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Mažėjant pasitikėjimu
politikais, populiariausiu
tampa prezidentas
Vilnius, sausio 30 d. (BNS) Krito Lietuvos gyventojų pasiti
kėjimas šalies politikais, kuris
buvo smarkiai ūgtelėjęs po Sei
mo rinkimų lapkričio mėnesį.
Sausio pradžioje atlikta ap
klausa pasirodė, kad naujajam
Seimui padirbėjus pusantro mė
nesio, šalies gyventojai jau
prasčiau vertino visus be išim
ties politikus, palyginti su
gruodžio pradžia.
Lietuvos ir Didžiosios Britą
rujos viešosios nuomonės tyrimų
bendrovės „Baltijos tyrimai"
apklausa parodė, kad labiausiai
palankus šis nusivylimas buvo
prezidentui Algirdui Brazaus
kui, kuris, nors ir prarado 3
proc. apklaustųjų paramą, ap
lenkė du artimiausius savo kon
kurentus ir po ilgos pertraukos
vėl tapo populiariausiu šalies
politiku.
Prezidentas aplenkė į trečią
vietą smuktelėjusį JAV lietuvį
gamtosaugininką Valdą Adam
kų bei antroje vietoje atsidūrusį

Seimo vicepirmininką Romual
dą Ozolą (CS).
Nuosmukis taip pat buvo pa
lankus kitam Centro sąjungos
vadovui Egidijui Bičkauskui,
kuris pasikeitė vietomis su Sei
mo pirmininku Vytautu Lands
bergiu.
„Respublikos" dienraštyje pa
skelbti apklausos rezultatai pa
rodė, kad daugiausiai rėmėjų
prarado premjeras Gediminas
Vagnorius, pasitikėjimas juo
smuktelėjo net 7 proc. Tačiau
apatinėje. 10 populiariausių
šalies politikų dalyje pasikei
timų vietomis nebuvo. Dešimtu
ką baigia užsienio reikalų
ministras Algirdas Saudargas
(KDP), Socialdemokratų pirmi
ninkas Aloyzas Sakalas, Seimo
pirmininko pirmasis pavaduoto
jas Andrius Kubilius (TS), LDDP
vadovas Česlovas Juršėnas.
„Baltijos tyrimų" apklausa
atlikta sausio 10-20 d. Apklaus
ti 1,009 Lietuvos gyventojai nuo
15 iki 74 metų.

Lietuvos vadovai nori
atstatyti istorinį teisingumą
Vilnių*, sausio 29 d. (BNS) Prezidentas Algirdas Brazaus
kas ir Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis trečiadienį
aptarė Lietuvos ir Izraelio san
tykius temdančias istorinio tei
singumo problemas.
A.Brazauskas žurnalistams
po susitikimo sakė, kad jame
daugiausia kalbėta apie reabi
lituotų asmenų, kurie įtariami
žydų genocidu per nacių okupa
ciją, bylų patikrinimą. „Tokių
asmenų sąrašas Lietuvoje yra
nagrinėjamas, mes nustatėme
teisinį vertinimo mechanizmą,
ir reikia šį darbą tęsti", sakė
prezidentas.
Izraelio visuomeninės organi
zacijos prieš kelerius metus
įteikė Lietuvai sąrašą asmenų,
kurie, jų teigimu, persekiojo
žydus per II pasaulinį karą ir
buvo nepagrįstai reabilituoti
Lietuvoje po nepriklausomybės
paskelbimo.
V. Landsbergis mano, kad da
bar reikėtų Lietuvos valdžios,
galbūt — prezidento, pareiški
mo, ką Lietuva nuveikė nuo
1990 metų, tirdama tokias by
las.
Atkūrusi nepriklausomybe,
Lietuva reabilitavo sovietmečiu
nuteistus pasipriešinimo okupa
ciniam režimui dalyvius, tarp
kurių, kaip vėliau nustatyta,
buvo keli nacių kolaborantai
persekiojęs žydus. Jų reabili
tacija buvo panaikinta, tačiau,
Izraelio organizacijų teigimu,
nepagrįstai reabilituotųjų yra
kur kas daugiau. Reabilitacijų
patikrinimas užtrunka, nes po
50 metų sunku rasti gyvų liudi
ninkų ir nustatyti objektyvią
tiesą.
Komentuodamas žydų rašyti
nio palikimo išsaugojimo proble
mas, prezidentas neigė kai ku
rių žydų organizacijų kaltini
mus, kad vertingi istoriniai
dokumentai Vilniuje yra apleis
ti ir gresia pavojus jų išlikimui.
A. Brazauskas patikino, kad
žydų l^er-Mūra saugoma taip
pat, kaip ir visi Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos
fondai. Prezidentas pažymėjo,
kad situacija žymiai pagerės pa
stačius naują bibliotekos sau
gyklą, tačiau jai užbaigti reikia
dar 34-35 milijonų litų. „Tam
nepakanka vien Lietuvos biu
džeto lėšų", sakė jis.
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Rrikalanjama daugiau
informacijos apie A. IJleikio
bylą
Lietuvos ambasadorius Izra
elyje Romas Misiūnas mano, jog
karo nusikaltimais kaltinamo
Aleksandro Lileikio bylos tyri
mas turėtų būti viosesnis ir apie
jį išsamiau informuojama.
Ambasadorius sako jaučiąs
kai kurių žydų organizacijų
spaudimą ir gaunąs laiškų,
kuriuose primenami prezidento
Algirdo Brazausko „gražūs pa
žadai iš Kneseto tribūnos"
ištirti lietuvių karo nusikal
timus ir nubausti kaltuosius.
R. Misiūnas, dalyvaujantis
kasmetiniame Lietuvos diplo
matinių misijų vadovų susiti
kime su šalies vadovais Vilniu
je, trečiadienį sakė, jog Izraelio
valdžia dabar sprendžia opias
Vidurio Rytų problemas ir „ga
na santūriai reaguoja į istorinės
tiesos ieškojimus". Tačiau,
pasak jo, vyriausybei spaudimą
daro kai kurie žydų organizacijų
aktyvistai. „Mes negalime į tai
neatsižvelgta", pažymėjo amba
sadorius. Pasak jo, toks spaudi
mas nesiliaus patą savaime, o
Lietuva savo ruožtu turėtų
aktyviau aiškinti, kaip tiriama
A. Lileikio byla, dėl kurios Lie
tuva dažniausiai kritikuojama.
Ambasadorius žada likti
Vilniuje tol, kol „galės parvežti
į Izraelį aiškų atsakymą dėl šios
bylos". Jis ketina susitikti su A.
Lileikį apklausiančiais proku
rorais bei jo advokatais.
A. Lileikio veiklą per nacių
okupaciją tiria
Lietuvos
' Generalinė prokuratūra, tačiau
dėl prastos sveikatos j i s
apklausiamas retai. Sausio 15 d.
jis buvo apklaustas 5 kartą, ir
prokurorai dar neapsisprendė,
ar pateiks jam kaltinimus.
Sprendimas turi būti aiškus po
2-3 apklausų.
Remiantis sausio 30 d. BNS
pranešimais, A. Lileikio bylą
vilkina neišspręstos techninės
kliūtys, ketvirtadienį konsta
tavo Lietuvos ambasadorius Iz
raelyje Romas Misiūnas po susi
tikimo su Generalinės prokura
tūros pareigūnais, pridūręs, jog
liko patenkintas susitikimo re
zultatais.
..Susitikima vertinu kaip la
bai sėkmingą, išsiaiškinau tiek,
kiek galima buvo šiandien pa
daryti", sakė ambasadorius.

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS IN'TERFAX, ITAR-TASS.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)
M i n s k a s . NATO nariai
supranta Baltarusijos preziden
to Aleksandr Lukašenko inicia
tyvą sukurti bendrą Europos
saugumo sistemą, kuri „vieno
dai atitiktų visų šalių in
teresus". Tačiau Šiaurės Atlan
to sąjungos šalys negali pritar
ti Baltarusijos vadovo siūlymui
įsteigti Vidurio ir Rytų Europo
je
zoną be branduolinių ginklų,
Lima. Aukštas Peru pareigū
sakoma
NATO generalinio sek
nas trečiadienį davė suprasti,
retoriaus
Javier Solana laiške
kad Peru galbūt prašys Tokyo
Baltarusijos
prezidentui A.
sutikimo panaudoti karinę jėgą
Lukašenko.
prieš sukilėlius, laikančius 72
Strasbūras. Europos Tarybos
įkaitus Japonijos ambasado
riaus rezidencijoje Limoje. darbo komisija, nagrinėjanti ko
Oficialiame Peru vyriausybės rupcijos klausimus, susidomėjo
derybininko Domingo Palermo pranešimais apie butų sandė
pareiškime teigiama, kad šj rius Taline, į kuriuos įsivėlęs
savaitgalį per Peru ir Japonijos Estijos ministras pirmininkas
vadovų susitikimą bus siekiama Tiit Vahi, pranešė Estijos par
„sudaryti sąlygas įgyvendinti lamento teisės komisijos piroperatyvinius krizės sprendimo mininas Daimar Liiv, papasa
kojęs, jog jam tik atvykus į
uždavinius".
Strasbūrą dalyvauti kovos su
Haga. Europos Sąjungos šalys korupcija komisijos posėdyje,
ketvirtadienį paskelbė prade komisijos nariai jį tuojau ėmė
dančios Antirasizmo metus. klausinėti apie šio skandalo
Visos 15 ES šalių šiemet ragins aplinkybes.
savo piliečius aktyviau įsijungti
Džochar-Gala (Groznas).
į kovą prieš rasizmą, organizuo
Naujasis
Čečėnijos prezidentas
damos savo informacijos kampa
Aslan
Maschadov
pažadėjo ap
nįją, koncertus, plakatų kon
saugoti
žmones
nuo
žudynių,
kursus, sporto šventes ir kino
pagrobimų,
pardavimo.
Interviu
filmų festivalius, kitus pana
rusų
laikraščiui
„Argumenty
i
šius renginius.
fakty", jis sakė negalįs atmesti
Maskvs-Londonas. Nauja galimybės, kad čečėnų partiza
Rusijos parlamentarų grupė nų daliniai bandys imtis tokios
„anti-NATO", kuria sudaro 120 veiklos. Kalbėdamas apie san
įvairių frakcijų narių, parei tykius su Rusija, A. Maschadov
kalavo, kad reaguojant į NATO sakė ketinąs vesti derybas, re
planuojamą plėtimąsi į Rytus, miantis pernai pasirašytais
Rusįjos kariuomenė būtų aprū taikos susitarimais.
pinta naujomis žemė-žemė rake
Južno SachaHnskas Rusįjos
tomis „Oka". Vienas grupės Gynybos tarybos sekretorių „la
įkūrėjų Sergej Glotov sakė, kad bai nustebino" JAV ir Japoni
NATO šalys nesugebės atrem jos planai
perdislokuoti
ti puolimo šiuo naujuoju takti Amerikos ginkluotąsias pajėgas
niu ginklu mažiausiai dar 10 iš Japonijos salų pietų į šiaurę.
metų. Vakaruose naujasis rusų „Negalima nekreipti dėmesio į
ginklas vadinams „Spider". Jis tą faktą, kad, kai mes išvedame
buvo sukurtas dar Sovietų Są savo kariuomenę iš Kurilų, ma
jungos laikais, tačiau tuomet žiname ją Tolimuosiuose Ry
prezidentas Michail Gorbačiov tuose, prie mūsų pietinių sienų
įsakė sunaikinti raketų siste pradedamas didinti JAV ir Ja
mą, kuri nebuvo aptarta to meto ponijos karinis potencialas.
Rytų-Vakarų nusiginklavimo Jeigu taip iš tikrųjų yra, mums
sutartyse.
reikia rimtai pagalvoti apie Ru
sijos planus Tolimuosiuose Ry
Bona. Vokietijos užsienio
tuose", pareiškė jis.
reikalų ministras Klausas KinOslas. Norvegijos užsienio
kelis Bonoje paskelbtame oficia
liame pareiškime pabrėžė, kad reikalų ministras Bjoern Tore
Čečėnijoje įvykę rinkimai yra Godai ketvirtadienį paragino
geras pagrindas tolesnėms Rusi- NATO likti atvirai naujoms na
jos-Cečėnijos taikaus suregulia rėms ir paragino negadinti
santykių su Rusija. „Rusija turi
vimo deryboms.
savo teisėtus saugumo tikslus,
į kuriuos NATO turi atsižvelgti.
Taika ir stabilumas Europoje
neįmanomi aktyviai nedalyvau
jant Rusijai", pastebėjo jis.
kumentai tenurodo, kad jis da
Kalamba, Filipinai. Vienoje
lyvavo sulaikant žydus apklau
sai, bet ne žudynėms. Advokatai Filipinų veisykloje trečiadienį
sako, kad A. Dailidės skundo pradėtos naikinti beždžionės,
dėl teismo sprendimo svarsty kurios galėjo užsikrėsti ebolos
mas užtruks metus ir dar ma virusu. Iš viso bus nužudyta per
žiausiai porą metu gali trukti 600 gyvūnų. Iš šios Filipinų fer
deportacijos procedūrų sutvar mos pernai j JAV Texas valsti
kymas, jei skundas būtų atmes jos veisyklą buvo atgabentos dvi
ebolos viruso Restono atmaina
tas.
Žydų organizacijų vadovai pa užsikrėtusios beždžionės. JAV
reikalavo, kad Kanados valdžia sveikatos apsaugos darbuotojai
imtųsi spartesnių žygių prieš mano, kad Restono atmaina
karo nusikaltėlius, kai praėju nėra pavojinga žmonėms, tačiau
sią savaitę mirė jais įtariamas ji gali išsivystyti j mirtiną rūšį.
Ši viruso atmaina pavadinta
lietuvis.
Antanas K<- ••>--;<lį'r\ ViHs pagal Restono miestą. Virginia
mirė sausio 21 d., būdamas 90 valstijoje, kur 1989 m. kilo ligos
metų, buvo tarp 12-os įtaria f'pidemija
mųjų žydų genocidu, kuriems
grėsė deportavimas Žydų orga
KALENDORIUS
nizacijos tvirtina, kad io ir kitų
Sausio 31 d.: Jonas, Marcele,
įtariamųjų p a v ^ ė s ;au keleLiudvika,
Liuda, Jaunė.
ris metus buvo žinomos vyriau
Vasario
1 d.: Pionijus, Igna
sybei, tačiau ji neskubėjo imtis
cas, Brigita, Gytis, Eidvilė.
veiksmų prieš juos.

Briuselis. JAV, Kanados ir
Europos pareigūnai ketvir
tadienį NATO būstinėje susiti
ko aptarti naujo bendro požiūrio
dėl įprastinės Ginkluotės Euro
poje sutarties. Dviejų dienų su
sitikime speciali NATO grupė
tarsis dėl santykių su Rusija
derybose dėl ginkluotės sutar
ties pakeitimų.

Sausio 21 d. Vilniau* apygardos Uiamas paakaft* nuosprendi pirmoje Lietuvoje išnagrinėtoje
genocido byloja, kurioje teisiamieji buvo kamaami su NKVD smogikais istude nuo sovietų
besislapstančia. Leopoldo Gaidžio sauna.
V. tosvtaako nuotr.: Aštuntąją dasunti pradėję - Kirilas Kurakinas (viduryje) nuteistas 6
matas kalėti sustiprinto rasimo pataisos darbų kolonijoje, Juozas Šakalys (kairėje) ir Petras
Bartasevičius (ostinėje) — laisvės atėmimu S nartams. Pagal Amnestuos įstatymą, jie abu nuo
i atleisti. Visų nuteistųjų, kuria neigė dalyvavę žudynėse, turtas konfiskuotas.
(LR)

Prezidentas Seimo
pirmininkui siūlo pasiskaityti
Konstituciją į
Vilnius, sausio 30 d. (BNS) Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas siūlo Seimo pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui
dar kartą paskaityti Konstitu
ciją ir pažiūrėti, kas u i ką at
sako Lietuvoje.
PNtVaafuaMtt.mnV ks^BrVn*£mMr§lsMl smamal

sakė žurnalistams komentuoti
Seimo pirmininko kritiką Europos sutarties su Lietuva nepatvirtinusių Europos Sąjungos
šalyse dirbančių ambasadorių
adresu.
V. Landsbergmtnčiadienį pa

šaukti".
Tačiau, pažymėjo A. Brazaus
kas, ambasadoriai privalo veikti
visais būdais, kad tos sutartys
būtų kuo greičiau patvirtintos.
reiškė, kad, Jeigu kuri nors am- „Bet, k ą g s l i v i e n a s a m 
basada negarantuos Europos su basadorius, jeigu aš pats ne
tarties ratifikavimo laiku, (am kartą esu ragines tai padaryti
basadorius) geriau tegu suside valstybių vadovus ir sulaukiau
gina ant tos šalies parlamento tam tikrų pažadų", sakė prezi
laiptų".
dentas.
Pasak piiiiiisjsatn A. Brazaus
ko, „tegul patą V. Landsbergis
Katalikų Bažnyčios
pasako, ar jis peržengė aavo
atstovas pirmą kartą
įgaliojimus, ar n e " . Šalies
priėmė premjeras
vadovas linkės „sudaryti žmo
gui sąlygas tobulėti, o ne jį
Vflntes, sausio 30 d. (BNS) nuimti". Jis pažymėjo, kad pa
Ministras pirmininkas Gedimi
rengti diplomatą kainuoja „šim
nas Vagnorius ketvirtadienį
tą kartų daugiau, negu jį atpirmą kartą oficialiai susitiko
su Lietuvos Vyskupų konferen
cijos tarybos nariais.
Premjeras su Vilniaus arki
vyskupu metropolitu Audriu
atašė: JAV dirba majoras Val Juozu Bačkiu, Kauno arkivys
demaras Serapinas, Danijoje — kupu metropolitu Sigitu Tun
pulkininkas Jonas Gečas, Lat kevičium bei Panevėžio vysku
vijoje ir Estijoje — kapitonas pu Juozu Preikšu pasikeitė nuo
Gintaras Bagdonas, Lenkijoje ir monėmis apie šeimos ir jaunimo
Čekijoje — majoras Romanas dorovinio ugdymo, bažnyčių —
Satkus ir NATO būstinėje Briu kultūros paminklų išsaugojimo
selyje — komandoras Eugenijus problemas, pranešė vyriausybės
Nazelakis.
spaudos tarnyba.
Programos „Bendradarbiavi
Susitikime buvo sutarta, jog
mas vardan taikos" koordina sprendžiant kai kuriuos socia
vimo centre Briuselyje Lietuvos linius klsusimus, sėkmingai
siekius atstovauja kapitonas bendradarbiauti galėtų valsty
Valdas Šisučiulis.
bės, savivaldybių ir Bažnyčios
institucijos.
* Klaipėdos a p y l i n k ė s teis
m a s penktadieni nagrinės bylą
dėl arešto nuėmimo dviem lai
vams, į Klaipėdos uostą atplau
kusiems su Rusįjos vėliava. Lai
Clevelandas-Torontas, sau
vai buvo remontuojami Klaipė sio 30 d. (AP-BNS) - Dar vie
dos bendrovėje. Pagal dokumen nam karo nusikaltimais įta
tas jie priklauso Murmansko už riamam lietuviui gresia depor
darajai bendrovei, bet buvo su tavimas iš Jungtinių Valstijų, o
laikyti Estijos žvejybos ūkio kito mirtis Kanadoje paskatino
prašymu. Teigiama, kad jie žydų organizacijas reikalauti
anksčiau pavadinti visai kitais ryžtingiau persekioti nacių
pavadinimais, priklauso Estijos kolaborantus.
ūkiui, kuriam dar 1994 m. pa
JAV teismas paskelbė apie
skelbtas bankrotas, tačiau visą
norą deportuoti 75 metų Algi
laiką šių laivų buvo ieškoma.
mantą Dailide, trečiadienį
• Vilniuje k e t v i r t a d i e n i nusprendęs, kad jis neteisėtai
psskelbta gripo epidemija, gavo Amerikos pilietybe, nes
staiga padaugėjus susirgimų šia nuslėpė savo tarnybą Lietuvos
ir kitomis kvėpavimo takų saugumo policijoje, kuri per II
ligomis Epi'lemija paskelbė pasaulinį karą talkino naciams
sostinės savivaldybės sveikatos naikinant žydus.
A. Dailidė ketina apskųsti
apsaugos, sanitarijos ir higienso skyrius po to, kai išvakarėse teismo sprendimą, tačiau spren
medikų pagalbos kreipėsi 1.077 dimu labai džiaugėsi Teisingu
ligoniai. Dar 800 asmenų buvo mo departamentas, sieksiantis
lietuvio deportavimo.
diagnozuoti kiti ūmūs susirpi
A. Dailidė neigia dalyvavęs
mai. Gripo epidemija skelbia
ma, kai 1,000 gyventojų tenka žydų žudynėse, o jo advokatai
atkreipia dėmesį, jog turimi do
daugiau nei 100 ligos atvejų.

Reikalingas karo atašė
Rusijoje
Vilnius, sausio 30 d. (BNS) Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas mano, jog reikėtų
paskirti Lietuvos gynybos atašė
jRusįją.
„Reikia parodyti, kad turim
savo ginkluotąsias pajėgas",
sakė žurnalistams prezidentas
ketvirtadienį po susitikimo su
Lietuvos gynybos atašė. Lietuva
Maskvoje, be kitų diplomatų,
turi ambasados patarėją gyny
bos klansimais Kęstutį Kuckai
Prezidento manymu, taip pat
reikėtų paieškoti galimybių pa
skirti gynybos atašė i kai kurias
NATO šalių sostines. Tačiau,
kaip sakė prezidentas, dėl lėšų
stygiaus reikėtų suteikti įgalio
jimus dėl atstovavimo ir kitose
šalyse jau dirbantiems Lietuvos
karo diplomatams.
Dabar Lietuva turi 5 gynybos
• Lietuvos vyriausybė ket
virtadienį išsiuntė atsakymą
dujų susivienijimui Rusijoje
„Gazprom", kuriuo pasižada iki
vasario 1 d. sumokėti 15 mln.
JAV dolerių, nes buvo pagrasin
ta sumažinti dujų tiekimą. Tre
čiadienį vyriausybė suteikė
valstybės garantiją dviems ban
kams. Taupomasis ir „Hermio"
bankai paskolins bendrovei
„Lietuvos energija", kuri 15
mln. dol. atiduos „Lietuvos du
joms", o ši sumokės skolą „Gaz
prom .
Svarbiausia, jog R. Misiūnas
sužinojo, kad A. Lileikio bylą
sparčiau nagrinėti trukdo do
kumentų ir archyvinės medžia
gos trukumas.

Dar du lietuviai Įtariami
žydų žudynėmis

2

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. sausio mėn. 31 d.
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Redaktore Irena Regiene

ŠALFASS-GOS 1996 M.
SPORTINĖS VEIKLOS
SANTRAUKA

DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto
metams
V4 metų 3 men
JAV
$95.00
$5500
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$6000
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(VS.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuva.:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pairu
$50000
$25000
Tik šeštadienio laida
$160 00
$85 00

Ši santrauka apima ŠAL- „Tauras", 1996 m. kovo 30-31
FASS-gos sportine veiklą nuo d., Londone, Ont., Kanadoje.
1995 m. lapkričio 1 d. iki 1996 Dalyvavo 5 komandos. Nugalė
m. lapkričio 15 d. Įvykiai patei tojais lengvai tapo Hamiltono
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
kiami chronologine tvarka ir LSK „Kovas", finale įveikęs
Administratorius - Ignas Budrys
Toronto
PPSK
„Aušrą"
54:35.
apima tik metines pirmenybes
Moderatorius - kuri Viktoras Rimšelis
bei kitokias platesnės apimties Dėl 3-čios vietos, Toronto „Vy
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba.
varžybas. Tikiuosi, kad ši san tis" nugalėjo Čikagos ASK „Li• Redakcija už skelbimu turini neatsako Skelbimu kainos atsiuvamos,
trauka pateiks skaitytojams tuanicą" 89:82. Seimininkai
gavus prašymą M nors skelbti
kondensuotą 1996 m. sportinės Londono „Tauras" liko 5-je vie
Po krepšinio rungtynių Detroite susitinka Gilvydžių seimo* nariai. Iš k. - Regina Gilvvdiene
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų st raipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopija.
(mama), Paulius Gilvydis — Purdue u-to krepšinio komandos ko kapitonas, Mindaugas Gilvyds
veiklos vaizdą, kadangi kai ku toje. Turnyro vadovas — Bill
(tėvas) ir Darius Gilvydis — Michigan u-to studentas.
rios varžybos metų slinktyje bu Jansenberger. Vis pasigendama
vo paminėtos tik prabėgomis, o daugiau komandų. Juk krepši
LIETUVOS RINKTINĖ EUROPOS
nis yra populiariausia mūsų
kitos liko visai nepastebėtos.
LIETUVOS KREPŠINIO
MICHIGAN IR PURDUE
sporto
šaka.
KREPŠINIO PIRMENYBIŲ
FEDERACIJA
1996 m. Baltiečių ir Lietu
UNIVERSITETŲ KREPŠINIO
1996 m. Š.A. Lietuvių šach
BENDRADARBIAUS SU
vių Plaukimo pirmenybės
ATRANKINĖSE*RUNGTYNĖSE
RUNGTYNĖS
„,COCA COLA"
įvyko 1995 m. lapkričio 5 d., To matų pirmenybes įvyko 1996
Lietuvos vyrų krepšinio
ronte, Ont. Vykdė estai. Daly m. gegužės 11-12 d., Čikagoje,
Antrame kėlinyje vaizdas
Š.m. sausio 16 d. Ann Arbor pagrindinių penketų žaidėjus ir
IL.
Dalyvavo
10
žaidėjų:
8
iš
Či
rinktinė
sausio 29 d., siekdama aikštelėje praktiškai nepasi
Lietuvos
krepšinio
federacija
vavo 39 plaukikai: 19 estu, 16
vyko krepšinio rungtynės tarp mokyti jaunesnius žaidėjus.
lietuvių ir 4 latviai. Lietuviams kagos ir apylinkių, Edvardas Michigan ir Purdue universi Sausio 11 d. Gilvydis sužaidė ir firma „Coca Cola" bendradar patekti į Europos krepšinio keitė. Po trijų Eurelijaus
atstovavo Toronto „Aušros" ir Staknys iš New Yorko ir Vytas tetų. Visos žiūrovų vietos geriausią šio sezono savo biaus ir šiais metais. Trečiadie čempionato baigminį turnyrą, Žukausko blokuotų varžovų
„Vyčio" bei Clevelando „Žaibo" Nasvytis iš Clevelando. Buvo (12,897) buvo išparduotos. Ypač žaidimą, atėjės nuo suolo 15-kai nį Vilniuje jų pasirašytoje sutar Vilniuje nugalėjo Belgijos krep metimų, lietuviai dar labiau
plaukikai. Lietuviai pasirodė žaidžiama 4 ratų šveicarų sis Detroito lietuviams šios rung minučių jis: įmetė 4 taškus ir tyje kol kas aptarta 80,000 litų šininkus 75-52 (44-22).
padidino skirtumą — 51-22.
Jau pirmosiomis rungtynių įpusėjus kėliniui, belgai susi
gana gerai, laimėdami 27 rung tema. Turnyrą laimėjo Edvar tynės buvo įdomios, nes Purdue nuo krepšių nuėmė 4 kamuo suma už gėrimų reklamą, kuri
didės priklausomai nuo Lietu minutėmis Lietuvos krepši taikė su pralaimėjimu — 35-66.
tis iš 55 įvykdytų. Buvo page das Staknys (New Yorko u-to komandos ko kapitonas lius,
i
vos krepšininkų pasiekimų ninkai įsiveržė į priekį: po Gin Antrame kėlinyje E. Žukauskas
rinti 7 baltiečių pirmenybių LAK), kuriam teko ir Dr. Algir Paulius Gilvydis yra Detroito
taro Einikio tritaškio metimo blokavo 7 varžovų metimus.
rekordai, visus pasiekė lietu do Nasvyčio Atminimo pereina lietuvių sporto klubo „Kovas" Šiame žaidime prieš Michiga tarptautiniuose turnyruose.
no u-tą žaidimo eigon Paulius
6-tą minute lietuviai pirmavo
viai. Sean Šepulis („Vytis") moji taurė. Antroje vietoje liko aktyvus narys.
Lietuvos rinktinei taikus
buvo pašauktas 4 kartus. Žaidi Viena stipriausių pasaulyje 12-7. Dar po kalėtos minučių
buvo pripažintas iškiliausiu vy Antanas Jasaitis (Čikaga) ir tre
pelnė: S. Štombergas - 19, A.
Lietuvos vyrų kreipinio rinkti
Paulius
Gilvydis,
būdamas
mą
stebintiems
lietuviams
buvo
skirtumas padidėjo iki 21-9. Po Karnišovas — 18, R. Kurtinai
rų plaukiku, o Veronika Ta- čioje — Justinas Sadauskas (Či
Farmington Hills Harrison gim malonu girdėti per garsiakalbį nė reklamuos gėrimą „Sprite",
sėkmingų Ispanijoje rungty tis ir G. Einikis — po 10, E.
raikahė („Žaibas") — moterų. kaga), kuriam teko ir geriausio
nazijos krepšinio ivaigždė, saukiamą Gilvydžio pavarde. kuris buvo paskelbtas oficialiu
niaujančio Artūro Karnišovo Žukauskas — 9, Tomas Pačėsas
Iš jaunesnio prieauglio stipriau jaunio dovana. Turnyrą profe
inžinerijos studijoms pasirinko Paulius stipriai pasirodė rinktinės gėrimu.
(pirmame kėlinyje pelnė 11 — 7, Rytis Vaišvila - 3, Kęs
sia pasirodė Krista Norkutė sionaliai pravedė čikagietis
Purdue universitetą, kuriame gynime ir Kamuolio valdyme.
Nuo vasario 10 dienos „Coca taškų), Kinijoje žaidžiančio
(Čikaga) pagerinusi 4 baltiečių Romas Fabijonas.
tutis Šeštokas - 1.
diplomą tikisi įsigyti ateinantį Buvo pastebimas jo sugebėjimas Cola" pradės aktyvia reklamos
Sauliaus Štombergo (15 tik),
rekordus, mergaičių 9-10 m.
1996 m. Š.A. Lietuvių Sten
Belgų komandoje sėkmingai
pavasarį.
vadovauti.
kampaniją „Žiūrėk po kamšte Rimo Kurtinaičio (10 tik.) me
klasėje. Varžybos buvo praves dinio (Trap) sportinio šaudy
žaidė
Ron Vercruysen (12 taš
Būdamas
geru
žaidėju,
jis
tos sklandžiai. Lietuvių dalyva mo pirmenybes įvyko 1996 m.
Po rungtynių Detroito „Lietu liu". Kelis mėnesius truksian timų, Lietuvos rinktinė kėlinį kų), Crai Robinson (11), Jean
pateko
į
u-to
krepšinio
koman
vimą koordinavo torontietė Do gegužės 11 d, Hamiltono LMŽK
viškų melodijų" radijo valan čioje loterijoje bus prizai, kurių laimėjo nesunkiai. Pirmame Mare Jaumin ir Damiel Goethal
na Smalenslrienė. Lietuvių „Giedraitis" šaudykloje. Daly dos sudėti ir išsikovojo dviejų dėlė kalbėjosi su Paulium ir jo pagrindinis — dviejų asmenų kėlinyje be šių žaidėjų, 8 taikus (po 8).
pirmenybės buvo išvestos iš vavo 12 šaudytojų. 16 yardų 100 metų mokslo pilną krepšinio jaunesniu broliu Darium, studi kelionė į NBA rungtynes Čika Lietuvos rinktinei pelnė Gin
Tai buvo penktoji Lietuvos
taras Einikis.
baltiečių.
taikinių rungtį laimėjo Anta stipendiją, šį sezoną Paulius juojančiu Michigan u-to che- goje.
rinktinės
pergalė „E" grupėje
buvo išrinktas komandos ko-ka1986 m. ŠJk. Lietuvių Kalnų nas Stankevičius, kuris taipogi pitonu, kartu su trečio kurso mijos-inžinerijos fakultete, su * „Coca Cola" su Lietuvos
po devynerių žaistų rungtynių.
LKL, RINKIMAI
slidinėjimo pirmenybės įvyko laimėjo dubletų (doubles) 2 x 25 žaidėju ir komandos žvaigžde Purdue komandos treneriu ir su krepšinio federacija bendra
Paskutines grupės rungtynes
Pauliaus tėvu Mindaugu Gilvy darbiauja jau kelerius metus.
„ŽVAIGŽDŽIŲ DIENAI"
1996 m. vasario 24 d., Loretto taikinių rungtį. Išlyginamųjų Brad Miller.
lietuviai vasario 26 dieną iš
džių. Pasikalbėjimai sausio 18 Naująją sutartį trečiadienį
Ski Resort, Loretto, Ont., Kana (Handicap) 50 taikinių rungtį
Sausio 16 d. rungtynes 89:65
Lietuvos krepšinio asociacijos vykoje žais su Šveicarijos rink
doje. Vykdė Toronto LSK laimėjo Vitas Svilas, kuris tapo laimėjo Michigan u-to komanda. d. buvo perduoti „Lietuviškų pasirašė Lietuvos krepšinio
LKL
rengiama žvaigždžių diena tine.
„Jungtis", vadovaujant ŠAL- ir absoliučiu 200 taikinių (visų Pauliaus Gilvydžio pagrindinis melodijų" laidoje.
Beje, sausio 29 d. rungtynių
federacijos
prezidentas
Algi
vyks
kovo
16 dieną Kaune. Pra
>'
FASS-gos slidinėjimo vadovui 3-jų rungčių) laimėtoju. Varžy vaidmuo žaidime yra pakeisti
mantas Pavilonis ir „Coca dedami geriausių žaidėjų rinki Vilniuje pradžia kiek užsitęsė
Atgis
Zaparackas
Rimui Kuliavui. Dalyvavo 24 bos praėjo sklandžiai ir sėkmin
Cola" atstovybės Lietuvoje mai į „Rytų" ir „Vakarų" rink dėl reto kuriozo. Belgai į Vilnių
slidinėtojai: 12 Toronto „Auš gai.
atsivežė tik vieną — baltą —
„Coca Cola Bottlers Lietuva" tines.
1997 M. ŠALFASS-GOS JAUNUČIŲ
46-sios Š.A. Lietuvių Meti
ros", 5 Toronto „Vyčio", 3 Cle
generalinis direktorius Soren
I „Rytų" rinktinę pretenduo sportinės aprangos komplektą.
velando „Žaibo" ir 4 nepriklau nes sporto žaidynes įvyko
Hansen.
KREPŠINIO PIRMENYBĖS
ja geriausi Kauno „Žalgirio", Lietuviai, naudodamiesi šeimi
somi. Buvo varžomasi slalome ir 1996 m. gegužės 17,18 ir 19 d.
(BNS) „Atleto", Vilniaus „Sakalų", ninkų teise, rungtynėms taip pat
didžiajame slalome, 5-se vy Čikagoje. Jos vyko tolimame va
1997 m. Š. Amerikos Lietuvių lietuvių sporto klubams ar ki
„Statybos" ir Panevėžio ,,Liet- pasirinko baltus marškinėlius.
rų/jaunių ir moterų/mergaičių kariniame Čikagos priemiesty Jaunučių krepšinio pirmenybės tokiems sporto vienetams, atli
kabelio"
žaidėjai, į „Vakarų" - Tad belgams teko skubiai padėti
klasėse. Absoliučiu vyrų/jaunių je Wheaton, IL. Šios žaidynės at vyks 1997 m. gegužės 17 ir 18 kusiems metinę 1997 m. ŠAL- MINDAUGAS LUKOŠIUS
„Žemaitijos
olimpo", Šilutės — rungtynėms jiems buvo pa
laimėtoju abiejose rungtyse tapo mintinos tuo, kad iš originaliai d., Čikagoje, IL. Vykdo - Čika- FASS-gos narių registraciją.
NAUJOSE
PAREIGOSE
„Šilutės",
Klaipėdos
„Neptū skolinti žali Lietuvos rinktinės
Linas Stripinis (nepr.). Tą patį numatytų 5 sporto šakų beliko
» ASK „Lituanica", talkinant Jaunesnių klasių žaidėjams yra
no",
Šiaulių
„Šiaulių"
ir Aly marškinėliai.
pakartojo Gailė Jonytė („Auš tik vyrų, moterų ir jaunių A
ikagos LSK „Neriai" ir Vid. iš principo leidžiama žaisti
(BN8)
Buvęs Kauno „Atleto" vyrų taus „Alitos-Savy" krepšinin
ra") moterų/mergaičių tarpe. krepšinis. Stalo tenisas, dėl su Vakarų Sporto apygardai.
kartu ir vyresnėse klasėse. Mer krepšinio komandos treneris kai.
Varžybos vyko atodrėkio sąlygo sidomėjimo stokos, jau atkrito
gaitėms yra leidžiama žaisti
Varžybas numatoma vykdyti berniukų komandose bei turėti Mindaugas Lukošius nuo šiol
Krepšinio mėgėjai išrinks ir
DR. A. B. GLEVECKAS
se. Susirūpinimą kelia sumažė po preliminarinės registracijos.
bus LKL lygoje žaidžiančio „Že abiejų rinktinių vyriausiuosius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šiose
klasėse:
Jaunių
B
(1981
m.
Dėl nepatogios datos, šachmatų
grynai mergaičių komandas. maitijos olimpo*' trenerio Val
jęs dalyviu skaičius.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
trenerius,
gražiausiai
„dedan
gimimo
ir
jaunesnių),
Jaunučiu
Tose klasėse, kur atsiras demaro Chomičiaus asistentu.
M M W. M St. TU. | 7 M | 4234191
1996 m. Š.A. Lietttvių Kėg- varžybos buvo įvykdytos savaite
čius"
į
krepšį
žaidėjus,
kurie
per
C (1983 m. ir jaun.), Jaunučių D nemažiau kaip 3 grynai mergai
Valandos pagal susitarimą
liavimo pirmenybes ir 11 -sis anksčiau, nepriklausomai. Pa
„Žvaigždžių dieną" kovos dėl Pirmd 3 v p p • 7 v v . ant' 12 30-3 v p p
(1985
m.
ir
jaun.),
ir
Jaunučių
„Aš
noriu
dirbti
trenerio
dar
čių
komandos,
galės
būti
sibaigus
galutinei
registracijai
trečd uždaryta ketvd 1 - 3 v p p
Clevelando, ^aibo" tradicinis
„Oro karaliaus" vardo. Balsuoti
penktd ir se&td 9 v r • 12 v p p
„Draugystės turnyras" įvyko paaiškėjo, kad dėl dalyvių sto E (1987 m. ir jaun.). Gal ir vykdomos grynai mergaičių bą ir jau anksčiau buvau pasi galima iki kovo 1 dienos.
„molekulių"
(1989
m.
ir
jaun.)
rengęs
vykti
į
bet
kurį
miestą,
varžybos.
kos,
pirmą
kartą
žaidynių
isto
DR. L. D. RETREIKIS
1996 m. vasario 24 d., Wickliffe,
DANTŲ GYDYTOJA
Ohio. Rengė LSK „Žaibo" kėg- rijoje nebus jokių tinklinio var „F"Preliminarinė registracija bet kurią šalį, nes tai — mano
profesija",
—
radijo
stočiai
„Ti
asas
a
seserta
ss., Makety Hess, IL
Dalyvavimas
atviras
visiems
žybų.
Pagaliau,
paskutiniu
mo
liavimo sekcija, vadovaujant Al
privalo būti atlikta iki 1997 m.
DR. ALGIS PAULIUS
1 mylia ( vakarus nuo Mariem Ave.
i
i a
giui Nagevičiui, Tai buvo 2 at mentu, užsiregistravusioms ko
kovo 15 d. imtinai, pas rengėjus, taniką" pareiškė M. Lukošius.
ORTOPEDINES LIGOS
Tet (700) 800 «—:•
CHIRURGIJA
skiri turnyrai. Dalyvavo 69 kėg mandoms negalint atvykti, at galėjusi „Aušrą" 66:59. Dėl šiuo adresu: Rimantas Dirvonis, Pasak jo, gavus „Žemaitijos
Valandos pagal susitarimą
liuotojai, daugumoje iš Toronto krito ir ledo ritulio varžybos, 3-čios vietos, New Yorko LAK 12749 Cedar Lane, Palos olimpo" klubo vadovų pasiū
1185 Dunda* Ava., Bgtt, IL 80120
CarStac
ir Clevelando ir keletas iš kitų atnešusios didelį finansinį nuo viršijo Detroito „Kovą" 79:72 Heights, IL 60463; tel.708- lymą dirbti treneriu, apsispręst
•131 S. Kasate Ave.
Tai. (708)742-0855
CMcefo, H. 80818
Valandos pagal susitarimą
vietovių. Abiejuose turnyruose stolį, kadangi ledo arena jau
Vyrų B krepsinyje varžėsi 923 0676; faksas 773-239 2179. daug laiko nereikėjo, nes „Že
Tai. 312-498-7700
buvo
apmokėta.
Formaliai
žai
vyko komandinės varžybos, iš
10 komandų. Po pradinių žaidi Papildomi kontaktai: Algi maitijos olimpas" yra perspek
RIMGAUDAS
NEMKKAS, M.D.
f
Į
M
I
N
I
C.
DCCKIR,
DOS,
P.C.
dynes
vykdė
Čikagos
klubų
kurių buvo atrinkti ir individu
mų 3-se grupėse į baigminį tur mantas Tamošiūnas, tel. 630- tyvi komanda, vadovaujama ta
4*47 w. 103 St., Oak Lsnm, IL
S.
PRASAO
TUMMALA,
M.D.
jungtinis
organizacinis
komite
aliniai „High Game" ir „High
nyrą pateko 6 komandos. Fina 435-0619 ir Donatas Siliūnas, lentingo trenerio.
Pirmas apyt su Northwestern un-to
širdies
ir
Kraujagyslių
Ligos
Series" laimėtojai. ŠALFASS- tas, vadovaujamas Algimanto le, po trigubo pratesimo „Litua tel. 630-852 3204.
diplomo, lietuviams sutvarkys dantis už
Valandos pagal susitarimą
V. Chomičius „Žemaitijos
prieinamą karną Pacientai priimami
gos komandines varžybas laimė Tamošiūno. Varžybinio komite nica" I įveikė „Žaibą" 87:84.
olimpo"
vyriausiuoju
treneriu
•*a^»W'4"v'Ws^'40jT
VleUHe^ejFt 0*v*ąV*f ejp*W*
Pasibaigus
preliminarinei
re
absoliučiai
punktualiai
tmtUmhMmt
jo „Clevelando A komanda to vadovas — Rimantas Dirvo- Dėl 3-čios vietos D. „Kovas"
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
pradėjo dirbti pernai rudenį, iš
(kalbėti angliškai) tel. 70S-422-8M0
gistracijai
bus
paskelbta
galu
nis.
Praktiškai,
kitoms
sporto
(Mark Salem, Ed Salem, Edis
nugalėjo New Yorko LAK
Kalbame lietuviškai
tinė programa, formatas, galu šių pareigų pasitraukus Henri
8187 S. Archer Ave. (prie Auatln)
Bliumentalis ir Aušra Kamins šakoms atkritus, visa rengimo 67:56.
DR.
JOVITA
KERELIS
kui
Giedraičiui.
tinės registracijos data ir kitos
Valandos pagal susitarimą
kaitė) 2120 taškų. Vyrų „High našta krito ant ASK „LituaniJaunių A (1977 m. gimimo ir tolimesnės informacijos.
Dentu Gydytoj*
(BNS)
Tat. (311) 888-7788
cos"
pečių,
ką
jie
atliko
be
Game" - Ed Salem (Cl.) 2201.,
jaunesnių) krepsinyje dalyvavo
Kab Chieagoje uždarytas
priekaištų.
Trumpai
paminėsiu
Pilnesnę
informaciją
gauna
ARAS ŽUOBA, M. 0 .
moterų — Jenny Stulginskienė
9525 S 79th Ave Hickory Hills IL
6 komandos, kurios pradinėse
Tą*. (70S) 8M-S101
I H D R t RUDAITIS, O.D.
(Toronto) 1631. Vyrų „High Se krepšinio varžybas.
varžybose žaidė 2-se grupėse. ŠALFASS-gos klubai. ŠAL
Valandos pagal susitarimą
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
ries" - Mike Jaglowitz (T) 581
Vyrų A krepsinyje dalyvavo Čempionatą laimėjo D. „Kovas" FASS-gai nepriklausantieji Sporto Žaidynių, šiais metais
1020 E Ogden Ave Suite 3t0
t., moterų — Yoly Tomasic Lau 6 komandos. Pradinės varžybos finale laimėdamas prieš „Litu vienetai dėl informacijos pra vykdomų įvairioms sporto Ša
I. (111) 471Naperville. IL 60563
nnavičiūte (D 461 t.
vyko 2-se grupėse, kurių pirmos anicą I" 60:55. Dėl 3-čios vietos šomi kreiptis į R. Dirvonį, A. koms skirtingu laiku ir skirtin VTOAS J . NHMCKAS, M.0
(•30) 117-00*0
gose vietovėse.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Vyrų senjoru (36 m. ir vy ir antros vietos iškopė į čem H. „Kovas" viršijo „Aušrą" Tamošiūną ar D. Siliūną.
3825 Higniand Ave . Tower 1. Surte X
7711
S.
KeaMe
Ava.,
Downers Grove. IL 80515
ŠALFASS-gos centro
resnių) Krepšinio pirmeny pionato turnyrą. Čempionatą 63:47.
šios varžybos yra dalis 47-jų
tu
valdyba
laimėjo
„Lituanica"
finale
nubes surengė Londono LSK
(Bus daugiau)
Metinių Š. Amerikos Lietuvių

?

II

ant kultūrų ribos, net ir pačių gyventi, galimumą ir turės pri
amerikiečių kultūros jis labai imti dokumentus, lygiai kaip
aiškiai apibrėžtas, kaip pro žmogaus teisių klausimu yra
bleminis arba degraduojantis. priimti dokumentai, kuriais
Nieko nepaveiksi, net ir tas, šiandien pat tūlis visuotinai
LIUDA RUGIENIENĖ
kuris norėtų sukurti vieningą naudojasi. Nieko panašaus
pasaulį per tautiškumo pro t a u t ų teisių klausimu nėra. Tai
L i e t u v o s R e s p u b l i k o s S e i m o i r J A V Lietuvių
blemos nuėmimą būtinai patirs yra rimtas klausimas pasauliui
B e n d r u o m e n ė s Komisijos p o s ė d ž i a m s pasibaigus
pralaimėjimą, nes jis eis ne tuo ir jo organizacijoms. Jis kyla juo
keliu, prieštaraujančiu žmogaus toliau, tuo aiškiau ir lietuviai
• Komisijai u ž b a i g u s antrąją
prigimčiai, žmogaus esmei. prisidės prie to, kad šitas
sesiją, k u r i o s m e t u b u v o
Visada mes šnekam, kad išėji klausimas būtų keliamas. Mes
patvirtinta „Integrali tauta"
mas į pasaulinius standartus, į labai aktyviai darbuojamės, tą
programa, kalbėjomės su
pasaulio genijus yra savo tautos problemą spręsdami ir siūly
v i e n u p a g r i n d i n i ų žios pro
uždėtų ribotumų įveikimas. Tai dami pasauliui spręsti, ir per
gramos autorių Romualdu
yra vulgarus problemos aiški Čečėnijos gynimą, ir per Tibeto
Oaolu.
nimas. Tiktai tautos uždavinius gynimą, ir per kai kurių kitų,
— Ar galėtumėte paaiškinti
supratęs žmogus ir tiktai radęs net Europoje gyvenančių tautų,
apie Mm d o k u m e n t o tikslą, j o
kaip tuos uždavinius spręsti kurios nori savo laisvės.
paskirti, k o d ė l j i s b u v o para
pasaulyje reikšmingu būdu,
— Tautų susiliejimas y r a
šytas?
teranda pasaulines problemas ir stipriai skatinamas E u r o p o 
— Šitas d o k u m e n t a s kabojo
atsakymus į tas problemas. je, o Azijoje ir Rytų Europoje,
ore ir reikėjo atpažinti vieną
Genijai yra tie, kurie per savo k a i p J u s minite, gyvas tau
svarbiausių
šiandieninių
tautos būties klausimų spren tiškumas,
skirtingas gyve
problemų — Lietuvos ir už
dimą įžvelgia pasaulio būties nimo suvokimas. Ar negalvo
Lietuvos gyvenančių lietuvių
klausimų sprendimą.
j a t e , kad ateityje t a r p R y t ų ir
bendro gyvenimo problemą. Kai
— A r n ė r a s v a r b i a u pa Vakarų b u s ideologiniai kon
Lietuva buvo okupuota, išeivijos
čiam atpažinti, ką vertingo fliktai, k a i p kad j a u kiti teo
Romualdas Ozolas
paskirtis buvo labai aiški —
t u r i i r v i s a t a i vertinti, o n e r e t i k a i teigia?
a t k u r t i L i e t u v o s n e p r i k l a u  žlugimo visos pagrindinės idėji vis l a u k t i kitų pripažinimo i r
— Jeigu Europa neatsisakys
somybe- T a s ir buvo daroma. nės kryptys y r a tautiškumo vertę pajusti tik per svetimus savo kosmopolitizmo, kuris šiuo
Kai Lietuva tapo nepriklau akcentavimo linkme. Rusijoje, akinius?
atveju yra Europos Sąjungos
soma, tokios paskirties aiškumo j e i g u y r a demokratizacijos — Lietuviai dar nepajėgia pavidalas įsigalėti totaliai ir
tarsi ir nebeliko. Uždavinys t e n d e n c i j a ,
d e m o k r a t i n i o įvertinti kitų tautų gerų darbų, nuginkluoti Europą ideologiš
įvykdytas, o bendro gyvenimo gyvenimo įsitvirtinimą remian ne kaip beveidės civilizacijos kai, ji gali labai greitai prarasti
aiškesnių gairių nebuvo nu tis judėjimas, tai vis dėlto jis yra laimėjimų. Užtat civilizacija civilizacinę iniciatyvą. Tai, kas
brėžta. J u o labiau, k a d Lietu silpnesnis, palyginti su tautinės kitų tautų laimėjimus piktnau- dedasi dabar su vykstančia mig
voje buvo p a s i t v a r k y t a taip, jog pakraipos idėjų politinių organi doja, kaip daiktus. Tai yra ne racija, negalima traktuoti vien
išeivijoje a t s i d ū r ė l i e t u v i a i zacijų, pripažįstančių šitą kryp daiktai, o dvasios, gyvenimo tik žmogaus teisių aspektu.
pasijuto t a r s i nuskriausti. Visų tį imtinai ' iki atviro nacio įtampos p r o d u k t a i . J e i g u Man atrodo, vokiečiai ir anglai,
p i r m a , n e p a t e k o į žmonių, nalizmo ir net šovinizmo. Aš Lietuva iš tiesų išmoks vertinti galų gale prancūzai, pastaruoju
k u r i e m s g r ą ž i n a m a s t u r t a s , manyčiau, kad pokomunistinė tai, ką s u r a d o , kaip savo m e t u aiškiai ima suvokti pro
kategoriją. A n t r a , pilietybės at e r a bus tautinės psichozės era, gyvenimo apmąstymą, bandy blemos gelmes ir europinė civilistatymo s u n k u m a i ir kliūtys pa bet ji praeis-, iškeldama ir mą įsitvirtinti šitame žemės zacija, išeinanti į b e n d r o
spęstos bendro gyvenimo kely palikdama labai aiškų supra kampe, jinai taip pat pasauliui gyvenimo per pilietiškumą, per
je, išeinant d a u g i a u iš Lietuvos t i m ą , k a d n e b u s a t e i t i e s labai greitai duos didelių laimė individo įvalstybinimo pro
vidaus g y v e n i m o problemų, pasaulio, jeigu ateities pasaulis, jimų, atskleisdama visiškai g r a m ą , labai greitai t u r ė s
daugelio išeivijoje suprantamos, neras galimybės suvokti, jog netikėtų turtų, kaip galima atsižvelgti į tas problemas per
bet vis tiek skaudinančios, dėl kiekvienas žmogus, be grynai gyventi šitame labai įtemp socializmą, kuris įsigali V.
to išeivija pasijuto a t s t u m t a . civilizacijos nuosprendžių, yra tame, bet vis dėlto gyvenimo Europoje. Kad būčiau teisingai
Trečias d a l y k a s , išeivija labai d a r ir etninių apsisprendimų p i l n a t v ę duoti galinčiame, suprastas, norėčiau pasakyti —
smarkiai materialiai padėjo. Ta sąlygojamas. Žmogus be grynai žemės kampe. Aš didelę ir Europos Sąjunga yra atsakymas
pagalba irgi liko bent j a u viešai dvasinės racionaliosios turi dar šviesią ateitį matau Lietuvai, į Tarybų Sąjungą. Europos
n e p r i p a ž i n t a . Žodžiu, b u v o ir materialinius parametrus, o kuri nežuvo per penkiasdešimt Sąjunga yra bandymas bendrai
problemų, j ų ir šiandien yra, ir materialiniuose parametruose tokio žudymo metų. Netgi per atsilaikyti prieš euroazinį susi
man, atrodo, k a d jų b u s ne visada y r a ir bus jo tautiškumo tuos okupacijos metus sugebėjo vienijimą. Euroazinis sužlugo,
vienerius m e t u s . Tačiau aiškus parametrai. Jeigu net ir tartum, kai ką sukurti, kuo šiandien Europos Sąjunga eina toliau,
yra vienijimosi
p o r e i k i s , k a d masinis t a u t ų nuvertinimo gali pasiremti, o per šešetą e i n a tik ant labai labai slidaus
gyvenimo kartu su Lietuva, procesas vyks, tai jis vis tiek išskleisti j a u daugybe dalykų, pamato, ant gerovės pamato.
gyvenant bet k u r i a m žemės vyks kurios nors tautos labui — kurie toliau bus plėtojami ir Tuo tarpu euroazinė sąjunga
kampe, kaip svarbiausios gyve rusų, anglų, prancūzų ir t.t. aiškiai bus mūsų naujo gyve bando dabar atsinaujinti ant et
nimo nuostatos paieška teikia Žmogus be savo būsto turi turėti nimo pamatai.
ninio, ant nacionalinio savi
vilties, kar' problema bus iš savo psichiką, kaip autentišką
— S u g r į ž k i m e prie „Integ monės elemento, ieškodama
spręsta. „Ii egrali t a u t a " ir yra ir identišką t a m žmogui, kurią ralios tautos" programos. Ar k a i p tautas būtų galima suvie
t a s b a n d y m a s k u r t i ideologiją, gali išlaikyti t i k tada, kai turi ji kaip tik neatpažįsta tai ką n y t i į tam tikrus valstybinius
bendro b u v i m o ideologiją šian savo dvasios namus. Tauta mūsų tauta turi ir ką reiktų konglomeratus. Europoje tuo
dieniniame e t a p e , r e m i a n t i s t e i k i a d v a s i o s n a m u s . Aš daryti, k a d b u t ų Lietuvai ir
vėlgi ne grynai politinėmis nuo m a n a u , k a d tai yra amžinas išeivijai naudinga?
s t a t o m i s , n e p o l i t i n i o vie klausimas ir amžina problema,
— „Integralios tautos" pro
ningumo p a i e š k a , o bendrų ir amžina kova už tautiškumo
grama labai aiškiai postuliuoja
veiksmų pagrindu. Aš laikau, išlaikymą tol, kol šita daugia
dalykus, kurių ne daug kas iš
kad čia dvidešimto amžiaus t a u t ė civilizacija žemėje egzis
pokomunistinio pasaulio tautų
pabaigos ir ateinančių dešimt tuos. Tai man jokių abejonių
y r a s a u , k a i p uždavinių,
mečių veiklos stilius.
nekelia. Penkiasdešimt tary užsibrėžęs — kaip sujungti
— P a s a u l i s d a r o s i l a b a i binių gyvenimo metų bent jau visame pasaulyje gyvenančius
mažas ir globalizacija vyksta. šitą k l a u s i m ą m a n a t s a k ė tautiečius. Jeigu bus rastas ben
Kaip J u s žiūrite i tautą, absoliučiai aiškiai.
dravimo pavidalas — ką čia
tautiškumo reikšmę?
— L i e t u v o s s p a u d o j e t e k o gyvenantys lietuviai galėtų
— Be jokios abejonės, pa s k a i t y t i keliamą minti, k a d , duoti lietuvybės išlaikymui
saulis darosi mažas ir ankštas. jeigu žmogus nesuvokia savo lietuviams, atsidūrusiems už
Nemanau, k a d a m e r i k i e č i ų t a u t i š k u m o , j i s t i n k a m s i Lietuvos ribų, ir ką lietuviai,
ideologija apie t a u t ų tokiame n e p a j ė g i a i š v y s t y t i s a v o gyvenantys visame pasaulyje,
pasaulye likimą, jiems siūlant talentų, j o a s m u o neišauga į gali duoti Lietuvai, tuomet mes
susilieti ir išnykti, y r a pri p i l n u t i n e asmenybe, jis neiš turėsime tikrai ilgalaikį mūsų
i m t i n a Mes gyvenom 50 metų naudoja visų ganmybių. Kaip t a u t o s gyvenimo projektą,
ypač i n t e n s y v a u s nutautinimo J u m s a t r o d o ?
programą ir galų gale patį
sąlygomis, t a i ne amerikietis— Aš manau, kad jis yra gyvenimą. Manau, kad „In
kasis v a r i a n t a s , k u r vis dėlto degraduojantis žmogus. Jisai tegrali t a u t a " atsako į labai
žmogus gali apsispręsti, taip ar stovi a n t ribos tarp idealų pasi esminius dvidešimt pirmam
kitaip — laisva valia, sutikti, a r r i n k i m o įvairiausių susikir amžiui tautų gyvenimo klau
nesutikti b ū t i t a u t o s žmogumi. timų. Jis yra plėšomas. Jis simus. Suvienytos tautos turės
Mes negalėjom pasirinkti. Prie negali rasti savo gyvenimui atsakyti į klausimą apie kiek
šingai, po komunizmo režimo pateisinimo. Šitoks žmogus yra vienos tautos, norinčis laisvai
Signatarų namai Vilniuje.

DVIDEŠIMT PIRMOJO
AMŽIAUS IŠVAKARĖSE

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ
J O S E P H MILS (JUOZAS MIKALAVIČIUS)
1
Verta Tadas Palionis
1988 m e t a i s mūsų d u k r a Nancy prisijungė prie
grupės, išskrendančios iš Čikagos į Helsinki ir iš ten
kelionei po Baltijos valstybes. Ji ir Elizabeth Norris (No
reika) kelionės metu .buvo paskirtos į vieną kambarįPo dvejų metų mes važiavome į Miahigan aplankyti Eli
zabeth ir jos sesers Barbaros, jų namuose kaime, netoli
Ludington.
Noreikų šeima į Michigan atsikėlė 1920-mečiu iš
Sheboygan, Wisconsin, į iškirsto miško kelmyną ir
pradėjo ū k i n i n k a u t i . Visi pinigai, gauti už parduotą
užeigą Sheboygan mieste, buvo išleisti ūkininkavimo
pradžiai. B a r b a r a ir Elizabeth lankė netoliese esančią
vieno kambario kaimo mokyklą, kurioje visi vaikai,

išskyrus vieną čekų ir vieną lenkų šeimą, buvo lietuviai.
Elizabeth vadovaujant, mes važinėjome po apylinke
negrįstais keliais, pro ūkius be savininkų, su griūvan
čiais trobesiais, kyšančiais iš aukštų piktžolių. Žemės
derlingumas buvo greit sunaudotas ir darėsi sunku vers
tis iš ūkio. Kitų ūkiai buvo atimti už mokesčius.
Mes vaikščiojome po mažas kapinaites prie Mėlynių
ežero, skaitėme lietuviškas pavardes ant paminklų. „Jie
visi buvo mūsų kaimynai", — tarė liūdnai Elizabeth.
„Bet kas atsitiko su jūsų mokyklos draugais" — paklau
siau. „Jie visi išvažinėjo į didelius miestus, ieškodami
gerai apmokamų darbų", — atsakė ji.
Galvojant apie lietuvių ūkininkų likimą Michigan
valstijoje, man kilo mintis apie panašią lietuvių
ūkininkų gyvenvietę Wisconsin miškų kirtimuose.
David Fainhauz savo knygoje „Lietuviai Amerikoje"
mini Žinycis bendrovę, įsteigtą organizuoti lietuviu
ūkininkų gyvenvietę Wisconsine.
Radau labai gerų žinių LaVern J. Rippley knygoje

tarpu šneka apie skaidrias
sienas, apie sienų nereikšmin
gumą, apie grynai pilietinę eu
ropinę visuomenę, nuimant ab
soliučiai . tautines aspiracijas.
Gal tai ir naudinga vienai ar
kitai Europos tautai, tačiau
Europai, kaip tautų sandraugai,
tai yra labai pavojinga.
— Ar šitas sienų skaidrinimas nėra surista s u kapita
lizmu? Vakarų, ir n e t i k
Vakarų, kapitalistai juk y r a
pasiruošę investuoti visame
p a s a u l y j e ir p l ė s t i s a v o
verslus kraštuose, kur tik
jiems y r a tinkamiausios sąly
gos ir b u s a t s a k a s j ų porei
kiams. Kai kapitalas susipins
per įvairius pasaulio k r a š t u s ,
tai p r o g n o z u o j a m a — gali
išnykti k a r a i , konfliktai b u s
d a u g i a u lokalinio p o b ū d ž i o .
— Aš ne prieš kapitalo inter
nacionalizaciją. Tai yra neiš
vengiamas kapitalo likimas.
Kapitalas nori daugintis ir jis
aprėps visą pasaulį. Pasaulinės
monopolijos yra realybė ir, kaip
jos toliau plėtosis, nežinau,
klausimas yra kitas — kontro
lės, kad monopolijos neveiktų
prieš žmogaus prigimtį. Tai la
bai a k t u a l u s d a l y k a s , bet
kapitalui pasipriešinti daug
jėgų nėra. Pinigas yra galingas
daiktas ir gali bet kokį pasipriešintoją nupirkt. Tai yra
jėga, galybės jėga. Ateities
pasaulis negalės nesuvokti, kad,
jeigu kapitalas nori gyventi šiuo
planetariniu mastu, tai jis turi
turėti pajėgią savo reprodu
kavimo dirvą, našią dirvą. Ši
dirva yra žmonės. Jeigu yra
degraduojantys žmonės, tau
tiškumo netekę žmonės, tai
ir kapitalas yra žlungantis. Jis
nekonstruktyvus. Tiktai savo
namuose veikiantis, savo žemėj
veikiantis, identifikuoti save
galintis, asmuo, t a u t a gali būti
produktyvi, taigi ir produkty
vaus kapitalo gamintojai. Va
dinasi, kad ir didžiausios mono
polijos bus priverstos ieškoti
tam tikro teigiamo santykio su
tuo, kas jas pačias palaiko,
duoda joms gyvybės ir galios.
Lygiai taip pat, kaip mūsų
komunistiniai ekonomistai ilgą
laiką užsiėmę vien tiktai eko
nomikos, arba ūkio dalykais,
laikui bėgant suprato, kad be
kultūros plėtotės nieko neišeis.
(Bus daugiau)

Nuotr. Algio Rugieniaus

Danutė

Bindokienė

Nepamirškime ir jų
Lietuviai yra geraširdžiai — tieji, išmėtėme į savo plastma
tai jau, galima sakyti — jų gen s i n i u s š i u k š l i ų k i b i r ė l i u s ,
ties charakterio bruožas. Net manydami, jog tai — niekam
pačiuose seniausiuose istori netinkamos atliekos".
niuose šaltiniuose rašoma apie
Vis dėlto yra žmonių, kuriems
lietuvių tautos pagalbą nu tų „atliekamų" vaikų likimas
skriaustiesiems, pavargėliams, rūpi. Viena jų — Šv. Kazimiero
net priešams. 0 kiek kartų labdaros ir paramos fondo
esame girdėję sakant: „I jų du pirmininkė J ū r a t ė Smirnoris pasibeldęs elgeta, vargdienis vienė. Ji taip pat dažnai maišosi
ar pagalbos reikalingas, niekad Rykantų sąvartyne, taip pat
neišeidavo alkanas, nesušelp renka tai, ką kiti „išmeta", tik
tas, neužjaustas..." Nepaisant, šiuo atveju jos „grobis" yra gyvi,
kokios sunkios pačių gyvenimo apleisti, nelaimingi vaikai, ku
sąlygos, visuomet buvo dali riuos mes mėgstame vadinti
namasi paskutiniu kąsniu. Ne Lietuvos a t e i t i m i . J ū r a t ė
nuostabu, kad ir dabar, kai tiek stengiasi juos prikalbinti, kad
mūsų tautiečių išsilaisvinusioje grįžtų į mokyklą, jeigu neįma
tėvynėje patiria
į v a i r i u s noma namie gyventi, atranda
medžiaginius sunkumus, už vietos internatuose, stengiasi
sienio lietuviai stengiasi padėti, padėti ir suirusioms šeimoms.
paremti, ypač labiausiai tos
Žinoma, tose šeimose kenčia
paramos reikalingus.
ne vien vaikai, bet dažniausiai
Nėra abejonės, kad tvirtiems,
ir jų motinos. Štai ką sako
sveikiems, jauniems gyventi vi
vienos tokios, n u o l a t i n ė s
suomet lengviau — jeigu jie į
Rykantų sąvartyno „klientės",
savo pastogę neįsileidžia tin
motina:
Mano vyras paliko
ginio ir nevilties, pragyventi vis
mane su vaiku, pasislėpė.
įstengia. Tikrai sunku seniems,
Negaliu net išsiskirti, nes neži
paliegusiems, vaikučiams,
nau, kur jis gyvena. Negaliu
kuriais niekas nesirūpina, gal
gauti darbo, nors jau seniai esu
dėl to, kad tėvai nepajėgia (ar
darbo biržos įskaitoje. Aš atsi
ba nenori) imtis atsakomybės,
bundu ir galvoju, iš kur gauti
ar todėl, kad tėvų jau nebeturi.
nors kelis litus, kad galėčiau iš
Žinant tradicines lietuvių pažiū
virti dukrai sriubos. Labai
ras į tėvystę, ypač motinystės
džiaugiuosi, kad Viktorija,
šventumą bei pareigas, mus
vienos mokytojos dėka, gauna
stebina, kad tiek daug dabar
mokykloje nemokamus pietus.
Lietuvoje tėvų labai lengvabū
Bet vakare ji vėl labai nori
diškai atsisako savo vaikučių, o
valgyti. Jokių pašalpų seniai ne
dar labiau sukrečia, kai motinos
gaunu. Viktorija įrašyta į
pameta vaikus, daugiau nebesituberkuliozės
dispanserio
rūpindamos jų likimu.
įskaitą, gydytojai liepia pirkti
Vaikai, kuriuos paima globoti vitaminų, vaistų, o mes dažnai
artimi giminės, ypač seneliai, neišgalime nusipirkti duonos.
yra tie laimingieji. Nors jų Kiekvieną dieną išgyvenu siau
gyvenimas dažnai taip pat labai bą, kad ateis išjungti dujas ir
v a r g i n g a s , bent nestokoja elektrą, arba išmes iš buto..."
meilės ir šeimyninės šilumos,
Panašias istorijas randame
kurios nepatyrė su tikraisiais
„Lietuvos
Našlaičių globos
tėvais. Kai tas pamestinukų ar
komiteto",
„Saulutės",
Lietuvos
našlaičių vargas iškyla viešu
vaikų
globos
būrelio
ir kitų
mon, pvz., paskelbiant užsienio
lietuvių spaudoje, bematant panašių mūsų labdaros organi
atsiranda geradarių, skubančių zacijų reportažuose, spaus
dinamuose „Drauge". Tačiau
padėti, sušelpti.
Tačiau yra ir šiurpesnių at yra ir skirtumas: vaikus, kurie
vejų. Tai beglobiai vaikai, ku a t k r e i p ę šių organizacijų
riais niekas nesirūpina, kurie dėmesį, kuriems ieškoma para
palikti „išeiti benamio-gatvės mos užsienio lietuvių ir nelie
vaiko mokyklą". Nesunku įsi tuvių tarpe, jau kažkas globoja,
vaizduoti, koks bus vėlesnis tad ir parama ilgainiui juos
gyvenimas su šios mokyklos pasiekia, jų gyvenimą paleng
„diplomu"... Apie tuos vaikus vina. Šie vaikai turi ateitį. O
tik retkarčiais mus pasiekia kaip su tais „gatvės vaikais"?
žinių nuotrupos, o reikėtų Nemažai jų jau yra pakliuvę į
policijos dėmesį už vagiliavimą,
daugiau jais susirūpinti.
„Lietuvių žinios", leidžiamos užpuldinėjimus, apiplėšimus,
Vilniuje, 1997.01.10-16 laidoje, net prostituciją. Jeigu nebus į
išspausdino sukrečiantį straips šią problemą atkreiptas dėme
nį, pavadintą „Šiukšlių gene sys, tie vaikai žus, tačiau „prieš
rolai". Jame rašoma apie vaikus žūdami, jie visokiais būdais ban
(ir suaugusius), kurie savo dys keršyti visuomenei... Jų
dienas praleidžia Rykantų są peiliai lauks mūsų tarpuvar
v a r t y n e , besikapstydami po tėse, jų rankos neš iš mūsų butų
suvežtas a- matas, ieškodami s u n k i a i u ž d i r b t u s šeimos
maisto ir bet kokio vertingesnio jaukumo simbolius; t a i jie
daikto, už kurį galėtų gauti sutiks mus laiptinėse ir plėš iš
kelis centus. „Tarp agresyvių, rankų rankines troleibusuose.
šąlančių suaugusiųjų, tiesiog Ir mes būsime nusipelnę šio
t a r p jų kojų, maišosi ir kelios smurto. Visi — šiandien ramiai
dešimtys vaikų, lygiai tokių pat p r a e i n a n t y s pro mažametį
sušalusių, apskurusių". Juos į elgetą gatvėje..."
sąvartyną taip pat atvijo badas,
Taip baigia straipsnį autorė
skurdas, neviltis ir nuolatinis Dalia Jazukevičiūtė. Prie tos
palydovas — alkis. „Jų grobis prognozės nedaug galėtume pri
y r a tai, ką mes, normalieji, so- durti...

„Imigrantų patyrimai Wisconsine". Žemėlapis rodė
Oneida apskritį, kur lietuviai kūrėsi. Su žmona
nuvykome į Rhinelander, Oneida apskrities sostinę,
ieškoti anuometinių naujakurių pėdsakų. Mes siekėme
žinių Prekybos ir pramonės rūmuose, Žemės ir miško
įstaigoje ir viešoje bibliotekoje. Kol aš žiūrinėjau is
torines bylas, bibliotekos administratorė Arlene Kock
skambino vietiniams istorikams. Ji padavė man lapelį
su Susan Meyers pavarde ir adresu.
Susan turėjo labai daug žinių. „McNaughton" ji
pasakė stipriai, kai aš paklausiau, kur galėčiau rasti
lietuvių. Pasitarusi su kažkuo telefonu, Susan pasakė
man susitikti su Teresa Varekois, kurią ji paminėjo, kaip
moterį, besididžiuojant lietuvių kilme.
Sužinojome, kad ne mažiau kaip 50 lietuvių šeimų
paliko Čikagą ir pradėjo ūkininkauti Newbold, Woodboro ir Crescent kaimuose, Oneida apskrityje, Wisconsin.

Imigracija į Ameriką
Pramonės plėtimasis Amerikoje po Pilietinio karo
sukėlė darbo jėgos paklausą. Tai nebuvo ignoruojama
Europoje. Amerikos bendrovės siuntė agentus telkti dar
bininkus. Laivų bendrovės, geležinkeliai, pramoninin
kai visi jungėsi organizuoti imigraciją. Anksčiau atvy
kusiųjų laiškai į namus apie galimybe gauti darbą ir
gerą atlyginimą taip pat skatino imigraciją. Neturtingi
žemes ūkio darbininkai, gavę pagalbą pinigais, paden
giančiais kelionės išlaidas, galėjo prisijungti prie kitu.
išvykstančių iš Lietuvos. Išvykimas pasidarė toks
didelis, kad ir maži kaimeliai jautė žmonių netekimą
1915 metais lietuvių skaičius JAV siekė netoli puse mili
jono Kad sulaikytų išvykimą, valdžios žmonės kreipėsi
į emigrantus, ragindami sugrįžti į savo tėvynę. Tikrai
daug jų grįžo į nepriklausomą Lietuvą tarp Pirmojo ir
Antrojo pasaulinio karo.
• Bus daugiau'

.

DRAUGAS, penktadiei is, 1977 m. sausio mėn. 31 d.
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LOS ANGELES, CA
TRADICINĖ
KALĖDŲ EGLUTĖ
1996 m. gruodžio 21 d., 12 vai.
Šv. Kazimiero lietuvių šešta
dieninėje mokykloje vyko
tradicinė, jau 47-oji Kalėdų
eglutės programa. Ją gražiu
šventiniu pranešimu pradėjo
mūsų mokyklos direktorė Mary
tė Newsom. Kalėdinėje eglutėje
pasveikinome lietuvius, pirma
kartą švenčiančius Kalėdas
Amerikoje. Šiais metais į savo
šeimą priėmėme mokytoją Soterą Kungyte ir Barysų šeimą. Jie
buvo apdovanoti dovanėlėmis,
šiltais plojimais ir maža eglute.
Tėvelių, senelių ir visų žiūro
vų labai laukiama programos
dalis buvo pastatymas — „Dievo
dovana". Visi su nekantrumu
laukė pamatyti savo mylimus
aktorius ir aktores. Jais buvo
mūsų mokiniai. Gausiai dalyva
vo „Kiškių" skyrius — žvakės;
vaikų darželis ir pirmas skyrius
— žvaigždutės ir muzikos inst
rumentai; antras ir trečias
skyrius — gyvuliukai. Kiti sky
riai vaidino angelus, piemenis,
Betliejaus gyventojus, prana
šus, didelius gyvulius, karalius
ir kitus vaidmenis. Džiaugia
mės mūsų jaunais talentais, pa
grindinių vaidmenų atlikėjais:
Maryte Kašėtaite, Haroldu
Mockum, Aušra Venckute,
Aleksu Newsom, Tomu Mikuckiu, Audra Griciūte ir visais,
kurie dalyvavo šiame Kristaus
gimimo istorijos vaizdavime.
Dalyvių įkvėpėja, spektaklio
autorė ir režisierė buvo mūsų
mokyklos tikybos mokytoja
Jūratė Venckienė. Jai talkino
Viktoras Ralys, Danguolė Var
nienė, Vita Vilkienė, Rasa Ma
tulaitytė, Algis Žemaitis. Tėvų
komitetas, vadovaujant Linui
Polikaičiui ir Jurgiui Jogai, bei
šventės rengimo komitetas pa
rūpino dovanėles ir vaišes vai
kams. Apsilankė ir Kalėdų se
nelis iš Lietuvos su pilnais mai
šais dovanų.
Lietuviškos šventinės tradici
jos tęsiamos Šv. Kazimiero šeš
tadieninėje lituanistinėje mo
kykloje.
Dovanos laimėjimams buvo
suaukotos A. Markevičiaus (M
& R kompanija) ir Ed. ir Aušros
£;'.kaičių (Cafe Montana savi
ninkų).
Alma Kiseliovienė

HOT SPRINGS, AR
A.A. JUSTINAS
STASIŪNAITIS
e

Filosofas Vydūnas yra pasą
kęs „Kaip šalia šviesos yra tam
sa, taip ir mirti3 yra ties gyvy
be". Pasaulį apleisti — likimas
kiekvieno, tik ne vienas
nežinome tos valandos... Jus

tinas Stasiūnaitis gruodžio
22-rą šventė savo amžiaus gar
bingą 90 metų jubiliejų. Kitą
dieną, kaip ir kiekvieną sekma
dienį, išsiruošė su dukra ir
žentu bažnytėlėn. Prieš pamal
das priėjo išpažinties, bet
išeidamas iš klausyklos susvy
ravo, pribėgo žmonės jam
padėti, paguldė — dar porą
atodūsių ir jo gyvybė užgeso
ramiai ir amžinai.
Justinas Stasiūnaitis gimė
Lietuvoje, Paalsyje, Raseinių
apskrityje. Gyveno Kaune; buvo
policijos pareigūnas, nuovados
viršininko pareigose. 1938.6.15
susituokė su Ksavera Gaspariūnaite. 1940.5.21 jiems gimė
dukrelė Marija. Grįžtant į
Lietuvą raudonajai bolševikų
okupacijai, Justinas su šeirca
1944 metų rudenį p-adėjo savo
vargingą kelionę į Vakarus. Per
Rytprūsius atsidūrė Pomerani
joje kur išsilaikė iki 1947 m. Iš
ten su vokiečiais oabėgėliais
patraukė į Rytų Votrietiją. Su
naikinę savo dokumen?:uš ir pri
siėmę svetimą pavardę ten iš
gyveno iki 1953 m. Po is-4 pa
stangų pavyko per Vakarų
Berlyną susisiekti su Lietuvos

ELEKTROS
(VE ŪMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicaoos misato Mdhną.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sątiningai.
773-77S-SS13
KLAUOUUS PUMPUTM

konsulu Čikagoje P. Daužvardžiu, kuris patvirtino jų tapa
tybe ir buvo gautas lietuviškas
pasas su tikrąja pavarde. Tada
buvo pradėtos pastangos emig
ruoti į JAV. Visa tai procedūra
užtruko trejus metus, jiems
gyvenant Vakarų Berlyne ir
vėliau prie Koeh e miesto. 1956
metais J. Stasiūnaitis su šeima
pasiekė pagaliau Amerikos
krantą ir apsigyveno Čikagoje.
Dirbo geležies apdirbimo įmo
nėje — Central Steel and Wire
Co.
Išėjęs į pensiją Justinas su
žmona 1972 metais persikėlė
gyventi į Hot Springs. Arkansas. Čia gyva; sitraukė į vi
suomeninę veiklą, dalyvaudavc
visuose renginiuose, pobūviuo
se. Mėgo gamtą ir su žmona
praleisdavo daug iaiko prie

RE/MAX
REALTOR8
r73) SSfl 5959
rot) 428-7161

AUTOSJOSRJO, NAMŲ, SVBKATOS.

M amsės DRAUORMA*.
Agentas Frank Zapote ir Of. Mgr. Auka*
S. Kana katoa H M M
RtAMKZAPOUS
SaOKVt Waa4M»
Tat (70») 424-MS4
(312)Sai-M94

RIMAS L STANKUS
Perkant ar parduodant
fluSaa b sasjaSjp
tauSkoinpiuisfiu»FAX(
Nuosavybe Minavimas 1
Parkams ir parduodama namus
ApartnenSjs ir žarna

J K S COMBTRUCnOM
W ST% ^P a # w W » W V t i t f V R W^^W9

Los Angeles Sv Kazimiero lituanistinei mokyklos n >kiniai ir mokytojai. 1966/67 mokslo metais
mokyklą larko 110 mokinių. Penktos eil. viduryje - parapijos klebonas ir mokyklos globėjas
prei. dr A. Olšauskas ir mokyklos vedėja Marytė letrsom.

ežerų z uvaudarni. Buvo taurus
l i e t u v i is, re"'igingas : tolerantišk :as žmogus, visų labai
mėgiar nas. Kurį laiką velionis
buvo Šv. Rašto skaitytojas
Mišių r netu." 1996.4.2 vėžio ligos
pakarsi a mirė žmona Ksavera,
pa'ikdį ima neužpildomą tuštuma j'a gyvenime. Laimė, kad
duktė Marija su vyru Roger,
apsigy venę netoliese, rūpestingai tėvą prižiūrėjo ir dažnai
lankė.
Justinas Stasiūnaitis
asarvotas Gross Funeral
ioje. Gruodžio 27 d, po geų šv. Mišių Švc. Marijos
ioje koncelebruotų kun.
usteikos ir kun. Andrew
lult, buvo nulydėtas ir
9tas Crestview kapinėse
nksčiau mirusios *nwwma
te liūdesyje liko duktė
su vyru Roger Willaa,
vaikai ir penki vaikaietuvoje liko brolis Vincas
inaitis ir sesuo Ona
ienė.

gimas, nes choras i
būtina papildyti, pe
dirig. muz. Faustai
pranešė ir apie chor
pasirodymus. Pirmi
d. Lemonte, lietuvi
Matulaičio misijos
Šv. Kazimiero, V]
šventės proga 9-oi
metu choras atlik
Mišių giesmes. Tai]
30 d. Kapų puošiu
maldose, Šv. Kazin
kapinėse: choras ja
ten dalyvauja. Šįm
matoma ten pasiri
nė ir apie būsimąja
tuvių Dainų šven
ruošiamą 1998 m
Darius Polikaiti

egausus. Jį
eiškė choro
Strolia. Jis
1 numatytus
iusiakovo2
Pal. Jurgio
bažnyčioje,
Sių globėjo,
vai. Mišių
lietuviškų
pat gegužės
) dienos paero lietuvių
1 daug metų
it taipgi nudyti. PrimiPasaulio lieę Lietuvoje
Čikagiškis
paskirtas

„ShingkV stogai ir visų rOsių
apkalimai (afclng): medžio,
aluminiau* ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.

VALOME
KMIIOK REALTORS
7922 S. Meski Rd.
434SS.ArdwrAve.

KILIMUS. BALDUS
IR GRINDIS
J. B U B N Y S
773-737-51M

vadovauti, organizuojant JA\
Kanados lietuvių chorus.
Dėl naujų narių chore, laim ngu sutapimu A Seniūnas at edė naują choristę Daivą Kimi yLietuvoje, prie Kauno,
te, baigusią Vilniaus muzil M
konaervatorįją. Visi džiugiu p Onamas: 200 kv.m. ploto. Naujas,
jimu ją pasitiko. Ypač trūki a
pastatytas 1995 m., mūrinis, 4 mieg.
vyriškų balsų. Valdyba kvie ia
2 vonios, didelis rūsys pagal vak.
Europos įrengimą, tr stilių, gražiai
mėgstančius dainą įsijungt i
išdėstytas su baldais. Dvigubas
Vyčių chorą; repeticijos vyki ta
sklypas, aptvertas, vieno auto c"»»—
ketvirtadieniais 7:30 vai. vi k.
po namu, du balkonai. Kiemas apso
seselių kazimieriečių vienuc ydintas. Graži aplinka, arti autob. sto
ties. Parduodu dėl ligos.
no patalpose prie 67-tos ir
Kaina $200.000. Info. tel. 71*4434244
Washtenaw gatvių, Marąue te
arba rašykite LFrJdmann,
Parke.
23142 SomarsetOr.,
Baigus posėdį vyko repetic: a,
Dana PomtCA 92*29
nes choristai gausiai buvo si ririnkę.
Apol. P. Bagdoc

DANUTĖ MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į DanuM) Mayer J professionakai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

HELP VVANTED
Reikalinga vid. amžiaus
moteris prižiūrėti 1-1/2 m. ir
2 mėn. mergaites, gyventi
Barrington, IL, padėti namų
ruošoje ir maisto gaminime.
Turi mokėti susikalbėti ang
liškai. Atskiras kambarys,
gera alga, kas antras savait
galis-laisvas.
Skambinti vakarais
Gintarui: 847-382-4850

Galiu prižiūrėti vaiką
savo namuose
TeL: 773-927-9056

rikoBia atkratoni atlikti specialius
projektus, taip pat ir asmeninės
sekretorės pareigas. Darbas "part
irne". Siųskite "resume": Gražina
Uautaud, 132 E Detavrare, Apt
6601, Chfcago, IL 60611

FORRENT

Salomėja Šmaižienė

Justinas Stasiūnaitis.

OREIT
PARDUODA

Išnuomojamas saulėtas, modernus
2 mieg. butas vyresnio amžiaus
žmonėms. Yra Šaldytuvas, virykla,
skalbimo mašina ir vieta pastatyti
automobiliui. Apyl. Kedzie ir
Marquettc Rd. TeL 706-656-6999

Uotu \vos Vyčių vlkla
LIET UVOS VYČIŲ CHORO
PLANAI
Liet uvos Vyčių choro valdyba
savo ]pirmame 1997-ųjų metų
posėd;yje sausio 23 d. apsvarstė
keletf l dalykų. Valdybos pirm.
Sabin a Henson-Ručaitė oranešė, kaid atsiliepimai apie choro
konce rtus prie lietuvių eglutės
Č i k a j ?os Prekybos-Pramonė8
muzi< sjuje ir Šv. Kryžiaus ligoninėj«i labai palankūs. Ypač gerai ch oras pasirodė savo 80 metų ve iklos minėjimo pokylyje.

IEŠKO DARBO
nerūkantis
v * as su peMrttrn nebrangiai DAŽO,
deda P>LYT1L1S, VALO butus.
r* Sus. Puikios rekomendacijos.
Tet. (770) 4M-4070

Irfksu ifcmuomoti garsią
67 St. ir Kedzie Ave. apyl.
Tel. 773-776-4289

Moteris iežko bet kokio darbo.
>ali prižiūrėti ligonius, senelius.
Skambinti nuo 6 v a i vakaro,

teL 773-471-0521

r

SKELBIAME „DRAUGO"
PRENUMERATORIV VAAJ

;

Nai įjasis i.žd ninkas Herkulis
Stroi:;.* pranešė apie choro iždo
stovį

JAV LB Kultūros taryba su Liel uvhj fondo pagalba, įvertindama periodines lietuviškos spaucloa svarba užsienio lietuvių
tautinės savimonės palaikymui ir nauju visuomenės narių
pritraukimui bei apjungimui, skdbii11996 m. Spaudos vajų.
Savo ruožtu, „Draugo" adatini ttracrja bei redakcija, jvertindama Kultūros tarybos bei Lietvirių fondo parama lietuvių
periodinei spaudai, skelbia nauju p*enumeratorių vajų. Vajaus
sąlygos yra tokios:
1. terminas — nuo i.m. rugsėjo 1i d. iki 1997 m. sausio 31 d.
2. metinis prenumeratos mokesti1 už nauja prenumeratą yra
65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietiavių fondas prie kiekvienos
naujos prenumeratos „Draugui'' prkaklės su 20 dol., „Draugo"
administracija kiekvienai daro 10 doI nuolaida.
Prašome užpildyti c u spausdinai tru) fornuj ir kartu su čekiu
atsiusti „Draugui". Čekius rašyti „I>augo" vardu.

Kit as rimtas klausimas —
nauji 1 nariu suradimas ir įjun

m
Greitai Kylantis
Ccrtifikatas- puiku;
būdas pinigams pai augint!
Idealus kursas, FD1 ! apsauga,
garantuotas 13 mėr saugumas,
padės jūsų pinigam kilti, kaip
ant mielių! Prie gre ai Kylančio
Ccrtifikato galite bt kada pridėti
bet kokią sumą. Vis as didės ir kils

'APY
tuo pačiu kursu.
Greitai Kylantis
Certifikatasidealus receptas pakelt jūsų
pinigus, kaip ant mielių. Jei
norit atidaryti Si terminuotą
indėlį (Big Dough CD), atvykite
pas mus arba paskambinkite
nemokamu tel. 1-MB-SFB-SAVE.

JAV LB Ksdtsras tarybas
Siunčiu Mpiginlos prenumeratof 1 mokestf $~
Pridedu auka „Draugui"
U viso
Vardas
Adresas

fOf v n * * / .

Sutomr ateitį kanu tu jumis
t«Q«

Lo« An#*l«Mi Sv Kazimiero litu matines mokyklon sėsto skyr mokiniai Tomas Mikuckis, Janina
Griaut* ir Sigita Newaom rod jų sukurtas Kalėdų eglutes „kiškių" klanes m<>kinems Dainai
ir Rūtai Bandiiulytema

>\

i

-SPavan
—-

Praiau premnneratos užsakymą su dėkai
Draugas

4545 VV. 63rd Street
Chfcago, IL 60629

LAIŠKAI
PIGUS KURAS
TRAKTORIAMS

*

Lietuvoje ūkininkai skundžia
si, kad laukus apdirbti trakto
riais brangiai kainuoja, nes
labai brangs kuras. Nejaugi
lietuviai neprisimena, ką darė
vokiečiai karo metu, kada trū
ko kuro? Nemažai ir gan dide
liais sunkvežimiais jie važinėjo
malkų dujomis. Aš pats Vokieti
joje metus laiko važinėjau au
tomobiliu su malkų dujomis.
Tai palyginti nesudėtingas ir
nebrangus įrengimas. Stutgarde, Vokietijoje dvi firmos „Puch
Anlage" ir „Imbert Systems"
gamino šiuos įrengimus. Aš
manau, gal dar ir dabar šios fir
mos tebeegzistuoja.
Lietuviai nagingi, nusipirkę
šią sistemą, vėliau galėtų ir
patys pasigaminti. Lietuvoje ne
mažai ūkininkų turi rusų gamy
bos didelius, gramozdiškus trak
torius, kurie naudoja daug kuro,
malkų dujų sistemai jie būtų
idealūs. Aišku, malkų dujų ne
palyginsi su natūraliu kuru, tai
didelė „peckelynė". Bet kai ūki"
įlinkas su keliais maišais malkų
dirbs traktoriumi laukuose visą
dieną, jis ir tą „peckelynę" pri
ims.
Kietmedžio malkos tinka
miausios, bet tinka ir beržinės,
turi būti supjaustytos maždaug
4 colių gabaliukais ir sausos.
Juozas Žemaitis
Cicero, IL
LENKAI IR MES
Labai įdomu skaityti ministro
Z. Zinkevičiaus pasisakymus
apie lenkus Lietuvoje. Man jo
žodžiai teisūs ir malonūs.
Visi žinome, ką daugelis
lenkų per dažnai mano apie
mus. Mums jie istoriniai priešai,
kultūriškai ir politiškai. Mūsų

kalba lenkams yra ypač nepri
imtina;
Turėkime gerus santykius su
Lenkia ir su lenkų mažuma
Lietuvoje, bet ta m«»"»« negali
užmiršti, kad ji gyvena Lietu
voje, o ne kokioje Lenkijos da
lyje. Valstybinė kalba yra visų
Lietuvoje gyvenančių žmonių
pirmoji kalba. Visos kitos —
antraeilinės.
Nė vieno cento Lietuvos pini
gų lenkų ar kitų mokykloms bei
kitoms institucijoms, kuriose
lietuvių kalba ir kultūra yra
nuodai!
Lenkai Lietuvoje turi ne tik
teises, bet reikalą suprasti, kad
jie Lietuvos piliečiai ir kad turi.
tarnauti bendram Lietuvos rei
kalui.
Man atrodo, kad ministras
Zigmas Zinkevičius puikiai
supranta Lietuvos pilietybės
reikšmę ir nebijo išreikšti savo
nuomonę. Aš jį labai gerbiu.
Esu Amerikoje gimęs lietuvis,
kurio kraujas verda, kai skaitau
apie Lietuvos lenkų mažumos
šovinizmą ir neapykantą, ir apie
Lietuvos vyriausybės pareigū
nus, kuriems valstybinė kalba
gal nėra taip svarbi.
, Dovydas Bagdonas-Pleikys
Miami, FL
IR VĖL „TALPINTUVAS"
Dar visi atsimename laiką,
kai pradėjome daug kalbėti apie
„konteinerius" ir jam pavadin
ti buvo reikalingas lietuviškas
atitikmuo. Atsirado regimai
gražus žodis „talpintuvas", ir jo
vartojimas tiek spaudoje, tiek
gyvojoje kalboje pasklido kaip
žaibas. Truputį per vėlai paste
bėjome, kad tas žodis ardo lie
tuvių kalbos sistemą. Priesaga
-uvas paprastai vartojama įran
kiui ar prietaisui pavadinti.
Reikėtų tą klaidą atitaisyti.
Gal lengviausia būtų tik to
žodžio galūnę pakeisti iš -as į -ė.

Montessori centro Vilniuje pradines mokyklos mokinukai dirba su naujoviška
dalybos medžiaga.
Turime žodžius „dirbtuvė, virtu tu" groja Petras Palys, siūlantis
vė, spaustuvė, parduotuvė", ga L. Ragui klausyti muzikos,
lėtų būti ir talpintuvė". Būtų, „griežiant dantimis" („Drau
ne įrankis, o vieta, kurioje tal gas", Nr. 7) Perskaičius P. Papiname. Kun. J. Vaišnys yra lio laišką, susidaro įspūdis, kad
„Gimtojoje kalboje" siūlęs iš jo „instrumento" byra ne
„važtinė" ir „krovininė". Abu muzika...
gražūs žodžiai, ypač „krovi
Jonas Kaunas
ninė". „G.K." redaktorė Rita
Downers Grove, IL
Urniežiūtė siūlo: „Kol kas ban
dykim rinktis talpintuvė ir kro
Pastaba. Lietuvių kalba yra
vininė, nors kažin, ar čia būtina labai turtinga, tad nėra būtina
paraidžiui versti anglišką „to „groti" ar „griežti" — galima ir
contain". Gal kaip tik svarbiau skambinti, dūduoti, smuikuoti,
įvardinti daiktą, į kurį krauna kankliuoti 'dabar, pagal Lietu
me krovinius". Tačiau, kai jau vos spaudą, net „muzikuoti").
susiduriame su taisymu įsigyve Nepadarykime iš vieno lašeliunusio „talpintuvo", gal būtų ko didžiausią liūtį. Užteks! Red.
praktiškiau apsispręsti už „taipintuvę", ar gal įvesti abu
žodžius ir palikti vartotojams
APIE VAIZDAJUOSTES
pasirinkti jiems tinkamesnį.
Spauda žodį „talpintuvas"
Paskutiniu metu matėme ne
įgyvendino, spaudai derėtų jį ir
mažai širdį draskančių vaizda
pataisyti.
juosčių apie daugiau kaip pusę
Ona Šilėnienė
šimtamečio trukusią partiza
Euclid, OH
ninę kovą su komunizmo slibi
„MUZIKA" NESUSTOJA... nu. Ačiū rašytojui E. Ignata
vičiui už-; „Ketvirtąjį prezi
Griežti dantimis mokam visi, dentą" už „Garibaldžio tylą" ir
bet išmokti groti muzikos in už nuostabią vaizdajuostę apie
strumentais yra daug sunkiau. lietuvių moterų pasiaukojimą ir
L. Ragas groja smuiku bei sak- atkaklumą kartu su vyrais prie
safonu ir jeigu jam patinka šinantis okupantams.
„skambinti" pianinu, tai čia
Ačiū V. Landsbergiui už J.
asmeniška jo nuožiūra.
Lukšos-Daumanto beroiškos ir
Nežinau, kuriuo „instrumen tragiškoą£oyo8 istoriją. Šioje

"Nors aš užaugau priemiesčiuose,
bet man ir mano šeimai
patinka Čikagos pietvakarių
apylinkė. Ir žinau, kad
čia mano
namo vertė nepasikeis,
nes Home Eąuity tai užtikrina."

,

vaizdajuostėj matėm ir Lukšų
motiną, tą Pirčiupio Madoną,
anot poeto „skalbiančią savo
sūnų kruvinus marškinius", nes
iš keturių išėjusių partizanau
ti — išliko gyvas, po kankinimų
ir tremties, tik vienas.
Matėme Reneckio labai įspū
dingoj, Sausio 13-tos mnėjimui
skirtoj (Lietuvių televizijoj
rodytoj), vaizdajuostėj į dai
nuojančią minią važiuojančius
tankus, sužeistuosius ligoninėse
ir žuvusiųjų tarpe nuotakos dra
bužiuose pašarvotą Loretą.
O vaizdajuostėj „Baltic Requiem", kulkosvaidžių tratė
jimo ir šautuvų buožėmis žmo
nių daužymo fone išgirdom iki
kaulu, smegenų užkrečiantį mo
terišką riksmą, lyg visos tautos
šauksmą: „Nesiklaupsim prieš
juos".
Kur dingo, kas atsitiko su tuo
pasiaukojimu, heroizmu, entu
ziazmu ir Baltijos kelio nuo
taikomis? Nepriklausomybę at
gavus nuleidom rankas Lietuvoj
ir išeivijoj, pradėjom negailes
tingai skaldytis, o keisčiausia ir
baisiausia: pasidavėm ir patikė
jom LDDP propagandai ir išsi
rinkom į valdžią „tą pačią
panelę, tik vilkinčią kitokią
suknelę".
Komunizmas padarė begales
žaizdų, bet negalime nustot
tikėti į tokią neapsakomai bran
gia kaina susigrąžintą tautos
gaivalingumą ir valstybingu
mą.
Artėja Vasario 16-toji ir Kovo
11-toji. Tegul „Vardan tos
Lietuvos vienybė težydi" ir
tegul naujai išrinktą vyriausybę
globoja ir jai padeda „Dievas,
mūsų prieglauda ir stiprybė,
veikiausioji pagalba varguose".
Emilija J . Valantinienė
Chicago, IL
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A.tA.
HŪTA GRAUŽINIENĖ
Jaruševičiūtė
Gyveno Elgin, IL, anksčiau Chicagoje, Marquette Parko
apylinkėje.
Mirė 1997 m. sausio 30 d., sulaukusi 64 metų.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Suvalkijos
Kalvarijoj. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: vyras Vytautas J., duktė Dalia Kern, žentas
Gary, sūnus Algimantas, marti Ramoną; anūkai Robertas ir
Julytė Kern, Irena ir Erika Graužinytės; brolis Antanas
Jarūnas su šeima ir kiti giminės.
Velione buvo duktė a.a. Irenos Jaruševičienės-VThittemore
ir a.a. Petro Jaruševičiaus.
Priklausė Lietuvių Operai 35 metus.
Velionė pašarvota penktadieni, sausio 31 d. nuo 3 iki 9
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rdj.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, vasario 1 d. Iš laidojimo namų
9:30 vai. ryto bus atlydėta j Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv.
Mišios už veliones sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, duktė, sūnus, anūkai, brolis ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.
_.

A.tA.
BRUNO GEDIMINAS
Gyveno Garden Grove, CA.
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1997 m. sausio 23 d., 8:45
vai. vakaro, sulaukęs 81 metų.
Gimė Čikagoje 1915 m birželio 2 d. Augo Lietuvoje. I
Čikagą grižo 1936 m. Tarnavo JAV-bių kariuomenėje ir buvo
apdovanotas šešiais medaliais.
Nuliūdę liko: žmona Josephine ir giminės Amerikoje bei
Lietuvoje.
Velionis Bruno Gediminas įkūrė, vadovavo ir finansavo
lietuvišką radijo valandėlę Los Angeles, kuri veikia nuo 1953
m. A.a. Bruno priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų.
Velionis buvo pašarvotas trečiadieni, sausio 29 d. Dildays
laidojimo namuose, Huntington Beach, C A. Atsisveikinimas
ir rožančius buvo sausio 30 d., ketvirtadienį. Po atsisveikinimo
velionis buvo atlydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
bažnyčią, kurioje buvo aukojamos gedulingos iv. Mišios ui jo
sielą. Po Mišių laidotuvės privačios. Velionio palaikai
patalpinti Holy Cross kapinių mauzoliejuje, Culver City, CA.

DIDŽIAUSIA CITRINA
LIETUVOJE
Š.m. sausio 10 d. nuskinta di
džiausia Lietuvoje — 700 gramų
— citrina. Šis vaisius įrašytas į
Lietuvos rekordų knygą 13.5 cm
aukščio, 11.53 cm skersmens,
36.5 cm apimties citriną —
rekordininkę savo namuose iš
augino vilniečiai Nadiežda ir
Jurijus Kaplanovskiai. Citrin
medis gėlių puode pas juos auga
jau dvyliktus metus. Šalia
rekordininkės šįmet užderėjo ir
kita, kiek mažesnė — 646
gramų citrina. A n k s t e s n i s
rekordas buvo vilniečių Danos
ir Juzefo Lobačių 1996 metais
išauginta 691.5 gramo citrina.
Pasaulio rekordas — 3.854 gra
mų citrina. (Elta, 01.10)

Nuliūdę: žmona ir giminės.

A. t A.
Inž. EUGENIJUI LIKANDERIUI
mirus, jo dukroms fil. RITAI ir t.n. KRISTINAI, sūnui
ANDRIUI su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu dalinamės jų netektim.
FSS Čikagos skyriaus valdyba ir nariai

DON T SPCND IT A l i SAVE SOME AI

MUTUAL ?eJe**t SAVINGS
AND IOAN A.",50CIATION
C horle* ed or>d Supe«yi«d by #>e Uoiled Sta*c^ (>ovef"me«>t

wqjpeo*rroK

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO. Rl NOiS 60608

PHOf* 1312) 847 7747

ft^j micllcind Padarai
^^^^^^

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Štai- pietvakarių Čikagos apylinkės: čia žmones
susipažįsta su įvairių kultūrų kaimynais;
„Home Equity" programa galite naudotis jei gyve
čia vaikai išmoksta draugauti su kitos kilmes
nate
( hieago Lawn/Marquette Manor, Gage Park,
vaikais; čia kaimynai respektuoja vienas kito
VVest Lavvn, Clearing, Brighton Park, Archer Heights,
nuosavybe ir tautinius skirtumus.
Garfield Kidge, McKinley Park, New City,
Pietvakarių Čikagos žmones džiaugiasi miesto
VVest Elsdon,West Lawn, ir kai
gyvenimu, nes jų nuosavybes verte garantuota
kuriose Ashburn irScortsdale
T h e Southwest Home Eauiry Aasurance"
dalvse.
programa garantuoja jūsų namo vertę.
100%, jei asmuo gyvena čia jau 5 metus
Tai pietvakarių
apylinkės,
(65-ILCS 95/1-20). Už vienkartini SI 2S
~
•mmmmmm*, _
kur
garantuojama
nario mokestį ramiai auginsite sa\ o šeima O0uTHWSST HOME EQTOTT ASSUKAIC&
žinodami, kad jūsų investavimas saueus w
_
,„home equity"!
3424 W«at 63t4 Strttt, CkUmp. IL 60629 77S.434.9320' Tn 773.434.6175
Sttmstdu 63i4 Strttt HtHėtį Pm4* tbmŠB 23.

Indėliai iki $100.000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8 9 2 9 S HARLEM AVE
(708) 598-9400
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ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

KREPIMASIS DĖL LITUANISTINIŲ
MOKYKLŲ ISTORIJŲ

Prieš keletą metų Lituanisti ir kas mokyklą įsteigė, kas buvo
kos tyrimo ir studijų centras ir vedėjai, mokytojai, kiek skyrių,
Pedagoginis lituanistikos in kiek mokinių, kieno patalpose
stitutas, abu veikią Čikagoje, veikė, kada nustojo veikti. Kas
iškėlė mintį, kad reikia su tokių žinių gali suteikti? Pir
rinkti, suredaguoti ir knyga iš miausia, žinoma, kas toje mo
leisti JAV ir Kanados lituanis kykloje dirbo: vedėjai, moky
tinių mokyklų istorijas. Šiam tojai, net ir mokiniai, pagaliau,
darbui buvo pakviesti Stasė kas tik turi bet kokią tikrą
Petersonienė ir Juozas Masi- žinią. Kreipiuos visus, nesa
lionis. Pirmoji rūpinosi Kanados kykite, kad „apsieis ir be
lituanistinių mokyklų istori manės". Ir mažiausia žinutė,
jeigu jų atsiųs keli, padės sulip
jomis, antrasis — JAV.
Skelbiant straipsnius ir atsi dyti veikusių mokyklų isterijas.
šaukimus spaudoje, ir, kur O tebeveikiančių ar jau
žinoti adresai, kreipiantis nustojusių veikti l i t mokyklų
laiškais, pavyko surinkti 50 vedėjai ar mokytojai turi jausti
JAV veikusių ar ir tebevei moraline pareigą atsiliepti ir
kiančių lituanistinių mokyklų suteikti žinių. Laiko nedaug,
Jim Liautaud su Aiva Makrecoviene ir Jūrate, kuri Lietuvos Vaikų vilties
istorijas. Deja, kai kas ir į pa nes turima medžiaga jau greitai
atvežta gydytis Shriner's ligoninėje Čikagoje. Iš dešinės — L W savanorė
kartotinus laiškus neatsako, ir bus atiduota spaustuvei rinkti.
Vadovaujant mokyt. Silvijai Radvilienei (pirmoji kairėje), Lemonto Maironio lit. mokykla kasmet
talkininke Giedrė Mereckienė.
Žinias prašome siųsti šiuo adrdėl to darbas trukdomas baigti.
Padėkos dienos proga suruošia rinkliavą vargstantiems vaikams Lietuvoje, o suneštus daiktus
Dėl Rytiniame pakraštyje vei su: Juozas Masilionis, 4632 S.
perduoda „Saulutei", kad persiustų į Lietuvą.
Daumanto-Dielininkaičio
Dar net Gavėnia nepra
kusių ar tebeveikiančių mo Keating Ave., Chicago, IL
Nuotr. Indrės Tgūnelienes
s i d ė j o , o Čikagos miesto jaunųjų ateitininkų kuopos kyklų istorijų ar papildymo 60632-4823.
savivaldybė jau nusprendė, kad susirinkimas bus sekmadienį, kreipiausi į visus, galinčius
„Mes skartėm 'Draugą' visą
J u o z a s Masilionis
Ramoną (Žygaitė) ir A l g i s
Didysis penktadienis, viena vasario 2 d., 10:15 vai. ryte. padėti, ..Darbininke", kuris tose
gyvenimą, bet po mano a.a. G r a u ž i n i a i sausio 16 d.
Ateitininkų
namuose,
tuojau
po
svarbiausių krikščionims dienų
LIETUVIŲ AMERIKOS ROMOS
vietose daugiau skaitomas. I ki
Alberto mirties, nieko neno susilaukė dukrelės Erikos-Onos.
metuose, nebebus švenčiamas. vaikų Mišių Pal. Jurgio Matu tus, kuriuos daugiausia pa
rėjau, net ir 'Draugo'. Praėjus Naujagime džiaugiau sesutė
KATALIKIŲ
(LARK)
MOTERŲ
laičio
misijos
bažnyčioje.
Anksčiau tai buvusi oficiali
siekia „Draugas", per „Drau
septyneriems metams, pasiilgau Irena, o savo dukraite —a.a Rū
Visiems
labai
svarbu
dalyvauti,
SĄJUNGOS, 20-TO8 KUOPOS
šventė ir visos valdiškos įstaigos
gą".
Suminėsiu,
i
i
kur
ir
apie
'Draugo' ir nutariau užsisakyti. ta ir Vytas Graužiniai bei Mari
būdavo uždarytos, mokyklose nes pradėsime ruoštis gegužės kurias lit. mokyklas žinių noriu
KŪČIOS
Man
'Draugas' visuomet buvo ir ja ir Juozas Žygai.
pamokos nevykdavo. Sausio 14 mėn. susirinkimui-arbatėlei.
gauti, pradedant nuo Ohio vals
bus
prie širdies", taip rašo
Švystelėjo metai, kaip krin mūsų Moterų sąjungą, jos
d. miesto apylinkių atstovai
tijos ir keliaujant „su aukso
Konstancija
Rožėnienė ii Hot
PaL Jurgio Matulaičio misi
Aleksas
P.
Kubilius
pakrikš
tanti žvaigždė, ir vėl suėjome įkūrėjas, tas primąsias lietuves
(aldermen) 35 prieš 9 balsais
ieškotojais" į vakarus, ligi pat
Springs,
AR.
Tai
tikrai
„meilės
jos
bažnyčioje, Lemonte, š.m.
tytas
Pal.
Jurgio
Matulaičio
prie mūsų kuopos tradicinio Kū katalikes moteris, kurios numa
nutarė panaikinti laisvą Didžio
Kalifornijos.
laiškas"
mūsų
dienraščiui
ir
sausio
11 d įvyko Astos Spurmisijos
bažnyčioje
sausio
12
d.
tė
būtinumą
sujungti
Amerikoje
čių stalo. Dar nei pirmoji žvaigž
jo penktadienio dieną, o vietoj
didelis
paskatinimas
toliau
dar
Yra
žinių,
kad
Ohio
valstijoje,
gytės
ir
Ramūno Širvelio jung
gyvenančias
lietuves
į
šią
orga
jos įkurti vadinamą „plaukio
Los Angeles, CA, Lietuvių Akrone, veikė lit. mokykla. Gal dė nesužibo, o dangoraižių su
buotis.
Mielai
vėl
jungiame
K.
tuvės.
nizaciją,
kuri
gyvuoja
nuo
1914
mažintame dangaus lopinėlyje
jančią švente" — kone 40.000 pensininkų klubo valdyba per
Rožėnienę į savo skaitytojų
miesto savivaldybės tarnautojų, pirmininkę Danutę Kaškelienę Pr. Joga, kuris ten gyvena, žino? gal jos ir vakare nesurastume. m. Žvakę degė M. Radzevičienė.
Daytone,
kada
ten
klebonavo
Brighton Parko LB apy
Trečioji žvakė buvo skirta už šeimą.
Amerikos gyvenimo būdas
norėdami Didįjį penktadienį atsiuntė 200 dol. auką „Drau
a.a.
kun.
T.
Narbutas,
veikusi
linkes
valdyba užsisakė viso
mūsų
20-tos
kuopos
mirusias
mažai
mums
laiko
tepalieka
nedirbti, turi už jį atidirbti gui" paremti. Tokia dosnia
Jonas Zabnkaa, Darien, IL, stalo bilietus į , .Margučio H" su
kurią kitą dieną. Čikagos dovana labai džiaugiamės ir lit. mokykla. Gal mano bendra susikaupimui. Bėgame, lekia nares, darbščias, pasišventusias
arkidiecezija pareiškė savo esame už ją nuoširdžiai dėkingi. vardis ir bendrapavardis dak me, garsiai ir triukšmingai Bet moteris, nebesulaukusias lais kartu su prenumeratos mokes kaktuvinę vakariene, kuri
taras galėtų suteikti žinių? Cle- štai, ateina Kūčios ir mes susto vos Lietuvos. Visos kalbame čiu, atsiuntė 106 dol. auką dien rengiama kovo 16 d , šeštadienį,
nepasitenkinimą ir nusivylimą
tokiu miesto savivaldybės Bulviniai blynai, mieliniai velande buvo įsteigta neakivaiz jame, nurimstame, susimasto .Amžiną atilsį duok joms, Vieš raščio paramai. Nuoširdžiai Jaunimo centre. Bilietai gau
nami „Seklyčioje".
nutarimu, nors sutinka, kad, blynai, obuoliniai blynai — visi dinė „Židinio" lit. mokykla me. Ir tęsiame šią nuostabią tra patie!" Žvakę degė kuopos ka dėkojame.
Apie
jos
veiklą
Clevelande
žinių
pelionas
kun.
F.
Kireilis.
diciją,
nesavame
kraite,
atsi
pagal konstituciją, tas nu blynai-skanumynai. Kad galė
Giedojome „Tyliąją naktį".
tarimas vis dėlto tikslus. tumėte tuo įsitikinti, atvykite gavome, o kai ji persikėlė į Jack- vežtą ii Lietuvos, svetur, jau ke
Bona,
ML
žinių
neišprašom.
Cle
E. Sirutienė, talentingoji
liasdešimt
metų.
Tęsiame
ją
nuo
Katalikiškos mokyklos Didįjį antradienį, vasario 11 d., tarp 5
penktadienį neveiks, kaip ir ir 8 vai. vak., į Pasaulio lietu velande veikė Pedagoginiai lit. tada, kai turėjome palikti savo „Seklyčios" išvykų ir renginių
kursai, vadovaujami a.a. Vacį.
organizatorė ir „Pensininko"
praeityje.
vių centrą ir paragaukite... Ne Kavaliūno. Žinių tikslesnių ne brangią tėvyne.
x I LB Lemonto apyl. val
x Konstancija ir
žurnalo administratorė, turėda
Kūčių
vakarai
yra
mums
neiš
tik burnai bus smagu, bera turim. Prieinam prie Illinois,
dybos
ruošiamus pietus Va
ValiuikiaL
Barrington
RI,
pasakytai brangūs, nes čia, ma tiek užsiėmimų, dar randa
Ir veikla, ir cepelinai... gaujant Užgavėnių blynus, bet prie Čikagos. Niekaip negau susipina mūsų ir tautinės, ir laiko ir kūrybai. Perskaitė ke atsiuntė $6,000, kuriuos jie sario Šešioliktosios proga, bilie
Brighton Parko LB apylinkės ir ausims malonu, nes svečius nam žinių apie veikusias lit. religinės tradicijos, kurios mūsų letą savo eilėraščių. Esame jai paskyrė Lietuvos vaikams per tus galima įsigyti sekmadie
„Kaimo Vaikų" fondą. Lietuvos niais—vasario 2 d. ir v a s a r i o
narių susirinkimas šaukiamas linksmins Stasės Jagminienės mokyklas Aušros Vartų ir Šv. išeivijos gyvenime yra nepap dėkingos.
našlaičių
vardu dėkojame auko 9 d n u o 9 v . r . i k i l v . p . p . P L C
Nekalto M. Marijos Prasidėjimo kapela (programa 7 vai. vak.). Kryžiaus parapijose. Čikagos rastai mums svarbios ir bran
Sugiedojusios „Gul šiandie
kaimynystėje, Cicero, veikė pra gios. Tai lyg gija, kuri metai ii ną", laužėme kalėdaičius ir lin tojams! „Lietuvos Našlaičių prie informacijos stalo.
parapijos salėje, 4420 S. Fair- PLC renginių komitetas kviečia
(sk)
field, vasario 2 d., sekmadienį, visus pasivaišinti ir blynais, ir džios ir aukštesnioji lit. mokyk metų mus rišo su tolima tėvyne kėjome viena kitai viso ko ge globos" komitetas.
(sk)
los. Apie pirmąją jokių ži- Lietuva — dabar jau nepriklau riausio: sveikatos, pakantumo,
tuoj po lietuviškų Mišių. Bus kitais gardumynais.
x Bronė ir Oskaras Kremepranešimai, papildomų valdy
riai, La Grange Park, IL, yra
Vytauto Didžiojo s a u l i ų nių.nors dar yra gyvų jos buv. soma ir įsirikiavusia į laisvų artimo meilės.
x Amerikos Lietuvių ra nauji Lietuvos našlaičių globėjai
bos narių rinkimai, tolimesnės rinktinės namuose, 2417 W. mokytojų, neturim. Apie aukš tautų eiles. Dėkojame Kūdikė
Vaišinomės narių paruoštais
dijas,
vad. Anatolijus Siutas — atsiuntė $150 — našlaičio
veiklos aptarimas ir skanių 43rd St., vasario 1 d., nuo 4 vai. tesniąją trūksta žinių po dir. liui Jėzui už tą dovaną.
įvairiais tradiciniais kūčių
kiekvieną
sekmadienį 7 v J*, per metini globos mokestį. Dėkoja
cepelinų pietūs. Visi apylinkės p.p. ir po to kiekvieną šeštadienį kun. A. Juškos mirties. Turime
Kūčių vakaras sušaukia visur valgiais. Kūčių vakaro nuotaika
lietuviai — nepaisant, kada tuo pačiu laiku, bus rodomos trumpą korespondenciją apie išsisklaidžiusius mūsų šeimos buvo pakili, šventiška ir drau WCEV 14.50 AM. Tel. 312- me! „ L i e t u v o s N a i l a i č i ų
atvykę į ši kraštą, maloniai vaizdajuostės. Visi kviečiami. Kankakee mieste veikusią lit. narius, kuriems ši tradicija taip giška Ilgai bendravome, kalbė 847-4903, adresas: 4459 S. Fran- globos" komitetas.
kviečiami susirinkime dalyvau Atsilankiusieji bus vaišinami mokyklą. Joje dirbo Gr. Kriau pat yra viena iš brangiausių. jomės, dalinomės mintimis ir cisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
.(sk)
čiūnienė. Dabar jie gyvena Lan- Sušaukė šiandien ir mus, Mo planais. Giedojome kalėdines
ti.
kavute.
x TRANSPAK
pranmim:
singe, ML Ar negalėtų jie su terų Sąjungos, 20-tos kuopos giesmes, kurias pravedė muz.
x Daug gerų žmonių savo
„Kernavės
miestelio
pietinėje
teikti tikslesnių žinių? Gre nares ir jų šeimas.
Alg. Barniškis, lietuviškų pa aukomis remia Lietuvos naš
dalyje
yra
Kriveikiikių
kalnas
timoje Wisconsin valstijoje, Ramaldų vargonininkas, sumaniai laičius, tai: Nįjolė ir Vaidevutis
dar
vadinamas
Lizdeikos
arba
Užgimusio
Kūdikėlio
palaima
cine-Kenoshoje, veikė lit. mo
vedantis parapijos lietuvių cho Draugeliai, Rochester NY —
Krivaičio
kalnu.
Jo
pavadi
kykla. Turim N. Lirgamierienės testiprina mus visas mūsų rą.
$60, George Tamulaitis,
nimas siejamas su Lizdeika —
aprašymą tos mokyklos ligi kasdieniniame gyvenime, kad
20-tai kuopai vadovauja St. Freeport NY - $30, Robertas istorinio rašytinio padavimo
maždaug 1970 m. Gal kas para giliau pajustume Jo teikiamą Viščiuvienė. Kūčių vakarą pra Šilbajoris. Durnam NC - $38;
šytų, kada ji nustojo veikti, ar palaimą. Būkime darbščios, kur vedė J. Mikutaitienė.
po $10 atsiuntė: George De- apie Vilniaus įkūrimą per
sonažu. Piliakalnio šlaitai sta
nebuvo kada atgaivinta kokia pagalba reikalinga, būkime
J. Mikutaitienė reška, Lyndhurst OH, Apolina tūs — 20-30 m aukščiau rytinis
nors forma? Dar neseniai veikė dosnios, kur reikia aukos, bū
ras Bagdonas, Chicago, IL, Ma
Gilės mokykla Ar tebeveikia? kime užjaučiančios, kai matome
rija McAUister, Philadeiphia galas jungiasi su aukštuma Pi
skausmą.
Omahoje, Nebraskos valstijoje,
P A Eleanora Tkacik, Cressona liakalnio aikštelė 27 m ilgio ir
Ne vien naujai atvykusius,
nuo seno veikia lituanistinė Tebūna šis Kūčių vakaras, bet visus lietuvius (ypač jau
P A Bernadeta Bolinsky Frack- 12 m pločio, jos rytiniame gale
mokykla Deja, žinių neišpra kaip ta šviesi žvaigžde, vedanti nimą) LB apylinkė „Krantas"
ville PA, ir $5 — Brian Burba, — 5 m aukščio pylimas. 1979 m.
šome. Keliaujame į Denveri, mus teisingu keliu.
Thompson OH. Aukotojams už šio pylimo Universiteto
kviečia į šeštadienine vakarone
Colorado. Čia veikė, gal su per 1996 m. gruodžio 21 d , Nekal šeštadieni, vasario 1 d , 7 vai.
dėkojaine!,JJetavosNs»)laičiq archeologai rado senovės gyventraukomis, „Rūtos" lituanistinė to Prasidėjimo parapijos mokyk vak., Jaunimo centro mažojoje
globos" koBaketaa, 2711W. 71 vietės pėdsakų". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į
mokykla, kuriai kuri laiką los salėje, Moterų sąjungos (žemutinėje) salėje. Numatytas
St., Chicago, IL 60629.
Lietuvą. Maistu siuntiniai.
vadovavo A. Liepas. Ten tuo 20-toj i kuopa suruošė savo susitikimai su imigracines tei
(sk) TRANSPAK, 4546 W. 6 3 S*.,
pačiu „Rūtos" vardu veikia ir tradicines Kūčias, į kurias sės advokatu ir De Vry mo
Chicago, IL 60629, teL 773tautinių šokių grupė. Klausi atsilankė parapijos klebonas, kyklos koordinatore. Po to bus
x Kovak * A s s o c , Ltd.
mas, ar ten buvo ir lit. mokykla, kun. A. Puchenski, kuopos ka- smagioji dalis — diskoteka ir CPA užpildo ir paruošia paja 838-1050.
(sk)
ir tautinių šokių grupė? Mums P***"***, kun. P. Kireilis, prel. vaišės. Pradedant šiuo šešta mų mokesčių formų paskiriems
x Pradėkite vasario mėne
rūpi lit. mokyklos istorija. Ar D. Mozeris ir kun. E. Maxa Visi dieniu, tokios vakaronės bus asmenims, korporacijoms ir
negalėtų kas nors i i Denverio nuoširdžiai linkėjo malonių ruošiamos kiekvieną šeštadieni. „partnerships". Informacijai si linksmai pasiklausydami
apie tai parašyti? Ar tebeveikia **«*"»"" nepavargstamai tęsti Visi laukiami!
skambinti: Rimantas PoUkai- natūralaus, be jokių pastip
kuo
neseniai įkurta Irt. mokykla?
P ° » užsibrėžtus tikslus.
tis teL 6304104296, „pager" rinimų, akordeono ir birbynės
Rytoj, šeštadieni, vasario 1
farsų. „Trijų l a u r e a t ų - kon
Los Angeles, Kalifornijoje, T e 8 «m« kuopos tradiciją, trįjų
veikė Sv. Kazimiero parapijos *vakių uždegimą. Žvakių šviesa d., 9:30 vai. r., motiniškojo Šv.
(sk) certas įvyks šį šeštd, vasario 1
d. 6 vaL J a u n i m o centre.
mokyklos lituanistinė klasė, t e P r " M f m u m 8 ' *** k » « ™ - Kazimiero vienuolyno koplyčioje,
x Akcijų, bonų bei kitų ver
2601 W. Marųuette R d , bus
Bilietai „Seklyčioje", 2715 W.
kuriai vadovavo a.a. O. Ražu- n a i y™ b™11*"
tybių pirkime ir pardavime
71 St., Tel. 773-176-2656 arba
tienė. Jos kadaise atsiųstą
Pirmąją žvake degėme prisi- aukojamos Miiios, prašant
jums nuoširdžiai patars ir patar
773-238-1636.
aprašymą turime ligi 1971 m. Gindamos savo brangią tėvyne Viešpaties malonės, kad šios
seselių kongregacijos įsteigėja, naus, duodami komiso nuolai
li k
(sk)
Klausimas tik, kada ji nustojo " f T * f ' ! J * J 1 ^ *
Motina Marija Kaupaitė būtų dą, Albinas Kurkulis, tel.
v e i k t i . Ar n e g a l ė t ų i tą ^ aabar tokiu sunkiu keliu ženAPAS R O O n ' l f
paskelbta palaimintąja, Visuo 312-360-6630 arba jo sūnūs ir
klaunmą atsakyti jos duktė? g»«ncią į g v e s m tautos rytojų.
menė maloniai kviečia dalyvau partneriai: Andrius Kurkulis,
SeatUe, Washingtono valstijoje, Prisimename n- žuvusiuosius už
ti Mišiose, nes Jėzus yra pa tel. 3124604631 ir Paulius
ne per seniausiai veikė lit. Lietuvos teise būti nepriklauso
Kurkulis, 312-360-6627, dirbą
ma. Žvake degė S. Miliauskie sakęs: „Kur du ar trys prašysi
mokykla. Ar tebeveikia?
su Oppenhelmer * Co., Inc.
te
Tėvą
mano
vardu,
būsite
Nors jau krinta snaigės, atmintyje tebeaidi PLC madų parodos „Rudens
Mokyklos istorijos vaizdui nė.
Chicagoje. Ii kitur skambinkite
išklausyti".
simfonija", čia matome vieną jos modeliuotoją - Lidiją Ringies*. .
susidaryti reikia Mų žinių: kada Antroji žvakė buvo uždegta už
veltui: teL 1400431-2103
Nuotr. Viktoro Kaco
(sk)

Skelbimai

