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Prezidentūra mano, kad
Seimas vengia
bendradarbiavimo
Vilnius, sausio 15 d. (BNS) Prezidentūra įtaria naują Seimo
daugumą tyčia vengiant bend
radarbiavimo svarstant Seimo
priimtus,bet prezidento nepasi
rašytus Valdininkų bei Darbo
sutarties įstatymus.
Prezidento patarėja sociali
niais reikalais Salomėja Girijotienė sakė, kad jai buvo aiš
kiai leista suprasti, jog ji yra
nepageidaujama dviejų Seimo
komitetų posėdžiuose, kuriuose
buvo svarstomi prezidento sus
tabdyti Seimo įstatymai.
Prezidentas nepasirašė pernai
metų pabaigoje Seimo papildyto
Valdininkų įstatymo bei Dar
bo sutarties įstatymo, motyvuo
damas tuo, kad Seimo spren
dimas atleisti darbuotojus, re
miantis atestavimo rezultatais,
nepagrįstai suvaržo jų teises.
Praėjusią savaite Seimas sutiko
svarstyti prezidento pastabas.
Prezidento pastabas Seime
pristačiusi S. Girijotienė įsi
tikinusi, jog ją privalėjo pa
kviesti į šių komitetų posėdžius.
Abu jie įvyko pirmadienį vaka
re. „Tačiau aš tik atsitiktinai
sužinojau, kada komitetai svars
tys prezidento pastabas. Nuėjau
paklausti Socialinių reikalų ko
miteto pirmininkės Birutės
Visokavičienės (TS), ar galiu
dalyvauti posėdyje, o ji atsakė
manės nekvietusi ir leido su
prasti, jog esu ten nepageidau
jama", sakė prezidento patarėja.
Ji pažymėjo, kad ir teisės ko
miteto posėdžio surengimas tuo
pat metu, kaip ir socialinių
reikalų komiteto, liudija norą

sutrukdyti dalyvauti preziden
tūros atstovams.
S.Girijotienė tvirtino esan
ti tikra, kad tai buvo kon
servatorių frakcijos spren
dimas — nekviesti jos į komitetų
posėdžius. „Komitetai, aišku,
nutarė atmesti prezidento pa
stabas, o dalyvaujant prezi
dentūros atstovams komitetų
nariai galėjo balsuoti ir kitaip",
mano A. Brazausko patarėja.
Ji sakė apie šį „incidentą" in
formavusi prezidentą, ir jis ža
dėjęs pakalbėti apie tai su
konservatorių frakcijos Seime
vadovais, kurie atmetė S. Girijotienės kaltinimus.
B. Visokavičienė teigė, jog
nebūtina buvo kviesti preziden
tūros atstovus, „nes čia ir taip
viskas buvo aišku". Anot jos,
prezidentūros argumentai dėl
šių įstatymų jaune kartą girdėti
Seimo posėdžiuose, be to jie yra
išdėstyti raštu.
Prisiminusi buvusį pokalbį
su S. Girijotienė dėl pastarosios
dalyvavimo komiteto posėdyje,
B. Visokavičienė sakė tada „pa
simetusi dėl užsipuolimo" ir pa
sakiusi, kad prezidento patarė
jai „iš tiesų nebūtina atvykti".
Teisės komiteto pirmininkas
Stasys Stačiokas „visiškai ne
logiškais" pavadino S. Girįjotienės kaltinimus „politiniais
žaidimais". „Mes sprendžiame
vadovaudamiesi tiktai teisiniais
motyvais, o ne ambicijomis",
pažymėjo jis, pabrėždamas, kad
komiteto posėdis buvo atviras ir
jame galėjo dalyvauti „kas tik
tai nori".

Krikščionys demokratai
pritars ir konservatoriams,
ir prezidentui
Vilnius, sausio 15 d. (BNS) - susikalbėti". „Diskusija taip pat
Seimo krikščionių demokratų yra susikalbėjimo forma", sakė
frakcija pritaria prezidento J. Beinortas.
Algirdo Brazausko Seimui pa
Balsuodami dėl Valdininkų
siūlytam Darbo sutarties įstatymo, krikščionys demokra
įstatymo pataisų sustabdymui, tai ketina palaikyti Seimo, o ne
tačiau nemano, kad prezidentas prezidento puse. Anot J. Beinor
teisus, grąžindamas svarstyti to, teisinga yra įvesti neriboto
Valdininkų įstatymo pataisas. atestavimo sąlygą valdinin
Spaudos konferencijoje trečia kams. „Jiė yra išlaikomi mo
dienį krikščionis demokratas kesčių mokėtojų, todėl ir rei
Julius Beinortas pažymėjo, kad kalavimai jiems turi būti padi
minėtos pataisos Seime buvo dinti", sakė krikdemas.
priimtos vien konservatorių
Jis pažymėjo, kad krikščio
frakcijos balsais, o „didžioji
nims demokratams nebus nuro
frakcija ir šį kartą ketina laiky
dyta balsuoti vienaip ar kitaip,
tis savo nuomonės ir atmesti
tačiau dauguma iš 16 frakcijos
prezidento pastabas". Jis pa
narių ketina vienu atveju pa
brėžė, kad koalicijos bendra
remti prezidento, kitu — Seimo
darbių nuomonių skirtumai ne
sprendimą.
reiškia, kad jie „nesugeba

Lietuva dar nepasiruošusi
vykdyti NATO reikalavimų
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) Lietuvos civilinės saugos vado
vas mano, jog Lietuva dar nėra
iki galo pasiruošusi vykdyti
NATO ypatingų situacijų komi
teto reikalavimų, kaip pagrin
dine kliūtį nurodydamas įstaty
mų trūkumus.
Krašto apsaugos ministerijos
Civilinės saugos departamento
direktorius Gediminas Pulokas
sausio 10 d. kartu su kariniu
atstovu prie NATO ir gynybos
atašė Belgijos karalystėje ko
mandoru Eugenijum Nazd^kiu
dalyvavo NATO vyresniojo civi
linio ypatingu situacijų ko
miteto (SCEPC) posėdyje Briu
selyje.
Posėdyje buvo aptartas civili
nis pasirengimas ypatingom* situacijoms 1997-1998 metams,
kurio pagrindinis reikalavimas

sahms-bendradarbėms — turėti
tokius įstatymus, kurie leistų
ne tik gauti nemokamą paramą
iš NATO šalių-narių, bet ir,
reikalui esant, ją suteikti ar
timiausiems kaimynams.
„Iš dalies esame pasirengė
įvykdyti daugelį NATO reika
lavimų, tačiau labai trūksta
tvirtos įstatyminės bazės", sakė
G. Pulokas. Jis taip pat informa
vo, jog sausio pabaigoje į Lie
tuvą atvyks JT humanitarinės
pagalbos departamento specia
listai, kurie įvertins Lietuvos
galimybes pasiruošti potvy
niams.
Pasak jo, Klaipėdos apskrities
civilinės saugos skyrius jau
yra parengęs programą potvyninn's likviduoti. Si programa,
įvertinta užsienio specialistų,
bus pateikta vyriausybei.
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Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS IXTERFAX. ITAR-TASS.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas. JAV preziden
tas Bill Clinton pareigas palie
kantį gynybos sekretorių Williaro Perry antradienį apdova
nojo valstybės aukščiausiu civi
liniu apdovanojimu — Preziden
tiniu laisvės medaliu, kuris
buvo įteiktas už bešališkumą,
atvirumą ir bendradarbiavimą.
I W. Perry vietą prezidentas
pasiūlė buvusį JAV senatorių iš
Maino William Cohen. Jeigu jo
kandidatūrą patvirtins Senatas,
W. Cohen bus vienintelis respublikonas vyriausybėje.
Maskva. Kad Rusijos Dūma
galėtų pradėti svarstyti prezi
Erez, aausio 15 d. (VOA BNS). Izraelio premjeras Benjamin Netanyahu ir Palestinos preziden
dento įgaliojimų pirmalaikį nu
tas Yaaaer Arafat antradieni pnemė istorinį susitarimą dėl Izraelio kariuomenės išvedimo ii
traukimą dėl prastos sveikatos,
Hebrono, o iki 1998 m. vidurio — iš Vakarų kranto kaimų Ceremonijoje dalyvavęs JAV tar
turi būti priimtas specialus
pininkas Denni Ross susitarimą pavadino keliu Į ateitį Remianti? Baltųjų Rūmų pranešimu,
įstatymas, nes Konstitucijoje
trečiadieni JAV prezidentas Bill Clinton, kalbėdamas telefonu, išreiškė viltį netrukus pamatyti
susitarimą pasirašiusiųjų šalių vadovus ir aptarti tolesnius žingsnius. JAV dabar daugiausia
nenumatyta aiški prezidento
dėmesio skirs pasitikėjimo tarp salių atstatymui.
nušalinimo procedūra. Vien Dū
Nuoir.: B. Netanyahu, D. Ross ir Y. Arafat po susitarimo pasirašymo.
mos nutarimas negali išspręsti
šio klausimo, teigia teisininkai,
Drauge G. Vagnorius pripaži atlikę tokio dokumento projekto
no, kad estai moka sukurti ge patikrinimą.
resnį savo šalies įvaizdį ir Esti
P r a h a . Rusijos
Dūmos
joje gyventojų perkamoji galia
„Jabloko" frakcijos vadovas
didesnė negu Lietuvoje.
„Pagal kitus rodiklius visos Grigorij Javlinskij spaudos
Ryga, sausio 15 d. (BNS) — lygiškai būtų vykdomi pasira
Lietuvos ministras pirmininkas šyti susitarimai Žinoma, reikia Baltijos šalys eina lygia greta", konferencijoje Prahoje pareiškė,
Gediminas Vagnorius (TS) skep pagal galimybe geriau koor pažymi Lietuvos ministras pir kad jis nelaiko NATO keliančiu
grėsme (Rusijai), tačiau sąjun
tiškai vertina Baltijos šalių dinuoti mokesčių politiką, nors mininkas.
gos plėtimas į rytus gali padary
galimybes sukurti bendrą rin iki įstojimo į ES, vargu, ar
ti žalos Rusijos demokratijai,
pavyks pasiekti pažangos šioje
ka,
* Generalinės p r o k u r a 
Interviu, kurį trečiadienį iš srityje", sakė Lietuvos premje tūros Specialiųjų tyrimų pro nes tai sustiprintų Rusijos ka
rinį-pramoninį kompleksą ir ati
spausdino Latvijos laikraštis ras.
kuroras trečiadienį jau 5 kartą
Kalbėdamas apie Baltijos ša apklausė 89-erių metų Alek trauktų dėmesį nuo, pasak jo,
„Diena", G. Vagnorius sakė:
„Vargu, ar mes suspėsime ką lių raida, G. Vagnorius pareiškė sandrą Lileikį, įtariamą nusi realesnių pavojų Europos sau
nors padaryti iki Baltijos vals įsitikinimą, kad visų trijų vals kaltimais n pasaulinio karo me gumui, būtent — terorizmo, buv.
tybių priėmimo į Europos Są tybių išsivystyafco lygis beveik tais. Pernai birželį jis sugrįžo Sovietai Sąjungos cheminių, bio
jungą". „Dabar nieko nebelie vienodas. „Yra sritis, kur Lie tėvynėn netekės JAV pilietybės loginių ir branduolinių medžia
ka, kaip visą dėmesį sutelkti tuva pirmauja nuo pat pradžių. už praeities nuslėpimą. A. gų kontrolės, o taip pat ekolo
tam, kad būtų pasalintos pre Tai — privatizavimas", sakė Lileikis jau baigiamas apklausti ginių problemų.
kyboje esamos kliūtys ir besą premjeras.
kaip liudininkas ir dar po 2-3
Minskas. Bankininkai ir eko

Baltijos šalių rinka
artimiausiu metu nebus
sukurta

apklausų bus galima spręsti, ar
pateikti jam kaitinimus civilių
gyventojų persekiojimu per
II pasaulinį karą. Aleksandras
Lileikis savo kalte kategoriškai
neigia. JAV Teisingumo depar
dūros. „Jis dar pernelyg ne tamento Specialiųjų tyrimų sky
seniai vadovauja teisėsaugai, ir rius ir įvairios žydų organizaci
reikia jam suteikti galimybe jos be išlygų kaltina A. Lileikį
pasitaisyti", toje pat spaudos žydų persekiojimu, kai vadova
konferencijoje sakė socialde vo naciams pavaldžiai saugumo
mokratų frakcijos narys Arvy policijai Vilniaus apskrityje.
das Akstinavičius.
* Seimo konservatorių frak
A. SaRalas pažymėjo, kad ne
cijos
nares paragino Seimo val
pasitikėjimas ministru galioja
dybą
atsisakyti siųsti delegaciją
tik jį pareiškus daugiau kaip
į
konferenciją
Indįjoje, motyvuo
pusei Seimo narių. „Tačiau da
damos
tai
per
didelėmis išlaido
bartinė Seimo dauguma kol kas
mis
parlamento
biudžetui. Daly
nepripažįsta savo ministro klai
vavimas
Tarpparlamentinės
Są
dų — konservatoriai perėmė
jungos
ruošiamoje
konferencijo
LDDP tradicija aklai ginti savo
kadrus", sakė socialdemokratų je „Vyrų ir moterų partnerystės
politikoje link" Seimo biudžetui
vadovas.
kainuotų apie 13,600 litų.
•
* Lietuvos susisiekimo mi
nisterijos kolegija sausio 14 d.
svarstė .Lietuvos geležinkelių"
privatizavimo planą, numatantį
privatizuoti iki 30 proc. šios
specialios paskirties akcinės
sadoriaus patarėju, Vilniuje
bendroves kapitalo, siekiančio
buvo pasiūlytos, jo nuomone,
1.2 mlrd. litų, pranešė minis
per žemos pareigos. Dviejų
terijos pareigūnas.
instancijų teismai yra patvir
* Nuo stogo nukritęs varvek
tinę, kad URM privalo pinigais
kompensuoti A. Medalinskui lis antradienį Vilniuje, Gedi
pelningą tarnybą ambasadoje. mino prospekte, sužalojo Euro
Tačiau URM neketina nuleisti pos rekonstrukcijos ir plėtros
rankų ir toliau gina teise savo banko darbuotoją, 31-erių metų
nuožiūra skirti ir atšaukti am Japonijos piliete Ishii Rika, kuri
Vilniuje lankosi tarnybos reika
basadų darbuotojus.
lais. Japonė buvo paguldyta Šv.
„Mano nesibaigianti istorija
Jokūbo ligoninės neurochirurgigalėtų būti gera pamoka tiems,
įf> skyriuje, jai buvo atlikta
kas nuspręs rungtis su valsty
sudėtinga galvos operacija, kuri,
bės institucijomis, net jeigu ir
gydytojų nuomone, pavyko. Kol
jautiesi absoliučiai teisus", sakė
kas Japonijos atstovai, kurie jau
buvęs diplomatas. Jis žada su
susisiekė su ligonine, nereiškia
telkti esamus ir buvusius Lie
abejonių lietuvių gydytojų kom
tuvos diplomatus ir reikalauti,
petencija, ir pacientė pavojin
kad kuo greičiai būtų diplomą
giausią pooperacini laikotarpi
tinės tarnybos įstatymas.
praleis lietuvių ligoninėje.

Socialdemokratai:
konservatoriai aklai gina
savo atstovus
Vilnius, sausio 15 d. (BNS) —
Socialdemokratai abejoja vidaus
reikalų ministro Vidmanto Žie
melio (TS) kompetencija.
„Manau, kad ministrui reika
linga peratestavimas", sakė so
cialdemokratų partijos pirmi
ninkas Aloyzas Sakalas spaudos
konferencijoje trečiadienį.
Jo abejones sukėlė V. Žiemelio
pasiaiškinimai Seimo posėdyje
dėl Panevėžio bylos tyrimo. „Jo
atsakymai tik sukėlė daugiau
klausimų", sakė A. Sakalas.
Tačiau socialdemokratai ne
ketina rinkti parašų dėl nepasi
tikėjimo vidaus reikalų minis
tru Vidmantu Žiemeliu proce

Buvęs ambasadoriaus
patarėjas gins diplomatų
teises
Vilnius, sausio 15 d. (BNS) —
Seimo narys Alvydas Medalinskas (Seimo rinkimuose pats iš
kėlė savo kandidatūrą), paska
tintas „savo liūdnos bylinėji
mosi su Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija patirties", žada
dėti visas pastangas, kad kuo
greičiau būtų priimtas diplo
matinės tarnybos įstatymas.
A. Medalinsko teigimu, dabar
Lietuvos diplomatų teisių ne
užtikrina jokie į s t a t y m a i .
„Ministerijos vidaus nuostatuo
se dėl ambasadų ūkinių reikalų
yra daugybė juridinių pinklių,
kurios gali paversti nusikaltėliu
bet kurį diplomatą", sakė jis tre
čiadienį spaudos konferencijoje.
Jis pats jau kelis mėnesius
bylinėjasi su URM, nes jam grį
žus ii Londono, kur dirbo amba

nomistai sunerimę dėl Baltaru
sijos prezidento sprendimo at
leisti ir suimti šalies centrinio
banko vadovę, trečiadienį per
spėjo, kad jos nušalinimas gali
sužlugdyti visas viltis refor
muoti merdėjančią Baltarusijos
ekonomiką. Prezidento Aleksandr Lukašenko įsakymu vals
tybinio banko pirmininkė Ta
mara Vinikova buvo atleista
antradienį. Tą pačią dieną ji
suimta, jai iškelta byla dėl
„žalos valstybei padarymo
stambiu mastu". 46 metų T.
Vinikova iš pradžių besąlygiš
kai rėmė A. Lukašenko, vėliau
jos požiūris pasikeitė, ir ji
pasipriešino keliems svarbiems
prezidento sprendimams.

Šveicarijos
vyriausybė
pranešė, jog ketina įteikti Len
kijai detalų 53 Holokausto aukų
iš Lenkijos sąrašą. Šių asmenų
sąskaitos po II pasaulinio karo
buvo paskelbtos neturinčiomis
savininkų. Toks vyriausybės
žngsnis žengtas po to, kai
praeitą savaitę buvo oficialiai
pranešta, jog pagal 1975 m. su
sitarimą Šveicarija iš tų sąs
kaitų išmokėjo Lenkijai 464,000
frankų. Tuometinė Lenkijos vy
riausybė pinigus įnešė į biu
džetą ir neieškojo savininkų
paveldėtojų. Dabar ji pažadėjo
tą padaryti.
Vašingtonas. JAV įsikūrusi
žmogaus teisių organizacija
„Human Rights Watch" para
gino viceprezidentą Al Gore ati
dėti vizitą į Kiniją, nes, pasak
jos, žmogaus teisių padėtis šioje
šalyje vis blogėja, o toks ap
silankymas leistų Kinijai many
ti, jog ji gali be jokių tarp
tautinių pasekmių susidoroti su
taikiu pasipriešinimu ir riboti
pilietines laisves Hong Konge.
Sofia. Riaušėms pasiruošusi
Bulgarijos policija trečiadienį iš
sirikiavo prie parlamento, kuria
me vyko opozicijos boikotuoja
mas eilinis posėdis. Lazdomis ir
skydais ginkluoti policininkai
reguliavo priėjimą prie rūmų.
Pastarąsias 12 dienų opozicijos
atstovai kasdien organizavo
mitingus, siekdami neleisti
buvusiems komunistams sufor
muoti naują vyriausybę ir pri
versti juos surengti priešlai
kinius rinkimus.
Ryga. Latvijos URM oficialus
atstovas paneigė kai kuriose
Rusijos visuomenės informa
vimo priemonėse pasirodžiusius
pranešimus, kad šiuo metu
vyksta derybos dėl buvusios
karinės jūrų bazės Liepojoje par
davimo Rusijai.

Maskva. Maskvoje antra
dienį buvo pasirašytas laikinas
Rusijos ir Čečėnijos vidaus
reikalų ministerijų bendradar
biavimo susitarimas, kuriame
numatytos priemonės, krimi
nogeninei padėčiai Čečėnijoje
stabilizuoti ir „bendri minis
terijų veiksmai šioje srityje".
Čečėnijos VRM savo veikloje va
dovausis ir Rusijos „federaliniais įstatymais, kurie neprieš
tarauja Čečėnijos Konstituci
jai".
Bona. Vokietijos kanclerio
Helmut
Kohl aplinkos pareigū
Maskva. Pretendentas į Rusi
jos prezidentus Aleksandr Leb- nai - Bundestago CDU/CSU
ed antradienį pranešė, kad priė frakcijos užsienio politikos
mė kvietimą dalyvauti JAV atstovas Kari Lamers ir šios
prezidento Bill Clinton inau frakcijos nusiginklavimo poli
tikos atstovas Friedbert Pflueger
guracijos ceremonijoje.
— pareiškė, kad, siekant NATO
B o n a . Aleksandr Lebed išplėtimo, sąjunga turėtu pasi
trečiadienį Bonoje išreiškė viltį, rašyti nauja susitarimą su Rusi
kad jis sugebės bendradarbiauti ja dėl įprastinės ginkluotės kie
su Vokietija. Vizitu į Vokietiją kio.
A. Lebed siekia prisistatyti
Kalkuta. Motinos Teresės
didžiausiai Rusijos globėjai
vienuolijos
rinkėjų kolegija —
Vakaruose, kaip galimas prezi
120
vienuolių
iš įvairių pasau
dento Boris Jelcin įpėdinis. „Vo
lio
regionų
—
antradienį susi
kietija turi pažvelgti į mane.
rinko
Kalkutoje,
ketindamos iš
man reikia pažvelgti į Vokietiją,
rinkti
naują
vadovę.
Posėdžiai
mums reikia nutarti, ar mes tu
truks
kelias
savaites,
o balsa
rime kartu dirbti, ar ne". Buvęs
vimas
dėl
naujosios
vyresniosios
desantininkų generolas nesle
pia savo nuomonės, kad B. Jel- numatytas vasario 2-ąją.
cin turėtų atsistatydinti dėl silp
nos sveikatos. Tačiau Bonoje jis
KALENDORIUS
pabrėžė savo pagarbą rinkimų
Sausio 16 d.: Marcelis, Hoprocesui. Dėl NATO plėtimosi
noratas.
Jovaras, Norgailė.
A. Lebed sakė, kad laikyti jį pa
vojingu Rusijai yra klaidinga.
Sausio 17 d.: Šv. AnUnas,
Pasak jo, .Jeigu Rusija sudaro abatas (251-356 m.); Leonilė,
pusę Europos, tai jok-a rimta, Vėjūna, Kalnius. Ežerė. 1835 m.
tvirta saugumo sistema negali gimė poetas vysk. Antanas Ba
būti sukurta be Rusijos".
ranauskas.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. sausio mėn. 16 d.

LIETUVIU TELKINIAI
D E T R O I T , MI
A. A. ANT. SUKAUSKA
PRISIMENANT

jos, praneša, kad ji koordinuos
tradicinę Šv! Kazimiero šventę,
švenčiamą sekmadienį, kovo 9
d. Šv. Mišios bus aukojamos
10:30 v.r. už gyvus ir mirusius
Lietuvos Vyčius. Po Mišių
parapijos svetainėje vyks pietūs
ir trumpa programėlė. Pagrin
dinė kalbėtoja bus Carolyn
George, World Medical Relief,
Inc., įstaigos vedėja, kuri apibū
dins jų organizacijos talpintuvų
siuntas Lietuvai ir kitiems kraš
tams. Visas šio renginio pelnas
bus skiriamas „Pagalba Lietu
vai" labdaros darbui — siun
timui Lietuvon vaistus ir me
dikamentus.
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Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
m-Mum'iami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestt pažymima, iki kada yra užsimokėjęs

Sausio 12 d. suėjo vieneri
metai nuo a.a. Antano Sukausko mirties. Velionis 66 metų pri
klausė Saulių organizacijai,
DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
buvo „Švyturio" jūros šaulių
metams
Vi metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$3500
kuopos garbės narys, Liet.
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Žurnalistų sąjungos, Lietuvių
Tik šeštadienio laida:
Bendruomenės, Detroito Lietu
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$4S00
$3500
vių organizacijų centro, Wayne
Užsakant į Lietuvą:
State u-to lietuvių kambario ,
(Air cargo)
$100.00
$5500
Tik šeštadienio laida
$55.00
SLA 200 ir 352 kuopų, BALFo
Užsakant į užsieni
76 skyriaus, „Amerikos Lietu
oro paltu
$500.00
$250.00
vių balso" radijo klubo, Dariaus
Tik šeštadienio laida
$160.00
$8500
ir Girėno klubo ir Lietuvių
Vyriausia redaktorė - Danute BmdokJenc
LIETUVOS VYČIŲ
namų dr-jos narys. Plačiai
Administratorius - Ignas Budrys
96 KUOPOS ISTORIJA
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
reiškėsi išeivijos lietuvių spau
Besiruošiant Lietuvos Vyčių
• Administracija dirba kasdien'nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
Prie Detroito skautų kūčių stalo „Gabijos" tunto paukštytes neapsisprendžia ką pasirinkti, I i
doje, pasirašydamas A. Miežio
84-ajam metiniam seimui, no
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
k. — Rima Giedraitytė, Monika Mikulionytė, Kristė Nemanytė ir Diana Jankutė.
slapyvardžiu. įsteigus Detroite
• Redakcija už skelbimų turini neatsako Skelbimu kainos atsiuvamos,
rim supažindinti su Lietuvos
lituanistinę mokyklą, 1952 m.
gavus prašymą ka. nors skelbti
Vyčių 96 kuopos istorija.
veiklos
medicinoje,
jam
rupi
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsniu
nuotaiką, kuo gėrėjosi pra
KAUNO MEDICINOS
buvo išrinktas tėvų komiteto
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopija.
Informacijas suteikė Lietuvos
Lietuvos vaikas. Yra aktyvus važiuojantys ir amerikiečiai.
AKADEIJAIR
pirmininku. Valdybą sudarė
Vyčių garbės narės Pranciška
našlaičių
globoje
ir
rūpinasi
Šį lietuvių telkinį 1996 metais
MICHIGANO
Petras Griškelis ir Stasys GarPetkuvienė ir Elinor Služienė.
Vilnijos lietuviškomis mokyk aplankė ir skaudesni įvykiai. kauakas, parapijos administra Šalčiūnas, Mikas Dura, Edis
UNIVERSITETAS
liauskas. Sukauskų šeimos
Dayton.OH, Lietuvos Vyčiai
lomis. O kai nedrąsiai pa Amžinybėn iškeliavo Kazimie torius, asmeniškai padengė iš Lūšys. Choro giedojimas sekma
užprašytos šv. Mišios už velioni
organizavosi 1917 m., bet nebu
prašėme ar sutiks lydėti ir glo ras Bakšys ir anksčiau čia gyve laidas, kurias šiek tiek palen dieniais sumos metu Šv. Andriesekmadienį, sausio 26 d., bus
University of Michigan School
vo registruota (unchartered). Ši
boti kelionėje du vaikaičius, nęs Valeryonas Balčiūnas.
jaus bažnyčiai ir parapijai teikia
aukojamos 10:30 vai. ryto Die
jaunų lietuvių grupė buvo veikli of Nursing kviečiamas, dr. do kurie bus gydomi Amerikoje — Praėjusiais metais čia vyko gvino dalyvių aukos.
Šilumos.
vo Apvaizdos parapijos bažny
Kun.
P.
Binkauskas
yra
kūry
centas
Arvydas
Šeškevičius,
iki 1921 m. Lietuvos Vyčiai
teigiamą atsakymą gavome tuoj gana gyva lietuviška veikla, bingas žmogus. Mažomis para
čioje.
Tą pačią dieną (gruodžio 29),
sukūrė dūdų orkestrą, patarna Kauno Medicinos akademijos pat. Tuo būdu 7 metų Mantas ir renginius rengė Lietuvių
3
vai. po pietų, Šv. Andriejaus
pijos iilaidomis arba net
lm vusi parapijai ir visuomenei slaugos fakulteto dekanas, š.m.
penkiametis Marius atkeliaus klubas. Lietuvių Bendruomenė, pašalaičių stambiomis aukomis, bažnyčioje vyko religinis kon
sausio 14 d. atvyksta į Ann Ar- su dr. Arvydu. Vaikų gydymu
daugelį metų.
BALFO ŽINUTĖS
choras „Sietynas", sėkmingai jo surastomis, jis moka rūpintis certas. Jo metu parapijos choras
1932 m. Lietuvos Vyčių 96 bor, MI. Dr. Arvydo profesinė pasirūpins nuostabioji Healing darbavosi BALFAs, „Saulutė",
Praėjusių metų pabaigoje
bažnyčia. įrengė Aušros Vartų pagiedojo keturias lietuviškas
veikla šakota: kardiologas, The Children organizacija.
BALFo Detroito 76-tas skyrius kuopa buvo oficialiai suor
Tėvynės sąjungos grupė ir kt. Margos altorėlį, parūpino du Kalėdų giesmes, o Šv. Jono liu
pirmasis susirūpinęs ir vado
Susitikimas su dr. Šeške Tikėkime, kad ir 1997 m. veikla paveikslus Sibiro tremtiniams teronų bažnyčios choras (iš Morpasiuntė Centro valdybai 7,239 ganizuota, Veronica Omlor tapo
vaująs Lietuvos med. seserų vičium vyks š.m. sausio 26 d.,
viena
pirmųjų
narių.
Ji
savo
dol. surinktų aukų. 1996 metais
bus gyva.
pagerbti, patobulino apšvieti risville, PA), klausytojams gė
bendrai šalpai buvo surinkta narystę tęsia iki šių dienų. 96 aukštajam akademiniam lavini tuoj po Mišių, Dievo Apvaizdos
mą, gavo naujus vargonėlius, rintis, atliko Bacho „Magnifl6,412 dol. ir iš išvykų pelno kuopa yra šeimos orientacijos, mui. Slaugos fakultetas Kauno parapijos svetainėje.
gražiai praveda religines apei cat". Žmonių prisirinko pilna
pasiųsta 827 dol. Specialioms daug narių yra jau trečios ir ket Medicinos akademijoje įsteigtas
Lietuvos Dukterys visus malo NAUJŲJŲ METŲ PIETŪS gas. Žmonės Sitai pastebi ir jo bažnyčia. Jų pusę sudarė ame
paskirtims Lietuvoje buvo virtos kartos vyčiai. Kuopa Lietuvai atgavus nepriklau niai kviečia atsilankyti, išklau
pastangos padidino žmonių lan rikiečiai.
aktyviai dalyvauja Švento Kry somybę 1990 m. ir 1994 m. iš syti pranešima, klausti rūpimus
Jau kelinti metai, klubo kymąsi sekmadieniais lietuviš
gauta 1,710 dol.
Tai vėl gražus kun. Binkaus
Visi aukotojų sąrašai skelbia žiaus lietuvių bažnyčios ir leido pirmąją medicinos seserų klausimus ir pabendrauti valdyba Naujųjų Metų sutikimo kose pamaldose, tuo labiau, kad ko mostas. Jis davė pirmą kon
neberengia, bet jų vietoje vyksta po sumos iš tolėliau atvažiavu certo mintį, koncertu rūpinosi,
mi abiejų lietuviškų parapijų parapijos renginiuose. Jie daly fakulteto laidą. Tuo metu ne ruošiamoje kavutėje.
skelbimų lentose. Nario mokes vauja įvairiuose labdarybės pro sant Lietuvoje akademiškai
Jūratė Pečiūrienė Naujųjų Metų pietūs, ruošiami sieji gali parapijos salėje paben pakvietė profesionalų liuteronų
sausio 1 d.
tį už 1996-tus metus sumokėjo jektuose remti Lietuvą ir jos paruostų med. seserų, kurios
drauti, atsigaivindami kava ir chorą. įvykis kaimynams ame
būtų kvalifikuotos dėstyti, dės
Šiuos 1997 m. pradėjome sau užkandėliais Neseniai jam teko rikiečiams parodė, kad jų tarpe
330 pavieniai nariai ir 9 orga žmones.
Pabaigoje 1932 m. iki 1942 m. tytojais turėjo būti med. dak
sio 1 d. Chamber of Commerce nauja našta — administruoti laikosi kūrybingi ir toli kultū
nizacijos. Nario mokesčio ben
96
kuopa turėjo jaunųjų kuopą. tarai. Slaugos fakultetas ir jo DAYTONA B E ACH, FL gražiojoje salėje, kur klubo antrą lietuvių parapija Phila- roje įsipilietinę lietuviai.
dra suma — 335 dol. Pernai nau
valdybos pastangomis, pietuose delphijoje (Šv. Kazimiero),
jais" nariais įstojo vienas asmuo. Per II pasaulinį karą daug dekanas turi ryšius su Vakarų
Parapijos administratorius
jaunų vyrų buvo pašaukti tar Europos valstybėmis: Vokietija,
NAUJUOSIUS 1977 METUS dalyvavo arti 70 žmonių. Šiemet kurios sunegalavęs klebonas neturi Seimininkės, zakristi
nauti ir ginti kraštą, tad Danija, Švedija, Škotija. Dr. Ar
neturėjome ypatingesnės pro tapo pensininku.
KLAIPĖDOS KRAŠTO
jono, Šlavėjų, jokių kitokių
SUTINKANT
jaunųjų kuopa nustojo veikusi vydo supažindinimas su JAV
gramos, bet pasitenkinome
ATVADAVIMO
•*Parapijos choras, kuriam pa darbininkų. Bet Si parapija
1955 m. jaunųjų kuopa vėl atsi slaugos mokslo sistema ir me
MINĖJIMAS
Dar vieneri metai nuskubėjo gražiu, maloniu pabendravimu gerbti buvo rengti pietūs, turi džiaugiasi nuostabaus darbštu
kūrė ir veikia iki šios dienos. todais dėka dr. Violetos Bar
amžinybėn. Šio telkinio lietuviš ir vaišėmis.
ilgą istoriją, kurią, gerai mo ir pareigingumo komitetu,
Sekmadienį, sausio 19 d. Šv. Kai jaunieji pasiekia suaugusio kauskas, Fulbright stipendi koji šeima Senuosius metus Pietus pradėjo klubo pirmi paruoštą renginio meto susirin kurio branduolį sudaro ir pa
Antano parapijos patalpose amžiaus, jie pereina į suaugusių ninkės, dirbusios 1995 m. 6 palydėjo ir Naujuosius pasitiko ninkas Jonas Daugėla, trumpai kusiems perdavė A. Puodžiūnie grindinę naštą neša dvi šeimos:
mėn. Vilniaus universiteto Me įvairiai. Dauguma — susibūrę pasveikinęs šia proga gausiau nė. Šis choras išsivystė ii J. ir A Puodžiūnai bei V. ir M.
vyks Klaipėdos krašto atva kuopą.
96 kuopa gali didžiuotis turė dicinos fakultete ir Kauno Me po keletą šeimų, artimųjų susirinkusius.
davimo minėjimas. Šv. Mišios
„Vilties" choro, susibūrusio Sušinskai. Jų rūpesčiai labai
Maldą sukalbėjo (savo kūry 1949 m. pabaigoje. Jį suorgani palengvina kun. P. Burkausko
bus aukojamos 10:30 v.r. už dama 7 narius, kurie buvo dicinos akademijos slaugos draugų tarpe. Didesnės apim
gyvus ir mirusius Klaipėdos pakelti į garbės narius. 12 narių fakultete.
ties Naujųjų 1997 m. sutikimą bos) valdybos vicepirmininkas zavo ir jam iki sunkios ligos darbą, nes jam nereikia gaišti
Algirdas Šilbajoris. Maldą baigė
krašto atvadavimo dalyvius. Or buvo apdovanoti Lietuvos Vyčių
Dr. Arvydas lankysis ir suruošė Aniceta ir Jurgis palinkėdamas visiems ir vieni dirigavo Leonas Kaulinis. Nuo laiko su buhalterija, kanceliari
ganizacijos dalyvaus su vėlia stipendijomis.
Mažeikai, savo nuostabiai
1966 m. Sis choras giedojo ir Šv. ja, pastatų priežiūra. Gražus
96 kuopa globojo jubiliejinį Healthsoft, Inc., Computer gražiai iliuminuotuose na kitiems sveikatos, pasidžiaugti Andriejaus bažnyčioje per lietu bendradarbiavimas tarp kun.
vomis. Visuomenė kviečiama
dalyvauti šv. Mišiose ir 25-tą seimą 1937 m. Po to, Educational Development Pro- muose, kuriuos iliuminavo šia gražia pabendravimo valan viškas Mišias, vargoninkaujant Burkausko ir komiteto, taip pat
minėjime ir pagerbiant Klaipė kuopa globojo dar tris metinius gram Corporation, Orlando, Flo darbštusis šeimininkas Jurgis dėle.
Vytautui Matoniui. L. Kaulį komiteto narių tarpe, gerokai
dos krašto karžygius. Mūsų seimus — 1952 m., 1967 m. ir ridoje, bei Oakland University Mažeika.
Vaišėms įpusėjus, klubo pir niui mirus, vadovavimą perėmė pakėlė parapijos buitį. O kiek
School of Nursing.
parapija gali didžiuotis turė 1975 m.
Šventiškai apsirengę svečiai, mininkas Jonas Daugėla padė Vytautas Maciūnas ir chormeis- darbo įdeda komiteto nariai,
Ir dabar jau vykdomi pasiruo
dama savo tarpe dar viena gyvą
dar prieš dvyliktą trejetą kojo klubo valdybos narėms — terė Anelė Kaulinytė. Chorui parapijiečiai-kartais net ne
Klaipėdos vadavimo dalyvį — šimai 84-ajam seimui. Seimo
valandų šnekučiavosi, dalinosi Anicetai Mažeikienei, Danutei bažnyčioje talkina solistai O. pagalvoja.
LIETUVOS MOKYKLOS
Stasį Šimoliūną. Minėjimą rengimą koordinuoja Jim
nuskubėjusių metų išgyveni Šubajorienei ir kitiems nariams Pliuškonienė, Violeta BendžiūVILNIJOS KRAŠTE
rengia Ramovėnai, Stasio But Geiger, tel. (513) 836-7996.
mais, gaivinosi gėrimais. Prieš už darbą ruošiant šiuos NM pie tė, Rasa Krokytė, Anelė Kauli
kaus ir „Švyturio" jūrų kuopos Suvažiavimo posėdžiams bus
tus. Trumpu žvilgsniu apmetė
Detroito Lietuvos Dukterims dvyliką šeimininkė Aniceta praėjusių metų veiklą, vilda nytė, Bronius Krokys, Algis
naudojamasi Holiday Inn vieš
ir Birutietės.
•122 S. Kasete Ava.
Mažeikienė trumpa malda dė
bučiu, 2800 Presidential Dr., paprašius, dr. Arvydas sutiko
masis, kad ir 1997 m. bus dar
CMeaea, IL t a t a t
kojo
Aukščiausiajam
už
progą
mūsų visuomenei pakalbėti
Tai. 311-4M-77M
bingi.
Pasigirdus
Traviatos
ari
DR.
ALGIS
PAULIUS
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ Fairborn, Ohio 45324. Tel. (513)
dar visiems susitikti, pabend
426-7800. Seimas vyks 1997 m. apie dabartinę Lietuvą — mielai
ORTOPEDINES
LIGOS
jai — „Pakelkim, pakelkim mes
Lietuvos Vyčių 102 kp , vei
ir pats pasirinko temą. Pasi rauti, už sveikatą ir neblogus taures linksmybei", — dalyviai
CHIRURGUA
S. HUSAO TUMMAiA, aU>.
rugpjūčio 7 — 10 d
metus,
to
paties
palinkėjo
ir
kianti prie Šv. Antano parapi
širdias ir Kraujagyslių Ligos
1185 DundM Ave., Ekjn, IL 60120
Regina Juškaitė rodo, kad šalia profesionalios visiems savo bičiuliams. Dvy pakėlė vyno taures už atei
Valandos pagal susitarimą
Tel. (708)7420255
nančius
metus.
Po
pietų
dar
liktą valandą svečiai pakėlė
Valandos pagal susitarimą
DU. L. D. P U N S i m S
šampano tostą, nuaidėjo „valio, valandėlę vyko malonūs tarpu
DANTŲ GYDYTOJA
savio
pokalbiai
ir
nuoširdžiau
valio!" ir ilgiausių metų linkė
M t . A. B. OLEVECKAS
a ^ W •*• P"lijBa^šW^P PVsjs., Pis^Ht^pyy PWHD* l »
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jimai, o po testo visi mieli si linkėjimai. Tad pradedame
1 mylia Į vakarus nuo Hartem Ava.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
Naujuosius
Metus
su
ryžtu
ir
Tai. (Tat) tas s a u
draugai ir šeimininkai sveikino
. M SL Tat (7Se) 4SSS1S1
viltimi!
Valandos
pagal susitarimą
vieni kitus, reikšdami šiltus se
Prrmd 3 v p.p. - 7 v v . «ntr 12:30 3 v p p
Jurgi* Janušaitis
kantiems metams linkėjimus.
ŪKAS SiDftYS, M.D.
trata uždaryta, katvd 1 • 3 v p.p.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
Klubo pirmininkas Jonas
psrfttd. ir ssttd • v r - 12 v p.p.
— i s. mmmm Ava.
Daugėla, pasveikinęs šeimi
R.M41S
PHILADELPHIA, P A
DR.
JOVITA
K
I
M
U
S
ninkus ir padėkojęs už gražų
414t W. Mrg SL
NM suruošta sutikimą, pasi
Kab CMcagote uždarytas
21im-77St
džiaugė praėjusių metų šio
9S2S S. 79m Ava.. Htetory HiHs. H.
RETA IR ĮDOMU
telkinio lietuvių darniu sugy
•H^a*Tr"sfl*M#Mav
vla>a^Va%aj»| ew*s7*» ajp»W*
Tat (7St) M S S l t l
Spaoatyo* - vidaus kgu gydytojas
venimu, įvairia kultūrine ir vi
Valandos pagal susitarimą
KftJbGfflO RftuvifkfJ
suomenine veikla. Palinkėjo vi Lietuvių parapijos Siame kraš
$117 S, ArclMr Av». (prtt Ausin)
l
U
O
t
M
l
C.
DSCKIR,
DOS,
P.C.
te retai vykdo panašius rengi
siems laimės ir sėkmės.
VstendM po0i4 sutrtesfifTtą
*t47 W. 1 M * . , Oak Lessn, R.
Gražus būrelis artimųjų NM nius — klebono asmeniškomis P""<as apyt. su Norinwaatam un-to
Tat <sit) t r —
sutiko Olgos ir Narcizo na lėšomis choro pagerbimo pietus, <*ptomu. Mūriams sutvarkyt dantis už
ARAS ŽUORA, M. D.
priainamą kainą. Pacientai priimami
muose. Pažymėtina, kad ir į kuriuos kviečiami visi sumoje
absoliučiai
punktualiai,
lietuviai savo namus, pagal dalyvavę parapijiečiai. Šitai
AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA
(kalt* angliškai) tai. 7f*>4tM
paprotį, grašiai iliuminavo, įvyko Philadelphijoje gruodžio
1020 E Ogdan Ava, Su.ta 310
Kas. m. (311) 471-;
neaplenkiant namų ir sodybų 29 d. šv. Andriejaus lietuvių
NapervMe. IL 80563
(•30) S 2 7 - 0 M 0
VIDAS 4. NUMCKAS, M.D.
aplinkos. Ypač grasiai buvo parapijoje. I parapijos salę
3S25 HigrHand Ava . Towar 1. Suite X
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
papuošti Mateikų, Kreivėnų, pietums susirinko arti 160.
Dmmani Grova. IL 60515
TTtt S. KaSate A**.,
Grybauskų ir kitų namai. Visa Pietų valgį paruošė pašaliečiai
Deividas Alksninis, Vytukas Anužis,
Detroito skautų Kūčioae kalėdaičiais dalinasi vilkiukai
(•M)43t-0120
tai sudarė Isbai malonią virėjai (Caterers), kun. P. BurMatas Anužis ir Jonas Paskųs.

•sjąsisnP!W»w*a»ws»s

MOTERIS JAV
UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJOJE

Danutė

Tamsi dėmė

STASYS SURANTAS
Paskyrimas Madeleine Al- politinių pabėgėlių reikalus, yra
bright JAV Užsienio reikalų daugiakalbė, pažįsta skirtingas
ministre (Secretary of State) yra etnines kultūras ii visuomet
tikrai istorinis įvykis. Jis ypa kovojo dėl žmogaus teisių bei de
tingas ne vien dėl to, kad ji yra mokratinių principų. Kaip ir
pirmoji moteris Užsienio reika daugumas pabėgėlių, yra karš
lų ministrė — kas JAV vyriau ta patriotė ir tiki, kad JAV, kaip
sybės struktūroje yra aukš stipriausioji demokratinė vals
čiausia pozicija visame ministrų tybė, turi vesti pasaulį į gėrį. Ji
kabinete, bet ir jos asmenybė. I taip pat yra gera kalbėtoja,
šią svarbią ministeriją Made moka pasiekti įvairaus išsilavi
leine Albright ateina su didžia nimo žmones, supranta jų galvo
politine patirtim ir gabumais. seną bei papročius. Kai kada jos
Madeleine Albright gimė ir išsireiškimai yra pernelyg griež
augo Čekijoje, diplomato Josef ti ir nelabai diplomatiški, nes ji
Korbel Šeimoje. Jos pirmoji vertina laiką ir siekia tikslo.
pažintis su tironija buvo nacių Reikalui esant, nesidrovi pri
invazija 1938 metais. Tuomet minti JAV jėgą ir galimybę tai
Seimą pabėgo į Londoną. Vokie panaudoti.
tijai kapituliavus, seimą grįžo į
Pastaruosius ketverius metus
tėvyne ir kurį laiką tėvas dirbo ir dar dabar, kol perims Užsie
ankstesnį darbą. Manoma, kad nio reikalų ministerija, Made
jis buvo numatytas Čekijos Už leine Albright yra JAV ambasa
sienio reikalų ministro parei dorė Jungtinėse Tautose. Čia ji
goms. Komunistams užėmus puikiai pasirodė ir kai kurie jos
kraštą 1948 metais, Josef Kor veiksmai bei metodai vedė prie
bel šeima vėl iš Čekuos pasi naujų standartų, keičiant įpras
traukė ir paprašė politinių tas procedūras. Suprantama, ji
pabėgėlių teisių Amerikoje.
šiose pareigose turėjo laikytis
Atvykęs į JAV, Josef Korbel JAV prezidento ir Užsienio rei
profesoriavo Denver, CO, uni kalų ministerijos linijos.
Naujosios Užsienio reikalų
versitete, dėstydamas tarptau
tine teise ir santykius. Madeleine ministrės laukia labai svarbus
mokykloje išsiskirdavo savo ne ir atsakingas darbas - ji vado
paprastu darbštumu ir gabu vaus valstybės departamentui,
mais. Yra laimėjusi nemažai kuris yra vienas pagrindinių vy
konkursų ir pasižymėjimų, įsi riausybės įstaigų, tvarkantis
gijusi magistro ir daktaro laips santykius su kitomis valsty
nius iš Columbia universiteto. bėmis, reguliuojantis visų JAV
Vėliau ji taip pat profesoriavo ir ambasadų veiklą (įskaitant
dėstė tarptautinę teisę George- ambasadą Jungtinėms Tau
town universitete, kur studen toms) bei nustatantis plitines
tai net ketverius metus iš eilės gaires. Šioje ministerijoje dirba
išrinko ją populiariausia profe daugiau kaip 40,000 tarnautojų.
Naujai ministrei, be abejo,
sore.
Madeleine Albright supranta nebus lengva išjudinti įaise-

Šviesos siekiant..

nėjusius biurokratus. Ji pakei
čia Warren Christopher, kuris
po ketverių metų darbo pasakė,
kad, pareigas apsiimdamas, ne
visai suprato, kiek svarbus JAV
vadovavimas pasaulyje. Jis darė
viską, kad netrukdytų prezi
dento Clinton su įkyriom užsie
nio problemom, viską delsė ir
išeidamas palieka daugiau bėdų
negu jų išsprendė per savo
kadenciją. Teigiama, kad Warren Christopher neapsisprendi
mas ir nesutarimai su kai
kuriomis Europos valstybėmis
1993 metais, per daug uždelsė
Bosnijos-Herzegovinos konflik
to sprendimą ir kainavo daug
gyvybių. Problema buvo iš
spręsta tik tada, kai prez. Clin
ton pradėjo ignoruoti Christo
pher lėto žingnio diplomatiją,
pasiuntė NATO lėktuvus ir
1995 metais privertė Bosnijos
serbus sėsti prie derybų stalo.
Šiuo laiku JAV užsienio po
litikai, atrodo, neturi ilgalaikio
plano sudėtingom pasaulinio
masto problemoms spręsti. Jie
tik reaguoja į pasitaikančius
įvykius. Daugelį erzina tikrai
nereikalingas pažadas dėl nau
jo saugumo pakto derėtis nuo
dabar iki 1997 m. liepos mėn.,
padarytas Rusijos Užsienio
reikalų ministrui Primakovui
paskutinio NATO ministru sususitikimo Briuselyje, Belgijoje
metu. Primakovas yra buvęs
KGB vadovas, kurio specialybė

ri atsisakyti imperinių tikslų. Ji
taip pat privalo pasitraukti iš
sovietiniais laikais užimtų teri
torijų — Karaliaučiaus srities,
kuri niekada Rusijai nebuvo ati
duota, o vis dėlto dabar paversta
jos kolonija ir karine stovykla.
Rytprūsiai buvo padalinti 1945
m. Potsdam konferencijoje tarp
Lenkijos ir Lietuvos. Lietuvai
pavestoji dalis buvo tik laikinai
tekusi Sovietų Sąjungai. Stali
nas tuomet tvirtino, kad tuo
laiku Lietuvoje nebuvo civilinės
valdžios, todėl Karaliaučiaus
srities tvarkymą reikėjo atlikti
iš Kremliaus. Kadangi Sovietų
Sąjungos daugiau nebėra, Rusi
ja tą kraštą dabar valdo netei
sėtai.

— sudaryti vakariečiams kaip
galima daugiau problemų. Šios
specialybės jis neatsisako ir
dabar — Briuselyje bandydamas
bauginti vakariečius sena „pa
saka" — kaip. stipriai rusai
reaguos į NATO plėtimąsi rytų
link. Iš tikrųjų eilinis rusas
NATO reikalais mažai sielojasi.
Jam svarbu tik geresnis gyveni
mas ir apsauga nuo visokiausiu
vagių.

METU MOTERIS
MOTERIŠKU ŽURNALU
NESKAITO

..Moters" žurnalo pripažinta
metų moterimi nepriklausoma
finansų ekspertė Margarita
•Starkevičiūtė teigia neskaitanti
,,moteriškų'" leidinių ir mieliau
renkasi ,.The Financial Times".
Iškilmės, per kurias M. Starke
vičiūtei įteikta dailininko juve
lyro Vytauto Matulionio nukal
ta paauksuota sagė. penktadie
nį buvo surengtos Vilniaus „Ne
ringos" kavinėje.
i
Lietuvos centrinio vertybinių
popierių depozitoriumo finansų
ekspertė nuo pernai kilusios
bankų krizės pradžios visuome
nės informavimo priemonėse
Reikia tikėtis, kad naujoji pateikia savo komentarus, daž
JAV Užsienio reikalų ministre nai svečiuojasi įvairiose TV ir
šį reikalą gerai supranta, o mes, radijo laidose, rašo analitinius
gyvenantys Amerikoje ir tautie straipsnius. M.Starkevičiūtės
čiai Lietuvoje, garsiau reika nuomone, Lietuvos gyventojai
laukime teisybės. Rusijos Gyny domisi finansais ir ekonomika
bos vadas Rodionov spaudos kon ne vien dėl prasidėjusios bankų
ferencijoje pernai gruodžio 13 d. krizės, bet ir todėl, kad nori
pareiškė, kad Maskvos karinės „geriau gyventi, naujai tvar
pajėgos jau keli mėnesiai ne kytis". „Tikiuosi, kad netrukus
gavo algų ir kai kurie karinin mūsų gyvenimas bus panašus į
kai parduoda savo kraują, kad tą, kokį mes matome 'muilo
galėtų nusipirkti maisto. Pa operose' ir apie kurį skaitome
dėtis esanti panaši kaip po pilie meilės romanuose", — sako me
tinio karo 1920 metais. Visoje Ru tų moterimi pripažinta ekono
sijoje trūksta visko, bet ne Ka mistė.
raliaučiaus krašte, kur yra apie
Paauksuotomis metų moters
200,000 karių su geriausiais
sagėmis jau yra apdovanotos
ginklais ir aprūpinimu.Ten
Lietuvos tarptautinių teatrinių
sutelkta didžiausia karinė jėga
festivalių LIFE direktore Rūta
visoje Europoje, o gal net visame
Vanagaitė, „Lietuvos ryto" spe
pasaulyje. Ta padėtis smaugia
cialioji korespondentė Bronė
Lietuvą, baugina Daniją, Šve
Vainauskienė ir Lietuvos televi
diją ir kitus kraštus, kurie
zijos režisierė Janina Lapins
nedrįsta garsiau protestuoti, kol
kaitė.
neturi padrąsinimo iš JAV.

Sunku suprasti, kodėl prez.
• Naujamiestis. Lapkričio
Clinton pasirinko Madeleine 17 dieną Naujamiesčio Šv. Mato
Albright U ž s i e n i o reikalų bažnyčioje paminėta muzikos
ministre. Vieni .spėlioja, kad dėl globėjos šv. Cecilijos diena.
didelio spaudimo iš moterų or Renginyje dalyvavo mažieji
ganizacijų, kiti — kad preziden giesmininkai iš Šiaulių ir
„Lietuvos Moterys - valstybei ir seimai" - dalis prelegentų, dalyvavusių
Madeleine Albright paskyri tui reikia Senato ir Kongreso Panevėžio. Po šv. Mišių Nauja
konferencijoje, įvykusioje s.m. rugsėjo 20-21 d. Vihuuje. U kairi* Audrius
Ažubalis, •kaitės paskaita „Politinio ivaizasio formavimą*"; konferencijos mas duoda vilčių, kad jos patir paramos. Tačiau atrodo, kad Už miesčio jaunieji giesmininkai
globėjo Tautos fondo atstove R— Rfgaitiena, Rasa RaaUuakkn* skaičiusi tis ir tvirtas būdas neves nuola sienio reikalu ministrė yra svečiams parodė misteriją apie
paskaitą „Visuomenes informavimo priemonės" ir Seimo nare R. Hofertiene, tinių nuolaidų keliu. Rusija tu priimtina visiems.
šv. Cecilijos gyvenimą.
kalbėjusi tema „Mokyklon ir Seimo* rytys".

UŽSIENIO LIETUVIŲ
ATEITIS
DR. VYTAUTAS BIELIAUSKAS
Gyvendami
tokioje „adventų" nuotaikoje,
mes kūrėme lietuviškas parapi
jas, įstaigas, muziejus, dainų ir
šokių ansamblius, turėjome
savo laisvą spaudą, savo radijo
v a l a n d ė l e s , ruošėme savo
Šventes,. minėjimus ir t.t. Žo
džiu, mėginome užsienyje turėti
tai, ko okupantai Lietuvoje
neleido. Per tuos ilgus Lietuvos
okupacijos dešimtmečius mes,
gyvendami Vakaruose, nenustojom judinę Lietuvos laisvės
klausimo: kalbėjom, raSėm,
demonstravom, savo gyvenamų
kraštų politikus įtaigojom, kad
Lietuva nebūtų užmiršta. Tuo
metu niekam net į galvą nea
tėjo, kaip mums reiktų vadintis
ir kokie turėtų būti mūsų san
tykiai su Lietuva.

Bet dabar Lietuva yra jau lais
va. Dabar ten jau galima laisvai
mokytis, kalbėti apie Lietuvos
istoriją, kurti lietuvišką lite
ratūrą ir t.t.. ten dabar yra ir
lietuviška opera, ir lietuviška
filharmonija, ir lietuviškas bale
tas; yra lietuviškos parapijos,
lietuviški chorai ir dainų an
sambliai; tenai yra jau atgims
tantis kraštas. Ten yra viskas,
ką mes čia sukūrėme ir dar
daug daugiau. Tik mūsų ten
nėra. Lietuvai atgavus nepri
klausomybe, turbūt ne vienas,
Lietuvoje gimęs, lietuvis yra
galvojęs apie grįžimą namo.
Daugelis ten buvo nuvykę, no
rėdami apsižiūrėti savo paliktas
tėviškes ir taip pat ištirti sąly
gas grįžimui į Lietuvą. Deja,
buvo greit pastebėta, kad

Lietuva dar nėra pasiruošusi
mūsų priimti, kad ji savo
dėmesio mums skirti negali.
Su kokiu nusivylimu tai
turėjo pergyventi mūsų tau
tiečiai Sibire, kai jie patyrė, kad
jiems taip pat dar negalima
grįžti Lietuvon! Mes jau turime
susikūrę geras gyvenimo sąly
gas Vakaruose ir, grįžę
Lietuvon, savo finansines bazes
galėtume nusivežti. Bet „sibiriokai" toli gražu tokių sąlygų
neturi.
Taigi dabar tas margas užsie
nio lietuvių pasaulis daug nėra
pasikeitęs. Tik dabar pra
dedame ir ten Lietuvoje, ir čia
užsienyje, kelti klausimus: kaip
mums reikia vadintis, ar kaip
mus reikia vadinti. Tiesa, jau
nuo nepriklausomybės atsta
tymo kalbama, kad „esame visi
vienos tautos vaikai" (manau,
kad šis posakis yra sukurtas
Kanadoje), dabar jau net
kalbama apie „integralią
tautą", pabrėžiant visų lietuvių

tautinį tapatumą. Taigi lyg ir
norima pabrėžti, kad mes dar
nesame tapę išeiviais, bet esame
Lietuvos vaikai, gyvenantys
užsienyje, lyg tai norima pra
tęsti tą laukimo (adventišką)
nuotaiką. Tai gal ir reiktų
mums pasilikti „užsienio lie
tuvių" vardą bent dar kuriam
laikui. Sakau bent kuriam
laikui, nes, kai saulė užteka,
yra sunku gyventi vien ryto
nuotaika: anksčiau ar vėliau
mes turėsime naują savo tapa
tybę išvystyti. Ta nauja tapa
tybė ir bus surišta su mūsų atei
timi, apie kurią čia ir noriu pa
kalbėti.
Užsienio lietuvių
tapatybė
Bene didžiausias skaičius
užsienyje gyvenančių lietuvių
yra Šiaurės Amerikoje, t.y.
Jungtinėse Amerikos valstijose
ir Kanadoje. Todėl svarstant jų
charakteristikas,
manau,
geriausia bus pažvelgti į Kana

S.m. sausio 5 d. paskutiniai
rusų kariniai daliniai susikro
vė savo mantą, ginklus ir „karo
grobį" ir patraukė atgal į
Rusiją. „Nenugalimoji armija",
kaip kadaise iš Lietuvos, prasi
dėjus sovietų-vokiečių karui, iš
slinko atgal lyg apmuštas šuo.
pabrukęs uodegą... Galbūt tik
čečėnai užpuolėjus palydėjo
džiaugsmo šūkiais, bet ir jų
laimėjimo saldumas sumišęs su
padarytos skriaudos aitrumu.
Beveik dvejus metus trukęs ka
ras su Maskva kainavo netoli
100,000 gyvybių (daugiausia
civilių žmonių), griuvėsiais pa
vertė sostinę Grozną, atnešė
politinį susiskaldymą pačių
čečėnų tarpe ir paliko žaizdas,
kurias užgydyti truks daug
laiko.
Nors Čečėnija daugiausia
nukentėjo, bet sustiprėjo dva
siškai, nes vis dėlto maždaug
pusantro milijono gyventojų tu
rinti tauta laimėjo prieš daug
kartų didesnį, galingesnį
milžiną. Tai beveik kaip šiame
krašte populiariuose Disney
filmuose, skirtuose vaikams:
mažas, bet narsus paukščiukas
„sutvarko" grobuoniškų polin
kių katiną, kuris įvairiais bū
dais mėgina įtikinėti šeimininkę,
kad, siekdamas narvelio, neturi
jokių piktų kėslų... Nėra abe
jonės, kad Čečėnijos užpuolimas
metė tamsią dėmę ant Rusijos
ir privertė Vakarų pasaulį
susirūpinti: kiek iš tikrųjų
Kremliaus politika pasikeitė po
sovietiniu laikotarpiu, ar iš vis
ji pasikeitė?
Argi reikia stebėtis, kad kitos,
iš Sovietų Sąjungos neseniai
išsilaisvinusios, valstybės, ypač
Lietuva, Latvija ir Estija, taip
veržiasi į NATO? Pastarųjų
dvejų metų įvykiai Čečėnijoje
jas įtikino, kad tik NATO globa
gali suteikti apsaugą nuo Mask
vos kėslų. Rusija taip pat
supranta, kad priešas, nuo ku
rio siekia savo ateitį apsaugoti
Rytų bei Vidurio Europos vals
tybės, yra ji. Galbūt kaip tik tas
supratimas skatina Rusiją taip
griežtai protestuoti prieš
NATO, ypač į narių tarpą įjun
giant Baltijos respublikas.
Sausio 27 d. Čečėnijoje vyks
vyriausybės rinkimai. Spėlio
jama, kad prezidento vietą gali
laimėti A.slan Maškhadov, kuris
ne tik vadovavo laisvės kovo
tojams, bet sėkmingai atliko
taikos derybas ir pasirašė
paliaubų sutartį Maskvoje pra
ėjusių metų rugpjūčio mėnesį. Jį
gerbia ne vien čečėnų tauta, bet
ir rusų valstybininkai, todėl,
laimėjęs rinkimus, galėtų būti
veiksmingas prezidentas.
Ar Čečėnijai pavyks įgyvendinti didįjį troškimą ir pasiekti
visišką nepriklausomybe? Nors
šių siekių neatsisakoma, bet,
pagal rugpjūčio rusų-čečėnų

dos ir JAV lietuvius. Kaip
žinome, į Š. Ameriką, ypač į
JAV, lietuviai pradėjo keliauti
dar prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą. Po to jie kurį laiką vyko ir iš
laisvos Lietuvos. Kai kurie grįžo
atgal, bet nemažai jų čia pasi
liko: susikūrė šeimas, įsigijo
nuosavybę ir taip liko čia. Jie
įsisteigė savo parapijas, kūrė
centrus ir apskritai rodė gan
stiprią lietuvišką veiklą. Jie
taip pat įsteigė lietuviškus laik
raščius, pvz., „Draugą" ir kitus,
be to, padarė tokį stiprų politinį
spaudimą į tuometinę JAV vy
riausybę, kad Amerika buvo
viena pirmųjų, pripažinusių
Lietuvos nepriklausomybę.
Nors nebūdami turtingi, jie darė
rinkliavas, stipriai rėmė beatsistatančią Lietuvą ir finansiniai,
ir moraliai.
Bet laikas bėgo ir jie vis la
biau ėmė įsijungti į vietinį gyve
nimą. Vėlesnės kartos lietuvių
kalbą jau čia turėjo mokytis, o,
sukūrę mišrias seimas, pamažu

.

^

* * . * . . . .

.

.

.

.

liko

sutartį, tai vargiai įmanoma
Antra v e r t u s , ar Maskvos
nenoras suteikti visišką laisvę
Čečėnijai kyla iš pasiryžimo žūt
būt nepakartoti „klaidų"',
padarytų Gorbačiovo 1989-1990
metais, kai Lietuva pirmoji pa
spruko iš Sovietų Sąjungos „glo
bos", o jos pavyzdžiu pasekė
daugiau kaip tuzinas kitų? O
galbūt labiau rūpi nafta ir
kitais žemės turtais gausi sritis.
kurią prarasti labai nepelninga.
Juk ir Amerika prieš šešetą
metų išėjo „laisvinti" Kuveito
iš Irako greičiausiai ne žmo
niškumo sumetimais, bet di
džiųjų naftos šulinių masi
nama...
Boris Jelcin, kurio antrąja
prezidentavimo kadencija vos
„šuo ant uodegos nenusinešė"
kaip tik dėl karo Čečėnijoje,
šiandien tvirtina, kad pasiun
timas kariuomenės dalinių į tą
Kaukazo kalnyno valstybėle bu
vo „didžiausia jo preziden
tavimo metų tragedija". Galime
būti tikri, kad ne čečėnų
skausmo gailėdamasis taip
kalba. Kai kurie įtakingi Rusi
jos politikai mano, kad „reikėjo
daugiau šovinių, daugiau
sunkiųjų pabūklų" ir Čečėnijos
reikalas būtų sutvarkytas per
kelias dienas, kaip karo pra
džioje k a r i u o m e n ė s vadai
žadėjo Net eiliniai rusai tvirtai
laikosi nuomonės, kad vis dėlto
karo veiksmai buvo neišven
giami, tik jų eiga pasuko
nenumatyta linkme.
Galbūt tikroji karo su Čečė
nija tragedija yra tai, kad į
smurto veiksmus labai mažai
kreipė dėmesio užsienis. Vaka
riečiai, su JAV vyriausybe
priešakyje, rusų ofenzyvą laikė
„vidaus reikalu", į kurį kištis
svetimoms valstybėms nederėjo.
Buvo daug svarbiau remti
Jelciną, kaip geriausią.demokratinių reformų Rusijoje laidą ir
užmerkti akis jo elgesiui su lais
vės trokštančia maža tauta
kažkur „žemės pakraštyje",
negu rizikuoti, kad Jelcino vie
toje įsitvirtintų „radikalus"
vadas. Ne per daugiausia dėme
sio į karą Čečėnijoje kreipė ir
patys rusai, išskyrus Jelcino
priešus ir tuos. kurių sūnums
grėsė mirties pavojus fronte. Pa
skendę kasdienybės rūpesčiuo
se, jie vengė galvoti apie karo
nesėkmes dar ir dėl to. kad jos
skaudino tautinės savigarbos
jausmus: rusai nebuvo pratę
pralaimėti!
Iš buvusio gaisro Čečėnijoje
liko tik pelenai ir galbūt viena
kita teberusenanti žarija. Kur
s u l i e p s n o s naujas laužas?
U ž u o m i n ų netrūksta, ypač
prisimenant agresyvią Krem
liaus politiką savo kaimyninių
kraštų atžvilgiu. Reikia tikėtis,
kad ta agresija neišsilies eu
ropinių kaimynų kryptimi.

ir savo kalbą pradėjo prarasti.
Vis dėlto jie sukūrė labai stip
rią Lietuvos Vyčiu organizaciją,
kuri jau veik 80 metų gyvuoja.
Kai Lietuva buvo okupuota
1940 metais, tų laikų lietuviai
prarado kontaktą su savo
tėvyne ir kai kurie net gerai
nesiorientavo apie Lietuvos
padėtį. Kai, pasibaigus Antra
jam pasauliniam karui, į šį kon
tinentą pradėjo keliauti nauji
ateiviai, kurie traukėsi nuo
sovietinio komunizmo, jie rado
lietuvybę čia gan sunkioje padė
tyje Visų nustebimui, tuomet
tos pačios tautos vaikai iš pra
džių net bendros kalbos neras
davo Buvo mėginama prisi
jungti prie egzistuojančių
grupių, bet dažnai ir tas ne
sisekdavo. Tiesą sakant, naujie
ji ateiviai, kuriems priklauso
mano ir kai kurių jūsų karta,
savo tarpe turėjo daug Žmonių
su aukštu išsilavinimu, galėjo
greit įsijungti į vietinį gyve
nimą ir vietinę ekonomiją.

,T

Bindokienė

Šių ateivių didelę dalį sudarė
mūsų, jau nepriklausomoje
Lietuvoje augusi inteligentija.
Nesugebėdami, o gal net neno
rėdami, įsijungti į čia esančių
lietuvių grupes, jie sukūrė nau
jas organizacijas, naujas šešta
dienines mokyklas, kultūrinius
centrus ir t.t.; nors daug dirbo
ir sielojosi del savo okupuotos
tėvynės, bet jie taip pat gerai įsi
tvirtino šiame krašte, duodami
savo įnašus medicinoje, univer
sitetuose ir versle Žinoma,
laikas vėl bėgo, ir taip praėjo
net 5 0 metų, per kuriuos kon
taktai su kraštu beveik neegzis
tavo.
Per tuos 50 metų čia jau atsi
rado mažiausiai trys lietuvių
kartos: naujieji ateiviai, jų
vaikai ir dabar jau vaikų vaikai.
Kai Lietuvoje prasidėjo atgimi
mas, visos šios trys kartos su
judo ir net rado progų susijungti
su vadinamaisiais „senaisiais"
ateiviais.
(Bus daugiau)
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IŠ LIETUVOS PARTIZANŲ
GLOBOS FONDO VEIKLOS
POVILAS VAIČEKAUSKAS

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

j K s coNsntucnoN
1997 m. sausio 2 dieną, sukur vergo antspaudą žmonių dvasio
GREIT
„Shingle" stogai ir visų rūšių
tos prie JAV Lietuvių Bendruo je, todėl nieko nuostabaus, kad
PARDUODA
apkalimai (siding): medžio,
menės Socialinių reikalų tary taip buvo įvykę. Dabar stojamės
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
bos, kaip jos padalinys (2711 W ant kojų, bet kaip nekeista,
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
71st st., Chicago, II., 60629), reikia, arba patys remiamės į
tol. 7 0 6 - 6 6 6 - 2 6 8 8 .
RE/MAX
įvyko Lietuvos Partizanų globos buvusiuosius, kurie dar neįvar
REALTORS
fondo valdybos posėdis, kuriame dinami... Kodėl? „Šatrija",
(77*) 586-5959
apžvelgta 1995 ir 1996 metų (laiško autorius matyt turi
(708)425-7161
veiklos rezultatai.
galvoje K. Prunskienę) žaibuoja
E L I K T R O t
akimis,
Bobelis
jai
asistuoja,
t V U M M A I — PATAISYMAI
Posėdyje dalyvavo pirminin
Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dir
kas Leonas Maskaliūnas, sekre Babilius ministras, bet sunkio
RIMAS L STANKUS
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
torius Povilas Vaicekauskas mis Lietuvai dienomis, jis dirbo
tuotai ir sąžiningai.
„Klevas", iždininkas Antanas juodą (nuversti aukščiausiąją
> Perkant ar parduodant
3ia-m-*3i3
Paužuolis, nariai: Birutė Jasai Tarybą) darbą. Gal pasitaisė,
'
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
KiAuouut PUMPtrra
tienė ir Marija Remienė. Posė gal atgailauja? Lygiai kaip
• MLS kompiuterių* FAX pagalba
»Nuosavybių įkainavimas veltui
dyje nedalyvavo Clevelande gy įstatymuose — partizanai sulygin
• Perkame ir parduodame namus
venantis P. Peciulaitis „Lakš ti su Tarybinės Arnujos (Raudo
Lietuvon partizanu ,,Girių aido" dainininkams lanuantis Cikagojo buvo proga susitikti su Lietu
AuTOBJOStUO, MAMŲ, SVIStATOS,
> Apartmentus tr žeme
tingala", LLKS Tauro apygar nosios Armijos) kariais, kurie
vos Partizanų globos komiteto nariais. Sėdi ..Ginu aido" vyrai (iš kairesi: Vincentas Kuprys,
M OYVYltS 0NAMNMAS.
»Pensininkams nuolaida
„kovojo"
prieš
vokiškuosius
Antanas Lukša, Vytautas Balsys, Antanas Paulavičius, Vladas Šiukšta; stovi: Antanas Paužuolis,
dos „Žalgirio" rinktinės vadas,
Agentas Frank Zapobs ir Oft. Mgr.
Povilas Vaicekauskas, Marija Remiene ir Leonas Maskaliūnas (pirm.).
Aukse S. Kana kalba lietuviškai
su kuriuo ryšys buvo palaiko okupantus. Mes prisimenam
FHANK ZAPOUS
mas telefonu. Valdybos pirmi kaip jie kovojo su vokiečiais
M M sreet M * Street
žudydami
lietuviškai
nusiteikti
„Urano"'
Dainavos
apygardos
kviečiant
svečią,
Lietuvos
Lais
Posėdyje buvo parodytos ir
ninkas L. Maskaliūnas atidarė
KMsKM KAITOS*
Tai. (7SS) ttS-SSM
trumpai apžvelgtos trys nedide vės Kovos sąjūdžio valdybos
posėdi ir pasiūlė darbotvarkę, sius tautiečius, šaulius, polici vado laiško ištrauka:
7922 S. Putus*: B *
O I ! ) SS1-MS4
ninkus...
Reikėtų
dabar
daugiau
„LDDP savo valdymo metais lio formato knygutės — tai išli pirmininką Joną Čeponį.
M M S. Arcsat A«e.
kuri buvo priimta. Po praeito
Posėdyje taip pat buvo ap
protokolo skaitymo (jis vien ryžtingumo, kad vėl nekeltų po depolitizacijos skraiste kusių gyvųjų Lietuvos partiza
balsiai priimtas), pirmininkas galvos buvę stribai ir koloboran- stengėsi nuslėpti nuo augančios nų autentiški prisiminimai, jų žvelgti LPGF iždo reikalai.
DANUTĖ MAYOt
D a r M t u s , s ą ž i n i n g a s , nerū
padarė platų pranešimą. Buvo tai... Jei jiems neparodysime jaunosios kartos istorinę tiesą, pačių parašyti, netaisant nei sti Platų, išsamų, gerai paruoštą,
2S4-T900
kantis vyras su patirtim nebrangiai
pažymėta apie sėkmingus pini atitinkamos Vietos, tai jie kenks kuria didžiuojasi kitos tautos. liaus, nei kalbos:,.Lietuvos par pranešimą padarė iždininkas
D
A
Ž
O
,
deda
P
L
Y
T
E
L
U
,
V
A
L
O
Jei norus patsuos ar pirkti n a r u s ,
ginių sumų persiuntimus į toliau, kad tik savivaldybėse Naujasis Seimas pripažino Lie tizano St. Grybausko prisimini Antanas Paužuolis. Detaliai
butus, rūsius. Puikios rekomen
galėtų
turėti
daugiau
savų
žmo
I PeseSt Msysc. JI pro*
tuvos
partizanams
kario-savaapibūdinti, LPGF pastangomis,
mai", 107 pusi., išspausdinti
Lietuvą. Teko visiems pasi
dacijos T s i . ( 7 7 8 ) 4 8 6 - 4 0 7 8 .
k
nių.
Todėl
mums
ir
mūsų
Lietu
norio
statusą.
Kad
ir
pavėluotai,
ypač
M.
Remienės
pasiauko
kompiuteriu ir padauginti „Ke
džiaugti, kad „Transpak"
įstaigos savininkas Romas vos Laisvės Kovos Sąjūdžiui dar tai žingsnis į teisingumą, Lietu rą*" kopijavimo būdu, su Vyčio jimu, suruošti Lietuvos partiza
Pūkštys persiuntė Lietuvos par daug teks padirbėti ir kai ką vos valstybingumo įvaizdžio at ženklu viršelyje; Povilo Vaiče nų ansamblio „Girių aidas"
TAISOME
tizanams, Lietuvos Laisvės Ko paraginti. Užsienio lietuviams statymą... Malonu, kad mūsų kausko „Partizaninio pasiprie koncertai Amerikoje ir Kanado
reikėtų
išnaudoti
galimybę
in
SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO
kovų istorija domisi Lietuvos šinimo 1944-1945 m. ištakos", je, sukėlę didelį dėmesį Lietuvos
vos sąjūdžiui, nemažą sumą
MASINAS.
ŠALDYTUVUS,
telektualiai
padėti
nugalėti
Krašto apsaugos darbuotojai, spausdinta „Draugo" 1995 m. partizanams. Už koncertus
dolerių ir už tas paslaugas
stx
ŠILDYMO SISTEMAS,
)ŽZU.d.BONDS
nepaėmė jokio mokesčio. Viso sunkumus. Vis tik, su laisvos stengiasi ją populiarinti ne tik 117-142 numeriuose, įrišta Kau pelno gauta: 1996 m. spalio 18
>n America'
VIRYKLAS,
ORO
VĖSINTUVUS.
LPG fondo vardu R. Pukščiui bendruomenės laisva dvasia, ga Lietuvoje, bet ir užsienyje. 1996 ne Akstino; Juozo Armonaičio d. Lemonte — 1,253.81 dol.;
H . Dackys
išreikšta padėka ir pasididžiavi lima daug įtaigoti ir pasukti m. lapkričio mėn. 26 dieną dide „Meskit dalgius, imkit kardus", spalio 19 d. Cicero — 1,925 dol.;
T«L
773-585-8624
mas, kad, kaip LPG fondo nariai mūsų tėvynę reikiama demo lė partizanų foto paroda buvo 133 psl., išleido V. Andziulio ab spalio 20 d. Jaunimo centre
kratuos
linkme...
Šaltoje,
nešil
pristatyta į Danijos sostinę Ko spaustuvė ir leidykla Salių km., Čikagoje 3,469.05 dol.; spalio 23
ir rėmėjai dirba be jokio užmo
kesčio, taip ir „Transpak" į tą domoje salėje, lapkričio 30 diena penhagą. Teko ir man dalyvauti Domeikavos apyl., Kauno raj., d. „Seklyčioje" Chicago - 327
dol.; spalio 27 d. Detroite —
patrijotinę veiklą įneša savo įvyko Lietuvos Laisvės Kovos šioje parodoje. Mano gyvenime, tiražas 1,000 egz.
Sąjūdžio narių suvažiavimas, tai pirmas išvykimas į užsienį,
VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
indėlį.
Pranešėjas savo žodyje pažy 2,895.06 dol.; spalio 28 d. Toron
kur gerokai pašalome, bet mūsų kurio išlaidas padengė Lietuvos
mėjo, jog iki šiol, vis dėl to, te - Hamiltone - 3,163.65 dol.;
Vienai tragiškiausių asmeny tarpe buvo ir apsilankė prof. Krašto Apsaugos Ministerija....
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš
reikia pasakyti, tiek Lietuvoje, lapkričio 6 d. St. Petersburge —
to paskutinis veHuMai apie 1918-1940 m Lietuvos paMnį ūkinį, eko
bių, išlikusiam gyvam, buv. Vytautas Landsbergis. Jaučia Gerbiami užjūrio broliai, nuošir
tiek čia pas mus išeivijoje, 6,012 dol.; lapkričio 10 d. Los
nomini gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl.. gausiai
„Tauro" apygardos partizanui mas buvo ryžtingumas, Laisvės džiai sveikinu jus su šv. Kalėdo
istorinėje tematikoje dominuo Angeles - 8,672.10 dol.; lapkri
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, grabai įrišta, tinkama
Juozui Armonaičiui, patenki Kovos įvertinimas. Ypatingos mis ir Naujaisiais 1997 Metais,
dovana kiekvienam, |1S.
ja ne gyvųjų liudininkų prisimi čio 16 d. Denver — 1,415.50 dol.;
nant jo prašymą, įsigyti kojos skubos tvarka buvo priimtas linkiu jums viso geriausio".
nimai, išskyrus „Tremtinį" ir lapkričio 17 d. New Yorke —
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387>JI METAI, istoriko
protezą, visi valdybos nariai partizanų karinis statusas ir su
LPGF sekretorius, kartu, kaip „Laisvės Kovų archyvą", bet 5,787,50 dol.; iš Omaha - 1,001
J. Damausko susidomejmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia
pritarė ir išimties tvarka pasky tuo susiję įstatymai..."
LLKS atstovas posėdyje padarė puikiai išleista didžiuliais to dol.; už kasetes — 213 dol., iš
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus
rė 1,000 dol. Kovose dėl Lietu
„Šiaip viskas normalu, tik trumpą apžvalgą apie Lietuvos mais dokumentacija iš KGB ar viso - 36,134.67 dol.
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija,
vos laisvės 1947 m. J. Armonaišioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 352 psl., gau
Iždininkas pažymėjo, kad
mūsų sveikatėlės ne per geriau partizanų padėtį, prašė atkreip chyvų su gerais komentarais
tis buvo sužeistas kautynių su
siai iliustruota, 916.
sios. Vytautas Pivoriūnas turėjo ti visų valdybos narių dėmesį atskirų istorikų, autorių. Kodėl
1995 metais Lietuvos partiza
raudonaisiais okupantais metu,
infarktą ir dar dabar nekaip dėl istorinės tiesos klastojimo, taip yra? Ir vėl giliausios prie nams buvo išsiųsta 15,400 dol,
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų
neteko dešinės kojos, neįsivaiz
jaučiasi, guli ligoninėje, o kurio pagrindinis šaltinis buvo, žasties reikia ieškoti sovieti
rašytojo A Merkelio (domiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus
1996 metais Lietuvos par
duojamai žiauriai kankintas,
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr.
važinėti reikia. Aš po suvažia yra ir bus LDDP partija, kaip niame palikime, posovietinės tizanams išmokėta 57,100 dol.
išbuvo 10 metų Vladimiro kalė
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki
vimo irgi pradėjau kosėti, Lietuvos Komunistų partijos LDDP valdžios ir vyriausybės Taigi iš viso iki dabar Lietuvos
jime, yra LLKS Tarybos narys,
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416
truputį pakilo temperatūra, taip įpėdinė ir Sniečkaus auklėtinė. valdyme. Lietuva mokėjo, moka Laisvės Kovos sąjūdis, Lietuvos
sukūręs šeimą ir abu su žmona,
psl. 8 1 8 .
kad ir iki šiol dar neatsistačiau, Iki šiolei visa jaunesnioji ir dar neaišku kiek laiko mokės partizanai buvo sušelpti 72,500
turėdami kartu tik dvi kojas,
MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
kaip reikiant. Bet tai nieko, vis Lietuvos žmonių karta, saky didžiulę kainą už pasikvietimą dolerių suma.
gyvena Kaune. Apie J. Armodinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
kas susitvarkys ir bus gerai. kim ligi 40 m. amžiaus, buvo valdžion buvusiųjų komunisLietuvos
Partizanų
globos
fon
naitį, jo išleistą atsiminimų
toves. Skaitydami šią knygą nusikalsime į mūsų tėvynes gintarini
Dabar svarbiausi reikalai dar auklėjama ir supažindinama su tų-nomenklatūrininkų. Faktas das, visa valdyba ir atstovai
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga
knygą „Meskit dalgius, imkit
prieš akis — savivaldybių rinki praeitimi per iškreiptą istorinę lieka faktu, jog LDDP partija- dėkoja visiems išeivijos lietu
skirta jaunimui, bet tinka visiems. 79 psl., 64.
kardus", bus plačiau atskirame
mai, nuo kurių daug kas pri prizmę — Lietuvos partizanai Lietuvos Komunistų partijos viams Amerikoje, taip pat ir
straipsnyje.
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudei
klausys, kaip bus veiksmingas tikri banditai, galvažudžiai ir įpėdinė, kaip velnias kryžiaus Kanadoje, parėmusiems, auko
paruošė A. DundzHa. 96 psl žinomo veikėjo išgyvenimai nacių
Pirmininko ir sekretoriaus seimas... Reikės dar mums pa kt. Iki šiolei Lietuvos mokyklos labiausiai nemėgsta gyvųjų iš jusiems Lietuvos partizanams,
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir
pranešimų metu buvo pristaty dirbėti, kad nebūtų nuolaidžiau buvo nupolitintos — vasario likusių Lietuvos tremtinių, atjautusiems juos sunkioje da
persekiojamas, (domios iliustracijos, 64.
ti, skaitomi bei aptariami LLKS jama, veikti ryžtingiau saugant 16-tos minėjimas — jau politi politinių kalinių ir ypač parti bartinėje jų gyvenimo būklėje.
LIETUVA, Dr. J. šaulio. Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje,
narių, partizanų valdybos ir atgautą tautos pasitikėjimą. Pa ka... Nieko nestebina, kad ir zanų. Šitos partijos atstovai
Mūsų sąskaita, laikoma Stan
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar
tarybos laiškai. Susumavus jų vojų daug, bet išrinktųjų dvasia daugelio neseniai atvykusiųjų iš niekad dar nesilankė sovietinio dard Federal Bank and Savings,
neturėjome per visą nepriklausomybes gyvenimą Tinka papuošti
turinį: sveikinamas LPG fondas tvirta, pasitikinti, efektyvi. Gal Lietuvos apie Lietuvos partiza režimo persekiotų žmonių orga c/o L.P.G. Fund, Acct. Nr.
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams 31 x
nus
yra
gana
skeptiškos
arba
ir visi Amerikos bei Kanados Dievas duoąatlaikysime išsikonizuotuose minėjimuose bei 663777,4192 South Archer Ave31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuves Romoje ant krei
lietuviai rėmėjai, aukotojai su vojamą dabartį ir ateitį. tiesiog neigiamos nuomonės. Iki suvažiavimuose. Reikia tikėtis, nue, Chicago, Illinois 60632dinio popieriaus. 511.
šv. Kalėdomis ir Naujais 1997 Veiklesniems reikėtų būti ir šiolei Lietuvoje, prie LDDP kad dabar, išrinkus naująjį Sei 9985.
PASTABA: Vietai Huse Vyeano M M leidinius galima gauti
metais. Siunčiami nuoširdžiausi jums užsienyje gyvenantiems valdžios buvo vykdomas genoci mą, to nebus ir padėtis pa
dienraščio DRAUGAS redakcijoje arba užsakant paštu Prie kainos
Itlinois valstijos gyventojai prideda 8 75% prie knygos kainos Taip
linkėjimai visiems, kurie nepa tautiečiams. Nors jūsų daugelis do tyrimo marinimas, ką apie sikeis.
• Širvintos. Širvintose lan
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo
miršo Lietuvos partizanų sun gerai nesiorientuojate apie tai aiškiai liudijo praeitais
LPGF valdyba, išklausiusi kėsi svečiai iš Vokietyos Sarlanapmokėjimui
kiose dabartinėse jų dienose. komunistų rengiamas pinkles, metais „Tremtinyje", „Dienovi pranešimų, nutarė ir toliau do krašto, Ramslio Šv. Jokūbo
Labai gražias atvirutes, nuo bet jūsų galvosena yra laisvo dyje" ir kitur pasisakę: Nijolė nenuilstamai kelti Lietuvos parapijos. Ši viešnagė — tai
traukas ir laiškus prisiuntė: J. žmogaus, todėl jūs esate mums Gaškaite, Algis Kašėta, Dalia partizanų vardą, jų žygdarbius, draugystės, užsimezgusios tarp
Čeponis, V. Balsys, A. Lukša, labai reikalingi dabartiniu Kuodytė, Dalius Stancikas, Juo rinkti aukas, toliau leisti (dabar dviejų parapijų, ženklas. Ta pro
NEPRIKLAUSOMYBES
zas Starkauskasbuvę genocido jau Nr. 2) biuleteni „LPGF ga Širvintų Šv. Arkangelo My
St. Grybauskas, K. Savičius, A. metu..."
SUTEMOS
Dručkus, A. Šimėnas, A. BagdaLabai malonu iš laiškų girdė Tyrimo Centro darbuotojai.
Ryšininkas", o šių metų birželį kolo parapijos klebonas Juoza
navičius, K. Pleskus, B. Traki ti, kad tuoj pat, pasikeitus
P. Vaičekauskas valdybos na pavadinti „Tremtinių partizanų pas Dabravolskas ir Ramslio Šv.
1tM-1t40
mas, St. Plienius, J. Matukevi- Lietuvos Krašto apsaugos mi riams parodė ir supažindino su mėnesiu". Tam tikslui šių metų Jokūbo parapijos klebonas Hu
čius, P Gervylius, J. Petraška, nistrui, tai yrą laimėjus Seime foto albumu ..Kovojanti Lietuva birželio 8 d. Čikagoje, Jaunimo bertas Mormanas koncelebravo
B. Grigonis, V. Laurinaitis ir kt. daugumą konservatoriams ir 1944-1953 m". Šis jam dedikuo centre. Lietuvių Bendruomenės šv. Mišias. Svečius iš Vokietijos
įsidėto žodvts Tomas nemeilus Ph D rašo- Autorius
Čia būtina tiesiog pacituoti laiš Krikščionių demokratų parti tas albumas buvo prisiųstas iš ir kitų lietuvių pastangomis bus priėmė rajono savivaldybės ad
pnsirnininHJS rsss rsmdsrnssis isssugotsjs dokunwntsJs,
kų ištraukas, autentiškus buvu joms, visiškai kitaip yra trak Kalifornijos, Los Angeles LB suruoštas minėjimas, į jį pasi ministracija.
kuriuos lislveis Ir osstšos oo iirismo H UetuvoaaSsšovvbės
sių Lietuvos partizanų pasi tuojami Lietuvos partizanai. apylinkės pirm. Liudos Avižosakymus bei mintis apie dabar Kaip pavyzdį galima paminėti nienės. Albumas — 143 pusla
tftsinUnt fetrMrfs Chtrsnrrtt LsfcMds I lentyna kmntm" —
tinę padėtį Lietuvoje. Laiškų Lietuvos Laisves Kovos sąjūdžio pių, gražiai išleistas Vilniuje,
AB „Vetaptt Ch(CslQt>VeMUei 1986* dkMk> tOtTMfc), 4 8 8 pfeV*
datos — praeitu metų gruodžio narių, dim. ltn. K. Savičiaus ir 1996 m. finansuotas L. AvižoPADĖKA
mėnesio 10-15 d.
kitų išvyką į Danijos sostinę nienės motinos Bronės Marijos
Kaina su persiuntimu JAV — 6 8 6 . 6 6
J. Čeponis LLKS valdybos pir Kopenhagą, kur buvo eksponuo Mineikaitės-Jucėnienės. Leidi
PS. M * S j M gyventojai dar prideda valstijos i
jama foto paroda, atvesta iš nys tikrai puikus, v-bos labai
mininkas rašo:
Dienraščiui „ D r a u g a s " tarpininkaujant, reiškiu nuoširdžią
O o 8.75% ($1.75)
„Kaip jau žinote, kad nugalėti Vilniaus, pasakojanti ir aprašy teigiamai įvertintas, išspausdin
padėka giminėms, draugams ir pažįstamiems sveikinusiems
tu 4 metų sugrįžimą 'atgal iš ta lietuvių ir anglų kalbomis tas anglų ir lietuvių kalba, jau
mane su Kalėdų šventėmis
maišo' pareikalavo daug pa apie Lietuvos partizanų pasi buvo platinamas Kopenhogoje
stangų ir sveikatos, kol galėjo priešinimą sovietiniams oku ir Gdanske užsienio diploma
me atrišti tą maišą ir vėl išlįsti. pantams. Štai dim. ltn. Kazi tams bei garbingiems svečiams
Kotryna G r a u d i e n ė
Tos kelios dešimtys metų paliko miero Savičiaus „Sakalo" — parodose apie Lietuvą.
V ; T # * . ^ n . l ,«l»WMK-*1W|»<*

urruvos

CICERO LIETUVIAI
NETEKO VEIKLAUS NARIO

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. sausio mėn. 16 d.
girdas Brazauskas džiaugėsi,
kad lietuviškos knygos jubilie
jus plačiai pažymimas visame Pirmasis bus „Chemijos ter — 450-osioms metinėms. Nauja
Sausio 9 d., Holy Sepulchre nevičius. Mišių metu giedojo Šv. pasaulyje, ši data įtraukta į minų žodynas"
sis pašto ženklas ir pašto blokas
Istorinių leidinių ciklą pratęs
Julius Balutis (Baliutavičius)
kapinėse buvo palaidota a.a. Antano parapijos choras, vad. UNESCO pažymimų renginių
bus išleisti į apyvartą sukakties
gimė 1911 m. gruodžio 27 d.
Adelė Poderienė, 87 m. am muz. Stasio Sližio. Pamokslą sąrašą. Norėtųsi, sakė jis, kad „Lietuvos Metrikos" dešimtoji
dieną — sausio 8-ąją.
Šiaulių apskrityje, Skurvių
žiaus. Nors buvo snieguota ir pasakė Toronto Anapilio parapi šią knygą perskaitytų kiekvie knyga. Ją rengia Lietuvos Is
M. Mažvydo „Katekizmo"
kaime, inteligentų šeimoje. Jo
šaka diena, 20 automobilių jos klebonas kun. Jonas Staš- nas lietuvis . A. Brazauskas torijos institutas. Manoma, jog 450-osioms metinėms skirtus
tėvas, Julijonas Baliutavičius,
vilkstinė velionę palydėjo iš Šv. kus. Viešą atsisveikinimą sau pranešė, jog nutarta prezidentū kasmet išeis po dvi „Metrikos" pašto ženklą ir pašto bloką
mama — Bronė ValentinavičiūAntano bažnyčios, kur šv Mišias sio 8 d, Baužos laidotuvių na ros lėšomis išleisti „Katekizmą" knygas. (Elta, 01.10)
sukūrė dailininkas Bronius
tė.
koBcelebravo įsūnis kun. Alfon muose pravedė laidotuvių direk dabartine rašyba. Jis taps su
Leonavičius. Pašto ženkle pa
LIETUVIŠKOS KNYGOS
Būdamas mažas, kartu su tė
sas Babonas, kun. Jonas Staš- torė Yolanda Zaparackienė. St. prantamesnis ir artimesnis
vaizduotas pirmosios lietuviškos
SUKAKTIS FILATELIJOJE knygos titulinis lapas. Pašto
vais persikėlė į Rusiją, i
kus ir kun. Viktoras Kriščiū- Butkaus šaulių kuopa atsisvei kiekvienam žmogui.
kinime dalyvavo su savo kuopos
Seimo pirmininkas, jubilieji
Samarą, kur jo tėvas buvo iš
bloke taip pat pavaizduotas
Valstybės įmonė „Lietuvos „Katekizmo" titulinis lapas bei
nės komisijos pirmininkas, Vy
siųstas tarnauti RUSUOS kariuo
telieka pavyzdžiu mums, ypač vėliava.
menėje. Ten išgyveno 10-11 me
A.a. Adelė Poderienė savo tautas Landsbergis padėkojo vi paštas" išleidžia pirmąjį šių Karaliaučiaus — miesto, kuria
mūsų jaunimui, jo mokiniams.
tų. Rusijoje neteko savo tėvo ir
Jo sielą pasitiks Viešpaties žemišką gyvenimą pradėjo 1909 siems, kurie padėjo Odesos bib metų pašto ženklą, skirtą pir me išleista pirmoji lietuviška
sesutes Jadzės. Į Lietuvą grįžo
malonė ir gailestingumas. Mes m. lapkričio 30 dieną Brookly- liotekoje išsaugoti šią neįkai mosios lietuviškos knygos — knyga, panorama. (Elta, 01.03)
kartu su jaunesniu broliuku
meldžiame Dievą to gailestin ne, New Yorke. Buvo pakrikš nojamą lietuvių kultūros bran Martyno Mažvydo „Katekizmo"
Mečiu ir mama. Apsigyveno
tyta Šv. Angelų parapijos baž genybę ir tiems, kurie pasi-^
gumo ir kartu tuo tikime".
Šiauliuose, kur lankė ir baigė
nyčioje. Jai esant vos kelių rūpino, kad ji būtų perkelta į
t Atsisveikinimo programai va
Šiaulių gimnaziją. Būdamas
dovavusi, buvusi „Draugo" metukų amžiaus, tėveliai grįžo Vilnių.
gimnazistas, domėjosi sportu,
Parodoje yra apie pusantro
redaktorė Aldona Zailskaitė, į Lietuvą. Čia Zapyškio apylin
buvo ypač geras futbolininkas,
taip pat perskaičiusi gražių ir kėje, jauna Adelė baigė pradžios šimto eksponatų. Tarp jų — se
žaidė Šiaulių miesto rinktinėje.
prasmingų maldų, pakvietė mokyklą. Vėliau Kauno „Sau niausia šiuo metu Lietuvoje
Gyveno Willowbrook, IL, anksčiau Detroit, MI ir
Šiauliuose jis baigė Dramos
daugiau kalbėtojų, kuriems su lės" mergaičių gimnaziją. Įsigijo esanti spausdinta knyga „RaCleveland, OH.
studiją. Dirbo Teisingumo mi
Juliumi Balučiu yra tekę dirb stenografuos ir slaugės specia banus Maurus. De sermonum
Julius Balutis.
Mirė 1997 m. sausio 14 d., 11:50 vai. ryto, sulaukęs 91 metų.
nisterijoje, studijavo Kauno
ti ar bendrauti. Jausmingus lybes. Dirbo Kauno savivaldy proprietate sive Opus" (Opusai
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Molėtu valsčiuje, Užu
Vytauto Didžiojo universitete čikagiečiams, bet ir kitur gy atsisveikinimo žodžius išsakė bėje. Lietuvai atgavus Vilnių, apie visatą), išleista Strasburge
balių kaime. Amerikoje išgyveno 48 m.
teisę.
Nuliūdę liko: brolienė Alberta Vaitėnienė, dukterėčia
venantiems tautiečiams, nes jis buvęs mirusiojo mokinys Cicero buvo iškelta ten ir dirbo Vil 1467 metais. Lankytojai gali
Raminta Vaitėnaitė-Jacobs, vyras Chnstopher, sūnėnas
Užėjus rusams teko pasi buvo pažįstamas daugelyje lituanistinėje mokykloje, dr. niaus savivaldybėje. 1934 me pamatyti puošniausią Lietuvos
Rimantas Vaitėnas, žmona JoAnn; Lietuvoje sūnėnai Alber
traukti į Aukštaitiją, kur mo Amerikos lietuvių telkinių Petras V. Kisielius. Ona Venclo tais ištekėjo už savo vaikystės Didžiojoje Kunigaikštystėje
tas
Vaitėnas ir Jonas Vaitėnas su šeimomis, dukterėčia
draugo
Jono
Poderio.
išleistą
knygą
—
„Biblija",
kytojavo ir susipažino su savo gyvenantiesiems", — taip kal vienė atsisveikino LB Cicero
Janina
Česonienė su šeima; Lenkijoje sūnėnas Mykolas
knygas
iš
labai
turtingos
Didžio
apylinkės
valdybos,
kurioje
būsima žmona Stase Krištapai- bėjo atsisveikinimo metu didelis
Rusams okupuojant Lietuvą,
Žukauskas su šeima.
tyte, Vilniaus Pedagoginio in lietuvių kultūrininkas ir visuo velionis nemaža dirbo, vardu. Poderiai pasitraukė į Vakarus. jo Lietuvos kunigaikščio ir
Velionis buvo brolis a.a. dr. Mykolo Vaitėno.
stituto studente. Jie susituokė menininkas dr. Petras Kisie Lietuvių Operos ilgametis pir Gyveno Scheinfeldo DP stovyk Lenkijos karaliaus Žygimanto
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Detroit, MI; buvęs Šv.
mininkas Vytautas Radžius pa loje. Čia Poderiai susipažino su Augusto bibliotekos, taip pat
1942 m. liepos mėn. ir persikėlė lius.
Antano mokyklos mokytojas.
i Šiaulių miestą. Ten dirbo pa
Kalbėtojas, trumpai nupa brėžė, kad J. Balutis Operai jaunu Alfonsu Babonu, kurį glo knygas iš M. Mažvydo asme
Šv. Mišios už velionio sielą bus atnašaujamos sausio 17
gal Teisingumo ministerijos pa sakojęs velionio biografiją, talkino net 16 metų. Taip pat bojo ir prižiūrėjo kaip savo sūnų. ninės bibliotekos. Atskiri pa
d., penktadieni, 10 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos
skyrimą. Prasidėjus karui, teko toliau pareiškė: „Julius buvo čia kalbėjo ir akt. Elena 1948 metais jų keliai išsiskyrė. rodos skyriai skirti parodyti re
bažnyčioje.
trauktis iš Lietuvos į Austriją, mėgstamas visų ir kiekvieno, Rukuižienė (Amerikos lietuvių Jaunasis Alfonsas išvyko stu formacijos ir humanizmo idėjų
Velionis bus palaidotas sausio 20 d., pirmadieni, 12 vai.
kur gyveno jo brolis Mečys. Aus kuris tik turėjo progą su juo scenos darbuotojų sąjungos var dijuoti į Italiją, o Poderiai, plitimą Lietuvoje, lietuvių
Ali Souls kapinėse, Chardon, OH.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
trijoje pastatė vaidinimą, kurį bendrauti. Jis visuomet links du), o Algirdas Didžiulis at- pasinaudodami a.a. Adelės spaudą Mažojoje Lietuvoje ir
dalyvauti šiose laidotuvėse.
gerai įvertino vietinė valdžia, mas, šnekus, jo kalba pilna sisviekino BALFo Cicero sky Amerikos pilietybe, atvyko į Karaliaučiuje, kuris tais laikais
todėl jam pavyko gauti mokyto humoro, sklandi, taikli. Jis riaus vardu.
Ameriką, ir apsigyveno Rich- buvo lietuviškų knygų spaus
Nuliūdę: brolienė, dukterėčios ir sūnėnai bei kiti
jo statusą Austrijoje.
džentelmenas, niekuomet neuž
Visi kalbėtojai iškėlė ne vien mond Hills, New Yorke. Velionė dinimo centras.
giminės.
Trečiadieni, sausio 8 d.,
Po trejų metų Austrijoje, žmo gaunąs kito, nemėgęs piktų tik velionio nuopelnus jų atsto ilgus metus dirbo Bulovą laik
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Vilniaus operos ir baleto teatre
nos Stasės brolio draugo kvieti dialogų, neįsigijęs priešų, nors vaujamoms organizacijoms ar rodžių gamybos fabrike.
Tel. 800-994-7600.
įvyko iškilmingas vakaras, skir
mu, 1948 m. atvyko į Ameriką. labai miklus kalboje. Jis jaut vienetams, bet taip pat išreiškė
Kun. Alfonsą Baboną, baigusį
Amerikoje gyvenimas nelepino, rios sielos žmogus, už tai jis ir užuojautas ir našlei Stasei, teologijos studijas Romoje ir tas pirmosios lietuviškos knygos
teko daug ką išbandyti, išmė pasirinko dramos studiją, kurią dukrai Reginai su šeima, ki atvykusį pastoracijos darbui į 450-sioms metinėms paminėti.
Brangiai MARIAI RUDIENEI ir jos visai mielai
ginti įvairius darbus. Pradžioje jis lankė Šiauliuose drauge su tiems giminėms, draugams bei Pensylvanijos lietuvių telkinį, Jis buvo transliuojamas per
Šeimai/vienintelei Sesutei
valstybinę televiziją ir tapo
dirbo fabrike, po to turėjo kitu ciceriškiu Juozu Valentinu, pažįstamiems.
prieš išeidami pensijon Poderiai,
visos
Lietuvos
švente.
jau
prieš
eilę
metų
iškeliavusiu
nuosavą gėrimų parduotuvę, sa
Čia reikia pažymėti, kad gimi įsisūnijo.
, Pranešimą apie M. Mažvydo
vaitgaliais mokytojavo Cicero amžinybėn".
nių iš Lietuvos vardu užuojau
A.TA.
„Katekizmo" reikšmę Lietuvos
lituanistinėje mokykloje. Po
Vėliau,
kun.
Babonui
atvykus
Dr. P. Kisielius pateikė jo gra tas išsakė, neseniai iš Klaipėdos
ONAI PAUKŠTIENEI
traukis teatrui nepaleido jo visą žių pavyzdžių iš bendravimo su atvykusi, lietuvių kalbos moky į Detroitą ir Poderiams išėjus į kultūrai ir mokslui padarė
gyvenimą. Buvo Cicero lietuvių velioniu. Vieną norisi ir čia per toja Virgutė Dūdienė ir pane pensiją, jie atvyko ir apsigyveno Seimo pirmininkas, jubiliejinės
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia
komisijos pirmininkas Vytautas
dramos būrelio įkūrėjas. Su duoti: „Julius buvo žmogus, vėžietė Rasma Krištopaitytė. Southfield, Michigan.
įvairiais dramos reikalų pasta kiekvieną užjaučiantis, kiek Šis prasmingas atsisveikinimas,
Velionė visą savo gyvenimą Landsbergis. Minėjime kalbėjo
Sofija Blažienė ir vaikai
tymais keliavo po Amerikos lie vienam pasiruošęs padėti būti sutraukęs, jau seniai matytą mėgo dainą. Buvo ilgametė New poetas Justinas Marcinkevičius
tuvių telkinius. Julius Balutis name reikale, ką aš turėjau Ciceroje, tokį gausų tautiečių Yorko Šv. Angelų parapijos cho ir istorikė Ingė Lukšaitė.
buvo Cicero Lietuvių Bendruo progą patirti asmeniškai. Kai būrį, baigtas giesmės „Marija, ristė. Buvo viena iš Simo Kudir
Iškilmingame vakare daly
menės, taip pat daugelio lietu Ateitininkų federacija ruošė Marija" garsais, nes velionis, kos šaulių kuopos steigėjų. Pri vavo Respublikos prezidentas
vių visuomeninių ir kultūrinių savo kongresą Clevelande ir šalia kitų gerų savybių, buvo klausė ir aktyviai reiškėsi St. Algirdas Brazauskas, Seimo ir
A.tA.
organizacijų aktyvus narys.
šiam kongresui buvo specialiai giliai religingas žmogus, dažnas Butkaus šaulių kuopoje. Pri vyriausybės nariai, užsienio
ADOLFUI LIETUVNINKUI
diplomatinių misijų vadovai.
Toks yra 1996 m. gruodžio 20 užsakyta ir dramaturgo Algir maldų skaitytojas Šv. Antano klausė Birutietėms.
Labai mėgo žmonių susibūri
d. mirusio ir gruodžio 23 d. Šv. do Landsbergio parašyta drama lietuvių parapijos bažnyčioje.
Ketvirtadienį, sausio 9 dieną,
mirus, liūdesyje likusius brolį KAZIMIERĄ su šeima,
Kazimiero lietuvių kapinėse Či — „Šventasis narvas", man teko
Šv. Kazimiero lietuvių kapi mus — jos namai buvo atidari dalis Seimo posėdžio buvo skir
seseris ir jų šeimas, buvusią žmoną GISELĄ, gimines
kagoje palaidoto Juliaus Balu šiam pastatymui surinkti akto nėse supiltas naujas kapas visiems. Buvo labai vaišinga — ta M. Mažvydo knygos atmi
čio kelias gyvenimo, jį trumpai rius. Čikagoje aktorių nepaka šiam veikliam ir nuoširdžiam mėgo vaišinti svečius savo pui nimui. Po to Vilniuje, Na
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
ko, jų prisiėjo atsigabenti ir iš lietuviui, su kuriuo ir šių kiai paruoštais skanumynais. cionalinėje M. Mažvydo biblio
atpasakojus.
liūdime.
Čia kiek ilgėliau sustokime New Yorko. Mielą Julių telefo eilučių autoriui teko bendrauti Labai mylėjo savo įsūnytą sūnų tekoje, atidengta M. Mažvydo
Salomėja
Stakėnienė
ties atsisveikinimo su velioniu no pagalba susiradau Caracas apie 40 metų. Jo daug kas pasi kun. Alfonsą Baboną. Jiedu skulptūra. Jos autorius Gedi
Jonas ir Gražina Stankūnai
apeigomis, kurios buvo gruodžio mieste Venecueloje, kur jis buvo ges, ypač tie, kurie dažnai gražiai sugyveno ir jų pokal minas Jakubonis sakė, kad tai
22 d. vakare Vance laidojimo nuvykęs aplankyti savo brolį susitikdavome jį prie bažnyčios, biuose buvo daug humoro.
Julius Stankūnas
yra vienas reikšmingiausių jo
namuose. Cicero mieste, kuria Mečį. Pamatęs, kad mes tikrai scenoje, lietuviškuose rengi
Velionės sveikatai pablogėjus darbų. (Elta, 01.09)
me velionis praleido daugiau be jo negalime apsieiti, jis paliko niuose. O tokių senesniųjų ji turėjo tikrai stiprią ir jautrią
negu puse savo ilgo ir pras vos pradėtas savo gražias atos veikėjų, koks buvo a.a. Julius, atramą kun. Alfonso Babono
B U S IŠLEISTA DAUG
togas ir tuojau sugrįžo į Čikagą, Ciceroje jau mažai beliko. Tas priežiūroje.
mingo gyvenimo metų.
* LITUANISTINIU LEIDINIŲ
- naujas a d r e s a s ir t e l e f o n a s
„Stovime prie karsto Juliaus, kad galėtų įsijungti į repetici faktas dar labiau mus liūdina,
Alg. Z a p a r a c k a s
4545 W. 63rd Street
Lituanistinę biblioteką šiemet
žinant, kad amžinybėn iškelia
ciceriškio, kuris taip pat gerai jas".
papildys daugiau kaip 20 vien
žinomas ir visiems Čikagos
Chicago, IL 60629
Savo ilgesnę kalbą dr. Kisie vusio Juliaus tikrai čia nebus
LIETUVIŠKOS
Mokslo ir enciklopedijų lei
lietuviams. Didžiulė netektis ne lius užbaigė tokiais žodžiais: kam pavaduoti...
Tel. 773-838-1050
KNYGOS
dyklos išleistų leidinių. Pasak
vien tik Cicero lietuviams ir „Velionio gražūs ir geri darbai
Ed. dnlaJtis
leidyklos direktoriaus Algirdo
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu \ namus.
JUBILIEJUS
Kiselio, kas trečia knyga bus
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Pirmoji lietuviška knyga — skirta Lietuvos istorijai, kultū
Komercinės siuntos.
1547 metais Karaliaučiuje iš rai, kalbai, moksliniams tyrinė
leistas Martyno Mažvydo „Ka jimams.
tekizmas" — iš Vilniaus uni
Tai ne vien duoklė jubilieji
versiteto bibliotekos saugyklų niams lietuviškosios spaus
keliolikai dienų perkelta į dintos knygos metams, sakė A.
Smuglevičiaus salę. Ji yra svar Kiselis, bet pirmiausia nuosekli
biausias sausio 8 d. čia atidary leidybos politika, kurioje pirme
MAISTO SIUNTINIAI
tos parodos eksponatas. Paroda nybės teikiamos lituanistiniams
Du
patys
populiariausi
- tai 55 svarų Įvairaus maisto
skirta „Katekizmo" 450-ties leidiniams.
už
$98
ir
šventinis
už $39.metų jubiliejui.
Didžiausias savo apimtimi
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
Parodą atidaręs universiteto bus, kaip ir anksčiau, „Lietuvių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
rektorius Rolandas Pavilionis kalbos žodynas". Jo aštuonio
kava. malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai.
pabrėžė, kad M. Mažvydo „Ka liktasis tomas pasirodys antro
tekizmas" yra bibliotekos, — je metų pusėje. O netrukus iš
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai.
vienos seniausių, kaip ir patsai spaudos išeis „Dabartines
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
universitetas, Rytų Europoje ir lietuvių kalbos gramatika". Tai
55 svarai arba 25 kg.
saugančios 6 milijonus leidinių, bus iš esmės prieš kelerius
$39.- tirpi kava. malta kava. arbata, kakava, vaisių
— brangiausias turtas. Šian metus išleistosios pakartojimas,
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
dieną atėjome į svečius pas Maž tiesa, nežymiai papildytas.
aspirinas, vitaminai.
vydą, sakė jis, kurio nedidelė,
Žodynų seriją pratęs „Rusų Pageidaujant
prisiusime smulkią informaciją.
vos 7 9 p u s l a p i u s t u r i n t i , lietuvių kalbų žodynas". Beveik
Siųskite
per
seniausią
siuntinių j Lietuvą [staiga.
knygelė yra ir bus mūsų tapa 100 spaudos lankų veikale bus
tumo Europos istorijoje atramos pateikta 50,000 žodžių ir jų
Mūsų atstovybė Lietuvoje:
taškas.
A.a Juliaus Balučio laidotuvės šv. Kuimiaro liatuviu kaptnas* gruodžio 23 d. Apeigas atliaka
reikšmių. Pradedami leisti ir
Vilnius 26-28-27, 26-24-27
kun. Viktoras Rimšelis, MIC
Respublikos prezidentas Al lietuviškieji terminų žodynai.

A.A. ADELĖ PODERIENE

A.tA.
Mokyt. ANTANAS VAITĖNAS

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
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ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

Marquette Parko Lietuvių
namų savininkų organizacijos
narių mėnesinis susirinkimas,
numatytas sausio 17 d., dėl blo
go oro atšaukiamas — neįvyks.
Prašome į tai atkreipti dėmesį.

M ū s ų administracijos tar
nautojos nusiskundžia, kad dar
ne visi skaitytojai, prašė savo
kalėdinius bei naujametinius
sveikinimus paskelbti „Drau
ge", atsilygino už šią paslaugą.
Malonėkite tai padaryti arti
miausiu laiku, nes tas labai
trukdo sąskaitybą. Taip pat
prašome pažymėti, už ką siun
čiamas čekis.

Seštsdieniniai anglų kalbos
kursai Jaunimo centre, dėstomi
Danutės Petrulytės, šiais me
tais prasidės sausio 18 d. ir tesis
iki balandžio 5 d. Pradiniai kur
sai vyks nuo 2 iki 4 v. p.p., o
pažengusieji (lanke pirmąjį
rudens semestrą) tęs mokslą
nuo 4 v. iki 6 v.v. Kursai vėl bus
patogiose Pedagoginio lituanis
tikos instituto patalpose. Dės
tytoja Petrulytė, gimusi JAV,
University of Chicago lingvis
tikos doktorantė, nemokamai
parūpins vadovėlius ir papil
domą medžiagą studentams. Se
mestro mokalapinigiai — 48 dol.
Registruotis arba pasitarti
galima, skambinant į Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrą
(773434-4545).

Lietuvių karių veteranų są
jungos „Ramovė" Čikagos sky
riaus metinis susirinkimas
įvyks sausio 19 d., sekmadienį,
12 vai., 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.

Dail. Ada Sutkuvienė iasVgimantas Kezys.
KAS DAROSI „DRAUGE"

Lietuvių Katalikų spaudos
draugijai patvirtinus naujos
spausdinimo mašinos pirkimą,
„Draugo" administracija ma
šiną nupirko. Ši spausdinimo
mašina bus naudojama visų lie
tuviškų žurnalų spausdinimui.
Mašina yra moderni ir lengvai
paruošiama spausdinimui, taip
Ž m o n ė s stengiasi, bet vis
pat jos spausdinimo greitis be
p a s i t a i k o k l a i d ų . . . Klaida
veik dukart didesnis negu senos
įsivėlė ir į Tauragės klubo ko
mašinos. Su šia mašina mes
„Draugo" k n y g y n u g a v o
respondenciją, išspausdintą
galėsime spausdinti žurnalus,
Onos Narbutienės knygų „Ka
„Drauge" sausio 9 d. Jos
knygas ir kitus leidinius žymiai
zimieras Viktoras Banaitis".
autorius VI. Paliulionis patiks
pigiau negu su senąja Dėl to tie
Gausiai iliustruota nuotrau
lina, kad klubo valdybos sudė
spaudos darbai nebeneš „Drau
komis knygą išleido „Baltos
tyje yra Aldona Balčiūnienė, ne
gui" nuostolių ir taip pat,
lankos". Vilnius, 1996. 234 psl.
Albina Balčiūnienė. Manome,
išskyrus kelias išimtis, nereiks
Taip pat yra K. V. Banaičio
kad niekas dėl vienos kitos
kelti kainų žurnalų bei knygų
Kamerinės muzikos kasečių.
pasitaikiusios klaidos neturėtų
užsakovams. Mašina turėjo būti
per daug sielotis. Iš tikrųjų klai
Lipniūno-Stulginskio
pristatyta sausio viduryje, bet
moksleivių ateitininkų kuo dos dienraštyje kai kam yra dėl sniego pūgų negalėjo jos
pos susirinkimas penktadienį, tikra pramoga: turi progą atvežti iš Kalifornijos, tad ji bus
sausio 17 d., 7 vai. vak. vyks pas priminti redakcijai, kad reikia pristatyta šio mėnesio gale.
Viktutė Sušinskaitę, 13140 daugiau atidumo...
Nauja spausdinimo mašina kai
Moorfield Ct, Lemont, IL. Tel.
J A V L B Kultūros taryba nuoja 80,000 dol. Mes paėmėm
630-257-7114. Kviečiami visi
trejiems metams paskolą ma
nuo 8-to iki 12-to skyrių moks praneša, kad spaudos vajus yra šinos išmokėjimui. Aš tikiuosi,
leiviai. Prašoma atsivežti savo pratęsiamas iki š.m. sausio 31 kad visi mūsų skaitytojai supras
mėgiamiausią muzikos kūrinį d. Kaip daug kartų skelbta pra svarbą išlaikyti spausdinimo
(dainą, melodiją, simfoniją ar ėjusių metų pabaigoje, Kultūros centrą „Drauge" ir padės mums
taryba su Lietuvių fondo skirta
kt.). Visi laukiami.
parama, b u v o paskelbusi išmokėti skolą už šią mašiną.
Šios savaites pradžioje aš vėl
Algimantas Mogenis, Quin- specialų vajų, kurio metu nauji
lankiausi
Čikagos Centriniame
cy,* "It, 'siųsdamas dienraščio s k a i t y t o j a i galėjo užsipre
pašte.
Patikrinus
„Draugo" pri
prenumeratos pratesimą 1997 numeruoti dienraštį „Draugą",
statymo
problemas,
pasirodė,
metams, pridėjo 500 dol. auką! savaitraščius „Dirvą" ir „Dar
kad
dabar
Čikagos
paštas
at
Ta dosni parama yra širdingai bininką", taip pat vaikams laik
lieka
savo
pareigas
gerai.
Pro
vertinama ir pripildo mūsų šir raštėlį „Eglutę" ir anglų kalba
leidžiamus leidinius „Bridges" blemos yra kituose „Distridis dėkingumu. Ačiū!
bei „Lituanus" gerokai papi bution Centers". Su Čikagos
BALFo Cicero skyriaus me ginta kaina, ypač, kai „Draugo" pašto valdininkais mes kreipia
tinis susirinkimas vyks sausio administracija savo ruožtu dar mės į tuos „Distribution Cen
26 d., sekmadienį, 11 vai. ryte, dienraščio prenumeratą papi ters", bandydami pagerinti
Šv. Antano parapijos bažnyčioje gino — tad jį galima visiems dienraščio pristatymą. Rezulta
už gyvus ir mirusius BALFo metams užsisakyti tik už 65 tai rodo, kad kai kuriose vietose
Cicero skyriaus aukotojus. Po dol.! (Šiaip metinis prenumera dienraščio pristatymas žymiai
pamaldų, apie 12 vai., parapijos tos mokestis yra 95 dol.) At pagerėjo, o kitur ne. Prieš porą
salėje vyks susirinkimas. Nariai kreipkite dėmesį į atkarpėlę, savaičių gavome laišką iš mūsų
ir visi Cicero bei apylinkių lietu spausdinamą šiame puslapyje — skaitytojo Virginia valstybėje.
viai, pritariantys labdaros dar pasinaudokite papiginimu, įsi Jis yra užsisakęs ne tik „Drau
bui, kviečiami gausiai dalyvauti junkite į „Draugo" skaitytojų gą", bet ir „Chicago Tribūne".
Jo vesti pristatymo duomenys
pamaldose ir susirinkime.
šeimą!
rodo, kad „Draugas" prista
tomas geriau negu „Chicago
Tribūne". Kartais mums atrodo,
SKELBIAME „DRAUGO"
kad paštas turi kažkokį nusista
PRENUMERATORIŲ VAJV
tymą prieš lietuvišką spaudą.
Aš galiu užtikrinti, kad to nėra.
JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
Paskutiniai duomenys, ku
tindama periodinės lietuviškos spaudos svarbą užsienio lietuvių
riuos gavome iš skaitytojų, apė
tautinės savimonės palaikymui ir naujų visuomenės narių
mė Kalėdų laiką ir dėl perkrau
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų.
to siuntiniais bei sveikinimais
Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
pašto jie nėra labai patikimi.
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo parama lietuvių
Šiandien „Drauge" rasite naują
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus
atkarpėlę sausio mėnesiui.
Prašau būtinai ją užpildyti ir
sąlygos yra tokios:
mums atsiųsti. Kai kuriose vie
1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 31 d.
tovėse, kur negerėja laikraščio
2. metinis prenumeratos mokestis už nauja prenumerata yra
pristatymas, mes tiriame gali
65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos
mybes sudaryti specialią pagrei
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., „Draugo"
tintą
dienraščio siunta. Kad tas
administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaida.
vietoves
galėtumėm gerai nu
Prašome užpildyti čia spausdinama forma ir kartu su čekiu
statyti,
būtina
turėti pristatymo
atsiųsti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu.
duomenis.
Ignas Budrys
JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajus
Siunčiu atpigintos prenumeratos mokesti $-Pridedu auka „Draugui"

$-

U viso

S-

Vardas

Pavarde

Adresas
Praiau prenumeratos užsakymą su čekiu shjsti:
Draugas
4545 W 63rd Street

Chicago, IL 60629

— metams

paroda.
Tą pačią parodą, kuri ten buvo
pavadinta „Miestovaizdžių"
ciklo antrąja dalimi, netrukus
galės pamatyti ir čikagiečiai.
Jos atidarymas bus sausio 18 d.
(šeštadienį) 7:30 vai. vak., Lietu
vių dailės muziejuje, esančiame
Pasaulio lietuvių centro rū
muose, Lemonte.
Paroda čia vadinsis „Cityscapes II", nes tokiu pava
dinimu yra išleistas jos katalo
gas bei stambi — net 166 didelio
formato puslapius turinti — pa
rodos eksponatų knyga. Tai iš
tiesų reikšmingas leidinys,
gražiai
reprezentuojantis
menininką ir jo kūrybą.
Pirmoje šios serijos miestovaiz
džių tematika parodoje A. Kezys
rodė namus, pastatus, o šį kartą
jis koncentruojasi ties jų frag
mentais, detalėmis. „Ši fotografijų^jaroda yra apie namus.
Fotografavau namų fragmen
tus. Tai — suskaldytos vienovės
vaizdinys. Be to, išskaidyta bui
tis reiškia ir tai, kad žmogus
neįstengia suvokti visų buities
dimensijų. Prie jų jis tegali
artėti, rinkdamas pasitaikančio
žinojimo trupinius, dėlioti juos
vieną prie kito ir tikėtis, kad
vieną dieną jam pasiseks
suvokti tą erdvę, kurioje jis
gyvena ir gyvens", — taip filoso
fuoja apie šios parodos ekspona
tus pats autorius parodos
kataloge — „Skiriu šią parodą
mūsų namų sienoms 'indivi
dualioms' plytoms, stogams, ir
tai šilumai kurią patiria
žmonės, gyvendami sienomis
atitvertose buveinėse".
Tačiau iš aprašymų, katalogo
ir pagaliau — nuotraukų kny
gose nėra labai lengva užčiuop
ti A. Kezio kūrybos esmę.
Reikia pamatyti jo darbus ir j
Neseniai spausdintoje at
karpoje Juozo Končiaus „Koks
Lietuvoje ruduo" pateko pora
netikslumų: Šilalės rajono laik
raščio pavadinimas turi būti
„Šilalės artojas"; solistės,
atlikusios Violetos rolė „Tra
viata" operoje, pavardė yra
Ramutė Tumuliauskaitė.

juos įsigilinti. Tą bus galima „Moteris". Su šia paroda A. David „įaugo" į laidojimo
padaryti, tik atsilankius į pa Kezys vėl yra pakviestas į paslaugas, nes jo tėvas ilgus
rodą, kuri tesis nuo sausio 18 iki Vilniaus „Vartų" galeriją. Ją metus turėjo laidojimo koplyčią
vasario 9 dienos.
ten žadama surengti vasaros pa Brighton Parke. David lankė
Šį kartą bus taip pat ekspo baigoje, maždaug rugpjūčio Quigley South paruošiamosios
nuojami Lietuvoje gyvenančio mėnesį. Tai bus jau ketvirtasis seminarijos aukštesniąją mo
žinomo fotografo, tapusio ir šio čikagiečio menininko pasi kyklą ir Worsham kolegiją, ku
dailininku, Žino Kazėno minia rodymas toje galerijoje.
rioje pasiruošė dabartinei pro
tiūrinės tapybos kūriniai. Juos
Linkėdami A. Keziui geros fesijai. 1986 m. David įsigijo lai
čia atsiveža pats iš tėvynės sėkmės, ruošiant naująjį projek dotuvių automobilių ir limuzinų
atvykstantis kūrėjas. Tad bus tą, tikimės didelį lietuvių meno nuomavimo firmą, kuri šiuo
gera proga susipažinti ne vien mėgėjų būrį susitikti jo ir Z. metu aptarnauja daugiau kaip
su darbais, bet ir su jų auto Kazėno darbų parodos atida 40 laidojimo įstaigų Čikagoje ir
riumi. Z. Kazėną anksčiau paži ryme sausio 18 d. vakare Rie apylinkėse. David Gaidas
nome, kaip gerą spalvotos foto tuvių Dailės muziejuje, Le neseniai buvo „Funeral Direcgrafijos meistrą ir Čikagoje monte.
tors Service Association of
•
matėme nemažai jo darbų, o
Edi Šulaitis Greater Chicago' direktorių
dabar bus gera proga susipa
tarybos nariu.
žinti ir su kitos šakos jo kūryba.
PLEČIA PASLAUGAS
Nėra abejonės, kad David ir
Čia dar reikia pasakyti, kad
David ir Loretta Gaidas, Jr, Loretta Gaidas patarnaus žmo
fotomenininkas A. Kezys šiuo neseniai perėmė Lack & Sons nėms skaudžiausiu gyvenimo
metu vėl aktyviai dirba, ruoš laidojimo koplyčią, esančią metu sąžiningai ir su artimo
damas savo naują parodą. Jos 11028 S. Southwest Highway, meile. Daugiau informacijų
tema universali, vadinsis Palos Hills, IL. Koplyčia dabar teikiama tel. 708-974-4400, taip
pavadinta „Palos Funeral pat atkreipkite dėmesį į šios
laidojimo koplyčios skelbimą
Kaip greitai tas laikas švil Home".
pia pro sali — nespėjame skai
Galima sakyti, kad jaunasis „Draugė".
čiuoti metų, o ką bekalbėti apie
T
dienas? Ar galite įsivaizduoti,
I
kad lietuviškoms „Margučio"
:
I
radijo laidoms jau beveik 65
My mailing label
metai? Kai tūkstančiai lietuvių
•
po Antrojo pasaulinio karo pa
I
baigos atvyko į Čikagą, juos
sutiko „Margutis" ir ištikimai
To:
Circuiation manager
radijo laidomis lankė namus,
DRAUGAS
I
padėjo apsiprasti naujame
•
4545 W 63rd St.
krašte. Šiuo metu „Margutis"
Chicago. IL 60629
jau nebe tas, ir vis tas pats. Nors
Delivery of my datfy newspaper. trte DRAUGAS, has been very
vadinasi „Margutis II", bet teirregular I have kapt track of delivery dates as shown below I hope
belanko lietuvių namus, atneš
this will help you find the reason for trte poor delivery.
damas naujausias žinias, dainų
melodijas, jungdamas vienus su
Data of Issue
Dale Received
Date of Issue Datt Received
kitais. Kovo 15 d., šeštadienį, 6
vai. vak., Jaunimo centro didžio
Jan. 2 8 . 1 9 9 7
Jan. 21,1997
joje salėje bus paminėta šių
lietuviškų radijo laidų 65 metų
Jan. 29.1997
Jan. 22, 1997
gyvavimo sukaktis. Visuomenė
Jan. 30, 1997
Jan. 23, 1997
kviečiama įsigyti bilietus iš
anksto. Jie gaunami „Sekly
' Jan. 24, 1997
Jan. 31,1997
čioje".
Jolanta Peckus, Northfield,
IL, atsiuntė „Draugui" dosnią
auką — 105 dol. Reiškiame nuo
širdžią padėką!
Užėjus stipriems šalčiams,
Čikagos miesto savivaldybė
susirūpino savo gyventojais,
kurie dėl vienokių ar kitokių
priežasčių atsidūrė neapšil
domuose butuose. Miesto ugnia
gesiai ir Socialinės rūpybos
įstaigų tarnautojai jau aplankė
apie 13,000 butų, kurių gy
ventojai skundėsi nepakanka
mu šildymu arba visai šilumos
neturėjimu. Visi prašomi dažnai
patikrinti savo pažįstamus,
kaimynus bei vyresniuosius
giminaičius, ar jie sveiki ir
nieko nestokoja, nes Šaltas oras
žmones „uždaro" namuose ir jie
gali pasilikti be reikalingiausių
dalykų. Jeigu yra svarbus
reikalas, susietas su žema oro
temperatūra, skambinkite tel.
312-744-5000. Telefonas veikia
24 valandas paroje; sunkiau gir
dintieji gali skambinti 312744-8599.

Sincerely yours.
J

L . . . . . . .

Skelbimai
x TRANSPAK
praneša:
„Dviejų didžiausių Lietuvos
upių Nemuno ir Neries san
takoje įsikūręs Kaunas, Kaunas
Lietuvos istorijoje jau minimas
Kęstučio laikais, kai 1362
metais kryžiuočiai jį buvo
apgulę, o Kęstučio sūnus Vai
dotas jį gynė. Kauno pilis tada
buvo sudeginta. Vėlesniuose ka
ruose su kryžiuočiais Kauno
pilis 4 kartus buvo atstatyta ir
vėl sugriauta. Ketvirtosios
pilies griuvėsiai ir šiandien
Kaune tebestovi". Pinigai,
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St.,
Chicago, IL 60629, tel. 773838-1050.
(sk)
l

x Joana Stoškus, Chicago
IL globoja Lietuvoje 2 našlai
čius. Pratesdama globą kitiems
metams atsiuntė $300. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
j Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road. Tel.
(312) 847-7747.
(sk)

„Draugo" administratorius
V Ė L MATYSIME
FOTOMENININKO
A. KEZIO KŪRINIUS
Jau ne pirmi metai, kai ži
nomasis fotomenininkas Algi
mantas Kezys mus pradžiugina
bent viena savo kūrinių paroda
Ne vien tik čikagiečiai dabar
gali gėrėtis jo darbais, bet ir
tautiečiai Lietuvoje, ne? ten
esančioje Vilniaus „Vartų"
galerijoje pernai vasarą buvo su
rengta jau trečioji A. Kezio

Feb. 1,1997

I Jan. 2 5 . 1 9 9 7

Loretta, Davey ir David Gaida*

x France* K. Bucknam,
Portland OR, atsiuntė $600 keturių našlaičių Lietuvoje glo
bos mokestį. Dėkojame! „Lietu
vos
Našlaičių
globos"
komitetas.
(sk)
x Danguolė ir Justas Bul
viai, Baltimore MD, siunčia
Kalėdinę dovaną Lietuvos naš
laičiams - $80. Našlaičių var
du dėkojame! „Lietuvos Naš
laičiu gk>boaM komitetas.
(sk)

x Ponai J. ir R. Ardžiai iš
Fairview, PA, globoja našlaitį
Lietuvoje, pratęsdami globą ki
tiems metams atsiuntė $150.
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711
W. 71 St., Chicago IL 60629.
(sk)
x „Šie pinigai — tai mūsų
sūnaus Aido kalėdinė dova
na mums. Jau kuris laikas jam
sakome, kad mums geriausia
dovana — tai jų parama Lietu
vai". Atsiųsdami $150 auką
„Saulutei", Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, taip rašo Gražina
ir dr. Romualdas Kriaučiūnai,
jau ir anksčiau atsiuntę „Sau
lutei" ypatingai stambią auką.
Labai ačiū už paramą našlai
čiams invalidams vaikams ir
daugiavaikėms šeimoms Lietu
voje. „Saulutė", 419 Weidner
Rd., Buffalo Grove, IL 60089,
tel. (847) 537-7949. TAX ID
#36-3003339.
(sk)
x Geriausią 1995 m. poezi
jos knygą „Sauja medaus",
autorius Julius Keleras, premi
juotą Lietuvių Rašytojų drau
gijos, galima įsigyti „Darbinin
ko" redakcijoje; Darbininkas,
341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207, tel. 718827-1352. Kaina su persiuntimu
$12.
(sk)
x Klemensas Malkevičius.
Chicago IL, išgirdęs, kad yra
daug prašymų paremti Lietu
voje vargstančius našlaičius, jau
globojąs vieną našlaitį keli
metai, dabar dar nori pagalbą
suteikti 4 našlaičiams — at
siuntė $900. Dėkojame gerajam
Lietuvos našlaičių rėmėjui.
„Lietuvos Našlaičiu globot**
(•k)

-y.

