nuotolių kelionės lai
vais yra labai populiarios, ir
asmenims, norintiems praleisti
savaitę be rūpesčių yra patar
tinos. Turint daugiau laiko,
galima leistis ir į ilgesnes
keliones, užtrunkančias dau
giau negu savaitę.
Kelionių įstaigos ruošia iš
vykas specialiai tik jaunimui,
vidutinio amžiaus ir vyresnio

amžiaus keliautojams. Ji taip
pat pabrėžė, kad keliaujant
laivais, nereikia nuobodžiauti,
nes laivų vadovybė pasirūpina
viskuo: ar tai būtų sportas,
teatrai, kūno mankšta, šokių
salės, maistas. Vaizdajuostėje
matėme keliones laivu, aplan
kant visas pasaulio valstybes.
Visada besišypsanti, linksma
renginių vadovė Elena Sirutie
nė dėkojo „American Travel
Service" įstaigos vedėjui Alek
sui Lauraičiui ir Ritai Penčylienei už įdomiai pravestus paš
nekesius.
A. P a u ž u o l i s

IS ARTI IR TOLI
džiagos bus šio šeštadienio
„Draugo" kultūriniame priede.

„SEPTYNI ŽODŽIAI"
VILNIUJE
Š.m. kovo 29 d. Vilniuje,
„Katalikų Pasaulio" knygyno
patalpose sutinkami Vytauto
Antano Dambravos parengti ir
iš ispanų kalbos išversti „Sep
tyni Žodžiai nuo kryžiaus". Jė
zaus Kristaus kančios apmąsty
mams skirta 60 psl. knygelė
dvasininkijos pageidavimu buvo
ispanų kalboje parengta ir Šv.
Pauliaus leidyklos išleista CaAleksandra*
racas, Venezuela, 1989 m. Šiuo
metu spausdinama ketvirtoji
MIRĖ POETAS
laida. Lietuviškam vertimui
ALEKSANDRAS RADŽIUS
„imprimatur" suteikė Vilniaus
Mus pasiekė liūdna žinia, kad arkivyskupas metropolitas Aud
kovo 23 d., šeštadienį 9:15 vai. rys Bačkis.
vak.. sunegalavus širdžiai, BaltiSutiktuvėse įsipareigojo daly
morėje, Šv. Agnietės ligoninėje, vauti buvęs Lietuvos Respubli
mirė poetas Aleksandras Ra- kos diplomatijos šefas, ministras
džius. Gimęs 1915 m. lapkričio dr. Stasys Bačkis, kuris dar
10 d. Smolenske. Gudijoje, An
1986 metais buvo autorių —
trojo pasaulinio karo metu pa diplomatą pakvietęs į užsienio
sitraukė į Vokietiją su tūkstan tarnybos darbą Pietų Ameri
čiais kitų pabėgėlių nuo raudo koje.
nojo teroro, 1950 m. atvyko į
Tai jau ketvirtoji per pasta
Ameriką, gyveno daugiausia ruosius dvylika mėnesių Lietu
Baltimorėje, MD. Buvo artimas voje išleista, dr. V. A. Dambra
daugelio lietuviškų laikraščių ir vos knyga. Kitos trys — tai
žurnalų bendradarbis, išleidęs publicistinis jo raštų rinkinys
kelias poezijos knygas, bet rašė „Kelyje į laisvę" (išleido Du Ka
ir straipsnius astronomijos bei
leidykla Vilniuje), ,.Molokitomis temomis. Jo ir eilėraš tovo-Ribbentropo pakto užkuli
čiuose nuolat minimos planetos, siai" (išleido Lietuvos politinių
žvaigždynai, padangių tolumos kalinių ir tremtinių sąjunga) ir
ir Visata Palaidotas Baltimorė
„Teisingumo principai" (išleido
je kovo 27 d Apie poetą a a
I laisvę" fondo filialas Lietu
Aleksandrą Radžiu daugiau me voje i

