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Seimas vėl atmetė prezidento 
pasiūlymą

Baltarusija imsis atsakomąją 
veiksmą dėl naujo Lietuvos radijo

Vilnius, vasario 11d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus apgailestauja, kad Seimo 
konservatorių frakcija neatsi
žvelgė į valstybinės reikšmės 
argumentus, kuriais buvo aiš
kinamas valstybės kontrolie
riaus kandidatūros teikimas, 
ir nepaskyrė teisininko Kęstu
čio Lapinsko į šį postą, komen
tavo Seimo sprendimą prezi
dento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė .

Slaptu balsavimu už K. La
pinsko kandidatūrą balsavo 
64 Seimo nariai, prieš — 69, 
vienas balasavimo lapelis pri
pažintas negaliojančiu.

Sausį dėl K Lapinsko bal

Prezidentas neskirs Seimo vadovo 
siūlomo ordino premjerui

Vilnius, vasario 11 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus neskirs premjerui Gedimi- 
nuo Vagnoriui aukšto Lietu
vos apdovanojimo, nors yra 
gavęs Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio teikimą 
šiuo klausimu.

Prezidentūroje Eltai patvir
tino, kad jau praėjusių metų 
spalio mėnesį buvo gautas ofi
cialus parlamento vadovo siū
lymas skirti aukštą Lietuvos 
apdovanojimą ministrui pir
mininkui G. Vagnoriui. Tei
kime nenurodoma, koks gar
bingas ordinas vyriausybės 
vadovui galėtų būti skirtas.

„Sunkiausiu Lietuvai laiko
tarpiu — 1991 metų sausio 
13-ąją — prie vyriausybės 
vairo stojo Aukščiausiosios ta- 
rybos-Atkuriamojo Seimo de
putatas, tuomet jauniausias 
Europoje ministras Gediminas 
Vagnorius. Kartu su juo at
laikėme visus sunkumus, pa
siekėme Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimą, pasira
šėme itin svarbią tarpvalstybi
nę sutartį su Rusija. 1996 me
tų pabaigoje G. Vagnorius vėl 
tapo ministru pirmininku. Pra
šau skirti jam aukštą Lietuvos 
apdovanojimą”, rašoma V. 
Landsbergio teikime.

Prezidentūra užtikrino, kad

Per vieną dieną — trys opozicijos 
pareiškimai vyriausybei

Vilnius, vasario 11d. (BNS) 
— Trys Seimo LDDP frakcijos 
nariai ketvirtadienį kritikavo 
vyriausybės politiką energeti
kos ūkyje bei ragino finansų 
ministrą atsistatydinti.

LDDP vadovas ir frakcijos 
Seime seniūnas Česlovas Jur
šėnas pareikalavo, kad vyriau
sybė, taip pat Valstybinė kon-

* Seimo krikščionių de
mokratu frakcijos narys Al
girdas Patackas kreipėsi į ka
talikus Seimo narius, raginda
mas juos nebalsuoti už kandi
datą į Konstitucinio teismo 
teisėjus Egidijų Kūrį, nes jis 
neva yra masonas. Seimo vi
suotiniame posėdyje politolo
gas ir teisininkas E. Kūris bu
vo patvirtintas Konstitucinio 
teismo teisėju. E. Kūrio gyve
nimo aprašyme buvo paminė
ta, kad jam suteikta teisė Vil
niuje įkurti „Lions Internatio
nal” klubą. Pasak A. Patacko, 
„popiežiaus Leono XII encikli
koje ‘Apie masonus’ masoneri- 
ja yra įvardijama kaip antika- 
talikiška struktūra, ir katali
kams nevalia jiems padėti”. 
„Popiežiaus enciklika katali
kams yra privaloma”, teigė jis.

(BNS)

suojant pirmą kartą, balsai 
buvo pasiskirstę po lygiai — 
po 64.

Nesutikęs su konservatorių 
argumentais, V. Adamkus K. 
Lapinsko kandidatūrą pasiūlė 
dar kartą.

Pasak V. Gaižauskaitės, 
prezidentas išreiškė susirūpi
nimą dėl nekorektiškų politi
nės kovos metodų, išryškėju
sių prieš antrąjį balsavimą dėl 
K. Lapinsko kandidatūros.

Šeštadienį iš atostogų grį
žęs prezidentas ketina išsa
miai susipažinti su susiklos
čiusia padėtimi ir priimti ati
tinkamą sprendimą.

V. Adamkus dabar nepasira- 
šinės potvarkio dėl G. Vagno
riaus apdovanojimo. Preziden
to nuomone, dabartiniams 
aukštiems vykdomosios val
džios pareigūnams neturėtų 
būti skiriami apdovanojimai.

Ministras pirmininkas pri
tarė prezidento nuostatai. 
„Premjeras neigiamai vertin
tų vykdomosios valdžios parei
gas einančių politikų apdova
nojimus ir jokiu būdu nega
lėtų priimti tokio ordino”, vy
riausybės vadovo nuomonę El
tai perdavė jo atstovas spau
dai Albinas Pilipauskas.

Praėjusių metų pradžioje 
Lietuvoje buvo kilusi diskusi
ja dėl galimybės dabartiniams 
ir buvusiems valstybės vado
vams įteikti Vytauto Didžiojo 
ordiną su aukso grandine. 
Siūlyta tokius ordinus įteikti 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui, prezidentui V. Adamkui 
ir Seimo pirmininkui, 1990- 
1992 metais buvusiam Aukš
čiausios tarybos-Atkuriamojo 
Seimo pirmininkui V. Lands
bergiui.

Tuomet Seimo vadovas ka
tegoriškai atsisakė tokio apdo
vanojimo. Paprieštaravus ir 
A. Brazauskui bei V. Adam
kui, tokios idėjos buvo atsi
sakyta.

kurencijos ir vartotojų teisių 
gynimo taryba neleistų didinti 
vietinių pokalbių įkainių, ku
rie, ne tik ekonominiu, bet ir 
socialiniu požiūriu, skurdina 
Lietuvos gyventojus.

Kito LDDP nario Povilo Gy
lio pareiškime teigiama, kad 
finansų ministro prasta kom
petencija nekelia jokių abejo
nių, bei primenama, kad Al
girdui Šemetai laikas atsista
tydinti, nes ,jo veiksmų pa
sekmės gali perdaug kainuoti 
valstybei”. „Jau pirmasis šių 
metų mėnuo parodė, kad vy
riausybė nesugeba surinkti jos 
pačios suplanuotų ir Seimo 
daugumos patvirtintų biudže
to pajamų”, mano P. Gylys.

Seimo narys Justinas Karo
sas mano, kad šiomis dieno
mis išaiškėjo valdžios institu
cijų nesugebėjimas rezultaty
viai spręsti Lietuvos energeti
kos ūkio problemas. „Stringa 
Būtingės terminalo statyba, 
tam tikru korupciniu voratin
kliu apraizgyta elektros ener
gijos tiekimo iš Lietuvos į 
Vakarus statyba, visu aštru
mu iškilo naftos tiekimo bend
rovei ‘Mažeikių nafta’ proble
ma”, teigia J. Karosas savo pa
reiškime.

1996 metais Bosnijoje trys Amerikos kariai, seržantai — Charles Crego, Robert Bastian ir Horace Johnson, — 
rizikuodami savo gyvybe, iš užminuoto lauko išnešė mirtinai sužeistą Lietuvos karininką, vyr. leitenantą Nor- 
mundą Valterį. Šiemet vasario 21 dieną netoli Philadelphijos esančioje Willow Grove karinėje bazėje įvyks šių 
karininkų pagerbimas. Philadelphijos Lietuvių bendruomenė, norėdama išreikšti dėkingumą ir pagarbą drą
siems kariams, į Lietuvių namuose ruošiamą Lietuvos Valstybės atkūrimo — Vasario 16-osios — dienos pami
nėjimą pakvietė 60 Willow Grove karinėje bazėje tarnaujančių amerikiečių, karių pučiamųjų orkestrą, Lietuvos 
diplomatijos ir kariuomenės atstovus bei tris didvyriškumu pasižymėjusius amerikiečių seržantus su žmono
mis.

Nuotr.: Philadelphijos LB valdybos nariai su JAV kariuomenės delegacija aptarė būsimo Vasario 16-osios 
paminėjimo programą. (Iš kairės I eil.) Pulkininkas leitenantas Tebo, pulkininkas Betoney, LB narė Lisa Blan- 
co, LB pirmininkas Vytas Bagdonavičius, Teresė Gečienė. II eil. — Daina Krivickaitė, Romas Tautkus, Vytau
tas Karalius, seržantas Minnich, karinio orkestro administratorius Kegerise, majoras Perchetti, seržantas King- 
kin-ger, JAV pulko ugniagesių administratorius Sandy, Vladas Bagdonavičius ir LB teisinis patarėjas Jonas 
Zerr.

Specialiąją tyrimą tarnybą reikia 
prilyginti JAV FBI

Vilnius, vasario 11 d. 
(BNS) — Seimo Jungtinės 
frakcijos seniūnas Rimantas 
Smetona siūlo Specialiųjų ty
rimų tarnybai (STT) suteikti 
naujus įgaliojimus kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu.

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį jis pabrėžė, kad sie
kiant geriau kovoti su orga
nizuotu nusikalstamumu, bū
tina imtis naujų priemonių.

Pasak jo, vyriausybės norai 
teisinės bazės pakeitimais už
kirsti kelią nusikalstamo pa
saulio išpuoliams tėra „kovos 
imitacija”.

R. Smetona įsitikinęs, kad 
vienas esminių kovos su nu- 
siklastamumu bruožų turėtų 
būti naujas Specialiųjų tyrimų 
tarnybos vaidmuo, prily
ginant ją JAV Federalinių ty
rimų biuro (FBI) teisinei 
padėčiai.

Parlamentaras mano, kad 
prezidentas Valdas Adamkus 
galėtų pateikti Seimui STT 
įstatymą, numatant jame 
naujus šios tarnybos uždavi
nius. „STT vadovas turi būti 
kaip Valstybės saugumo de
partamento vadovas teikia
mas prezidento arba skiria
mas prezidento Seimui prita
rus, suteikiant šiai tarnybai 
ir jos vadovui žymiai daugiau

Vyriausybės sprendimuose 
pasigendama verslo logikos

Vilnius, vasrio 11 d. (Elta) 
— Seimo Centro frakcijos pa
reiškime teigiama, kad dabar
tinė Lietuvos valdžia kuria ne
suvokiamus ir pasaulinėje 
praktikoje negirdėtus apriboji
mus. Vienas tokio „negirdėto 
apribojimo” pavyzdys, centris
tų nuomone — norint įvežti 
lauktuvių iš Karaliaučiaus sri
ties, reikalaujama ten būti 3 
dienas.

Kitas — 1 litro antifrizo ap
mokestinimas 10 Lt mokesčiu. 
Priemonės nuo apledėjimo pri
lyginamos parfumerijos ir 
kosmetikos gaminiams, kurių 
sudėtyje yra etilo alkoholio ir 
esą gali būti vartojami kaip al
koholinių gėrimų pakaitalai.

Tačiau, kaip teigiama Cen
tro frakcijos pareiškime, duo
menų, kad šie produktai nau
dojami ne pagal paskirtį,nėra, 
nes tai — nuodingi skysčiai.

savarankiškumo, ištraukiant 
ją iš po VRM sparno”, siūlė R. 
Smetona.

Dabar STT vadovą skiria vi
daus reikalų ministras.

R. Smetonos nuomone, vie
na didžiausių bevaisės kovos 
su organizuotu nusiklastamu- 
mu ir korupcija priežasčių yra 
blogas veiksmų koordinavi
mas, kuriuo daugiausia rūpi

Lukiškią aikštė neturėtą pavirsti 
„raudą siena”

Vilnius, vasario 11d. (BNS) 
— Pramogų verslo atstovų ir 
visuomenės veikėjų būrys ket
virtadienį paragino Seimą 
nespręsti Lukiškių aikštės li
kimo, neatsiklausus visuo
menės.

Ketvirtadienį Seime turi 
būti toliau svarstomas Vytau
to Landsbergio pasiūlytas nu
tarimo projektas, kuriuo siū
loma Lukiškių aikštę Vilniaus 
centre „formuoti kaip pagrin
dinę valstybės reprezentacinę 
aikštę”. Anot siūlymo, aikštė 
atspindėtų istorinę-paminkli- 
nę ir poilsio paskirtį.

Seime surengtoje spaudos 
konferencįjoje tarptautinio 
teatrų festivalio LIFE genera
linė direktorė Rūta Vanagaitė 
teigė, kad „laikui nesustojus”,

Taip supranta net degradavu
sios asmenybės.

Abejotinais Centro frakcija 
mano esant vasario 11 d. 
Seime numatytus priimti Ad
ministracinių teisės pažeidi
mų kodekso papildymus, ku
riais mėginama „sustabdyti” 
nelegalią migraciją iš Lietuvos 
į kai kurias užsienio valsty
bes. Pareiškimo autoriai pasi
genda konkretaus apibrėžimo, 
kokia Lietuvos piliečių veikla 
yra neteisėta. Problema čia 
yra mūsų piliečiai, kurie lega
liai nuvykę į užsienį, po to 
kreipiasi į tenykštes imigraci
jos tarnybas ir prašo politinio 
prieglobsčio.

Tačiau, Centro frakcijos tei
gimu, tai užsienio valstybės 
įstaigų problema, o piliečių 
laisvo judėjimo ribojimai — 
primityvus klausimo spren
dimas.

nasi Generalinė prokuratūra. 
Pasak parlamentaro, STT su
teikus naujus įgaliojimus, ji 
galėtų būti vadovaujančiu 
centru, o apygardose miestuo
se, rajonuose atsakomybės 
imtųsi žmogus, kuriuo pasi
tikėtų prezidentas. „Tas vie
nas žmogus tebūna koordi
nuojančiu ir laikančiu savo 
rankose visas gijas ir visą in
formaciją, kuri galbūt ne vi
siems operatyvinės veiklos 
dalyviams turėtų būti prieina
ma”, sako R. Smetona.

taip gali būti pradėtos skirsty
ti ir kitos valstybės aikštės.

Filosofas ir vienas Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio įkūrė
jų Arvydas Juozaitis teigė su
sidaręs įspūdį, kad „liūdintis 
lie.tuvis yra tikras lietuvis”. Jo 
nuomone, Vilniaus pagrindi
nis Gedimino prospektas „yra 
labai apmiręs, ir tokiu nutari
mu jį norima visiškai užmuš
ti”.

„Norima įsteigti naują Rau
dų sieną, bet tai yra Vilnius, o 
ne Jeruzalė”, sakė A. Juozai
tis. Jo nuomone, Lietuvai 
„verkimo vietų turi užtekti 
ir be to”, o Lukiškių aikštė 
„turi spinduliuoti ateitį, o ne 
praeitį”.

Buvęs populiarios jaunimo 
televizijos laidos „Tangoma- 
nija” vedėjas ir žurnalistas 
Marijonas Mikutavičius teigė, 
kad be atminties, „žmonės gy
vena ir cirku, ir kėgliais, ir 
bėgiojimu po žolę, ir vaikais, ir 
alumi”.

„Gal kai kam atrodo, kad 
vienintelis muzikos instru
mentas yra fortepijonas, vie
nintelis kompozitorius — 
Čiurlionis, o vienintelis dar
bas — Seime”, sakė jis, gal
voje aiškiai turėdamas V. 
Landsbergį. M. Mikutavičius 
ragino praeitį „palikti aiš
kintis istorikams”.

Muzikantas ir aktorius An
drius Mamontovas teigė, kad 
Lukiškių aikštė nusipelno bū
ti linksmybių vieta. „Lukiš
kių aikštėje jau yra vienas pa
minklas — buvęs KGB pasta
tas, ir to užtenka”, sakė A. 
Mamontovas. Jis pabrėžė kal
bąs „grynai iš patriotinių vil
niečio pozicijų”. Pasak muzi
kanto, Jeigu Lietuvai reikia 
liūdesio, pasiklausykite mano 
muzikos — turėtų užtekti” .

Vilnius, vasario 11 d. 
(BNS) — Baltarusija griežtai 
pasisako prieš radijo stoties 
„Baltijos bangos”, ketinančios 
perduoti radijo laidas Balta
rusijai ir Baltijos valstybių 
rusakalbiams, kūrimą.

Baltarusijos ambasadorius 
Lietuvoje Vladimir Garkun 
pareiškė, kad jei ši radijo sto
tis pradės veiklą, „Baltaru
sijos pusės atsakymo neteks 
laukti”, pranešė Vilniuje ru
sų kalba leidžiamas dienraš
tis „Echo Litvy”.

Pasak dienraščio, ambasa
dorius V. Garkun Lietuvos 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio žodžius, neva to
kios radijo stoties steigimas 
yra normalus dalykas, įverti
no kaip šiurkštų kišimąsi į 
nepriklausomos valstybės vi
daus reikalus. „Panašūs au
kštų pareigūnų pasisakymai 
nepasitarnaus geriems abiejų 
valstybių santykiams”, sakė 
Baltarusijos ambasadorius.

Anksčiau Lietuvos žiniask- 
laida pranešė, kad radijo 
transliacijų į Baltarusiją pla

Maskva lauks Lietuvos premjero 
sutarties su Karaliaučiumi

Maskva-Vilnius, vasario 
11 d. (BNS) — Rusįja pareiš
kė, kad kelis kartus jau atidė
tą Lietuvos premjero vizitą į 
Maskvą verta surengti ne 
anksčiau, nei bus paruoštas 
Lietuvos ir Karaliaučiaus sri
ties bendradarbiavimo susita
rimas.

„Mes manome, kad susita
rimas praturtintų vizitą”, 
spaudos konferencijoje ketvir
tadienį sakė Rusijos URM ats
tovas Vladimir Rachmanin. 
Pasak jo, toks susitarimas yra 
vienas iš pluošto dokumentų, 
kuriuos ketinama pasirašyti 
per Lietuvos premjero vizitą į 
Maskvą.

Ar Seimo pirmininką 
vežioja ligonis?

Vilnius, vasario 11 d. 
(BNS) — Dienraščiui „Res
publika” parašius apie abejo
tiną Seimo pirmininko vairuo
tojo sveikatą ir tinkamumą 
tarnybai, Vidaus reikalų mi
nisterija tikrins straipsnyje 
pateiktą informaciją.

Antradienį dienraštis „Res
publika” pranešė, jog Seimo 
pirmininką Vytautą Lands
bergį vežioja ginkluotas pa
reigūnas, kuris prieš kelerius 
metus dėl ligos buvo atleistas 
iš tarnybos VRM, kaip jai ne
tinkamas.

Dienraštis rašė, jog sveika
tos priežiūros tarnybos prie 
VRM centrinė medikų komisi
ja nedavė leidimo Seimo pir
mininką vežiojančiam gink
luotam Juzefui Malevskiui 
grįžti į tarnybą ir turėti gink
lą. Be to, Seimo pirmininko 
vairuotojas pernai pateko į

* Nuo balandžio 1 d. Lie
tuvoje pabrangs vietiniai
telefono pokalbiai bei padidės 
abonentinis mokestis. „Lietu
vos telekomas”, pagal privati
zavimo sutartį su vyriausybe, 
įkainius šiemet gali didinti 15 
proc. bei papildomai — metų 
infliacijos procentu. Šia teise 
bendrovė galėjo pasinaudoti 
nuo sausio l-osios, tačiau mo
kesčius nutarta keisti, pasi
baigus šildymo sezonui, kai 
sumažės gyventojų komunali
nės išlaidos. <bnsi

nus neigiamai vertina Lietu
vos URM ir prezidentūra.

„Baltijos bangų radijo” idė
jos autorius Rimantas Pleikys 
sako, kad steigiama nevalsty
binė nepelno viešoji instituci
ja rengs informacines laidas, 
skirtas baltarusių bei rusų 
tautinėms bendrijoms Lietu
voje, o programos trumposio
mis bangomis bus girdimos ir 
Karaliaučiaus srityje, Balta
rusijoje bei visose Baltijos 
valstybėse.

Seimo narys R. Pleikys, bu
vęs ryšių ir informatikos mi
nistras, yra konservatorių 
partijos narys, tačiau kiekvie
na proga pabrėžia, kad pro
jektą jis įgyvendina kaip pri
vatus asmuo.

„Baltijos bangos” kūrėjai jau 
gavo pirmąją finansinę pa
ramą iš Didžiosios Britanijos. 
Westminster fondas demokra
tijai remti (Westminster Foun
dation for Democracy) kuria
mai radijo stočiai skyrė 30,000 
svarų sterlingų.

Radijo laidų perdavimą tiki
masi pradėti šiemet.

Lietuvos URM atstovai 
BNS sakė, kad derybos dėl mi
nėtos sutarties vyksta „nor
maliu greičiu”.

Lietuvos derybininkai ru
sams yra įteikę kai kurių su
sitarimo dalių projektus ir da
bar laukia Rusijos atsakymo 
bei pasiūlymų dėl kito derybų 
rato.

Vilniaus diplomatai nenuro
dė derybų pabaigos, bet sakė, 
kad pavasaris „nėra nereali 
data”.

Lietuvos premjeras į Mask
vą ketino vykti dar prieš me
tus, tačiau nuo to laiko vizitas 
vis atidedamas dėl padėties 
Rusijoje.

viešosios policijos akiratį, kai 
pagrasino ginklu nužudyti 
žmoną.

Ketvirtadienį VRM atstovas 
spaudai pranešė, jog VR vice
ministras Arvydas Svetule- 
vičius nurodė Vadovybės ap
saugos departamento direkto
riui Andriui Pečkiui įvertinti 
rašinio „Seimo pirmininkas 
važinėja ekstremaliomis są
lygomis” pagrįstumą ir priim
ti teisingą sprendimą dėl to
lesnio J. Malevskio darbo de
partamente. Pasak A. Pečkio, 
šiuo metu yra paruošta pa
maina ir, esant būtinybei, Sei
mo pirmininko automobilio 
vairą galima būtų patikėti 
kitam vairuotojui.

VRM teigia, jog J. Malevs- 
kis į Vadovybės apsaugos de
partamentą buvo priimtas 
vairavimo mokytojo parei
goms, nes turi didelę patirtį, 
yra tarptautinės klasės auto
mobilių sporto meistras. Jis 
turėjo medikų leidimą tokiam 
darbui, nesiskųsdavo sveikata, 
dalyvaudavo automobilių lenk
tynėse ir pelnė apdovanojimų. 
Trūkstant aukštos kvalifikaci
jos vairuotojų, jam buvo laiki
nai pavesta vairuoti V. Lands
bergio automobilį.

KALENDORIUS
Vasario 12 d.: Benediktas, Re- 

ginaldas, Gintenis, Deimantė.
Vasario 13 d.: Kotryna, Benig- 

nas, Algaudas, Raudė, Ugnė.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

ŠALFASS-GOS CENTRO VALDYBA

TRUMPA ŠALFASS-GOS 1998 M. 
SPORTINĖS VEIKLOS 

SANTRAUKA
Pateikiame trumpą 1998 

metų ŠALFASS-gos varžybi- 
nės veiklos apžvalgą, apiman
čią metines pirmenybes bei ki
tas bendros apimties varžy
bas. Įvykiai pateikiami chro
nologine tvarka.

I Floridos lietuvių atvi
ras lauko teniso turnyras 
vyko 1998 m. vasario 19 ir 20 
d., St. Petersburg, Florida, 
Floridos Lietuvių dienų proga. 
Į šį turnyrą buvo kviečiami 
visi lietuviai tenisistai iš JAV 
ir Kanados. Dalyvavo arti 20 
žaidėjų, dauguma jų senjorų 
amžiaus.

1 Floridos lietuvių atvi
ras golfo turnyras, turėjęs 
vykti vasario 20 d., St. Peters
burg, Florida, taipogi Floridos 
Lietuvių dienų renginys, buvo 
atšauktas, nes audra užtvindė 
golfo laukus.

1998 m. Š. A. Lietuvių 
kalnų slidinėjimo pirme
nybės vyko 1998 m. vasario 28 
d., Mount Sutton, Que., Kana
doje. Vykdė Montrealio lietu
viai slidinėtojai. Dėl nelauktai 
nepalankiai susidėjusių aplin
kybių dalyvavo tik 22 slidi
nėtoji ai, visi iš Kanados.

1998 m. Š. A. Lietuvių 
kėgliavimo komandinės ir 
individualinės pirmenybės 
Vyko 1998 m. vasario 28 d., 
Clevelande, Ohio. Dalyvavo 
arti 20 kėgliuotojų. Kartu tu
rėjo vykti ir 13-sis Clevelando 
„Žaibo” tradicinis „Draugystės 
turnyras”, tačiau nebuvo vyk
domas dėl per mažo dalyvių 
skaičiaus.

1998 m. Š. A. Lietuvių sta
lo teniso pirmenybes vykdė 
Prano Gvildžio vadovaujamas 
ŠALFASS-gos Stalo teniso ko
mitetas, 1998 m. kovo 28 d., 
Clevelande, Ohio. Varžybos 
buvo gana sėkmingos. Dalyva
vo 11 vyrų, 4 moterys iš New 
Yorko, Čikagos ir Clevelando. 
Atrodo, kad stalo tenisas atsi
gauna.

1998 m. Š. A Lietuvių ra- 
ketbolo pirmenybės numa
tytos kovo 28 d., Clevelande, 
neįvyko dėl per menko susi
domėjimo.

1998 m. Š. A Lietuvių 
šachmatų pirmenybės vyko 
1998 m. gegužės 2 ir 3 d. Či
kagoje. Vykdė ŠALFASS 
Šachmatų komitetas. Dalyva
vo tik 6 žaidėjai. Varžybas 
laimėjo Antanas Vilutis iš 
Schererville, Ind., kuriam kar
tu teko ir dr. Algirdo Nasvyčio 
atminimo pereinamoji taurė. 
.Nusivilta, kad iš Čikagos apy
linkių, kur yra didžiausias lie
tuvių šachmatininkų telkinys, 
tedalyvavo tik 4 Žaidėjai.

1998 m. Š. A Lietuvių jau
nučių krepšinio pirmeny
bės vyko 1998 m. gegužės 9 ir 
10 d., Detroite, Mich. Var
žybas gerai pravedė Detroito 
LSK „Kovas”. Dalyvavo rekor
dinis skaičius komandų — 45 
su 480 žaidėjų. Tai buvo gau
siausios 1998 m. varžybos. 
Buvo varžomasi šiose berniu
kų ir mergaičių klasėse: B 
(1982-1983 m. gimimo), C 
(1984-1985 m. gim.), D (1986- 
1987 m. gim.), E (1988-1989 
m. gim.) ir F „Molekulių” 
(1990 m. gim. ir jaunesnių).

1998 m. Š. A Lietuvių

stendinio (Trap) sportinio 
šaudymo pirmenybės vyko 
1998 m. gegužės 24 d., Hamil
tono LMZK „Giedraitis” šau
dykloje. Vykdė ŠĄLFASS-gos 
sportinio šaudymo komitetas. 
Dalyvavo 17 šaudytojų. Varžy
bos buvo sėkmingos. Antanas 
Šimkevičius išsikovojo geriau
sio šaulio titulą.

1998 m. Š. A Lietuvių vy
rų, moterų ir jaunių A 
(1979-1981 m. gimimo) 
krepšinio pirmenybės vyko 
1998 m. gegužės 22-24 d., To
ronte, Ont. Vykdė Toronto 
LSK „Vytis”, savo 50 metų ju
biliejaus proga. Dalyvavo 5 
vyrų A, 13 vyrų B, 5 jaunių A 
ir 3 moterų, viso 26 komandos 
su arti 300 žaidėjų. Laimėto
jai: vyrų A — Toronto ,Aušra”, 
vyrų B — Detroito „Kovas”, 
jaunių A — Hamiltono „Ko
vas” ir moterų — Hamiltono 
„Kovas”.

II Lietuvos Tautinė olim
piada ir VI Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės vyko 
1998 m. birželio 23-30 d. Lie
tuvoje. Apie šiuos renginius 
gana plačiai buvo rašyta spau
doje.

(Bus daugiau)

i

Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas, 
žmona Laima ir sūnus Andrius.

LIETUVOS TAUTINIS 
OLIMPINIS KOMITETAS 
ŠVENTĖ DEŠIMTMETĮ

Lietuvos Tautinis olimpinis 
komitetas (LTOK) buvo atkur
tas prieš 10 metų — 1988-ųjų 
gruodžio 11 d. Tuo metu Lie
tuva dar buvo okupuota. To
kiam žygiui reikėjo drąsių 
sporto darbuotojų, iškilių 
sportininkų.

LTOK per 10 metų išugdė 
savo organizacinį prestižą ir 
patvirtino savo profesionalu
mą visuose savo užsimoji
muose, todėl ir ši jubiliejinė 
šventė buvo pažymėta parodo
mis, renginiais ir iškilmingu 
asamblėjos posėdžiu Filhar
monijos salėje, dalyvaujant 
600 svečių, prez. V. Adamkui, 
Seimo pirm. V. Landsbergiui 
ir visai sporto vadovybei. Po 
LTOK prezidento Artūro Povi
liūno pranešimo buvo puikios 
vaišės, grojo styginis kvarte
tas.

Kaip gyvuoja tas LTOK, ką 
jis nuveikė, kas jam vadovau
ja?

LTOK nėra valstybės išlai

komas ar remiamas. Jo meti
nė apyvarta yra 9 mln. litų. 
80% tos sumos sudaro paja
mos iš loterijos (sumaniai ve
damos Antano Muraškos), 
16% iš rėmėjų ir 4% iš Tarp
tautinio O.K.

Per tą dešimtmetį Lietuvos 
sportininkai dalyvavo dvejose 
vasaros ir trejose žiemos olim
pinėse žaidynėse. Jose buvo 
laimėtas aukso medalis disko 
metime, 23 krepšininkai buvo 
apdovanoti bronzos medaliais 
Barcelonos ir Atlantos olim
piadose, neskaitant daugelio 
medalių veteranų olimpia
dose.

Be to buvo šelpiami olimpi
niai sportininkai ir jų trene
riai, finansuojamos įvairios 
programos, skatinamas švieti
mas bei organizavimas kartu 
su Sporto departamentu Pa
saulio lietuvių sporto žaidy
nių.

Lietuvos Tautinio O.K. pre
zidentas yra Artūras Poviliū-

III Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse Australijoje buvo 
pirmasis oficialus Lietuvos ir 
išeivijos sportininkų susitiki
mas ir bendravimas. Lietuvos 
sportininkų vadovas buvo Ar
tūras Poviliūnas. Jo kalba per 
atidarymą buvo istorinė,' ne
užmirštama ir pravirkdė 
2,000 tautiečių Adelaidės sta
dione. Keli sakiniai iš jo kal
bos skambėjo: „...Lietuvių tau
ta yra viena, mes visi esame 
jos vaikai... Atvykome ne tuš
čiomis: su trispalve, kuri vėl 
yra Lietuvos valstybinė vėlia
va, su himnu, su žinia, kad vėl 
esame T.O.K. nariai... Baigda
mas kviečiu sekančioms PLS 
žaidynėms į Lietuvą!...”

A. Poviliūno žmona Laima 
yra architektė, o sūnus Aud
rius Vilniaus u-tė studentas. 
Pats Artūras yra pačiame sti
prume, vos 47 m. amžiaus, 
galėtų dar ilgus metus vado
vauti LTOK. Ir turėtų!

V.G.

ŠACHMATU
PIRMENYBĖS

1999 m. Š. A. Lietuvių Šach
matų pirmenybės š.m. kovo 6 
ir 7 d. vyks Dievo Motinos 
(Our Lady of Perpetual Help) 
lietuvių parapijos patalpose, 
18022 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio; tel. 216-531-4263. Vyk
do — Clevelando LSK „Žaibo” 
šachmatų sekcija, Vytautas 
Nasvytis — ŠALFASS šach
matų vadovas.

Bus žaidžiama 5 ratai švei
carų sistema. Laiko riba parti
jai — 60 minučių „Sudden 
death”. Trys ratai bus žaidžia
mi pirmą dieną ir du antrą 
dieną.

Tvarkaraštis: šeštadienį,
kovo 6 d.: Registracija nuo 9 
vai. ryto. I ratas — 10 vai. r. 
Kitų ratų tvarkaraštis bus 
nuspręstas vietoje, atsižvel

SPORTO ŽURNALISTAS VLADAS 
JANIŪNAS

Arti mėnesį laiko pas gimi
nes viešėjo kaunietis, buvęs 
televizijos, o dabar radijo bei 
sporto spaudos darbuotojas 
Vladas Janiūnas. Jis šiuo me
tu yra Kauno privačios radijo 
stoties „Tau” sporto komen
tatorius ir laikraščio, „Lietu
vos žinios” sporto apžvalgi
ninkas.

Anksčiau ilgą laiką yra dir
bęs Lietuvos televizijoje ir ko
mentavęs įvairias sporto rung
tynes. Kaip krepšinio trene
ris yra darbavęsis vaikų spor
to mokykloje; yra išugdęs ne
mažą gerų žaidėjų, jų tarpe 
olimpinį čempioną, vėliau — 
Lietuvos rinktinės kapitoną 
Valdemarą Chomičių.

Savo viešnagės Čikagoje 
dienomis svečias iš Kauno 
domėjosi amerikiečių ir lietu
vių gyvenimu, lankė įvairius 
renginius ir įdomesnes vie
tas. Kalbėjo ir „Margučio” ra
dijo valandėlėje, kur jį klau
sinėjo buvęs jo bendradarbis 
„Tau” radijo programoje, da
bartinis „Margučio” pranešė

jas Rytis Januška.
Dalyvavo ir čikagiečio Jono 

Dainausko 95-mečio minėji
me, kur susitikęs su jubiliatu 
kalbėjosi apie sportinio gyve
nimo Kaune užuomazgą, ku
rią J. Dainauskas puikiai at
simena, nes gerai pažinojo 
tuometinius Lietuvos sporto 
pradininkus. Sukaktuvinin
kas papasakojo ir apie savo 
pasireiškimus Lietuvos Šau
dymo sąjungos centro valdy
boje, apie dalyvavimą tarp
tautinėse šaudymo pirmeny
bėse Helsinkyje 1937 metais, 
kurių programiniame leidiny
je J. Dainauskas svečiui pa
rodė įdėtą ir savo nuotrauką.

V. Janiūnas į Kauną atgal 
išvyko sausio 24 d., nes ten jo 
laukė darbo įsipareigojimai.

E.Š.

„SPORTO VEIDAS” 
VIS GRAŽĖJA

Jau esame rašę apie „Sporto 
veido” žurnalą, kuris nuo pra
ėjusio rudens pradėjo rodytis

nas. Jis buvo išrinktas toms 
pareigoms pirmojoje asamb
lėjoje, nepaisant, kad kiti kan
didatai buvo olimpiniai čem
pionai ar žinomi sporto veikė
jai. Jis buvo perrinktas dar du 
kartus. Ir užtarnautai! Juk jo 
drąsa, autoritetas, pasitikėji
mas savimi, diplomatiniai su
gebėjimai buvo taip reikalingi 
naujai atkurtam olimpiniam 
komitetui, kai dar Lietuva te
bebuvo okupuota. Jis buvo vie
nas iš pirmųjų Maskvai pasa
kęs „NIET”, kuris atsisakė 
dalyvauti Sovietų Sąjungos 
varžybose, kuris drįso pasi
traukti iš Maskvos olimpinio 
komiteto. Dėka jo diplomati
nių gabumų ir užsispyrimo 
1991 m. gruodžio 18 d. Lietu
vai buvo grąžintos Tarptauti
nio O.K. nario teisės.
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giant į žaidėjų pageidavimus.
Laimėtojui teks Dr. Algirdo 

Nasvyčio Atminimo pereina
moji taurė, įsteigta 1982 m. 
1998 m. laimėtojas Antanas 
Vilutis (Schererville, Ind.): Be 
to, pirmų 3-jų vietų laimėto
jams ir geriausiam jauniui 
skiriamos ŠALFASS žaidynių 
plaketės. Bus ir piniginės pre
mijos už 3 vietas.

Jaunių amžius — 17 m. ir 
jaunesni 1999 m. kovo 6 d.

Dalyvių išankstinė regis
tracija iki 1999 m. vasario 
27 d., šiuo adresu: Vytautas 
Nasvytis, 1234 West Blvd., 
Cleveland, OH 44102. Tel. 
216-631-0210.

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės šachmatininkai. 
Žaidėjų skaičius neapribotas.

_____ —................... t
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory HiHs, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

1122 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 .

Kab. tel. 773-471-3300

„LITUANICA” PATEIKĖ DIDELĘ 
STAIGMENĄ

įveikė „Eagles” 6-1

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickėry Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

Teis. Jonas Dainauskas, į jam Jaunimo centre surengtą jo 95-to gimta
dienio paminėjimo vakaronę atsilankiusiam Lietuvos sporto žurnalistui 
Vladui Janiūnui rodo 1937 m. Helsinkyje vykusių tarptautinių šaudymo 
varžybų leidinį. Nuotr. Ed. Šulaičio

Vilniuje. Tai pirmasis tokio 
pobūdžio leidinys mūsų tėvy
nėje, apimantis visas sporto 
šakas, talpinantis dešimtis 
spalvotų nuotraukų.

Apie šio žurnalo pristatymą 
„Draugo” dienraštyje pažymė
jo ir pats „Sporto veidas” savo 
puslapiuose. Taip pat laišku 
redakcijai buvome pasiūlę 
žurnalą siuntinėti ir skaityto
jams užsienyje, kurie to pagei
dautų.

Jau praėjusių metų pabai
goje redakcija paskelbė, kad 
„Sporto veidą” galima prenu
meruoti ir užsienio kraštuose, 
įskaitant oro paštu, 100 dol. 
metams (pusmečiui — 50
dol.).

Čia reikia pažymėti, kad 
žurnalas turi 48 puslapius. 
Daugumoje rašoma apie krep
šinį ir futbolą, tačiau nesveti
mos ir kitos sporto šakos. Mus 
stebina, jog čia labai daug vie
tos (5-6 puslapiai) skiriama 
automobilių sportui. Žurnalo 
vyr. redaktorius Bronius Če
kanauskas, iki šiolei tokiose 
pareigose dirbęs „Lietuvos 
sporto” laikraštyje.

E.Š.

Tie, kurie pirmadienio rytą 
„Chicago Sun-Times” dienraš
tyje skaitė „Metropolitan Soc- 
cer” lygos sekmadienio rungty
nių rezultatus, be abejo pagal
vojo,kad padaryta klaida ten 
kur pažymėta, jog „Liths” įvei
kė „Eagles” 6-1. Dauguma 
juk manė, kad pergalė pana
šia pasekme atiteks visos 
Amerikos mastu žinomai len
kų komandai.

Tačiau, mūsų laimei, klaidos 
čia nebuvo. „Lituąnicos” vyrai 
šį kartą sužaidė geriausias šio 
seno rungtynes ir užtarnautai 
laimėjo.

Jau pirmasis kėlinys nutei
kė viltingai, kuomet G. Kava
liausko ir V. Žuromsko smū
giais buvo pirmauta 2 - 1. Po 
pertraukos „Lituanica” kovojo 
kaip niekada, siekdama įrody
ti, kad yra verta prestižinės 
„Major” divizijos. Čia dar kar
tą pasižymėjo V. Žuromskas 
(jis, su 5 įvarčiais, yra pirmau
jančiu šaulių tarpe divizijoje), 
o po vieną dar pridėjo J. Ber- 
ruti, J. Espinoza ir S. Czart.

Gaila, kad šiame susitikime

gana sunkią traumą patyrė 
užtikrintas mūsiškių gynimo 
ramstis Rolandas Siniakovas, 
kuris vargu ar šį sezoną galės 
išeiti aikštėn (paskutinės sa
lės futbolo rungtynės bus kovo 
21 d.).

Po šių rungtynių net ir skep
tikai pradėjo galvoti, kad mū
siškiai išliks „major” divizijos 
eilėse, nes po 4 susitikimų jau 
turi 7 taškus (dvi pergales, ly
giąsias ir pralaimėjimą). Ta
čiau prieš kelias geriausias 
komandas „Lituąnicos” vyrai 
dar nežaidė.

Šiuo metu pirmoje vietoje 
stovi „Pegasus” — 10 tšk. 15-5 
įv. santykis. Toliau — 2) „Ma- 
roons” — 9, 13-8; 3) „Kickers” 
— 9, 12-9; 4) „Lituanica” — 7, 
19-16; 5) „Serbs” — 6, 19-12. 
Paskutinėse vietose tupi — 
„Green-White” — 1 tšk. 10-15 
įvarčių santykis ir „Lions” — 0 
tšk. ir 3-29.

Vasario 14 d., 3:45 v. p.p. 
„Lituanica” žais prieš „Pan- 
thers” futbolininkus (jie su 4 
taškais stovi 8-je vietoje). Pa
gal šių metų pasirodymus,

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Fairvievv Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

pergalė turėtų tekti mūsiš
kiams, bet visko gali būti. 
Tačiau reikia manyti, kad lai
mė bus „Lituąnicos” pusėje.

Visuomenė kviečiama gau
siau atsilankyti į Odeum pas
tatą, kur vyksta varžybos. Jis 
yra 1033 Vilią Avė., Vilią Park 
miestelyje.

E.Š.

Detroito LSK „Kovas” įvairių sekcijų vadovai metiniame klubo susirinkime, š.m. sausio 31 d. Pirmos eilės vidu
ryje buvęs ilgametis klubo pirmininkas Algis Rugienius. Nuotr. Jono Urbono



GARBINGO GYVENIMO
JUBILIEJUS

Priartėjus ambasadoriaus 
Aniceto Simučio 90-tajam 
gimtadieniui, Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus pa
gerbė daug nusipelniusį, visą 
savo gyvenimą Lietuvai pa
šventusį, diplomatą, apdova
nodamas jį I laipsnio Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedi
mino ordinu.

A. Simutis gimė 1909 m. va
sario 11 d. Tirkšliuose, Že
maičių žemėj. Dar būdamas 
gimnazistu Telšių Vyskupo 
Valančiaus, gimnazijoj, 1928 
m. už visuomeninę veiklą bu
vo apdovanotas Nepriklauso
mybės medaliu. Jis buvo vie
nas Telšių jūrų skautų drau
govės steigėjų. Vėliau per
sikėlė į Kauną, kur baigė 
Aušros gimnaziją ir Vytauto 
Didžiojo universitete studija
vo ekonomiką. Universitete 
dalyvavo, steigiant atsargos 
karininkų korporaciją „Ra-
movę”. Studijuodamas pradėjo vos aneksijos nepripažinimu, 
darbą Užsienio reikalų mini- Šalia to reikėjo skleisti infor-
sterijoj ir po kelių metų tar
nybos Kaune, 1936 m. buvo 
paskirtas į Lietuvos genera
linį konsulatą New Yorke.
Čia jį užtiko Lietuvos okupa
cija. A. Simutis liko Lietuvos 
diplomatinėj bei konsulinėj 
tarnyboj ir ne tik ištikimai at
stovavo nepriklausomai Lie
tuvai, bet dirbo jai per visus 
50 okupacijos metų.

Baltijos valstybių diploma
tams ir konsulams tai buvo 
nepaprastai sunkus laikotar
pis, kuriame jie parodė stiprų 
pareigos jausmą, tvirtą pa
siryžimą ir didelį tikėjimą, 
kad vis tik teisė ir teisingu
mas turi laimėti, nors ir kaip 
ilgai tai užtruktų. Juk niekas 
nežinojo, kada ateis išsivada
vimo valanda ir ar apskritai 
lietuvių tauta jos sulauks.
Nors ir tikint, kad blogio im
perija kažkada žlugs, nebuvo priklausomybės atstatymo, 
aišku, ar iki tol masinė rusa- kurio nesulaukė generaliniai
kalbių slavų kolonizacija ne
bus paskandinusi visų trijų

išsivadavimui, Latvijoj jau bu
vo likę vos pusė latvių gyven
tojų. Latvių tauta buyo atsi
dūrusi ties pražūties praraja. 
Aišku, rusiška sovietinė val
dančioji klika tą patį likimą

Baltijos tautų. Juk, priartėjus diplomatų bei valstybininkų.

buvo numačiusi ir estų bei lie- pagrindinėj tarpautinėj orga- 
tuvių tautai — palikti jas ma- nizacijoj. Jungtinių Tautų di- 
žuma savo pačių žemėje. plomatams darė nemažą įspū-

Okupacijos metais Lietuvos dį, kad Lietuvai atstovauja 
diplomatinė ir konsulinė tar- prieš okupaciją buvusios val- 
nyba buvo likus vienintele Lie- stybės diplomatas. Tuo pačiu 
tuvos valstybės teisinio egzis- metu ambasadorius Simutis 
tavimo išraiška. Dėl to ji buvo dar kurį laiką liko generali- 
Amerikos, Kanados ir kitų niu konsulu New Yorke. Jis, 
kraštų lietuvių visuomenės pagal antrosios Lietuvos res- 
ge-rbiama bei remiama. O išsi- publikos įgaliojimus, toliau 
vadavimo eiga parodė, kaip atstovaudamas trečiajai, aki- 
svarbus Baltijos valstybėms vaizdžiai patvirtino Lietuvos 
buvo jų aneksijos nepripa- valstybės tęstinumą, 
žinimas ir kaip vertinga buvo Jungtinėse Tautose ambasa- 
jų diplomatinė bei konsulinė dorius Simutis pasirodė įžval

tarnyba, išlikusi Amerikoj ir 
kai kuriuose kituose Vakarų 
kraštuose.

A. Simučiui atvykus į New 
Yorką, generaliniu konsulu 
buvo Klaipėdos išvadavimo va
das Jonas Budrys. Jam mirus, 
tos pareigos atiteko Vytautui 
Stašinskui. Po trejų metų mirė 
ir V. Stašinskas. Generaliniu 
konsulu tapo A. Simutis ir šias 
pareigas ėjo 25 metus. Dauge
lis manė, kad, Lietuvai esant 
okupuotai, jos diplomatai ir 
konsulai nedaug ką turėjo 
veikti. Bet iš tikro konsulams 
buvo daug darbo, atstovaujant 
Lietuvos valstybei teismuose 
palikimų reikalais. Reikėjo 
žiūrėti, kad sovietų įstaigos 
Lietuvoj gyvenančių įpėdinių 
vardu neužgrobtų Amerikoj 
mirusiųjų giminių palikimų ir 
kad sovietai neišgautų Ameri
kos teismų sprendimų, kurie 
būtų nesuderinami su Lietu-

maciją apie Lietuvą, pirmiau
sia tiems, kurie apie ją teiravo
si.

Vis tik A. Simutis surado 
laiko magistro laipsniu baigti 
ekonomikos studijas Kolumbi
jos universitete. Jis taip pat 
ėmėsi darbo surinkti iš ar
chyvų medžiagą apie pirmąjį 
New Yorko aukštesniosios 
mokyklos mokytoją ir gydy
toją lietuvį bajorą Aleksandrą 
Karolį Kuršių (Cursius). Jis 
1659-1661 metais gyveno ir 
dirbo olandų Nieu Amsterda
mo mieste, kurį 1664 m. užė
mė anglai ir pavadino New 
York u.

Vėliau, kitiems generalinio 
konsulato darbuotojams išėjus 
į amžinybę, visa įstaigos dar
bo našta liko vienam A. Si
mučiui. Jam teko laimė su
laukti antrojo Lietuvos ne

konsulai J. Budrys, V. Sta
šinskas ir daugelis Lietuvos

Kai tik Lietuva buvo priim
ta į Jungtines Tautas, A. Si
mutis buvo paskirtas nepa
prastuoju ir įgaliotuoju am
basadorium, pirmuoju Lietu
vos nuolatiniu atstovu šioj

Ambasadoriui Anicetui Simučiui Lietuvos Respublikos skirtojo I laipsnio Kunigaikščio Gedimino ordino 
įteikimo proga Lietuvos ambasadoje Washington, DC. Viduryje — amb. A. Simutis su žmona; trečias iš dešinės 
— Lietuvos Užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas. Nuotr. Ramūno Astrausko

giu ir sumaniu diplomatu. 
Jam teko įtvirtinti Lietuvos 
įvaizdį, kaip nepriklausomos, 
demokratinės, į Vakarus 

orientuotos valstybės ir su
megzti artimo bendradarbiavi
mo ryšius su Latvijos, Estijos 
bei Šiaurės valstybių misijo
mis, bet svarbiausias uždavi
nys buvo pasiekti Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Lietu
vos ir kitų dviejų Baltijos val
stybių. Jungtinės Tautos buvo 
vienas forumų, kur šis klausi
mas buvo keliamas. Ambasadb- 
riui Simučiui pasisekė susitar
ti su Rusijos Federacijos am
basadoriumi Julijum Voronco- 
vu ir išgauti Rusijos pritarimą 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos rezoliucijai, kuri 
patvirtino, kad Rusija privalo 
išvesti savo karines pajėgas iš 
Lietuvos. Tai buvo didelis Lie
tuvos diplomatijos laimėjimas. 
Po metų tokia pat rezoliucija 
buvo priimta dėl rusų kariuo
menės išvedimo iš Latvijos ir 
Estijos.

Išvedus Rusijos kariuomenę 
iš visų trijų Baltijos kraštų, 
1994 m. buvo sėkmingai už
baigtas pirmasis Lietuvos Nuo
latinės misijos Jungtinėse Tau
tose veiklos tarpas. Ambasa
dorius Simutis galėjo pasi
džiaugti per 58 tarnybos metus 
iki galo garbingai įvykdęs sa
vo pareigas Lietuvos valstybei 
— okupacijos metu kovodamas 
už Lietuvos valstybės teisinę 
egzistenciją ir trejus metus 
dirbdamas Jungtinėse Tau
tose, įtvirtinant antrąkart at
gautą Lietuvos nepriklausomy
bę. Jis nutarė, kad atėjo tin
kamas laikas perleisti savo pa
reigas jaunesniam Lietuvos 
diplomatui. Lietuvos vyriau
sybė, įvertindama ambasado
riaus Simučio nuopelnus ir pa
tirtį, jį paskyrė specialiu pa

tarėju Lietuvos Nuolatinėj mi
sijoj Jungtinėse Tautose.

Pei ilgus okupacijos metus 
A. Simutis, dirbdamas Lietu
vos generaliniame konsulate, 
turėjo visišką žmonos Janinos 
paramą. Ji nemažiau tvirtai 
tikėjo A. Simučio pasiauko
jančio darbo Lietuvai prasme 
ir sudarė jam sąlygas tą 
darbą tęsti.

Dabar ambasadorius Simu
tis rašo prisiminimus, kurie, 
be abejo, bus svarbus įnašas į 
Lietuvos dipomatijos istoriją. 
Dabartinėj Lietuvoj, kur 
spauda, televizija ir mokykla 
atmeta bei pajuokia įsiparei
gojimus tautai, valstybei ir 
bet kokioms vertybėms, gal A. 
Simučio prisiminimų knyga ir 
jo gyvenimo pavyzdys privers 
pagalvoti, kad, užuot „ma
dingo” visko neigimo, daugiau 
prasmės pasirinkti garbingos 
pareigos savo tautai ir savo 
kraštui kelią.

APG

PAGERBTAS
MOKSLININKAS

Akademiko Leonardo Kai
riūkščio 70-mečio jubiliejui 
skirti akademiniai skaitymai 
gruodžio 22 d. vyko Lietuvos 
mokslų akademijoje. Jubilia-' 
tas skaitė pranešimą „Miškai 
krašto ekologinio tvarumo 
kontekste”. Lietuvos mokslų 
akademijos bibliotekoje atida
ryta mokslininko jubiliejui 
skirta paroda.

L. Kairiūkštis savo prane
šime gvildeno globalinius bios
feros pokyčius, kalbėjo apie 
Lietuvos mokslininkų at
skleistas galimas krizines situa
cijas. . Akademikas pabrėžė 
miškų vaidmenį krašto ekolo
ginei būklei, jų reikšmę likvi
duojant taršos padarinius bei

atkuriant gamtos pusiausvy
rą, aptarė, ko labiausiai reikia 
Lietuvos ekologiniam tvaru
mui palaiyti.

Profesorius, habilituotas 
daktaras L. Kairiūkštis yra 
Lietuvos Mokslų akademijos 
tikrasis narys, Švedijos kara
liškosios žemės ūkio ir miškų 
akademijos užsienio narys, 
Lietuvos mokslo ir tarptau
tinės V. L. Pfeilo premijų lau
reatas. Akademikas L. Kai
riūkštis atskleidė medynų au
gimo dėsningumus, atrado 
naują medžių tarpusavio są
veikos reiškinį, išplėtojo miš
rių miškų formavimo teoriją, 
įkūrė biologinę produktyviau
sių medynų ugdymo mokyklą.

Šiuo mėtų akademikas yra 
Lietuvos miškų instituto Eko
logijos ir miškininkystės sky
riaus vedėjas, Pasaulinės 
mokslininkų federacijos „Vys
tymosi limitai” sekcijos koor
dinatorius. L. Kairiūkštis pa
rašė arba bendradarbiavo ra
šant 20 monografijų ir knygų, 
paskelbė per 530 mokslinių 
straipsnių ir pranešimų, pa
rengė 13 mokslo daktarų, yra 
4 išradimų autorius. (Elta)

* Norėdama gauti tikslią 
informaciją apie Seimo rū
mų teritorijos ribas, Seimo 
valdyba nusprendė kreiptis į 
Vilniaus merą. Prie Seimo rū
mų esančiame sklype ateityje 
ketinama statyti aukštos kla
sės viešbutį. Seimo valdyba 
nori gauti informacijos, kaip 
derinami naujųjų statinių ats
tumai iki Seimo rūmų, nes 
valdybai rūpi kai kurių pa
minklinių ženklų, liekančių už 
parlamento teritorijos, išsau
gojimas — pvz., savanorio Ar
tūro Sakalausko žuvimo 1991 
m. rugpjūtį vieta, kurią žymi 
paminklinis akmūo. <bns>

Danutė Bindokienė

Ar šį kartą laimes
teisybė?

Kai šešiasdešimtajame de
šimtmetyje pradėta įtikinėti 
jaunus ir senus, kad rūkymas 
yra labai kenksmingas sveika
tai, o, be to, valstybei ir valsti
joms kainuoja daug pinigų, 
kai reikia gydyti rūkymo pa
sekmių sukeltas ligas, ne
mažai žmonių paklausė per
spėjimų ir metė, arba bent 
stengėsi mesti, cigaretes. Ne 
visiems pavyko atsikratyti šio 
įpročio, ne visi ir norėjo. Su
prantama, kad, rūkoriams 
senstant, paaštrėjo ir tabako 
dūmų pasekmės — plaučių ir 
gerklės vėžys, emphazyma, 
širdies ligos bei kitos nega
lios. Padidėjo ir tų ligonių gy
dymo išlaidos, ne tik indivi
dualiem žmonėm ir jų šei- 
snom, bet ir apdraudos įstai
goms, ir valstybei. Tačiau tik 
pastaruoju metu pradėta tai
kyti į didžiųjų tabako bendro
vių „skaudamiausią vietą” — 
būtent pelną.

Ir pavieniai asmenys, ir kai 
kurios valstijos užvedė ieški
nių bylas, reikalaudamos atly
ginti išlaidas, už ligonių gy
dymą. Vargiai visos bylos bus 
laimėtos, reikalavimai paten
kinti, vis tik tai privertė 
rūkalų gamintojus atsidurti 
kaltinamųjų suole.

Panaši padėtis dabar pasi
kartoja ir su šaunamųjų leng
vųjų ginklų pramone. Jeigu 
kas bent puse akies seka 
žiniasklaidoje paminimus nu
sikaltimus — užpuolimus, nu
žudymus, apiplėšimus ir kitus 
smurto veiksmus, be abejo, 
pastebi, kad didžioji jų dalis 
atliekama šaunamųjų ginklų 
pagalba. Nors po Bradey įsta
tymo priėmimo dauguma vals
tijų turi tam tikrus suvar
žymus, kai norima legaliai 
įsigyti šaunamąjį ginklą, bet 
nelegali jų prekyba klestėte 
klesti. Tikima, kad ginklų 
pramonė tam tikrą jų dalį 
„paleidžia į gatves”, kai susi
daro gaminių perteklius. Bet 
kuris nusikaltėlis gali labai 
lengvai įsigyti ginklą ir juo 
terorizuoti žmones.

Tačiau čia atsitiko panašiai, 
kaip su rūkalais — pradėta 
kelti bylas ginklų pramonei. 
Kai kurie miestai, įskaitant 
Čikagą, yra savo valstijų 
aukščiausiuose teismuose 
užvedę bylas, reikalaudami iš 
ginklų gamintojų atskaito
mybės už jų gaminiais pada
rytas skriaudas. Žinoma, Na
tional Rifle Association — 
viena įtakingiausių ir turtin
giausių organizacijų šiame 
krašte, kietai kovoja prieš šią 
teismų eigą ir daug kur laimi, 
nes metų metais yra puikiai

išmokusi ginti savo reikalus, 
nesidrovėdama papirkti vy
riausybės narius, vartoti net 
šantažą ir apeliuoti į ameri
kiečių patriotizmą — juk kon
stitucija suteikia teisę eili
niam piliečiui turėti ginklą...

Galbūt netrukus ir alkoholi
nių gėrimų gamyklos atsidurs 
teismuose, kai neblaivus vai
ruotojas sužeis ar užmuš žmo
gų.

Civilinių ieškinių bylos yra 
išsiliejusios ir tarptautiniu 
mastu.- Čia daugiausia pasi
darbuoja žydų organizacijos, 
grasindamos teismais, arba 
iškeldamos bylas dėl nacių 
laikais nusavinto savo tau
tiečių turto atgavimo bei as
menų patirtų nuostolių atlygi
nimo. Po Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos pralaimėjusieji 
kraštai tam tikras sumas 
skyrė nukentėjusiųjų 'gimi
nėms arba jiems patiems, di- 
•džiąją to atlyginimo dalį gavo 
žydai, kurie patyrė ir di
džiausią sunaikinimą naciš
kojo holokausto metu. Pa
vyzdžiui, Vokietija nuo 1945 
m. yra sumokėjusi 140 mili
jardų markių, bet ir po pus
šimčio metų reparacijų reika
lai nėra užbaigti. Neseniai du 
didžiausieji Šveicarijos ban
kai sutiko išmokėti 1.25 mili
jardo dolerių.

Šiuo metu dėmesys nukreip
tas ne tiek į Vokietijos vyriau
sybę, kiek į atskiras pramonės 
šakas, kuriose priverstinį dar
bą dirbo ir žydai, ir kiti suim
tieji, karo pabėgėliai, darbams 
prievarta atvežti Lenkijos, 
Baltijos. valstybių bei kitų 
Rytų Europos kraštų žmonės. 
Esame skaitę daugybę atsimi
nimų, kur karo metu tuos 
vergų darbus dirbo ir lietu
viai karo pramonės fabri
kuose, bet taip pat pas ūki
ninkus ir privačiose įmonėse.

Norime tikėti, kad išmokos 
ano meto vergams nebus vie
našališkos ir neapsiribos tik 
vienos tautybės žmonėmis. 
Lietuviai neturėtų snausti ir 
šiuo atveju pasyviai laikytis 
— teisybė turi būti lygi vi
siems, kurie dirbo priverstinį 
darbą Vokietijoje karo metu.

O kaip bus su sovietų impe
rijos vergais, gulagų kaliniais, 
kasyklų, ginklų pramonės, 
miškų, žuvų įmonių ir kitų 
darbo vietų priverstiniais dar
bininkais, kuriuos iš visų pa
vergtų kraštų nenutrūkstama 
srove į tikrą pražūtį plukdė 
raudonasis bolševizmas? Ka
da jų nuostoliai bus atlyginti, 
kas išreikalaus teisybės iš 
bolševizmo palikuonių?

SU PALAPINE Į LABRADORĄ
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ

Nr 2 Tęsinys

Kelias valandėles pavažiavę, 
apsistojome Green Mountain 
valstybinio parko VVoodford 
stovyklavietėje. Skatinant ryšį 
su gamta, visose Vermont val
diškose stovyklavietėse elek
tros prijungimų nėra. Vietos 
erdvios, patogu. Netoliese

mūsų stovyklavo pora iš Illi
nois. Pro mus praeidami, susi
domėjo .Avinu”. Aprodėme. Jų 
dėmesį ypač patraukė nuo 
vabzdžių tinklelis, dedamas 
ant galinio lango, atidarius 
duris. Mat, tinklelis medžia
ginis, „priklijuojamas” magne

tais. Taigi nereikia labai tiks
laus pritaikymo. Paskui mes 
apžiūrėjome jų stovyklavimo 
„makabilių”. Išdėstymas labai 
panašus į mūsų, tik jie neturi 
antrų kėdžių, tai turi daugiau 
vietos stovyklavimo reikme
nims ir rūbams susidėti. Jie 
mus perspėjo, kad, toliau į 
šiaurę važiuojant, pasitaiko 
briedžių, bėgančių per kelią, 
tai reikia atsargiai ir nesku
bant važiuoti. Papasakojo, kas 
jiems prieš dvejus metus atsi
tiko South Dakota valstijoje. 
Važiavo 70 mylių į valandą 
greičiu dienos metu. Aplinkui 
dykumos. Staiga iš. griovio 
iššoko stirna tiesiai į juos ir 
užkliuvo už priekinio lango 
šono. Šoko iš dešinės pusės, 
tai vairuotojas kontrolės ne
prarado ir pajėgė gan greitai 
motornamį sustabdyti. Žiūri, 
žmona visa sudužusiais stik
lais ir krauju apsipylusi. Lai
mei, žaizdos nebuvo gilios, nes 
stirna užkliuvo ant tarp langų 
esamo metalinio rėmo. Ant
raip stirna būtų atsidūrusi vi

duje ir šis įvykis būtų daug 
blogiau pasibaigęs. Susidūri
mas su briedžiu dažniausiai 
esti mirtinas. Padėkojome už 
visą suteiktą informaciją. Ma
tomai, kiekviena kelionė turi 
savo kliūtis, kurių reikia sau
gotis.

Penktadienį mažais keliu
kais, saugodamiesi briedžių, 
stumiamės į šiaurę, į Ludlow 
miestelį, kur šiandien praside
da šeimos sąskrydis, šven
čiant mamos aštuoniasdešim
tąjį gimtadienį. Kadangi į 
miestelį anksti atvykome, jį 
apžiūrėjome ir pasisotinome 
labai skania žuviene. Toliau 
važiuojame, dairydamiesi 
viešbučio. Pasukę į šalutinį 
kelią, pamatėme prieš mus 
atvažiuojantį sūnų Arą iš 
Iowa valstijos. Jis greit apsi
suko ir mus nusekė į netoliese 
esančią aikštelę. Ten iššokę iš 
automobilių, pasibučiavome, 
šnektelėjome ii išlėkėme į 
skirtingas puses. Įdomu, ką 
stebėtojai pagalvojo. Mat, ten 
buvo gydytojo raštinės aikš

telė. Toliau pavažiavus, ra
dome Echo Lake Inn. Pastatas 
senovinis, istorinės vertės, su 
plačia veranda priekyje. Įva
žiavome į automobiliams skir
tą aikštę’. Tuoj po mūsų įva
žiavo brolis* Kęstutis su šeima 
iš Virginia valstijos. Pasisvei
kinus skubame registruotis. 
Man didžiausia pagunda pa
klausti, kur yra Bob Newhart. 
Kambarį gavome antrame 
aukšte. Čia nėra keltų, vėsin
tuvų, bet savaitgalis pasitaikė 
puikiausias; saulė, 75 F laips
nių. Taigi buvo smagu pasi
naudoti užsiėmimais: baseine 
ar ežere maudytis, baidarėmis 
bei laiveliais irstytis, arkliais 
jodinėti, tenisą ar golfą žaisti, 
žuvauti ir dviračiais pasiva
žinėti.

Išsipa! avę renkamės veran
doje. Laukiame tolimesnių gi
minių. Greit atvyko sūnus Ai
das su šeima iš Indianapolio. 
Jiems besitvarkant, savaitga
lio organizatorė sesutė Laima 
dalina jos paruoštus suveny
rus: marškinius, ant kurių

meniškai apipavidalintas pen
kių kartų šeimos medis. Gaila, 
seneliai jau mirę, bet čia susi
rinko keturios kartos, kurių 
atstovai yra gyvenę ar dar gy
vena Kinijoje, Luksemburge, 
Kanadoje, JAV, Mandžiūri- 
joje, Lietuvoje, Vokietijoje, Ru
sijoje.

Greit pasirodė pusbrolis Vai
dutis ir pusseserė Nijolė su

šeimomis iš Kanados. Atsipa- 
žįstame, susipažįstame, kal
bos netrūksta. Prisideda ir se
suo Jūratė su kai kuriais vai
kais, kurių penki jau vedę, 
keli jau savo vaikučius augi
na. Būrys verandoje beveik 
kas minutę didėja. Dalis jau 
pasiruošę važiuoti į miestelį 
valgyti.

(Bus daugiau)
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JUNO BEACH, FL

PASIGENDAME PERANKSTI IŠĖJUSIOS
A.a. Sigita Duobaitė-Serra, 

48 m. staiga išėjo Amžinybėn 
1998 m. gruodžio 20 d. Nu
liūdime liko mama Regina 
Duobienė, vyras Vito Serra, 
sesuo Gintra, brolis Valdas su 
šeima, teta Alė Baltrušaitienė 
su šeima ir kiti artimieji.

Pietų Floridos lietuviai buvo 
sukrėsti to per ankstyvo išė
jimo. Visi nuoširdžiai užjaučia 
motiną Reginą Duobienę ir 
kitus artimuosius. Mūsų ben
druomenėje vėl viena nauja 
spraga. Visi išgyvename šią 
netektį.

PIETŲ FLORIDOS LIETUVIŲ BENDROSKŪČIOS
„Lietuvos vaikų našlaity- 

no” pirmininkė, neišsemiamos 
energijos Elena Jonušienė su 
Linda Taylor, kitomis pa
dėjėjomis ir talkininkais, jau 
penkeri metai ruošia bendras 
lietuvių Kūčias, su visais tra
diciniais patiekalais, tradicijo
mis ir kalėdaičiais. Gautas 
pelnas skiriamas Lietuvos naš
laičiams šelpti.

Šių metų gruodžio 24 d. 
Deerfield Beach Community 
Services salėje, pietų Floridos 
lietuviai susirinko prie tradi
ciniais valgiais padengtų sta
lų, bendrai švęsti Kūčias. Ka
lėdaičius parūpino ir maistą 
palaimino kun. Antanas Če
pams.

Po Kūčių kalbėjo Elena Jo
nušienė, linkėdama visiems 
laimingų Kalėdų ir Naujųjų 
metų. Sveikino ir LB Pampa- 
no Beach apyl. pirm. Jonas 
Paškus. Jadvyga Damušienė, 
su vyru dr. Adolfu Damušiu 
praleidžianti žiemą Pampano 
Beach, bet pastoviai gyvenanti 
Vilniuje, Lietuvoje papasakojo 
savo įspūdžius.

MARIUS SODONIS LB PALM BEACH APYL.PIRMININKAS
LB Palm Beach apylinkės 

valdybos paprašytas, iki šiol 
ėjęs vicepirmininko pareigas, 
Marius Sodonis įsipareigojo 
LB Palm Beach apylinkės val
dybos pirmininko pareigoms.

PABENDRAVIMOPIETŪS
Sausio mėn. 12 d. paben

dravimo pietūs buvo skirti 
BALFo 141 skyriaus meti
niam susirinkimui. Skyriaus 
pirmininkas Jonas Mildažis 
susirinkimui vadovauti pa
kvietė dr. Vladą Vaitkų, sek
retoriauti Aldoną Urbienę.

Prieš apžvelgdamas 1998 m. 
BALFo 141 skyriaus veiklą, 
pirm. Jonas Mildažis supažin
dino su nauju BALFo direkto
rium dr. Jonu Šalna. Žvelg
damas į praėjusius metus, Jo
nas Mildažis džiaugėsi gerai 
pavykusiu pikniku ir gausiu 
šalpos vajumi. Jis pranešė, 
kad į BALFo centrą Čikagoje, 
iš Juno Beach buvo pasiųsta 
3,826 dol. Praėjusių metų 
BALFo valdyba sutiko pasilik
ti pareigose 1999 metams.

SVEIKINAM NAUJĄ 
PALM BEACH

DIECEZIJOS VYSKUPĄ

Sausio 14 d. Palm Beach 
katedroje buvo inauguruotas 
naujas diecezijos vyskupas J. 
E. Anthony J. O’Connel. 
Ta proga Lietuvių Bendruo
menės Palm Beach apyl. pirm. 
Marius Sodonis ir kun. Anta

nas Čepanis naujajam vysku
pui pasiuntė pasveikinimC 
laišką, linkėdami Dievo palai
mos, sveikatos ir jėgų prade
dant darbą naujoje vyskupi
joje.

Laiške vyskupas O’Connel 
buvo supažindintas su Lietu
vos istorija ir Bažnyčios sun
kiu keliu komunizmo laikais 
Lietuvoje. Vysk. O’Connel 
buvo supažindintas ir su Palm 
Beach lietuvių įsikūrimu pie
tinėje Floridoje. Buvo pa
minėta, kad Lietuva turi šv. 
Kazimierą, palaimintą arki
vyskupą Jurgį Matulaitį, ir 
Amerikoje kandidatę į palai
mintąsias, Šv. Kazimiero Se
serų vienuolįjos įsteigėją Mo
tiną Mariją Kaupaitę.

Ateityje Palm Beach Lietu
vių Bendruomenės valdyba 
žada naująjį vyskupą Anthony 
O’Connel pasikviesti aukoti 
šv. Mišias lietuviams.

KAD DAUGIAU TOKIŲŠALČIŪNŲ TURĖTUME
Vincas Šalčiūnas yra .Lietu

vių biuletenio” redaktorius, 
Palm Beach LB apyl. valdybos 
vicepirmininkas, „Dainos” cho
ro narys, kompiuterinės grafi
kos entuziastas ir t.t. Tad, ro
dos, vienam žmogui darbo 
būtų per akis, tačiau ne Vin
cui Šalčiūnui! Jis dabar pra
dėjo skaityti paskaitas apie 
Lietuvos istoriją ir papročius 
Vero Beach gyvenantiems jau 
trečios — ketvirtos kartos 
lietuviams, susibūrusiems į 
American-Lithuanian Herita- 
ge Society.

Vincas Šalčiūnas prieš ke
letą metų susipažino su Vero 
Beach gyvenančiais lietuviais 
ir su žmona Onute pradėjo 
lankyti jų mėnesinius susirin
kimus. Jo pastangomis buvo 
pakviestas koncertuoti „Dai
nos” choras, kuriam vienas 
American-Lithuanian Herita- 
ge Society narys padovanojo 
Lietuvos vėliavą.

DA

LOS ANGELES, CA

VISI KVIEČIAMI
Amerikos Baltų Laisvės ly

gos metinis Žymenų vakaras 
— pokylis vyks 1999 m. kovo 
20 d., 6 vai. po pietų Latvių 
salėje, 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA.

Garbės svečias ir prelegen
tas bus Kong. John Shimkus, 
Baltic Caucus komiteto ko- 
pirmininkas JAV atstovų rū
muose. Taip pat pakviestas 
šio komiteto kopirmininkas, 
Atstovų rūmų narys Dennis 
Kucinich ir senatorius Mitch 
McConnell.

Pabendravimas 6 vai. vaka
ro, o vakarienė ir meninė pro
grama 7 v.v.

Dalyvavimo auka — 35 dol. 
asmeniui, studentams 25 dol.

Stalai ar vietos užsakomos: 
Dr. Ansis Blakis 310-478- 
700t; Angelė Nelsienė 714- 
526-3648; Heino Nurmberg 
147-835-6676.

Rezervacijos turi būti užmo
kėtos iki kovo 15 d. Siunčiant 
čekius rašykite: B.A.F.L., P.O. 
Box 29657, Los Angeles, CA 
90029.

Maloniai kviečiame daly
vauti, pagerbti lietuvių kil
mės Kongreso atstovą ir Baltic 
Caucus kopirmininką John 
Shimkus ir tuo paremti Ame
rikos Baltų Laisvės lygos svar
bius politinius darbus už Lie
tuvos interesus Vašingtone. 

CLEVELAND, OH

„MYLĖTI ARTIMĄ”

Tokio pavadinimo filmas

t

and
Aid

Šalia plakato, kviečiančio į š.m. vasario 7 d. Detroito Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre Detroito Lietu
vių organizacijų centro ruoštą Vasario 16-tos šventę, iš k.: viena iš rengėjų, „Draugo” korespondentė Regina 
Juškaitė-Švobienė ir pagrindinė renginyje kalbėtoja — „Draugo” dienraščio vyr. redaktorė Danutė Bindokienė.

Keynote Speaker
DANUI! BINDOKItNfc
__  Senior Editor. “Draugas"

Cuitur*)
HA ttaacM iį “fcbuso-' Scfecoe

apie kun. Juozo Zdebskio veik
lą, persekiojimus ir supla
nuotą jo žūtį bus rodomas sau
sio 31 d. 11:30 v.r. Dievo Moti
nos parapijos konferencijų 
kambaryje. Rengia Ateities 
klubas ir visus kviečia pama
tyti apie valandą trunkantį 
filmą.

SENATORIAUS
INAUGURACIJOJE

Naujai išrinktojo JAV sena
toriaus, buvusio Ohio guber
natoriaus George V. Voinovich 
inauguracijos iškilmėse sausio 
5 d. Vašingtone dalyvavo ir 
Clevelando lietuviai: LR gar
bės generalinė konsule Ingri
da Bublienė, LB Clevelando 
apylinkės vicepirm. specia
liems reikalams dr. Viktoras 
Stankus, viena iš buvusių 
apylinkės valdybos pirminin
kų Ada Stungienė ir investuo
tojų į Lietuvos žemės ūkį ats
tovas dr. Stepas Matas.

V.R.

SEATTLE, WA

LIETUVIU VEIKLA

JAV aviacijos pareigūnė ge
nerole Tiiu Kerą netrukus lan
kysis University of Washing- 
ton ir kalbės Baltijos kraštų 
karinėmis temomis. Jos vyras, 
Norman Wolfe, kalbės apie 
Baltijos valstybių ekonomiką. 
Penktadienį, vasario 12 d., 
3:30 v. p.p. Smith salėje, Su
žalto Library. Universitetas 
gali suteikti daugiau informa
cijų (tel. 206-543-0645).

Vasario 12 d. Norman 
Wolfe kalbės apie verslą Lie
tuvoje. Penktadienį, 11:30 vai. 
ryte, Thomson Hali 403.

Vasario 12 d. Paskaita su 
skaidrėmis bei susipažinimas 
su Tiiu Kerą ir Norman Wolfe 
vyks penktadienį, 7 v.v., uni
versiteto patalpose, Balmer 
Hali 417.

Vasario 20 d. Lietuvos Ne
priklausomybės šventė latvių 
salėje, 11710-3rd NE, Seattle. 
Pradedame punktualiai: 5:30 
vai. vak. Pagrindinė kalbėtoja 
Jūra Avižienytė, lietuvių kal
bos dėstytoja University of 
Washington. Prelegentė kal
bės apie savo mokslinį darbą 
su Sibiro lietuvių prisimini
mais. Programą paįvairins 
„Lietučio” tautinių šokių šo
kėjų grupė „Ūkanos” ansamb
lis, bei kiti menininkai. Bus 
suneštinė vakarienė. Bendruo
menės nariams kvietimai jau 
buvo atskirai pasiųsti. Minėji
mo ruošos darbus tvarko Silvi
ja Fabijonaitė Comeaux.

Kovo 7 d. Valytė Sparkytė 
(tel. 425-865-0078) rengia me
tinę „Mano kelionė į Lietuvą”, 
keleiviams informacijomis pa
sikeitimo popietę. Bellevue 
Community College, 1-4 vai. 
p.p.

Kovo 20 d. Kviečiame į 
Ataskaitinį Bendruomenės su
sirinkimą Remto ir Jūratės 
Audėjaičių namuose, 6:30 vai.

vak., 4221 South Hudson, 
Seattle. Rinksime naują val
dybą bei aptarsime veiklą 
ateinantiems metams. Bus su
neštinės vaišės.

Balandžio - birželio mėn., 
profesorius Guntis Šmidchens 
dėstys kursą apie Baltų kul
tūras antradieniais ir ketvir
tadieniais, 4:30-7 v.v. Daugiau 
gali pranešti universitetas 
(tel. 206-546-0645).

Gegužės mėn. 7 d. Univer
sity of Washington choras at
liks lietuvių, latvių ir estų mu
zikos koncertą, 7 v.v., Kane 
Hali 130.

KAIP SUSISIEKTI SU 
LIETUVIAIS

Kam pranešti apie naują ad
resą? Apie naujai į Seattle at
vykusius lietuvius? Apie no
rinčius įsijungti į lietuvišką 
veiklą? Prašau skambinti arba 
rašyti Marytei ^Jozaitienei. 
Marytė yra Bendruomenės iž
dininkė ir veda Bendruo
menės narių sąrašą. Jos tele
fonas (206) 932-5553. Adresas; 
6562 49th Avenue SW, Seattle 
WA 98136. Galima skambinti 
Bendruomenės pirmininkei 
Rasai Raišytei, tel. (206) 725- 
1764.

KAIP PASKIRSTYTOS 
AUKOS

Sausio 12 d. posėdyje LB 
valdyba, atsižvelgdama į 
bendruomenės narių prašy
mus, paskirstė biudžetą: 1,000 
dol. universiteto baltų studi
joms, 150 dol. stipendijoms 
penkioms mokytojoms iš Lie
tuvos, dalyvaujančioms APP
LE programoje, po 100 dol. 
Lietuvos fondui ir Lietuvių 
kultūros tarybai, po 50 dol. 
Pasaulio lietuvių fondui, Mari
jos draugų fondui (filmui apie 
Mariją Gimbutienę), ir Auksu
čių fondui, žemės ūkio ir miš
kininkystės plėtojimui (įsteigti 
Lietuvoje žemės ūkio mokslo 
ir tyrimų pasiekimų parodo
mąjį ūkį bei plėsti miškų eko

St. Petersburg, FL, Lietuvos Dukterų draugijos ruoštai madų parodai pasibaigus buvo ir piniginiai laimėjimai, 
kuriuos pravedė Danutė Siemaškienė, Monika Andrejauskienė ir Zita Dapkienė. Laimingąjį 500 dol. laimėjusį 
bilietą traukia kun. dr. Matas Čyvas.

logijos programą).

PADEDA LIETUVAI

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius A. Avižie
nis prašė padėti sudaryti tei
sės mokslų programą. Seattle 
Lietuvių Bendruomenės narys 
Gabrielius Gedvilą, Weyer- 
hauser bendrovės advokatas, 
paruošė programą, kuri pas
taruosius dvejus metus iš Uni
versity of Washington siuntė 
būrį teisės profesorių dėstyti 
2-1/2 mėnesių trukmės vasa
ros kursą.

Vyko gerai žinomi teisės bei 
mokslų srities specialistai. Jų 
tarpe 1997 metais John Haley 
— tarptautinės teisės profe
sorius ir buvęs Henry Jackson 
Tarptautinių mokslų mokyk
los direktorius. Pats Gabrie
lius 1997 metais dėstė teisę ir 
ekonomiką. 1998 metais pro
gramoje buvo kursai apie 
konstitucinę teisę, tarptautinę 
prekybą, medicinos etiką.

Profesoriai vyksta savo laiko 
sąskaita ir nėra už tai apmo
kami. Apmokėtos buvo tik 
pragyvenimo ir kelionės išlai
dos. Šiai programai labai pri
taria Soros fondas. Dabar 
svarstoma galimybė pakartoti 
šią programą ir trečiais me
tais.

NAUJAUSI ĮVYKIAI

Gruodžio 19 d. Steve Buck ir 
Jeanette Norris namuose su
ruošta metinė vaikų „Eglutė” 
smagiai praėjo. Kalėdų senelis 
visus dalyvius apdovanojo lie
tuviškomis knygomis. Ačiū vi
siems talkinusiems renginiui, 
ypač Joe Dunaravich, be kurio 
pastangų nebūtų apsilankęs 
Kalėdų senis.

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Violeta Kuprėnaitė (tel. 206- 
789-6411) ir Jūratė Mažeikai- 
tė-Harrison (tel. 425-742- 
1575) kviečia vaikus įsijungti į 
jų vadovaujamą tautinių šokių 
ratelį. Priimami vaikai nuo 
antro skyriaus iki 12 metų

S K E 1L B 1 1M A 1
Įvairūs_____ Nekilnojamo turto

GREIT PARDUODAELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Rimta subrendusi moteris, turinti 
žalią kortelę, norėtų prižiūrėti - globoti 
seną žmogų. Vairuoja automobilį, veža 
pas daktarus, į bankus, parduotuves, 
arba pati superka produktus. Gali 
atvykus išvalyti butą, išvirti pietus. 
Skambinti Danai, tek: 773-436-4943.

Ieškomas dantų technikas, 
kuris moka apdirbti 

dalinių protezų metalą. 
Tel. 773-436-3168

Ieškome subrendusios lie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, Ml. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai.

Tek: 773-434-0298.

DRIVERS 
URGENT NEED!

LOCAL AREA SHIPPERS
Expansion openings to cover increased business in 

area. Boncosky Services is an award-winning liąuid 
Chemicals carrier. Hiring immediately. Over-the-road 
and regionai work, home most weekends. Sharp, late 
model tractors. Mušt have minimum 2 yrs current 
tractor/trailer driving experience and Illinois 
Commercial Drivers License. Exc. benefit pkg, med, 
dental, prescriptions, 401(k), paid uniforms & bonuses.

South Chicago terminai location. 
800-323-6277 ext 19

amžiaus.
Jaunesni vaikai kviečiami į 

„Lanko” ratelį, kuriam vado
vauja Neris Palūnienė (tel. 
206-523-9863).

Repeticijos vyksta kas dvi 
savaites, sekmadieniais, Belle
vue Community College patal
pose. Daug tėvelių atveža vai
kus į šokių pamoką ir tada 
patys dalyvauja „Lietučio” šo
kėjų grupės repeticijose (vado
vauja Zita Petkienė).

Egį RE/MAX 
^REALTORS

(773)590-0205 
(708)425-7160

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

. KMIECIK REALTORS
L-^niLIĮH— 7922 S.Pulaskl Rd. 

-“"“"f ^1. 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

Puikus kambarys, sveikas 
maistas, mielaširdinga priežiūra.

Jeigu jums to reikia, 
paskambinkite Apolonijai,

tel. 708-387-2067

Noriu pirkti elektrinę 
bulvėms tarkuoti 

mašiną, gerame stovyje. 
Tel. 708-478-8468

Pensininkų pora ieško 
2-jų kambarių buto 

vakarinėj Brighton, Gage ar 
Marąuette parko apylinkėj. 
Skambinti 773-476-3950.

Sulaukėte senatvės, kuri kelia 
jums daug rūpesčių? Nenusimin
kite, visas problemas jūs lengvai 
išspręsite, apsigyvenę Apolonijos 
namuose. Persikraustyti padėsime. 
ApolonĮjos tel. 708-387-2067

| +29c per/min 
Į į LIETUVĄ ph

TELEFONO KORTELĖS 
$10- 30MIN 
$20- 64MIN 
$50- 166MIN

Užsakymo Paštu Forma

Value Amount Totai

$10 X

$20 X

$50 X

Send check or money 
orderto: L.ZukaS 
P.O.Box 811361 
Chicago,IL 60681

Subtotal

SAU Free

Totai

CITY

NAME____________________
ADDRESS__________________

STATE ZIP
PHONE

$10 KORTELĖ VELTUI 
PERKANT UŽ $100 SUMĄ

TĖL 773-251- 5822



JAV LB Krašto valdybos nariai posėdžio metu. Iš kairės: Ekonomijos tarybos pirm. Vytenis Rasutis, valdybos 
vicepirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas ir valdybos pirm. Regina Narušienė.

KAS PRADĖS IŠRAUTI
PIKTŽOLES LIETUVOJE

Žinau, kad šiomis temomis 
buvo daug kas pasisakęs ir 
daugelį kartų jos buvo iš
spausdintos „Drauge”. Rašau 
apie „Lietuvos himną”, „Tar
pukario Lietuvą” ir apie komi
sarus bei komisariatus. Kodėl 
grįžtu vėl prie tų pačių, atro
do, niekad nesibaigiančių, te
mų? Mane paskatino sausio 
20 d. „Drauge” Nr. 20 išspaus
dintas S. Ignatavičiaus 
straipsnis „Kauno Šaulių rink
tinė pirmaujančių gretose”. 
Aprašydamas Kauno Šaulių 
rinktinės istoriją, tarp kitko 
S.I. rašo: „Kauno šauliai, kaip 
ir prieškario Lietuvos lai
kais, visada stengėsi pirmau
ti”;.. v

Neabejoju S. Ignatavičiaus 
patriotiškumu ir gera valia, 
negalvoju, kad jis tai sąmo
ningai rašo, ką daro komunis
tinis žurnalizmo institutus ir 
fakultetus baigusieji žurnalis
tai, kurie tebesilaiko LKP 
instrukcijomis įkaltų terminų 
(žinoma, yra ir išimčių), bet 
tiesiog nežinodamas, kaip tą 
laikotarpį pavadinti. Kur mū
sų istorikai ir lietuvių kalbos 
saugotojai, kodėl jie neduoda 
nurodymų kaip nepriklauso
mos Lietuvos (1918-1940 m.) 
laikotarpį vadinti, ar „Pirmo
sios nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos” vardu, ar kaip 
nors panašiai. Kaip matome, 
vieni tą laikotarpį vadina 
„prieškario Lietuva”, kiti „tar
pukario Lietuva”. Šia tema 
„Pagaliau atsikratykime tar
pukarių”, rašė ir „Draugo” re
daktorė D. Bindokienė (1998 
m. spalio 22 d. „Drauge”), ku
ris buvo perspausdintas ir Lie
tuvoje „Vorutoje” 1998 m. lap
kričio 21 d. Nr. 43.

Tame pačiame S.I. straips
nyje toliau rašoma: „Po Rink
tinės vėliavos įnešimo, 
„Tautiškos Giesmės” ir tylos 
minutės už visus žuvusius”...
Čia vėl galiu pakartoti kas 
buvo anksčiau pasakyta. 
Kodėl vengiama himno pava
dinti Lietuvos himno vardu, 
kodėl vis kartojama „Tautiška 
giesmė”?

Dar kartą, kodėl? Dabar ne
priklausomoje Lietuvoje dau
giau komisarų ir komisariatų 
negu sovietų okupuotos Lietu
vos laikais. Nepriklausomoje 
Lietuvoje (1918-1940 m.) jokių 
komisarų nebuvo. Tą vardą į 
Lietuvą atnešė ant durtuvų 
Raudonoji armija. (Gal ir nusi
kaltimai Lietuvoje nemažės, 
kol tuo rūpinsis komisarai). 
Šios piktžolės taip išsikeroju
sios, kad jų nebemato net 
aukščiausieji Lietuvos parei
gūnai ir kovotojai už Lietuvos 
nepriklausomybę, kurie ir pa
tys neapgalvotai jas platina. 
Daugelis Lietuvos žmonių jau 
pripratinti prie anksčiau pa
minėtos sovietiškos terminolo
gijos. Deja, mes per tuos nelai
mingus 50 okupacijos (ne 
„pokario Lietuvos”) metų ne
buvome pratinami ir dabar 
niekada nepriprasime. Mums 
tie išsireiškimai yra piktžolės 
gražiame nepriklausomos Lie
tuvos gėlyne.

Jei ir neturime galimybės 
tas piktžoles išrauti, tai bent 
nesiliaukime rašyti ir priminti 
tiems, kurie galėtų tai padary
ti.

Ed. Zabarskas 
Orland Park, IL

LIETUVIO PAŽINTIS SU 
JORDANO KARALIUM

Skaitytojams gali būti įdo
mūs asmeniški lietuvio įspū
džiai apie mirusį karalių 
Hussein.

1987 m. su savo vadovauja
mu JAV kariuomenės pėsti
ninkų būriu buvau nusiųstas į 
Jordaną pademonstruoti kai 
kuriuos ginklus ir apmokyti 
Jordano specialios paskirties 
dalinius. Vieną dieną pats ka
ralius Hussein atvyko dyku- 
mon stebėti mūsų pratimų su 
tikrais šoviniais. Prasidėjo 
šaudymas iš 60 mm minosvai
džio.

Kai mūsų vyrai į vamzdį 
įleido pirmą miną, pasigirdo 
minosvaidžiui labai tipingas
„pummm!” ir sviedinys išlėkė į 
padanges. Slinko sekundės, o 
mes, įkvėpę orą, klausėmės ir 
laukėme... Pagaliau pasigirdo 
sprogimas ir gavome pranešir

Rotušės aikštės vaizdas Kaune. Nuotr. V. Kapočiaus

mą, kad pataikėme tiesiai į 
taikinį. Valio! Atsikvėpėme ir 
šypsojomės!

Prieš kelias dienas miręs 
karalius Hussein buvo karys 
ir savo krašto gynėjas. Tačiau 
daug svarbiau, kad jis buvo 
ryžtingas ir išmintingas valdo
vas. Jis suprato moderacijos ir 
kompromiso reikšmę. Jis sto
vėjo už taiką. Pasaulis jo pa
siges. Ramybė ir Dievo malonė 
tebūna su jo dvasia.

Tomas Dundzila 
Warrenton, VA

IEŠKO ŽYMIOSIOS SAVO 
KRAŠTIETĖS

Aš esu Elena Gldvickienė. 
Dirbu Varėnos viešojoje biblio
tekoje. Šiais metais mūsų bib
lioteka gauna jūsų laikraštį. 
Vartydama sausio 20 dienos 
„Draugą”, radau O. B. Aud
ronės eilėraštį „Dėkoju”. Ši 
poetė yra kilusi iš Varėnos ra
jono, Burokaraistėlės kaimo. 
Mūsų biblioteka turi dvi. O. B. 
Audronės knygas „Beržų pasa
kos” ir „Žingsniai takeliu”. 
Mes žinome, kad Ona Balčiū- 
nienė-Tamulevičiūtė (O.B. Au
dronė) į JAV atvyko 1949 me
tais ir apsigyveno New Yorke. 
Daugiau žinių apie jos gyve
nimą JAV neturime. Net neži
nome, ar ji dar gyva.

Mūsų biblioteka renka me
džiagą apie žymius žmones, 
kilusius iš mūsų rajono ir gy
venančius išeivijoje. Poetė O. 
B. Audronė yra viena mūsų 
kraštiečių. Todėl prašome Jū
sų pagalbos. Jeigu ką nors 
žinote apie ją, labai prašome 
mums parašyti (Basanavi
čiaus g-vė 2, Varėna, Lith).

Elena Glavickienė 
Varėna

IR AŠ PRISIMENU

Juozas Aputis, novelių rašy
tojas, įdomiai aprašo „Drauge” 
vasario 6 d. „Šią ir kitą va
sarą”. Perskaičiusi prisimi
niau jau seną, dažnai mano 
mamytės dar jos jaunystėje 
dainuotą dainelę. Novelėje ra
šoma, kad „Valerka dainavo 
užsimerkusi — apie gražiai 
daržely sužydusias gėles, apie 
pravirkusį pievoj brolį, kai ki
tas jo klausia, ar jis verkiąs 
dėl baltų dobilėlių”.

Štai dėl visa ko keletą eilu
čių, kiek dar prisimenu:

Užaugino du sūneliu,
Kaip aukso žiedelius,
Užaugino išnešiojo
Ant baltų rankelių.

AJA.
VALENTINAS JONAS 

LIORENTAS
Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje. Mirė 1999 

m. vasario 10 d. 8 vai. vakaro sulaukęs 71 metų.
Gimė Lietuvoje, Žvirgždaičiuose. Amerikoje išgy

veno 50 metų.
Nuliūdę liko: žmona Stefa Vilkaneckytė, sesuo 

Anastazija Tamulynienė, jos duktė Birutė, brolis Vaclo
vas Lietuvoje, taip pat kiti giminės.

A.a. Valentinas priklausė Lietuvių Operai, „Daina
vos” ansambliui, buvo „Pirmyn” choro solistas.

Velionis pašarvotas penktadienį, vasario 12 d. nuo 2 
iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St.

Laidotuvės šeštadienį, vasario 13 d. Iš laidojimo na
mų 9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Valentinas bus pa
laidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sesuo, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 

7600.

Mylimai Motinai
AJA.

GERTRŪDAI VAIČIULIENEI
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jos dukrai VANDAI 
PASSOLANO ir šeimai.

Adelė Pabrėža

1999 m. sausio mėn. atminimui už mirusius 
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI”

AUKOJO:

a.a. Genovaitės Draugelienės atm.: Teisutis Muri
nas ir Praurima Murinienė — $100.;a.a. Vytauto Dijo
ko atm.: Vacys ir Cecilija Mitkai, Antanas Kuliešis, Kle
mas ir Regina Skiriai, Vytautas Vizgirda, N. N., Rita 
Likanderytė, Danguolė Ilginytė, Antanas ir Viktorija Va
lavičiai, Algis ir Dalia Ancevičiai — $220;

a.a. Kosto Žalnieraičio atm. (papild.): Stasė Kava- 
liūnienė, Vaigalė ir John Duers — $150. Iš viso — $805;

a.a. Alfonso Plepio atm.' dr. Aldona ir Vaclovas Va
liai, Maria ir Kurtas Kuhlman, Emilija Kiaunienė — 
$75;

a.a. Juozo Pečkaičio atm.: Anelė Pečkaitienė — 
$50;

a.a. Dr. Inos Čėpėnaitės-Užgirienės atm. (papild.) 
Felicima C. Serafica — $35. Iš viso — $1,665;

a.a. Dr. Jonės Žukaitės-Gliaudelienės atm.: Ina ir 
Jonas Kasis, Elena Gailevičiūtė ir sesuo, dr. Janina 
Jakševičienė-Yoksha — $85;

mirusių Tėvų a.a. Vlado Bartuškos ir a.a. Bro
niaus Kliorės atm.: Ramutė ir Romas Bartuškai — 
$100.

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dė
kojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis” padeda nega
luojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveik
ti Lietuvos vaikučiams.

„Lietuvos Vaikų viltis”, 2711 W. 71st Street, Chi
cago, IL 60629

Ir nupirko tėvužėlis 
Du plieno dalgelius,
Ir išleido į lankelę 
Žalio šieno pjauti.

Vienas brolis gražiai pjovė 
(gal dailiai)
Ir gražiai dainavo,
O antrasis brolužėlis 
Labai griaudžiai verkė.

Oi tu broli, brolužėli,
Ko taip gailiai verki 
Ar tau gaila žalio šieno, 
Baltų dobilėlių?

Ne man gaila
Žalio šieno,
Baltų dobilėlių
Tik man gaila jaunų dienų 
Jaunų mergužėlių.

Jis gailisi savo gražių jau
nystės praleistų dienų, metų, 
kai rusai jį paėmė į kariuome
nę, o grįžo jau pasenęs. Taip 
mano mamytė pasakodavo, o 
iš tikrųjų ir mūsų istorija 
daug pasako.

Justina Pronskutė 
Skališienė

Waukegan, IL

Kun. Vytautas Pikturna,
32 metus dirbęs Angelų kara
lienės parapijoje Brooklyne ir 
17 metų tarnavęs pietinės Flo
ridos lietuviams, po sunkios li
gos persikėlė gyventi į Put- 
namą. Jo adresas: Matulaitis 
Nursing home, 10 Thurber 
Rd., Putnam, CT 06260. ~

EQUAL HOUSING 
LENDER

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747

Casimir G. Oksas, President 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.
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AJA.
PETRAS RIMKUS

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette Parko 
apylinkėje. Mirė 1999 m. vasario 10 d. 6:10 val.vakaro 
sulaukęs 83 metų.

Gimė Lietuvoje, Laukuvoj. Amerikoje išgyveno 50 
metų.

Nuliūdę liko dukterys: Genė Rimkienė, žentas 
Rimvydas, Regina Viržintiene, žentas Marius ir Lietuvoje 
Danutė Žutautienė, žentas Jonas; anūkai: Danutė, Lidija, 
Lina, Loreta ir Petras; proanūkė Aleah; seserys:Stasė 
Simokaitienė su šeima, Koste Maironienė ir Lietuvoje 
Marytė Česnauskienė su šeima; svainės: Stefa 
Rimkevičienė ir Eliutė Rimkevičienė su šeimomis.

Velionis buvo vyras a.a. Elenos.
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų.
Velionis Petras pašarvotas penktadienį,vasario 12 d. 

nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
SArcher Avė. (arti Derby Rd.)

Laidotuvės šeštadienį, vasario 13 d.. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui, Pasaulio 
Lietuvių centrui, Lietuvos Našlaičių globos komitetui arba 
lietuviškoms mokykloms.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, žentai, anūkai, seserys ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus Tel. 800-994-7600.

A.fA.
KAZIUI GUDĖNUI

mirus, liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiu žmoną 
KUNIGUNDĄ, dukteris JUSTINĄ ir INGRIDĄ su vyru. 
Esu su Jumis mintyse ir dalinuosi netekties skausmu.

Janina Rukšėnienė

Vieneriu Metu 
Mirties Sukaktis

A.fA.
JUOZAS MIKONIS
Mirė 1998 m. vasario mėn. 18 d. Praėjo vieneri 

metai, pilni liūdesio ir gražių prisiminimų nuo 
mano brangaus Vyro mirties. Jo brangiam 
atminimui Šv. Mišios bus atnašaujamos Dievo 
Motinos bažnyčioje, Cleveland, OH, 7 vai. vakare.

Maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti a.a. Juozą savo maldoje.

Liūdinti žmona Marija

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

A.tA.
VINCAS P. 

SENDA
Iš Dėdės dienoraščio:
„Aš norėčiau visus savo tautiečius 
sušelpti, jiems pastatyti pilis, duoti 
pragyvenimo šaltinį, bet kur tiek pilių, 
kur tie milijonai?”

Šių metų vasario 15 d. sueina septyneri metai, kai iškeliavo 
pas Viešpatį mūsų brangus ir mylimas Dėdė, Krikšto tėvas ir 
Draugas. Niekados neužmiršime Tavęs. O, Jėzau mielašir- 
dingas, suteik jam Amžiną Atilsį.

Su dideliu liūdesiu minint a.a. Vincą, bus atnašaujamos 
šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje pirmadienį, vasario 15 d., 
8:00 vai. ryto.

Maloniai prašome prisiminti ir pasimelsti už a.a. Vincą.
Nuliūdę: Regina, Vytautas, Saulius ir Edis, ir visa 

Sendų šeima Lietuvoje.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
NEUŽMIRŠTAME SAUSIO 13-OSIOS 

AUKŲ

Inž. Romas Jonas Karu
ža, gyv. Čikagoje, skaudžios 
ligos nuvargintas, mirė ketvir
tadienio, vasario 11 d. rytą. 
Giliame liūdesyje liko žmona 
Donata, buv. ilgametė „Drau
go” tarnautoja, sūnus ir trys 
dukros su šeimomis. Apie lai
dotuves bus paskelbta „Drau
ge”.

Čikagos skautų ir skau
čių tradicinė Kaziuko mu
gė Jaunimo centre vyks sek
madienį kovo 7 d. šia tvarka: 
10 v. r. šv.Mišios Jėzuitų ko
plyčioje; 11 v.r. — iškilmingas 
mugės atidarymas, dalyvau
jant skautams, skautėms, 
garbės svečiams, tėveliams ir 
visuomenei. Mugė tęsis iki 3 
v.p.p. Visi kviečiami.

Švęsime Vasario 16 d. ir 
džiaugsimės turima laisve. Ta 
proga prisiminsime ir visus 
žuvusius, tos laisvės siekiant. 
Pasaulio lietuvių centro rengi
nių komitetas primena, kad 
PLC sodelyje šį pavasarį tik
rai pastatysime žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklą. Sa
vo auka prisidėkite prie šio 
projekto įgyvendinimo. Čekius 
rašyti: Lithuanian World Cen
ter vardu ir pasiųsti ižd. Vy
tautui Čepėnui 3181 Grand- 
view PL. Darien, IL 60561. 
Taip pat aukas kiekvieną sek
madienį galite įteikti ir asme
niškai centre.

Nekalto Prasidėjimo pa
rapija, 2745 West 44th St., 
Chicago, kviečia visus atsilan
kyti į Užgavėnių šventę - 
„Mardi Gras” vasario 13 d., 
šeštadienį, nuo 6 v.v. iki 10 
v.v. ir vasario 14 d., sekmadie
nį, nuo 12 vai. iki 8 v.v. Bus 
šokiai, užkandžiai, laimėjimai, 
pramogos jaunimui ir seni
mui. Tel. 773 - 523 - 1402.

Vasario 15 d., 4 vai. po 
pietų, Jaunimo centro ka
vinėje ruošiamas susitikimas 
su LGGTC gen. direktore Da
lia Kuodyte. Ji ir adv. P. Žum
bakis skaitys paskaitas Vasa
rio 16-osios paminėjime Maria 
mokyklos salėje sekmadienį, 
vasario 14 d., o į iškilusios 
klausimus visuomenei galės 
atsakyti pirmadienį JC ka
vinėje. Susitikimą su viešnia 
organizuoja Amerikos Lietu
vių taryba ir Lituanistikos ty
rimų ir studijos centras. Visi 
kviečiami.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė, ruošiama Wau- 
keegan/Lake County sky
riaus, sekmadienį, vasario 14 
d., 1:30 v.p.p. vyks Civic cen
ter patalpose, 136 West 
Church Street, Libertyville, 
IL. Vyks trumpa iškilmingoji 
dalis, plati ir įdomi meninė 
programa, atliekama vietinių 
ir iš Čikagos atvyksiančių me
nininkų. Po programos — pa
bendravimas prie suneštinių 
vaišių. Susirinkime visi kartu 
švęsti mums brangią Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę.

Nepamirškite, kad Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
paminėjimas rengiamas šį 
sekmadienį, vasario 14 d. 
(kokia puiki proga Šv. Valenti
no šventėje parodyti savo mei
lę tėvynei Lietuvai!). Pamal
dos vyks šia tvarka: kata
likams — Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje Marųuette 
Parke (69-toji ir Washtenaw) 
10:30 vai. r.; liuteronų-evan
gelikų Tėviškės ir Ziono para
pijose 10 vai. r. Akademinė ir 
meninė dalis bus Maria aukš
tesniosios mokyklos salėje (67- 
toji ir California Avė) 2 vai. 
popiet. Kalbės: Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimų centro generalinė 
direktorė Dalia Kuodytė ir 
adv. Povilas Žumbakis. Ruo
šia ALTo Čikagos skyrius. Lie
tuviškoji visuomenė raginama 
užpildyti salę — juk tai svar
biausia ir lietuviams reikš
mingiausia tautos šventė.

Kun. Rolandas Karpa
vičius, Šv. Petro ir Pauliaus 
parapijos klebonas Žygaičiuo
se (Žemaitįjoje), yra trim sa
vaitėm atvykęs į Čikagą, apsi
stojęs pas t. marijonus. Jis 
Amerikoje lankosi pirmą kar
tą ir tikisi susipažinti su Či
kagos bei apylinkių lietuviais.

Justinas Dėdinas, Oak 
Brook Terrace, IL, už kalė
dinių sveikinimų korteles ir 
gražųjį „Draugo” kalendorių 
atsiuntė 100 dol. auką. Ačiū!

Jaunimo centro metinis 
narių susirinkimas sekma- 
d’enį, vasario 21 d., 10:30 v.r. 
vyks JC Čiurlionio galerijoje. 
Visi nariai ir Jaunimo centru 
susirūpinusi visuomenė kvie
čiama susirinkime dalyvauti. 
Dabartinę JC direktorių ta
rybą sudaro: Vaclovas Mom
kus - pirmininkas, Antanas Pau- 
žuolis-sekr., nariai: Kostas 
Dočkus, Stasys Džiugas, Algir
das Čepėnas, Jonas Gradins
kas, Viktoras Jautokas, dr. 
Petras Kisielius, Aleksas Lau
raitis, Juozas Masilionis, Jo
nas Tamulaitis ir Stasys 
Žilevičius.

Šiaurės vakarų Indianos
lietuvių organizacijos rengia 
Vasario 16-sios minėjimą va
sario 14 d., 1 vai. p.p., VPW 
salėje, 6880 Hendricks St., 
Merrillville, IN. Maloniai 
kviečiame apylinkės lietuvius 
dalyvauti.

„Grandies” tautinio an
samblio šokėjai, vadovauja
mi Rėdos Pliūrienės ir Viole
tos Fabidnovich, taip pat ir 
Ingridos Špokienės vadovauja
ma „Klumpė” sekmadienį, va
sario 14 d. šoks Waukeegan/ 
Lake County LB skyriaus Li
bertyville, IL, Civic center pa
talpose ruošiamos Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
programoje.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje kasmet minime Sau
sio tryliktąją, tą svarbią Lie
tuvos istorijoje datą, smurto ir 
tragedijos, narsumo ir per
galės naktį. 1990 m. kovo 11 
dieną Lietuva paskelbė norin
ti gyventi laisva ir siekti tei
singumo. Tačiau dar turėjome 
įrodyti, kad esame verti lais
vės, ir tai įrodėme tragiškąją 
sausio naktį. Naktį, kai žmo
nės iš visos Lietuvos, jauni ir 
vyresni, vyrai ir moterys, sto
vėjo priešais ginkluotus rusų 
kareivius, šarvuočius ir tan
kus, saugodami parlamentą, 
televizijos bokštą bei radijo ir 
televizijos komiteto pastatus.

Kaip neužmirštame Neprik
lausomybės kovų dalyvių, pri
simename okupacijos aukas, 
partizanus ir tremtinius, taip 
negalime pamiršti sausio try
liktąją žuvusiųjų brolių bei se
sutės, šių beginklių Lietuvos 
savanorių, kritusių už Tėvynę 
Lietuvą.

Šiemet minėjimą Maironio 
lituanistinėje mokykloje or
ganizavo istorijos būrelis „Ge
ležinis vilkas”, padedant bū
relio vadovei, istorijos mokyto
jai Gražinai Sturonienei. Bū
relį lanko 53 aukštesniosios

vardų? Ko netekome tą sausio 
naktį?

Loreta Asanavičiūtė — 23 
metų, vienintelė mergina tarp 
žuvusiųjų. Trapi, kukli ir dro
vi, mėgusi dainuoti lietuvių 
liaudies dainas. Prasidėjus At
gimimui, nepraleisdavusi nė 
vieno renginio. Ligoninėje per 
skausmo sukaustytas lūpas 
klausiusi: „Daktare, ar aš gy
vensiu?”

Virginijus Druskis — 21 me
tų, vienatinis sūnus, nebuvo 
praėję nė metai nuo jo vestu
vių... Skubėjo gyventi, jam vis
kas buvo įdomu. Lemtingą 
naktį, išbėgdamas iš namų te
levizijos bokšto link, tarė: 
„Jeigu visi bijosime, Lietuva 
niekada nebus laisva”.

Darius Gerbutavičius — 17 
metų, neišsiskyrė iš bendra
amžių, mokėsi statybininkų 
mokykloje. Tą vakarą tėvai iš
lydėjo vienintelį sūnų šiltai 
aprengtą. Buvo pakirstas 
penkių kulkų prie televizijos 
bokšto.

Rolandas Jankauskas — 22 
metų, švelnaus būdo, guvaus 
proto, linkęs prie techninių 
mokslų. Sausio 13-ąją buvo 
sunkiai sužalotas sprogsta
mojo paketo, mesto desanti
ninkų. Tėvai pažino sūnų tikmokyklos mokiniai, besido 

mintys Lietuvos istorija ir iš jūreiviškų marškinėlių, 
šiandienos įvykiais. Minėji- Rimantas Juknevičius - 
mas vyko palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
į kurią susirinko visi moki
niai, mokytojai, padėjėjai ir 
svečiai — moksleivių tėveliai 
bei Čikagoje viešintis Lietu
vos Seimo narys Vytautas Ci- 
nauskas.

„Geležinio vilko” pirminin
kė Giedrė Kazlauskaitė primi
nė mums Sausio tryliktosios 
svarbą kovų už laisvę ir ne
priklausomybę istorijoje ir pa
žymėjo, kad žuvusieji tą nak
tį yra verti tautos didvyrių 
vardų. Ji perskaitė visų žu
vusių vardus, o būrelio nariai, 
pasipuošę tautiniais rūbais, 
įnešė keturiolika žvakelių ir 
gvazdikų kiekvienam žuvu
siajam atminti. Žvakučių liep
snelės moksleivių rankose — 
tai keturiolika staiga nu
trauktų gyvybių, o raudonų 
gvazdikų puokštė tarsi simbo
lizavo jų kruviną auką.

Kas slypi už tų keturiolikos

24
metų, mokėsi Kauno technolo
gijos universitete, mėgo krep
šinį. Tėvai savo tris sūnus 
ugdė būti tvirtais fiziškai, 
stipriais dvasia. Pakirstą kul
kos, draugai dar spėjo nuvežti 
Rimantą į ligoninę. Deja...

Alvydas Kanapinskas — 38 
metų, niekad neatsisakyda
vęs padėti kitiems. Išvykda
mas į Vilnių, žmonai tarė: 
„Nebijok, nieko neatsitiks, 
mes tik budėsime”. Deja, na
mo nebeparėjo, jo palaikai ilsi
si Kėdainių kapinėse, o kapą 
saugo tautodailininko išskob
tas Rūpintojėlis.

Algimantas Petras Kavoliu
kas — 51 metų, naktimis bu
dėdavo prie parlamento, 
Spaudos rūmų. Tragiškąją 
sausio naktį Algimantą Kavo
liuką pervažiavo tankas. Vy
resniajam sūnui dažnai karto
davęs: „Lietuva turi būti lais
va”.

Vidas Maciulevičius — 24

JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba. Iš kairės (sėdi): Rita Darienė, Salomėja Daulienė, Gražina Jarvė, 
Alina Vadeišienė; (stovi): Algimantas Barniškis, Danguolė Ilginytė, Jūratė Šuopytė-Jensen, Mečys Mikutaitis. 
Valdybai dar priklauso Jonas Gradinskas, Vytas Stanevičius, Povilas Juodvalkis. Nuotr. Viktoro Kučo

metų, nevengė jokio darbo. 
Nuo mažų dienų buvo pratęs 
pasikliauti savo rankomis. 
Sausio tryliktąją kartu su bro
liu stovėjo šalimais. Liko naš
lė su dviejų metukų sūneliu.

Titas Masiulis — 28 metų, 
studijavo Kauno politechni
kume, mėgo konstruoti. Su 
tėvais ir seserimis važiuodavo 
į Sąjūdžio mitingus, Baltijos 
kelią. Iš Kauno važiavo budėti 
prie parlamento. Pašautas 
prie televizijos bokšto.

Alvydas Matulka — 30 me
tų. Į Vilnių vyko iš Rokiškio 
rajono Bajorų kaimo, nors 
menka dalele „prisidėti prie 
Lietuvos laisvės”. Išgirdęs 
tankų pabūklų trenksmus, 
tespėjo paklausti — „Negi jie 
šaudo į žmones?” — ir susmu
ko, plyšus širdžiai. Draugams 
yra sakęs — „Numirti už 
laisvę visai nebaisu”.

Apolinaras Juozas Povilaitis 
— 54 metų, vyriausias tarp 
žuvusiųjų prie televizijos 
bokšto. Taikaus, tvirto būdo, 
paveldėto iš giminės, kuriai 
priklausė ir Lietuvos prisi
kėlimo šauklys Vincas Kudir
ka. Į Atgimimo judėjimą įsit
raukė nuo pat pradžios. Lem
tingąjį sausį vis budėdavo 
prie parlamento ir televizijos 
bokšto.

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai surengė Sausio 13 -osios aukų pagerbimą. Iš kairės: Giedrė 
Kazlauskaitė, Ugnė Adikevičiūtė, Aliukas Gylys, Aleksas Modestas, Agnė Misiūnaitė, Audra Valiulytė, Rasa 
Milo, Nida Masiulytė.

Ignas Šimulionis — 17 me
tų, rengėsi stoti į Vilniaus 
universitetą ar Policijos aka
demiją. Mėgo muziką, humo
rą, žuvauti. Su jaunatvišku 
užsidegimu puolė budėti prie 
Spaudos rūmų, vėliau — tele
vizijos bokšto. Tėvai neteko 
vienintelio sūnaus.

Vytautas Vaitkus — 47 me
tų, buvęs stiprios sveikatos, iš 
ilgaamžių giminės. Mėgo leisti 
laisvalaikį tėvų sodyboje Že
maitijoje. Sausio tryliktąją, 
pažadintas tankų, apsirengė 
ir išėjo, kad nebesugrįžtų...

Vytautas Koncevičius — 49 
metų. Jaunystę praleido Si
bire, kur buvo ištremti tėvai. 
Labai mylėjo motiną, kuri Si
bire neteko vyro ir jaunesniojo 
sūnaus. Gydytojai virš mėne
sio bandė jį išgelbėti nuo su
žalojimų, padarytų centruotos 
kulkos. Deja... buvo nelemta.

Keturiolika vardų, likimų, 
veidų, žvelgiančių iš pomirti
nių nuotraukų... Šie beginkliai 
civiliai kariai negalvojo at
lieką žygdarbį, nes tomis sau
sio naktimis budėjo visa Lie
tuva. Bet šiandieną jie yra 
didvyriai, ir jų auka nebus 
užmiršta. Amžiną jiems atilsį 
ir amžiną atmintį.

Mes visi skirtingai prisime
name tas sausio naktis — kas 
dalyvavę įvykiuose, kas stebė
ję juos iš toliau. Jaunesnioji 
karta sužino apie juos iš tė
velių, istorijos pamokų litua
nistinėje mokykloje. „Geleži

nio vilko” būrelio nariai apie 
lietuvių žygdarbius ne kartą 
yra kalbėję savo susirinki
muose. Gal todėl tą šeštadienį 
jie buvo tokie susikaupę ir 
rimti, o jų giedama „Lietuva, 
Tėvyne mūsų, tu didvyrių že
me” skambėjo kaip niekada 
tvirtai.

Rūta Kuncienė

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas — Užga
vėnių linksmarytis sekmadie
nį, vasario 14 d., 10:15 v. r. 
vyks Ateitininkų namuose,

Kun. Rimantas Gudelis
šeštadienį, vasario 20 d., Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
praves vienos dienos Gavėnios 
susikaupimą. Pradžia 8:30 v.r. 
Visi kviečiami. Registruoja 
Irena Polikaitienė, tel. 630- 
257-2022.

Julius ir Pranė Pakalkai,
Beverly Shores, IN, ilgamečiai 
Draugo fondo nariai, vėl pa
pildė savo įnašus iki 1,015 do
lerių ir tapo garbės nariais. 
Sveikiname naujus DF garbės 
narius ir dėkojame už paramą 
Draugo fondui.

L.F. Dūda, Toronto, Cana
da, kartu su prenumeratos 
mokesčiu dar pridėjo auką už 
kalėdines korteles bei „Drau
go” kalendorių — iš viso 150 
dol. Esame nuoširdžiai dėkin
gi-

Per žemaičių tarme dainuojančio Žilvino Žvagulio koncerto pertrauką vaikai žaidė žaidimus.

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 773-847- 
4903, adresas: 4459 S.Fran
cisco, Chicago, IL 60632. (sk.)

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312- 
879-7751, dirbą su First Al-

Čiurlionio galerija Jauni- bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
centre rengia tradicinę ir Kanados skambinkite veltui:

ALTo Čikagos skyrius
pagrindinį Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą rengia 
13 ir 14 d. Vasario 14 d., sek
madienį, 10 vai. ryte, bus 
vėliavų pakėlimas Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčios aikš
tėje. Ceremonijas praves Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
vadovybė (J. Šidlauskas ir J. 
Gurevičius). Dalyvauja ir ki
tos Šaulių kuopos bei ramo
vėnai. Pamaldos vyks sekma
dienį 10:30 vai. ryte, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Mišias aukos kun. 
Rimantas Gudelis, jis taip pat 
pasakys ir tai dienai pritai
kytą pamokslą. Giedos parapi
jos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino. Prie vargo
nų — Ričardas Šokas.

mo
Vasario 16-osios meno parodą, 
kurioje bus eksponuojami dai
lininkų, jau seniai nesančių 
mūsų tarpe, darbai iš galeri
joje turimos kolekcijos. Paroda 
atidaroma vasario 12 d., 7:30 
vai. vak. Meninę dalį atliks 
muz. Algis Zaboras.

Ray Masiliūnas iš Oak 
Lawn, IL, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 100 dol. 
auką. Širdingai dėkui!

Stephanie Simonaitis iš
Oak Lawn, IL, siųsdama 
„Draugo” prenumeratos mo
kestį, savo dienraštį apdova
nojo 100 dol. auka. Dėkojame.

tel. 1-888-879-7730. (sk.)

• Septynios naktys —
Hawaii! Kelionę organizuoja 
A. ir S. Siutų radijo programa. 
Susidomėję šia kelione, renkasi 
pas Siutus, 4459 S. Francisco 
Avė. sekmadienį, vasario 14 
d. 4:30 v.p.p. Informacijai tel. 
773-847-4903. (sk.)

• Baltia Ezpress pra
neša, kad velykiniai siun
tiniai priimami Jaunimo cent
re; skambinti Aušriui Mato- 
niui, tel. 773-778-7500, taip 
pat ir Baltia Express įstaigoje, 
tel. 800-772-7624 ir Amber 
Group, tel. 800-262-3797. 
Siuntos laivu išvyksta va
sario 18 d. (sk.)

• Aldona Bradley,
Newport Beach, CA, ir Albert 
Mikutis Jr., Philadelphia, PA, 
kiekvienas globoja po du 
vaikus - našlaičius Lietuvoje. 
Pratęsdami globos mokestį 
kitiems metams, atsiuntė po 
$300. Diana Savickas, Carson 
City, atsiuntė $350 - dviems 
Lietuvos našlaičiams padėti. 
Aldona Pankienė, Chicago, IL, 
aukoja Lietuvos našlaičiams 
$25. Geriesiems globėjams - 
aukotojams Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komi
tetas, 2711 West 71st St., 
Chicago IL 60629. (sk.)

• Aukojo Partizanų
globos Fondui: $200 A.V. 
Dundzila; Nijolė V. Bražėnas, 
M.D.; Gediminas Balanda; R. 
Sidrys; C. A. Kučėnas; $60 
Aldona, Arvydas Vasoniai; $50 
Walter Klosis; Jonas Abraitis; 
$30 Gražina, Gediminas 
Sakevičiai; $25 B. R. Trinka; 
$20 Elena Šulskis; Algirdas, 
Amanda Mulioliai; $15 R. S. 
Kondratai. Lietuvos Partizanų 
Globos fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja aukotojams už 
parodytą meilę Lietuvos lais
vės kovotojams. Aukas siųsti: 
L.P.G. Fund, 2711-15 W. 71 St, 
Chicago, IL 60629. (sk.)




