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Lenkijos Seimas 
patvirtino ministrų 

kabinetą
Varšuva, kovo 4 d. (Reuters) 

— Lenkijos Seimas kovo 4 d. pa
tvirtino naują Lenkijos vyriau
sybę, kuriai vadovauja naujasis 
ministras pirmininkas Jozef 
Oleksy. Nors ir premjeras ir 
vyriausybės nariai priklauso 
kairiųjų partijoms, vyriausybės 
vadovas žadėjo, kad rinkos re
formos bus tęsiamos, kaip ir 
integravimasis į Vakarų Euro
pą.

Lenkijos Seimas patvirtino 
naująją vyriausybę 272-99 bal
sų santykiu, 13 narių susilai
kius. Ši vyriausybė pakeitė 
Valstiečių partijos Waldemar 
Pawlak vadovautą vyriausybę.

Ministrui pirmininkui pavyko 
sudaryti vyriausybę tik tuomet, 
kai penktadienį priėjo kompro
miso su Lenkijos prezidentu 
Lech Walęsa, dėl asmenų, ski
riamų vadovauti Gynybos, Vi
daus reikalų ir Užsienio reikalų 
ministerijoms.

Kaip rašė „Lietuvos aidas” 
kovo 2 d. laidoje, kovo 1 d. 
Lenkijos Seimas 285 balsais 
(prieš 5, susilaikė 127) išrinko 
buvusį komunistą ir Seimo pir
mininką Jozef Oleksy premjeru, 
kuriam tuomet pavesta sudary
ti vyriausybę. Prezidentas Lech 
Walęsa, kaip žinoma, prieš kai
riuosius nusistatęs, o Oleksy — 
pirmas buvusios komunistinės 
vyriausybės ministras, vėl grį
žęs į valdžią.

Demokratinė Kairiųjų Sąjun
ga (SLD) pasmerkė Walęsos 
puolimus (dėl jų turėjo atsista
tydinti premjeras kairysis Wld. 
Pawlak) ir Walęsos atsisakymą 
pasirašyti 1995 m. biudžeto įs
tatymą. „Noriu tikėti, kad 
baigsis ekonominiai žaidimai, 
kuriuos, siekdamas politinių 
tikslų, žaidžia Walęsa”, pa
reiškė SLD vadovas Aleksandr 
Kwasniew9ki. Paskyrus Oleksy 
ministru pirmininku, SLD 
gauna daugiau valdžios. Kaip 
žinoma, Pawlak buvo Valstiečių 
Partijos vadovas. Ši partija yra 
konservatyvesnė nei SLD.

Walęsa ir anksčiau sakė, kad 
gali nepritarti naujam kabine
tui, kurį turi sudaryti Oleksy. 
Teisininkai, patariantys Walę- 
sai, teigia, kad pagal Konsti
tuciją prezidentui nereikia 
automatiškai pritarti vyriau
sybės sudėčiai. Dėl kai kurių 
ministrų jis gali ir suabejoti. 
Skirtingas Konstitucijos inter
pretavimas ir anksčiau buvo 
vienas iš politinės kovos būdų 
Lenkijoje. Taigi ir dabar Oleksy 
pareiškė, kad prezidentas pažeis 
Konstituciją, jeigu nepasirašys 
įstatymo dėl Seimo jau paskir
to kabineto.

Oleksy sakė, kad naujoji vy
riausybė dirbs veiksmingiau, 
negu Pawlako. Valdymo stilius 
pasikeis, reformos bus vykdo
mos greičiau, ypač privatizacija. 
Ekonomikos ministerija bus 
pertvarkyta, žada Jozef Oleksy.

Prezidento spaudos atstovas 
Leszek Spalinski vėl užsiminė, 
kad Walęsa gali šįmet paleisti 
parlamentą ir surengti priešlai
kinius rinkimus (normaliai 
vyks 1997 m.) galbūt kartu su 
konstituciniu referendumu dėl 
prezidento ir Seimo valdžios 
padalijimo. Dabar abiejų 
valdžių galios neaiškios nuo 
1989 m., kai žlugo komunistų 
režimas. Šiaip ar taip, kovo

damas su koalicija prezidentas 
Walęsa parodė, kad turi poli
tinių priemonių priversti Olek
sy surengti rinkimus.

Prezidento ginčai su vyriau
sybe gali tęstis ir toliau. Walęsa 
jau pareiškė, * kad nepritaria 
Oleksy pasiūlytiems kandida
tams į užsienio reikalų ir gy
nybos ministrus.

Buvęs ministras pirmininkas 
Waldemar Pawlak Seime liūd
nai pareiškė, kad tikisi, jog jo 
kolegos SLD partijoje ras bend
rą kalbą su prezidentu. Parla
mentarai juokėsi.

Prezidento kritikai mano, kad 
Walęsos kova su vyriausybe yra 
rinkimų kampanijos dalis: pre
zidentas siekiąs, kad būtų 
išrinktas antrai kadencijai. 
Prezidento šalininkai mano, 
kad jis yra Solidarumo, nuver- 
tusio komunizmą, idealų ange
las sargas, kovotojas su valdžios 
ištroškusiais kairiaisiais. Pre
zidento rinkimai numatyti šių 
metų spalio 22 dieną. Walęsa 
norėtų rinkimus atidėti, bet 
SLD vadovas Alesander Kwas-

Atsistatydino prezidento 
teisinis patarėjas

Vilnius, kovo 8 d. (Elta) — Pa
sirodžius daugeliui straipsnių 
spaudoje, kuriuose jis kalti
namas ryšiais su organizuoto 
nusikaltimo gaujų nariais, at
sistatydino prezidento patarėjas 
teisės klausimais, advokatas Ri
mas Andrikis.

Spaudoje buvo paskelbti Rimo 
Andrikio telefoninių pasikalbė
jimų su įtariamais organizuoto 
nusikaltimo gaujų dalyviais 
įrašai. Jau būdamas prezidento 
patarėju, jis palaikė su jais ar
timus ryšius, konsultavo. Žur
nalistai taip pat paskelbė me
džiagą apie tai, kad Rimas An
drikis, prieš penkerius metus 
būdamas Aukščiausiojo Teismo 
teisėju, pasinaudojo tarnybine 
padėtimi gelbstint nuo baudžia
mosios atsakomybės savo pažįs
tamus.

Rimas Andrikis, prieš tapda
mas prezidento patarėju, buvo 
privataus advokatų biuro savi
ninkas. Šio biuro advokatai 
gynė žurnalisto Vito Lingio 
žudikus, o Rimas Andrikis 
teismo metu slaptai susitikinėjo 
su advokatais.

Kaip rašė „Lietuvos rytas” 
vasario 24 d. numeryje, kai An
drikio buvo paklausta apie pa
skelbtus jo bičiuliškų pokalbių 
su organizuotos nusikaltėlių

Prezidentai* Algirdas Brazauskas, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Pranas Kūris ir preziden
to patarėjas teisiniais klausimais Rimas Andrikis. Nuotr. P. Lileikio

nievvski pareiškė, kad tam nie
kada nepritars.

Naujasis Lenkijoj ministras 
pirmininkas Jozef Oleksy, 
gimęs 1946 m. pietų Lenkijoje, 
į Lenkijos jungtinę darbininkų 
partiją (buvusią komunistų) 
įstojo, kai mokėsi Varšuvos 
ekonomikos institute. Tėvai 
norėjo, kad sūnus būtų kunigas.

Jo partinė karjera — kaip 
tipiško funkcionieriaus; partijos 
aparate ėjo daug visokių parei
gų. Sunkiu pereinamuoju laiko
tarpiu, komunizmui žlungant, 
jis dalyvavo apvaliojo stalo kon
ferencijoje, 1989 m. buvo paskir
tas ministru, atsakingu už 
bendradarbiavimą su profesi
nėmis sąjungomis. Kai Lenkijos 
jungtinė darbininkų partija 
buvo paleista (1990 m.), Oleksy 
tapo jos įpėdinės — Lenkijos 
Respublikos Socialdemokratų 
Partijos — vicepirmininku. 1993 
m., kai kairieji gavo daugumą 
Seime, Oleksy tapo jo pirmi
ninku, antruoju žmogumi vals
tybėje.

Jozef Oleksy yra linksmo 
būdo, draugiškas su žurnalis
tais, apsigimęs taktikas. Par
tijos draugai turėjo ilgai įkal
binėti, kol jis sutiko būti 
ministru pirmininku. Tai tur
būt irgi jo taktika, rašo „Lie
tuvos aidas”, naudodamasis 
įvairių žinių agentūrų žiniomis.

gaujos vadeiva „Šviniumi” 
įrašus, R. Andrikis atsakė: „Ar 
yra uždrausta kalbėti? Tai gy
nėjo ir kliento pokalbis”.

Rimantas Andrikis sakė, kad 
su „Šviniumi” esąs pažįstamas 
nuo tų laikų, kai dirbdamas ad
vokatu gynė jo kompanioną. R. 
Andrikis teigia, kad, pradėjęs 
dirbti prezidentūroje, turėjo 
savo klientus aprūpinti kitais 
advokatais. Anto jo, yra daug 
advokatų, kurie, išėję į ad-> 
vokatūrą, „dar uodegas tęsia 
valstybinėje tarnyboje”. Pats R. 
Andrikis nuo balandžio penkto
sios jokių advokato paslaugų 
neteikiąs. Tik padedąs savo pa
žįstamiems ir buvusiems klien
tams susirasti advokatus.

I „Lietuvos ryto” klausimą, ar 
iš jo pokalbio su „Šviniumi” ne
galima susidaryti vaizdo, jog jų 
santykiai peržengę oficialių 
kliento ir advokato santykių 
ribas (vienas pas kitą nakvoja ir 
t.t.), prezidento patarėjas at
sakė: „Dieve, na, jau tik neno
rėčiau, kad man nurodytų, kur 
nakvoti ir su kuo... Tai požiūrio 
klausimas. Kliento ir advokato 
santykiai yra tokie subtilūs”.

Minėtojo pokalbio su 
„Šviniumi” metu R. Andrikis jį 
įspėjo, kad telefono klausomasi. 
O vakar „Lietuvos rytui” 
prezidento patarėjas apie tai 
pasakė: „Aš visą laiką žinojau, 
kad telefono klausomasi. Dieve

Paryžius, vasario 28 d. AFP) 
— Vasario pabaigoje Prancūziją 
sukrėtė skandalas, kad Prancū
zija pareikalavo Jungtinių 
Amerikos Valstijų, kad penki 
amerikiečiai, kaltinami ekono
miniu šnipinėjimu, tuoj pat 
paliktų šalį.

Kaip rašo prancūzų žinių agen
tūra Agence France Presse 
(AFP), šis incidentas parodė vis 
didėjančias varžybas dėl sudėtin
gų technologijų ir ginklų rinkų. 
Vienas prancūzų specialistas 
sakė, kad Paryžius ir Vašing
tonas, lygiai kaip Maskva, Bona 
ir Londonas, neatsitrauks nė 
žingsnio ir bet kokia kaina 
stengsis išlaikyti jau turimas ir 
įgyti naujų aukštos technolo
gijos rinkų bei patraukti kuo 
daugiau pirkėjų.

Pasibaigus šaltajam karui 
daugelis šalių sumažino karines

mano, natūralu — pas mus dau
gelio telefonų klausomasi”.

Paklaustas, ar negali taip 
būti, kad kur nors yra ir kitų R. 
Andrikio pokalbių su nusikals
tamo pasaulio įžymybėmis įra
šų, jis pasakė: „Kliento ir ad
vokato pokalbių įrašai yra toks 
dalykas, kuris nepasveriamas. 
O visa kita — tai aš nežinau, 
kaip paaiškinti”.
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Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Boutros Boutros-Ghali priima prie 
pulto JAV prezidento žmoną Hillary Rodham Clinton sakyti kalbą Jungtinių 
Tautų vadovų šalių konferencijoje apie pasaulinį vystymąsi. Konferencijoje 
dalyvauja ir Lietuvos delegacija, į ją išvyko ir Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas. Hillary Clinton pristatė naują JAV programą, kuri padės 
Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos mergaitėms ilgiau lankyti mokyklas. Ji 
pažymėjo, kad nors moterys sudaro 52% pasaulio gyventojų ir nors joe yra 
pagrindinės senų žmonių ir vaikų globėjos, jos tebėra išstumiamos iš 
ekonominio gyvenimo daugelyje pasaulio šalių.

Ginklų rinkoje vyksta 
ekonominė kova

išlaidas, dėl ekonomikos nuo
smukio sumažėjo ir ginklų pre
kybos apimtis, todėl didžiausi 
ginklų eksportuotojai ieško 
naujų šaltinių dar sudėtin
gesnių ir rafinuotesnių ginklų 
kūrimui finansuoti.

Aukšto rango Prancūzijos pa
reigūnas AFP korespondentui 
pasakė, kad Jungtinės Valstijos, 
likusios vienintele pasaulio 
supergalybe, žlugus Sovietų Są
jungai, nedvejodamos stengiasi 
nušluoti konkurentus, ir tai 
daro, ypač mažindamos savo ko
vinių lėktuvų F-16 kainą. Šis 
pareigūnas, nepanorėjęs pasa
kyti savo pavardės, apkaltino 
Vašingtoną, kad būtent jo ran
kose yra politinis ir ekonominis 
vėzdas. JAV prezidento Bill 
Clinton administracija prekybą 
ginklais laiko legaliu savo už
sienio politikos įrankiu, tačiau 
yra nepatenkinta europiečiais, 
ypač prancūzais, kad jie savo 
paskolomis pritraukia daugiau 
klientų. „Tokiame kontekste 
nėra ko stebėtis, kad tarnybos, 
likusios be darbo, pasibaigus 
šaltajam karui, dabar turi jo 
apsčiai — pramoninis šnipinė
jimas tapo nauju tarptautinių 
prekybos santykių elementu”, 
kalbėjo vienas prancūzas spe
cialistas, pasižymintis cinizmu. 
Jis prisiminė, kad 1993 m. ba
landžio mėnesį JAV centrinės 
žvalgybos valdyba sukėlė ant 
kojų amerikiečių firmas: neva 
joms gresia prancūzų pramoni
nis šnipinėjimas. To rezultatas 
— daugelis firmų boikotavo 
Paryžiaus aviacijos parodą.

Pasak Eric Newsom, aukšto 
rango JAV Valstybės departa
mento politikos ir karo reikalų 
pareigūno, prekyba ginklais 
pasaulyje nuo 1992 m. nusis
tovėjo. Dabar jos apyvarta apie 
30 bilijonų dolerių; 1980 m. 
pabaigoje ji buvo 60 bilijonų 
dolerių. JAV dalį sudaro apie 12 
bilijonų dolerių.

Bet amerikiečiai susirūpinę, 
kaip sustabdyti nekontroliuo-

JAV esantys Lietuvos 
piliečiai galės balsuoti 

tik ambasadoje
Vašingtonas, kovo 9 d. — Lie

tuvos ambasada Vašingtone 
ketvirtadienį paskelbė prane 
Šimą dėl balsavimo tvarkos 
JAV-ėse laikinai esantiems 
Lietuvos piliečiams. Jame rašo
ma:

Lietuvos ambasada Vašing 
tone dar vasario mėnesį per 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriją teiravosi Vyriausios 
rinkimų komisijos (VRK) dėl 
rinkimų į vietos savivaldybes 
Lietuvoje tvarkos ir jų or
ganizavimo Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Po pokalbio 
telefonu su VRK pranešame, 
kad jau baigiama registruoti 
kandidatus į vietos savival
dybes ir VRK apie kovo 10 d. 
pradeda spausdinti kandidatų 
sąrašus ir rinkimų biuletenius. 
Ambasadoje juos planuojame 
gauti apfa, kovo 20 d.

Todėl Lietuvos savivaldybių 
rinkimus JAV skelbiame kovo 
22 d. Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone. Balsuos jos darbuo
tojai ir visi tie piliečiai, kurie 
galės atvykti patys į ambasadą. 
Juos akimirksniu įtrauksime į 
rinkėjų sarašą ir išduosime 
biuletenius. Paštu, kaip matote 
iš biuletenių gavimo datų, bal
savimui nebėra laiko, balsa
vimo biuletenius turime pri
statyti į Lietuvą jau kovo 25 
dieną.

Skandalas, kuriame įveltas 
NATO vadovas, plinta

Briuselis, kovo 8 d. (AP) — 
Kyšininkavimo skandalas, gra
sinantis ir NATO generaliniam 
sekretoriui ir Belgijos vyriau
sybei, trečiadienį pasiėmė auką, 
buvusiam Belgijos oro pajėgų 
vadovui, nusižudžius. Leit. gen. 
Jacųues Lefebvre, 65 m. am
žiaus, buvo rastas negyvas 
viešbučio kambary Briusely, 
sekančią dieną po to, kai jis 
buvo apkaltintas dalyvavimu

jamą prekybą ginklais ir iki šiol 
tebesidera su europiečiais, japo
nais ir australais dėl naujo reži
mo, kuris pakeistų vadinamą 
COCOM susitarimą, kuris 
anksčiau reguliavo sudėtingų 
technologijų ir ginklų eksportą. 
Labiausiai ribojamos šaltojo 
karo metais buvo komunistinės 
šalys. 1994 m. kovo 31 d. 
COCOM buvo panaikintas. Pa
ryžius ir Bona atsisakė vietoj 
COCOM priimti vadinamą šiau
rės ir Pietų barjerą. Vašing 
tonas norėtų sudaryti „pavo
jingų” šalių sąrašą. Čia turima 
galvoje Iraką, Libiją ir Iraną. 
Per tą laiką Iranas jau tapo 
svarbiausiu Rusijos klientu 
klasikinių ginklų srityje. „Mes 
mėginame sukurti tokį režimą, 
kad kiekviena šalis galėtų ap
ginti savo technologijos lai
mėjimus ir garantuoti, kad jie 
nepakliūtų į blogas rankas”, 
sakė vienas Europos specialis
tas.

Buvusi Sovietų Sąjunga pre
kyba ginklais dažnai lenkdavo 
Jungtines Valstijas, bet dabar 
Rusija yra tik antroje arba net 
trečioje vietoje. Dėl savo pozici
jų ginklų rinkoje kaunasi Pran
cūzija, Didžioji Britanija ir Vo
kietija. Trečiojo pasaulio šalys, 
tokios kaip Kinija, Šiaurės 
Korėja, Brazilija ir Pietų Afrika, 
yra vienos didžiausių ginklų 
tiekėjų Artimųjų Rytų ir Azijos 
rinkoms.

Rinkimuose į vietos savival
dybes gali dalyvauti tik pasto
viai Lietuvoje gyvenantys Lie 
tuvos piliečiai, šiuo metu tik 
laikinai esantys JAV. Pastoviai 
JAV gyvenantys Lietuvos pilie 
čiai nėra įtraukti į vietos savi
valdybių rinkėjų sąrašus ir bal
suoti šiuose rinkimuose negalė
tų, net jei būtų laiko juos 
surengti paštu.

Pabrėžiame, jog neturime jo
kių duomenų apie laikinai JAV 
gyvenančius Lietuvos piliečius. 
Todėl prašome visus Lietuvos 
piliečius, taip pat ir nuolatos 
gyvenančius JAV ir turinčius 
dalyvauti 1996 m. spalio mėnesį 
vyksiančiuose rinkimuose į 
Lietuvos Respublikos Seimą, 
jau nuo dabar pradėti registruo
tis Lietuvos ambasadoje Vašing
tone. Laiške prašome nurodyti 
savo pavardę, vardą, paso 
numerį, asmens kodą ir tikslų 
adresą gyvenamosios vietos 
JAV. Nepranešę ambasadai sa
vo gyvenamosios vietos Seimo 
rinkimuose negalėsite dalyvau
ti, nes negalėsime išsiųsti Jums 
balsavimo biuletenių.

Balsavusių 1994 m. referen 
dūme asmenų sąrašus mes turi
me ir jiems registruotis amba
sadoje nebereikia, juolab, jei po 
balsavimo referendume nepa- 
keitėte savo gyvenamosios 
vietos JAV.

ginklų prekybos kyšininkavimo 
skandale, vadinamame „Augsta 
afera”, pagal Italijos ginklų 
gamyklą, kuri kyšius davė.

Tai jau antra savižudybė ry
šium su šios aferos tyrimu, ku
rioje rasta, kad 1988 m. minėto
ji firma sumokėjo 330 milijonų 
dolerių kyšį, kad Belgijos ka
riuomenė iš jos pirktų malūn
sparnius. Jau-suimti trys Belgi
jos Socialistų Partijos vadovau
jantys nariai. Nors NATO ge
neralinis sekretorius dar nėra 
formaliai apkaltintas dalyva
vimu aferoje ir jis to išsiginamo 
vaidmuo tebetiriamas, nes 1988 
m. būdamas ekonomijos minist
ru jis turėjo galią tą ginklų 
pirkimo kontraktą patvirtinti.

Al Gore susitiks su
Baltijos šalių

premjerais
Talinas, kovo 2 d. (Reuters) — 

JAV viceprezidentas Al Gore 
susitiks su Baltijos šalių mi
nistrais pirmininkais savo 
vienos dienos vizito į Estiją 
metu. Jis Estijoje lankysis kovo 
13 d., grįždamas iš Kopenhagoje 
vykstančios Jugtinių Tautų su 
organizuotos konferencijos 
pasaulio socialiniais klausi
mais, pranešė Estijos pareigū
nai. Šis JAV viceprezidento 
Gore vizitas vyksta bendra Bal 
tijos šalių iniciatyva. Susitikimo 
metu bus aptarti tarptautinės 
politikos klausimai.

KALENDORIUS

Kovo 10 d.: Geraldas, Kan- 
didas, Visvydas, Žibuolė.

Kovo 11 d.: Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo šventė 
(nuo 1990 m.). Konstantinas, 
Aura, Žiedūnas, Eigustė.
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POLITINĖS PARTIJOS
AIŠKINSIS SANTYKIUS 

KREPŠINIO AIKŠTELĖSE
Demokratinės darbo partijos 

ir Centro sąjungos komandos 
pirmosios išbėgs į aikštelę kovo 
11 dieną prasidedančiame poli
tinių partijų krepšinio turnyre. 
Jį organizuoja Centro sąjunga.

Penkiolika pareiškusių norą 
dalyvauti „Centro sąjungos 
taurės” turnyre komandų tre
čiadienį burtų keliu susiskirstys 
į keturis pogrupius. Kovas tęs 
dvi pirmąsias vietas užėmusios 
komandos.

Ekspertų nuomone, LDDP ko
manda yra viena pajėgiausių 
turnyre. Centro puolėjo pozici
joje žais dvimetrinis ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius. Jam asistuos ministrai 
Povilas Gylys, Juozas Nekro
šius, Linas Linkevičius, Algi
mantas Stasiukynas, Mindau
gas Stankevičius, taip pat 
LDDP frakcijos Seime seniūnas 
Gediminas Kirkilas. Žaidimo 
organizatoriaus pareigas, tik
riausiai, atliks Vilniaus „Sta
tybos” komandoje ilgus metus 
žaidęs Romas Girskis. Jo poli
tinis amplua šiuo metu — LDDP 
rėmėjas.

Centro sąjungos garbę gins 
beveik visa jos vadovybė —

Futbolas Čikagoje

Seimo pirmininko pavaduotojas 
Egidijus Bičkauskas, Seimo 
narys Romualdas Ozolas, Sąjun
gos atsakingasis sekretorius 
Vidmantas Staniulis. Koman
dos gretas sustiprins daugkar
tinis šalies sunkumų kilnojimo 
daugiakovės čempionas šilutiš
kis Liudas Čičirka, turintis 
Sąjungos rėmėjo statusą.

Daugelio kitų komandų lyde
riai kartu yra ir partijų lyderiai. 
Tautos pažangos komandoje tai 
— Nepriklauomybės atkūrimo 
akto signatarai Egidijus Klum
bys ir Kęstutis Grinius, Lietu
vos laisvės sąjungos — Vytautas 
Šustauskas ir Gediminas Bud
nikas (praeityje Kauno „Žalgi
rio” centro puolėjas), Nepri
klausomybės partijos — Valen
tinas Šapalas, Jaunalietuvių — 
Stasys Buškevičius, Social
demokratų — Seimo narys Ri
mantas Dagys. Tiktai Krikš
čionys demokratai komandą 
sudarė iš jaunimo sekcijų.

Visos rungtynės vyks Šarūno
Marčiulionio krepšinio mokyk
los trijose aikštelėse. Turnyro 
nugalėtojai paaiškės kovo 19 d.

ELTA, 1995.III.8 d.

V PLS ŽAIDYNIŲ 
SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ 

LAIMĖTOJAI
Vasario 23 d. vykusio Didžio

jo slalomo laimėtojai:

MOTERYS:
Iki 18 metų

1. Pacevičiūtė 
58.39

2. Pacevičiūtė 
59.11

3. Pacevičiūtė 
65.24

Audra (Can)

Aleksa (Can)

3. Dailydė Paulius (Can) 48.92

19 — 34 metų

1. Vaitkus Linas (JAV) 41.73
2. Stankevičius Romualdas 

(Liet) 44.94
3. Šalkauskis Julijus (Can) 

47-03 Ą

2. Pacevičiūtė Aleksa (Can) 
83.26

19 — 34 metų

1. Jonkutė Diana (Liet) 63.83
2. Šimkienė Asta (Can) 119.68

Laima (Can) 35 - 49 metų

19—34 metų

1. Jonkutė Diana (Liet) 49.67
2. Šileikaitė Jūratė (Liet) 

59.66

1. Milašius Tauras (Liet) 51.64
2. Pacevičius Antanas (Can)

52.29 ' j .
3. Grigaras Ignas (Liet) 53.85

50 — 64 metų

35 — 49 metų

BAIGIASI SALĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS

Šį sekmadieni, kovo 12 d., bai
giasi salės futbolo pirmenybės, 
žaidžiamos Vilią Park, IL, kur 
jose daugiau negu 2 mėnesiai 
dalyvauja ir „Lituanicos” fut
bolininkai. Šį sekmadieni vyks 
paskutiniai susitikimai. „Li
tuanica” rungtyniaus 2:30 vai. 
p.p. prieš „Pegasus” klubą. 
Kaip žinoma, „Lituanica” žai
džia „mąjor” lygoje, kur daly
vauja geriausiųjų Čikagos ir 
apylinkių klubų komandos. 
Mūsiškiams, kurie daugiau pa
spirties iš tėvynės nebegauna 
(neduodamos vizos), o anksčiau 
atvykusieji arba nebežaidžia, 
arba dalis jų prarado savo 
formą, ši grupė yra gerokai per 
stipri.

Kovo 5 d. vykusiose rungty- 
nėsė „Lituanica” turėjo nusi
leisti vienai geriausiųjų lygos 
komandų — „United Serbe” 7-1. 
Žinoma, ir vėl buvo nesėkmių 
gynime, bet apie tai jau nusi
bosta kalbėti. Garbės įvarti 
pelnė St. Xavier universiteto 
rinktinės žaidėjas Gytis Kava
liauskas, kuris bene vienintelis 
neužmiršo kaip šauti į vartus 
(šis buvo jo aštuntasis įvartis 
šiose pirmenybėse). Komandoje 
nesimatė Virgio Marčinsko, 
pačio geriausiojo žaidėjo 
gynime. Atrodo, kad daugumai 
žaidėjų jau nusibodo važinėti i 
tolimąjį Čikagos šiaurės vaka
rų priemiestį ir ten praleisti 
sekmadienių popietes.

tingesni klubai) pasirodė blan- 
kokai ir, žinoma, sunku buvo 
tikėtis geresnių rezultatų. Kiek 
geriau rungtyniauja patys 
jauniausieji — 14 m. ir jaunesni, 
kurių rungtynės vyksta Oak 
Lawn Pavilion. Šiai komandai 
vadovauja Gediminas Bielskus 
— vienas iš pirmosios vyrų 
komandos vadovų. Ši jaunuolių 
komanda įstengė vienas rung
tynes laimėti (vienas sužaidė ly
giomis ir 3 pralaimėjo). Taigi, 
patys jauniausieji dar rodo 
daugiau entuziazmo ir teikia 
vilčių ateičiai.

* * *

, .Lituanicos” klubas, užbaigus 
salės futbolo žaidimus, šaukia 
visuotinį narių susirinkimą 
kovo 19 d., 1 vai. p.p. Lietuvių 
centre, Lemonte. Visi klubo 
nariai ir rėmėjai bei prijau
čiantieji kviečiami dalyvauti ir 
bendromis jėgomis pabandyti 
pagerinti klubo veiklą ir pa
ieškoti būdų sustiprinti klubo 
komandas. Šie yra sukaktuvi
niai — 45-ji klubo veiklos metai. 
Reikia naujo kraujo, kuris galė
tų užtikrinti klubo veiklą bent 
iki 50-sios sukakties.

* * *

1. Veličkienė 
57.78

2. Stukaitė Audra (Can) 58.48
3. Pacevičienė Rūta (Can) 

63.59

50 m. ir daugiau

1. Ragauskienė Nijolė (Liet) 
56.38

2. Wallis Angonita (Austrai) 
91.66

Absoliučiai (nepaisant am
žiaus)

• ■ i

1. Jonkutė Diana (Liet) 49.67
2. Ragauskaitė Nijolė (Liet) 

56.38
3. Veličkienė Stasė (Liet) 

57.78

1. Platūkis Alvydas (Liet) 
52.76 ; '

Stasė (Liet) 2. Milašius Romanas (Liet) 
55.21

3. Kraucevičius Dimitrijus 
(Austrai) 55.52

65 m. ir daugiau

1. Čiurlięnis Vytenis (JAV)
55.14 <

2. Paulionis Vincas (Can) 
57.73

3. Jonaitįs Jonas (Can) 59.17

Absoliučiai
žiaus)

(nepaisant am-

35 - 49 metų

1. Stukaitė Audra (Can) 79.99
2. Valadkienė Ramona (Can) 

84.58
3. Natkevičienė Regina (Liet) 

107.47

50 m. ir daugiau

1. Ragauskienė Nįjolė (Liet) 
79.55

2. Wallis Angonita (Austrai) 
122.40

Absoliusiai (nepaisant am
žiaus)

1. Jonkutė Diana (Liet) 63.83
2. Ragauskienė Nijolė (Liet) 

79.55
3. Stukaitė Audra (Can) 79.99

VYRAI

Iki 18 metų
X 1. Freimanas Matas (Can) 
60.64

2. Pacevičius Antanas (Can) 
69.86

3. Kuliavas Stasys (Can) 79.50

19 — 34 metų

DRAUGO prenumerata mokama M anksto

metams K metų 3 mėn.
JAV.................................. $95.00 $55.00 $35 00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik Šeštadienio laida:
JAV .............................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)...................... $100.00 $55.00
Tik SeStadienio laida . $55.00
Užsakant j užsieni
oro paStu $500 00 $250.000
Tik SeStadienio laida $160 00 $85 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopijų.

1. Vaitkus Linas (JAV) 41.73 į Vaitkus Linas (JAV) 54.96

VYRAI 

Iki 18 metų

1. Freimanas 
46.71

2. Skrinskas 
48.18

Matas (Can)

Tomas (Can)

2. Stankevičius Romualdas 
(Liet) 44.94,

3. Freimanas Matas 49.71
M i

Vasario 24 d. vykusio Slalo
mo laimėtojai:

MOTERYS
Iki 18 mertų

1. Pacevičiūtė Audra (Can) 
81.33 «

:hf!<

ALGIS RUGIENIUS LANKĖSI 
LIETUVOJE

• • •

Reikia pažymėti, kad Vilią 
Park rungtyniavo ir dvi „Li- 
tuanicos” jaunių komandos — 
19 metų ir jaunesni, kita — 16 
metų ir jaunesni. Šie pasku
bomis surinkti, dar neturintys 
didesnio patyrimo gimnazistai 
(geresniuosius pasigriebia tur-

Ilgametis Detroito lietuvių 
sporto klubo „Kovo” pirmi
ninkas, o dabar JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas spor
to reikalams, turi dar vienas 
svarbias pareigas. Jis yra V 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių komiteto JAV pirmi
ninkas. Jo žinioje yra visas pasi
rengiamasis darbas šioms 
pasaulinio lygio žaidynėms 
JAV. Jam šiuo metu darbo 
netrūksta, ypač kai talkininkų 
labai stinga.

Daug laiko užima veiklos 
koordinavimas su pagrindiniu 
žaidynių komitetu Lietuvoje. 
Dalį tų darbų' galima atlikti 
laiškais, telefonais ar faksu. 
Tačiau to nepakanka. Todėl 
vasario 10 d. jis savaitei buvo iš
siruošęs į kelionę Lietuvon, kur 
asmenišku bendravimu išspren
dė nemažai susikaupusių pro
blemų ar klausimų. Jis čia ben
dravo su V Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių organizacinio 
komiteto pirmininku, įvairių 

atstovais, 
A. Šleže

vičium, su darbo grupių vado
vais; lankėsi salėse ar aikštėse, 
kur vyks žaidynių programa. 
Apie savo įspūdžius Lietuvoje jis

„Lituanicos” klubo vadovybė 
ir šiemet rengia metinį klubo 
pobūvį, kuris vyks lapkričio 18 
d. Lietuvių centro Lemonte di
džiojoje salėje. Visi iš anksto 
kviečiami rezervuoti šią datą 
praleisti kartu su futbolinin
kais. Reikia pridėti, kad „Drau
ge” (kovo 2 d.) tilpusiam® „Ren
giniai Čikagoje” skyriuje buvo sporto federacijų 
paskelbta netiksli baliaus diena Lietuvos premjeru 
(lapkričio 11-ji). Klubo valdyba, 
patikslindama šią datą, laukia 
gausaus dalyvavimo.

E.Š.

papasakojo žurnalistams Kūno 
kultūros ir sporto departamento 
Vilniuje surengtoje spaudos 
konferencijoje.

Grįžęs į Detroitą, jis irgi 
neturi daug laiko nuobodžiauti. 
Vasario 25 d. jis dalyvavo 
Toronte surengtoje konfe
rencijoje žaidynių reikalais. 
Jam išvykus Lietuvon, vietoje 
pasiruošiamieji darbai buvo 
šiek tiek sustoję, tad juos reikia 
vėl pąjudinti. Žodžiu, A. Rugie- 
niui yra tikra rugiapjūtė net 
žiemos pabaigoje.

Reikia pažymėti, kad Lietu
voje kartu su juo viešėjo ir jo 
žmona Liuda, aktyvi spaudos 
bendradarbė (rašo „Draugui”), 
o taip pat talkina ten kur reikia 
ir sporto organizaciniame darbe 
(ji Lietuvoje, viešėjo šiek tiek 
ilgėliau).

Visais V Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių reikalais galima 
rašyti ar telefonuoti JAV 
išvykos organizacinio komi
teto pirmininkui Algiui 
Rugieniui šiuo adresu: 3620 
Burning Tree Dr., Bloomfield 
Hills, MI48302 arba skambinti 
(810) 642-7049.

E. Šulaitis

GATVĖS VAIKŲ FUTBOLO
TURNYRAS

Gatvės vaikų futbolo Kalėdinį 
turnyrą Vilniaus pedagoginio 
universiteto sporto salėje 
surengė Lietuvos vaikų teisių 

gynimo organizacijos Vilniaus 
skyrius „Vilniaus vaikai” ir 
Vilniaus miesto futbolo fe
deracija. Be Vilniaus miesto 
vaikų turnyre dalyvavo Ne
menčinės mergaičių futbolo 
komanda „Rūta”, vadovaujama

trenerio A. Šostako. Turnyro 
dalyvius pasveikino Seimo 
pirmininko pavaduotojas Egi
dijus Bičkauskas ir Lietuvos 
vaikų teisių gynimo organizaci
jos „Gelbėkit vaikus” pirminin
kė profesorė Elena Puodžiū
nienė. Turnyro nugalėtoja tapo 
„Audra-I” komanda. Gatvės 
vaikų futbolo klubo „Audra” 
jaunuosius sportininkus treni
ruoja Adolfas Uža.

A. Šiaulietis

2. Urbonavičius Miroslavas 
(Liet) 58.80

3. Šileika Mykolas (Can) 70.43

35 - 49 metų

1. Milašius Tauras (Liet) 66.39
2. Valadka Raimundas (Can) 

80.75
3. Turevičius Edvardas (Can) 

93.00
t

50 — 64 metų

1. Milašius Romanas (Liet) 
70.99

2. Kepežėnas 
(Liet) 76.49

3. Kraucevičius 
(Austrai) 76.73

Algimantas 

Dimitrijus

65 m. ir daugiau

1. Jonaitis Jonas (Can) 89.29
2. Stasiūnas Leonas (Can) 

116.71
3. Nakas Algirdas (JAV) 

122.52

Absoliučiai
žiaus)

(nepaisant am-

1. Vaitkus Linas (JAV) 54.96
2. Urbonavičius Miroslovas 

(Liet) 58.80
3. Freimanas Matas (Can) 

60.64

V PLS žaidynių slidinėjimo 
varžybos vyko 1995 m. vasario 
23 ir 24 d. Collingwood, Ont., 
Kanadoje.

Varžybas pravedė ŠALFASS-gos 
slidinėjimo komitetas, vadovau
jamas Rimo Kuliavo, talkinant 
Toronto „Jungties” klubui.

Programoje buvo slalomas ir Di
dysis slalomas. Pažymėtas laikas 
yra suma dviejų nusileidimų.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Kab. tai. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOSI 
7722 S. Kedzle Ava.,
Chicago, III. 60S52

Cardlac Dlagnoals, Ltd.
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kedzle
Chicago, IL 00029
Tai. (312) 430-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 1 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 1

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ _ NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

S44S So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS

3600 W. 66 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd. 3 v pp-7 v.v antrd. 12:30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p .. 

penkt ir Seštd 9 v r -12 v p p

Namų (708) 584-SS27
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tai. (312) 025-2070

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 80120 1 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzle Avė., Chicago 

(312) 776-6666 arba (312) 466-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA ;

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllle, ILI
1 mylia (vakarus nuo Harlem Avė i

Tai. (700) 598-4055
Valandos pagal susitarimą ĮDR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago, IL

Tai. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL

Tel. (708) 588-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS 1

Chiropraktinis gydymas nuo j 
nugaros, kaklo ir galvos skausmų 1

1025 Ogdan Ava. Į
Lįsi®, IL 80532

Tol. 708-963 1410DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 B. Nariam, tai. 708-SS4-0400 

Brldgavlaur, IL S0455
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA (R GYDYMAS
8132 8. Kadžio

Vai anlr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p. 1 
Seštd pagal susitarimą į

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880

Namų 708-448-5848
Priklauso Holy Cross ir Į

Palos Community ligoninėms į

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4156 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien t iki 8 v v 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScMNar St., Elmhurvt, IL SOI 20 

700-041-2000
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 788-634-1120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C J

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas I 
Kalbame lietuviškai Į

<188 8. Archer Ava. (prie Austin) J 

Valandos pagal susitarimą j
Tai. (312) 888-7785 J
ARAS ŽLIOBA, M.D. Į

AKIŲ CHIRURGIJA J
AKIŲ LIGOS j

Good Samarltan Medlcal Cantar- 1 
Napervllle Campua 1

1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, I 
Naparvllla IL 80583 Į
Tai. 708-527X1080 J

Valandos pagal susitarimą 1

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 ». Kadzla, CMcagc 00652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p • 7 v v , anlr 9 v r 12 
ketvd 12 - 4 v p p , penktd 12 - 6 v v

f



LIETUVOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS 

PAREIŠKIMAS
Sausio 25 d Lietuvos Vys

kupų Konferencija paskelbė pa
reiškimą, kuriame atsako į ne
teisingus LDDP teiginius bei 
kaltinimus, padarytus šios par 
tijos sausio 21 d. priimtaipe pa
reiškime. Vyskupų Konferen
cijos pareiškime sakoma:

„Kiekvienas taurus Lietuvos 
pilietis žino Katalikų Bažnyčios 
indėli j tautos gyvenimą. Kar 
tu su visais Lietuvos žmonėmis 
kentusi sovietinę priespaudą. 
Bažnyčia stovėjo pirmose gre
tose, gindama žmogaus teises, 
sąžinės bei religijos laisvę. Savo 
moraliniu ir dvasiniu autoritetu 
Bažnyčia rėmė nepriklau
somybės atstatymą ir šiandien 
aktyviai įsijungia į visuomenės 
gyvenimo atnaujinimą. Vado 
vaudamasi Kristaus Evangeli 
ja. ji rūpinasi žmogaus dvasiniu 
gyvenimu, kuris negali būti at
skiriamas nuo jo viso gyvenimo. 
Ji aktyviai darbuojasi auklė
jimo, švietimo, karitatyvinėje 
veikloje.

Gydydama skaudžias soviet
mečiu padarytas žaizdas ir plės
dama savo veiklą, Bažnyčia 
stengiasi palaikyti konstrukty 
vaus bendradarbiavimo ir

Kauno Tarpdiecezinės kunigu seminarijos auklėtinių kunigystės įšventinimo akūnirt 
Arkikatedroje.

tarpusavio supratimo ryšius su 
vulstybinėmis institucijomis.

Tikinčiuosius labai nustebino 
ir įskaudino LDDP Tarybos 
pareiškimas „Dėl valstybės san
tykio su Bažnyčia”, kuriame iš
kreiptai interpretuojamas 
Bažnyčios mokymas ir inte
resai. Keliami apibendrinti ir 
nepagrįsti kaltinimai kišimusi 
į politiką, totalitariniu noru 
Katalikų Bažnyčią padaryti 
valstybine, o katalikybę — ofi 
cialia ideologija. Religijoje įžiū 
rimą priešą bei kliūtį demokra
tinės ir civilizuotos visuomenės 
santvarkai. Pretekstu ginti 
dvasines vertybes ir žmogaus 
laisvę gyventi pagal savo įsi 
tikinimus ir sąžinę norima visai 
tautai primesti visuomenės 
gyvenimo modelį, kuriame ne
būtų vietos religijai. Siūlomas 
‘ideologinis ir religinis
neutralumas’ reiškia ne ką kita, 
kaip religijos išstūmimą iš 
visuomenės gyvenimo sferos.

Argi tokiu būdu nepriešta
raujama tautos norui ir 
nenusižengiama Konstitucijai 
(jos 26 straipsniui), kur su 
teikiama teisė kiekvienam žmo
gui laisvai pasirinkti tikėjimą,

C - '

4 j* '
... >' 1 •p) ’ VaB'tt

privačiai ir viešai jį išpažinti, 
mokyti ir jį skleisti? Argi tai 
neapriboja tėvų ir globėjų teisės 
rūpintis vaikų ir globotinių reli
giniu ir doroviniu auklėjimu?

Pareiškimo autoriai savo 
totalitarinėje mąstysenoje 
užmiršta, kad tikėjimo ir 
sąžinės laisvė yra įgimta kiek 
vienam žmogui teisė, kurią 
valstybė privalo gerbti, saugoti 
ir suteikti Bažnyčiai galimybę 
‘laisvai skelbti savo mokslą’ 
(Konst., 43 str.).

Popiežius Jonas Paulius II, 
gruodžio mėn. 2 dieną pri
imdamas Lietuvos prezidentą, 
kalbėjo: ‘Bažnyčia gerai supran 
ta, kad tiesioginė politinė veikla 
nėra jos misijos dalis. Tuo pat 
metu vis dėlto ji suvokia, jog 
negali atsisakyti dalyvavimo 
krašto gyvenime, pasireiš
kiančio įnašu į krašto atkūrimą, 
ypač atitinkamais pasisakymais 
ir institucine parama’.

Bažnyčia ir valstybė tarnau
ja tam pačiam žmogui, kuris yra 
kartu Lietuvos pilietis ir 
Bažnyčios (ar kitos religinės 
bendruomenės) narys. Bažnyčia 
visuomet buvo su tauta ir šian
dien dirba kartu su ja, siek 
dama, kad visuomenės gyve
nimas būtų statomas ant tiesos, 
teisingumo, doros, pagarbos 
kiekvienam žmogui, dialogo 
tarp visų grupių ir meilės 
pagrindo. Bažnyčios ir valstybės

tarpusavio bendradarbiavimas, 
siekiant žmogaus dvasinio, 
dorovinio ir medžiaginio gėrio, 
yra vienintelis kelias į 
visuomenės gerovę.

Vienašališkas vyraujančios 
daugumos politinės grupuotės 
diktatas ir ideologija, valstybės 
ir Bažnyčios santykius, kelia 
grėsmę tolimesniam bendradar
biavimui, Lietuvos žmonių 
gerovei.

Dar didesnį nerimą kelia ne
teisingas visuomenei prista
tymas vykstančių derybų tarp 
Bažnyčios, tiksliau, Šventojo 
Sosto, ir Lietuvos Respublikos 
valstybės. Kalbėti apie ‘tylias ir 
neoficialias derybas’ yra nusi
kaltimas tiesai.

Lietuvos vyskupų konfe
rencija seniai kvietė vyriausybę 
į konstruktyvų dialogą, siekiant 
susitarimų keliu spręsti Bažny
čios ir valstybės santykius, kaip 
pramato Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 43 straipsnis. To
je dvasioje, vyriausybei priėmus 
Šv. Sosto atstovo pasiūlymą, 
1994 m. lapkričio 18 d. oficialiai 
buvo sudarytos trys darbo 
grupės, ieškančios būdų nusta
tyti Bažnyčios ir valstybės san
tykius bendradarbiaujant šiose 
svarbiose visuomenės srityse:

1. Švietimo srityje. Bažnyčia 
nenori ‘primesti’ savo ideolo
gijos, bet siekia, kad švietimo ir 
auklėjimo kryptys atitiktų tėvų 
ir apskritai visų piliečių norus. 
Dauguma tėvų nori, kad vai
kams būtų teikiamas dorovinis 
ir religinis auklėjimas. 
Bažnyčia rūpinasi paruošti 
katechetus, tikybos dėstytojus, 
kad jie kuo geriau atliktų savo 
misiją. Valstybės pareiga — su
teikti galimybę tinkamai tai at 
likti, gerbiant tėvų ir auklėtinių 
sąžinės laisvę.

Niekas neverčia lankyti tiky
bos pamokų, bet suteikiama 
teisė laisvai tai pasirinkti. 
LDDP pareiškime peršamas ‘re
liginis neutralumas’ yra aiškus 
nesiskaitymas su tėvų teise ir jų 
pažeidimas

2. Kariuomenės sielovados 
srityje. LDDP savo tarybos 
pareiškime pasisako ‘už valsty
binių institucijų ir kariuomenės 
ideologinį bei religinį neut
ralumą’ ir kaltina Bažnyčią, 
kad ji priešinasi šiai nuostatai. 
Iš tikrųjų Bažnyčia nenori vi
siems primesti savo doktrinos ir 
moralės, o tik siekia, kad 
‘katalikams, ginkluotų pajėgų 
nariams’, būtų sudalytos sąly
gos sielovadiniam aptarnavimui 
savo darbo ar tarnybos vietose 
(įgulose), kaip yra daroma 
daugelyje kraštų. Ir čia nėra 
jokio spaudimo ar prievartos, 
bet tik pa8itarnavimas, ugdant 
mūsų karių uolumą tautinį 
sąmoningumą bei dvasingumą.

3. Religinių bendrijų teisės į

išlikusį nekilnojamąjį turtą at- t 
statymas. Tai skaudi ir opi pro
blema, kuri labai erzina LDDP 
atstovus. Sprendžiant šią sudė
tingą problemą, Lietuvos vys
kupų konferencija siūlė eiti 
Bažnyčios ir valstybės susi
tarimo keliu, kaip numatyta 
Konstitucijoje, siekiant įtvir
tinti pagrindines nuostatas Res
titucijos akto įgyvendinimui, 
atsižvelgiant į visų suinteresuo
tų šalių pageidavimus.

Būtent tai ir buvo pradėta 
vykdyti, kol vienašališkai ir be 
konsultacijų su religinėmis 
bendrijomis, net jų nesupa
žindinus, buvo vienos partijos 
balsais priimtas įstatymas. Tai 
grubiai pažeidžia teisingumą ir 
parodo visišką nesiskaitymą su 
Bažnyčia Lietuvoje ir su Šven
tuoju Sostu, kurio pasiūlymu 
buvo sudarytos darbo grupės. 
Vienos partijos ‘priimtas’ įsta
tymas, vengiant net pasikonsul
tuoti su religinėmis bendrijomis 
jų tiesiogines teises ir interesus 
liečiančiu klausimu, rodo totali
tarinę tendenciją.

Ir nekilnojamojo turto susi
grąžinimo srityje Bažnyčia 
neieško privilegijų ar malonės, 
bet teisingumo, kad galėtų at
gauti ne tik maldos namus bei 
vienuolynus, bet ir visas 
reikalingas priemones religinei, 
sielovadinei, švietėjiškai, kari- 
tatyvinei ir socialinei veiklai.

Viešas LDDP tarybos pareis 
kimas kelia grėsmę ne tik san
tykių tarp valstybės ir Bažny
čios normalizavimui, bet ir 
Lietuvos valstybės tolimesnei 
raidai demokratijos ir tikros 
dvasinės laisvės kelyje.

Vilnius. 1995 m. sausio 25 d.”

UŽGAVĖNIŲ RENGINYS

Vasario 25 ąją, šeštadienį, vi
soje Lietuvoje vyko Užgavėnių 
renginys „Juokas pro ašaras”. 
Jį rengė specialiai sudarytas 
komitetas (Kauno pensininkų 
sąjungos vicepirmininkė M 
Garšvienė, Tautininkų sąjungos 
Kauno skyriaus pirmininkė L. 
Mikelienė, Kauno moterų kon 
servatorių klubo atstovė L. 
Skuodienė, Vilniaus pagyvenu 
šių žmonių organizacijos „Talka 
Lietuvai” atstovė B. Liorentie- 
nė, kiti).

Renginio tikslas — didžiajam 
pasninkui, atgailai pakviesti 
visą tautą: ir tuos, kurie badau
ja, ir tuos, kurie privertė juos 
badauti

Kaune šis renginys vyko Ro 
tušės aikštėje, Vilniuje —Nepri
klausomybės aikštėje, kituose 
miestuose — centrinėse miestų 
aikštėse.

(LA, 02.10)

Danutė Bindokienc

O kodėl ne politinė?
Ne kartą buvo kritikuojamas 

Lietuvos moterų pasyvumas, 
ypač politiniame gyvenime Lai 
kotarpis po 1990 m. kovo 11d 
nepriklausomybės atkūrimo 
nepiešė gyvenimo per daug 
linksmomis spalvomis, o di
džiausią sunkumų naštą ant 
savo pečių turėjo pakelti mo 
teris — motina, žmona, šeimi
ninkė. Nedaug laiko ir energijos 
lieka politinei ar kitokiai veik 
lai už šeimos ribų. Antra vertus, 
įsisenėjusios „tradicijos” galbūt 
trukdo lietuvėms plačiau pasi 
reikšti politikoje, paliekant jas 
daugiau ribotis karitatyviniais 
darbais.

Atrodo, kad ta „tradicija” ar
timoje ateityje pasikeis. Nors 
šiam įvykiui dirva jau senokai 
ruošiama, daugelį nustebino 
š.m. vasario 25 d. Vilniuje 
įsteigta Lietuvos Moterų parti 
ja, pasiryžusi įsirikiuoti į devv 
niolikos kitų politiniu partijų 
gretas. Partijos programos pro 
jekte per daug stebinančių 
naujovių nenurodoma (iš 11 ki ų iu 
ta progiama gan standart ų, t 
betjuktaitik pirmieji žingsniai 
Negalime norėti, kad paukš 
čiukas, vos išsiritęs iš kiau imu 
suplasnotų pūkuotais sparnui 
kais ir pakiltų į padangę. Gal 
keisčiau nuaidi užsienio lietu
vių tarpe pasigirdę balsai, kad 
dar viena politinė partija Lietu 
vai reikalinga kaip tilte skyle 
Ji tik suskaldysianti balsus. įne 
šianti dar daugiau partinių 
ginčų bei nesutarimų.

Negalima paneigti, jog, pagal 
Lietuvos gyventoju skaičių, dvi 
dešimt politinių partijų lyg ir 
per daug, ypač kad jos niekaip 
negali pasidėti į šalį savo airi 
bicijų, net tuo atveju, kai spren
džiami gyvybiniai tautos reika
lai. Tik kodėl priekaištų objektu 
pasirinkti moterų ryžtą akty
viau įsijungti į politinį 
gyvenimą? Sunku įsivaizduoti, 
kad tas jų įsijungimas ką „paga
dintų”, nes iki šiol vieni vyrai 
neblogai sugebėjo Lietuvos vi
daus ir užsienio politinius ėji
mus sunarplioti.

Ateinantį rudenį Beijinge. 
Kinijoje, ruošiama tarptautinė 
moterų konferencija po Jung
tinių Tautų organizacijos 
skraiste (1995-tieji paskelbti 
Moters metais). Ta proga „Am-

• Šv. Valentinas, kurio 
vardinių proga sukurta Ameri
koje „Valentine's Day” šventė, 
269 m. vasario 14 d. buvo Romo 
je pasmerktas mirti už tikėjimų 
ir jam nukirsta galva.

nesty International” ragina 
visų kraštų vyriausybes įgy 
vendinti programas bei įsta 
tymus, apsaugančius moterų 
teises. Žinoma, pirmiausia tos 
vyriausybės turi prisipažinti, 
kad moterų žmogiškosios teises 
jų teritorijoje pažeidžiamos, o tai 
labai sunku padaryti

„Amnesty International” 
pranešime, išleistame š.m 
pradžioje, rašoma, kad „Jokia 
pasaulio šalis taip blogai 
netraktuoja savo vyrų, kaip mo 
teris. Moterims visose bend 
ruomenėse, kultūrose, visuome 
ninėje padėtyje nuolat gresia pa 
vojus, kad jų žmogiškosios tei 
sės bus paneigiamos arba paže) 
džiainos Moterų teisių pažei 
donai taip plačiai išsikeroję 
daugiausia dėl to, kad jie labai 
slepiami Šio dešimtmečio la
biausiai nužmoginamos ir 
nematomos aukos yra kaip tik 
moterys”.

Kaip neseniai buvo ypač pa 
brėžta Bosnijoje ar Ruandoje, 
prieš moteris specialiai 
nukreipiami smurto ir prie 
vartos veiksmai, nes agresoriai 
i-itikine, kad, sunaikinus ta
riamo priešo moterų fizinį bei 
dvasinį atsparumą, bus sunai
kinta ir tauta. Del tos priežas
ties tiek daug moterų tampa 
karo aukomis. Jos terorizuo
jamos mirties bausmėmis, kan 
kini Jb, masiniais prievarta 
vima. , nes policija ir kareiviai 
vrn net skatinami žiauriai elg 
tįsau užimto krašto moterimis 
Apie 80f# karo pabėgėlių sudaro 
moterys.

Kiek teko patirti, lietuvės 
moterys ateinantį rugsėjo mene 
sį taip pat ruošiasi dalyvauti 
Beijingo konferencijoje. Jos 
pasiruošusios įnešti savo indėlį 
ir parsivežti namo naujų idėjų, 
kurios galbūt padės pakeisti, jei 
gu ne kasdienybę savo krašte, 
tai bent savo pačių pažiūras į 
daugeli tos kasdienybės 
apraiškų. Nors paprastai tokios 
plačios apimties konferencijos, 
rengiarnos Jungtinių Tautų or 
ganizacijos iniciatyva, apčiuo
piamos' naudos dalyvaujančioms 
šalims nėstoteikia, bet Šiuo atve
ju konferencija padės atkreipti 
dėrnesj j-labiausiai užmirštą 
pasaulid pilietį (arba — pilietę) 
— moterį.

• 1895 m. sausio 5 d. vokietis 
fizikas Wilhelm Roentgen pa 
skelbė išradęs būdą peršviesti 
žmogų. Metodas pavadintas jo 
vardu - Rentgeno spinduliais.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Kad patogiau būtų griebti, tėvas net iš milinio 
išsinėrė ir marškinių rankovę atsiraitė aukščiau 
alkūnės Juozukas nespėjo dar gerai jaujos durų uždary-, 
ti, kai zuikis pakėlė ausis ir jom beveik langelį uždengė. 
Tėvas griebė ir pajuto delne beturįs šiltą ausų švelnumą

- Turiu! — sušuko. — Tik maišą pasigriebk.
Abi ausis juto tvirtai suimtas delne. Suėmęs

nemėgino traukti, norėjo tik palaikyti, kad vaikas su 
maišu atbėgs, bet net gerai nepąjuto, kaip atsitiko: 
zuikis ranką taip smarkiai truktelėjo, kad įtraukė lan- 
gan beveik ligi pat peties ir pąjuto tokį raižymą, lyg kas 
visą ranką peiliais pjaustytų. Suprato, kad zuikis 
užpakalinių kojų nagais ją raižo. Pamėgino įtraukti 
vidun, bet negalėjo net pąjudinti.

— Greičiau! - šaukė ir juto, kad gniaužtas ima silp 
ti, ir ausys slysta iš saujos.

Kai ausys išslydo, ir vaikas pro langelį šūktelėjo;
— Kam paleidai?
— Ateik j vidų, — tegalėjo pasakyti. Ranką taip 

diegė, kad net negera darėsi. Visa ranka nuo pat riešo 
ligi tos vietos, kuri buvo išlindusi iš langelio buvo kaip' 
devyniomis akėčiomis išakėta. Nebuvo matyti nė vienos 
sveikos vietelės.

— Kam taip greitai paledai? — Aš jau buvau gatavas 
į maišą... — pamatė tėvo ranką ir nutilo. — Ar tai jis? 
— su nustebimu pratarė.

— Nieko kito nebuvo, — ramiai atsakė tėvas. — Tu

pažiūrėk ugnį, aš eisiu i trobą. Gal močia kaip nors 
apt varstys,

Išėjęs iš klojimo, čia pat susitiko seniūną.
Seniūnas dar iš tolo pradėjo kažin ką sakyti, bet, 

pamatęs ranką, žodį pakeitė.
— Kas atsitiko? — beveik šūktelėjo. — Ar arpa 

pagavo?
— Ne, tik zuikį mėginau pagauti, — net šyptelėjo 

Deveikis. — Einu gal močia žinos, ką padaryti.
— Kad kažin? — pasukęs kartu grįžti, tarstelėjo 

seniūnas. — Ją ką tik visą sustipusią ištraukiau iš 
eketės.

— Iš eketės? Na kaip ji ten?
Deveikis net sustojo.
— Nežinau. Sako, kažin kas įstūmė. Visa permirko. 

O žinai, koks dabar vanduo. Palikau troboj 
nusirengiančią.

— Ar turi kiek laiko? — Deveikis nutraukė beįsi- 
bėgančią seniūno šneką.

— Taigi, ne rugiapjūtė.
— Būk geras, paleisk Juozuką. Mudu ką tik užkū- 

rėm jaują. Pasaugok, kol persiliepanoe, o Juozukas tegu 
parbėga namo.

Persiskyrė.
Parbėgęs į trobą, žmoną rado po patalais drebulio 

krečiamą, bet, kai pamatė vyro ranką, net pašoko.
— Viešpatie, kas gi tau taip nusmaukė? Ar vėl su 

kokia mašina?
— Pasakysiu vėliau, dabar pasakyk, ką daryti, aš 

pats pasidarysiu. Ir Juozukas tuoj atlėks.
Bet Deveikienė pati iššoko iš lovo ir iš arčiau 

pažiūrėk).
— O Jėzau, kad išakėta. Ar pakęsi, jeigu užpilsiu 

beržinės. Daugiau nieko neturiu. Gal pas daktarą

— Tu gulki Juk drebi blogiau negu drebulės lapas. 
Tuoj Juozukas ateis ir padės. Tik sakyk, kur ta tavo 
beržinė.

Bet moteris tuoj nubėgo į kamaraitę, atsinešė švarų 
skudurą ir butelį karčios.

— Bet baisiai skaudės. Ar ne geriau būtų, kad 
Juozukas tuoj vežtų pas daktarą. Kas gi taip baisiai tą 
vargšę ranką sudrapalįjo?

— Pilk tą savo stebuklą. Bus geriau už visus 
daktarus.

Deveikis iš anksto sukando dantis, o kai užpylė, 
tepasakė:

— Pasiutusiai saldu.
Deveikienė visas sudraskytas vietas aplaistė 

nesigailėdama, paskum visą ranką įvyniojo į nuo 
skalbimo suminkštėjusią drobę. Bedirbant jai net 
drebulys kiek praėjo. Tuoj parbėgo ir Juozukas.

— Tuoj užkurk ugnį ir užstatyk vandens. Mamai 
reikia kokios karštos arbatos. Juk matai, kad danties 
ant danties nesulaiko — o atsisukęs į vėl po patalais 
belendančią žmoną paklausė:

— Kokios? Gal aviečių? Kur jas laikai? — ir, pasi
traukęs kėdę prie lovos, ėmė klausinėti, kas jai atsitiko.

Ji daug ko neturėjo pasakyti. Jau viską buvo išeive 
Įėjusi, į kubiliuką ant rogučių sudėjusi. Pamačiusi dar 
vieną paliktą skudurą. Panoro dar ir tą paskalauti ir 
padaužyti. Aplinkui, rodos, nieko nebuvo, bet kai tik 
atsiklaupė ant lentos, kažin kas taip smarkiai į nugarą 

pastūmė, kad ji stačia galva į eketę įlėkė.
- Eketė skalbti buvo labai gera. Ir didžiąsias paklo^ 

dės, ir miltam maišus buvo kur išskleisti ir kaip reikiant 
paskalauti, tik jeigu būtų buvusi kiek didesnė, nežinau 
kaip būtų buvę. Gal būčiau kaip niekas po ledu palin
dusi. Ir dabar tik viena ranka už ledo krašto susigrie

biau. paskum ir kita, bet ką tu padarysi. Už ledo neužsi 
kabinsi. Mėginau ir šiaip, ir taip, nagais į ledą kibau, 
bet slysta ir tiek. Iš karto lyg ir nejutau, bet drabužiai 
peršlapo ir dar labiau ėmė traukti gilyn. Nusispyriau 
klumpes, bet ir tai nepalengvino. Ėmiau šaukti, kiek 
tik gerklė leido. Sakiau, gal jūs išgirsite, bet kur jūs, 
jaujoje užsidarę Tada pamačiau žmogų ir dar labiau 
ėmiau klykti. Mačiau, kad išgirdo. Stabtelėjo ir pasuko 
į mano pusę. Iš kario žingsniu, o paskum pasileido 
tekinas. Tada jau žinojau, kad bus gerai, kad tik kaip 
nors visiškai nugrubusiom rankom išsilaikyčiau. Ačiū 
Dievui, išsilaikiau

Ir seniūnas ant ledo negalėjo ištraukti, tai apvedė 
aplink eketę ligi karties, ligi lentų, tai tada tik šiaip 
taip ir iškrapštė

Tuo tarpu užvirė vanduo, vaikas tirštai įkrovė 
aviečių ir atnešė motinai.

— Ir nieko nematei? Visiško nieko?
- Kaip ir nieko Kai nuo lentos kritau, lyg kas 

baltus šmėkštelėjo šone Susigriebusi už ledo net 
pagalvojau, kad Juozukas sugalvojo taip pajuokauti, ir 
pasukau galvą atgal, bet nei ant lentų, nei ant kranto 
nieko nebuvo. Bet kaip tu? Kas tave taip išakėjo?

Dabot Deveikis jau net nusišypsoti pajėgė.

Matai mudu, kaip du vaikai, norėjom gyvą zuikį
parsinešti, — ir viską papasakojo, kaip buvo.

— Ar skauda? — žmonos akys buvo pilnos rūpesčio
— Nebe labai. Tik tebedega, turbūt nuo beržinės 

Bet ir pasiutus ta tavo beržinė. Maniau, kad kelnes 
privarysiu. Reikės pažiūrėti, gal kiek ir čiurkštelėjau, 
— nujuokavo

f Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH
LIETUVIU KATALIKU 

RELIGINĖ ŠALPA
KVIEČIA

Penkis dešimtmečius lietuvių 
tauta išgyveno lemtingus ir 
skaudžius įvykius. Tačiau 
pavergtoje Lietuvoje buvo 
pakankamai dvasia ir valia 
stiprių žmonių, kurie atlaikė 
visokią priespaudą, dvasinį 
skurdą ir pajėgė išsaugoti 
laisvės ir nepriklausomybės 
viltį.

Lietuyių Katalikų Religinės 
Šalpos įnašas šiais dešimt
mečiais buvo tikrai didžiulis. 
Todėl ir žvelgiame į praeitį su 
dideliu dėkingumu LKR Šalpos 
vadovybei ir visiems talkinin
kams. Lietuvai atgavus laisvę, 
Šalpa kiek pakeitė savo veiklos 
kryptį, tačiau ji ir toliau liko 
Lietuvai reikalinga ir svarbi.

Nemažiaū esame dėkingi vi
siems aukotojams ir darbuoto
jams, kurie per tiek dešimtme
čių dirbo, aukojo ir rėmė Lie
tuvių Katalikų Religinę Šalpą. 
Juk ir gražiausi tikslai, di
džiausi užsimojimai būtų likę 
neįgyvendinti, jei Jūs — mūsų 
rėmėjai ir aukotojai nebūtumėte 
žingsnis žingsnin ėję kartu su 
mumis.

Artėja šių metų LKR Šalpos 
rinkliavos: Dievo Mr os pa
rapijoje — kovo 19 d. i jV. Jur
gio parapijoje — kovo 19 d.

Kitu laiku aukas galima įteik
ti komiteto nariams, palikti 
„Taupos” kooperatyve (Sąs
kaita Nr. 729) arba siųsti: 
Lithuanian Catholic Religious 

~ Aid, c/o Mrs. Ona Žilinskas, 
1840 Caronia Drive, Lyndhurst, 
Ohio 44124. (Aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokesčių).

Dar kartą Jums nuoširdžiai 
dėkojame ir prašome auka, 
malda ir darbu ir toliau remti 
Lietuvių Katalikų Religinę Šal
pą.

Lietuvių Katalikų 
Reiginės Šalpos

Clevelande globėjai 
Kun. Gediminas Kijauskas.SJ

Kun. Juozas Bacevičius 
ir komitetas:

Zenonas Obelenis, Henrikas 
Stasas, Antanas Styra,

Irena Sušinskienė ir 
Ona Žilinskienė

„LITHUANIAN VILLAGE” 
AKCININKU 

SUSIRINKIMAS

Kviečiame dalyvauti meti
niame „Lithuanian Village”, 
Ine., akcininkų susirinkime 
1995 m. kovo 12 d., 12 vai., 
Lietuvių namuose 877 East 
185th St., Cleveland, Ohio.

1994 metų bendrovės operaci
niai rezultatai, nepaisant įvai
rių nenumatytų išlaidų, namų 
remonto ir nepalankių ekono
minių sąlygų, yra pozityvūs, be 
nuostolių, neskaitant amortiza
cijos. Visa tai buvo atlikta 
direkcijos psatangomis — suma
žinti išlaidas, direktoriams ak
tyviai dalyvaujant kasdieninė
je veikloje ir talka akcininkų, 
kuriems rūpi bendrovės ateitis.

Prašome visus „Lithuanian 
7 Village”, Ine., akcininkus padi

dinti savo investavimą, nuper- 
kant daugiau bendrovės akcijų, 
tuo būdu sustiprinant bendro- 

7~ vės ekonominę padėtį ir užtik
rinant jos ateitį. Lėšos sutelktos 
akcijų pardavimu bus naudoja
mos tik bendrovės skolų apmo
kėjimui. Pardavus visas turi
mas akcijas, „Lithuanian Vil
lage”, Ine., liktų be jokios 
ilgametės skolos, bendrovės 
ateitis būtų garantuota ir akcijų 
vertė būtų reali.

Tikime, kad teigiamai atsi
liepsite į šį „Lithuanian Vil
lage", Ine., direkcijos skelbiamą 
akcųų-skolų sumažinimo — vajų

ir dalyvausite metiniame akci
ninkų susirinkime.

Metiniame akcininkų susirin
kime renkami trys direktoriai. 
Nominacijų komisija siūlo šiuos 
kandidatus: Vytą Jokūbaitį, 
Egidijų Marcinkevičių ir Liviją 
Juodišiūtę-Pollack.

Direktorių taryba

LIŪDNA ŽINIA

Praėjusią savaitę gauta tele
grama pranešė, kad Kaune va
sario 26 dieną staiga mirė Bri
gita Juškėnaitė — Petrauskie
nė. Jos liūdi Kaune dukra Irena 
ir dukraitės Dagnė ir Austė, o 
Amerikoje Juškėnų šeima.

VYSKUPAS LANKO 
JURGINE

Sekmadienį, kovo 5 d. Cleve- 
lando vyskupas pagalbininkas 
James Quinn lankė šv. Jurgio 
parapiją. Jis aukojo 10:30 vai. 
Mišias Šv. Kazimiero garbei. 
Tai buvo vienas iš parapijos 
šimtmečio renginių.

VAJUS BADAUJANTIEMS 
REMTI

„Harvest for Hunger” vajus 
jau prasidėjo ir tęsis visą kovo 
mėnesį. Rinkliavoje sutelktos 
lėšos ir maistas padės vieti
niams šalpos centrams, jų tarpe 
ir Clevelando Šv. Jurgio para
pijoje veikiančiam. Šis šalpos 
centras laukia didesnių aukų, 
nes iki šiol gautos pašalpos tapo 
vienu trečdaliu sumažintos.

G.

LIETUVIŠKI RENGINIAI

Sekmadienį, kovo 19 d. — 
Lietuvos Tremtinių vokalinio 
vieneto „Šilas” koncertas 4 v. p.p. 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
Rengia specialus rengimo ko
mitetas ir Dievo Motinos pa
rapija.

Sekmadienį, kovo 26 d. — 
Pirmoji pavasario šventė-Kaziu- 
ko mugė Dievo Motinos para
pijos salėje. Rengia Clevelando 
skautija ir kviečia visus pas 
save į svečius! Atidarymas 11 
v.r.

Sekmadienį, balandžio 2 d.
— Soprano Virginijos Bruo- 
žytės-Muliolienės koncertas 4 v. 
p.p. Dievo Motinos parapijos 
salėje. Rengia Clevelando skau- 
tininkių draugovė.

Balandžio 10-13 d. — Susi
kaupimo dienos — rekolekcijos 
Dievo Motinos parapijoje. Pra
veda Lietuvos Jėzuitų provincijo
las kun. Jonas Boruta, S.J.

Sekmadienį, balandžio 30 
d. — Madų paroda „Dar kartą 
pavasarį” 4 v. p.p. Dievo 
Motinos parapįjos salėje. Rengia 
vyr. skaučių Židinys.

WORCESTER, MA
ŠVENTĖM

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTE

Skautininkių stalas fi.m. Kaziuko mugėje, Clevelande. Pirkėjų laukia sesės 
vs. I. Jonaitienė ir s. A. Bakūnienė.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Šventė 3 vai. p.p. buvo tęsia
ma Maironio Parko didžiojoje 
salėje. Organizacijų taryb. pirm. 
Petras Molis lietuvių ir anglų 
kalbomis pasveikino visus susi
rinkusius ir pareiškė, nors 
Lietuva yra atgavusi Nepri
klausomybę, bet jai reikia at
sispirti prieš Rusijos įvairiais 
būdais daromus spaudimus, 
ypač tranzito kelias iš Kara
liaučiaus per Lietuvą. Padėki
me, visa Lietuva laukia mūsų 
paramos.

Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Invokaciją sukalbėjo 
Šv. Kazimiero parapijos kleb. 
kun. V. Parulis,MIC. Susikau
pimo minute pagerbti visi žu
vusieji už Lietuvos laisvę. Pro
gramai vadovavo organizacijų 
tarybos vicepirm. Romas Jaku
bauskas. Jis išvardino garbės 
svečius. Sveikino miesto bur
mistras Raymond Mariano ir 
perskaitė jo paskelbtą prok
lamaciją, skelbiančią, kad 
Vasario 16-toji yra Lietuvos Ne
priklausomybės diena Worces- 
teryje. Prie miesto rotušės visą 
savaitę plevėsuos Lietuvos tau
tinė vėliava.

Massachusetts valstijos gu
bernatoriaus William Weld at
siųstą proklamaciją perskaitė 
organizacijų tarybos sekr. Da
nutė Marcinkevičiūtė. Prokla
macija skelbė, kad Vasario 
16-toji skelbiama Lietuvos Ne
priklausomybės diena Massa
chusetts valstijoje.

Pagrindinis kalbėtojas lietu
vių ir anglų kalbomis buvo 
Algis Gureckas — patarėjas Lie
tuvai nuolatinėje misijoje Jung
tinėse Tautose. Jis kalbėjo apie 
lietuvių tautos nueitą ilgą kovos 
kelią dėl jos laisvės atgavimo. 
Atsikūrusi Lietuva dar tebegy
vena Rusijos grėsmėje, todėl 
mūsų darbas nėra baigtas. Tu
rime daryti visa, kad Lietuva 
pajėgtų atsilaikyti prieš visus

Rusijos jai daromus spaudimus.
Meninę programą atliko Šv. 

Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkės 
Onos Valinskienės, gražiai pa
dainavo septynias patriotines 
dainas.

Aukas rinko inž. Algis Glodas 
— Lietuvių Tarybos iždininkas 
ir Arvydas Klimas. Aukos pa
skirtos pagal aukotojų pageida
vimą: „Dovana Lietuvai”, Tau
tos fondui ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Surinkta 2,160 dol. Di
džiausią auką — 300 dol. įteikė 
Lietuvių Labdaros draugija. 
Programos vedėjui visiems 
padėkojus, minėjimą baigėme 
giesme „Marija, Marija”.

Po minėjimo vaišinomės ka
vute ir užkandėliais, paruoštais 
skaučių.

Šventę rengė Worcesterio Lie
tuvių organizacijų taryba. Di
džiausią renginio darbų dalį 
atliko tarybos valdyba: pirmi
ninkas Petras Molis, vicepir
mininkas Romas Jakubauskas, 
sekretorė Danutė Marcinkevi
čiūtė, iždininkas Algis Glodas, 
tarybos narys Arvydas Klimas.

J.M.

RACINE, WI
ŠVENTĖM LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBE

Vasario 16-tos šventė sek
madienį, vasario 19 d., buvo 
pradėta kun. Petro Cibulskio, 
MIC, aukotomis šv. Mišiomis,

kurių metu giedojo Šv. Kazi
miero parapijos choras, vado
vaujamas muz. Juozo Grimskio.

Šventę tęsėme Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje. Iš plačiųjų 
Wisconsino pietryčių susirinku
sius lietuvius pasveikino ALTo 
skyriaus pirmininkas Juozas 
Plečkaitis. Pirmininko pakvies
tas invokaciją sukalbėjo kun. 
Antanas Miciūnas.MIC, prašy
damas Aukščiausiąjį saugoti 
mūsų mielą tėvynę.

Milwaukietis Vytautas Janu
šonis savo kalboje palygino Lie
tuvos dabartinę būklę su prezi
dentų A. Smetonos, A. Stulgins
kio ir K. Griniaus laikų nepri
klausoma Lietuva. Jo manymu, 
Lietuvos valstybingumo atsta
tymas ir tikros nepriklausomy
bės atgavimas daug priklausys 
nuo dabartinių Lietuvos vadų 
bendradarbiavimo ir tarpusavio 
pasitikėjimo. Savo mintis kalbė
tojas rėmė Tomo Venclovos 
straipsniu, išspausdintu „Met
menyse”.

Wisconsin valstijos guberna
toriaus Tommy Thompson pro
klamaciją, skelbiančią Vasario 
16-ją Lietuvos Diena Wiscon- 
sine, perskaitė Vytautas Kapo
čius, kurio pastangomis šis svar
bus dokumentas buvo gautas.

Buvo priimta atitinkama rezo
liucija, kurios kopijos pasiųstos 
prez. Clintonui, Kongreso dau
gumos vadovui Newt Gingrich, 
JAV Senato daugumos vadovui 
Bob Dole, Wisconsino senato
riams ir Kongreso atstovams.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
reikalams buvo surinkta 900 
dol.

Meninę programos dalį atliko 
Viktorijos Prochaska paruošti 
jos vaikučiai bei Kivėnų šeimos 
jaunimas. Juzė Pivoriūnienė 
padainavo „Tėviškės laukų ber
niuko laišką jo gimtinės žemės 
mergaitei”, o broliai Kivėnai 
paįvairino programą daina, pa
lydint akordeonu. Rėdą Pliurie- 
nė užbaigė vakarą paskalyda
ma Jono Biliūno apysaką „Lai
mės žiburys”.

Visi susirinkusieji buvo pa
vaišinti skania mūsų darbščių 
moterų paruošta vakariene.
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CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED REAL ESTATE

M^ureoevFoc

W* Ship UPS

Užsilmam maisto tiekimu (catarlng)

talman

312-434-9766

.*1
dclicatcsscH
Valgis Catering

Skaniausi lletuvlikl gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

DONT SPEND IT ALL SAVE SOME AT

MUTUAL “^edvuit SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chorlned ond SuperyiMd by lh« United Stale* Government

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, RIINOtS 60608 PHONE |3I2| 847 7747

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

VVashlngton, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolą 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 
mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

Reikalinga moterį* ligonė* 
priežiūrai *u apsigyvenimu tol. 1
(815) 337-2038 nuo 8 vai. vakaro. ,

CONSTRUCTION
Mušt have asphalt experience: mušt 
have a CDL; mušt know paving eųuip- 
ment.

Tai. 1-70S-4*2-*1*5

SIŪLOME
DARBUS FLORIDOJE

INFORMACIJA:
(813) 894-7799

DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - PENKTADIENIS 

10 v.r. - 4 v.p.p.

ERA EMPLOYMENT 
AGENCY

33 - 4 STR. N. SUITE 210 
St. PETERSBURG, FL 33701
License No. 28915 (Kalbame lietuviškai)

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081A W«t 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8854

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANY DAY, ANY TIME
$0.85 PER/MIN 

(617)489-5952 
AOF International 
(We also need agents)

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, |ums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis?
Gediminas: tol. 312-MB-4331

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS- 

(3f2) 588-5959
(708)425-7161

' 4$

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas, ir sąžiningas patarnavimas
• MLS .ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

House for Sale

by ovvner, 4 bdrm., 1% 
bath, centrai air; finished 
bsmt. with bar; 2 car 
garage with carport; large 
back po re h; maintenance 
free exterior; many extras; 
immaculate.

67 St. & Kostner 
Appt. only.

Tol. 312-767-1097

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulasld Rd. 

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųeniikai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

FOR SALE

ANT. GARMUTĖS KNYGĄ 
„MOTINĖLE, AUGINAI” 

Galima įsigyti:
V. AUŠROTAS,
29 Sun Row Dr.

EtoMcok*, Ont. M9P 3HB 
Canada

(Kaina 815.00 US su persiuntimu)

FOR RENT

Išnuomojamas 31
taa, apyl. 71 St. ir Washtonaw Ava., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta 8325 Į mėn. + 
„security dop". Kraipos Į Almą nuo • 
v.r. Iki 3 v. *.*., tol. 313-47*-*727.

Lietuvos valstybės įkūrimo 
744 metų, Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo 77 metų ir 
stebuklingo Lietuvos laisvės 
atgavimo 5 metų sukakčių mi
nėjimas, rengtas Worcesterio 
Lietuvių organizacijų tarybos, 
įvyko vasario 12 dieną.

10 vai. ryte Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje šv. Mišias 
už Lietuvą aukojo ir pamokslą 
pasakė parapijos vikaras kun. 
Antanas Nockūnas.MIC. Gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas vargonininkės Onos Va
linskienė*. Organizacįjo* da
lyvavo su vėliavomis, o jų nariai 
uniformuoti. Eisenai į bažnyčią 
vadovavo lietuviai karo vetera
nai. Po Mišių buvo sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai, o taip 
pat ir „Lietuva brąngi...”

midland tedarai
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVĖ 

(708) 596-9400

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

R)R(

dainų Šventės
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street
Chicago IL 60629 

arba
Lithuanian Worid 

Communlty Foundation 
1059 Maptegrove Dr. N.VV. 
Grand Rapids MI 49504

Išnuomojama* erdvu*, modemus 6 
kamb. bt., antram* aukšte su cen- 
traliniu oro vėsinimu Marųuette Pk. 
apyl. 8500 Įmėn. ♦ „aec. dapoaN”. 
Kreiptis tarp 2 v. p.p. - 9 v.v. tol. 
312-435-70M.

FOR RENT
Apt. 4 rms, 2 bdrm*, 
carpeted, appliances incld. 
per mo. Cicero location

Tel. 709-983-4929

Your ticket 
to a secure 
retirement.
For a recorded message 

of eurrent rate Information, call
1-800-4US BOND 

a 1-800-487-2663

LENOER

f



LAIŠKAI
KAS ČIA DAROSI?

Prieš Vasario Šešioliktosios 
šventę buvo skelbiama, kad 
minėjimus ruošia visi ir visur. 
Nors Kovo 11-toji nemažiau 
svarbi, bet, kiek pastebėjau, tik 
Amerikos Lietuvių tautinė 
sąjunga rengia iškilmes 
Jaunimo centre. Mano nuo
mone, taip ir turėtų būti, visi 
lietuviai mums brangias šven
tes turėtų švęsti didingai ir visi 
kartu, ne išsiskirstę po savo 
„parapijas”, bet čia jau kita 
tema. Klausimas yra toks: kodėl 
lietuvių socialdemokratų val
dyba sumanė kaip tik tą 
pačią dieną, tuo pačiu laiku 
ruošti simpoziumą Lemonte? 
Žmonės, kurie simpoziume daly
vauja (išskyrus Antanavičių), 
yra vietiniai, mes juos bet ku- 

„ riuo laiku galime išgirsti, tai dėl 
ko kaišioti koją ir nutraukti 
dalyvius iš Kovo 11-tosis 
minėjimo? Ar ir mūsų tarpe jau 
vyksta tokie aštrūs partijų susi
kirtimai? O dar drįstame kriti
kuoti Lietuvą...

Andrius Virbyla 
Chicago Heights, IL

NEPYKITE!

Ir V. Šeštokas, ir A. Paužuolis 
tegul tik rašo! Jų stilius geras, 
o tematika — šių laikų aktuali
jos iš šiapus ir anapus. Kodėl 
žmones erzina, jei mato jų pa- 

I vardes. laiškų skyriuje? Gal 
< padėtųpąįųustų, jei prie jų pa

vardžių būfųpridėti titulai?
Turėkime daugiau meilės ir 

pagarbos vienas kitam. At
siminkime, kad mūsų gretos 
nuolat retėja. Kai ateis laikas ir 

j ,norėsite „pašniukštinėti po 
’ ^' svetimus laiškus” dienraštyje, 

gaila, bet tokių uolių rašytojų 
jau gali nebebūti. Tat, užuot 
rašę kažkokius pasipiktinimus, 
šiuos mūsų tautiečius reikėtų
įvertinti ir gerbti.

Pranė Vidugirienė
Chicago, IL 

I ,L '
ŽMONĖS TIKRAI KEISTI

Gerbiu „Draugo” redakciją, 
kad spausdina laiškų skyrių ir 
jame pareiškia visokias nuomo- 

r “ nes didelis skaičius žmonių, bet 
! kartais tęs „ nuomonės, kaip 

sakoma, „nei į tvorą, nei į 
mietą”. Taip buvo su anais 
dviem „laiškų rašytojais”, 
užsipuolusiais redakciją, kad 
dažnai spausdina A. Paužuolio
ir V. Šeštoko laiškus.

Mano nuomone, kas nors 
turėtų tiems vyrams po medalį 
suteikti, kad taip gyvai rea
guoja į visus mūsų visuome
ninio gyvenimo įvykius ir 
straipsnius „Drauge”. Jie yra 
tikras lietuviško gyvenimo at
spindys. Jeigu daugiau tokių 
žmonių būtų, tai niekam ne
reikėtų dejuoti dėl lietuviškos 
veiklos silpnėjimo arba mari
nimo. Be to. A. Paužuolio ir V. 
Šeštoko pavardės dažnai mini
mos spaudoje ir dėl kitų reikalų, 
vadinasi, tai veiklūs ir sąmo
ningi lietuviai, o I. Botyrienės 
ir J. Antanavičiaus aš niekuo
met anksčiau negirdėjau.

Donata Šeikauskienė
Riverside, IL

APIE KĄ KALBA
« AMBASADORIUS?

„Drauge” (kovo 1 d.) išspaus
dintas amb. dr. Alfonso Eidinto 
straipsnis „Penkeri antrosios 
nepriklausomybės metai”. Kas 
turėjo užtektinai kantrybės 
straipsnį perskaityti, sužinojo, 
kad visos ligšiolinės užsienio 
lietuvių žinios apie dabartinį 
gyvenimą Lietuvoje yra visiškai 
— švelniai pasakius — klai
dingos, o tikrovė visai kita.

Ambasadorius tarp kita ko 
rašo: „Primestas... 1940 m. ko
munistinis režimas... neim
ponavo gyventojų daugu

mai... (pabraukimai mano, J.T.). 
Lėtai, bet atgyja gamyba... 
Taigi — ieškosi gero — daug jo 
rasi, ieškosi blogo — rasi apsčiai 
ir jo: viskas daugiau nuo ieško
tojo noro priklauso. Bet tik 
aklas gali nematyti, kaip 
pasikeitė laisvas kraštas pa
žangos linkme, kiek nemažai 
jau padaryta, o svarbiausia, 
kad pačių, savomis išgalė
mis, savo valstybės labui”.

Savaime kyla klausimas: ku
riam tikslui šis straipsnis skir
tas — Lietuvos reikalams, ar, 
nemokamai pasinaudojant išei
vijos dienraščio puslapiais, 
skleisti LDDP rinkiminę propa
gandą ir tuo, aišku, užsidirbti 
sau kreditų Vilniuje?

Ambasadorius patogiai pralei
džia, neminėdamas, kad 
gamyba Lietuvoje dar nesusto
jo smukusi, užsidarinėja ar 
bankrutuoja gamyklos, atleis
damos darbininkus, tuo di- 
dindamos bedarbių skaičių; 
netrukdomas mafijos siautėji
mas; žydi, prezidentiniu veto 
įteisinta, o dabar jau įsitvir
tinusi, korupcija. Nepaisant 
gausios Vakarų valstybių 
institucijų, organizacijų ir 
užsienio lietuvių paramos, iš 
užsitrauktų paskolų vyriausybė 
jau spėjo išleisti per 350 mil. 
dolerių be regimų, konkrečių jų 
panaudojimo vaisių.

Vyriausybė ir Seimas paliko 
žemės ūkį savo ir Dievo valiai. 
Negana to, pradėjo importuoti 
žemės ūkio produktus. Dėl to 
pirmą kartą Lietuvos istorijoje, 
be karo ar maro priežasties, 
didelė dalis laukų apleista ir 
dirvonuoja. Žemę dirbti dabar 
pasidarė nuostolinga... Š.m. 
sausio 31 d. A. Bumbliauskas 
„Valstiečių laikraštyje” išsa
miai nagrinėja šią problemą, 
apleistus dirvonus tiesiog vadin
damas stepėmis. Pasak straips
nio autoriaus, pereitais metais 
vieno ha žemės apdirbimas 
kainavo beveik 1,000 Lt, o iš jo 
pereitą rudenį gauta vos 
500-600 Lt pajamų.

Ir visa tai Lietuvos ambasado
rius vadina pažanga, kurios tik 
aklas gali nematyti?

"" Jonas Tamkutonis 
Chicago, IL

AR TIKRAI JOS REIKIA?

Aš norėčiau žinoti, kodėl 
Lietuvai reikalinga ambasada 
Vašingtone? Aš asmeniškai 
nematau iš jos daug naudos. 
Kiekvieną kartą, kai parašai ar 
paskambini į ambasadą, susi
daro įspūdis, kad jai nerūpi 
patarnauti nei čia gyve
nantiems lietuviams, nei pačiai 
Lietuvai. Noriu paminėti tik 
vieną atvejį.

Pernai gruodžio mėn. „Dar
bininkas” rašė apie JAV Vals
tybės departamento išleistą 
naują konsulinį informacijos 
lapą, skirtą keliaujantiems į 
Lietuvą. Jame turi būti pakei
timų ir naujos informacijos, kuri 
geriau atspindi dabartinę padėtį 
Lietuvoje. Tas lapas pakeičia 
1993 m. išleistą informaciją. 
Jame taip pat rašoma, kad JAV 
piliečiai gali susisiekti su Lietu
vos ambasada dėl dabartinės 
informacijos bei vizų reikala
vimų. Pateikiamas taip pat am
basados adresas.

Parašiau į ambasadą, klaus
damas apie šią naują informa
ciją. Norėjau žinoti, ar galėčiau 
gauti informacijos lapo kopiją, 
nes planuoju keliauti į Lietuvą. 
Už poros savaičių gavau tokį 
atsakymą: „Dėl pageidaujamos 
konsulinės informacijos Jūs 
turėtumėte kreiptis į JAV Vals
tybės departamentą, kuris pa
ruošė informaciją arba į laik
raščio „Draugas” redakciją. 
Ambasada šios informacijos 
nėra gavusi”.

Maniau, kad gauti ir teikti 
tokią informaciją yra ambasadų 
ir konsulatų pareiga. Prisipa
žinsiu, kad nežinojau, jog 
„Draugas” ar kiti lietuvių laik
raščiai tuo užsiima.

Valentinas Ramonis 
Lemont, IL

Pilna salė lietuviukų... Jie mokosi, pratinasi uoliai įsijungti į lietuvišką veiklą ir dalyvauti 
renginiuose. I eil. iš kairės: Natalija Skvirblytė, Nina Connolley ir Vanessa Reusch; II eil.: mokyt. 
Dana Mikužienė, Gediminas Bielskus, Paulius Trimakas, Saulius Valaitis, Andrius Aukštuolis 
Toliau matyti kiti Čikagos lit. mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Nuotr. Vlado Žukausko

NEBEŽINAU, KUR KITUR 
KREIPTIS

Esu laikinai atvykusi iš Lietu
vos, bet vis tiek noriu gyvai 
dalyvauti savo tėvynės gyve
nime. Artėjant savivaldybių 
rinkimų datai, susirūpinau, kad 
netuiiu jokių informacijų. Bu
vau Čikagoje, kai vyko pirmi
niai rinkimai į miesto savi
valdybės vietas, rodos, tik 
kandidatų atranka. Žavėjausi, 
kad jau daugiau kaip prieš 
mėnesį žmonės, kurie baisa 
vimo metu numatė nebūti Čika
goje, galėjo balsuoti neakivaiz 
diniu būdu.

Mano pažįstami, klausydami 
radijo laidos iš Vilniaus, girdėjo, 
kad galėsime balsuoti Lietuvos 
ambasadoje, tai ir kreipiausi į 
šią, mus reprezentuojančią, 
įstaigą. Buvo atsakyta — ir la
bai atšiauriai — kad jie jokių in
formacijų šiuo reikalu neturi. 
Jeigu noriu balsuoti, tai galiu 
važiuoti į Lietuvą ir šią pilietinę 
pareigą atlikti! Ponai, aš šiame 
krašte esu laikinai su laikina 
viza. Jeigu ir sukrapštyčiau 
1,000 dolerių kelionei, ar man 
bus po kelių dienų leista grįžti 
į Ameriką? O ką turi daryti 
studentai, kurie su studentų 
viza čia laikinai gyvena? Skai
čiau „Drauge”, kad jų yra apie 
300. Juk jie ir Lietuvos piliečiai.

Aš galiu pasirinkti ir ne
balsuoti, jeigu nenoriu, bet 
demokratiškų rinkimų procesas 
yra pasirinkimo teisė. Lietuvos 
atstovybė man tą teisę atima, 
net nepasiteiravusi, ar aš noriu 
ja pasinaudoti. Jeigu Lietuvos 
vyriausybė informacijų laiku 
neatsiuntė, ar negali ambasados 
tarnautojai patys į ją kreiptis ir 
sužinoti? O gal ambasada iš viso 
nežino, kad kovo 25 d. Lietuvoje 
vyks savivaldybių rinkimai?

Adelė Astašauskienė
šiuo metu čikagietė

esantys lietuviai padėjo neuž
gesti Lietuvos nepriklausomy
bės žiburėliui, kuris šildė, teikė 
vilties ir Sibiro lageriuose kalė
jusiems.

Chorai, ar pavieniai asmenys, 
norintys dalyvauti šventėje, 
prašome informuoti organiza
cinį komitetą, nurodant dalyvių 
skaičių. Pagal pateiktą adresą 
išsiųsime šventės repertuarą ir 
visą, kolęktyvams reikalingą 
informaciją.

Su pagarba — Lietuvos Poli
tinių Kalinių ir Tremtinių or
ganizacinio komiteto vardu, 
Panevėžio PKT mišraus choro 
vadovai Margarita ir Rimantas 
Vaičekoniki.

Laiškus rašykite ir informa
cijos kreipkitės adresu: Riman
tas Vaičekonis, Dainavos 27-11, 
Panevėžys, 5308.

Rimantas Vaičekonis
Panevėžys

NORI ĮKURTI SENELIU 
'GLOBOS NAMUS

Joniškio parapijos klebonas 
kun. Dobilaitis rašo, kad parapi
ja nori įkurti senelių globos 
namus, kurių labai reikia Lietu
voje. Anksčiau turėtų Šv. Vin
cento draugijos namų valdžia 
negrąžino, o jie būtų tikę šiam 
tikslui. Kadangi parapija naujų 
pastatyti pati nepajėgia, tai 
kreipiasi į užsienio lietuvius, 
ieškodama pagalbos įgyvendinti 
šį kilnų darbą. Ypač prašo 
buvusių Joniškio kraštiečių 
paramos. Klebonas rašo, kad 
aukas „rinkti įgaliojame Juozą 
Vaineikį, Joniškio parapijos 
Tarybos vardu”. Prie klebono 
laiško pridedamas oficialus 
įgaliojimo raštas su vyskupo 
Sigito Tamkevičiaus parašu.

Todėl ir aš asmeniškai prašau: 
būkime labai dosnūs, ypač tie, 
kurie esame gimę Joniškio 
apylinkėse, krikštyti tos parapi
jos bažnyčioje, galbūt ir mokslą 
pradėjome Joniškyje. Suaukoti 
pinigai bus laikomi Standard 
Federal banke ir, tik atsiradus

KREIPIMASIS I
PASAULIO LIETUVIUS 

•*
Prasidėjus tautos atgimimui, 

ypač populiarios tapo politinių 
kalinių ir tremtinių dainos, 
kurios priminė baisią mūsų tau
tos tragediją. Jos buvo dainuo
jamos visur, atstatant kryžius, 
parvežant iš Sibiro artimųjų 
kaulus ir ginant nuo tankų 
Aukščiausiąją Tarybą. Kartu su 
atgimimu pradėjo kurtis ir 
tremtinių chorai.

1991 m. birželį Kaune įvyko 
pirmoji tremtinių ir politinių 
kalinių chorų ir poezijos šventė. 
Po dvejų metų antroji šventė 
Vilniuje. Trečioji šventė 1995 m. 
birželio mėnesį vyks Panevėžyje.

Rengdami šią šventę Pane
vėžyje, norėtume, kad kartu 
dalyvautų ir pasaulio lietuvių 
chorai, nes tiesiogine prasme, 
tiek Sibiro ar kituose kon
tinentuose esantys lietuviai yra 
tremtiniai. Vieni buvo vežami, 
kiti ne savu noru turėjo palikti 
Lietuvą. Kituose žemynuose
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konkrečiam reikalui, per banką 
bus persiunčiami Joniškio 
klebonui J. Dobilaičiui. Kiek
vienas aukotojas g&us už savo 
auką pakvitavimą. Čekius 
rašyti mano vardu ir siųsti: 
Juozas Vaineikis, 9609 So. 
Komensky Avė, Oak Lawn, IL, 
60453, tel. 708-423-0658.

Juozas Vaineikis 
Oak Lawn, IL

PADĖKA
A.tA.

Konstancija Micevičienė 
Venclovavičiūtė

Mūsų mylima Mamytė ir Močiutė mirė 1995 m. vasario 
11 d ir buvo palaidota vasario 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutini 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui už sukalbėtas 
maldas koplyčioje ir už šv. Mišių atnašavimą.

Didelė padėka p. Marijai Noreikienei Lietuvos Dukterų 
d jos pirmininkei už atsisveikinimo žodį, taip pat padėka 
Lietuvos Dukterims už rožinio sukalbėjimą prie karsto.

Dėkojame p. A. Barniškiui už įspūdingą giedojimą 
bažnyčioje.

Visiems didelis ačiū už aukas Lietuvos Dukterų d-jai, šv. 
Mišioms, už gėles, maldas ir mums pareikštas užuojautas 
žodžiu, raštu ir spaudoje.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Ačiū karsto nešėjams 
ir laidotuvių direktoriams D. A. Petkui ir Sūnui už malonų 
patarnavimą.

Liūdinti šeima

1

LIETUVOS VALDŽIA 
NEIŠGELBĖJO LIETUVOS 

EKONOMIKOS

Detroito universiteto eko
nomikos profesorius Raphael 
Shen savo knygoje „Restructu 
ring the Baltic Economies: 
Disengaging Fifty Years of Inte- 
gration with the USSR” 
(Praeger, 1994) pastebi, jog prieš 
Antrą pasaulinį karą Baltijos 
kraštų ekonominis išsivystymas 
buvo panašus į Skandinaviją ir, 
net Sovietų Sąjungai sugriuvus, 
Baltijos kraštai nebuvo eko
nominiame bankrote. Nuo 1991 
metų šios valstybės pradėjo 
greitą pasikeitimą į laisvą 
rinką, vienur laimėdamos, kitur 
pralošdamos. Jo aprašymas 
siekia iki 1993 metų galo. Shen 
net trijose vietose cituoja 
prezidento Algirdo Brazausko 
kalbą Lietuvos Seimui 1993 
metų pradžioje. Brazauskas 
pranešė, jog Lietuvoje tikros pa
jamos nuo 1989 metų nukrito 
iki 25%, kainos pakilo 50-60%, 
bendras tautinis produktas 
nukrito 50%, 75% šeimų gyveno 
žemiau neturto ribos. Tačiau 
1993 metais, kai Estijoje ir Lat 
vijoje infliacija sumažėjo, 
Lietuvoje infliacija padidėjo. 
Visa tai buvo pakartota 1994 
metais. Šių metų pradžioje pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
nepranešė Seimui apie gilėjantį 
ekonominį nuosmukį Lietuvoje. 
Liūdna tikrovė yra, jog Lietuvos 
valdžia neišgelbėjo Lietuvos 
ekonomikos.

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI

PADĖKA
A.tA.

KAZIMIERAS JANKAUSKAS
Mirė 1995 m. sausio 26 d. ir buvo palaidotas Tautinėse 

lietuvių kapinėse. Norime pareikšti didelę padėką kunigams 
— klebonui J. Kuzinskui, kan. V. Zakarauskui ir kun. C. 
Augliui už maldas koplyčioje, šv. Mišių auką ir palydėjimą 
į kapines.

širdinga padėka šaulių vadui Alfonsui Paukštei bei vi
siems šauliams už jų nuoširdų pasitarnavimą.

Taip pat dėkojame Tauragės klubo pirm. Vladui Pavilio
niui už klubo didelę auką šv. Mišioms.

Esame dėkingi visiems, kurie palydėjo velionį į Amžino 
Poilsio vietą, o taip pat dėkojame laidotuvių direktoriams, S.C. 
Lack ir Sūnums už jų rūpestingumą.

Audronė ir Jonas Kapočiai.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Mūsų Mylimą Mamytę

A.tA.
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ,

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo 
Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d.

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, IL Amžinajam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota šalia 
savo vyro a.a. muziko Adolfo Mondeikos, Queen of Heaven 
mauzoliejuje 1990 m. kovo 17 d.

Penkerių metų mirties sukaktyje prisimename Ją su giliu 
liūdesiu, meile ir dėkingumu mirimo dieną, kovo 13-tąją ir 
laidojimo dieną kovo 17-tąją šv. Mišių aukoje už Jos sielą Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, Cicero, 8 vai. ryto, o taip pat ir 
kitų parapijų bažnyčiose.

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdiai 
prašome tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų 
Mylimos Mamytės sielą.

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė.

Brangiai Motinai ir Senelei

A.tA.
NADEI LIRGAMERIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame jos dukrai LIGI JAI BARDAUSKIENEI, jos 
vyrui JULIUI, sūnui EDVARDUI ir marčiai ELEO
NORAI bei vaikaičiams ERIKAI ir TOMUI su 
šeimomis.

Birutė ir Juozas Briedžiai 
Auksė Kane 
Birutė Martino

A.tA.
Dr. ADOLFUI BALTRUKĖNUI

mirus, mielą jo žmoną STASĘ ir visą šeimą širdin
gai užjaučiame ir kartu išgyvename liūdesio dienas.

Teklės ir dr. Juozo Šontų Seimą

Neužmirštamai mūsų šeimos Bičiulei

A.tA.
NADEI LIRGAMERIENEI

mirus, jos visą skausmo prislėgtą šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Poskotimų, Trinkūnų ir Jonikų Šeimos

Mielą klubo narę STEFĄ ŠIDLAUSKIENĘ, jos

BROLIUI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

Anglijos lietuvių klubas Čikagoje.

i



DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. kovo mėn. 10 d. APIE ABITURIENTŲ 
BALIŲ

KOVO 11-OSIOS 
MINĖJIMAS

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

I,emonto Partizano Dau- 
manto-Dielininkaičio jau 
nučių ateitininkų kuopos susi
rinkimas bus sekmadienį, kovo 
12 d., 10:15 vai. ryte, Ateiti
ninkų namuose (tuojau po vai
kų Mišių) Prašome atsinešti 
smulkių mokyklinių reikmenų, 
kurie bus persiųsti Garliavos 
gimnazijai

Lietuvių fondo trisdešimt 
antrasis visuotinis narių su
važiavimas vyks kovo 25 d. Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. 
Lietuvių fondo nariai ir vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Registracija 8:30 10:30 vai.
ryt., darbo posėdis 9:30 vai. r. 
Neturintiems susisiekimo prie
monių bus parūpintas au
tobusas, kuris nuo „Seklyčios” 
(7lst St.) išvažiuos 8 vai. r.; nuo 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
Brighton Parke (California ir 44 
gatvė) 8:15 vai. r. Dalyvau
jantieji posėdyje, bus pavaišinti 
priešpiečiais. Jeigu nežinote, 
kur yra Pasaulio lietuvių cen
tras, tai adresas; 14911 127th 
St., Lemont, IL, tel. 
708 257-1616.

Kovo 25 d., Ateitininkų na
muose vyks rekolekcijos. Kvie
čiami visi lietuviai, bet labai 
prašome iš anksto registruotis 
pas Ireną Polikaitienę, skambi
nant 257 2022. Rekolekcijos 
prasidės lygiai 9 vai. ryto ir 4 
vai. vakaro. Rekolekcijas ves 
jaunas, dinamiškas kun. A. Gu
daitis, SJ, iš Bostono. Pasi
naudokime šia proga.

Maria aukštesniosios mokyklos, veikiančios Čikagos Marųuette Parko 
apylinkėje ir vadovaujamos seselių kazimieriečių, mokinės bei administra
cija neseniai — katalikiškų mokyklų savaitės proga — pagerbė mokytoją Bar
bara McKee (kairėje) ir seselę vedėją Margaret Zalot.

x Atidaroma Juozo Mačė-
no paroda Pasaulio lietuvių 
centre, galerijoje, Lemont, IL, 
kovo 11 • kovo 25 d.
Atidarymas šeštd kovo lld. 
7:30 v.v. Parodos lankymo 
valandos: šeštd. ir sekmd. 11 v.r.

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

x Kovo 11-tosios, nepriklau
somybės atstatymo, minėjimą 
su įdomia žodžio ir filmų progra
ma rengia Amerikos Lietuvių 
meno draugija kovo 10 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečia
mi.

(sk)
x Geriausio Lietuvos smui

kininko Raimundo Katiliaus 
koncertas bus šeštadienį, 
balandžio 8 d., 4 vai. p.p. 
Jaunimo centre, 5600 S. Clare- 
mont, Čikagoje. Jam akompa
nuos pianistas Leonidas Dorf- 
manaa. Labai prašome gausiai 
atsilankyti ir savo auka paremti 
varganus vaikus Lietuvoje. 
Dėkojame už paramą, „Saulu
tė”, Lietuvos vaikų globos bū
relis.

(sk)

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago. IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

Metinis Šv. Pranciškaus se
serų rėmėjų banketas vyks 
kovo 19 d., 3:30 vai. p.p., šau
lių namuose, 2417 W. 43rd St., 
Chicago. Programai vadovaus 
John Pieza ir Joanne Pieza 
McGlone — abu žinomo laikraš
tininko a.a. Stanley Piežos 
vaikai, kurie bus specialiai pa
gerbti banketo metu. Meninę 
dalį atliks sol. Algirdas Brazis, 
akompanuojant žmonai Aldo
nai.

Ketvirtadieni, kovo 16 d., 11
vai. ryte, Illinois universiteto 
Čikagoje Lituanistikos katedra 
rengia Kovo 11-tosios paminė
jimą. Paskaitą „Tautinių drabu
žių istorijos keliai” skaitys Rūta 
Saliklienė University Hali audi
torijoje, 601 S. Morgan St., 
Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti visus, ypač universiteto 
darbuotojus bei studentus. Bus 
kuklios vaišės.

Lietuvių tautos istorija yra 
tragiška. Partizanų auka už 
laisvę buvo brangesnė ir už jų 
gyvybę. Iš mūsų niekas tokios 
aukos nereikalauja, tik kvie
čiame atvykti į partizanų dainos 
vieneto „Šilas” koncertą ir 
pagerbti buvusius kovotojus- 
tremtinius, paremti jų užmojus 
garsinti partizanų-dainas, kad 
tauta neužmirštų to savo tragiš
kojo laikotarpio. Koncertas 
Jaunimo centre sekmadienį, ko
vo 12 d., 4 vai. p.p., o Cicere, Šv. 
Antano parapijos salėje, kovo 17 
d., 4 vai. p.p.

Lietuvių moterų federacijos 
sukviesti tėveliai jau ruošiasi 
šių metų abiturientų baliui. Pir- i 
mas posėdis kartu su L.M.F. j 
narėmis įvyko sekmadienį, 
vasario 26 d., Lemonte. Ten 
esančios mamos apsiėmė 
organizavimo darbus. Pasikvie
tė ir daugiau mamyčių į komi
tetą. Pirmininkės (dvi) — Milda 
Jurkūnaitė Harris ir Daina 
Dumbrienė. Rezervacijas 
tvarkys — Eglė Novak. Anketų 
išsiuntimą ir ryšius su tėveliais
— Virginija Paulienė. Programą
— Marytė Utz ir Dalia Januš
kienė. Salės papuošimas ir 
dekoravimas — Stefa Prialgaus- 
kienė. Spaudos ryšininkė rekla
moms ir aprašymams — Daina 
Dumbrienė.

Balius numatytas birželio 4 
d., sekmadienį, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Bus vaka
rienė, trumpa abiturientų pro
grama ir šokiai. Kviečiame visą 
lietuvių visuomenę pasidžiaugti 
kartu su tėveliais šiuo gražiu 
pulku jaunimo. Taip pat kvie
čiamas ir jaunimas ateiti savo 
draugus pasveikinti.

Norint daugiau informacijos, 
skambinkite Mildai Harris — 
708-448-9080; Dainai Dumbrie- 
nei — 312-476-3586. Dėl rezer
vacijų kreipkitės į Eglę Novak. 
708-257-5918.

Visi tėveliai, kurie rūpinasi 
šiuo baliumi, tikisi, kad labai 
gražiai ir smagiai pasiseks.

D.D.

JAV LB Švietimo tarybos
koordinatorės mokykliniams 
reikalams primena, kad Švie
timo tarybos paskelbti piešinių 
ir rašinių konkursai baigiasi 
balandžio 1 dieną. Konkursų 
taisyklės buvo išsiųstos visų 
lituanistinių mokyklų ve
dėjams. Pasakų tekstai ir 
knygelės kietais viršeliais 
(naudojamos ketvirtajai pie
šinių konkurso grupei) gau
namos Švietimo taryboje: 13648 
Kickapoo Trail, Lockport, IL 
60441. Turint klausimų, prašom 
kreiptis į Vidą Brazaitytę: 7823 
Belle Rive CT, Tinley Park, IL 
60477/708-532-1592.

x Priešpaskutinis skambu*
tis į „Dantų sveikatos talka 
Lietuvai” (DAFL) vakarienę- 
priėmimą šešt. kovo 18 d. 6:00 
v.v. PLC, Lemonte susitikti 
su Kauno Medicinos Akademi
joje ilgiau išdirbusiais ir ką tik 
grįžusiais odontologais. Tiems, 
kurie jau šiais metais mus su
stiprino finansiniai, jų įnašas 
prisidės (jie gaus kreditą) prie 
$50 aukos vakarienės labui. Re
zervacijas priima Nįjolė Mas- 
kaliūnienė, tel. 708-361-5128 
arba Praurimė Ragienė 
708-529-0955.

(sk)

x Donatas ir Viktoria Za
karai iš Sun City, AZ jau antri 
metai remia našlaitę Lietuvoje. 
Už metinį $150 našlaičio 
mokestį dėkojame. „Lietuvos 
Našlailčių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Illinois Tool Works 
Foundation atsiuntė $750 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, paremti našlaičius, 
vaikus su negalia ir daugia
vaikes šeimas Lietuvoje. Labai 
ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089.

(sk)
x Siuntiniai į I jetuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos valdyba rengia iškil
mingą Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo minėjimą 
kovo 12 d., sekmadienį, Jau
nimo centre. Minėjimas bus pra
dėtas 11 vai. r., pakeliant 
vėliavas Jaunimo centro sodely
je , dalyvaujant šauliams ir 
ramovėnams. Šv. Mišios bus 
aukojamos 11:15 vai. r. Jėzuitų 
koplyčioje. Šv. Mišias aukos 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, ir 
pasakys šventei skirtą pamoks
lą. Mišių metu giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai, 
vargonuojant muz. Manigirdui 
Motekaičiui.

Po pamaldų įvyks iškilmės 
Jaunimo centro sodelyje 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
pagerbti: aukuro uždegimas, 
Lietuvos Šaulių sąjungos trem
tyje pirmininko Mykolo Aba
riaus žodis ir gėlių padėjimas 
prie Laisvės kovų paminklo.

Pagrindinis minėjmas bus 
12:30 vai. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje su akademine ir 
menine programa. Programai 
vadovaus Jolita Kriaučeliū- 
naitė-Arzbaecher. Pagrindinę 
paskaitą skaitys dr. Valdas 
Adamkus, Amerikos Vidurio 
vakarų sričių Gamtos apsaugos 
įstaigos administratorius.

Meninę dalį atliks sol. Audronė 
Gaižiūnienė, muz. Alvydas Va- 
saitis ir jaunas smuikininkas 
Valdas Vasaitis.

Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti šiame iškilmingame 
Kovo 11-osios paminėjime. Jos 
reikšmė ir svarba prilygsta 
mūsų didžiajai Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės šventei.

Po minėjimo yra ruošiami šilti 
pietūs Jaunimo centro kavinėje.

Stasys Briedis

Prašymai iš Lietuvių fondo 
gauti paramos 1995 metams 
turi būti atsiųsti į fondo raštinę 
ne vėliau, kaip iki kovo 15 
dienos. Studentų stipendijoms 
gauti prašymai siunčiami iki 
balandžio 15 d. Visus prašymus 
galima siųsti paštu arba 
įteikiant asmeniškai fondo 
raštinėje iki nustatytos datos. 
Faksu siunčiami prašymai ne
priimami. Anketos ir informa
cijos teikiamos šiuo adresu: 
Lietuvių fondas, 14911 127th 
St., Lemont, IL 60438, tel. 
708-257-1616.

Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre tebeveikianti Lietu
vos dailininkų meno paroda pra
tęsiama iki balandžio 15 d. 
Paroda atidaryta šeštadieniais 
ir sekmadieniais, nuo 10 vai. 
ryte iki 1 vai. po pietų.

Bruno Sinkus, Chicago, IL, 
„Drauge” nusipirko spaudos už 
nemažą sumą. Malonu, kad 
mūsų knygynas turi lankytojų, 
kurie supranta knygų reikšmę 
ir jas tenai įsigyja.

„iMinavoa ansamblio veteranai, iždainavę po daugiau kaip 15 metų. U kairės sėdi: Rita 
Likanderytė, Salomėja Daulienė, Danguolė Ilginytė, Vanda Aleknienė, Kasė Bertužienė, Dana 
Puodžiūnienė; stovi: Romas Puodžiūnas, Aldona Underienė, Aleksas Smilga — vienintelis an
samblietis, dainuojantis nuo pat ansamblio pradžios, net 50 metų! — Nijolė Rūbienė, Zigmas Ur
ba, Elena Račkauakienė ir Juozas Vieraitis.

Nuotr Jono Tamulalčio

Dainuojančių partizanų-tremtinių grupė „Šilas”. Čikagoje jų koncertas bus sekmadienį, kovo 
12 d., 4 vai. p.p., Jaunimo centre.

IS ARTI IR TOLI

SUKAKTUVINE MONETA

Lietuvos Monetų kalyklos 
direktorių valdybos pirmi
ninkas Viktoras Miltakis 
pranešė, kad Lietuvoje išlei
džiama proginė 50 litų vertės 
sidabrinė moneta, skirta Lietu
vos Respublikos nepriklausomy
bės atkūrimo penkmečiui 
pažymėti.

Moneta pagaminta iš aukštos 
kokybės sidabro, praba 925. 
Monetos priekyje pavaizduotas 
nupjauto ąžuolo kelmas, iš kurio 
išaugusi ir išsikerojusi atžala. 
Monetos pakraštyje iškaltas 
užrašas „Valstybės atgimimas” 
bei metai „1990” ir „1995”. 
Kitoje monetos pusėje pavaiz
duotas Lietuvos Respublikos 
herbas. Virš herbo yra iškaltas 
užrašas „Lietuva”, o herbo 
apačioje — užrašas „50 litų”. 
Monetos krašto cilindriniame 
paviršiuje iškalta eilutė iš 
Lietuvos himno „Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse”.

Proginė moneta bus par
duodama pagal išankstinius 
užsakymus. Parduodama mone
ta bus įdedama į apvalią, skaid
rios plastmasės dėžutę, o ši savo 
ruožtu bus įdėta į kitą mėlynos 
spalvos dėžutę. Kartu įdedama 
kortelė, kurioje lietuvių ir anglų 
kalba bus įrašyti pagrindiniai 
duomenys apie monetą. Apy
tikrė proginės monetos par
davimo kaina — 20 dolerių.

Pageidavimus dėl norimo 
pirkti monetų kiekio prašome 
siųsti į Lietuvo ambasadą Va
šingtone adresu: Mr. Tomas 
Michalskis, Lithuanian Em- 
bassy, 2622 16th Str. NW, Wa- 
shington, DC 20009 arba siųsti 
faksu (202) 328-0466. Informa
ciją gauti galima telefonu 
(202) 234-5860.

IŠLEISTA ŽURN.
A. BALAŠAITIENĖS 

KNYGA
Šių metų vasario mėnesį 

Lietuvoje išėjo rašytojos ir 
žurnalistės Aurelijos Bala- 
šaitienės pirmoji knyga 
Tėvynėje — romanas „Žarijos ir 
pelenai”. Knygą išleido Kauno 
leidykla „Vilius” ir išspausdino 
Ignalinos atominės elektrinės 
spaustuvė, stilizuotą grafikos 
stiliumi viršelį nupiešė 
dailininkas B. Motuzą. Tai 
trečioji Aurelijos Balašaitienės 
beletristikos knyga; 1972 
metais „Vilties” leidykla išlei
do jos novelių rinkinį „Susi
tikimas pamary”, o 1987 metais 
— romaną „Skeveldros”. Balan
džio mėnesį toji pati Kauno 
leidykla išleis jos romaną „Pra
radimų ženkle”. Ribotas knygų 
egzempliorių skaičius pasieks 
JAV šių metų ankstyvą vasarą. 

„SAULĖS” ŠVENTĖ

Vasario 10 d. St. Petersburgo 
„Saulės” lituanistinės mo
kyklos Tėvų komitetas surengė 
puikų vakarą, kuriame daly
vavo apie 200 žmonių. Pirm. N. 
Dimienė, pradėdama vakarą, 
dėkojo rėmėjams ir svečiams bei 
pakvietė kun. S. Ropolą, OFM, 
maldai.

Lietuvių fondo įgaliotinė Ja
nina Gerdvilienė pasveikino 
mokyklos vadovybę ir įteikė 
Aurelijai Robertcon paramos 
čekį — 1,200 dol. Prieš meninę 
programą buvo pristatytas gar
bingas svečias, buvęs Lietuvos 
Generalinis prokuroras Artūras 
Paulauskas.

Puikų koncertą atliko mokyk
los šokėjai, dainininkai, 
instrumentalistai, talkinami 
mokytojų. Klausytojai išgirdo ir 
moterų muzikinio vieneto atlie
kamas dainas. Po šio pasi
rodymo visi buvo pakviesti

vakarienei, šokiams grojo 
„Lorelei” orkestras. Svečiai 
linksminosi iki vidurnakčio, o 
skirstėsi, išsinešdami malonius 
įspūdžius, o kai kas — loterijos 
laimėjimus.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ TORONTE

f
Kanados LB Toronto apy

linkės valdyba, vadovaujama 
pirmininkės Danutės Garba- 
liauskienės, Lietuvos Nepri
klausomybės šventę šventė va
sario 19 d. Anapilyje. Šventę in- 
vokacija pradėjo vysk. Hansas 
Dumpys, Lietuvos Kankinių 
šventovės vaikų choras, diri
guojamas muz. Nijolės Beno
tienės, akompanuojant Gintarui 
Batūrai, pradžioje giedojo L. van 
Beethoven giesmę „Pergalės 
Kristui”; kalbėjo Lietuvos gene
ralinis konsulas Kanadoje inž. 
Haris Lapas, KLB Krašto valdy
bos pirm. Algirdas Vaičiūnas, 
pagrindinę paskaitą skaitė dr. 
Bronius Makauskas, Lenkijos 
lietuvių bendruomenės tarybos 
pirmininkas. Meninę pro
gramos dalį atliko „Gintaro” 
tautinių šokių ansamblio 
vyresniųjų vaikų grupė, paruoš
ta mokyt. Liucijos Kamins
kienės su padėjėjais — Linu 
Narušiu ir Aurelija Karasiejū- 
te; akordeonu palydinti Algiui 
Kaminskui. Taip pat pasirodė ir 
Toronto lietuvių vyrų choras 
„Aras”, diriguojamas muz. Lin-
dos Marcinkutės, akompa
nuojant Eilėn Meyer.

SUSIRINKO R. KALANTOS 
KUOPA

Vasario 2 d. Lietuvių klube 
įvyko metinis R. Kalantos šau
lių kuopos susirinkimas Dalyva
vo 45 šauliai ir svečiai. Susirin
kimą pravedė A. Paulionis, sek
retoriavo P. Jančauskas. Vėlia
vą įnešus, tylos minute buvo 
prisiminti 1994 metais mirę 
kuopos nariai.

Sekretoriaus P. Jančausko 
perskaitytas visuotinio narių 
susirinkimo protokolas buvo 
priimtas be pataisų. Komisijos 
pirm. K. Urbšaitis savo prane
šime pagyrė kasininką VI. Vasi- 
kauską už tvarkingą atskaito
mybės vedimą.

Į kuopą buvo priimti nauji 
šauliai, išrinkta nauja valdyba. 
Susirinkimas buvo baigtas, gie
dant Lietuvos himną. Po to da
lyviai dar ilgai vaišinosi ir 
šnekučiavosi.

„LIETUVIŲ BIULETENIS”

Floridos rytinio pakraščio 
mūsų tautiečiai gali džiaugtis, 
kas trečią mėnesio antradienį, 
skaitydami informacinį laik
raštėlį. Jį leidžia LB Palm 
Beach Co. apylinkės valdyba 
Pirmininkas V. Majauskas, tel.: 
(407) 747-6918. Redaguoja V. 
Šalčiūnas, 2268 S.E. Carnation 
Rd., Port St. Lucie, FL 34952, 
tel.: (407) 335-5208.
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