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Baltijos šalinis derėtų drauge
siekti narystės Europos
Sąjįjungoje

Lietuvos prezidentas atvyko
į Bulgariją
Vilnius, balandžio 10 d. (Elta)
— Trečiadienio rytą į Bulgariją
su oficialiu vizitu atvyko Lie
tuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas. Jis dvi dienas
viešės Šioje šalyje Bulgarijos
prezidento Želiu Želev kvie
timu. A. Brazauską lydinčioje
delegacijoje yra užsienio reikalų
ministras Povilas Gylys, prezi
dento patarėjas užsienio politi
kai Justas Paleckis, Seimo na
riai Juras Požėla ir Jonas An
tanaitis, kiti oficialūs parei
gūnai. Kartu išvyko verslininkų
grupė ir žurnalistai.
Pasitikus prezidentą Sofijos
aerodrome, oficiali Lietuvos pre
zidento sutikimo ceremonija
įvyko prie Bulgarijos preziden
to rūmų. Po to įvyko prezidentų
susitikimas, kuriame kalbėjosi
jie dviese. Tuo metu vyko dery
bų delegacijų susitikimas, prie
kurio vėliau prisijungė ir šalių
prezidentai.
Pasirašyta Lietuvos ir Bulga
rijos draugiškų santykių ir
bendradarbiavimo sutartis, vy
riausybių susitarimas dėl ekonomino, prekybos ir mokslo bei
techninio bendradarbiavimo,
vyriausybių sutartis dėl abipu

sio atsisakymo įvažiavimo vizų
ir sutartis dėl mokslinio ir
kultūrinio bendradarbiavimo.
Oficialius pietus A. Brazaus
ko garbei surengė Bulgarijos
prezidentas Želiu Želev. Kel
damas tostą, jis su pasitenki
nimu pažymėjo sėkmingas dery
bas tarp Bulgrijos ir Lietuvos
delegacijų.
Atsakomajame toste prez. A.
Brazauskas pabrėžė, kad šis
Lietuvos ir Bulgarijos vadovų
susitikimas yra puiki galimybe
pratęsti ir išplėsti dialogą
aktualiais mūsų valstybėms
nūdienos klausimais. „Šiandien
mūsų šalys drauge integruojasi
į Europą. Tuo grąžiname Vaka
rų civilizacijai tai, kas jai or
ganiškai priklauso", kalbėjo pre
zidentas. „Senasis Europos pa
dalijimas į priešiškas stovyklas
buvo dirbtinis, neatitinkantis
bendraeuropinio kultūrinio pa
likimo, Europos tautų ilgalaikių
ryšių ir siekių tradicijų. Šian
dieninė Europos Sąjunga, ku
rios asocijuotomis valstybėmis
yra Lietuva ir Bulgarija, turi
galimybę tapti tautas ir valsty
bes vienijančia erdve", sakė
Algirdas Brazauskas.

Bulgarijos vyriausybė
ignoravo Lietuvos
prezidento kalbą
Sofija, Bulgarija, balandžio
11 d. (AGEP) - Socialistinė Bul
garijos vyriausybė ignoravo
Lietuvos prezidento Algirdo
Brazausko kalbą Bulgarijos par
lamente, kurioje jis tvirtai pa
sisakė už NATO plėtimą. Kal
bant A. Brazauskui, parlamen
to salėje nebuvo nė vieno vy
riausybės atstovo.nors jų daly
vavimas yra įprastas taip pager
biant užsienio šalies vadovą.
Antrą dieną Bulgarijoje su ofi
cialiu vizitu viešintis prez. A.
Brazauskas ketvirtadienį parla
mente strateginiu Lietuvos tiks
lu nurodė narystę NATO ir Eu
ropos Sąjungoje, pabrėžęs, kad
nemato kito pasirinkimo saugu
mui ir ekonomijos vyst ūmui už
tikrinti.
Vėliau surengtoje spaudos
konferencijoje A. Brazauskas
atsisakė komentuoti Bulgarijos

vyriausybės elgesį, pasakęs, jog
jam būtų netaktiška aptarinėti
kitos šalies vidaus reikalus. Toje
pačioje spaudos konferencijoje
Bulgarijos prezidentas Želiu
Želev apgailestavo dėl tokio
vyriausybės elgesio, bet leido
suprasti, kad jis nėra nukreip
tas konkrečiai prieš Lietuvą ir
tėra vidinės politinės kovos
rezultatas.
Bulgarijos vyriausybė, kurio
je dominuoja buvę komunistai,
yra labiau linkusi į suartėjimą
su Rusija, o antikomunistas
prezidentas Ž. Želev pasisako už
įsijungimą į NATO. Bulgarijos
prezidentas spaudos konferenci
joje labai palankiai atsiliepė
apie A. Brazausko tvirtą pasi
sakymą už NATO plėtimą ir tei
giamai įvertino jo nupasakotą
Lietuvos ekonomijos reformų
patirtį.

Bulgarija nori daugiau
bendrauti su Lietuva
S o f i j a , balandžio 10 d.
(AGEP) — Po susitikimo dviese
ir delegacijų derybų, Lietuvos ir
Bulgarijos prezidentai Algirdas
Brazauskas ir Želiu Želev tre
čiadienį pasirašė Lietuvos ir
Bulgarijos draugiškų santykių
ir bendradarbiavimo sutartį.
Lietuvos ir Bulgarijos užsienio
reikalų ministrai Povilas Gylys
ir Georgij Pirinskij, ir Bulga
rijos prekybos ir užsienio eko
nominių ryšių ministru Atan
Paparizov bei švietimo minis
tras Dč Dimitrov pasirašė sutar
tis dėl ekonominio, prekybinio,
mokslinio bei techninio bendra
darbiavimo. Ministrai dar pasi
rašė dvišalę vyriausybių sutartį,
dėl abipusio atsisakymo įvažia
vimo vizų bei du priedus prie
šios sutarties.
Po sutarčių pasirašymo Ž. Že
lev Lietuvos prezidento vizitą
Bulgarijoje pavadino „istoriniu
įvykiu". Jis pabrėžė, kad be
pasirašytųjų sutarčių, paruoštas
visas paketas susitarimų dėl
ekonominių santykių vystymo.
Prezidentas A. Brazauskas iš-

reiškė viltį, kad laisvosios
prekybos sutartis, kiti susita
rimai — dėl tiesioginio oro susi
siekimo, prekybinės laivyninkystės, pasikeitimo informacija
— „bus gyvos", skatins eko
nomines reformas abiejose šaly
se bei jų integraciją į Europos ir
pasaulio organizacijas.
Prezidentų susitikime daug
dėmesio skirta abiejų šalių
ekonominėms reformoms. Pri
vatizavimą tik pradedančios
Bulgarijos vadovai labai domė
josi Lietuvos patirtimi. Prezi
dentas Brazauskas ragino ne
kartoti Lietuvos klaidų ir at
sargiai elgtis su privatizaciniais
čekiais.
Atkreiptas dėmesys į ligšiol
labai nedideles dvišalės preky
bos apimtis. Lietuvos užsienio
prekyboje Bulgarija tesudaro
0.4%. Panašią vietą Lietuva
užima ir Bulgarijos užsienio
prekyboje. Intensyvinant pre
kybą, numatoma tartis dėl pre
kybos atstovybių atidarymo So
fijoje ir Vilniuje.
Ž. Želev sakė, kad Bulgarija

V i l n i u s , balandžio 10 d.
(AGEP) — Europos Parlamento
prezidentas susitikęs su Lie
tuvos ministru pirmininku Min
daugu Stankevičiumi, rekomen
davo Baltijos šalims drauge
siekti
narystės
Europos
Sąjungoje, sudarius bendrą trijų
pretendenčių grupę. Pasak
Europarlamento prezidento
Klaus Haensch, Lietuvoje besi
lankančio su dviejų dienų
vizitu, Estijos prezidento Lennart Meri pareikšta pozicija,
kad jo šalis šioje srityje neketina
dairytis į Baltijos kaimynes ir
ruošiasi savarankiškiems žings
niams, nėra reali.

Minske kovo 25 d. opoziciniu, demokratinių jėgų surengtas demonstracijas tramdė specialiosios
OMON pajėgos Demonstracijose dalyvavo tarp 15 r 20 tūkstančių žmonių, ne tik protestuodami
prieš sąjungą su Rusija, bet ir minėdami 78-a»ia> Baltarusijos Nepriklausomybės paskelbimo
metines
Eltos nuotrauka

Grįžtantiems į Lietuvą
tremtiniams vyriausybė
skiria 153 butus
V i l n i u s , balandžio 4 d.
(AGEP) - Grįžtantiems į Lie
tuvą reabilituotiems politi
niams kaliniams ir jų šeimoms
šiemet valstybės lėšomis turi
būti pastatyti ar nupirkti 153
butai, kurių bendras plotas —
7,388 kv. metrai. Tačiau,
augant butų kainoms, tremti
niams skirtų butų plotas gali
sumažėti.
Reabilituotų politinių kalinių
ir tremtinių šeimų butams pirk
ti, rekonstruoti ar remontuoti,
negyvenamosioms patalpoms
pertvarkyti į butus, privatiems
gyvenamiesiems namams ar bu
tams iš piliečių pirkti šiemet iš
valstybės biudžeto skirta 3 mili
jonai litų.
Vyriausybės kovo 29 d. nuta
rimu dėl lėšų paskyrimo iš vals
tybinio biudžeto, daugiausiai
lėšų — 385,000 litų — skiriama
Vilniaus savivaldybei. Už šias
lėšas šiemet bus atiduota
naudoti septyni butai, kurių
bendras plotas 255 kv. metrų.

Po penkis butus ketinama
atiduoti naudoti Kaune. Pane
vėžyje ir Alytuje, tris — Šiau
liuose, po du — Klaipėdoje,
Marijampolėje, ir Palangoje, po
vieną — Druskin nkuose ir Vi
sagine.
Daugiausiai !&»tų grįžtan
tiems tremtiniams bus skirta
Mažeikių rajone. Čia šiemet bus
atiduota naudoti 16 butų, kurių
bendras plotas 945 kv. metrai.
Tam rajono valdybai skirta
140,000 litų.
Vyriausybės nutarime sako
ma, kad per metus pasikeitus
statybos ar rinkos kainoms,
miesto ar rajono valdybos galės
patikslinti politinių kalinių ir
tremtinių šeimoms statomų ar
perkamų butų bendrąjį plotą.
Per praėjusius metus gyvena
mųjų namų statybos kainos Lie
tuvoje padidėjo 19.2%, o butų
rinkos kainos didesniuose
miestuose išaugo iki dviejų
kartų.

Centro Sąjunga ieškos
koalicijos partnerių
V i l n i u s , balandžio 9 d.
(AGEP) — Centro Sąjunga pra
dėjo ieškoti galimų partnerių
„bendradarbiavimui iki ir po
rinkimų",pasakė šios partijos
pirmininkas Romualdas Ozolas
pirmadienį įvykusioje spaudos
konferencijoje. Jis sakė, kad
gegužės pradžioje Centro Są
jungos taryba įvertins darbo
grupės dėl galimybių bendra
darbiauti su kitomis partijomis
nuveiktą darbą. Tuomet ir bus
pasakyta galutinė nuomonė.
Pasak R. Ozolo, Centro Są
junga tokį bendradarbiavimą
sietų su galimybe dar prieš
rinkimus pasirašyti susitarimą
dėl įsipareigojimų.
Kovo viduryje keturios parti
jos, save vadinančios vidurio
dešine — tautininkai, demokra
tai, Politinių kalinių ir trem
tinių bei Centro Sąjungos ats
tovai — tarėsi dėl galimos koali
cijos. Pasitarime dalyvavo ir
apie ketinimus aktyviai įsi
jungti į Lietuvos politinę veiklą
pareiškęs žinomas JAV lietuvis,
palaiko Lietuvos siekį įstoti į
NATO.
A. Brazauskas pakvietė Bul
garijos prezidentą atvykti į
Lietuvą.

Kaip pranešė vyriausybės
spaudos atstovas, premjeras
Mindaugas Stankevičius Euro
parlamento prezidentui teigė,
kad naujas privatizavimo eta
pas plačiau atvers duris į

Europos fondas siūlo Lietuvai
paramą, statant namus
tremtiniams
V i l n i u s , balandžio 9 d.
(AGEP) — Europos Tarybos So
cialinio vystymo fondas siūlo
Lietuvai finansuoti gyvenamųjų
namų statybą į Lietuvą sugrį
žusiems politiniams kaliniams
ir tremtiniams. Fondas suteiktų
40 milijonų litų lengvatinę
paskolą 100 milijonų litų vertės
projektui. Likusią dalį turėtų
finansuoti pati Lietuva.
Praėjusią savaitę Paryžiuje
vykusiame fonde tarybos susi
rinkime Lietuvos atstovams
buvo siūloma pateikti kuo įvai
riausių socialinių projektų,
kurie būtų paremti fondo lėšo
mis. Finansų ministerijos Tarp
tautinio departamento direkto
riaus pavaduotoja Rūta Skyrienė sakė, jog Lietuva pasiryžusi
pasinaudoti siūloma parama,
tačiau yra viena problema — iš

kur paimti pinigų tai daliai,
kurią turi padengti Lietuva.
Socialinio vystymo fondas sko
lina p i n i g u s įvairiausiems
socialiniams projektams — sta
tant namus vargšams ir bena
miams, butus neturtingoms šei
moms, taip pat vystant smulkų
ir vidutinį verslą, apšiltinant
namus, sveikatos apsaugai,
švietimui ir mokymui. Tai,
pasak R. Skyrienės, galėtų būti
ir vandens valymo bei tiekimo,
elektros ir dujų tiekimo, ryšių
vystymo bei kitokie projektai.
Prašant fondo finansavimo,
būtina įrodyti, kad projektas
turės socialines pasekmes ir jis
labai reikalingas tam regionui.
Paskolos suteikiamos lengvati
nėmis sąlygomis, o palūkanos
gali būti net nulines arba 1%.

Lenkijos valdžia paraginta
užtikrinti Seinų konsulato
saugumą

S e i n a i , b a l a n d ž i o 10 d. niausiai pagrobiama ar supurvi
(AGEP) — Lietuvos ambasada nama valstybinė Lietuvos vė
Varšuvoje dar kartą kreipėsi į liava, kartą buvo dažais aplietas
gamtosaugininkas
Valdas Lenkijos užsienio reikalų minis herbas.
Adamkus.
Kai vasario pradžioje nenu
teriją, prašydama užtikrinti
Tuomet R. Ozolas pripažino ir Lietuvos konsulato Seinuose statyti asmenys apipurškė kon
tai, kad iškilo nesutarimas su saugumą. Lenkijos užsienio sulato iškabą, Seinų konsulato
Centro Sąjungos valdybos pir
reikalų ministerijai antradienį saugumu asmeniškai susirūpi
mininku Egidijumi Bičkausku,
įteiktoje notoje pranešama, kad no Lenkijos Seimo maršalka Ju
pareiškusiu, kad Centro Sąjun
balandžio 6-osios naktį nuo Sei zef Zych, kuris tuo metu rengėsi
ga ketina savarankiškai daly
nų konsulato pavogta Lietuvos oficialiam vizitui į Vilnių. Vasa
vauti rinkimuose ir pasisako už
vėliava, ir prašoma nedelsiant rio 11 d. konsulatą pradėjo sau
koaliciją tik po rinkimų.
išaiškinti šį nusikaltimą bei im goti specialiai tam skirti Seinų
tis papildomų veiksmų apsau policijos būrio pareigūnai.
Tačiau akivaizdu, kad dabar
Lietuva įsijungs į gant konsulatą.
Kaip korespondentui sakė esančios apsaugos nepakanka,
kovą prieš terorizmą Seinų konsulato sekretorius ir reikalaujama imtis tokių
Vilnius, balandžio 10 d. (Elta) Darius Nevulis, ši Lietuvos priemonių, kurios pagaliau už
— Lietuvos vyriausybė paprašė diplomatinė atstovybė išnie tikrintų Lietuvos atstovybės
Lietuvos prezidentą sutelkti kinta jau septintą kartą. Daž saugumą, sakė D. Nevulis.
Lietuvos ambasadoriui Europos
Tarboje Aurimui Tautantui
įgaliojimus pasirašyti 1977 m.
sausio 27 d. Europos konvenciją
dėl kovos su terorizmu.
„Mes didžiai vertiname tai,
Vilnius, balandžio 5 d. (Elta)
Šią konvenciją yra pasira
šiusios ir ratifikavusios 24 — Vienas iš svarbiausių mano kad Prancūzija padeda mums
Europos vasltybės. Ji reglamen misijos tikslų — rūpintis, kad kurti demokratinę, teisinę,
tuojama perdavimą nusikaltė Lietuva kuo greičiau taptų Eu ekonomiškai tvirtą valstybę,
lių, padariusiu nusikaltimus, ropos Sąjungos nare, penktadie vertą Europos Sąjungos narės
prilyginamus teroristiniams nį, įteikdamas prezidentui A. vardo", iškilmėse kalbėjo A.
aktams. Konvencijos dėl kovos Brazauskui skiriamuosius raš Brazauskas. Jo žodžiais, Lie
su terorizmu tikslas — imtis tus, pasakė Prancūzijos am tuvos ir Prancūzijos žmones sie
veiksmingų priemonių, kad nu basadorius Lietuvoje Michel ja „panašus humanistinių ver
sikaltėliai neišvengtų baudžia Touraine. Jis pakeičia penke tybių supratimas, kultūros tra
mojo persekiojimo ir bausmės už rius metus Lietuvoje dirbusį dicijos", kviesdamas Prancūziją
ryškiau reikštis šiose srityse.
Philippe de Suremain.
teroristinius aktus.

Prancūzijos ambasadorius
Įteikė dokumentus

Lietuvą Europos firmoms. Jis
taip pat informavo, kad, be to,
siekiama kuo sparčiau pritrauk
ti į Lietuvą užsienio bankus.
M. Stankevičius kategoriškai
paneigė, kad Lietuvos ryžtas
stoti į Europos Sąjungą yra
mažesnis, nei kaimyninių Esti
jos ar Latvijos.
Susitikime taip pat aptarti
Lietuvos diplomatijos žingsniai,
užsitikrinant paramą ES narys
tės siekiui. Europos parlamen
to prezidento nuomone, Lietuvai
derėtų geriau pristatyti savo
ketinimus ir realią padėtį
Europos pietinėms šalims, nes
šio regiono šalių politikai kar
tais rezervuočiau žiūri į tokius
Baltijos siekius.
K. Haensch taip pat ragino
savo tikslų aiškinimui panau
doti ir gegužės pradžioje Šve
dijos Visby mieste vyksiantį
Skandinavijos ir Baltijos šalių
vyriausybių vadovų susitikimą,
pakviečiant į jį ir tolimesniųjų
Europos valstybių atstovus.
Europos parlamento preziden
tas Klaus Haensch pareiškė, jog
apie 1998 m. pradžią bus pra
dėtos derybos su Rytų ir Vidurio
Europos šalimis, pareiškusiomis
norą stoti į Europos Sąjungą.
Pasak jo, valstybės bus
priimamos vienu metu, bet ši
data priklauso nuo derybų ei
gos. „Jaučiu tvirtą Lietuvos
politinių jėgų norą priartėti prie
Europos Sąjungos, o tai yra tie
siausias ir geriausias kelias",
Vilniuje pasakė K. Haensch.
Baigdamas dviejų dienų vizitą
Vilniuje, trečiadienį spaudos
konferencijoje jis sakėsi esąs
maloniai nudžiugintas Lietuvos
pastangų pritaikyti įstatymus
prie ES normų. Pasak jo, tai
labai sudėtingas procesas, nes
reikia suderinti apie 4,000
įstatymų.
Jis pažymėjo, kad su Estija,
Latvija ir Lietuva derybos bus
vedamos atskirai, tačiau šalys
bus priimamos kartu, ir skir
tingi terminai nebus taikomi nė
vienai valstybei. „įstojimas į
Europos Sąjungą — tai didžiulė
problema ne tik stojančiai vals
tybei, bet ir Europos Sąjungai,
nes reikia suderinti visus įsta
tymus bei institucijų veiklą",
sakė K. Haensch.
Seimo pirmininkas Česlovas
Juršėnas pažymėjo, kad Lietu
voje gausu ir „euroentuziastų",
ir „euroskeptikų", tarp politikų
gausu ginčų, tačiau dėl „kapita
linių" klausimų sutariama.
„Mes siekiame kuo greičiau įsi
jungti į Europos Sąjungą, kad
užtikrintume valstybės saugu
mą ekonominiais ir politiniais
klausimais", sakė jis. „Daug
kas priklauso nuo senųjų ES
narių, tačiau dar daugiau — nuo
mūsų pačių. Laukia labai dide
lis darbas — harmonizuoti įsta
tymus, atitinkamus socialinius
ir ekonominius rodiklius, už
tikrinti demokratinę tvarką,
žmogaus teises ir laisves bei
gerus santykius su kaimynais.
Turime pasirengti ilgam ir kan
triam darbui, jungiantis į Eu
ropos Sąjungą", sakė Č. Jur
šėnas.
KALENDORIUS
Balandžio 12 d.: Velykų
penktadienis. Julijus, Zenonas,
Damijonas, Jūratė, Jovys.
Balandžio 13 d.: Velykų šeš
tadienis. Ida, Martynas, Algudė,
Mindaugas. 1871 m. gimė Palai
mintasis ark. Jurgis Matulaitis.

2

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. balandžio mėn. 12 d.

berniukų C (1982 m. gim. ir
jaun.), berniukų D (1984 m. gim.
ir jaun.), berniukų E (1986 m.
gim. ir jaun.) ir mergaičių C
(1982 m. gim. ir jaunesnių).
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Redaktorė Irena R e g i e n ė

A.A. VLADA BAKŪNA
PRISIMENANT

Vladas Bakūnas

A. a. Vladas Bakūnas, nepri
klausomos Lietuvos sporto
žymūnas ir sportinės spaudos
bendradarbis, š.m. kovo 20 d.
baigęs žemiškąją kelionę amži
nam poilsiui atsigulė svečioje
Kanados žemėje, Pembrok kapi
nėse, greta ten jau besiilsinčių
tėvo Juozo ir brolio Leono.
A.a. Vladas 1911 m. spalio 14
dieną gimė Kybartuose. Pasi
žymėjo puikiais pasiekimais
sporte, darbštumu ir gabumais
moksle. 1933 m. baigęs Kauno
„Aušros" berniukų gimnaziją
įstojo į Vytauto Didžiojo
universitetą, kuriame per trejus
metus baigė ekonomijos mokslų
studijas (1936 m.). Vėliau,
1941-43 m. studijavo fizinį la
vinimą, kol okupacinės vokiečių
valdžios buvo suimtas už pogrin
džio veiklą ir kalinamas Pra
vieniškių stovykloje.
A.a. Vlado Bakūno gyvenimas
Lietuvoje buvo susijęs su spor
tu. Jau studijų metais Kūno
Kultūros rūmuose, Kaune, dir
bo sportinį, organizacinį darbą:
Sunkiosios atletikos sąjungoje,
dviračių sporto komitete, spor
tinės terminologijos komitete,
Tautinės olimpiados organizaci
niame ir Europos Krepšinio
pirmenybių komitetuose. Kūno
Kultūros rūmuose jis vadovavo
varžybinio sporto direkcijai.
Nuo 1940 m. buvo lengvosios
atletikos Lietuvos rinktinės bė
gimų treneris.
Neužmirštami Vlado asmeniš
ki pasiekimai sporte. Būdamas
18 metų amžiaus, Lietuvos pir
menybėse Klaipėdoje 1929 m.
pasiekė pirmąjį Lietuvos re
kordą 1000 metrų bėgime —
2:56.1 min. Nuo 1930 metų per
ėjo į trumpus nuotolius. Lietu
vos meisterio vardą yra laimė
jęs: 100 m bėgime — 7 kartus,
200 m bėgime - 10 kartų, 400
m bėgime 8 kartus. Rekordus
pasiekė 100 m nuotolį nubėg
damas per 11.0 sek., 1938 m.,
Kaune; 400 m - 51.1 sek., Kau
ne; o taip pat ir visų estafečių.
Tarptautinėse varžybose Lietu
vai atstovavo 10 kartų. Dalyvavo
visose Baltijos valstybių (SELL)
studentu olimpiadose. 1934 m.
Europos pirmenybėse Turine,
Italijoje. 1935 m. Pasaulio
studentų olimpiadoje Budapeš
te ir nuo 1937 m geriausių
lietuvių sportininkų išvykoje
JAV-se. Lietuvių Tautinėje
olimpiadoje 1938 m. buvo dau
giausiai medalių laimėjęs spor
tininkas — 3 aukso, vieną
sidabro ir vieną bronzos medalį.
Be lengvosios atletikos daly
vavo irklavime ir slidžių sporte.

mo ir krepšinio teisėjų kursus.
Bendradarbiavo spaudoje.
Sportiniais klausimais rašė
„Sveikatoje", „Fiziniame auk
lėjime" ir „Nepriklausomoje
Lietuvoje". Lietuvoje buvo
parengęs sportinės terminolo
gijos žodyną.
Sporte reiškėsi ir po karo
gyvendamas Vokietijoje. 1945
m. Baltijos tautų sporto šven
tėje, Augsburge, atstovavo
Lietuvos išvietintųjų lietuvių
sportininkų rinktinei. 1946 m.
jis buvo išrinktas į Lietuvių
tremtinių organizacinį fizinio
auklėjimo ir sporto komitetą.
Po karo negalėdamas grįžti tėvynėn, kartu su to pačio likimo
draugais emigravo į Kanadą.
Kūrimasis naujame kontinente
nebuvo lengvas. Ilgainiui kartu
su tėvu ir broliu Vladas apsi
gyveno tolokai nuo lietuvių
telkinių nedideliame Pembroke
miestelyje, Ontario provincijoje.
Kad ir tolokai gyvendamas,
palaikė ryšius su Kanados lietu
viais sportininkais, juos rėmė,
net buvo Toronto sporto klubo
„Vytis" garbės narys.
Velionis pasižymėjo nuošir
dumu ir dosnumu, savo kuklias
santaupas skirdavo labdarai.
Jis rėmė lietuvišką veiklą ir
rūpinosi galimybe paremti ją
net ir savo pomirtinėmis san
taupomis.
A.a. Vladui Bakūnui gyve
nimo maratono baigmę pasie
kus, prisimename jį kaip kilnų
lietuvį ir žymų sportininką
L i e t u v o s sporto istorijoje
palikusį neišdildomus pėd
sakus. Teilsisi Ramybėje.
S i g . K.
S Ė K M Ė S BOSTONO
MARATONO B Ė G I K A M S
Bostono jubiliejinis 100 metų
maratonas vyks pirmadienį,
balandžio 15 d. Jame dalyvaus
30,000 bėgikų iš viso pasaulio.
Maratone bėgs ir septyni lietu
viai — penki iš Lietuvos, o JAV
lietuviams atstovaus Petras
Vainius ir Rimas Gedeika. Visi
lietuviai dėvės specialiai šiam
įvykiui pagamintais marški
nėliais. Visiems maratone daly
vaujantiems lietuviams linkime
ištvermės ir sėkmės. Tikimės
gerų žinių.

LIETUVIS
DVIRATININKAS AMERIKOS KLUBE

Lietuvos dviratininkas Remi
gijus Lupeikis 1995 metų pabai
goje pasirašė sutartį su JAV
Kalifornijos valstijos profe
sionalų klubu „ U S Postai Service/Montgomery — Bell". Prieš
tai vienerius metus jis buvo Por
tugalijos ,,Recer/Boavista"
komandos nariu.
Praėjusiais metais Remigijus
Lupeikis tapo Kolumbijoje
vykusio pasaulio čempionato
grupinių lenktynių treke vice
čempionu. Per du mėnesius,
praleistus Kalifornijoje treni
ruotėse ir varžybose, dvira
tininkas nuvažiavo arti 6,000
km. Geriausiai jam sekėsi 60
70 km žiedinėse lenktynėse, ku
riose dalyvavo 70 dviratininkų.
Klaipėdietis Remigijus Lupeikis
tris
kartus tapo nugalėtoju,
1938-39 m. lankė slidinėjimo
.
vieną
kartą užėmė antrąją vie
kursus Suomijoje. Taip pat
tą
ir
vieną
kartą — ketvirtąją.
baigė dr. A Vokietaičio plauki

DRAUGAS
(U8PS-1S1000)

Taipogi numatomos ir „mole
kulių" — klasės F. (gimusių
1988 m. ir jaunesnių) parodo
mos/eksperimentinės Co-Ed tipo
varžybos, kur mergaitės ir ber
niukai žaidžia kartu.

THE UTHUANIAN WORhD WTJ>E DAILY
Publiahed daily escept Suadays aad Mondayt, legal Holidays, UM
Ttteadays follomngMonday obasrvaao* of legal Holidays as veli M Dac
26th and Jan. 2nd by UM Lrthuanian Cathobc Prsas Sodety. 4646 W. 63re
Street. Chicago, O. 6062S4688.
Saccod daai poatage paid at Chicago, IL aad additional mailimj oAces.
Subacription Rataa: $06.00. Foraign countriea $110.00
Pbstmaater Saod irMnm rhangaa te Draugą* — 4646 W. 63rd St..
Chicago, O. 60629.
Paate islsidss mažinant, pakvitavimai ui gauta* prenumerata*
nesinnrismi. Ant DRAUGO pri* kiakviano skaitytojo adraao, gavo* ii
jo mokestį, pažymima, iki kad* yra uJaūnokaja*.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių sporto klubai ar kitokie
vienetai, atlikę metine 1996 m.
narių registraciją SALFASS-je.
Jaunesnių klasių žaidėjams yra
(principiniai) galima žaisti kar- >
tu ir vyresnėse klasėse, kiek
laiko ir vietos aplinkybės lei
džia. Principiniai, mergaitėms ,
ŠALFASS-gos 1996 m. Kalnų (Alpinistinio) slidinėjimo pirmenybių, š.m. yra leidžiama žaisti berniukų
vasario 24 d. vykusiu Loretto slidinėjimo resorte, Loretto, Ont., Kanadoje, komandose.

absoliutūs moterų ir vyrų klasių laimėtojai — Gailė Jonyte ir Linas Stripinis.
Abu iš Toronto.
Nuotr A. Šileikos

46-SIOS Š. AMERIKOS
LIETUVIŲ SPORTO
ŽAIDYNĖS ČIKAGOJE
Kaip jau buvo skelbta, 46-sios
Š. A. Lietuvių Sporto žaidynės
Čikagoje vyks š.m. gegužės 17,
18 ir 19 d.Vykdo — Čikagos
sporto klubų organizacinis
komitetas, vadovaujamas Algi
manto Tamošiūno.
Pagal pirminės registracijos
duomenis, žaidynėse bus vykdo
mos šios sporto šakos: krepšinis,
tinklinis, ledo ritulys ir šachma
tai. Anksčiau planuotos stalo
teniso varžybos nebus vykdo
mos dėl nepakankamo susido
mėjimo.
Krepšinis vyks šiose klasėse:
vyrų A, vyrų B, jaunių A (1977
m. gimimo ir jaunesnių) ir mo
terų. Vyrų A ir B krepšinis
numatomas pradėti penktadienį
6 vai. vak. ir tęsti šeštadienį
ir sekmadienį. Daugumai vyrų
A ir B komandų teks penktadie
nį sužaisti po 2 rungtynes. Jau
nių A ir moterų krepšinis vyks
tik šeštadienį ir sekmadienį.
Tinklinis bus vykdomas tik
vyrų ir moterų klasėse. Mergai
čių A ir B tinklinio nebus dėl
komandų stokos. Visos tinklinio
varžybos vyks tik šeštadienį ir
sekmadienį.
Galutinė krepšinio ir tink
linio k o m a n d ų registracija
privalo būti atlikta iki
balandžio 30 d. imtinai, pas or
ganizacinio komiteto pirmi
ninką, šiuo adresu: Algimantas
Tamošiūnas, 317 South Cathe
rine Ave., LaGrange, IL, 60525.
Tel. 708-354-2516. Faksas:
312-239-2179.
Krepšinio ir tinklinio varžy
bų tvarkaraštis, salių adresai ir
kitos tolimesnės informacijos
bus paskelbta po galutinės daly
vių registracijos.
L e d o ritulio varžybos vyks
tik vienoje vyrų klasėje, neribo
to amžiaus. Bus žaidžiama Orland Park, Ice Arena, 10701
West 159th St.. Orland Park,
IL. Turnyras vyks tik šešta
dienį, gegužės 18 d., nuo 9 vai.
ryto. Ledo ritulio komandų
galutinė registracija iki balan
džio 30 d., pas turnyro vadovą
Albertą Tuskenį, 6528 So.
Whipple, St., Chicago, fL 60629.

JAV
Kanadoje ir kitur
JAV
Kanadoje ir kitur
Ussakant i Lietuva
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Ussakant J asmenį
oro pasta
Tik šeštadienio laida

.-$66.00
(UA) $60.00

$40.00
$46.00

$30.00
$36.00

$100.00 $66.00
$6600
$600.00 $260.000
$160.00 $86.00

Vyriausia redaktore Danute Bindokiene
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
* AdminiarracŲ* dirba-kasdien
nuo 830 iki 4:30, Jestsdieniaia
nedirba.
ti* at skelbimu turinį
Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką

SUŽEISTAS
V. IVANAUSKAS
Žinomas Lietuvos rinktinės
futbolininkas Valdas Ivanaus
kas, kuris dabar rungtyniauja
„Hamburger SV" komandoje,
Vokietijoje, buvo sužeistas —
jam trūko kairiosios kojos
raikštis. Jis turės gydytis
mažiausiai mėnesį laiko. Vokie
tijoje žiūrovai jį vadina „Ivanu
žiauriuoju", nes jis pasižymi
žiauroku žaidimu.
STALO TENISO
PIRMENYBĖS
Vilniuje vykusiose Lietuvos
stalo teniso pirmenybėse abso
liučiu čempionu tapo Gintautas
Jucbna. Jis laimėjo pirmąją
vietą ne tik vienete, bet kartu
su vilniečiu Artūru Orlovu —
vyrų dvejetą, o poroje su
kauniete Rūta Garkauskaite —
mišrių porų varžybas. Rūta
buvo pirmoji moterų grupėje.
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
M M W. tS St. Tel. (70«) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmo 3v pp - 7 v v antr 12:30-3v pp
trecd uždaryta, ketvd 1 - 3 v pp
penkta ir sestd 9 1J - 12 v p.p.

Rungtynes dėl 3-čios vietos
laimėjo Toronto „Vytis" prieš
Čikagos „Lituanica", prieš tai
paklupdydamas Londono „Tau
rą".
Dalyvavo 5 komandos. Varžy
bose nepasirodė Detroito „Ko
vas", nors ir buvo užsire
gistravęs dalyvauti. Turnyro va
dovas buvo Bill Jansenberger,
LSK „Tauro" krepšinio vado
vas.
amb

Wm*tu 3i
$96.00 $66.00 $36.00
(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00

T i k asHaiHsnln laida:

Galutinė komandų regis
tracija privalo būti atlikta iki
s.m. gegužės 1 d. imtinai, šiuo
adresu:

Mr. Rimas Miečius, 54 Burrows Ave., Etobicoke, Ont.
M9B 4W7, Canada.
Tel. 416-2344)878. Faksas:
Tel. 312-476-8630 Faksas: 312'416-234-8506. Papildomas kon
239-2179.
Š a c h m a t ų individualinės taktas: Andrius Klimas, tel.
varžybos vyks atskirai, ge 416-245-7210.
gužės 11-12 d. Pasaulio Lietuvių
Pasibaigus galutinei regis
centre, 14915 - 127th St., Le- tracijai bus paskelbta galutinis
mont, IL. Pradžia — gegužės 11 varžybų formatas ir kitos toli
d., šeštadienį. 9:30 vai. ryto. mesnės informacijos.
Dalyvių registracija iki gegužės
Pilnesnę informaciją gauna
5 d., pas turnyro vadovą Romą
Fabijoną, 21 Commons Dr., ŠALFASS-gos klubai. ŠALFAS
Palos Park, IL 60464. Tel. ir fak S-gai nepriklausantieji vienetai
dėl pilnesnės informacijos pra
sas: 708^48-4027.
Visi žaidynių dalyviai, tiek šomi kreiptis į Rimą Mielių ar
klubai, tiek ir žaidėjai, privalo Andrių Klimą.
būti atlikę 1996 m. ŠALFASSŠALFASS-gos centro
gos metinę narių registraciją.
valdyba
Dalyvių/komandų skaičius ne
apribotas visose varžybose.
HAMILTONO
Papildomi kontaktai: Ri
„KOVAS"
mantas Dirvonis (bendri
reikalai ir krepšinis) 708SENJORŲ
923-0676; Donatas Siliūnas
KREPŠINIO
(krepšinis) 9*8-852-3204; Zig
MEISTERIS
mas Žiupsnys (tinklinis) 708425-3379; Raimundas Gilius Ge
Hamiltono LSK „Kovas" jau
do ritulys) 312-549-8930.
trečius metus iš eilės laimėjo Š.
Smulkios informacijos prane Amerikos lietuvių vyrų senjorų
šamos visiems sporto klubams. (35 m. ir vyresnių) krepšinio
Dėl papildomų informacijų, pra čempionatą, š.m. kovo 29-30 d.,
šome kreiptis į Algimantą Londone Ont., vykusiose ŠAL
Tamošiūną, bei atitinkamų FASS-gos vyrų senjorų 1996 m.
sporto šakų varžybų vadovus. krepšinio pirmenybėse, kurias
ŠALFASS-gos Centro rengė Londono LSK „Tauras".
valdyba
Finalinėse rungtynėse Hamil
tono „Kovas" įveikė Toronto
JAUNUČIŲ
„Aušrą" 93:62. Pakeliui į finalą
KREPŠINIO
hamiltoniečiai nugalėjo Toron
to „Vytį" 100:68 ir Čikagos
PIRMENYBĖS
ASK ..Lituanicą" 86:61. Iš kitos
Kaip jau skelbėme anksčiau, pusės į finalą atkeliavusi Toron
1996 m. Š. Amerikos lietuvių to „Aušra" laimėjo prieš Lon
jaunučių krepšinio pirmenybės dono „Taurą" 88:83 ir Čikagos
vyks š.m. gegužės 25 ir 26 d. „Lituanica" 90:82 (pratęsime).
Toronte, Ont. Vykdo ŠALFASSgos Krepšinio komitetas, talki
nant Toronto PPSK „Aušrai" ir
LSK „Vyčiui". Organizacinio
komiteto pirmininkas yra ŠAL
FASS-gos Krepšinio k-to pir
mininkas Rimas Miečius, o Var
žybinio k-to pirmininkas yra
ŠALFASS-gos Krepšinio k-to vi
cepirmininkas Andrius Klimas.
Pagal pirminės registracijos
duomenis, varžybos bus vykdo
mos šiose klasėse: berniukų B
(1980 m. gimimo ir jaunesnių),

DRAUGO prenumerata mokama U anksto

•132 t . Kesme Ave., I
(312) 770 0100 arba (312) <

DR. K. A. JUČAS

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4.00; i
• Redakcųa straipsniu* taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Pramane

Futbolas Čikagoje
P R A D E D A M A S FUTBOLO
PIRMENYBIŲ PAVASARIO
RATAS
„Lituanicos" klubo vyrų fut
bolo komanda jau rengiasi pava
sario rato pirmenybėms lauko
aikštėse. Pirmosios pirmenybių
rungtynės vyks sekmadienį, ba
landžio 14 d., 3 vai. p.p. aikštėje
prie PL centro, Lemonte. Bus
žaidžiama prieš lenk5f:,~;LTghtning" komandą. Visi kviečiami
atsilankyti ir kelias valandas
praleisti su mūsų futbolinin
kais.
P R A Š O M A SUSIMOKĖTI
NARIO MOKESTI
„Lituanicos" futbolo klubo iž
dininkas Leonas Juraitis prašo
visus užsimokėti nario mokestį
už 1996-sius metus, o taip pat
kviečia į klubą stoti narius-rėmėjus, kurie padėtų klubui
finansiškai. Nario mokestį ir
aukas siųsti jo adresu: 15242
Narcissus Ct., Orland Park, IL.
Informacijoms skambinti telefo
nu - (708) 532-7526.
g
• 1 3 2 » . KesMe Ava.
Ctrtcaao, IL 00020
Tat. 312-430-7700

RIMGAUDAS NEMKKAS, M.D.
S. PRASAO TUMMALA, M.D.

ODOS LtGy SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Širdies ir Kraujagyslių. Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGUA
1 1 * 4 Dunetee Ava., B a m , m 00120
Tol. ( 7 0 * ) 7 4 3 4 3 * 0
Valandos pagal susitarimą

Dantų a r d y t ė j e
3315 W S5th St.. Chicago. IL
Tel. ( 3 1 2 ) 4 7 0 - 2 1 1 2

9525 S 79th Ave . HiOkory Mills. IL
Tol. (70O)) 004-0101
Valandos pagal susitarimą
Tel. k a t l n s H armsfJi ( 7 0 s > M » - 4 H a )

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S * . MNh Ave-, Cicero
Kasdien 1 iki 8 v.v.
Išskyrus tres šest 12 iki 4 v p p
E I M C N E C . M C K I R , D O S , r*.C.
4047 W. 103 st., Oafc Lawn, IL
Pirmas apyl su Northvrestern uo-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
pnemamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai t u s t i setmiil
(kalbėti angliška,) tai. 704-422-0200

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos
7722 S Kedne Chicago. IL 60652
Tel. 312-434-2123
Holy Cross Physician Centr
6084 S Archer. Chicago. IL 60638
Tel. 312-404-4104
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAUUUS

DR. L. D. RETRUKIS
DANTŲ GYDYTOJA
™^»"0JP™> 9f.

v * e W * V " e * j p * " * * » • * l ™ ^ H W G f j f PtrarasTeS "•»

1 mylia į vakarus nuo Hadem Ave.
Tat. (700) 000 4001
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEISUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS
• 1 3 3 S. Keame
V a i : antr. 2-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v.p.p.
Sestd pagal susitarimą
> t a i . 313-770-i

I0MUNOAS VIZUOS, UJO., S.C.
Specialybe — Vidaus hgu gydytoms
Kalbame lietuviškai
• 1 0 0 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tol. (313) 044-7714
A R A S t U O S A , H.O.
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

Kas. tat. (311) 4 7 1 -

VIDAS J. NEMICKAS, M.D

Algis Rugienius, JAV iSvykoe i V PLS žaidynes vadovas, ŠALPAS s-gos suvažiavime, Detroite,
1995 m lapkričio 18 d , i* Lietuvos atgabenu V PLS žaidynių juosta apjuosės, sveikina veteraną
Algirdą Bielaku ui jo didelius nuopelnus užsienio lietuvių sportui. Kairėje — New Yorko atstovas
J Milukas.
Nuotr. 8tf. Kraaaosko

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7723 S. Kęstam Ave,,

i

IMtL

Ava., t a n o 310
H. 04443
Te«. 700VS37-0000)
Valandos pagal susitarimą

pagrindas. Svarstysiu tik ka tymui Europoje tarptautinių gynybos strategiją, nes tai nėra
riuomenės įnašą šiame reikale, santykių ir supažindinti totali šio straipsnio tikslas, bet JAV
nes be efektingos kariuomenės tarinių valdžių auklėtą jaunimą Baltijos instituto paruošta
kitos galimybės labai sumažėja. su demokratiniais principais. Apsaugos struktūra, numa
Paimkime Izraelį kaip pavyzdį. PVT nėra garantija NATO na tydama Karinę strategiją, reko
Jo didžiausia labdarė yra rystei, nei tarptautinė apsaugos menduoja visiškai integruotą,
Pik. JONAS KRONKAITIS
pasaulio galingiausia valstybė, sąjunga.
vieną kariuomenę, operatyvi
Paskutiniu laiku Lietuvos ir ciją, prezidentas, vyriausybė, iš kurios gauna masinę materia
Pats JAV Apsaugos sekreto niai vadovaujamą lauko ka
Amerikos lietuvių spaudoje krašto apsaugos ministras ir ka linę ir politinę paramą; pagal rius WilHam Perry yra dažnai riuomenės vado.
nemažai dėmesio kreipiama į riuomenės vadas yra atsakingi valstybės gyventojų skaičių (5,1 minėjęs, kad PVT nariams nėra Lietuvos apsaugos institucijos
Lietuvos apsaugos reikalus. Seimui už valstybės ginkluotų mln.) jis turi vieną didžiausių ir garantuota NATO narystė. yra sovietų palikimas, papil
Norėčiau giliau panagrinėti šios pajėgų tvarkymą ir vadovavimą. moderniškiausių kariuomenių Lankydamasis Baltijos valsty dytas vakarietiškais mišiniais.
temos tris aspektus: Lietuvos Valstybės gynimo tarybai vado (172,000 aktyvios ir 430,000 re bėse pereitą lapkričio mėnesį, jis Kad organizacija iš vis veikia,
kariuomenės tikslą, jos gali vauja Respublikos prezidentas, zervo, arba 11,8% ginkluotų pi tą pakartojo. Visose trijose vals yra nuopelnas atsidavusių
mybe įsijungti į NATO sąjungą kuris yra ir vyriausias ginkluo liečių). Jeigu jis neturėtų" tybėse jis pabrėžė, kad procesas tarnautojų. Deja, daug pastan
ir vystymą Lietuvos apsaugos tų pajėgų vadas. Deja, ši aukšta efektingos kariuomenės, ne narystei yra atsargus ir ilgokas. gų nueina veltui; pavyzdžiui, po
institucijų. Pirmiausia supažin grupuotė, atrodo, dar nėra gautų tokios paramos. Suomija, Jo pavaldiniai kartais dar vienų metų pusėtinai apmoky
paruošusi valstybės apsaugos kuri gan sėkmingai apgynė prideda žodį, „atviras". Iš šių tas karys grįžta į civilinį gyve
dinsiu su Baltijos institutu.
Institutas buvo įsteigtas kaip strategijos, kuri būtų pagrindas savo suverenumą, yra dar dau pasisakymų galima spręsti, kad nimą pamiršti, ką išmoko. Be
nepelno organizacija ir inkorpo karinės gynybos strategijos, o giau ginkluota, 31,000 aktyvios truks ne tik daug laiko, bet tobulos Apsaugos struktūros,
ruotas Virginijos valstijoje. Ins pastaroji — pagrindas karinių ir 700,000 kariuomenės rezerve, kiekvienas žingsnis bus Rusijai paremtos įstatymais, efektingos
tituto tikslas yra informuoti pajėgų struktūros vystymo. 14% ginkluotų piliečių. Švei „permatomas" ir ji galės pažan kariuomenės negalima tikėtis,
Amerikos valdžią Baltijos vals Vyksta tik diskusijos apie ap carija, kurios sunkiausias užda gą trukdyti. Dabartinė JAV nors ir yra daug atsidavusių
tybių vertingumu Amerikos in saugos galimybes. NATO globa vinys, vystant apsaugos strate valdžia sako, kad Rusija neturės patriotų — karių ir karininkų.
teresams ir padėti Baltijos kraš yra labiausiai pageidaujama, giją, yra atpažinti priešą, turi veto teisės užblokuoti NATO JAV Baltįjos institutas jau prieš
tams vystyti demokratiją ir tikimasi rusų geros valios, o, 9% ginkluotų piliečių. Sin narystės. Galbūt taip, bet Balti metus skatino Lietuvos valdžią
rinkos ekonomiją bei vystyti pa nelaimei atsitikus, kraštą, atro gapūras, salos miestas su 2,9 jos valstybių atžvilgiu Rusijai į šį reikalą kreipti rimtą dėmesį.
skiro žmogaus kūrybą. Esame do, gintų partizanai. Esu tikras, milijonų gyventojų, turi 11% veto nereikės naudoti, nes, atsi Tačiau iki šiol pažanga pavir
įsitikinę, kad valstybė gali kad NATO nėra našlaičių prie ginkluotų, iš kurių 54,000 yra minkite, kad visų 16 NATO šutinė. Siūlysime Lietuvos
pasiekti savo potencialą tik sau glauda, kuri priimtų bejėgius aktyvioje tarnyboje. Lietuva, valstybių parlamentai turi valdžiai suruošti artimu laiku
Apsaugos struktūros pertvar
giose valstybės ribose. Instituto globoti. Rusų gerą valią jau audros koridoriuje, kalba apie naują narį patvirtinti.
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(skaitant
patyrėme,
o
partizanų
kraujo
kymo
konferenciją, kurioje mes,
valdyba susideda iš po šešis
Yra dar ir kitų reikalavimų.
Lietuvos ir Latvijos bei dviejų užtektinai buvo pralieta, ginant SKAT). Kitaip pasakius, gyven Perry juos pakartojo lapkričio JAV Baltijos instituto nariai,
tojas potvynio slėnyje mažiau
turėdami daugelį metų karinio
Estijos amerikiečių. Kadangi iš Lietuvos nepriklausomybę.
siai
rūpinasi potvynio apdrau- vizito laiku: demokratinė patyrimo, mielai dalyvausime ir
14 valdybos narių devyni yra į
Lietuvos istorija rodo, kad, ne
valdžia, rinkos ekonomija,
pensiją išėję JAV kariuomenės svarbu su kokiu pasiaukojimu, da.
kariuomenė civilių kontrolėje, keliausime savo lėšomis, pagei
karininkai, yra natūralu, kad ar kaip garbingai ir didvyriškai
Gerai suprantu Lietuvos eko draugiški santykiai su kai daudami tik globos, būnant
didesnis dėmesys atkreiptas į partizanai kovojo, tačiau jų nominę padėtį, bet ta padėtis mynais ir kariuomenė, suderin Lietuvoje.
apsaugos reikalus; nors vienas aukos, nors ir ne veltui, pateik nesumažina gresiančio pavo ta su NATO pajėgomis. Jis Lietuvos kariuomenės pagrin
pirmųjų, jau atliktų, projektų, tos, Lietuvai laisvės neiškovojo. jaus, tik jį padidina. Suprantu, pareiškė nuomonę, kad Lietuva dinis tikslas yra padaryti įnašą
buvo pagalba mokyklai Latvi Afganistano, Vietnamo ir kad Lietuva nepajėgtų sunai yra padarius gerą pažangą karo išvengimui; karui kilus,
joje. Darbą koordinuojant, ypač Čečėnijos partizanų pasiekimai kinti ryžtingo priešo, bet taip visose penkiose srityse. Bet jis sunaikinti priešą arba jam įro
su.Amerikos valdžia, tačiau yra dažnai minimi kaip pavyz pat žinau, kad išeitis nėra be skubėjo perspėti, kad NATO na dyti, kad užpuolimo kaina per
atskiri skyriai nustato tikslus džiai Lietuvai. Nemanau, kad viltiška. Sąmoningai organizuo rystės procesas yra „deliberate" aukšta. Stipri kariuomenė su
pagal valstybių reikalavimus. kas sąmoningai norėtų linkėti ta, apginkluota ir išmintingai ir truks kurį laiką. Atsaky teiks sąlygas apsaugos bendra
Rašysiu tik apie Baltijos ins Lietuvai Čečėnijos lemties. vadovaujama kariuomenė yra damas į lietuvio korespondento darbiavimui su kaimyninėm
tituto Amerikos lietuvių sky Vietnamo ir Afganistano pavyz pats svarbiausias faktorius klausimą, pakartojo, kad N ATQ valstybėm, pavyzdžiui, Lenkija,
riaus veiklą. JAV Baltuos ins džiai yra kitas reikalas, bet karui išvengti ir išsaugoti vals narystė yra metai ateityje ir Latvija, Estija ir Suomija ir kt.
titutas nesijungia su prieškari reikia suprasti, kad masinė tybės nepriklausomybę. „Vals patarė Lietuvai koncentruotis į Apsaugos sąjunga tarp Cent
niu Švedijos Baltijos institutu, užsienio materialinė ir politinė tybė, kuri nenori savo kariuo dabartį, vystyti bendradarbia rinių ir Šiaurės Europos valsty
nei su ką tik įsteigtu Baltuos in pagalba turėjo lemiančią įtaką menės maitinti, maitins vimo santykius su kitais. Tai bių yra realistiškesnis objekty
stitutu Vilniuje.
konfliktų sėkmingai pabaigai. svetimą".
buvo vienas iš pačių svarbiau vas ne kaip NATO narystė. Są
Teko
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dvejus
metus
Pereitą- birželio mėnesį įtei
Negrėstų Lietuvai pavojus iš sių jo pasisakymų Lietuvoje. junga tarp „našlaičių" ir rimta
Vietname
ir
asmeniškai
patir
kėme Lietuvos valdžiai per am
Rusijos ir kitų kaimyninių vals Dažnai girdime tik malonius be kariuomenė sustiprins gali
basadorių A. Eidintą Baltijos ti partizanų veiklą. Vietnamo tybių, jeigu įsigyvendintų jose reikšmingus pagyrimus, ir to mybę įsijungti ir į NATO. Ant
instituto paruoštą pasiūlymą partizanai gavo didžiulę paramą demokratija ir jų ekonomija netrūko jo kalbose. Kad Lietuva raeilis, bet taip pat svarbus, ka
Lietuvos valstybės apsaugos iš kaimyninių valstybių, bet būtų pastoviai gera. Tas gali yra padarius gerą pažangą, nėra riuomenės tikslas, yra ugdyti
struktūros patobulinimui. Pa politiniai spaudimai turėjo dar įvykti, bet galimybė didesnė, reikšminga, nežinant, kiek dar Lietuvos jaunimo dvasią, atsta
siūlėme taip pat padėti struk didesnę įtaką. Afganistano kad Rytų Europa pastovumo tos pažangos reikia narystei. tyti valstybines vertybes, ska
tūrą detaliau išvystyti ir įgy partizanai gavo materialinę ir dar ilgai nepatirs. Būtų labai Jo diplomatiškas patarimas tinti vieningumą, įkvėpti pasi
vendinti. Patarėme, kad tuo politinę paramą iš Vakarų per neatsakominga, jeigu Lietuvos reiškia, kad Lietuva nedels didžiavimą savo tauta, rodant
laiku kuriama Lietuvos Valsty Pakistaną. Galima prieiti iš apsauga būtų palikta įvykiams, dama pati turi rasti išeitį iš pagarbą valstybinėm instituci
jom ir įstatymams. Kitaip pasa
binio, saugumo sąvoka būtų vados, kad sėkmingai parti kurių ji negali paveikti. Deja, pavojingos padėties.
suderinta su mūsų pateikta zaninei veiklai užsienio pa atrodo, kad Lietuvos dabartinė NATO narystės siekimas turi kius, tęsti jaunimo švietimą
struktūra. Šiuo reikalu susi rama, materialinė ir politinė, valdžia tik tam ir ruošiasi. būti viena dalis Valstybės valstybės labui.
rašinėjau su ambasadorium yra būtina. Jeigu būtų galima Anksčiau ar vėliau vienas ar ki apsaugos strategijos, bet ne Turėtų būti aišku, kad Lietu
Česlovu Stankevičium, Seimo tokią paramą, valstybę pra tas kaimynas Lietuvos teri pagrindinė, kadangi ji vargu vos galimybė įsijungi į NATO
komiteto Apsaugos koncepcijos radus, gauti, ar nebūtų geriau torijos pageidaus.
bus pasiekiama. Partizaninė sąjungą artimoj ateityje yra la
administratorium, kuris šiuo pasirūpinti paramos prieš kon
veikla taip pat dalis apsaugos bai menka. Priklausys daug nuo
NATO
globa
yra
labai
gei
reikalu pareigingai rūpinasi. fliktą ir jo taip išvengti?
džiama, bet nelengvai pa strategijos, bet irgi nepa Lietuvos įnašo, kaip Lietuvos
Deja, iki šiol Lietuvos valdžia
Kaip galėtų Lietuva būti nau siekiama. Optimistai turi grindinė. Partizaninė veikla valdžia bendradarbiaus su kai
nenori priimti pačių svarbiau dinga kitoms šalims ir galėtų iliuziją, kad „Partnerystė var priklauso Karinei gynybos stra mynais ir kaip sėkmingai refor
sių struktūros pasiūlymų ir sudaryti sąlygas užsipelnyti dan taikos" (PVD yra jau pir tegijai ir turi būti integruota muos ekonomiją. Pasiekus visus
nėra padariusi rimtos pažangos, užsienio pagalbos? Šis klau mas žingsnis į NATO narystę. per taktikos doktriną. Kitaip NATO reikalavimus, ji taip pat
kuriant tinkančią kariuomenę simas atveria plačią temą, kurią Aš sakyčiau, kad tai yra žings pasakius, partizanai turi opera turės įrodyti, kad yra pasiryžus
Lietuvos apsaugai ir bendrom paliksiu Lietuvos valdžios suge nis į šoną, diversįja nuo rimto tyviniai veikti, bendrai ir ko ginti save visomis jėgomis, todėl
tarptautinėm gynybos sąjun bėjimui ir vaizduotei. Čia yra ir reikalo, ypač Baltijos valstybėm ordinuotai su reguliaria ka
gom. Pagal Lietuvos konstitu Valstybės apsaugos strategijos ir Ukrainai. PVT turi vertę vys riuomene. Nesigilinsiu į Karinę
(Nukelta į 5 psl.)

LIETUVOS APSAUGA IR
KARIUOMENĖS TIKSLAS

ĮKAITAI
AURELIJA M. BALASAITIENĖ
Toks klausimas ją gerokai nustebino.
— Jis mano viršininkas. Mudu prie kai kurių pro
jektų dirbame kartu, bet asmeniškos pažinties tikrai
nėra.
— Ką jūs žinote apie jo privatų gyvenimą? Kas jo
draugai? Kokios jo pažintys? Kaip jis leidžia savo laisva
laikį? — klausimai pasipylė iš abiejų pusių.
— Aš nieko apie jo privatų gyvenimą nežinau ir
niekada juo nesidomėjau. Tam nebuvo nei laiko, nei
noro, nei progos, — kiek šiurkščiau atsakė Audronė.
— Bet juk judu ne kartą vienu du dirbote vakarais
ir net savaitgaliais. Tai argi nebuvo progos asme
niškiems pokalbiams?
Prisiminusi trumpas, nereikšmingas diskusijas apie
literatūrą, kino filmus ar teatrą, ji pakartojo, ką galėjo
prisiminti, bet tame nebuvo nieko privataus. Nejaugi
jie įtaria, kad jiedu flirtavo? Gal reikėtų jiems ką nors
pasakyti apie Arūną, bet jie susilaikė.
— Kodėl jūs mane taip keistai klausinėjat*? —
atsipeikėjusi išdrįso paklausti.
— Netrukus viską sužinosite, — ramiai atsakė
vyresnysis, kurį Audronė beveik iš karto pamėgo, nes
tiek jo atvira veido išraiška, tiek jo balso tonas ją veikė
maloniai, įkvėpė pasitikėjimą ir nebaugino. — Atleis
kite už sutrukdymą, bet įsakmiai prašome apie mūsų
atvykimą ir pasikalbėjmą niekam nepasakoti. Jei atmin
site ką nors reikšmingo apie jūsų viršininką, skam
binkite šiuo telefonu bet kuriuo metu ir kvieskite
Ričardą. — Agentas jai padavė kortelę ir, mandagiai atsi

sveikinę, abu netikėti svečiai išėjo, palikę ją sumišusią
ir sunerimusią.
Jau kitą dieną FBI agentų vizito tikslas jai pradėjo
aiškėti, nes darbovietėje Kovalskio nebuvo, o susiburiavę bendradarbiai tarpusavyje kuždėjosi, retkarčiais mes
dami keistus žvilgsnius į Audronės pusę. Nugirdusi
šnibždomis kartojamus „šnipinėjimo" žodžius, ji pradėjo
labai nervintis, nors nei Kovalskio nebuvimo, nei slap
tų šnibždesių paslaptis jai dar nebuvo žinoma. Darbo
vietėje ji jautėsi nejaukiai ir atrodė, kad bendradarbiai
jos privengia.
Trečiadienio vakare ją vėl aplankė Ričardas, šį kartą
jau vienas, jo malonus, amžiaus kiek išvagotas veidas
jai buvo mielas ir simpatingas, tai ir jo apsilankymas
jos nebegąsdino.
— Turiu jums pranešti, Audrone, kad inžinierius
Nikita Kovalskis yra suimtas, kaip Sovietų Sąjungos
šnipas. Jis mums jau seniai žinomas savo veikla, bet
reikėjo laukti konkrečių įrodymų, kaip to reikalauja
Amerikos teisingumas. Savaime suprantama, kad toks
laukimas padarė truputį žalos, bet nieko neįvyko, ko
negalima atitaisyti. Svarbiausius dokumentus ir įrody
mus sučiupome pačiu laiku.

Danutė

Bindokienė

Moterys ir politika
Kovo 28 d. popiežius Jonas
Paulius II paskelbė 201 psl.
dokumentą apie moters rolę
Katalikų Bažnyčioje, pripažin
damas moterų įtaką ir svarbą
visose katalikiškos veiklos sfe
rose — pasauliečių apaštala
vime, šeimoje, vienuolių kongre
gacijose, kur moterys sudaro
žymią daugumą. Iš maždaug
vieno mln. vienuolių šiuo metu
yra beveik du trečdaliai moterų.
Savo laiške popiežius taip pat
pripažino ypač sunkias moterų
gyvenimo sąlygas besivystan
čiuose kraštuose, kas buvo
iškelta ir pernai vasarą vyku
sioje tarptautinėje moterų kon
ferencijoje, ruoštoje JTO Kinijos
sostinėje.
Tačiau daug moterų — ir pa
sauliečių, ir vienuolių — iš
reiškė nusivylimą, kad ir šiame
dokumente popiežius iš esmės
nepasakė nieko naujo (atrodo,
kad už priekaištų daugiausia
slypi noras teisių j kunigystės
luomą). Ta pačia nuotaika nuai
di kai kurioje Amerikos — nekatalikų — spaudoje Velykų laiku
pasirodę straipsniai, daugiau
dėmesio skiriantys Marijai
Magdalietei, kuri pirmoji
Velykų rytą pranešė Jėzaus
mokiniams džiugią Prisikėlimo
naujieną. Tai jai, iš visų apaš
talų pirmajai, buvo suteikta
privilegija pamatyti prisikėlusį
Išganytoją, kuris pavedė spe
cialią misiją: nuliūdusiems ir
kupiniems baimės mokiniams
pasakyti: „Aš mačiau Viešpatį!"
Marijos Magdalietės žinią Pet
ras ir kiti sutiko su beveik pa
nieka — tai tušti moteriški ple
palai... Nepaisant, kad Bažnyčia
nuo pat pradžios tikėjo Marijos
Magdalietės pranešimu, ji pati
kažkaip, maždaug nuo VI šimt.
po Kr., tapo Evangelijoje mini
ma nusidėjėle, užuot įtakinga
apaštalų būrio nare.
Per du tūkstančius metų nuo
krikščionybės pradžios moteris
pasaulyje kovojo už sau priklau
sančią vietą visuomenėje. Bent
kultūringuose kraštuose tą
vietą ji pamažu atgauna, bet ly
gios su vyrais teisės dar daug
kur egzistuoja tik popieriuje.
Kasdien tebegirdime apie tų tei
sių ribojimus ir paneigimus,
nors pažanga vis tiek vyksta.
Komunikacijos priemonės, ap
jungiančios visą planetą, su
teikia moterims net nuošaliau
siose vietose progą pažvelgti į
kitų moterų veiklą bei proble
mas ir tai panaudoti kaip mo
delį savo gyvenime. Tuo pačiu
labiau civilizuotose valstybėse
moterų organizacijos ir sąjūdžiai

reikalauti. Be to, Ričardas Audronę įspėjo, kad ji bū
sianti viena iš pagrindinių teismo liudininkų, todėl pri
valanti gerai prisiminti tą šeštadienio rytą, kas buvo su
Kovalskiu kalbama, ar ji pastebėjusi slaptus do
kumentus, ar užtikusi Kovalskį prie mikrofilminio apa
rato. Visa tai Audronė patvirtino. Toliau Ričardas
papildė sakydamas, kad, jai išėjus iš laboratorijos, au
tomobilių aikštėje sargybą ėję agentai už poros valandų
suėmė Kovalskį kartu su inkriminuojančiais dokumen
tais, besirengiantį sėsti į automobilį. Tik dabar Audronė
suprato, kodėl sargybiniai jai buvo nepažįstami, ir ste
bėjosi, kad Nikita Kovalskis nieko įtartino nepastebėjo.

Audronė buvo giliai tos istorijos sukrėsta ir pradėjo
jaudintis, nes ją ėmė bauginti netikėtas teismo
liudininkės vaidmuo. Sekantį rytą spaudos pirmuose
puslapiuose jau buvo paskelbtas sensacingas šnipinėjimo
skandalas, buvo minima jos pavarde ir net spėliojamas
jos vaidmuo. Audronė išsigando, kai kiemą užplūdo tele
vizijos ir spaudos žurnalistai, nuo kurių įkyrių
apklausinėjimų jai pavyko pasprukti. Tuo tarpu žiniose
jau buvo skelbiama Vietnamo karo pabaiga ir pradėti
pasitarimai dėl karo belaisvių grąžinimo. Be žinios
dingusių karių žmonos ir motinos pradėjo akciją už savo
Audronė net aiktelėjo, išklausiusi Ričardo pasako mylimųjų grįžimą. Nors Audronė nebuvo karo belais
jimo. Jis trumpai paaiškino, kokie kaltinimai keliami vio žmona ar artima giminaitė, bet ir ji įsitraukė į tą
akcįją, pasirašinėjo peticijas, dalyvavo demonstracijose,
jos buvusiam viršininkui, bandžiusiam perduoti pasku
tiniųjų slaptų išradimų kopijas Sovietų Sąjungos agen tačiau tuo pačiu metu pateko į Nikitos Kovalskio bylos
tams, kurie būtų tą medžiagą perdavę į diplomatines dėmesio centrą ir pradėjo rimtai jaudintis, kad bus pri
siuntas, nuo muitininkų ir kitų pasienio pareigūnų versta prisidėti prie savo buvusio viršininko likimo
tikrinimo apsaugotas tarptautinės teises diplomatinio sprendimo. Širdies gilumoje ji juto baimę, bet jos sąži
statuso taisyklėmis. Jaunas, labai ambicingas prokuro nė jai sakė, kad toks baisus, išdavikiškas nusikaltimas
ras jam, be abejo, pareikalausiąs mirties bausmės. Koks negali likti nenubaustas. Ji vėl perskaitė vakar gautą
bebūtų teismo sprendimas, bausmės jis neišvengs, o ka jau bene dešimtą anoniminį laišką, kuris ją pagaliau
dangi jis yra Amerikos pilietis, tai Maskva negali jo iš paskatino bėgti iš namų, nes ankstyvesniuose laiškuose

kreipia dėmesį į savo sesių var
gus skurdesnėse visuomenėse ir
stengiasi jų padėtį pagerinti.
Daug šia linkme padėjo ir JT
ruoštos konferencijos. 1995 m.
įvykusiame suvažiavime pirmą
kartą dalyvavo moterų delega
cija iš nepriklausomos Lietuvos.
Nors delegacijai buvo galima
padaryti priekaištų (juk ji turėjo
net vyrą vadovą...), vis dėlto
dalyvavusios negalėjo likti abe
jingos suvažiavimo eigai, jame
iškeltoms temoms, o parsivežtus
įspūdžius negalėjo nepaskleisti
savo tėvynėje.
Galbūt viena to pasekmė buvo
Moterų partijos įkūrimas. Ji
šiuo metu jau turi 1,130 narių,
o antrasis partijos suvažiavimas
įvyko š.m. vasario 24 d. Vilniu
je, dalyvaujant 193 delegatėms
iš 30 skyrių, veikiančių dides
niuose Lietuvos miestuose bei
rajonuose. Keista, kad Moterų
partija nariais priima ir vyrus,
kurių jau turi visą tuziną. Ne
jaugi Lietuvos moterys nepajė
gia ar nemoka vienos veikti be
vyrų direktyvų? O gal gandai,
kad Moterų partija yra dar
viena LDDP „atžala", sukurta
būsimuose Seimo rinkimuose
surinkti tam tikrą balsų skaičių
ir vėliau jais remti, jau populia
rumą ir pasitikėjimą praradu
sios LDD partijos nutarimus yra
tiesa? Verta prisiminti, kad
Lietuvos Moterų partijos pirmi
ninkė yra buvusi premjerė Kazi
miera Prunskienė, kuri jau pa
reiškė, kad partija, nepaisant fi
nansinių sunkumų, dalyvaus
Seimo rinkimuose.
Taip pat įdomu pastebėti, kad
K. Prunskienė pakviesta atsto
vauti Lietuvos moterims š.m.
gegužės 5-7 d. Stockholme
ruošiamame Tarptautiniame
moterų vadovavimo forume. Jo
tikslas suburti buvusias, esan
čias ir būsimas įtakingas mo
teris iš viso pasaulio, skatinti jų
tarpusavį dialogą, diskutuojant
vadovavimo iššūkius bei pro
blemas, stovint ant 2I-jo šimt.
slenksčio. Į forumą pakviestos
apie 70 moterų, jų tarpe dvi pre
zidentės — Islandijos ir Airijos,
6 buvusios premjerės, kelios
ministrės, mokslininkės, didelių
verslo įmonių susisiekimo, fi
nansų, kultūros, švietimo, spau
dos ir kt. institucijų vadovės.
Reikia manyti, kad buvusi
Lietuvos premjerė iš šio suvažia
vimo kai ko pasimokys ir neda
rys klaidų, kuriomis pasižymė
jo praeityje, o jos parsivežtos
patirtys padės Lietuvos mote
rims labiau įsitvirtinti poli
tiniame gyvenime.

nebuvo užsiminta apie Arūną, tik reikalaujama neliu
dyti Nikitos Kovalskio teisme. Dabar jau buvo rašoma:
„...nepaisant pakartotinų perspėjimų, jūs vis dar
neatsisakote liudyti. Aišku, jei atsisakysite liudyti, jus
nubaus kalėjimu, bet bausmė nebus ilga, o po to mes
jums padėsime ir finansiškai, ir tamybiškai. Jums nieko
netruks. Jūsų sužadėtinis Arūnas Linkus yra karo
belaisvių stovykloje. Nuo jūsų tolimesnio elgesio
priklausys jo likimas: arba jis bus išlaisvintas ir sugrįš,
arba... Mes nesiskaitysime su priemonėmis jus sulaikyti
nuo liudijimo teisme. Jei jums jūsų likimas nesvarbus,
atsižvelkite į savo sužadėtinio padėtį. Šis yra mūsų
paskutinis perspėjimas..." Laiškas, kaip ir visi kiti,
parašytas mašinėle ant paprasto popieriaus lapo ir pasi
rašytas „Draugai".

Audronė sėdi užsimerkusi, užsisvajojusi ant apdė
vėtos sofutės ir, kaip sename filme, mato kiekvieną
neramią, grasinimais užpildytą dieną. Už lango jau be
veik visiškai tamsu, kiek aprimo ir ežero bangų ošimas,
tik retkarčiais pasigirsta vieškeliu važiuojančių automo
bilių dundėjimas. Aukštos pušys beveik visiškai slepia
įvažiavimą į namelio kiemą ir nuo jos akių dengia dan
gaus viduryje pakilusį Mėnulį. Atsidususi mintyse ji su
grįžta į praėjusių dienų įvykius ir negali atsistebėti, kaip
jos iki tol ramus ir nenuotykingas gyvenimas tapo
sensacingos bylos dėmesio centru ir baimės košmaru.
Kaip ir kada visa tai pasibaigs? Kada sugrįš ramybė ir
ar grįš jos Arūnas?
(Bus daugiau)

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. balandžio mėn. 12 d.
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LIETUVIŲ GIMNAZIJOS
METRAŠTIS

REAL ESTATE

REAL ESTATE

KAZYS BARONAS
Mūsų Europos korespondentas
Ir šiemet Vasario 16-sios gim
nazija išleido 1994/95 mokslo
metų metraštį. įžangoje rašoma,
kad Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje apie 66.000 lietuvių
pasitraukė į Vakarus. Daugu
ma jų gyveno DP stovyklose,
išvystė didelę kultūrinę veiklą.
Pinneberge buvo įkurtas Pabaltiečių universitetas, o 1947 m.
Vokietijoje veikė 26 lietuviškos
gimnazijos, 14 progimnazijų,
5-kios profesinės ir 112 pradžios
mokyklų.
Prasidėjus emigracijai į kitas
Europos valstybes bei į Ameri
kos kontinentą, Australiją,
mokyklos viena po kitos užsida
rė. Sumažėjus mokinių skaičiui,
Vokietijos LB valdyba, kurios
pirmininku tuo laiku buvo Pra
nas Zunde, nutarė įsteigti vieną
gimnaziją ir bendrabutį. 1950
Diepholzo kareivinėse įvyko
gimnazijos atidarymas, o 1951
m. vasario mėn. 16 d. jai buvo
suteiktas Vasario 16-osios var
das, kuris ir apibrėžė gimnazijos
tikslą.
Kareivines reikėjo grąžinti
vokiečiams, tad 1953 m. VLB-nė
nupirko Hiutenfelde Renhofo
pilį ir o ha parką. Šią vietą
surado ir banko paskolą parū
pino Tėvas Alfonsas Bernatonis,
OFM Cap. P a r k a s ir pilis kai
navo 150,000 markių. (Mano
apskaičiavimu šiandien viso
turto kaina apie 15 mln. mar
kių, apie 11 mln. dolerių —
K.B.). Remontas, pritaikymas
klasėms ir bendrabučiui bei
dviejų barakų statyba (klasėms
ir valgyklai) kainavo 180,000
markių. Lietuviai per šešerius
metus surinko 300 tūkst. mar
kių.
1965 m. buvo pastatytas nau
jas klasių ir administracijos pa
statas, kainavęs 830,000 mar
kių. Pusę mln. markių paskyrė
Vokietijos vyriausybė, o likusią
sumą suaukojo išeivijos lietu
viai. Mokymo ir gyvenimo sąly
gos gimnazijoje buvo gerinamos
ir toliau, 1972 m. pastatant
mergaičių ir 1987 m. berniukų
bendrabučius. Abu pastatai kai
navo 4,260,000 markių, kurių
3.400,000 m. skyrė vokiečių
įstaigos ir 800.000 išeivių
lietuvių aukos.
1984 m. pilyje kilo didelis
gaisras. Sudegė mokyklos bib
lioteka, baldai, nukentėjo pa
statas. Remonto darbų sąmata
siekė 7.200.000 markių. Užjaus
dama gimnaziją ir lietuvių
bendruomenę, Vokietijos val
džia pilies atstatymui paskyrė
2 mln. 713,000 markių, o drau
dimo b e n d r o v ė
išmokėjo
3,677.000 m.. Katalikų Bendri
ja paaukojo 300,000 m. 100,000
paskolino bankas, o 410,000
markiu vel sudėjo dosnūs išei
vijos lietuviai.
1989 m. įvyko iškilmingas at
statytos Renhofo pilies atida
rymas. Dabar čia įsikūrusi gim
nazijos biblioteka, muzikos
klasės. VLB-nės valdybos raš
tine, salė. posėdžių kambariai.

Kultūros institutas, įrengti
butai, trečiame aukšte įrengta
koplyčia.
1950 m. gimnaziją lankė 50
mokinių, tačiau per dvejus
metus jų skaičius išaugo iki 200,
o 1954 m. gimnaziją perkėlus į
Hiutenfeldąjoje mokėsi 156 mo
kiniai. 1960 m. jų buvo apie 120.
Mažiausiai vaikų mokėsi 19701984 m. laikotarpyje, t a r p 60 ir
70. Šiemet,t.y. 1995/96 m. moki
nių skaičius pasiekė 99 moki
nių, kurių 52 iš Vokietijos, 41 iš
Lietuvos, 2 iš Urugvajaus ir po
vieną iš JAV, Kanados, Argen
tinos ir Afrikos Mali.
Nuotraukom, aprašymais at
vaizduojama plati gimnazijos
veikla, atkreipiant mokinių
dėmesį ne tik į mokslo lygį, bet
taip pat suteikiant progą pažinti
Vokietiją, plačioje bibliotekoje
— su pasauline literatūra, jun
giant mokinius į skautų, atei
tininkų kuopas, sportininkų,
muzikos ir tautinių šokių bei
choro mėgėjų būrelius, auklė
jant mūsų atžalyną tautiniai
krikščioniškoje dvasioje. Mo
kiniai gyvena moderniuose ber
niukų ir mergaičių bendrabu
čiuose, prižiūrimi bendrabučių
vedėjų.
Vasario 16-sios gimnazijai
vadovauja kuratorija, kuriai
priklauso 10 asmenų, rinktų ar
ba skirtų įvairių institucijų.
Praėjusiais metais kuratorijai
priklausė: 4 Vokietijos LB Ta
rybos atstovai — Vingaudas Da
mijonaitis, dr. Kęstutis Ivinskis,
dr. Vilius Lėnertas ir a.a. Jonas
Valiūnas, VLB-nės atstovas An
tanas Šiugždi nis, Vokietijos
Lietuvių Katalikų bendrijos ats
tovas prel. Antanas Bunga. Lie
tuvių Evangelikų b-jos atstovė
kun. Tamara Šmitienė, BALFo
— dr. J. Norkaitis, tėvų k-to
pirm. Boleslovas Rimasauskas
ir gimnazijos direktorius And
rius Šmitas.
Galvojama, kad gimnazija
gauna didelę Vokietijos vy
riausybės finansinę paramą, tai
aukos jai nereikalingos. Bet tai
netiesa. Be aukų gimnazija ne
galėtų egzistuoti, nes Vokietijos
vyriausybė finansinę paramą
skiria su sąlyga, kad apie treč
dalį visų išlaidų lietuviai pa
dengtų. Kuo mažesnis išeivijos
įnašas, tuo mažesnė ir valdžios
parama.
Gimnaziją ir bendrabučius iš
laikyti nepigu. Mokytojų, auklė
tojų, valytojų, ūkvedžio, virėjų
atlyginimai, apšildymas, patal
pų atnaujinimas, maistas ir t.t.
— visa tai 1994 m. kainavo 2
mln. 580,000 markiu — (apie 1
mln. 400,000 dol.) Kiek tėvų
pajėgtų tokią sumą mokėti?
Todėl tik aukos padeda išspręsti
šią problemą. Kadangi valdžia
duoda dvigubai tiek, kiek lie
tuviai surenka, tad kiekvienos
markės arba dolerio vertė padi
dėja trigubai. Gimnazijos moky
tojai ir tarnautojai iš savo algų
paaukojo 41,269.000 markių.
1994 m. gimnazijos ir bendra-
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GEDIMINO ORDINAI - SPORTINIŲ
ŠOKIŲ ENTUZIASTAMS
programoje. Ten, be abejo, ma
tysime nemažai Jūratės ir Čes
lovo mokinių.
Dabar Lietuvoje sportiniai šo
kiai yra labai populiarūs ir šiuo
metu veikia net 540 šokių studi
jos, kur ateina mokyklinio am
žiaus vaikai ir vyresnio amžiaus
žmonės. Pažymėtina, kad kai
kurie J ū r a t ė s ir Česlovo bei jų
talkininkų mokiniai šiandien
žinomi net Amerikoje. Daug jų
dalyvauja įvairiuose pasaulio
kraštuose vykstančiose varžy
bose ir ten gerai pasirodo, o —
kai kurie jau spėjo net ir JAV
įsikurti ir čia mokyti kitus spor
tinių šokių meno, o kartu, ir
aktyviai šokant, skinti laurus.
Iš tokių paminėtini Darius ir
Jolanta Mosteikos. kurie New
Yorke y r a įsteigę šokių studiją
(joje dirba 11 mokytojų). Ši pora
bučio išlaikymui, stipendijoms dabar yra viena žymiausiųjų šo
ir statybai aukos buvo gautos iš kėjų profesionalų grupėje Siau
rės Amerikoje. Per Amerikoje
šių valstybių:
Vokietijos — 69,383 markių; matomą televizijos kanalą (PBS)
JAV - 52,604 dol.; Kanados - jau porą kartų šiemet Mosteikas
30,754 dol.; Anglijos - 2,461 matėme Š. Amerikos sportinių
m; Lietuvos — 1,277 m.; Aus šokių (profesionalų) konkurso
tralijos — 893 markių; iš Švei baigmėje, kur abu kartus, iš
matytų šešių finalistų, iškovo
carijos — 50 markių.
jo
antrąsias vietas. Tai jau
Nuo pat gimnazijos įsteigimo
puįkus
užsirekomendavimas.
ištikimiausi gimnazijos rėmėjai
Atrodo,
kad
šią porą dar ilgai
yra rėmėjų būreliai. 1994 m.
daugiausia aukų surinko Ha matysime geriausiųjų tarpe
miltono — Kanados būrelis Nr. šiame krašte. Šalia jų Ameriko
13-14, vad. St. Daliaus, atsiun je gyvena ir dirba dar dvi
tęs 3,804 kanad. dol., o nuo bū Lietuvos šokėjų poros: Darius
relių įsteigimo — viso 47,695 Penkauskas ir Marija Klibkova
kanad. dol. Antroje vietoje bū bei Valdas ir Lilija Padrėzos. Ir
relis Kanadoje Nr. 59, vad. A. jie ateityje, manoma, bus tarp
Jonelio — 2,340 dol., trečioje vie geriausiųjų naujame krašte.
toje būrelis Nr. 160 Čikagoje,
Šalia minėtų šokėjų, dabar
vad. J. Pileckienės — 1,325 dol. gyvenančių Amerikoje, reikia
Stambesnių aukų davė: Ka
nados LB švietimo komisija per
„ L i e t u v i ų Vasario 16-sios
D. Šakienę - 20,000 kan. dol.,
gimnazijos metraštis
Centrinis komitetas per R. Vaitį
1994/95 m."
— 6,300 dol.. Kanados — Hamil
Metraštį paruošė Edmundas
tono kooperatyvas „Talka" —
Jankūnas, Bronė Lipšienė, Ona
5,400 dol., BALF'as - 3,600 dol.
Šiugždinienė, Marija Šmitienė,
L. Klimaitis (Kanada) - 2,000
Andrius Šmitas. Viršelis dail.
dol., Toronto kooperatyvas
A. Krivicko. Kaina nepažymėta.
„Parama" — 1,500 dol. Didžiau
Yra tik užrašas: Litauisches
sios aukos Vokietijoje: kun. K.
Gymnasium, Lorscher Str. 1,
Senkus - 5,000 m., Alfred Rich68623 Lampertheim — Huettenter — 2.118 m. Jonas Mažeiva —
feld, Germany.
1,400 m., kun. Jonas Dėdinas —
1,100 m., kun. D. Kenstavičius
- 1,000 markių.
1994 m. gimnazija turėjo
pajamų 2 mln. 580,211.53
markes, gimnazijos išlaidos
buvo 1 mln. 800,502.80 m. ir
bendrabučio
išlaidos —
761,672.88 markės.
Turbūt retas žmogus Lietu
voje, o dabar — ir užsienyje
nežino Jūratės ir Česlovo Nor
vaišų pavardžių. Tai gydytojų
pora, kurie galbūt daugiau yra
pažįstami kaip vieni iš pagrin
dinių sportinių (anksčiau pra
moginių) šokių ugdytojų Lietu
voje. Šalia savo pagrindinio už
siėmimo medicinos srityje, šie
žmonės išvedė Lietuvos šokėjus
į tarptautinę areną, kurioie da
bar jie skina pergales.
Čia reikia pažymėti, kad 1963
m. birželio 1 d. Jūratė ir Čes
lovas įsteigė Kauno „Sūkurio"
sportinių šokių kolektyvą, kuris
tebegyvuoja šiandien ir, tiki
mės, dar ilgai gyvuos, nes spor
tiniai šokiai visame pasaulyje
įsipilietino ir 2000 m. olimpi
nėse žaidynėse bus varžybinėje

išvardinti ir kitus, kurie jau
metai laiko šoka Berlyno grupi
nių šokių pagrindiniame kolek
tyve. Tai Petras Skabickas ir
Beatričė Tolvaišaitė bei Povilas
Kaselis ir Sandra Sidraitė.
Reikia džiaugtis gydytojais
Jūrate ir Česlovu Norvaišais ir
jų pasiekimais sportinių šokių
srityje ir jų užtarnautu pažymė
jimu Gedimino ordinais, jiems
įteiktais š.m. vasario mėn. Ti
kimės, kad šios srities atstovai
ilgai garsins Lietuvą ir lietuV1US!

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bua.31MaM100 Pųjw312-30W)M7
Fsx.31M9M9J7

I KMIECIK REALTČMB

7922 S. PuUski Rd.
.Tlatlt «345 s. Archef. Ave.

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kornpiuterigir FAX pagalba
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

Jei norit* parduoti ar pirkti namus,
tasipksss į P i n u Mayer. Ji prohiinnriiti, «ą«ningsi ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.
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E. Šulaitis
MISCELLANEOUS

ĮTEIKTI „ K R I S T O F O R O "
APDOVANOJIMAI

STOIKAS
Beators Bus. 7012577100
g y j g Į g g . lb&701Wi732|

LŠI

ELEKTROS
Vilniuje, kovo 27 d. geriausiu
{VEDIMAI
— PATAISYMAI
1995 metų teatro sezono režisie
Turiu
Chicagos
miesto leidimą. Dir
COLOUJGCL
riumi pripažintas Jonas Vait
BANKGRO
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
kus („Sapnas" ir „Lėlių namai"), tuotai ir sąžiningai.
MCHOAN
geriausiu aktoriumi — Valen
CALDWEU BANKER RRST AMEMCAM
312-779-3313
tinas Masalskis („Į Ašenfeldą"),
KLAUDIJUS PUMPUTIS
I 0 N . VVMttakarSt.
geriausia aktorė — Dalia OveNcwBufUo, M M 9 I I 7
raitė („Lėlių namai"). Visi jie
VIDA B. ŠVABAS
pelnė „Kristoforo" prizus, kurie
AUTOMOatUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
teikiami kasmet kovo 27-ąją —
Tei. namų 616-756-1408
« GYVYBĖS DRAUtMMAS.
Agentas Frank Zapofis ir Ori. Mgr.
bus. 616-469-3950
Tarptautinę teatro dieną. Šiais
Auksė
S.
Kane
kaba
lietuviškai.
fax. 616-469-9445 J
metais „Kristoforo" apdovano
FRANK ZAPOUS
v.m. 616-469-7236
jimai įteikti dešimčiai teatro
320SV* West m
Perkant
ar parduodant
menininkų.
TeL (70S) 424-aSM
•
namus
•
žemą
• ūkius arba
(312)
SS1-SS84
Geriausiu antraeilio vaid
komercinę nuosavybą
mens atlikėju paskelbtas Šiau
lių dramos teatro aktorius
J K S CONSTRUCT10N
Sigitas Jakubauskas („Čičins
FORRENT
„Shingle" stogai ir visų rūšių
kas", „Iš gyvenimo vėlių"),
apkalimai (siding): medžio,
geriausiu scenografu — Jonas
alummiaus ir kt. Turiu darbo
Arčikauskas („Tuščios meilės
draudimą. R. Jankauskas,
pastangos", „Lėlių namai"),
Bridgeport, 816VV. 33 Plaoa; 1 U.
tai. 708-969-2653.
geriausiu kompozitoriumi —
į vakarus nuo Halsted; $350.
Vidmantas Bartulis („I Ašen
Skambinti Stasiui: 312-927-7849.
feldą").
Galima užsisakyti (vairius labai geros
Geriausiu sezono baleto šokė
rttsles batus vyrams ir moterims iŠ
ju pripažintas Mindaugas Bau Mason Shoes Co, Sią kompaniją atsto
IEŠKO DARBO
žys („Spragtukas"), geriausios vauja lietuvis K. Kezys. Kreipkitės į jį
TeL: 312-776-5720
vokalistės vardas atiteko Sigu
tei Stonytei, o ryškiausiai
debiutavusiu jaunuoju meninin
Motarts laiko darbo. Gali prižiū
MOVINO—KRAUSTYMAS
ku paskelbtas dramaturgas Si
rėti vaikus, ligonius, padėti namų
Profesionalus patarnavimas
gitas Parulskis.
ruošoje ir gyventi kartu.
prieinamomis kainomis,
Tai. 312.284.2292
Padėkos prizas daug nusipel
-„ jums patogiu laku. Draudimas
garatuotas. Kreiptis:
niusiam teatro menininkui po
Gediminas: t * . 312-S2S-4331
mirties atiteko vertėjui, teatrologui, režisieriui, ilgamečiui
Panevėžio dramos teatro litera
tūrinės dalies vedėjui, žurnalo
„Krantai" redaktoriui Giedriui
NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
Gabrėnui.
DRAUGE
(AGEP, 03.28)
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MALDA LIETUVAI. Lietuvos vaizdų albumas.
Didelio formato. Juozas Polis. 175 psl. ..
JONAS VILEIŠIS 1872-1942. Gyvenimo ir veiklos
bruožai. Jonas Anicas. 669 psl
PETRAS VILEIŠIS 1851-1926 m. Gyvenimo ir
veiklos bruožai. Jonas Anicas. 270 psl. .
MALDYNĖLIS. Maldaknygė jaunimui. 167 psl.
ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA. Katalikųtikybospra
timai. See. O. Mikailaitė. 56 psl
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl
KALBĖKIM LIETUVIŠKAI. Lietuvių-anglų kalbo
mis. N. Mackevičienė. 88 psl
ABĖCĖLĖ. Vaikams. Dang. Kuolienė. 55 psl. .
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
VaHionis. 176 psl
SENDŲ GIMINĖS ISTORIJA. A. Senda. 368 psl.
KAZYS BIZAUSKAS I ir II dalis. Monografijos.
Pranas Zunde
po
ALEKSANDRAS KAČANAUSKASI ir II d. Solinės
ir chorinės dainos
po
ŠALTINĖLIS. 95 etiudai fortepijonui. Nij. Dėdinienė. 116 psl

Lietuvos savanorį-kūrėją ir Klaipėdos
krašto vaduotoją, buvusį Šiaulių
apygardos teismo skyriaus pirmininką,
išeivijoje kovojusį dėl Lietuvos laisvės
ir nepriklausomybės, jo 94 metų proga
gegužės 1 dieną.
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Pastaba. Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos kai
na ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale
tax 8 75% nuo knygos kainos.

Algimantas ir Saulius Šimoliūnas
>

RIMAS L STANKUS

DANUTĖ MAYER
284-1900.
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LAIŠKAI

A.tA.
POVILAS KĘSTUTIS DIRKIS

NESIKEIČIA LAIKAI
Užsienio spaudoje dažnai bū
na priekaištų mūsų brolių ir
sesių tėvynainių Lietuvoje sąskaiton. Neretai peršasi išvada,
jog anais brangiais, gražiais,
gerais laikais tarpkariniam ne
priklausomybės laikotarpyje,
viskas buvo tobula. Pasirodo,
pamirštame ne taip senos, dar
Šio šimtmečio, tikrovės, kurią
Maironis trečiame dešimtmety
je mums eiliavo taip: „...Ne
jums jaunos tėvynės saulė te
ka... tiktai garbės užgautos ap
maudai... Jums viskas griūt,
subirti viskas žada... Ne pra
našų bedugnės ateities, mums
reikia tų, kur susikaupė vei
kia!.. Krauju atvaduotos Tėvy
nės namuos... sklandžių dovanų
nesikrato... Statykite, puoškite
aukštus namus ir bonkas ant
pokylių stalo!.. Kai kur kai kas
paklaus' gal, iš kurgi tasai
įdomus biudžetas be saiko ir
galo, nors vakar dar šliaužėte
slenksčius žemus? Ar, trindami
baltas rankas, nerausite už pa
salini tamsių įplaukėlių šaltinį
ne vienas kai kas... O, siurbėlės,
niekiai, bastūnų gauja!... be
sąžines kyšių lupikai!... Gal
titulus, garsą sau gauste, dėmes
nuo kaktos nenuplauste ne
vienas kai kas..."

Po „Gintaro" jaunimo ansamblio koncerto, įvykusio kovo 23 d. Jaunimo centre Su gintanecių
vadovais — ir vietiniai svečiai, susirinkę jiems padėkoti bei pasveikinti. Iš kaires: Nijolė Beno
tiene, paruošusi ir atlikusi žodinius intarpus, muz. Dalia Viskontiene, gintanecių vokalinės dalies
vadovė, Rasa Poakočimienė, „Spindulio" ansamblio vad., Alė Kėželienė, LB Kultūros tarybos
pirm., Rita ir Juozas Karasiejai, „Gintaro" vadovai, Marija Remiene, „Draugo" renginių komi
teto pirm., kurios dėka buvo ruoštas šis ypatingas koncertas, „Draugo" redaktorė Danutė Bindokienė, gintariečių „kaimo kapelos" vad. T. Pabrėža ir Vyčių tautinių šokių grupes vadovas
Frank Zapolis.
Nuotr. Jono Tamulaičio
„Draugų", o, jų net neieškant,
apstu. Tai gal ir todėl Tėvynės
s-gos (Lietuvos Konservatorių)
Detroito skyrius bandys finan
siniai padėti išrinkti naują
Seimą, kurie minėtas nesąmo
nes stengsis su šaknim išrauti.
Detroito visuomenės parama
tam tikslui labai reikalinga.
Nerimantas U d r y s
Beverly Hills, MI
KOMUNIZMO PAVOJUS

lietuvių skautai? Jis sakosi jau
dvylika metų gyvenąs netoli
Meksikos dykumos. Labai gra
žu, kad jis dar moka parašyti
lietuviškai, bet užmiršo, kad
kalba yra svarbiausias tautinis
bruožas. Be jos, kam pagaliau
reikalingas „Draugas"?
Ir jeigu man leistų, tai
Kaziuko mugėje garsiai surik
čiau: „Kalbėkime lietuviškai!"
Vladas Vijeikis
Chicago, IL

Praeitą lapkritį, kai Lenkijos
prezidentinius rinkimus laimė
KRISTAUS KANČIA,
jo buvęs komunistas, buvo paga CEPELINAI IR RELIGINIS
liau suprasta, jog komunizmo
KONCERTAS
pavojus Rytų Europoje yra labai
tikras. Šiandien buvę komunis
Palaimintojo Jurgio Matulai
tai nesudaro valdžios Estijoje, čio bažnyčioje, Lemonte, Verbų
Latvijoje, Rytų Vokietijoje, sekmadienį, kažkaip nejauku
Čekijoje ir Slovakijoje. Ji išlaikė pasidarė, kai prieš šv. Mišias
valdžią Baltarusijoje, Ukrainoje susirinkusiems parapijiečiams,
ir Rumunijoje. Jie sugrįžo per sėdintiems jau su Verbų šakelė
rinkimus valdžion Lietuvoje, mis, skelbiamas pranešimas —
Lenkijoje, Vengrijoje ir Bulga tuoj po šv. Mišių eiti į PLC salę
rijoje. Baltarusijos ir Rusijos valgyti skanių cepelinų. Žino
naujoji jungtis yra lyg įvadas ma, po šv. Mišių iš įpročio rink
panašiai jungčiai tarp buvusių tis kavos puodukui į PLC salę,
Leonidas R a g a s
komunistų valdžioje valstybių. „procesija" su pašventintom
Itasca, IL
Todėl šiandien yra taip svarbu, verbom nulingavo pas cepeli
jog
Lietuvos Seimo rinkimai iš nus. Tikrai ne vienas nepagal
DETROrnŠKIAI,
šluotų buvusius komunistus iš vojo apie tos dienos reikšmę.
PABUSKITE!
valdžios. Komunistinės pirami
Tą dieną, irgi po šv. Mišių, 2
dės viršūnė A. Brazauskas liks
Kiekvienam, .Draugo" pirma
v. p.p., Marąuette Parke, lie
be pamatų.
me puslapyje randama dauge
tuvybės lopšyje, Švč. Marijos Gi-^
Negalime leisti Lietuvai iš mimo bažnyčioje vyko religinis
liui išeivijoje prieinamiausias ir
vėliausias žinias iš Lietuvos kristi iš Baltijos valstybių koncertas. Jis buvo stipriai skel
politinio bei ekonominio gyve politinės bei ekonominės biamas spaudoje ir kasmet dedi
nimo. Beskaitant plaukai ant pažangos.
kuojamas Kristaus kančios sa
Saulius Šimoliūnas vaitės pradžiai. Didelis kolek
pakaušio pasišausią. Tai ir
Detroit, MI tyvas choristų ir instrumenta
klausi savęs, atsakymo beveik
bijodamas: nejaugi Lietuva vi
listai ruošiasi šiam koncertui
sokio raugo vagišių ir chuliganų KALBĖKIME LIETUVIŠKAI beveik metus.
tvarkoma? Neišvengiamas atsa
Reikia manyti, kad konku
kymas: taip.
Kaži kada skautų stovykloje rencinio motyvo tarp cepelinų ir
įvairių pareigūnų vagystės pastačiau nemažą iškabą: ..Kal religino koncerto negalėjo būti.
vyksta ir čia. Tačiau čia per bame lietuviškai". Mat ir tada Cepelinai galėjo bet kada būti
keletą metų išnagrinėja ir galų jau buvo problemų paskatinti paruošti, o koncertas visada —
gale juos nuteisia. Nesigirdėti skautukus kalbėti savo tėvų metai iš metų — ruošiamas tik
apie panašias baudas Lietuvoje, kalba, kad jos neužmirštų. Juk Kristaus kančios sekmadienį.
nors kandidatų daboklėn už kalba yra tautybės pagrindas.
Religino koncerto klausėsi
„žulikystes" tikrai netrūksta. Dabar skaitau jau keletą laiškų pilnutinė bažnyčia, ne tik lie
Štai keletas pavyzdžių: 1. Ig tuo pačiu lietuvių kalbos naudo tuvių, bet ir apylinkės kaimynų,
nalinos jėgainės direktorius V. jimo klausimu. Kaziuko mugės amerikiečių, kurie retai gali
Sevaldin padarė 2.5 mln. litų (skautų) lankytojas nuliūdo, kad išgyventi tokį dvasinį pokylį.
žalą firmai ir valstybei, veltui skautuke mugėje atsiliepė į jį Vienas kitas spėjo atvykti į
avansu davės Rusijos įmonėms nelietuviškai. Ir ne vien dėl jos, religinį koncertą ir pasisotinęs
pinigus, iš įmonės kasos apmo bet dėl skautininkių, šalia sto cepelinais, bet daugumai 20
kėjo komandiruotes elektrinėje vinčių. I tai atsiliepė pora mylių kelionė iš PLC į Mar
nedirbantiems asmenims. 2. laiškų. O vienas, net prie ąuette Parką po stiprių pietų,
Beveik bankrutuojančio Žemės Meksikos dykumos, gyvenantis. buvo jau apsunkinta.
ūkio banko jūrų transporto sky Tad jam norėčiau štai ką pa
Baigdama išlieti savo širdies
riaus viršininkas V. Nesteren- sakyti. Aš gyvenu Čikagoje ir jausmus, to Verbų sekmadienio
ko įsakė islandų firmai išnuo
kasdien girdžiu ispanų kalbą, lietuviškiems įvykiams, maniau
motam žvejybos laivui „Vydū
Telefonų knygoje, pašto oficia duoti ryškesnį pavyzdį, saky
nas" su keturiais protestuo
liuose leidiniuose, televizijoje, dama, kad ir Vėlinių dieną ne
jančiais Islandijos piliečiais
girdžiu per radiją ir t.t. Tad tinka daryti šokių vakaro, kaip
įgulo nariais pabėgti ir grįžti
meksikiečiai labai nori išlaikyti netiko Kristaus kančios Sekma
Klaipėdon. Priežastis, nesutari
savo kalbą ir priverčia net mies dienyje cepelinai. Staiga atėjo
mas apie pinigus su firma tos
valstybės, kuri pirmoji pripaži to ir valstybiniuose reikaluose mintis pažiūrėti į renginių.ka
no Lietuvos nepriklausomybės ją naudoti. Žinoma, mes nesuge lendorių ir... O, Dieve, — lap
atstatymą. 3. Lietuvos aviali bėsime priversti lietuvių kalbą kričio 2 d. Vėlinės, ir Lietuvių
nijos lėktuvais Seimo nariai ir pastatyti šalia anglų pašte, fondo pokylis PL centre.
Na, galvoju, kodėl mes tikin
valstybės pareigūnai nemoka federalinėse įstaigose ir t.t. Bet
mai skraidė privačiais reikalais. mes labai kukliai norime, kad tieji niekinam savo bažnytines
(Kiek žinau, valstybė yra šios ir lietuvių kalba išliktų lietu šventes ir tikėjimo religinius
daugelio kitų didesnių įmonių viškose įstaigose: Kaziuko mu papročius bei tradicijas. Yra
bent dalinė, jei ne pagrindinė, gėje, bažnyčioje, lituanistinėse daug netikinčiųjų, kurie deda
dideles pastangas visa, kas ti
savininkė). Prez. Brazauskas mokyklose.
kinčiajam šventa ir prasminga,
Laiško
autorius
su
dideliu
sako: „Kai tvarka nenustatyta
sutrypti,
paniekinti ir iš gyve
apmaudu
gėdina
tą,
kuris
pagei
ir paliekamos laisvos rankos
nimo
išnaikinti.
Kodėl mes ei
dauja
lietuvių
kalbos
skau
tarnautojų, nėra už ką jį kal
tiškuose suėjimuose. Jeigu ir name jiems į pagalbą?
tinti".
J a d v y g a Damušienė
Šie pavyzdžiai tik ii kelių tarp skautų nenaudosime lietu
Lemont, IL
vių kalbos, tad kam reikalingi

Mes, lietuviai, esame pasto
vūs, ilgiausiai Europoje išlaikę
pagonybe, taip pat vieną se
niausių kalbų ir, kaip matyti
it Maironio ištraukų, nelen
gvai atsisakom savo prigimtų
bruožų.
Baigiu su viltimi, kad mūsų
spaudoje išvysime mažiau
„įgrisusių dejonių" ir daugiau
.jaunos vilties" Lietuvos atžvil
giu, nes Lietuvoje daugmaž kaip
buvo taip ir yra, o mes užsienyje
esama JAV nebe tie, nebe tie.

griežto pareiškimo, kad daugiau • DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. balandžio mėn. 12 d.
neužsiima žurnalistika, tai ir aš
galiu — juk nepretenduoju nei
į žurnalistus, nei į tvirtesnius
rašeivas. Taigi, neiškenčiu nepridėjęs savo trigrašio prie
audros skautiškojo gyvenimo
Gyveno Westmont, IL, anksčiau Brighton Parko
prūdelyje. Kalbu apie Kaziuko
apylinkėje.
mugę, liet ivių kalbą, Viktoro
Mirė 1996 m. balandžio 10 d., 6:20 vai. ryto, sulaukęs 63
Kučio drąsų laišką ir jį baru
metų.
sius.
Gimė Lietuvoje, Zarasuose. Amerikoje išgyveno 47 m.
Net nemanau įrodinėti, kad
Nuliūdę liko: žmona Zita Rasa Betkauskaitė, sūnūs:
čia Amerika, kad mūsų vaikai
Enrikas A. Dirkis, Edwardas T. Dirkis, motina Bronė
mieliau kalba angliškai, negu
Rusteikienė Saldo na i tė ir kiti giminės.
lietuviškai. Kaip dviejų dukterų
Velionis buvo sūnus a.a. Povilo.
Priklausė daugeliui lietuviškų ir amerikietiškų organi
tėvas ir trijų vaikaičių senelis,
zacijų.
tai savo kailiu kone kasdien
Velionis pašarvotas penktadieni, balandžio 12 d. nuo 3 iki
patiriu, tačiau... Vis tas tačiau!
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 Archer Ave.
Ar ne lietuvių kalba remiame
(prie Derby Rd.).
savo organizacijas, spaudą,
Laidotuvės įvyks šeštadieni, balandžio 13 d. Iš laidojimo
radijo valandėles ir įvairiopą
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
veiklą? Jeigu mums lietuvių
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
kalbos nereikia ir ji nesvarbi,
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
tai gyvenimas daug palengvėtų,
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
būtume „amerikonai" ir tiek.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Ne visada pasroviui plaukti
verta tik dėl to, kad taip leng
Nuliūdę žmona, sūnūs, motina ir kiti giminės.
viau. Sutinku, reikia ir atlai
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
dumo, ir tolerancijos tiems, ku
Tel.
1-800-944-7600.
rie tikrai nemoka lietuviškai
(kaip tų jaunų skautukių atve
ju, kai jos prabilo Kaziuko
mugėje angliškai), bet vis dėlto
turime siekti pagrindinio tikslo:
išlaikyti lietuviškas organizaci
jas lietuviškomis, o tam vienin
telis būdas — lietuvių kalba.
Kaip kitaip jaa atskirsime nuo
amerikietiškų, ir ar verta at
Mano mylimas Vyras mirė š.m. kovo 19 d.
skirti?
Esu labai dėkinga kun. F. Kireiliui už gedulingas šv. Mi
A n d r i u s Virbyla
šias, sol. A. Barniškiui už giesmes ir vargonų muziką. Nuo
Chicago Heights, IL
širdžiai dėkoju šauliams budėjusiems prie karsto, Lietuvos
Vyčiams, Panevėžiečių klubui ir Venecuelos lietuviu draugi
jai. Nuoširdus ačiū visiems pažįstamiems ir draugams auko
jusiems šv. Mišioms ir atsilankiusiems šermenyse bei daly
įSPRAUSKITE ŠI MANO
vavusiems laidotuvėse. Taip pat dėkoju laidotuvių direktoriui.
PATAISYMĄ
Ačiū visiems!

TEISINGOS MINTYS
Vyriausios redaktorės veda
masis apie Šv. Baltramiejaus
parapiją VVaukegane yra kaip
užrašas ant sienos, kad ir Mar
ąuette Parko lietuvių parapijai
greit ateis galas. Neseniai
buvau metinėje parapijos vaka
rienėje. Kiek salėje buvo
žmonių, turinčių mažiau kaip
60 metų, galima būtų ant vienos
rankos pirštų suskaičiuoti, o
bažnyčioje per Mišias jau bemaž
pusė nelietuvių.
Gerai rašyta, kad gamta tuš
tumos nemėgsta. Kadangi lie
tuviai kaip zuikiai iš Marąuette
Parko išlakstė, tai tą tuštumą
ir užpildė kitataučiai.
Atsimenu, pernai „Drauge"
buvo nusiskųsta, kad ant Da
riaus Girėno paminklo Mar
ąuette Parke karstosi tik tamsia
odžiai vaikai ir Dariaus Girėno
skrydis pernai nebuvo paminė
tas. Gal todėl, kad Dariaus Gi
rėno lietuvių veteranų Ameri
can Legion posto vadas šiandien
jau yra kažkoks Reuben Florez
(tikrai ne žemaitis!) O kieno gi
tai kaltė? Sunku man būtų po
velėna kazimierinėse gulėti, jei
gu žinočiau, kad esu Marąuette
Parko lietuvių apylinkės išdavi
kas. Tarp kitko, įdomu, kur ger
biamoji „Draugo" vyr. redak
torė gyvena? Man kažkaip kve
pia Lemontu...
Karolis (Charles) Ruplėnas
Chicago, IL
Vyr. redaktorės pastaba.
Atsakant į šio mūsų skaitytojo
paklausimą: nuo 1969 m. gyve
nu Marąuette Parke, didžiuo
juosi priklausanti Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijai ir niekur
iš savo gyvenvietės keltis neža
du.
REIKIA IR ATLAIDUMO,
IR TOLERANCIJOS
Sakiau — tylėsiu kaip šventa
žemė ir daugiau laiškų į „Drau
gą" nerašysiu, nes redaktorė
mano paskutiniojo nespausdino.
Bet, jeigu Aurelija Balašaitienė
galėjo pakeisti nuomonę po

PADĖKA
A.tA.
KAZYS AIŽINAS

Irena Kazitėnaitė Aižiniene.

Tik šiandien pastebėjau, kad
mano rašinyje („Draugas" Nr.
52 - 1996.111.14) padariau
klaidą. Antrame skirsnelyje —
„Invokaciją-maldą sukalbėjo" —
turi būti J a n i n a Ambroziejienė (o ne — Ambrozaitienė!).

A.TA.
ČESLOVUI ANUŽIUI
mirus, jo žmoną ELENĄ ANUŽIENE, dukteris AUŠRĄ KLIM3ENE ir GAILE DĖDINIENE bei jų
šeimas, sūnus — SAULIŲ ir ANDRIŲ su šeimomis,
brolį IGNĄ su šeima skausmo valandoje užjaučiu.

Labai atsiprašau. Jeigu galite
— kur nors dienraštyje įsprauskite šį mano pataisymą.
Ačiū! Dėkingas
Alf. Petrutis
Cape Cod, MA

Stefanija

R e d a k d j o s p a s t a b a : Pra
šome visus b e n d r a d a r b i u s ,
prieš išsiunčiant korespon
dencijas, jas dar kartą atidžiai
perskaityti ir patikrinti duo
menų tikslumą, ypač asmenų
vardus, pavardes, adresus, tele
fonų numerius, datas ir kt.
Tokiu būdu bus išvengta nema
lonumų autoriui ir nepatogumų
redakcijai.

Klimienė

A.TA.
VERONIKAI ŠKLĖRIENEI
mirus, reiškiame užuojautą seseriai JANINAI LIEPO
NTENEI, broliui dr. VACLOVUI TUMASONIUI ir
artimiesiems.
Aldona ir Pranas

Mažeikai
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LIETUVOS APSAUGA IR...
(Atkelta iš 3 psl.)
ir reikia efektingos kariuome
nės.
Kad išvystytų efektingą ka
riuomenę, Lietuva turi iš pa
grindų pertvarkyti apsaugos in
stitucijas. Kaip atlikti šį uždavi
nį, esame jau davę rėmus Lietu
vos valdžiai.
Esu tikras, kad nenorėtume
pakartoti tragiškų 1940 metų
įvykių, kai Lietuvos ka
riuomenės vadas ir ministras
pirmininkas atsisakė ne tik
pasipriešinti Raudonajai armi
jai, bet skatino tautą ją pasitikti
draugiškai ir tuo užsitarnauti
Stalino „geros valios".
Pulkininkas Jonas Kronkaitis išėjo
j pensiją, ištarnavęs per 27 metus
JAV reguliarioje armijoje, dabar
direktorius raketų įmonėje ir yra
JAV Baltijos instituto steigėjas bei
pirmininkas.

£ 3 midkind Padarai
^^^^^^

Savmgs and Loan Association

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

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(706) 596-9400

ESEE
lUNOSC

LEN0ER
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. balandžio mėn. 12 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Virgilijus Noreika, Lietuvos
operos solistas, šį sekmadienį,
balandžio 14 d., giedos 10 vai. r.
per lietuviškas Mišias Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je, Brighton Parke.
Kun. Augustinas Steigvilas
iš Argentinos atvyko į Čikagą
dalyvauti čia balandžio 9-11 d.
vykusiame marijonų suvažia
vime — kapituloje. Svečias iki
balandžio 18 d. bus Čikagoje,
Tėvų marijonų namuose, 6336
So Kilbourn Ave. Norintieji su
juo susisiekti, gali kreiptis čia
pateiktu adresu ar telefonu
312-767-7687. Visiems buvu
siems Argentinos lietuviams
svečias siunčia nuoširdžius
linkėjimus nuo ALOS (Argen
tinos Lietuvių organizacijų
spaudos tarybos).
Lietuvos vyčių 36 kuopos
susirinkimas kviečiamas balan
džio 15 d., pirmadienį, 7:30 vai.
vak., Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijos mokykloje (įėji
mas pro mokyklos duris, 4420 S.
Fairfield Ave.). Po susirinkimo
bus vaišės ir pabendravimas.
Nariai prašomi atsinešti kietai
virtų margučių — pagal lietu
v i š k a s tradicijas turėsime
margučių daužymo konkursą,
kieno margutis bus tvirčiausias.
Susirinkime bus prisimintas,
nors ir pavėluotai, kuopos
Dvasios vado kun. Fabijono Kireilio gimtadienis. Kuopos
pirmininkė Sophia Žukaitė
primena, kad jau dabar laikas
planuoti važiavimą į metinį Lie
tuvos vyčių seimą, kuris vyks
rugpjūčio 7-11 d., Brockton,
Mass., Holiday Inn viešbutyje.
Suvažiavimo šeimininkai yra
vyčių I kuopa. Informacijas
teikia S. Žukaitė tel. (312)
582-3820, po 6 vai. vak.
Pirmoji Komunija Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje bus ba
landžio 21 d., o Sutvirtinimo
sakramentas bus teikiamas
balandžio 28 d.

JAV ambasadorius Lietu
vai James Swihart atvyksta į
Čikagą ir LB krašto valdyba
rengia susitikimą su Čikagos
lietuvių visuomene gegužės 4 d.
Tą vakarą įvyks iškilmingas
banketas Balzeko kultūros
muziejaus „Gintaro" salėje.
Auka 100 dol. asmeniui. Bilie
tus į banketą galima įsigyti
„Seklyčioje", tel. 312^76-2655.
Dr. Aldona Vasiliauskienė
skaitys paskaitą apie dr. Juo
zą Girnių paminėjime sekruošiamame paminėjime sek
madienį, balandžio 14 d., Jauni
mo centre. Minėjimas prade
damas šv. Mišiomis Jėzuitų
koplyčioje, 3 vai. p.p., o aka
demijos pradžia salėje 4 vai. p.p.
Visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama dalyvauti.
Jurgita Sedienė, viena iš
naujai atvykusių dainuojanti
Operos chore jau antrus metus,
priims pas save ir porą svečių
menininkų atvykstančių talkin
ti Lietuvių operai „Jūratės ir
Kastyčio" pastatyme. Jurgita
yra baigusi Daley College Čika
goje, kur įsigijo gailestingosios
sesers profesiją ir šiuo metu dir
ba Šv. Kryžiaus ligoninėje. Ji
taip pat studijas gilina Illinois
universitete Bakalauro laips
niui įsigyti.
Pavasarinis miesto svari
nimas planuojamas šeštadienį,
balandžio 27 d. Pernai į darbą
apšvarinti Čikagos miestą buvo
įsijungusios 1,260 organizacijos
ir gyventojų grupės, surinkta
daugiau kaip 280 tonų šiukšlių.
Programa pradėta 1989 m.
miesto mero Richard M. Daley
dėka. Jeigu kas nori prisidėti
prie šios programos gali gauti
daugiau informacijų, paskam
binus į Inąuiry and Information
įstaigą 744-5000.

Velykų ryto iškilmingas šv.
Mišias Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje ypač
praturtino misijos choras, vado
vaujamas Rasos Poskočimienės,
Fausto Strolios ir Birutės
Mockienės.
A m e r i k o s Lietuvių Preky
b o s rūmai, Chicago, IL, per
savo prezidentą Stanley Balzeką, III, atsiuntė „Draugui"
paremti 100 dol., kartu su ge
riausiais linkėjimais. Labai
dėkojame šios vertingos organi
zacijos direktoriams ir nariams
už paramą!
Dr. Petras Žemaitis, Canton,
MI.. vėl atsiuntė „Draugo" laik
raščiui 105 dol, kartu su prenu
meratos mokesčiu. Dr. Žemaitis
-tiprina mūsų dienraštį savo au
komis, kad jis nenutiltų. Linkė
dami geros sėkmės, esame nuo
širdžiai dėkingi už pagalbą.
x Atšaukimas! Dėl netikėtai
.skilusių priežasčių dr. Valdo
Adamkaus ir dr. Aleksandro
stromo pranešimai, kurie turėjo
įvykti Pasaulio lietuvių centro
Bočių menėje, penktadienį, bal.
12 d. 7:30 v.v. atidedami kitam
kartui. ..Saulutė" atsiprašo ir
kviečia sekti pranešimus
„Drauge" dėl naujos datos ir
laiko.
(sk)
x Akoijų, bonų bei kitų vertybių pirkime ir pardavime
jum.- nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da Albinas Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai Andrius Kurkulis,
tel. 312360-5531 ir Paulius
Kurkulis. 312-360-5627, dirbą
su Oppenheimer & Co., Inc.
Chicagoje Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)

Indrė Žukauskaitė vadovauja
Vasario 16-tosios minėjimo progra
mai Čikagos lit. mokykloje Jaunimo
centre.
Organizuojamas autobusas
į jaunųjų ateitininkų stovyk
lą Dainavoje. Autobusas iš Či
kagos išvyktų antradienį, liepos
9 d. Kadangi jau senokai au
tobusu stovyklon važiuota, bū
tina žinoti kiek vaikų šiuo pa
tarnavimu pasinaudotų. Susido
mėjusius tėvus prašome nedel
siant apie tai pranešti Viktori
jai Šaulienei, tel. 708-257-0660.
x TRANSPAK
praneša:
„Absoliutus ilgiausių plaukų
Lietuvoje rekordas priklauso
kaunietei A. Vitkauskaitei-Bačilienei. Ji 1928 metais turėjo 2
metrų 15 cm ilgio plaukus". Pi
nigai, siuntiniai ir komerci
nės siuntos į Lietuvą. Maisto
siuntiniai. TRANSPAK, 2638
W. 69 St., Chicago, IL, tel.
312-436-7772.
(sk)
x „Jūratės ir Kastyčio"
operos spektaklių bilietai visą
šią savaite gaunami „Sekly
čioje" nuo 10 vai. ryto iki 4:30
vai. p.p. Atvelykio sekmadienį,
balandžio 14 d., operos bilietai
bus gaunami tik Lemonte, Lie
tuvių centre, nuo 10 vai. ryto
iki 2:00 vai. p.p. Spektakliai
balandžio 20 d., 7:30 vai. vaka
ro ir balandžio 21 d. 3:00 vai.
PP
rsk)

ZARASIŠKIŲ KLUBO VEIKLA
Jau 60 metų, kai pavasario
sulaukęs Zarasiškių klubas
kovo mėnesį baigia savo metinę
veiklą. Tolimesnės veiklos gai
res aptarti ir kitai 2 metų
kadencijai išsirinkti valdybą,
kovo 26 d. į Vytauto Didžiojo
šaulių salę gausiai zarasiškiai
susirinko išklausyti valdybos
pranešimų, juos patvirtinti ar
ba pakeisti. Tą dieną jau 61
metinį susirinkimą pradėjo
pirm. Alex Navardauskas. Pa
linkėjo visiems geros, darbingos
nuotaikos, sprendžiant svarbios
klubo veiklos planus. Susi
kaupimo minute buvo pagerbti
per 1995 m. amžinam poilsiui
iškeliavę trys nariai: Jonas
Žibutis, B. Žemgulienė ir Valė
Radavičiūtė.

Pranešdamas apie klubo veik
lą, pirm. pasidžiaugė, kad
gražus sugyvenimas, pasišven
timas valdybos narių veikloje
palengvino pasiekti gerų rezul
tatų. Išmokėtos aukos: „Margu
čio" radijui, Lith. American
radio, „Lietuvos aidui" radijui,
„Draugui", „Laisvajai Lietu
vai", „Lietuvių balsui" ir
BALFui. Viso saukota 375 dol.
Spalio 1 d. buvo surengta
gegužinė Šaulių namuose.
Mūsų gerosios šeimininkės
Emilija Benešienė (vadovė), Sta
sė Rudokienė, Regina Petraus
kienė, Anelė Ramanauskienė ir
Dolores Čičelienė su pasišven
timu virė, kepė, kad tik paten
kintų svečių, kurių atsilankė
per 108, norus. Barą aptarnavo
Kazys Rožanskas ir Albertas
Matulis. įėjimą tvarkė Jean Ba
nienė su Jonu Krumpliu. Lo
teriją — Alex Navardauskas.
Loterijos bilietėlius išplatino
Emilija Benešienė su Ali". Čičeliu ir Anelė Ramanauskienė
su B. Turkevičium. Gegužinė
buvo pelninga, pasisekė gerai.
Visiems dirbusiems, fantų lo
terijai, aukotojams ir visiems
gegužinėje dalyvavusiems nuo
širdus lietuviškas ačiū.

Buvo sudarytas prezidiumas,
pirmininkauti pasiūlytas Alex
Žakas. Pasitikėjimas juo buvo
išreikštas gausių rankų plo
jimu. Sekretoriauti palikta Jean
Banienė. Padėkojęs už pasiti
kėjimą, Alex Žakas tęsė susirin
kimą. Protokolas, kurį perskai
tė sekr. Jean Banienė buvo pri
imtas be pataisų. Prie klubo
bičiuliškos šeimos prisijungė
nauja narė Marytė Strungienė,
užsimokėdama nario mokestį,
dar pridėjo 15 dol. auką klubui.
Linkime Marytei laimės veik
Nariai, kuriems reikėjo svei
loje. Didelis ačiū Stasei Macko- katą taisyti ligoninėse: Janina
nienei už 20 dol. auką klubui. Juodvalkienė, Padvaiskas, K.
Čiuras, Balys Turkevičius,
MAIRONIO LITUANISTINĖ Kostas Ramanauskas, Vacys
Rutkauskas, Albertas Matulis,
MOKYKLA MINĖJO
Elena Kundrotienė, Kazys
KOVO 11-TĄJĄ
Rožanskas, Stasė Mackonis,
Jane Skama ir Kazys Balt.
Prieš aštuonerius metus lietu
Palinkėta daugiau nesirgti
viai, sujungę rankas ir širdis
visiems išmokėta po 20 dolerių.
Baltijos kelyje, stovėjo vie
Iždininko pranešimas buvo
ningai; stovėjo galvas nulenkę
vienbalsiai
priimtas. Revizijos
ir laukė... laukė stebuklo. Ir
komisija,
kurioje
dirba Alex
štai, kaip Vytautas Landsbergis
Žakas,
Kazys
Rožanskas
ir Povi
sakė, atėjo „Tėvynės valanda",
las
Peskaitis,
patikrinus
kasos
atėjo ilgai laukta kovo 11-ji
ir
finansinius
reikalus,
rado,
diena. Šilto džiaugsmo banga
pripildė visų širdis regint mūsų kad 1995 m. kadencijos laiko
brolius ir seses vieningai gi tarpyje klubo finansinė atskai
nančius Lietuvos televizijos tomybė buvo vedama tiksliai ir
bokštą Vilniuje ir tik malda, ne tvarkingai. Taip viską begvildevaldybos
ginklu, stabdančius priešą puo n a n t , priartėjo
rinkimai.
Paskelbus
rinkimus,
lantį Seimo rūmus. Tai buvo
šviesūs spinduliai, kuriais visi Alex Navardauskas, sėkmingai
gėrėjomės ir didžiavomės savo išdirbęs 10 metų, pareiškė norą
broliais, kurie pasirinkę mirtį, pasitraukti į pensiją, užleisti
prikėlė Lietuvą laisvam nepri vietą jaunesniam. Regina Pet
rauskienė, paprašiusi žodžio
klausomam gyvenimui.
sakė, kad mes rinkimams dar
Š.m. kovo 10 dieną, Lemonto
nepasiruošę ir pasiūlė seną
Maironio lituanistinės mokyk
valdybą dar dviejų metų laiko
los istorijos rateliui „Geležinis
tarpiui. Valdyba 1996-1997
Vilkas" vadovaujant, mokykloje
metų kadencijai: Alex Navar
buvo prisiminta ši Lietuvos at
dauskas — pirm., Alfonsas Čičestatomosios Nepriklausomybės
lis — vicepirm., Jean Banienė —
diena.
sekr., Jonas Krumplys — ižd. ir
Gražina Sturonienė renginių vadovė Emilija Bene
„Geležinio Vilko" vadovė šienė. Revizijos komisija: Alex
Žakas — pirm., Kazys Rožans
kas ir Povilas Peskaitis — na
riai. Sudarytas planas ge
gužinei, vyksiančiai Šaulių
1993 m. sausio 15 d. ALTo val namuose spalio 6 d.
dyba paskelbė pareiškimą, kad
Lietuvoje demokratinių rinki
Pusmetinis narių susirin
mų ir kitais atvejais ALTo cent kimas bus lapkričio 12 d. Valdy
ro valdyboje esantieji įvai bos posėdžiai, reikalui esant, —
rių organizacijų atstovai, taip bet kuriuo metu. Aukas spau
pat ir jų organizacijos, gali dai, radijui paskirti lapkričio
reikštis atskirai, pagal savo mėnesį. Mirus nariui, perkamas
nusistatymą.
gėlių vainikas (50 dol. vertės),
ALTas, siekdamas visose sri jeigu šeima pageidautų, tą
tyse demokratizacijos, remia sumą išmokėti pinigais. Susir
Lietuvoje visus demokratinius gus nariui, reikia pranešti bet
pasireiškimus, nenutraukia kuriam valdybos nariui, ligonio
20 dol. vertės dovanėlė bus
ryšių su tauta.
Šis pareiškimas galioja ir mokama vieną kartą metuose.
Nariai, kurie atsiliko nemokėję
dabar.
nario mokesčio, prašomi užsi
x Rimantas ir Aldona Vaitmokėti asmeniškai arba nusiųs
kai, Paradise Valley AZ, remia
ti iždininkui: Jonas Krumplys
našlaitį Lietuvoje, pratęsdami
1924 S. 50th Ave., Cicero, IL
paramą sekantiems metams at
60650.
siuntė $150. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
Pažvelgus atgal ir žiūrint i
tetas, 2711 West 71 St., Chica ateitį, tenka tik pasidžiaugti
go, IL 60629.
Zarasiškių klubo atliktais dar
(sk) bais ir naujai perrinktai val
x J A V LB Elizabeth apy dybai bei nariams palinkėti
linkėje, kuriai pirmininkauja geriausios sėkmes 1996 97 m.
Rimantas Bitinas, Vasario 16 d. organizacines veiklos keliu žen
Nepriklausomybės Dienos mi giant. Susirinkimas praėjo
nėjimo proga, buvo suaukota gražioje nuotaikoje. Visi
$80 Lietuvos našlaičiams. Dėko dalyviai buvo pakviesti prie
jame! „Lietuvos Našlaičių glo vaišių, kurias paruošė darbščios
šeimininkės.
bos" komitetas.
Alex Navardauskas
(sk)
ĮSIDĖMĖTINAS ALTO
PAREIŠKIMAS

„Saulutės" narės (su gėlėmis) Maryte Černiūtė ir Raminta Marchertienė dėkoja deklamatorei
Jūratei Jankauskaitei (kairėje) ir Čikagos lit. mokyklos mokiniams, dalyvavusiems „Meškiuko
Rudnosiuko" pastatyme. Mokinius paruošė Austė Vygantienė, talkinant Vakarei Valaitienei ir
Danai Mikužienei; dekoracijas piešė dail. Rasa Sutkutė. Popietė su Bernardu Brazdžioniu - ir
Vyte Nemunėliu - įvyko kovo 10 d. Jaunimo centre.
N u o t r . j o n o Tamulaičio
PAŠNEKESYS A P I E
DIEVO GERUMĄ
Vienoje iš daugelio psalmių
sakoma: „Noriu išgirsti, ką
Dievas byloja: Jis skelbia ramy
bę savo žmonėms". Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos
klebonas kun. Jonas Kuzinskas
ne tik rūpinasi kaip išlaikyti šį
telkinį lietuvišku, bet deda
pastangas sustiprinti parapi
jiečiuose dvasines vertybes. Sv.
Velykų proga pravedimui reli
ginių pašnekesių buvo pakvies
tas kun. Antanas Saulaitis, SJ.
Kun. A. Saulaitis, SJ, yra gerai
žinomas jaunimo tarpe, kaip
geriausiai suprantąs jų galvo
jimą, ar tai būtų ateitininkų, ar
skautų organizacija. Jis taip pat
sugeba įsijausti ir į vyresnių
žmonių sielas.
Kun. A. Saulaitis savo klausy
tojams parodo Dievą, kaip my
lintį Tėvą, kuris neskaičiuoja
mūsų nukrypimų. Jis yra gera
sis ganytojas, paliekąs 99
„aveles" saugioje vietoje ir eina
ieškoti paklydusios. Radęs ją,
ima ant pečių ir nešasi atgal į
paliktųjų būrį- Nešdamas ją,
ramina savo meilės šiluma,
džiaugdamasis, kad rado dar
gyvą. Dievas yra net ten, kur Jo
nelauki ar nesitiki sutikti. Jis
siunčia meilės spindulius vi
siems vienodai, tuo kviesdamas
nutolusius, o gal ir viltį pra
radusius, grįžti pas Jį. Dievas
niekada nesiveržia į žmonių
sielas, jeigu jie jo neprašo. Jis
laukia pakvietimo.
Dievas taip pat nėra koks nors
išmaldų dalintojas. Kun. A.
Saulaitis kėlė klausimą mums,
ar kartais mes Dievą savo po
elgiais nepastatom į nemalonias
situacijas. Vieni jo prašo, kad
padėtų kariauti, kiti, kad nu
baustų nedorėlį dar kiti, kad su
teiktų sveikatą, o patys nededa
pastangų būti sveikais. Ar kar
tais Dievui nepradeda „skau
dėti" ausį nuo savanaudiškų
prašymų?
Dr. J u s t i n a s Dėdinas, Oakbrook Terrace, IL, siųsdamas
„Draugo" laikraščio prenu
meratos mokestį, dar pridėjo
100 dol. Ši auka yra moralinė ir
finansinė pagalba dienraščio lei
dimo darbe. Rėmėjui nuoširdžiai
dėkojame už pagalbą.

MALONUS SUSITIKIMAS SU MAJORU
Išeivijoje jau per 40 metų sėk
mingai veikloje besireiškiančių
karinės dvasios patriotinių or
ganizacijų — Lietuvių Karių
Veteranų sąjungos „Ramovė"
centro valdybos, Čikagos ramovėnų skyriaus, Vytauto Didžio
jo šaulių ir jūrų saulių „Ne
muno" rinktinių valdybų parei
gūnai, Jaunimo centre, Lietuvos
Laisvės kovų muziejaus patal
pose, Čikagoje, š.m. kovo 24 d.,
turėjo malonų susitikimą su iš
Lietuvos į JAV-bes studijom at
vykusiu, 1991 m. sausio mėn.
11-13 d. Vilniuje, Parlamento
rūmų pasižymėjusiu gynėju,
Lietuvos Respublikos prezi
dento apdovanotu Vyčio kryžiu
mi, Lietuvos kariuomenės „Ge
ležinio vilko" brigados, Jėgerių
bataliono vado pavaduotoju,
vadovavusiu tarptautiniam
NATO taikos palaikymo lie
tuvių daliniui Danijoje, atsargos
mjr. Artūru Chapko.
Dėl pašlijusios sveikatos, paly-

ginti jaunas 37 metų amžiaus,
atsikūrusios Lietuvos ka
riuomenės majoras buvo pri
verstas pasitraukti iš aktyvios
tarnybos į atsargą. Susidarius
palankiom sąlygom Amerikoje
studijoms universitete, siekiant
aukštojo mokslo kvalifikacijos,
atvykęs į Čikagą, apsistojo pas
savo seserį Olgą, jau ketverius
metus gyvenančią Amerikoje.
Čia numato ilgesnį laiką pabū
ti ir, kiek sąlygos bei aplinky
bės leis, palaikyti glaudų ryšį su
išeivijoje sėkmingai patriotinėje
veikloje besireiškiančiomis,
karinės dvasios ramovėnų ir
šaulių organizacijomis.
Pirmame susitikime, kurį
sukvietė LKVS „Ramovė" cent
ro valdybos pirmininkas E.
Vengianskas su Čikagos ramo
vėnų ir šaulių organizacijų va
dovais, svečias iš Lietuvos
įdomiai papasakojo apie 1991 m.
sausio 11-13 d. Vilniuje tragiš
kus įvykius, aptarė dabartinę
bendrą Lietuvos padėtį, atsikū
rusią Lietuvos kariuomenę, jos
apmokymą bei apginklavimą,
egzistuojančias problemas bei
sunkią karių ekonominę padėtį.
Nusakė pagrindinius uždavi
nius, skirtus atskiriems ka
riuomenės daliniams dislokuo
tiems Lietuvos padangėje, užak
centavęs „Geležinio vilko" briga
dos ir Jėgerių bataliono pasi
ruošimą specialiems uždavi
niams. Paminėjo glaudų bend
radarbiavimą ir gerus san
tykius Lietuvos kariuomenės su
Lietuvos Šaulių sąjunga, ben
drai vykdomus karinius užsi
ėmimus bei dedamas pastangas
šaulius įjungti į bendrą karinės
struktūros apimtį. Atsakė į jam
pateiktus dalyvavusių klau
simus, pabrėždamas, kad, nepai
sant sunkumų ir kai kurių
Lietuvos valdžios pareigūnų
dedamų pastangų apsunkinti
Lietuvos kariuomenės atsikū
rimą bei stiprinimą, kariai ir
karininkai yra patriotiškai
nusiteikę, su entuziazmu ruo
šiasi, reikalui iškilus, tėvynę
Lietuvą ginklu ginti nuo visų
priešų.

Dievas yra neišmatuojama
meilė mums, bet, kad patirti tą
meilę, mes patys turime būti
pilni meilės Dievui. Turime būti
nuolatiniame ryšyje su Dievu
per nuoširdžią, kad ir trumpą
maldą. Besimelsdami mes atve
rtam savo sielos gelmes ir savo
nuoširdumu susiliejam su
Dievu bendroje meilėje.
Per tris pašnekesius kun. A.
Saulaitis, SJ privedė klausy
tojus prie prisipažinimo, kad
mes neretai nutolstam nuo
Gerojo Ganytojo, o kad vėl galė
tume grįžti prie jo begalinės
meilės, turime prisipažinti
klydę ir prašyti, kad Jis vėl grą
žintų į savo „avidę".
Švč.
Mergelės
Marijos
Gimimo bažnyčios parapijiečiai
yra dėkingi klebonui kun. Jonui
Kuzinskui ir kitiems parapijos
dvasios vadovams už rūpinimąsi
ne tik dvasiniais reikalais, bet
ir galimybę išgirsti gražių
giesmių per šv. Mišias. Esame
dėkingi parapijos choro nariams
ir jo vadovams: dirigentui An
tanui Linui ir administratoriui
Vaclovui Momkui.
Ačiū kun. A. Saulaičiui už su
Porą valandų trukęs pokalbis
teikimą naujų minčių apie
su
ats. mjr. Artūru Chapko buvo
Gerąjį Ganytoją — Kristų, besi
įdomus,
sėkmingas ir abipusiai
beldžianti j mūsų dvasios duris.
naudingas.
Svečias apžiūrėjo
A. Paužuolis
LKVS „Ramovė", prieš 40 metų
Jaunimo centre suorganizuotą
Lietuvos Laisvės kovų muziejų,
susipažino su jo kariniai isto
riniais eksponatais ir pasirašė
j muziejaus svečių knygą.

Žvelgiant į netolimą ateitį,
majoras sutiko
padaryti
pranešimą ir platesnės apimties
visuomenei. Baigiant šias kelias
mintis iš pirmojo malonaus susi
tikimo mjr. A. Chapko su išei
vijos LKVS „Ramovė" ir Šaulių
sąjungos vadovybių pareigūnais
Čikagoje, tenka padėkoti sve
čiui už parodytą dėmesį ramovėnams bei šauliams ir palinkėti
jam geriausios sėkmės JAV bei
Lilė Ramonienė (i* kairės), Agutė Gudaitienė ir Aldona Palekienė ruoiia va Čikagoje.
tinukus Pasaulio lietuviu centro, Lemont* lankytojams.

