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Niekas nežino, ar čečėnų
vadas gyvas ar miręs
M a s k v a , balandžio 23 d.
(NYT) — Antradienio naktį
Čečėnijos nepriklausomybės
kovos vado Džochar Dudajev
likimas tapo greito išsprendimo
reikalaujančia mįsle, kai vienas
aukštas čečėnų pareigūnas pra
nešė, jog Dudajevas žuvo prieš
kelias dienas vykusiame Rusi
jos raketų puolime. Bet kai tik
pasklido žinia apie čečėnų vado
mirtį ir pranešta jo laidotuvių
diena bei paskelbtas jo įpėdinis,
tuoj pat k i t a s aukštas čečėnų
vadas kategoriškai paneigė šią
žinią.
Chasan Chazujev, čečėnų re
zistentų vyriausybės viceprem
jeras, pokalbyje su žurnalistu
tvirtino, kad
asmeniškai
telefonu kalbėjosi su D. Duda
jevu antradienio popietę. Anot
Chazujev, k u r i s kalbėjo su ko
respondentu telefonu iš Istambulo, Turkijoje, Dudajevas ne
tik gyvas, bet netrukus pats pa
darys pareiškimą.
Kaip praneša Michael R. Gordon, „The New York Times"
(NYT) korespondentas iš Mask
vos, maišatis apie Dudajevo
likimą iššaukė įvairiausių spė
liojimų apie karą Čečėnijoje,
kuris jau pareikalavo 35,000
gyvybių ir k u r i s gali preziden
tui Boris Jelcin kainuoti prezidentyste.
Džochar Dudajevo pavaduoto
jai tvirtina, k a d šis įvykis — tai
Rusijos Žvalgybos tarnybų ban
dymas demoralizuoti čečėnus ir
pasėti nesantarvę jų tarpe. Rusi
jos Federalinė Saugumo Tarny
ba teigia, k a d ji taip pat ne
žinioje k a i p ir visi k i t i .
Prieštaraujantys pranešimai taip
pat verčia spėlioti, ar čečėnų
vadovybėje nevyksta kovos dėl
vadovavimo.
Pranešime per NTV televiziją,
kuri nepriklausoma nuo val
džios, net buvo spėliojama, ar
pats Džochar Dudajevas nesu
planavo šio įvykio, kad vėliau,
vėl dramatiškai pasirodęs, galė
tų įrodyti koks jis svarbus, no
rint rasti t i k r ą sprendimą kon
fliktui.
Šis įvykis t a i p pat sukurstė
spėliojimus apie Jelcino nese
niai paskelbtą karo užbaigimo
planą. „Padėtis pasidarys žy
miai sudėtingesnė, jei praneši
mai apie Dudajevo mirtį pasitvir
tins ir prireiks derybas vesti
su įvairiomis kovotojų grupė
mis", pareiškė Vladimir Zorin
Rusijos Itar-Tass žinių agentū
ros korespondentui. Zorin yra
Rusijos Dūmos Tautybių komi

Paskui antradienį Chož-Achmed Jarichanov, buvęs Duda
jevo pasiuntinys į pernai vyku
sias taikos derybas Maskvoje,
susisiekė su Itar-Tass korespon
dentu Grozne ir smulkiai nupa
sakojo Dudajevo žuvimo aplin
kybes sekmadienio vakarą. Jis
net sakė matęs čečėnų vado la
voną. Anot žinių agentūrai per
duoto čečėnų sukilėlių pareiški
mo, Dž. Dudajev buvo užmuštas
vėlų sekmadienio vakarą arba
labai anksti pirmadienio rytą
Gechi-Ču kaime, apie 20 mylių
į pietvakarius nuo Grozno. Jis
tuo metu stovėjo atvirame lau
ke, kalbėdamas satelitiniu tele
fonu su derybų tarpininku apie
galimų derybų su Maskva sąly
gas. Ir tuo metu į jį pataikė rusų
raketa. Pareiškime rašoma, kad
vado žuvimas tik sustiprino ko
votojų ryžtą nugalėti rusus.
Dudajev įpėdiniu paskelbtas
Zelimchan Jandarbijev, iki šiol
ėjęs rezistencinės vyriausybės
viceprezidento pareigas. Cituo
dama tą patį šaltinį, Itar-Tass
pranešė, kad laidotuvės įvyk
siančios Šalaži kaime, apie 20
mylių į pietvakarius nuo Groz
no.
Bet netrukus keli iš patiki
miausių Dudajevo pavaduotojų
tvirtino, kad Dudajevas gyvas ir
kai tai Rusijos Slaptosios tar
nybos išgalvota apgavystė. Abe
jones dėl šio įvykio pareiškė ir
B. Jelcino tautybių ministras
Viačeslav Michailov. Tuo tarpu
žurnalistai jau kelias dienas
nėra turėję ryšio su Dudajevu,
nors paprastai jis reguliariai su
jais susisiekia iš įvairių savo
slėptuvių.

Konservatoriai susirūpinę,
kad Lietuvai suteiktos
paskolos iššvaistytos
V i l n i u s , balandžio 22 d.
(AGEP) — Konservatoriai susi
rūpinę, kad iki šių metų Lie
tuvai su valstybės garantija
suteikta beveik 1.5 milijardo
dolerių paskolų, tačiau nesukur
t a jų panaudojimo ir grąžinimo
tvarka.
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
Konservatorių) partijos valdy
bos narė Birutė Visokavičienė
pirmadienį spaudos konferenci
joje citavo Valstybės kontrolės
tyrimo medžiagą, kad daugiau
nei pusė iš 1.4 milijardo dolerių
suteiktų paskolų nebuvo ratifi
kuotos Seime.
Pasak B. Visokavičienės, nėra
nustatytas paskolų skirstymo ir
grąžinimo mechanizmas, ir žino
mi faktai, kai jos naudotos ne
pagal paskirtį. Verslo planai,

TVF domisi, kodėl Lietuva
nevykdo įsipareigojimų

teto pirmininkas ir buvęs Rusi
jos valdžios atstovas Čečėnijoje.
Bet kiti žinovai spekuliuoja,
kad Dudajevo pašalinimas gali
pakelti Jelcino politinį popu
liarumą ir sukurti galimybę
pasiekti konflikto sprendimą
derybomis, jei rusai pasinaudos
padėtimi ir bus lankstūs.
Pirmoji žinia apie Dudajevo
žuvimą buvo paskelbtą antra
dienio vakarą, prezidentui B.
Jelcinui ką tik išvykus į Kini
ją susitikimui su jos vadovu.
Džochar Dudajev, buvęs sovie
tinių oro pajėgų generolas,
iškilo kaip didžiausias B. Jel
cino politinių bėdų kaltininkas.
Rusijos prezidentas jį apšaukė
banditu ir yra pasakęs, jog nori
jo mirties, nors pastaruoju metu
pareiškė, kad derėtųsi su juo per
tarpininką.

sakė konservatorių valdybos
narė, sudaromi tik tam, kad pa
skola būtų paimta, visiškai
nenumatant, kaip ji bus panau
dota ir grąžinta. Tai rodo, kad
garantavusi šias paskolas, vals
tybė ir turės jas vėliau grąžinti,
sakė B. Visokavičienė.
Ji pažymėjo, kad jau dabar bū
tina atlikti nepriklausomą tarp
tautinį auditą, nes be jo net
sunku nustatyti, kiek ir kam
paskolų suteikta ir ar jos bus
grąžintos.
Seimo konservatorių frakcijos
seniūno pavaduotojas Kęstutis
Skrebys priminė Konstitucinio
Teismo nutarimą, kuriuo netei
sėtu buvo pripažintas buvusios
vyriausybės sprendimas 17 mln.
litų iš paramos žemės ūkiui fon
do suteikti kelioms privačioms

-N'r. 81

V i l n i u s , balandžio 23 d.
(AGEP) — Antradienį Seimas
atmetė nutarimo projektą dėl
pirmalaikių Seimo rinkimų, 51
Seimo nariui balsavus prieš, 32
— u i ir keturiems susilaikius.
Tuo Seimas atmetė siūlymą
surengti pirmalaikius rinkimus
birželio 30 ar liepos 6 dieną.
Svarstymas vyko labai prieš
t a r i n g a i . Seimo d a u g u m a
pirmalaikius rinkimus įvertino
kaip provokaciją, kuria sie
kiama destabilizuoti padėtį
Lietuvoje. Opozicijos nuomone,
prezidento dekretu paskelbtoji
eilinių rinkimų data spalio 20
yra visiškai nepriimtina, nes
vėluos vyriausybės formavimas,
biudžeto sudarymas ir pasiruo-

Balandžio 17 d pavakare Viimaus umvei jit«*» tot-me Čekijos prezidentas Vaclav Havel (viduryje)
sveikinamas universiteto rektoriaus Rolando Pavilionio iliaireje) po iškilmingo universiteto tarybos
ir senato posėdžio, kuriame Havelui suteiktas garbes daktaro vardas. Nors universitetas paprastai
tos garbės neteikia politikams, V. Havel ją gavu kaip humanistas, už pasišventimą laisvei,
moralumui, intelektui ir žmogiškam orumui. Pavilionis priminė Havelo seniai tartus žodžius,
jog ne politika žmogų daro negarbingą, o žmogus — politiką.
Nuotr. R. Suikos „Lietuvos aide"

demokratijos institucijų tvir
tinimą ir buvusios sovietinės
teisinės sistemos pertvarky
mą pagal europietiškus standar
tus. „Per porą metų pada
rėte tai, kam kitiems pri
Frank Svvaelen pareiškė as
reikė dešimtmečių", sakė jis,
menišką paramą Lietuvos in
pridūręs,
kad įstatymdavystės
tegracijos į Europos Sąjungą
darbas
niekada
nebus baigtas,
siekiui. „Tai įvyks, kai tik
nes
pasaulis
dinamiškai
kinta.
Lietuva įvykdys t a m t i k r a s
Jis
ragino
Seimą
aktyviau
įsi
sąlygas ir pati Europos Sąjunga
jungti
į
ESBO
veiklą
ir
palan
bus pasiruošusi p l ė s t i s " ,
a n t r a d i e n į Seime s a k ė F . kiai atsiliepė apie Lietuvos
Svvaelen, paraginęs imtis bend dalyvavimą taikos misijoje bu
rų pastangų, kad t a s procesas vusioje Jugoslavijoje. Jis taip
pat pareiškė užuojautą dėl lie
būtų kuo spartesnis.
F. Svvaelen gyrė Lietuvą už tuvio karininko žuvimo Bosni
spartų suartėjimą su Europa, joje.

Kalbėta apie galimybes
pakeisti Rusijos požiūrį į
NATO plėtimą
V i l n i u s , balandžio 23 d.
(AGEP) — Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Organizaci
jos (ESBO) P a r l a m e n t i n ė s
Asamblėjos prezidentas Frank
Swaelen ir Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas, antradienį
susitixę Vilniuje, aptarė Rusijos
neigiamą požiūrį į NATO plėti
mą. ESBO P a r l a m e n t i n ė s
Asamblėjos prezidentas antra
dienį atvyko dviejų dienų vizito
į Vilnių susitikti su Lietuvos
vadovais ir aptarti Europos
saugumo problemų. ,.;«jF. Svvaelen domėjosi Liątuvos
nuomone, ar tokia kategoriška
ir neigiama Rusijos reakcija gali
pasikeisti po prezidento rinki
mų toje šalyje. Seimo pirminin
kas Č. Juršėnas sutiko, kad
Rusijos kategoriškumas susijęs
su artėjančiais rinkimais. Jis iš
reiškė viltį, kad po jų ne visos
Rusijos politinės jėgos t a i p
kategoriškai priešinsis galimam
NATO plėtimui į Rytus.
Seimo pirmininko patarėjas
užsienio politikos klausimais
Arūnas Godunavičius po susiti
kimo sakė žurnalistams, kad
pirmininkui Frank Svvaelen
buvo pabrėžta Lietuvos pozicija,
kuria pasisakoma ne už Rusijos
izoliavimą, o už jos įtraukimą į
europinį ir transatlantinį bend
radarbiavimą.
ESBO Parlamentinės Asamb
lėjos prezidentas domėjosi
Lietuvos perspektyvomis įstoti
į Europos Sąjungą. Č. Juršėnas
pažymėjo, kad Lietuva savo
viltis sieja su ES tarpvy
riausybine konferencija. „Esa
me beveik tikri, kad derybos su
visomis kandidatėmis prasidės
vienu metu", pažymėjo Seimo
pirmininkas.
žemės ūkio produkcijos perdir
bimo įmonėms skoloms padeng
ti.
Pasak K. Skrebio, konservato
riai kreipėsi į premjerą Mindau
gą Stankevičių ir žemės ūkio
ministrą Vytautą Einorį, norė
dami sužinoti, kokių veiksmų
imtasi šioms lėšoms į fondą
gražinti. Pasak konservatorių
frakcijos seniūno pavaduotojo,
buvo gautas ministro atsaky
mas, kad lėšų grąžinti nereikia,
nes teisiniai aktai atgal nega
lioja.

I Lietuvą parskraidinti
N. Valterio palaikai

Seimas atmetė projektą dėl
pirmalaikių Seimo rinkimų
V i l n i u s , balandžio 23 d.
(AGEP) — Antradienį darbą Lie
tuvoje pradeda Tarptautinio
Valiutos Fondo (TVF) misija,
kuriai vadovauja antrojo Euro
pos departamento Baltijos sky
riaus Lietuvos grupės vadovas
Julian Berengaut. Pagrindinis
misijos tikslas — išsiaiškinti,
kodėl Lietuva nevykdo kai ku
rių ekonominės politikos memo
randumo reikalavimų. Mano
ma, kad svarbiausios TVF pa
reigūnų ir Lietuvos vyriausybės
diskusijų temos bus skolos ener
getikos įmonėms ir bankų prob
lemos. Kai kurie memorandumo
reikalavimai gali būti peržiū
rėti.
Lietuvos vyriausybės ir Tarp
tautinio Valiutos Fondo trejų
metų memorandumas pasirašy
tas 1994 m. rudenį. Pagal jį

Amb. Eidintas
susitiko su JAV
gynybos pareigūnais

„Mes, Lietuvos kariai, moky
V i l n i u s , balandžio 2 3 d.
simės
iš tavęs, Normundai,
(AGEP) - Antradienį 11 vai.
V i l n i u s , balandžio 22 d.
Vilniaus aerodrome nusileido viską daryti iki galo", pasakė (AGEP) — Lietuvos ambasado
karinis
lėktuvas,
k u r i s Lietuvos kariuomenės vadas rius Vašingtone Alfonsas Eidin
paskutinei kelionei į n a m u s generolas Jonas Andriškevičius. tas susitiko su grupe pareigūnų
parskraidino Bosnijoje žuvusį „Tu — nors ir tolimoje Bosnijo iš JAV gynybos departamento
Lietuvos karininką Normundą je — žuvai už Lietuvos laisvę ir bei iš Baltijos Instituto, orga
Valterį- Balto medžio karstą n e p r i k l a u s o m y b ę ' ' , kalbėjo nizacijos, kuriai priklauso iš
pasitiko kario motina ir seserys, krašto apsaugos ministras Li Baltijos šalių kilę JAV akty
kiti artimieji, atvyko krašto ap nas Linkevičius. Danijos amba viosios tarnybos ir atsargos ka
saugos vadovai, vyriausybės sadorius Birger Dan Nilsen rininkai. Susitikime kalbėta
nariai, užsienio salių diplo pasakė, kad šią liūdesio dieną apie Lietuvos ir JAV bendra
matai. Buvo išrikiuota kariuo Lietuva tapo Europos dalimi, darbiavimą gynybos ir karinėje
kaip niekada dar lig šiol.
menės garbės sargyba.
srityje.
Normundo Valterio palaikai
Lietuvos vėliava uždengtą
Ambasadorius padėkojo ame
karstą iš lėktuvo išnešė Nor- šarvojami brigados „Geležinis rikiečiams už teikiamą paramą
mundo Valterio tarnybos drau vilkas" štabe, ten, kur jis prieš Lietuvos krašto apsaugai, įtvir
gai, lydimi Danijos taikos pa ketverius metus pradėjo savo tinant joje demokratines verty
laikymo bataliono DANBAT kario tarnybą. Laidotuvės įvyks bes bei civilinės kontrolės prin
trečiadienį Šiauliuose.
karininkų.
cipus. JAV pareigūnai pareiškė
užuojautą Bosnijoje žuvus Lie
tuvos kariui — taikos įvedėjui ir
išreiškė tikėjimą, kad Lietuva,
nepaisant skaudžios netekties,
toliau dalyvaus taikos misijoje
V i l n i u s , balandžio 2 3 d.
Čečėnijos nepriklausomybės buvusioje Jugoslavijoje.
(AGEP) — Antradienio rytą prie gynimo komiteto laiške teigia
Apie praėjusios savaitės pa
Seimo ir Vidaus reikalų minis ma, jog balandžio 16 d. Gedimi
baigoje
įvykusį susitikimą am
terijos rūmų įvyko protesto akci no prospekte du vyrai civiliais
basada
pranešė pirmadienį.
ja, kurios metu vidaus reikalų rūbais užpuolė moterį ir 66 me
ministrui Virgilijui Bulovui tų amžiaus invalidą — užlaužę
buvo įteiktas protesto laiškas, o rankas, juos prievarta nutempė mas Konstituciją bei savo tar
jo nuorašai pasiųsti prezidentui į automobilį.
nybinius įgaliojimus, ėmėsi per
ir Seimui.
Pasak laiško, automobilyje sė sekiojimo už nuomonės reiški
dėję vairuotojas ir policijos mą. Šis atvejis suteikia gali
— Lietuvos amb.Vytautas inspektorius Algirdas Balkė mybę nesunkiai išaiškinti kon
Dambrava balandžio 19 dieną juos nuvežė į policiją ir priver krečius asmenis, dirbančius sve
buvo apdovanotas „1820 m. lap tė pasirašyti protokolą, nes nu timos valstybės naudai", rašo
kričio 20-osios'" pirmos klasės kentėjusieji Irena Darvydienė ir ma laiške.
Čečėnijos nepriklausomybės
ordinu Santa Ana mieste, Vene- Stasys Staniulevičius, tą dieną
zueloje. To krašto Nepriklau sutikdami NATO generalinį gynimo komitetas reikalauja
somybės karų pabaigos minėji sekretorių, laikė plakatus, kal viešai paskelbti, kieno nuro
me ambasadoriui įteiktas or tinančius Rusiją dėl čečėnų tau dymu pažeista Konstitucija, per
sekiojant žmones už nuomonės
dinas už jo veiklą, skatinančią tos genocido.
„Tenka manyti, jog A. Balkė reiškimą, ir atsiprašyti už pa
„visuotinį žmonijos sugyvenine savo iniciatyva, pažeisda- darytą moralinę žalą.
mą .

Policija kaltinama teisių
pažeidimu

simas ž.emos sezonui.
Bado akciją pradėjęs ir pagra
sinęs susideginti Seimo tauti
ninkų frakcijos narys Kazimie
ras Uoka pasisakė už pirmalai
kius rinkimus liepos 6 diena
Pasak jo. „tai valstybes diena ir
tinkamas l a i k a s pasirūpint!
valstybes r e i k a l a i s " . Plenari
niame posėdyje K. Uoka kaibejo: „Liepos viduryje mes išei
name atostogų, ir tai galėtų tap
ti mūsų atsiskaitymu su Seimu
Jei pirmalaikiai rinkimai ne
įvyks, realiai nauja vyriausybė
atsiras tik gruodžio pradžioje".
Pasak jo, jei r i n k i m a i įvyks
liepos 6-ąją, rugsėjo viduryje jau
galėtų dirbti nauja vyriausybė.

Lietuvai žadėta suteikti 200
milijonų dolerių paskolų. Jos
paprastai teikiamos dalimis,
kas ketvirtį patikrinus, kaip
vykdomi įsipareigojimai. Šiais
metais Lietuva pirmą kartą
negavo 14 milijonų dolerių
paskolos. F o n d o d i r e k t o r i ų
taryba nutarė neskirti pinigų.
kai sausio mėnesį TVF parei
gūnai patikrino šalies ekonomi
jos padėtį. Paskola turėjo būti
skirta mokėjimų balansui ir
Lietuvos Banko valiutos rezer
vui.
TVF misija per dvi savaites
taip pat domėsis Lietuvos žemes
ūkio produktų importo muitų
politika, r i n k s medžiagą kas
metiniam TVF leidiniui apie
Lietuvą ,,IMF Economic Review: Lithuania".
Misija darbą baigs gegužės 7
dieną.

K. Uoka raginamas
susilaikyti nuo
susideginimo
V i l n i u s , b a l a n d ž i o 23 d.
(AGEP) — T a u t i n i n k ų frakcijai
priklausančio Seimo nario Kazi
miero Uokos bendraminčiai opo
zicijoje paragino jį atsisakyti
pirmadienį pradėto badavimo,
kurį jis žada baigti susidegi
nimu k e t v i r t a d i e n į , jei šią
savaitę nebus paskelbti pirma
laikiai rinkimai liepos 6-ąją.
Antradienį paskelbtame Tė
vynės Sąjungos ^Lietuvos Kon
servatorių) ir krikščionių de
mokratų frakcijų kreipimesi į
K. Uoką rašoma: ..Žmonių nuo
sprendis ir konstitucinio teisin
gumo r a n k a pasieks susikom
promitavusią valdžia artėjan
čiuose rinkimuose į Seimą, kad
ir kada jie beįvyktų. Likę keli
mėnesiai iki rinkimų neverti
žmogaus gyvybės — jos dar rei
kės dideliems d a r b a m s " .
Panašų dokumentą paskelbė
visuomeninė organizacija Pi
liečių Chartija, prašanti K.
Uokos ..atsisakyti savo aukos.
kuri galėtu sukelti didelę su
maištį Lietuvos Respublikovalstybėje".
Antradienį Seimas balsų dauguma atmetė tautininku frakci
jos ruoštą nutarimo projektą dėl
pirmalaikių Seimo rinkimų.
KALENDORIUS
Balandžio 25 d.: Šv. Morkus,
evangelistas: Melą. Tolmantas.
Žadmantas.
Balandžio 26 d.: Marcelinas.
Dargaile. Gailenis. Vilūne. Ar
bor Day — medeliu sodinimo
diena.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. balandžio mėn. 25 d.

LIETUVIU TELKINIAI

DRAUGAS
(U8PS-16100O)

„Tėvynės sąjunga" vadovau
T H E L I T H U A N I A N WORLD W1DE D A I L Y
jasi ir vadovausis „švarių rankų
politika", t.y. valdžios atstovais
Publiahed daily ercept Sundays and Mond»y«, legal Holidayi, tbe
LAIMA ANDRIKIENĖ
Tueedaya following Monday observance of legal Holidays aa well u Dec
negali būti asmenys, kurie pra
A P L A N K Ė DETROITO
26th and Jan 2nd by tbe Lathuanian Catbolic Praaa Society. 4545 W 63rd
turtėjo nešvariais būdais ar ki
LIETUVIUS
Street, Chicago, IL 60629 5589
taip neteisėtai, nešvariai elgė
Second claae postage paid at Chicago, IL and additional mailing oflices
SubacnpUon Rates: $96.00. Forsign countnea $110.00
..Lietuva, nors kai kam ji si.
Postmaster: Send addrtaa changes to Draugas - 4545 W 63rd St.,
L.
Andrikienė
paprašė
tautie
būtų labai negraži ir nesimpatiš
Chicago. IL 60629.
ka, bet ji yra kaip mūsų mama. čius pasirūpinti Lietuvos Pilie
Pašto Klaidas masinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
čio pasu ir balsuoti artėjančiuo
Mes turime ją mylėti..."
neaiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs
Laima L. Andrikienė se rinkimuose.
„Dabar noriu kreiptis į jūsų
Viešėdama Jungtinėse Ame širdis", — pasakė L. Andrikienė.
DRAUGO prenumerata •"»%s"nr U anksto
rikos Valstijose Georgetovvn J i paprašė dar k a r t ą neapleisti
universiteto kvietimu, daktarė Lietuvos. Salėje žmonės šluos
metams Vi metų 3 mėn.
Pirmąją Komuniją balandžio 14 d. Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje prieme Detroito ir
JAV
$96.00 $56.00
$35 00
Laima Liucija Andrikienė ap tėsi ašaras...
Kanadoje ir kitur
(U.S. I $110 00 $60 00 $40 00
apylinkių lietuviukai. Iš k. — Arminas Alksninis, Matas A n u ž i s , Aras Butkūnas, Ignas Gaška,
Šių metų gegužės pradžioje
lankė Detroito apylinkių lietu
Tik šeštadienio laida:
Darius Giedraitis. Paulius Jankus, Vytautas Kasputis, V i t a s Paškus ir Renatas Tukys.
vius. Šių metų balandžio 21 die Laima Andrikienė lankysis
JAV
$55.00 $40.00 $30 00
Nuotr J . U r b o n o
Čikagoje.
Tikimės,
kad
ši
„Tė
na ji atvyko į Detroito lietuvių
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60 00 $45.00 $35 00
Užsakant i Lietuvą
Kultūros centrą, kur susitiko su vynės sąjungos" atstovė bus tai bai naudingas ne tik ten norin Šio susirinkimo p a g r i n d i n i s LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA
(Air cargo)
$100.00 $55 00
tautiečiais. „Tėvynės sąjungos" pat šiltai sutikta, kaip ją sutiko tiems apsigyventi, bet pagy tikslas buvo išrinkti naują kuo
Tik šeštadienio laida
$55.00
detroitiškiai.
vintų ir pačią parapiją. Ar pa pos vadą, nes buvusiam vadui
112 KUOPOS
(Lietuvos Konservatorių parti
Užsakant i užsieni
R a s a K a z l a u s k a i t ė statysime tokius namus — pri Eduardui Milkui s u s i r g u s ,
SUSIRINKIMAS IR
jos) valdybos narė L. Andrikie
oro pastų
$500.00 $250 000
pareigas turėjo tęsti pavaduo
Tik šeštadienio laida
$160 00 $85.00
klausys nuo mūsų pačių...
nė priminė apie artėjančius
STANAIČIU VEDYBŲ
SUSIDOMĖJIMAS
toja. Vyko rinkimai ir kuopos
spalio 20 d. rinkimus į Lietuvos
50 METU SUKAKTIS
DETROITO S K A U T U O S
vadu buvo išrinktas J o n a s Šeš
Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Seimą ir kalbėjo apie susidariu
METINE ŠVENTE
tokas,
o
Danutė
Petronienė
sią padėtį Lietuvoje. Susitikimą
Balandžio
16
d
.
antradienį.
BALFO METINIS NARIU
pasilieka vicevade. Perskaitytas Švč. M. Marijos Gimimo parapi
Moderatorius kun Viktoras Rimšelis, MIC
organizavo „Tėvynės sąjun
SUSIRINKIMAS
Balandžio 19 d. Detroite lan
protokolas patvirtintas gausiais jos salėje vyko 112-tos Lietuvos
gos" (Lietuvos Konservatorių)
* Administracija dirba kasdien
• Redakcija dirba kasdien nuo
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
Detroito skyrius. Buvo pa kėsi Dalia ir Rimas Plepiai,
Vyčių kuopos mėnesinis susirin
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba
Sekmadienį, balandžio 28 die plojimais.
nedirba.
minėta neseniai Vilniuje įvy buvę veiklūs „Baltijos" ir „Ga ną, 12 vai. vidurdienį, Šv. An
Vadas Jonas Šostakas atliko kimas, kuriame atšventėme ir
• Redakcija straipsnius taiso
* Redakcija už skelbimų turini
kusi demonstracija „Prieš skur bijos" tuntų nariai. Plepiai da tano parapijos patalpose vyks savo pranešima I kuopą įstojo du vyčių Joe ir Valery Stanaičių
savo
nuožiūra. Nesunaudotų
neatsako. Skelbimų kainos pri
straipsnių nesaugo. Prašome
dą ir skurdintojus", kur buvo bar gyvena Houston, Texas prie metinis BALFo 76-to skyriaus nauji nariai — Algis Plečkaitis auksinę vedybų sukaktį.
siunčiamos, gavus prašymą ką
siunčiant pasilikti kopiją.
nors skelbti.
iškeltas reikalavimas, kad atsi miestyje, kur Rimas dirba Dow susirinkimas. Dienotvarkėje ir Rimgaudas Švoba. Nauji na
Susirinkimo pradžioje kun. K.
statydintų Juršėnas ir Bra Chemijos bendrovėje. Ateinantį bus valdybos ir revizijos komi riai buvo pasveikinti. P r a n e š ė , Savukynui sukalbėjus maldą,
zauskas ir įvyktų priešlaikiniai savaitgalį jie žada lankyti Rimo sijos pranešimai ir ateinantiems kad dabar kuopoje yra 40 narių. kuopos pirm. Rita Zakarkaitė
nioji Marilyn Kuzmickus skaitė bėta malda.
rinkimai į Lietuvos Seimą. tėvelius Rože ir Alfonsą Plepius, metams valdybos rinkimai. Visi Praėjusios vasaros p i k n i k a s pravedė numatytą darbotvarkę.
informacinę paskaita apie sese
Po susirinkimo pirm. R. Za
dabar
gyvenančius
St.
PetersPaminėtina, kad 8C£ Lietuvos
BALFo 76-tos skyriaus nariai (ir buvo pelningas. Šįmet gegužinė Susirinkimo eigoje visi valdybos lių kazimieriečių veiklą Lietu
karkaitė
trumpai apibūdino
burg,
Floridoje.
žmonių reikalavo Šleževičiaus
norintieji įsijungti į skyriuj Pilėnų stovyk'avietėje bus ruo nariai pranešė apie savo atlik voje. Pasibaigus Lietuvos oku
savo
auksinį
vedybų jubiliejų
atsistatydinimo. L. Andrikienė
Dalia ir Rimas Plepiai džiau prašomi dalyvauti metiniame šiama sekmadienį, birželio 30 d. t u s įsipareigojimus. O Akcijos
pacijai, seselės 1991 m. jau švenčiančius Juozą ir Valeriją
citavo R. Rajecką, buvusį Bra giasi, kad Detroite tebeveikia narių susirinkime.
Bus kepamas jautis. Buvo pa komiteto pirm. Vida Sakevi- galėjo laisvai bendrauti su Lie
Stanaičius ir įteikė jiems gėlių
zausko rinkiminės kampanijos lietuvių jaunimo auklėjimo or
Sekmadienį, balandžio 21 die siūlymas atnaujinti kuopos kul čiūtė pranešė apie pasisekusius tuvoje esančiomis seselėmis. puokštę. Sukaktuvininkus pa
vadą, k u r i s ragina pradėti ganizacijos, ypač buvo susido ną, Dievo Apvaizdos Kultūros tūringą veiklą, būtent, paragin virtinukų priešpiečius, kuriuose
Dvi seselės nuvyko į Lietuvą, sveikino ir Rasa Juozapaitytė,
apkaltos procesą prezidentui. mėję skautijos 45 metų veiklos centre įvyko Lietuvos Seimo ir ti lituanistinės mokyklos moki dalyvavo arti 200 asmenų.
nuveždamos drabužių, maisto ir jų artima giminaitė iš Lietuvos.
Jauni žmonės, kurie nori daly sukaktuvių iškilmėmis, kurios „Tėvynės sąjungos" narės dr. nius dalyvauti konkurse, kuria
Seselių kazimieriečių vyres- pinigų. Praėjusią vasarą seselės
Baigiant pirmininkė priminė,
vauti politikoje, išstoja iš LDDP, bus paminėtos šv. Mišių metu ir Laimos Andrikienės praneši me laimėtojas*ai) būtų apdova
Lietuvoje šventė savo 75 metų kad gegužės mėn. susirinkime
Iždininkas
Matas
Baukys
pra
kaip susikompromitavusios par tunto sueigoje sekmadienį, ge mas, kurio klausėsi daugiau 100 notas* i I premija. Dauguma susi
jubiliejų ir Pažaislio vienuolyne bus priimami vaistai, vitami
tijos. Lietuva bunda, ir nauji gužės 5 dieną, Dievo Apvaizdos asmenų. Dr. Andrikienė supa rinkimo dalyvių galvojo, kad ši nešė kuopos iždo stovį. Gautas
vėl pirmą kartą suskambėjo nai, konservuotas maistas.
rinkimai gali atnešti reikšmin Kultūros centre. Visi buvusieji žindino klausytojus su „Tėvynės mintis labai gera, tik reikėtų l a i š k a s iš ,,Vaikų v i l t i e s " ,
bažnyčios
varpai. Taip pat Surinkti dalykai bus siunčiami
gus pasikeitimus.
„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų sąjungos" „švarių rankų*" paprašyti mokyklos vedėją pa kuriame prašoma aukų. Nutar
seselės
iš
Čikagos
Lietuvoje Šv. Kazimiero seselėms Lietu
nariai, yra prašomi apie savo rinkimine programa, kuri bus raginti mokinių dalyvavimą t a paaukoti 150 dol. vieno naš
moko
anglų
kalbą.
Lietuvaitės
Lietuvos Nepriklausomos
voje paremti. Kvietė visus kuom
dalyvavimą sukaktuvių suei siūloma Lietuvos gyventojams, konkurse. Reikia rimtai žiūrėti laičio metinėms išlaikymo išlai
seselės,
pramokusios
anglų
V a l s t y b ė s Atstatymo A k t o
nors prisidėti.
goje ir vaišėse pranešti Rasai r e n k a n t Seimo narius š.m. į mokyklos vadovybę ir stengtis doms. Taip pat patvirtinta nu
kalbos,
atvyko
Čikagon
studisignatarė L. Andrikienė pami
Pripildžius šampano taures,
Karvelienei, tel. 810-876-3436. spalio 20 dieną. Dr. Andrikienė įtraukti jaunimą. Dalyviai pri tarimas paaukoti 50 dol. Šv. An
nėjo, kad Lietuvos dešinieji į
juoti
Šv.
Ksavero
kolegijoje,
kad
kvietė
visus išgerti į sukaktutano
parapijai
už
jos
patalpų
n e s u t i k o su Seimo nario tarė šiam projektui ir ban
rinkimus eina kaip politinės
grįžusios
į
Lietuvą
galėtų
būti
vininkų
sveikatą ir sudainuoti
naudojimą.
Kazimiero Uokos balandžio 18 dysime įvykdyti šį užmojį.
partijos — organizuota jėga su
jiems
„Ilgiausių
metų". Vaišės
naudingos
įvairiose
srityse.
LŠSI vadas M. Abarius padė
„KOVO" KREPŠININKAI d. pareiškimu, nei jo taktika, ža
A.a. Vinco Tamošiūno pager
visomis būtinomis s t r u k t ū 
ir
šampanas
buvo
parūpinti pa
Susirinkimas
buvo
baigtas
kle
DŽIAUGIASI LAIMĖJIMU dant badauti ir susideginti, jei bime buvo surinkta 360 dol. au kojo visiems už visokeriopą
romis. „Tėvynės sąjunga" (Lie
čių sukaktuvininkų. Baigiant
bono
kun.
Jono
Kuzinsko
sukalpagalbą
veikloje
ir
kvietė
su
neatsistatydins
d a b a r t i n ė kų tremtiniams ir partizanams.
tuvos Konservatoriai) susikūrė
pobūvį Valerija Stanaitis abiejų
tartinai dirbti. Pranešė, kad
Detroito
„Kovo"
vyrų
krep
vyriausybė
ir
nebus
pagreitinti
Liudui Grunavui pridėjus dar
po 1992 metų Seimo rinkimų ir
dienį, gegužės 12 d. Šv. Antano sukaktį švenčiančių vardu pa
1997
m.
vyks
visuotinis
šaulių
dabar tapo pačia didžiausia šinio komanda dalyvavo Redfor- paskelbti Seimo rinkimai. Dr. 50 dol., sudaryta 410 dol. suma.
suvažiavimas, vieta ir laikas parapijos patalpose ruošia Mo dėkojo visiems atvykusiems
politine partija Lietuvoje, narių do miesto mėgėjų vyrų A klasės Andrikienė siūlė visiems su LŠSI vadas M. Abarius pranešė,
dar nenuspręsta, manoma, kad tinos dienos minėjimą. Šv. Mi kartu su jais švęsti. Vaišės ir
skaičiumi dvigubai viršijanti sekmadienio lygoje, kur sezono kaupti jėgas, ruoštis ir aktyviai kad jis rugsėjo pabaigoje vyks į
tai vyks 1997 m. balandžio vidu šios bus aukojamos už gyvas ir pabendravimas ilgokai užsitęsė.
LDDP narių skaičių. Viešosios baigimo turnyre laimėjo pirmą dalyvauti paskelbtuose rinki Lietuvą ir tas aukas galės nuga
Apol. A. Bagdonas
ryje. Laiką ir vietą nuspręs mirusias motinas. Tuoj po Mišių
nuomonės apklausos duomeni vietą. Detroito „Kovo" koman muose ir balsavimu išreikšti benęs įteikti a t i t i n k a m a m
parapijos
svetainėje
vyks
trum
Centro valdyba.
L I N A S A . S I D R Y S , M.O.
mis „Tėvynės sąjunga" kartu su doje žaidė: Mikas Abarius, Alek savo pageidavimus. Dėkojo išei asmeniui. Kuopos v a d a s Šosta
Žinutės iš Lietuvos — klausi pa programėlė pagerbti visas
Ophtarmolpgas/AkiŲ Chirgrgas
sas
Mitrius,
Cris
Zambor,
Vitas
vijai
už
parodytą
„Tėvynės
są
kas patarė, kad laiškai būtų
Krikščionių Demokratų partija
motinas. D.L.O.C. kviečia vi
M M S. Hldgsland Ava.
mas
ar
Lietuvos
Šauliai
bus
Zubrickas,
Rimas
Polteraitis,
jungai"
paramą,
ne
tik
auko
siunčiami nariams, j a u keli
turėtų gauti ne mažiau kaip
CMcaao m d f * . IL 40415
suomenę,
o
ypač
visas
mamytes,
50% balsų artėjančiuose Seimo Vitas Polteraitis, Hank Bodea, mis, bet ir sudarant išeivijoje metai nesumokėjusiems nario įjungti į Krašto Apsaugos mi močiutes ir promociutes daly
704-434-4422
4 1 4 t W . 43rd St.
rinkimuose. Tai padėtų sudary Paulius Butkūnas ir Viktoras skyrius ir jos lankymosi metu mokesčio, paraginant juos tai nisterijos sistemą, bus spren vauti jų pagerbime.
312-73S-7709
Memenąs.
p a s i d a l i n a n t mintimis bei nedelsiant atlikti. Pranešimą džiamas Seime.
ti dauguma Seime.
Cardiac DlagnoeJs, Ltd.
„Švyturio" jūrų šauliai ruošia
pasiūlymais. „Tėvynės sąjunga baigdamas vadas Š o s t a k a s
Regina Juškaitė
„Mes padarėme išvadas iš sa
• 1 3 2 S. Kodzte Av*.
S V A R B U S IR REMTINAS
siekia aktyviai įtraukti išeivi padėkojo visiems už dalyvavimą vasaros sezono atidarymą „Pi
Chtcago. IL 4 0 4 2 *
vo klaidų", — kalbėjo L. Andri
PROJEKTAS
joje gyvenančius lietuvius i susirinkime, padėkojo kape lėnų" stovykloje š.m. gegužės
Tai. 312-434-7700
OR. A. B. GLEVECKAS
kienė. — „Mes norime pagerin
bendrą Lietuvos visuomeninį. lionui kun. Alf Babonui už su 19 d.
RIMGAUDAS
NEMICKAS. M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ti padėti užsienyje gyvenančių
Yra sumanymas prie Dievo
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
politinį ir kultūrinį gyvenimą. kalbėtą invokaciją ir vertingus
Jonines švęsime sekmadienį,
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
lietuvių atžvilgiu. Pilietybės, Apvaizdos parapijos statyti
MO0 W. M St. Tai. (70*) 4234101
širdies
ir
Kraujagyslių
Ligos
Kalbėtoja atsakinėjo į kiaušy patarimus. Taip pat pranešė, birželio 23 d.
Valandos pagal susitarimą
turto atgavimo ir kitais klau namus vyresnio amžiaus žmo
Valandos pagal susitarimą
tojų pateiktus klausimus.
Pirmd 3v pp.-7v.v.,antr 12:30-3* p p
Susirinkimas buvo baigtas
kad pernai Lietuvoje vykusios
simais*. Kalbėtoja padėkojo vi nėms. Apie šį sumanymą dar
trecd uždaryta, ketvd 1 - 3 v p p
4132 t . Kedzto Ave., CMeSfe
Lietuvos himnu. Po to dalyviai
Pasaulio
Lietuvių
Sporto
šven
siems, kurie aukojo partijoms nebuvo skelbta, tik buvo pa
penktd ir sestd 9 v r - 12 v p p.
(312) T74-444* arba (312) 4M-4441
„Lietuviškų melodijų" radijo
susibūrė pabendravimui ir užDR. JOVITA KEREUS
prieš Savivaldybių rinkimus. ruošti apklausinių lapai/anke valandėlės pasikalbėjimas su tės metu jis buvo apdovanotas
DR. K. A. JUČAS
kandžiams.
Danty Gydytoja
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS
Matote, rezultatas yra — Savi tos ir išdalinti parapijoje. viešnia buvo perduotas „Lietu dviem bronzos medaliais, laimė
3315 W 55th St.. Chicago. IL
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
valdybėse daugumą turi deši Nemažai asmenų šiuo sumany viškų melodijų"* valandėlės š.m. tais šaudymo varžybose.
MOTINOS DIENOS
M
(312)47«-2112
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
nieji. Jeigu dešinieji laimės dau mu yra labai susidomėję. Norint balandžio 23 d. laidoje.
Šiame susirinkime vado pava
MINĖJIMAS
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
gumą Seime. Tėvynės Sąjunga pradėti statybos planus, būtina
Tai. (700) StS-0101
Im duotojos ir moterų vadovės pra
DR. L. D. PETREIKIS
Valandos pagal susitarimą
pasiryžusi i talką kviesti išei žinoti kiek žmonių tikrai norėtų
DANTŲ GYDYTOJA
nešimo nebuvo, nes jos susi
Detroito Lietuvių Organi
MSS S. ftobarts M . , Mekon/ HM*. IL
vijos lietuvius. Jų pagalba būtų. tokiuose namuose gyventi.
Tai. k a p i n i o Ir bute: (70S) M 2 - 4 1 5 »
rinkime
nedalyvavo.
zacijų
centras
(D.L.O.C.)
sekmaSTASIO BUTKAUS ŠAULIU
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
OR. P. KISIELIUS
ypač reikalinga kariuomenėje,
Sumanytojai prašo susidomė
KUOPOS METINIS
Tai. ( 7 M ) 544 4055
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
krašto apsaugos ministerijoje: j u s i u s n e d e l s i a n t užpildyti
Valandos pagal susitarimą
SUSIRINKIMAS
1443 t o . SOtfi A v * . , Cicero
finansų ir mokesčių sistemoje, anketas, nes planuojama netru
Kasdien 1 iki 8 v v.
DR. LEONAS SEIBUTIS
vykdant smulkaus ir vidutinio kus šaukti visų šiuo sumanymu
Išskyrus trec šestd. 12 iki 4 vai p p
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
Stasio Butkaus šaulių kuopos
verslo rėmimo programą bei susidomėjusių susirinkimą, kad
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
metinis narių susirinkimas
EUGENE C. DECKER, DOS, PC.
Eksporto ir Konkurencijos ska galėtume pasiaiškinti, kaip tą
1132 S . K * d z l *
4«47 W. 103 t t . , O a * Lawn, IL
balandžio 21 d. vyko Šv. Antano
Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
tinimo programą. Kalbėtojos projektą įgyvendinti. Anketas
Pirmas
apyl
su
Northvvestern
un-to
parapijos patalpose. Dalyvavo
Šestd pagal susitarimą
nuomone, išeivijos lietuviai galima gauti Dievo Apvaizdos
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
24 nariai ir svečiai. Susirinkimą
Kabineto t o l . 312-774-2440
pnemamą kainą Pacientai priimami
galėtų vadovauti šioms pro parapijoje ir pas sumanymo pra
lrt^*vvWJ lfsr*> r V V " ^ * v V 9 9 M r 9
pradėjo ir jam vadovavo kuopos
absoliučiai punktualiai tuaUarlmuI
gramoms ir. pasitelkdami Lietu dininkus — Juozą Orentą, tel.
vadas Jonas Šostakas. Kuopos
(kalbėt angliškai) tol. 700-422-0200
EDMUNDAS V I Ž I M A S , M.D., S.C.
vos specialistus, pertvarkyti 810-449-8018: Andrių Butkūną,
kapelionas kun. Alfonsas Ba
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
SURENDER
LAL,
MD
šias sritis. Lietuvos jaunimo 810-477-8475; Jurgi Jurgutį,
Kalbame lietuviškai
bonas sukalbėjo invokaciją ir
Specialybė — Vidaus ligos
studijų užsienyje programai taip 810-553-4428 ar Danute Jan81 SS S. Archor A v * . (prie Ausim)
7 7 2 2 S. Katfato, C M c a f O , IL 40452
susikaupimo minute buvo pa
Valandos pagal susitarimą
pat sėkmingai galėtų vadovauti kienę. 313-538-4813.
Tai. 312-434-2123
gerbti mirusieji nariai
Tol. (312) S0S-7755
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AKIŲ CHIRURGIJA
žinantis universitetų reikala dieną, po visuotinio Dievo Ap- protokolą perskaitė sekretorė
Valandos pagal susitarimą
AKIŲ LIGOS
vimus L Andrikienė padėkojo vaizdos parapijos metinio susi- Regina Juškaitė Vado pavaduoOood Samartton Madtcal Canter
rinkimo,
vyks
trumpas
infortoja
Danutė
Petroniene
pranešė,
Kab. tai. (312) 471-3300
ir paprašė Amerikos lietuvius
W*s^#cv»ll# C ant p u t
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
1020 I . Ofdon A v * . . Surl* 310
toliau dirbti su Amerikos vy macinis šiuo reikalu praneši- kad vyko du posėdžiai ir viena
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Hspjsrvm* IL 40543
riausybe. Kongreso ir kitais val mas ir bus galima įsigyti ap- gegužinė „Pilėnų" stovyklavie- Hot Springs. Arkansas, Vasario 16-sios minėjimo meninės programos
7722 S. K*dxf* A v * . .
T*t. 700 527 OO00
klausos
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Kitų
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ne
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A
Dumbrys,
M.
Dumbrienė,
F
Dimtfailienė,
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Sabaliūnas.
džios atstovais.
CMcaoo, IL OO0S2
valandos pagal susitarimą
tokių namų pastatymas būtų la- buvo. Padėkojo visiems už talka R Sabaliūnienė, J Miežinskas. Pr. Radis ir R. Jucienė.
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ZENONAS P R Ū S A S
Tik rusų mažuma nori
Sovietų Sąjungos atkūrimo

ta. Išmirštant senajai rusų kar
tai, kur daugiausia yra susispie
tę stalinistai ir ultranacionalisRyšium su birželio mėn. 16 d. tai, Sovietų S-gos atstatymo sa
prezidentiniais rinkimais, Rusi lininkų dar mažės. Tą turėtų
jos nuomonių tyrimų agentūra įsidėmėti būsimasis Rusijos pre
VTSIOM šių metų sausio, vasa zidentas: jo pastangos jėga
rio ir kovo mėnesiais pravedė įjungti į Rusiją dabar nepri
tris atskirus žmonių nuomonių klausomas buvusias sovietijos
apklausinėjimus. Daviniai buvo respublikas gal būtų dar nepo
paskelbti „Sevodnia" (Šiandien) puliaresnės, negu dabar Jelcino
laikraštyje. Apklausinėtojai Čečėnijos karas, ypač jei tos
žmonių klausė, kurios iš 10 respublikos priešintųsi ginklu.
išvardintų problemų (issues) yra
jiems svarbiausios ir kurių iš
Ar b u s išrinktas naujai
sprendimo jie reikalautų iš pre
Rusijos p r e z i d e n t a s ?
zidentinio kandidato, kad t a s
gautųjų balsus. Buvo leidžiami
Belikus mažiau negu dviem
ne daugiau, kaip penki pasirin mėnesiams iki Rusijos preziden
kimai iš dešimties. Daugiausia tinių rinkimų, apie trečdalis
balsų gavo užbaigimas karo Če būsimų balsuotojų yra arba
čėnijoje. Kovo mėnesį už tai neapsisprendę, už kurį kandi
pasisakė net 60% apklaustųjų datą pabalsuoti, arba sąraše
(po 59% sausio ir vasario mėn.). nemato nei vieno remtino kan
Antroje vietoje buvo sumažini didato. P a g a l „Economist"
mas kriminalinių nusikaltimų: (kovo 9 d.), Rusijcs Centrinė rin
viena svarbiausių problemų tai kimų komisija rimtai galvojan
laikė 58% sausio, 54% vasario ir ti rinkimų kortelėje rinkėjams
5 1 % kovo mėnesiais apklaustų duoti dar vieną pasirinkimą:
leisti balsuoti už „nei vieną iš
jų rusų.
aukščiau
išvardintų". Ta gali
Trečioje vietoje buvo grąžini
mybė
rinkėjams
buvo duota
mas Rusijai stiprios ir ger
gruodžio
mėnesį
per
Durnos rin
biamos valstybės statuso. Už tai
pasisakė 54% sausio, 4 3 % vasa kimus. Tai nesudarytų komplikcijų per pirmąjį rinkimų ratą:
rio ir 4 1 % kovo mėnesiais.
Ketvirtoje vietoje buvo atsta du daugiausia balsų gavę kan
tymas reformomis sumažinto didatai pereitų į antrą ratą.
ekonominio gerbūvio (38%- Komplikacija galėtų atsirasti
antrame rate, jei dėl to trečio
36%-38%).
Penktoje vietoje: užtikrini pasirinkimo (nei už vieno), nei
mas, kad eiliniai piliečiai gaus vienas iš dviejų kandidatų ne
teisingą, jiems priklausanti, gautų 50% balsų. Tuo atveju
atlyginimą (37%36%-36%). Šeš prezidentu ir toliau pasiliktų
toje vietoje — tolimesnis re Jelcinas, iki konstitucinis teis
formų vykdymas, bet atkrei mas nutartų, ką toliau daryti.
piant daugiau dėmesio į socia
linę apsaugą (35%-31%-33%).
Žirinovskis i r Lietuva
Septintoje vietoje: sustiprinti
valstybės rolę ekonomijoje (37%
Prieš porą metų Žirinovskis
25%-26%). Aštuntoje vietoje: at norėjo ne tik „atsiimti" Aliaską
statyti buvusią Sovietų Sąjungą ir Suomiją, bet ir nukelti Rusi
(13%12%13%). Devintoje vieto jos ribas iki Indijos vandenyno,
je: ir toliau tęsti ekonomines kad Rusijos kariai žiemos metu
reformas Rusijoje (13%-11%- ten „galėtų nusiplauti kojas
13%).
šiltame vandenyje". Nuo to lai
Paskutinėje — dešimtoje — ko jis savo akiratį gerokai su
vietoje: stengtis s u s t i p r i n t i siaurino. Amerikos žurnalis
ryšius su Vakarais (6%-8%-7%). tams jis dabar aiškina (,,N. Y.
įdomu, kad, išskyrus kriminali Times", vasario 12 d.), kad jis
nius nusikaltimus, Rusijos „di asmeniškai neturįs antivakariedybės" atstatymą ir valstybės tiškų sentimentų. Savo kalbose
rolę ekonomijoje, kurių svarbos jis įžeidinėjęs Ameriką tik dėl
procentai sumažėjo, kiti apklau to, kad prie savęs pritrauktų
sinėjimų duomenys per tris mė kuo daugiau balsuotojų Rusijo
nesius mažai tepasikeitė. Tai je. Jis esąs antikomunistas ir
rodytų, kad duomenys patikimi. galvojąs, kad komunistas prezi
Bet mums svarbiausia, kad So dentas paverstų Rusiją į „milži
vietų Sąjungos atstatymą vienu nišką kolektyvinį ūkį", ir suda
svarbiausių dalykų laiko tik rytų sąlygas pilietiniam karui.
12-13% rusų. Atseit, 87 rusams Jis nenorįs Trečiojo pasaulinio
iš šimto dėl to nei šilta, nei šal karo ir nuo savo kabineto sienos

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS
Tos taip pat nesivaržo aplink esančios minios. Negaili
vyrukams meilių žvilgsnių. Tuo tarpu vedusios poros
laikosi žymiai santūriau. Jų veiduose daugiau rimto
susirūpinimo. Kai k a m net ašaros blizga.
Sunkvežimiai mus nuveža į Bergedorf miestelį. Už
jo yra didelė tranzitinė, tarptautinė stovykla Wentorf.
Anksčiau čia buvo vokiečių kareivinės. Stovykloje ran
dame tūkstančius įvairių tautybių europiečių vyrų ir
moterų. Jie, kaip ir mes lietuviai, užuot grįžę į svetimų
valdomą savo gimtąjį kraštą, pasirinko kelią į Vakarus,
norėdami pasilikti laisvi. Šitie žmonės VVentorfo stovyk
loje ilgai nebūna. Jie už kelių dienų jau vežami kitur.
„Nuolatiniai" yra tik stovyklos vadovybė, daugiausia
lenkų tautybes, ir maišytas administracijos bei virtuvės
personalas. Nors ir jiems čia ne tėvynė, jiems nėra ko
skubėti.
Wentorfe išbūname tik dvi dienas. Per tą laiką
užpildome daug įvairių formų ir blankų, atsakydami į
nesuskaitomą daugybę klausimų. Kaip kokiems kali
niams, mums į rankas įbrukamos lentelės su numeriais,
daromos nuotraukos, imamos pirštų nuospaudos. Vėliau,
žiūrint į tas nuotraukas, kurios buvo užklijuotos ant
mūsų pirmųjų angliškų asmens dokumentų, atrodėme
kaip kokie nusikaltėliai. Anglai, be abejo, dažnai taip
ir pagalvodavo. Jeigu tie benamiai ne kriminaliniai, tai
mažų mažiausiai kokie politiniai nusikaltėliai, sąjun
gininkų išlaisvinti iš koncentracijos stovyklų Bet iš
tikrųjų kacetininkų mūsų tarpe pasitaikė nedaug

J e i g u k a s abejotų užsienio lietuviu K y v a s l i n ^ u i n u , t e r e i k i a prisiminti taut mių šokiu — a r dainų
— šventes Šiemet Dešimtoji t a u t i n i u šokiu š v e n t e r u o š i a m a hepos 6 d Kosemont Horizon
patalpose Visiems lietuviams d a l y v a v i m a s
būtinas'

nuėmęs žemėlapj, rodant} Alias
ką bei Suomiją Rusijos ribose.
Jis nenorįs nei Lenkijos, nei
Suomijos, nei Aliaskos, bet
norėtų su Amerika pasidalinti
„įtakos sferomis". Kai jis bus
išrinktas prezidentu, pirmasis
Rusijos uždavinys būsiąs „susi
grąžinti vienuolika buvusios
Sovietų S-gos kraštų". Atseit,
visas dabar nepriklausomas res
publikas, priklausančias Nepri
klausomų valstybių sąjungai.
Nieko nesakė apie dar tris
respublikas — Baltijos kraštus
— kurie nepriklauso NVS. Ar
tai reiškia, kad Žirinovskis jau
neturi pretenzijų į Lietuvą, Lat
viją ir Estiją?
Ar „Radio Liberty" atsikels
į Vilnių?
„Radio Liberty" centras dabar
yra Maskvoje. Iš ten transliuo
ja į visą Rytų Euopą. Pagal „N.
Y. Times" informaciją (balan
džio 1 d.), „Radio Liberty",
kurią išlaiko Amerikos Kongre
sas, yra nutarusi persikelti j
Vilnių, jei Maskvoje prezidentu
būtų išrinktas komunistas.
Dole — L i e t u v o s
„Angelas sargas"?
M u m s p a l a n k u s ,,N. Y.
Times" kolumnistas William
Safire to laikraščio kovo 31 d.
laidoje kritikuoja abi Bush ir
Clinton administracijas, kad
praeityje jos per mažai rūpinosi
Rytų Eropos saugumu. Priešin
gai, Dole užsienio politikos stra
tegijoje pirmuoju uždaviniu esąs

Jei nurodytas žemes sklypo
pirkėjas jos nepirko arba skly
Lietuvos vyriausybė balandžio pas neparduotas varžytinėse,
18 d. priėmė nuostatą, pagal ku- pranešimo terminas — toks pat.
rią užsienietis, paveldėjęs pri Šiuo atveju užsienietis prašymą
vataus žemės savininko žeme dėl žemės pardavimo turi pa
Lietuvoje t u r ė s ją parduoti jo duoti iš naujo.
nurodytam pirkėjui arba varžy
tinėse. Prieš tai žemės pavel
K I E K LIETUVOJE
dėtojas per 6 "mėnesius nuo pa
„INTERNET"
likimo datos turi paduoti vietos
VARTOTOJŲ?
notarų biurui pareiškimą apie
Lietuvoje prie pasaulinio
palikimo priėmimą ir gauti no
kompiuterių
tinklo .,Internet"
taro pažymą apie nuosvybe ir
vartotojų
kompiuterius
pri
dėl žemės pardavimo kreiptis į
jungia
7
firmos.
Ilgokai
už
šią
apskrities valdytoją.
paslaugą buvo imamas didelis
Jei užsienietis pageidaus par
mokestis, kol praėjusį spalį šias
duoti žemę konkrečiam Lietu
paslaugas daug mažesne kaina
vos piliečiui, t u r ė s jj nurodyti,
pasiūlė firma ..Omnitel". pri
taip pat ir sklypo kainą. Par
versdama sumažinti kainas ir
duodant sklypą varžytinėse, rei
konkurentus. Tuo tarpu Atviros
kės nurodyti pradinę pardavimo
Lietuvos fondas prie „Internet"
kainą.
prijungia nemokamai. Kaip ra
Pagal apskrities administra šo „Respublika", visos Firmos
toriaus pavedimą paveldėtą Lietuvoje nėra sujungtos j viena
žemę parduos atitinkama rajono tinklą ir prie užsienio „Inter
žemės ūkio valdyba arba mies net" tinklo prisijungia savaran
to žemėtvarkos ir geodezijos tar kiškai.
nyba. Lietuvos pilietis už per
Daugiausia — apie 1.000 —
kamą žemę atsiskaito litais iš
„Internet"
abonentu turi firma
kart. Apie parduotą žemę už
„Omnitel".
Per mėnesį viduti
sieniečiui ją pardavusi tarnyba
niškai
50
žmonių
paprašo pri
privalo pranešti per 15 darbo
jungti
jų
kompiuterį
prie ..Inter
dienų.
net". Prijungimas kainuoja 150
apsaugojimas visos Europos nuo litu. o 30 valandų per mėnesį
Rusijos dominavimo. Bob Dole naudojimosi „Internet" tinklu
be kompromisų reikalaująs ap kainuoja 231 litu. Pasak „Om
saugoti Lenkiją, Čekų Respub nitel" vadybininko (j. Klimavi
lika. Vengrija ir pagaliau Balti čiaus, jų klientai — ir studentai.
jos kraštus. Pagal j j , NATO ir firmų vadovai. Beveik pusė
išplėtimas turėtų būti daromas visų abonentų kompiuterius
tuoj pat, nelaukiant, kol eko prie ..Internet" yra prisijungė
nomiškai ir kariškai atsigavusi namuose. Kita firma — ..ElneRusija tai padarys neįmanomu t a " turi apie 300 abonentu, tiek
pat ir ,.AIWA System".
dalyku.
ŽKME T E K S P A R D U O T I

Daugumas važiuojančių buvo žmonės, kurie iš savo kraš
tų buvo išvežti Vokietijon prievartos darbams arba
kurie, frontui artėjant, buvo evakuoti. Buvo ir tokių,
kurie laisva valia pasitraukė į Vakarus, tikėdamiesi už
kelių mėnesių, kada karo audra praūš, sugrįžti. Pasta
rujų turbūt ir buvo didžiausias nuošimtis.
Kai 1944 m. rusai pradėjo vokiečius stumti atgal ir
artėti prie Baltijos kraštų, vietos gyventojai turėjo dar
labai gyvą pirmojo bolševikų antplūdžio prisiminimą.
Tuomet, 1940 metais, rusams užeinant, ar daug kas iš
mūsų bėgo? Tik prezidentas Smetona su keliais artimai
šiais, nes jie juto sau aiškų pavojų. Eiliniai gyventojai.
ypač mano amžiaus jaunimas, bolševizmo nei pažinome,
nei bįjojome. Ko bijoti? Tiesa, vyresnioji karta, mūsų te
vai ir seneliai, buvo pergyvenę revoliucijos laikus su
visais jos žiaurumais. Bolševikams užėjus, jie bijojo apie
tai kalbėti, kad nenukentėtų. Tačiau ir nekalbėjusieji
netrukus buvo nutildyti visiems laikams: masiniai areš
tai, žudymai ir trėmimai į Sibirą juos nutildė. Mums.
jauniesiems, tik tada atsivėrė akys, kai 1941 m. birželis
su Rainių miškelio sadistiškai nukankintais, Pravie
niškių žudynės, Červenės masiniai kalinių šaudymai ir
kitų vietovių žiaurūs įvykiai sukrėtė visą lietuvių tauta.
Todėl, raudonajai bangai vėl artėjant, mes pasku
bomis apleidome savo tėvynę.
Rusai gerai žinojo lietuvių bėgimo priežastis ir taip
pat bijojo. Bijojo, kad*bėgantieji į Vakarus, būdami bolše
vikų žudynių gyvi liudininkai, laisvajam pasauliui ne
skelbtų apie jų įvykdytas žudynes, todėl jie darė viską.
kad tik sutrukdytų pabėgėliams patekti j Vakarų kraš
tus, arba kad bent sumažintų bėglių skaičių. Bolševikai
Vakarų sąjungininkus mėgino įtikinti, kad visi, kurie
negrįžta j rusų užimtus kraštus, esą vokiečių bendra

Bindokienė

keitimai

Prieš kone du tūkstantmečius,
gyvendamas Žemėje, pats Dievo
Sūnus viename palyginime
užsiminė, kad šios žemės vaikai
kartais gudresni už „šviesos vai
kus"... Atrodo, kad tas „gudravimas" žmogui taip natūralus,
kaip vaikščiojimas dviem ko
jom: apgauti, sukčiauti, išvilio
ti iš mažiau nusimanančio ar
lengvatikio jo turtą — tai kas
dienybės reiškiniai visose tau
tose bei kultūrose. Tą patį
galima pasakyti ir apie pinigų
padirbinėjimą: jis, be abejo, tiek
senas, kiek apskritai žmonijos
verslo apykaitoje vartojami
pinigai. Valstybės, ypač paleisdamos į apyvartą popierinius
pinigus, stengiasi įvairiais bū
dais juos apsaugoti nuo klasto
tojų arba bent tą darbą kiek
galima apsunkinti, tačiau vis
tiek ilgainiui atsiranda ..gud
ruolių", kurie savo talentus
nukreipia blogio vaga ir užsiima
pinigų padirbinėjimu.

pinigų išvaizdos pakeitimus
atlieka kas 15 ar 20 metu. o
Amerika tai ryžosi padaryti tik
po 68 m. Kovo mėnesi JAV „Federal Reserve" bankas paleido
į apyvartą patobulintus 100 dol
banknotus, įvairiais moderniais
būdais apsaugotus nuo padirbinėtojų (bent taip tikimasi).
Kitais metais panašaus likimo
sulauks 50 dol. bonknotas. o dar
po metų — 20 dol. ir kiti. Visų
pinigų pakeitimas sudarys daug
išlaidų ir nepatogumų, bet šios
priemonės yra būtinos. Iki šiol
išspausdinti vieną 100 dol
banknotą kainavo 3.7 cento, o
naujoji apsauga tą kaina kiek
padidins.
Kiekvienas pasikeitimas.
ypač keičiant visiems pažjs
tarnus, priprastus dalykus, su
s i l a u k i a neigiamų a t s i l i e 
pimu ir būgštavimu. Taip at
sitiko ir su žaliosiomis JAV
šimtinėmis. Žmonės vaikosi
gandus, rūpinasi, bijo kažkokiu
būdu tapti apgavikų auka. Dau
gelis net įtaria, kad tai dar
vienas valdžios mėginimas išvi
lioti iš kišenės paskutines san
taupas. Buvę europiečiai, o jų
tarpe ir lietuviai, tebeprisimena
pinigų pakeitimus bei su jais
susietus nuvertinimus, ypač
keičiantis okupantams. Tik
keista, kad. rodydami nepasi
tikėjimą legaliais bankais, žmo
nės dažnai pasitiki sukčiais.

Galbūt šiuo metu labiausiai
padirbinėjami yra JAV popie
riniai banknotai, nepaisant
įvairių apsaugos priemonių.
Apie tai daug kartų rašyta
spaudoje ir kalbėta žinių lai
dose, tad kiekvienas Amerikos
gyventojas bent apytikriai žino.
kad dažniausias pinigų klasto
tojų taikinys yra 100 doleriu
banknotas. Taip pat įtariama,
kad ne tik pavieniai apgavikai
užsiima šimtinių padirbinėjimu
Čikagoje pasitaikė atvejų,
ir panaudojimu savo tikslams,
kai
būsimų 100 dol. banknotų
bet kai kurios Amerikai nedrau
keitimu
pasinaudojo apgavikai
giškos valstybės, pvz. Iranas,
iš
„išlaisvino"
lengvatikius iš jų
spausdina dirbtinius JAV bank
santaupų.
Kadangi
daug vy
notus ir mėgina — ar gali mė
resnio
amžiaus
žmonių
kiek pri
ginti — jais užtvindyti pasauline
vengia
bankų
ir
laiko
keletą
rinką, tuo sugriaunant pasitikė
šimtinių
.juodai
dienai",
sal
jimą Amerikos valiuta.
džialiežuviai sukčiai moka nai
Doleris pažįstamas, priima
vuoliams įkalbėti, kad patikėtų
mas ir vertinamas visame pa
jiems tas šimtines, o jie iškeisią
saulyje. Nuo 1929 m. dolerio
' j naujus banknotus. Užuot nau
išvaizda nepakitusi, nors per tą
jų šimtinių, žmogelis gauna
laiką gerokai pakito-patobulėjo
raštelį, kad apgavikas pristatys
pinigų padirbėjų „įrankiai".
naujų banknotų pluoštą, kai tik
Kompiuteriai, spalvotus pa
valdžia ju pakankamai pri
veikslus be vargo perduodan
tys atšvietimo (kopijavimo) apa spausdins Žinoma, žmogus dau
ratai bei kita moderni technika giau nemato nei „pinigų kei
palengvina apgavikams į apy tėjo", nei savo santaupų.
vartą paleisti dolerius, kurių
beveik neįmanoma atskirti nuo
tikrųjų. Jau 1991 m. netikrų
dolerių kiekis Amerikoje buvo
pasiekęs daugiau kaip 17 mili
jonų sumą, o šiuo metu. be abe
j o j u y r a žymiai daugiau, ir tai
vien JAV klastojami pinigai.
nekalbant apie paskleidžiamus
kituose kraštuose.
Žmonės ypač pradėjo nepasi
tikėti 100 dol. banknotais, tad
jie pirmieji susilaukė pakei
timų. Kai kurios valstybės savo

darbiai fašistai, naciai, nusikaltėliai. Jie bėglius apšau
kė kvislingais, tėvynės ir liaudies priešais, net paieš
komais žmogžudžiais. Daugelis UNNRos tarnautoju,
kurie, kaip ir mes, prieš savo asmeninį patyrimą ko
munizmo nepažino, tokiems rusų tvirtinimams dažnai
patikėjo, todėl ir jie pradėjo daryti visokius sunkumus
išvykstantiems.
Viena tokių kliūčių buvo begaliniai apklausinėjimai,
kvotimai. Jų tikslas buvo „atkošti" tuos tariamuosius
karo nusikaltėlius. Tie „košimai" kartodavosi kiekvienoje
stovykloje. Kitas būdas buvo mėginimas pabėgėlius įkal
bėti grįžti j savo kilmės kraštus. Stovyklon atvykdavo
rusų komisarai. Jie su savim atsiveždavo lietuviškai kal
bančius padėjėjus, — vertėjus ir jų pagalba ragindavo
geruoju grįžti j ..išlaisvintą" tėvyne, kartais net gra
sindami panaudoti prievarta Savanoriams žadėdavo
visokias lengvatas, bet pasisekimas buvo menkas.
Tada rusai, padedant anglams ir amerikiečiams,
sugalvojo prievarta atgal gabenti. Kai kur jiems pavy
ko išvežti daug ukrainiečiu ir šiek tiek pabaltiečių. Tik
tuomet drąsesni vyrai atsisakė lipti j atvykusius juos
išvežti sunkvežimius, kai sugulę ant žemės pasyviu pasi
priešinimu vyrai ir moterys atsisakė vykdyti rusų no
rus, net savižudybėmis grasindami, tada nustebo sąjun
gininkai Pamažu jie pradėjo suprasti, kad toks tvirtas
žmonių elgesys negali būti tik jų užsispyrimas. Pagaliau
vakariečiams atsidarė akys ir priverstinis pabėgėlių
gražinimas rusams buvo sustabdytas Pabėgėliams vis
dar būgštaujant, buvo uždraustas tolimesnis politrukų
lankymasis stovyklose ir paskelbtas užtikrinimas, kad
ateityje prieš savo norą ir valią niekas nebus grąžinamas
okupuoton tėvynėn.
Naivūs Amerikos ir Anglijos politikieriai. Padeje

Reikia atsiminti, kad visi
„seni" 100 doleriu banknotai
galioja ir galios, kol jie natū
raliai bus pakeisti naująja lai
da. Amerika savo dolerius tvir
tai remia ir saugo Net labai su
t e r š t u s , apdriskusius, apde
gusius banknotus bankai pri
ima ir gali išduoti naujus. Jei
gu kam rūpi iškeisti turimas
šimtines į naujas, gali tai
padaryti legaliu ir saugiu būdu.
o ne sukišti jas i pirmo pasi
taikiusio sukčiaus kišene.

rusams nukariauti vokiečius, jie nenumanė, kad šian
dieniniai „draugai" rytoj jau bus datic aršesni priešai
už vakarykščius vokiečiu naciu*
Seedorf-Cuxhaven
Pati vargingiausioji, mus daugiausia iškamavusi
pereinamoji stovykla buvo Seedorfe. Čia atvykę iš Bergedorf-VVentorf, tuoj pastebėjome, kad maistas žymiai
blogesnis kaip Spakenbergo stovykloje. Iš kitų stovyklų
atvykę žmonės tą patį tvirtino. Seedorfe ir vėl prasidėjo
vaikščiojimas po įvairias raštines, kur atsakinėjome i
nesibaigiančiu klausimų litanijas. Tos kliūtys mūsų
nesulaikė, jas nugalėdavome, tačiau jos mus gerokai pri
vargindavo. Rimčiausia imigracijai kliūtis buvo žmoeaus
silpna sveikata. Su bloga sveikata pro komisija pralis
ti nedaug tebūdavo galimybių. Kadangi per karą išba
dėję mūsų kūnai suvargo ir nedaug tos sveikatos be
turėjo, tad pagristai bijojome, kad gali atsirasti
priežasčių mus sulaikyti. Ilgi plikinejimai koridoriuose,
belaukiant gydytoju ir visokie skiepai dar labiau silp
nindavo. Gydytojų tarpe buvo daug žydu. kurie ypač stro
piai tikrino jaunesnio amžiaus vyrus, ieškodavo tatūrinių ženklų pažastyse, kuriuos esą tureje vokiečių SS
daliniu (smogikai — Sturm StafTol) kanai. Tačiau man
niekad neteko girdėti, kad bent viena tokiu esesininku
būtų užtikę mūsų. lietuvių, stovyklos gyventojų tarpe
Mūsų didžiausia baime buvo. kad nerastų kokiu džio
vos dėmių plaučių nuotraukose. Susirgus džiova,
pasveikino viltis tuolaikinėse gyvenimo sąlygose buvo
menka, nes reikėjo gero maisto, kurio neturėjome, ir
geros sanatorijos, kurios, deja, jau buvo perpildytos
vokiečiais ir svetimšaliais
(Bus daugiau
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PLB SEIMO
KORESPONDENCINIS
POSĖDIS
1996 balandžio 14 dieną pra
sidėjo PLB VHI seimo korespondencinis posėdis, k u r i s tęsis iki
gegužės 15 d. Pagal PLB Kons
tituciją, PLB seimas y r a vyriau
sias PLB organas ir, reikalui
esant, atskirus svarbius klau
simus tarp sesijų sprendžia korespondenciniu balsavimu. Tie
svarbūs klausimai šiuo m e t u
yra vieno naujo P L B valdybos
nario tvirtinimas ir sekančio
PLB seimo sesijos atidėjimas
vieneriems m e t a m s į 1997
metus.
1992 metų liepos mėnesio 1-4
dienomis Lemonte (prie Čika
gos), JAV, buvo susirinkęs da
bartinis Aštuntasis P a s a u l i o
Lietuvių Bendruomenės seimas
į darbo sesiją ir t a i p pradėjo
savo ketverių metų kadenciją,
kuri tęsiasi iki b u s išrinkti
Devintojo PLB seimo atstovai ir
jie susirinks į savo sesiją perimti
tolimesni PLB vyriausiojo or
gano — PLB seimo — darbą.
1992 metų seimo sesijai pirmi
ninkavo V y t a u t a s K a m a n t a s
(JAV), Rasa Kurienė (Kanada)
ir Paulius Mickus (PLJS/JAV).
PLB valdyba d a b a r paprašė
1992 metų seimo sesijos pirmi
ninkus pravesti korespondencinį posėdį. J i e sutiko ir
posėdį jau pradėjo, išsiųsdami
laiškus su paaiškinimais ir prie
dais, balsavimo k o r t e l ė m i s ,
grąžinimo vokais ir Seimo
atstovų pasisakymų lapais j 29
pasaulio kraštus t e n gyvenan
tiems Seimo atstovams.
1992 metais Seime buvo iš
rinkta PLB valdyba, k u r i t a d a
pasiskirstė p a r e i g o m i s t a i p :
pirmininkas B r o m u s N a i n y s ,
vicepirmininkai Rimas Česonis,
Vacys Garbonkus, V y t a u t a s
Kamantas, dr. P e t r a s Kisielius,
dr. Vitalija Vasaitienė, sekre
torė Baniutė Kronienė. P a g a l
PLB Konstituciją k a r t u s u
Seimo rinktais nariais į P L B
valdybą įėjo 1991 metais Pasau
lio lietuvių jaunimo kongrese iš
rinktas Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos p i r m i n i n k a s
Paulius Mickus. Taip p a t pagal
PLB Konstituciją PLB valdyba
pati galėjo kooptuoti dar du na
rius ir ji kooptavo vicepirmi
ninkus Kostą Dočkų ir Mildą
Lenkauskienę. Tokiu būdu PLB
valdyboje buvo dešimt narių.
1994 metų vasarą, prieš kandi
datuodamas į J A V LB K r a š t o
valdybos pirmininkus, iš PLB
valdybos p a s i t r a u k ė r i n k t a s
narys Vytautas K a m a n t a s ir,
kiek vėliau, kooptuotas n a r y s
Kostas Dočkus. P L B valdyba į
kooptuoto nario Kosto Dočkaus
vietą likusiai kadencijai vice
pirmininku finansams pakvietė
Aleksą Vitkų. \ 1992 m e t a i s
Seimo sesijoje rinkto ir vėliau iš
PLB valdybos p a s i t r a u k u s i o
nario Vytauto K a m a n t o vietą
PLB valdyba pagal PLB Kons
tituciją negalėjo kooptuoti naujo
nario. Valdyba n u t a r ė kreiptis
į Aštuntąjį PLB seimą ir pra
šyti, kad Seimas s u t i k t ų į pasi
traukusio rinkto nario vietą korespondenciniu būdu patvirtinti
arba išrinkti naują PLB valdy
bos narį.
PLB VIII seimo tvirtinimui
PLB valdybos n u t a r i m u pa
siūlytas naujas PLB valdybos
narys yra Juozas Gaila, dabar
tinis PLB atstovas Vilniuje,
ilgametis JAV Lietuvių Bend
ruomenės d a r b i n i n k a s , buvęs
JAV LB apylinkių ir apygardos
pirmininkas, J A V LB Krašto
valdybos pirmininkas, J A V LB
KV Kultūros tarybos pirmi
ninkas. Gimęs 1930 metais Vir
balyje, L i e t u v o j e , l i e t u v i ų
gimnaziją baigė Vokietijoje ir
1959 m e t a i s gavo chemijos
bakalauro laipsnį Baltimorėje,
JAV. Dirbo įvairiose bendrovėse
kaip specialistas ir techninis di
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rektorius. Tarnavo JAV kariuo
menės Marinų korpuse Korėjos
karo metu. Nuo jaunystės dienų
buvo a k t y v u s jaunimo spor
t i n i n k ų veikloje, v a d o v a v o
moksleivių ateitininkų būre
liams, vėliau buvo Philadelphijos ateitininkų sendraugių pir
m i n i n k a s . globojo ateitininkų
vasaros stovyklas ir kursus,
talkino lietuvių radijo valan
dėlėms, bendradarbiavo ir da
b a r r a š o lietuvių spaudoje
Juozo Gailos
tvirtinimas
vykdomas korespondenčių slap
t u balsavimu Seimo atstovams
p a s i s a k a n t už, prieš a r b a susi
laikant, nes tokiu būdu buvo
r e n k a m a ir PLB valdyba buvu
sioje sesijoje.
Pagal PLB Konstituciją PLB
valdyba šaukia Seimo sesijas,
nustato sesijų laiką ir vietą ir
parengia sesijos darbotvarkės ir
r e g u l i a m i n o projektus. PLB
valdyba keliuose savo posė
džiuose svarstė šiuos reikalus ir
p a s k i a u s i a m e posėdyje 1996
kovo 9 d. dar kartą n u t a r ė , kad
IX P L B seimas įvyks Lietuvoje.
Atsižvelgdama į visus siūlymus,
Lietuvos ekonominę bei politinę
padėtį, priimdama dėmesin pas
kiausius ekonominius ir poli
tinius pasikeitimus, rinkimines
nuotaikas, PLB valdyba nerado
kitos išeities kaip IX PLB seimą
atidėti vieneriems m e t a m s ir jį
š a u k t i 1997 metų vasaros pra
džioje — birželio pabaigoje arba
liepos pradžioje. Kadangi PLB
VHI seimo sesijoje, įvykusioje
1992 liepos 1-4 dienomis Lemon
te, J A V , PLB valdyba buvo iš
rinkta ketverių metų kadenci
jai, k u r i baigiasi šiais metais
(1996), t a i sekančio PLB IX
seimo sesijos atidėjimas į 1997
m e t u s reikalauja dabartinės
PLB valdybos, o taip pat ir
dabartinio Aštuntojo PLB seimo
kadencijos pratęsimo. Visai
panašus precedentas buvo prieš
maždaug dešimtį metų, kada
Septintasis PLB seimas turėjo
būti š a u k i a m a s 1987 metais,
tačiau dėl tuometinių svarbių
priežasčių PLB valdyba turėjo jį
nukelti į 1988 metus, taigi pra
tęsti ir Seimo, ir PLB valdybos
k e t v e r i ų m e t ų kadencijas į
penkerius metus. Tą reikalą ta
da sprendė ir balsavo tuometi
nis Šeštasis PLB seimas korespondenciniu balsavimu per
korespondencinį posėdį.
PLB VIII-jo seimo atstovai,
susipažinę su jiems atsiųsta
informacija, turės balsuoti dėl
sekančios PLB seimo sesijos
atidėjimo į 1997 metus ir taip
pat dėl dabartinio PLB seimo ir
PLB valdybos kadencijos pra
tęsimo dar vieneriems metams,
į penkerius metus. Šiuo klausi
mu bus viešas balsavimas, nes
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GREIT
PARDUODA

REALMARTII, Inc.
6602 S. PulMki Rd.
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bu§. 312-58M100
Fa*. 312-56M8B7

..Spindulio" merginos (iš kaires) Audra Lintakk-ne, Kristina Žemaityte. Monika Gydaitė ir Vikto
rija Ramonyte šoka ,,Kuskinelį"
Nuotr. Algio Mockaičio

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS
ORGANIZACINIO
KOMITETO PRANEŠIMAS
Nakvynės
Hyatt Regency O'Hare (Rosemont, IL) yra oficialus X lietu
vių tautinių šokių šventės vieš
butis. Viešbučio patalpose vyks
šventės mugė, dailės paroda ir
šventės pokylis. Iš viešbučio
kursuos autobusai į susipa
žinimo vakarą, kuris vyks liepos
5 d. 8 vai. vak. Navy Pier Grand
Ballroom ir liepos 6 d. į X lie
tuvių tautinių šokių švente
Rosemont Horizon. Viešbučio
prieangyje, liepos 3-5 d. bus
šventės informacijų stalas. Čia
bus galima įsigyti šventės lei
dinį, suteikiama įvairiopa infor
macija apie Čikagos ir apylin
kių įdomybes ir, žinoma, apie
pačią šventę bei jos renginius.
Viešbutis šventės dalyviams
ir žiūrovams parūpina nakvy
nėms k a m b a r i u s papiginta
kaina — $65.00 vienai nakčiai
už kambarį. Kambaryje gali a p
sigyventi iki 4 asmenų. Galima
kambarius užsisakyti specia
liuose, grynai šeimoms (,Fami
ly floors") skirtuose aukštuose.
Kambarius reikia užsisakyti iš
anksto (pageidautina iki birželio
1 d.), skambinant į Hyatt Re
gency O'Hare šiuo telefonu:
(708) 696-1234. Užsisakant
kambarius, reikia paminėti,
kad užsakymas yra X lietuvių
tautinių šokių šventei ir pa
teikti kredito kortelės numerį.
Seimo atstovus rinkusieji Bend
ruomenių nariai turi pilną teisę
žinoti, kaip jų rinkti atstovai
balsuoja. Kiekvienas atstovas
šiuo klausimu galės pasisakyti
taip, ne, arba susilaikyti.
Per šį korespondencinį posėdį
PLB seimo atstovai galės pasi
sakyti ir kitais rūpimais klau-

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

MAISTO SIUNTINIAI.
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.$ 3 9 . - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
alicjus,mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.
$ 9 8 . - dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai,vaistų
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,

multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
Siuskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772

Papigintom kainom kambarius
galima užsisakyti ir skambi
nant bendruoju Hyatt (800) tele
fono numeriu; tačiau šiuo nume
riu nebus priimami užsakymai
kambariams seimų aukštuose.
Šventės proga Hyatt Regency
O'Hare viešbutis papigino maši
nom pastatyti kainas — nuo
$11.50 iki $5.00 dienai.
Atskrendantys i O'Hare oro
uostą, gali pasinaudoti kursuo
jančiais Hyatt Regency O'Hare
autobusiukais.
Jaunom šeimom, atvykstan
čiom į švente su mažais vaikais
ir norint dalyvauti šventės ren
giniuose, galima pasisamdyti
aukles, kurios pagal įstatymus
yra tinkamos („licen3ed and
bonded") vaikus globoti Hyatt
Regency viešbučio patalpose. Su
šiom auklių agentūrom reikia
susitarti tiesiogiai, asmeniškai,
gerokai iš anksto (siūlome iki
birželio 1 d.): The Nanny Advantage (847-991-9970), American
Home C a r e (312-644-7300),
American Registry (312-2488100). Šios agentūros dirba kar
tu su Hyatt ypač didesniųjų su
važiavimų metu.
Hyatt Regency O'Hare vieš
butyje y r a šeši restoranai/už
kandinės; baseinas; žaidimų
kambarys; mankštos patalpos;
įvairios parduotuvėlės.

guma jos renginių yra neleng
vai visiems pasiekiami, džiau
giasi ir yra dėkingas JAV LB
Marąuette Parko apylinkės pir
mininkės Aldonos Palukaitienės iniciatyva organizuojant
žiūrovų transportaciją/pervežimą iš Čikagos ir apylinkių i ren
ginius. Autobusai kursuos iš
Marąuette Parko, Oak Lawn,
Brighton Parko ir Lemonto i
susipažinimo vakarą liepos 5 d.
ir į šokių šventę bei norintiems
vykti į pokylį (liepos 6 d.).
Autobusams reikia iš anksto
užsisakyti, įsigyti bilietėlius,
įsigyti iš m i n ė t ų t vietovių
autobusų bilietėlius galima
asmeniškai „Seklyčioje" (tom
pačiom dienom kaip ir renginių
bilietus) arba paštu (pasinau
dojant šiame dienraštyje protar
piais spausdinama anketa). In
formaciją suteiks ir A. Palukaitienė tel.: (312) 471-0811.

Šventės organizacinio komite
to narys Antanas Jarūnas koor
dinuoja žiūrovų pervežimą iš
Hyatt Regency O'Hare viešbu
čio į susipažinimo vakarą ir į šo
kių švente Rosemont Horizon.
Apsistojusiems Hyatt viešbutyje
ir norintiems pasinaudoti šia
suteikiama paslauga, prašome
užsisakyti autobusų bilietus
paštu (pasinaudojant šiame
dienraštyje protarpiais spausdi
nama anketa).
Visi bilietai, užsakyti ir ap
mokėti paštu, bus užsakytojui
persiunčiami. Visų autobusų
bilietų užsakymai bus priimami
tik iki birželio 1 d., nes reikia
įstaigoms pristatyti reikiamą
T r a n s p o r t a c i j a į šventę
kiekį autobusų.
i r renginius
Skatiname visuomenę šiom
transportacijos
paslaugom pasi
Organizacinis komitetas su
naudoti.
Ypač
susipažinimo
va
prasdamas, kad šventė ir daukaro patalpa yra sunkiai pasie
simais, pasinaudodami jiems pa kiama, mašinom statyti aikšte
siųstais pasisakymų lapais. lės toli nuo įėjimo ir kainos gan
Balsus ir pasisakymus Seimo nemažos.
atstovai t u r i grąžinti kiek
galima anksčiau, bet ne vėliau LIETUVOS MOKSLEIVIAI
1996 metų gegužės mėnesio 15
PASAULINĖJE
dienos PLB seimo prezidiumui
KONFERENCIJOJE
šiuo adresu: PLB seimas, 1059
Maplegrove Drive NW, Grand
Kauno „Rasos" ir „Aušros"
Rapids, MI 49504-3835.
gimnazijų bei Kauno rajono SarVisi gauti laiškai bus suskai gėnų vidurinės mokyklos moki
čiuoti, visi PLB VIII seimo ko- niai pirmieji Lietuvoje kom
r e s p o n d e n c i n i a m e posėdyje piuteriniais tinklais dalyvavo
dalyvaujantieji Seimo atstovai tarptautinėje jaunimo videokonbus atžymėti PLB VIII seimo ferencijoje kartu su mokiniais iš
atstovų sąraše ir gauti vokai ati Californijos, Costa Rico, Meksi
daryti, dalyvaujant ir balsus kos Jjei Indijos.
skaičiuojant JAV LB Grand
Vaikai papasakojo apie Lietu
Rapids apylinkės valdybos ir vą, pareiškė savo nuomonę bei
Kontrolės komisijos nariams. Iš pasiūlymus tema „Mokykla po
grąžintų atidarytų vokų bus 2000-ųjų". Konferenciją organi
išimti slapto balsavimo vokeliai, zuoja JAV Tarptautinio švieti
sumaišyti ir tik po to atidaryti mo tinklo projektas, o Atviros
slaptų balsų skaičiavimui. Lietuvos fondo naujų technolo
Viešo balsavimo duomenys bus gijų programa jau nuo 1995 m.
atitinkamai atžymėti prie kiek rugsėjo mėnesio suteikia gali
vieno PLB seimo atstovo pavar mybe Lietuvos mokykloms daly
dės bendrame sąraše. Gauti vauti įvairiuose šio projekto
pasisakymai bus surašyti i renginiuose. Videokonferencija
vieną bendrą lapą. Pabaigoje yra savotiškas tiltas, padedan
bus surašytas balsų skaičiavimo tis žmonėms bet kuriame pasau
protokolas ir jo rezultatai lio kampelyje apsikeisti ne tik
pranešti PLB VIII seimo atsto garsine, bet ir vaizdine infor
vams, PLB valdybai ir spaudai. macija Telekomunikacijos paP L B inf. slau>,'Hs teikia firma ..Omnitcl".

Pag*- 312-306-0307

Parduodamas „ c o n d o "
Orland Park apyl.; 7 kamb.
3 mieg., 2 auto. prijungtas
garažas. Savininkai pirko
kitą namą, norį greičiau par
duoti. Priims geriausią pa
siūlymą. Skambinti:
B e m i c a , 312-776-7100
„pager" 312-014-3427.

RE/MAX
REALTORS
(312)586-5959
(708)425-7161

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagafca
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodama namus
• Apartmentus ir žeme
»Pensininkams nuolaida

; KMJECK KALTOftl
79Z2 S. Fuuafci 14.
JttafS* «345 S. Aictef A W .

DANUTĖ MAYER '
284-1900.
Jai norit* parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danvaa Mayer~Ji pro-

MISCELLANEOUS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUOMUS PUMPUTIS

AUTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank ZapoRs ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
320Stt W M t m
Tai. (70S) 424-MS4
(312) SS1-SSS4

patarnaus. Įkainavimą* vaitui

FOR RENT
i krautuvių ir įstai
gų patalpos Htcfcory HMs Ptaza,
8 7 S t ir 88 Ave. Dėl informacijos
skambinti K. Valiui,
627-4556.

IEŠKO BUTO

Jauna iainta ieško
išsinuomoti butą.
Skambinti: tai. 312-430-7322
HELP VVANTED

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 708-969-2658.

gyventi kartu, padėti vyr. amžiaus
moteriai namų ruošoje, virti valgy
ti; 6 d. darbo, 1 d. laisva. Maistas,
butas, alga. Tel. 312-523-1311.
IEŠKO D A R B O

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
*NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Dacfcys •
Tai. 312 MS-M24

Dvi moterys Ir vyras ieško bet
kokio darbo. Skambinti:
tel. 312-737-8817.

Moteris I i Uatirvoa Ieško
Gali slaugyti ligonius, prižiūrėti vaikus
ir atlikt kt. namų ruošos darbus. Skam
binti: Elvyrai 716-231 JSM arba
Jurgitai 71S-2SS-S3S1 nuo 6 v. v.

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
DRAUGE
LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORUA. Lietu
vos gyv. trem. 1940-1941, 1944-1953 m.
sov. okup. valdžios dokumentuose, dr. Ant.
Tyla. 626 psl
ANGELAMS VEDANT, VELNIAMS PAINIOJANT.
Atsiminimai. Vytautas Voiertas. 206 psl. .
NORS NEŠVIETĖ LAIMĖJIMO VILTIS. Romanas.
Jonas Mikelinskas. 284 psl
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS. VHius
Peteraitis. 579 psl
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 1979. 35" x 25" . . . .
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. 1995. 37" x 27" . . .
MALDA LIETUVAI. Lietuvos vaizdų albumas.
Didelio formato. Juozas Polis. 175 psl. ..
KALBĖKIM LIETUVIŠKAI. Lietuvių-anglų
kalbomis. N. Mackevičienė. 88 psl
ABĖCĖLĖ. Vaikams. Dang. Kuolienė. 55 psl. .
MALDYNĖLIS. Maldaknygė jaunimui. 167 psl.
TAUTOS SUKILIMAS 1941. PU. Narutis. 403 psl.
KAZYS BIZAUSKAS! I ir II dalis. Monografijos.
Pranas Zunde
po

$17.50
$8.00
$8.00
$20.00
$20.00
$5.00
$10.00
$16.00
$5.00
$5.00
$7.50
$17.00
$6.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti, su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale
tax 8.75% nuo knygos kainos.

ŽVILGSNIS Į PAGRAŽĖJUSI „VEIDĄ"
Noriu kalbėti ne apie paprastą veidą, bet apie tokiu pavadi
nimu Lietuvoje jau nuo 1992 m.
leidžiamą žurnalą, kuris nuo šių
metų pradžios dar labiau padi
dėjo ir pagražėjo, ir jau panašus
į vakarietiškus leidinius. „Vei
d u " vadinasi savaitinis iliust
ruotas žurnalas, kuris jau be
veik prilygsta Amerikoje lei
džiamiems panašaus profilio lei
diniams „Times" ir „Newsweek", o puslapių skaičiumi
pastarąjį jau aplenkė („Veidas"
— 82 puslapiai, panašiai kaip ir
„Times", o „Nesweek" - 72
psl.). Nors amerikietiškųjų žur
nalų n u o t r a u k ų kokybė yra
kiek geresnė, tačiau spauda —
labai panaši.
V a r t a n t naujausiąjį — 1996
m. kovo 2 d. „Veidą", apima
džiaugsmas, kad Lietuvoje jau
pajėgiama leisti tokio pobūdžio
savaitraštį, kurį negėda parody
ti ir Amerikoje. Iš kuklaus žur
naliuko, kuris dar 1994 m. buvo
30 puslapių, „Veidas" išsivystė
į gana p a t r a u k l ų ir didelį leidi
nį.
„Veidas" yra labai talpus —
jame sudėta nepaprastai daug
medžiagos. Vienas dalykas —
žurnale nelabai daug skelbimų
ir jį lyginant, pvz., su „Times",
pastebi, kad pastarojo daugiau
negu ketvirtį užima skelbimai.
Ir dėl to galima stebėtis — kaip
šis leidinys gali
finansiniai
išsiversti, nes skelbimai yra
didžiausieji lėšų šaltiniai.
Štai šių metų kovo 2-8 d. nu
meryje (Nr. 9) yra skyriai:
„Vaizdai ir veidai" (nuotraukos
ir aprašymai apie pasižymėju
sius tautiečius), „Periskopas"
(pasaulio įvairenybės, iliustruo
ta nuotraukomis), „Savaitės eks
presas" (įvairios aktualijos). Yra
humoro skyrius, kuris pava
dintas ,.13 puslapis". Sekan
čiame puslapyje yra pačio vyr.
redaktoriaus — Valdo Vasiliaus
ko mintys, lyg vedamasis, pava
dintas „Pulsas". Toliau — sky
rius „Pro et Contra", kuriame
pateikiamos dvi skirtingos nuo
monės. Šiame žurnalo numery
je diskutuojamas klausimas „Ar
į mūsų parduotuves iš užsien' patenka kokybiški maisto pro
d u k t a i ? " Šešioliktas puslapis
skiriamas Temidei — tai žinios
iš baudžiamųjų bylų, pateikiami
šiurpiausi savaHės kriminali
niai įvykiai.
Skaitant toliau, jau yra ir pla
tesnio pobūdžio rašiniai. Spaus
dinamas pokalbis su Kauno
valstybinio choro meno vadovu
ir dirigentu Petru Bingeliu,
rašoma apie pirmalaikius Ispa-'
nijos r i n k i m u s (specialiai iš Is
panijos žurnalui rašo Irena
Andrejevienė), bandoma įminti
Tauro kalno mįslę (po šiuo kal
nu užtikti nežinomi įrengimai,
apie ką rašo ir nuotraukas
spausdina Laima Pangonytė).
Čia minimi dalykai užima
nepilnai pusę viso turinio, kurį
vien tik išvardinti reikėtų daug
vietos. Tačiau dar norisi pažy
mėti plačią TV programą, kuri
užima net 14 puslapių. Tačiau
ji nėra nuobodi, nes iliustruota

daugeliu spalvotų nuotraukų.
Žurnale dar yra sporto, medici
nos skyriai, gydytojo patarimai
ir kt.
Iš amerikiečių savaitiniu žur
nalų šiame žurnale išsiskiria
puslapis, kuris pavadintas „Su
stok, akimirka žavinga". Čia
talpinamos jaunavedžių nuo
traukos (telpa šešios fotografi
jos). Rašoma, kad žurnale gali
ma nemokamai pasveikinti jau
navedžius sutuoktuvių proga,
tereikia atsiųsti spalvotą nuo
trauką, kurioje įamžinta tik
sutuoktinių pora savo vestuvių
dieną vestuvine apranga.
Šį žurnalą leidžia UA bend
rovė „Veidas". Skelbiama, kad
mėnesio tiražas — 60,000 eg
zempliorių. Žurnalo adresas:
Gedimino pr. 1, 2000 Vilnius.
Vieno egzemplioriaus kaina —
3.90 Lt.
E d . Šulaitis

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m balandžio mėn 25 d

PADĖKA
A.tA.
MARCELĖ RUDAITIENĖ

Alvydo Pakarklio parodos atidarymo svečiai. Paroda atidaryta balandžio 12 d. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.
Nuotr. Jono Tamulaičio

Tautos Fondui aukojo
nuo 1994 m. sausio 1 d. iki
1996 m. kovo 31 d.
$ 3 , M S - Leonas-Kriaučeliūnas, L. ir I. ($13.331).
$3,000 Masaitis. Č., CT ($9,205).
$1,700 - Varnelis, A., Ml ($11,600).
$ 1 , M 0 - Vaičaitis, R. ir A , NY ($1,870).
$1,025 - Rašys, J. ir I., MA ($7,005).
$1,000 - Ivanauskas, S., IL ($6,750); XY ($2,000)
$ M 4 — Tumas, G . CA, ($959).
$754 — Daunys, A., FL ($2,100)
$700 — Budreika-Tender, B., MA ($4,955)
$700 — Nasvytis, J. P., CT, ($2,909).
$000 — Jankauskas, M.. NY ($3,360); Laukys. F. ir D NY
($1,155).
$550 — Bražėnas. N . NY ($1,325).
$550 — Tumas, A. ir I., CA ($2,610).
$540 — Bagdžius. J , IL ($4,910).
$500 — Giedraitis, J. ir L., NY ($35,526); Jagutis. M ir A., FL
($1,510); Pakulis, E., DE ($2,165)
$400 — Vikjalys, J. ir I., NY ($1,265).
$475 — Klivečka, J. M.. NY ($1,055).
$370 — Sakalas. A., NY ($510).
$350 — Valaitis, J. ir N . CT ($5,838)
$325 — Pačkauskas, L , Ml ($1.385).
$300 — Janušonis. V.P., Wl ($1.000).
$250 — Oičpinigaitis, J . L , NY ($,1.060); Gvildys, P. ir I., NY
($545); Juozaitis, J., FL ($310); Katinas. V. ir A., NY ($1,810); Kli
večka, G.. NY ($500); Milukas, C. ir J., CT ($2.181): Paškus. R .
IL ($1,700).
$230 — Mackevičius, A., NY ($1,200).
$225 — Brazauskas, J , CA; Januška. A. ir A , MA ($2,262);
Navickas, T , ID ($2,225)
$220 — lannace. G ir A , NY ($1,315).
$200 — Augus, V. ir M. CA ($850): Bortkevičius, J ir A , NJ
($1,850); Čižikaite, B., IL ($1,950); Dimas, S., NY ($795); Dundzila,
A., VA($875); Jakučionis, J. A., CT ($1.310); Liteika. L . NY ($235);
Razgaitis, A. V. ir R., NY ($200); Sealey, R., CA ($1,800);
Vebraitė-Gust, V., CT ($200); Vedeckas, A. ir R., NY ($984).
$105 — Pakalniškis, kun. J.. NY ($835).
$190 — Didžiulis. A. I. ir S., IL ($2,370).
$100 — Cerkeliūnas. K. ir R , NY ($430).
$175 — Naujokaitis, M. ir E . CA ($1,305).
$150 — Pumputis, A. ir J.. NY ($800); Simutis, A. ir J., NY
($772).
$155 — Daugėla. S. O , CA ($1.050).
$150 — Bimbiris, A ir V , CA ($775); Birutis, S.. NJ ($450);
Ceaser, F., CA ($762); Dunajewski A., NY ($930); Gražutis, J., IL
($300); Jankus J., CT ($150); Kolba, E., IL ($485); Maželis V., NY
($210); Narušis, B. ir R., IL ($150); Prismantas, K ir E., CA ($585);
Rasimas, P., NY($150); Rubsys, kun. A., NY ($645); Šimaitis, K.,
NY ($395); Šimkus, B., CA ($1,568); Šimonis. J. ir M . CA ($1,685);
Stankūnas. J. ir G., CT ($375); Steponis. V., NY ($430); Švitra. P.
ir I., NY ($195); Vakselis. A. ir I., NY ($990).
$140 — Kniuipys, J., CA ($200)125.
$125 — Bilėnas, J. ir D., NY ($620); Echaniz. A. ir F., NY
($225); Gruodis, P. ir J., IL ($2.135); Narutis. P. ir E.. IL ($842):
Sužiedėlis, V. ir B.. MA ($400); Vygantas. P V ir M., TX ($525).
$120 — Lietuvos Laisvės Forumas ($220)

LIETUVIS KETINA TAPTI
KOLUMBIJOS
PREZIDENTU
Kolumbijoje kilus skandalui
dėl korupcijos, manoma, kad
dabartinis prezidentas neišsilai
kys iki kadencijos pabaigos.
Sostinės Bogotos meras lietuvis
Antanas Mockus yra pareiškęs,
kad s u t i k t ų kandidatuoti į
prezidentus.
„ G a l l u p " viešosios apklausos
duomenimis didžiuosiuose Ko
lumbijos miestuose 69% gyven
tojų palankiai vertina Antaną
Mockų. Tai didžiausias visuo
m e n ė s ir politinių veikėjų
populiarumo rodiklis.
Prieš tapdamas Bogotos meru,
A n t a n a s Mockus buvo univer
siteto rektorius, jis moka beveik
dešimt kalbų, yra žymus mate
m a t i k a s ir filosofas.
(LR.04.13)

1996 m sausio 6 d ..Veido" v

$110 —Aleksa. J ir R . NY ($200). Erčius, M G.. NY ($365);
Žukauskas, V ir M., NY ($160)
$100 — Palubinskas. V.. NY ($293).
$100 — Bagdas. J., NY ($1.050); Barnet. E . NY ($150); Barto
ševičius, E., Ml ($3.300); Blažys. J . IL ($43.895); Čikagos lietuvių
medžiotojų ir žuvautojų klubas, IL ($810): Daugirdas. A. ir E.. IL
($327); Gibson, C , Ml ($1,660); Gudelis, D , FL ($100); Idzelis, S..
OH ($520); Kazlauskas, L. ir O . IL ($520); Kenter, G., CT ($840):
Kristopaitis, B., IL ($795); Lesevičius. A. G.. IL ($840): Levanas.
A., CT ($1,200); Liaukus, J. ir E.. FL ($1,790); Lukoševičius, A. J..
NY ($200); Motiejūnas. J. ir O.. AZ ($941): Muliolis. A. ir A.. OH
($880): Nekalto Prasidėjimo seserys, CT ($1,140); Nakoneczna. R.,
FL ($145); Pocius. M . IL ($755); Preikštas-Petrulis. B., FL ($1,680);
Ruigys, A. ir L., CA ($365); Sabalis. A. ir A., NY ($100); Savaitis,
J. ir I., NY ($125); Sidrys. R., IL ($825): Simonaitis, A., IL ($1,025);
Simutis, L. ir Z., IL ($600): Sirusas G S ir G.. NJ ($305): Stanelis
P. ir S., FL ($265); Šulaitis D. ir M.. NY ($235); Tamoshunas, A ,
CT ($450); Tėvai Pranciškonai, NY ($1.050); Tucci, G., CT ($100):
Tumas, L , CA ($500): Vaičiūnas. S . OH ($150): Vaitkevičius, L.,
NY ($210); Valaitis. J , IL ($170). Vigelis. E.. NJ ($1.300): Vilutis,
P., Canada ($500): Zenkus. A ir D . MA ($375).
$95 — Mjnkūnas, E., NY ($675).
$90 — Pajys. P M.. NY ($315); Rysavy. A.. NY ($820).
$85 — Bulotienė, E.. Ml ($3.635) Rimienė. B , NY ($190)
$80 — Gumbelevičius. J. ir A , OR ($800): Sidrys L. ir R., IL
($100).
$75 — Baranauskas. E. W., NY ($612); Bražėnas. V. ir E., FL
($495) Danisevičius. O.. NY ($290); Jakštys. A J.. IL ($100);
Mažeika, V. ir V.. IL($1.110); Pojunas. T. CA($100): Snukis. J ,
NY ($175); Stankaitis. A. P . ir B O . CT ($100)
$70 — Andruška. H. ir E.. NY ($577); Anonis, V. ir D., NY
($445); Botyrius. J . NY ($766): Gruzdąs. J . FL ($1.033): Gry
bauskas, V ir L.. IL ($1,100); Juška E . M . NY ($370): Valeška.
E., NY ($100)
$85 — Kiznis. J., NY ($600): Rumbaitis, M. ir J.. FL ($225);
Vaičeliūnas, K , OH ($465).
$84 — Taunys. R . CT ($500).
$80 — Alksninis, A.. FL ($85): Čampė, K., CT ($513): Garsys
V. ir A., MA ($690); Jasaitis. E.. FL ($420); Kriščiukaitis, J. ir M.,
MA ($100); Markus-Markevičius. A.. NY ($915): Matulaitienė. J . NY
($235): O'Donahue, C , Ml ($60): Rajus, R . NY ($177): Vai, V. V.
ir R., IL ($110), Vitėnas. J . MD ($100).
$58 — Petrauskas. B., N ($100).
$55 — Ambraziejus. P G , MA ($335); Pakalka. J. ir P., IN
($3,935); Raila; kun. S., NY ($150)
$50 — Ambrazaitis. K. G.. IN ($700); Arvystas, M. G., NY
($300): Bacevičius, S. ir J.. IL ($50): Baker, G. E., VA ($150);
Balčiūnas, V CT ($600): Bitėnas. D R. ir R . NY ($451); Bobelis.
A. ir D., NY ($100); Bukaveckas, T ir I.. IL ($120); Oumbra, A., Ml
($100); Giedraitis, R. ir D.. CA ($1,140); Graudis, R., NJ ($535);
Gudelis, L., C~ ($280); llgutis. A. ir R.. NY ($365); Kasauskas, J..
NJ ($365); Kleiva, V., FL ($1,500): Končius, J ir G.. IL ($110):
Kregždienė, V . AR ($120): Kronkaitis. J.. VA ($200); Kuodis, B..
MA ($1,700); Laskauskas. K. ir V . MD ($450); Leonas, G., NH
($3,402); Lileika. V. ir G., CT ($245): Matulaitis. A., NY ($785);
Miklas. H. ir R , NY ($95); Modestas. G . FL ($575); Naujokaitis,
J., CA ($2,220): Petrikas. J . FL ($690); Račius. J . AZ ($1,082):
Raulinaitis. Z ir M., NJ ($100): Remėza. E. ir V . NY ($380):
Remėza, S. ir M., N Y ($320): Repšienė. A . IL ($4.075): Rimkūnas.
J., FL ($2,055' Sergautis. B. ir O . Canada ($605); Siemaška, L..
GA ($115); Simanavičius. L . NY ($205): Slavinskas. D.. NJ ($50):
Stapulionis, J . CT ($320); Sutkus. A.. IL ($450); Tauras, V.. IL
($1.055); Toffler. H., FL ($50); Vadopalas, J., IL ($810): Valiukas.
V. ir S.. CT ($175); Veston. A. ir E , FL ($50): Vitkus, V., NY ($525);
Vytuvis. A. ir J.. NY ($305): VVarkala, A., NY ($350).
$45 — Di'žys. G., NY ($305): Dubauskas. P., NY ($475): Jurys.
Z. ir Z.. NY ($440): Laucis. A . IL ($239): Mačionis, A. ir L, FL
($4,490); Meiliūnas. G., NY ($530), Petrikas. M . FL ($145); Žemai
taitis. G. ir I.. CT ($190).
$40 — Ambrizas, J . . IL ($1.000); Anglijos lietuvių klubas, IL
($3,340): Bork G. ir R.. NY ($50); Dragunevičius. V. G., NY ($70);
Elskus. A , NY ($100): Graudienė. K . NJ ($490): Hasselberg. J.,
NY ($185) Joksas I. ir V.. FL ($415); Krasauskas, kun. R.. CT ($400).
Mikšys. P. ir J. MA ($450); Nenorias. K ir I MA ($475): Pranskevičius, S . IL ($355).
$35 — Bagdžiūnas. A. B . NY ($120): Bubiys. A. ir B . Ml
($275), Kildiš'us, A., NY ($65); Miklas. K . NY ($100); Miklius, B .
FL ($370); Misauskas. T . Ml ($1.330)
$30 — Banaitis. I.. NY ($725). Bitenas. H. ir G.. NJ ($720):
Grajauskas. V J . NY ($90); Janušonis. G NY ($270); Klimkaitis.
A , Ml ($510): Levanas. S . CT ($750): Mackevičius. A ir E.. OH
($165); Paliulis, J., CT ($335): Paronis. Z . NY ($250); Paškoms.
A. ir S., IL ($500); Ruzgas. A.. NY ($110). Stadalninkas. L V . CA
($435); Varnas, A. J.. FL ($270): Žukas. A , NY ($148)
$2$ — Jančauskas. P ir S.. FL ($100)
$28 — Tamšauskas, J ir P . CT ($5.935).
$25 — ALRK Moterų sąjungos 20-ta kuopa. IL ($240): ALT
Rockfordo skyrius, IL ($75); Apeikis V . CA ($263); Aušros Vartų
parapija. NY ($25); Baltakis, OFM. Vysk P . NY ($325): Bartkus.
J . Ml ($2.305;. Bliudnikas. E ir T . MA ($305): Brasunas. A . M ( ) j
($45); Brizgys B. ir O.. Ml ($590); Cukuras. kun V , CT ($120); Degesys. D. <r R FL ($505): Dembauskas T S . NJ ($25). Devenis.
K . MA ($415) Gedminas V . NY ($60); Gintautas. V ir I NY ($60):
Gludą. M . NY ($75); Jantckas. J ir M , CA ($200). Jankus. I . NY
($75); Karaška. M.. VA ($850). Karosas, P . Ml ($2.555); Kašūba.
A . FL ($535). Klapouchy. R.J., VA ($50); Laucevičius. J . NY ($205):
L-skus. B ir A FL ($150): Mačmlaitis. A NY ($125). Mažeika. A .

Aprūpinta Šv Sakramentais ir apsupta artimųjų, iškelia
vo pas savo Kūrėja 1996 m. kovo 23 d., sulaukus; daugiau kaip
90 metų amžiaus. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Čikagoje, šalia vyro a.a. dr. Zigmo Rudaičio, mirusio prieš 20
metų.
Nuoširdžiai dėkojame Švč. M Marijos Gimimo parapijos
klebonui kun. Jonui Kuzinskui u i maldas koplyčioje, u i gilų
ir prasmingą pamokslą šv Mišių metu bei už palydėjimą ir
maldas kapinėse. Ačiū sol. Danai Stankaitytei u i nuostabias
giesmes ir muz. Ričardui Šokui už vargonų palydą.
Didelė padėka Lietuvos Dukterų draugijai ir jos pirmimn
kei Marijai Noreikienei bei Nekalto Prasidėjimo seselių
rėmėjų atstovei Julijai Smilgienei už atsisveikinimo žodžius
ir maldas. Mūsų gili padėka Marijos Taikos Karalienes
sambūrio narėms už rožinio maldą, kurią velionė ypatingai
mėgo. Taipogi, dėkojame šeimos atsisveikinimo su velione
metu šiltus ir jautrius žodžius tarusiems Danutei Šlenienei
ir Jonui Žebrauskui
Dėkojame visiems atsilankiusiems j koplyčia ir išreiš
kusiems užuojautą žodžiu, laiškuose ir spaudoj, u i gausias šv.
Mišias ir aukas labdarai bei u i palydėjimą velionės j Amži
nojo Poilsio vietą.
Ypatinga padėka priklauso mūsų giminaitei, veliones
krikšto dukrai ir slaugytojai Giedrei Rudzinskienei.
Ačiū yisiems vaikaičiams, nešusiems a.a. Motinėles
karstą.
Su prisikėlimo Amžinybėje vilties džiaugsmu ir atsi
skyrimo valandos liūdesiu, liekame visiems dėkingi.
Duktė Genovaitė ir Vytautas Kulikauskai, s ū n u s Teo
doras ir Ritonė Rudaičiai, duktė Raminta ir Algirdas
Marchertai.

Brangiam Broliui

A.tA.
gyd. KAZIUI PEMKUI
mirus, jo seserį REGINĄ ir jos vyrą adv. ALGIRDĄ
OŠTI, visus gimines ir a r t i m u o s i u s nuoširdžiai
užjaučiame.
Dr. Aldona

ir Jurgis

Gravrogkai

A.tA.
POVILUI KĘSTUČIUI DIRKIUI
mirus, jo motinai BRONEI R U S T E I K I E N E I , daugelį
metų dirbusiai J A V LB Brighton P a r k o a p y l i n k ė s
valdyboje, reiškiame gilią užuojautą.
JA V LB Brighton

Parko

valdyba

NY ($123); Melinis, R. R.. NJ ($25); Noreika. L ir M . FL ($755):
Novak, J.. VA ($45); OŠIapas. A. ir E., CT ($710): Pažemėnas. J
ir E., NY ($110): Pažiūra, A., CA ($2,030); Plečkaitis, V. ir G., OH
($100); Povilaitis. A . NY ($220): Ratas. Z . NY ($630): Ražauskas.
K. ir R.. Ml ($1,175); Rutelionis. V., FL ($675); Rygelis. J. i r A . C T
($100); Sapetka. K. ir H.. CT ($2.825); Šetikas. R . NY ($25), Shalins.
M., NY ($1,150); Šmulkštys, L , IL ($2,255); Staškus. V.. Ml ($2.525);
Švarcas, P., CA ($1.085); Švelnis. I.. MA ($261); Trimakas. D.. OH
($140); Vaičius, K ir B.. FL ($1,060): Vaitkus. M . MD ($450)
Valaitis, G., NY ($335); Vanakojis, D . IL ($170). Veprus, G, KS
($215); Vyžas, B., NJ ($360); Žukas, J. ir E , NY ($205)
$20 —Ambrozaitis, J . , CT ($115); Augustinas. V FL($185).
Aušra, J.. FL ($20); Aušrota, S.. CA ($267): Bagdonas. A. P.. I ($60);
Bakutis, S. ir E., FL ($670); Balsys. A., NY ($775): Banaitis. D . NY
($295); Biknevičius. G. ir V.. FL ($20): Blaževičius A <r B DE
($405); Butkevičius, B. ir J . . CT($40): Daidynas. E . NY ($61); Dun
dulis, A., IL($225); Gudelis. R.. NJ ($20). Harmon. D C . VA ($400):
Harris, B., MA ($50); Jonaitis, I. M., OH ($237): Jonelis. P ir O
IL ($130); Juškevičius. Z , IL ($445); Karnius. A. ir A ($65): Kerbelis, V. ir A.. FL($20); Kiznienė, V.. IL($130): Kochanauskas. D ir
V., IL ($20): Kukučionis. A.. II ($170); Liepinaitis. A . NY ($120)
Mačys, V, S.. FL($100); Micheievičius, P. ir O., FL ($270); Mikaila.
J. ir R., FL ($575); Mockus, N., CA ($410): Molynas. M. ir G . NY
($105); Monkus. M., IL ($310); Nainys. E.. OH ($105) Paliulis. K
ir A.. CT ($185); Peseckas. J. ir V.. IN ($20); Rajeckas. G.. NY
($205): Renkus, M M . CA ($53): Rugienis, A ir L IL ($20).
Rutkauskas. K.. IL ($65): Šidlauskas. R . NY ($65). T >kuisis. S . IL
($80); Trojanas. J , NY ($225); Uzas, D., NY ($145). Vaičiulis. V .
NY ($225); Vainius. J.. NY ($180); Vasiliauskas-VVesey. A NY ($20).
Venckus, S. ir O , MA ($315): Venclauskaitė. D . CT ($1,19St: Vilkas.
E. ir I . CA ($691); Visockis. Z . IL ($6.030). Volskis. M ir J NY<$20)
$19 — Kuchynskas. S., NY ($106)
$15 — Gobis, P. ir G.. Ml ($159). Jankauskas. A. ir V.. NY
($210); Kriščiūnas. M . Ml ($470): Malis A A . WV i$2O0). Pet
ravičius, V . CT ($30); Sukauskas, A ir B.. Ml ($972): VValaska. J
Rl ($77); Zaparackas, A. ir Y . Ml ($120)
$10— Alyta, J ,NY($10). Arlickas A NY($50): Ąžuolas. P .
NY ($185): Bakšys. J . FL ($160). Banaitis. B ir B MA ($165) Bar
zowskas. E D ($20); Belickas. J NY. ($560): B e l s i s NY ($10)
Bielskis. J . IL ($35): Bigelis. R , IL ($205). Blaža'tis. B . N Y i$95)
Brakas, M R . NY ($49); Gabalis. C . NY ($10). Girnius. B Ml ($20)
Gudečauskas. A . Rl ($45); Jonušis. R., NY ($30): Jurgė'a R ir
A.. NY ($30): Kazemekaitis. V . Wl ($160): Keniaušis. A . CT ($425).
Kisielius. J . CT ($55): Kizlauskas. K ir L Ml ($120). Kond-ata*
R., NY($130): Kvedaras. M , IL($420); būdžius I CT ($20) Lucas.
M., NY($40). Maldutis. A . NY($10). Malko. A FL ($301 Mart.nkus
J . IL ($30). Mazilis. S . NY ($20) NoM R FL ($10). Numgaudas
V.. IL($40): Plechavičius. S . NY ($230): Puškonute. A OH <$210>
Ruokis. V , NY ($10); Šatraitis. E . FL ($1.200). Skryzmski. C . Ml
($30): Statkus. J . MA ($45): Vainius. K.. NY ($160). Valodka. R
ir D., FL ($100)
$ 6 - Rimkus. P . IL($11)
$5 _ Alekna. J , NY ($15). Barauskas O NY i$55). Butkus.
A., CA ($160): Gedgaudienė E CA($170) Stankus-Fomer M CT
($45)
Nuoširdžiai dėkojam* vUUms aukoto|ams

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1996 m. balandžio mėn 25 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ARIJŲ POPIETĖ
LIETUVIŲ D A I L Ė S
MUZIEJUJE

Kauno muzikinio t e a t r o so
listė Birutė Sodaitytė giedos ir
violončelistas Bernardas Krevnevičius gros šv. Mišių metu šį
sekmadienį, 10 vai. r. Jėzuitų
koplyčioje.

Vis dažniau šio muziejaus kul
tūriniams pasirodymams skirto
Šeštadienį, b a l a n d ž i o 27 d., je salėje suruošiamos muzikos
PAREIŠKIMAS
nuo 8:30 vai. r. iki 12 vai. bei literatūrinės popietės. Čia
Savo t a r p e t u r i m e gabių ir
Amerikos Lietuvių tautinė vidurdienį. 100 jaunuolių iš vasario 11d. apie pusantro šim pasiaukojančių tautinių šokių
sąjunga, viena pagrindinių or Lourdes, St. Rita, Maria aukš to muzikos mylėtojų klausėsi so mokytojų. Kiekvienas jų savaip
ganizacijų, sudarančių Ameri tesniųjų mokyklų ir Švč. M. Ma listės Genovaitės Bigenytės at garsina mūsų liaudies meną,
kos Lietuvių Tarybą iALTą>. rijos Gimimo parapijos pradžios liekamų operų arijų. Girdėjome puoselėja tautinį lietuvišką
kategoriškai atsiriboja nuo mokyklos susirinks į „Lithua- arijas iš J. Karnavičiaus „Gra šokį. Maloniai prašome atvykti
ALTo vicepirmininko Vytauto nian Plaza" gatvę ir Marąuette žinos", K. V. Banaičio „Jūratės į „Grandies" tautinių šokių an
Jokūbaičio padarytų pareiški Parko apylinkę, pasiruošę ap ir Kastyčio". G. Verdi „La Tra samblio rengiamą pobūvį ir pra
mų š.m. kovo 26 d. pokalbyje su valyti ją nuo šiukšlių, kurios viata", „Kaukių baliaus", „Tru leisti vakarą su grandiečiais bei
Lietuvos Respublikos premjeru per žiemą susirinko. Jie daly badūro" ir „Likimo galios", V. jų bičiuliais. Pobūvis bus balan
Mindaugu Stankevičium ir po vauja aštuntoje Čikagos miesto Bellini „Normos", „Puritonų", džio 27 d., 6 vai. vak., Pasaulio
to surengtoje Vyriausybės rū „Clean and Green" programoje. A. Ponchielli „La Gioconda".
lietuvių centre. Lemonte.
muose spaudos konferencijoje. Marąuette Parko apylinkės sva
Visos arijos pasižymi savo su
R ū t a Šakienė, Los Angeles
rinimą suorganizavo „Catholic dėtingumu bei interpretaciniu
Besisvečiuojant Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, vieną sekmadienio popietv- K kairės: Adolfas
A m e r i k o s Lietuvių t a u t i n ė s
Youth Serving Others" organi grožiu; kiekvienos arijos per Tautinės sąjungos skyriaus pir
Ruibys,
dr. Edmundas ir Milda Lenkauskai iš Cincinnati, OH, bei dr. Alicija Ruibienė.
sąjungos V a l d y b a
zacija, globojama Šv. Kryžiaus sonažas solistės buvo raiškiai mininkė, viešėdama Čikagoje,
Nuotr. Vytauto Jaonevičiaus
ligonines ir kitų institucijų. atkurtas. Jos balsinė apimtis ir š.m. balandžio 23 d. susitiko su
J o n a s S t a n k u s , gyv. Ever- Maloniai kviečiami prisidėti
Ginta Čapkauskienė, Vytautas
LIETUVIŲ OPEROS
Tautinės sąjungos pirm. dr.
green Park. IL.. atsiuntė „Drau prie šio projekto ir kiti jaunuo jėga, taip pat ir jos tembro gro Leonu Kriaučeliūnu bei Tary
Paulionis, Arvydas Markaus
SUKAKTUVINIS POKYLIS
gui 100 dol. auką. Esame nuo liai. Savanoriai renkasi prie Šv. žis jaudino koncerto klausyto bos nariais inž. Eugenijum
kas, A. Ragauskaitė, Irena Mil
širdžiai dėkingi už paramą ir Kryžiaus ligoninės šeštadienį, jus, ne vienam jis priminė gar Bartkum ir Teodoru Blinstrubu
Kasmet po premjeros Lietuvių 10 metų. Sukaktuvininkų pa kevičiūtė, Ramutė Šumuliaussiosios Maria Callas įsimintą
palankumą vieninteliam lietu 8:30 vai. r. Jeigu kurie vyresnio
ir turėjo pasitarimą Tautinės opera sukviečia solistus, meni vardes perskaitė Operos valdy kaitė.
sodrų balso tembrą.
viškam dienraščiui užsienyje.
Pokyliui pirmininkaujanti Jo
amžiaus apylinkės gyventojai
Naujasis muziejaus fortepijo sąjungos reikalais. Lydima ninkus, choro narius ir svečius, bos sekretorė Dalia Stankainė
Bobinienė pristatė prie gar
lietuviai norėtų, kad jaunuoliai
tienė,
o
simbolines
dovanas
vienu
ar
kitu
būdu
prisidėjusius
Tautinės sąjungos Čikagos sky
Švč. Mergelės Marijos Gi savanoriai padėtų apsitvarkyti nas puikiai „dainavo" solistei riaus pirm. Matildos Marcinkie prie sėkmingo operos pasta jiems įteikė valdybos pirmi- bės stalo sėdėjusius svečius, o
akompanavusio maestro Alvydo
m i m o parapijoje 10:30 šv. Mišių jų namų aplinką, gali paskam
taip pat ji pakvietė atsistoti
Vasaičio pirštų liečiamas, subti nės, apsilankė ir „Draugo" tymo, p a b e n d r a u t i ir pasi r.'-iikas Vytautas Kadžius. Tuo
metu ši sekmadienį, balandžio binti J. Bagdžiui tel. 434-3713
visus salėje esančius, buvusius
pačiu
metu
buvo
pristatytas
ir
džiaugti
užbaigto
darbo
vaisiais.
redakcijoje.
liai ir tiksliai ją lydėjo. Buvo
ir esamus Lietuvių operos solis
28 d., giedos solistas Virgilijus prieš šeštadienį.
pagerbtas
vienintelis
Lietuvių
Šiais
metais
kompozitoriaus
ryškiai jaučiamas abiejų meni
tus, solistes, meno vadovus,
Noreika. Parapijos klebonas
operos
narys
Petras
Čelkis,
Kazio
V.
Banaičio
operos
„Jū
Dailininkė A d a Sutkuvie ninkų susigrojimas, bendri in
kun. J. Kuzinskas nuoširdžiai
ratė ir Kastytis" p a s t a t y m a s chore dainuojantis jau 40 metų, chorvedžius, dailininkus, choris
terpretaciniai siekiai.
kviečia lietuviškąją visuomenę n ė , Homevvood, IL., ne vieną
buvo atžymėtas iškiliau negu nuo pat Lietuvių operos įsistei- tus ir visus su Lietuvių operos
Genovaitė Bigenytė baigė
veikla susietus asmenis. Atsi
Mišiose dalyvauti ir kartu kartą yra padėjusi „Draugo"
paprastai, nes tai k a r t u buvo ir gimo, 1956 metais.
Juozo Gruodžio Aukštesniąją
pasiklausyti sielą džiuginančių laikraščiui savo dosniomis
40-ties metų Lietuvių operos
Prieš valgant, maldą sukal stojo bent pusė salės, o gal ir
muzikos mokyklą Kaune, Gedi
g i e s m ė s garsų, a t l i e k a m ų aukomis. Dabar, siųsdama jo
veiklos paminėjimas.
bėti Jonė Bobinienė pakvietė daugiau Jiems buvo nuoširdžiai
mino Smito vokalinę klase. Po
visų susirinkusiųjų paplota.
m u m s visiems žinomo solisto iš prenumeratos mokestį, vėl
Didžioji Jaunimo centro salė kun. Juozą Vaišnį, SJ. Po pui
pridėjo 100 dol. Esame nuošir toji studijas tęsė Vilniaus Vals
Lietuvos.
Paskutiniam žodžiui pirmi
prisirinko pilnutėlė šventiškai kios vakarienės ir gausios atgai
tybinėje konservatorijoje, sėk
ninkaujanti pakvietė Lietuvių
x Operečių k o n c e r t ą gir džiai dėkingi už pagalbą.
vos,
skambėjo
sveikinimai.
Pir
nusiteikusių veidų, kurių tarpe
mingai baigdama jas kaip ope
operos valdybos pirmininką Vy
dėsime šį sekmadienį, balan
buvo
nemažai ir tų, kurie anks mas Lietuvių operą pasveikino
ros
solistė
ir
klasikinės
muzikos
Viktorija Adomaitienė, Wistautą Radžiu. Valdybos pirmi
džio 28 d., 3 vai. p.p. Maria mo
Lietuvos
Generalinis
garbės
čiau yra prisidėję prie Lietuvių
atlikėja. Ji debiutavo Wagnerio
ninkas peržvelgė Lietuvių ope
kyklos salėje. Dainuos Kauno consin Delis, WI„ prie „Draugo" operoje „Tannhauser", atlikda
konsulas
Čikagoje
Vaclovas
operos muzikinės veiklos palai
ros nueitą kelią nuo jos įstei
valstybinio muzikinio teatro prenumeratos vėl pridėjo 105 ma joje Veneros rolę. Pastaruo
Kleiza.
Jis
taip
pat
paprašė
kymo ir jų keliai y r a sutapę su
gimo 1956 metais. Per tą laiką
dainininkai, šoks baleto šokėjos, dol Ši auka yra paguodos žodis, ju metu solistė savo balsą lavina
salėje
esančius
atsistoti
ir
susi
Lietuvių operos praeitim.
gros Kauno simfoninis orkest teikiantis daugiau pasiryžimo, pas žinomą balso pedagogą Thokaupimo minute pagerbti Bos į sceną buvo „atvestos" 32
Pokylį atidarė valdybos operos nijoje žuvusi leitenantą Nor- operos su 110 spektaklių. Kai
ras, dainuos sol. Virgilijus No leidžiant vienintelį lietuvių mas S. Wickmann. Jo žodžiais:
vicepirmininkė Jonė Bobinienė, m u n d ą V a l t e r į , t a r n a v u s į kurios operos buvo kartotos, bet
r e i k a ir Lietuvių Operos choras. dienraštį užsienyje. Nuoširdus „Genovaitė Bigenytė turi vieną
pasveikindama svečius ir pa NATO taikos palaikymo dali naujuose pastatymuose. Jis
Diriguos maestro J u l i u s Ge ačiū.
nuostabiausių balsų, kuriuos
pabrėžė, kad neįmanoma yra
dėkodama visiems, kurių pa nyje.
n i u š a s . Bilietai gaunami „Sek
Ruošiami lietuviškų b l y n ų man teko lavinti, iš tikrųjų —
stangų dėka Lietuvių opera
lyčioje"', o koncerto dieną nuo pusryčiai — tai jau paskutiniai net ir girdėti. Ji taip pat pasi-'
Lietuvių operą sveikindamas, suminėti visų asmenų, kurie
šiandien užvertė savo 40-ies PLB pirmininkas Bronius Nai yra prisidėję prie Lietuvių
1:30 vai. p.p. prie įėjimo į salę. iki ateinančio rudens, tad visuo žymi ir aukščiausio lygio muzi
metų veiklos lapą ir optimistiš nys prisiminė prieš daugelį operos veiklos per 40 metų. Jis
Dalyvaukime paskutiniame šio menė, praeityje parodžiusi daug kalumu".
Laima Andrikienė
kai žvelgia į 41 jį. Į salės priekį metų, dar prieš operų pradžią reiškė gilią padėką „atliku
sezono koncerte, kurį rengia dėmesio šiems pusryčiams, nes
Klausytojus maloniai nuteikė
ji
pakvietė Operos choro n a r i u s puikius Čikagos Vyrų choro siems mūsų mažai tautai kultū
Dr.
L
a
i
m
a
A
n
d
r
i
k
i
e
n
ė
,
Lie
jų pelnas skiriamas lietuviškos j a u n a koncerto programos pramūsų Opera!
Algirdą
Putrių, išdainavusi 25 koncertus. Pasveikino jis ir 33 rinę pareigą, parodant saviems
tuvos
Seimo
narė,
Tėvynės
(sk) parapijos naudai, prašoma at
nešinėtoja Rima Žukauskaitė, sąjungos/Lietuvės konservato metus; Nataliją ir V y t a u t ą
metus Lietuvių operai pirminin ir svetimiesiems, kad mūsų
x Šv. P r a n c i š k a u s seselių silankyti šį sekmadienį, balan gražia tartimi lietuviškai ir
Aukštuolius, Adą Enziną ir Li k a u j a n t į V y t a u t ą Radžiu. tauta yra kultūringa ir verta
rių
valdybos
Tarptautinių
ryšių
vienuolių rėmėjai rengia metinį džio 28 d., po 8,9:15 ir 10:30 vai. angliškai apibūdinusi arijų
komiteto pirm., kalbės Pasaulio diją Rasutienę, išdainavusius po Valdas Adamkus sveikino Lie laisvės". Pirmininkas pasi
pokylį su programa šį sekmadie šv. Mišių Švč. M. Marijos Gimi turinius.
lietuvių centre, Lemonte, gegu
tuvių operą ir svečius talkinin džiaugė kultūriniais bendradar
nį, b a l a n d ž i o 28 d. 3:30 vai. mo parapijoje. Jeigu ateisite pir
Šis solistės rečitalis — neeili žės 5 d., tuoj po šv. Mišių
x
Motinos
d
i
e
n
o
s
k
o
n
c
e
r
t
ą
kus iš Lietuvos, nuoširdžiu biavimo vaisiais su Kauno Vals
p . p . Šauliu namuose, 2417 W. mą kartą — tokie svečiai ypač nis įvykis mūsų lietuviškame
Palaimintojo Jurgio Matulaičio „Pavasario balsai" atliks daini b e n d r a d a r b i a v i m u padedan tybinio muzikinio teatro dar
43 St. Rėmėjų pirm. Sabina Ru- laukiami — pusryčiai yra para muzikiniame pasaulyje. Džiugu,
misijoje (maždaug 12 vai.). Su ninkė N e r i j a L i n k e v i č i ū t ė tiems atversti naują lietuvių buotojais, išreiškė jiems gilią pa
čaitė Henson visus maloniai pijos mokyklos salėje. Lau kad jame sužiba ir nauji talen
dėką, ypač Kauno teatro vado
sitikimą su dr. Andrikiene K a s p a r i e n ė ir pianistas R o  kultūros lapą išeivijoje.
kviečia atsilankyti.
kiame!
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Visuomenė
maloniai
kviečiama
ka Lietuvių dailės muziejui ir jo
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nios praeities akimirkos, kurios
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x TRASSPAK
praneša:
Juozas Končius
x A m e r i k o s Lietuvių inži
A. V. ir S. J .
„Praeitais metais Lietuvoje nierių i r a r c h i t e k t ų sąjungos,
x R a s o s Sutkutės tapybos
įvyko 4,144 eismo nelaimes Jų Chicagos skyriaus pavasario
x NAMAMS P I R K T I PA
darbų parodos atidarymas ba
metu žuvo 671 žmogus, 4.509 golfo varžybos įvyksta š.m. ba SKOLOS duodamos mažais mė
landžio 26 d., penktadienį, 7
buvo sužeisti' P i n i g a i , siun landžio 28 d., sekmadienį. Palos nesiniais įmokėjimais ir priei
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jau
tiniai ir k o m e r c i n ė s siuntos j Country Club golfo aikštėje. namais nuošimčiais. Kreipkitės
nimo centre. Paroda tesis iki
Lietuvą. Maisto siuntiniai. Pradžia 9 vai. ryto. Registruo į M u t u a l F e d e r a l Savings,
gegužės 9 d. Rengia Amerikos
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., tis pas J . B a r į , t e l . 708- 2212 West C e r m a k Road. Tel.
Dalyvių dalis Amerikon Lietuviu Prekybos rūmų susirinkime, įvykusiame balandžio 15 d Balzeko
Lietuvių meno d r a u g i j a .
Chicago. IL, tel. 312-436-7772. 790-1399.
(312) 847-7747.
Lietuvių kultūros muziejaus patalpose.
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