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Baltijos jūros šalių premjerai
sutarė dėl konkrečių darbų

Lietuva, Tarptautinis
Valiutos Fondas ir Pasaulio
Bankas kol kas nesusitarė
Vilnius, gegužės 7 d. (AGEP)
— Antradieni darbą Lietuvoje
baigė Tarptautinio Valiutos Fon
do misija, o gegužės 10 d. iš
Vilniaus išvyks ir Pasaulio
Banko ekspertai. Svarbiausios
diskusijų temos buvo bankų per
tvarkymas, žemės ūkio produk
tų importo muitų n)n»mimas bei
energetikos kainų didinimas.
Kaip pranešė ministras pir
mininkas Mindaugas Stankevi
čius spaudos konferencijoje ant
radieni, Lietuvos vyriausybė,
Tarptautinis Valiutos Fondas
(TVF) ir Pasaulio Bankas galu
tinai nesutarė dėl svarbiausių
ginčijamų klausimų. Suderinus
pozicijas, oficialūs Lietuvos
vyriausybės pasiūlymai tarp
tautinėms finansų institucijoms
bus pateikti iki birželio 1 dienos.
Ministras pirmininkas žurna
listams sakė, jog susitarta kol
kas įšaldyti importo muitus, o
, j ų mažinimo terminus nukelti
kuo toliau". Anot M. Stankevi
čiaus, „Mes suinteresuoti ginti
savo žemės ūkį". TVF reikalau
ja iki šių metų rugsėjo mėnesio
pagrindinių žemės ūkio produk
tų importo muitų tarifus suma
žinti iki 20%, o kitų metų rug
sėjį — iki 10%.
Be to, TVF reikalauja jau bir
želio mėnesį smarkiai padidin
ti šilumos energijos kainą var
totojams, tačiau Lietuvos vy
riausybė siūlo kainas didinti ne
anksčiau, kaip nuo naujojo šil
dymo sezono pradžios.
Premjeras M. Stankevičius sa
ko, jog vyriausybė artimiausiu
metu neketina svarstyti šilumos
energijos tarifų didinimo ir šį
klausimą galbūt svarstys tik va
sarą. , .Naujų tarifų įvedimo ter

Lietuvos premjeras, be to, pa
reiškė, jog sprendimus dėl ban
kų vyriausybė turės priimti
labai ryžtingai. Jis mano, kad
galbūt bankus sujungti reikėjo
iš karto, metų pradžioje, nes
„dabar kuo toliau, tuo daugiau
problemų".

Kaune veikiančio Socialiniu Inovacini Fondo Įjarr*- :ire balandžio 29 d buvo priimta JAV am
basadoriaus Lietuvoje žmona Eilėn Svvihart (kairėje k ori ta dieną dalyvavo Kauno savivaldybėje
vykusiame fondo posėdyje. Keturis garbės ir 11 tik r u nariu turintis fondas Kaune surengė 16
kompiuterininkų kursu, kuriuos baigė 135 moterys !š jų 3 0 ^ gavo naują specialybę atitinkanti
darbą. Didelę paramą fondui teikia Olandijos vyriausybė ir atskiri rėmėjai. E. Swihart pažadėjo,
kad JAV finansuos dviejų fondo darbuotojų stažuotę Amerikoje. Fondui paramą pažadėjo ir Kauno
vicemerė Vincė Vaidevute Margevičienė ir Kauno apskrities atstovas Donatas Endziulis.
Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje*'

Sausio mėnesį kartu su Pa
saulio Banku paruošta bankų
pertvarkymo programa numatė,
kad Litimpeks bankas, Lietuvos
Akcinis Inovacinis Bankas ir
Vakarų Bankas būtų nacionali
zuoti ir kad iki liepos 1 d. jie
Vilnius, gegužės 8 d. (Elta) — ' su Tarptautiniu Va įutos Fondu
būtų sujungti į vieną Jungtinį
Banką. Pasaulio Bankas tokiu Vyriausybės Informacijos cent prieštarauja Lietuvos Konsti
atveju žadėjo suteikti 50 mi ras išplatino ministro pirminin tucijai, atsiliepė ir finansų
ko Mindaugo Stankevičiaus ko ministras Algimantas Križilijonų dolerių paramą.
mentarą dėl antradienio televi nauskas. Radijo laidoje jis teigė,
Nepaisant to, kad TVF ir PB
zijos informacinėje programoje kad tokia neteisinga infor
misijos išvyksta be konkrečių
„Panorama" paskelbtų teiginių, macija atneš daugiau žalos negu
rezultatų, M. Stankevičius tei
kad Lietuvos vyriausybės pasi ekonomikos klaidos.
gia, jog abi pusės „yra arti viena
rašytas ekonominės veiklos me
Anot jo, memorandumas nėra
kitos". Jis nemano, kad Lietu
morandumas su Tarptautiniu joks valstybės turtinis įsipa
vos ir šių finansinių institucijų
Valiutos Fondu „prieštarauja reigojimas ar paskolos sutartis.
bendradarbiavimas gali nutrūk
Lietuvos Respublikos Konsti Tai tik nuoroda, kokia kryptimi
ti.
tucijai". Šį pateiktą klausimą eis Lietuvos ekonomija.
televizijos korespondentė paver
Apie Tarptautinio Valiutos
tė ir atsakymu, sakoma M. Fondo ir Pasaulio Banko misi
Stankevičiaus komentare.
Lietuvos vyriausybė, kaip ir
Pirmadienio spaudos konfe kitos mūsų šalies institucijos,
rencijoje R. Ozolas informavo jau ne vienerius metus labai
apie šį reikalavimą, kurį laiko sėkmingai bendradarbiauja su
„savo antruoju pradėto pasi Tarptautiniu Valiutos Fondu
priešinimo valstybės ir žmonių (TVF), pažymima komentare.
Vilnius, gegužės 8 d. (AGEP)
alinimui veiksmų". Pranešime Todėl galėjome paspartinti — Valdymo reformų ir savival
spaudai Seimo narys teigia, kad kelių labai svarbių problemų dybių reikalų ministerijos sek
,,jo pateiktoje medžiagoje sprendimus, pagaliau ir visą retorius Julius Jurginis teigia,
nurodomi konkretūs sąskaitų šalies ekonomikos plėtrą. „Tais kad Lietuvos Lenkų Rinkimų
numeriai pervedimuose dalyva santykiais esame patenkinti ir Akcija (LLRA) „klaidina lenkų
vusiuose bankuose, taip pat dabar", pabrėžia ministras pir tautybės Lietuvos piliečius, ban
mininkas, pažymėdamas, kad
pinigų sumos".
dydama prieš rinkimus pateikti
labai produktyvus buvo ir pa
Ozolas atsisakė komentuoti šį
save kaip tautinės mažumos už
starosios TVF misijos vizitas į
tarėją". Trečiadienį spaudos
savo pareiškimą, sakydamas,
Lietuvą.
konferencijoje Seime jis paneigė
kad „žodis priklauso prokura
Paneigdamas teiginį, jog šios organizacijos kaltinimus dėl
tūrai, kaip ji nuspręs, taip ir
bus". Tačiau prokuratūros bendradarbiavimas su didžiau esą lenkų tautine;- mažumos tei
sprendimai iki šiol jo nepaten sia tarptautine ekonomine orga sių apribojimų, įteisinant Vil
kino, nes jis mato „labai aiškių nizacija gali kenkti Lietuvai, niaus miesto ir rajono teritorijų
vertintinų faktų nevertinimą". ministras pirmininkas atkreipė administracines ribas.
dėmesį, jog l e n g v a b ū d i š k i
Tokie kaltinimai, pasak J.
pareiškimai ta tema gali rimtai
Jurginio, išdėstyti LLRA kreipi
pakenkti santykiams, kurių
mesi į Lietuvos ir Lenkijos pre
tvirtumo siekia ne tik Lietuvos
zidentus. Tokios politinės akci
vyriausybė.
jos, J. Jurginio nuomone, „ne
Panašiai apie „Panoramos" turi ateities mūsų demokrati
programos teiginį, esą Lietuvos nėje visuomenėje, nes žmonės
vyriausybės
pasirašytas ekono patys atsirinks, kas iš tikrųjų
spaudos konferencijoje pažymėjo
minės
veiklos
memorandumas gina jų teises' J. Jurginis
raginąs kuo greičiau atlikti
tyrimą, nes priešingu atveju tuo sako netiesą, suprasdamas tai. tikisi, kad prezidentas Algirdas
bus spekuliuojama prieš artė Tačiau „tai. ką galėtų sau leis Brazauskas oficialiai reaguos j
jančius rinkimus. Frakcijos ti eilinis demagogas, neturėtų LLRA nepagrįstus kaltinimus.
seniūno pavaduotojas sakė ne sau leisti Seimo narys politi
Ministerijos sekretorius sakė,
žinąs, apie kokius Seimo narius kas", pažymima A. Kunčino pa kad Seimas įteisino įstatymais
kalbama R. Ozolo medžiagoje, reiškime.
visų miestų ribas. Šiuo metu
tačiau užtikrino sąskaitų už
J. Karosas sakė, kad po šio R. svarstomos Visagino miesto ad
sienio bankuose neturįs, o jei Ozolo pareiškimo jam darosi ministracinės ribos. J. Jurginis
turi — iš anksto dovanoja jas R. „sunku nesutikti su nuomone, užtikrino, kad nekeičiama tau
Ozolui.
kad sveikame Seime turi būti tinė Vilniaus rajono gyventojų
Algirdo Kunčino išplatintame sveiki žmonės". Abu LDDP sudėtis, kaip tai bando teigti
pareiškime, pažymima, kad R. frakcijos seniūno pavaduotojai LLRA. „Nei perkeliame į Že
Ozolas, jau anksčiau įrodė, kad pasisakė už tai, kad būtų rasta maitiją lenkų tautybės Lietuvos
blefą jis laiko sau priimtina forma, kaip patikrinti kandi piliečius, nei žemaičius atke
veiklos forma". Seimo narys pa datų į būsimojo Seimo narius ltame į Vilniaus rajoną", sakė
jis.
stebi, kad R Ozolas sąmoningai „sveikatą".

LDDP nori, kad Prokuratūra
greičiau ištirtų R. Ozolo
kaltinimus
Vilnius, gegužes 8 d. (AGEP)
— Seimo LDDP frakcijos seniū
no pavaduotojai Justinas Karo
sas ir Algirdas Kunčinas ragina
prokuratūrą kuo skubiau atlikti
„teisinį ir dorovinį" Seimo
nario, Centro Sąjungos pirmi
ninko Romualdo Ozolo pareiški
mo prokuratūrai išaiškinimą.
Prieš dvi dienas R. Ozolas pa
skelbė perdavęs prokuratūrai
medžiagą apie, jo tvirtinimu,
buvusiojo premjero Adolfo Šle
ževičiaus „ir buvusios jo par
tinės grupuotes bei su ja susi
jusių Seimo narių nelegalią fi
nansinę veiklą".
Justinas Karosas trečiadienį

Vilnius, gegužės 7 d. (AGEP)
— Baltijos jūros šalių premjerų
susitikimą, įvykusį gegužes 3^1
dienomis Visby mieste, Švedi
joje, premjeras Mindaugas Stan
kevičius pavadino labai svarbiu.
Spaudos konferencijoje antra
dienį Vilniuje M. Stankevičius
sakė, jos šiame susitikime dar
kartą pakartota apie realias
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
Lenkijos galimybes įstoti į
Europos Sąjungą ir, kad visoms
šalims bus sudarytos vienodos
pradinės galimybės.
Susitikime taip pat pabrėžta
būtinybė pereiti nuo deklaracijų
prie konkrečių darbų. Pasak
Lietuvos premjero, buvo nutar
ta nekurti jokių ministrų komi
tetų ar komisijų, o asmeniškai
premjerams įgalioti savo atsto
vus, kurie kitam susitikimui pa

minas yra derybų su TVF objek
tas, nes mes turim tai gerai pa
sverti", sakė žurnalistams vy
riausybės vadovas. Energetikos
ministerijos paruostame nutari
mo projekte šilumos energijos
kainą vartotojams numatoma
padidinti apie 40%.
Lietuvos vyriausybė, TVF ir
Pasaulio Bankas taip pat nieko
galutinai nesutarė dėl prob
leminių bankų gelbėjimo. M.
Stankevičius teigė, jog tik šį
ketvirtadienį jam bus pateikti
skaičiavimai, kiek valstybei
kainuotų tų bankų bankrotas,
jų sujungimas į vieną banką ir
galimybė kiekvienam jų sava
rankiškai išbristi iš krizės.

R. Ozolas kreipėsi į
Generalinę prokuratūrą
Vilnius, gegužės 6 d. (AGEP)
— Seimo narys Romualdas Ozo
las kreipėsi į Generaline proku
ratūrą, reikalaudamas ištirti jo
pateiktus duomenis „apie A.
Sleževičiaus ir buvusios jo
partinės grupuotės bei su ja
susijusių Seimo narių, kurių
pavardės yra nurodytos pa
reiškime prokuratūrai, nelega
lią finansinę veiklą".
Pareiškime rašoma, jog A. Šle
ževičius ir minimi asmenys per
vieną iš Lietuvos bankų pervedė
į JAV Express banką Niujorke
bei jo filialą Paryžiuje, į Lon
dono Midland banką, Izraelio
Hapolin banką, Lenkijos Handlovy Bank ir Rusijos Nacio
nalinį Banką „stambias pinigų
sumas".
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Ministras pirmininkas
paneigė valstybinės
televizijos informaciją

jas ministras sakė, kad tai
„nieko ypatingo", tokie vizitai
būna kasmet. Šių finansinių
institucijų atstovai tikslina
bendradarbiavimo kryptis.
Misijos nuomone, Lietuvos ko
merciniai bankai turi tapti
privatūs. „Toks yra ir mūsų
strateginis požiūris — bankų
akcijos turi būti parduodamos
privačiam kapitalui", sakė A.
Križinauskas.
Kalbėdamas apie biudžeto
vykdymą, A. Križinauskas pa
brėžė, kad, antradienio duome
nimis, 54% pusmečio valstybės
biudžeto išlaidų yra finansuota.
Nuo kovo mėnesio pavyko pri
traukti lėšų parduodant vyriau
sybės vertybinius popierius.

Valdžios pareigūnas tvirtina,
kad lenkų partija klaidina
žmones
Dėl numatyto miestų plėtimo
Seimas, pasak ministerijos
sekretorius, iš anksto pakeitė
įstatymus, susijusius su žeme,
žemės nuoma, piliečių teisių
atstatymu į nekilnojamąjį turtą.
J. Jurginis sakė, kad teritori
jose, atitekusiose sostinei,
nesikeis žemės išpirkimo kaina,
mokesčių dydis, nebus riboja
mas nuosavybės teisių atsta
tymas.

Premjeras pažadėjo
laiku mokėti pensijas
Vilnius, gegužės 7 d. 'AGEP)
— Ministras pirmininkas Min
daugas Stankevičius pažadėjo
geriau finansuoti socialinę
sferą, švietimą ir sveikatos
apsaugą. Kalbėdamas antradie
nį Seime, premjeras pasakė, kad
minėtoms sferoms bus skirti 130
milijonų litų, kuriuos Lietuva
pasiskolino užsienyje.
Ministras pirmininkas atsi
prašė gyventojų dėl vėluojančių
atlyginimų ir pensijų ir teigė,
kad vyriausybė ieško būdų, kaip
pagerinti padėtį. Jis užtikrino,
kad iki liepos 1 d. pensijų ir
atlyginimų mokėjimas bus sure
guliuotas ir jie bus išmokami
laiku.
Premjeras taip pat sakė, jog
lėšų surinkimas i Sodros (socia
linio draudimo jstaigos) biudže
tą pagerėjo. Jis taip pat pripa
žino, kad vyriausybei „sunkiai
sekasi tvarkytis su biudžetu —

ruoštų pasiūlymus dviem klau
simais.
Bus ruošiami pasiūlymai dėl
jaunimo bendradarbiavimo, vi
sų Baltijos šalių mokslo bei mo
kymo įstaigų pripažinimo šiuose
kraštuose. Antras pasiūlymų
paketas apims nusikalstamu
mo, kontrabandos, pabėgėlių,
narkotikų kontrolę ir ką reikėtų
čia daryti visoms šalims kartu.
M. Stankevičius pabrėžė labai
neformalią ir šiltą susitikimo
atmosferą. Vienuolikos Baltijos
jūros šalių premjerų susitikime
dalyvavo taip pat Rusijos, Vo
kietijos, Lenkijos vyriausybių
vadovai, Europos komisijos pre
zidentas Jacąues Santer, taip
pat Italijos vyriausybės atsto
vai. Italija šį pusmetį pirminin
kauja Europos Sąjungai.

Seimas raginamas ratifikuoti
Lietuvos ir Europos Sąjungos
sutartį
Vilnius, gegužės 8 d. (AGEP)
— Lietuvos vyriausybė kreipėsi
į prezidentą, prašydama pateik
ti Seimui ratifikuoti Lietuvos
asociacijos su Europos Sąjunga
sutartį. Sutartis, pasirašyta
Liuksemburge 1995 m. birželio
12 d., įsigalios tik tada, kai ją
ratifikuos Lietuvos Seimas ir
visų penkiolikos Europos Sąjun
gos narių parlamentai.
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys aiškina
majame rašte pažymi, kad tik
ratifikavus sutartį yra formaliai
įsteigiama asociacija tarp Euro
pos Sąjungos ir Lietuvos. Sutar
timi būtų pripažintas faktas,
kad galutinis Lietuvos tikslas
yra narystė sąjungoje.
Neratifikavus sutarties, Lie
tuvos įtraukimas į narystės
Europos Sąjungoje derybų pra

džią bus politiškai itin kompli
kuotas bei sudarys papildomas
prielaidas Europos Sąjungos
išplėtimo į Rytus oponentams
nepritarti „derybų pradžios su
visomis šalimis-kandidatėmis
vienu metu" principui, mano
ministras.
Jis pažymi, kad Lietuva tėra
vienintelė iš asocijuotų šalių,
savo parlamente neratifikavusi
Europos sutarties. Patiems ne
ratifikavus šio dokumento, neį
manoma tikėtis ES valstybių ge
ranoriškumo, teigia P. Gylys.
Lietuvos Seimui ratifikuoti
Asociacijos sutartį trukdo dar
nepataisytas Konstitucijos 47
straipsnis, kuris draudžia
įsigyti žemę užsieniečiams. An
trasis ir galutinis balsavimas
dėl šio straipsnio pataisos nu
matytas apie birželio 20-ąją.

E. Bičkauskas: Ekonominės
reformos sukūrė aplinką
nusikalstamumui augti
Vilnius, gegužės 8 d. (AGEP) naujų nusikalstamumo formų
— Lietuva, Latvija ir Estija turi atsiradimą. Buvusiose Sovietų
panašias ne tik valstybingumo, Sąjungos respublikose sukles
bet ir nusikalstamumo raidos is tėjo piniginis prievartavimas —
torijas, sakė Latvijos generali reketas, nelegalių „pinigų plovi
nis prokuroras Janis Skrastins mas", nusikaltėliai įsijungė į
trečiadienį prasidėjusioje tarp privatizavimo procesą ir ėmė
tautinėje konferencijoje „Orga įtakoti bankų ir stambių pra
nizuoto nusikalstamumo ypaty monės įmonių veiklą.
bės Baltijos valstybėse".
Dalindamasis patirtimi, kaip
Baltijos šalių nusikaltėlių tra Lietuva kovoja su nusikalsta
dicijos susiformavo sovietiniais mumu, Bičkauskas sakė, kad
metais ir „iki šiol vadovaujasi šalies įstatymai sukuria sąlygas
taisykle — nedirbti, nesimokyti, į nusikalstamas struktūras
ignoruoti policiją ir įstatymus", infiltruoti profesionalius polici
pažymėjo Skrastins. „50 metų jos darbuotojus. „Deja, turiu pri
mūsų valstybės neturėjo gali pažinti, jog ši, plačias galimybes
mybės gyventi pagal savo men suteikianti kovos su nusikals
talitetą ir buvo įtakojamos Ru tamumo forma praktiškai nebu
vo įgyvendinta dėl finansinių
sijos nusikaltėlių"
Konferencijai pirmininkau problemų", apgailestavo E. Bič
jantis Lietuvos Seimo pirmi kauskas.
ninko pavaduotojas Egidijus
Labai veiksmingai ir laiku
Bičkauskas sake. kad Michail priimta teisine priemone E.
Gorbačiovo pertvarka sukūrė Bičkauskas pavadino preven
palankią aplinką nusikaltė cinio sulaikymo įstatymą. Ta
liams organizuotis. Ekonomines čiau ir jo efektyvumo laikas jau
ir politinės reformos, „varžtų at
praeina, teigė jis „Jokia kova
palaidavimas", E. Bičkausko neįmanoma, kol į ją visiškai ir
teigimu, lėmė ne tik tradicinio sąmoningai nejsijungs visa ša
nusikalstamumo augimą, bet ir lies ir tarptautine visuomenė,
baigdamas pažymėjo tarptauti
šešių mėnesių išlaidų planas nės konferencijos pirmininkas.
vykdomas tik 53^. o turėtų būti
KALENDORIUS
apie 8 0 ^ . Jis pranešė, kad ge
gužes 8 d. vyriausybės posėdy
Gegužes 10 d.: Antoninas,
je svarstoma galimybė padidinti Beatričė, Putinas, Servaida.
akcizo mokestį šviesiems naftos
Gegužės 11 d.: Mamertas,
produktams ir alkoholiui. Tai, Miglė, Roma, Skirgaudaa. 1609
anot jo, bus vienas papildomų m. mirė vyskupas Merkelis
biudžeto pajamų šaltinių.
Giedraitis.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gegužės mėn. 10 d.
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KREPŠINIS:
KANDIDATŲ - 23,
IŠVYKS - 12

Lietuvos olimpinės krepšinio
rinktinės preliminariame kan
didatų sąraše — 23 sportininkai.
Šį sąrašą patvirtino Lietuvos
krepšinio federacija. Tarp pami
nėtų žaidėjų nebėra ankstesnių
rinktinės
narių, tituluotų krep
Redaktorė Irena Regienė
šininkų Valdo Chomičiaus ir
Gintaro Krapiko.
I Olimpiadą pagal nuostatus
galės vykti dvylikos žaidėjų ko
manda. Tad per likusį iki galu
tinės paraiškos pateikimo laiką
treneriams teks apsispręsti, ku
riuos žaidėjus siųsti į Atlantą.
Rytoj, šeštadieni, gegužės 11 didžiausių lietuvių sportuo
Lietuvos olimpinės rinktinės
jančio
jaunimo
susibūrimų
Š.
d. prasideda 46-jų Šiaurės Ame
ŠALFASS-gos suvažiavimo dalyvius sveikina Centro v-bos pirm. Audrius treneriu federacija patvirtino
rikos lietuvių sporto žaidynių Amerikoje.
Šileika.
Nuotr. J . U r b o n o
Vladą Garastą, asistentu — Jo
pirmosios — šachmatų varžybos.
Yra sudarytas ir šių žaidynių
ną Kazlauską. Prie jų dar gali
Jos vyks šeštadieni ir sekmadie garbės komitetas į kurį įeina:
nį Pasaulio lietuvių centre, Audrius Šileika (Š. Amerikos LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO prisijungti mūsų rinktinei Bar
celonos olimpiadoje 1992 m. ir
Lemonte, skautų archyvo patal lietuvių fizinio auklėjimo ir
ISTORIJOS
REIKALU
Europos čempionate 1995 m.
pose . Pirmasis r a t a s (jų iš viso sporto s-gos pirm.), Valdas
talkinęs
Don Nelson, Jr. iš JAV.
bus keturi) prasidės 10 vai. ryto, Adamkus (LTOK-to įgaliotinis
P a s a u l i o lietuviai sporti apžvalga (autoriai — S. Kra
(AGEP)
o paskutinis r a t a s bus sekma JAV), Bronius Nainys (PLB val ninkai ir sporto mėgėjai jau keli sauskas, A. Laukaitis). Many
dienį, 2 vai p.p. Šachmatų var dybos pirm.), dr. Petras Kisie metai laukia nesulaukdami tume, kad šių metų liepos mė
AUKSO ŽIEDAI žybos y r a rengiamos anksčiau lius (PLB valdybos vicepinn.), Lietuvoje leidžiamos „Lietuvos nesį būtų tikslinga organizuoti
todėl, k a d vėlesnį savaitgalį Regina Narušienė (JAV LB kūno jultūros ir sporto istorijos" šios knygos pristatymą Toronte,
KREPŠININKAMS
Čikagoje bus didelės amerikie Krašto valdybos pirm.), Vac pasirodymo. J a u ir kelios ža Čikagoje, Atlantoje ar kitame
čių šachmatų pirmenybės, ku lovas Kleiza (Lietuvos gen. dėtosios jos pasirodymo datos mieste, p a k v i e č i a n t į jį
Kauno „Žalgirio" krepšinin
riose dalyvaus ir Čikagos lie garbės konsulas Čikagoje), Šarū seniai nuėjo į užmarštį. Šiomis Amerikos ir Kanados sporto kai, sekmadieni, gegužės 5 d.,
tuviai šachmatininkai. Šachma nas Marčiulionis ir Arvydas Sa dienomis lyg vėl švystelėjo jos visuomenę, kurios nemaža dalis Kauno sporto halėje laimėję
tų varžybų pravedimu rūpinasi bonis (tarptautinio garso krep gimimo viltis, kai š.m. balan ras savo pavardes ir savo spor penktąsias Lietuvos Krepšinio
energingas organizatorius Ro šininkai, Lietuvos rinktinės ir džio pabaigoje ŠALFAS s-gos tinės veiklos aprašymus minė lygos superfinalo rungtynes
mas Fabijonas.
NBA lygos žaidėjai).
p i r m i n i n k ą Audrių Šileiką tame leidinyje.
71:63 (33:29) prieš Kauno „At
Iš Lietuvos šiuose renginiuose letą", trečią kartą iš eilės tapo
Čia reikia pažymėti, kad Ar Toronte pasiekė Lietuvos Kūno
P a g r i n d i n ė s šių ž a i d y n i ų
varžybos bus krepšinio pirme vydas Sabonis buvo atsilankęs kultūros ir sporto departamen galėtų dalyvauti knygos atsa LKL čempionais. Pirmąsias
nybės. Jos vyks gegužės 17-19 d. į ankstesnias — 1988 m. Š. Ame to direktoriaus V. Nėniaus tokio kingasis redaktorius Henrikas dvejas superfinalo rungtynes
Šadžius bei kiti mūsų atstovai, buvo laimėjęs „Atletas", tačiau
dviejų mokyklų — Wheaton Col- rikos lietuvių sporto žaidynes, turinio laiškas:
kurie tuo metu būtų JAV. Mi po t o „ Ž a l g i r i u i " p a v y k o
lege ir Hubble Middle Scholl vykusias Čikagoje. Čia jis
„ G e r b i a m a s Šileika,
nėtų renginių metu galėtumė iškovoti tris pergales iš eilės.
stebėjo
baigmines
varžybas
ir
sporto salėse, Wheaton mieste
tikimės, kad šių metų birželio me aptarti monografijos pla
lyje, esančiame į v a k a r u s n u o nugalėtojams įteikė medalius.
Penktose superfinalo rungty
Čikagos. Į jas yra užsiregistra Jis dalyvavo ir susitikime su pabaigoje ar liepos pradžioje tinimo galimybe išeivijoje, o taip nėse taškus pelnė (skliausteliuo
vusios komandos iš įvairių JAV lietuvių sporto mėgėjais Jau pasirodys kolektyvinė monogra pat išeivijos atstovų dalyvavimą se — kiek minučių žaidė):
ir Kanados miestų (arti 30). Bus nimo centre. Šį kartą dėl kitų fija .Lietuvos kūno kultūros ir rengiant ,Lietuvos sporto encik
„Žalgiris": D. Sirtautas 0 (10),
varžomasi vyrų A ir B, jaunių įsipareigojimų (turės vykti Lie sporto istorija'. Ši knyga bus lopediją'.
D. Lukminas 23 (36), R. Kurti
A ir moterų klasėse. Šios pirme tuvon) asmeniškai dalyvauti ne Lietuvos ir jos išeivijos sporto is
Laukiame Jūsų pasiūlymų ir naitis 23 (36), T. Masiulis 4 (20),
nybės jau prasidės penktadienio galės, t a č i a u visiems spor torijos tyrinėtojų bei sporto or patikslinimų. Tikime, kad tokie T. Bryn 10 (38), D. Maskoliūnas
vakare ir tesis iki sekmadienio tininkams ir dalyviams jis siun ganizatorių dovana sporto spe renginiai pagyvintų mūsų bend 7 (38), E. Bublys 4 (18), K. Šeš
cialistams, mėgėjams ir bičiu radarbiavimą.
pavakario. Čia laukiama stiprių čia geriausius linkėjimus.
tokas 0 (4);
komandų: be dabartinio čempio
Su geriausiais linkėjimais,
„Atletas": S. Tribė 12 (15), V.
Čia norisi pacituoti vieno iš liams Atlantos olimpinių žai
no — Čikagos ASK ,.Lituanicos" garbės komiteto nario Broniaus dynių proga.
Jurgilas 2 (27), T. Pačėaas 5 (37),
V. Nėnius R. Vaišvila 14 (39), Ž. Ilgauskas
matysime pajėgių Clevelando, Nainio atsiųsto laiško ištrauką.
Monografijoje yra gana plati
Departamento direktorius" 8 (29), G. Markevičius 8 (18), V.
Detroito, New Yorko, Toronto ir Gerbiamas PLB valdybos pirmi Išeivijos
lietuvių
sporto
kitų vietovių penketukus. Mo ninkas rašo: „Lietuvos sportas
Praškevičius 14 (35).
terų tarpe pasirodys ir čika- už Lietuvos ribų, nors labai daž Futbolas Čikagoje
„Žalgiris" ir „Atletas" žaidė
DAR VIENOS
giečių komanda, kurioje b u s nai nesuprastas, neįvertintas,
visuose trijuose LKL superfina
„LITUANICOS"
stiprių žaidėjų, neseniai atvy kartais net pamirštas, iš tikrųjų A.A. VACYS NUMGAUDAS
luose. Visus tris kartus nugalėjo
kusių iš Lietuvos
yra mūsų lietuviškos veiklos
žalgiriečiai: 1994 metais jie
LYGIOSIOS
rungtynių
seriją laimėjo 3-1,
Krepšinio reikalais rūpinasi neatskiriama dalis, labai pa
„Lituanicos" futbolininkai
1995
metais
- 3-0.
Rimantas Dirvonis (jis daug veikiai prisidedanti ir prie
dar kartą pasidalino po tašką
laiko skiria ir visoms šioms lietuvių tautos kultūros, pap
„Metropolitan" lygos pirmeny
žaidynėms) bei Donatas Siliū- ročių bei tradicijų išlaikymo,
bėse, praėjusį sekmadienį (ge tuo t a r p u kiti puolimo nariai
nas. R. Dirvonio treniruojami ypač prie Lietuvos vardo gar
gužės 5 d.) Lemonte žaisdami kažkodėl buvo pasyvesni. Ypač
ASK „Lituanicos" krepšininkai sinimo t a r p kitataučių. Todėl
prieš lenkų „Legovijos" vienuo- nejudrus buvo šiaip jau geras
sudarys nemažą žaidynėse da Pasaulio Lietuvių Bendruome
like. Ir šiose rungtynėse karto šaulys — Rolandas Urbonavi
lyvaujančių sportininkų būrį ir nės vadovybės sportuojantį jau
josi ankstesnis scenarijus, kuo č i u s . T e k o s u ž i n o t i , k a d
nimą visada rėmė, skatino jų
yra vieni iš favoritų.
met mūsiškiai neišnaudojo dau šeštadienio vakare pas jį buvo
Taip pat žaidynių rėmuose užmojus, jeigu n e kitaip, tai
gelį progų, tuo tarpu varžovai gimtadienio puota. Taigi būta
„ r i m t ų " priežasčių...
vyks ir ledo ritulio pirmenybės. bent morališkai palaikydamos
beveik visas realizavo.
Jos bus pravestos per vieną die jo nusiteikimą p e r sportą eiti
Gegužės 12 d. „Lituanica"
Jau pačioje rungtynių pradžio
ną — gegužės 18 d. ir vyks Or- lietuvišku keliu".
je galėjo pasižymėti Virgis rungtynių neturės, o gegužės 19
Paskaičius šiuos prasmingus
land Parko „Ice A r e n a " patal
Žuromskas, bet jam nepavyko. d. vėl rungtyniaus savoje aikš
pose, 10701 West 159th Street, PLB valdybos pirmininko žo
Maždaug dvidešimtąją žaidimo tėje — Lemonte.
Ori and Park, IL Pirmenybėse džius, suprantama koks svarbus
minutę varžovai padarė 1-0 ir
dalyvaus Čikagos „Gintaro", yra lietuviškasis sportas, kokia
D I D Ė J A RĖMĖJŲ
reikėjo laukti beveik tiek pat
Hamiltono „Kovo" ir Toronto didelė mūsiškių sportininkų mi
SKAIČIUS
minučių.kol V. Žuromskas išly
..Jungties" komandos. Kvalifi sija išeivijoje. Nieko kito nelieka
gino. Prieš pat kėlinio pabaiga
„ L i t u a n i c o s " rėmėjų eiles
Vacys Numgaudas.
kacinis ratas prasidės šeštadienį prie to pridėti, tik dar kartą pa
tas pats Žuromskas pridėjo ir papildė dar trys šimtininkai. Šį
9:30 vai. ryto ir tesis iki 1:30 kviesti dalyvauti visose 46-jų š.
Balandžio 30 d. gyvųjų eiles antrąjį įvartį.
kartą klubo valdyba dėkoja dr.
vai. Finalinės rungtynės vyks 3 Amerikos lietuvių sporto žaidy apleido Vacys Numgaudas Jis
Nelaiminga buvo antrojo kė Juliui Ringui — buvusiam klu
vai. p.p. Šių pirmenybių organi nių varžybose.
buvo vienas iš „Lituanicos"
linio pradžia, kai „Lituanicos" bo pirmosios vienuolikės žaidė
zatorius ir pravedėjas — Alber
E d v a r d a s Šulaitis klubo steigėjų, pirmosios klubo vyrai po pertraukos dar nebuvo jui. Taip pat šimtinę atsiuntė ir
tas Tuskenis.
futbolo komandos žaidėjas ir
įsijungę į žaidimą. Tuo ilgametis žaidėjas Romas Libus
KVIESTINĖS LENGVOS trečiasis klubo pirmininkas pilnai
Gaila, kad šį k a r t ą iškrito
pasinaudodami lenkai lengvai bei nuoširdus futbolo klubo en
Lietuvoje buvęs Lietuvos aviaci
ATLETIKOS
tinklinio varžybos, anksčiau
pelnė antrąjį įvartį, padarydami tuziastas Vytautas Vizgirda iš
jos leitenantu, velionis pradžioje
buvusios labai populiarios. Nors
VARŽYBOS
2-2. Vėliau, nepaisant nemažai Auroros. Visiems jiems priklau
Čikagoje yra neblogų vietinės
K v i e s t i n ė s LSK „Žaibo" daug prisidėjo prie klubo veiklos „Lituanicos" gerų profų (pora jų so padėka.
„Neries" klubo komandų, ypač
lietuvių ir baltiečių lengvosios ir v i s u o m e t klubo veikla turėjo ir lenkai), pasekmė nepa
Norintieji atsiųsti klubo nario
moterų ir mergaičių grupės,
atletikos rungtynės birželio 15 sielojosi.
sikeitė iki baigminio teisėjo mokestį ar auką, yra prašomi
Paskutinius kelerius metus švilpuko.
tačiau neatsirado joms varžovų. d. vyks Independence High
rašyti iždininkui Leonui Jurai
Nebus ir stalo teniso varžybų, School stadione, Independence, a.a. Vacys negalavo ir jam.
Šiose rungtynėse gana akty čių, 15242 Narcissus Ct., Orland
nes ši, anksčiau buvusi labai Ohio (pietinis Clevelando prie trumpai prieš mirtį, padaryta
E.Š.
viai rungtyniavo V. Žuromskas, P a r k , I L 60462.
populiari sporto šaka, irgi pra miestis). Varžybos vyks 1996 sunkoka galvos operacija, po
rado susidomėjimą.
USATF Lake Erie distrikto pir kurios jis jau ilgai nebegyveno.
Šių varžybų organizavimui
menybių rėmuose, atrenkant Velionis praėjusių metų lapkri
buvo sudarytas organizacinis lietuvius bei k i t u s baltiečius. čio pabaigoje dar dalyvavo „Li
komitetas, kurio pirmininku yra Dėl informacijos, kreiptis į tuanicos" 45 metų sukakties
Algimantas Tamošiūnas, gyve Algirdą Bielski}, 9000 Had- minėjimo pobūvyje ir. kaip
nantis La Grange, IL. tel. d e n R o a d , E u c l i d , Obio buvęs klubo pirmininkas, buvo
(708)354 2516. Yra užsakyti du 44117-2122. Tel. (216)4864)880. apdovanotas specialiu ženklu.
Amžinybėn iškeliavusio liūdi
viešbučiai — Holiday Inn ir Ex- Faksas (216) 943-4485. Var
žmona,
dukros, kiti giminės bei
cel Inn (abu Naperville mieste),
žybos vyks vyrų, moterų ir
kur apsigyvens dauguma iš kitų
visose p r i e a u g l i o ir senjo artimieji. Liūdi ir „Lituanicos"
vietovių atvykstančių sporti rų-veteranų klasėse. Dalyvauti klubo nariai, ypač vyresnieji,
ninkų (jų bus arti 200). Bendrai kviečiami visi lietuvių ir kitų kurie su velioniu bendravome ir
t i k i m a s i s u l a u k t i a r t i 300 baltiečių lengvaatlečiai. Varžy dirbome. Ramaus būdo vyro,
Čikagos Lietuvių lauko teniso klubo 1996 m. valdyba. U k. — Arūnas M i k a i a.a. Vacio, mes ilgai pasigesime. tis. Paulius Ragas, Laura Valavitiene ir Jonas Variakojia.
sportininkų. Tai bus vienas iš bų pradžia — 9 vai. ryto.
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Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
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(Air cargo)
$100.00 $65.00
Tik šeštadienio laida
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LIETUVOS KREPŠININKAI
ATLANTOS OLIMPIADOJE
Atlantos olimpiadoje dalyvau
Liepos 28 d. — Lietuva, Kini
siančios krepšinio komandos ja, 10 v.r., Georgia Dome.
yra suskirstytos į dvi grupes —
(Valandos - Atlantos - EST
A ir B.
laiku).
A grupė
Lietuva
Olimpinė informacija:
JAV
Bilietai - tel. (404) 744-1996
Angola
Kelionės - (214) 851-4092
Kinija
Bendra inf. - (404) 744-1196
Argentina
Kroatija
Lietuvių krepšinio olim
piniai inarskmėlim užsakomi
B grupė
tel. 1-888-633 DEAD (3323), ar
Jugoslavija
ba 1-888-977-SLAM (7526).
Brazilija
Marškinėliai yra kelių skir
Graikija
tingų
rūsių. Pelnas skiriamas
P. Korėja
Lietuvos
olimpinei krepšinio
Australija
rinktinei
bei
Šarūno Marčiulio
Puerto Rico
nio ir Arvydo Sabonio krepšinio
Čia p a t e i k i a m e Lietuvos mokykloms Lietuvoje.
r i n k t i n ė s pirminių varžybų
Čia pateiktos informacijos
tvarkaraštį:
gautos iš Donn Nelson, Phoenix,
l i e p o s 20 d. Lietuva — Kro „Šuns" ir Lietuvos olimpines
atija, 3 vai. p.p. Morehouse Col- krepšinio rinktinės t r e n e r i o
padėjėjo.
lege Fieldhouse.
Liepos 22 d. — Lietuva —
Informacijas parūpino- i r
Argentina, 8 v. v., Georgia
prisiuntė Kęstutis Pocius iš
Dome.
South Bend, IN.
Liepos 24 d. — Lietuva —
JAV, 8 v.v., Georgia Dome.
L i e p o s 26 d. — Lietuva —
Angola, 10 v.r., Georgia Dome.
8131$.
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M M W. M SL Tai. (TOS) 422-4101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3v.p.p.-7vv..antr 12:30-3v p.p.
trečd. uždaryta, ketvd 1 - 3 v. p p
panktd ir sestd 9 v r -12 v. p.p.
•132 t . Katate Ava.,
(112) U I I I M arba (212) i

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGUA

DR. JOVITA K E R I U !
3315 W sstn St, Chicago. "T * . (311) 47S-1112
9525 S 79»h Ava . Hickory Hills. IL
T a i . (70S) 688-6181
Valandos pagal susitarimą

tUOCMI C. D S C K M , D M , r».C.
4S47 « . 1*3 8*-, Oa* Latjn, IL
Pirmas apyl au Nortrmrastern urwo
diplomu. hetuyiarrr* sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pactantai priimami
absoliučiai punktualiai 3awsSSft**at
(kalbėti angliškai) lai. 7SS-433-6366

SURBNDBR LAL, MO
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7722 S Karto*. Chicago. IL 00662
Tat. 313-424-2133
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8084 S Archar. CMcago. IL 60838
T«t. 312 68* t m
Valandos pagal susitarimą

Ava.

Tai. 312-438.778*
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HąrSaVa

S. HUSAO TUMMAIA, JTLD.
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Valandos pagal susitarimą
Tai. toniniu Ir buto: 708-882-4188

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1483 *©. I M I Ava., Ctear*
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v
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seetd 12 - 4 v. p.p.

DR. L D. mSSSm
DANTŲ GYDYTOJA
•888 8. M M SS, Makšty rtfla, R.
1 mylia į vakarus nuo Harktm Ava
Tat. (788) 688-4*88
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SSIRUTIS~
INKSTŲ. PŪSLĖS W PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS
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i tsL 311-778-1
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SpacialyM — Vidaus ligų gydytojas
Kalbama lietuviškai
6168 8, Areteer Ava. (prie Austin)
Valandos psgal susitarimą
Ta*. (311) 1817788
ARAS JUOBA, M.D
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

•M. (311) 471-;

VIDAS J. NSMICKAS, M.D
KAROtOtOOAS — ŠIRDIES LIGOS
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NATO IR LIETUVA
VYTAUTAS LANDSBERGIS

savęs dėl tokio kurčio telefono,
o NATO jau pasirengusi kaltei,
kad nesusikalbėjo.
Nepatikima Vakarų strate
gija atsispindi ir tokiuose Balti
jos saugumo problemos nusaky
muose, neva šis klausimas galįs
„užnuodyti" arba „pažeisti"
JAV-Rusijos santykius ir „pa
žeisti privilegijuotos partnerys
tės" tarp NATO ir Rusijos kū
rimo pastangas" (.iš RAND do
kumento).
1990 metais Vašingtonas bent
perspėdavo, kad sovietų agresija
prieš Lietuvą galėtų sugriauti
visus JAV-SSSR santykius (tai
padėjo mums laikytis, paskui
nei agresija tų gerų santykių
nesugriovė). Dabar atrodo, jau
Baltijos valstybės yra tie
nenaudėliai, kurie gali tiek
daug sugriauti. Taigi trys „nuo
dytojai" nori savo šalių gerovės,
pagrįstos pastovumu ir sau
gumu, o Rusija bevelytų mums
nepastovumą ir, jei galima, tie
siog skurdą. Už ką Vakarai
pasisako, kokių Baltijos valsty
bių jie norėtų?

reigota atsisakyti jėgos gra
symų kaimynams, atsisakyti
žalingos taikai nuostatos apie
tariamai riboto suverenumo
zoną — „artimąjį užsienį" ir t.t.
Taip Europos Tarybos Parla
mentinė Asamblėja Strasbūre
neseniai konstatavo, jog Rusija
nevykdo tų ir kitų įsipareigo
jimų: lygiųjų forume dar sykį
perspėta šalis „lygesnė už ki
tas". Ir kas iš to?
Tik tokia išvada, kad joks
užnugarinis derėjimasis su Ru
sija dėl Baltijos valstybių
saugumo nebus rimtas dalykas,
apsaugąs nuo apgavystės (M.
Gorbačiovas irgi buvo privačiai
pasižadėjęs nenaudoti karinės
jėgos prieš Lietuvą). Kas kita,
jeigu abu dideli derybininkai su
tiktų nerimtai, neatsakingai
žaisti Lietuvos likimu, o Lietu
vos valdžia nugramzdintų vals
tybę į patį korupcijos ir atsi
likimo dugną, tada jau būtų la
bai rimtas dalykas. Neveltui
Rusijos diplomatai Amerikai vis
primena Panamą, Haitį.

giame suprasti, kad būsimų
naujų narių statusas, viltys ir
teisės, įvykdžius reikalavimus,
gali įvairuoti. Statusas gali
krypti į vadinamą Norvegijos
arba buvusios Rytų Vokietijos
variantą, galbūt naujas narys
su komunistine praeitimi turėtų
apribotą veto teisę ir panašiai.
Tačiau teisė i vilti, kad tave
nors gins ištikus tiesioginei
karinei grėsmei, — tokia teisė
negali būti atmesta, o viltis —
sunaikinta.
Lietuva tai išgirstų, kaip n u o
sprendį.
Kol klausimas tebėra svars
tomas, Vakarai turėtų suvokti,
kad neigiama išvada pakeltų
Visa tai atiriffp'"^' <infciim«nte visų komunistinių, nusikaltė
„NATO plėtra ir Baltijos vals liškų ir imperinių jėgų galvas,
tybės", kurį parengė RAND besišaipančias iš vakarietiškųjų
Corporation. Tai išties didelis demokratinių jėgų: štai kokie
darbas, kupinas informacijos , jūsų" Vakarai! Tai skambėtų
apie įvykius ir nuostatas. Jis la ir kaip skatinąs signalas vi
bai naudingas ir tuo, kas jame siems tiems Rytuose, kurie te
Vienintelė rusų e t n i n ė
atspindėta gera, ir tuo, kas blo besvajoja atgaivinti panaujintą
Be to, galima būtų paklausti
mažuma
ga. Jei dokumentas yra imperiją.
apie „privilegijuotą partnerys
teikiamas JAV valdžiai, belieka
tę: su kuo? Su bet kokia Rusi
Patikima ar nepatikima
Iškeliant strateginę problemą,
tikėtis, kad prezidento Clinton
ja? Draugystė ir privilegijos ar Baltijos valstybes galima ap
strategija
administracija nesirems juo iš
užpuolikui, bombarduotojui, ginti, ir sykiu nurodant „Rusi
RAND analitikai formavo civilių gyventojų žudikui?
tisai, nes ten yra dalykų, kurie
jos karinės jėgos artumą" (prokompromituotų demokratų keletą „Baltijos strategijos"
Štai kodėl, jeigu „du didieji ximity), ši šalis RAND do
administraciją ne vien rinkimų išeities nuostatų. Viena jų yra broliai" spręs dėl Lietuvos: būti kumente realistiškai traktuo
itin žalinga ir nepatikima iš ar nebūti NATO nare, — tai ma
metais.
esmės, pasakyčiau, tai Racijos tome, kad jau beveik susitarta: jama kaip potenciali agresorė.
D v i l y p ė pozicija
nuostata, jau įskverbta į vaka Rusijos pritarimas yra būtinas, Tai neturi stebinti, nes pakan
kamai žinoma karinė ir užsienio
Oficiali NATO nuostata lig rietišką politinį mąstymą. Ji o neigiamas jos atsakymas žino
politikos
doktrina bei Rusijos
šiol buvo tokia: mes atviri vi mirga informacijos priemonėse, mas iš anksto. Kokiems galams
pareigūnų
pareikštos mintys at
siems jums. Durys atviros, jūs valstybininkų pareiškimuose, tada visas vaidinimas? Pri
skleidžia
schemą,
kuri bus pri
esate kviečiami. Tik įvykdyki- tad RAND čia nėra jokia išim imsim po to, „kai Rusija bus įti
taikyta
„Baltijos
atvejui"
tinka
te mūsų reikalavimus, įneškite tis. Taip sakoma: „Vakarai turi kinta", „neatmetant rusų"
mu
metu:
konfliktas,
jo
paver
pripažinti Rusijos teisėtą jaut (nuomonės), — visokiausi šio
savo įnašą, ir jūs jau viduj.
timas ginkluotu konfliktu ir
Bet štai dabar primenama tai rumą ir sugebėti išaiškinti savo pobūdžio posakiai įtvirtina slap
karinė intervencija. Tai numa
syklė, pagal kurią NATO kvie strategiją Rusijos vadovams". tąją netiesioginę veto teisę, nors
tyta vėl panaudoti Baltijos re
čia valstybes pasirinktinai: tik
Pirmiausiai pažiūrėkime, kas choras toliau dainuoja: „jokio gione, kaip jau buvo naudota ir
tas, kurios domina organizaciją, bus tas teisėjas (Haga, Strasbū veto!" Amerikos lietuviai turėtų
nepavyko Vilniuje 1991 metais;
nesvarbu ko norėtų besiprašan ras, Maskva?), nustatantis, jog bent neploti, o galėtų ir kai ko
nepavyko Čečėnijoje, todėl ne
čioji šalis.
Rusija teisėtai stabdo ar be galo paklausti savo Kongreso atsto pasirinktas atviras tiesioginis
_.. „Mums jūsų nereikia", — toks atidėlioja NATO plėtrą, ka vų.
įsiveržimas; schemos taikymas
liūdnas darbdavio ir samdomojo dangi paveldėjo savitą imperinį
Galų gale jei „dviejų didžiųjų" pavyko Gruzijoje, Moldovoje,
santykis, berods, jau juntamas jautrumą. O gal čia kalbama
spręs vienas, ir tai bus NATO, užsikirto Azerbaidžane, pristab
tarp Seimininko — NATO ir na apie teisėtą buvusio okupanto
tąsyk teigiamas Lietuvai spren dytas Kryme.
rystės ieškančios, net raštišką jautrumą savo aukoms? Deja,
dimas vis dar galimas. Jei spręs
pareiškimą įteikusios šalies — atsiprašymo Baltijos šalys dar
Čia verta dar žinoti apie spe
dviese, o dar sutarę dėl konsenLietuvos. Štai Lietuva įneša jau negirdėjo, tik Lietuva turi 1991
cialų
įstatymą, priimtą Rusijoje
so (Rusijos diplomatinis tikslas),
net gyvybės įnašą, siekdama m. sutartyje Rusijos pasirašytą
1992-1993
metais (ir papildytą
tai iš tikrųjų spręs vienas, ir tas
visiškos narystės ir nuolat pa sovietinės aneksijos pasmerki
1994-aisiais)
dėl socialinių
lemiantis vienas bus Rusija. Net
reiškia, kad jos valstybinis sau mą.
privilegijų
Rusijos
kariškiams,
formalus kondominiumas (ko
gumas neturi pakaitalo, tik
Antras dalykas, tai Vakarų be kios nors dvišalės garantijos jeigu jie nukentės ginkluotų
NATO. Tačiau juntame ir su reikalo prisiimta pareiga kažką
Baltijai) niekada neturės pu veiksmų metu įvairiose vietose,
vokiame, kad kai kurios NATO Rusijai „išaiškinti", prieš
siausvyros. Visad lems artimes tarp jų ir Baltijos valstybėse!
kraštų vyriausybės nesuvokia praplečiant NATO geografiją,
Joks atsikalbinėjantis Rusijos
nis ir tas, kurio bijoma.
Baltijos jūros ypatingos strate tuo pačiu pripažinus Rusijai
diplomatas, berods, negalėtų
Mainikavimas
ginės reikšmės ir tiesiog nenori veto teisę. Galima nesuprasti ir
sakyti, kad prezidento pasi
naujų rūpesčių. Tai dar ne visai nepriimti jokių aiškinimų, ir
Tarkim, Baltijos valstybės jau rašytas įstatymas „neatspindi
taip paprasta, kaip Stalino for NATO vis negalės būti plečia atsidūrė tų ar kitų „dviejų di oficialios politikos".
mulėj: „nėra žmogaus — nėra ma. Juk jeigu norite ką telefonu džiųjų" (JAV- Rusija, NATO O kokios rūšies karus ir ko
problemos". Bet ne veltui paaiškinti, linija turi veikti į abi Rusija) mainikavimo turgelyje. kiomis priemonėmis geba ka
pasipylė daugybė naujų idėjų puses. Kitaip liksi amžinai Kaip, už kiek ir kada? — visa tai riauti dabartiniai Rusijos gene
dėl Baltijos valstybių, kaip kaltas dėl blogo telefono, kad antriniai dalykai, nes ir tur rolai, matome iš kolonijinio
pakeisti patikimą NATO liet kita pusė nesuprato. Panašiai gelyje, už trečiojo nugaros de karo Čečėnijoje. Be abejo, pre
sargį į gležną atsisveikinimo no dabar yra Europos Taryboje. Di rantis, pirmiausiai reikia tarpu tekstas intervencijai gali būti
sinaitę.
džiulis telefono ragelis laukia savio pasitikėjimo.
reikalingas, ir jis nuosekliai
Rusijos valdžia visiškai igno įtvirtinamas vakariečių sąmo
Žymus ir išmintingas Danijos nesulaukia Rusijos atsakymo,
politikas šiomis dienomis tarė: kodėl ši tęsia karą Čečėnijoje, ruoja savo svarbius įsipareigo nėje. Tai baltijiečių skriaudžia
„Mūsų patikimumas patiria nepaiso įsipareigojimų. Bet jimus, su kuriais buvo priimta mi rusai.
Daug kas galėtų klausti,
galutini išmėginimą". Mes pajė Europos Taryba, nors nekaltina į Europos Tarybą. Ji buvo įpa
Pastabos, kurias noriu išdės
tyti, yra pagristos faktais ir
pojūčiu, kurlink dalykai kryps
ta. Faktai — tai žinomos tarp
tautinės nuomonės ir paieškos,
kurių tikslas yra surasti Balti
jos valstybių saugumo formulę,
iSvengiant vienintelio tikro
sprendimo, būtent, narystės
Šiaurės Atlanto Sutarties Or
ganizacijoje. Šią naują pagrin
dinę kryptį lydi pragmatiški
atsiprašymai ir užuojauta „ma
žiems gražiems", kuriuos nori
ma įtikinti: neva blogos naujie
nos — dar ne blogiausios. O iš
čia, deja, randasi pojūtis, kad
blogos naujienos jau linkę virsti
blogiausiomis naujienomis.

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS

Kiekvieną rytą į darbą vykstame autobusais. Vaka
re vėl jais grįžtame. Autobusai čia važinėja dažnai ir į
visas puses, visomis kryptimis. Privačių automobilių ne
per daugiausiai. Eiliniam darbininkui automobilis
neprieinamas, per brangus. Be to, ir degalai daug
kainuoja. Kas nenori važiuoti autobusu, naudoja dvira
tį arba motociklą. Anglijos autobusai skirtingi nuo
Europoje naudojamų. Jie yra dviejų aukštų, išskyrus
tolimesnių distancijų linijoms naudojamuosius. įlipama
į autobusą iš kaires puses prie galo. Apatinis aukštas
skirtas nerūkantiems. Antrame aukšte užlipęs gali
„peklinti" kiek tik nori, niekas nedraus. Mums, iš
Europos atvykusiems, toks leidimas neįprastas. Ypač
iŠ ryto, važiuojant į darbą, autobusai pilni žmonių. Ne
visuomet galima patekti apačioje, tad reikia lipti į virių.
Čia visuomet tiek prirūkyta, kad nors „kirvį kabink".
Nors ir aš pats rūkau, bet čia tiek daug dūmų, kad tie
siog dusina. Pamažu, bekosėdami ir ašarodami, pagaliau
apsipratome ir mes.
Europietis, pirmą kartą įlipęs į britų autobusą, ii
karto gali pastebėti nepaprastą konduktoriaus manda
gumą. Priėjės prie keleivio nu bilietu, jis jau dėkoja, nors
dar pinigų už bilietą negavo. Lietuvos geležinkeliu
važiuojant, konduktoriai susukdavo: „Bilietus prašau".

O anglas tik prieina ir pasako „Thank you" Žmogus
susipranta ir paduoda kiek reikia. Vėl išgirsi „Thank
you". Jei su savim turi lagaminą ar ryšulį, kurį paduodi
konduktoriui, kad pakistų į bagažui skirtą vietą, jis
paimdamas dėkoja. Paprašyk paaiškinti, kur reikia
išlipti, jis, rūpestingai paaiškinęs, nelauks tavo padėkos,
bet pats vėl pasakys „Thank you", gal už tai, kad lei
dai jam paaiškinti?
Tikrai nenugalimas jų mandagumas. Toks manda
gumas pastebimas ne tik autobusų konduktorių ir krau
tuvės pardavėjų tarpe. Jis gyvas visur, pas kiekvieną
eilinį britą, kuris didžiuojasi savo mandagumu ir
džentelmeniškumu. Visuomet vyras, važiuojąs autobusu,
savanoriškai užleis savo vietą vyresnei moteriai arba
kad ir jaunesnei su vaiku ar pirkiniais apsikrovusiai.
Ir, lipant į autobusą, moterims duodama pirmenybė.
Vaikams ir paaugliams sėdėti autobuse leidžiama tik
tada, kai visi suaugusieji sėdi. Jie mažiau už bilietą
moka. Žinoma, storžievių ir išimčių pasitaiko ir Angli
joje, ne tik jaunųjų, bet ir augesniųjų tarpe. Bet tai
retenybė.
Bažnyčia ir karčiama
Sekmadienio rytas. Tylu, niekas nežadina. Bet pa
bundu tuo pačiu laiku. Kaimynai airiai užsivelka Sva
rius marškinius, pasiriša kaklaraiščius, pasipuošia. Pus
ryčius gauname vėliau ir valgome neskubėdami.
Kaimynas klausia, kokios aš tikybos. Sužinojęs, kad abu,
Pranas ir aš, esame katalikai, airis siūlosi mus nuvesti

kodėl Rusijos agresyvios
doktrinos ir elgsena niekaip
nėra įvertinama Vakaruose.
Net priešingai, agresyvi dok
trina matoma, kaip argumentas
Rusijos naudai — štai inter
vencijos galimybė, kadangi
kaimyninėje šalyje esama ir
rusų.
Mes turime lietuvių tautines
mažumas Baltarusijoje, Lenki
joje, Latvijoje, Karaliaučiaus
srityje. Vienintelis civilizuotas
kelias joms padėti yra gera vals
tybių kaimynystė ir bendradar
biavimas. Rusijos politikai
renkasi kitokius kelius. Matyt,
anai šaliai rūpi ne tai, kaip
padėti tautiečiams, bet kaip juos
panaudoti. Ir tada matome, kad
ne principai, o šalies dydis
remia Vakarų neatsakymą. Psi
chologinio kariautojo ir po
tencialaus agresoriaus apimtis
pasirodo besąs pats stipriausias,
tik nutylimas argumentas įvai
riais reikalavimų atvejais. Taip
pat ir šiuo — kai išskiriama
viena ypatinga mažuma vieno
je ypatingoje interesų zonoje.
Ko labai reiktų, tai „perestroikos" dabartinėje diplomatijoje:
į viešumą, nuoširdumą ir prin
cipinį atvirumą, kad galų gale
nebūtų šnekama viena, turint
galvoje visai kita.
Realizmo stoka
Nemaža politikų ir apžval
gininkų galvoja taip pat, kaip
RAND: „Jeigu NATO plečiasi,
santykiai su Rusija labai nu
kenčia..." Tai atrodo gana pana
šu į tikrovę, bet iš tiesų netoli
absurdo — labai neteisinga nuo
stata ir klaidinanti prognozė.
Tikrovė yra kitokia: ryžtingas
NATO išplėtimas, apimąs Bal
tijos valstybes, sutramdytų te
besantį Maskvos karinių impe
rinių sluoksnių agresyvumą ir
atvertų kelius Rusijos demokra
tijai. Be abejo, būtų panašu į
„šoko" terapiją senajam po
komunistiniam arba neokomunistiniam elitui. Tam reiktų
tvirtos politinės valios, apie ku
rios deficitą plačiai kalbama.
Bet nauda pasauliui, sukuriant
išties ilgalaikę taiką, būtų
milžiniška. Stoka šio perspekty
vinio realizmo ir atitinkamos
drąsos tik dar sykį skatina Rusi
jos ekspansiją vakarų kryptimi.
Mažų mažiausiai Vakaruose
turėtų būti apsispręsta dėl stai
gios reakcijos, tolygios skubiam
mūsų priėmimui į NATO, jei su
sidarytų nepaprasta tarptautinė
padėtis. Taip Suomija, kol kas
nesiprašanti į NATO, anot
RAND pranešimo, numato per
svarstyti nuostatas, „jeigu
situacija esmingai pasikeistų".
Vakarai nepasinaudojo aplinky
bėmis, kurias 1989-1990 m. su
kūrė Baltijos šalys, Lenkija,
Čekoslovakija. Ar nori Vakarai
dar sykį prarasti progą taikai ir
demokratijai?

Danutė

Bindokienė

Rinkiminės
machinacijos
„Aš pasitikiu Rusijos balsuo
tojų išmintingumu, — praėjusį
pirmadienį prez. Boris Jelcin
spaudos konferencijoje tvirtino
žurnalistams, paneigdamas
gandus, kad birželio 16 dienos
prezidentinius rinkimus pla
nuojama atidėti vėlesniam lai
kui. Iš Jelcino perspektyvos
žvelgiant, rusų tautos „išmin
tingumas" pasireikštų tik
tuomet, jei balsavimų lapeliuose
būtų įrašyta jo pavardė, tačiau
„užrašas ant sienos" ir visos
nuotaikos Rusijoje šiandien ne
daug vilčių žada dabartiniam
prezidentui.
Pagal apklausinėjimų duome
nis, Jelcinas yra bent 20 taškų
atsilikęs nuo liuo metu populia
riausio kandidato, komunistų
partijos vado Gennady Ziuganov, o rinkimuose galbūt pasi
rodytų tik trečioje vietoje, nes
ultranacionalistas Vladimiras
Žirinovskis tebėra populiarus
gyventojų tarpe. Jelcinas, pra
ėjusios savaitės penktadienį su
intensyvinęs rinkiminę kampa
niją ir pasiryžęs susitikti su bal
suotojais šešiolikoje tolimesnių
provincijų, po labai neigiamo
priėmimo Jaroslave, kur minia
jį tiesiog nušvilpė, suplanuotą
kelionę staiga nutraukė. Tai iš
šaukė naujų spėliojimų bangą
apie jo sveikatos stovį ir apskri
tai apie rinkimų laiko pakei
timą.

kad rinkimai, įvykę birželio 16
d., nedaug vilčių teikia Jelcinui,
o pralaimėjimas Rusijai reikštų
ne tik visišką ekonominį sužlugimą, bet net galimą pilietinį
karą, savi ir svetimų kraštų
žurnalistai tas užuominas pa
skleidė kaip didžiausią sen
saciją. Tai buvo tarytum visų
spėliojimų patv : inimas, kad
ruošiamasi rink.mus nukelti į
vėlesnę datą.
Pats Jelcinas, pagaliau vėl
pasirodęs viešumoje gegužės 7
d., jautė reikalą pabrėžti, kad
jokių rinkimų datos atidėlio
jimų nebūsią — viskas vyks
nustatytu laiku, o rusų tautos
„išmintis" jį vel paliksianti
Kremliuje kitai kadencijai. Su
būdingu jam „atvirumu", pre
zidentas pareiškė, kad įsakęs
savo asmeniniam saugui Kor
žakovui „neįsivelti į politiką ir
daugiau tokių užuominų ne
daryti". Vis dėlto neiškentė ir
pats nepridūręs: „Koržakovas
nėra vienintelis, kuris mano.
kad Ziuganovo l a i m ė j i m a s
reikštų pilietinio karo Rusijoje
pradžią".

Jelcinas, atrodo, tvirtai įsitiki
nęs, kad tik jis vienas stovi tarp
Rusijos gerovės ir visiškos kri
zės: jam pralaimėjus rinkimus,
ypač Kremliuje įsitvirtinus ko
munistui Ziuganovui, visos eko
nominės reformos ir apskritai
demokratija pranyktų, kaip
Boris Jelcin, jau sulaukęs 65 rūkas, saulei užkaitinus. Deja,
m. amžiaus (Rusijoje vyrams tai taip mano ir daugelis vaka
kritiškas laikotarpis, nes jų riečių su JAV prezidentu Bill
gyvenimo trukmė — apie 59 m.), Clinton priešakyje.
pernai gruodžio mėnesį turėjo
Galima sakyti, kad Jelcino
antrą pavojingą širdies sune
galavimą, o pastaruoju laiku rinkiminė kampanija remiasi
nepaprastai įtemptai ruošiasi tiesiogiu šantažu ir bauginimo
rinkimams, ne tik savo krašte, taktika. Sunku spręsti, kaip tas
bet važinėdamas į užsienį ir tuo veikia plačiąsias rusų tautos
parodydamas prezidento parei mases. Nėra abejonės, kad
gų svarbą, populiarumą bei gyventojai nemažai nusivylę tų
veiksmingumą, tariantis su išgirtųjų reformų ir demokra
kitų valstybių galvomis. Po tijos procesų neveiksmingumu.
neseniai įvykusio apsilankymo Jie pasiruošę į valdžios viršūnę
Kinijoje ir kiek anksčiau buvu išrinkti tą, kas duoda daugiau
sios konferencijos Maskvoje su sia ir gražiausių pažadų. Net
JAV prezidentu bei Septynių di skeptikai, kurie galbūt tais
džiųjų valstybių vadovais, pažadais netiki, dar mažiau
Jelcinas nuolat yra dėmesio pasitiki Jelcinu, kaltindami jį
centre — tiek žurnalistų, tiek už visas šiuolaikines negeroves.
opozicijos, kuri stengiasi išnau Persitvarkymo laikotarpis, ypač
doti kiekvieną progą ir parodyti toks drastiškas — iš totalitarinio
Rusijos dabartinį prezidentą režimo į demokratiją — negali
apsieiti be nesklandumų, įvai
galimai blogesnėje šviesoje.
rių sistemų sutrikimo ir net
Jelcino politiniai priešai jau
didelių klaidų. Žmonės nori ma
senokai užsimena, kad jis ieško
tyti greitus rezultatus, o, ne
patogių priežasčių kaip nors
gavę, ko nori, ieško paguodos
nukelti rinkimus į vėlesnę datą,
įprastose gyvenimo vėžėse. Tai
gautąjį pratęsimą panaudojant
pagrindinė priežastis, kodėl
veiksmingai kampanijai, kuri
daugelyje buvusių sovietų impe
užtikrintų rinkimų laimėjimą.
rijos respublikų, išsikovojusių
Kai artimiausias jo patikėtinis
laisvę, vėl valdžios sluoksnius
ir asmeniškas saugas gen. Alek
pripildė buvusiais komunistais.
(Bus daugiau) sandras Koržakov prasitarė,

į netoli esančią katalikų bažnyčią. Nueiname. Mišios,
kaip ir Lietuvoje, lotynų kalba. Per visus pokario metus
sekmadieniais pamaldas išklausydavome beveik
išimtinai tik stovyklų mediniuose barakuose. Ten trūko
tos bažnytinės, sekmadieninės, šventiškos nuotaikos.
Skurdūs barakėliai. Vieton altoriaus tik paprastas
valgyklos stalas ir plikos barako sienos. Tik kunigo
pamokslai pakeldavo mintis virš nublukusios, pilnos
trūkumų ir vargo kasdienybės, neleidžiant užgesti vilčiai
į geresnį gyvenimą, nors ir pomirtinį. Šiandien, įėjus
į anglų katalikų bažnyčią, įspūdis jau kitoks. Aukšta,
tiesi, mūrinė, gotiško stiliaus bažnyčia man primena
Klaipėdos miesto bažnyčias. Viduje suolai iš abiejų
pusių. Vargonai švelniai groja. Nors žmonės svetimi, bet
čia kažkas pažįstama, miela ir artima. Prasidėjus
Mišioms, dar labiau pasijuntu tarp savų: kunigo litur
giniai rūbai, lotyniškos Mišios, visos apeigos supran
tamos kiekvienam katalikui nesvarbu kokios jis būtų
rasės ar tautybės. Tad ir aš nebesijaučiu esąs tarp
svetimų. Esu tikras, pilnateisis šios kongregacijos narys.
Žvelgdamas atgal, šiandien iš savo asmeniško patyrimo
galiu tvirtinti, kad nuolatinis bažnyčios lankymas
sekmadieniais, man daug padėjo greičiau, geriau supras
ti bei išmokti anglų kalbą. Čia iš sakyklos ateidavo žo
džiai ir mintys, kurių fabrike su vietiniais darbininkais,
bent iš pradžių, tikrai neteko nagrinėti. Žinodamas
sekmadienio Evangelijos turinį savo gimtąja kalba ir
girdėdamas ją iš sakyklos anglų kalba, man tos
Evangelijos žodžiai, jų vertimas mintyse, pasidarė daug
sklandesnis ir tikslesnis negu tam, kuris, bažnyčios
nelankydamas, būtų mėginęs daryti vertimą žodyno

pagalba.
Po pamaldų, iš bažnyčios išėjus, airis klausia:
— Did you enjoy it?
Gavęs teigiamą atsakymą, priduria:
— Let's go to a pub.
Mums neaišku, kas tas „pubas". Ogi pasirodo, kad
tai karčiama, nes Public House (visuomenės namai >, su
trumpintai vadinami „Pub". Mudu su Pranu lyg ir
nedrįstame, varžomės. Kaip čia žmogus eisi į karčiama
be pinigų arba tiek mažai jų teturėdamas, kaip mudu
Mes kiekvieną peną apsukame po kelis kartus, prieš jį
išleisdami. Bet gerasis „Paddy", lyg atspėdamas mu
dviejų mintis, sako, kad jis „fundys" Tad sutinkame
ir airio kvietimą priimame.
Prie karčiamos durų jau stovi ilga vyrų eile Dar ne
vidurdienis, tad dar uždaryta. Vos tik bažnyčios bokšte
laikrodis pradėjo mušti dvylika, karčiamos durys atsi
vėrė ir visi skubėjo vidun. Pasirodo, kad Britanijos „pu
bai" nėra atidaryti visą dieną, bet tik griežtai nusta
tytomis valandomis. Per dieną padaromos bent dvi per
traukos. Gal dėl to, kad lankytojai vienu pradėjimu per
daug nepragertų? Gal ir todėl, kad išgerusieji turėtu
laiko išsipagirioti, kad vėliau pajėgtu dar daugiau iš
gerti.
Alus Britanijoje geras. To niekas nenuginčys Jvai
raus stiprumo, spalvos bei rūšies Vienas saldesnis, kitas
kartesnis. Padorus anglas niekuomet negers alu tiesiog
iš butelio. Jis alų geria neskubėdamas, pasigardžiuo
damas.
'Bus d;iutfiau'
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PIRMĄ KARTĄ
AMERIKOJE
; Beveik keturi šimtai klausyItojų Atvelykio šeštadienį,
•balandžio 13 d. Clevelando
•
;Dievo Motinos parapijos audito
rijoje gėrėjosi Kauno mišraus
Ichoro, pasr ^dinusio lietuvių
•liaudies daii. „Leliumai" var;du. koncertu.
; Šis chorinis vienetas įdomus
*ir savo koncertų tema, ir dai
l i n i n k a i s , ir atlikimo stiliumi.
;49 asmenų choro sudėtyje
Igražių balsų dainų mylėtojai,
iįvairaus amžiaus moterys ir
•vyrai. Studentė Agnė Lagū
naitė. 20 m. amžiaus, atstovavo
choro jauniausiai kartai, o Dalia
Kūgevičiūtė — pianino mokyto
ja, 60 metų, didžiavosi reprezen
tuojanti niekada nepavargs
tančiai, mylinčiai muziką ir
dainą lietuvei.
M e n o v a d o v a i ir
organizatoriai
Per savo beveik šimtmečio
ketvirti choras ir jo dalyviai
keitėsi, tik pats meno vadovas
ir dirigentas išliko tas pats —
prof. Albinas Petrauskas (g.
1939.1.1, Radviliškyje). Baigęs
Lietuvos valstybinę konserva
toriją (1968 m.), dirbo konserva
torijoje koncertmeisteriu, peda
gogu. 1982 m. pakeltas docentu,
o 1991 m. jam suteiktas profe
soriaus titulas. Parašė „Muzi
kinio švietimo problemos Lietu
voje XII a. a n t r a pusė — XX a.
pradžia". 1985 m. Lietuvos
dainų šventės dirigentas. Sąjū
džio pirmojo suvažiavimo
atstovas, a k t y v u s Sąjūdžio
renginių meninės dalies or
ganizatorius ir dalyvis. 1992-95
m. Lietuvos chorų sąjungos
pirmininkas. 1992 m. Tarptau
tinio chorų festivalio Kaune
pirmininkas. 1995 m. Šiaurės ir
Baltijos šalių dainų švenčių diri
gentas ir organizacinio komiteto
narys.
Jo uolieji talkininkai: chormeisterė Ramutė Štreimikytė
34 m.). Kauno muzikos aka
demijos dėstytoja, chormeisteris
Audrius Petrauskas, koncert
meisteris Darius Kudirka (27
m.i. dirigento asistentė Dalia
-Jatautaitė, vargonininkė (37
m.K Choro administratorius —
Valentinas Čiuplys (48 m.),
privataus biznio vadovas. Tai
pagrindiniai asmenys, organi
zavę ir nešę visą rūpestį ir pilną
atsakomybę vykstant j tolimą
Ameriką, pirmą kartą į Naująjį
kontinentą. Nors Kauno chorui,
su savo daina, giesme ir muzika
jau aplankiusiam Latviją. Es
tiją. Gruziją, Airiją, Vengriją,
Korėją. Rumuniją, Vokietiją,
Belgiją. Italiją ir Prancūziją,
tokios keliones daugiau ar
mažiau yra tapusios gyvenimo
rutina, bet JAV ir Kanadoje
. . L e l i u m a i " rado t r u p u t į
kitokias sąlygas, skirtingas
auditorijas, gyventojų gyvenimo
stilių ir papročius, sutiko
daugiau negu kitose išvykose
savo tėvynainių, kurie buvo il
gai atskirti nuo tautos kamieno.

V i e n a s iš geriausių
Choristai - 20 60 metų am
žiaus skalėje — profesionalai,
mokytojai, muzikai, inžinieriai,
v e r s l i n i n k a i , ekonomistai,
vienas gydytojas. Meile vokali
niam menui visus sujungė į
darnų vienetą, sugebantį atlik
ti šaunius koncertus, pakeliantį
varginančias keliones ir suteikti
džiaugsmo mišrių tautų audi
torijoms. Manau, kad tai di
džiausias šių talentingu daini
ninkų džiaugsmas ir atpildas.
Čia užmirštama nemigo naktys,
varginančios kelionės, skir

tingos koncertų sąlygos, netikri
koncertų finansiniai rezultatai
ir t.t. Bet praplėsti savo akiratį
žymiai plačiau negu siekia
Lietuvos padangė, išlieka kaip
nepamirštama dovana visiems
išvykų dalyviams. Pasaulis
tampa jų dabarties ir ateities
vizijos dalele. Džiaugiasi jie,
dėkoja j i e m s jų k o n c e r t u s
girdėję.
„Leliumų" choro repertuaras
— įvairių stilių ir formų pasau
linė ir religinė muzika; didžiąją
jo dalį sudaro lietuvių autorių
kūrimai. Šauni mūsų kūrėjų
reprezentacija įvairių t a u t ų
klausytojams! J a u nuo pat pir
mųjų koncertų kauniečiai daini
n i n k a i s u s i l a u k ė vienu iš
geriausių chorų pripažinimo, o
1977 ir 1980 metais Lietuvos
chorų konkursuose jis paskelb
tas absoliučiai geriausių mišriu
choru. 1983 metais tapo Korko
(Airija) tarptautinio chorų kon
kurso prizininku.
Choras, prasidėjus Atgimi
mui, nepasiliko šių Lietuvos
įvykių šešėlyje. J a u 1988 m.
„ L e l i u m a i " giedojo K a u n o
arkikatedroje-bazilikoje pri
simenant stalinizmo aukas. Su
specialiai paruoštomis pro
gramomis dalyvavo įvairiuose
Lietuvos miestuose, jų ren
giniuose ir šventovėse, kaip at
šventinant Pelesos šventovę,
perkeliant Vydūno palaikus į
Lietuvą, atstatant Laisvės ir
Vytauto Didžiojo paminklus
Kaune ir t.t.
1992 metais „Leliumų" su
rengtame Lietuvos chorų fes
tivalyje dalyvavo profesionalų
bei mėgėjų chorai iš Belgijos,
Vokietijos, Latvijos ir Lietuvos
su arti trimis tūkstančiais
dainininkų.
K o n c e r t a s Clevelande
Kauno mišraus choro gast
rolės JAV-se ir Kanadoje išsitęsė net dvi savaites — nuo ba
landžio 10 iki bal. 25 dienos.
Chorą Amerikon iškvietė Buffalo kolegijos Villa M a r i a
Chorale vienetas, kuriam vado
vauja Ireneusz Lukaszewski, ar
timas bičiulis su buv. Lenkijos
prez. Lech Walęsa. Kelionės
i š l a i d a s , k a i p s a k ė choro
administratorius, po 680 dol.
sumokėjo patys choro dalyviai.
Šios išvykos garbės komitetą
sudarė: seselė Marcella Marie
Garus, CSSF - Villa Maria College prezidentė, Buffalo, N.Y.;
Rochesterio, N.Y., lietuvių
parapija, Dievo Motinos parapi
ja Clevelande, Šv. Petro katedra
Erie, PA, amerikiečių parapijos
iš Buffalo, Erie, PA, Lackawanna, N.Y., Niagara Falls, N.Y.,
Mississauga, Ont. Kanada. Or
ganizaciniame komitete lie
tuviams atstovavo: Nijole Benotienė, Danutė Garbaliauskienė
ir Vytautas Kulnys 'visi it
Kanados), Rita Klioriene iš Cle
velando, Raimundas Obalis iš
Rochesterio.
Po koncertų Buffalo ir Rochesteryje, balandžio 13-sios vakare
choras koncertavo Clevelande.
Ji pakvietė Clevelando ateitminkija. vadovaujama „Atei
ties" klubo valdybos. Autobusu
a t v y k u s į chorą šeštadienio
popietę sutiko Dievo Motinos
parapijos choras su vaišėmis
parapijos svetainėje. Čia juos
pasveikino parapijos choro va
dovė Rita Čyvaitė-Kliorienė su
specialia choro ir žodžio linkė
jimų pyne. Didžioji choristų-svečių dalis a u t o b u s u išvyko
pasižvalgyti po miestą, o kitus
iš karto pasiėmė jų globotojai.
Prieš koncertą visas choras
turėjo generalinę repeticiją.
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Po sėkmingo „Leliumai" koncerto Clevelande, dirigento asistentei Ramutei Štreimikytei, din
gavusiai kelioms dainoms, gėles įteikia Krista Stankute. Dešinėje — chorą koncertui kvietusio
„Ateities" klubo pirmininkas Romas Bridžius.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Jau ne taip dažnai iš Cleve
lando ir apylinkių lietuvių telki
nių besusirenka tiek į lietuviš
kuosius renginius. Retėja tau
tiečių eilės. Mirtys skina juos,
senatvė ir ligos pririša prie
namų. Mūsų naujai atvykusie
ji ir jau įsikūrusieji tautiečiai,
šių dienų imigrantai, ne labai
tesidomi tokiais spektakliais ar
kitokiu lietuvišku judėjimu.
Dažnam doleris tampa pagrin
diniu jų dienų siekiu.
Salė buvo pilna senosios DP
generacijos atstovų, jų vaikų ir
jų vaikaičių, (pastarieji koncertan buvo kviečiami ir įleidžiami
nemokamai). Pirmoje koncerto
dalyje erdvią sceną užpildė mo
terys su ilgomis juodomis suk
niomis, o vyrai su juodomis eilu
tėmis, antroje dalyje choristus
puošė tautiniai drabužiai.
Kad svečių choro atliekamas
koncertas daugeliu atžvilgiu
buvo kitoks, akivaizdžiai rodė jo
kūrinių reprezentacija: įvairių
tautų liaudies dainos, religinės
muzikos šedevrai, lietuvių
kompozitoriai, pasaulio kūrėjai.
Publika su dideliu dėmesiu
išklausė ir nuoširdžiais plo
jimais palydėjo šias kompo
zicijas: J. Dambrausko „Maldą
už Tėvynę", J. Kačinsko „Ber
žas", J. Gailus Heroes „Pugnate Viri", A. Martinaičio „Žemai
čių plentas", Vasks — latvių
„Mate Saule", J. Rutter ,Agnus
Dei" (Reąuiem), William „Oh
Lord, what a morning", J. Juozapaičio „Miške", G. F. Handelio „Aleliuja", Č. Sasnausko
„Užmigo žemė", L. Povilaičio
aranžuota liaudies daina „Pasiplūdo antelė", J. Tamulionio
aranžuota liaudies daina „Var
na", J. Švedo aranžuotas „Ty
kus buvo vakarėlis", J. del Encin — „Oy Comamos", V. E.
Soch aranžuota venezual iečių
liaudies daina „Alegres Pregonan" ir Lekuan — „Tą vakarą".
Dviejuose išėjimuose choras
per porą valandų (su pertrauka)
parodė savo muzikinę galią,
dainininkų balsų grožį, sąskam
bį. Tai choro pajėgumo charak
teristika. Todėl savo plačiame
repertuare gali atlikti įvairių

tautų kūrybą, todėl jie gali drą
siai pasirodyti įvairių k r a š t ų
scenose. Tikėkimės, kad i r
muzikos žinovai giliau pažvelgė
į šių entuziastų koncertinę
programą ir tars autoritetingą
žodį.
Nustojus nuoširdiems ploji
mams, rengėjų vardu dėkojo
„Ateities" klubo pirm. Romas
Bridžius, Dievo Motinos parapi
jos choro vadovė ir vargonininkė
Rita Klioriene.
Kristina
Stankutė choro vadovams prise
gė gėles, visam chorui — gėlių
pintinė; vadovas apdovanotas
Clevelando „Brown" sportiniais
spalvotais marškiniais. Po kon
certo visi koncerto dalyviai
pakviesti svetainėn kavutei ir
užkandžiams, o svečiai choristai
šiltai vakarienei, kur daugelis
sutiko, surado pažįstamų a r
giminių. Prieš vidurnaktį visus
mielus svečius pasiėmė nakvy
nėn jų globotojai.
Sekmadienį „Leliumų" cho
ras dalyvavo Mišiose Dievo Mo
tinos šventovėje, kur parapijos
choras pakartojo Prisikėlimo iš
kilmingųjų pamaldų koncertą
su sol. Virginija Bruožyte-Mulioliene, trimitais ir vargonų
palyda. Svečiai d a i n i n i n k a i
turėjo progos išgirsti ir palyginti
Clevelando chorą su jų muzikiniu-dainos vienetu.

Petro katedroje. Prieš atvyk
d a m i į Clevelandą, leliumiečiai
jau buvo davę koncertus Buf
falo, PA, ir Rochesteryje, N.Y.
Ir jų tolimesnis svečiavimasis
Amerikoje buvo pilnas įspūdžių
ir koncertų įvairiose vietovėse:
Kanados Hamiltone, Mississaugoje, Toronte ir atsisveikinimo
koncertas New Yorke, N.Y.,
balandžio 24. Choras turėjo pro
gos gėrėtis didingais Niagara
F a l l s kriokliais ir k i t a JAV ir
K a n a d o s įspūdinga panorama,
i s t o r i n ė m i s v i e t o v ė m i s bei
paminklais. Balandžio 25 d. jie
pakėlė sparnus skrydžiui atgal
į Lietuvą.
Kauniečių koncerto įspūdžiai
d a r ilgai liks klevelandiečių
prisiminimuose. Leliumiečiams
jų svečiavimasis Clevelande
t a i p pat primins rengėjų išleis
t a s leidinėlis su choro nuo- r
t r a u k a , jų sėkmingo muzikosdainos kelio t r u m p a istorija, su koncerto rėmėjų pavardėmis,
firmų reklamomis ir padėka vi
siems, prisidėjusiems, k a d graži
pavasario šventė Clevelando
lietuviams ir svečiams taptų dar
stipresniu ryšiu t a r p Tautos ir
išeivijos tėvynainių.
„Ateities" klubo valdyba su
pirm. Romu Bridžiu ir nariais:
Roma Čepuliene, dr. Birute
Kasperavičiene, dr. Eugenijum
Šilgaliu, Ona Rociūniene, Petru
Stungiu ir Algiu Žukausku taip
p a t jaučiasi laiminga, galėjusi
b ū t i kultūrinio bendradarbia
vimo talkininke. Clevelandas *
leliumiečiams linki ir ateities
dienose sėkmės džiuginant au
ditorijas skambiomis lietuvių ir
pasaulio kūrėjų dainomis ir
geismėmis plačiajame pasauly
je! Ačiū! Ir iki kito pasimatymo!
Vacys Rociūnas

Koncerto rengėjai pakvietė
„ L e l i u m ų " chorą p i e t u m s
parapijos s v e t a i n ė n .
Čia
padėkos žodį tarė dirigentas ir
meno vadovas prof. Albinas Pet
rauskas ir choro administrato
rius Valentinas Čiuplys. Dau
giausiai prisidėjusiems p r i e
koncerto pasisekimo, svetingo
choristų priėmimo ir globos
įteiktos choro kasetės įrašas
„Pasiplūdo antelė", reprezentinis leidinys „Lietuva-Lithu• Lietuvoje pernai pagamin
ania-Litauen" ir choro informa
cinis lankstinukas „Leliumai". t a produkcijos už 16,698 mln.
„Ateities" klubas įteikė čekį. litų. Palyginti su užpernai, vi
sos pramonės produkcijos par
Daug svečių-choristų Cleve d a v i m a s padidėjo 6.2 proc.
lande surado giminių, pažįs Vidutinis sąrašinis pramonės
tamų, užsimezgė miela draugys veiklos darbuotojų skaičius
tė. Gražus klevelandiečių b ū r y s sumažėjo 16.2 proc. Statistikos
su nuoširdžiais linkėjimais j u o s departamento specialių tyrimų
išlydėjo į Erie, PA, kur tą patį duomenimis bedarbystės lygis
vakarą turėjo koncertą Šv. siekia apie 12 procentų.

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

GREIT
PARDUODA

SS!

V

s

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

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS komptuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas vettul
• Perkame ir parduodame namus
> Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK KALTOtS

7922 S. MiaU ftl
.*345S. ArchttAVe.

DANUTĖ MAYEK
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
320«i/i W M I SSttt Street
Tel. (70S) 424-BSM
(312) SS1-MM

, 284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės ĮOaasBa. Navas. Ji protsstoriaiai, sąžiningai ir aamaniifcaj
patarnaus. įkainavimas vaitui.

0m

COLOUJCU.

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

B & D LOUNGE
6 6 0 0 S. Kedzie Ave.
Tel. 312-925-6264
M u z i k a ir šokiai kiekvieną
penktd.. šeštd. ir s e k m d .
n u o 10 v.v. iki 2 v.r.

MOVING—KRAUSTYMAS

BSNK2RO

MICHIGAN
COLDWELL BANKER FRST SJBJBJBJBJ
lON.VVMttakerSt.
New Buffalo. Ml 49117

VIDA B. ŠVABAS
Tel. namų
bus.
fax.
v.m.

616-756-1408
616 489 3980
616-469-5445
616460-7236

Perkant ar parduodant
• namus • žemą • okius arba
komercine nuosavybe

US. Savings Bonds
Make Great Giffe.
jsgr

~ Profesionalus patarnavimas
prieinamomis kainomis,
• jums patogiu Ir.ku. Draudimas
garatuotas. Kreiptis:
Gediminas: tel. 312-925-4331

\ pul>fic servįct of tMs nrtvspaprr

Vilius Pėteraitis

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS

ŽODYNAS
Apie 30,000 žodžių. 579 psl.
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
. Su persiuntimu 22.50
Illinois gyv. p r i d e d a State sale tax 1.75 d o l .

V. Baravykas

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBLJ

fsft midlcind Fcdcrcil
•••^•^

Savngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius

ŽODYNAS
R e d a g a v o a. L a u č k a ir A. Dantaitė

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl.
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
Su persiuntimu 22.50
Illinois g y v . p r i d e d a State sale tax 1.75 dol.

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312)925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

VESTUVINĖS LIETUVIŲ D A I N O S
LIAUDIES D A I N Ų KVARTETAS
Virš 40 dainų: gaidos, žodžiai, vertimai
anglų kalba. Dainų kilmė ir audio įrašai.
Knyga ir kasetė g a u n a m a DRAUGE.

8929 S HARLEM A V E
(706) 596-9400

ESEE

Kaina - 20 dol. Su persiuntimu - 21.50 dol.
UEN0ER

Illinois g y v . p r i d e d a State salos tax 1.75 dol.

m. birželio 24 diena. Tam tiks DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gegužės men. 10 d.
lui pasinaudosiu savo paties atsŠIURPIOS ISTORIJOS VEIDRODIS
minimų ištraukomis, asmeniš
Šių metų pradžioje „Minties"
kais išgyvenimais ir patirtimi.
leidykla Vilniuje išleido Arvy
Tą istorinį šv. Jono rytą.
AMERIKOS LIETUVIŲ
do Anusausko veikalą „Lietu
sukilę pavergtos tautos kovoto
TELEVIZIJA
vių tautos sovietinis naikinimas
jai, užėmę laike gyvybinius
1940-1958 metais". Knyga iš
sostines postus, mano kuopos
Balandžio 20 tos dienos rytą
REIKIA AIŠKIAI
leista Lietuvių tautinės kultū
vyrai saugojo pulko įvairios
mus maloniai nustebino lietu
PASISAKYTI
ros fondo, (dabartinis pirm. Sta
paskirties
kariškus sandelius ir
vių TV programa. J u k taip se
sys Briedis) įsteigto Amerikos
Mirė 1996 m. balandžio 26 d. ir buvo palaidotas balandžio
kareivines,
o kiti kuopos kariai
niai bematėme lietuvišką prog
Atrodo, kad Brazausko meda
Lietuvių tautinės sąjungos su
29 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje
ramą TV laidoje. Kaip džiau liai daug kam galvas susuko. Trijų Kryžių kalno šiaurinėse
važiavime, Daytona Beach, FL,
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskugėmės mes kadais A. Šluto ener Aurelija M. Balašaitienė š.m. pašlaitėse, apkasuose, atidžiai
tinj
patarnavimą ir palydėjo i Amžino Poilsio vietą.
1988 m. Vienas pagrindinių
gija ir pastangomis, žiūrėdami gegužės 1 d. „ D r a u g e " „Kur budėjo ir buvo pasirengę kovai
Nuoširdžiai
dėkojame kun. F. Kireiliui už šv. Mišių atna
LTK fondo uždavinių — leisti is
tada lietuvių gyvenimo eigą. Ir valdžia t e n ir k o r u p c i j a " , prieš dar galimą raudonųjų
šasimą ir palydėjimą i kapines.
torijos veikalus, tiksliai pavaiz
užpuolimą.
dabar tikrai buvo džiugu bei Lietuvos b i u r o k r a t u s lygina su
Dėkojame Lietuvių Šaulių organizacijos nariams ir
duojančius Sovietų Sąjungos bei
malonu stebėti lietuvišką pro Amerikos ir jų darbus bando pa
O 5 valandą ryte, pirmieji
visiems,
tarusiems atsisveikinimo žodžius organizacijų vardu.
lietuvių komunistų, o antruoju
gramą, lietuvių gyvenimą, Či teisint. Straipsnį baigia: „Ne
Vokietijos kariuomenės daliniai
Nuoširdus
deKui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms ui a.a.
tomu — nacių — vykdytą lietu
kagoje ir Lietuvoje. Manau, kad smerkime Lietuvos, tik stenki
iš šiaurės, Antakalnio gatve,
Vaclovo sielą Dėkojame taip pat tiems, kurie prisiuntė
vių tautos genocidą. Tad ši
taip pat gražu ir naudinga ma mės jai įvairiomis priemonėmis įvažiavo į sostinę Vilnių ir prie
velioniui gėlių, pareiškė mums toje liūdesio valandoje
knyga yra pirmoji minėtos is
tyti lietuvių verslininkų rekla padėt, ne vien pinigais ar dova Šv. Petro-Povilo bažnyčios, An
užuojautą.
torijos dalis. „Lietuvių tautos kas 1989 m. pirmas ėmėsi rašy mas. Jos savaime įsijungs į lie nomis, bet darbu, pavyzdžiu ir
takalnio ir Olandų g-vių san
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems
sovietinis naikinimas 1940- ti diplominį darbą apie sovie tuvišką gyvenimą.
patarimu".
kryžoje sustojo. Tai buvo 20-sios
atskirai neturime galimybes padėkoti.
1958 metais" veikalą gerai ap tinio laikotarpio represijas. Ir
Ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Gerald F
Tik nusivyliau lietuvaičių
Nieks nesmerkia Lietuvos. motorizuotos sunkiųjų tankų di
taria Liudvikas Gadeikis, „Lie štai pagaliau daktaro disertacija
Daimid
už malonų patarnavimą.
vizijos
vienetas,
kuris
savo
tuvos aide", 1996-03.08. Straips ir solidi, archyvų šaltiniais pranešėjų šnekta. Aš, vyresnio Nereikia maišyt Lietuvos su
Visiems
nuoširdi padėka
ginklų
vamzdžius
nukreipė
į
amžiaus
klausytojas,
mažai
dabartine komunistine valdžia,
neli perspausdiname ištisai.
detaliai paremta knyga apie supratau, ką jos nori pasakyti. kuri Lietuvą šiuo m e t u valdo. mūsų kuopos apkasuose esan
Regina Petrauskienė ir draugai
„1944 m. gruodžio mėnesį patį tragiškiausią lietuvių tau Kada jos lyg uždusdamos taip Jie iš mūsų nei pa vyzdžių, nei čius vyrus. Kadangi kiekvieną
tos istorijos laikotarpį. Beveik skubėjo išberti tuos žodžius, kad patarimų nenori, nes „viską s e k u n d ę galėjo vokiečiai
nužudyti 2489 žmonės.
1944 - 1 9 4 5 m. į kariuomenę penkių šimtų puslapių knygoje man atrodė, kad jos taria tik žino". Pinigais irgi, ką mes atidengti ugnį, aš pasistengiau
KUR DINGO PROJEKTAS 0 skurde. Pinigų reforma taip pat
mobilizuota 82 t ū k s t a n č i a i aprėpta visa raudonojo teroro is „tara t a r a tara"... Gal pro galim padėt, yra labai m e n k a s laiku sudaryti sąlytį su tankų
labai nuskriaudė smulkiuosius
lietuvių; iš jų prievarta paimti torija — pradedant pasiruošimu gramos vadovybei ir labai reikia reikalas. Jie operuoja skolintais dalinio vadu ir prie sustojusių
Prieš
kelis
metus
Čikagoje
taupytojus.
okupacijai ir tautos naikinimui, taupyti tas brangias laiko minu ar vogtais milijonais ir pulkais tankų įvyko mano dramatiškas
46,674 žmonės (55 proc.).
buvo renkami parašai pristatyti
Kaip matyti iš gaunamų laiš
1946-1952 m. Sovietų Sąjun baigiant kliudymais grįžti iš tes, bet nemanyčiau, kad čia važinėja po pasaulį už valstybės susitikimas su vokiečių armijos
Amerikos
spaudos
skyriui.
Da
kų,
buvusių stribų ir kitų
karininku Dar ir šiandien, po
goje kas šeštas tremiamas žmo tremties į Lietuvą 1958 - 1960 reiktų pasiekti didžiausią žodžių ar žmonių pinigus.
riaus
ir
Girėno
pašto
ženklo
tarybiniu
pareigūnų „tarnybos"
gus buvo lietuvis, o 1948 ir 1951 m. Aptarti dokumentai, suteikę skaičiaus perdavimo rekordą.
Algimantas Gečys, „ D r a u g e " ilgų prabėgusių 55-rių metų, išleidimui. Ypač pašto ženklo laikas įskaitytas pensijoms
„teisinį"
pagrindą
represijoms.
m. lietuviai sudarė net pusę
Ir kaip maloniai teko nus balandžio 23 d. įspėja J A V LB tikiu, kad mano įvykdytas ra išleidimu rūpinosi amžinybėn
gauti. Prarastos nuosavybės
Skaitytojas čia ras pagrindinius tebti, kada pradėjo kalbėti
SSSR tremiamų žmonių.
ir ALTą, kad tik nepasakytų portas tankų voros vadui nulė išėjęs krepšininkas Savickas. grąžinimas eina per teismus ir
Ypatinguosiuose GULAGo la duomenis ir skaičius apie suim paskutinioji pranešėja. Kaip blogo žodžio prieš politines mė mano kuopos vyrų likimą.
Dar 1990 m. jam padovanojau ne visada sklandžiai. Mano
...Ir taip. nuo ankstyvo ryto,
geriuose lietuviai buvo antra ar tus, įkalintus, nukankintus čia gera buvo klausytis tos prane partijas. (Jis turbūt d a r negavo
knygą
..Sparnuoti lietuviai". giminės ir dabar negali atgauti
per visą tą dieną vokiečių armi
ba trečia pagal gausumą tautinė pat, Lietuvoje, išsiųstus į tremtį šėjos balso, kada ji, neskubė medalio).
Gal
pasirūpins
pašto ženklo savo namelio, nes ten gyvena
jos motorizuoti tankų, prieštan
grupė — dešimtadalis visų bei lagerius, apie 1944 m. žie dama, taria užbaigiamąjį žodį,
Kaip
t
i
k
JAV
LB,
ALTas
ir
išleidimu
Čikagoje
gyvenąs Ed kažkoks stribas. Jis turi pir
mos žudynes, apie partizaninį dėkoja visiems, kurie prisidėjo
kinių ginklų, artilerijos ir pės
kalinių.
mūsų
laikraščiai
t
u
r
ė
t
ų
labai
mundas
Jasiūnas?
mumo teisę. Namas priteistas
1945 - 1952 m. žuvo apie pasipriešinimą ir baudėjų prie šios programos paruošimo ir aiškiai pasisakyt dėl bankų tininkų daliniai masiškai, be
giminėms pagal magišką formu
Paskubėkime.
1998
m.
sukan
terorą,
provokacinius
būrius
ir
sustojimo, traukė per Vilnių
ta proga, kvietė naujus rėmėjus. krizės ir Seimo rinkimų.
20,000 tremtinių, iš kurių apie
le: „kol gyvenančiam atsiras
ka
65
m.
nuo
lietuviu
tautos
stribus...
Autorius
įtikinamai
rytų kryptimi.
Sėkmės naujiems drąsuo
5,000 buvo vaikai. K a r t u su
Alfa
M
y
k
o
l
ė
n
a
s
didvyrių Stepono Dariaus ir nauja gyvenvietė". O tai tęsiasi
1941 m. tremtiniais žuvo apie parodo, kad tai buvo pirmiausia liams.
J
o
n
a
s
A
b
r
a
i
t
i
s
Beverly
Shores.
IN
Stasio Girėno skrydžio per At jau penktus metus. Be to, pro
lietuvių tautos genocidas, kuris
28,000 žmonių.
Oak
L
a
w
n
,
I
L
I
g
n
a
s
P
e
t
r
a
u
s
k
a
s
lantą, lėktuvu „Lituanika" iš pagandistams, turintiems tary
Bendras sovietinio genocido ir toli gražu nesibaigė su Stalino
REIKALINGAS
Chicago,
IL
binius diplomus, pripažintos
New
Yorko į Kauną.
teroro aukų skaičius — 450,000 mirtimi, o tęsėsi iki pat 1958
LIETUVIŠKI NESUTARIMAI
PATIKSLINIMAS
V a n d a Mickuvienė aukštojo mokslo teisės. O tai
žmonių, arba kas trečias su metų. Taip pat lygina represijas
ŠV.
JURGIS?
St. Petersburg. FL reiškia: pirmenybė tarnybai ir
augęs lietuvis. Tai be priverstų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,
Kaip jau yra žinoma, paskuti
Balandžio 23 d. „Draugo" lai
teisė gauti didesnę pensiją.
Ukrainoje.
Rinkinyje
įdėta
bėgti iš Lietuvos arba repatri
Lietuvos mokslo žmonės pareiš
Šių metų balandžio 23 d. skai doje, „Laiškai" skyriuje, per niu laiku atsistatydino iš Lie
nuotraukų,
dokumentų
faksimi
LENINO IDĖJOS
juoti
kė protestą prieš tokių „diplo
tėme „Draugo" dienraštyje di skaičiau labai įdomiai parašytą tuvos prezidento Algirdo Bra
lių.
Tai tik keletas skaičių iš nau
Pirmosios rusu okupacijos me mu" pripažinimą.
delį, visą puslapį užimantį Vlado Simučio laišką „Ar jie zausko patarėjo pareigų dr. Vy
Be abejo, dar daug bus rašoma straipsnį, apie šv. Jurgį. Rašo tikrai buvo lietuviai?" Atidžiai, tautas Bieliauskas. Priežastis — tais lankiau privalomus mark
josios istorijos daktaro A. Anu
Teismai Lietuvoje teikia leng
sausko knygos. Šiurpi statis- apie tą nelemtą laikmetį, bus ma, kad šv. Jurgio kultas išplito bet ir su pasitenkinimu, sekiau neįmanoma dirbti prezidento sizmo-leninizmo kursus. Daugu
vatas
buvusiems nomenklatū
randami nauji dokumentai, ne tik Artimuosiuose Rytuose, jo pasisakymus, samprotavimus patarėjo pareigose, dėl įvairių mas tuose kursuose išmoktų
tfkos ir dokumentų kalba.
ros
vienminčiams.
Aukščiausio
Apie stalininį lietuvių tautos papildomi ir tikslinami faktai, bet ir visoje Europoje. Su krikš bei asmeninės nuomonės pareiš sunkinančių aplinkybių.
„gudrybių" laiko tėkmėje išdul ji teismo kolegija pripažino
genocidą pradėta rašyti dar skaičiai. Kaip pats autorius čionybe šv. Jurgio garbinimas kimą apie lietuviškai kalban
Šis dr. V. Bieliausko nutari kėjo, bet viena išliko iki šios kaltais žmones, kurie priešino
karo metais — tada sukaupta sako, visi skaičiai yra pagrįsti atvyko ir į Lietuvą.
čius ar visiškai lietuvių kalbos mas y r a sveikintinas, nedirbti dienos. Tai Lenino nuostata par
si okupantams. 1996.01.11 d.
daug dokumentų, autentiškų a r c h y v i n i a i s d o k u m e n t a i s ,
Kai kas sako, kad Jurgis buvo nemokančius. Tokiems savo tei to darbo, kur jis turėjo eiti tijai: „Partija vadovauja ir kon sprendime kolegija nutarė, kad
duomenų apie 1940 - 1941 m. tačiau vis tiek jie neišsamūs, ne Palestinos šeiko, krikščionio, gimams išryškinti laiško au „klapčiuko" pareigas. Tačiau troliuoja". Labai akivaizdžiai
represijas. Vėliau šitas darbas galutiniai, o kai ką bus galima sūnus ir gyveno apie 300 m. po torius panaudojo du labai pras šis įvykis yra gera pamoka atei matome ta nuostata mūsų tėvy 1941 m. birželio sukilimo daly
vis A. Petrauskas „išdavė savo
testas iš esmės tik emigracijoje, patikslinti tik sudarius aukų Kristaus. Sv. Jurgio gyvenimas mingus pavyzdžius, sakyčiau, čiai, nepasitikėti LDDP Lietu
nėje, kai s k a i t o m e iš t e n tėvynę-Tarybų Sąjungą ir su
tačiau, negalint prieiti prie vardyną. Tiesiog stebina, kad yra paslaptingas, ir kas jis buvo dvi istorinių įvykių a k i m i r k a s , vos vyriausybės vadovybe.
gaunamus laikraščius ar arti
ginklu kovojo prieš t a r y b ų
pokarinių archyvų, negalėjo vienam žmogui įmanoma aprėp iš tikrųjų, nėra aiškiai nustaty jaunystėje išgyventas.
Antras vertas dėmesio įvykis mujų laiškus.
valdžią" (žr. „Dirva", Nr. 11 —
būti p a k a n k a m a i dokumen ti tokią gausybę šaltinių — ir ta. Jo visas gyvenimas apipin
Iš visko atrodo, kad buvę 1996.03.12).
Pirma, kai tą istorinį šv. Jono yra nesutarimai tarp PLB ir
tuotas. A. Darnusis, įtikinamai įvairiuose Lietuvos archyvuose, tas legendomis, o jis pats yra dienos rytmetį, išsivadavęs iš JAV LB krašto vadovybės dėl Lietuvos komunistai, dabar
Su ligoninėmis Lietuvoj tikras
suskaičiavęs lietuvių tautos ne ir Maskvoje...
vaizduojamas kaip raitelis kovo bolševikinio okupanto nagų. Pa devintojo PLB seimo rengimo pasivadinę LDDP partija, pa
tektis, turėjo remtis netiesiogi
Knyga išleista tautinio kultū jantis su slibinu. Esą jisai iš nerių gatvėje susitiko su gink Lietuvoje ar Amerikoje. Šia pro tekę valdžion < teisėtai! >, laikosi vargas — joms visko trūksta.
niais duomenimis. Daugiausia ros fondo lėšomis. Šis fondas, gelbėjęs karalaitę iš slibino luotu p a r t i z a n u — sukilėliu. ga Vytautas Kutkus, PLB aš Lenino nuostatos: ne tik vado Mano giminaitė, eidama ligoni
nėn, turėjo pasiimti iš namų —
apie stalinines represijas prira įsteigtas Amerikos lietuvių tau nagų.
lietuviškai nekalbančiu, bet tunto Seimo narys, „Draugo" vauja Lietuvos gyvenimui, bet
patalynę ir maistą, o už vaistus
šyta atsiminimų — emigracijoje tinės sąjungos seime 1988 m.,
Jurgis tapo pavyzdžiu savo s a v a n o r i š k a i į s i j u n g u s i u į laišku skyriui, balandžio 26 ir jį kontroliuoja. įstatymai mokėjo iš giminių Amerikoje
leidžiamų, Lietuvoje rašomų lėšomis parėmė Represijų Lietu
Lietuvos išsilaisvinimo veiks dieną parašė įdomu ir teisingai leidžiami, atsižvelgiant į vien
pasislėpus ir tik artėjant nepri voje tyrimo centrą, ir iš esmės riteriškumu, dosnumu ir pagar mus, o save atžymėjęs lietu argumentuota laišką, kuri vi minčiu interesus. Atsiminkime, atsiųstais doleriais. Laiške ji
rašo: ..Jei ne jūsų pagalba,
klausomybei atsargiai traukia jo dėka tapo įmanoma rinkti ir ba kitiems. Tie idealai padarė jį viškos trispalvės ženklu. Antra, siems yra verta pasiskaityti
kaip ..teisingai buvo privatinaskautų patronu ir Lietuvos glo
būčiau anam pasauly". Deja, tai
mų iš slapčiausių užkaborių.
sisteminti didįjį Lietuvos gyven bėju, einančiu tuojaus po šv. Ka kai tos pačios dienos vidudienį —
Vytautas Š e š t o k a s mas valstybės turtas. Partijos ne išimtis.
tojų
genocido
vardyną,
kurio
Tačiau išsamaus, visą teroro
antradienį, birželio 24 d., atsi
Los Angeles, CA draugai galėjo už menka kainą
zimiero.
Reikia džiaugtis, kad daug
laikotarpį apimančio veikalo kol pirmas tomas, apimantis 1939įsigyti stambias nuosavybes
radęs
Gedimino
gatvėje
pamatė
Prieš keletą metų Vatikane
lietuvių
atvyksta Amerikon
kas nebuvo. Arvydas Anušaus- 1941 metus, pasirodė 1992 m.". popiežius sudarė komisiją, kad su šautuvu r a n k o s e jaunuoli.
Neaiškiomis aplinkybėmis ban
RELIGINIS KONCERTAS
„pasitobulinti"
savo specialybėkrutavę
bankai
mokėjo
aukštes
ištirtų kai kurių šventųjų pra varantį tris raudonarmiečius...
IR CEPELINAI
se. Vieni su mokslo įstaigų
nes
palūkanas
savo
draugams
„ir
niekas
nežinojo,
kas
jis
buvo
eitį ir aplinkybes, kokiu būdu
rekomendacijomis, o kiti dėl
jie pasidarė šventaisiais. Šven ir ar mokėjo lietuviškai"...
Perskaičius ..Drauge" laiškus arba išduodavo lengvatines pa tėvų padėties buvusioje no
skolas
be
jokiu
garantijų.
Tuo
Ką šiais dviem pavyzdžiais šiuo klausimu, kuriuose vieni
tųjų patikrinimo komisijai bai
menklatūroje.
gus darbą, popiežius apašta autorius norėjo pasakyti, tikiu kelia religinio koncerto svarbą, tarpu paprasti žmonės, užuot
Nepaisant visų šitų blogybių,
lišku dekretu išbraukė iš šven —visiems aišku. Atrodo, nieko k i t i gina cepelinu p i e t u s , sulaukė teisingumo, liko labai
dabartinių
Lietuvos valdžios
tųjų sąrašų apie 200 asmenų. nereikia nei pridėti, nei atimti... norėtųsi pasakyti, kad žmonės nuskriausti ir dabar gyvena
žmonių negalima per daug kal
Šventųjų jau buvo tiek daug, Bet vis dėlto? Laiško autorius gali turėti įvairių nuomonių ir
t i n t i . J i e išėjo t a r y b i n i u s
kad netilpo kalendoriuje. Iš pakartojančiai pasisakė, kad šv. pasirinkimų. Man atrodo, kad
mokslus, jų mokslinė ir gyveni
brauktųjų tarpe yra ir šv. Jur Jono dieną ankstyvą rytą ir nebuvo siekta nieko užgauti, o
mo orientacija išplaukia iš
gis, kaip neturintis aiškaus įdienojus „vokiečiai dar vis tik norėta pabrėžti Verbų sek
marksizmo leninizmo teorijos:
istorinio pagrindo, pasakų ir nebuvo atvykę"... Va, čia ir yra m a d i e n i o Kristaus kančios
„partija vadovauja ir kontro
legendų personažas. Vadinasi, klaida, nes laiške autorius kalba evangelijos rimti ir svarbą reli
liuoja". Užtat išrinktieji atsto
šv Jurgio jau keletas metų nėra apie istorinę dieną ir joje buvu ginio koncerto. įvykstančio tik
vai elgiasi taip; kaip jų sutaryšventųjų tarpe. Stebėtina, kad sius įvykius! (P.s. 1941 m. bir kartą metuose, skirtą šiai rim
binta išmone diktuoja, o už juos
čiai ir susikaupimui atžymėti ir
rašinio autorė „Drauge" apie želio 24 d.)
balsavusieji turi atminti, kad
Šiuo savo laišku pasistengsiu trokštant, kad kuo daugiau
tai neužsimena nei vienu žo
laisvai atidavė savo balsus.
džiu. Net mūsų aukštieji Baž atitaisyti autoriaus apsirikimą, žmonių jame atsilankytų.
Turėdami tautos mandatą ir
Aldona Š m u l k š t i e n ė
nyčios dignitoriai neprasitaria, o „Draugo" skaitytojams papa
absoliučia daugumą Seime, jie
Chicago. IL
kad šv. Jurgis popiežiaus dek- sakosiu, kas įvyko Vilniuje 1941
vis tebelošia senom kortom.
Juos galima pakeisti — reikia
sulaukti naujų rinkimų.

LAIŠKAI

retu jau seniai i š b r a u k t a s iš
šventųjų sąrašų. J a u č i a m a s lyg
koks fakto nuslopinimo sąmoks
las...
Algirdas Idika
St. Petersburg Beach. FL

DOKT S « N D IT A U
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PADĖKA
A.tA.
VACLOVAS RUTKAUSKAS

Žmogui nėra lengva pasikeis
ti. Tai suprato ir mūsų senoliai,
kurie žmogaus prigimtį palygi
no su vilko prigimtimi: „vilkas
vis į mišką žiūri". Tikėkime,
kad laikas gydys tas negeroves
ir atsijos grūdus nuo pelų.

SAVE SOME A l

MUTUAL ?*<€*** SAVINGS
AND I O A N A.~,5CX IATION
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MaMCirnc
Partizanų kapas prie Girelės au krytiumi ir užraftu: „16 žuvusių ui Lietuva
1946 11 23'

2212 W CERMAKROAO • CHICAGO, HIMOIS 60608

PHONI1312) 847 7747

Andriukas Razma ..Žihurrh"
tfsson mokvkMpje Lemonv
N'uotr I.vdos Builriertf*

Vytautas Valys

Detroit, MI

AMBASADORIUS J. W. SWIHART
APDOVANOTAS GINTARO
ŽYMENIU

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gegužės mėn. 10 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuva buvo v a d i n a m a
Marijos žeme ir neveltui — lie
tuviai nuo pat krikščionybės
įvedimo pradžios turėjo ypatin
gą meilę ir pamaldumą Dievo
Motinai, o jeigu paskaičiuotume
visas vietoves, vadinamas ste
buklingomis, tai pamatytume,
kad ir Marija rodo daug prielan
kumo Lietuvai, dažnai jos žemė
je pasireikšdama stebuklais ir
savo malonėmis. Gegužės mė
nuo Katalikų Bažnyčios skiria
mas Marijos garbei, tad neuž
mirškime lietuviškų tradicijų,
lankykime gegužines pamaldas
gavo parapijose, k u r dar tokios
pamaldos yra. Vyresnieji prisi
mins Marijos litaniją, giedotą
tolimoje tėvynėje, jaunieji įpras
į maldą lietuvių kalba.
Amerikos Raudonojo Kry
ž i a u s tarptautinių p a i e š k ų
skyrius kreipiasi į užsienio lie
tuvius ir prašo, gal kas galėtų
suteikti informacijų apie Bronių
Skarbalių, gimusį 1916 m.. Tau
ragėje (ar prie Tauragės). Jis yra
sūnus Stanislovo ir J o a n o s
Skarbalių. Paieško brolis iš
Lietuvos. Jeigu kas pažįsta
Bronių Skarbalių ar apie jį ką
nors žino, prašome pranešti
Raudonojo Kryžiaus įstaigai
Čikagoje, tel. (312) 440-2186.
Šakiečių k l u b o Č i k a g o j e
pusmetinis narių susirinkimas
ir Motinos dienos minėjimas bus
gegužės 14 d., antradienį, 1 vai.
p.p., Vytauto Didžiojo šaulių na
muose. Visi nariai prašomi da
lyvauti, aptarti šių metų veiklos
planus ir pasivaišinti.

V y t a u t o Didžiojo šaulių
r i n k t i n ė s , vadovaujamos K.
Šidlausko, jūrų šaulių ir ramovėnų bendromis pastangomis,
Č i k a g o j e , Šaulių n a m u o s e
gegužes 18 d., šeštadienį, 3 vai.
p.p., rengiama kultūrinė popie
tė ir susitikimas su iš Lietuvos
atvykusiu pasižymėjusiu 1941
m. sausio 11-13 d. P a r l a m e n t o
Vilniuje gynėju, atsikūrusios
Lietuvos kariuomenės „Geleži
nio vilko" brigados, specialio
sios paskirties jėgerių dalinio
b u v u s i u vado p a v a d u o t o j u ,
vadovavusiu lietuvių daliniui
t a r p t a u t i n i a m e t a i k o s palai
kymo junginyje Danijoje ir už
n a r s u m ą apdovanotu Vyčio
Kryžiumi, atsargos majoru Ar
t ū r u C h r a p k o , k u r i s padarys
pranešimą apie Lietuvos ka
riuomenę, jos padėtį, karių nuo
t a i k a s bei kt. ir a t s a k y s į šios
popietės dalyvių klausimus. Po
pranešimo, dalyvaujantieji bus
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės moterų pagamintais už
kandžiais pavaišinti. Užkandžių
metu bus parodyta vaizdajuostė
iš Lietuvos kariuomenės ir
Lietuvoje m i n i m ų švenčių,
paradų ir užsiėmimų metu.
Kviečiama Čikagos lietuviškoji
visuomenė, kuri domisi atsikū
r u s i a Lietuvos k a r i u o m e n e
tėvynėje, šauliai ir ramovėnai
popietėje dalyvauti.

Pedagoginio lituanistikos
instituto baigiamojo kurso stu
dentai, vadovaujami pedagogo
metodologo Juozo Plačo, atliko
mokyklinę praktiką Čikagos
lituanistinėje mokykloje. Šiuo
metu studentai rašo savo dip
lominius darbus ir ruošiasi
išleistuvėms birželio 1 d.
x Knights of L i t h u a n i a #3
Philadelphia per Margaret Pet
ronis atsiuntė metinį Lietuvos
našlaičio paramos m o k e s t į
$150. Taip pat rašo, kad žada šią
vasarą savo našlaitį aplankyti.
Dėkojame! „Lietuvos N a š l a i 
čių globos" k o m i t e t a s .
(sk 1
x B a r b a r a Gould, Middletown CT, prisimindama a.a.
Gertrude Dunn. atsiuntė $150
— vieno našlaičio metinj para
mos mokestį. Dėkojame! „Lie
t u v o s Našlaičių g l o b o s " ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chic a g o , IL 60629.
(sk)

x TRASSPAK

praneša:

„Per metus Lietuvoje vienas gy
ventojas suvartoja 1.2 kg kavos.
Latvijoje — 1.5 kg. Estijoje — 2.5
kg, Suomijoje — 11.8 kg. Apie
6 0 ^ kavos Lietuvoje išgeriama
namie. 20** — darbe ir 1 2 ^ —
kavinėse". Pinigai, s i u n t i n i a i
ir k o m e r c i n ė s s i u n t o s į
Lietuvą. Maisto s i u n t i n i a i .
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago. IL, tel. 312-436-7772.
(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir p a r d a v i m e
jums nuoširdžiai patirs ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da Albinas K u r k u l i s , t e l .
312-360-5530 arba jo s ū n ū s ir
partneriai: A n d r i u s K u r k u l i s ,
tel. 312.360-5531 ir P a u l i u s
Kurkulis. 312-360-5627, dirba
. Oppenhf imer & ( o . . I n c .
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela
Dengiame ir t a i s o m e

visu rO^nj s t o ų u s
Tel 708-257-0746
Skambinti po 6 v v

Praėjusį savaitgalį, gegužės
2-5 d., Čikagoje vyko svarbi
konferencija, kuriai gan didelį
dėmesį skyrė ir didžioji ameri
kiečių spauda. Jos organizato
riai: „Department of Defense",
„Department of State" ir „Cent
ral Intelligence Agency". Taip
pat joje dalyvavo daug diploma
tų ir politikų, kurie vienu ar
kitu būdu susiję su Rytų Euro
pa. Paminėtini Jack Matlock,
buvęs JAV ambasadorius So
vietų Sąjungoje; Paul Goble
Ph.D., Radio Free Europe direkt. padėjėjas ir buvęs State
Department Baltic Desk parei
g ū n a s , Latvijos ir Estijos
diplomatinės tarnybos pareigū
nai; prof. Vytautas Landsber
gis; JAV ambasadorius Lietuvai
James W. Svrihart, Lietuvos
a m b a s a d o r i u s dr. Alfonsas
Eidintas ir Lietuvos Seimo na
riai bei užsienio reikalų minis
terijos pareigūnai. Iš lietuvių
išeivijos dalyvavo Regina Narušienė, JAV LB Krašto valdybos
pirm., Asta Banionytė, prof. dr.
A. Štromas ir kiti.

Solistė Birutė A l m o n a i t y t ė
iš Vilniaus giedos iškilmingose
Motinos dienos šv. Mišiose, šį
sekmadienį, gegužės 12 d., 10:30
vai. r., Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje. Klebonas
kun. Jonas Kuzinskas kviečia
visus parapijiečius (ir svečius iš
toliau) dalyvauti šiose šv. Mišio
se, atsivesti savo motinas ir tuo
pačiu pasiklausyti sielą kelian
čių giesmių.

Beveik visi tie garbingi sve
čiai dalyvavo ir ambasadoriaus
J. W. Swihart pagerbime, kuris
įvyko gegužes 4 d. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. Šiame
pagerbime-bankete turėjo pro
gos pasirodyti ir lietuviška išei
vija. Susipažinimas ir pasisve
čiavimas vyko galerijos patalpo
se, kur buvo progos susitikti ir
rečiau matomus svečius. Jų
buvo ir iš toliau. Svečių galėjo
būti ir šiek tiek daugiau, bet
„Gintaro" salė buvo beveik
užpildyta, tad dalyvavusieji
kitataučiai, galėjo susidaryti
įspūdį, kad lietuviška išeivija
yra gyva ir, bent rinkiminiais
metais, su ja skaitytis reikėtų.
Taip pat buvo gerai padaryta,
kad banketas buvo rengtas lie
tuviškose patalpose,
nes
reprezentacija būtų netiksli,
jeigu svečius priimtumėme sve
timuose namuose.

pritaikyta muzika. Invokaciją
sukalbėjo Tėvų marijonų provinciolas kun. Donald Petraitis,
MIC (ta proga pastebėjau, kad
prie stalo sėdėjęs Lietuvos
pareigūnas — žegnotis nemo
kėjo). Banketą pradėjo organiza
ciniams darbams vadovavusi
Marija Remienė, pasveikin
dama dalyvius (angliškai) ir
banketui vadovauti pakvietė
Reginą Narušiene, LB Krašto
valdybos pirm. Perėmusi parei
gas, ji taip pat visus pasveikino
ir paminėjo daug pavardžių, ku
rių užsirašyti net nebandžiau,
nes žinau jeigu vienos nepami
nėsi — tai nedraugą turėsi. Re
gina Narušiene savo žodyje iš
ryškino NATO svarbą Lietuvai.
Ir kad ir mes turėtume senato
rius bei Kongreso atstovus
spausti (manau, k a d didžiausia
problema y r a Baltuosiuose rū
muose. Be to, pagal Lietuvos
pilietybės įstatymą, visi, kurie
jau ne Lietuvoje gimę, turėtų at
sisakyti t u r i m o s pilietybės.
Kokį spaudimą galėtų teikti ne
būdami J A V piliečiais? —J.Ž.).
Asta Banionytė, visuomeni
nių reikalų — ryšių direktorė,
pakvietė padaryti pranešimą
John Kunstadter, State Dept.
Estijos, Latvijos ir Lietuvos
reikalų pareigūną. Jis pradėjo
tokiais žodžiais — praeityje
lietuviai ypač Čikagoje garsėjo,
kaip skerdyklų darbininkai. O
dabar, kiek jis žino — tai dak
tarai, advokatai i r įvairus pro
fesionalai. Taip pat jis paminėjo,
kad Lietuva t u r i ir antrą
ambasadorių — Astos Baniony
tės asmenyje.

Sekmadienį, liepos 7 d*
10:30 vai. ryto įvyks X lietuvių
tautinių šokių šventės iškilmin
gos padėkos Mišios, Tėviškės
Susipažinus ir pabendravus,
bažnyčioje ir Švč. Mergelės
buvo duotas ženklas, kad laikas
Marijos Gimimo bažnyčioje.
eiti į „Gintaro" salę. Dabar
Šias apeigas koordinuoja Juozas
trumpai susipažinkime, kas yra
Polikaitis.
tas „Gintaro žymuo" — „Amber
M ū s ų g y v e n i m a s — išti Award". Tai yra žymuo už iš
s a s l a u k i m a s . Vaikystėje skirtinius nuopelnus, sklei
laukiame, kada užaugsime, džiant ir įgyvendinant demo
užaugę — kada rasime gyveni kratiją bei laisvę Lietuvos
mo draugą ar draugę, vėliau žmonėms. 1991 m. buvo įteiktas
laukiame savo mažylių. Vasarą pirmutinis apdovanojimas —
— rudens, rudenį — žiemos, „National Public Radio" laidai
žiemą — pavasario, vis laukia už žinių programą „Ali Things
me ir laukiame... Ir viso šio lau Considered", kuri p r i s t a t ė
kimo tarpsniai nužymėti šven Lietuvos taikingą revoliuciją.
tės ilgesiu. Ojų taip nedaug... 1995 m. LAC (Lithuanian-Ame
Nedaug tokiu švenčių, kurių rican Community, Inc. — USA
dėka galėtum pasakyti, kaip LB-nė) žymenį įteikė dr. Paul
nuostabu, kad esu šioje žemėje. Goble už jo pasišventimą ir
Manau, kad viena tokių puikių talką, kuomet Lietuvai teko už
akimirkų yra Lietuvių tautinių laisvę kovoti, paskui ją įteisinti,
šokiu švente, kuri reta viešnia pripažinimą gauti. Kaip mato
mūsų padangėje. Tad kviečiame me, yra daromas didelis ir vy
šią vasarą, liepos 6 d., i Dešim kęs atrinkimas, tad „Amber
tąja lietuviu t a u t i n i u šokių Avvard" yra aukščiausias žy
šventę. į nuostabią akimirką muo, kuris suteikiamas už
mūsų gyvenime. Tegul visi nuopelnus.
keliai veda i Čikagą. Tegyvuoja
Salėje maišaties nebuvo, ka
švente! Susirinkime pabendrau
dangi visi savo vietas prie stalų
ti, pašokti, pajuokauti ir pasi
žinojo. Iki programos pradžios —
džiaugti savo turtu — lietuvišku
tą tarpą užpildė nuotaikai
tautiniu šokiu.
x Dr. L e o n a s Kriaučeliūn a s , M a n j a K r i a u č i ū n i e n ė ir
Jurgis Lendraitis kalbės
„Saulutės Atviro žodžio fo
rume" penktadienį, gegužės 17
d., 7:30 v.v. Pasaulio lietuvių
centro Bočių m e n ė j e . Tema:
Talka Lietuvai — Pagalba gyve
nantiems Lietuvoje (Mercy Lift),
pagalba atvežant gydytis Ame
rikoje („Vaiku viltis"), pagalba
Lietuvos žemes ūkiui ir žmo
nėms (įkūrimas K a u n e mažuju
gyvulių ligoninės, kur mokomi
instituto studentai ir įrengtos
laboratorijos t i r t i žmonėms
pavojingas gyvulių ligas, pvz.
pasiutkarvių liga). Visi kviečia
mi į įdomią vakaronę.
(sk)

x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. p e r
WCEV 14.50 AM. Tel. 312847-4903, adresas: 4459 S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
x A.a. Idos Karazijienės at
minimą pagerbdama, jos duktė
Dalia Laučienė atsiuntė „Sau
lutei", Lietuvos vaikų globos
būreliui. $360, kuriuos suauko
jo D. ir A. Laučiai, M Raudys,
M. Baudė, E. Baudė, Z. Devei
kis, G. Deveikis, G. Bauer, F.
Farrel, C. Lane. „ S a u l u t ė "
dėkoja už aukas ir nuoširdžiai
užjaučia a.a. Idos Karazijienės
artimuosius.
(sk)

Regina Narušiene, pristatyda
ma Paul Goble, pristatė jį
kaip žmogų, kuris nepaprastai
daug dirbo. Pradėdamas savo
kalbą svečias pasakė, kad R.
Narušiene pažįsta iš t ų laikų,
kuomet dar Lietuvai buvo pra
šoma pripažinimo. Jis pasakė,
kad jo gimtadienis yra sausio 13
d., tad primena šiurpiuosius
įvykius Vilniuje. Lietuviai,
kurie 1990-1991 m. kovojo ir
dirbo dėl laisvės — buvo tikrie
ji amerikiečiai. O mes Ameriko
je užmiršome, k a s esame! Aš
pažinojau daug lietuvių, kurie
tiek metų dirbo ir kovojo, bet
nesulaukė pergalės. Noriu pa
sakyti, k a d dabartinė padėtis
Lietuvoje yra bloga ir eina
blogyn. Daug žmonių Lietuvoje
ir išeivijoje manė, kad užteks
tautinę vėliavą Vilniuje ir
Kaune iškelti, rusų armiją
išprašyti ir viskas savaime
pagerės. Bet t a i p nėra!
Dabar reikia, kad Baltijos
valstybės būtų įjungtos į NATO.
Be jūsų talkos bus sunku tai
atlikti, nes Amerikos valdžia bi
jo, kad Jelcinas nepralaimėtų ir
komunistai vėl neįsigalėtų. Bet
tarp tų trijų kandidatų didelio
skirtumo nėra. Vienas nori ne
dalomos Rusijos, kitas Sovietų
sąjungą atstatyti, o trečias daž
niausiai yra neblaivus. Žinau,
kad daugelis esate nusivylę, nes
kitoniškos Lietuvos tikėjotės,
bet pavojus dar nėra praėjęs ir
jūsų talka dar labai reikalinga.
Tik jūsų dėka nepripažinimas
buvo išlaikytas. Ir dabar jūsų
balsas y r a labai svarbus. Lietu
vos ambasada to negali atlikti.
Kadangi ji tik Lietuvą atstovau
ja. 0 jūs, Amerikos piliečiai,
turite teisę prašyti ir reikalauti.
Pavojus ir todėl yra, kad jūs ne
beturite tos organizuotos
veiklos ir ryžto, kurį prieš
penketą metų turėjote!
Pasiklausius labai įdomių ir
gerai parengtų pranešimų, ofi
cialioji dalis artėjo į pabaigą.
Žinoma, gal sąmoningai, kad
svečiai pavalgę per anksti ne
išsivaikščiotų, „Gintaro žy
mens" įteikimas vyko po kalbų.
Žymenį įteikė Regina Narušie
nė. Ambasadorius J. W. Swihart
nuoširdžiai padėkojo už jam
suteiktą dėmesį, garbę, kalbėjo

Gegužės 4 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus patalpose įvykusioje JAV amb. Lietuvai James
W. Swihart pagerbimo puotoje, iš kaires: dr Paul Oor»el, Valdas Adamkus Alma Adamkienė
ir Praurime Ragiene.
Nuotr J o n o
K u p r j 0

ŽYMŪS SVEČIAI LEMONTE
Tėvynės sąjungos — Lietuvos
konservatorių rėmėjų Čikagos
skyrius, vadovaujamas Alberto
Kerelio ir gausios valdybos, ge
gužės 5 d. visus sukvietė į
Pasaulio lietuvių centrą susi
tikti su JAV besilankančiais
Lietuvos Konservatorių partijos
vadovais — prof. V y t a u t u
Landsbergiu ir dr. Laima An
drikiene, Tėvynės sąjungos
valdybos nare, t a r p t a u t i n i ų
ryšių ir jaunimo reikalų komi
tetų pirmininke.
Prof. Vytautą Landsbergį jau
keletą kartų matėme Čikagoje
bei Lemonte ir klausėmės jo
įdomių pranešimų apie politinę
bei ekonominę padėtį Lietuvoje.
Nors dr. Laima Andrikienė jau
antrą kartą Čikagoje, tačiau
šiame susitikime dalyvavę apie
400 klausytojų didžiojoje PLC
salėje jos pranešimą apie artė
jančius Lietuvos Seimo rinkimus
išgirdo pirmą kartą. Paklausyti
buvo malonu ir naudinga, besi
domintiems, kokie politiniai
vėjai šiuo metu pučia Lietuvoje.
Popietę pradėjo adv. Vytenis
Lietuvninkas, pasveikindamas
gausiai susirinkusius, primin
damas, kad Lietuva dabar stovi
kryžkelėje ir ateinantys rin
kimai nulems jos ateitį. Algir
das Stepaitis supažindino su dr.
L. Andrikiene, ją kviesdamas
duoti pranešimą.
Prelegentė pradėjo trumpa
partijų veiklos analize bei jų da
bartiniu populiarumu Lietu
voje. Kaip diplomuota ekono
mistė, su stažuotėmis 1988-89
m. Manchester universitete
Anglijoje ir šiuo metu School of
Foreign Service, Georgetovvn
universitete Washington, D.C.,
dr. L. Andrikienė apžvelgė labai
liūdną dabartinę Lietuvos eko
nominę-finansinę būklę, į kurią
kraštą įstūmė n e a t s a k i n g a ,
savanaudiška valdančios LDDP
pareigūnų politika. Buvę ko
munistai, turėdami daugumą
LR Seime ir vyriausybėje, per
valdymo laikotarpį sugebėjo ir
žemesnėse valdžios institucijose
susodinti savo partijos narius be
reikiamų kvalifikacijų, be parei
gos dirbti valstybės ir žmonių
gerovei, tik su pastangomis kuo
greičiau pralobti ir prisiplėšti į
savo ir partijos kišenę. Lietuvos
didelė skola užsieniui, sufabri
kuotas bankų uždarymas, api
plėšęs eilinį Lietuvos taupytoja,
sumenkinęs pirkėjo, pardavėjo,
gamintojo ir buitinio patą r
navimo potencialą, visiškai su
jaukta mokesčių sistema, prie
bankroto ribos ir privesta

socialinio rūpybos, sveikatos
apsaugos, švietimo ir ener
getikos s i s t e m a r e i k a l a u j a
visiško Lietuvos valstybės vai
ruotojų pakeitimo ateinančių
rinkimų metu. Pagal dabartines
Lietuvos gyventojų nuotaikas,
rinkimuose daugumą turėtų
laimėti Tėvynės sąjunga ir
Krikščionys demokratai.
— Aš noriu kreiptis į jūsų šir
dis. Padarykime kitokią Lietu
vos ateitį — užbaigdama kalbėjo
prelegentė. — M u m s labai
reikia jūsų paramos krašto ap
saugos, ekonomikos, gamybos,
prekybos, finansų ir kitose
srityse.
Antrąjį popietės kalbėtoją
prof. Vytautą Landsbergį prista
tė Dana Šlenienė. Prof. V.
Landsbergis kalbėjo apie Lietu
vos dabartinę būklę tarptau
tinėje plotmėje ir savuose na
muose. Baltijos valstybės Vaka
rams sudaro bereikalingus
rūpesčius. Valdžios nuotaikos
Washingtone ir Maskvoje labai
panašios. Jos gali versti Lietuvą
tarnauti kitiems dievams. Čia
labai svarbus lietuvių JAV
piliečių budėjimas ir akcija JAV
valdžios sferose.
Pavojus
Lietuvai dabar y r a didesnis,
negu 1991 metais dėl Vakarų
nuolaidų Maskvai. Lietuvos
įvaizdis Vakaruose yra su
menkintas. LDDP valdymo lai
kotarpio Lietuvai padaryti nuo
stoliai yra daug didesni, negu
mes įsivaizduojame. Šiandien
50,000 žmonių išnaudotojų ir
20.000 mafijozų valdo Lietuvą.

Lietuvos gyvenimas negalės
staiga pasikeisti į gerąją pusę po
ilgalaikių blogybių, atneštų
LDDP valdžios.
Prelegentas prognozavo opozi
cijos laimėjimą ateinančiuose
rinkimuose ir kvietėjuose daly
vauti visus užsienio lietuvius.
Tas laimėjimas pasuks Lietuvos
žmonių gyvenimą geresne kryp
timi, su šviesesne ateitimi,
kurios visi laukia.
Į klausimą: „Ką jūs kalbate
Lietuvos žmonėms?" prele
gentas atsakė: „Mes geriau
gyvensim tada, kai patys pasikeisim". I klausimą, ar kon
servatoriai pasimokė iš praei
ties klaidų? — buvo atsakyta,
kad pasimokė, kad jas parodė
pats gyvenimas, prie sauva
liaujančios LDDP valdžios.
Kiek ilgokai užsitęsusį susi
tikimą užbaigė Albertas Kere
lis, dėkodamas svečiams už įdo
mius pranešimus ir atsilankiu
siems už dėmesį. Jis kvietė
visus įsigyti Lietuvos Res
publikos pasus ir dalyvauti
seimo rinkimuose. Kvietė rašyti
laiškus giminėms, draugams
Lietuvoje, juos raginant daly
vauti rinkimuose, balsuojant už
Tėvynės sąjungos kandidatus.
Kvietė prisidėti prie rinkimams
reikalingų lėšų, paaukojant prie
salėje stovinčio rengėjų stalo.
Prie jo buvo platinamas LK rė
mėjų Čikagos skyriaus atsi
šaukimas ir Tėvynės sąjungos
pareiškimas dėl artėjančių
Seimo rinkimų bei spaudos iš
trauka, pristatanti dr. Laimą
Andrikienę.
Br. J u o d e l i s

- '

•> ** •

7

1
4* ^ 1

Dr. Laima Andrikiene

J 1

m

Prof Vytautas Landsbergis

apie savo darbą ambasadoje ir
anksčiau. Po jo kalbėjo prof.
Vyt. Landsbergis. Atrodo, kad
jiedu gerai pažįstami, tad pro
fesorius įjungė ir humoro. įtei
kimas buvo užbaigtas visiems
giedant — „Ilgiausių metų"
Ambasadorius James W. Svvi
hart pasakė „Labai ačiū!".
J u o z a s Žygas

Algirdas Stepaitis

Vvtcnis Lietuvninkas.

