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M a s k v a . Rusijos prezidentui
Jeruzalė. Kaip ketvirtadieni
Boris
Jelcin susirgus plaučių už
pranešė
Palestinos
prezidentu
Grąžintas svarstyti Darbo
degimu,
Rusija liko nevadovau
ros
atstovas,
Palestinos
išsiva
sutarties įstatymas
davimo organizacija atmetė jama, tad prezidentas turėtų at
JAV kompromisinį pasiūlymą, sistatydinti, ketvirtadienį pa
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) kuriuo siekiama pralaužti reiškė buvęs valstybės saugumo
Seimas sutiko su prezidento Al
aklavietę derybose dėl Hebrono vadovas Aleksandr Lebed. „Sa
girdo Brazausko siūlymu dar
perdavimo palestiniečių savi lyje nėra valdžios Ji nevairuo
karta svarstyti Darbo sutarties
valdai. Pasak jo, Izraelis siūlė jama Prezidentas sunkiai ser
įstatymo papildymus, kurie, ša
baigti kariuomenės perkėlimo ga, jis patyrė sunkią operaciją,
lies vadovo nuomone, nepagrįs
paskutinį etapą 1999 m., tačiau ir jo gyvenimo būdas per pasta
tai suvaržo visų darbuotojų
palestiniečiai su tuo nesutiko. ruosius 40 metų buvo ne itin
teises.
Tuomet JAV pasiūlė, kad Izrae sveikas. Tai nepalieka daug vil
70 Seimo narių balsavo už pa
lis perduotų didžiąją dalį čių", sakė A. Lebed. Pasak jo,
Seimas sutiko svarstyti
kartotiną Darbo sutarties įsta
Vakarų Kranto palestiniečiams „prezidento išėjimo dėl svei
prezidento grąžintas
tymo papildymo svarstymą.
iki 1998 m. vidurio, tačiau šis katos klausimas yra darbotvar
įstatymo pataisas
Priefi buvo 4 parlamentarai ir
siūlymas taip pat atmestas. Jis kėje. Kuo ilgiau užsitęs šis
niekas nesusilaikė.
pažeidžia ankstesnius taikos ' l a i k i n a s ' n e v a l d y m a s , t u o
Seimas sutiko su prezidento
Prezidento dekretą dėl Darbo
susitarimus, pagal kuriuos Iz sunkesnės bus pasekmės", sakė
sutarties 29-ojo straipsnio Algirdo Brazausko siūlymu dar
1992
m.
buvusiuose
KGB
rūmuose
Vilniuje
prasidėjo
politinių
kaliniu
ii"
tremtinių
protesto
akcijos,
raelio kariuomenė turi būti iš A. Lebed, turėdamas omeny B.
gražinimo pristatęs jo patarėjas kartą svarstyti Valdininkų įsta
kuriu
metu
buvo
reikalaujama,
kad
tuometinė
LDDP
dauguma
Seime
leistų
tvarkyti
archyvus,
vesta iki šių metų rugsėjo. Pa Jelcin r a š t i n ė s v i r š i n i n k ą
teisėsaugos klausimais Arma- tymo pataisas, kurios, šalies va
naudotis juose esama informacija, sustabdytųjų naikinimą ar išvežimą nežinomomis kryptimis.
sak prezidentūros atstovo, pa Anatolij Čiubais, kurį kaltina
dovo
nuomone,
nepagrįstai
su
nas Abromavičius pažymėjo,
Lietuvos prezidentui ir vyriausybei buvo (teikti memorandumai, rastai su prašymais išsaugoti
lestiniečių vadovybė nedarys ir valdžios užgrobimu.
kad nėra numatyta bendrų dar varžo valstybės institucijose
KGB rūmus; 1994 m. rudeni nei prezidentas, ne', vyriausybe nepanoro kalbėtis su politkalinių
negali daryti daugiau kompro
buotojų atestavimo nuostatų, tarnaujančių žmonių teises.
delegacija. Dabar Seime — nauja vyriausybe. Ar ji atstatys teisingi;r.a?
Belgradas. Belgrado studen
misų, ypač dėl anksčiau sutartų
todėl bet kuris darbdavys galės
77 Seimo nariai balsavo už pa
A. Račo nuotr : Protesto susirinkimas prie buv KGB rūmų sienos paminklo <1996.09 16)
tai
ketvirtadienį pradėjo pro
datų, o JAV siūlymas pažeidžia
susigalvoti savo atestavimo kartotiną Valdininkų įstatymo
testo demonstraciją, siekdami
sutartį,
kurią
pasirašė
ir
JAV
tvarką, kuri bus naudingajam. pakeitimo ir papildymo įstaty
pašalinti policijos užtvarą, kuri
A. Abramavičius pažymėjo, mo svarstymą. Prieš buvo 1 par
sakojo apie antradienį pasi prezidentas Bill Clinton.
užkerta kelią kasdienėms antikad darbo sutartyje ir be to nu lamentaras ir niekas nesusilai
baigusį savo pirmąjį oficialų
Lima. Peru p r e z i d e n t a s vyriausybinėms eitynėms. Stu
matyta pakankamai atleidimo kė.
Berlynas, sausio 9 d. (BNS) — įvertino kaip labai gerus ir vizitą j Lenkiją, kurį pripažino
Alberto Fujimori pareiškė, kad d e n t a i išsirikiavo p r i e š a i s
iš darbo motyvų, o atestacija
Tai pirmas kartas, kai Sis Sei Vokietijos užsienio reikalų mi pareiškė būtinybę juos toliau abiejų šalių strateginės partne
jis nieku gyvu nenusileis tero policininkus ir ketina kiauras
turi būti tik kvalifikacijos mas sutinka iš naujo svarstyti nistras Klaus Kinkei užtikrino plėtoti ir gilinti. Buvo aptartos rystės svarba. K. Kinkei tam
r i s t a m s , Limoje
tebelai paras pakaitomis budėti, kol jie
nustatymo būdas, o ne baudimo prezidento nepasirašytą įstaty Lietuvos užsienio reikalų mi bendros pastangos, siekiant pa apibūdinimui pritarė ir sakė,
kantiems 74 įkaitus. Interviu pasitrauks.
įrankis.
mą. Pernai parlamentas atmetė nistrą Algirdą Saudargą (KDP), naikinti vizų režimą tarp abiejų kad Vokietija labai suintere
CNN televizijai ketvirtadienį jis
suota glaudžiais Lietuvos ir
Ryga. Latvija neketina pa
Prezidento patarėjas nuogąs siūlymą peržiūrėti Nacionalinio kad Vokietija lieka Baltijos šalių.
patvirtino, kad teroristai iš
Lenkijos
ryšiais.
teikti
oficialaus prašymo priimti
tavo, kad palikus Seimo priim radijo ir televizijos sudarymo valstybių „advokate", joms sie
Ministras A. Saudargas papa
Japonijos firmų už įkaitais
ją i NATO, nes tai nėra būtina,
tus papildymus, darbdaviai im principus.
kiant narystės Europos Sąjun
pagrobtus jų aukštus parei
siekiant tapti Šiaurės Atlanto
tų piktnaudžiauti atestavimu,
Prezidento dekretą pristačiusi goje ir NATO.
g ū n u s reikalauja išpirkos.
sąjungos nare. Latvijos užsienio
nes pagal jį atleidžiant dar jo patarėja socialiniais klausi
Trečiadienį Berlyne apie pu
Anksčiau tai neigė tiek Japoni
reikalų ministerijos sekretorius
buotoją, nereikia jam mokėti mais Salomėja Girijotienė para santros valandos trukusio po
jos valdžia, tiek pačios firmos. A
išeitinės pašalpos. A. Abrama gino parlamentarus nužsiskles- kalbio metu ministrai daugiau
Kaunas, sausio 9 d. (BNS) — tuvos laisves sąjungos atstovai Fujimori neigė, kad derybos su spaudai pasakė, kad remiantis
NATO procedūra, šalių kandi
vičius pažymėjo, kad išgirdę ti ir neatmesti pastabų vien dėl sia dėmesio skyrė dvišaliams Ketvirtadienį miesto taryba pa ir 3 jaunalietuviai susilaikė.
teroristais nutrūkusios, sakyda
dačių prašymai dalyvauti Šiau
apie Seimo papildytą Darbo su to, kad jas teikia prezidentas. santykiams, Lietuvos įsijungi tenkino mero Vlado Katkevi
Iki kito tarybos posėdžio,
mas, kad ko teroristai gali tikė
rės Atlanto sąjungoje nenuma
tartį, j prezidentūrą daug
kuris
vyks
sausio
16
d.,
laikinai
Ji pažymėjo, kad Seimo priim mui į Europos Sąjungą ir NATO čiaus prašymą jį atleisti iš
tis daugiausia — jiems jau yra
tyti.
susirūpinimo laiškų atsiuntė tose pataisose numatyta tarny bei Lietuvos ir Lenkijos san užimamų pareigų.
mero pareigas paskirta eiti vi
pasiūlyta galimybė paleisti įkai
įvairios Lietuvos profsąjungos. binės etikos komisija gali rei tykiams, pranešė ministrą A.
cemerė
Vincė
Vaidevutė
MargeM a s k v a - T a l i n a s . Rusija
Už Lietuvos Valdymo reformų
tus ir pasitraukti į užsienį
kalauti prieš laiką atestuoti Saudargą lydintis aukštas URM ir savivaldybių reikalų vice vičienė.
turėtų imtis sankcijų prieš et
Minskas. Baltarusijos opo ninius rusus diskriminuojančias
„Nesakau šiandien 'iki pasi
valdininką, tačiau jokiuose Lietuvos pareigūnas.
Rengiami antikorupciniai
ministru paskirto mero atlei
zicija
sudarė demokratinių jėgų užsienio šalis, ypač prieš Estiją,
matymo",
nes
miesto
tarybos
įstatymuose nėra apibrėžtos
įstatymai
Diplomatas sakė BNS, kad dimą iš pareigų balsavo 26
tokios komisijos teisinis statu dvišalius santykius ministrai tarybos nariai, prieš — 4 Lie- nariu dar liksiu iki kovo mėnesį visuomeninę koalicinę vyriau ketvirtadienį pareiškė Rusijos
įvyksiančių savivaldybių rin sybę. Tai spaudos konferencijoje UR ministras Jevgenij PrimaPradėjo darbą Seimo valdybos sas. Seimo panaikinta nuostata
kimu", sakė V. Katkevičius. pranešė šios vyriausybės vado kov per kabineto posėdį. „Rusi
sudaryta Kovos su korupcija ir valdininkų atestaciją rengti ne
Tarybai pageidaujant, meras vas Genadij Karoenko. Pasak ja neturėtų bijoti panaudoti eko
tarnybinės etikos įstatymams dažniau kaip kartą per trejus
pateikė savivaldybės institucijų jo, ši „šešėlinė vyriausybė" nomines sankcijas", sakė jis,
metus sukeltų nepastovumą
rengti komisija.
veiklos 1996 m. ir tarybos bei analizuos ekonominę padėtį prekyba su Rusija sukuria maž
Trečiadienio posėdyje Seimo valdininkų tarpe.
valdybos sprendimų vykdymo šalyje, informuos gyventojus daug 60 proc. Estijos valsty
Prezidentūros atstovė siūlė
vicepirmininko Andriaus Kubi
apie tikrąją ekonominę padėti. binių pajamų. Jis taip pat pa
ataskaitas.
liaus (TS) vadovaujama komisi patikslinti, kad dėl politikavimo
Vilnius, sausio 8 d. (BNS) - Kvietkausku. „Kol kas jis tik
Prieš tapdamas
meru, apie valdžios ekonominius nu reiškė, kad Rusija nesutiks pa
ja numatė svarbiausias darbo valdininkas gali būti atleistas
Seimo vicepirmininkas Romual pažymėjo, kad tokia laida būtų
V Katkevičius vadovavo kon sikaltimus ir rengs ekonomines sirašyti sienos sutarties su Esti
kryptis, siekiant, kad liktų kuo ne iš valstybės valdymo tarny
das Ozolas (CS) sieks, kad labai nuobodi", sakė Seimo vice
programas.
servatorių Kauno skyriui.
mažiau galimybių korupcijai. bos, kaip yra numatyta Seimo
ja, nors ši ir sušvelnino savo rei
valstybinėje televizijoje atsi pirmininkas.
Bus ieškoma sprendimų, kaip priimtose pataisose, o tik iš
Per šią savivaldybės 2 metų
Vašingtonas. JAV valstybes kalavimus pripažinti 1920 m.
Jis ketina savo idėją aptarti ir
rastų nuolatinė „valstybės in
išvengti valdininkų privačių ir konkrečių jo užimamų pareigų.
kadenciją
Kauno
meras
bus
departamentas prašys Gruzijos Tartu taikos sutartį.
parengti projektą drauge su Sei
teresus ginanti žinių laida".
renkamas
jau
trečią
karta.
vyriausybės panaikinti diplo
R. Ozolo manymu, dabar net mo švietimo ir mokslo komitetu.
Bona. Vokietijos kancleriui
radijo ir televizijos žurnalistai „Jeigu čia nesulauksiu pritari
Penktadienį V. Katkevičius mato, įtariamo kaltu dėl tragiš Helmut Kohl ištikimas Krikš
nesugeba atskirti faktų nuo ko mo — pats parengsiu dokumen pradės dirbti LR Valdymo refor kai pasibaigusios penkių auto čionių demokratų sąjungos va
mentarų, todėl jaučiamas tikros t u s ir juos mėginsiu 'prastum mu ir savivaldybių reikalų vi mobilių avarijos Vašingtone, dovas parlamente VVolfgang
neliečiamumą. Per sausio 3 d. Schaeuble ketvirtadienį pri
ti' ", sakė R. Ozolas.
informacijos trūkumas.
ceministru.
įvykusią avariją žuvo 16-mete vertė visu greičiu suktis Vo
R. Ozolas mano, kad tai galėtų
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) - mą asmenys ateityje gali būti būti kartą ar du kartus per sa
amerikietė, nes Gruzijos diplo kietijos „politinių gandų ma
Už apgaulingos apskaitos vedi- baudžiami nuo trejų iki penke vaite išeinanti pusvalandžio ar
matas Georgij Macharadzė vir lūną", užsimindamas, kad ka
rių metų laisvės atėmimo. Tokį
šijo greitį ir buvo neblaivus da nors norėtų tapti kancle
valandos laida. Joje būtų pri
Paskirtas derybų su pasiūlymą vyriausybė dar šie statomi naujausi valstybės
Gruzijai sutikus panaikinti dip riu Laikraščių komentatoriai
met ketina pateikti Seimui.
lomato nieliečiamumą, Macha emė spėlioti, galbūt H. Kohl
sprendimai ir patys valdininkai
ES vadovas
Premjeras Gediminas Vagno
radzei grėstų kaltinimai nuo 1998 m. nesieks būti perrinktas,
juos komentuotų.
„Sį sekmadienį banditai nu nužudymo dėl neatsargumo iki
Vilnius, sausio 8 d. (BNS) - rius sako, jog norima atskirti
Kaunas, sausio 9 d. (BNS) —
o gal atsistatydins, kad užleistų
Ozolui nesvarbu, kad tokia
statė
terminą, po kurio galimi antrojo laipsnio žmogžudystės,
Lietuvos pasiruošimo deryboms atsakomybe už mokesčių nesuvietą W. Schaeuble. Pabrėžda
laida būtų visiškai nepelninga. Policijos pajėgos nuo trečia
neprognozuojami veiksmai", sa už kuriuos gresia bausmės nuo
dėl narystės Europos Sąjungoje mokėjimą dėl klaidos nuo atsa
mas ištikimybę Helmut Kohl ir
„Valstybės turtas turi politiškai dienio vakaro sustiprino Lietu
koma per LNK žinių laidą pa 20 metų laisvės atėmimo iki
delegacijai, remiantis premjero komybes už piktybinį mokesčių
tvirtindamas, kad kancleris
tarnauti valstybės interesams", vos nepriklausomo kanalo
skelbtame televizijos vadovybės kalėjimo iki gyvos galvos
Gedimino Vagnoriaus potvar nemokėjimą. Spaudos konferen
sieks būti perrinktas kitais
pareiškė jis trečiadienį spaudos (LNK) televizijos pagrindinės
kiu, vadovaus ambasadorius cijoje ketvirtadienį jis sakė, kad
pranešime.
būstinės
apsaugą
gyvenvietėje
metais. W. Schaeuble atvirai
konferencijoje Seimo vicepirmi
Gediminas Šerkšnys, 1991 1993 bus priimta ir daugiau nepopu
A. Prancūzevičius teigė kate
Maskva. Rusijos monopo
pareiškė manąs, jog tinka į šj
ninkas teigė, kad valstybės lėšo prie Kauno, reaguodama į nu
m. buvęs užsienio reikalų vi liarių sprendimų, kad būtų iš
mis išlaikoma valstybinė televi sikalstamo pasaulio grasinimus goriškai atsisakęs leistis į bet list ims duju teikėjas „GazpraB" postą, nepaisant to, kad buvo
reikalauti mokesčiai iš tu, kurie
ceministru.
v~v;*q d e ^ ^ a s su nusikalstamo šeštadienį pagrasino Baltarusi
paralyžuotas per pasikėsinimą
zija „privalo suorientuoti visuo susidoroti
pasaulio atstovais. Generalinio jai dėl jos pernykščių skolų į jo gyvybe 1990 m.
Tikimasi, kad šiemet visoms jų nemoka.
Pasak
LNK
generalinio
direk
mene".
„Mes galim pasirinkti, ar pa
ES šalims ratifikavus sąjungos
direktoriaus nuomone, nusikal 'siekia 296 mln doleriu)40 pn>c
Jis nemano, kad dabar Lietu toriaus Aivaro Prancūzevičiaus,
66 metų H. Kohl pernai spa
sutartį, Lietuva taps Europos didinti mokesčius tiems, kurie
tėliai gali mėginti reikalauti sumažinti duju tiekimą.
policijos
apsaugos
paprašyta
po
vos televizijoje dirba „beviltiš
lį
tapo ilgiausiai šį postą uži
Sąjungos salimi ir metų pabai dar juos moka, arba išreikalauti
televiziją mokėti piniginę duok
ki žurnalistai", tačiau jam svar nusikalstamų struktūrų grasi
mančiu
Vokietijos kancleriu po
goje arba kitų pradžioje pradės juos iš visų ir tokiu būdu pa
Pekinas. Jeigu Vašingtonas
le.
bu, kad žiūrovus pasiektų „ne nimų susidoroti, jei bendrovės
kario
metais
Jis griežtai at
derybas dėl tikrosios narystės mažu mažinti mokesčių tari
LNK. didžiausia auditoriją bandys konfliktuoti su Pekinu
tik žurnalistų interpretacijos", vadovybė atsisakys susitikti su
sisako
kalbėti
apie
tai, ar daly
Lietuva siekia, kad derybos fus*, par^iSkė premjeras G.
jų atstovą i>.
turinti Lietuvos komercinė žmogaus teisių klav-imu, tai
bet ir gryni faktai.
vaus
1998
m.
numatomuose
rin
dėl tikrosios narystės Europos Vagnorius.
Nuo trečiadienio vidurdienio televizija, turi ir didžiausią TV gali apsunkinti abiejų šalių san
Dėl tokios specializuotos žinių
kimuose.
tykius, ketvirtadieni įspėjo Ki
Sąjungoje prasidėtų vienu metu
Be to, daugiau atsakomybės,
laidos kūrimo R. Ozolas jau sa Kaune vykdoma operacija „Vo reklamos rinkos dalį.
nijos URM spaudos atstovas
su visomis kandidatėmis, pra išieškant mokesčius, teks ne
A.
Prancūzevičius
taip
pat
ne
ratinklis",
siekiant
kontroliuoti
kė kalbėjęs su NRTV generali
KALENDORIUS
Shen Guofang Jo nuomone, ne
ėjus pusmečiui po šį pavasarį įmonėms, o teisėtvarkos ir
visus
pagrindinius
išvažiavimus
atmetė
prielaidos,
kad
grasinin i u direktoriumi V y t a u t u
pasibaigsiančios ES Tarpvy kitiems pareigūnams. Jau ne
Sausio 10 d.: Agatonas, Vil
iš miesto Tači u oficialiai nėra - . gali būti susiję su nusi sutarimai dėi JAV ir Kinijos
riausybinės konferencyos, kuri trukus vyriausybė ketina pra Generalinėje prokuratūroje dėl patvirtinta, kad operacija susi
kaltėlių autoritetų ir vadų iš požiūrio į žmogaus teises yra helmas. Ragaile. Gražutis.
turi parengti sąjungos plėtros dėti tarnybinius patikrinimus nutrauktų kontrabandos ar mo jusi su grasinimais LNK televi aiškinimu LNK transliuojamo normalus dalykas ir gali būti
Sausio 11 d.: Marcijonas, Ste
išspręsti derybomis
politiką.
Vidaus reikalų ministerijoje ir kesčių nemokėjimo bylų.
zijai.
fanija. Audrius, Vilne.
se laidose.
valstybės interesų susidūrimo,
rengiamas partijų finansavimo
įstatymas, peržiūrimi jau priim
ti teisės aktai.
Komisija jau aptarė A. Kubi
liaus parengtą tarnybinės eti
kos įstatymą. Jį priėmus, valdi
ninkai ar tarnautojai negalės
dalyvauti priimant sprendimus
tose srityse, kur turi privačių
turtinių interesų.

Vokietija rems Baltijos šalis
siekiant NATO narystės

Atsistatydino Kauno miesto
meras

R. Ozolas pasigenda
informacijos apie vyriausybės
darbą

Nemokančius mokesčių
siūloma bausti laisvės
atėmimu

Po grasinimų susidoroti
sustiprinta nepriklausomos
televizijos apsauga

-
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Redaktorė I r e n a Regienė

1997 M. ŠALFASS-GOS
VARŽYBINIS
KALENDORIUS
se: B (1981-82 m. gimimo), C
(1983-84 m.), D (1985-86 m.) ir
E (1987 m. gim. ir jaunesnių).
Kontaktas — Rimantas Dirvo
ms, 12749 Cedar Lane, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708923-0676.
Pasaulio Lietuvių Žiemos
Pabaltijiečių šaudymo pirmenybių. 1972 m. vykusių Brampton, Ont , dalyviai. I eil. iš kairės
ketvirtas — Balys Savickas, tokių būrelių organizatorius ir ilgametis SAI,FASS-(JOP sportinio
sporto šventė Australijoje
šaudymo sekc. vadovas.
Nuotr. T. T o m s o o
vyks 1997 m. rugpjūčio 14-15 d.
Guthega kalnų kurorte. Rengia
Buvęs jo pirmininku.
Sydney LSK „Kovas", talkinant
TĄSA AMŽINYBĖN KELIAUJANČIŲ
Šią informaciją rašančiam, as
Canberra LSK „Vilkui". Pro
meniškai
Balys Savickas buvo
gramoje: Kalnų slidinėjimo, sla
Prieš šv. Kalėdas su šiuo grupe talkininkų organizuotos
lomo ir didž. slalomo rungtys. pasauliu atsiskyrė veiklus Šiau 1993 metais Pasaulio lietuvių pažįstamas nuo 1965-ųjų Cleve
Dar neaišku a r šios varžyDos rės Amerikos Lietuvių fizinio šaudymo pirmenybės. Jos vyko lando suvažiavimo. Vyras, kuris
bus dalis VIPLS žaidynių bei II auklėjimo ir sporto sąjungos Hamiltone, Kanadoje, „Gied visuomet laikė žodį ir atliko jam
Tautinės olimpiados. Informaci darbuotojas, torontiškis 67 me raičio" ir kitose šaudyklose. taip mielo šaudymo sporto ir
ja: Kanadoje — Rimas Kuliavas, tų amžiaus Balys Savickas. Jis Šiose pirmenybėse dalyvavo kitas organizacines pareigas.
297 Kennedy Ave., Toronto, buvo vienas pagrindinių vei didelė grupė šaudytojų ir iš Velionis, taip pat yra giliai
įrėžęs vagą Toronto VI. Putvio
Ont. M6P 3C4. Tel. 416-766- kėju, k u r i ų pastangomis i Lietuvos.
5537. JAV - Vytenis Čiurlio ŠALFASS-gos varžybinę sis
Balys Savickas yra dalyvavęs šaulių kuopos ir bendrai šaulių
nis , 19755 Apper Terrace Dr., temą buvo įjungtas šaudymo visose Pasaulio Lietuvių sporto organizacijos veikloje. Manau,
Euclid, Ohio 44117. Tel 216- sportas. Pamenu, tai įvyko 1965 žaidynėse: 1978 Toronte, 1983 bus tikslingiau, jeigu jo idėjos
481-1525.
metais, ŠALFASS-gos suvažia Čikagoje, 1988 Australijoje ir draugai šauliai mirusį kolegą
Toronto LSK „Jungties" vime Clevelande. Balio Savicko, 1991 bei 1995 metais Lietuvoje. prisimins ir paminės spaudoje.
Amžinajam poilsiui, 1996 m.
12-818 3-Pitch softbolo turny iniciatorių vardu pristatyta P a s i e k ę s šaudymo s p o r t e
ras vyks 1997 m. rugpjūčio mintis, kaip sėkmingiau organi laimėjimų bei apdovanojimų. gruodžio 23 dieną palydėtas ir
23-24 d., Wasaga Beach, Ont. zuoti ir puoselėti šaudymo Greta vadovavimo šaudytojams, palaidotas lietuvių Šv. Jono
Šis turnyras yra skaitomas ir sportą, suvažiavimo buvo pri jis aktyviai reiškėsi ir Toronto kapinėse, Mississaugoje.
Sigitas Krasauskas
U a v i m o (Bowling) pirmeny kaip ŠALFASSg08 pirmenybės. imta ir tuom pačiu gimė naujos „Vyčio" sporto klubo veikloje.
b ė s vyks 1997 m. kovo 1 d., Kontaktas: Brad Stephenson, sporto šakos sekcija. Pradžioje
šeštadienį, Clevelande, Ohio. 558 Mississauga Valley Blvd , jai vadovavo Juozas Zavys ir ne ATVYKS ALPINISTAS V. VITKAUSKAS
Rengia Clevelando LSK Žaibas. Mississauga, Ont. L5A 1Z1, tel. trukus iš jo perėmęs pareigas
Š.m. birželio pradžioje į Ame kausku. Dėl informacijos tuo
Balys Savickas darbą tęsė iki
Varžybos vyks suderintai su 905-279-1859.
1997 m. Š. A. Lietuvių Golfo mirties. Suvažiavimas, tada riką atvyks Lietuvos žymiau tikslu kreiptis: Algirdas Nakas,
12-ju LSK Žaibo „Draugystės
turnyru". Kontaktas — Algis pirmenybes vykdo Čikagos buvo įpareigojęs naujuosius sias alpinistas Vladas Vitkaus 4083 Linwood Dr. Sunny Hills,
Nagevičius, 10200 Ridgewood Lietuvių Golfo klubas, 1997 m. šaudymo vadovus, greta tra kas. V. Vitkauskas neseniai FL 32428. Tel.: 904-773-3323.
Tikiu, kad Vlado viešnagė
Dr. #617-2, Parma, OH 44130. rugpjūčio 30-31 d. Kontaktas: A. dicinių ŠALFASS gos pirmeny užbaigė savo jam svarbiausią
Amerikoje
bus jam prasminga ir
alpinistinių
žygių
ciklą.
J
i
s
Liškūnas, 9302 Wherry Lane, bių, organizuoti pabaltiečių
Tel. 216-845-8848.
maloni.
įkopė
„solo"
(vienišas)
į
visų
varžybas,
susitarus
su
jų
atsto
1997 m. S.A. l i e t u v i ų V y r ų Orland Park, IL 60462, tel.
Algirdas Nakas
5-kių kontinentų aukščiausias
vais.
s e n j o r ų (35 m. ir vyresnių) 708-4604612.
viršukalnes
ir
visur
įnešė
ir
1997 m, Š. A. Baltiečių
Balio ir jo kolegų, šaudymo
Krepšinio p i r m e n y b e s rengia
R. MAŽUOLIS PALIEKA
ŠALFASS Krepšinio k-tas, 1997 Lauko t e n i s o pirmenybės sporto entuziastų pastangomis iškėlė Lietuvos trispalvę. Tą
SPORTĄ
m. balandžio 5-6 d., Toronte, vyks 1997 m. rugpjūčio 30-31 d., Kanadoje ir JAV-se susiorgani laimingai atliko ir dramatiš
kame
žygyje
į
Everestą
ir
An
Pasaulio čempionato pri
Ont. Kontaktas — Rimas Mie- Columbus, Ohio. Rengia latviai. zavo lietuvių šaudytojų grupės
čius, 34 Burrow8 Ave., Etobi- Informacija: Eugenijus Krikš bei pavieniai asmenys, kurie re tarktikos aukščiausias viršu zininkas Lietuvos plaukikas
coke, Ont., M9B 4W7. Tel. 416- čiūnas, ŠALFASS 1. teniso guliariai dalyvaudavo meti kalnes. Tai y r a a t l i k ę t i k Raimundas Mažuolis palieka
234-0878. Faksas: 416-234-8506. vadovas, 105 Anndale Dr., niuose ŠALFO ir kitokiomis keletas alpinistų. Unikumas, plaukimą, atsižvelgdamas į me
1997 m. S J L V y r ų , Moterų North York, Ont. M2N 2X3, tel. progomis rengiamuose turny kad tik V. Vitkauskas, vie dikų rekomendacijas dėl sveika
nintelis alpinizmo istorijoje, yra tos būklės. Tai sausio 2 d.
ruose.
ir J a u n i ų A (1978 m. g i m i m o 416-225-4385.
įnešęs ir iškėlęs visose šiose vir pareiškė sportininko treneris.
ir j a u n e s n i ų ) Krepšinio pir
1997 m. Š. A. Baltiečių ir
P a t s didžiausias d a r b a s ,
1994 metų pasaulio plaukimo
m e n y b ė s vyks 1997 m. balan lietuvių Lengvosios atletikos pareikalavęs pastangų ir suma šukalnėse savo tautinę vėliavą!
džio 25, 26 ir 27 d., Hamiltone, pirmenybės įvyks 1997 m. rug numo, buvo Balio Savicko su V. Vitkausko svarbiausias tiks pirmenybių Romoje bronzos
las Amerikoje, įkopti į keliolika medalininkui R. Mažuoliui
Ont. Vykdo - Hamiltono LSK sėjo 6-7 d., Clevelande, Ohio.
„Kovas". Kontaktas — Arvydas Rengia Clevelando LSK „Žai kreiptis į ŠALFASŠ-gos centro Rocky kalnų viršukalnių, kele- rudeni buvo operuota koja — pa
šalintas kaulo auglys, pranešė
Šeštokas, 1411 Winterbourne bas". Kontaktas: Algirdas Biels- valdybos g e n . s e k r e t o r i ų tos savaičių laikotarpyje.
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden
Planuojama įkopti j Grand sportininko treneris vokietis
Dr., Oakville, Ont., L 6 J 7B5. kus (Žiūrėk žemiau).
tel. 905-829-2289. *
1997 m. Š. A. Baltiečių ir Rd., Euclid, OH 44117-2122. tel. Teatons, Wyoming. ir Mount Michael Lohberg.
Pastaruoju metu Lietuvos
1997 m. Š.A. l i e t u v i ų Ra- lietuvių Sportinio šaudymo 216-486-0889, faksas: 216-943- Whitney. Californijoje, (14,449
pėdų, aukščiausias ,,in lower plaukikas vėl treniravosi JAV,
k e t b o l o p i r m e n y b e s rengia p i r m e n y b ė s v y k s rugsėjo 4485.
Kalendoriaus papildymai bei 48").
Floridoje, tačiau gruodžio pabai
Baltimorės Lietuvių „Atletų" mėnesį per 3 šeštadienius Kana
pakeitimai
bus nuolatos skel
Šiuo pranešu, kad mėgėjai al goje medikai jam rekomendavo
klubas, 1997 m. balandžio 26 d., doje, šia tvarka:
pinistai galėtų dalyvauti šiose baigti sportinę karjerą.
Rugsėjo 6 d. — Stendinis biami.
šeštadienį, Baltimore, MD. Kon
ŠALFASS-gos
centro
2-juose įkopimuose. kartu su žy
Pareiškimas apie Lietuvos
taktas — Vincas Dūlys, 616 Ce (Trap) šaudymas, t i k baltiečių
valdyba
miuoju
alpinistu
Vladu
Vitplaukiko
pasitraukimą iš spordarwood Lane, Crownsville, MD varžybos.
Rugsėjo 13 d. — Smulkaus
21032. Tel. 410-987-5275. Fak
kalibro šautuvų (.22), baltiečių
sas: 410-381-3758.
1997 m. ŠALFASS-gos Sten ir lietuvių.
Rugsėjo 20 d. — Pistoletų,
dinio (Trap) sportinio šau
d y m o pirmenybės numatomos baltiečių ir lietuvių.
Varžybos vyks Hamiltono
1997 m . gegužės 10 d , šešta
dienį, Hamilton LMŽK „Gied LMŽK „Giedraitis" šaudykloje.
raitis" šaudykloje. Informacija: Rengia lietuviai. Kontaktas:
Antanas Šimkevičius - Sims, RR Antanas Šimkevičius-Sims (žiū
#3, Port Carling, Ont., P0B U 0 . rėkit ŠALFFAS stendinį šau
dymą).
Tel. 705-765-6002.
1997 m. Š. A. Baltiečių ir lie
1997 m. Š.A. Lietuvių Kovi
nių š a u t u v ų š a u d y m o sporto tuvių Plaukimo pirmenybės
p i r m e n y b ė s numatomos 1997 numatomos spalio pabaigoje ar
m. gegužes 17 d., šeštadienį, lapkričio pradžioje, Clevelande,
ORCO šaudykloje, Geneva, Ohio. Informacija: Algirdas
Ohio. Rengia Clevelando LSK Bielskus (žiūrėkit žemiau)
„Žaibo" šaudymo sekc. Infor
Tinklinio, stalo teniso, lauko
macija, pik. Algirdas Gari aus teniso, ledo ritulio ir šachmatų
kas, 20550 Bali Ave., Euclid, ŠALFASS pirmenybių datos ir
OH 44123. Tel. 216-486-6987
vietos dar nenustatytos. Taipogi
1997 m. S-A. Jaunučių krep planuojama rudeniop surengti
š i n i o p i r m e n y b ė s vyks 1997 baltiečių krepšinio ir tinklinio
m. gegužes 17-18 d., Čikagoje, varžybas. Krepšinis numatomas
IL Vykdo Čikagos ASK ,.Li Toronte. Tinklinis — dar neaiš
tuanica". Varžybos vyks berniu ku.
Žemaičių jaunimas tiltai sutinka alpiniste) Vladą Vitkauską
Visų varžybų reikalais galima
kams ir mergaitėms šiose klasė

Pateikiame 1997 m. ŠAL
FASS-gos variybini kalendorių,
pagal Visuotinio ŠALFASS-gos.
suvažiavimo, įvykusio 1996 m.
lapkričio 23 d., Toronte, nutari
mus bei vėlesnius papildymus.
D a l i s varžybų dar tebėra
planavimo stadijoje ir jų datos
bei vietos dar nepatvirtintos.
Visų varžybų smulkios detalės,
pribrendus laikui, bus praneša
mos klubams ir, sutrauktoje for
moje, skelbiamos spaudoje. Šis
kalendorius apima tik metines
pirmenybes bei kitokias plates
nės apimties varžybas.
1997 m. S J L l i e t u v i ų Kalnų
slidinėjimo p i r m e n y b ė s vyks
1997 m. vasario 14-15 d. Mont
Sutton, Que., Kanadoje. Smulki
informacija jau buvo paskelbta.
Kontaktas — Rimas Kuliavas,
297 Kennedy Ave., Toronto,
Ont., M 6 P 3C4. Tel. 416-7662996; Faksas: 416-766-5537.
Varžybas vykdo SALFASS Sli
dinėjimo komitetas. Globoja —
Montrealio lietuviai slidinėtojai
1907 m . Š. A. Lietuvių Kėg-
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Futbolas Cbicagoje
„Lituanica" • „Real FC" M
Sausio 5 d. prasidėjusiose iių
metų „Metro" lygos salės fut
bolo („Indoor Soccer") pirme
nybėse Odeum pastate Villa
Park, TL, „Lituanicos" vyrai
pelnė gražią — 5-3 pergale.
Šiose rungtynėse jau pasirodė
stiprieji .Lituanicos" komandos
ramsčiai — Virgis Žuromskaa ir
Gytis Kavaliauskas, kurie
atstovaudami St. Xavier univer
siteto rinktinei, dėl užimtumo
praėjusį rudenį negalėjo padėti
„Lituanicos" klubui. Jiedu iį
kartą pelnė tris įvarčius (Žuromskas - du, Kavaliauskas vieną) ir daug prisidėjo prie
lietuvių pergalės.
Varžovams vedant 2-0, pirma
sis priešininkų vartininką nu
ginklavo V. Žuromskas, o G.
Kavaliauskas pasekme išlygino.
Tada varžovai padarė 3-2 savo
naudai, bet „Lituanica" nepa
sidavė ir i i eilės įmušė tris
įvarčius, pasiekdama reikšmin
gą laimėjimą. Paskutinįjį iių
įvarčių .gražiu šūviu pelnė
praėjusių metų snaiperis Rolan
das Urbonavičius.
.Lituanicos" komandai, vieto
je laikinai iivykusio vyr. trene
rio Jono Žukausko, vadovavo
Gediminas Bielskus ir Albertas
Glavinskas.
Sausio 12 d., sekmadienį, 4:46
vai. p.p. .Lituanica" kovos su
stipria „Green-White" ko
manda, pirmose šio sezono rung
tynėse supliekusia „Rams" 3-0.
to buvo išplatintas pasaulio
plaukimo taurės varžybų pirmo
jo etapo išvakarėse. Varžybos
Honkonge prasidėjo sausio 4 d.
(Reuter - BNS)
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES UGOS
CHIRURGIJA .
11M0uf*s)eA«^BgKLeO129
Tel. (708) 742-0265
Valandos pagal susitarimą

lUflkfM C. DSCKSn, DOS, P.C.
4847 W. 18$ t t , Oek Uast, *>
Pirmas apyl su Htftfieeatsin urvto
diplomu. liotu»»»rnssiiNsjr»y»<|a«»lsut
prieinamą kainą
absoliučiai punMuaaai.
(kalbeli angaskai) M .

Tada sausio 19 d., 2:30 vai. p.p.,
.Lituanica" susitiks su kiek
silpnesniais „Highlanders"
vyrais. Paskutinis sausio mėne
sio sekmadienis, dėl taip vadi
namo „Super bowl" (amerikietiikojo futbolo finalo) bus
laisvas.
Nuo iio sezono pradžios siek
tiek pakeistas rungtynių pobū
dis. Anksčiau buvo žaidžiami trys
kėlinukai po 12 minučių, o da
bar jau yra d u kėliniai po 2 0
minučių. Nors žaidimo laikas,
lyginant su lauko futbolu, yrą
neilgas, tačiau salėje visą laiką
vyksta įtampa ir permaininga
kova, nes aikštė nedidelė ir nei
žaidėjai, nei publika čia neturi
laiko nuobodžiauti.
E.Š.
,
A. SABONIO A S M E N I N I S
REKORDAS N B A LYGOJE
Arvydas Sabonis sausio 4 d.
pasiekė asmeninį rezultaty
vumo NBA lygoje rekordą — 33
taikai.
Portland „Trail Blazers" išvy
koje nugalėjo Dalias „Mavericks" rezultatu 110-104. Tai
buvo ketvirtoji Portlando
komandos pergalė i i eilės.
A. Sabonis pataikė 11 metimų
ii 18 (pataikymo procentas —
85) ir atkovojo 12 kamuolių.
Lietuvos krepšininkas buvo
rezultatyviausias abejose ko
mandose.
Ramiojo vandenyno pogrupyje
„Trail Blazers" yra trečias — 18
pergalių ir 15 pralaimėjimų.
O*. A. B. OLSVCCKAS
GYDYTOJAS W CHIRURGAS
SstClALYSĖ - AKIŲ UOOS
SSS W. St SL Te*. |7SSt eSS-SISI
valandos pagal susitarimą
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KARINIS ETIKETAS,
ETIKA IR ETOSAS

Danutė

Perdėta

Dr. ALGIRDAS KANAUKA
riuo noriu pasikalbėti. Arba —
esu karys, pasirengęs elgtis
kaip karys ir atlikti savo
pareigą. Taigi karinis etiketas
yra kario simbolinė profesionio
susipratimo ir sąmoningumo iš
raiška. Tai išraiška pagarbos ir
kitam kariui, net ir priešui.
Karinis etiketas įvairiose ka
riuomenėse yra panašus ir kar
tu skirtingas, nes pagrįstas
skiriasi etika ir etosu. Pana
šumas palengvina profesinių
santykių tarp skirtingų ka
riuomenių karių palaikymą Tai
tarsi signalai tarp laivų.
Karinis etiketas pradėjo vys
tytis Atėnų, Spartos, Romos ir
Bizantijos kariuomenėse. Vidur
amžiais riteriai prisidėjo prie
Karinis etiketas
tam tikro tarpusavio etiketo ir
Pirmiausia — apie etiketą. Tai elgesio su kitais asmenimis —
elgesio taisyklės, išorinė forma, moterimis, savo vasalais bei siumaniera, pagrįsta papročiais, zerenais, karaliais ir dva
įpročiais ar autoritetu. Dėl to sininkais — išvystymo. Riterių
etiketas yra skirtingas įvai „Tugend" (vok. taurumas) buvo
riuose kraštuose. Be visuo laikomas didžiausiu riterio dva
menėje priimto etiketo, dar yra siniu turtu. Dabartinio — labiau
specializuotas etiketas: rūmų standartizuoto-etiketo šaknys
etiketas, bažnytinis etiketas, glūdi 17-ajame šimtmetyje, kai
diplomatinis ir, žinoma, karinis Švedijos karalius Gustavas
etiketas. Etiketas primena Adolfas pradėjo kurti profesio
etikete, kaip ženklą, infor nalią kariuomenę. Prūsijos
muojantį apie prekę ir jos ga karalius Fridrichas taip pat
mintoją. Žinoma, etiketas ne prisidėjo, auklėdamas savo jun
prekė, bet informacija apie kerius kadetų mokyklose. Tos
žmogaus vidinę etiką, taip pat dvi įtakos lėmė visuotinės
etiką visuomenės, kuriai jis karines etikos ir etiketo supra
*
priklauso. Etiketas reprezen timą.
tuoja tam tikrą grupę ar luomą,
Pagrindinė karininko etiketo
išreikšdamas jo charakterį, išraiška yra kariška pagarba —
būdą, net pasaulėžiūrą. Be dešine ranka pridedama prie
vidinio įsitikinimo etiketas gali kariškos kepurės ar prie an
daryti tuščią įspūdį. Etiketas takio krašto. Tas momentas yra
nėra atsitiktinis dalykas, jis yra svarbus ir turi būti vykdomas
išmoktas, tačiau turi atspindėti pagal kariuomenės statutą.
požiūrį.
Pagarba įvairiose kariuomenėse
::: Pa.Yyzdžiui, kary s, duodamas ne vienoda. Lietuvos kariuo
pagarbą, simboliškai teigia — menėje pagarba reiškiama ki
sveikinu jus, sveikinu virsi taip negu amerikiečių, vokiečių,
įlinką, kolegą ar asmenį, su ku anglų.

Karinis etiketas — tai normos,
reguliuojančios karių tarpu
savio bendravimo ir viešos
laikysenos išraišką, jos formą ir
būda.
Karinė etika — tai dvasinis
etiketas, vidinė profesinė būklė,
reglamentuojanti kario galvo
seną, elgesį ir jo supratimą, kas
yra teisinga ir kas ne, kas yra
gera ir kas bloga, ir tuo remian
tis, profesine pasaulėžiūrą ir
sprendimus.
Karinis etosas: valstybinės,
tautines karinės dvasios pa-,
grindas, centrinė, suderinta su
bendruomenės, kurioj karys eg
zistuoja ir kuria jis laiko sava,
pasaulėžiūros kryptimi.

Lietuvos kariuomene įžengia į Vilnių 1939 m. spalio menes).
Jaunesnieji karininkai pirmieji atiduoda pagarbą, susitikę
ar prisistatę aukštesnio laipsnio
karininkui. Pagarba laikoma,
kol vyresnysis ją priima,
atiduodamas pagarbą, arba
linkteli galva, jei jis tuo momen
tu yra kitkuo užsiėmęs ar yra be
kepurės. Vyresnysis būtinai
turi pagarbą pripažinti ir kiek
galima greičiau. Labai neman
dagu ignoruoti pagarbą, į ją
neatsakyti. Neatsakymas tarsi
paneigia nerašytinį susitarimą
(vok. Kameradschaft) kuris turi
egzistuoti tarp karių ir ka
rininkų.
Laivuose taip pat yra tam
tikras ceremonialas, įžengiant į
laivą. Prašoma leidimo įžengti
ir, tik jį gavus, įeinama.
JAV kariuomenėje, kalbant
su aukštesnio rango karininku,
visuomet pradedama nuo jo
laipsnio, arba „Sir".J generolus
kreipiamasi „general". I aukš
tesnio laipsnio karininkus
nesikreipiama vardu, bet tik
laipsniu ir pavarde, bet ne
,,Sir " ir pavarde, nebent
kalbama su anglu, kuris turi
sero titulą. Tačiau aukštesnio
laipsnio karininkas
gali
žemesnį vadinti vardu. Tai pri-

Nuotr Rimanto Bagdono
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Pavaikštome bangų nulyginta
pakrante, gėrimės idiliškais
pajūrio vsisdais, alsuojame
grynu Neringos oru, tikėdamės,
kad jis toks išliks ir ateityje —
neužterštas užplūdusio sezono
metu mašinų srauto ir Švaros
nepripažįstančių turistų.
Sutinkame su krepšeliais pra
einančius grybautojus, bet į
vasaros galą Neringa stokojo
lietaus, o dabar oras jau atvėsęs,
tai ir krepšeliai daugiausia
apytuščiai. Dairomės grybų ir
mes. Iš mūsų labiausiai prityręs
grybautojas — dešimtmetis Via
dukas. Daug sykių jis yra čia
buvęs su tėveliu grybauti, kol
dar turėjo tėvelį, kai tas
grįždavo iš jūros. Viaduko
tėvelis buvo jurininkas. Labai
pasiilgdavo jo Viadukas ir nesi
traukdavo nuo jo, kai ilgesniam
laikui sugrįždavo. Bet vieną
sykį nebegrįžo, gsvo šeima

pranešimą, kad jie dingo jūroje
nuo laivo. Prisimena Viadukas,
kaip jis čia su tėveliu gry
baudavo ir liūdesys apgaubia jo
vaikišką veiduką. Tačiau keletą
baravykų jiedu su Giedre rado,
ir tai praskaidrino jo širdelės
skausmą. Vakarienei Angelė,
Viaduko mamytė, mus vaišino
gardžiu grybų patiekalu.
Likusioji kelionės dalis prabė
go, belankant ir besisvečiuojant
sn giminėmis. Tuo metu nebe už
kalnų jau buvo ir Seimo rinki
mai. Nenuostabu, kad ir pokal
biai dažnai nukrypdavo į poli
tiką. Daug įtampos sukėlę
Seimo rinkimai, šiandien jau
praeityje, žinome, kas ir kiek
laimėjo. Būnant Lietuvoje,
nekartą užklausdavo, ką Ame
rikos lietuviai mano apie rin
kimus Lietuvoje, ar daug bus
ten balsuojančių. Nelengva
klausiančiam išaiškinti, kad

imta ir dažnai mėgstama. Taip pagarbą vadams. Jei to nedaro,
yra JAV pajėgose. Žinau, kad jie gali už tai atsakyti teisme
Vokietijos ir Lietuvos ka Civiliai neturi tokių varžtų.
riuomenėse kreipiamasi žodžiu Tačiau karys tas amens laisves
„ponas" ir laipsniu — pone turi laikinai paaukoti, taip
pulkininke arba vokiškai Herr sakant, tėvynės labui. Dėl to
Oberst. Rusų ir lenkų ka karinė tarnyba iš esmės nėra
riuomenėse, manau, yra kažkas visiškai demokratiška, nors
panašaus.
pagrindinės žmogaus teisės turi
Apskritai yra tokia filosofija būti išlaikomos ir kariuome
—jei esi vyresnysis, tai laikykis nėje. Niekas, nei karininkai, nei
taip, tarsi savo laipsnio pats puskarininkiai, nei kariai
nepastebi ar neatmeni, o jei esi neturi teisės imtis nestatutinio
jaunesnysis, tai vyresniojo persekiojimo, prievartos, pa
laipsnio nepamirški. Taip niekinimo, fizinio ar kitokio
išlaikoma gera laikysenos pu smurtiško veiksmo prieš kitus
kariuomenės narius.
siausvyra.
Taigi, koks bebūtų etiketas,
JAV karinėse pajėgose karei
viai neatiduoda pagarbos puska jis atitinka valstybės ir tautos,
rininkiams. Išimtis daroma iš kurios kariai yra kilę. etiką
naujokų apmokymų metu.
Karių ir karininkų etiketo,
Uniforma visuomet turi būti kaip pagarbos, pasitempusios
korektiškai dėvima. Negalima laikysenos, kalbėjimo tono,
jos maišyti su civiliniais rūbais. pareigingumo, tobulo ginklo
JAV pajėgose ilgų ūsų ir valdymo, supratimas yra pana
barzdų turėti neleidžiama. La šus visose šalyse. Tai profe
bai žiūrima, kad uniforma neka sionalumo išraiška. Kiti karinio
botų, kad kelnes nebūtų per il etiketo elementai: žygiavimas,
gos, apdribusios. Visi metaliniai paradai, muzika, rikiuotė,
ženklai ir batai turi žibėti. Yra dainos.
beveik karinė paslaptis, kaip
Lietuvos kariuomenės etike
galima batus taip nuvalyti ir tas turi būti pagrįstas lietu
išžibinti, kad būtų beveik kaip viškomis vertybėmis.
veidrodis.
Karininkai turi būti karių va
Vokiečių kariuomenėje vėl pa dai, o ne kažkokie tironai ar
pročiai kitoki — mačiau ge baudžiauninkų užvaizdai.
nerolo adjutantą, pulkininką
Karininkai ir kareiviai turi
generolui į kavą grietinėlės ir laikytis Lietuvoje įprastų viešo
cukraus dedantį ir net išmai sios laikysenos ir elgesio normų,
šantį, ir neatrodė, kad tai vien net ir laisvalaikiu.
kartinis mandagumas. JAV
Karinė etika
pajėgose tokio grynai asmeniško
patarnavimo nebūtų, nebent
Karinė etika, jei palyginsim
atsitiktinai.
su etiketu, yra asmeninis,
Izraelio ir Šveicarijos pajėgose vidinis, dvasinis etiketas; tai
laikysena ir santykiai gan ne galvosena ir disciplina, susieta
formalūs. Laikysena laisvesnė, su vertybėmis; t.y. kas yra gera,
uniformos ne tokios puošnios. kas bloga, kas yra tarnybinė ar
Mat tose šalyse daug rezervis moralinė pareiga. Tai rinkinys
tų, kurie mėgsta truputį atsi moralinių, tradicinių, profesinių
palaiduoti, demonstruodami ir ideologinių vertybių; tai prin
savo civilinį, laisvą statusą. Čia cipai, pagal kuriuos gyvena
reikia pareikšti, kad kariai, bū kariai.
dami karinėje tarnyboje, iš
Žiūrint istoriškai, gana sunku
dalies atsisako tam tikrų teisių, nuosekliai išdėstyti karinės
kurias turi civiliai: jie negali etikos evoliuciją. Buvo tokia
dalyvauti politikoje, turi elgtis etika Atėnuose ir Spartoje,
pagal kariškos disciplinos reika Romoje ir Bizantijoje.
lavimus, klausyti ir rodyti,
(Bus daugiau)

nedaug dar tėra pas mus pasi daržą, tai ji ir lįs. Nuo jų pačių
rengusių dalyvauti rinkimuose. priklausys, ar viskąpalikstaip,
Vieni iš viso nėra suinteresuoti kaip yra, ar eis, balsuos ir ban
įsijungti į rinkiminį procesą dys surasti kandidatų, kurie nei
Lietuvoje: per daug painus ir il patys vogs, nei kitų nenaudėlių
gas kelias, kad išsirūpintų neprileis vogti. Vienoje šeimoje
Lietuvos piliečio pasą, o be jo — išvažiuojant prašė užrašyt ant
nepabalsuoti, paburnoti. pakal popieriaus už ką ir kokią partiją
tinti struktūras lengviau, negu balsuoti. Sako, dabar tiek par
praktiškai ką daryti, kitus paso tijų, tai, kai reikės balsuoti,
išgavimas vis dėlto privedė ir apsisuks ir galva. Klausinėjam
prie desperacijos. Senas pažįs žmonių provincijoje, ar lankėsi
tamas Čikagoje tvirtino, kad čia pas juos kandidatuojantys į
tikras sabotažas prieš išeivius, Seimą. Nieko dar nebuvę. Iki
nenori, kad mes rinkimuose da rinkimų buvo likusios tik trys
lyvautume, nes žino, už ką savaitės. Gal kas vėliau ir pasi
dauguma balsuos.
rodė. Didesniuosiuose miestuose
Iš vietinių buvo ir tokių, ku matėme išklijuotus Centro
riems, atrodė, žiniasklaidos jau sąjungos kandidatų Romualdo
Ozolo ir Egidijaus Bičkausko
buvo įkalta į galvą, kad visi, į
Seimą kandidatuojantys, vieno portretus. Kai kur bandyta juos
nuplėšyti, o Klaipėdoje mačiau
di. Su rinkimais niekas nepa
ant jų veidų uždažytus „haken
sikeis. Tai kam vargti ir sukti
galvą, geriau pabalsuoti už tuos kreuzus". Stambesniųjų kairio
pačius. Tie jau bent turtais šios krypties laikraščių veda
apsirūpinę, „nebelįs prie lovio". mieji tik gąsdino landsbergininPo ilgesnių pokalbių gal ir pa kų sugrįžimu: „Kas bus, jeigu
vykdavo kai kuriuos įtikinti, jie ateis į valdžią... Geresnę
atmintį turintys tautiečiai
kad, jeigu leisti kiaulei lįsti į

Mūsų gyvenamajame krašte
pats lengviausias būdas svar
biam politinių bei visuomeninių
sferų asmeniui pakliūti .,į
nemalonę" yra viešai pareikšti
kelis neigiamus žodžius kurios
rasinės ar etninės žmonių
grupės adresu. Prie to esame
pripratę, tik stebimės kai kurių
grupių sugebėjimu panaudoti
kiekvieną netikėtai išsprūdusi
žodį savo reikalams. Kai
neseniai panaši situacija susi
darė Lietuvoje, daugelį užsienio
lietuvių gerokai nustebino ir
papiktino
Ar prof. Zinkevičius „Vals
tiečių laikraščio" gruodžio 17 d
laidoje išspausdintame pasi
kalbėjime tikrai pasireiškė stip
riu antilenkiškumu, kaip jis
bematant buvo apkaltintas?
Kad jo pasisakymus apie rytų
Lietuvoje veikiančių mokyklų
prolenkišką veiklą aštriai re
agavo Lietuvos lenkų spauda,
radijas, organizacijos, yra su
prantama, bet ar ne perdėta
reakcija pasireiškė iš Lietuvos
vyriausybės, ypač Užsienio
reikalų ministro Algirdo Sau
dargo? Galima buvo visą reikalą
šalčiau spręsti. Ryškūs nesuta
rimai ir vieša kritika, iš
reiškiama vieno ministro kitam,
nelabai maloniai skamba, juo
labiau, kad ši vyriausybė dar
tokia nauja, galbūt „nesusigy
venusi", neišmokusi sklandžiai
tarpusavyje dirbti.
Antra vertus, atsakingas poli
tinęs ar visuomenines pareigas
užimantis žmogus tam tikra
prasme praranda teisę j asme
niškas pažiūras — kiekvienas jo
ištartas žodis ar atliktas
veiksmas, neatskiriamai sie
jamas su užimama vieta. Užuot
kalbėjęs ar veikęs savo vardu,
jis jau kalba ar veikia daug pla
tesniu mastu. Jeigu prof. Zin
kevičius, kaip kalbininkas, litu
anistas, mokslininkas ir kalbos
istorikas, prieš pusmetį galėjo
įvairiomis temomis (tad ir apie
šovinistines lenkų užmačias mo
kyklose, veikiančiose Lietuvos
teritorijoje) pasakyti savo
nuomonę „nevyniodamas jos į
vatą", tai prof. Zinkevičius, kaip
Švietimo ministras, jau turi
kruopščiau sverti savo žodžius,
kad jie, „žvirbliu išskridę, nesu
grįžtų jaučiu". Nėra abejonės,
kad opozicija.į ją įeina ir mažu
mų atstovai, kuri neseniai
įvykusiuose rinkimuose taip
negarbingai išstumta iš vyriau
sybės, tyko kiekvienos paran
kios progos ir stengsis ją panau
doti savo propagandai bei
gyventojų kiršinimui.

nesunkiai prisimena nešildo
mus butus, ant laužų, elektri
nių plytelių verdamą maistą.
Kas bus, jei laimėtų rinkimus
savoje šalyje apsvaigęs peliūkš
tis, susiruoš kaimynui katinui
snukio daužyti, o šis, neapsi
kentęs jo cypavimo ir mojavimo
letenėlėmis, nuspręs vėl visus
čiaupus ir sklendes užsukti?!"

Bindokiene

reakcija?
Juk niekas nedraudžia ir niekuomet nedraudė* jiems Lietu
voje steigti savas mokyklas.
leisti laikraščius, klausytis radi
jo laidų savo kalba, priklausyti
tautinėms organizacijoms ir
vystyti įvairią veiklą savo
etnines grupes ribose Tačiau
nelogiška prileisti, kad tautinių
mažumų Lietuvos Respublikos
teritorijoje nesaisto to krašto
įstatymai, taigi ir lietuvių
kalbos mokėjimo reikalingu
mas. Nejaugi visose įstaigose.
paslaugų institucijose, parduo
tuvėse ir viešajame valstybės
gyvenime reikės vartoti kelias
kalbas, kad būtų patenkintos
c9
tautinės mažumos?
Tą probietną jau keli metai megina įšspręsti ir Amerikos valdžia, bet
kol kas jokių konkretesnių iš
vadų nepadaryta. Tiesa, čia
pagrindinė dilema yra su ispa
niškai kalbančiaisiais, kuriu.
ypač didžiuosiuose miestuose ir
Meksikos pasienio valstijose y a
labai daug.

Kad Lietuvos valstybine
kalba yra lietuvių, jau seniai
nustatyta ir patvirtinta įsta
tymais. Kodėl turi būti daroma
išimtis lenkiškai, rusiškai ar
dar kita kalba kalbantiems?

Švietimo ministro Z. Zinke
vičiaus pareiškimus reikia tik
sveikinti. Atrodo, jis savo parei
gas supranta ir ruošiasi są
žiningai atlikti. Tiek Užsienio
reikalų ministras, tiek kiti
Lietuvos vyriausybės atstovai
neturėtų „iš kiekvienos adatos
priskaldyti vežimą" ir pernelvg
stipriai reaguoti į kiekvieną
protestą. Jų visuomet buvo ir vi
suomet bus. Kad žmonės gali
protestuoti ir pareikšti net
vyriausybei priešingą nuomone.
yra tikrasis demokratines san
tvarkos pažymys.
Lenkų ir lietuvių santykiu
įtampa atbanguoja iš senų
laikų. Būtų idealu, kad jau
nesnės kartos, kurios tiesiogiai
nebuvo Lenkijos padarytų nuo
skaudų pirmojo Lietu v'ošjnVpriklausomybės laikotarpio metu
'ir vėliau* liudininkės, stengtųsi
santykius tarp Varšuvos ir Vil
niaus statyti ant daug draugiš
kesnių pagrindų. Kas buvo —
praeitis (tiesa, skaudi ir ap
maudinga). Ir lenkai, ir lietuviai
per pastarąjį pusšimti metų
buvo bendro likimo draugai.
Šiandien šios dvi kaimyninės
valstybės gali daug viena kitai
padėti, tik bendradarbiaudamos
ir neleisdamos mažiems kups
teliams iškeroti į neperlipama?
kliūtis.
Užsienio reikalu ministras A
Saudargas šią savaitę pirmą
kartą oficialiai lankosi Lenki
joje. Jo pareiškimas, kad
Lietuva laikosi ir laikysis tarp
tautinių įsipareigojimų tautiniu
mažumų klausimais, yra labai
taiklus, bet būtų naudinga pri
minti ir Lenkijos vyriausybei
antrąją medalio pusę: tų jsipa
reigojimų lietuvių gyvenančių
Lenkijos teritorijoje atžvilgiu.
turi laikytis ir lenkai.

(„Diena" 9.17). Nieko nežada
nei Krikščionys demokratai. Šie
jau dabar ketina pakelti pajamų
mokesčius visiems, uždirban
tiems per 4,000 litų. Taip, iš ko
rinktis nėra. Sąrašuose tie
patys, kaip 1992 metais. Ne
daug naujų vardų. Lyg sąrašai
turėjo būti sudaryti iš kitų
kandidatų, negu partijos pasiūlė

1992 metais. O naujų pavardžių,
kas domėjosi, net ir pirmojo
dešimtuko sąrašuose, tikrai
buvo.
Po rinkimų įsitikinome, kad
joks baimės ar panikos kėlimas
nepadėjo. Tie, kurie atėjo
balsuoti, buvo apsisprendė už
ką ir kodėl balsuoja.
'Rus daugiau
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CAPE COD, MA

tautinio masto pianistės Mūzos
Rubackytes koncertas, o WellŠ E L P I A V A R G S T A N Č I U S fleete. netoli istorinio Provinc
.LIETUVOJE
tovvn, miesto bibliotekos rūmu
Cape Cod gyventoja Alė- Če- vienoje salių buvo atidaryta
reškienė asmeniška iniciatyva apylinkės narės — dailininkes
per pastaruosius trejus metus Eugenijos Rastonienės gobelenu
surinko daug vartotų drabužė paroda. Nelengva buvo apsi
lių bei pinigų, kuriais šelpia spręsti kur vykti, nes abu ren
Lietuvoje paramos reikalingus, g i n i a i prasidėjo tą p a č i 3
sergančius ir negaluojančius valandą. Nepaisant to, abie
juose buvo gausu lankytojų
vaikus.
Cape Cod muzikos konservą
Viešai dėkodama visiems
šiam tikslui aukojusiems, Alė torijos salėje Falmouthe buvo
Čereškiene suteikė kiek statis perpildyta klausytojais, atvyku
tikos apie šią savo veikla.. Čia šiais net i? Bostono. RhoH<
pateikiama jos surinktų pini Island ir kitų tolimesnių vie
ginių aukų sumos: 1994 m. ji su tovių. Lietuvių buvo daugiau
rinko 760 dol.; 1995 m. - 860 negu 60. Mūza Rubackvtė atiiki
dol. ir 1996 metais — 620 dol. pasigėrėtiną programą, virtuo
LB Cape Cod apylinkes valdy ziškai paskambindama Bacho,
ba dėkoja Alei Cereškienei už Beethoveno ir Liszto kūrinius
joe pastangas padėti Lietuvoje Pc koncerto valdybos pirmi
paramos reikalingiems vai ninkas Alfa Petrutis ir Regina
Petrutienė pianistei apylinkės
kams.
vardu įteikė rožių. Po koncerto
lietuviai turėjo progą susitikti
HAM R A D I J O
su M. Rubackyte ir su ja pasi
OPERATORIŲ VEIKLA
kalbėti. Malonu buvo patirti,
LB Cape Cod apylinkės valdy kad M. Rubackyte šiuo metu
ba didžiuojasi turėdama savo yra Lietuvių Bendruomenės Pa
. tarpe du trumpųjų bangų — ryžiaus apylinkės pirmininkė.
HAM radijo mėgėjus-operatoMūzos Rubackytės koncertą
rius: inž. Edvardą Šakalį iš globojo vietos konservatorija,
Plymouth, MA, ilgalaikį valdy- turinti arti 1,200 studentų. Kon1 bos narį ir Jurgį Laurinaitį iš servatorįjoB atstovė, pradėdama
. Hyannis miesto. Šie asmenys rečitalį, padėkojo ir Cape Cod
• beveik kasdien radijo bangomis LB apylinkės vaidybai, prisidė
palaiko ryšius su tokiais pat ra jusiai prie koncerto garsinimo.
dijo mėgėjais pasaulyje, ypač gy - Apie M. Rubackytės būsimą
venančiais Lietuvoje. Kai 1991 koncertą skelbė vietos spauda
m. sausio mėn. Vilniuje buvo bei radijas, paminėdami jos pa
; tankais puolamas televizijos siektus laimėjimus namie ir
bokštas ir jo įstaigos, Šaka lis užsienyje, primindami, kad
" tuoj gavo žinių iš įvykių vietos menininkė y r a iš Lietuvos.
Lietuvoje ir tuos įvykius sekė
Lapkričio 3 d. kitoje Cape Cod
per privatų pasikalbėjimą.
pusiasalio dalyje, maždaug 50
Tas pats Edvardas Šakalis, jo mylių atstume esančiame Wellsūnus dantų gydytojas Ričardas fleete buvo atidaryta dviejų
Šakalis ir keli kiti sporto en audėjų gobelenų paroda. Po dvy
tuziastai pernai vasarą suruošė lika savo darbų čia buvo išstametini golfo turnyrą, kurio čiusios Eugenija Rastonienė ir
pelną paskyrė Lietuvai. Buvo vietos mokytoja — dailininkė
gauta 2,700 dol. Šie pinigai per Cathy Joyce. Paroda vyko visą
duoti vaikų Lietuvoje globos lapkričio mėnesį.
organizacijai. Pernai iš golfo
Eug. Rastoniene-Baužins
turnyro gautais pinigais buvo kaitė, gimusi Lietuvoje, pokario
nupirkta insulino vaikams, metais JAV-se baigė meno
kovojantiems su tuberkulioze. mokslus. Kurį laiką moky
Prie golfo renginių finansiškai tojavo. Susidomėjusi gobelenų
prisideda ir apylinkės valdyba. audimu, tą meno sritį puoselėja
DU R E I K Š M I N G I
RENGINIAI
Besiruošiant Padėkos dienos
šventei. Cape Code tuo pačiu
metu vyko du reikšmingi ren
gimai, sudominę ir vietos ame
rikiečius
Lapkričio 3 d Falmouth, MA,
vyko viešnios iš Paryžiaus tarp

ir dabar.
Savo darbų parodas turėjo
Bostone, New Yorke, St. Petersburge, Čikagoje ir kt. Gruodžio
1 d. Rastonionė jau buvo Bos
tone, kur Lietuvių Piliečių
klubo p-italpo>*> tšstat*5 =;avo
gobelenus, tuo metu ten vyku
sioje Lietuviu Tautodaile.- ir
stituto Bostono skyriaus kuitū-

bJ^^JkujJi*^.
Dsil Eugenu* Rastonienė prie savo kūriniu Jos gobelenų paroda Cape Code,
MA, sudaryt* 1996 m. lapkričio 3 d. vyko visa mėnesį Wellfleete bibliotekom
rūmuoae.
Nuotr. 3 . Š a t i e n ė s

ELEKTROS
tVEMMAl—PATAISYMAI
Turtu Chicagoa miesto kvidirria.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-7TB-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOSHJO, NAMU, SVBKAT0S,
IR GYVYBĖS DRAUOMAS.
Agentas Frank Zapofcs v Off. Mgr.
Auksė S Kana kalba katuvdfcai
FRANK ZAPOUS
3208Vj W*st 98th Street
TsL (70S) 4244864
(312)51-—84
' • p. l~<t-\ I.B [ivlinkes vnikli v-bos narė Irepa Jansoniene.7^> ta gimtadieni švęsdama, buvo
•,i;'i--i)".h savo šeimos ir visuomenes. IS k. sunūs Julius H i ' k v s . duktė. Nijolė L a p i e n ė ,
sukaktuvininke Irena Jansoniene ir sūnus Donatai BaSkys.

rasėje popietėje Popietę ruošė
Saulė Šatiene iš Rhode Island ir
kitos meno puoselėtojos.
Žymus Čikagos foto meni
ninkas Algimantas Kezys 1994
m yra išleidęs meniškai paruoš^
tą 370 psl. anglų kalba knygą
„Lithuanian Artists in North
America", kurioje yra žinių ir
apie Eugeniją Rastonienę, iš
spausdinti ir penki jos gobelenų
pavyzdžiai.

AsP

RE/MAX
REALTOR8
(773)586-8999
(708) 425-7181

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Orsrtss ir •attrtngss
' MLS kornpiultriųir F*X
• Nuosavybių kainsvtnas
• Parkams Ir parduodama
»Apsmunka ir žarna

V A L O M E
KILIMUS, BALDUS

—

IR G R I N D I S

ĮWĮ998|

' JUS S. rvJesal ML
O U 1 AfrikatAva,

j. BUBNYS

773-737-51 i t

DANUTtMHYEK
284-1900
H E L P VVANTED
MEDŽIO APDIRBIMUI
Reikalingas patyrę* profesionalas
spalvų maišyme, (vairuose dubųrų
medžio darbi) užbaigimuose.
Darbovietė taures vakare
priemiestyje. Geram darbininkui
gera alga, puiki proga dirbti
sėkmingoje bendrovėje.
Anglų kaba reikalinga.
Skarnbipti:

SVEIKINOM
IRENĄ J A N S O N I E N E
Hyannis miesto puošniame
„Taros" viešbutyje gruodžio 11
d. šeimos ir bičiulių tarpe 75-tą
gimtadienį šventė LB Cape Cod
apylinkės veikėja, ilgametė
valdybos iždininke Irena Jan
soniene. Svečius sukvietė ir
vaišes suruošė jos sūnus Julius
Baškys.
Nors Irena Jansoniene gimusi
Kalėdų metu, rengėjai, pato
gumo dėlei, vaišes suruošė kiek
anksčiau. Dalyvavo daugiau 30
svečių, jų tarpe sukaktuvi
ninkės dukra Nijolė Lapsienė ir
sūnūs — Julius ir Donatas
Baškiai.
Sukaktuvinį pokylį labai šil
tais žodžiais pradėjo sūnus
Julius, pasveikindamas savo
motiną, sulaukusią gražaus
amžiaus. Sunas iškėlė motinos
pasišventimą šeimai, ypač tuo
metu, kai staiga mirus jų tėvui,
jaunos šeimos likimas krito a n t
motinos Irenos pečių. Juliaus žo
džiais, vaikai neužmiršo ir vi
suomet atsimins jos didelį
rūpestingumą ir meilę, kuriuos
jie susilaukė iš savo motinos.
Tie keli sūnaus padėkos žo
džiai — sakiniai priminė daly
viams, ką reiškia darni lietu
viška padėka, nepasimetusi net
sunkiausių bandymų valan
dose. Visi dalyviai sukaktu
vininkei Irenai sugiedojo tra
dicinį ..Ilgiausių, sveikiausių
•r.etu" linkėjimą.
Po pietų LB apylinkės valdy
bos pirmininkas Alfonsas Petru
tis pasveikino J a n s o n i e n e
gimtadienio proga, k a r t u
padėkodamas jai už nepails
tamą sąžiningą iždininkės
pareigų atlikimą. Bostono apy
gardos p;-m. Česlovas Mickūnas
sveikinimo žodyje prisiminė jau
nystes dienas, kai jis nepri
klausomoje Lietuvoje susipaži
no su Irena: po to nelemtose
knro pabėgėlių dienose pokario
Vokietijoje, ir pagaliau išvydo ją
Amerikoje - Bostone. Savo
sveikinimą Mickūnas patvirtino
peikdamas Irenai raudoną rožę.
Patogumo dėlei LB apylinkės
v-ba savo s v e i k i n i m u s ir
linkėjimus Irenai Jansonienei
išreiškė anksčiau ryte, pasiųs
dama sukaktuvininkei į namus
gražią poinsetiją — tradicinę
Kalėdų meto Amerikoje, gėlę.
Visi šioje šventėje daly
vavusieji buvo dėkingi Juliui
Baškiui už suteikimą progos
dalyvauti jų šeimos šventėje,
viešai pasveikinti ir padėkoti
kilnią lietuviškos Šeimos
motiną ir veiklią visuomenės
narę „Ilgiausių metų!"

J K S CONSTRUCTION
„Shingte" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,

P

GREIT
PARDUODA

847-593-7749
Po koncerto, 1996 m lapkričio 3 d vykusio r a!m< u*h, MA, konservatorijos
salėje, su pianiste Mūra Ruhack< t fc:;lb:isi I.P *' • (»• f'odo apylinkes pirm.
Alfonsas Petrutis.

GREITA/

B.

lt«,l-4«.aa.
„TurJor" sSaaue ..rancti"; 4 isjsn, 2
vonios. Važiuot SMo 3L M Cust*w~W M I 2 M L M WatfnojT.

FORRENT

IE&KO D A R B O

DarMtua, •ąiliiliiaąa, nerū
kantis vyras su pafirtim natrangU
DAŽO, deda PLYT1LJ18, VALO
butus, rūsius. Puikios rskomandacijos. Ta*. (773) 488-4878.

V

Jai noras parauot m pMrJ namus,
lOwl|Mijii.Jip»>

su apsadymu ir baldais
BrkjMon Pk. apyl.
Kraipos: tst.773-184-7888

VYDŪNO FONDO LEIDINJAI

įHV^\SCERTIF/^

NEPRIKLAUSOMOS UETUVOSISTORUA. Morito praf. J. Jakš
to paskutinis vaikiai gus 1918-1940 m. LJetuvos polonį ūkinį, akonomioį gyvenimą, kurį asorius pats pssgyvanb. 888 pat, gsuilai
iliustruota Knyga nuotraukomis ir žsmslapiaas, gražiai kata, tinkama
dovana kiekvienam, 11§.
LIETUVOS BEI UETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, atoriko
naujus faktus Uetuvoe atorijoje, rjarasadarnas Jaugus* suklastotus
ir daugėto kartotus lekJnrua.Kiefc^^
sk^knygrjjeraso^ugjdom^skarllneu
šiai iliustruota. 819.
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. ž»nomo itnnoorsflkj.
rašytojo A. Merkelio įdomiai parašytas veikalas apia XIX amžiaus
Lietuvos gyvenime, ir svarbiausią|j) laito ietuvybes darbuotoją Dr.
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dkMiu demeski iki
paskutinio puslapio. Muštruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416
psl.. $ 1 9 .
dingą kalba, lengvai skartoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. S k a r r ^ m i s ^ knygą r*itikeisirr» ^
krantą, tai prisiminti pade* gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga
skirta jaunimui, bet tinka visiems. 79 psl., 84.
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE,
paruoš* A. Dundzrla. 98 psl žinomo verkėjo ttgyvanirnai nacių
okupacijos metu. už kuriuos valiau buvo neteisingai kartinamas ir
persekiojamas. Įdomios ieustraerjos. 8 4 .
LIETUVA. Dr J. šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje.
rūpesčiu paruoetas spalvotas, iliustracinis žamtlaprs. tokio dar
netureįorne per visą raprllrjauanrnybss gyvenimą Tinka papuošti
savo gyvenamus namus, rastines, dovanoti savo draugams. 31 x
31 CB9ą apimties, spausdintas Raiką spaustuvsa Romok* sm toaV
dinio popieriaus. I i i .
PASTABA: visas seses VysMus Psaaa takanius gsama gauti
diewaS«orJ«AUOASrarJalrrljrj^at*aužsa^
Minoia vafcstljos gyventoja prideda 8.7SH aeMtaygos kainos. Taip
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavtmo

apmokėjimui.
Viskas dides ir kils
tuo pačiu kursu.
Greitai
kylantis

Greitai Kylantis Cer
tifikatas — puikus
bodas pinigams pa
daugini. Idealus kur
sas. FDIC apsauga,
garantuotas 13 mėn. sau
gumas, padės jūsų pinigams kil
ti, kaip ant mielių. Prie Greitai
Kylančio Certifikato galite bet
kada pridėti bet kokią sumą

urruvot wmmaMmomrwš*

Certifikatas — ideahis
receptas pakelt JOsų
pinigus, kaip ant mielių. Jei norite
atidaryti šį terminuota, indėlį (Big
Douph CV» atvykite pas mus arba
paskambinkite nemokamu
tel 1-M8-SFB-SAVF.

Laioak) lodyjs Tomas Ran*s8da, Ph.O. tajot „Autoctus

a\aa %ja^M^p* ^a^u^MMk.tai^k^ ^aiaiat
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Kaina su psrs1un8mu JAV - 8S8J8
PA minraaas tyviaiajal dsr artAaaa TsJsttjaa
Oo 8.78* ($1.78).
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kai jam būtų moralinis atpildas,
paskatinimas ir toliau paremti
mūsų reikalus. Jei kam būtų
sunku rašyti anglų kalba, tai
čia duodu trumpą pavyzdį:
Dear Mr. Safire:
I am very grateful to you for
your leading article printed in
the New York Times December
17 issue, in which you strongly
supported the inclusion of the
Baltic States in NATO.
Sincerely (parašas ir adresas)
Kazys B a r i m a s
Ormond Beach, FL

LAIŠKAI
- AR LIETUVOJE REIKIA
LIETUVIU KALBOS?
R e d a k c i j o s p a s t a b a . Šį
laišką KAV LB Švietimo tary
bos pirmininkė Regina Kučienė,
su visos savo tarybos pritarimu,
sausio 5 d. nusiuntė Lietuvos
Respublikos Švietimo ministrui
prof. dr. Zigmui Zinkevičiui, d<:l
kurio komentarų, išspausdintų
„Valstiečių laikraštyje" 1996 m.
gruodžio 17 d., apie lenkų, gyve
nančių Lietuvos teritorijoje,
nenorą savo mokyklose mokyti
lietuvių kalbą (kuri pagal įsta
tymus yra valstybinė kalba) kilo
daug triukšmo, ypač i kontro
versiją įsijungiant Užsienio
reikalų ministrui Algirdui Sau
dargui. Manome, kad jo turinys
bus įdomus mūsų skaitytojams:
Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministrui
dr. prof. Zigmui Zinkevičiui
Didžiai gerbiamas Ministre,
JAV LB Švietimo taryba reiš
kia Jums pagarbą ir dėkingumą
už drąsų tiesos pasisakymą del
valstybinės kalbos vartojimo
Lietuvos mokyklose.
Amerikoje gyvenantiems lie
tuviams niekuomet neiškyla
klausimas kurią kalbą reikia
vartoti gyvenamame krašte,
tačiau, norėdami išlikti artimi
savo tėvų gimtajam kraštui,
esame įsteigę ir, be valstybinės
paramos, išlaikome lituanis
tines mokyklas. Šiuo atveju
nekyla konflikto tarp valstybes
ir etninių telkinių siekių. Lietu
voje gyvenančios mažumos gali
pasirinkti panašų kelią.
Jūsų viešas pasisakymas
užstojant ir ginant lietuvių
kalbos vartojimą mokyklose,
aiškiai parodo, kad suprantate
savo užimamų pareigų rim
tumą. Mes buvome giliai su
drumsti sužinoję, kad aštuntoje
vyriausybėje yra atsakingų
pareigūnų, kurie abejoja valsty
binės kalbos svarba.
Iki šiol buvo akivaizdus tau
tinės sąmonės stygius Lietuvos
mokyklose. Mokyklos pareiga
yra paruošti jaunimą, kuris bū
tų ne vien išsimokslinęs, bet ir
pilnai tautiškai mąstantis žmo
gus. JAV-se mūsų svarbiausias
uždavinys yra kreipiamas į as
mens pilnavertiškumą.
Gerbiamasis Ministre, mūsų
širdys ir mintys yra visuomet su
Jūsų siekiais įgyvendinti kas
nebuvo padaryta netolimoje
praeityje.
Tegul Dievas lydi ir padeda
Jūsų kilniame darbe.
Su gilia pagarba
Regina Kučienė
JAV LB Švietimo tarybos
pirmininkė

Liuda ir Vytautas Ormanai švente K; įledas prie arabiškos ,,eglutes"
jau ilgesnį laika gyvena ir dirba SHU< h Arabijoje

SOVIETSKAS AR TILŽĖ?
Skaitėme „Drauge", kad Lie
tuvos ir Kaliningrado srities
gyventojams tarp Panemunės ir
Sovietsko panaikinti sienos
pervažiavimo mokesčiai („Lie
tuviams nereikės mokėti mo
kesčių kertant Rusijos sieną",
1996.12.24, p. 1). Gera žinia, bet
kur yra tas Sovietskas? Nagi tai
Tilžė! Lietuvos spauda turbūt ir
Tolminkiemį jau Čistyje Prudy
vadina. Ar mums privalu tai
sekti? Karaliaučiaus krašto
lietuviai, kalbėdami lietuviškai
visas to krašto vietoves nuo
sekliai vadina senais lietuviš
kais vardais, o kai kalba rusiš
kai — sovietų pramanytais ru
siškais. Taigi kalbant ar rašant
lietuviškai — Karaliaučius, Til
žė, Ragainė, Įsrutis. Gumbinė,
o rusiškai — Kaliningrad, Sovietsk. Nieman, Cerniachovsk.
Gusev. Atrodo jog tai geriausias
sprendimas, nes juk vietovar
džiai yra kalbos žodyno dalis,
tad turėtų būt verčiami iš vie
nos kalbos į kitą kaip ir ben
driniai žodžiai. Vokiškai tuos
pačius miestus tektų vadinti jų
senais vokiškais ar suvokietin-

tais vardais — Koenigsberg, Til
sit, Ragnit, Insterburg. (Jum
binnen.
Lietuvoj kai kas už sienos
likusių ar kitų kraštų vietovių
vardus būtinai nori rašyti ir tar
ti oficialia to krašto kalba. Bet
nuoseklumo neišlaikoma. Nete
ko matyti, kad kas nors lietuviš
kame tekste Gardiną pavadin
tų Grodnu ar Horadnia, Liepoją
Liepaja, Daugpilį Daugavpilsu,
Varšuvą Varšava. Tad gal ge
riau visus tuos miestus, upes ir
ežerus, kurie turi senus lietuviš
kus vardus ir toliau jais va
dinti.
Algimantas Gureckas
Windsor, CT
Pastaba. Nors mums ir labai
skaudu ar nemalonu, bet šiuo
metu oficialiai tie miestai yra
taip vadinamii'žiniose, žemėla
piuose, dokumentuose. Ateityje
stengsimės kažkaip rasti „auk
so vidurį". Red.
TEKS „GRIEŽTI DANTIMIS"
Leonidas Ragas, pasiklydęs
tarp grojimo ir skambinimo
(„Draugas", Nr. 249), rašo:
„Mano, nemuziko. ausiai geriau
derinasi tokie išsireiškimai: gro
ti armonika, smuiku, arba net
griežti dantimis, o pianinu:
skambinti".
L. Ragą tenka patikinti, jog
visais muzikos instrumentais,
neišskiriant ir fortepijono, —
grojama. Angliškai — play, vo
kiškai — Spielen, ir t.t.). Žino
ma, nenusikalsi, sakydamas:
pianinu skambino, smuiku
smuikavo, „dantimis griežė".
Todėl L. Ragui, kaip kad jis
prisipažino, nemuziko ausiai,
gal geriau ir pritiks klausyti
muzikos „griežiant dantimis".
Petras Palys
Richmond Hill, N Y

-jie

patikėti, kad a m e r i k i e t i s
žurnalistas taip stipriai siūlytų,
tiesiog reikalautų, Baltijos vals
tybes priimti j NATO pirmoj
eilėj. Pacituosiu šio straipsnio
viena ištrauką kur pabrėžiama
Baltijos valstybių, ypač Lietu
vos svarba: „Enlargement
mušt include the Baltic nations.
That's where modern Communist imperialism began, in a deal
betvveen Hitler and Stalin, and
it is where the Evil Empire
began t o come apart, a s Lithuania's Vytautas Lands
bergis (re-elected recently) insisted o n the independence".
(Mano pabraukta).
Toks straipsnis didžiojoj spau
doj yra didelė retenybė (nenupirktum už jokius pinigus). Todėl
raginu visus lietuvius parašyti
bent trumpus padėkos laiškelius
šiam mielam ir labai įtakingam
mūsų draugui, juo labiau, kad
straipsnio gale (lyg sugestija)
yra duotas jo pristatymas ir ad
resas: „William Safire iš a Pulitzer Prize — vrinning columnist
for the New York Times. Readers may write to him: c/o News
Service/Syndication, 130 Fifth
Ave., Ninth Floor, New York,
N.Y. 10011. Tokie padėkos laiš

MAŽAS SENAS MIESTELIS

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. sausio mėn. 10 d.

Mūsų gimtieji Stačiūnai yra
rajono pakraštyje. Juose gyvena
apie 480 gyventojų. Kaime yra
bažnyčia, mokykla, parduotuvė
kultūros namai, medicinos
punktas, biblioteka. Biblio
tekoje skaito 125 stačiūniečiai
(suaugę ir vaikai). Turime be
veik 7000 egz. knygų. Didele jų
dalis nebeatitinka laiko dvasios,
todėl nebeskaitomos, dulka len
tynose, daugelis jų išimta iš fon
do. Beveik visiškai neturime lie
tuvių išeivių kūrinių, išskyrus
vieną kitą egzempliorių dabartį
niu metu išleistų. O skaitytojai
domisi krašto istorija, pageidau
ja B. Brazdžionio, Kviklio, Ku
dirkos, Vaičiulaičio, Inčiūros ir
kitų rašytoją kūrinių.

A.tA.
ONA PAUKŠTIENĖ
ANNA PAUKŠTA
Juozaitytė
Gyveno Chicagoje.
Po ilgos, sunkios ligos mirė mūsų brangi Motinėlė, Močiu
tė, Promočiutė, Sesutė ir Teta 1997 m. sausio 9 d., 6 vai. ryto,
sulaukusi 91 metų.
Gimė Westville, IL
Nuliūdę liko: dukra kazimieriete seselė Jayne Frances;
sūnus: Raymond, Fred, marti Mary, anūkai: Christine, Danny
ir Jennifer; Alfonsas, marti Elisa, gyv. Floridoje, anūkai: dr.
Roger Perry, žmona Suzanne, gyv. Virginia; proanūkai:
William ir Christopher, anūkė Rita Perry Bennett ir vyras
John; proanūkai: Katherine ir Alexandra, gyv. New Jersey;
sesuo Maria Rudienė su vyru Antanu ir jų vaikai: Antanas,
Jr., Markus, Margarita Krupa su vyru Jonu, Rožytė Jurjonienė su vyru Edmundu ir jų šeimos. Taip pat mirusios
svainės Salomėjos sūnus kun. Antanas Puchenski, dukra
Mary Wolter su šeima; daug dukterėčių ir sūnėnų.
Velionė buvo žmona a.a. Jono, mirusio 1971 m., motina
Jono, Jr., mirusio 1975 m., ir Liucijos, mirusios 1929 m. Velio
nė buvo sesuo a.a. Jono, mirusio 1966 m., Juozo, mirusio 1995
m., Martyno, mirusio 1955 m. ir Katriutės, mirusios 1918 m.
A.a. Ona buvo rėmėja: Šv. Kazimiero Seserų, Šv. Pran
ciškaus Seserų ir Tėvų Marijonų. Ji taip pat priklausė ALRK
Susivienijimui ir BALF'ui.
Velionė pašarvota penktadieni, sausio 10 d. nuo 2 iki 9
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 11 d. Iš laidojimo namų
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

GATVINĖS ŽURNALISTIKOS
PAVYZDYS
Mums gerai žinomas lietuvis
žurnalistas P. Žumbakis plačiai
bendradarbiauja ir Lietuvos
spaudoje. Netenka abejoti, kad
jo išsamūs ir gerai paruošti
1998 metais Stačiūnai švęs
straipsniai patraukia ir mūsų
330 metų jubiliejų. Tai progai
krašto skaitytojų dėmesį.
Tad mus gerokai nustebino ir norime parašyti kaimo istoriją:
papiktino P. Žumbakio straips surinkti vietinių gyventojų atsi
nis „Lietuvos aide", Nr. 245. minimus, nuotraukas, kitokią
Jau pačia šio straipsnio antraš medžiagą, kurioje atsispindėtų
te jis skaitytojams skelbia: buvę svarbesni kaimo įvykiai,
„Peliukas Mikis garbingesnis šventės.
už didžiuosius (JAV) politikus".
Gal ir Jungtinėse Amerikos
O ypač įžeidžiančiai ir užgauliai Valstijose atsirastų mūsų kraš
jis atsiliepia apie mūsų prezi tiečių, gimsių, augusių Stačiū
dentą B. Clinton.
nuose, galinčių kuo nors prisi
Nėra jokia paslaptis, kad tiek dėti prie kaimo istorijos su
užsienio, tiek vidaus B. Clinton darymo.
vykdoma politika ir JAV spau
1998 metais kartu su kultūros
doje yra dažnai skirtingai ver
namais,
mokykla suruošime
tinama, o rinkiminiame įkarš
kaimo
šventę,
skirtą šiam
tyje buvo dažnai iškeliami Clin
jubiliejui.
Gal
į
ją
norėtų
atvykti
ton asmeninio gyvenimo šešė
ir mūsų kraštiečiai, jų artimie
liai.
Tačiau vis dėlto, nebojant visų ji? Mums būtų labai malonu ir
šių šiurkščių ir dažnai netei džiugu! Apie tikslią šventės da
singų užsipuldinėjimų, B. Clin tą praneštume vėliau asmeniš
ton net du kartus buvo išrinktas kai.
JAV prezidentu. Paskutiniuo
Būsime labai dėkingi, jeigu
sius rinkimus jis didele balsų mus išgirsite.
dauguma laimėjo ir prieš vieną
Angelė Zaveckienė,
žymiausių Amerikos politikų,
Stačiūnų bibliotekos vedėja.
ilgametį Senato vadovą Bob
Dole.
LAUKSIME
Tad nejauku skaityti, kai už
sienio lietuviams žinomas žur
Malonu buvo gauti laišką su
nalistas, teisininkas ir JAV pi
lietis, Lietuvos skaitytojams tokiu mielu pasiūlymu — atsiųs
skelbia: „Peliukas Mikis pasi ti knygų.
elgė kaip laisvę suprantantis
Trakiškio biblioteka, įsikū
žmogus, mūsų prezidentas — rusi 6 km nuo Panevėžio. Mes
kaip vienas kvailelių — Goo- esame tarp Pajuostės aerodromo
fie's".
ir Taruškų geležinkelio (siauro
Šitoks demokratiškai tautos jo) stotelės. Bibliotekos aptar
išrinkto prezidento niekinimas naujamas mikrorajonas, apie
ir dar kitos valstybės spaudoje 1,000 gyventojų — yra pradinė
užgauna ne tik patį prezidentą, mokykla ir devynmetė. Fondas
bet ir visus šio krašto žmones — nedidelis ir skurdokas. Būtume
balsuotojus ir tuo pačiu žemina dėkingi, jei sulauktume kraš
užsienio lietuvių vardą.
tiečių paramos. O norėtųsi
Tokio pobūdžio straipsnis, kad fondą papildyti senųjų, prieškair parašytas žinomo mūsų žur rinų leidinių tomais, enciklope
nalisto, yra niekas kitas kaip dijomis, albumais. Jei yra gali
tik „gatvinės žurnalistikos" mybių — lauksime.
apgailėtinas pavyzdys.
D a n u t ė Kirsnienė
Jonas Daugėla
Trakiškio bibliotekos vedėja
Ormond Beach, FL

Nuliūdę: vaikai, anūkai, proanūkai, sesuo ir kun.
Puchenski.
Laidotuvių direkt. Oonald A. Petkus ' Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

Mūsų jaunystės draugai

A.tA.
ALGIRDUI ŠIMUKONIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai
GRAŽINAI ir sūnui ALIUKUI.
Irena Veleckytė ir Evaldas

Brangiai Mamytei

A.tA.
ADELEI PODERIENEI
mirus, kun. ALFONSUI BABONUI, mūsų dvasios va
dui ir direktorių tarybos nariui, gilią užuojautą
reiškiame ir kartu liūdime.
ALRK Federacijos jaunimo
stovyklos
„Dainava" direktorių taryba

PADĖKA
A.tA.
MILDA POVILAITIENĖ
MAŠIOTAITĖ

DON-T SfEND IT A l i SAVE SOME AT

MUTUAL ? « & W SAVINGS

-Ss-v.

Mūsų mylima Milda iškeliavo Amžinybėn 1996 m gruodžio 16 d.
Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse, dėkojame
už šiltus žodžius, gėles, maldas ir rūpesti Milda sunkios ligos
metu.
Dėkojame Pal. J. Matulaičio misijos kapelionui, kun
Algirdui Paliokui. SJ. palydėjusiam Velionę į Amžino Poilsio
vietą, už Jos aprūpinimą Sakramentais, seselei Stasei už
komunijos atvežimą, misijos chorui ir solistei Praurimei Ra
gienei už giesmes.
Milda rūpinosi našlaičiais Lietuvoje ir prašė, norinčius
aukoti, paaukoti ..Saulutei" arba ..Vaiku vilčiai" Jos noras
išsipildė, ir buvo surinkta 5.000 dol Ačiū
Jūsų nuoširdumas ir rūpestis palen>rvino mūsų liūdesį, ne
tektį Žmonos. Motinos ir Močiutes.
Dėkojame.
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NETIKĖTA PAGALBA
LIETUVAI, SIEKIANT NATO

75 metus aptarnauja lietuvius

Šiuo metu Amerikos spauda ir
užsienio politiką įtaigojančios
organizacijos, kaip Council on
Foreign Relations, yra prie
šingos NATO plėtimui, o apie
Baltijos valstybių priėmimą
nenori ir kalbėti, nes bijo užrūs
tinti Rusiją.
Bet visai netikėtai, lyg didele
dovana iš dangaus, gruodžio 17
d. „New York Times" dienraš
tyje pasirodė jų nuolatinio b^nd
radarbio William Safire veda
masis: „Open membership in
NATO". Perskaičiau šį straips
nį kelis kartus, nes buvo sunku

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHT0N PARK

2567 W E S T 69th S T R E E T

4040 ARCHER A V E N U E

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

Šeima

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
JUOZAS KAPAČINSKAS

(1-312)254-4470

Penkerių metų mirties sukakti minint, šv Mišios bus
aukojamos Tėvų Marijonų koplyčioje. 6336 S Kilbourn Ave ,
Chicago. š.m. sausio 14 d., antradienį. 7 vai ryto.
Kviečiame artimuosius mielą velioni prisiminti
Aukščiausiojo valia tegul teikia jam ramybe

8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

ESEE

Veleckis

IBM MUM

l£N0ER

L

Žmona Marija, sūnus su seimą ir visi giminės.

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. sausio mėn. 10 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Ir darbininkės, ir dainininkės... J ū r a Bakaitienė (iš kairės;, Bronė Nainienė
ir Vanda Aleknienė PLC rengtoje muzikos ir dainos popietėje sausio 5 d.
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

„ D R A U G U I " REIKALINGI
TARNAUTOJAI
„ D r a u g o " administratorius
praneša,
kad
reikalingi
tarnautojai:
1. p a t y r ę s , dirbantis prižiūrė
tojas ( w o r k i n g s u p e r v i s o r )
spaustuvėje. T u r i būti susipaži
nęs su d a r b ų paskirstymu ir
planavimu. Atsakingas už dar
bininkų paskirstymą darbams,
darbų k a i n o s ataskaita, darbo
kokybę, darbo atlikimą, kaip
suplanuota, ir žaliavų supir
kimą. T u r i t u r ė t i „supervisor"
patyrimą Amerikos industrinėje
aplinkoje. B ū t i n a gerai mokėti
anglų kalbą. Patirtis spaus
tuvėje b ū t ų pliusas, bet nebi
jantys pasimokyti irgi priimtini.
2. Reikia pagalbininko (ar
pagalbininkės) administracijoje,
koordinuoti
ir
prižiūrėti
rastinės darbus. Pageidaujama,
kad t u r ė t ų patirtį, dirbant su
kompiuteriais ir bendrą buhal
terijos supratimą. N e t u r i n t y s
patirties, bet norintys išmokti,
taip p a t tiktų. Turi sugebėti
atlikti darbus savarankiškai, be
d i d e s n ė s priežiūros. B ū t i n a
gerai mokėti anglų kalbą. Dar
bas įvairus ir pilnas galimybių.
Abi darbo vietos y r a nuola
tinės ir labai tinkamos net pen
sininkui, k u r i a m nusibodo nuo
bodžiauti, taip pat ieškančiam
ilgalaikes pozicijos lietuviškoj
aplinkoj. Norintieji daugiau in
formacijų, skambinkite „Drau
go'" administratoriui Ignui Bud
riui (7739 585-9500.
Lipniūno-Stulginskio
moksleivių ateitininkų kuo
pos s u s i r i n k i m a s penktadienį,
sausio 17 d , 7 va!, vak vyks pas
V i k t u t ė S u š i n s k a i t ę , 13140
Moorficid Ct.. Lemont, IL. Tel.
630 257 7114. Kviečiami visi
nuo Jvto iki 12-to skyrių moks
leiviai Prašoma atsivežti savo
mėgiamiausia muzikos kurini
daina, melodiją, simfoniją ar
kt • Visi laukiami.

Prof. d r . J o n a s R a č k a u s 
kas,
Amerikos
Lietuvių
Tarybos pirmininkas sausio 11
d. bus Washington. DC, ir daly
vaus Joint Baltic American Na
tional Committee direktorių
tarybos posėdyje, kur su estų ir
latvių centrinių organizacijų
pirmininkais ir JBANC štabo
nariais tarsis JAV baltiečių
veiklos suderinimo klausimais.
Kaip anksčiau skelbta „Drau
ge", JBANC kovo 7-9 d. Washingtone šaukia jau antrą tarp
tautinę ekspertų ir suinteresuo
tos visuomenės konferenciją
t e m a „Baltic Security and U.S.
Policy in the Region". Prof. J.
Račkauskas yra JBANC iždi
ninkas. Jungtiniame JAV bal
tiečių komitete, kuris išlaiko
įstaigą sostinėj ir propaguoja
bendrus interesus Amerikos
valdžios sferose ir žiniasklaidoje, su ALTu bendradarbiauja
Estonian Association National
Council ir American Latvian
Association.

PAS CICERO LIETUVIUS
SVEČIAVOSI MIESTO
PREZIDENTĖ
Vietos lietuviams pageidau
jant. Mindaugo Baukaus pa
stangomis, buvo suruoštas susi
tikimas su Cicero miesto pre
zidente Betty Loren-Maltese,
sekmadieni, sausio 5 d., šven
čiant Trijų Karalių šventę. Pre
zidente dalyvavo lietuvių pa
maldose 11 vai. r., Šv Antano
bažnyčioje. Ji šioje parapijoje
buvo pakrikštyta ir pradėjo
mokytis parapijinėje mokykloje.
Rašydama spaudoje, yra pami
nėjusi, kad katalikiška mokykla
teikia moralinių vertybių supra
timą. Jos tėvas — antros kartos
lietuvis Laurinaitis, pavardę
pakeitęs j Loren. Tą pavardę
prezidentė naudoja ir dabar.
Visą laiką gyvena Cicero, IL, 17
metų dirbo miesto tarnyboje,
atlikdama įvairias pareigas.
Prieš ketvertą metų išrinkta į
aukščiausią miesto valdybos
vietą — prezidentės pareigoms.
Jos rankose Cicero miestas
bematant pradėjo atsigauti ir
prašviesėti. Apgriuvę ir apleis
ti pastatai atsinaujino. Netur
tingiems teikiamos žemų palū
kanų paskolos, o vyresnio
amžiaus bei nepajėgiems gyven
tojams miestas parūpina dar
bininkus, dažus ir kitą medžia
gą, kurią nemokamai duoda vie
tos prekybininkai. Pradėti
rūpestingai taisytf išsidėveję
gatvių grindiniai, apvalytos
užpakalinių kiemų gatvelės,
priešakinės gatvės tvarkingai
šluojamos. Sužaliavo prie jų pie
velės, pagal miesto potvarkį.
gražiai prižiūrimos. Atsinaujino
ir miesto valdybos pastatas, iš
vidaus ir lauko dabar teikia orų
įspūdį. Imtasi griežtų priemonių
apsivalyti nuo naktinio gaivalo,
į p r a t u s i o siausti g a t v ė s e .
Nusikaltėlių pavardės ir jų
adresai skelbiami miesto valdy
bos biuletenyje. Taip pat prie
ryškesnių prezidentės nuopelnų
priklauso Cicero miesto at
palaidavimas nuo Čikagos „ZIP
code", išgaunant iš pašto valdy
bos atskirą pašto numerį —
60804.

Lietuvių Teniso klubo
„round robin" varžybos šeš
tadienį, vasario 1 d., 7 vai. vak.
vyks Oakbrook Raąuet Club.
Dėl informacijų ir registracijos
kreiptis į Paulių Ragą (708)
531-9522 arba Joną Variakojį,
(847) 549-8849. Susitikimai
Po pamaldų, prezidentė Betty
numatomi ir kovo 1 d. bei balan Loren-Maltese, M. Baukaus
džio 5 d.
lydima, atvyko į sekmadieninę
sueigą. Buvo pakviestas ir suei
Brighton Parko Lietuvių goj dalyvavo klebonas kun. Jim
n a m ų savininkų draugijos me Kastigar. Su prezidente atvyko
tinis susirinkimas s.m. sausio ir policijos viršininkas kpt.
12 d., sekmadienį, 11 v.r. Nek. Steve Žalas, vandens depar
Prasidėjimo parapyos mokyklos tamento vadovas Joe Virruso ir
salėje. Po susirinkimo — vaišės jo reikalų vedėja Nola, bei pre
ir pabendravimas. Visi nariai zidentės sekretorė Patricia.
prašomi dalyvauti. Bus renka Svečius pasitiko ir pasveikino
dr. Petras Kisielius. Su jais
mas nario mokestis
d a l y v i u s supažindino M.
Vaje! S a u s i o 9 d. paskuti Baukus. Jis apibūdino pre
niame dienraščio puslapyje po zidentę, kaip tikrą lietuvių
n u o t r a u k a a t s i r a d o klaida. draugę, pakvietė pasidalinti
Vietoj sol. Praurimės Ragienės savo dabartine patirtimi ir
— sol Praurimė Regiene. Atsi rūpesčiais. Prezidentė, pa
prašome!
sveikinusi sueigos dalyvius

Pasą ai n. liftu v 114 c».ntrf talkininkauja ir vyresnieji, ir jaunimas, nes lietuviams svarbu iftlnikyti
..savo" namus Iš kaires Paule Stasiulyte, Viktorija SuSinskaite. Rūta Susinskiene ir Auryte
Susinskaite
Nuotr Vytauto Jasinevičiaus

„Laba diena", toliau kalbėjo
angliškai ir paaiškino, jog
n a m u o s e l i e t u v i š k a i buvo
kalbama tik iki tėvelio mirties.
Todėl dr. P. Kisielius pakvietė
Aldoną Z a i l s k a i t ę pabūti
vertėja, kuri, tiksliai susu
muodama, prezidentės pagrin
dines mintis perteikė lietu
viškai.
Pirmiausiai prezidentė panei
gė viešai jai p a r e i k š t u s
apkaltinimus ir paaiškino kai
k u r i ų pareigūnų sąmokslą
perimti respublikonų partijos
bei miesto valdžią į savo rankas.
Buvo pastebėtas vienų pareigū
nų netinkamas pareigų atliki
mas saugumo veikloje, antrų —
finansiniuose reikaluose. Užtat
jie buvo pašalinti. Susidariusios
padėties teisiniam išaiškinimui,
y r a pakvietusi a t i t i n k a m ą
nešališką asmenį. Paklausus,
kodėl dabar atsirado antra
respublikonų partija, prezidentė
atsakė, kad yra tik viena teisėta
respublikonų partija, kuriai ji
vadovauja nuo 1994 m. Iš pa
reigų atleistieji ir iš partijos
pašalintieji sudarė savo grupę,
kad galėtų suklaidinti žmones
rinkimuose. \ klausimą, kaip
buvo pasiekti pagerinimai ir
didesnis saugumas mieste, pre
zidentė paaiškino, kad ji padi
dino policijos pagalbinių dar
buotojų skaičių ir įvedė
griežtesne darbo tvarką. Kalbė
dama namų tvarkymo reikalu,
pažymėjo, kad kurį laiką dirbo
„Cicero Housing Authority"
departamente ir žinojo namų
pagerinimui galimus paleng
vinimus, kurie dabar yra pritai
komi.
Toliau ji priminė, kad, per
ėmusi prezidentės pareigas,
rado ne tik piniginius netiks
lumus, bet ir įsiskolinimą.
Dabar skolos nebėra, miestas
atgavo finansinį patikimumą.
Prezidentės išsamūs paaiški
nimai ir atsakymai į klausimus
buvo palydėti gausiais plojimais.
Atsiminimui iš prezidentės
visi gavo po dovanėlę ir sueigos
metu vaišinosi jos atvežtais gar
dumynais.
M. Baukus ir dr. P. Kisielius
nuoširdžiai padėkojo prezidentei
Betty Loren-Maltese už atsi
lankymą, atvežtas vaišes, dova
nėles ir ypač už draugišką infor
muojantį pokalbį. Daugelis pre
zidentę asmeniškai sveikino ir
drauge fotografavosi. Viešnia
neskubėjo išeiti ir šnekučiavosi
su paskirais sueigos dalyviais.
Buvo labai malonu susitikti ir
pasižmonėti su lietuvių kilmės
Cicero miesto vyriausiąja va
dove.
B r o n ė Motušienė
T R I J Ų KARALIŲ ŠVENTĖ
Sekmadienio rytas. Patinka
man vaikų šv. Mišios- Pa
laiminto J. Matulaičio kop
lyčioje 9 vai. ryte ir ten
važiuoju. Automobilių virtine,
pasipuošusi lietuviškais ženk
lais. Koplyčia bruzda. Tėveliai
su vaikučiais renkasi. Choras
gretimoje klasėje repetuoja. Ir
štai, visiems susėdus, ateina
mūsų vaiku choras vadovau
jamas D Polikaičio. Rimtai, kai
kurie net ir susirūpinę, sustoja
šalia a l t o r i a u s . Prasideda
pamaldos. Mišių skaitinius
skaito jauna mergaite, tada
kun. A Paliokas, SJ, perskaitęs
F.vangeliją kviečia visus vaikus
prie a l t o r i a u s susėsti ir
pasikalbėti Bėga vaikučiai.
maži vesdami už rankų dar
mažesnius, sesutes ir broliukus.
Kapelionas pasakoja, klausia,
vaikučiai atsakinėja. Taip kaip
namie... O mes, gražaus am
žiaus sulaukę, klausomės ir
džiaugiamės, kad auga nauja
karta lietuvių, kurie puoselėja
katalikiškas, lietuviškas tra
dicijas
V a i k a i , mamyčių
padedami, neša aukas, ber
mukai su pintinėlėmis renka

Cicero miesto prezidentės susitikimas su lietuviais Šv Antano parapijos salėje
sausio 5 d. Iš kaires: Mindaugas Baukus, supažindinęs susitikimo dalyvius
su lietuvių kilmės Betty Loren Maltese. Cicero prezidente B Loren-Maltese
ir kiti Cicero pareigūnai bei svečiai.

aukas Eucharistinei maldai
vaikučiai susirenka vėl prie
altoriaus, o po to, rankutėmis
l a i k y d a m i e s i , k a l b a Tėve
mūsų...
Šv. Mišioms baigiantis, tie,
kurie dar nepriima Komunijos,
eina pasiimti pašventinto pyra
go. Paskutinė giesmė ir visi eina
linksmi iš koplyčios, su Vieš
pačiu pabendravę.
Kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį būna vaikų Mišios —
tokios mielos, šiltos ir prasmin
gos mūsų telkiniui. Pagarba
vaikučių tėveliams ir sene
liams, o mums šventė.
B. K r o n i e n e
VAIZDAJUOSTĖ „KUR
BĖGA Š E Š U P Ė "
Jaunimo centras, norėdamas
suteikti galimybę platesnei
lietuvių visuomenei pamatyti
vaizdajuostes iš L i e t u v o s
gyvenimo bei supažindinti su
įvykiais Lietuvoje, pradėjo
daryti susirinkimus kavinėje
tuojau po 10 vai. šv. Mišių.
Anksčiau buvo daromos vaka
ronės penktadienių vakarais,
kas sudarydavo sunkumų, ypač
vyresnio amžiaus lankytojams.
Darant dienos metu, pasie
kiami du tikslai: išklausomos
šv. Mišios ir suteikiama gali
mybė a t v y k t i
autobusais
neturintiems kitų susisiekimo
priemonių.
Gruodžio 29 dieną buvo pa
kviestas Aleksandras Plėnys,
visuomenei gerai ž i n o m a s
vaizdajuosčių ir meniškų ves
tuvinių nuotraukų filmavimo
specialistas, parodyti vaizda
juostę „Kur bėga Šešupė". Ši
vaizdajuostė buvo sukurta dar
1989 metais.kai Lietuva dar
buvo Rusijos okupuota.
Įdomu yra tai, kad ši vaiz
dajuostė 1991 metais, Velykų iš
vakarėse buvo rodoma per West
Coast Cable Co. kabelių linijas
esančias Kalifornijoje, Arizonoje
ir Havajuose.
Vaizdajuostę matė tūkstan
čiai žmonių, o daug tūkstančių
mačiusių užpylė Baltuosius
rūmus laiškais, tuo metu pre
zidentą G. Busk. reikalaudami
suteikti Lietuvai nepriklau
somybės pripažinimą.
Žiūrint šią
vaizdajuostę,
matėme Lietuvą tokią, kokią
mes palikome. Ji priminė žiū
rovams gražiausias dienas,
praleistas tėvynėje. Ne veltui
daugelio s k r u o s t u s
vilgė
džiaugsmo ir liūdesio ašaros.
Būtų idealu, kad ši vaizda
juostė dalimis būtų rodoma litu
anistinių mokyklų mokiniams.
Jie pamatytų tikrą Lietuvos
grožį, s u ž a d i n d a m a meilę
senelių gimtajam kraštui ir gal
p a s k a t i n t ų meilę l i e t u v i ų
kalbai, istorijai bei viskam, kas
lietuviška.
Jaunimo centro tvarkytoja
Skirmantė Miglinienė, dėkojo
Aleksui Pieniui už vaizdajuos
tės parodymą. Ji pastebėjo, kad
vaizdajuostę „Kur bėga Šešupė"
galima įsigyti pas Pienius. Ačiū
ir Jaunimo centro vadovybei už
įvedimą kultūrinių suėjimų

sekmadienių vidurdienį.
Reikia pasidžiaugti, kad jau
buvo rodoma pora vaizdajuosčių
apie vergų stovyklas Kazachsta
ne, kur tūkstančiai mūsų tau
tiečių mirė badu, nuo ligų ir
kankinimų. Čia buvo parodytos
suruoštos ekspedicijos parvežti
mirusių tautiečių kaulus. Taip
pat matėme Lietuvoje susuktą
filmą apie garsųjį Lietuvos
partizaną — Daumantą.
Lankytojams tariame ačiū,
kviečiame dažniau aplankyti ir
padėti plėtoti kultūrinį darbą.
A. P a u ž u o l i s
Cepelinai, o gal ir didžkuku
liai! PLB valdyba vasario 9 d. 12
vai., visus vaišins skaniais pie
tumis Pasaulio lietuvių centre.
Lemonte. Pelnas skiriamas
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimo ir Jaunimo kongreso
išlaidoms sumažinti. Kviečia
visus atsilankyti, pabendrauti ir
prisidėti prie svarbaus darbo.

BALFo Cicero skyriaus me
tinis susirinkimas vyks sausio
26 d., sekmadienį, 11 vai. ryte,
Šv. Antano parapijos bažnyčioje
už gyvus ir mirusius BALFo
Cicero skyriaus aukotojus. Po
pamaldų, apie 12 vai., parapijos
salėje vyks susirinkimas. Nariai
ir visi Cicero bei apylinkių lietu
viai, pritariantys labdaros dar
bui, kviečiami gausiai dalyvauti
pamaldose ir susirinkime.
Lietuvių karių veteranų są
jungos „Ramovė" Čikagos sky
riaus metinis susirinkimas
įvyks sausic 19 d., sekmadienį,
12 va 1 .. Jaunimo centro patal
pose Susirinkimo metu bus
perskaityti centro valdybos
žiniaraščiai, valdybos parei
gūnų ir kontrolės komisijos
pranešimai, aptariama skyriaus
veikla. Laisvės kovų muziejaus
ir kiti reikalai. Kviečiame visus
skyriaus narius susirinkime
dalyvauti.

Skelbimai
x Amerikos Lietuvių radijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. p e r
WCEV 14.50 AM. Tel. 312847-4903, adresas: 4459 S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
x Marija Ročkuvienė, Chicago, I L. atsiuntė S150 našlai
tei Jogilei iš Šakių paremti.
Dėkojame! „ L i e t u v o s N a š 
laičių g l o b o s " k o m i t e t a s ,
2711 W. 71 St., Chicago, IL
60629.
(sk>
x Gailė ir Steve O m o r i ir
Rimas ir Angie Damijonaičiai.
Kalėdų proga kaip do\ anų savo
tėvams Damijonaičiams, pa
aukojo $150 Lietuvos naš
laičiams. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių g l o b o s " komi
tetas.
lak)
x TRASSPAK
praneša:
..Pirmasis periodinis leidinys
pasirodęs 1904 metais ipo spau
dos draudimo* buvo Peterburge
išleistas Lietuviu laikraštis' —
tai l i t e r a t ū r o s , mokslo ir
politikos iliustruotas savait
rastis. Lietuvoje 1832-1982 m
ėjusių periodinių leidiniu buvo
galima suskaičiuoti iki 3.289
vienetų, iš jų 2.500 atskirais
pavadinimais" Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos i
Lietuva. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St..
Chicago, IL 60629. tel. 773838-1050.
'sk'
x R i c h a r d a s ir
Sofija
Kunstmanai. Dyer IND. pama
tę Draugo dienraštyje Lietuvos
našlaičių nuotraukas, jungiasi
į našlaičių globėjų eiles; at
siuntė $150 - vieno našlaičio
metinį globos mokestį. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas.
(sk)

x Dėmesio, dėmesio F S S
Čikagos s k y r i a u s filisteriai!
FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks sausio 10 d. 7:30 v.v.
PLC, Lemonte. Sueigos metu
įvyks ASS vadijos pareigų per
davimas. Taip pat bus cepelinų
vakarienė. Rezervacijoms skam
binti fil. R. Kaveckaitei, tel.
708-499-0687 iki sausio 7 d.
Laukiame gausaus dalyvavįmo.
(sk)
x Dr. A n t a n a s ir p o n i a
A l d o n a L i p s k i a i paaukojo
$300 Lithuanian Mercy Lifi
Nuoširdžiai dėkojame už gausią
auką. Taip pat Lithuanian Mer
cy Lift nuoširdžiai dėkoja B. A.
Witt už $300 auka. Jūsų auka
padės išgydyti tuberkulioze
serganti vaikutį.
(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i r k i m e ir p a r d a v i m e
lums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da. A l b i n a s K u r k u l i s , tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai. A n d r i u s Kurkulis,
tel. 312-360-5531 ir P a u l i u s
Kurkulis. 312-360-5627, dirbą
su O p p e n h e i m e r & Co.. Inc.
Ohicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103
<sk)
x D ė m e s i o ! Sekmadienį,
sausio 12 d. po šv. Mišių Tėvų
Jėzuitu koplyčioje, visus malo
niai kviečiame 11:30 vai. ryto
i Jaunimo centro kavinę, kur
įvyks Lietuvos Laisvės gynėjų
dienos (Sausio 13-tosios) mi
nėjimas. Programoje: video fil
mas ..Baltic Requiem" ir auten
tišku nuotraukų iš Sausio
13-tosios įvykių Vilniuje paroda.
Jaunimo centras
ARAS ROOF1NG
Dengiame ir t a i s ė m
vis . r'A"i s t o n u s
Tel / 0 8 ?r,7 r\rih
Skambinti po b v /

