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Minimaliam banko veikimui 
atstatyti reikia bent 

180 milijonų litų

Seimo narys Lietuvos Banką 
pavadino ,,vienos partijos 

tarnaite”
Vilnius, gruodžio 21 d. 

(AGEP) — Lietuvos Banko val
dyba gruodžio 20 d. laikinai su
stabdė Lietuvos Akcinio Inova
cinio Banko veiklą. Pasak Lie
tuvos Banko valdybos pirminin
ko Kazimiero Ratkevičiaus, 
toks sprendimas priimtas Lietu
vos Banko valdybos posėdyje, 
atsižvelgus į Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko (LAIB) finan
sinę būklę ir šio banko veikloje 
nustatytus įstatymų ir teisės 
aktų pažeidimus.

LAIB krizę K. Ratkevičius 
įvertino kaip visos bankinin
kystės krizę: šiuo metu komerci
niai bankai likutinių lėšų netu
ri; jų yra net 70 milijonų litų 
mažiau, negu privalomųjų at
sargų. Dėl to, K. Ratkevičiaus 
nuomone, galima kaltinti ir 
prastą vadovavimą bankams, 
ypač teikiant paskolas. Pavyz
džiui, net 25% visų LAIB duotų 
paskolų yra nuostolingos. 1995 
m. šis bankas dirbo nuostolin
gai, todėl banko neigiamas 
kapitalas siekia 111 milijonų 
litų. Kauno filialas, pavyzdžiui, 
išdavė net 75% blogų paskolų ir 
dabar 110 milijonų litų vertės 
paskolų tapo probleminėmis.

Lietuvos Banko vadovas taip 
pat teigė, kad norint LAIB 
įvesti bent į minimalias vėžes, 
reikia į jo kapitalą papildomai 
investuoti apie 180 milijonų 
litų.

Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko prezidentas A. Balkevi
čius sakė, kad blogas paskolų 
portfelis iš esmės susiformavo 
prieš dvejus metus. Tada dar ne
atrodė, kad skolintojai gali bū
ti tokie nepatikimi. Šio banko 
prezidento pavaduotojas Romas 
Ramanauskas mano, jog dėl 
banko žlugimo kaltas Lietuvos 
Bankas. LAIB atstovas neslėpė, 
kad bankas šiais metais dirbo 
nuostolingai ir kad jis turi daug 
abejotinų paskolų. Norint page
rinti banko finansinę padėtį ir 
buvo bandoma įkurti Jungtinį 
Banką.

R. Ramanauskas pranešė, jog 
bankas jau prieš tai derėjosi su 
vyriausybe, nes įsitikino, jog 
energetikai tikrai laiku negrą
žins šiam bankui 50 milijonų 
litų paskolų. Anot bankininko, 
vyriausybė žadėjo paskolinti 
energetikams iš lėšų, gautų 
išplatinus vyriausybės investi
cinius lakštus užsienyje, taip 
pat būta pažadų suteikti pasko
lų po to, kai Seimas priims nu
tarimą, leidžiantį vyriausybei 
teikti garantijas iki 300 ml. litų 
tarpbankinėms paskoloms.

Gruodžio 20 d. buvo sulaikyti 
dviejų didžiausių komercinių 
Lietuvos bankų — Akcinio Ino
vacinio ir Litimpeks — vadovai 
Gintautas Preidys ir Artūras

Karaliaučiuje 
susibūrė lietuvių 
kalbos mokytojai

Vilnius, gruodžio 21 d. (Elta) 
— Karaliaučiaus srityje užre
gistruota Lietuvių Kalbos Mo
kytojų Asociacija. Steigiama
jame susirinkime pirmininku 
išrinktas Kaliningrado 4-osios 
vidurinės mokyklos mokytojas 
Juozas Miliūnas.

Šiuo metu Karaliaučiaus sri
tyje lietuviškus vaikų darželius, 
lietuvių kalbos pamokas ir sek
madienines mokyklas lanko 31 
darželinukas ir 287 moksleiviai. 
Juos moko 29 pedagogai.

Balkevičius, įtariami iššvaistę 
271 milijoną litų Lietuvos 
Akciniame Inovaciniame Banke 
ir 150 milijonų litų Litimpeks 
banke. Vykdomos kratos bankų 
pareigūnų nšmuose. „Nuo pra
ėjusios nakties taikomos prie
monės, kurių tikslas — užbėgti 
įvykiams už akių, pirmiausia — 
neutralizuoti tą turtą, kuris 
neteisėtai sukauptas išduodant 
kreditus”, ketvirtadienį Seimo 
posėdyje sakė Vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitekūnas.

Gruodžio 21d. įvykusiame ne
eiliniame Litimpeks banko ta
rybos posėdyje, pritarta banko 
valdybos sprendimui peržiūrėti 
banko filialų struktūrą, pa
naikinti neefektyvius banko pa
dalinius ir sumažinti personalo 
skaičių.

Tarybos nariai taip pat nutarė 
sustabdyti Litimpeks banko ir 
LAIB jungimąsi. Litimpeks 
banko vadovybė teigia, kad 
vykdys visus įsipareigojimus 
klientams.

Bendrovės „Būtingės nafta” 
terminalo statybos darbai 
nesustojo dėl krizės Lietuvos 
Akciniame Inovaciniame Ban
ke, tačiau statybininkams liko 
nesumokėta pusė avanso, o sau
sio pradžioje gali būti nesumo
kėta už gruodį atliktus darbus. 
„Būtingės naftos” sąskaitoje 
šiame banke liko užšaldyta 
820,000 litų ir 690 dolerių.

Mažeikių Nafta dėl Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko kri
zės po kelių dienų gali būti 
sustabdyta. Ignalinos Atominė
je Elektrinėje gruodžio pabaigo
je gali tekti mažiausiai per pusę 
sumažinti atominės jėgainės 
pajėgumą, jei laiku negaus 
papildomo kuro. Atsiskaitymus 
su Rusija už atominį kurą elekt
rinė tvarkė per Lietuvos Akci
nį Inovacinį Banką, kurio veik
la sustabdyta. Jėgainės direk
toriaus žiniomis, Rusija nesu
spėjo gauti pinigų už kurą, kurį 
šiomis dienomis turėjo atsiųsti 
į Lietuvą.

Be minėtų įmonių LAIB sąs
kaitas turi „Lietuvos energija”, 
„Alytaus tekstilė”, „Snaigė” ir 
kitos didžiosios įmonės.

Lietuvos Akcinis Inovacinis 
Bankas yra didžiausias šalies 
privatus komercinis bankas. Jis 
turi 16 proc. visų gyventojų 
indėlių ir 13 proc. visų bankų 
aktyvų, t.y. gyventojų san
taupos jame siekia apie 300
milijonų litų, o aktyviai — 900 
milijonus litų. Jo akcinis kapi
talas dabar yra didžiausias ir 
siekia virš 42 milijonų litų. Iki 
Naųjųjų metų jį planuota pa
didinti iki 82 milijonų litų. Jo 
aktyvai lapkričio 1 d. buvo 952 
milijonai litų, bankas turi 60 at
stovybių įvairiuose Lietuvos 
miestuose, jame dirba apie 
1,100 žmonių.

Kituose 12-je bankrutavusių 
ar patyrusių finansinių sunku
mų bankuose gyventojų indėliai 
siekė apie 50-60 milijonų litų.

Gruodžio 20 d. Lietuvos vy
riausybė išplatino pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad banką 
prie rizikos slenksčio atvedė 
neatsakinga banko vadovybės 
veikla, kai nemaža dalis kreditų 
buvo suteikiama mažesnėmis 
palūkanomis, negu pats bankas 
mokėjo išduodant kreditus. Vy
riausybė priėmė šį Lietuvos 
Banko radikalų sprendimą, nes 
tik tokiu būdu gali būti išsaugo
tos esamos banko ir indėlinin
kų lėšos, rašoma pareiškime.

Gruodžio 5 d. prez. Algirdas Brazauskas susitiko su „Lietuvos ryto” dienraščio vadovais: 
vyriausiuoju redaktorium G. Vainausku, jo pirmuoju pavaduotoju A. Budriu ir bendrovės .Lietuvos 
rytas” valdybos pirmininku V. Strimaičiu. Ir prezidentas, ir laikraščio atstovai išreiškė 
nepasitenkinimą, kai spauda kritikuoja valdžią, neįvardindama konkrečių atvejų ir asmenų, ar 
kai vyriausybės nariai kritikuoja spaudą, neįvardindami konkrečių laikraščių ir atvejų. „Lietuvos 
ryto” vadovai perdavė prezidentui Laisvojo Žodžio Fondo siūlymą panaikinti Spaudos kontrolės 
valdybą kaip antidemokratinę atgyveną, apsunkinančią laisvos spaudos darbą. Ši valdyba skiria 

didžiules baudas spaudai už spausdinimą jos sprendimu netinkamos reklamos. Gruodžio 20 d. 
Seimas priėmė tabako reklamų draudimo įstatymą, kurį rėmė krikščionys demokratai, bet kuriam 
priešinosi konservatoriai, nes jį laiko nukreiptu prieš spaudą.

Nuotr. R. Neverbicko („Respublika”)

Lietuva gavo pinigus 
už parduotus vertybinius 

popierius
Vilnius, gruodžio 21 d. 

(AGEP) — Trečiadienio vakarą 
į Lietuvos sąskaitą Niujorke bu
vo sumokėti visi 60 milijonai do
lerių, gauti, pardavus vyriausy
bės vertybinius popierius užsie-

nyj6' . ’
Gruodžio 21 d. į litus iškeisti 

pinigai jau buvo finansų minis
terijos biudžeto sąskaitoję, ir jau 
skiriami 1995 m. biudžete nu
matytoms išlaidoms finansuo
ti, pranešė BNS korespondentui 
finansų ministerijos sekretorius 
Algimantas Križinauskas. Pa
sak jo, pinigai skiriami savi
valdybėms, švietimui, sveikatos 
apsaugai, kariuomenei ir ki
toms būtinoms išlaidoms.

Pirmąją 60 milijonų dolerių 
vyriausybės vertybinių popierių

Vagnorius įtaria, kad bankų 
krizė tik priedanga

Vilnius, gruodžio 21 d. 
(Elta) — „Kažin, ar Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko toks 
staigus sunaikinimas yra atsi
tiktinis”, gruodžio 21d. spaudos 
konferencijoje reiškė abejonę 
Gediminas Vagnorius. „Manau, 
kad tai padaryta sąmoningai, 
t.y., norint nukreipti dėmesį 
nuo daug sudėtingesnių valsty
binių komercinių bankų proble
mų ir Seime priimto vyriausy
bės pasiūlymo akcijų pavidalu 
padidinti valstybės dalį Žemės 
Ūkio Banke”, teigė G. Vagno
rius, Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) valdybos pir
mininkas.

Jo nuomone, ir jėgos demonst
ravimas — Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko apsuptis visą 
naktį — yra ne kas kita kaip no-

„Mes tikimės, kad per du tris 
mėnesius krizė bus įveikta, ir 
piliečiai bus informuoti apie 
savo indėlius”, sakoma vyriau
sybės pareiškime.

Premjeras Adolfas Šleževičius 
tvirtina, kad vyriausybės ir Lie
tuvos Banko veiksmams, per
tvarkant šalies bankinę sistemą 
visiškai pritaria Tarptautinis 
Valiutos Fondas ir Pasaulio 
Bankas.

(arba bonų) emisiją užsienyje 
Lietuva pardavė gruodžio 1 die
ną. Jie parduoti, tarpininkau
jant Japonijos investicijų ban
kui „Nomura International 
plc.”. Išpirkti 60 milijonų dole
rių vertės investicinius lakštus 
Lietuva įsipareigųjo po dvejų 
metų.

Gruodžio 21 d. vykusioje Lie
tuvos investicinių lakštų var
žytinėse vidutinės už juos reika
laujamos metinės palūkanos pa
didėjo iki 23.05%.)Gruodžio 11 

. d. panašūs lakštai buvo par
duoti už 19.54% vidutines palū
kanas. Lietuvos vertybinių po
pierių paklausa šiose varžytinė
se smarkiai krito dr buvo dau
giau kaip tris kartus mažesnė 
už pasiūlą.

ras atkreipti dėmesį, nes spe
cialioms „Aro” pajėgoms patek
ti į bet kokį pastatą pakaktų 
kelių minučių.

Tėvynės Sąjunga kreipėsi į 
prezidentą Algirdą Brazauską, 
kad jis nepasirašytų Seime pri
imto įstatymo dėl Žemės Ūkio 
Banko, nes 150 milijonų litų iš 
valstybės biudžeto dengtų priva
čių asmenų skolas. Pareiškime 
prezidentui konservatoriai tei
gia, kad per 1994-1995 metus 
privatiems asmenims iš šio 
banko išdalyta daugiau kaip 
200 mln. litų. Dabar nuostolius 
mėginama dengti iš Žemės ūkio 
paramos fondo (110 milijonus 
litų) ir kitų mokesčių mokėtojų 
pinigų.

Gediminas Vagnorius pateikė 
kelių bankų įstatinio kapitalo ir 
blogų paskolų statistiką. 
Lietuvos Žemės Ūkio Banke ši 
proporcija, pasak jo, blogiausia: 
banko kapitalas siekia 75 mili
jonus litų, o skolos — 243 mili
jonai litų. Iš viso bankų blogoms 
paskoloms gelbėti vyriausybė 
jau yra skyrusi (su investicija į 
Žemės Ūkio Banką) daugiau 
kaip 540 milijonų litų, t.y., 3.5 
kartų daugiau negu šiemet vals
tybės biudžete numatyta lėšų 
visoms socialinėms reikmėms.

Valstybė didina 
savo dalį

Žemės Ūkio Banke
Vilnius, gruodžio 21 d. 

(AGEP) — Seimas pritarė vy
riausybės pasiūlymui padidinti 
valstybės dalį Žemės Ūkio Ban
ko akciniame kapitale nuo 51% 
iki 93%. Už tą balsavo 51 Seimo 
narys, prieš — 19; 6 Seimo na
riai susilaikė.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
šis sprendimaš leis padidinti 
Žemės Ūkio' ‘Banko kapitalą, 
patenkinti' tarptautinius ap
skaitos standartus bei Pasaulio 
banko reikalavimus, ir bankas 
galės aptarnauti valstybei tei
kiamas paskolas žemės ūkiui 
vystyti. Pasaulio Bankas žada 
skirti 30 milijonų dolerių pa
skolą smulkiesiems ūkinin
kams ir žemės ūkio bendrovėms 
paremti.

Banko kapitalas bus padidin
tas septynis kartus — nuo 5 
milijonų dolerių iki 35 milijonų. 
Pagal daugelį rodiklių Žemės 
Ūkio Bankas yra didžiausias 
Lietuvos bankas, tačiau jis yra 
išdavęs daug abejotinų paskolų. 
Atidėjimai blogoms paskoloms 
šiame banke siekia 29 milijonus 
dolerių. Banko kapitalas bus 
didinamas iš grąžinamų pasko
lų, padarytas iš Paramos Žemės 
Ūkiui Fondo lėšų, iš Žemės 
Ūkio Banko pelno, iš Pasaulio 
banko paskolos dalies.

Gedimino ordinas 
Krikščionių

demokratų vadovui
Vilnius, gruodžio 21 d. 

(Elta) — Ketvirtadienį Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas įteikė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino IlI-ojo 
laipsnio ordiną Tarptautinio 
Krikščionių Demokratų Fondo 
generaliniam sekretoriui Andrė 
Louis.

Jis yra Krikščionių demokra
tų internacionalo vicepreziden
to, tuo pačiu einąs minėtojo fon
do vadovo pareigas. Jo dėka 
Briuselyje 1990 m. lapkričio mė
nesį pradėjo veikti Baltijos 
Informacijos Biuras, kuriam 

‘patalpas ir įrangą nemokamai 
suteikė bei ryšių išlaidas apmo
kėjo Krikščionių demokratų in
ternacionalas. Tuo metu šis biu
ras buvo neoficialios Lietuvos ir 
Latvijos atstovybės Beniliukso 
šalyse ir Europos Bendrijoje.

Vilnius, gruodžio 27 d. (Elta) 
Krikščionių demokratų frakci
jos seniūnas Ignacas Uždavinys 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje Seime pasakė, kad Lietu
vos Bankas ir vyriausybė yra 
vienodai kalti dėl krizės, ištiku
sios bankininkystę. Jie imasi 
likviduoti padarinius, bet nesi
ėmė priemonių pašalinti prie
žastis. Lietuvos Bankas, jo nuo
mone, yra vienos partijos (t.y., 
LDDP) tarnaitė finansiniams rei
kalams.

Kalbėdamas apie Krikščionių 
Demokratų Partijos ir Tėvynės 
Sąjungos susirūpinimą tuo 
klausimu, jis priminė bendrą jų 
gruodžio 22 dienos pareiškimą 
Lietuvos prezidentui. „Valsty
bės institucijos ir pareigūnai 
seniai turi informaciją apie 
asmenis ir struktūras, kurios 
per kelerius metus iš bankų pa
sisavino šimtus milijonų litų. 
Ištisus mėnesius ir net metus 
specialiai nebuvo tiriama, ko
kiomis aplinkybėmis iš bankų 
buvo išimami didžiuliai pinigai. 
Valstybės teisėsaugos ir vykdo
mosios valdžios institucijos bei 
prezidento paskirti aukščiausi 
pareigūnai — ministras pir
mininkas, Lietuvos Banko val
dytojas, vidaus reikalų minist
ras, generalinis prokuroras ir 
kiti — nusikalstamai neatlieka

Gali būti sumažintas Ignalinos 
elektrinės pajėgumas

Vilnius, gruodžio 21 d. 
(AGEP) ■— Ignalinos Atominės 
Elektrinės direktorius Viktoras 
Ševaldinas pareiškė, jog gruo
džio pabaigoje gali tekti mažiau
siai per pusę sumažinti atomi
nės jėgainės pajėgumą.

V. Ševaldinas korespondentui 
sakė, jog tai bus padaryta, jeigu 
į jėgainę nebus atgabenta kita 
kuro važta. Ignalinos Atominė 
Elektrinė atsiskaitymus su Ru
sija už atominį kurą tvarkė per 
Lietuvos Akcinį Invacinį Ban 
ką, kurio veikla sustabdyta. Ru
sija, Ševaldino žiniomis, nesu
spėjo gauti pinigų už kurą, kurį 
šiomis dienomsi turėjo atsiųsti 
į Lietuvą.

„Mažeikių nafta” taip pat 
gali sustoti

Vilnius, gruodžio 21 d. 
(AGEP) — Dėl Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko krizės, po 
kelių dienų, kai bus pripildyti 
visi produkcijos rezervuarai, 
gali būti sustabdyta įmonė Ma
žeikių Nafta, pareiškė bend
rovės generalinis direktorius 
Gediminas Kiesus. Jis yra įsi
tikinęs, kad dėl banko krizės 
Lietuvos ekonomijoje kils gran
dininė reakcija.

G. Kiesus korespondentui sa
kė, kad sutrikus atsiskaity
mams, nebebus vykdomos su
tartys su Rusija, iš kurios 
perkama nafta, nei su Lenkija, 
kuri Mažeikiuose perka naftos 
produktus, bei su kitais partne
riais.

Pasak G. Kiesaus, jau dabar 
gamykla neturi kur dėti paga
mintų skystų dujų. Ketvirta
dienį iš įmonės nebuvo išveža
ma jokia produkcija, išskyrus 
eksportuojamą į kitas valstybes. 
„Dėl banko krizės žlunga visa 
atsiskaitymų struktūra, kuri 
pastaruoju metu puikiai vei

savo pareigų”, rašoma šiame 
pareiškime.

Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko veikla kelia Ignacui Už
daviniui daug abejonių. Jis 
stebėjosi, kodėl, pagal kokias 
protekcijas Jonui Urkai, buvu
siam Lietuvos Banko valdybos 
nariui, pagrindiniam aštuonių 
firmų akcininkui, buvo suteikta 
118 mln. litų paskola. Tai, jo 
manymu, tiesioginis korupcijos 
įrodymas. Uždavinys mano, kad 
tokios stambios lėšos duodamos 
tik savo aplinkos žmonėms. Tu
rimą medžiagą krikščionys de
mokratai žada panaudoti gruo
džio 28 d. vyksiančiame Seimo 
plenariniame posėdyje, skirta
me bankininkystės proble
moms.

Krikščionių demokratų frak
cijos seniūnas kritiškai vertina 
vyriausybei suteiktą teisę tarp
bankines paskolas garantuoti 
300 milijonų litų suma bankų 
likvidumui palaikyti. (Apie tai 
rašėme vakar dienos „Drauge”, 
— Red.) Tie pinigai gula, anot jo, 
ant 2 milijonų dirbančių gyven
tojų pečių. Tai — Seimo bei vy
riausybės „kalėdinė dovana” 
Lietuvos žmonėms — paimti po 
150 litų iš kiekvieno”, sakė 
krikščionių demokratų frakcijos 
seniūnas.

Apmokėjimas už kurą yra di
džiausia problema, su kuria su
sidūrė Ignalinos Atominė Elekt
rinė, uždarius Lietuvos Akcinį 
Inovacinį Banką (LAIB).

Viktoras Ševaldinas teigė, jog 
elektrinės pinigų LAIB sąskai
toje buvo nedaug, tačiau esama 
nerimo tarp elektrinės darbuo
tojų — per šį banką jie gaudavo 
atlyginimus, turėjo ten santau
pų. Ševaldinas mano, jog netikė
tas uždarymas banko, per kurį 
dirba Lietuvos energetikos sis
tema, yra labai pavojingas. Jo 
nuomone, vyriausybė turėjo pa
sirūpinti, kad energetikos siste
mos sąskaitos būtų atidarytos pa
tikimame valstybiniame banke.

kė”, sakė G. Kiesus.

Gamykla trečiadienį atsidarė 
sąskaitą Lietuvos Taupomaja
me Banke ir ketina jas atidaryti 
dar keliuose bankuose. G. Kie
sus teigia nežinąs, kiek įmonės 
pinigų liko įšaldyta Lietuvos 
Akciniame Inovaciniame Ban
ke. „Tai bus aišku po kelių 
dienų, nes nežinia, kiek klientų 
spėjo pervesti mums pinigus”, 
sakė gamyklos vadovas. G. Kei- 
saus žiniomis, trečiadienį į 
gamyklos sąskaitą turėjo būti 
pervesta 1.5 milijonai dolerių.

Gamyklos vadovas sakė, jog 
atlyginimai darbuotojams, ne
paisant visko, bus išmokėti.

KALENDORIUS

Gruodžio 29 d.: Šv. Tomas 
Becket, vyskupas, kankinys 
(1118-1170 Anglijoje); Gajutė, 
Grožvyda, Gaja.

Gruodžio 30 d.: Sabinas, 
Dovydas, Augąs, Anyta. 1860 
m. gimė kalbininkas Jonas Jab
lonskis,
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NAUJOJI ŠALFASS-gos CENTRO 
VALDYBA

Visuotiniame ŠALFASS-gos 
suvažiavime, vykusiame 1995 
m. lapkričio 18 d. Detroite, 
Mich., išrinkta naujoji 
ŠALFASS-gos Centro valdyba, 
sudaryta išimtinai iš Toronto ir 
apylinkių sporto darbuotojų, 
savo pirmame posėdyje, 1995 m. 
gruodžio 13 d., pareigomis 
pasiskirstė:

Audrius Šileika — pirmi
ninkas,

Mindaugas Leknickas — I

vicepirmininkas/pirmininko
pavaduotojas,

Rimas Miečius — II vicepir
mininkas varžybiniams 
reikalams.

Arūnas Cygas — sekretorius,
Algirdas Bielskus — gene

ralinis sekretorius (gyvena 
Clevelande, Ohio),

Jonas Gustainis — iždinin
kas,

Marijus Gudinskas ir Sigi

tas Krašauskas — nariai.
Oficialus ŠALFASS-gos Cent

ro valdybos adresas yra: ŠAL
FASS-gos Centro valdyba, arba 
Lithuanian Union of N. 
America c/o Audrius Šileika, 
150 Colbeck St., Toronto, Ont. 
M6S 1V7, Canada. Tel. (416) 
767-6520. Faksas: 416-760-9843.

Informacinių, administracinių 
bei varžybinių aplinkraščių, 
įvairių nuostatų ir narių regist
racijos reikalais prašome kreip
tis į gen. sekretorių Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122, USA. 
Tel. (216) 486-0889. Faksas: 
(216) 943-4485.

Sporto apygardos, paskirų 
sporto šakų bei kiti pagalbiniai

komitetai yra perorganizavimo 
stadijoje ir bus paskelbti vėliau. 
Iki tai bus įvykdyta, visi lig
šioliniai pareigūnai prašomi 
tęsti savo pareigas.

ŠALFASS-gos Revizuos 
komisija

ŠALFASS-gos Revizijos komi
sija buvo išrinkta tame pačiame 
suvažiavime iš Čikagos sporto 
darbuotojų: Algimantas Tamo
šiūnas, Aleksas Lauraitis ir Ri
mantas Dirvonis.

ŠALFASS-gos Garbės 
teismas

ŠALFASS-gos garbės teismas 
buvo išrinktas iš Detroito spor
to darbuotojų: Ipolitas Janušis, 
Vitas Rugienius ir Narimantas 
Udrys.

1996 m. ŠALFASS-gos 
varžybinis kalendorius

1996 m. ŠALFASS-gos varžy- 
binio kalendoriaus planavimas 
eina prie pabaigos ir greitai bus 
paskelbtas. Iš stambesnių 
varžybų paminėtina, kad 46-sios 
Metinės žaidynės planuojamos 
1996 m. gegužės 17-19 d., Čika
goje. Data dar galutinai nepa
tvirtinta. Programa apimtų 
krepšinį, tinklinį, ledo ritulį, 
šachmatus ir galbūt lauko ir 
stalo tenisą.

Vis augančios jaunučių krep
šinio 1996 m. žaidynės numa
tomos 1996 m. balandžio 27-28 
d., Toronte, tačiau data dar 
nepatvirtinta.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

? v

TOMO PUKŠČIO DĖMESYS 
OLIMPIADAI ATLANTOJE

JAUNIŲ IR JAUNUČIŲ P 
KREPŠINIO

TRENIRUOTĖS
ASK „Lituanicos” krepšinio 

klubas kviečia visus jaunius ir 
jaunučius į krepšinio treniruo
tes. 1996 m. treniruotės vyks 
Oakwood mokykloje, 1130 Kim 
Place, Lemonte. Pirmoji treni
ruotė — šeštadienį, sausio 13 d. 
Treniruotės vyks šeštadieniais 
tokia tvarka:

34 v. p.p. — jaunių C ir D kla
sė — 1982-85 m. gimimo;

4- 5 v. p.p. — jaunių B klasė — 
1980-81 m. gimimo;

5- 6 v. p.p. — jaunių A klasė —, 
1977-79 m. gimimo.

Jaunučių sporto šventė (B, C 
ir D klasės) vyks Toronte 1996 
m. balandžio mėn. pabaigoje. 
Jaunių A klasės turnyras, kar
tu su vyrų sporto švente bus 
Čikagoje gegužės mėn. pabai
goje.

„Lituanicos” klubas prašo 
pirmą kartą į treniruotę atvyks
tant atsinešti 30 dol. nario 
mokestį, kuris padeda mums 
užmokėti salės nuomą ir ap- 
draudos mokestį. Čekius rašyti: 
ASK „Lituanica” vardu.

Dėl smulkesnių informacijų 
galima kreiptis į: Donatą 
Siliūną, tel. (708) 852-3204; Algį1 
Jonyną, tel. (708) 459-7703, ar-, 
ba į Algį Tamošiūną, tel. (708) 
353-3880.
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LENGVOSIOS ATLETIKOS 
ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

Jaunučių F „PEE-WEE” klasė 
(1987 m. gim. ir jaunesni) —

9 dalyviai
60 m: Danius Giedraitis (DK) 

11.1 sek.
100 m: Ryan Mayes (Ž) 17.8 

sek.
200 m: R. Mayes (Ž) 37.4 sek.
Į tolj: D. Giedraitis (DK) 2.93 

m (9'-7.5*).

Į aukštį: Erikas Gudėnas (Ž) 
0.85 m (2'-9.5").

+# Rutulys (6 lb.k E. Gudė
nas (Ž) 4.38 m (14'-4.5*).

Beisbolas: D. Giedraitis (DK) 
28.70 m (94'-2").

4 x 100 m estafetė: Cleve
lando „Žaibas” (A. Civinskas, E. 
Gudėnas, M. Stempužis, R. 
Mayes) 1:17.4 min.

Mergaičių F „PEE-WEE” 

klasė — 10 dalyvių
60 m: Lina Aukštuolytė (Ž)

10.7 sek.
100 m: Sarah Petrulytė (Ž)

17.7 sek.
200 m: L. Aukštuolytė (Ž) 39.0 

sek.
+f Į tolj: S. Petrulytė (Ž) 2.80 

m (9'-2.25").
+# I aukštį: Milda Chmie- 

liauskaitė (Ž) 0.95 m (3'-1.25").
-ė f Trišuolis; M. Chmieliaus- 

kaitė (Ž) 17'-0” (5.18 m).
Beisbolas: S. Petrulytė (Ž) 

14.09 m(46'-3").

4 x 100 estafetė: Clevelando 
„Žaibas” (L. Aukštuolytė, S. 
Petrulytė, F. Krasinskaitė, M. 
ChmieliauBkaitė) 1:21.0 min.

Moterų seųjorių 
„SUB-MASTERS” klasė

(35-39 m) — 2 dalyvės
500 m: Rūta Maželytė (Ž)

24:49.8 min.

Diskas: Rūta Motiejūnaitė (Ž) 
20.66 m (67'-9").

Rutulys (4 kg): R. Maželytė 
(Ž) 9.58 m (31'-5.25").

Ietis: R. Motiejūnaitė (Ž) 
19.77 m (64'-10").

Tik šios rungtys buvo vyk
domos.

Vyrų veteranų 
„MASTERS 1A” klasė 
(40-44 m.) — 3 dalyviai

500 m: Tomas Akelaitis (V) 
24:45.8 min.

10,000 m: T. Akelaitis (V) 
52:45.0 min.

Rutulys (16 Ib.k Riek Petrulis 
(Ž) 9.52 m (31'-3").

Diskas (2 kg): R. Petrulis (Ž) 
27.59 m (9O'-6").

Ietis (800 gk Šarūnas Stempu
žis (Ž) 28.51 m (93'-6").

Tik šios rungtys buvo vyk
domos.

Moterų veteranių 
„MASTERS 1A” klasė 
(40-44 m.) — 9 dalyvės

100 m: Alice Petrulienė (Ž) 
18.2 sek.

200 m: Rita Kliorienė (Ž) 29.7 
sek.

400 m: A. Petrulienė (Ž) 1:42.8 
min.

800 m: A. Petrulienė (Ž) 4:00.3 
min.

1500 m: Sophie Norkus (HK) 
7:28.2 min.

5000 m: S. Norkus (HK) 
26:50.3 min.

Rutulys (4 kg): R. Kliorienė 
(Ž) 8.57 m (28'-1.5").

Diskas: Ilona Smalenskienė 
(A) 20.46 m (67'-l").

Ietis: R. Kliorienė (Ž) 22.29 m 
(73'-2").

Tomas Pūkštys, žymiausias 
lietuvių kilmės sportininkas 
Amerikoje, tris kartus JAV 
lengvosios atletikos čempionate 
ieties metime laimėjęs aukso 
medalius, o taip pat ir rekordi
ninkas šioje rungtyje. Pagal sa
vo rezultatus 1992 metais jis 
buvo pasaulyje septintas, o jau 
sekusiais metais — penktas. 
1992 m. jis buvo JAV olimpinės 
rinktinės sudėtyje ir varžėsi 
Barcelonos olimpiadoje. Be to 
net 3 kartus atstovavo JAV 
rinktinei pasaulio lengvosios at
letikos varžybose.

Tomas, gimęs, augęs, ilgai mo
kęsis, sportavęs Čikagoje, dabar 
čia retas svečias. Kalėdų metu 
jam besilankant pas tėvus Či
kagoje, teko su juo pabendrau
ti ir pasikalbėti apie praėjusio 
sezono pasekmes.

„1995 metų sezonas buvo il
gas ir gana sunkus, pareikala
vęs daug mano jėgų ir pastan-

4 x 100 estafetė: Kanados 
lietuvaitės (S. Akelaitienė (V), 
S. Norkus (HK), V. Duliūnienė 
(V), D. Trumpickienė (HK) 
1:16.7 min.

Šuolių rungtys nebuvo 
vykdomos.

Moterų veteranių 
„MASTERS” 1 B klasė 

(45-49 m) — 1 dalyvė

Diskas: Birutė Batraks (A) 
15.76 m (51'-8").

Rutulys (4 kg): Birutė 
Batraks 5.63 m (18'6").

Vyrų veteranų 
„MASTERS” 2 B klasė 

(55-59 m.) — 1 dalyvis
5000 m: Kęstutis Valaitis (Ž) 

23:47.9 min.
10,000 m: K. Valaitis 51:50.0 

min.

Vyrų veteranų 
„MASTERS” 3 B klasė 

(65-69 m.) — 1 dalyvis
100 m: Karlis Ezerinš (La)

14.3 sek.
I aukštį: K. Ezerinš 1.20 m 

(3'11.5").
Į tolį: K. Ezerinš 4.12 m

(13'-6.25").
Rutulys (5 kg): K. Ezerinš

9.83 m (32'-3").
Diskas: (1 kg): K. Ezerinš

33.33 m (109'-4").

Moterų veteranių 
„MASTERS” 3 B klasė

(65-69 m.) — 1 dalyvė
Ona Vasienė (Ž) dalyvavo 100 

m ir 400 m bėgimuose ir ieties 
metime.

abm

(Pabaiga)

gų, — pradėjo Tomas. — Sezono 
varžybas pradėjau kovo 24 d. ir 
baigiau rugsėjo 15-ją. Pradžia 
buvo gana gera. JAV pirmeny
bėse laimėjau aukso medalį ir 
gerai pasirodžiau keliose kitose 
varžybose. ,Grand Prix’ pirme
nybėse kurį laiką pirmavau 
(taškais)1 visame pasaulyje. 
Tačiau po td gavau gana sunkią 
traumą — susižeidžiau kojos 
pėdą. Tas tnane labai paveikė fi
ziniai ir emociniai. Taip pat 
buvau labai užimtas, nes turė
jau stipriai ruoštis siekdamas 
prekybos magistro laipsnio Pro- 
vidence, R.I., kolegijoje. Be to 
turėjau pareigas Brown univer
siteto lengv. atletikos trenerio 
asistento pozicijoje, kur jau ke
letą metų dirbu. Gerai, kad įsi
gijus magistro laipsnį, vienu 
rūpesčiu sumažėjo”.

Toliau Tomas pasakojo apie 
Pasaulio pirmenybes Švedijos 
Geteborge,"kuriose dalyvavo dar 
nepasveikęs po susižeidimo. To
dėl čia negalėjo gerai pasirodyti. 
Su 76.12 m pasekme jis liko de
vynioliktu ir į dvylikos fi
nalininkų tarpą nepateko.

Po pasaulio pirmenybių reika
lai su koja pasitaisė ir Tomas 
vėl galėjo siekti gerų rezultatų. 
Dalyvaudamas varžybose Toki
jo, Japonijoje, su 84.06 m rezul
tatu jis buvo trečias, o Vokieti
joje, ietį nuskraidinęs 84.50 m, 
jis užėmė pirmąją vietą ir be
veik pasiekė savo asmeninį re
kordą. Dar vieną pirmąją vietą 
(su 82.54 m) jis pelnė Italijoje. 
Per sezoną Tomas pasirodė 
21-mame susitikime, daugiau 
negu dešimtyje pasaulio kraštų. 
Be jau minėtų valstybių, jis 
rungtyniavo: Suomijoje, Kana
doje, Anglijoje, Brazilijoje, Bel
gijoje ir kitur. Dėl susižeidimo 
negalėjo dalyvauti aštuoniose 
planuotose varžybose. Sezono 
pabaigoje, gerokai atsigavęs, 
Tomas „Grand Prix” pirmeny
bėse sugebėjo užimti 8-tą vietą. 
Pagal praėjusio sezono pasie
kimus, jis į pirmąjį pasaulio 
dešimtuką nepateko, tačiau, 
galvoja, kad turėtų būti 11-tas 
ar 12-tas.

Tomas yra pasaulinio garso 
sportininkas-profesionalas, tai 
varžybose gauna įvairius pini
ginius prizus (jei užima geresnes 
vietas). Praėjusį sezoną už pri
zines vietas jam teko 40,000 dol. 
Atmintyje jam labiau liko var
žybos Gegenbache, Vokietijoje, 
kur jis pagerino stadiono rekor
dą ir, šalia piniginės premijos, 
gavo 78 butelius gero vyno, 
kurio daugumą išdalino drau
gams ir tik dalį galėjo atsiga
benti į JAV.

Pasikalbėjimo Čikagoje metu 
Tomas teigė 95% atsigavęs fizi-

* Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba
• Redakcija ųž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymų ką 
nors skelbti.

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

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

„LITUANICOS” VYRAI RUOŠIASI 
SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖMS

„Lituanicos” vyrų futbolo 
komanda šiuo metu įtemptai 
ruošiasi salės futbolo („Indoor 
Soccer”) pirmenybėms, kurios 
turėtų, prasidėti sausio 7 d. 
„Odeum” pastato patalpose Vil
ią Park, IL (ten jos vykdavo ir 
anksčiau). Rašant šias eilutes, 
iš „Metropolitan” lygos vado
vybės oficialus raštas dėl pirme
nybių pradžios dar negautas, ta
čiau, pagal ankstesnę tvarką, 
jos visada prasidėdavo pirmąjį 
sekmadienį po Naujųjų Metų ir 
tęsdavosi 9 sekmadienius.

Futbolininkų treniruotės 
šioms pirmenybėms vyksta du 
kartus savaitėje — antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 
7:30 vai. vak. Gage Park pasta
te, prie 55-tos ir Westem gatvių. 
Čia kviečiami ir nauji žaidėjai, 
kurių tikriausiai yra atvykusių

niai ir dvasiniai. Džiaugėsi, kad 
šiuo metu turi treniruočių part
nerį, su kuriuo smagu dirbti ir 
todėl gali tikėtis gerų rezultatų.

„Kai esu sveikas, sportavimas 
yra malonumas ir tik tada jau
čiuosi pilnaverčiu žmogum, — 
kalbėjo Tomas. — Stengiuosi sa
ve pozityviai nuteikti. Sten
giuos vengti bereikalingos įtam
pos. Dabar jau pats laikas stip
riau koncentruotis olimpiniams 
žaidimams Atlantoje ateinančių 
metų vasarą. 1996 metų JAV 
lengv. atletikos pirmenybės kar
tu bus ir atrankinės varžybos, 
sudarant JAV komandą. Šis 
svarbus įvykis birželio 14-16 d. 
vyks olimpiniame stadione, At
lantoje”.

Atrodo, kad Tomui nebus di
desnių kliūčių jau ketvirtą kar
tą iš eilės laimėti JAV pirme
nybes, o taip pat ir antrą kartą 
kvalifikuotis JAV olimpinei 
rinktinei. Šiame krašte ieties 
metime labai stiprių varžovų 
nėra. Be abejonių Tomą maty
sime varžantis Atlantos olim
piadoje. Tačiau ten jam nebus 
lengva, kaip nebuvo ir Barce- 
lonoje, nes tada, esant geroje 
fizinėje ir sportinėje formoje, 
daug nulėmė koncentracijos sto
ka. Dabar Tomas tai sugeba nu
galėti, tad didesnių problemų ir 
šioje sirtyje neturėtų būti. Todėl 
Atlantoje jis gali pretenduoti į 
bronzos medalį. To jis tikisi ir 
tai pasiekti jau kurį laiką labai 
įtemptai dirba.

O mes jam palinkėkime troš
kimų išsipildymo ir kad visus 
lietuvius pradžiugintų olimpi
niu medaliu.Edvardas Šulaitis

iš Lietuvos, bet jie iki šiol nie
kur nėra pasirodę. Tokie turėtų 
ateiti tiesiai į treniruotes arba 
telefonuoti vienam iš komandos 
trenerių — Gediminui Bielskui, 
tel. (708) 422-8376. Šiose pir
menybėse primą kartą į aikštę 
Čikagoje turėtų išeiti ir nese
niai Čikagon atvykęs kaunietis 
Danas Smulkys.

„Lituanicos” futbolo klubas 
baigia dar vienerius, palyginus 
sėkmingus, veiklos metus. Da
lyvauta salės ir lauko futbolo 
pirmenybėse „Metropolitan” 
lygoje, vykta į Penktąsias PLS 
žaidynes Lietuvoje, atšvęsta 
klubo 45 metų veiklos sukaktis 
ir kt.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak L*wn, IL

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

Su nemažomis viltimis klubo 
vadovybė pasitinka Naujuosius 
Metus nežadėdama kapituliuo 
ti, nepaisant nelengvų sąlygų. 
Tačiau susipratusiems sporto 
mėgėjams talkinant, žada savo 
veiklą tęsti ir toliau.

Šioje vietoje visiems sporto ir 
klubo bičiuliams klubo valdybos 
vardu, noriu išreikšti kuo ge
riausius sveikinimus bei linkė
jimus Naujųjų Metų proga. Ti
kiu, kad ir 1996 metais galėsiu 
„Lituanicos” klubo džiaugsmais 
ir vargais pasidalinti su „Drau
go” skaitytojais!

E. Š.

NAUJŲJŲ METŲ 
LINKĖJIMAI

LFK „Lituanica” klubo na 
riams, žaidėjams, rėmėjams, 
gerbėjams ir futbolo mėgėjams 
linkime sveikų ir laimingų 
1996-jų metų. Telydi pergalės 
visuose Jūsų siekimuose.

LFK „Lituanica” valdyba

DR. A. B. GLEVECKAS
gydytojas ir Chirurgas 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tat. (709) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 
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DAR VIENAS SMŪGIS 
EUROPOS DEMOKRATIJAI

Maskvos gatvėse kasdien di
džiulės eisenos. Aukštai iškelti 
Stalino portretai, raudonos vė
liavos su kūju ir pjautuvu, gir
dėti internacionalo garsai.

Kas gi čia dabar?
Kai kas bandytų spėti, kad tai 

senų dienų aprašymai, paimti iš 
pasenusių „Pravdos” puslapių. 
Tai vaizdai, kada dar Kremliaus 
kuoruose viešpatavo neklaidin
gasis tautų tėvas arba jo ištiki
mi palikuoniai.

Tačiau visai ne. Šiuos vaizdus 
maždaug prieš savaitę Maskvos 
gatvėse matė ir juos amerikie
čių spaudoje aprašė žurnalistė 
M. Kunstel. Panašios demon
stracijos su Stalino portretais ir 
raudonomis vėliavomis buvo 
matomos ir kituose Rusijos 
miestuose prieš Durnos (parla
mento) rinkimus.

Ir šiuos rinkimus ir čia 
laimėjo komunistiniai politiniai 
junginiai. Tiesa, jie nelaimėjo 
absoliučios daugumos, kurios 
tikėjosi. Tačiau vis dėlto 
komunisto G. Žiuganov partija 
gavo daugiausia balsų ir antrąją 
vietą paėmė V. Žirinovskio 
„liberalai”. O draugėn juos 
abudu sudėjus, Durnoje gavo 
40$ visų atstovų.

Šis komunistų laimėjimas yra 
didelis stabdis demokratijos 
pažangai Rusijoje. Tačiau, be 
abejo, tai yra ir didelis smūgis 
visam Vakarų demokratiniam 
pasauliui.

Per paskutinį penkmetį veik 
visos iš komunistinės vergijos 
išsivadavę tautos jau spėjo 
laisvais rinkimais į valdžią vėl 
susigrąžinti komunistus. Šian
dien šie komunistiniai junginiai 
persikrikštiję kitais vardais. 
Visi į šiuos savo vardus ne
užmiršo įrašyti žodžio „demo
kratija”.

Ir Lietuvos komunistai pasi
vadino Demokratine Darbo par
tija. Jų vadovai tvirtina, kad tai 
esanti Skandinavijos socialde
mokratų pobūdžio partija. Jie 
darė pastangas įsijungti į social
demokratų (antrąjį) internacio
nalą. Būtų naudinga, kad mūsų 
socialdemokratų veikėjai paga
liau paaiškintų, kas gi iš tikro 
yra tie Skandinavijos socialde
mokratai ir kuo skiriasi nuo 
tikrųjų socialdemokratų.

Rusijos dabartiniai komunis
tai rinkiminėje kampanijoje 
skelbė, kad jie yra pakeitę savo 
ideologiją ir taip pat naudos

JONAS DAUGĖLA

kitokius valstybės tvarkymo bū
dus. Bet kiek anksčiau tas pats 
Žiuganov pasipiktino, kai jį 
kažkas pavadino buvusiu komu
nistu. Jis įsakmiai pabrėžė, kad 
jis nėra joks buvęs ar neo 
komunistas. Jis yra ir bus toks 
at komunistas, koks buvo. O 
irinovskio „liberalizmas” taip 

toli nuėjo, kad jis pažadėjo per 
kelias dienas išspręsti Baltijos 
valstybių klausimą ir nušluoti 
jas nuo šios žemės paviršiaus.

Šį komunistų laimėjimą gali
ma įvairiai aiškinti. Daugelis 
tvirtina, kad laimėjimą lėmė 
šalies ekonominė suirutė ir pri
vatizacijos nesėkmės. Viena 
rusė amerikietei žurnalistei 
aiškino, kad bolševikų laikais, 
uždirbdama 120 rublių (30 dol.), 
ji ir jos šeima daug geriau 
gyveno nei šiandien, kai ji 
uždirba mėnesiui 400,000 rub
lių (88 dol.).

Tačiau tikrosios demokratinių 
jėgų pralaimėjimo Rusijoje prie
žastys turbūt glūdi kiek giliau. 
Daugelis balsuotojų užmiršo, o 
jaunieji net nežino, kad 
1937-1938 Stalino siautėjimo 
metais vidutiniškai KGB agen
tai kiekvieną mėnesį nužudyda
vo 40,000 nekaltų žmonių. Jie 
taip pat užmiršo, kad tuo metu 
visos Sibiro taigos buvo sėte 
nusėtos vergų stovyklomis. Tose 
stovyklose buvo kankinami ir 
žudomi milijonai žmonių. O taip 
pat Stalino įsakymu buvo sunai
kintos ištisos tautinės grupės.

Bet tie patys balsuotojai ne
gali užmiršti, kad Stalino lai
kais Rusija buvo laikoma pasau
lio galybe. Jie gyvena prisimi
nimais, kada Vakarų pasaulio 
jungtinės jėgos nepajėgė pasi
priešinti Rusijos karinei galy
bei, leido Raudonajai armijai 
pavergti pusę Europos ir atida
vė bolševikų vergijai 100 milio- 
nų žmonių. O šiandieninė val
džia nori Vakarų pasaulio iš
maldomis sukurti demokratiją. 
O labiausiai visus jaudina, kad 
šiandien jau ir mažosios valsty
bės, ne tik nesiskaito, bet ir 
nebijo Rusijos.

Žmonės ilgisi senosios didybės 
dienų. Juos žavi Žirinovskio ir 
Žiuganov pažadai atstatyti Sov. 
Sąjungą, maršalai ir generolai 
tiki, kad tuo pačiu bus atstatyta 
ir Rusijos karinė galybė bei jų 
pačių geras gyvenimas. Tad

šiandieninėje Rusijoje atgijo ne 
vien komunistinės, bet ir impe
rialistinės nuotaikos.

Imperialistinėmis nuotaiko
mis rusų tautos gyveno visais 
laikais. Jos ypač klestėjo carų 
valdymo metais. O komunistai 
jas dar daugiau sustiprino. Ca
rai veržėsi į Rytus ir Vakarus, 
o komunistai žadėjo savo pro
letariatui leisti užvaldyti net 
visą žemės rutulį ir jo žmoniją.

Rusiškas imperializmas ypač 
yra pavojingas Lietuvai. Dar ir 
carų laikais rusai laikė, kad 
Lietuva yra neatskiriama jų im
perijos dalis, o lietuviai yra tik 
išsigimę rusai, kuriuos reikia 
susigrąžinti. Ir šiam reikalui jie 
visada naudoja pačias žiauriau
sias priemones. Caro metais nei 
Latvijoje, nei Estijoje nebuvo 
uždarytos mokyklos ir neuž
drausta jų spauda. O lietuviai 
net ir bažnyčiose buvo verčiami 
poteriauti rusiškai iš „graždan
kų”. Tą pačią imperialistinę 
politiką vykdė ir bolševikai. Tik 
dar žiauresnėmis priemonėmis.

Rusijoje vis dėlto komunistai 
visiškos daugumos Dūmoje ne
laimėjo. Be to, dabartinė konsti
tucija pagrindinę valdžios galią 
yra patikėjusi prezidentui. Tad 
reikia tikėti, kad dar dabar ne
bus sustabdytos pradėtos refor
mos. Gal tik sulėtintas jų 
vykdymas.

Tačiau netrukus'buš ir prezi
dento rinkimai. Tad sunku nu
spėti, kam bus patikėtos tos 
konstitucinės prezidebto galios. 
Tad Rusijoje demokratinės sant
varkos ateitis šiuo mėtų yra 
labai miglota.

Maždaug už metų ir Lietuvo
je bus seimo rinkimai, o netruks 
daug laiko ir iki būsimų prezi
dento rinkimų. Mūsų preziden
tas ir šiandieninės valdžios 
aukštieji pareigūnai siunčia 
širdingiausius sveikinimus ir 
linkėjimus kaimyninėse valsty
bėse rinkimus laimėjusiems sa
vo bendraminčiams. Be abejo, 
jie džiaugsmingai pasitiko ir 
Žiuganov ir Žirinovskio laimė
jimus Rusijoje.

Yra pagrindo tikėti, kad nei 
Lietuvoje, nei Rusijoje komunis
tai šiandien neatgaivins stalini
nio teroro ir neatnaujins žmonių 
bei tautinių grupių naikinimo 
politikos. Tačiau kyla labai 
daug abejonių, ar LDDP turės 
noro suorganizuoti visą mūsų 
tautą jėga pasipriešinti rusų

imperialistinėms užmačioms. 
Tad jau šiandien reikia daryti 
visas įmanomas pastangas, kad 
ir naujam gyvenimui atgimu
sios Lietuvos demokratiją neiš
tiktų dar vienai, skaudus smū
gis. Dera pasitnpkyti iš mūsų 
kaimynų klaidų ir jų nekartoti.

Rusijos Durnos,rinkimuose da
lyvavo per 40 partijų. Partijų ir 
partijėlių gausumo ligomis gy
vena visos kitos.laisvo gyveni
mo džiaugsmų.ąpsvaigusios tau
tos. Ta liga yrą. užsikrėtusi ir 
mūsų visuomenę. Labai gaila, 
kad į atskiras partijas ir 
partijėles skaidosi kaip tik 
demokratinė mųsų tautos dalis. 
Komunistinės jėgos eina vien
ingai. Demokratinių jėgų besai
kis susiskaldymas labai daug 
padeda komuųįstams laimėti 
rinkimus. įv,

Lietuvos Demokratų partijos 
vadovas S. Pečeliūnas tvirtina, 
kad šių dienų pelitinės nuotai
kos neleidžia Lietuvoje pasekti 
anglosaksų pasaulio pavyzdžiu 
ir įvesti dvipąrtinę sistemą. 
Tačiau artimiausia mūsų tautai 
būtų tradicinė į trijų politinių 
srovių apraiška. Tuomet būtų 
įmanoma pasiekti vidurio poli
tinių junginių konsolidaciją ir 
tuo pačiu į vieną junginį su
jungti visas smulkiąsias demo
kratines organizacijas. Šio

Nuotr. Jono Tamulaičio
TURINO DROBULĖ DAR 

TEBEREIKŠMINGA

Turino kardinolo Giovanni 
Saldarini teigimu, Turino dro
bulės, į kurią, kaip tvirtinama, 
buvo įvyniotas nuo kryžiaus nu
imtas Kristus, autentiškumas 
tebėra atviras klausimas. Inter
viu Italijos katalikų laikraščiui 
„Avvenire” kardinolas pareiš
kė, kad net jeigu pasirodytų, jog 
ši drobulė nėra Kristaus laido
tuvių drabužis, ji ir tada išlab 
kytų religinę svarbą, nes pri
mintų išganymą per Kristaus 
kančią ant kryžiaus.

Pasak kardinolo, karbonio 14 
testas, kuriuo norėta nustatyti 
drobulės amžių, ,jokiu būdu 
nėra galutinis”. 1988 m. trys 
savarankiškos mokslinės labo
ratorijos buvo Bažnyčios įgalio
tos karbonio 14 testais ištirti 
drobulės gabalėlius. Rezultatai, 
pasak spaudos, parodė, jog tiki
mybė, kad drobulė buvo 
pagaminta 1260-1390 m. sudaro 
95 procentus.

tautos politinio pasiskirstymo 
turėtų siekti mūsų tėvynainiai 
Lietuvoje. Šias pastangas turėtų 
skatinti bei visokeriopai remti 
ir visa užsienio lietuvių 
visuomenė.

Danutė Bindokienė

Laisvės troškimas 
nežūsta

Gruodžio 17 d. balsavimai 
vyko Rusijoje, „vyko” ir Čečėni
joje, Maskvai žūtbūt norint įtei
sinti savo pastatytą prie valsty
bės vairo patikėtinį. Po rinkinių 
Kremlius skelbė, kad Doku 
Zavgajev, buvęs Čečėnijos ko
munistų partijos vadas sovietų 
laikais ir praėjusį pavasarį iš 
rusų malonės tapęs šio krašto 
vyriausybės galva, surinko dau
giausia balsų. Neskelbta, kad 
Zavgajev buvo ir vienintelis 
kandidatas, o jo laimėjimo teisė
tumu abejoja užsienis, nes 
rinkimų stebėti neatvyko ati
tinkamos Vakarų valstybių 
komisijos, be to, daugelyje Čečė
nijos vietovių iš vis jokie bal
savimai nebuvo įmanomi dėl 
vykusių kovų tarp čečėnų parti
zanų ir rusų okupacinės kariuo
menės.

Ypač aštrūs ginkluoti susidū
rimai buvo Gudermes mieste, 
esančiame apie 20 mylių į rytus 
nuo sostinės Grozno. Nors 
tikslių duomenų nėra, bet žu
vusių skaičius siekia kelis 
šimtus, tiek civilių miesto gy
ventojų, tiek partizanų ir rusų 
karių. Pasak gen. Anatolij Škir- 
ko, vyriausio Rusijos ginkluotų 
pajėgų vado Čečėnijoje, Gu
dermes mieste užmušta bent 
300 civilių, o partizanų vadas 
Aslan Maskhadov užsienio ko
respondentams išsitaręs, kad 
kautynėse žuvo 107 partizanai. 
Rusų žuvusiųjų niekas neskai
čiuoja, be abejo, jų buvo 
nemažai.

Pagrindinis partizanų puo
limo tikslas: atkreipti pasaulio 
dėmesį į Maskvos režisuotų rin
kimų neteisėtumą, tam tikslui 
panaudojant apie 4,000 laisvės 
kovotojų. (Rusų pranešimu, 
partizanų buvę tik apie 600). 
Kadangi čečėnai rinkimus laikė 
nedemokratiškais, išreiškian
čiais Maskvos, o ne čečėnų tau
tos valią, buvo svarbu, kad pa
saulis tai žinotų. (Kiek daug 
Lietuva būtų galėjusi pasi
mokyti iš šios narsios mažos 
tautos 1940 metais, kai be jokio 
pasipriešinimo priėmė ne tik 
Raudonosios armijos okupaciją, 
bet ir Maskvos suorganizuotus 
rinkimus!)

Šiandien, be abejo, Čečėnijos 
laisvės kovotojai tvirtai tebe
tiki, kad jų pastangos ir net 
gyvybės aukos nebuvo veltui —

tėvynės laisvė juk svarbesnė už 
viską. To narsaus pasiprieši
nimo dėka, karas su Čečėnija, 
pagal Maskvos pasigyrimus, 
turėjęs užsibaigti per dvi valan
das, jau tęsiasi daugiau kaip 
metai, ne tik sukompromitavęs 
Jelcino vyriausybę prieš vaka
riečius, bet suradęs daug simpa
tijų valstybei, kuri iki to laiko 
buvo labai mažai žinoma. Nuo 
pernai gruodžio vidurio, kai 
Rusija pradėjo agresijos 
veiksmus prieš Čečėnijos sos
tinę Grozno, žuvo per 20,000 
žmonių, daugiausia civilių, 
tačiau Čečėnijos vardas šian
dien visur minimas su pagarba, 
juo labiau, kad pusantro mili
jono gyventojų tauta pajėgė tiek 
ilgai išsilaikyti prieš visą karinį 
bei politinį spaudimą, kurį 
Maskva į ją sviedė. Net ir po to, 
kai didžioji Čečėnijos dalis buvo 
okupuota ir pasirašyta „taikos” 
sutartis, gruodžio 17 d. rinkimų 
nesėkmės parodė, kad čečėnai 
toli gražu nenugalėti.

„Galbūt ir pasitaikė nesklan
dumų rinkimų metu, bet aš jų 
nepastebėjau”, — pareiškė 
žurnalistams Doku Zavgajev, 
šios savaitės antradienį nu
vykęs į Maskvą susitikti su 
Rusijos ministru pirmininku 
Viktor Černomyrdin. Tačiau 
nuo gruodžio 14 d. Zavgajev 
nepasirodė Gudermes mieste 
(tai antrasis didumu Čečėnijoje), 
tad jam buvo lengva paneigti 
žinias, kad kovos su partizanais 
pareikalavo daug aukų: „Gal ir 
žuvo kiek žmonių, bet tikrai ne 
šimtai...” Rusų kariuomenė 
miestą užblokavo, vos prasidė
jus kautynėms ir tik po Kalėdų 
pirmieji Raudonojo Kryžiaus 
sunkvežimiai buvo įleisti į 
Gudermes. Rusijos vyriausybė 
už Čečėnijos žmonių kančias vėl 
kaltino pašalintąjį prezidentą 
Dudajev, nes jis į politines am
bicijas kelius grindžiąs savosios 
tautos lavonais. Vadinasi, kaip 
ir visuomet, Maskva negali įsi
sąmoninti, kad galbūt ne visos 
tautos trokšta jos globos, o lais
vės kaina, nors ir labai didelė, 
joms atrodo lengviau pakeliama 
negu svetimųjų vergija. Tai 
patvirtino ir viena jauna čečėne, 
šiuo metu gyvenanti Čikagoje 
(negalinti grįžti į tėvynę): „Kol 
bus gyvas bent vienas čečėnas,
mūsų tauta nebus nugalėta!”

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS 
LIETUVOS NAŠLAIČIUS

Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ
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Šis akivaizdus lietuvių ujimo 

ir niekinimo faktas įvairiai 
komentuojamas spaudoje. Vals
tybės pilietį, nepriklausomai 
nuo jo tautybės, toksai atviras 
ir įžūlus lietuvių persekiojimas 
Lietuvoje (!!) negali nestebinti ir 
nepiktinti. Atrodo, kad sugrįžta 
prieškarinės Lenkijos varyta 
antilietuviška politika arba 
kolaboranto A. Sniečkaus lai
kais vykdyta sparti lietuvybės 
naikinimo kampanija. Kas nu
tiko, kad nei Seimas, nei

Kai nėra mamos, brangus kiekvienai, jautriu žodžiu ar žvilgsniu paglostęs. 
RėAkutėnų mokykloje Nuotr Jon<>

vyriausybė, nekalbant jau apie 
Švietimo ministeriją, leidžia 
vešėti tokiai savivalei. Dangs- 
tymasis Vietos savivaldos įsta
tymu-tokių veiksmų pateisinti 
negali, nes tik Lietuvos valstybė 
ir tegali būti vienintelė vieta 
visame pasaulyje, kur lietu
vybė, lietuvių tautinė kultūra 
turi būti palaikoma ir ginama 
valstybę politinės jėgos kolabo- 
racinę patirtį, gali būti nau
dinga (tik siauru ‘partiniu’, o iš 
tiesų tai pragmatiniu, prich- 
vatizacijos interesais išugdytu

požiūriu) palaikyti iki tam tikro 
laipsnio antilietuviškas, o iš 
esmės — antivalstybiškas nuo
taikas, nebijant joms suteikti 
net labai ryškaus prorusiško at
spalvio. Taip dabartinė valdžia 
mėgina susikurti sau šiokį tokį 
išlikimo garantą katastrofos at
veju. Maskvos pagrasinimai iš 
naujo okupuoti Baltijos šalis 
visiškai pagrįstai kelia valdžios 
susirūpinimą, o kas po to? 
Niekam ne paslaptis, kad nū
dienos nuvorišais (pranc. nou- 
veau riche — naujas turtuolis; 
iškilėlis. Red. past.) kompartijos 
viršūnės ir KGB valia tapo 
partinės nomenklatūros 
grietinėlė. Ji labiausiai suinte
resuota, kad ir po būsimos 
okupacijos turtiniai interesai 
nenukentėtų.

Neturėtume stebėtis, kad šį 
sumaištimi ir tautine neapy
kanta formuojamą garantą 
puikiai papildo ir... jėgos garan
tas. Vidaus kariuomenės ar 
tarnybos pulkai suformuoti ne 
tik kalėjimų saugoti. Jie val
džios paliepimu bus kaip mat 
panaudoti malšinti ne tik bruz
dančiai tautai, bet ir liaudžiai, 
kai ši pasijus apgauta.

Reikia kaip nors padėti žmo
nėms. Gal Vilniaus krašto 
mokytojams reikėtų skirti 
premijas, tegul pamato, kad jie 
yra ypač vertinami ir supran
tama jų padėtis. Gaila šio nuo
stabiai gražaus Vilnijos krašto,

kur dabar tiek daug skurdo, 
dvasinio ir ekonominio nuo
smukio. Žmonės čia lenkinami 
panašiai, kaip ir lenkų okupa
cijos metais.

Padėka Gražinai Landsber
gienei, „Lietuvos Našlaičių 
globos” pirmininkei Lietuvoje ir 
Reginai Švobienei, fondo „Kai
mo vaikai” organizatorei už jų 
ypatingą dėmesį Vilniaus kraš
to našlaičiams.

Kai mes su Alina lankėme 
mūsų komiteto šelpiamus 
vaikus ir dalinome labdarą, 
gautą iš Gražinos, Tverečiuje, 
mus lydėję žurnalistai nuvažia
vo į Didžiasalį, 5-6 kilometrai į 
rytus nuo Tverečiaus. Ten 
gyvena daug degradavusių 
šeimų, daug girtuoklių, tačiau 
didžiausia problema, kad 
tokiose šeimose auga vaikai. 
Auga jie praktiškai beglobiai, 
dažnai alkani, mušami.

Tai, ką jie ten pamatė ir iš
girdo, sudėjo į straipsnį, kuris 
buvo išspausdintas „Valstiečių 
laikraštyje” (1995.09.25) ir per
spausdintas keliuose kituose 
Lietuvos laikraščiuose, net 
komentuotas per radiją. Straips
nis buvo pavadintas „Didžia
salio Šanchajai”:

„Ignalinos rajone du kaimai, 
pavadinti Didžiasalio vardu. 
Vienas jų — už 11 kilometrų nuo 
Ignalinos, senovinis gatvinis 
kaimas, vietinės reikšmės archi
tektūros paminklas. Garsus au-

dėjomis, giesmininkais. Kitas — 
rajono rytinėje dalyje, už 5 km 
nuo Tverečiaus, tarp Dysnos ir 
Birvėtos upių. Ne mažiau už 
savo bendravardį pagarsėjęs 
dainingumu, žmonių darbš
tumu ir nuoširdumu. Vietiniai 
žmonės šį kaimą seniau ir dabar 
vadina Sala, o čia gyvenančius 
žmones — saliniais.

Tverečiaus parapijos Didžia
salis pastaruoju metu tapo plė
šimų ir siaubo buveine. 
Aplinkinių kaimų gyventojai, 
anksčiau niekada nerakinę 
durų, įsitaisė spynas, eidami 
gulti duris tvirtai užsklendžia, 
pasideda šalia išgaląstą kirvį ar 
kitą gynybai tinkamą įnagį.

— Ar reikia? — klausiame su 
fotografu Jonu Diliu.

— O kaipgi? Tai valkatų 
kaimas...

Atsidūsta ūkininkai, pasako
dami neįtikėtinas istorijas. Pa
sisamdė jie vyrą su žmona daržų 
ravėti. Keturias dienas dirbo, 
užmokėjo jiems po 40 litų. Po 
dienos jau girdi: „Tavo ravėtojas 
nusprogo, į šermenis nueik...” Iš 
tiesų, gavę atlygį, vyras su žmo
na prisipirko kažkokios „krūmi
nės”, prisigėrė ir... girtutėlė 

‘žmona nė nepajuto, kai numirė 
jos vyras.

Prie mūsų priėjo ir kiti Didžia
salio žmonės. Vienas jų papildė 
mūsų pašnekovus:

— Ar negirdėjote, ką jie ne
seniai padarė?

Su Lietuvos Našlaičių globos komiteto dovanotais batais jokia žiema nebaisi 
Viktorija Raiša (kairėje) su savo globėja Irena Maculevič, kurią globotinė 
moko lietuviškai, nes pati lanko lietuvišką mokyklą Pabradėje.

Išgirstame kraupią istoriją. 
Gyvai ūkininkų telyčaitei 
atpjovę šlaunį, nugaišo 
gyvulėlis. Po kelių dienų ir 
veršeliui taip padarė.

— Išvagia svogūnus, kopūs
tus, viską nusiaubia. Gyvuliai!

— Tik nelygink su gyvuliais. 
Ką blogo kam nors gyvulys 
daro? Tik gero, o šie bestijos... 
Iš kur tokios baisybės atsirado? 
Iš peklos gilumų tikriausiai. 
Nei seneliai, nei proseneliai jų 
nežinojo, — linguoja galvą 
pagyvenęs valstietis, atrodo, 
tuoj jis pravirks.

— Zombiai gi jie, prisikėlę ne
gyvėliai, — įsiterpia į pokalbį 
paauglys.

— Niekada mūsų kraštas ne 
žinojo tų zombių...

— Zombių...
— Ne mūsiškas žodis, nevar 

tysiu liežuvio.
Žmogaus akyse dega pyktis: 

ne, nepriims jis žodžio zombis ar 
zombas... Valkata iš peklos be 
dugnių, baisesnis už Liucipe 
rių.

— Tik nelyginkite šių šlykš 
tynių su gyvuliais ar žvėrimis..

Dreba žmogaus balsas, lenkia 
vieną pirštą: pavasarį iškasė tik 
ką pasodintas bulves, išrausė 
kaip kurmiai, nepalikę nė vie
nos didžiuliame lauke.

(Bus daugiau)
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 29 d.
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CLEVELAND, OH

DEŠIMTIES VALANDŲ 
REPETICIJA SU LIGIJA 

TAUTKUVIENE

„Grandinėlės” šokėjų tarpe 
buvo labai malonu gruodžio 9 ir 
10 d. turėti viešnią — mokytoją 
Ligiją Tautkuvienę. Ligija at
vyko į Clevelandą padėti 
„Grandinėlei” pasiruošti X Tau
tinių šokių šventei, kuri vyks 
Čikagoje liepos 5-7 dienomis.

Ligija yra gera pažįstama 
„Grandinėlės” steigėjų Alek
sandros ir Liudo Sagių. Pirmą 
kartą susitiko Lietuvoje 1990 
metais, kai „Grandinėlė” daly
vavo Laisvos Lietuvos dainų ir 
šokių šventėje. Ligija pasi
rūpino, kad „Grandinėlė” būtų 
gerai prižiūrėta Lietuvoje. Kar
tu apvažinėjome visą Lietuvą ir 
pamatėme įdomiausias vietas.

Ligijos išsimokslinimas lietu
viškų šokių srityje labai platus. 
Ji baigė Konservatorijos choreo
grafijos fakultetą Klaipėdoje ir 
daug metų dirbo su Lietuvos 
tautinių švenčių vyriausiuoju 
choreografu profesorium Juozu 
Lingiu. Pati buvo vyriausia 
choreografė ir baletmeisterė 
lietuviškų šokių šventėse. Ligija 
Vilniaus universitete yra bai
gusi ir žurnalistiką.

Šokių repeticijose su Ligija 
dalyvavo visi 25 „Grandinėlės” 
šokėjai, šokių mokytoja Aida 
Bublytė ir muzikantas Rimas 
Biliūnas. Pradėjome repeticijas 
bendra mankšta ir žingsnių 
tikslumo pamokomis. Toliau 
išmokome šešis naujus Šokių 
šventės šokius, kuriuose šok
sime ateinančioje šokių šven
tėje. Pasimokėme ir apie tau
tinių šokių istoriją bei apie 
žingsnių išsivystymą. Nors 
repetavome visą popietę, laikas 
greitai ir smagiai prabėgo. 
Daug išmokome, pasilinks
minome ir pasidžiaugėm lietu
viškais tautiniais šokiais.

Dėkojame Ligijai Tautku- 
vienei užjos nuoširdų darbą, už 
nesibaigiantį entuziazmą ir 
pasidalinimą savo patyrimu su 
mumis. Labai laukiam vėl 
pasimatyti ir kartu su ja pašokti 
netolimoje ateityje.

Akvarelė, atrodo, yra daili
ninkės pomėgis ir stiprybė; iš 33 
eksponuojamų kūrinių — 26 ak
varelės, o kiti aliejinės tapybos 
darbai. Sodrios spalvos. Stiprūs 
mostai. Drąsios linijos. Apspręs
ta kompozicija.

Zita Žemaitytė, menotyrinin
kė ir monografijų autorė, štai 
kaip aptaria Rimgailės darbus 
(1993 m. spalio 2 d. „Literatūra 
ir menas”): „...švelnūs, melsvi, 
žalsvi, rausvi, violetiniai tonai 
ir pustoniai nesusilpnina vidi
nės dinamikos, ir tai yra didelis 
menininkės kūrybos privalu
mas. Daugelis Rimgailės darbų 
man primena žilvičio dūdelės 
raliavimą — kai nesudėtinga, 
bet jaudinanti melodija pasieka 
pačią širdį”.

Paroda gerai organizuota ir 
plačiai išgarsinta, atkreipė ne 
tik lietuvių, bet ir amerikiečių 
dėmesį, į atidarymo iškilmes 
subūrusi virš 200 asmenų. Nau
jutėlis prie mažo ežerėlio pri
gludęs rotušės kompleksas. Erd
vi salė. Estetiškas ir profe
sionalus paveikslų paskirsty
mas. Draugų atsiųsti sveikini
mai ir gėlės! Visur jautėsi 
šventiška nuotaika. Mero žmo
nos globojami, svečiai vaišinosi 
skaniais užkandžiais. Nuotaiką 
kėlė ir muzikas Liudas Stukas, 
pianinu skambinęs klasikines ir 
lietuviškas melodijas...

Paroda uždaroma 1996 m. 
sausio 17 d.

V. Majauskas

EAST ST. LOUIS, IL
NEPRARANDAM 

* ENTUZIAZMO

Clevelando „Grandinėlė” ruošiasi 1996 m, vasarą Čikagoje vyksiančiai Tautinių šokių šventei. 
I eil. viduryje mokytojos Ligija Tautkuvienė iš Lietuvos ir „Grandinėlės” vadovė Aida Bublytė.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS

Taip jau žmogus „subūdavo- 
tas”. Kai skauda, jis verkia ir 
skundžias, o kai linksma, jis 
juokias ir giriasi.

Nenuostabu, kad ir mes nori
me pasigirti savo kukliais, gal 
ir nelabai reikšmingais pasireiš
kimais savojoje apylinkėje.

Jau netoli trisdešimt metų, 
kai kasmet bent du kartus 
susibėgame Grybinų sodyboje 
pasidžiaugti ūkiška aplinka, 
pasivaišinti, pasikalbėti visiems 
apylinkės lietuviams rūpimo ru
dens festivalio reikalais. Čia 

Rima Žiedonytė gauname garbingus pasižadėji-
„Grandinėlės” šokėja.

JUNO BEACH, FL

DAIL. RIMGAILĖS 
JONYNAITĖS- 
ZOTOVIENĖS

PARODA
„Gražiausias renginys, kokį 

iki šiol Juno Beach yra turėjęs 
and she is the most remarkable 
our resident”, — kalbėjo meras 
Frank Harris 1995 m. lapkr. 10 
d., atidarydamas dail. Rimgai
lės Jonynaitė8-Zotovienės pa
veikslų parodą. Meras savo kal
boje perbėgo dailininkės pro
fesinius pasiekimus, paminėjo 
turėtas parodas ir gautus 
žymenis — įvertinimus. Jis 
pristatė į parodą atvykusias 
dailininkės dukteris — Rūtą 
Meyer ir dr. Andrea Zotovaitę 
bei dvi dukraites.

Dailininkė R. J. Zotovienė 
padėkojo miesto merui už paro
dos globą, pasveikino svečius ir, 
trumpai apibūdinusi kūrėjo 
dvasinį pasaulį ir išgyventas 
nuotaikas, papasakojo čia eks
ponuojamų šešių paveikslų „gi
mimo” istorijas. Anot dailinin
kės, mene viskas yra išgyveni
mas, lyg knygos lapai, susiklos
to, sugula sielos lobyne ir, 
kibirkštėlei žybtelėjus, tampa 
kūriniu. Dalyvaudama parodose 
Lietuvoje, darbus dovanojo Vil
niui ir savo jaunystės miestui 
Marijampolei (paveikslai yra 
eksponuojami Marijampolės 
Centrinės bibliotekos parodų 
salėje).

mus festivalio laimėjimams 
laimikius, čia nutariame datą 
festivaliui, čia apdūmojame ir 
kitus apylinkės reikalus. Šie
met gegužinė buvo suruošta 
Darbo dieną, kuri pasitaikė ir 
šilta ir saulėta. Pasivaišinę ir 
aptarę reikalus, akordeonui pri
tariant, prisiminėme jau labai 
retai bedainuojamas dainas. 
Kas dainavo, dainavo su įsijau
timu ir meile, o kas klausėsi 
gėrėjosi dar taip sutartinu 
dainuojančiųjų dainavimu. 

Rudens festivalis, suruoštas

spalio 22 dieną lietuvių parapi
jos salėje, buvo „liesiausias” at
silankiusiais, bet be didelio 
priekaišto įplaukomis. Ir vėl 
galėjome nusiųsti aukas toms 
institucijoms, kurioms, mūsų 
nuomone, pagalba reikalingiau
sia. Kasmet remiame spaudą, 
našlaičius, švietimo įstaigas ir 
LB centrus. Šiemet sutelktų 
festivalyje lėšų neužteko, teko 
pajudinti santaupas. Ypač gera, 
kai matai, kad metai po metų 
tos pačios mūsų moterys dar vis 
tebeprakaituoja virtuvėje, puo
šia salę, vadovauja laimės 
šuliniui. Jokiu būdu neužmirš
tini ir tie šluotų bei mazgylių 
riteriai, be kurių pastangų 
neblizgėtų salės grindys. Čia ir 
norisi visiems ir visoms iš šir
dies padėkoti. Ačiū!

Kalėdų laikotarpis visada 
užkrauna ant kai kurių žmonių 
pečių pridėtines pareigas. Jau 
šešeri metai, kai Concordia 
Historical Institute papuošiama 
lietuviška eglutė, pavaišinama 
lietuviškais skanėstais, pa
dainuojama, pagrojama, net 
pavaidinama lietuviškos dainos, 
pasakėčios. Šis renginys ypatin
gas tuo, kad jis yra pilnai 
ekumeniškas. Šiame paruošime 
dalyvauja ir mūsų liuteronai (jų 
seminarija) ir katalikai. Mūsų 
žmonių ekumeniškumu tenka 
pasididžiuoti. Viską dirbame 
kartu, kartu ir laurus skiname. 
Juk taip ir turėtų būti.

Kas nežino aštur'ųo pasaulio 
stebuklo St. Louis mieste? Tai 
Arka į Vakarus. Keliaujantis 
jau iš toli, toli pamato šį 
gracingą nerūdyjančio plieno 
lanką, iškylantį į 630 pėdų 
aukštį. Tai suomio architekto 
Saarinent kūrinys. Ne visi ir 
žino, kad po šia arka yra milži
niškas muziejus, kuriame ek
sponuoti indėnų ir pionierių 
kasdieninio gyvenimo reikme
nys, ginklai ir gyvulių iškam
šos. Jau kelinti metai, kai tame 
muziejuje puikuojasi įvairių 
tautų Kalėdų eglutės. Puikuo
jasi ir lietuviškoji, įmantriais 
šiaudinukais papuošta, medžio 
drožiniais po eglute paįvairinta.

staba gėrisi lietuviškąja eglute 
ir tvirtina, kad ji iš visų eglučių 
gražiausia. Mes su tokia jų nuo
mone taip pat sutinkame.

Likusiems be lietuvio kunigo 
savoje lietuviškoje parapijoje 
tenka ypač pasispausti, norint 
palaikyti parapijiečių tarpe su
siklausymą, prisirišimą prie 
savo maldos namų ir užtikrini
mą tolimesnės veiklos. Sušventę 
pirmąjį šimtmetį ir gavę vysku
po pažadą, kad parapija galės 
egzistuoti tol, kol jis gaus 
kunigą-pensininką sutinkantį 
mums aukoti sekmadieniais šv. 
Mišias, stengiamės pasirodyti 
ne tik gyvi, bet ir gabūs. Kiek
vieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį susirenkame kavutei ir 
saldumynams, o kiekvieneriais 
metais prieš Kalėdas mūsų mo
terys paruošia visai parapijai ir 
draugams puikius pietus. Aišku 
visiems, kad tai pasiaukojantis 
darbas, pareikalaujęs pasiruoši
mo ir pastangų. Besidarbuojan
čios virtuvėje moterys, kaip ir 
salę paruošią vyrai, vis tie 
patys. Jiems tenka didžiausia 
padėka.

Skaitantysis šias mano mintis 
pastebės, kad susilaikiau nuo 
minėjimo pavardžių. Tai darau 
norėdamas paminėti ir padėkoti 
visoms ir, visiems. Ačiū ir 
linksmų Švenčių.

Zigmas Grybinas

WORCESTER, MA
METINIS SUSIRINKIMAS 
IR KALĖDINIS POBŪVIS

ALRK Moterų sąjungos 5-tos 
kuopos metinis susirinkimas ir 
Kalėdinis pobūvis š.m. gruodžio 
3 d. vyko Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Susirinkimą kuopos 
pirm. Aldona Jakniūnaitė pra
vedė sklandžiai; jis buvo trum
pas. Visa valdyba pasiliko ta 
pati 1996-tiems metams. Nomi
nacijų komitetas, kurį sudaro 
Izabelė PaFulienė ir Vanda 
Ramonienė džiaugėsi, kad ne
reikėjo ieškoti kandidačių 
valdybai.

Renginių komiteto vedėja 
Onutė Kildišienė su padėjėjomis

Muziejaus tarnautojai su nuo- pradėjo nešti įvairius maisto

Dail. R. Zotovienė* kūrinių 
Zotovienė, jos dukros — dr

parodos atidaryme Juno Beach, FL IS k. — dail. Rimgailė Jonynaitė 
Andrea Zotovaitė ir Rūta Meyer ir Juno Beach meras Frank Harris

patiekalus ant stalo, o Darata 
Zalieckaitė ir Aldona Zitkienė 
atidarinėjo butelius ir taures 
pildė putojančiu šampanu. Pir
mininkė visus ir visas pasveiki
no. Buvo malonu mūsų tarpe tu
rėti dvasios vadovą, kleb. kun. 
Vincentą Parulį,MIC, ir jo 
pavaduotojus kunigus: Antaną 
Nockūną,MIC, ir Joną Petraus
ką,MIC. Atvyko ir kelios narės, 
kurių amžius ir sveikata sulai
ko nuo dažnesnio dalyvavimo 
susirinkimuose, tai — Ona 
Jusienė, Vaclovą Dėdinienė, 
Pranutė Spirauskienė ir kt. 
Dalyvavo ir buvusi Sąjungos 
pirmininkė Aldona Shumway ir 
jos mamytė.

Kuopos pirmininkė pakvietė 
Aldortą Shumvvay įteikti na
rėms padėkos žymenis už jų 
aktyvią veiklą ir pasišventimą 
visuose darbuose. Žymenys 
gauti iš centro 14-kai narių: 
Elzbietai Alavošienei, Helen 
Banis, Angelei Garsienei, Ber
nadetai Miliauskaitei-Harris, 
Priscillai Hassett, Aldonai 
Jakniūnaitei, Onai Kildišienei, 
Janinai Miliauskienei, Izabelei 
Parulienei, Vandai Ramonienei, 
Jadvygai Spirauskienei, Onai 
Valinskienei, Dorothy Zaliekas 
ir Aldonai Zitkienei. Elzbieta 
Alvošienė ir Janina Miliauskie
nė jau keliolika metų yra ALRK 
Moterų sąjungos garbės narės, 
bet maloniai priėmė ir padėkos 
žymenį.

Pirmininkė pakvietė dvasios 
vadovą sukalbėti maldą. Prasi
dėjo vaišės. Ilgas stalas buvo 
nuklotas įvairiausių rūšių 
maisto patiekalais, nes sąjun- 
gietės yra ne tik darbščios, bet 
ir puikios šeimininkės. Rengi
nių komiteto vedėja Onutė Kil
dišienė net „Raguotį” atgabeno 
iš Lietuvos. Na ir vaišinomės! 
Nesirūpinome nei cholesteroliu, 
nei aukšto kraujo spaudimu.

Po vaišių, parapijos vargoni
ninkei Onai Valinskienei pia
ninu palydint, giedojome šv. 
Kalėdų giesmes lietuvių ir 
anglų kalbomis. Pobūvį užbai- 
gėm visų mėgstama kalėdine 
daina „Jingle Bells”...

Helen Banis ir Elizabeth Ala- 
vošius skoningai papuošė sta
lus. Buvo labai smagu, taip 
gausiai susirinkusioms. Salė 
gražiai atnaujinta, šilta, nė ne
jutom, kad vakaras artėja, tam
sa pradeda apgaubti dienos 
šviesą — ženklai, kad laikas 
ruoštis į namus ir baigti visus 
pokalbius, o jų tiek daug liko 
neišsakytų po ilgesnio nesima
tymo. Kalėdinė nuotaika visas 
šventiškai nuteikė. Dar gyvena
me Adventą — Kristaus atėjimo 
laukimo laikotarpį, bet netru
kus švęsime ir Kūdikėlio Jėzaus 
Gimtadienį. j

LIETUVIŠKA PROGRAMA 

LENKIJOS TELEVIZIJOE

Lapkričio 26 d. pirmą kartą 
Lenkijos televizijos istorijoje 
buvo parodyta 20 minučių laida 
lietuvių kalba. Kaip sakė Len
kijos regioninės televizijos 
vaivadijų redakcijos vedėjas M. 
Kulinski, nuo šiol kiekvieno 
mėnesio paskutinį šeštadienį 
lietuviškos laidos bus rodomos 
Suvalkų vaivadijos lietuviams.

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208V2 Weat 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(312) 581-8654

REAL ĖSTATE

• ---- -- ---------------
E LEKTRO 3

. (VEDIMAI - PATAISYMAI 1

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir- ' 
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan- ’ 
(uotai ir sąžiningai. . '

312-773-3313
, KLAUDIJUS PUMPUTIS J 

;------------------------------------ ———u

RIMAS L. STANKUS

4

J K 8 CON8TRUCT1ON
„Shingle” stogai ir visų rūšių 1 
apkalimai (siding): medžio, alu-i 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658. _(

T AISOM E
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI- • 
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tai. 312-585-6624

Your ticket 
to a secure 
retirement.

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

/fordi inz ' KM,ECIK MAITOK 
7922 S. Pdlatių Rd. 

.j 434,5 j. Archej X've.

DANUTĖ MAYER ' 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayar. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui.

f

4

HELP VVANTED

4

laikoma vi d. amžiaus mote
ris padėti moteriai namų ruošo
je ir gyventi kartu. Atskiras kam
barys su vonia. Kreiptis:

San Franclsco, 
tal.415-931 -2111, vakarais.
Žinutę galite palikti lietuviškai

DRAUGE GAUNAMI 
RELIGINIAI LEIDINIAI

ŠV. RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS. Kun.
česl. Kavaliauskas. 648 psl......................... $10.00

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Pen-
kiaknygė. Kun. Antanas Rubšys. 449 psl. $12.00

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Is

torinės knygos. Kun. Antanas Rubšys. 811
psl........................................................................ $12.00

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS. Maldaknygė.
Kun. K. A. Matulaitis, MIC. 640 psl.........  $5.00

JAUNUOLIŲ MALDOS. Maldaknygė. Kun. P. K.
Kirvelaitis. 159 psl........................................ $1.00

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldaknygė. Kun.

dr. P. Aleksa. 254 psl..................................... $1.00
MIŠIOLĖLIS. ROMOS MIŠIOLAS. Visiems tikin

tiesiems. Amerikos liet. kat. kun. vien. 
leidinys. 1197 psl............................................ $27.00

LAIDOJIMO APEIGOS, (vairios mišios už miru
sius. 55 psl....................................................... $0.50

TIKIU, I, II, III, IV, V dalis. Katalikų tikybos
vadovėliai. Versti iš italų kalbos. Visi po $5.00

MANO PIRMOJI KOMUNIJA. Vad. vaikams ir 
tėvams. Par. I. Bublienė ir kun. K. Žemaitis.
89 psl................................................................... $5.00

KĄ MES TIKIME. Tikybos vadovėlis. Kun. K. P.
Celiešius. 195 psl........................................... $5.00

DIEVAS ŠIANDIEN. Žmogus su Dievu ir be Dievo
likimas. Kun. dr. J. Gutauskas. 283 psl. . $6.00

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Valutis.
230 psl................................................................. $7.00

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaiš
nora, MIC. 445 psl......................................... $1.00

ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE I dalis. Kelionių įspū
džiai. Ant. Rubšys. 430 psl........................... $9.00

ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE II dalis. Kelionių įspū
džiai. Antanas Rubšys. 477 psl.................. $10.00

KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Kun. dr. J.
Gutauskas. 104 psl......................................... $4.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pašto 
išlaidos. Illinois gyv. pridėdama State Sales tax 8.75% nuo 
knygos kainos.

A
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LAIŠKAI
KAPITONAS

AFANASIJUS KAZANAS

Juozo Klimo „Paskutinio 
kariūno odisėja” spausdinta 
š.m. gruodžio 5 d. 235 „Draugo” 
numeryje, reikalinga pa
tikslinimų. J. Klimas rašo, kad 
kpt. Kazanas ką tik grįžo iš ato
stogų palaidojęs savo vienintelį 
sūnų Igorį. Toliau rašo „...kad 
sušaudytųjų giminės jo vienin
telį sūnelį, keršydami su
tvarkė...”

Buvo taip: Igoris Kazanas 
buvo lietuvių policijos dalinio 
vertėjas. Šis dalinys kovojo su 
raudonaisiais partizanais ir 
desantininkais. Policijos dali
nys, pastebėjęs retam miškely 
raudonuosius partizanus, 
kulkosvaidžio ugnimi juos su
naikino. Vertėjas Igoris kvietė 
likusius gyvus partizanus 
pasiduoti ir išeiti iš miškelio. Iš 
krūmų išėjo Marytė Melnikaitė 
ir čia vienas sužeistas paleido 
šūvį į Igorį. Igoris buvo sužeis
tas. Pasveikęs greitai mirė nuo 
kraujo krešulio. Tai buvo 1943 
m. liepos 14 d.

Kitas kpt. A. Kazano sūnus 
Mykolas, Lietuvos vietinės 
rinktinės kariūnas, vėliau 
Lietuvos Laisvės armijos „Lo
kio” rinktinės steigėjas ir vadas, 
žuvo kovose su sovietais 1945 
m. liepos 7 d. Taigi kpt. Kaza
nas turėjo 2 sūnus ir dukterį, 
kuri, kaip man pasakojo, buvo 
Lietuvos partizanų ryšininkė, 
buvo areštuota ir sušaudyta.

Žmona, iškentėjus 10 metų 
Sibire, 1954 metais grįžo į 
Lietuvą ir dabar, sulaukusi 92 
m., gyvena Vilniuje.

Apie kpt. A. Kazaną J. Kli
mas rašo: „...vėliau Vokietijoj, 
Uchtės pabėgėlių stovykloje 
nusišovė”. Tai taip pat 
prasilenkta su tiesa.

-'■'HKpt. Kazanas buvo sovietų 
įkalintas Užpoliarėje, Vorkutos 
10-tame lageryje ir didžiojo 
kalinių streiko masinių su
šaudymų metu, 1953 m. rug
pjūčio 1 d., žuvo. Jis buvo vienas 
streiko organizatorius, ir, kaip 
mokantis tobulai rusų kalbą 
atstovavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kaliniams.

J. Klimas rašo: „Kitą dieną 
prasidėjo puolimas. Bataliono 
vadas... sukomandavo „pir
myn”, o Įeit. N. ... pasodino ba
taliono vadą į fajetoną, prie 
kurio pririšo ožį (ožį bataliono 
vadas, kaip kavaleristas, laiky
davo arklidėse)...”

Kpt. Kazanas nebuvo kavale
ristas. Jis buvo 4 p.p. 1-mo 
bataliono ūkio viršininkas 
Kupiškyje, kur aš buvau. 
Mažam miestely, mažoj įguloj

ĮDOMUS SUTAPIMAS

Įdomu buvo skaityti vedamąjį 
(„Draugas”, š.m. 12.14) apie 
mokslininkų sugalvotą „pražū
ties laikrodį”. Dabar sužinojau, 
kad toks yra; manau, ir dauge
lis skaitytojų pirmą kartą apie 
ta sužinojo.

O panašų klausimą, „Kiek lai
ko”, arba „Kuri dabar pasaulio 
valanda” aš ištariau 1993 m. 
rugpjūčio 19 d. Kai kas pasaky-

tų — koks keistas sutapimas!
Ne, nesutapimas. Pasaulio at

mosfera jaučia žmogaus dvasią 
ir be mokslininkų sugalvoto 
laikrodžio. Ir nežinau, kuri 
dabar pasaulio valanda (arba: 
kiek dabar laiko), gal nežino nė 
tie, kurie tą atmosferą sukuria, 
bet laikrodis parodo.

Mano laikrodis orientuojasi 
daugiau į Lietuvą, subyrėjus 
komunistinei imperijai.

„Kuri dabar pasaulio valanda?
Pirma? Antra? Trečia gilios nakties?
Ką lemia tie įstatymai nauji? Kada
Pabus užmigus sąžinė, kas taką ryto rojun jai nuties?

Koks mėnuo ir kuri to mėnesio diena?
Vasaris? Kovas? Sausis ar birželis?
Ar Vėlinių — gyvybę žudanti — šalna,
Ar dengia žemę kilimas, gyvybe žalias?

Ir metų laikas, tarkite, kuris:
Pavasaris ar vasara? Ruduo, o gal šalta
Žiema? Ar upės po ledonešio? Kai uosto švyturys 
Miglon įbridęs gęsta, tik svajonė prarasta....

Kokia dabar tava prasmė, žmogau:
Gyventi?... Mirti? Būti ar nebūti?
Ir kokią dovaną tu duodi jam, dangau,
Atvėręs didžiąją imperijos gulagų griūtį?

Kokia dabar pasaulio valanda?
Pirma? Antra? Trečia nakties ar dvylikta dienos?
Ką lemia naujos konstitucijos, įstatymai nauji ir jų

pataisymai, kada
Ir ką tars nužudyti (nekalti), kai tautžudžiams (kalti) 

nedovanos?
Bernardas Brazdžionis

Los Angeles, CA

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus pastangomis šiemet lietuviška kalė
dinė eglutė vėl džiugino keleivius Midway aerodrome. Eglutę papuošė Paulina 
Vaitaitienė ir Marija Krauchunienė.

r, t
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Skaitant nuo įsikūrimo 
„Drauge” skaitytojų laiškus, jų 
temas ar pasisakymus įvairiais 
klausimais, nesu pastebėjęs, 
kad tie skaitytojų laiškai yra 
pikti. Reikia skirti nuomones ar 
pozityvius, ar negatyvius 
pasisakymus nuo pikto tono. 
Priešingai esu skaitęs ir pagyri
mų kitiems laiškams, kurie 
skaitytojams patiko.

Mano patarimas R. Vosyliū- 
tei-Potter: paskaityti milįjoninio 
tiražo amerikiečių laikraščius ir

palyginti jų laiškų skyrių su 
„Draugo”. Tada ji įsitikins, kad 
lietuviškų laikraščių laiškai yra 
ne tik įdomūs, bet ir neturi to 
sarkazmo, kaip amerikiečių 
laikraščiuose.

Gyvename demokratiniame 
krašte, todėl būkime tolerantai 
visų nuomonių, nepaisant ar jos 
sutinka ar nesutinka su mūsų. 
Čia nėra pykčio, tik laisvas savo 
nuomonės pareiškimas.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

A. t A.
ANTHONY L. LAPINSKAS

vienas kitą gerai pažinom.
Aš labai abejoju, kad jis, kpt. 

Kazanas, buvo batalionu vadu. 
Gerai prisimenu. 1943 m. va
sarą su Br. Sergaučiu buvom 
komandiruoti į Ukmergę pada
ryt apskrities ūkio skyriuje re
viziją. Mes abu buvom Panevė
žio apygardos civilinės Kontro
lės kontrolieriai. Čia prie vieno 
stalo sėdėjom, vienuose na
muose pulk. J. Andrašiūnas, 
kpt. A. Kazanas ir aš. Kpt. Ka
zanas tuo laiku buvo kuopos 
būstinėj, Deveikio namuose 
Vytauto g-vėj. (gatvėj, kuri eina 
plentu link Utenos). Jūs, p. Kli
mai rašėte, kad kpt. Kazanas 
buvo tik ką grįžęs iš sūnaus Igo
rio laidotuvių. Igoris mirė 1943 
m. liepos 14 d., o aš kapitoną, 
kuopos vadą, buvau sutikęs 
1943 m. vasarą Ukmergėj. Ar 
apie tą pats kalbame? Atrodo, 
kad taip, nes Lietuvos kariuo
menėj buvo tik vienas Kazanas.

Jūsų, p. Klimai, prisiminimai 
lengvai skaitomi, tik pasigen- 
dam datų ne tik metų, bet ir 
metų laikotarpio, išskiriant 
žiemą. Truputį turintis kariškų 
žinių beskaitydamas, negali 
nenušypsoti iš lakios vaizduotės 
pinamų vaizdelių, pvz., vogimas 
žąsies ir žąsies iš štabo. Kur nei.

kareiviai, nei karininkai ir net 
sargyba nematė, arba susimu
šimas su vokiečių ryšių 
karininku...

Antanas Bulota
Los Angeles, CA

JAV LIETUVIU 
BENDRUOMENEI

Kelyje į visišką Lietuvos 
nepriklausomybę Lietuvos 
žmonėms tenka nelengva dalia, 
kuri visų pirma susijusi su eko
nomijos pertvarkymo sun
kumais. Nemaža dalis Lietuvos 
gyventojų kol kas negali paten
kinti visų savo poreikių, o ypač 
dėl to nepriteklius kenčia socia
liai neapgintieji: pensininkai, 
dėl įvairių negalių praradę visą 
ar dalį darbingumo, jų, o taip 
pat didelės dalies kitų dar
bininkų bei valstiečių, vaikai ne 
tik gausiose, bet ir ne visai 
didelėse šeimose. Ką jau be
kalbėti apie našlaičius ir invali
dus... Nė kiek neabejojame, kad 
tai Jums visiems gerai žinoma, 
nes nuolat sulaukiame vieno
kios ar kitokios paramos, už 
kurią esame dėkingi. Šiuo laiku

daug Lietuvos gyventojų savo 
pajamų didžiąją dalį skiria mai- 
tinimuisi ir gyvenamojo būsto 
apmokėjirtiui, o kitiems daly
kams lėšų nebelieka. Akiniai 
Lietuvojes kaip ir kituose kraš
tuose, yra brangūs, o ir apsi
rūpinti, • atsisakius Sovietų 
Sąjungos '„malonės”, darosi 
nelengva.J

Lietuvos optikų ir medicinos 
technikų sąjunga kreipiasi į Jus 
su prašymu apsvarstyti, gal 
galėtumėte rasti būdų pagalbai 
Lietuvos 'žmonėms suteikti 
nenuskriausdami savęs, bet la
bai padėdami mums. Ir mes, ir 
Jūs žinome, kaip sunku žmogui, 
kuris priverstas regėjimą kore
guoti akiniais. Gal galėtumėte 
mums suteikti paramą tais aki
niais, kurie Jums jau neberei
kalingi, bet dar tinkami nau
dojimui: nelabai išvaizdūs, gal 
kiek parefnontuotinais rėmais, 
gal išblukusių spalvų rėmais ir 
t.t. Lietuvoje mes dabar neiš
rankūs, niums tiktų bet kokie 
akiniai, kad ir po nedidelio 
remonto. Lietuvos optikų ir me
dicinos technikų sąjunga imtųsi 
tarpininko rolės, jei tokią para
mą galėtumėte teikti, nemoka
mai sutvarkytų tuos, Jums jau 
nereikalingus, akinius. Akiniai 
gali būti vyriški ar moteriški, 
vaikiški ar suaugusiems skirti, 
su stiklaiš ar tik rėmai ir pan.

Su viltimis lauksime Jūsų 
malonės ir atsakymo į šį 
prašymą.

Vaida Brazienė
Lietuvos optikų ir medicinos 

technikų sąjungos pirmininkė 
Laisvės alėja 83,

Kaunas 3000
KODĖL VISI TOKIE PTKTI?

Tai yra žodžiai, pasakyti Ra
munės Vosyliūtės-Potter, 
„Draugo” laiškų skyriuje, gruo
džio 8 dieną.

„Draugo” laiškų skyrius pasi
darė labai populiarus ir 
daugelis su dėmesiu skaito šį 
skyrių. Teisingai R. Vosyliū- 
tė-Potter rašo, kad, kiek 
žmonių, tiek ir r*uomonių. Todėl 
ir yra įdomu susipažinti su 
tomis skirtingomis nuomo
nėmis. Tačiau visiškai nesu
tinku su jos nuomone, kad tie 
rašomi „Draugui” laiškai yra 
pikti. Kodėl žmonės neranda 
juose nieko pagirti, kuo pasi
džiaugti? Kodėl pas juos nėra 
atlaidumo, artimo meilės. Iš 
laiškų tono galima susidaryti 
nuomonę, kad lietuviai yra 
„tikri bambekliai”, — sako 
laiško autorė.

Aš asmeniškai užsigaučiau, 
jeigu, parašęs laišką „Draugui” 
ir pareiškęs savo nuomonę, 
būčiau pavadinąs „bambekliu”.

Gyveno Chicagoje, Beverly apylinkėje.
Mirė 1995 m. gruodžio 27 d., sulaukęs 87 metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: žmona Josephine Lukošaitis; seserys: Jen- 

nie Linkus su vyru Peter, Frances Šošė su vyru Anthony, 
Paulina Markauskienė Lietuvoje; svainė Antoinette Civins; 
svainiai: Anthony, žmona Eleanor Lukošaitis ir Edward, 
žmona Joan Lucas; taip pat daug sūnėnų ir dukterėčių.

Velionis buvo brolis a.a. Veronikos Narkis ir svainis a.a. 
Vincent Civins.

Velionis buvo ilgametis direktorius ir advokatas Mutual 
Federal Savings & Loan; priklausė Darius-Girėnas Post #271 
ir Cardinal Mundelein Council Knights of Columbus. Taip pat 
yra buvęs Lietuvos Vyčių pirmininkas.

Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 29 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Donnellan Funeral Home laidojimo namuose, 10525 S. 
Westem Avė., Chicago.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 30 d. Iš laidojimo 
namų 10:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Barnabas parapijos 
bažnyčią, 10134 S. Longwood Dr., Chicago, kurioje bus auko
jamos 11 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donellan Funeral Home. Tel. 
312-238-0075.

1995 m. gruodžio 22 d. mirė mūsų Tėvas

A.tA.
BALYS VYLIAUDAS

- t r j ■ ‘ t

buvęs Žemės Ūkio švietimo referentas, Vytauto Didžiojo or
dino kavalierius ir 1949 metų Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Vokietijoje.

Duktė Irena Vyliaudaitė Veblaitienė, sūnus Romas 
Vyliaudas Lietuvoje.

A.tA.
RAYMOND SUDAU

Gyveno Melrose Park, IL.
Staiga mirė 1995 gruodžio 23 d., sulaukęs 47 metų. 
Gimė 1948 m. rugsėjo 5 d. Vokietijoje, Felbach mieste. 
Nuliūdę liko: tėvai Janina ir Walter Sudau, sesuo Erika

su vyru Ray, jų vaikai — Kenny, Danny ir Shawn su šeimomis; 
krikšto mama teta Genė; tetos, dėdės, pusbroliai, pusseserės 
Amerikoje, Vokietijoje ir Lietuvoje.

A.a. Raymond palaidotas gruodžio 27 d. Queen of Heaven 
kapinėse, Hillside, IL.

Nuliūdę tėvai, sesuo su šeima ir kiti giminės.

Seselės rankų šiluma sušildo sielą Vilniaus „Versmės” mokyklos auklėtiniai 

kur trečdalis jų - su fizine ar psichine negalia - puikiai sutaria
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fsvl midlcincl Fcdcral
Savngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400

aafio

M^inro sv rote

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254 4470

t=rUju *i^»t 
LENOER

DON'T SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL yeJvuit SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION 

Chorleied ond Superyned by ths United Stote, (joveilimeni

2212 W CERMAK ROAD • CH1CAGO, IUINOIS 60608 PHONE (312) 847 7747

Liūdesyje pergyvenam mūsų seniūnės

A.tA.
JANINOS MERKIENĖS

pasitraukimą į Amžinąjį Gyvenimą. Sūnums VYTUI, 
RAMUNIUI ir jų šeimoms bei seseriai ONAI Aust
ralijoje reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvos Dukterų draugija
I III.. I »

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 
1450 AM banga.

Adresas: 2624 W. 69 St.
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

a
Ws Shlp UPS 312-434-9766
Uisllmam maisto tiekimu (catarlng)
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 29 d. SOCIALINIS SKYRIUS DĖKOJA

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Pirmadienį, 1996 metų sau

sio 1 d. — per Naujus metus — 
„Draugo” redakcija, administ
racija ir spaustuvė nedirbs, 
todėl ir antradienio, sausio 2 d. 
„Draugas” nebus išleidžiamas 
(išeis tik trečiadienio, sausio 3 
d., laida). Linkime savo skai
tytojams, bendradarbiams, 
rėmėjams, Draugo fondo na
riams ir visai lietuviškajai 
visuomenei — užsienyje bei 
tėvynėje — laimingų, taikių, 
vieningų ir sėkmingų 1996-tųjų 
metų!

Lakūnas Jonas Juknius,
1993 m. liepos mėn. kartu su 
pilotu Edvardu Slušniu iš 
Amerikos mažu lėktuvėliu per
skridęs Atlantą ir nusileidęs 
Lietuvoje, šiuo metu lankosi 
Čikagoje. Jis Čikagoje viešės iki 
sausio 9 d. Norintieji su juo susi
siekti, prašomi skambinti Domi
cėlės Petrutytės telefonu (312) 
735-8942. Svečiui iš Lietuvos 
pagerbimą rengia Čikagoje 
gyvenantieji lietuviai aviato
riai.

Irena ir Juozas Polikaičiai,
Lemont, IL, jau ne pirmą kartą 
ištiesia vieninteliam lietuviš
kam dienraščiui už Lietuvos 
ribų pagalbos ranką, atsiųsdami 
100 dol. auką. Esame tikrai 
dėkingi!

Lietuvių Moterų federaci
jos klubo, Chicago, IL, valdy
ba atsiuntė 200 dol. dienraščiui 
„Draugui” paremti su pirmi
ninkės Albinos Ripskienės lin
kėjimais. Veikliajam Lietuvių 
Moterų federacijos klubui 
reiškiame padėką ir linkime 
visokeriopos sėkmės!

California Gardens senelių 
globos namų, 2829 S. California 
Avė., Chicago, IL, vadovybė 
„Draugui” atsiuntė 90 dol. 
auką. Kaip daugelis mūsų skai
tytojų žino, šiuose senelių globos 
namuose yra nemažai lietuvių, 
kurie skaito „Draugą” ir apie 
juos retkarčiais rašoma „Drau
ge”. Esame dėkingi už auką ir 
linkime California Gardens 
vadovybei bei visiems gyven
tojams sveikų, šviesių atei
nančių metų!

TRADICINIS EGLUTĖS 
PUOŠIMAS

Artinantis Kristaus gimimo 
šventei — Kalėdoms, padaugėja 
apsipirkimo rūpesčiai. „Sekly
čios” renginių vadovės, norė
damos išblaškyti rūpesčius, 
bėginėjimą į parduotuves, kas 
metai prieš šv. Kalėdas suruošia 
eglutės puošimo popietę. Tuo 
nori mus atitraukti nuo kas
dieninių rūpesčių ir pateikti 
naujų minčių išsiblaškymui ir 
Kalėdinių giesmių bei vaikystės 
dienų prisiminimui, kada gyve
nome Tėvynėje ir žvilgančiomis 
akytėmis žiūrėdavome į mirgu
liuojančias žvakutes ant papuoš
tos eglutės.

Nors oras nebuvo malonus, 
bet popietės lankytojai rinkosi 
į „Seklyčią”. Kaip visada mo
terys nurungė vyrus savo 
dalyvavimu.

Atvykę svečiai — popiečių mė
gėjai, buvo priimti visada laim
ingos ir besišypsančios Elenos 
Sirutienės. Ji nukėlė mus visus 
į tuos laikus, kada mes buvome 
maži ir gyvenome savo Tėvy
nėje. Eglutė suteikdavo daug 
džiaugsmo, ypač gyvenantiems 
kaimuose. Daugumoje eglutes 
puošdavo pradžios mokyklos 
mokytojai, neatsilikdavo ir 
miestelių mokyklos. Žinoma, 
tuo metu dar nebuvo tokių 
papuošalų, kokius turime šiais 
laikais.

Popietės lankytojams ant 
kiekvieno stalo buvo išdėstyti 
lietuviški papuošalai, „šiau
dinukai”. Kiekvienas dalyvis 
galėjo paimti vieną papuošalą ir 
pakabinti ant eglutės. Tuo pačiu 
metu muzikas Faustas Strolia 
skambino pianinu „Kalėdinę 
giesmę”.

Baigus eglutės puošimą, Faus
tas Strolia išdalino lapus su 
kalėdinėmis giesmėmis. Strolia 
yra ne tik geras muzikas, bet 
geras giesmių ir dainų 
apibūdintojas.

Baigus giesmes ir dainas, 
Elena Sirutienė dėkojo muzikui 
F. Stroliai už jausmingai pra
vestą popietę, o Valavičiams už 
eglutės nupirkimą.

Sėdėdami svečių ir artimųjų 
tarpe ir besigardžiuodami ku
geliu, mintimis perbėgome apie 
Lietuvoje pasilikusias gimines, 
pažįstamus bei draugus. Su 
palengvėjusia širdimi ir meilės 
pajautimu, apleidome „Sekly-
v • »»cią .

Ant. Paužuolis
Esame dėkingi visiems, ku

rie per mūsų dienraštį sveikino 
savo artimuosius šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga. Šiemet tų 
sveikinimų buvo itin gausu, 
todėl „Draugas” nuoširdžiai 
džiaugiasi visomis aukomis, 
kartu su sveikinimo tekstais at
siųstomis dienraščio paramai.

Liuda Germanienė, Khamis 
Mushayt, Saudi Arabia, apdo
vanojo „Draugą” nemaža 
dolerių suma, prisimindama 
lietuvišką dienraštį net tolimo
je Saudi Arabijoje, kur jis — 
tikrai pavėluodamas — jos 
šeimą lanko. Tariame tvirtą 
ačiū!

x TRANSPAK praneša:
„Aplinkos apsaugos duomeni
mis, Lietuvoje susidaro virš 
17,000,000 nepavojingų ir 
212,000 tonų kenksmingų atlie
kų” Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(ak)
IMMIroofing

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Kadaise Kristus yra pasakęs: 
„Jeigu jūs padarėte gero vienam 
iš mažiausių, man padarėte”. 
Remdamiesi Kristaus patari
mais, į Lietuvių bendruomenės 
Socialinį skyrių ateina daug 
savanorių, kurie tarsi Socialinio 
skyriaus, kuriam vadovauja 
Birutė Jasaitienė, širdis.

JAV Lietuvių bendruomenės 
Socialinių reikalų taryba ir vy
resniųjų — jaunesniųjų lietuvių 
centras, suruošė pagerbimo ir 
įvertinimo vakarienę „Sekly
čioje” visiems savanoriams ir 
tarnautojams, kaip padėką už jų 
meilę ir prisirišimą šiai įstaigai.

Kun. Antanui Saulaičiui ir Jo
nui Žebrauskui sukalbėjus 
palaiminimo ir padėkos maldas, 
susirinkusieji sėdo prie paruoš
tų stalų.

Po vakarienės į svečius prabi
lo Birutė Jasaitienė, išvardin
dama visus talkininkus ir 
tarnautojus. Vakarienėje taip 
pat dalyvavo „Vaikų vilties” 
globojami vaikučiai su ma
momis. B. Jasaitienė pabrė
žė, kad šie namai išsilaiko 
tik talkininkų ir rėmėjų dėka, 
kurie aukoja savo laiką, talen
tus ir pinigus, kad galėtų kuo 
nors padėti savo tautiečiams.

„Pensininko” administratorė 
ir popiečių organizatorė Elena 
Sirutienė, pakvietė talentingus 
asmenis, kad jie pravestų 
programą. Ona Lukienė — 
visada linksma ir turinti daug 
talentų padeklamavo apie 
užmirštus laiškus, pensininkų 
rūpesčius ir jų prisirišimą prie 
„Seklyčios”.

Dainininkė Aldona Pankie- 
nė, akompanuojant Manigirdui 
Motekaičiui, padainavo keletą 
dainelių.

Antanas Malinauskas, „Sek
lyčios” foto mėgėjas ir fotogra
fas paskaitė humoristinių eilė
raščių apie žmogaus buitį, jo 
rūpesčius, draugystę ir iškilu
sius moralės klausimus. Šie 
eilėraščiai sukėlė susirinkusių 
veiduose nuostabą ir šypsnius.

Nuolatinis popiečių lanky
tojas ir korespondentas Jonas 
Žebrauskas kalbėjo apie gražų 
jaunesniųjų su vyresniais 
bendradarbiavimą.

Boleslovas Rašimas, muzikos 
mėgėjas, pačiam akompanuo
jant, padainavo keletą dainų, 
nukėlęs klausytojus į gimtąjį 
kraštą — Lietuvą.

Lietuvos vyčių šokėjai, vadovaujami Frank Zapolio, atliko dalį programos 
Lincoln zoologijos sodo „Zoolighta Festival” kalėdinėje šventėje gruodžio 17 d.

x Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė maloniai kviečia jus 
atsilankyti į naujųjų, 1996 m., 
sutikimą gruodžio 31 d. 7:30 
v.v. rinktinės namuose, 2417 
W. 43 St., Chicago. Šalti užkan
džiai, šilta vakarienė, šampanas 
ir šokiai. Auka $20 asmeniui. 
Rinktinės valdyba.

(sk)

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

(sk)

x Juozas Pečkaitis, Sunny 
Hills, FL, atsiuntė $50 dovaną 
jo globojamam našlaičiui. Naš
laičio vardu dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos” komi
tetas.

(sk)
x Donna M. Sullivan, šven

čių proga, pagerbdama Julie 
Vaitkus, paskyrė $50 jos globo
jamo našlaičio paramai. Našlai
čio vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas.

(sk)
x Elena ir Stasys Briedžiai, 

Burr Ridge IL, paskyrė $150 — 
vienam Lietuvos našlaičiui — 
metinę globą. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

Apolinaras Bagdonas, poetas, 
rašytojas ir nuolatinis „Sekly
čios” talkininkas, nors ir turėjo 
keletą žemaitiškai parašytų 
eilėraščių — susilaikė nuo 
deklamavimo, sakydamas, kad 
dauguma aukštaičių, suvalkie
čių, dzūkų ir kupiškėnų gali 
nesuprasti senos žemaitiškos 
tarmės.

Iš pasirodymo programoje 
pastebėjome, kad mūsų vyres
nieji yra talentingi ir, reikalui, 
esant, gali išeiti į viešumą, kada 
tik atsiranda proga.

Po programos, buvo prisiminti 
asmenys, nusipelnę „Seklyčiai”. 
Jiems buvo įteikta gėlių; Biru
tei Jasaitienei, Danutei Podie- 
nei, Rasai Puodytei, Elenai 
Sirutienei, Valavičiams, išra
dingoms valgyklos virėjoms ir 
keletai kitų asmenų.

Po vakarienės, programos ir 
pristatymo savanorių, į susirin
kusius prabilo kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, atliekąs daugybę 
darbų Lietuvos Jėzuitų provin
cijai Lietuvoje. Jis priminė 
artėjančią Kristaus gimimo- 
paminėjimo šventę — Kalėdas, 
kviesdamas daugiau laiko skir
ti ir pasaulio Kūrėjui. Taip pat 
pasidžiaugė, kad yra gražus 
būrys talkininkų, aukojančių 
savo laiką šios įstaigos gyva
vimui ir teikiančią paramą var- 
gan puolusiam tautiečiui. Palin
kėjo visiems linksmąi praleisti 
šv. Kalėdų šventes savo šeimos 
ar draugų tarpe. „Nauji metai 
tebūna Dievo palaiminti, maži
nant rūpesčius, ir teikiant 
sveikatą ir patarnavimą”, 
kalbėjo kun. Saulaitis.

Birutė Vindašienė, LB Vi
durio apygardos pirmininkė ir 
Socialinio skyriaus (alkininkė 
prisiminė Birutės Jasaitienės 
nueitą kelią, dirbant Sociali
niame skyriuje, teikiant pagal
bą tautiečiams, iškėlė jos ir 
Aldonos Šmulkštienės raštiškus 
sugebėjimus. Jos abi per „Drau
go” dienraštį, teikia yisuomenei 
labai naudingų patarimų.

„Dievo rankose ^same mes 
visi. Tad junkimėSj bendram 
darbui, kad sumažintume 
skausmus mūsų tautiečių tarpe, 
nepaisant kur jie bebūtų ir Die
vo palaima telydi Jus visus”, 
baigė savo pranešimą B. 
Vindašienė.

Ant. Paužuolis

Pasibaigus Kalėdų šven
tėms ir įprastiems linkėjimams, 
esame nustebinti ir nudžiuginti 
šio turinio laiškučio, gauto iš 
Čikagos Studentų ateitininkų 
draugovės pirm. Mariaus Po- 
likaičio: „Garbė Kristui! Čika
gos studentų ateitininkų drau
govė nuoširdžiai Jums dėkoja už 
įdomią ir patrauklią reklamą, 
visus kviečiančią į Ateitininkų 
kūčias. Ši šventė nepaprastai 
pasisekė ir, esame įsitikinę, kad 
be Jūsų pastangų nebūtų 
dalyvavęs toks didelis būrys 
ateitininkų. Siunčiame „Drau
gui” kuklią auką truputį 
palengvinti leidimo išlaidas. 
Linkime Jums bei visai redakci
jai linksmiausių ir sveikiausių 
švenčių. Dar kartą ačiū!” Kaip 
malonu, kad jaunimas įvertina 
lietuviško dienraščio veiksmin
gumą, rengiant renginius, 
informuojant lietuvius apie 
dėmesio vertus įvykius ar 
reikalus.

Po sunkios operacijos, 
padarytos Shriners ligoninėje, ir 
ilgo pooperacinio gydymo Agnė 
Širvytė (7 metų amžiaus) gruo
džio 27 d. su mama grįžta į 
Lietuvą. Išleista iš ligoninės, 
Agnė su mama gyveno „Sekly
čioje”. Į Ameriką atvežė ir jos 
gydymu rūpinosi „Lietuvos 
Vaikų vilties komitetas”. To 
komiteto pirmininkė Gražina 
Liautaud, reikalų vedėja Aušra 
Petry ir visi nariai bei savano- 
riai-talkininkai linki Agnei 
sveikatos ir sėkmės.

Panevėžio vaikų ansamblis „Linelis” su vadovais ir Wisconsin Tarptautinio instituto vadovybe. 
Antroje eilėje (pirmieji iš dešinės) „Klumpės” vadovai Stasys ir Giedrė Milašiai. Festivalis įvyko 
š.m. lapkričio 19 d. Milwaukee, WI.

KAIP „KLUMPĖ” KLUMPĖM 
APSIAVĖ

Daug brangių brolių ir sesių 
lietuvių traukia dabar per 
Ameriką. Atpuška, išpuška, 
pasibūna, užsibūna, visko būna. 
Nelabai ką dabar svečiais iš 
Lietuvos nustebinsi. Todėl ir 
sužinojus apie vaikų šokių 
grupės „Linelis” iš Panevėžio, 
„Klumpei” pažįstamo nuo 1994 
m. Dainų ir šokių šventės Lietu
voje, jau tikrai tikrą atvažia-

BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJAUS 

FOTO ARCHYVAS

Vienas iš keliolikos Balzeko 
muziejaus skyrių yra jo didžiulis 
foto archyvas, kurį sudaro nuo
traukos nuo XIX amžiaus vidu
rio iki dabartinių dienų. Jos su
skirstytos įvairiomis grupėmis 
pagal tematiką. Čia ir bendri 
lietuvių gyvenimą Amerikoje 
atspindintys vaizdai, ir Lietuvos 
miestai, žmonės, įvykiai, ir 
Amerikos bei Lietuvos vyriau
sybių atstovai. Daug nuotraukų 
apie Amerikos bei Lietuvos 
menininkus, nemažai apie dar 
pirmosios Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpio kariūnus, 
Bažnyčios atstovus, žymesnius 
visuomenės veikėjus. Ir, 
žinoma, daugelis nuotraukų 
pasakoja apie paties muziejaus 
veiklą.

Šios nuotraukos į muziejų at
keliauja įvairiais keliais. Daug 
jų žmonės atneša arba atsiunčia 
paštu, vildamiesi, kad jos pateks 
į rūpestingas rankas. Muziejaus 
foto archyvo darbuotojai gautas 
nuotraukas įvertina ir katalo
guoja. Kiekvieną reikia pa
studijuoti ir gerai, be klaidų 
aprašyti. Tai kruopštus ir nema
ža laiko atimantis darbas, 
tačiau žinome, kad nuotraukos 
yra vertingi dokumentai, iš ku
rių sprendžiame apie praeitį, o 
ateities kartos spręs apie mus, 
mūsų, lietuvių, gyvenimą ir 
veiklą. Todėl ir dirbama 
rūpestingai.

Muziejaus foto archyvo dar
buotojai tikisi, kad visos 
nuotraukos, kurios kam nors 
gali pasirodyti nereikalingos, 
bus nesunaikintos, o atsiųstos į 
muziejų, kur jomis bus tin
kamai pasirūpinta.

Karilė Vaitkutė E.Š.

Čikagos PLI Šventinio pobūvio metu prie garbės stalo (iŠ kairės): Juozas ir Antanina Vasiukevi 
čiai, kapelionas kun. Jonas Duoba, Juozas Žemaitis. Pobūvis vyko gruodžio 16 d. Jaunimo cent
ro kavinėje Nuotr Ed. Šulaičio

vimą, kuo didžiausias entuziaz
mas ir tikėjimas teisingu rei
kalu spindėjo tik „Klumpės” 
vadovų .Giedrės ir Stasio 
Milašių veiduose. Kiti nesijau
tė taip tvirtai stovintys ant kojų 
ir į vadovų entuziazmą reagavo 
lietuviška tyla bei mandagiais 
amerikietiškais pameknojimais: 
„O! Labai gražu, labai gerai!” 
Bet, kaip lietuviai sako, į balą 
puolęs, sausas nekelsi... Juo 
toliau, tuo tylos liko mažiau.

Kas patys, kas iš kalbų, jau ži
nojo, kad lapkričio 13 d., 
„Linelio” 16 vaikučių ir 9 su
augę sėkmingai nusileido Čika
goje, kur praleido dvi dienas 
„Klumpės” šokėjų šeimose, o po 
to buvo nugabenti į Mihvaukee 
miestą, kur turėjo kartu su 
,,Klumpe” šokti tarptautiniame 
folkloro festivalyje.

Per pirmą bendrą repeticiją 
pagaliau visi klumpiečiai 
pamatė, kai kurie — pirmą 
kartą, „Linelį”, pirmą kartą su
stojo bendram šokiui „Kala- 
tiniui”. Vidury šokio į jį įsijungė 
vaikai, švytėte švytėdami 
šypsenomis, judėdami šviesos 
greičiu ir tuo pačiu neužmirš
dami, kur statyti kojelę, kaip 
pakreipti galvelę, priversdami 
ir kiek patingusias klumpiečių 
kojas aukščiau kilnotis. O kai 
šokio pabaigoje jaunieji 
„Linelio” šokėjai čiupo „Klum
pės” šokėjus bendrai polkai!.. 
Tai buvo pats mieliausias, pats 
brangiausias įspūdis iš viso fes
tivalio, bet to negali aprašyti, tą 
gali tik patirti arba šnekėti be 
galo vienas su kitu: „o mano 
Modestas, o mano Ieva, Monika, 
Mantas...”

Puikiai paruošti „Linelio” 
šokėjai pavergė ne tik mūsų, bet 
ir festivalio rengėjų bei žiūrovų 
širdis. Visi jų pasirodymai buvo 
lydimi nesibaigiančiais plo
jimais. Ir pirmą kartą per 52-jų 
metų festivalio istoriją renginys 
buvo pradėtas iškilmingoje tylo
je, skambant nepriklausomos 
Lietuvos himnui ir išdidžiai ple
vėsuojant lietuviškai vėliavai.

Ir dabar, nutilus „Linelio” 
vaikučių klegesiui, „Klumpės” 
šokėjų namuose tebestovi jų 
padovanotos medinės klumpės.

Vilija Malakauskienė

PEDAGOGINIO
LITUANISTIKOS

INSTITUTO ŠVENTINIS 
POBŪVIS

Čikagoje gyvuojantis Pedago
ginis lituanistikos institutas 
gruodžio 16 d. Jaunimo centro 
kavinėje turėjo graži} prieš
šventinį pobūvį su lietuviškų 
kūčių maistu, šventine pro
grama. Čia, susirinkus apie 70 
šio instituto mokytojų, 
studentų, talkininkų ir svečių 
grupei, prabilo instituto direk
torė Stasė Petersonienė, kuri ir 
vadovavo visai programai.

Programos vedėja supažindino 
su svečiais: Juozu Žemaičiu, 
kuris anksčiau veikusio Tau
tinio akademinio sambūrio var
du įteikė 100 dol.; taip pat iš
skirtinai paminėjo dr. Alfonsą 
Tyruolį-Šešplaukį, kuris rėmė 
institutą knygomis, o, be to, 
ilgamečius instituto rėmėjus — 
Antaniną ir Juozą Vasiukevi- 
čius, dėstytoją Mildą Šatienę, 
kuri rūpinosi maistu, bei kitus, 
prisidėjusius prie šio renginio 
suorganizavimo.

Meninėje dalyje dainavo Onu
tė Lukienė, o instituto studentės 
Karina Turnerytė, Alisa Kos- 
mopolos ir Onutė Utz 
padeklamavo.

Valgius čia palaimino in
stituto kapelionas kun. Jonas 
Duoba, MIC. Po vaišių dar 
kalbėjo instituto rektorius dr. 
Jonas Račkauskas ir mokytoja 
iš Lietuvos Irena Augutienė. Ji 
yra baigusi Vilniaus Pedagoginį 
institutą, iš kurio dr. Rač
kauskas neseniai gavo garbės 
daktaro laipsnį. Viešnia džiau
gėsi, kad Čikagoje yra ši labai 
reikalinga mokslo įstaiga.

Beje, instituto direktorė Sta
sė Petersonienė taip pat dėkojo 
tėvams jėzuitams, kuriems čia 
atstovavo kun. Antanas Saulai
tis, SJ, ir Juozas Vaišnvs, SJ, už 
galimybę naudotis Jaunimo 
centro patalpomis, o taip pat 
visiems kitiems, kurie institutą 
jau daug metų remia, juo 
rūpinasi.

Šis šventinis pobūvis nebuvo 
ilgas, bet gražus ir prasmingas, 
subūręs į krūvą visus tuos, 
kurie dirbo ir tebedirba, kad ši 
mokslo įstaiga dar ilgai 
gyvuotų.


