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Č. Juršėnas: krašto apsaugos
ministras nuslėpė svarbią
informaciją

Lietuvos vadovai pakviesti į
Čečėnuos prezidento
inauguracijos iškilmes
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) Naujasis Čečėnijos prezidentas
Aslan Maschadov pakvietė i sa
vo inauguracijos iškilmes vasa
rio 12 d. atvykti Lietuvos pre
zidentą Algirdą Brazauską, Sei
mo pirmininką Vytautą Lands
bergį bei Lietuvos parlamenta
rų grupės Čečėnijai remti na
rius.
Tokius inauguracijos orga
nizatorių kvietimus trečiadienį
vakare faksu gavo Čečėnijos in
formacijos centro Lietuvoje va
dovė Aminat Saijeva. Čečėnijos
atstovė atnešė kvietimą Seimo
pirmininkui, kuris susitikime
pasakė jau turįs tam metui kitų
oficialių planų. Tačiau jis neat
sisakė apsilankyti Čečėnijoje
vėliau, sakė A. Saijeva žurnalis
tams.
Kvietimas į iškilmes preziden
to kanceliarijos vedėjui Andriui
Meškauskui buvo perduotas
ketvirtadienį. Oficialaus at
sakymo dar negauta, tačiau pre
zidentūros darbuotojai mano,
jog prezidentas negalės vykti i
Čečėniją dėl Lietuvoje rengiamo
Vasario 16-osios paminėjimo,
metinio pranešimo Seime vasa
rio 18 d. bei artėjančių vizitų į
Uzbekistaną ir Graikiją.
I Čečėniją nevyks ir Seimo vi
cepirmininkas Romualdas Ozo
las, nes jis vasario 10-12 d.
dalyvaus Rytų-Vakarų ekono
mikos akademijos seminare
Berlyne.
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nijos nepriklausomybės rėmėjas
Algirdas Endriukaitis galėjo
vykdyti kokią nors specialią
Lietuvos ir Čečėnijos valdžios
užduotį.
LDDP vadovas sako tik tokia
prielaida galįs paaiškinti A.
Endriukaičio poelgį, kai pra
ėjusią savaite išvykęs į Čečėniją
ESBO stebėtojų misijos sudėty
je, jis pasitraukė iš jos.
Trečiadienį „Lietuvos rytas"
pranešė, kad A. Endriukaitis
„dėl jam vienam žinomų prie
žasčių" atsisakė stebėti
rinkimus ir pasitraukė iš ESBO
misijos . Iki šiol jis negrįžo į
Lietuvą. Dėl šio buvusiojo
Seimo nario poelgio ESBO gali
suabejoti Lietuva, kaip pati
kima valstybe.
A. Endriukaitis ankstesnia
jame parlamente buvo vienas
griežčiausių jo pirmininko Č.
Juršėno kritikų.

LDDP vadovas:
A. E n d r i u k a i t i s v y k d o
ypatingąją misiją Čečėnijoje
Vilnius, vasario 5 d. Seimo
opozicinės LDDP frakcijos se
niūnas Česlovas Juršėnas spėja,
kad buvęs Seimo narys ir Čečė

A. Endriukaitis turėjo
asmeninių planų Čečėnijoje
Vilnius, vasario 6 d. Algirdas
Endriukaitis turi asmeninių
planų, rengiasi dalyvauti va
sario 12 d. įvyksiančiose Čečė
nijos prezidento Aslan Mascha
dov inauguracijos iškilmėse ir
iki to laiko į Lietuvą negrįš,
sakė Čečėnijos informacijos cen
tro Lietuvoje vadovė Aminat
Saijeva, kuri šiomis dienomis
kalbėjosi su A. Endriukaičiu
telefonu.
Pasak jos, aiškindamas, kodėl
pasitraukė iš rinkimus Čečėni
joje stebėjusios ESBO misijos,
A. Endriukaitis sakė buvęs „pri
verstas tai padaryti", nes jei
būtų dirbės misijoje, „neturėtų
galimybės susitikti su jam rei
kalingais žmonėmis".

Rusija nepritars kitų
valstybių ypatingiems
santykiams su Čečėnija
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) Rusijos užsienio reikalų minis
terija išplatino pranešimą, ku
riame pabrėžia, kad bet kokie
oficialūs užsienio valstybių
sprendimai Čečėnijos atžvilgiu
nesuderinti su Rusijos valdžia.
bus traktuojami kaip nedrau
giški, ir Rusijos Federacija i m
sis atitinkamų priemonių.
Apie tai ketvirtadienį spaudos
konferencijoje Vilniuje kalbėjo
Rusijos ambasadorius Lietuvoje
Konstantinas Mozelis. Jis pa
brėžė, kad būtent iš šių pozicijų
bus žiūrima į užsienio valstybių
vadovų dalyvavimą Čečėnijos
prezidento inauguracijoje.
„Mes žinome, kad buvo pa
kviesta eilė valstybių vadovų,
tačiau kalbant apie jų statusą,
kylą daug politinių ir teisinių
nesusipratimų", sakė K. Moze
lis. Jis tikisi, kad politikai šią

problemą spręs, prisimindami,
kad Čečėnija yra Rusijos dalis.
Ambasadorius sakė, kad ket
virtadienį jie gavo „keistą
prašymą" išduoti vizas vykti į
Čečėniją. Jame rašoma, kad at
vykti lietuvius kviečia Čečėni
jos prezidento inauguracijos
komitetas. Kam skirtas pakvie
timas,
ambasadorius pasaky
ti atsisakė, tik paminėjo, kad tai
Seimo narys.
Ketvirtadienį apie Rusijos
nuostatą buvo informuotas Sei
mas, Užsienio reikalų minis
terija ir Prezidentūra.
Kalbėdamas apie Čečėnijos
galimybes tapti nepriklausoma
valstybe, ambasadorius sakė,
kad tai neįmanoma. „Lenino
šūkis, kad kiekviena tauta turi
apsisprendimo teise, jau praei
tyje", pažymėjo K. Mozelis.

Lietuvos diplomatai išsigelbėjo
iš gaisro
Taškentas-Vilnius, vasario b
d. (BNS) — Keturiems Lietuvos
diplomatams, Taškente ruošu
siems prezidento Algirdo Bra
zausko vasario 19-21 d. įvyk
siantį vizitą, Uzbekijoje, tre
čiadienio naktj teko galHėtis i?
degančio viešbučio.
Gaisras Uzbekistano vyriau
sybiniame viešbutyje kilo antrą
valanda nakties, greičiausiai
dėl elektros sutrikimų. Lietuvos
URM Teisės ir tarptautiniu
sutarčių departamento direkto
rius Darius Jurgelevičius sakė,

kad, kitas gaisrui, trys delegaci
jos nariai išbėgo į lauką, o
gaisro pradžią pramiegojusi
Susisiekimo ministerijos ats
tovė liko atskirta liepsnos tre
čiame viešbučio aukšte. AtvaiMtvą gaisrininkai ja nukėlė
kopėčiomis nuo balkono.
I viešbutį Lietuvos diplomatai
galėjo grįžti tik 7 vai. ryte.
Nesušalti 9 laipsniu šaltyje
jiem- padėjo tame pačiame
viešbutyje įsikūrę Lenkijos am
basados darbuotojai, pasidalinę
su lietuviais drabužiais.

Sausio 25-26 d. Los Angeles, CA, Sv. Kazimiero parapijos salėje vyko Lietuvių fronto bičiuliu
30-asis suvažiavimas.
Nuotr.: Suvažiavime dalyvavę poetas Bernardas Brazdžionis, Lietuvių fronto bičiulių pir
mininkas dr. Zigmas Brinkis, ALTo Centro valdybos pirmininkai) dr. Jonas Račkauskas ir pagrin
dinis šio renginio kalbėtojas dr. Vytautas Bieliauskas

Stiprėja viltis atgauti
kultūrines vertybes iš Rusijos
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) Rusijos Valstybės Dūmai priė
mus pataisytą įstatymą dėl kul
tūros vertybių grąžinimo, Lie
tuvos kultūros ministerijos dar
buotojai nesitiki susigrąžinti
okupantų išvogto turto, tačiau
sustiprėjo viltis atgauti regis
truotas vertybes.
„Viltis visada buvo, kitaip
nebūtume tiek metų dirbę", sa
kė ministerijos Kultūros pavel

do centro skyriaus viršininkas
Bronius Kaielionis. Pasak jo,
visas Rusijos teritorijoje esantis
Lietuvos turtas yra „neįkaino
jamas jokiais milijonais". Prieš
5 metus pradėtame sudarinėti
prarastųjų kultūros vertybių
sąraše registruojami ne tik so
vietiniais metais, bet ir prieš
200 metų i i Lietuvos išvežti
kultūros turtai.
Didžiausia Lietuvos netektis,

Sudaryta žydų problemas
nagrinėsianti darbo grupė
Vilnius, vasario 5 d. ( B N S ) Prezidentas Algirdas Brazaus
kas trečiadienį sudarė naujos
sudėties darbo grupe, reguliuo
siančią Lietuvos valstybės poli
tiką žydų atžvilgiu.
Darbo grupė „Lietuvos valsty
bės politikos, tvarkant žydų tau
tinės mažumos kultūrinį paliki
mą, sprendžiant klausimus, su
sijusius s u žydų genocidu
Lietuvoje II pasaulinio karo
metais ir užmezgant glaudes
nius santykius su Izraelio
valstybe, nuoseklumui ir dar
numui padidinti" buvo sudaryta
1994 metų lapkritį.
Prezidento patarėjas visuo
meninių politinių procesų klau
simais Rimgaudas Geleževičius
sakė, kad darbo grupė kaups ir

apibendrins informaciją, rengs
rekomendacijas valstybinėms
institucijoms. Jis pažymėjo, kad
į grupe dabar įtraukti valdan
čiosios koalicijos frakcijų
atstovai, siekiant gero bendra
darbiavimo tarp prezidento ir
kitų valstybės institucijų".
Naujos sudėties grupėje dirbs
prezidento patarėjas užsienio
politikos klausimais Neris Ger
manas, prezidento patarėjas R.
Geleževičius, užsienio reikalų ir
teisingumo viceministrai, Lietu
vos ambasadorius Izraelyje Ro
mas Jonas Misiūnas, Seimo už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninkas Mečys Laurinkus, archy
vų direkcijos, prokuratūros,
žydų bendruomenės atstovai.

Kompensacijos nacių aukoms
Lietuvoje nebuvo išmokėtos
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) Bundestago deputatas Winfried
Nachtwei Lietuvoje įsitikino,
kad Vokietijos skirti pinigai —
2 mln. markių — nacių aukų ne
pasiekė, o buvo išleisti socia
linėms reikmėms.
Bundestago deputato Winfried Nachtwei nuomone, šie
pinigai turėjo užtikrinti pasto
vias pragyvenimo sąlygas ge
tuose ir koncentracijos stovyk
lose buvusioms nacių aukoms,
tačiau atvykęs į Lietuvą, jis
įsitikino, kad pinigai buvo
išleisti senelių namų ir ligo
ninių aprūpinimui, o nukentė
jusiųjų tiesiogiai nepasiekė,
rašo „Lietuvos aidas".
Deputatas nustebo, kad net
puse sumos — milijoną markių
— Lietuvos Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija skyrė Laz
dijų rajone, Veisiejuose pa
statytiems senelių globos na-

manu įrengti.
Pusė milijono teko Vilniaus
Universitetinei ligoninei „Santanikių klinikos", dar pusė —
Sapiegos ligoninei Vilniuje,
kurioje su valstybės remiamais
žmonėmis, gydomi ir nukentė
jusieji II pasaulinio karo metais.
Ligoninėje gydomi 750 buvu
sių fašistinių prievartinių įka
linimo įstaigų mažamečių, 550
vyresnių kalinių ir 240 geto
kalinių. Be jų valstybė apmoka
dar apie 30,000 kitur nuken
tėjusių žmonių gydymą.

* Helsinkis. Suomijos Lapenrantos miestelio teismas trečia
dienį už spirito kontrabandą 1
metams ir 2 mėn. kalėti nuteisė
prieš mėnesį suimtą lietuvį, ku
rio pavardės Suomijos naujienų
agentūra STT nepraneša. Jis
buvo sugautas prie Nuijamaos
muitinės posto Suomijos-Rusijos
Pasak D. Jurgelevičiaus, jokie pasienyje, kur bandė pervežti
prezidento vizitui ruošti do 2,500 litrų spirito. Tai antras
kumentai nesudegė, tik aprūko pagal dydį kontrabandinio spi
vienas jau pasirašytos sutarties rito krovinys, konfiskuotas
tekstas.
Suomijos rytų pasienyje.

pasak B. Kašelionio, yra Lie
tuvos valstybės metrika, išvežta
18-19 amžiuose. Tais laikais i i
Lietuvos taip pat iškeliavo
didelė Vilniaus Universiteto,
Vilniaus Viešosios, Vilniaus
Dvasinės akademijos ir Astro
nomijos observatorijos biblio
tekų dalis, daug muziejinių
vertybių, archyvų.
Atgauti sovietų santvarkos
metais iš valstybės iškelia
vusias kultūros vertybes yra
mažiau tikimybės, nes daug
dvarų ir bažnyčių turtų buvo
tiesiog išvogta, sako B. Kašelionis. Dalį brangenybių, na
cionalizavus bažnyčias, pasisa
vino SSRS Finansų ministerija.
Trečiadienį Rusijos Valstybės
Dūma priėmė pataisytą įstaty
mą dėl kultūros vertybių, atga
bentų į SSRS per II pasaulini
karą ir esančių Rusijos teri
torijoje grąžinimo, pagal kurį
nuosavybės teisės kultūros ver
tybėms garantuotos ir Lietuvai
bei kai kurioms kitoms buvu
sioms SSRS respublikoms.
Įstatymas numato, kad, jei
suinteresuota užsienio valstybė
per 18 mėnesių nuo šio įstatymo
įsigaliojimo pareiki pretenziją
grąžinti šias vertybes, oficialiai
patvirtindama, kad ši valstybė
negavo kompensacijos už jas i i
Vokietijos ar kitos buvusios
priešiškos valstybės, „vertybės
turi būti grąžintos suinteresuo
tai valstybei".

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) Seimo opozicinės LDDP frakci
jos seniūnas Česlovas Juršėnas
trečiadienį spaudos konferenci
joje pareiškė, kad krašto ap
saugos ministras Česlovas Stan
kevičius neperdavė šalies va
dovams informacijos, kuri svar
bi valstybės saugumui.
Taip Č. Juršėnas komentavo
spaudos pranešimus, kad sausio
31 d. Kaune susprogdintas
buvęs Savanoriškosios krašto
apsaugos tarnybos, vėliau —
Valstybės saugumo departa
mento pareigūnas Juras Abro
mavičius kelios dienos prieš
mirtį pateikė KAM ir Genera
linei prokuratūrai duomenų
apie teroristinių akcijų Lie
tuvoje vykdytojus ir rengėjus.
„Susidaro įspūdis, kad minist

Pasaulio

ras norėjo 'prigesinti informa
ciją' ", teigė LDDP frakcijos
seniūnas, manantis, kad šios
žinios turėjo būti nedelsiant per
duotos prezidentui, premjerui
bei Seimo pirmininkui.
Č. Juršėnas taip pat pripaži
no, kad LDDP vadovybei tenka
bendra atsakomybė už tai, kad
nebuvo iki galo ištirtas sava
norių maištas pakaimės miške
1993 m. rudenį. Pasak jo, tuo
met konfliktą buvo mėginta su
švelninti, siekiant išvengti
„didesnių vietinių ir tarptau
tinių pasekmių".
LDDP vadovas pripažino, kad
toks sprendimas galėjo būti ne
visiškai teisingas, tačiau, jei
tuomet tyrimas būtų atliktas
„kiečiau", galbūt būtų išvengta
J. Abromavičiaus žūties.

naujienos

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

Ryga. Latvijos prezidentas
Guntis Ulmanis nevyks j Čečė
nijos prezidento Aslan Mascha
dov inauguraciją, pranešė Lat
vijos URM sekretorius spaudai.
paaiškindamas, kad Latvija
sveikina Čečėniją, sėkmingai
surengusią rinkimus ir dėkoja
už kvietimą į inauguraciją, bet
G. Ulmanis negali atvykti į
iškilmes dėl darbotvarkės ir
šalies naujos vyriausybės su
darymo. Paklaustas, ar G.
Ulmanis nevyksta dėl to, kad
Latvija pripažįsta Čečėniją
sudėtine Rusijos dalimi,
sekretorius spaudai atsakė, jog
tai ne svarbiausia priežastis,
pridurdamas, jog Latvija dabar
neketina teisiškai pripažinti
Čečėnijos nepriklausomybės.
Tačiau tai neatmeta galimybės
bendradarbiauti ūkiniu ir pre
kybiniu verslininkų lygiu, pri
dūrė jis.

V a š i n g t o n a s . Aukšti JAV
pareigūnai pareiškė, kad jie
neremia Prancūzijos pasiūlymo
surengti penkių valstybių aukščiausio lygio
susitikimą.
Diplomatų Paryžiuje teigimu,
siūloma JAV, Rusijos, Prancū
zijos, Vokietijos ir D. Britanijos
vadovams susitikti balandžio
mėn. ir nustatyti svarbiausias
sutarties, kuri įgalintų Mask
vą sutikti su NATO išplėtimu,
kryptis. JAV Valstybės departa
mento atstovas spaudai Nicholas Burns pareiškė, kad JAV
negavo tokio Prancūzijos vy
riausybės pasiūlymo.

Pakistanas.
Vidurio
Pakistano Kanevalo mieste ket
virtadienį siautėjo agresyvi
30,000 musulmonų minia, kuri
padegė dvi krikščionių bažny
čias, o susirėmimų s u policija
metu žuvo 2 žmonės, pranešė po
licija. X miestą buvo įvesti
Vašingtonas. Aukšto rango kariuomenės daliniai, kurie,
Jungtinių Valstijų ir Rusijos gindami krikščionis gyventojus,
pareigūnai ketvirtadienį Va apsupo jų kaimus. Krikščionys
šingtone pradeda tartis dėl nesu yra religinė mažuma Pakistane,
tarimų NATO plėtimo į rytus kur 96 proc. gyventojų yra mu
klausimais bei dėl planuojamo sulmonai.
aukščiausio lygio susitikimo.
Maskva. Rusijos prezidentas
Vizitą Vašingtone pradedantis Boris Jelcin k e t v i r t a d i e n į ,
Rusijos premjeras Viktor Čer- pirma kartą šiemet, kalbėjo per
nomyrdin penktadienį susitiks televiziją. Nors kalbėjo mažiau
su viceprezidentu Al Gore ir nei 2 minutes, prezidentas pasi
prezidentu Bill Clinton.
naudojo proga papriekaištauti
Prokuroras
Belgradas. Serbijoje kietosios pensijų fondo pirmininkui Vasilinijos kairioji partija, kuriai va lij Varšuk, kuris buvo pareiš
reikalauja 10 metų
dovauja prezidento Slobodan kęs, kad gaunantys pensiją.ne
kalėjimo Kauno
Miloievič žmona, perspėjo pro galės dirbti už atlyginimą. Pre
testuojančius demokratus, kad zidentas užtikrino pagyvenu
mafijos vadeivai
valstybė yra pasiruošusi imtis sius žmones, kad jie gali dirbti
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) —
ir kartu gauti pensijas.
gynybos priemonių.
Prokuroras Artūras Paulauskas
Zurich. Trys didžiausi Šveica
Los Angeles. Buvusiam JAV
ketvirtadienį pasiūlė nuteisti
rijos
bankai — „Union Bank of
Kauno „daktarų" gaujos vadei prezidentui Ronald Reagan ket
vą Henriką Daktarą 10 metų virtadienį suėjo 86 metai, ta Switzerland", „Credit Suisse
laisvės atėmimo, bausme atlie čiau, pasak jo artimųjų, gimta Group" ir „Swiss Bank Corp" —
pranešė, kad įkurtas Holokauskant griežto režimo pataisos dienio proga neketinama rengti
to
atminimo fondas, kurį sudaro
darbų kolonijoje.
didesnių iškilmių. Buvęs prezi
100
mln. Šveicarijos frankų (70
Valstybinį kaltinimą palai dentas, kurį kadaise supo dau
kantis generalinio prokuroro gybė žmonių, dabar gyvena vie mln. dolerių).
pavaduotojas A. Paulauskas nas su žmona Nancy ir nedaly
Paryžiuje trečiadienį mirė
siūlo pripažinti H. Daktarą vauja valstybės gyvenime. Ne JAV ambasadorė Prancūzijoje
kaltu turto prievartavimu ir paisant to. dvi kadencijas 76 m. Pamela Harriman, pra
poveikiu nukentėjusiajam, ver išbuvusio respublikonų prezi nešė JAV ambasada. Preziden
čiant jį duoti melagingus paro dento asmenybė vis dar meta tas Bill Clinton, kaip atlygį už
dymus.
šešėlį ant šalies politikos. pirmos prezidento rinkimų
Prokuroras nerado lengvinan Amerikiečiai iki šiol karštai kampanijos rėmimą, JAV pa
čių aplinkybių H. Daktaro, pra ginčijasi dėl jo palikimo. Nese siuntine i Paryžių P. Harriman
varde „Henytė", byloje, nes jis niai žurnalas „The New Y"rk paskyrė 1993 m
teisiamas jau ketvirtą kartą, o Times Magazine" pask<;hė
pastaruosius nusikaltimus pa straipsnį, kuriame istorikas ArKALENDORIUS
darė dar nepasibaigus pasku
thur M. Schlesinger ir dar 32
Vasario 7 d.: Ričardas. Ro
tiniajam teistumui.
mokslininkai pavadino R.
39-eriu metų H. Daktaras pa Reagan „vidutiniu" prezidentu. mualdas, Moze. Ramutis.
Vasario 8 d.: Šv Jeronimas
skutini karta buvo nuteistas
„Vidutiniais" pi • ••
:-taip
1987 m 8 metus kalėti už
K
m r i n;, išpažinėjas, vargingo
pat laikomi Chester A Vrthur,
piešimus, vagystes ir kitus nusi
jaunimo
gelbėtojas (1481-1537);
Benjamin Harrison ir dar sep
kaltimus, tačiau grįžo į laisve po
Saliamonas,
Salys. Daugvilė,
tyni buvę JAV vadovai.
5 metų.
Nirma.
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ŠALFASS-GOS 1996 M.
SPORTINĖS VEIKLOS
SANTRAUKA
1996 m. Š-A. Jaunučių krep
šinio pirmenybė* įvyko 1996
m. gegužės 25 ir 26 d., Toronte„
Ont. vykdė SALFASS-gos Krep
šinio komitetas, talkinant To
ronto PPSK „Aušrai" ir LSK
„Vyčiui". Organizacinio k-to
pirmininkas Rimas Miečius, o
varžybinio k-to — Andrius Kli
mas. Varžybos vyko vakarinia
me Toronto priemiestyje Mississauga, Ont. Žaidynės buvo pra
vestos sklandžiai ir vyko gero
se sąlygose.
Žaidynėse dalyvavo 22 ber
niukų komandos 4-se klasėse, 8
mergaičių komandos 3-se klasė
se ir 3 mišrios „molekulių" (8
metų ir jaunesnių) komandos.
Taigi viso buvo 33 komandos,
tas pats skaičius kaip ir 1995 m.
Atskirai paminėsiu kiekvienos
klasės varžybų duomenis:
Berniukų B (gimė 1980 m. +)
klasėje dalyvavo 6 komandos.
Laimėtojais tapo Toronto „Auš
ra I" finale įveikė Hamiltono
„Kovą" 49:41. Del 3-čios vietos
Čikagos „Lituanica" laimėjo
prieš Toronto „Vytį" 43:32.
Berniukų C (gimė 1982 m. +)
klasėje žaidė 4 komandos. Čem
pionatą laimėjo Hamiltono
„Kovas", finale nugalėjęs
Toronto „Aušrą" 60:45. Dėl
3-čios vietos, Čikagos „Li
tuanica" įveikė Clevelando
„Žaibą".
Berniukų D (gimę 1984 m. +)
klasėje varžėsi 7 komandos. Ir
čia laimėtojais išėjo Hamiltono
„Kovas" finale įveikęs Cleve
lando „Žaibą" 46:29. Žaidimą
dėl 3-čios vietos laimėjo Čikagos
„Lituanica" prieš Toronto
„Aušrą" 54:51.
Berniukų E (gimę 1986 m.+)
klasėje dalyvavo 5 komandos. Ir
vėl čempionatą paglemžė Ha
miltono „Kovas I" finale
nugalėjęs Toronto „Vytį" 59:16.
Trečioje vietoje liko Clevelando
„Žaibas" įveikęs Detroito
„Kovą" 23:10.
Mergaičių C klasėje dalyva
vo 4 komandos, iš kurių laimė
'.ojomis liko... Hamiltono „Ko
vas", finale nugalėdamas To
ronto „Aušrą" 48:25. Dėl 3-čios
vietos Toronto „Vytis" įveikė
Clevelando „Žaibą" 46:18.
Mergaičių D klasėje žaidė tik
2 komandos, kur Toronto „Vy
tis" (2 kartus nugalėjo Toronto
„Aušrą" 24:6 ir 19:14, laimėdamos čempionatą .
Mergaičių E klasėje taipogi
buvo tik 2 komandos, kur čem
pionatą laimėjo Hamiltono „Ko
vas" du kartus laimėdamas
prieš Toronto „Vytį" 28:5 ir
26:14.
„Molekulių" (gim. 1988 m.
+•) klasėje dalyvaujant 3 koman
doms, laimėtojais išėjo Detroito
„Kovas", įveikęs Toronto „Vy
tį" 40:29 ir Hamiltono „Kovą"
30:10. Antroje vietoje liko „Vy
tis" įveikę H. „Kovą" 32:24.
Clevelando LSK „Žaibo"
kviestinės lengvosios atleti
k o s r u n g t y n ė s , vykdytos
USATF Lake Erie Association
varžybų rėmuose, įvyko 1996 m.
birželio 15 d., Clevelando prie
miestyje Independence, Ohio.
Jos kartu buvo skaitomos ir
kaip ŠALFASS Vid. Vakarų
Sporto apygardos pirmenybės.
Dalyvavo arti 30 lietuvių
lengvaatlečių, dauguma iš LSK

„Žaibo" ir keletas iš Čikagos.
Varžybos vyko labai gerose są
lygose. Kai kurie mūsų len
gvaatlečiai neblogai pasirodė
tarp amerikiečių. Šios varžybos
dabar vyksta kasmet ir yra gera
proga mūsų pažengusiems len
gvaatlečiams parungtyniauti tar
pusavyje ir tarp amerikiečių
gerose sąlygose su stipresne
konkurencija.
Toronto LSK „Jungties"
11-sis 3-Pitch softbolo turny
ras įvyko 1996 m. rugpjūčio
24-25 d., VVasaga Beach, Ont.
Šis turnyras jau kelinti metai
yra skaitomas ir kaip Š. A. lie
tuvių pirmenybės. Turnyre da
lyvavo 12 komandų, nors norin
čių buvo daugiau, tačiau dėl
vietos ir laiko aplinkybių dau
giau komandų negalėjo būti pri
imta. Turnyrą laimėjo Clevelan
do LSK „Žaibas", finale įveikęs
Toronto komandą „Pikti Kau
lai". Turnyrą sklandžiai prave
dė LSK „Jungties" softbolo sek
cijos vadovas Brad Stephenson.
1996 m. Š. A. Lietuvių ko
m a n d i n e s ir individualines
Golfo pirmenybes vykdė De
troito LSK „Kovas", 1996 m.
rugpjūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 d.,
Bay Valley, Mich. Rengimo ko
miteto pirmininkas — Vitas Ru
gienius. Varžybų vadovas —
Algis Rugienius. Varžybos buvo
pravestos labai sklandžiai ir
profesionaliai. Dalyvavo 101
žaidėjas, iš jų 19 moterų. Visai
nebuvo jaunių. Komandinėse
varžybose dalyvavo 5 vyrų ir 2
moterų komandos. Vyrų koman
dines varžybas laimėjo Toronto
komanda, o moterų — kombi
nuota Toronto/Detroito koman
da. Visų klasių laimėtojai (36
skylių „Gross"): Meisterių
klasėje - Ed Salem (Clev.) 151;
Vyrų A — A Stauskas (Tor.); Vy
rų B — Al Zvinakis (Ckg.); Vyrų
C — Arūnas Jonikas (Tor.); Vy
rų D - Ed Simokaitis (Čkg);
Moterų A — Darija Deksnytė
(Tor.); Moterų B — Birutė
Eimantienė (Tor.); Senjorų —
Romas Šimkus (Tor.).
1996 m. Š. A. Baltiečių ir
lietuvių lauko teniso pirme
n y b ė s vyko 1996 m. rugpjūčio
31 rugsėjo 1 d , Columbus, Ohio.
Rengė latviai. Labai geros sąly
gos, labai mažai dalyvių. Estų
visai nebuvo. Dalyvavo 5 lietu
viai: Diana ir Eugenijus Krikš
čiūnai iš Toronto, Vanda Vebeliūnienė iš New Yorko, Algirdas
Veliuona iš Baltimorės ir Kęs
tutis Miškinis iš Detroito. Ne
daug buvo ir latvių. Kaip ir bu
vo numatyta, pirmą dieną vyko.
atskirai lietuvių ir latvių,
pirmenybės. Esant mažai daly
vių, lietuvių pirmenybės buvo
vykdomos tik 3-se rungtyse.
Vyrų vienetą laimėjo E. Krikš
čiūnai. 2-tra.-> liko A. Veliuona
ir 3-čias K Mi.^Kims. Moterų
vienete V Wtx-iiuniene laimėjo
prieš D. Krikščiūniene ir mišrame dvejete A. Veliuona —
V. Vebeliūniene įveikė E. ir D
Krikščiūnus Baltiečių pir
menybėse V Vebeliūnienė buvo
:j-čia moterų vienete, E. Krikš
čiūnas 3-čias vyrų vienete.
3-čias vyrų senjorų vienete liko
A Veliuona. E. Krikščiūnas ir
A. Veliuona laimėjo pirmą vietą
vyrų dvejete. Taipogi A. Veliuo
na poroje su latviu E. Bedričiu

A k i m i r k a i* lietuvių stalo teniso Čikagoje praeities — 1958 m. lietuvių r i n k t i n e s d a l y v a v ę
Pabaltiečių varžybose. Is k — J a u n u t i s Nasvytis, J o n a s S o l i ū n a s , Vaclovas Kleiza ir A l g i r d a s
Avižienis. Varžybose su latviais laimėjo si lietuvių r i n k t i n e
Nuotr. Ed. Šulaičio

LIETUVIŲ STALO TENISAS
ŠIAURĖS AMERIKOJE IR
TURNYRAS ČIKAGOJE

KILNAUS POELGIO 1996
METŲ LIETUVOS
LAUREATAI

_

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vimetų 3men
JAV
$95.00
$55.00
$35 00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40 00
Tik ieJtadienio laida:
$30.00
JAV
$55.00
$40.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$4500
Užsakant į Lietuva:
(Aircargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsienį
oro paltu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
Vyriausia redaktore - Danute Bindoluenė
Administratorius - Ignai Budry*
Moderatorius -kun. Viktoras Rimielis
• Administracija dilba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 8 30 iki 400, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiuAamos,
gavus prašymą ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo Prašome siundant pasilikti kopiją.

„Kilnaus poelgio" 1996 metų
Stalo tenisu Amerikoje pla žmonės, susibūrusieji apie laureatus paskelbė ir apdovanos
čiau susidomėta maždaug apie „Kranto" sporto klubą.
LKL „ŽVAIGŽDŽIŲ DIENOS**
tarptautinio,.Fair play" judėji1950-sius metus, kuomet čia
Pernai pavasrį Čikagoje, kar- j ^ , Lietuvos komitetas. Dovana,
RINKIMAI
pradėjo steigtis lietuviškieji tu su krepšinio bei kitų sporto diplomai ir raštai įteikiami už
Lekarauskas
Iki sausio 30 dienos 894 Lietu Mindaugas
sporto klubai (beje, Kanadoje — šakų varžybomis, turėjo būti k i l n i u s poelgius sporte ir
(„Alita-Savy")
104.
vos
krepšinio
aistruoliai
at
surengtas
ir
Š.
A
m
e
r
i
k
o
s
keliais metais anksčiau). Pirmo
gyvenime.
siuntė
anketas,
kuriose
pasiūlė
sios metinės JAV ir Kanados lietuvių stalo teniso turnyras,
Apdovanotas garsus alpinis
Gynėjai — Tomas Pačesas
lietuvių stalo teniso varžybos bet dėl menko susidomėjimo tos tas V. Vitkauskas iškart po savo krepšininkus ir trenerius Lietu („Alita-Savy") - 623, Rytis
buvo surengtos 1951 metais minties buvo atsisakyta. Va kopimo į aukščiausią pasaulio vos krepšinio asociacijos „Visų Vaišvila (JUita-Savy") - 387,
Toronto mieste, Šiaurės Ameri sario 8 d. Čikagon susirinks tik kalną Everestą 1993 metais žvaigždžių" dienos rungtynėms. Leater Lyons („Šilutė") - 304,
kos lietuvų sporto šventės (tada Vidurio Vakarų sporto apy dalyvavo darbuose, nuleidžiant
LKL pranešė, kad tarp pre Augenijus Vaškys („Žemaitijos
vadintos olimpiada) metu. Vyrų gardoje gyvenantieji šios sporto netoli Everesto viršūnės tendentų į „Rytų" rinktinės olimpas") - 183.
grupėje čia rimą vietą laimėjo šakos entuziastai, o vėliau žuvusios Nepalo alpinistės startini penketuką minimi 37
Krašto puolėjai — Mindaugas
G. Paltarokas iš Hamiltono, o žadama surengti ir visos Š. Pasang Lhamu kūną.
žaidėjai, o „Vakarų" — 43.
Žukauskas („Šiauliai") - 652,
antruoju liko čikagietis J. Amerikos lietuvių stalo teniso
„Rytų" rinktinė:
Mindaugas Pranckevičius („Že
Dviratininkui J. Romanovui
Soliūnas. Iš moterų pirmąja varžybas.
Centro puolėjai — Franko maitijos olimpas") — 320,
dovana teko už kelis poelgius.
buvo K. Laikūnienė iš Clevelan
Čikagoje ir jos apylinkėse ir 1975 metais tarptautinėse Arapovčius (..Žalgiris") — 700 Tomas Ivanauskas (..Alitado. Po metų Clevelande vyku dabar gyvena dalis buvusių varžybose jis padėjo pasiekti balsų. Artimiausias jo konku Savy") - 1 9 6 , Jereniah Walker
siose panašiose varžybose vyrų žymiųjų mūsų žaidėjų. Be jau baigmę Čekijos sportininkui, rentas Dainius Pieta („Kalna („Žemaitijos olimpas") — 157.
pirmą vietą nusinešė vietinis J. minėtųjų: Jono Šoliūno ir Vaclo atidavęs jam savo maistą. 1978 pilis") surinko 600 balsų.
Vyr. trenerio rinkimuose pir
Nasvytis, antruoju palikdamas vo Kleizos Čia turime Vladą metais J. Romanovas gelbėjo
Gynėjai — Audrius Giedraitis mauja Vladas Garastas („AlitaP. Gvildį iš Toronto. Moterų Šoliūną, Benediktą Žemaitį ir Klaipėdoje Danės upėje skęs („Sakalai") - 527, Darius Savy") — 595 balsai, antras —
vienete pirmąja buvo J. Rute- kitus, kurie anksčiau rečiau tančią šeimą.
Maskoliūnas („Žalgiris") — 451. Valdemaras Chomičius („Že
lionienė iŠ JAV sostinės Wa- patekdavo į pirmųjų eiles.
Lietuvos aklųjų sporto fe Darius Sirtautas („Žalgiris") — maitijos olimpas") — 175.
shingtono.
Laukiama ir jų įsijungimo į ve deracijos ir Lietuvos parolim- 3 8 3 , Gintaras B a č i a n s k a s
Dalyvauti konkurse „Oro
1960 m. buvo pradėta rengti teranų grupės varžybas! Visų pinio komiteto narys V. Girnius („Kalnapilis") - 200.
karalius — 97" daugiausiai
Krašto puolėjai — Vaidas Jur- balsų surinko Darius Sirtautas
taip vadinamus „Dešimtuko" pastangomis bus žengtas pras pasižymėjo pergalėmis Seulo,
turnyrus, kuriuose rungdavosi mingas žingsnis mūsų sporto is Barcelono ir Atlantos parolim- gilas („Atletas") - 687, Vetfko (756). Vaidas Jurgilas (739) ir
geriausieji Š. Amerikos lietuviai torijoje.
pinėse žaidynėse, pasaulio ir Mrsičius („Žalgiris") — 376, Leater Lyons (384). Jeff Brown
Šio
rašinio
pabaigai
norisi
tenisininkai. Pirmus du tokius
Europos čempionatuose. Dabar Kęstutis Šeštokas („Žalgiris") — („Šilutė") paminėtas 100 kartų,
turnyrus laimėjo P. Gvildys, o pateikti konkretesnių žinių apie V. Girnius vadovauja Kauno 335, Tomas Masiulis („Žalgi T. Ivanauskas — 88.
vėliau į laimėtojų eiles įsijungė ruošiamą stalo teniso turnyrą aklųjų ir silpnaregių sporto klu ris") - 136.
Lietuvos krepšinio asociacijos
Vyriausiojo trenerio rinki LKL rengiama ,.Žvaigždžių
ir J. Nasvytis. Moterų grupėje Čikagoje. Kaip jau minėta, jis bui „Sveikata".
daugiausia laimėjimų nusinešė vyks vasario 8 d. Jaunimo cen
U*. įvairius nuopelnus tarp- muose pirmauja Kauno „Žalgi diena" vyks kovo 16 dieną Kau
E. Sabaliauskaitė. Taip pat ge tre (5600 S. Claremont Ave.). Jo krepšinio treniruotės vyks ten rio" treneris Jonas Kazlauskas, ne.
resnes vietas, tiek lietuvių pradžia — 10 vai. ryto. Yra
Pagrindiniais „Kilnaus po surinkęs 791 balsą.
I „Rytų" rinktine pretenduoja
metinėse pirmenybėse, tiek numatomos vienetų ir dvejetų elgio dovanomis bus apdovano
„Vakarų" rinktinė:
geriausi Kauno „Žalgirio",
„dešimtuko" varžybose yra varžybos vyrų ir moterų grupėse ti 1996 metų laureatais tapę
Centro puolėjai — Eurelijus „Atleto", Vilniaus „Sakalų",
užėmę: čikagietis V. Kleiza bei komandinėse varžybose alpinistas ir keliautojas Vladas Žukauskas („Neptūnas") — 620, „Statybos" ir Panevėžio
(dabartinis Lietuvos gen. garbės (komandoje — 2 vyrai ir 1 Vitkauskas, buvęs Lietuvos dvi
, JLietkabelio" žaidėjai, į „Vaka
konsulas Čikagoje), dr. A. Nas moteris). Taip pat kviečiami ir račių sporto rinktinės narys tautinio ,.Fair play" judėjimo rų" — „Žemaitijos olimpo",
vytis, J. Nešukaitis, V. Gry veteranai bei jauniai.
Jonas Romanovas ir Lietuvos Lietuvos komitetas kilnaus žai Šilutės „Šilutės", Klaipėdos
bauskas, S. Meilus, J. Kava
Norintieji dalyvauti varžybose parolimpinio komiteto narys dimo garbės diplomu apdo „Neptūno", Šiaulių „Šiaulių" ir
liauskas, P. Klevinas ir kiti.
vanojo ir šio komiteto generalini Alytaus „Alitos-Savy" krepši
turi registruotis kiek galima Vytautas Girnius.
sekretorių Algi Daumantą.
greičiau
pas
varžybų
vadovę
ninkai.
Lietuviai gerai pasirodydavo
Bronę
Saladžiuvienę,
tel.
(630)
„Kilnaus
poelgio"
garbės
ir Š. Amerikos Pabaltiečių tur
Krepšinio aistruoliai gali
A. KRUKAUSKAS nyruose. Kanados lietuviai stalo 279-3584 arba Žilviną Usonį, GERIAUSIAS SPORTO diplomai bus (teikti ir buvusiam balsuoti iki kovo 1 dienos.
futbolininkui ir treneriui, dabar
tenisininkai E. Sabaliauskaitė, tel. (708) 222^8086. Ten galima
(BNS)
ŽURNALISTAS
žurnalistui Stanislovui Paber-k
V. Nešukaitytė, B. Plučaitė, P. gauti ir platesnių informacijų
Klevinas yra laimėję meisterių apie šias varžybas. Oficialus jų
Lietuvos sporto žurnalistų žiui, Lietuvos olimpinės aka-1 DR. A. B. OLSVECKAS
rengėjas
—
Čikagos
LSK
vardus pavienėse ir komandi
federacijos prezidentas Alek demijos prezidentui Povilui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
nėse varžybose ir ne kartą yra „Krantas".
sandras Krukauskas sausio 30 Karobliui, futbolo teisėjui Gin
W. M SL Tet (7SS) 41M101
Ed. Šulaitis d. nugalėjo tradiciniuose ge tarui Dildai. Kilnaus žaidimo
atstovavę ir Kanados rinktinei.
Valandos pagal suManmą
padėkos
raštas
teks
šachmatų
Tik paskutinio dešimtmečio
3v.p.p.-7vv..antr. 12:30-3v p.p
riausių šalies sporto žurnalistų
istorikui, teoretikui, žurnalistui
treM uždaryta, netvd 1 3 v p p
laikotarpyje lietuvių susi
TOK PREZIDENTAS
rinkimuose.
penMd if Ssttd 9 v - 12 v P P
ir žaidėjui Anicetui Uogelei.
domėjimas stalo tenisu gerokai
ATVYKS I LIETUVA
A. Krukauskas yra laikraščio
DR. L. O. PURIUOS
nukrito. Jau neberengiami
„Lietuvos sportas" redaktoriaus
DANTŲ GYDYTOJA
lietuvių turnyrai ir naujų stalo
Tarptautinio olimpinio komi pavaduotojas, ir sporto žurnalis
S. Heaaits Wd, Hssfcecy Mass. l t
teniso žvaigždžių nesusilau teto (TOK) prezidentas Juan tų federacijai vadovauja nuo
DR. ALGIS PAULIUS
1 mylia į vakarus nuo Hartsm Ava.
kiama net ir Kanadoje. Tad Antonio Samaranch balandžio 1994 metų.
ORTOPEDINES LIGOS
Tat. (7—) 1
IMI
pastanga atgaivinti lietuvių mėnesį atvyks į Lietuvą ofi
CHIRURGIJA
Valandos pagC susitarimą
Antroje vietoje rinkimuose
stalo tenisininkų varžybas yra cialaus darbo vizito.
11SS Dunda* A m , Bgs\ R. 60120
liko Marytė Marcinkevičiūtė
sveikintina.
•132 S.
Ava.
TeL(70t)74HBS6
Apsilankymo programa jau („Lietuvos sportas"), trečioje —
Valandos pagal susitarimą
Šią trumpą apžvalgėlę apie Š. buvo aptarta sausio mėnesį Roma Grinbergienė („Lietuvos
Tai. S12-4SS-7700
Amerikos lietuvių stalo teni Lietuvos tautinio olimpinio aidas"), ketvirtoje — Bronius
™S^^W"4™*^"aJSF*^^P »^JaV*^""'**V""**^^Pt •»*»•••••
IUOVSI C. OSCKIR, O O I . P . C .
sininkus pateikiama ryšium su komiteto (LTOK) atstovams Čekanauskas („Lietuvos spor
4S47 W. I K t t , Oe* laHSlt, IL
Čikagos Jaunimo centre vasario viešint TOK būstinėje Lozanoje. tas") ir penktoje — Regina
Pirma* apyi su Norttmmstem un-to
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
diplomu, lietuviams sutvarkys danas ui
8 d. (šeštadienį) vyksiančiu
valandos pagal susitarimą
Balandžio pradžioje TOK pre Mundrytė („Lietuvos rytas").
prieinamą karną. Pacientai priimami
lietuvių stalo teniso turnyru, zidentui atvykus į Vilnių numa
Iš viso gautos 37 balsavimo
absoliučiai punktualiai
kuris yra šios buvusios gana tyti jo susitikimai su Lietuvos
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
(kalb*n angt.sk*) tai.
anketOS
(BNS)
KdbQfTs# htVUVtvkatt
populiarios mūsų tarpe sporto vadovais, LTOK darbuotojais ir
•1§7 S Archer Ava. (prie Ausin)
šakos atgaivinimo lyg ir pirmo sportininkais. J. A. Samaranch
DR. JOVITA KERELIS
Valandos pagal susitarimą
D a u g i a u s i a kartų Europos
ji kregždė, šį turnyrą sugalvo Lietuvoje viešės vieną dieną.
Dantų. Gydytoja
Tai. (311) SSS-77M
jo rengti naujos ateivių kartos
KaD Cnicagote uždarytas
TOK prezidentas ketino Lie č e m p i o n u — 10 — tapo vilnie
ARAS Ž U O R A . M. D.
9525 S 791h Ave N'CKory Hills IL
tuvą aplankyti pernai rugsėjo tis šaulys Vladas Turla. Jis
INDflt
RUDAITIS. O.D.
Tai.
(70S)
MS-4101
mėnesi, tačiau dėl ligos kelionė Europos čempionatuose 1981 m.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
laimėjo vyrų senjorų dvejetą. V
Atėnuose ir Titograde, 1982 m.
buvo atidėta.
1020 E Ogden Ave Su.te 310
Vebeliūnienė — D. Krikščiū
Kak. tat (311) 471Nuo 1980-ųjų TOK vado Hagoje, 1983 m. Dortmunde bei
Naperville. IL 60563
nienė užėmė 3-čią vietą moterų
VtDAS J. NtlMCKAS. M.0
(•30) S37-00M
vaujantis J. A. Samaranch i 1985 m. Oageke šaudydamas iŠ
dvejete. Mūsiškių 2 poros žaidė
KARDIOLOGAS - ŠW*D*3 LIGOS
382S HigMand Ava . Tow*r 1. Suit* 3C
Lietuvą atvyks prezidento kvie pniaumatinio bei standartinio
T T t t t . K a i l i Ave..
ir mišrų dvejetą.
Down*r» Orov*. IL 60915
pistoletų bei stambiojo kalibro
timu.
nsstsssviti
revolverio
tapo
nugalėtoju.
Bus daugiau
(BNS)
sy*
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LIETUVA - VOKIETIJOS
TELEVIZIJOJE

Danutė

Kas buvo

KAZYS BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e
laiką filmuojamą gintarų kraš
tą.
Klaipėda — kuri praeityje slė
gė lietuvių-vokiečių santykius
— sako vokietis. Atrodo, kad jie
eina j gerą pusę. Teatras, poeto
Simano Dacho paminklas, ne
rijos kopos, paviliojusios savo
grožiu daug menininkų, mu
zikų, rašytojų, jų tarpe ir meni
ninką Edvardą Jonušą, kuris
savo mene ieško ryšio su gam
ta. Vokietis jį filmuoja prie
taisomo žvejų laivo. Karo metu
jiB buvo išvežtas į Vokietiją (ne
blogai kalbėjo vokiškai), bet tai
ne pirmą kartą, nes grįžęs j
Lietuvą, buvo Stalino ištremtas
27 m. į Sibirą.
M. Rėzos paminklas aiški
Filmas pradedamas lietuviška nant, kad jis išvertęs į vokiečių
daina „Raudona rožė augo"... kalbą K. Donelaičio posmą ir
Lietuvos gamtovaizdis. J a u n i tuo suartindamas lietuvių ir
vyrai į vežimą k r a u n a bulvių vokiečių tautas. Vėl rodomas
maišus. Rodant Lietuvos gamto Vilniaus u-te poetas Martinai
vaizdi, vokietis sakė, kad „in tis. Jis sako: „lietuviai išsaugojo
mitologiją, kuri savyje turi
Baltikum" Lietuva yra didžiau
sia valstybė. Deja, Lietuvos vokišką, slavišką ir skandina
kultūra buvo kaimynų labai višką tradiciją, s u k e l i a n t i
mažai gerbiama. Dabar Lietuva lietuviškai k u l t ū r a i didesnį
dėmesį Vakarų kraštuose".
ieško kultūrinės tapatybės.
Raganų kalnas Juodkrantėje,
Vilnius — Lietuvos sostinė
(bendras Vilniaus vaizdas iš įvairios skulptūros. Apie velnią
Gedimino kalno). Vokiečių vadi vokietis aiškina, kad su juo
nama „Vilna" buvo įsteigta Di lietuvius jungia taip p a t malo
džiojo Lietuvos k u n i g a i k š i o nios patirtys (Erfahrung), nes
Gedimino. Jo valdymo metais pasakose jis neatvaizduojamas
Lietuvos valstybės sienos siekė kaip blogio atstovas, labai
Juodąją jūrą. Lietuvos sostinė dažnai užstodamas ūkininką.
buvo u ž t v a r a reformacijai, Dar iki 19 š. lietuviai Rambyne
tačiau kartu antroji Jeruzalė. nešdavo aukas pagonių dievai
Vilniuje yra seniausias „Balti čiams, mat l i e t u v i a i buvo
kum" („Baltikum" vokiečiai vi paskutinė tauta Europoje, pri
suomet laiko tris Baltijos vals ėmusi krikščionybę.
tybes) universitetas, o švenčiant
Malonu, kad vokietis priminė
400 m. sukakti jos filologijos 1863 m. sukilimą, spaudos loty
f a k u l t e t a s buvo p a p u o š t a s niškom raidėm draudimą. Dėl
moderniškom freskom. Poetas to atsirado knygnešiai, iš Ryt
Martinaitis supažindina su K. prūsių nešdami lotyniškom
Donelaičio poema, kartu rody raidėm spausdintas knygas,
damas i freskas — keturių metų maldaknyges. Tauragėje (vokie
laikai — vasarą, rudeni, žiemą tis sako Taurogen) istorikas Č.
ir pavasari. Vokietis plačiau Vaupšas įsteigė muziejų, ku
aptaria K. Donelaitį — pastorių riame randamos karo draudžia
Rytprūsių Tol' inkiemyje kar mos knygos. Jas Č. Vaupšas lai
tu pažymėdamas, kad Donelai ko kaip didžiausią brangenybę,
tis aprašė gamtą, XVIII š. rodydamas vokiečiui. Daugu
ūkininkų darbą. Tai buvo lite mas jų spausdintos Ragainėje ir
ratūrinė „sensacija", kadangi Tilžėje. Lietuvis knygas paly
poema buvo p a r a š y t a sena gina su caro laikų dekabristais,
indogermaniška — l i e t u v i ų kurie priešinosi carui gal tik su
kalba, mažai žinoma ir pažįs tuo skirtumu, kad dekabristai
tama pasaulyje. 1818 m. „Me norėjo gerovės Rusijai, tuo tar
t a i " buvo išleisti lietuviškai ir pu lietuviškos knygos nešė švie
vokiškai, tuo sujungiant kultū są Lietuvai.,
r i n i a i s ryšiais l i e t u v i u s ir
Filmuojant knygnešius Č.
Vokiečius.
Vaupšas sako, kad mes esame
Vilniaus arkikatedros vidus, knygnešių vaikaičiai. Caro
skamba vargonų muzika. Pra metu p r i s p a u s t a b u v o ir
nešėjas sako, kad labai mažai Katalikų Bendrija, draudžiant
pažįstama kompozitoriaus ir spausdinti lotyniškom raidėm
menininko M. K. Čiurlionio maldaknyges. Nepaisant prie
kūryba, tad ši muzika lydės visą spaudos buvo atspausdinta virš

Nežinau, k a s paskatino piet
vakarių Vokietijos televizijos
trečią kanalą skirti n e t du
sekmadienius Lietuvai, k a d a
žiemos vakaro šventadien iai
normaliai panaudojami lengvo
žanro muzikos p r o g r a m o n s ,
kriminaliniams filmams, spor
to varžyboms. Reikia spėti, k a d
Klaipėdos vokiečių laiškai ar
kelionių ištaigų pastangos iš
garsinti Lietuvą, ypač mm;ų
pajūrį, privertė televiziją dau
giau dėmesio skirti taip pat d? ir
daugeliui vokiečių t a m „nežino
mam k r a š t u i " , nes m ū s ų
tėvynės vardas, ryšium su Š A 8
(NATO) p r a p l ė t i m u , laba/i
dažnai minimas Vokietijos ži
niasklaidoje.

LIETUVIS AMERIKIEČIŲ
VISUOMENĖJE
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ZENONAS PRŪSAS

Palikau Glen Cove, Long Island, NY, ir persikėliau
gyventi į Syracuse, NY. Ten prie Syracuse universiteto
buvo prisiglaudusi miškų mokslų kolegija. Pradėjau tei
rautis pas dekaną ir kitus profesorius, ar čia nebūtų man
kokio užsiėmimo. Vėl m a n aiškino, kad Europos ir
Amerikos miškininkystės yra labai skirtingos, kad čia
Amerikoje, augančios kitokios medžių veislės, ir t.t.
Sakiau — o kas būtų, jei kas nors, baigės čia pas jus
miškininkystę, bandytų ją praktikuoti kur nors Floridoje
ar Kalifornijoje? J u k ir ten medžių veislės yra labai skir
tingos nuo augančiu New Yorko valstijoje? Man tik
pasakė: That's different, bet nepasakė, kodėl. Kadangi
aš esąs jaunas, geras vyras, mane galėtų priimti
magistro programai, o po to gal galėčiau studijuoti ir
doktoratui. Padėkojau už tokį pasiūlymą, be įsirašiau
laisvu klausytoju keliems dalykams, kuriuos galėjau
lankyti, dirbdamas fabrike. Greit paaiškėjo, kad jei
būčiau ką tik gimnaziją baigės 18 metų jaunikaitis, norįs
apsispręsti, ką studijuoti, miškininkystę įrašyčiau į są
rašo galą. Profesoriai man nemelavo; miškininkystės
praktikavimas Amerikoje tikrai labai skiriasi nuo miški
ninkystes Lietuvoje ar k u r kitur Europoje, taip, kaip
buvimas mėsininku skiriasi nuo buvimo chirurgu.
Perėjau į popieriaus ir celiuliozes technologijos
skyrių. Buvo kelios priežastys tam pasirinkimui. Viena,

Plungės mivsto vaizdas

2 t ū k s t . knygų. V o k i e t i s
primena rašytojo Tomo Mano
meilę Kuršių Nerijai, jo pavers
tą namą muziejum.
Gintaras (nufilmuoti gintaro
radiniai) — sena prekybos
prekė. Dar prieš Kristų gintaras
pasiekdavo Graikiją, Romą.
„Jentary" vietovėje (gintaras
rusišk. , jentar"), Karaliaučiaus
apygardoje, yra didžiausios gin
taro kasyklos pasaulyje, kasmet
iškasant 800 t. gintaro. Apie 3
tūkst. rusų gyvena ir dirba Jen
tary vietovėje. Vokiečiai nufil
mavo dirbtuves, kasyklą.
Neaplenkė vokiečiai ir Kara
liaučiaus, parodydami vidurmiestį, Kanto kapą pilį, garsų
gintarų kambarį (archyvinis
filmas), šiandieną vertą apie
250 mln. dol. Vokietijos kaizeris
gintarinį kambarį padovanojo
carui, jo vasaros rezidencijai
Petrapilyje. Karo metu vokie
čiai atvežė į Vokietiją, paslėpė
pradžioje Karaliaučiuje, vėliau
išgabenę į nežinomą vietą. Pa
ieškojimai nedavė jokių vaisių.
Nuo Karaliaučiaus, gal tik va
landos kelionė automobiliu, yra
antras savo didumu Kauno
miestas. Užgrobus sostinę Vil
nių, jis ėjo laikinai sostinės
pareigas. Antro pasaulinio karo
metu, ypač jo senamiestis su
„baltosios gulbės" rotuše beveik
nenukentėjo. Rodant Kauną
vokietis sakė: „Gaila, kad Vaka
rų p a s a u l i s mažai p a ž į s t a
kompozitorių ir menininką
Čiurlionį, kuriam įkvėpimą
kūrybai duodavo gamta, dialo
gai su kalnais, augmenija bei
debesys. Rodomi Čiurlionio
paveikslai.
Milda Kulikauskienė Kaune
prižiūri M. K. Čiurli"rjf> rr\»7\p.
jų. „Ji nedirba dėl atlyginimo —
sako M. Kulikauskienė. Ne!
Darbas Čiurlionio muziejuje
sudaro jai malonumą, ji jaučiasi

laiminga, dirbant idėjai". Ji pati
yra menininkė ir meną supra
to dėka Čiurlionio. Vokietis
papasakojo K. M. Čiurlionio
gyvenimą, jo mokslą Varšuvoje,
Leipcige. Apsistojęs Vilniuje, jis
suradęs įkvėpimo šaltinį lietu
viškame t a u t i n i a m e mene. Tuo
pačiu m e t u r o d o m i vėl jo
kūriniai — „Jūros sonata", „Vy
tis' ir kt. Pasirodo, k a d M. K.
Čiurlionis 1910 m. buvo gavęs
kvietimą atvykti į naujai įsteig
tą menininkų sąjungą Miun
chene, tačiau jis jau sirgęs, kvie
timo negalėjo priimti. Mirė 1913
m.

Prezidento, ypač neseniai pra
dėjusio kadenciją Baltuosiuose
rūmuose, pirmoji oficiali kalba
į tautą yra itin svarbi, nes jos
metu pateikiamos konkrečios
programos, išvardijami svar
biausi darbai, numatyti atlikti
per ketverius prezidentavimo
metus. Jeigu dar pridėsime
išankstinę kalbai reklamą,
nesunku suprasti, kad nemažas
gyventojų skaičius nustatytu
laiku įsijungs televiziją ir klau
sysis prezidento pažadų.
Senais laikais žmonės turė
davo laukti rytojaus laikraščių,
kad sužinotų, ką ruošiasi atlikti
naujasis prezidentas, kam jis
žada teikti pirmenybes, j ką
kreipti daugiau dėmesio. Tele
vizijos dėka dabar galime ne tik
išgirsti, bet ir matyti j tautą
kalbantį prezidentą. Ne visuo
met jo kalbos yra per daug
populiarios, ypač kai sutrukdo
kurios mėgstamos televizijos
programos transliavimą, bet
pasisakymai kadencijos pra
džioje paprastai išklausomi gan
atidžiai. Tad ir praėjusio antra
dienio vakare žiūrovų Bill Clinton turėjo pakankamai. Galbūt
šį kartą net daugiau, negu
paprastai, nes amerikiečius prie
televizijos patraukė ir kitas
besivystantis įvykis — O. J.
Simpson bylos pabaiga. Pri
siekusiųjų teismas pagaliau
turėjo nuspręsti: kaltas jis. ar
ne.

Atkūrus nepriklausomybę la
bai dažnai ne tik eiliniai
piliečiai, bet taip pat aukšti
pareigūnai su vokiečiais kalbė
josi rusiškai, kadangi vokiečiai
greičiausia atvykdavo su rusų
kalbos vertėjais. Malonu, kad
šiame filme pasikalbėjimai buvo
puikiai girdimi lietuviškai,
verčiant tuoj pat į vokiečių
kalbą. Tad, atsiprašau skai
tytojų už netikslumus, nes
sunku yra užsirašyti kalbą, kar
t u stebint vaizdus televizijoje.
45 min. filmą pagamino Miun
cheno studija, patarėjos parei
gas ėjo Gražina Arbickaitė, gar
Kadangi kaltinamasis laiko
Vilniaus senamiestis. M. K. sas — Fedaravičiaus. Lauksime
mas „žymiu" ir turtingu, žmog
Čiurlionio paveikslai suteikė antros dalies.
žudystės byla, kurioje jis kaltin
įkvėpimą komp. Kutavičiui
tas savo buvusios žmonos ir jos
sukurti sonatą, grojant var KURIAMAS KULTŪROS
CENTRAS
draugo nužudymu, nusitęsė iki
gonais Vilniaus arkikatedroje
begalybės. N e p a i s a n t , kad
muz. Irenai Budrienei. Nebloga
Žemaičių vyskupo, švietėjo,
daugelis reiškė nepasitenki
vokiečių kalba I r e n a Budrienė aktyvaus lietuvybės puoselėtojo
nimą dėl per didelio žurnalistų
sakė, kad ji myli n e tik Čiur- Motiejaus Valančiaus atminimą
dėmesio šiam nusikaltimui ir
lionio paveikslus, bet ir jo muzi- gįeks įamžinti Klaipėdos labda
teismo procesui, matyt, susi
ką, kadangi M. K. Čiurlionis r o s į r paramos fondas „Motiedomėjimas vis dėlto dar nebuvo
buvo jausmų žmogus, tą jautęs j a u s Valančiaus kultūros centišblukęs, tad naujai užvestos
daugiau negu k a s kitas. Tai r a s " . Fondo steigėjai yra šio
bylos
sprendimo nekantriai
pastebima jo kūryboje.
Lietuvos šviesuolio giminaičiai
laukta.
Kryžių kalnas — simbolis — Tarptautinės jūrų perkėlos
Na ir pasitaikė, kad prezi
lietuvių pasipriešinimo prieš direktorius Vytautas Vaiče
dento Bill Clinton svarbioji
komunizmą. Vokietis aiškino, kauskas ir jo sūnus — bendros
kad daug kartų r u s a i mėgino Lietuvos ir Vokietijos įmonės — kalba į tautą sutapo su O. J.
Simpson bylos nuosprendžio
pašalinti kryžius, bet jiems keltų agentūros „Krantas Shipn e p a v y k o . V o k i e t i s t o l i a u ping" generalinis direktorius paskelbimu! Staiga žurnalistai
atsistojo prieš ypatingą dilemą:
kalbėjo: „Pas l i e t u v i u s yra Valdemaras Vaičekauskas.
kažkas stipresnio už perse k ioSvarbjausias šio privataus ^kas svarbiau, ar prezidento
veiklos programa, pagal kurią
jimą ar pogromus t i k i n t negali- fondo tikslas - rengti etnokulbus
daugiau ar mažiau tvarko
mybe perkelti kalną, bet vi- tūros, literatūros, dailės ir kitų
mas
valstybės gyvenimas iki šio
suomet įstengiant supilti naują, kultūros šakų vystymo projekšimtmečio
pabaigos, ar žmogžu
Tokiu pavyzdžiu yra Kryžių t u s , padėti puoselėti lietuvių
dystės
teismo
eigos pabaiga?
kalnas
tautos švietimą, jaunimo ir
Nors
panašių
žmogžudysčių,
Vėl Vilniaus „ A l m a mater". vaikų tradicijas, ugdyti doros ir
kaip 1995 m. įvydytoji Los An
Rašytojas Martinaitis tiki, kad tėvynės meilės sąvokas.
po m i r t i e s l i e t u v i a i toliau
Fondas tvarkys Motiejaus Va geles mieste, Amerikoje kasdien
gyvena. Tiesa, jie dingsta kar lančiaus archyvą, rengs ekspo pasitaiko, bet apie jas mažai gir
tu su valstybe, tačiau staiga ziciją apie jo gyvenimą ir dime. Tiesiog nesuprantamas
atsiranda kartu su atsikūrusia kūrybą, steigs vardines literatū atrodo tiek žurnalistų, tiek ir jų
kasdieniniais reportažais besi
valstybe; tai t a u t a , apie kurią ros premijas, finansuos grožinių
anksčiau Europoje buvo labai kūrinių ir literatūros mokslo dominčių žmonių smalsumas.
O. J. Simpson byla buvo
mažai girdima, mažai žinoma. studijų leidybą. (Elta, 01.14)

mačiau dideles perspektyvas Lietuvoje. Joje buvo mažai
tos rūšies pramonės, tik trys popieriaus ir, rodos, keturi
kartono fabrikėliai bei, pasenusią technologiją naudo
jantis, celiuliozės fabrikas Klaipėdoje. Lietuva daug
popiermalkių pusvelčiui parduodavo užsieniui, kur, pa
vertus į popierių, celiuliozę ar kartoną, vertė pakildavo
kelis ar keliasdešimt kartų. Kai pradėjau studijas 1952
metais, šios srities technologija jau buvo tiek pažengusi,
kad šiems produktams galėjo būti naudojamos ne tik
eglės, bet ir visų Lietuvoje augančių medžių veislių me
dienos. Lietuva sudegindavo apie 2 milijonus kietmetrių
medienos malkomis. Mediena yra per daug vertinga
žaliava, kad ją degintum. Juk žaliavomis už Lietuvą dar
neturtingesnė Suomija, panaudodama anksčiau mal
koms naudotą medieną savo popieriaus ir celiuliozės
pramonei, o krosnis kūrendama importuotomis anglimis
ir gamtinėmis dujomis, pasidarė turtinga šalis. Taip pat
Lietuvoje šios pramonės specialistų labai trūko, o ir tie
dažnai buvo nelietuviai: švedai, vokiečiai. Tai buvo dar
kita priežastis mano pasirinki mui. Be to, priėmė mane
kaip „graduate" studentą su viltimi gauti stipendiją
(fellovvship).
Popieriaus ir celiuliozes programa Syracuse universi
tete yra specializuota cheminės inžinerijos šaka. prie jos
pridedant dar medienos chemiją, medžio plaušelių mor
fologiją ir eilę kitų popieriaus pramonei specifiškų
dalykų, kurių netenka studijuoti reguliarų cheminės
inžinerijos kursą imantiems studentams Kadangi aš tų
dalykų anksčiau nebuvau studijavęs, užtruko net tre
jus metus, kol gavau M.S. (magistro) laipsnį. Beje, jau
pradėjus šias studijas, j miškų fakultetą atsikėlė iš kitur

naujas miškų ekonomikos skyriaus vedėjas, kuris mane
kalbino pas jį ateiti doktorizuotis „pasaulio miškininkys
tėje", kurią baigęs, gal galėčiau gauti darbą prie
J u n g t i n i ų Tautų. Mandagiai padėkojau už pasiūlymą.
Pradėjęs studijas, galvojau, kad gal iki jų pabaigos
reikalai pasikeis ir galėsim grįžti į Lietuvą. J u k gene
rolas Plechavičius savo barzda garantavo, kad tai grei
t a i įvyks. Jis buvo per didelis optimistas. Nors 1953
metais mirė Stalinas, rusų imperija išsilaikė. Man atėjo
laikas pasirinkti, kur reikės eiti dirbti Amerikoje. Buvo
keletas pasiūlymų, bet nei vieno prie Čikagos, Clevelando, Detroito ar New Yorko. Šios rūšies pramones nėra
prie didesniųjų miestų, nes prie jų nėra didesnių miškų
masyvų, taigi, nėra žaliavos. Ši pramonė yra susi
koncentravusi prie didelių miškų masyvų pasislėpu
šiuose mažuose miesteliuose, ypač pietuose (Georgia.
Alabama) ir vakaruose (Oregon, Washington). Kaip
kompromisą, pasirinkau Mead Corporation, kurio
technikinis centras ir tyrimų skyrius buvo Chillicothe.
Ohio miestelyje (25,000 gyventojų), esančiame apie 45
mylios nuoColumbus, 70 mylių nuo Dayton ir 90 myliu
nuo Cincinnati miestų. Šiuose miestuose buvo nedidelės
lietuvių grupės. Chillicothe turėjo porą lietuviškos
kilmės, bet lietuviais jau nebenorinčiu prisipažinti
lietuvių. Didesnieji lietuvių židiniai, kaip Čikaga.
Detroitas ir Clevelandas, irgi buvo pasiekiami automo
biliu.
Pagal amerikietiškus standartus. Chillicothe yra is
torinis miestelis, buvusis pirmąja Ohio valstijos sostine.
J i s yra Appalachian kalvų papėdėje; kadaise čia sustojo
iš šiaurės slinkę ledynai. Todėl j šiaurę yra derlingos

Bindokienė

svarbiau?
pateikiama publikai tarytum
ypač menko turinio serijinė
„muilo opera", nuo kurios ne
galėjome pabėgti daugiau kaip
metus (vargiai dar ir dabar
viskas bus užsibaigę). Paskelbus
p r i s i e k u s i ų j ų t e i s m o nuo
sprendį, kai kurie televizijos
tinklai, transliavę prezidento
kalbą, vis dėlto ryžosi padaryti
intarpą ir pranešti žiūrovams:
O. J. Simpson pripažintas kaltu!
Prezidento Bill Clinton kalba
į tautą buvo prasminga ir įdomi.
Labai svarbu, kad jis ypač daug
dėmesio skyrė jaunimo auklė
jimui bei švietimui. Tai gan opi
vieta šiuolaikinėje Amerikos
visuomenėje, nes valdiškosios
mokyklos turi apsčiai problemų,
kurių sprendimas, arba bent
mėginimas išsilaikyti visiškai
jose nepaskendus, atima daug
lėšų, laiko bei energijos, nedaug
palikdamos tikrajai mokyklų
paskirčiai — švietimui. Reinia
tik džiaugtis, kad pagaliau šioje
prezidento kadencijoje joms
rengiamasi skirti pirmenybę.
Bill Clinton nori istorijos pusla
piuose pasilikti, kaip „prezidentas-švietėjas", todėl ir jo
kalboje į tautą daug vietos skir
ta švietimo reikalams.
Suprasdamas, kad jokia pini
gų suma, suteikta mokykloms,
negali atlikti mokytojų darbo,
prezidentas paminėjo nemažai
įvairių programų, kurių pagal
ba į jaunimo auklėjimo bei švie
timo procesą galės sėkmingiau
įsijungti ir mokytojai, ir tėvai.
Jeigu bent dalis tų programų
būtų įgyvendinta ir valdiškųjų
Amerikos mokyklų darbo sąly
gos bei to darbo pasekmės page
rėtų, tai būtų pati didžiausia ge
rovė, kurią prezidentas galėtų
palikti savo tautos ateičiai.
Savo kalboje Bill Clinton
stengėsi užsiminti vįsus svar
biuosius t r ū k u m u s , kuriuos
rinkiminėje kampanijoje žadėjo
išlyginti: sveikatos apdraudą,
bedarbių skaičiaus sumažinimą,
vyriausybės teikiamos pašalpos
neturtingiesiems ateitį ir pan.
Taip pat paminėjo, kad būtina
daugiau dėmesio skirti užsienio
politikai, ne vien dėl sėkmingesnio tarptautinio verslo sąly
gų išvystymo, bet ir demokra
tijos įtvirtinimo. Jis taip pat ra
gino neuždelsti NATO plė
timosi, įjungiant naujas nares.
Tačiau pagrindinė mintis,
tinkama ne tik valstybiniu, bet
siauresniu — organizacijų ar
asmeniniu — mastu, buvo ši:
„Šiuo metu mums negresia pa
vojus iš šalies, bet tai nereiškia,
kad neturime priešo. Mūsų lai
kų didžiausias priešas yra ne
veiklumas..."

lygumos, o i pietus prasideda nederlingos, miškais apau
gusios kalvos, šiek tiek primenančios Vilniaus
apylinkes. Kai atsikėliau, miestelis buvo truputį apleis
tas, bet vėliau pasitaisė, įsisteigus Ohio universiteto
skyriui, kuris dabar turi apie 2.000 studentų.
Mead Corporation technikiniame centre dirbo
maždaug 200 darbuotojų, apie 30 su doktoratais. Bend
rovė dabar turi daugelį popieriaus, kartono ir celiulio
zės fabrikų ir gal kokį šimtą ar daugiau kartonažo bei
popieriaus apdirbimo fabrikėlių, kurie paverčia
popieriaus ritinius į sąsiuvinius, užrašu knygutes ir į
kitokius, krautuvių lentynose matomus, popieriaus pro
duktus. Metinė apyvarta yra apie 5 bilijonai dolerių.
Ką tik čia atvažiavus 1955 metų liepos 3 diena, pama
čiau, kad vietiniai gyventojai beveik nieko nežino apie
Lietuva ar lietuvius Kiti net maišė žodi ..Lithuanian"
su „Lutheranian". Kai vieną pilietj paklausiau, ar čia
negyvena lietuvių, jis mane padrąsino: o kaipgi, turime
net dvi liuteronu bažnyčias. Galėsi pasirinkti, kūną nori
No problem! Kiti maiše lietuvius su rusais Vienas bandė
mane imponuoti mokėjimu keletą sakiniu pasakyti
rusiškai. Mandagiai jam paaiškinau, kad lietuviu kalba
nėra rusų kalba irtai pademonstravau keliais sakiniais
Sutiko, kad šios kalbos yra skirt ingos Vienas lenku
kilmes amerikietis bandė mane pradžiuginti, prakalbę
damas lenku anglu kalbu mišiniu. Aš jam atsakiau
lietuviškai. Nesuprato. Klausta, kokia kalba aš kalbu
Sakau, lietuviškai; koks iš tavęs lenkas, jei tu nesupran
ti lietuviškai! Sutiko, kad lenkų ir lietuvių kalbos yra
skirtingos. Žodžiu, tuoj pamačiau, kad yra gera dirva
..ambasadoriauti'
(B— «•«•.••• i
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LIETUVIŲ TELKINIAI

C L A S S I F I E D GU'iDE
MISCELLANEOUS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
DIENOS MELBOURNE
ALISA BALTRUKONIENĖ
Australijos Lietuvių dienos
pernai metais vyko nuo gruo
džio 27 dienos Melbourne ir tę
sėsi iki gruodžio 31 d. Nebuvo
siekta atriboti bendrų lietuviš
ku Kūčių ir jos buvo suorgani
zuotos mūsų klebono dr. Prano
Dauknio. Kūčiose dalyvavo ar
ti 90 asmenų, kurie apsėdo vi
sus Melbourno Lietuvių klubo
stalus, ant kurių buvo dvylika
tradicinių Kūčių s k a n ė s t ų .
Bažnyčios vargonininkė, dabar
bažnytinio choro dirigentė, Zita
Prašmutaitė, vadovavo bend
roms kalėdinėms giesmės, paly
dint elektroniniais vargonėliais,
o viešnia Žitkevičiūtė fleita solo
pagrojo populiarias kalėdines
melodijas. Tas viskas sukėlė
ypatingų išgyvenimų.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI PATAISYMAI
Turiu Chicagoa miesto leidimą.
Dirbu užmtoaty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-77S-3313
K L A U D U U 8 PUMPUTIS

R E A L F£8TATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX

Viktorijos valstijos premjerui
FtEALTORS
AUTOMOnUO, NAMU, SVEIKATOS,
Jeff Kennett.
m GYVYBES DRAUDIMAS.
(773)586-5959
„Multicultural Commission"
Frar* Zapots ir Off. Mgr Auksė
(708)425-7161
vardu sveikino Regina Fuster,
S. Kana kaba satuviskai.
ir Toronto Lietuvių pirmininkė
FRANKZAPOUS
M0SV, Waet 96tti Straat
Danutė Garbaliauskienė. Taip
R I M A S L STANKUS
Tai (TOS) 4244654
pat žodį tarė Australijos Lie
(312) S81-SSM
tuvių Krašto valdybos pirminin
- Pe -rkant ar parduodant
kas, teisininkas Andrius Žilins
J K S CONSTRUCTION
• Gr akas v tąžiningas patarnavimas
kas.
„Shingie" stogai ir visų rusių
>tfrkSkorr*)iutariuvFAXpa0afca
apkalimai (siding): medžio,
Meninėje dalyje dalyvavo „Su
• Nuosavybių įkainavimas aslai
alummiaus ir kt Turiu darbo
•Perkama ir parduodama namus
vartuko" šokėjos ir jų muzika.
Clevelando įetuvių pensininkų klubo valdyba ir sekcijų nariai IS k. 1 eil. — vicepirm V Staškus,
draudimą. R. Jankauskas,
• Apaunamus ir žarna
Taip pat pasirodė dalis „Ginta
tat 701 989 2658
N*. Ceėitne pirm J. Malskis. S. Mačiene, R. Čiuberkiene ir kt,
»f'ermninfcams nuolaida
ro" tautinių šokių ansamblio ir
Nuotr V. Bacevičiaus
30-ties balsingų vyrų choras,
VALOME
kuriuos paruošė muzikė Danutė mokyklos mokiniai, Geelongo
„Suvartuko" koncertas
JAUNUČIŲ KREPŠINIS
Levickienė. Tik gaila, šita spor lietuvių choras „Viltis", „Gin
KILIMUS. BALDUS
KMIEOK UALTOftS
„Suvartukas" yra Plungės
CLEVELANDE
7*22 S. Puiatfci M .
to salė balsus „troškino", o ne taras", šokių ir dainų ansamb
IR G R I N D I S
4363 S.
kultūros namų šokių ir dainų
kėlė ir rezonavo.
J. B U B N Y S
lio dainininkai, Melbourno lie
LSK „Žaibo" jaunučių — ber
ansamblis. „Suvartuko" an
žodžio ir muzikos vakaras įvy tuvių choras „Dainos sam
773-737-5168
niukų
ir
mergaičių
D,
E
ir
F
DANUTĖ MAYEK
samblio sudėtį sudaro 80 en
ko atidarymo dienos vakare, būris", Melbourno lietuvių pa
klasių (gimusių 1985-90 metais)
tuziastų
būryB.
Nepaisant,
kad
284-1900
Mūsų klebonas kun. dr. Dauk Lietuvių Namuose, Teatro salė rapijos mokyklos mokiniai, Syd
krepšinio treniruotės vyks
Kovak at Aasoc, Ltd. CPA
į
Australiją
atvyko
tik
11
asme
Jei norite parduoti ar pirkti namus
nys paskaitė ištrauką iš Šv. je. Anupras — Algis Karazija ir nėjaus lietuvių choras „Daina".
šeštadieniais nuo 1 v. p.p. iki u*P|Jdo u paruo«» pajamų mokesčių
formas atskiriems asmenims,
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji proRašto ir tam laikui pritaikytas krikšto močia — Rasa Lipšienė Dirigentai buvo: Birutė Alek nų Budėtis, jie pasirodė gerai ir
2:45 v. p.p., Dievo Motinos korporacijoms ir "partnerships"
gan
įdomiai.
Melbourne
jie
šoko,
fessionaliai,
sąžiningai ir as
maldas. Kūčiose dalyvavo ir lat scenoje ieškojo džiaugsmo. naitė, Justinas Ankus, Dana
parapijos salėje. Treniruotės
Informacijai skambinti:
meniškai patarnaus. įkainavimas
dainavo,
muzikavo
ir
atliko
vių katalikų kunigas Gaidelis, J i e m s p a s i s e k ė džiaugsmo Levickienė, Rita MaČJulaitienė,
Rimantas Pofckaraa
vertu.
dviejų valandų programą. Dau prasidės Š.m. kovo 8 d.
SJ, ir kun. Juozas Petrauskas. s u r a s t i
solistės
B i r u t ė s Gražina Pranauskienė, Birutė
teL 630-910-4285,
Jaunių ir mergaičių B ir C
giau
įsigilinti
ir
aprašyti
tokį
Taip pat svečias iš Čikagos kun. Kymantienės dainoje „Mano Prašmutaitė (ji u* muzikos vado
-pager" 708-569-5084.
dideli ir drauge tokį įspūdingą klasių (gimusių 1981-84 metais)
Antanas Saulaitis, SJ. Jis papa sieloj
šiandien
š v e n t ė " , vė) ir Vytas Straekas.
meną būtų sunku, nes Melbour- krepšinio treniruotės vyks ten
IEŠKO DARBO
sakojo nuotyki, kai jis po karo Broniaus Žalio („Mūsų pa
Pirmoje programos dalyje cho
nerūkantis
ne
maža
jų
grupė
parodė
tik
truP*t
sekmadieniais
nuo
11:15
atsirado Vienoje ir netikėtai stogės" redaktoriaus) poezijos rai (dirigentai keitėsi) gražiai,
vyras su patirtim nebrangiai DAŽO,
Moteris ieško bet kokio darbo.
sutiko lietuvišką šeimą, kurie ji kūryboje, Danguolės Jokubai- sutartinai, žavėtinai padainavo pinėlį savo pasirotiymų išgalės, vai. ryto iki 1 vai. p.p. Treni- deda PLYT1L1S, VALO butus,
Buvo
ir
neigiami?
apie
jų
grupe
ruotės
prasidės
kovo
9
d.
Gali
prižiūrėti ligonius, senelius.
pakvietė su jais atšvęsti Kūčias. tienės gražiame skaityme iš D. 16 dainų.
rūsius. Puikios rekomendacijos.
atsiliepimų,
ypač*
apie
ne
visai
Nauji
žaidėjai
(visų
klasių)
Skambinti nuo 6 vaL vakaro,
Išvada: visur pasaulyje gali Janavičiūtės knygos „Betoninė
Tat (773) 43S-407S
Antroje programos dalyje Syd
kviečiami jungtis į žaibiečių
sutikti lietuvi.
kriauklė". Ir ypač solisto Jurgio nėjaus choras „Daina" pasigė lietuvišką tautinė -aprangą.
teL 773-471-0521
eiles. Dėl informacijos skam
Kūčiose dalyvavo ir jaunas vy Rūbo dviejose dainose: „Žalioj rėtinai atliko B. Budriūno iš
binkit Vidui Tatarūnui, tel.
Krašto taryba* atstovų
FOR RENT
FOR RENT
ras iš Lietuvos, laimia Mikstas, lankoj" ir „Aš esu žmogus". trauką iš kantatos „Tėviškės
216-486-0889. arba atvykite
suvažiavimas
Abiems
dainoms
burnine
armo
mūsų bibliotekos vedėjo Juozo
namai", žodžiai B. Brazdžioaio.
Prie 66 St ir Kedzk Ave.
tiesiai i paskelbtas treniruotes.
išnuomojamas butas:
Mikšto vaikaitis. Poetas Juozas nika akompanavo Albinas Sa Fleita akomp. M. Dunn, R. Za
Gruodžio 30 d. prasidėjo Kraš
išnuomojamas
geras 3 kamb.
5 kamb., 3 mieg., pirmas
LSK „Žaibas"
Mikstas neseniai Lietuvoje išlei vickas.
karevičius pianinu. Solistailbu- to tarybos suvažiavimas. Posė
butas
su
šiluma;
$350 į mėn.
aukštas; su šiluma ir
do dvi savo poezijos knygas, ku
Poetės Julijos Švabaitės-kūry- vo: V. Buraeikytė-Genovese, J. džiai vyko pusantros -dienos.
ir 5301 STabnan Ave.
rių dalį jam dabar Laimis į Mel- boje jie gal džiaugsmo ir nesu Blansjaar. Minėti chorai ir ant Melbourne Krašto valdybos ir
elektra. $550 į mėn.
išnuomojamas 6 kamb. butas
bourna atvežė. Buvo paskaity rado, nes ji buvo liūdna, bet roje programos dalyje sutarti apyl. valdybos pirmininkai, ir HOT SPRINGS, AR
TeL 773-434-5967
su šiluma, $500 į mėn.
tas poeto senelio savo vaikaičiui įvertinimą surado jos realios nai, skambiai padainavo dar 14 daugelis valdybos narių iš jau
TeL 706-767-1223
Paulius
Hardware
Laimiui parašytas eilėraštis.
poezijos kūrybos mene. Leonavi labai gražių dainų. Šventiškai nesnės kartos, nes., vyresnieji
GERAŠIRDŽIAI
čių šeimos muzikos ansamblis iš apsirengusi ir gerai nusiteikusi, vienas po kito iš oficialios veik
AUKOTOJAI
Adelaidės nudžiugino savo ta publika nepagailėjo chorams los pasitraukia. Krašto valdybos
Lietuvių dienų M i š i o s
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
lentais visus. Jie pagrojo Vival- užsitarnautų aplodismentų. pirm. teisininkas Andrius
Praėjusieji metai Hot Springs
Australuos Lietuvių dienų ati
di: „Keturi metų laikai". Gab Atrodė, kad publikos šiais Žilinskas dabar savo dvejų me lietuviams buvo liūdnoki —
SUTEMOS
daryme šv. Mišios Švč. Marijos
rieliaus Žemkalnio aiškiai skai metais būvi kiek mažiau, nes tų kadenciją baigė ir Krašto val daug tautiečių palydėjome į
Jūrų Žvaigždės bažnyčioje gruo
1MS-1M0
tyta ištrauka iš Balio Sruogos sutilpo i vieną puse didžiosios dyba perėjo į Sudney. Melbour Amžiruosius namus.
džio 27 d. prasidėjo 11 vai. ry
knygos „Kazimieras Sapiega" centro salės, kita pusė buvo su no apylinkės pirmininkas dabar
Kalėdų šventes maloniai pra
to. Procesija, ilga eile su orga
nesukėlė džiaugsmo, bet sužadi lenkiamomis durimis uždarytą. yra gyd. Kazys Zdanius. Bet kas
leidę Čikagoje, grįžę į namus ra
nizacijų vėliavomis ir garbės
Sekmadieni, gruodi:o 29 d., įdomu, kad būsimas Lietuvių
no susimąstymą.
Leklsjo žodyje Tomas Remetkis, Pti.D. rašo: .Autorius
dome pundą laiškų, tarp kurių
sargybomis, tesėsi bažnyčios
Šv.
Šeimos šventėje. Švč. Mari dienas už dvejų metų sutiko
Melbourno kanklių ansamblis
buvo sveikinimai ir laiškas iš
taku. Eilės gale ėjo koncelebruojos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje ruošti Geelongo apylinkė, apie
kuriuos itaUaTa ir paaiipt po iiuljimo M Uatu.cn ftouybėa
Clevelando Paulės Balčiūnienė,
jantys kunigai ir Melbourno ir skudutininkai, vadovas Da
10:30 vai. ryte 28 metų amžiaus 70 km nuo Melbourno, kurioje
nius
Aras,
nudžiugino
gražių
Btrtynt" fto tfttfhsTrTT rrtrato tkttmąįmttmš AJiadsiisfriea
anksčiau daug metų gyvenusios
naujasis arkivyskupas dr. Geor
vargonų muzikos specialistas gyvena tik apie 400 lietuvių.
akauttjos leidykla Chicagoja. Laidytas „Lietuvos krantai" —
Hot Springs. Laiške rašoma
ge Pell. Giedojo jungtinis cho melodijų dainų pynėmis.
Lidija Šimkutė iš Adelaidės ir Justinas Ankus iš Sydney di Bet jie gal nustebins visus. Jie apie šešiolikametį jaunuolį To
AB „Viapa" Chscaop-Vlnius 1986, dsdeao formato, 486 peL,
ras: parapijos choras, „Dainos
Aldona
Veščiūnaitė iš Sydnė- džiaisiais bažnyčios vargonais turi jauną choro vadovę, Graži mą iš Lietuvos. Tomas yra gra
kisti lattatsat
sambūris" ir jaunimo „Gintaro"
atliko pusvalandi žv mių autorių ną Pranauskienė, prieš jau il
Kaina su perstūmimu JAV — 828.08
žiai nuaugęs, tik jo veidas labai
choras. Gilių minčių pamokslą jaus nudžiugino gražiu skaity
vargonų muzikos rečitalį. Po re gesnį laiką atvykusią iš Lietu
mu
savo
baltų
eilių
kūrybos.
PJ3.
Dlinojaus gyventojai dar prideda valstijos mokes
deformuotas. Clevelande gydy
apie šeimos santykius, giminys
čitalio, 11 va!, prasidėjo konce- vos, ir veiklų apylinkės pirmi
Bet
Viktoro
Baltučio
feljetonas
čio
8.76*
($1.76).
tojai sutiko jį nemokamai ope
tės ryšius ir gražų sugyvenimą
lebracinės Mišios, kurias auko ninką.
„Sakau
tik
tiesą",
buvo
visų
ruoti — reikės arti 12-kos ope
pasakė žymusis svečias iš Ame
jo kun. dr. Pranas Dauknys, sve
racijų. Labai reikalingos lėšos jo
rikos kun. Antanas Saulaitis, džiaugsmų viršūnė.
Antroje programos dalyje nuo čias iš Čikagos kun. Antanas
Tautinių šokių šventė
ir jo motinos kelionei ir pragy
SJ.
stabiai įdomiai, dabarties temo Saulaitis, SJ, ir Adelaidės kle
THE JOINT BALTIC AMERICAN NATIONAL
Dėmėsi patraukė didelis pa
Gruodžio 30 dienos vakare venimui. Paulė Balčiūnienė
mis, išėjo Sydnėjaus jaunimo bonas Juozas Petraitis.
COMMITTEE, INC.
kreipėsi
prašydama
čionykščių
maldose dalyvaujančių skaičius,
tautinių šokių šventė vyko vie
teatras su J. Lašai*ienės „Mei
Per
šv.
Misas
giedojo
Mel
lietuvių
pagalbos.
Paskambinau
•š} kartą siekęs keletą šimtų.
2nd Conference on Battic Security and
lė kartojasi per amžius". Va bourno parapijos choras, diriga name tolimesnio priemiesčio mūsų gerajai „Leiskit į tėvynę"
Tokia graži ir įspūdinga buvo ta
U.S. PoHcy m the Rsgion Washington, D.C.
krepšinio
stadione.
Čia
didelis
dovas Andrius Lašaitis, reži vo Zita Prašmutaitė, vargonais
radijo valandėles vedėjai Salo
Mareh 7-S19S7
šventine manifestacija bažny
sierė Juta Sliterienė, o Melbour — Rita Mačiulaitienė. Choras skaičius Australijos tautinių mėjai Šmaižienei, prašydama,
čioje, kad ji gal būtų galėjusi
no kaimo dainininkai, vadovė: skambiai pagiedojo tris giesmes: šokių grupių atidengė savo di kad apie tai praneštų per radi Speakers confirmed so far include H.E. Lawrence Taytor, U.S. Ambaasaatlikti ir patj lietuvių dienų
Bronė Staugaitienė, kaimiškai „Nakties tyloje", „Žemėn taiką džiojo meninio pasiruošimo pas ją. Teko labai maloniai nusteb dor to Estonia. H.E. Alfonsas Eidintas, Lithuanian Ambassador to the
'atidarymą.
U.S.. H E . Ojars Kalnins. Latvian Ambassador to the U.S. H E K. Erik
padainavo daug gražių liaudies nešu" ir „Gimė Kristus". Biru laptį. Gaila, kad man neteko ten ti, dar tą patį sekmadienį Tygesen. Darush Ambassador to the U.S.. Trevor Evans. Department of
nuvykti,
bet
girdėjau,
kad
pasi
dainų.
State, Brewster Campbell. Baltic American Enterprise Fund, Paul Gobte,
tė Kymantienė ir Birutė Praš
rodymas buvo labai įspūdingas. sulaukti atjaučiančių žmonių Radto Free Europa/ Radio Liberty, drJ.Michael vValler. American Foreign
Albert Park k r e p š i n i o
mutaitė balsingai pagiedojo: A.
nuoširdaus
atsiliepimo
šiam
Gruodžio
28
d.
Dailės
parodos
stadione
Galiausiai visas Melbourno prašymui*. Įvairiomis sumomis PoHcy CouncH.
atidarymas Melbourne Town Mikulskio — „Viešpatie, pasi
Manau, kad Melbourno Lie Hali. Dalyvavo 32 Australijoje gailėk" ir J. Grabowskio — Lietuvių dienas apvainikavo di buvo gauta 470 dolerių iš sių ge Some panel trtles include: Security concems of the Baltic Counthes;
džiulis Naujų metų sutikimo po raširdi 4 aukotojų: F. Dimgai
NATO expansion and the BaMcs; Regionai Security and the Mffltary in
tuvių dienoms rengti komitetas gyvenantys lietuviai meninin „Ave Maria".
kylis.
the
Baltics; the FutureRote of Congreas and Activists in Foreign Policy;
turėjo pagrindą a t i d a r y m ą kai. Buvo paskirtos Lietuvių
lienės, V. ir J. Kiburų, S. KrisTą pačią gruodžio 29 dieną,
Foreign Investment in the Baltics
pravesti sporto stadione, kurio kredito kooperatyvo „Talka" ir nuo 1 iki 3 vai. p.p., Lietuvių na
čiukaitienės, M. ir A. Dumbrių,
amžius jau atgyventas. Gerai, Kazokų fondo prenujos Daliai mų bendruomenės menėje vyko
A. Kraučeliūnienės, L. ir J.
• Administration Briefing
kad temperatūra nesiekė per 30 Statkutei-Antanaitienei, Faus ALK federacijos atstovų suva CLEVELAND, OH
Miežinskų, E. ir Č. Ramanaus
• Visits to Congressional Off ices
laipsnių C!
kų, S. Šmaižienės, N. ir R. Sa
tui Sadauskui, Mindaugui Si- žiavimas. Atstovai padarė pra
IndivKJuals mušt register with the Hotel -1-800-223-1234,
baliūnų, Z. ir J. Grigaičių, X
mankevičiui ir Linui Vaičiule- nešimus iŠ savo parapijų ir bu
Iš Žemaitijos „Suvartuko*
„ŽAIBO DIENA 19*7"
byFeb. 14 tora room rate of $95.00;
aukotojos, V. Bielinio, I. Sirutie
•vičiui.
muzikantams grojant, įžengė
vo aptarti įvairus rūpimi reika
Hyatt Regency Crystal City,
nės, M. ir P. Radžiu, Y autojosporto salė Liet. dienų atida
Tautodailės paroda vyko lai. Padarytas buvo užklau
2799 Jefterson Davis Hwy,
rymo dalyvių paradas iš Adelai
North Melbourne Meat Hali simas dėl abiejų Australijos sa
Metinis Clevelando LSK „Žai jos, R. ir V. Jučų, M. ir R. WilArllngton, Vlrglnis.
des, Brisbanės. Canberros, Cle Market, o D. Bitės brėžinių pa vaitinių lietuviškų laikraščių bo" renginys — „Evening at the las.
veland, Geelong, Hobart
Registration fes is $110.00 (per person)
roda Melbourne Town Hali. sujungimo į vieną. Pasirodė, races" („Vakaras žirgų lenkty
Hot Springs lietuvių aukas
payable by February 14,1997
Plungės. Sydney, Melbourno Šeštadienį, gruodžio 28 d. 2:30 kad tai iš „Tėviškės aidų" pusės nėse") vyks kovo 1 d., šešta
Kai kurioms vietovėms iš to įvyko Meno parodos atidarymas negali būti svarstoma. „Tėviš dienį. Lietuvių namuose. Pra pasiunčiau Paulei Balčiūnienei.
•
After Feb. 14, fee is $125.00 (per person)
liau, ar mažesnėms, atstovavo Melbourno miesto rotušėje, o 7 kės aidai", kol bus įmanoma džia 6:30 vai. vak. Išbandydami Esu Labai dėkinga visiems au
C
h
e
c
k
s
p a y a b l e t o J B A N C , J B A N C , 4 0 0 Hurtey A v e . ,
po vieną ar tik pora asmenų. Su vai. vak. „Dainų šventė" — nuostolį iš rezervo padengti, to savo laimę improvizuotose žirgų kojusiems. Norintieji aukomis
RockviHe, M O 2 0 8 5 0 .
padėti
Tomui,
prašomi
aukas
sirinkusius pasveikino A.L.D. Camberwell centro pastate. liau eis, kol bus skaitytojų. lenktynėse, paremaite „Žaibo"
For further information ptease contact JBANC
ruošti komiteto pirmininkė Bro Galima sakyti, kad Dainų šven Laikraščio testamentas yra sportine veiklą. Jūsų laukia siųsti: „Vilties Partnerystė"
(301) 340-1964 of Fas (301) 309-1406 or s-mail jbencajbanc.org
nė Staugaitienė ir sportininkų tės muzikalumas ir geras pasi padarytas. Kol kas laikraštis kokteiliai, vakarienė, muzika, Tomo vardu šiuo adresu: „Tau
JBANC is a Washingion based organization rsprassnting the imerssts
: pirmininkas Rimas Mickus. Lie ruošimas virfyo viską. Koncer dar verčiasi neblogai, nes turi šokiai ir ...gera nuotaika. Dėl pa", 767 E. 186 Street, Cleveof the Estonian American National CouncH, The American Latvian
tuvių kilmės, Viktor Perton te dalyvavo: Adelaidės lietuvių daug savanorių darbininkų ir platesnės informacijos, tei land, OH, 44119.
Aaaociation and the Lithuanian American Council.
(Petronaitis) MLA atstovavo choras, A d e l a i d ė s lietuvių padėjėjų.
Regina Sabaliūnienė
raukitės tel. 216-209-0440.

juos irgi ne ką greičiau pasieks, 18 metų" būti kandidatu į sei
ir štai terminas jau praleistas... mą. O kandidatų tinkamumo
Rinkiminė komisija taip pat apibrėžimą į rinkimų tvarkos
skelbia, kas gali būti kan nustatymo rėmus įterpti reikia
KREBŽDĖJIMAS LIETUVIŲ didatais. Paprasčiausiai išvar didelių ekvilibristikos gabumų.
dinta visa nomenklatūra. Tai
P. Algis Raulinaitis
BENDRUOMENĖJE
Krašto valdybos ir LB tarybos
Burbank, CA
Neseniai „Drauge" buvo iš nariai, LB apygardų ir apylin
spausdintas Vytauto Volerto kių pirmininkai(ės) ir visuome . TO TIK IR BETRŪKO
straipsnis apie lauko pelyčių nininkai, kuriuos rekomenduoja
krebždėjimą Lietuvių Bendruo trys LB tarybos nariai! Panagri , .Pasaulio lietuvio" 1996 metų
menėje, apgailestaujant vie nėjus sakinyje išvardintus as gruodžio mėn. laidoje, psl. 15-16,
šumo stoką bei nepakankamą menis, atrodo, kad moteriško yra išspausdintas Alekso Vit
LB narių apšvietimą apie vyks sios lyties tarybos narėms ir kaus straipsnis: „Gelbėti Jogai
tančius įvykius, vykdomus dar visuomenininkėms kelias į Sei los paminklą New Yorko centri
mą užkirstas, nes jos išskirtinai niame parke?"
bus ir t.t.
•
Kitas panašus viešumo stokos (kaip apygardų ir apylinkių pir Autorius skelbia atsitiktinai
pavyzdys — tai PLB seimas. mininkės) nepaminėtos. O gal užtiktą Amerikos lietuvių kul
Labai mažai žinių apie jį paste gavusios trijų tarybos narių re tūros draugijos angliškai rašytą
bėjau mūsų spaudoje, net ir jo komendaciją ir atitiks sąlygas. biuletenį „Draugija ir bičiulys
data buvo lyg slepiama. Tik ne
Geriau įsiskaičius į šį rinki tė", išleistą 1996.10.16 d. Richseniai „Darbininke" išspaus minės komisuos pranešimą, pa mond Hill, NY. Jame radęs įdo
dintas JAV LB rinkiminės ko sirodė, kad be reikalo jaudi mių istorinių faktų ir datų, nors
misijos pranešimas, kad seimas nausi. Jau gruodžio 12 dieną jų tobulumo negalėjęs patikrin
vyks liepos mėnesį. Tikslesnė rinkiminė komisija visiems gali ti, bet siūlo perskaityti visą
data nenurodoma ir lieka neaiš miems kandidatams išsiuntinė straipsnį.
ku, ar liepos pradžioje, ar vidu jo asmeniškus laiškus... Prisi
Straipsnyje surašyta ne tik
ryje, o gal gale? Klausiau ir pažįstu — kvietimo iš rinkimi paminklo atsiradimo istorija, bet
kelių kitų spaudą sekančių žmo nės komisijos negavau, nors (gal ir Jogailos karūnavimo Lenki
nių, bet ir jų žinios apie seimo ir be pagrindo) manau esąs šioks jos karaliumi, „prišliejant" Lie
datą paremtos tik nuogirdom, toks visuomenininkas. Galiu tuvos valdomas žemes ir visą
nei vienas iš užklaustųjų nepri pasigirti, kad esu buvęs ir JAV Lietuvą prie Lenkuos. Aiškumo
sipažino matęs kokį oficialų, ar LB tarybos nariu, vieną kartą dėlei verta perskaityti ne tik
pusiau oficialų, pranešimą.
net pirmininkavau PLB seimui, minimą straipsnį, liet. ir L.E.
Atrodo, jog JAV LB rinkiminė esu pirmininkavęs ir VLIKo sei XIII tomo 90-95 psl. apie Kriakomisija nelabai nori, kad žmo mui, dirbęs JAV LB tarybos pre vos aktą.
nės tuo seimu domėtųsi ir jame zidiume, LB apylinkėse, bet to
A Vitkus straipsnį baigia siū
dalyvautų. Tą įtarimą lyg ir pa turbūt negana, kad rinkimų lymų: „...Būtų įdomu sužinoti,
tvirtina skelbimo pasirodymo komisija mane įrašytų į visuo ar apie šį reikalą yra girdėję kiti
laikas (sausio 17 d.) ir jame menininkų sąrašus.
New Yorko ar apylinkių lietu
nurodyta data (sausio 25 d.) iki
Kyla klausimas: kuo tikėti? viai? Bendruomenė? Žinoma,
kurios kandidatai turi pranešti Ar JAV LB tarybos nustatyta daug kas gal pasakys:, JCas? Jo
rinkiminei komisijai, ar jie tvarka, ar PLB konstitucijos gaila? Jei tai būtų Vytautas, Al
sutinka kandidatuoti... Beveik 11-tu straipsniu —• „...Seimo ats girdas ar Kęstutis, tai kitas rei
kasdien „Drauge" skaitome tovu gali būti kiekvienas lietu kalas. O čia tik Jogaila! „Bet ir
apie lėtą laikraščių pristatymą. vis ne jaunesnis kaip 18 me Jogaila juk lietuvis".
Gyvendamas Ramiojo vandeny tų..." PLB Konstitucija dar nu Galima būtų pridėti, kad mar
no pakrantėje, iš asmeniškos pa mato, kad Kraštų Lietuvių šalas Juozas Pilsudskis yra
tirties žinau jei „Draugas" pri Bendruomenių atstovų rinkimo lietuvis, komunistas Antanas
sistato po 5-6 dienų — tai nor tvarką (m.p.) nustato kiekvieno Sniečkus irgi yra lietuvis ir
malu. O „Darbininkas", kadan krašto Lietuvių Bendruomenės daug kitų lietuvių yra prisidėję
gi iš toliau siunčiamas, kartais atskirai,... (žiūr. 6-tą straipsnį). prie Lietuvos naikinimo, tai ar
ir visą savaite užtrunka. Kaip Tačiau Kraštams nesuteikta ir jiems reikia statyti pa
tad suspėti užsiregistruoti rinki teisė uždrausti „kiekvienam minklus?
minėje komisijoje? Juk laiškas lietuviui, ne jaunesniam, kaip Pagalvokime, kur nueisime su

LAIŠKAI

tokiais siūlymais ir įtaigojimais.
Jogaila yra nusipelnęs len
kams, tai jie tegul ir rūpinasi
jam pastatyto paminklo restau
ravimu. Lenkai net neprašo
lietuvių paramos, o mūsiškis jau
siūlosi jiems pagelbėti.
Ar dar per mažai statoma pa
minklų?
Čikagos Marųuette Parke sto
vi didingas paminklas mūsų
didvyriams Dariui ir Girėnui,
1933 m. perskridusiems Atlan
to vandenyną ir žuvusiems prie
Lietuvos slenksčio — Soldino
miške. Šis paminklas, menkai
prižiūrimas, aptrupėję*, nutrin
ti užrašai. Ar ne geriau daugiau
dėmesio skirti savo daržui, bet
nesirūpinti kitų reikalais?
Būkime kritiškesni ir daugiau
dėmesio skirkime sau.
Antanas Juodvalkis
Burbank, IL
AR NEAPSIRIKTA
•4

Girdėjau per radiją, o dabar
dar ir laikraštyje perskaičiau
(„Draugas", Nr. 18, sausio 25
d.), kad pirmasis nepriklauso
mybę atgavusios Lietuvos ir
Amerikos lietuvių bendras kul
tūrinis projektas — Martyno
Mažvydo „Katekizmo" minėji
mas. Kodėl pirmasis? Gal jam
anksčiau pradėta ruoštis, gal
todėl, kad jis Lietuvai svar
besnis?
Juk 1996 metais labai sėkmingai buvo įgyvendintas kom
pozitoriaus- K. Banaičio 100-jų
gimimo matinių paminėjimui
skirtas kultūrinis projektas,
kurio iniciatorius buvo Čikagos
lietuvių operos prezidentas Vy
tautas Kadžius. Čikagos Opera
ir Kauno Muzikinis teatras pa
ruošė kompozitoriaus K. Banai
čio operą „Jūratė ir Kastytis",
kurią jungtinis teatrų vienetas
atliko ir Čikagoje, ir Kaune, ir
Vilniųje.Argi tai ne pirmesnis
Lietuvos ir'Amerikos lietuvių
bendras kultūrinis projektas?

„Aš išmokiau Laurie pagaminti 'tamales', o ji
man parodė, kaip iškepti kugelį.
Tai taip mes draugiškai gyvename pietvakarių
apylinkėse, kur mūsų 'home eąuity' garantuota.»

.

.
"

Tad ir neapsirikta, skirstant
pirmenybės laurus?
Aurelija Dobrovolskienė
Chicago, IL

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. vasario mėn. 7 d.

A.tA.
DR. STASYS JANKAUSKAS

GYVENIMAS, KAIP
„MUILO OPERA"?

Gyveno Westlake, OH.
Mirė 1997 m. vasario 6 d., sulaukės 98 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Giliame liūdesyje liko duktė Vaidilutė ir žentas Dionyzas
Trimakai, anūkės — Rita ir Jim Kolberg, Audra ir John Voila;
anūkas Edmundas ir Debra Trimakai; proanūkai: Alan ir
Mark Trimakai, David ir Steven Kolberg bei kiti giminės
Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionis bus pašarvotas šeštadieni, vasario 8 d. nuo 2 iki
4 v.v. ir nuo 7 iki 9 v.v. Jacobe & Son laidojimo namuose, 936
E. 185 St., Cleveland, OH.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, vasario 10 d. Šv. Antano
bažnyčioje, Cicero, IL bus aukojamos gedulingos šv. Mišios
10 vai. ryto už velionio sielą. Po Mišių a.a. Stasys bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukra, žentas, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Jacobe & Son. Tel. 216-631-7770.

Jei „moteriškų" leidinių ne
skaitančios „metų moters",
finansų ekspertės Margaritos
Starkevičiūtės, apdovanotos
„dailininko juvelyro Vytauto
Matulionio nukalta" paauksuo
ta sage („Draugas", 1997.01.06,
psl. 3), nuomone, gyvenimas
Lietuvoje „netrukus" bus
panašus į gyvenimą vaizduoja
mą televizijos „muilo operose"
ar aprašomą „meilės romanuo
se", su kuriais, atrodo, ir pati
ekspertė yra gerai susipažinus
(„mes skaitome"), tai jos gy
venimo tikrovės supratimas yra
labai keistas. Argi ji tikrai lin
ki Lietuvos žmonėmstokiospa
viršutiniškos buities, kuri leng
vai įtaigojamiems yra brukte
brukama televizijoj ar „meilės
romanų" puslapiuose? Juk tai
tik režisierių ar rašytojų lakios
(ir dažnai labai iškreiptos) vaiz
duotės padarinys nieko bendra
neturįs su tikrove. Nejaugi ir ši
„metų moteris" yra tarp tų
lengvai įtaigojamųjų?

A.tA.
Inž. EUGENIJUI LIKANDERIUI
ir
A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI
mirus, minint jo dvejų savaičių, o jos dvejų metų mir
ties sukaktis, reiškiame seserišką-brolišką, gilią
užuojautą jų dukroms RITAI ir KRISTINAI, sūnui
ANDRIUI su šeima, broliui JURGIUI ir jo žmonai
JEANNE. Drauge liūdime.

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, Ohio
TARYBINĖ DVASIA
IR PRAKTIKA
Perskaičius „Drauge" prez.
Brazausko šventinius sveiki
nimus, pirmas įspūdis buvo
džiugus, — Lietuvos prez. nepa
miršo užjūrio lietuvių ir svei
kina juos švenčių proga. Deja,
paskaičius linkėjimų ir pasie
kimų — pasiteisinimų eilę, pa
sidarė liūdnoka.
Prez. ragina „...kad nei vienas
centas nenueitų perniek... kad
kraštas apsivalytų nuo nusikal
tėlių siautėjimo, korupcijos įsta
tymų nesilaikymo...". Prez. dos
niai paberia ir kitus iškilmin
gus, daug žadančius žodžius bei
savęs pateisinimus.
Kad geriau suprastume šių
gražių žodžių reikšmę, valandė
lei sustokime ir prisiminkime
kai kuriuos Brazausko ir LDDP
atliktus darbelius.
Nepaslaptis, kad Lietuvoj iš
augo mafija ir valdininkų suk
čiavimas. Nei vienas stribas,
deportacijų ir genocido vykdyto
jas ar organizatorius nebuvo nu
teistas. Po pravestos teismų „re
formos" teismų sistema ir teisė
sauga visiškai suparaližuota.
žemės ūkis sužlugdytas: kraštas
nuskurdintas, sėbrams išvogus

Michael ir Yolanda Lass

A.tA.
Dr. JONUI REINIUI
mirus, jo žmoną BERNADETĄ, sūnų dr. JONĄ,
dukras VITĄ ir GRASILDĄ su šeima nuoširdžiai
užjaučia
Dr. Arnoldas ir Gertrūda

Grūiniai

pinigus iš bankų — bankai kur žodžiai neturi reikšmės, o
bankrutavo.
yra tik įrankiai ir priemonė
Nereikia didelės vaizduotės, mulkinti bei apgaudinėti žmo
kad suvoktum, jog tarp prezi nes.
dento žodžių ir jo darbų yra gili Nejaugi prz. Brazauskas būtų
praraja. Yra dar liūdniau, kai nieko nepamiršęs ir nieko nepa
pamąstai, jog tai yra sena, sovie simokęs?
tinė praktika, kada iškilmingų
J. Tamkutonis
švenčių proga buvo žadamas
Chicago, IL
darbininkų rojus, o tų vadovų
darbeliai, kai patekdavo i die • lS38m.vaaariol9d.Kau
nos šviesą, keldavo šiurpą. Bra ne mirė Adomas Jakstas-Alekzausko žodžiai ir darbai patvir sandras Dambrauskas. Jis buvo
tina, kad prezidentūroj yra dar visuomenės veikėjas, filosofas,
tvirtai įsitvirtinusi ir viešpa literatūros kritikas, poetas. Gi
tauja sovietinės nomenklatūros mė 1860 m. rugsėjo 18 d. Kėdai
dvasia ir jos veiklos metodai, nių apskrityje.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

fc^j midlcind Padarai
•^^^^^

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Štai—pietvakarių Čikagos apylinkės: čia ispanės daliapylinkėse ir ragaukite skanų, įvairių tautybių maistą
„Home Equiry" programa galite naudotis jei gyve
naši maisto receptais su lietuvėmis, čia gražiai sugyve
nate: Chicago Lavvn/Marquette Manor, Gage Park,
na kaimynai, čia vaikai užauga respektuodami viens
VVest l,awn, Clearing, Brighton Park, Archer Heights,
kito tautinius skirtumus, čia jaukūs restoranai gamina
Garheld Ridge, McKinley Park, New City, VVest Elsįvairių tautybių maistą.
don, VVest Lawn, ir kai kuriose Ashbum ir
Pietvakarjų Čikagos žmonėms patinka čia
Scottsdale dalyse.
gyventi, nes jie tiki nuosavybės verte.
„The Southwest Home Equity Assurance'j
programa garantuoja jūsų namo verte,
100%, jei čia gyvenate jau 5 metus
Tai pietvakarių apylinkės,
Už vienkartini $125 nario mokestį
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
kur garantuojama
būsite ramus, nes padarėte saugi,
SoūTHWIST HOM |QUnT ASSUlAlcE
„home eąuitfl
investavimą. Gyvenkite pietvakarių
Sif* Op TMtey Šf Cafltaf m VUitfmę Omr Offkt:
3424 Wttt63t4Stntt, Cfcfesss. B. 60629 773.434.8220 Fmc 773.434.6173
3mn*tkt63ri8tmtM*ėMP+9ėtirM*m*trU.
MamrCard And Vfcs

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254^470

8929 S HARLEM AVE
(708) 596-9400

ISEE

£r
LEN0ER

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. vasario mėn. 7 d.

NAUJI, J)RAUGO" SKAITYTOJAI

Lena Beleckis, Ravena, NY.
Albertas Kiela, Crestwood, IL.
IL.
Danutė Lukošienė, Kearny,
K. Čerkeliūnas, Queens
Per „internefgavome Gavėnios s u s i k a u p i m a s
NJ.
džiuginanti laišką iš Juozo Ateitininkų namuose jau čia Village, NY.
Jonas Mitrius, Kaunas, užprn.
Petras Steponavičius, Chica
L u k š o s gimnazijos 3A klasės pat. Jis vyks šeštadienį, vasa
Juozas
Mitrius, Bloomfield
mokinių—Tito, Mindaugo, Jo rio 15 d. Registracija prasidės go, IL.
Hills,
MI.
Genovaitė Grigaliūnienė,
no, Sauliaus, Žilvino, Rasmos, 8:30 vai. ryte, susikaupimo
Antanas Karvelis, Kaunas,
Chicago,
IL.
Vaidos, Godos ir Sigitos— programos pradžia—9 vai. r.
užprn.
Valerįja Žadeikienė, Oak
Jurgita Sedienė, Oak Lavvn,
laišką, kuriame jie rašo: „Mes Susikaupimui vadovaus sve
Lawn,
IL.
norime padėkoti už Jūsų čias kun. Edis Putrimas. IL.
Šiaulių
apskrities P. Višinskio
A. Cilelis, Chicago, IL.
leidžiamą laikrašti. Su dideliu Kviečiami dalyvauti ateitinin
viešoji
biblioteka,
Šiauliai,
August Sližauskas, Chicago,
malonumu mes nagrinėjame kai ir neateitininkai, ypač jau
užprn.
Omaha
Lithuanian
„Draugo" straipsnius per isto nesnės šeimos. Registruotis IL.
Women's Club.
Algirdas Skudzinskas, Baltirijos pamokas su istorijos reikia pas Ireną Polikaitienę,
Jūratė Jankauskaitė, Kau
more, MD.
mokytoju, mūsų gimnazijos di tel. 630-257-2022.
nas,
užprn. J. Sakai, Gulfport,
Leonas Putrius, Brandon, FL.
rektoriumi Vidmantu Vitkaus
FL.
Rasa Tijūnėlytė McCarty,
Jau n e pirmi metai, kai
ku. Didelis ačiū Jums už Jūsų
Vincent Jonikas, Hot Springs,
Woodridge,
DL., užprenumeravo
Standard
Federal
bankas
ski
darbą".
Panašių
laiškučių
AR.
Indrė
Tijūnėlienė.
esame ne kartą gavę ir iš kitų ria ypatingą dėmesį Lietuvos
E. Valia, Tiburon, CA, užprn.
Stasys Čipkus, Vilnius, užprn.
šventei.
skaitytojų grupių. Kaip būtų nepriklausomybės
E.
Daugirdienė, Chicago, IL.
Stanley Čipkus, Willoughby,
gražu, jeigu atsirastų daugiau Šiemet banke, esančiame prie
Ugnė
Skripkus, Chicago, IL,
geradarių ir užprenumeruotų Archer ir Austin gatvių, skel OH.
užprn.
E.
Daugirdienė, Chicago, Dalis Lietuvių fondo meno globos komisijos narių su lietuviais dailininkais, peržiūrėjus dail. Prano Domsaicio
Joseph Dubauskas, Worth, IL.
„Draugą" įvairioms bibliote biama, kad Vasario 16-tosios
TL.
kūrinius Lietuvių dailės muziejuje Lemonte s m. sausio 23 d. Iš kairės: dr. Gediminas Balukas (pirm.), Magdalena
Aldona Gonzales, Flushing,
koms, kurių vedėjų laiškus da proga visi banko klientai,
Stankūnienė, Jurgis Daugvila, Dalia Slėniem- ir dr Antanas Razma.
V.
A.
Valaitis,
San
Rafael,
NY.
bar spausdiname dienraščio atėję vasario 15 d. įprastomis
CA.
Jonas Papartis, Joliet, IL,
laiškų skyriuje, o taip pat darbo valandomis, bus vaiši
Laima ir Algis Plioplys,
L. ir A. Kubilius, Palos užprn. Indrė Tijūnėlienė, Buf gausų naujų skaitytojų būrį į
užprn.
V. ir R. Paparčiai, La
mokslo institucijoms—ne vien nami lietuviškais lašiniuočiais
„Draugo" dienraščio šeimą ir
falo Grove, D.
Chicago,
IL,
užprn.
Vincė
Heights,
IL.
Grange, IL.
universitetams ir kolegijoms, ir kava.
tikimės
juos savo tarpe turėti
Vincas Tulevičius, Kaunas.
R. Pilvelis, West Harford, CT.
Marija Kairienė, Los Angeles, Plioplys, Chicago, IL.
bet ir gimnazijoms, amatų mo
daug
metų.
Verta pažymėti, kad
Vytautas Ramonis, Lockport,
Violeta ir Alg. Rutkauskas,
Augustinas Idzelis, Euclid,
CA.
kykloms.
labai
didelis
naujųjų skaitytojų
IL.
OH, užprn. Salomėja Idzelis,
Algis Kirka, Cicero, IL, užprn. Gurnee, IL.
Čikagos miesto savivalprocentas
užsiprenumeravo
Eugenija
Avižius,
South
Laima
Boese,
Orland
Park,
Cleveland, OH.
dybė
kiekvieną
mėnesį Mrs. Karaliūnas, Cicero, IL.
S a k o m a , kad baleto pamo
IL.
Vaiva Vygantas, Elgewood, hampton, NJ, užprn. Birutė „Draugą", pasinaudodami spe
Genė
Slivinskienė,
Kupiškis,
išleidžia biuletenį, pavadintą
cialiu papiginimu — už 65 dol.
kos yra puiki priemonė ugdyti
užprn.
Austė Vygantienė, Win- Preikštas, MD.
Nijolė
Vaičiuvienė,
Blue
„Under the Picasso" apie užprn. Filomena Černius,
metams. Papiginimas buvo įma
vaiko laikyseną, lankstumą,
Antanas
Šliogeris,
Marlbonetka,
IL.
Island,
IL.
renginius,
vyk- Chicago, IL.
įvairius
nomas su JAV LB Kultūros
muzikalumą ir pasitikėjimą
rough,
CT.
Gytis
Vygantas,
Brighton,
Antanina
Noreika,
Chicago,
Rima Stropus, Chicago, IL,
miesto
centre,
stančius
tarybos parama, g a u t a iš
savimi.
Balzeko
Lietuvių
Arūnas
T.
Banionis,
Enid,
MA,
užprn.
Austė
Vygantienė,
IL.
dažniausiai Daley Plazoje. užprn. Aldona Stropus, Lemont,
Lietuvių fondo. Esame jiems
kultūros muziejaus Vaikų sky
OK.
Daiva Kimtyte, Chicago, IL. Winnetka, IL.
Š.m. vasario mėnuo yra pas IL.
rius rengia aštuonių savaičių
Su džiaugsmu įjungiame šį nuoširdžiai dėkingi.
V. Aleksa, Chicago, IL, užprn.
Česlovas Valaiša, Countrykirtas Afrikos kilmės ameri
Milda Bendinskaitė, Westbaleto pamokas mergaitėms,
R. Sidrys, MD, Streator, IL.
side, IL.
kiečių istorijos mėnesiu, tad chester, IL.
pradedant nuo trejų metų
Dr.
L.
Kudzma,
Annandale,
Eugenija Rackus, Chicago, IL.
kiekvieną dieną bus renginiai,
J. Gurskas, San Diego, CA.
amžiaus. Pamokoms vadovaus
N
J.
Dana Penčylaitė, Chicago, IL,
susieti su šia tema. Tačiau
Sr. M. Salvatore, Chicago, IL,
balerina iš Lietuvos. Eglė
Lithuanian ChUdren's Health užprn. Rita ir Rimantas Penčytarp kitų renginių įrikiuotas užprn. S. Dauliene. Chicago, IL.
KUknaitė. Pamokos vyks šeš
vienas, skirtas lietuviams Linas Palubinskas, Chicago, Fund, c/o Julius Butkus, lai Palos Heights, IL.
tadieniais, tarp 2 ir 2:45 vai.
Chicago, IL.
Antanas Vaznelis, Kaunas,
tai vasario 18 d., antradienį, IL.
p.p.,
muziejaus
„Gintaro"
užprn.
Jonas Vaznelis, Beverly
Jonas
Stirbys,
Union
Pier,
MI,
Balzeko Lietuvių kultūros mu
Mary Dargis, Oak Lawn, IL.
salėje. Pirmoji pamoka bus
Shores,
IN.
užprn.
Juzefą
Stirbys,
New
ziejaus pastangomis paruošta,
Valeria Buiniene, Blue Bell,
vasario 22 d., o paskutinė—
Lenox,
IL.
Vytautas
Janonis, Druski
muzikinė programa, skelbiant PA.
balandžio 19 d. Registruotis
ninkai,
užprn.
Vladas Šoliūnas,
Jonas
Valkumas,
Naperville,
„Lithuanian Freedom Day".
G. Petkevičiūtės-Bitės viešo
tel. 773-582-6500.
Willow
Springs,
IL.
IL,
užprn.
L
Krapauskas,
CrysPrograma bus atlikta vidur sios bibliotekos skaitykla, Pane
Biržų Viešoji b i b l i o t e k a ,
dienį, kaip ir kitų renginių vėžys, užprn. L.A.R.C. Women's tal Lake, TL.
Petras Blekys, Chicago, IL.
Biržai, užprn. Ona Budiejus,
Visuotinis Jaunimo centro programos.Jeigu
kas
turi Alliance, Brookfield, WI.
Vitas
T.
Ripskis,
Oak
Lavvn,
Palos Heights, IL.
narių susirinkimas įvyks progą tą dieną būti vidurmiesRegina Rutkauskienė, Utena,
IL.
Ramanausko-Vanago viduri
vasario 9 d., 11 vai. r., Čiur tyje, būtinai stabtelėkite pa užprn. Bronius Juodelis.
Arūnas ir Laima Buntinai, nė mokykla, Alytus, užprn. dr.
lionio galerijos patalpose. Re sigėrėti lietuvių pastangomis.
Albinas Laucius, New BufArnold Grushnys, Wichita, KS.
Willow Springs, JL.
gistracija 10:30 vai. r. Visi kvie Biuletenyje nepažymėta, kas falo, MI.
čiami dalyvauti.
Stasys
Poškus,
Rochester,
NY,
Jonas Gedvilą, Klaipėda,
programą atliks.
Aleksas Zotovas, St. Peter
užprn.
Regina
Donaldson,
Des
užprn.
Rimas Gurauskas,
Beach, FL.
C e p e l i n ų pietūs rengia
Moines,
IA.
Lockport,
II.
Jūrų skautininkes Taiyda Chiapetta ir Virginija Rimeikiene daro verbas
Regina Grikis, Forth Worth,
„Draugo" administracijos
mi šį sekmadienį, vasario 9 d.,
Irene
Vederas,
Timberlake,
Rasa
Jurgaitienė,
Verbūna, Čikagos skautų ir skaučių Kaziuko mugei. š.m. kovo 2 d. vyksiančiai Jaunimo
TX.
tarnautojos
primena,
kad
ne
12 vai.. Pasaulio lietuvių cen
užprn. A. Bubulienė, Lemont, centre. Čikagoje.
Alfonsas Baltušis, St. Charles, OH.
tre, Lemonte. Rengia ir visus visi skaitytojai, sveikinę savo
Ksaveras
Ratavičius,
Otper
„Draugą" IL.
n..
kviečia pasivaišinti PLC val artimuosius
Beata Dobbin, Sarasota, FL. terville, Canada, užprn. E.
J. Kairiūnas, Calgary, AB,
dyba. Pelnas skiriamas Pasau Kalėdų švenčių proga, dar apsi
G. Giedraitytė, Chicago, IL. Kucinas, Downers Grove, IL.
Canada.
lio lietuvių jaunimo kongresui, mokėjo savo sąskaitą. Nesi
Edward J. Sakalauskas,
Vytenis Kunca, Woodridge,
Lucille Cunningham, Orland
kuris vyks šią vasarą. Regis ruošiama neatsilyginusių pa
Ellicott City, MD.
vardes
skelbti
dienraštyje, IL.
Park, EL.
tracija jau vyksta. Užsire
x A.a. Magalenos ir Leono
tačiau būtų gera, kad šį reikalą
Rita Kazlauskas, Chicago, IL,
x TRANSPAK
praneša:
Severinas J. Dubinskas, Chi
Giedrius Subačius, Chicago,
gistravusiems iki vasario 16 d.,
Lendraičių
ir a.a. dr. F. Zubino
skolininkai
malonėtų
kuo cago, IL.
užprn. K. Kazlauskas, Gurnee, IL.
,.Žymus šiaurinės Lietuvos
kaina papiginta, todėl ne
greičiau sutvarkyti.
atminimui Irena Ulpienė paau
IL.
miestas
—
Biržai,
15-me
amžiuje
Vytautas Ažušilis, Vilnius.
Zita Dapkus, South Pasadena,
delskite. Informacijas teikia
kojo $150 Lithuanian Mercy
Lucia
Tvirb.utas,
South
L. ir K. Dukavičius, Chicago, Biržų medinė pilaitė jau gynė
FL.
Nida Bichnevičiūtė, tel. 630Marija Titienė, Cleveland.
Lift. Nuoširdžiai dėkojame už
Lietuvą
nuo
žiaurių
Livonijos
Boston,
MA.
IL, užprn. J. Biskis, Placitas,
Dr. Gražina Slavėnas, Buffa
852-0460.
OH, atsilygindama už dien
auką.
ordino
puolimų.
įsigalėjus
Rad
Kęstutis
Miškinis,
Rochester,
NM.
lo, NY. *
raščio „Draugo" prenumera
(sk)
vilams
16-me
amžiuje,
Biržai
NY.
Magdalena Snarskis, Chicago,
V. Jonauskas, Canyon Lake,
x Amerikos Lietuvių ra
„Saulutės". Lietuvos vaiku tą, pridėjo 115 dol. auką. Jai TX.
„Apžvalga", red. A. V. Škiu- IL, užprn. M. Barskevičius, Oak tapo jų nuosavybe. Jie Biržuose
įsteigė tvirtovę, kurios vidury dijas, vad. Anatolijus Siutas —
globos būrelio susirinkimas bus tariame nuoširdžiausią ačiū!
Lawn, IL.
Alicia Mikučauskas, Lemont, daitė, Vilnius.
ketvirtadienį, vasario 13 d., 7:30
Antanina
Balčiūnaitė,
Biržai,
B. A. Urbanovich, St. Peter pastatydino mūrinę pilį. Į ją kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per
Nepamirškite užsigavėti IL, užprn. PI. Miliauskas, Le
vai. vakare, Pasaulio lietuvių
perkėlė savo rezidenciją ir įkūrė WCEV 14.50 AM. Tel. 312užprn.
Aldona
Griškienė,
Chica
Beach,
FL.
centre Lemonte, didžiosios salės antradienį, vasario 11 d., tarp 5 mont, IL.
Alfonsas Urbelis, St. Peters- Biržų kunigaikštystę'? Pinigai, 847-4903, adresas: 4459 S. FranBirutė Prišmantienė, Omaha, go, IL.
dešinėje pusėje. Kviečiami visi, ir 8 vai. vakare. Skanius
siuntiniai ir komercinės siun cisco, Chicago, IL 60632.
Jadvyga Mikalauskas, Chica burg, FL.
norintys padėti vargingai gyve Užgavėnių blynus keps Pasau NE.
tos
į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
(sk)
George S. Daugirdas, Chicago,
Donna M. Kronis, Elizabeth, go, IL.
nantiems vaikams Lietuvoje. lio lietuvių centro renginių
TRANSPAK,
4546 W. 6 3 St.,
Raminta Lapšys, Wheeling, IL.
NJ.
x Andrius ir ponia Mik
Visuomet laukiami nauji žmo komiteto šeimininkės ir visus
Benas Žemaitis, Berwyn, IL. Chicago, IL 60629, tel. 773- niai, iš Dayton OH, atsiuntė
A. Balys, Dearborn Heights, IL, užprn. Bruno Baukys, St.
nės, geros idėjos, našūs darbai. maloniai kviečia atsilankyti,
Pete Beach, FL.
A. Gaidamavičius, Chicago, 838-1050.
$ 3 0 0 — pratęsdami savo
Jeigu reikia daugiau informa prisivalgyti, pabendrauti ir MI.
(sk) globojamų našlaičių globą ki
M.
Braškienė,
rVorcester,
MA.
IL.
Viktoras Kizlaitis, Oak Lawn,
cijų apie „Saulute", skambin pasisvečiuoti. Svečius links
Alma Fetting, Morengo, IL,
Raimondas Lazdauskas, Chi
kite pirmininkei Indrei Tijū- mins ir Stasės Jagminienės IL.
tiems metams. Sekantys Lietu
užprn.
M. Liubartas, Chicago, cago, IL.
x
William
U
na
kis,
Morton,
nelienei. tel. 847-537-7949
vos našlaičių globėjai atsiuntė
Algis
Stonys,
Tampa,
Fl.
muzika.
IL
Alfredas Gibavičius, Chicago, IL, vienas iš dosniausių vaikų po $150 pratęsdami globą ki
Rita Čiurlionis, Berwyn, IL, IL.
— našlaičių rėmėjų, atsiuntė tiems metams: dr. V. Dubin
užprn. P. Beinarauskai, Chica
Sigitas Mondeika, Berwyn, $100 Lietuvos našlaičiams ir s k a s , Chicago IL, J u o z a s
go, IL.
$100 ,Xietuvos Vaikų vilčiai" - K a z l a u s k a s , Chicago IL,
n..
E. Armoška-Dukas, Vilnius,
Cecilija
M a k s v i t a i t i e n ė , Lietuvos invalidamas vaikams. Domas ir Rasa Lapkai, Hinsužprn. R. ir A. Vaitys, Highland
Dėkojame už auką! „Lietuvos dale, IL, A l g ė ir A g n ė s
Rochelle, IL.
Park, IL.
Našlaičių
globos" komitetas, V a i t o n e s , Gloucester, MA,
Antanas Badauskas, Chicago,
Tomas Kubilius, Palo Alto, IL.
2711 W. 71 St., Chicago, IL, Marius ir Katryna Sodoniai,
CA, užprn. K. Kubilienė, WilJuno Beach FL, J u o z a s
A. Gudžiūnas, Ottawa, Ont. 60629.
lowbrook, IL.
Peckaitis, Chipley FL, J. V.
(sk)
Canada.
Teresė Beržinskas, Euclid,
« Pleirys, Chicago IL. Visiems
S. Haehnel, La Valle, WI.
OH, užprn. Salomėja Idzelis,
x Akcijų, bonų bei kitų ver rėmėjams Lietuvos našlaičių
Raimondas Vertelka, CharlotCleveland, OH.
tybių pirkime ir pardavime vardu dėkojame už paramą!
te, NC.
Evaldas Radzevičius, Grand
Aurelija
M i l a l a u s k a i t ė , jums nuoširdžiai patars ir patar „Lietuvos Našlaičių globos"
Rapids, MI, užprn. Lith. Ameri Mayersdale, PA.
naus, duovlami komiso nuolai komitetas.
can Community of Grand
Nida Tijūnėlytė, Downers dą, Albinas Kurkulis. tel.
(sk)
Rapids, MI.
Grove, IL, užprn. Indrė Tijū 312-360-5530 arba jo sūnūs ir
Rimutė Morkūnienė, Addison, nėlienė, Buffalo Grove, II.
AR A s ROOFINr,
partneriai: Andrius Kurkulis.
IL.
Filomena ir Gediminas Bal tel. 312-360-5531 ir Paulius
A i - v r l . l S K,<-l !
Apolonija Memenąs, Chicago, čiūnas, Burbank, IL.
Kurkulis, 312-360-5627, dirba
'TV
11 •.<> :l ' . U '
IL, užprn. Milda Memenąs,
Ginta Valevičienė, Vilnius.
su Oppenheimer & Co., Inc.
Riveraide, IL.
Joseph Tranauskas, River Chicagoje Iš kitur skambinkite
r
(' ikago* litumistmes mokyklos mokiniai Kalėdų eglutes programoje pernai gruodžio mėn. Eglute vyko Jaunimo
Vitalius Atkočiūnas, Greens- aide, IL.
veltui:
tel.
1-80O421-2103
centro didžiojoje salėje
.V
l "
įski
burg, PA.
Aras Tijūnėlis, Northville, MI,
Nuotr Vlado Žukaunko
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