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K. Ratkevičius atmeta
kaltinimus Lietuvos
Bankui

Nr. 7

Čečėnai vėl užėmė
Rusijos ligoninę

„Pasienio sargybiniai pramie
Kizljar, Rusija, sausio 9 d.
(NYT) — Būrys čečėnų gynėjų gojo" — bare prezidentas Sau
Vilnius, sausio 9 d. (AGEP) - atitinkamai 1.1 milijardai ir
vėl parodė Rusijai, kad ji nesu gumo tarybos narius. ..Ką jūs
Lietuvos Banko valdybos pirmi 861 milijonai litų.
geba apsaugoti savo piliečių, kai veikėt, užuot sukūrė efektyvius
Anot Ratkevičiaus, smarkų
ninkas Kazys Ratkevičius at
antradienį užėmė pietinės Rusi pasienio postus, didinę pajėgų
metė kaltinimus dėl neteisingų indėlių valiuta sumažėjimą
jos miesto Kizljaro ligoninę, skaičių ir pastoję kelią sukilė
centrinio banko veiksmu, sus- greičiausiai lėmė netylančios
paimdami 2,000 žmonių įkai liams?" — viešai jų klausė B.
tabdant dviejų komercinių spekuliacijos apie galima lito
tais, ir paskelbdami, kad ati Jelcinas. ..Kaip reikia jus.
nuvertinimą. Gariūnuose, sakė
bankų veikla.
duos ligoninę tik tuomet, kai generolus, suprasti? Ar manote,
Lietuvos Banko valdytojas, do
Rusijos kariuomenė pasitrauks kad čia vaikų žaidimas?" Jelci
Kalbėdamas antradienį Sei leris parduodamas po 6 litus.
nas barė saugmo vadovus už šį
iš Čečėnijos.
me, K. Ratkevičius teigė, jog
Tarp priežasčių, lėmusių
„Mes galime šį miestą pavers įvykį, jau vel stiprėjant karui
dviejų bankų „problemų prasi
dviejų didelių bankų krize, K.
ti pragaru ir pelenais", pareiškė Čečėnijoje, kasdien jame žūvant
veržimas nepaliko Lietuvos
Ratkevičius minėjo prastą visos
ligoninę užėmusio būrio vado dešimtims karių abejose pusėse,
bankui kito pasirinkimo", kaip
šalies ekonomine padėti, netin
vas Salman Radujey per Rusi o karas ir jo padarinių tvarky
sustabdyti bankų veikla. J i s
kamą privatizaciją už čekius,
jos televiziją. Radujevo žmona mas yra Jelcinui daugiausia
taip pat pareiškė, jog politinių
prieš kelerius metus sutrikusius
yra demokratiškai išrinkto Če kainavęs politinis fiasko.
jėgų kišimasis į bankų reikalus
atsiskaitymus su buvusios So
čėnijos prezidento Džochar Du
apsunkins efektyvią centrinio
Dabar jau niekas nebekalba
vietų Sąjungos šalimis ir kitas.
dajevo dukterėčia.
banko veiklą, o tai komplikuos
apie taiką Čečėnijoje. Dieną
Lietuvos Banko valdybos pir
Lietuvos integraciją j Vakarų
Teigdamas, kad ginkluotas če sostinę Grozną bei kitus Čečė
mininkas be kita ko, kritikavo
Europą.
čėnų
būrys yra pasiruošęs bent nijos miestus bei kaimus kont
Lito patikimumo įstatymą, ku
savaitės apsupčiai, Radujev roliuoja rusų kariai. Naktį
Lietuvos Banko valdytojas dar ris, anot jo, smarkiai pablogino
tvirtino, kad šįkart nepasikar viskas pasikeičia ir jų kontrolę
kartą pabrėžė, jog esama tik eksportuojančių produkciją
Gruodžio 29 d., pw paskutine 1995 m. Kauno a m prof. Vlado Katkevičiaus (dosinėje) spaudos
tos praėjusio birželio mėnesio perima čečėnų gynėjai, rusų ka
dviejų bankų — Lietuvos Akci įmonių padėtį — be kitų sun
konferencija, „Kauno dienoa" turnaliatas S. Jokobaitia jam įteikė populiariausio kauniečio
atvejis, kai čečėnai leidosi į riams meldžiantis, kad išliktų
pažymėjimą.
Dešimtuką
populiariausių
kauniečių
kasmet
renka
„Kauno
diena".
Antroje
vieto
nio Inovacinio ir Litimpeks — kumų, jos taip pat negalėjo
derybas su rusais, po to, kai jie iki ryto.
je
kun.
Ričardas
Mikutavičius.
I
dešimtuką
taip
pat
pateko
kardinolas
Vincentas
Sladkevičius,
krizės. „Galbūt bankų sistemos grąžinti paskolų bankams. Ka
Kauno viešame Vince Margevičiene ir krepšininkas Arvydas Sabonis.
buvo užėmę ligoninę Budiongrandinė nutrūko silpniausioje zimieras Ratkevičius kvietė
Salman Radujev vadovauja
Nuotr. L. Brundsos
novske, kuris yra į šiaurę nuo
jos vietoje", teigė Ratkevičius ir Seimo narius centriniam
čečėnų
grupuotei, pasivadi
Kizljar. To žygio metu žuvo 125
pripažino, kad bet kurioje Va bankui grąžinti tikrąsias jo
nusiai
„Vienišais
vilkais".
asmenys, bet nepavyko išprašy
karų šalyje bankas bankrutuo funkcijas, ir tuomet, pasak jo,
pareigūnų etikos pažeidimų, ti rusų iš Čečėnijos. „Mes Didžiausią pernai metų dalį jie
tų, jei iš jo būtų p a i m t a bankas nebus „tas bizūnas, ku
suaktyvinti
įstrigusių ūkio pasimokėme iš praeities klai praleido į pietus nuo Grozno
25%-30% indėlių. Jis sakė, kad riuo kapojami bankai".
reformų, sutramdyti nusikals dų", pareiškė šio žygio vadovas esančiuose kalnuose ir buvo
žmonės tebeatsiima iš bankų
tamumo ir korupcijos, sustiprin
Tikroji Lietuvos Akcinio
pagrindiniai kovotojai prieš tris
valiutinius indėlius, tačiau
Smarkiai sukritikavusi 1991- ti užsienio partnerių pasitikė Salman Radujev.
Vilnius, sausio 8 d. (AGEP) Inovacinio Banko (LAIB) ir
savaites įvykusiame mūšyje dėl
palyginti su gruodžio 20 d., kai
1992 m. „dešiniųjų valdymą", jimą".
Iki antradienio vakaro, kada
Litimpeks banko padėtis bus Buvusi ministrė pirmininkė Ka
antro didžiausio Čečėnijos mies
buvo atsiimta apie 4 0 milijonų
kuris, K. Prunskienės manymu,
čečėnai jau buvo užminavę li
žinoma vėliau, sakė K. Ratke zimiera Prunskienė, vadovavusi
to — Gudermes.
litų, ji yra atslūgusi.
sugriovė pradėtas ugdyti naujas
„Jausdama atsakomybe už goninės pirmą aukštą ir nu
vičius, kai bus paskelbtos sar- pirmajai atkurtos nepriklau
somos Lietuvos vyriausybei, demokratines tf^dicijas, ji Lietuvos ateitį", Moterų parti traukę visas derybas su vie
Lietuvos Banko valdytojo duo tautinio audite ir.,napriklaupirmadienį
paskelbė pareiški konstatuoja, kad ,XDDP dau jai vadovaujanti K. Prunskienė tiniais pareigūnais, Rusijos ka
menimis, indėlių litais visuose somų ekspertų išvados. Tačiau
mą,
kuriame
kritikuoja ataista- gumai Seime ir A. Šleževičiaus linki esamiems ir būsimiems po riuomenės Specialiosios pajėgos
Lietuvos bankuose nuo gruodžio nepriklausomi ekspertai preli
^ jau
__ paskaičiavo, jog
_ tydinti neketinantį premjerą vadovaujamai vyriausybei ne litikams „bet kokiomis aplin jau buvo apsupusios ligoninę ir
iki sausio pradžios sumažėjo minariai
pavyko atkurti 'pasitikėjimo kybėmis neprarasti blaivaus uždarusios visus kelius į mies
Bo<tyonnov«k
nesmarkiai — 11.8%, o indėlių LAIB nemokumas yra žymiai Adolfą Šleževičių. ;;,v- „
valdžią, išvengti valstybės proto ir nepamiršti prisiimtos tą. Kizljar yra Rusijos Fede
užsieno valiutomis — net 19.8%. didesnis, nei nustatė Lietuvos
K. Prunskienei nssapranta- turtą ar garbę", teigia pareiš
racijai priklausiančiame Dages
atsakomybės". RUSSIA J Grozny Gud»rn>»»#
Pernai gruodžio 1 d. visuose Bankas. Geriausiu atveju jo mos A. Šleževičiaus „pskho- kimo autorė.
tane, rytinėje Čečėnijos pašo
šalies bankuose gyventojų in skolos siekia 207 milijonus litų, loginės ir politinės nuostatos bet
A
CHECHNY/t,
VJ*
nėje. Protarpiais per visą
dėlių litais buvo 2.1 milijardai o blogiausiu — 420 milijonus. kokia kaina išsilaikyti .kėdėje".
vakarą aidėjo šūviai, nors ne
litų, o šių metų sausio 8 d. — 1.9 Litimpeks banke šie skaičiai „Tai menkina valdSrosr autori
buvo ilgesnio ligoninės puo
milijardai litų. Gyventojų indė yra atitinkamai 87 ir 142 mili tetą, nes situacija pačioje val
limo.
lių užsienio valiutomis buvo jonai litų, teigė Ratkevičius.
džioje užgožia svarbias valsty
Čečėnų būrio vadas sakė, kad
bės ir visuomenės egzistencijos
AZERBAJJAN
turi 3,000 įkaitų, o rusų parei
problemas", rašo buvusi prem
TV Nrw York Time*
gūnai
teigė
ligoninėje
esant
jerė.
Vunrus, sausio 9 u4. (AGEP) - mimą iš krizės apimto Lietuvos 2,000 žmonių.
Akcinio Inovacinio Banko, ku
Priminusi, kad ji pati-atsista- Užsienio reikalų ministras Povi
Užimant Kizljaro ligoninę, če
Per Rusijos televiziją trans
tydino dėl „dirbtinai inspiruotų las Gylys pareikalavo Lietuvos riame liko įšaldytos dešimčių liuotame pasikalbėjime su čėnai įsmuko į miestą nakčia,
tūkstančių Lietuvos piliečių
Vilnius, sausio 5 d. (AGEP) — dėlininkų iniciatyvinė grupė aplinkybių", Prunskienė teigia, ambasadoriaus Londone pasi
čečėnų būrio vadovu buvo ro- per miškuotą miesto rytinį pasąskaitos. „Jis neturi nei
domi ligoninės kambariai pilni kraštį. Pirmiausia mažame reKrizę patyrusio Lietuvos Akci sausio 5 d. nutarė atidėti pro kad „demokratiškiausias ir aiškinti dėl kritimų pasisa
padorumo, nei garbės, nei
moterų ir vaikų, kai kurie su in- gioniniame aerodrome sunaikinio Inovacinio Banko (LAIB) in- testo demonstraciją prie Seimo padoriausias žingsnis, kurį tokiu kymų apie šalies vyriausybės
sąžinės", sakė ambasadorius
rūmų, turėjusį įvykti sausio 10 atveju dera žengti politikui — vadovą. Jis pirmadienį nusiuntė
traveninio
maitinimo prietai no vieną mažą lėktuvą ir tris
tai atsistatydinti, nelaukiant laišką ambasadoriui Raimundui apie savo šalies premjerą.
dieną.
Kaip
korespondentui
sa
sais.
Kiti
ligoninėje esantys malūnsparnius, kurie būtų bu
A. Brazauskas
Užsienio reikalų ministras
kė LAIB indėlininkų iniciatyvi spaudos ir visuomenės spaudi Rajeckui po to, kai'diplomatas
žmonės,
matyt
atvaryti iš netoli vę naudojami jiems pulti. Tuo
spaudos konferencijoje antra
dalyvaus
nės grupės narys Henrikas Pau mo". Anot jos, „Politikoje nėra pareiškė, jog jam gėda atsto
met, eidami į miesto ligoninę, iš
dienį sakė negalįs priimti tokios esančių daugiabučių, dar buvo
nieko nepadoresnio, kaip pikt vauti savo valstybei.
lauskas,
penktadienį
įvykusia
su žieminiais apsiaustais. aplinkiniu namų imdami įkai
F. Mitterand
R. Rajeckas tai pasakė praėju ambasadoriaus pozicijos. „Diplo Įkaitai buvo susėdę ant grindų tus, juos šaukdamus vedėsi kar
me iniciatyvinės grupes posė- naudžiavimas žmonių pasitikėmatas nėra politikas ir politinių
atsisveikinime
dyje nutarta vietoje protesto jimu ar patiklumu, siekiant sios savaitės pabaigoje dienraš
ar susigūžę kampuose, baimin tu. Susišaudyme užimant ligo
pareiškimų nedaro. Prieš dary
čiui
„Respublika",
komentuo
ninę, buvo daug nušautų, bet
gais veidais.
Vilnius, sausio 9 d. (AGEP) - indėlininkus pakviesti į infbr- užimti ar savanaudiškai panaudamas tokius pareiškimus, am
Šis čečėnų veiksmas užpykino skaičius dar nenustatytas —
Prezidentas Algirdas Brazaus macinį pasitarimą sausio 10 d., doti valdžią, pasisavinti svetimą damas premjero indėlio atsiėbasadorius turėjo įteikti atsis
Rusijos prezidentą Boris Jel vieni sako, kad šimtai, kiti —
kas ketvirtadienį vyks į atsis 12 vai. įvyksiantį prie LAIB pa
tatydinimo pareiškimą", sakė
ciną, kuris į Kremlių sukvietė kad daug mažiau.
veikinimo su buvusiu Prancūzi stato Vilniuje. Šiame pasitari
ministras Povilas Gylys. Tačiau
aukščiausius saugumo parei
jos prezidentu Francois Mitter- me bus pasikeista nuomonėmis,
paklaustas, ar ketinama R. Ra
gūnus ir juos išbarė žurnalistų TRUMPAI
rand iškilmes, nepaisant tą išklausyti indėlininkų pageida
jecką atšaukti iš Londono, mi
akivaizdoje, reikalaudamas,
dieną numatyto susitikimo su vimai ir pasiūlymai.
nistras atsakė, jog „tas klau
— Latvijos užsienio reikalų
kad jie paaiškintų kaip 600 če
užsienio šalių ambasadoriais. Į
Pasak H. Paulausko, indėli
simas dar nesvarstomas".
čėnų būrys buvo įleistas į Rusi ministras Valdis Birkavs sausio
Paryžių prezidentą A. Brazaus ninkų iniciatyvinė grupė nutarė
Ministras dar priekaištavo jos miestą.
8 d. spaudos konferencijoje pa
ką lydės jo patarėjas užsienio duoti Lietuvos Seimui, vyriau
Vilnius, sausio 8 d. (AGEP) - užsimindamas apie neseniai dėl
ambasadoriui,
kad buvo nese
prieštaravo ketinimams, tau
politikos klausimais J u s t a s sybei ir laikiniesiems bankų ad Seimo opozicijos vadas Vytautas ligos už užstatą paleistą vieną
pant lėšas, uždaryti kai kurias
Paleckis. Paryžiuje prie jų prisi ministratoriams laiko įveikti Landsbergis mano, kad 1991 m. prosovietinės „Jedinstvos" niai atvykęs į Vilnių be jo lei
Latvijos ambasadas užsienyje.
Laisvės gynėjų
jungs Lietuvos ambasadorius finansinę krizę. Indėlininkai ža sausio 13-osios bylai proku organizacijos lyderių Ivan Ku- dimo, o paprašytas apsilankyti
Užsienio
reikalų
ministerijoje,
Pasak jo. tai gali būti prilygin
Prancūzijoje Ričardas Bačkis.
da laukti iki vasario 1 d., ratūra neskiria pakankamai dė čerov.
žygdarbi
įamžins
to
nepadarė.
Lietuvos
Mokslų
ta sprendimui nutraukti santy
Pirmadienį į Paryžių nusiųs kuomet turi būti atstatyta mesio. Pirmadienį spaudos kon
V. Landsbergio nuomone, sėk Akademijos narys R. Rajeckas
kius su viena ar kita šalimi.
moneta
toje A. Brazausko užuojautos banko veikla ir pradėti grąžinti ferencijoje jis teigė, kad bylai mingam bylos tyrimui „akis į
ambasadoriumi
Didžiojoje
Bri
Latvija turi 29 atstovybes užsie
tirti skiriama per mažai žmonių akį" turėtų susitikti Algirdas
telegramoje F. M i t t e r r a n d indėliai.
tanijoje buvo paskirtas 1994 m.
nyje.
Vilnius,
sausio
9
d.
(Elta)
„Jei iki šios datos žmonės ir ir lėšų.
vadinamas „nuoširdžiu Lie
Brazauskas, 1991 m. vadovavęs vasario mėnesį. Per prezidento Lietuvos Bankas išleido sidab
— Europos Rekonstrukcijos
tuvos draugu", kuris skatino įmonės neatgaus savo lėšų, mes
Lietuvos Demokratinei Darbo rinkimus jis vadovavo Algirdo rinę monetą, skirtą Sausio
Opozicijos
vadas
mano,
kad
ir
Plėtros Bankas taps vienin
ir rėmė Lietuvos integraciją į būsime priversti kviesti Lietu
Partijai ir buvęs vicepremjeru Brazausko rinkimų štabui, o 13-osios penktosioms metinėms. teliu strateginiu Latvijos ..Umtrukdymai
tirti
šią
bylą
siekia
vos gyventojus masinėms pro
Europą.
patį šalies prezidentą. Pasak Kazimieros Prunskienės vy jam laimėjus, iki paskyrimo į 50 litų nominalo moneta į apy banko" investuotoju. Jis j šį
Justas Paleckis koresponden testo akcijoms iki visuotinio
Landsbergio, nematyti pastan riausybėje, bei Mykolas Buro Londoną dirbo prezidento vy vartą išleidžiama nuo sausio 10 banką investuos 4.5 milijonų
tui sakė, kad dėl netikėtos kelio ekonominio ir politinio streiko",
gų gauti kaimyninėje Baltarusi- kevičius — tuometinės prosovie riausiuoju patarėju.
. dienos.
latų.
nės į Paryžių nebus atšauktas sakė Henrikas Paulauskas
tinės Lietuvos Komunistų Par
k y o
Monetoje
pavaizduotas
Lais
Penktadienį
priimtame
indėli«
•
«
^
į
1*™™**
ketvirtadienį Kaune numatytas
tijos vadovsJTŠiuo metu suim TRUMPAI
KALENDORIUS
vės gynėjų paminklo Vilniaus
kasmetinis prezidento Brazaus ninkų iniciatyvinės grupės svarbių liudininkų parodymus. tas ir laukiantis teismo.
— R u s i o s užsienio reikalų Antakalnio kapinėse pagrindi
ko susitikimas su Lietuvoje pareiškime sakoma, kad Seimo Vienas liudininkas buvo paleisSausio 11 d.: Marcijonas,
1991 m. vadovavęs Aukščiau ministru vietoj atsistatydinusio nis akcentas — Stanislovo Kuz
akredituotais ambasadoriais. gruodžio 29 d. nutarimas dėl tas, pažymėjo opozicijos vadas,
Stefanija,
Audrius, Vilnė
mos
skulptūra
„Pieta".
siajai Tarybai, Vytautas Lands Andrėj Kozyrev prezidentas B.
Užsienio šalių ambasadorius priemonių bankų krizei įveikti
Sausio
12
d.: Arkadijus, Pa
Už
80
litų
pardavimo
kainą
prezidentas planuoja priimti neužtikrina piliečių teisių, tačiau nekalbama apie konkre bergis mano, kad byla arba bus Jelcinas nominavo Jevgenij Prilemonas,
Cezanjus,
Gidą, Linmoneta
bus
parduodama
Lietu
Kauno miesto Rotušėje antroje „įstatyme patvirtinama tik tai, čius jų grąžinimo terminus", tęsiama labai ilgai, arba M. makov, buvusį Rusijos užsienio
gailė.
vos
Banke
ir
jo
skyriuose.
Burokevičius sunkiai susirgs.
žvalgybos direktorių.
dienos pusėje.
kad indėliai nebus prarasti, sakoma pareiškime.

K. Prunskienė ragina
Šleževičių atsistatydinti

Lietuvos ambasadorius
Londone kritikavo
vyriausybę

Banko indėlininkai atidėjo
protesto demonstraciją

Sausio 13-osios bylai
neskiriama pakankamai
dėmesio

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 11 d.

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI

OJ8P8-101000)

dirba Lietuvai ir Vilniaus mies
tui. Užklaustas ko Lietuvai
šiandien labiausiai trūksta, jis
TRYS SVARBIOS
atsakė: „Manau, idealo. Kaž
PASKAITOS
kaip labai greitai jį praradom.
Taip jau istorija lėmė. kad Pamenu, mano tėvas gerai paži
Lietuvos valstybei svarbios da nojo partizanų būrio vadą
tos susiklostė viena po kitos. Ramanauską-Vanagą. Jis išėjo
Sausio 13-ta, Vasario 16-ta, Ko į mišką iš to paties namo. Tų
vo 11-ta yra kiekvienam iš laikų žmonės idealą nešiojosi
mūsų neužmirštamos sukaktys. visą gyvenimą, tarsi laimės
Sunku tikėti, kad šįmet suei žiburį" (Žurnalas „Šeima").
na penkeri metai nuo to laiko, „Dienovidyje" Alis Vidūnas ma
kai žuvo ginantys Lietuvos tele to Vilniaus ateitį taip: „Savo
vizijos bokštą. JAV Lietuvių miestą noriu regėti su restau
Bendruomenės Detroito apy ruotu senamiesčiu, gyvą, šviesų,
linkė prisimins šias aukas sau po kurį vaikštinėtų daugybė ne
besišypsančių
sio 14-tą Dievo Apvaizdos lietu rūpestingai
žmonių.
Tai
būtų
švarus, tvar
vių parapijos 10:30 šv. Mišių
kingas
miestas,
jame
turėtų bū
aukoje.
ti sukoncentruotas Lietuvos
Vasario 4-tą vyks politinė
politinis, administracinis, kul
popietė Kultūros centre.
tūrinis, mokslinis gyvenimas.
Paskaitą skaitys Vilniaus mies
Jame matyčiau saugiai, be
to meras Alis Vidūnas.
jokios baimės dirbančius versli
Vasario 22-tą dieną į Detroi ninkus, amatininkus, kurie su
tą atvyksta populiariausias teiktų vis naujas darbo vietas.
Lietuvos politikas ir LR Seimo Matau daug turistų, gerų vieš
narys Romualdas Ozolas. Jo bučių, kavinių, restoranų,
paskaita bus vasario 25-tą.
pramonės ir prekybos rūmus,
Kovo 10-tą dieną paskaitą naujus troleibusus, autobusus,
skaitys buvęs Baltijos kraštų greitąjį tramvajų, gražias aikš
reikalų vedėjas Valstybės tes su daugybe fontanų ir
departamente, Potomac funda paminklų, primenančių mums
cijos instituto narys Paul Globė. Lietuvos istoriją. Taigi matau
Šį kartą supažindinsime skai ramiai gyvenančius, laimingus
tytojus su Aliu Vidūnu. J. Lietu žmones".
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vos krašto politinį gyvenimą įsi
jungė visai neseniai — 1995
metais balandžio mėn. Tuomet
buvo išrinktas Vilniaus miesto
meru. Jis ir žmona Gražina
priklauso Tėvynės sąjungai —
Lietuvos konservatorių partijai.
Gimė 1934 metais mokytojų šei
moje, Reketijos kaime, Kalva
rijos valsčiuje. 1952 metais Aly
tuje baigė Vidurinę mokyklą ir
pradėjo studijas Politechnikos
institute. Įsigijo autokelių sta
tybos specialybės inžinieriaus
diplomą. Dirbo Veiveryje staty
bos darbų vykdytoju, o 1962
metais persikėlė į Vilnių. Čia
buvo kelių statybos rajone sta
tybos aikštelės vadovu, vėliau
vyriausiuoju inžinierium ir nuo
1977 m. tapo Pietų statybos
valdybos viršininku. Lietuvai
atstačius nepriklausomybę Alis
Vidūnas tapo įmonės „Greit
kelis" direktoriumi.
Alis Vidūnas yra vedęs Graži
ną Dovidaitytę, ekonomistę. Ji
dėsto Vilniaus aukštesniojoje
technikos mokykloje. Vidūnai
užaugino sūnų Vytį, baigusį
Lietuvių kalbos ir literatūros fa
kultetą. Vytis Vilniaus uni
versitete dėsto graikų, lotynų,
sanskrito kalbas. Alio Vidūno
tėvas buvo lituanistas ir padėjo
auginti Vytį, todėl nenuostabu,
kad šis pasekė senelio pėdomis
ir pasirinko tą pačią studijų
šaką. Gražinos tėvas buvo pus
karininkis Lietuvos kariuo
menėje, bolševikų nužudytas
1940 metais. Pradžia Vidūnų
gyvenimo ekonominiai buvo la
bai sunki; vienu metu net ruo
šėsi parduoti jiems brangią ves
tuvinę dovaną — lygintuvą,
tačiau, sunkias gyvenimo kliū
tis nugalėjo, dabar pasišventė
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Kalėdų senelis Detroito „Žiburio" mokyklos Kalėdų eglutės renginyje.
Nuotr. J. Urbono

Jr., ir Gediminas bei jų šeimos. muzikas Stasys Sližys. Dek
Jos liūdi 10 vaikaičių ir du pro lamuos aktorius Kazys Gricius. Uttuvo* Vyčių veikla
vaikaičiai, o taip pat seserys —
Organizacijos dalyvauja su r
"nl
• •i
Bronė Kulikauskienė, Julija vėliavomis.
PRISIMINTI
MIRĘ
VYČIAI
Zarankienė, Elena Kasputienė
Minėjimą rengia Ramovenai,
SENJORAI
ir jų šeimos, brolienė Danutė Stasio Butkaus šaulių ir „Švy
Petrauskienė bei daug kitų turio" jūrų šaulių kuopos ir
Vyčiai, arba Lietuvos vyčiai,
giminių. Sausio 4 dieną, Baužos Birutietė*.
JAV lietuvių Romos katalikų
laidotuvių namuose, laidotuvių
l m jaunimo organizacija, jaunimo
direktorė Yolanda M. Zapaatstovų įkurta 1913 m. balan
rackienė pravedė viešą atsi
BALFO ŽINUTĖS
džio
27 d. Lawrence, Mass., ir
sveikinimą, kuriuo metu atsi
tebeveikianti
iki šiol. Sutelkti'
Praėjusių metų pabaigoje Det
sveikinimo žodi tarė Šaulių
lietuvių
jaunimą
į jam skirtą
roito
76-tas
skyrius
nusiuntė
sąjungos išeivijoje vadas Myko
draugiją
buvo
rūpintasi
ir anks
Centro
valdybai
7,700
dol.
au
las Abarius. „Švyturio" jūros
čiau,
nes
pastebėta,
kad
anksty
kų.
1995
metais
bendrai
šalpai
šaulių kuopos nariai dalyvavo
atsisveikinime su savo kuopos buvo surinkta 6,402 dol., ir iš vesnės draugijos visai netinka
vėliava. Laidotuves tvarkė lai išvykų pelno nusiųsta 698 dol. jaunimo auklėjimui, nepatenki
dotuvių direktorė Yolanda M. Specialiai,paskirčiai Lietuvoje na jaunimo tikslų. Be to, tam
organizuoti katalikai neturėjo
buvo gauta 600 dol. auka.
Vasario 4-tą Detroite Alis Zaparackienė.
Dosniausi aukotojai buvo: Ele vadų. Ir kai 1912 m. Lietuvių
Vidūnas ir kalbės apie Vilniaus
na Jurgutienė, kun. Stasys Ma Romos Katalikų susivienijimo
miesto politines ir finansines bei
» » «.
ziliauskas, John F. Uznis, Gedi Amerikoje seimo metu Bostone
kitas problemas, kurios trukdo
minas Balanda, adv. Kęstutis ir A. Norkūnas kun. A. Kaupui ir
jo apibūdintą viziją įgyvendinti.
BAŽNYČIOS SUOLAI
dr.
Stefa Miškiniai ir Audronė * kun. Pr. Serapinui išdėstė savo
Šias svarbias aukščiau išvar
PAKELIUI t, LIETUVĄ
Vaitiekaitytė-Hoeschele
Visi sumanymą steigti jaunimo rate
dintas paskaitas rengia JAV
lius, kuriuose jaunimas būtų
aukotojų
sąrašai
skelbiami
abe
Lietuvių Bendruomenės Detroi
„Pagalba Lietuvai", Lietuvos
auklėjamas
ir sulaikomas nuo
lietuviškų
parapijų
to apylinkė ir Michigano Vyčių padalinys, kuriam pirmi jose
mišriu
šeimų,
abu kunigai tam
apygarda Dievo Apvaizdos lietu ninkauja Robert Boris, sausio skelbimų lentose.
pritarė.
Čia
buvo
sutelkti ir keli
Nario mokestį už 1995-tus mevių parapijos Kultūros centre, 2-5 dienomis, išardė ir sukrovė
jaunuoliai
pirmajam
pasitari
bus pradedamos 12:15 vai. p.p., į tąlpintuvą Farmingtono mies- tus sumokėk) 330 pavienių namui.
„Draugas",
kurį
redagavo
kad spėtų atvažiuoti iš kitų to Our Lady of Sorrows bafny- n ų u* 6 organizacijos. Nario
parapijų bei vietovių norintieji Čios suolus, kurie talpina 900 mokesčio bendra suma — 361 kun. A. Kaupas, „Katalikas" ir
paskaitas išgirsti. Visuomenė asmenų. Šie suolai sausio 5 d. dol. Pernai mirė 11 skyriaus na „Žvaigždė" pradėjo sutartinai
kelti jaunimo organizacijos rei
yra maloniai kviečiama daly iškeliavo į Vilkaviškio katedrą. rių. Naujais nariais įstojo 6.
kalą. A. Norkūnas su klieriku
vauti ir plačiau sužinoti apie da Talkos vykdytojai buvo: Robert
Pr. Virmauskiu įsteigė Montello
bartinę Lietuvos padėtį, ne tik Boris, talkos vadovas Stasys
B U S PRISIMINTAS
— Brocktono Lietuvos Sakalus
iš asmenų, kurie kasdieną su Šadeika, John Staniewich, An
AJĮL, VINCAS
(taip
pradžioje buvo vadinami
visomis jos problemomis susidu tanas Bulota, Antanas Balsys,
TAMASIUNAS
Lietuvos
vyčiai). 1913 m. balan
ria, bet kartu išgirsti padėties Vincas Pesyą,, Jde Stark, Mike
džio
mėn.
jau veikė 12 kuopų,
Lietuvos
(Saulių
sąjungos
išei
įvertinimą ir iš amerikiečio poli Shia, Bill Zagėr, Lorry Hofner,
apjungusių
500 jaunimo. Šiame
vijoje
(LŠSi)
garbės
narys
ir
tiko, atidžiai stebinčio valstybės Irena Vizgirdaitė, Ona Šadeisteigiamajame
suvažiavime bu
Detroito
Stasio
Butkaus
šaulių
vystymosi eigą.
kienė, Mykolas Abarius ir
vo priimtas paruoštas laikinasis
kuopos
buvęs
pirmininkas
a.a.
Liuda Rugienienė Jonas Sostakas.
Vincas Tamasiūnas mirė Lietu statutas, išrinkta valdyba su
Talpintuvo išlaidas padengė voje gruodžio 14 d., sulaukęs 95 pirmininku A. Norkūnu. Be va
Our Lady of S6trows klebonas metų. Velittrio pagerbimas šeš dovybės į organizaciją įsijungė
A.A. JANINA
prel. Waltef Hurley, kuris tadienį, sausio 20-tą dieną vyks klierikai, o vėliau — ir muzikai.
VAITIEKIENĖ
padovanojo ir liturginius rūbus Šv. Antanomarapijos patalpose. 1913 m. rudenį pirmame suva
A.a. Janina Vaitiekienė, 71 bei kitus religinius daiktus.
10 v.r. šv. Mišios už a.a. Vinco žiavime, kun. A. Kaupui pasiū
metų amžiaus, š.m. sausio 2 d.
Tamašiūno vėlę. Po Mišių aka lius, buvo priimtas jau Lietuvos
mirė savo namuose, Detroite.
demija parapijos salėje, kurią vyčių vardas, nes daugeliui ne
Gedulingas šv. Mišias Šv. An
KLAIPĖDOS VADAVIMO praves Stasio Butkaus šaulių patiko „sakalai", primeną kitų
tano parapijos bažnyčioje sausio
MINĖJIMAS
kuopos kultūriniams rengi kraštų jaunimo organizacijų
5 d aukojo ir pamokslą pasakė
niams vadovė mok. Stefanija vardą. Tai tokia buvo Vyčių or
klebonas, kun. Alfonsas BaboKlaipėdos atvadavimo ir 1991 Kaunelienė. Baigiamąjį žodį ganizacijos įsisteigimo istorija.
nas. Mišių metu vargonavo ir m. Sausio 13 d. Vilniuje žuvusių tars LŠSI vadas Mykolas Aba Kaip matome, vyčių organizaci
giedojo muz. Stasys Sližys. Skai didvyrių minėjimas rengiamas rius. Po akademijos užkandžiai. ja įsteigta jaunimui, bet vėliau
tinius skaitė Matas Baukys. Po Šv. Antano parapijoje, sekma Visuomenė kviečiama dalyvau pradėjo priklausyti ir vyresnio
Mišių velionė buvo nulydėta ir dienį, sausio 14 d.
ti, prisiminti, pasimelsti ir amžiaus asmenys. Vyčiams da
palaidota Holy Sepulchre
10:30 šventos Mišios už Klai pagerbti taurų lietuvį a.a. Vin bar priklauso ne tik jaunimas ir
kapinėse.
pėdos atvadavime ir Sausio 13 cą Tamašiuną. Visus kviečia St. vyresnio amžiaus asmenys, bet
A.a. Janina Vaitiekienė buvo d. Vilniuje žuvusius didvyrius. Butkaus šaulių k-pos valdyba. taip pat priklauso ir pensijon
12:15 akademija svetainėje.
..Švyturio" jūros šaulių kuopos
Regina Juškaitė išėję asmenys.
narė.
Programoje numatyta: Detroi
Vyčiai savo narių skaičiumi
Giliam nuliūdime liko vyras to Ramovėnų skyriaus pirmi
turbūt
yra pati didžiausia
Antanas Vaitiekus, dukros ninko Mykolo Abariaus žodis. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
organizacija.
Jie yra susiskirstę
Violeta ir Ona, sūnūs Antanas, Bendras dainavimas — praves
SISTEMA LIETUVOJE
kuopomis. Viena tokių kuopų
Dr. Violeta Barkauskas, kaip yra Vyčių senjorų kuopa. Tai
Fulbright stipendininkė, pusę yra vienintelė kuopa, kuri
metų praleido Lietuvoje. Ji praveda posėdžius ar susirinki
Vilniaus Universitete ir Kauno mus lietuvių kalba. Kitos kuo
Medicinos akademijoje studen pos dėl silpno lietuvių kalbos
tus supažindino su medicinos mokėjimo vartoja anglų kalbą.
(gailestingųjų) seserų profesine Vyčiai leidžia gražios išvaiz
programa ir pasiruošimu tai dos žurnalą „Vytis", kuriame
spausdinamos įvairios žinios
profesijai Vakaruose.
Profesorė dr. V. Barkauskas apie vyčių veiklą. Bet veik
dėsto Michigan universitete ir viskas yra anglų kalba.
;

• • . : , • :

Lietuvon vyčiai Molinio ir pramonė* muziejuje Kalėdų eglutės lietuviškoje programoje.

yra rektoriaus pavaduotoja (associate dean) Michigan Medici
nos seserų mokykloje.
Būdama Lietuvoje, aplankė
eilę ligoninių ir sveikatos ap
saugos institucijų, koordinavo
įvairias sveikatingumo progra
mas.
Dr. V. Barkauskas sausio 21
d., sekmadienį, 12 vai. Dievo
Apvaizdos parapijos patalpose

(klasėje) vyksiančioje Lietuvos
Dukterų popietėje, Detroito lie
tuviams pateiks išsamų prane
šimą apie sveikatos priežiūrą
Lietuvoje. Paskaitą pailiustruos
skaidrėmis.
Bus kavutė ir užkandėliai.
Detroito Lietuvos Dukterys
kviečia visus atsilankyti.
Irena Alantienė

JAV
Kanadoj* ir kitur
(U.S.)
TiktaatadttaanolaMae
JAV
Kanadoj* ir kitur
(UA)

* matu Si
$96.00 $66.00 $36.00
$110.00 $60.00 $40.00
$66.00 $40.00
$60.00 $46.00

$30.00
$36.00

Usaakaa* J Lietuva

(Air cargo)
T i k iaatadiaiiio laida
Usaakaa* i asai***
o r o paata
T i k i e e f d u n i n laida

$100.00 $66.00
$66.00
$600.00 $260.000
$160.00 $86.00

Vyriausia radafcaai s Danute Biadokianė
Administratorius Piju* Stootiu*
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdian
nuo 8:30 iki 4:30, iastartisiiiai*
padirba. _.
• Redakcija ui skalbimų turini
neatsako. Skalbimu kaino* pri
siunčiamos, ganu praayaaa, ka
nors skelbti

Vyčių senjorų kuopa, kuriai
vadovauja dr. Petras Ironis
Jokubka, surengė mirusių sen
joru prisiminimą lapkričio 15 d.
Prisiminimas pradėtas šv. Mišiomis 10 v. ryte Marijonų
koplyčioje, prie „Draugo". Šv.
Mišias aukojo kun. dr. Vytautas
Bagdonavičius už šiuos miru
siuosius: Eleną Jokubkiene, Jo
ną Jokubką, Adelę Gabalienę,
Antaną ir Stefaniją Jonučius.
Po pamaldų vienuolyno patalpo
se buvo paruosta kavutė, kurios
metu kalbėta apie galimą šios
organizacijos šiokią tokią veiklą
arba likvidavimą. Kadangi da
lyvavo 25 asmenys, tai negalė
jo būti kalbos apie užsidarymą.
Žiūrėsime, ką parodys ateitis.
Buvo labai džiugu, kad kavutėje
dalyvavo kun. dr. Vytautas
Bagdonavičius ir kun. Antanas
Miciūnas. Taip pat kavutės me
tu pravestame susirinkime kal
bėjo pirm. dr. Petras Jokubka ir
Antanina Repšienė. Susirinki
me buvo paskirstytos aukos: Po
DR. A. B. GLIVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
3*00 W. M St. Tet (7M) 4324101
valandos pagal suS'ianma
,fm<j 3 v p p 7 v v anird 12303 »PP
i-eca jJOa'y'a *»tvd ' 3 v p p
penu ,t s»sin 9 v i j ? » p P
• 132 S. Katrie Ava.
(312) 77* M M a'Da (312)

• Redakcva dirba kasdien nuo
8:30-4.00; ieatarfaniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuociūra. Nesunaudotu
straipsniu nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

piežiaus Leono XIII fondui 300
dol., „Margučio II" radijui — 50
dol. ir „Draugui" — 50 dol.
Valdybą sudaro: dr. Petras Iro
nis Jokubka — pirmininkas, Ka
zimieras Čiurinskas — vicepirmininkas, Regina Polock — sek
retorė, Sabina Henson — finan
sų sekretorė, Antanina Repšie
nė — iždininkė, Bronė Černienė
— renginių vadovė, valdybos
nariai — Gediminas Janula, An
tanas Beleška; kun. dr. Vytau
tas Bagdonavičius — dvasios
vadas. Nutarta kiekvienais me
tais surengti mirusiųjų narių
prisiminimą. Prisiminimas ir
susirinkimas baigtas malda, ku
riai vadovavo dvasios vadas. Po
to visi nariai, smagiai nusiteikę,
skirstėsi į namus.
Ant. Repšienė
ŪKAS A. tfDRYB, M.D.
CvMarnc+agaa'AMu CMruroas
I S. I
, • > 00418
4140 W.
81t.73i.rTM
Canftac
4132 8 . Kedzta Ava.
C M c a f o , IL 8 0 8 8 8
T a i . 312-438-7700

RIMGAUDAS rJEMKKAS, M.D
S. PP.ASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Krauiagystig Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KO.IU VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

OR. JOVITA KERELIS
Daniu Gydytoja
3315 W 55th St Clicago IL
Tai. (312)478-2112
9525 S 79th Ave MiCkory Mills I
T a i . (708) 880-8101
Vai pagal susitarimą
Tai. kabineto Ir buto: (700)082-4180

DR. P. KISIELIUS
G f D Y T O j A S IR CHIRURGAS
1443 So. SOth A v a . . Cicero
Kasdien 1 ea 8 v v
sskyriis tret Sėst 12 iki 4 vai p p

EUGENE C. DECKER, DOS. R.C.
4 8 4 7 W . 100 Ot.. O e * L a w » , H.
Pirmas apyt su NortUtrastern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
pnemamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai tuaMerlaanl
(kalbėt angliškai) tai. 700-422-0200

SURENDER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
7 7 2 2 S . K a 4 * t * . C M c e f O . IL SOOS2
T a i . 312-434-2123
8 0 0 4 S. ArcfMr, PM888J8, *> 8 0 0 3 0
Tat. 312-004-4188
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1108 Dunda* A v a . , Ufjln. M . 80120
Tat. (708) 742-0258
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
• 0 8 8 S. ftat«rta M . , rMckary MHU. IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Tol. (700) S M 4055
Valandos pagal susitar.rr.ą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLČS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
8133 t. Keetel*
Vai.: antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
šastd. pagal susitarimą
M . 312-778-2

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Speoaiybe — Vidaus iigu gydytoms
Kalbame lietuviškai
8 1 8 1 S. Archer Ava. ipne »«s«inj
valandos pagal susitarimą
Tai. ( 3 1 2 ) 8 8 8 - 7 7 8 8

A8A8 2UOOA. M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Ko8>. t a * . ( 3 1 2 ) 4 7 1 VIDAS J. NfiMtCKAS. M.D.
KARDIOLOGAS - š m O * S LIGOS
7 7 3 3 t . K o M o Ava .
CMcaaja, M. 0 0 * 1 2

1828 I . OajOan Ava.. 8 M * M 318.
MaparvU* IL 0 0 8 8 3
Tai. 70O-827-O00O
valandos pagal susitarimą

•P
.

Rūpintojėlis (kryžiaus, pastatyto Rudžių km., Šakių raj., detalė).
Nuotr Jnoso Kregidtio

KGB KAMERA IR
TUSKULĖNŲ DVARAS
•

PILYPAS NARUTIS

1991 m. rugsėjo mėnesį, Lie
tuvai tik ką atgavus nepriklau
somybe, teko būti Maskvoje, ir
matyti, kaip Gorbačiov
pa
spaudė Lietuvos atstovui Sau
dargui ranką — tuo patvirtin
damas, kad Lietuva tikrai yra
laisva. Maskvoje tuo metu buvo
vartomos komunistinių vadeivų
bronzinės statulos. Pirmuoju lais
vos Lietuvos traukiniu iš Mask
vos su VLIKo delegacija aplankė
me Vilnių. Pamatėme, kaip Lie
tuva džiūgavo, atgavusi ne
priklausomybę.
Lukiškių aikštėje nuverstos
Lenino figūros papėdėje ap
tikome dar likusias granitinio
akmens nuotrupas nuo nuvers
tos Lenino statulos. Kadangi čia
pat vaikštinėjantieji pasakojo,
jog Lenino figūros ranka rodžiu
si į ten esantį KGB pastatą —
kalėjimą, tai ir užsukau į tuos
rūmus, apžvelgti, ką tie KGB
rūmai slepia savyje.
Balys Gajauskas aprodė tuos
kambarius, kuriuose jis pats
buvo tardytas ir tas ypatingą
sias kameras. Parodė tada dar
šviežio kraujo dėmes tardomųjų
kamerų sienose, kurios liudijo,
kaip Maskva valdė Lietuvą.
Ypatingųjų kamerų sienos buvo
išmuštos garsą nepraleidžian
čiais odos ir minkštos izoliacijos
apmušalais, kad tardomasis ne
galėtų nusižudyti, mušdamas
galvą į sieną, ir kad nieks
negirdėtų. Pamatėme iš tų ka
merų tam tikrus rūsio laiptus,

per kuriuos kalinius vesdavo ir
nužudę nuveždavo į Tuskulėnų
dvarą... Toks tad buvo už Lietu
vos laisvę kovojusių mūsų vadų
ir Lietuvoj vadovaujančių baž
nytinių dvasinių vadų kelias į
Tuskulėnus per 50-tį Maskvos
valdymo metų.
Mes, tie „laimingieji", ku
riuos karo audra išmetė į
Vakarus, Amerikoje Genocido
parodomis gan vykusiai vaiz
davome laisvajam pasauliui pa
vergtos Lietuvos kančią. Nors
tokių kamerų nematėme, bet
jutome, nes iš pirmosios Mask
vos okupacijos jau turėjome
neblogą patirtį apie Maskvos
skelbiamą „Lietuvos išlaisvini
mą". Kovoti Amerikoje prieš
komunizmą buvo nemada. Va
kariečiai, laisvieji amerikiečiai,
atsimenu, kai mes Čikagos cent
re suruošėme demonstraciją su
plakatais prie pastato, kur buvo
Amerikos komunistų susirinki
mas, (ir manau, kad dar ne vie
nas iš mūsų atsimena, kai lat
viai sugalvojo ir įnešė peles į
komunistų susirinkimo salę, tuo
būdu išvaikydami susirinkusius
komunistus), tai „Sun Times"
dienraštis parašė: „Demokratai
turėję susirinkimą, o gatvėje
susirinkę naciai ir fašistai
pabaltiečiai juos piketavę".
Taigi mes jau net įpratome,
kad, kai tik prabilstame apie
komunistų vergiją, tuoj atsiran
da Vakaruose tokių, kurie liu
dijančius komunistinę vergovę,
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Atlaidai. Jie rengėsi važiuoti, bet aš išėjau pės
čias. Takučiai per laukus, kelučiai per miškus buvo
mano keliai. Jais vaikščiodamas, visada jaučiausi arčiau
savo žemės širdies, negu važiuodamas dulkinais
vieškeliais.
Nuėjau. Rinka liūliavo arklių nugaromis, šventorius
žmonėmis. Kunigas ėjo apie bažnyčią, nešė auksinėje
monstracijoje uždarytą Viešpatį, būrys baltų mergyčių
barstė jam po kojų gėles. Negraži mintis pradėjo lįsti
į galvą: „Taigi va, Viešpatie, — sakiau — jeigu Tave,
dar ir uždarytą, jau neša, tai kam tos gėlės? Tavo kojos
jų nesiekia, tik pats kunigas ir visi kiti jas sutrypia".
Tokius žodžius pagalvojau ir susigėdau: kai varpai į tą
bažnyčią šaukė, ėjau tiesiai per gėlių pilną pievą. Tada
pagalvojau, kad per tą pievą pats Viešpats į bažnyčią
pas šventą Petrą bus nuėjęs, kad taip daug gėlių jam
po kojų priberta, o pačiam nė kniust, kad net kelnes nuo
rasos pasiraitojęs jas savo nušliurusiais batais trempiu.
Tas pačias, kurių Viešpats praeidamas net nepalenkė
Bet Viešpats už tokias mintis, matyti, nesupyko, nes tą
pačią dieną, po visam, nelauktai sutikau Pilkūnėlį. Ne
koks Pilkūnėlis jis jau ir bebuvo. Kiti pažįstami tikriau

vadina naciais ir fašistais,
nepaisant, kad mūsų čia esan
čiųjų gan daug yra praėję ir
nacių koncentracijos stovyklas.
Šiandien su liūdesiu galima
tvirtinti, kad Lietuvoje, Mask
vos išaugintoje lietuviškoje kar
toje, kai kas pasimeta.
Pažvelkime į KGB kameros ir
Tuskulėnų dvaro „paslaptis",
kurias atidengia dabartiniai
tyrinėtojai, remdamiesi liudi
ninkais, iškasenomis ir radi
niais, kad Vilniaus KGB rū
muose buvo žudomi Lietuvos va
dai ir Tuskulėnuose slepiami.
Aplankiau šią vasarą tuos
KGB rūmus. Vos galėjau įeiti į
vidų. Vykdomi didžiausi remon
tai, norint įeiti ir pažvelgti į
tuos KGB paliktus dokumentų
archyvus, reikia praeiti per
rizikingą remontininkų darbų,
atramų ir gramozdų šiukšlyną.
Tačiau atsirado dar žmonių
Lietuvoje, kurie budi, stebi ir
susirūpinę saugo tą Lietuvos
muziejinę vertybę — archyvus,
rodančius 50 metų Maskvos jun
go tikrovę: KGB kameras ir pa
liktus dokumentus. Tai LPKT
sąjungos vyrai pasikeisdami pa
mainomis saugo, kad nedingtų
archyvai, kad nedingtų tas ypa
tingas liudijimas KGB kamerų,
rodančių pasauliui realią 50
metų tikrovę. Saugo nuo tų,
kurie nori tą tikrovę užtrinti,
kad nebeliktų žymių. Kas tie,
kurie nori tą liudijimą ištrinti?
Štai tą klausimą ir palieku
klausimu: kas nori panaikinti
šia didelę muziejinę vertybę,
rodančią pasauliui buvusią virš
50 metų Lietuvos vergovę?
Šiandien reikia atkreipti visų,
už Lietuvos ribų esančių, lietu
vių ir lietuvių kilmės, lietu
viškųjų organizacijų vadovybių
ir ypač LB ir ALTo dėmesį į
genocido paminklų Lietuvoj nai
kinimą, reikia daryti žygius ir
dėti ypatingas pastangas, kad
nebūtų naikinami pagrindiniai
komunistų teroro muziejiniai
paminklai Lietuvoje.
Siūlau kreiptis į JAV LB ir
ALTo vadovybę:
1. Kuo greičiau išaiškinti,
kas atsakomingas už remontą,
kuris daromas Vilniuje buvu
siuose KGB rūmuose naikinant
KGB kameras?
2. Kodėl naikinami komunis
tinio Maskvos teroro muzie
jiniai liudijimai?
3. LB ir ALTas, kurie atsto
vauja mums, turi daryti žygius,
kad būtų sustabdytas remontas
ir, jei pažeista, tai atstatyti,
muziejinę brangenybę, tas ka
meras KGB rūmuose, kurios da
bar esančios draskomos.
4. Reikalaujame pagreitinti
Tuskulėnų dvaro tyrinėjimus,
įrengiant ten muziejų. (ALTas
sukurtą Genocido parodą Ame
rikoje perkėlė į Lietuvą. O kur
ji yra dabar?)
5. Mes išreiškiame ypatingą
pagarbą tiems vyrams, kurie
nuolat budi KGB rūmuose (siū
lome Amerikos visuomenei per
BALFą paremti tuos budinčius
prie KGB rūmų vyrus ir jų
šeimas).

SAUSIO 13-TOJI - LIETUVOS
ŠVYTURYS
JONAS ŽEBRAUSKAS
Nutilo prie" TV bokšto milži
niški rusų tankai ir savo kruvi
nus vikšrus atitraukė nuo ant
žemės sutraiškytų kelių vyrų ir
moters kūnų. O minia nesi
traukė, tik kartojo: „Lietuva!
Lietuva!"
Apstulbę tankistai momentą
tarėsi, o paskui nauja komanda:
— nukvatojo kelios automatų
salvės. Vėl krito keli vyrai, o
daugelio veidai, rankos ir rūbai
nusidažė krauju. Bet minia
nesitraukė ir vis kartojo: „Lie
tuva! Lietuvai" Rusai pagaliau
suprato, kad nepalauš lietuvių
beginklės, bet laisvės troškimo
sucementuotos, gyvos sienos.
Atsitraukė nuo TV bokšto, o po
kiek laiko išžvangėjo ir iš Vil
niaus, išrėpliojo iš Lietuvos, net
iš visų Baltijos valstybių, nes
pamatė, kad rankų gyva gran
dinė, nusitęsusi nuo Vilniaus
ligi Talino, jau atskyrė juos nuo
jų „plačiosios", bet nužmogėjusios tėvynės.
Paskui tankus, su gėda ir pa
gieža, ištraukė ir visa „nenu
galima" Raudonoji armija su
savo politrųkais ir KGB-istais.
Tačiau išvykdami paliko tūks
tančius savp perauklėtų darbi
ninkų, tarnautojų ir kariškių
„pensininkų'* (tai tikra penkto
ji kolona). Paliko jie tiek pat ir
gerai partijos doktrinoje išmo
kytų lietuvių-prisitaikėlių. Tai
buvę stribai', kolūkių ir įmonių
vadovai, KGB-istai, tardytojai,
profesoriai ir ministrai. Pensijos
amžiuje jie visi (rusai ir lietu
viai) gauna dešimteriopas pen
sijas, nes okupacijos metu jie
visi „plačiai. tėvynei ir žmo
nijai" garbingai bei ištikimai
tarnavo, o dabar laisvo demok
ratėjimo procesą „sąžiningai"
trukdo ir nuodija, kad nuvar
ginti, apvagiami, kriminalistų
išgąsdinti, žmonės pasigestų
buvusios okupacijos, kurioje
galėjo „saugiau" gyventi.
Pirmosios'' nepriklausomybės
metu minėjotae Eimutį, Juoza
pavičių ir kovose už laisvę žu
vusius savanorius karius. Minė
jome Kražiuose kapotus mal
dininkus ir į Sibirą tremtus
knygnešius bei patriotus. Dabar
minime 14, prie TV bokšto, 6
Medininkuose nužudytus ir
šimtus nukankintų Panevėžy,
^——•———————~-^_
Tenka kreiptis į spauda, lietu
viškąjį radiją ir visas Amerikos
(o taip pat ir Kanados) Lietuvių
organizacijas, kad išgirstų Čika
goje 1995 m. lapkričio 26 d.
sušaukto susirinkimo ir Lietu
vos PKT sąjungos atsišaukimą
ir, kad papildytų Čikagos Jau
nimo centre susirinkimo nuta
rimus savais susirinkimais ir
nutarimais, kad LB ir ALTo va
dovybės ne tik a t k r e i p t ų
dėmesį, bet įsąjungtų sustabdyti
ir atstatyti Lietuvos genocidą
liudijančią dokumentaciją, kuri
yra naikinama.

šiai jau Plikūnu tevadino, bet aš, kaip sužinojau, kas
tas gerokai praplikęs ponas, kitaip pavadinti negalėjau.
Pats žodis iš anų dienų šokte iššoko: juk kai mokėmės
bene trejetą metų tame pačiame kambary išsitekom ir
niekada vienas į kitą nepaskersakiavom. Tada jis buvo
toks smulkutėlis, kad tik mokytojai iš rašto Plikūnu te
vadino, o mums pavadinti kitaip, kaip Pilkūnėliu, nė
burnos nebūtų žiojusios. Atsipažinę apsikabinom, o jis
ir apsidžiaugė, kai jį Pilkūnėliu pavadinau. Apsidžiau
gė, kad tebeatsimenu jį tokį pat, kaip anomis jaunyste
pamargintomis dienomis. „Važiuojam pas mane! — sakė.
Pabūsi, kojų padus pailsinsi, jaunystės atsitikimais pa
gyvensim. Pamatysi ir ko dar nematei. Parodysiu, ką
užgyvenau. Šiandien mano vyriausios Petrutės varda
dienis. Padėsi kartu pasidžiaugti. Pamatysi, kokia ji. Bū
tum jaunesnis, į žentus priimčiau, o dabar, jeigu tebesumeti, kaip anomis dienomis sumesdavai, galėsi tik ko
jas paraityti, su jaunimu gerklę palaidyti. Bus ir vieno,
ir kito. Visiškai taip pat, kaip tada, kaip parlėkdavom
pas mamą paviešėti. Ir mamai bus smagu atsiminti, kaip
šokdindavai ir mamas, ir dukteris. Sakydavo, kad ilgai
rugienų negrėbstysi. Ar vedęs? Ne? Vis tiek su kuprinėle? Tai ko gera gal užkuriomis įsileisim. Yra čia ir
užkurinių. Pamatysi!"
Klausiausi jo sunkiai pertraukiamos šnekos ir stebė
jausi, kaip iš ano tylenio galėjo toks šnekutis išriedėti
Sutikau pasilikti. Kaip galėjau kitaip, tiek metų nema

Rainiuose, Praveniškėse, tar
dymo kamerose ir tūkstančius
partizanų miškuose, trečdalį
tautos, išvietintos, išniekintos ir
žudytos Sibire. Tai vis laisvės
auka. Tokia brangia kaina
laimėję laisvę, neturime jėgų jos
įgyvendinti, stabilizuoti ir pri
taikyti ramiam gyvenimui. 50
metų vergijos „išplovė" lietuvių
sugebėjimą
savarankiškai
pelnytis duoną ir laikytis 10
Dievo įsakymų. Virto jie nuže
mintais vergais, laukiančiais
aprūpinimo arba progos nelega
liai praturtėti, savo sąžinę ir
vargą skandindami degtinėje.
Vergijoje geriausiai gyveno
tie, kurie geriausiai „prisitaikė"
ir, nuslopinę savo sąžinę, ištiki
mai tarnavo okupantui, džiau
gėsi privilegijomis, plačiomis
galimybėmis naudotis ir pra
lobti.
Dabar tuos pačius išsirinkome
sukurti laisvą demokratinę
Lietuvą. Jie ir daro, ką buvo
išmokę: korupcija, žudymai, te
roras ir planingas vogimas, net
„ištisais bankais".
Nejaugi neliko tautoje tikro
sios laisvės ir žmoniškumo nuo
jautos. Liko! Prisiminkime tik
sausio 13-tąją. Juk tai buvo ato
minis degiklis bombai, kuri iš
sprogdino sovietinį komunizmą
ir išlaisvino, ne tik Lietuvoje,
bet ir Rusijoje visus vergus. Sau
sio 13-toji visuomet primins
mums, kokia jėga dar slypi
Lietuvos'milžinkapiuose, Kry
žių kalne, Kančių aikštelėse ir
mūsų miškuose, kurie prisi
mena kunigaikščius, krivius su
vaidilutėmis, ir garbingus žy
gius, ginant Lietuvą nuo rusų,
kryžiuočių, švedų, totorių... Jie
prisimena partizanų bunkerius
ir juose patirtą vargą, pralietą
kraują bei ašaras. Ten mūsų
šaknys, kurias rovė, bet neišro
vė, ir mūsų lapai, kuriuos
skynė, bet nenuskynė.
Tebūna Sausio 13-toji mums
švyturys, rodantis kelią iš
paklydimo,
seklumų
ir
sudužimo! O mes išeivijoje budė
kime savo organizacijose, kaip
ligi šiol, kad mūsų šio krašto
politika būtų Lietuvai palanki.
D A U G Y B Ė KALĖDINIŲ
D O V A N U MAŽIESIEMS
Klaipėdos uždaroji akcinė
bendrovė „Philip Morris Lietu
va" miesto ir rajono vaikams
paruošė ir padovanojo apie
2,600 kalėdinių dovanėlių.
Bendrovės atstovai kartu su
Kalėdų seneliu svečiavosi Giru
lių specializuotuose kūdikių na
muose, agentūros, „Visos Lie
tuvos vaikai" Klaipėdos sky
riuje,
mokykloje-darželyje
, , A t ž a l y n a s " , kurį lanko
silpnaregiai vaikai, saldumynų
ir žaislų maišais pradžiugino
kitus likimo nuskriaustus ma
žylius.

Danutė

Vienos meilės
Lietuvio ir spaudos meilės is
torija yra sena ir ne visada jos
kelias buvo „rožių žiedlapiais
barstytas". Kai prieš daugiau
kaip šimtą metų Jono Basana
vičiaus „Aušra" iš Tilžės savo
spinduliais nuplieskė, spaudos
draudimo aptemdytą. Lietuvos
padangę, lietuvis be laikraščio,
be knygos savo gimtąja kalba
jau gyventi neįstengė ir jokia šio
p a s a u l i o galybė n e p a j ė g ė
pakeisti jo nusistatymo.
O mėginti mėgino, ne tik sve
timi, bet ir savi: ne tik okupa
cijų metais, bet ir nepriklau
somoje tėvynėje kartas nuo kar
to cenzūros žirklės stengėsi pa
kirpti spaudos laisvės sparnus,
kad tiesus žodis nepakenktų
valdančiųjų užmačioms visą
krašto gyvenimą griežtai su
spausti savo kontrolės saujoje.
Tačiau spausdinto žodžio, lyg
laukinio žirgo, jokiais varžtais
pažaboti n i e k a s n e į s t e n g ė .
Vyresnieji tebeprisimena, kaip
pirmosios bolševikų okupacijos,
o vėliau — nacių — laikais kles
tėte klestėjo pogrindžio spauda,
informuodama, jungdama, ža
dindama rezistencija ir viltį. Ir
tai buvo tarytum generalinė
repeticija ilgiems okupacijos
dešimtmečiams, kurie tautos ty
kojo, besibaigiant II pasauli
niam karui.
Su pogrindžio spauda, leista
antrosios bolševikų okupacijos
metais, susipažino ir jaunesnie
ji lietuvių tautos nariai, nors
gyvendami toli nuo savo ar savo
tėvų kilmės krašto. Galbūt ge
riausiai žinoma buvo „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kronika",
tapusi nepamainoma amba
sadore, kai reikėjo kitataučiams
(dažnai ir saviesiems) parodyti
okupantų skriaudas Lietuvos
žmonėms. Nėra abejonės, kad
pogrindžio spaudos puslapiais
grįstas kelias į 1990 m. kovo
11-tąją.

Bindokienė

istorija

nelietuvišką paramą, kuri pa
dėtų atsispirti prieš nutautimo
pavojų. Užsienio lietuvių viltis
tik iš dalies išsipildė...
Po II pasaulinio karo istorija
beveik pasikartojo. Šiandien
esame tose pačiose vežėčiose,
kuriomis į p a k a l n e dardėjo
senoji lietuvių išeivija po 1918
metų. Vienintelė viltis išvengti
visiško išnykimo: patiems pasi
rūpinti savo išlikimu, savo
lietuviška ateitimi Ypatingų
priemonių toli ieškoti nereikia:
turime labai veiksmingą ir jau
daugiau kaip šimtą metų išban
dytą — lietuvišką spaudą. Už
sienio lietuvių spaudą.
Šiandien iš galingos srovės
taip pat liko tik siaura srovelė,
pvz., vos vienas dienraštis, o ir
tas sunkiai verčiasi. Ne vien iš
finansinės pusės, bet nuolat
mažėjant skaitytojams ir bend
radarbiams. G e r a i s norais,
pasak lietuvių patarlės, tik
kelias i pragarą grįstas, o spau
dai išlaikyti reikia nemažų pa
stangų. Palikę nuošaliau fi
nansinius ir kitus sunkumus,
stabtelėkime ties rašančiais
(nors tikime, kad visi lietuviš
ki laikraščiai išgyvena panašias
bedas, r i b o j a m ė s savuoju).
Esame laimingi, turėdami dar
nemažą būrį įžvalgių, parei
gingų b e n d r a d a r b i ų , suge
bančių sekti, analizuoti, skaity
tojams perteikti politinę bei
visuomeninę gyvenimo eigą,
tiek svetur, tiek Lietuvoje pasi
reiškiančią. Dėl įvairių prie
žasčių turime atsisakyti dauge
lio bendradarbiu iš tėvynės,
tačiau ir šiuo atveju pavyksta
„pelenuose a t r a s t i a u k s o " .
Daug sunkiau su lietuviškos
veiklos aprašymais tiek Čika
goje, tiek iš tolimesnių telkinių.
0 tie aprašymai nepaprastai
svarbūs, nes jie liudija mūsų
gyvastingumą. Nėra nesvarbios
veiklos — juo dažniau įvairios
jos apraiškos pasirodys spau
doje, tuo didesnį ūpą sukelsime
ir labiau apsnūdusiems. Ypač ši
taisyklė galioja lituanistinėms
mokykloms.

Spausdinto lietuviško žodžio
meilė atsekė mūsų tautiečius
per jūras marias. Kai pavar
tome senųjų JAV lietuvių raštų
bibliografiją — nustembame,
Tiesa, savo tarpe jau neturime
kiek ten įvairių įvairiausių laik
raščių, žurnalų, knygų pavadi tiek talentingų korespondentų,
nimų, vien leistų iki pirmojo kaip anksčiau, bet parašyti juk
Lietuvos nepriklausomybės pa gali k i e k v i e n a s , a p y t i k r i a i
skelbimo! įdomu pastebėti, kad mokantis lietuviškai (klaidas iš
po 1918 metų tas spaudos potvy taisys redakcijai. Kai matome
nis Amerikoje ėme pamažu at nuotraukas, žinutes, korespon
slūgti ir galop virto siaura dencijas, p a s i j u n t a m e nebe
srovele. Užsienio lietuvius la vieni, neizoliuoti. Tai tarytum
b i a u s i a i vienijantis t i k s l a s šilti, jaukūs laiškai iš mūsų
anuomet, kaip ir vėliau, buvo šeimos narių, gyvenančiu to
liau. Nepraraskime to artimo
padėti savo tėvynei siekti nepri
klausomybės. po to gauti jai tarpusavio ryšio bent per
pasaulio valstybių pripažinimą, spaudą.
remti karo audrų bei okupacijų
..Draugo" redakcijos kolekty
nuskurdintus savo tautiečius. vas toks mažas, kad neįmanoma
Šiuos tikslus pasiekus, tikėtasi. visur būti ir paskui aprašyti.
kad tėvynė pradės mokėti gar
Rengėjų pareiga surasti ko
bės skolą ir labiau susirūpinti respondentą ir fotografą. Neapsvetur gyvenančiais savo vai .-i.ūskime ir neteiskime kitiems
kais, siunčiant jiems ne ma
- t i n L t l l . i l lu-f u v i ' i ir s p a u d o s
terialinę, o dvasinę-kultūri-. i, jile niekad nesibaigia.

tyto jaunystės draugo kviečiamas. Ne tik aš, bet jutau.
kad ir kojos po žiemos įsisėdėjimo, porą savaičių visokius
takus mynusios, norėtų kiek atsileisti. Artėjant metui
į namus, atsirado ir Pilkūnėlio tėvas, ir du žvalūs ber
niukai. I vyrus dar nė vienas netiko, bet iš pusbernio
amžiaus bebaigia išsilukštenti. „Tai mano! — supa
žindino —judviejų, rodos, nereikėtų nė pažindinti", —
atkreipė akis į tėvą. Manęs tai nereikėjo, atsiminiau
kaip nuluptą, o jis, valandėlę primerkęs akis pažiūrėjo.
paskum abiem rankom trinktelėjo per pečius, kad net
kojos linktelėjo. Pažino. Smagumas nulėkė per širdį, kad
senis pažino padaužą, kuris daugiau laiko praleisdavo
įsistebeilijęs į Niauduvos žuvelės ir vandeninius vabalus
negu į knygas, nuo kurių Plikūniuko ne su kebeneku
nebūtum galėjęs atplėšti. Tai jis, senis Plikūnas, tada
pamatęs mane įmerkusį nosį į Niauduvos vandenį,
pasakė: „Tu, vaike, žiūrėk, iš ko duoną valgysi. Nei iš
žuvelių, nei iš vabalų kosės neišvirsi ir sotus nebūsi, net
nepajusi, kad jau pakiemiais šunis lodai". Buvau jaunas,
nedrąsus. Ir nesumečiau, o jeigu ir sumečiau, tai nedrį
sau sakyti ką būčiau galėjęs jam pasakyti. Nutylėjau.
Nužiūrėjęs mano kasdieninius drabužius, kuprinėlę, tur
būt atsiminė aną susitikimą paniauduvy, kad pažiūrėjo,
pažiūrėjęs tiesiai į akis, ir paklausė: „Tai ką dabar
veiki?"
Per tą laiką gyvenimas buvo pramokęs ir šiek tiek
sąmojaus ir įteigęs drąsos, tai net nemirktelėjęs at

sakiau: ,,Šunis, tėvuk, lodinu". Rankų nuo pečiu
nepakėlė, bet žingsnelį pasitraukė atbulas, o tarp žilų
antakių įsirėžė stati raukšle. Negaliu žinoti, ką jis
rengėsi sakyti ar daryti, bet aš ir nelaukiau. ..Žiemą
vaikus mokau, o vasarą šunis lodinu: einu per žmones,
renku neužmirštamas dainas, pasakas, papročius, akis
paganau gimtų lauku, vandenų ir mišku platybėse, tai
todėl i šiuos atlaidus patekau toks apsivėlęs". Tespejau
pamatyti, kaip krustelėjo kairys nušerkšnęs ūsas ir net
nepajutau kaip atsiradau stiprių ranku kietam glėby.
„Važiuokim pas mus. - kiek atleidęs apkabinimą
pasakė — Dulkes nuplausim. Ar jau gatavas? — atsi
suko į sūnų. - Juk namie; jau laukia" Dar spustelėjo
ir paleido. Plikūniukas irgi nebenorėjo gaišti, o aš ne
galėjau žodžio pratarti: tokia šiluma nuėjo per visą. lyg
pats tėvas būtų iš kapo atėjęs ir taip apkabinės. Vien
dėl tokio susitikimo verta buvo drui^ varsnų nukulniuo
ti.
Tėvo buvo teisybe. Namie jau lauke ir motina, ir
Plikūnienė. ir Petrutė. Ne manės, ne. Kas gali laukti
to. apie kurio atėjima paprastai tik šunes tepranesa. Su
jaunąja Plikūnienė vyras dar kieme supažindino, o
motinai liepė atspėti, kas aš toks Toji pažiūrėjo, pažiū
rėjo. tik kai pasakiau, kar1 tas pats. kuris Niauduvon
įmerkus nosį per dienas vandeninius vabalus skaitydavo.
pažino, o kai pasakiau, ką dabar veikiu ir kodėl toks
kasdieniškas, apkabino ir ji
<Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 11 d.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES
KRAŠTO VALDYBA
VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOS
INFORMACIJOS SKYRIUS
2060 N . ! 4 t h S u i t e 2 l 7 ,
Ariington, V A 22201
(703) 524-0698 • F A X (703) 524-0947

METINĖS VEIKLOS
APŽVALGA
Savo kilme ir patirtimi lietu
viai yra geriau susipažinę su
Centrinės Europos padėtimi,
negu daugumas JAV-jų piliečių
ir todėl jie visuomet rūpinosi
nepriklausomos ir demokratiš
kos Lietuvos ateitimi. Šitais
sumetimais jie įkūrė LB, kuri
savo ruoštu toliau suformavo
Visuomeninių reikalų tarybą ir
įsteigė savo raštinę Vašingtone.
Šios t a r y b o s p a s k i r t i s y r a
supažindinti su JAV-jų lietuvių
pažiūromis ir ginti jų interesus
valdiškose bei kitose įstaigose.
Nors daugelis JAV Valstybės
d e p a r t a m e n t o pareigūnų ir
spaudos apžvalgininkų reagavo
į gruodžio mėnesį įvykusius
rinkimus Rusijos Federacijoje
kaip demokratijos gyvastingu
mo įrodymą, mums tie patys
rinkimai irodė. kad Rusijos ko
munistai, šovinistai ir im
perialistai artimoje ateityje gali
sudaryti rimtą pavojų Centrinės
Europos kraštams. Užtat mūsų
pareiga yra atkreipti JAV gy
ventojų ir politikų dėmesį į
potencialius pavojus, kuriuos
Rusijos Federacija gali sukelti
ne vien Lietuvai, bet ir visiems
kitiems Centrinės bei Rytų Eu
ropos kraštams.

ateities gerovei. Mums pasisekė
sustabdyti Rusijos ambasados
užmojus Rusijos Federacijai
įgyti veto t e i s ę
NATO
praplėtimui, kuris buvo įrašytas
H.R. 7 įstatymų projekte. Iš
„US Agency for International
Development" iškovojome dvejų
metų pagalbos pratęsimą Lietu
vos savivaldybėms ir techninę
pagalbą Lietuvos politinėms
partijoms. Taip pat apgynėme
Baltic American Enterprise fon
do kapitalą, skirtą Baltijos kraš
tams, kuris beveik buvo visai
panaikintas JAV-jų valdžios
lėšų skirstymo proceso užku
lisiuose. Dirbdami kartu su kitų
etninių bendruomenių atstovais
Centrinės ir Rytų Europos koa
licijoje, pastūmėme NATO pra
plėtimo klausimą truputį pir
myn ir sulaikėme Lietuvai skir
to biudžeto katastrofišką ap
karpymą.

VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETE
1995 m. spalio 23 d. Vytauto
Didžiojo universiteto Humani
tarinių mokslų fakultete ati
darytas Letonikos centras. Šiuo
metu latvių kalba universitete
jau yra dėstoma, bet Letonikos
centras yra užsibrėžęs dėstyti
dar ir latvių tautosakos, etno
grafijos bei kultūros kursus.
Numatoma kaupti ir tyrinėti
letistinę medžiagą. Centro vado
vu yra doc. Alvydas Butkus. Į
centro atidarymą atvyko ir Lat
Pernai lapkričio mėn. įvyko nauji Vytauto Didžiojo universiteto Studentų vijos ambasadorius Lietuvoje dr.
atstovybės rinkimai Nuotraukoje — rektorius prof. dr. Bromus Vaškelis (kai Alberts Sarkanis, ta proga
rėje) ir naujasis Studentų atstovybės pirmininkas Giedrius Žvaliauskas,
padovanojęs Letonikos centrui
Socialinių mokslų fakulteto Politologijos specialybės IV kurso studentas.
Nuotr. Alvydo Vaitkevičiaus reikalingų knygų latvių kalba.
Tarp šių tekstų išspausdintas
Karaliaučiaus miesto herbas
baltam skyde, kurį iš abiejų
pusių įrėmina aukso ir tamsaus
purpuro heraldiniai elementai.
Visos kompozicijos viršūnė už
baigta k a r ū n u o t u Lenkijos
ereliu. Kadangi nėra jokios
lietuviškos valstybinės atributi
kos ir kadangi nėra paminėtas
laikotarpis, kuriame šis herbas
galiojo, išvada būtų, kad kai
kurie lietuviai geranoriškai pri
pažįsta Lenkiją kaip Karaliau
čiaus „tikruosius šeimininkus".
Palyginimui, J. Stankus, Lie
tuvos bajorų vadas, ir S. Eitimavičius, Vilniaus krašto bajorų
vadas, žymiai aiškiau ir visai
nedviprasmiškai pasisakė dėl
Karaliaučiaus savo laiške Otto
von Habsburgui, Europos parla
mento nariui.

Čekiai turėtų būti išrašomi
Lithuanian-American Community, Inc. vardu ir siunčiami
šiuo adresu: Mr. Ramas Pliura,
Treasurer, Lithuanian-American Community, Inc., 1927
West Blvd., Racine, Wisc.,
53403.

Mes visuomet gynėme at
viro ir laisvo žodžio teises ir,
pavyzdžiui, 1995 m. vasario
pradžioje prašėme JAV-jų val
džios ir užsienio pagalbos agen
Jie primena Hababurgui, kad
tūrų, kad jos daugiau dėmesio
praėjus penkiasdešimt metų
kreiptų į nepriklausomą spau
nuo Potsdamo konferencijos, ku
dą, radiją, ir televiziją Lietuvo
rioje laimėje sąjungininkai lai
je. Tuo reikalu rūpinomės visus
kinai paskyrė Sovietų Sąjungai
Jeigu Rusijos Federacija pa metus. „Lietuvos ryto" priesta a d m i n i s t r u o t i šią teritoriją,
skelbtų ultimatumą Lietuvai to susprogdinimas įrodė, kad atėjo laikas atitaisyti Sovietų
dėl Kokios priežasties, deja, mūsų rūpesčiai turėjo pagrindo. Sąjungos Karaliaučiuje padary
JAV-jų lietuviai nėra tinkamai JAV-jų užsienio pagalbos pro tus nusižengimus. Jie mini šia
"susiorganizavę bematant re grama dabar skuba įsitraukti į me laikotarpyje įvykdytą oku
aguoti į tokį atvejį. Todėl per spaudos gynimo veiklą.
pavimą, kolonizavimą ir kreipia
ateinančius metus JAV LB Vi
ypatingą dėmesį į krašto vieto
KARALIAUČIAUS
suomeninių reikalų taryba ir to
vardžių pakeitimą.
TEMOMIS
liau stiprins savo susisiekimo tin
Bajorų sąjungos vadai rašo:
klą tarp Vašingtono įstaigos ir
Beruošiant „position paper" „Šios žemės yra baltiškos kil
įvairių narių mūsų apylinkėse,
Karaliaučiaus demilitarizacijos mės ir nuo seno jose gyveno jų
kurie yra pasiryžę aktyviai
ir ateities temomis, LB nariai gentys: vakarinėje dalyje prū
dalyvauti mūsų veikloje.
atkreipia Visuomeninių rei sai, o likusioje dalyje, vadinamo
Kongreso atstovo Richard kalų tarybos dėmesį į įvairiau je Mažojoje Lietuvoje — lietu
Durbin 'Dem.-Ul.t prezidentui sius šio klausimo atspalvius. viai. 17-ame amžiuje jie čia
Clinton vėliausias laiškas, Štai prieš akis Vilniuje neseniai sudarė 94 procentus visų gy
iškėlęs Rusijos g r a s i n i m u s išleistas pašto vokas, kuris, de ventojų".
Baltijos kraštams. įrodė, kad ja, pristato Karaliaučiaus pra
J i e toliau rašo, kad ateityje
nauji JAV-jų Kongreso nariai eities simbolika itin dvipras šių žemių priklausomybė bus
tikrai nesupranta Centrinės ir miškai.
s p r e n d ž i a m a Europos aukš
Rytu Europos svarbos JAV-jų
Viršutiniame voko kampe iš čiausio lygio konferencijose ir,
užsienio politikai. Iš keturiasde spausdintas lietuviškas tekstas, kam ši teritorija bepriklausytų,
šimt vieno Kongreso atstovo, kurį cituojame:
kraštą pirmiausia reikia demi
pasirašiusio šį laišką, tik du
„Sovietų Sąjunga tik 50-čiai litarizuoti ir atstatyti istorinę
buvo ..naujokai", t.y. neseniai
metų gavo teisę administruoti tiesą, būtent, „grąžinti jos se
išrinkti. 'Visi kiti buvo seniau
nuosius baltiškus vietovardžius
Prūsijos kraštą.
išrinkti i Kongresą.' Čia reikia
1. Čia sunaikinta senoji etni ir hidronimus". Jie užbaigia
pridėti, kad dabartinė Kongreso
nė kultūra, kalba, paminklai, savo laišką viltimi, kad „kiek
narių dauguma yra ištarnavusi
vienas kraštas privalo išsaugoti
raštas.
Vašingtone mažiau negu trejus
savo
istorinį pavidalą".
2. Pakeistas šalies pavadini
metus. Būsimi 1996 m. rinki
mas, kaimų ir miestų vardai.
mai toliau sumažins patyrusių
A U K O S LIETUVIŲ
3. Išnaikinti ir deportuoti se
mūsų šalininkų Kongrese gre
BENDRUOMENEI
nieji šalies gyventojai.
tas. Užtat raginame visus LB
4.
Iš
Rusijos
privežta
kolonis
narius susidomėti savo apP r i m e n a m e , kad Lietuvių
skriiies kandidatais ir dalyvauti tų, kurie dabar sudaro apie
Bendruomenė yra pelno nesie
.
lOO^r
visų
gyventojų.
ateinančiuose rinkimuose.
Ar ne laikas ČIA grąžinti ti k i a n t i organizacija ir užtat
Kiekvieno piliečio balsas yra
galima nurašyti aukas LB-nei
kruosius
šeimininkus?"'
labai svarbus, kas visiems turė
nuo savo federalinių mokesčių.
Angliškai
tekstas
apatiniam
tu būti akivaizdžiai aišku iš
Tai norime ypač primint tiems
kampe
susumuoja
šias
mintis
mūsų 1990-1991 metų sėkmin
šitaip: „The Soviet Union recei- LB nariams, kurie dirba įstaigo
gos veiklos.
ved the right to administer se, įsirašiusiuose į vadinamą
1995 m laikotarpyje JAV LB Prussia 'the Kaliningrad dis- ..Matching Grant" programą.
VR taryba apgynė kelis įstaty trict) for only 50 years. Is it not Šita programa buvo į k u r t a
mus, kurie labai svarbūs Lietu time to return the land to its JAV-jų federalinės valdžios
mokesčių įstatymų 501 (c) (3)
vos tolimesniam išsivystymui ir true ovvners?'*
straipsniais, kurie leidžia tokias
a u k a s visiškai nurašyti nuo
mokesčių. Šiuo būdu lengvai
galite padvigubinti savo auką
LB-nei. nes daugumas įstaigų
s u t i n k a įtraukti Lithuanian
American Community, Inc., į
sąrašus organizacijų, kurioms
skiriamos aukos.

Kuni«a« Antaną* Saulaitia Ornahcm lietuvių buvo nutiktas su gėlėmis I* k
htuarmtinps mokyklos vedėja Aušrelė Sakalaitė. kun Antanas Saulaitis,
S.I. :r I.M Omano* npyhnkrn v bos pirm dr Gediminas Murauskas

Procedūra gan paprasta. Rei
kia pasiteirauti savo įstaigos
„Personnel Office", kuri galės
parūpinti atitinkamus blankus.
Juos užpildžius ir grąžinus kaip
nurodyta, jūsų bendrovė paau
kos LB-nei tiek pat, kiek jūs
paaukojote.

aajajajajaj

INTERNATIONAL P.E.N.
I Š R E I Š K I A SAVO SUSIRŪ
PINIMĄ BRAZAUSKUI
Tarptautinės Rašytojų sąjun
gos (International P.E.N.) pir
mininkas Ronald Hanvood ir
Alexandre Blokh, P.E.N. tarp
tautinis sekretorius, sužinoję
apie „Lietuvos ryto" priestato
susprogdinimą per A. Lands
bergio (Laisvosios Europos radi
jo korespondento JAV-jose) ir
K.P. Žygo (JAV-LB) laiškus, iš
reiškė savo susirūpinimą Algir
dui Brazauskui...
Harwood ir Blokh faksuotas
laiškas Lietuvos prezidentui
minėjo, kad teroristinis smūgis,
nukreiptas prieš, „Lietuvos ry
t ą " įvyko po straipsnių tame
laikraštyje apie kriminalinių
organizacijų įsistiprinimą Lietu
voje ir po Laisvojo žodžio fondo
įsikūrimo Vilniuje.
Kadangi vienas pagrindinių
P.E.N. tikslu yraįginti laisvą ir
atvirą spaudą, RiE.N. laiškas,
parašytas visų pasaulio žurna
listų ir rašytojų* vardu, prašė
prez. Brazausko įcreita i paskir
t i komisiją tirti minėtą smurtą
ir imtis visų įmanomų priemo
nių ginti, lietuviais ryto" žurna
listus, aplamai stiprinant lais
vąją spaudą Lietuvoje.
Šiame laiške taip pat paminė
t a , kad 126 įstaigos atstovauja
P.E.N. veiklai daugiau kaip 90
pasaulio šalių. Tuo reikia su
prasti, kad „Lietuvos ryto"
sprogdinimas plačiai nuskam
bės toli už Lietuvos ribų.
ATSTOVAUTA BALTUOSE
RŪMUOSE
Sėkmingai pasibaigusiom pa
liaubų deryboms Dayton, OH,
lapkričio mėn. 28 d., JAV
State Dept. pakvietė Central
and East European Coalition

(Centrinės ir Rytų Europos
koalicijos) atstovus į Baltuosius
rūmus paaiškinti taikos planus
ir siekti C & EE Coalition pa
ramos jų JAV-jose gyvenančių
visuomenių tarpe.
Susirinkimui vadovavo Ri
chard Holbrooke, Valstybės sek
retoriaus pavaduotojas, jam
talkininkaujant A. Vershbow ir
D. Freed. Baltųjų rūmų atstovai
buvo Alexis Herman ir Marilyn
DiGiacobbe, kurie yra įpareigoti
pristatyti prez. Clinton spren
dimus JAV-jų visuomenei bei
spaudai. Dvylika etninių grupių
įeina į Rytų Europos koaliciją ir
jos visos atsiuntė savo atstovus.
Kadangi susirinkimas buvo
staigiai sušauktas, Asta Banio
nytė, JAV-LB Vašingtono įstai
gos vedėja, pasitarus su Regina
Narušiene ir Kęstučiu P. Žygu,
atstovavo JAV-LB.
Ambasadoriui R. Holbrooke
pristačius taikos planus, lenkų,
vengrų ir armėnų atstovai pas
veikino jį ir prez. Clinton, tuo
pat prižadėdami savo visuome
nių paramą. Diskusijoms perė
jus į kalbas apie taikos plano
implementaciją, iškilo biudžeti
niai bei finansiniai klausimai.
A. Banionytė taip pat sveikino
taikos planą JA VLB vardu ir
iškėlė susirinkusių atstovų su
sirūpinimą, kad, a t s t a t a n t
Bosnijos ekonomiją, nebūtų su
mažinta ar nutraukta finansinė
parama, kuri buvo anksčiau
skirta projektams Rytų Europos
ir Baltijos šalyse. Amb. Hol
brooke paaiškino, kad, atsižvel
giant į taikos plano apimtį ir
kainą. Baltieji rūmai kreipsis į
Kongresą, prašant lėšų padidi
nimo, užtat Rytų Europos koa
licijoje dalyvaujančių visuome
nių p a r a m a bus reikalinga
Clintonui.
Savo pastabose amb. Holbrooke
pridėjo, kad Dayton, Ohio,
buvo labai tinkama vieta pa
liaubų deryboms. Pasirodo, kad
Ohio valstijos gubernatorius,
būdamas serbų kilmės ir kad
serbų atstovai iš Clevelando,
susitikdavo su atvykusiais ser
bų atstovais ir juos įtikino, kad
verta r a s t i kompromisinių
sprendimų.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

MAISTO SIUNTINIAI.
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
aliejus^nesos konservai, aspirinas, multivitaminai.
$98.- dešra (rūkyta), misos konservai, šprotai,vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,
muluvitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772

CLASSIFIED GUIDE
REALESTATE

MISCELLANEOUS
• L I K T U O S
fVIONMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77S-3313
KLAUOUUS PUMPUTIS

GflEfT
PARDUOOA
RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959

AUT0M08SJ0, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir OH. Mgr.
Aukse S. Karts kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
MOBVį Wsst 95th Strest

(706)425-7161

RIMAS L STANKUS

Tel. (706) 424-MS4
(312) 581-6654

J K s coNsmucnoN
„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
teL 708-969-2658.

> Perkant ar perduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> MLStornpHitengirFAX pagalba
> Nuosavybių įkainavimas vertai!
> Perkame ir perduodame namus
• Apartmentus ir žemą
> Pensininkams nuolaida

KMIfCIK BfAlTOtS
7*23 S. rutaati U .
. T a t l * 4345 S. Aramas Ave.

^ft

DANUTĖ MAYER
284-1900

TAISOMI
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VESINTUVUS.
H. Deckys
Tel. 3 1 2 - M S - M 2 4

Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Dsnuei M a y a t . Ji protesionaiai. sažMnaai ir
patarnaus. Įkainavimas veltui

IEŠKO DARBO
HELPVVANTED

Vyras lesko bst kokio darbo.
Sąžiningas, darbštus. Turi re
komendaciją. Skambinti: 312*.
776-5112,312-476-0419, vaka-

US. Savings Bonds
Make Great Gifts.

fe

įsakoma vkl. smilaus
ris padėti moteriai namų ruošo
je ir gyventi kartu. Atskiras kam
barys su vonia. Kreiptis:
San Francteco,
•sl.415-931 -2111, vakarais.
Žinutę galite palikti lietuviškai.

taikau moters namu. valymui.
Turi turėti savo susiekimo prie
monę. Susidomėjusios skambin
kite: 706-964-4446.

A puMk jrrvjce of thh new*paper

LITHUANIAN DIASPORA
KONIG8BERO TO CHICAGO.
angių kalba. Autorius Antanas J . Vati Rsanan
tuiygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos,
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija.
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos,
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos
tautiškumo principais.
Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo
supratlmu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai.
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai)
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai,
savo noru palikę gimtąjį kraštą. rJaugtsnoje valstiečiai, menku
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iiimoių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir jgiję
D.P. (displaced persona) — vardą. Analizuojamas kultūrinis
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga parėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas
Ir kaip sukūrė naujas.
Knygą sudaro 330 pa)., didelio formato. tetekto UršveraV
ty Press of America, Inc., Lanham, Nsw York and London.
Kaina su persiuntimu 27 def. IHnois gyv. dar prideda 2 dei.
valstijos mokesčio. Užsakymus siusti:
e e e e s*, e^ers SM.,
rL 60629

"

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
.1918-1940
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nusviesti. Skaitytojas ras
atsakymus į daugeli klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno,
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
Priede: 1922.1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga jritta,
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka oovanott kiekvkmarn aetuviuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 16.00 dei. Užsakant pastų, dar
pridedama 2.80 dol., į Kanadą 3.00 det., kitus kraštus 3.60 dėl.
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dei. mokesčių.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4648 W. 63rd Street, CMeaea,
IL 00626.

ri

IŠKILMĖS 1
KAZLŲ RŪDOJE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 11 d.

Biskis, Downers Grove, IL; A. ir
V. Čuplinskas, Chicago, IL; V.
Endrijonas, Chicago, IL; Algir
das Čepėnas, Oak Lawn, IL;
Po Mišių gausiai susirinkę
Š.m. lapkričio 26 d. į Kazlų
Ona Venclovas, La Grange, IL;
Rūdą politinių kalinių ir trem žmonės, Kazlų Rūdos, Marijam
Antanas Zaiskas, Cicero, IL;
tinių skyriaus (pirm. Algiman polės, Kalvarijos šauliai su savo
Julius
Zivatkauskas, Chicago,
tas Lelešius) kvietimu buvo at vėliavomis, būrelis Bažnyčios
IL;
Jūratė
ir Antanas Budrys,
jaunimo,
nešančios
vainiką
vykęs monsinjoras Alfonsas Sva
Chicago, IL; Antanina Norman
rinskas. Kazlų Rūdos bažnyčioje mergaitės tautiniais rūbais
tas, Chicago, IL; Antanas
jis aukojo šv. Mišias, pasakė paskui nešamą kryžių nužygia
Drūty8, Chicago, IL; Juozas Dotaigų pamokslą vyskupo kan vo kartu su monsinjoru ir vietos
veinis, Clinton Twp. MI; Stasys
kinio Vincento Borisevičiaus at- * parapijos kunigu, Tadu ValliaGarliauskas, Manchester, MI;
minimui. 5 metai — tiek užtru nu gražioje ilgoje procesijoje
Vytautas Vitkauskas, Chicago,
ko vyskupo atminimo įamžini gatve, pavadinta vyskupo kan
IL; Vytautas Mencinskas, Cice
mas — buvo rimtas išbandymas kinio vardu.
ro, IL; Kunigunda Šilinienė,
vietos tikintiesiems, kaip sakė
Visi susibūrė prie tremtinių
Chicago IL; Agota Šuopienė,
monsinjoras.
paminklo (skulp. J. Narušis),
Chicago,
IL; G. Kazėnas, Da
Vyskupą jis apibūdino kaip esančio gatvės gale, prie gele
rien,
IL;
Stasė
Štuikienė, Toron
M. Valančiaus veiklos tesėją, žinkelio stoties — akmeninės
to,
Ont.,
Kanada;
Paul Ruikis,
Vyskupo
kankinio
Vincento
Borisevičiaus
gatves
Šventinimas
Kazlų
Rūdoje
1995
m.
lapkričio
pamaldų, nepalaužiamą kovoto Sibiro Madonos, laikančios ne
Chicago,
IL;
Arnoldas
Chesna,
26
d.
—
procesija
V.
Borisevičiaus
gatve.
gyvą
kūdikėlįCia
buvo
padėtas
ją už Lietuvą ir Bažnyčią, tau
Melrose Park, IL; Janina Janutos ir Bažnyčios pasididžiavimą. vainikas su kaspinu „Vyskupo čios simbolį — tremtinių pamin
„DRAUGO" RĖMĖJAI
levičienė, Chicago, IL; Viktoras
Vyskupas nesutiko bendradar kankinio Vincento Borisevi klą ir šventovę, nepaprastai tin
A u k o s už kalėdines atvirutes ir kalendorių
Danenas, Chicago, IL; Vita ir
biauti su raudonaisiais okupan čiaus aukos atminimui", uždeg ka vadintis vyskupo kankinio
Viktoras
Memenąs, Bloomfield
50.00 doL Rimas Gajauskas, Juozas Vadopalas, Downers
tais, atsisakė pasirašyti kreipi tos žvakės.
vardu, o vidinį poreikė įamžinti
Hills,
MI;
J. Šileikis, Toronto,
Grove, IL; Vitalis Damijonaitis,
mąsi į Lietuvos partizanus ra
Monsinjoras gražiai pakalbėjo vyskupo atminimą sukėlėjo ne Pismo Beach, CA; Victor Lapą
Ont.,
Kanada;
Jonas Riauba,
ginanti pasiduoti, ir tuo nulėmė apie žmogaus gyvenimo pras paprasto įtaigumo, pranašiški, tinskas, Seattle, WA; Vytautas Western Springs, IL;
Toronto,
Ont.,
Kanada;
Vytau
savo likimą.
30.00 doL Ray Grigaliūnas,
mę, gerus ar blogus kelius, sukrečiantys priešmirtiniai žo Kutkus, Dearborn Heights, Ml;
tas
Rėklaitis,
Phoenix,
AZ;
Dvylika žydų, išgelbėtų vys kuriuos mes galime pasirinkti, džiai: „Kristus nugalės, tietuva Maria Mogenis, Quincy, IL; dr. Forest Park, IL; Irena ir Arūnas
Romas
Švainauskas,
Studio
Ci
Jonas
Valaitis,
Western
Sprin
Draugelis, Naperville, IL; Kos
kupo vokiečių okupacijos me pakvietė tylos minute pagerbti bus laisva".
ty,
CA;
Juozas
ir
Izabelė
Nau
gs, IL; Danguolė ir Ramūnas tas Ramonas, Chicago, IL; Juo
tais, prašė e n k a v e d i s t ų jo visus žuvusius už Lietuvos lais
Kalbėtojas padėkojo visiems,
jalis, Cicero, IL; Bronislava
Vanagūnas, Winfield, IL; Alė ir zas Miečius, Chicago, IL; Pijus
vę.
Suskambo
„Marija,
Marija".
20.00 doL Bronė ir Vytautas
pasigailėti, bet okupantams
rinkusiems parašus, pasirašiu
Šeškevičius, Chicago, IL- Al
Iškilmės toliau vyko miesto siems, reikalavusiems iš val Algis Lieponis, Orland Park, IL; Iapinskas, Toronto, Ont., Kana Bildušas, Montgomery, IL;
kėlė siaubą tokios nepalaužia
dona Sandargas, Ormond
mos dvasios žmonės ir jie sku kino salėje (buvusi šaulių), į džios, rašiusiems į spaudą, da Daina Siliūnienė, Dovvners Gro- da; Nicholas Gemell, Crystal Stanley Pūkelis, Chicago, IL;
Beach, FL; Henry Česnauskas,
bėjo juos sunaikinti. Vyskupas kurią procesiją lydėjo smagi lyvavusiems maldos akcijoje. ve, IL; Bronius Pranskevičius, Lake, IL; kun. Valdemaras Cu- Jadvyga Rutka, Chicago, IL;
EvergreenPark, IL; dr. Elena kuras, Putnam, CT; Richard Juozas Vaskela, Etobicoke, Alexandria, VA; Marija Valiu
ramiai išklausė mirties nuo šaulių daina. Kino salės sceno
Monsinjoras, tarsi pratęsda
kevičius, Sun City, CA; Vera
sprendį. „Esu nekaltas", — je baltai dengtas stalas, ant jo mas pamokslą, jaudinančiai pa Liatukas, Bethesda, MD; dr. Klementavicius, Pittsburg, PA; Ont., Kanada; Juozas SabrinsBirutė
Kasakaitienė,
Chicago,
Jonas Mikelėnas, Berwyn, IL; kas, Cicero, IL; Petrie Pekar Paulionis, Sun City VVest, AZ;
ištarė tvirtu balsu. I vieno vyskupo portretas (dail. V. pasakojo apie vyskupo kankinio
IL;
B.
ir
R,
Narušis,
Cary,
IL;
A
J.Z. Didžbalis, Toronto, Ont., skas, Delhi, Ont., Kanada; Henrikas Paškevičius, Thunder
teisėjo enkavedisto, įsiutinto jo Aputis), mūsų trispalvė vėliavė auką Lietuvos laisvės aukurui,
Bay, Ont., Kanada; Andrius
Jurgis Jan ūsaitis, Port Orange,
savitvardos, įžeidimą atsakė: lė su kryželiu ir pušies šakele. pastebėjo, kad kazlųrūdiėčių pa Pilipavičius, Hamilton, Ont., Kanada;
Bridzius, Cleveland, OH; V.
„Kristus nugalės, Lietuva bus Scenos gilumoje — šaulių gar vyzdžiu vyskupo atminimą nori Kanada; Petras Augaitis, Delhi,
25.00 doL Mečys Valiukėnas, FL; Lucia Tarvydas, Edina, MO, Butrvydas, Greenvrich, CT; Bro
laisva". „Šitas žmogus nebijo bės sargyba su vėliava. Salė įamžinti ir telšiečiai, gyvai Ont., Kanada; Zita Visockienė, Chicago, IL; Prel. Juozas Pruns- Jonas Mikulionis, SterlingHts.,
Chicago, IL; kun. Jonas Pa kis, Lemont, IL., L. Krajauskas, MI; Adolfas Dirgėla, Oak Lawn, nislava Kezelis, Chicago, IL;
mirti — baimingai ištarė vienas pilnutėlė.
nupasakojo dabartinę politinę
išgelbėtų žydų.
Iškilmingą minėjimą pradėjo situaciją Lietuvoje, pabrėžė kalniškis,! Little Neck, NY; St. Petersburg, FL; P. Kazlaus IL; K. Majauskas, Chicago, IL;
20.00 dol. Arūnas Zailskas,
1946 m. lapkričio 18 d. vysku šių eilučių autorius. Tylos artėjančių Seimo rinkimų reikš Marija Vaitkus, Belleville, IL; kas, Lemont, IL; Alex H. Tor- Regina Juška, Detroit, MI; Cicero, IL; Julius Jakutis, Cice
pas buvo nužudytas. Jo palaikai minute pagerbiamas šviesus mę, šmaikščiai pakalbėjo apie Ona ir Petras Jasulaitis, Chica nau, Chicago, IL; K. Jablonskis, Dalia Butėnienė, Oak Lawn, IL; ro, IL; Rožė Didžgalvis, Chicago,
vyskupo kankinio atminimas. savo dažnas keliones po Lietuvą go, IL; Milda Roszkiewicz, Park VVestchester, IL; Maria Vita Albinas Sadauskas, Pompano IL; Izabelė Ambrasas, Montreal,
atrasti Tuskulėnuose.
Ridge, IL; Antanas Gurevičius, Steck, Lemont, IL; Rima K. Bin- Beach, FL; K. ir M. Marcinke
Monsinjoras Svarinskas para Buvo prisiminta užtraukusi ke (kviečiamas šventinti statomus
Toronto, Ont., Kanada; Rimas ir der, Cary, IL; dr. Laimutė Gri- vičius, University Hts, OH; QC, Kanada; Vytautas Vizgir
gino tikinčiuosius rinkti para letą metų kovos dėl gatvės paminklus ir kryžius), atsakė į
Nijolė Banys, Western Springs, niutė-Šmulkštys, Melrose Park, Roma Murphy, Indianapolis, da, Aurora, IL; F. Skirmantas,
šus po kreipimuisi į prezidentą pavadinimo vyskupo vardu isto pateiktus klausimus.
IL; dr. Juozas Meškauskas, Chi IL; Vytautas Vanagas, Skokie, IN; R. Šatkauskas, Kewanee, Glendale, CA; Marija Polteraigrąžinti vyskupo palaikus Baž- rija. Viskas prasidėjo, kai vieną
Gerb. svečiui buvo padovano- cago, IL; dr. Ona Mironaitė,
tienė, St. Pete Beach, FL;
IL; Jonas Jurkšaitis, Beverly IL; Jonas Markvaldas, Chicago,
' nyčiai, kad jie būtų deramai, su kartą staiga blykstelėjo šviesus ta knyga „Suvalkijos kovų ai
Chicago, I t ; Ona Ceckauskas, Shores, IN; A. Mičiūnas, W. IL; J. Kučinskas, Miami Beach, Stanley Smaizys, St. Pete
'pritinkančiomis bažnytinėmis suvokimas, kad ši unikali gatvė dai", įteiktos gėlės, „ačiū" tarė
Beach, FL; K. Beiga, Chicago,
Bloomfield, MI; Stasė Bliudzius, FL; F. Gabrėnas, Mississauga,
(buvusi Stoties), jungianti kan- seniūnas V. Plioplys, katalikiš Montreal, Quebec, Kanada:
" apeigomis, palaidoti.
IL; Eugenia Minkunas, WoodSouthfield, MI; Juzė Plioplienė, Ont., Kanada;
kas jaunimas.
haven, NY; E. ir M. Vasiliaus
40.00 dol. Feliksas Valaitis, Toronto, Ont., Kanada; The
20.00 dol. Gerda Weitzel, kas, Glen Ellyn, IL; Gražina
Vyskupo Borisevičiaus brolio Lemont, IL; Jonas Kasputis,
LIETUVA ALGIMANTO KEZIO
Poet Marija Aukštaitė Research Park Ridge, IL; Liudas Kriau :
Juozo dukraitė šiltai padėkojo Bristol, CT; Vanda Žolynienė,
Giroux, Carson City, MI; Kazys
Foundation, Port Hope, Ont., čiūnas, Cicero, IL; Regina ir Al
organizatoriams už gražų vys Chicago, IL; Jonas Veiveris,
Domarkas, Highland, IN;
NUOTRAUKOSE
Kanada; Birutė Drungienė, Oak Zvinakia, Orland Park, IL; R. A
kupo atminimo pagerbimą, o Chicago, IL;
Lawn, IL; Joana Drukteinis, Korsakas, Troy, MI; kun. Jo
20.00 dol. Stasys Vaičius,
kunigas Tadas Vallianas per
1995 metai jam buvo ypač dar
Omaha, NE; Alice Lopez, Mira- seph Kluonius, Holiday, FL; Chicago, EL; dr. Vytenis Gry
Algimantas Kezys yra didelis
30.00
dol.
Gražina
Mikėnas,
skaitė kurijos padėką. Susitiki
nenuorama. Jį pažįstame kaip bingi. Jis net du kartus viešėjo
V/oodridge, IL; Gertrūda Rep- mar, FL; Algirdas Saulis, Cla- Valė Remys, Cicero, IL; Stasys bauskas, Orland Park, IL; Ona
mą užbaigė smagi daina.
rendon Hilk, IL; Regina ir Bernatavičius, Berwyn, IL; Kartanas, Omaha, NE; Alfon
fotomenininką, foto ir dailės pa tėvynėje. Pavasarį „Vartų"
Algimantas Leleišius cys, Hamilton, Ont., Kanada;
rodų organizatorių, knygų galerijoje Vilniuje bei kituose
Salomėja Maksvytis, Cicero, IL; Jurgis Mikaila, Seminole, FL; John Puodžiūnas, Philadelphia, sas Lukas, Dearborn, MI; Juo
autorių, dailės galerijų vedėją, miestuose buvo surengęs savo
Stasys Tiškevičius, Chicago, IL; Jonas Kaunas, Downers Grove, PA; D. P. Griganavicius, Da zas Gvildys, Palos Hills, IL;
IL; Ona ir Stasys Ruibis, Chica rien, IL; Algimantas Urbutis, kun. George D. Degutis, Philadel
įvairių organizacijų veikėją ir darbų parodas. Tomis dienomis panašia Lietuvos tema. Pirma
go, IL; Birutė Jasaitienė, Chica Palos Heights, IL; Aldona Ma- phia, PA; Stasys Rudys, Uxt.t. Kaip mūsų liaudis sako — nemažai laiko pašventė ir foto sis buvo išleistas gerokai anks
tačiau tai, kas buvo išstatyta,
go, IL; Rūta ir Tadas Kulbis, siulionis, Batavia, NY; V. Tim- bridge, MA; Jonas Jonynas,
tai žmogus, kuris negali išsi grafavimui, nes buvo kviestas čiau — 1985 metais, kuomet jo
paruošti ir kitą parodą, kurioje autoriui buvo pasitaikiusi pro patraukė žiūrovo akį.
Park Ridge, IL; V. Jakovickas, cikas, Wildwood-Grayslake, IL; Berlin, CT; Petras Mikšys,
tekti savo kailyje.
Mano rankose nemaža atsilie
būtų
atvaizduota
Lietuva,
Palos Hills, IL; Stasė Vaišvilie Juozas Ališauskas, Berwyn, IL; Leicester, MA; A. Bentnorius,
ga bent trumpam nuvykti į
Jam net vien tik Čikagos ar
pimų apie šią antrąją 1995 metų
matyta
per
Algimanto
Kezio
nė, Oak Lawn, IL; Filomena Gražina Senkevičius, Chicago, Toronto, Ont., Kanada; Jonas
Lietuvį
ir
tokiu
būdu
gimė
jo
Amerikos neužtenka: jis yra
A. Kezio foto parodą Lietuvoje.
foto
objektyvą.
Taip
ir
gimė
knyga
anglų
kalba
„Lithuania
dažnas svečias ir tėvynėje, kur
IL; V. ir P. Janušonis, Dous- Butvilą, La Grange, IL; dr.
Tai iškarpos iš „Lietuvos ryto",
rengia savo parodas, fotogra nauja paroda, pavadinta „Lie — Through the VVall" (Lietuva „Vakarinių naujienų", „Laiki
man, WI; Uršulė Bubelis, Oak Peter Iron Jokubka, Chicago,
gą sutikti daug įdomių žmonių.
fuoja, leidžia kai kurias savo ar tuva: bevardės impresijos", per sieną). Jeigu anksčiau A. nosios sostinės", „Gimtojo
Lawn, IL; Aleksandra Petraus IL; Elena Alkus, Dearborn Hts.,
Vienas tokių sutiktų buvo
kitų knygas, palaiko artimą ryšį atidaryta gruodžio 12 d. irgi tų Keziui daugumą nuotraukų krašto", „Literatūros ir meno"
kienė, Grand Rapids, MI; Jonas MI; Stasė Levanas, VVaterbury,
literatas Jurgis Usinavičius
reikėjo daryti slapta ir ne visa
su Lietuvos fotografais, kviečia pačių „Vartų" galerijoje. Tos pa
Pabedinskas, VVestchester, IL; CT; Dana Elsbergas, Prospect
bei kitų leidinių.
(Napalys Augulis), kuris čia pat
tenykščius f o t o m e n i n i n k u s rodos proga Čikagoje • buvo tai fotografuoti, ką norėjo, tai šį
Maria Dailide, Brookfield, IL; Hts., IL; Vincas Dovydaitis, Los
Šiose iškarpose A. Kezys kai jam įteikė neseniai pasirodžiu
Amerikon ir čia ruošia jų paro išleistas stambus katalogas, kartą jo paties pasirinkimu atsi
A. V. Laniauskas, Palos Hills, Angeles, CA; Adele Bartys, Sun
ką ir paaiškina, ko gal daugelis sią knygą — romaną „Išskridu
das, rašo spaudoje foto, meno, kurio pagrindinis pavadinimas rado pluoštas meniškų nuotrau
IL; R. Meilus, Orland Park, IL; City, AZ;
iš mūsų nežinojome. Štai „Lai sios bitės" apie tremties metus,
teologijos klausimais. Jo užsi „Grįžtančiųjų paukščių preliu kų iš tėvynės, kurių 85 jis ir iš
Romanas Stakauskas, Chicago,
kinojoje sostinėje" jis kalba apie praleistus Sibire. Beje, šios
10.00 dol. Vladas Paalksnis,
ėmimų sąrašą būtų galima tęsti dijos", tad kai kurie rašantieji spausdino savo katologineje
IL; R. Ziogarys, Toronto, Ont.,
skirtumus tarp jo dviejų fotogra knygos viršelį puošia kito „sibiir toliau, bet turbūt visus jo dar Lietuvos spaudoje ir tą jo paro knygoje. Gaila, kad dėl vietos
Kanada; K. Lasaitis, YVauke- Chicago IL;
rioko", fotomenininko, nekartą
stokos ne visas jų galėjo paro fijų knygų apie Lietuvą. Jis čia
bus ir užsiangažavimus vis tiek dą šiuo vardu pavadino.
gan, IL; Jonas Ambrizas, Le
Kiekviena auka prailgina
viešėjusio ir Čikagoje, Rimanto
sako:
„Anuomet,
sovietinėje
neišskaičiuotume.
Beje, šis leidinys yra antrasis dyti parodoje „Vartų" galerijoje, Lietuvoje, aš buvau labai Dichavičiaus nuotrauka „Ak mont, IL; Mary Sugintas, Oak lietuviško dienraščio, vienin
Lawn, IL; Vitas Bernadišius, telio dar pasitikusio sveti
suvaržytas. Kur vežė — ten menėjantis angelas".
Orland Park, IL; Emilija m u o s e kraštuose, g y v y b ę .
važiavau. Net nepabėgau į
Reikia pasakyti, kad ir čikaGaškienė, Chicago IL; Meilutė Dėkui!
^*>
tėviškę, kaip kad darydavo giečiai galės pasigėrėti šiomis
daugelis kitų turistų. Todėl pačiomis A. Kezio nuotrau
senojoje knygoje fotografija — komis. Su „Lietuva: bevardės
tik tarnaitė. Man daug arti impresijos" nuotraukomis bus
A.tA. VANDAI ir A.tA. JULIJAI
mesnės yra architektūrinės galima akis į akį susitikti Lietu
kompozicijos, dabartiniai foto- vių dailės muziejuje Lemonte,
mirus jų sesutei REGINAI VOLODKIENEI ir arti
objektyvo efektai. O pagrindinis nes čia sausio 13 d. bus ati
dalykas — linijos, virpesiai, švie daryta A. Kezio paroda (ji tęsis
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
sos ir šešėlių kontrastai".
iki vasario 11 d.). Čia, be
liūdime.
Su trumpai prieš Naujuosius nuotraukų Lietuvos temomis,
Dana ir Edmundas
Miliai-Milaševičiai
metus atgal į Čikagą sugrįžusiu taip pat bus išstatyta ir A. Kezio
paruoštų
ar
išleistų
knygų
bei
A. K ežiu teko šnektelėti jo na
muose Stickney, IL. Tai ne vien kitų leidinių paroda. Žinoma,
tik namai, o visa galerija. Ne čia taip pat bus galima įsigyti
veltui „Galerijos" vardu savo ir labai gražiai išleistą stambų
pastatą ir vadina. Jis papasako parodos leidinį katalogą, pava
Mylimam Broliui
jo, kad dabartinė paroda iš dintą „Grįžtančių paukščių
preliudijos".
„Vartų" galerijos bus perkelta
A.tA.
j „Fuji" galeriją Kaune, kad su
Ši A Kezio paroda yra nuosta
adv. ANTANUI LAPINSKUI
ja galėtų susipažinti ir šio mies biai artima lietuvio širdžiai ir
to gyventojai, kurių tarpe yra dvasiai, tad ją aplankyti yra be
mirus, nuoširdžiai užjaučiu p. PRANUTE ŠOŠIENC.
gerų foto kūrėjų ir apskritai veik pareiga visiems, kurie ne
fotografija rimtai besidominčių. tik domisi foto menu, bet ku
Adelė Pabrėža
A. Kezys pasakojo, jog per pa riuose dar rusena gimtinės
Algimanto Kecio parodos „Grįžtančiu paukščiu preliudija" atidarymo metu ..Vartų" galerijoje
rodos
atidarymą
„Vartų"
gale
ugnelė.
Vilniuje 1998 m. gruodžio 12 d. (i* dešine** A. Kezys su „Išskridusių bičių'" autorium Jurgiu
rijoje gruodžio 12 d. turėjo proEdvardas Šulaitis
Usinavičium ir dail. Rimantu Dichaviiium (viduryje)
Tartilienė, Oak Lawn, IL; Balys
Kriaučiūnas, Seminole, FL;
25.00 doL Janina Marks, Chi
cago, IL; dr. Juozas Petrikas, St.
Petersburg, FL; Casimir Toliu
šis, Carlinville, IL; Bronė
Stangenbergas, Cicero, IL; Sta
sė ir Stasys Šidlauskas, Springfield, IL; Algirdas Ruzgas,
VVoodhaven, NY; Sofija Jonynienė, VVoodridge, IL; Irena Veleckis, Chicago, IL; Aldona J.
Kirstuk, S t . Pete Beach,
FL; Adolfas Baliunas, Willowbrook, IL; A. ir V. Če
pėnas, Darien, IL; Joseph
Dauparas, Chicago, IL; J
Petrauskienė, N. Chicago, IL;
Regina ir Bronius Latoza, Westmont, IL; Stanley Griškevičius,
Chicago, IL; Dana ir Jurgis
Švedas, Chicago, IL; J. Vitėnas,
Oxon Hill, MD; Juan Leonikas,
St. Pete Beach, FL; Aleksas
Vaškelis, St. Pete Beach, FL;
Stasys Ignatavičius, Cleveland,
OH; Antanas Verbickas, Chica
go, IL; Juozas Račius, Phoenix,
AZ; Edvardas Bubnys, Walpole,
MA; Jonas Jurkūnas, Beverly
Shores, IN;

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 11 d.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Šv. Kryžiaus ligoninė siūlo
pradėti naujus metus, kreipiant
daugiau dėmesio į savo svei
katą, ypač stengiantis kontro
liuoti cholesterolį, kuris sudaro
daug pavojų žmogaus sveikatai
ir net gyvybei. Ketvirtadienį,
sausio 11d.. tarp 6 ir 7 vai. vak..
ruošiama paskaita „Controlling
your Cholesterol" (dr. Raghu
Vollala 1 Šv. Kryžiaus ligoninės
Outpatient and PhysiciansCenter. 6084 S. Archer Ave., Garfield Ridge. Seminaras nemo
kamas. Dalyviams bus taip pat
patikrintas cholesterolis ir kiek
vienas gaus rašteli, su kuriuo
galės papiginta kaina pasi
tikrinti sveikatą. Automobilių
pastatymas taip pat nemo
kamas, bus ir kuklios vaišės.
Užsiregistruoti arba gauti dau
giau informacijų apie šį svarbų
seminarą galima tel. (312)
471-8600.
Primenama visiems ALTo
Čikagos skyriaus valdybos bei
tarybos nariams, kad šiandien,
sausio 11 d., 5 vai. po pietų, šau
kiamas posėdis ALTo centro
patalpose, 6500 S. Pulaski Rd.
Visi valdybos bei tarybos nariai
raginami posėdyje dalyvauti,
nes bus aptariamas Lietuvos
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas, įvyksiantis vasario 11
d.
Ona ir Petras Abromaičiai,
Lemont. IL, siųsdami „Draugo"
prenumeratos mokestį, taip pat
ir už kalėdines atvirutes ir
kalendorių, pridėjo 155 dol. Ir
kaip nesidžiaugti —jie ir vėl iš
tiesia dosnią pagalbos ranką
mūsų dienraščiui. Esame labai
dėkingi ui ne vieną kartą gau
tas dosnias aukas.
Čikagos ASD ir Korp! Vytis
krikštynos bus sausio 20 d.,
šeštadienį, pas sesę Dainą
Rudaitienę, 1800 S. Euclid,Berwyn. IL. 708-749-7860. Kandi
datai renkasi 6 vai. vak., o aka
demikai — 7:30 vai. v. Turint
klausimų, prašom kreiptis į
Taiydą ir Ričardą Chiapettatel.
312-925-5482.

Žuvusieji prie TV b o k š t o
Vilniuje 1991 m. sausio 13 d.
bus prisiminti šeštadienį, sausio
13 d., 10 vai. ryte, šv. Mišiose
Jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų
trumpas minėjimas Jaunimo
centro kavinėje; kalbės buvęs
politinis kalinys inž. Povilas
Vaičekauskas. Visuomenė ma
loniai kviečiama gausiai daly
vauti minėjime, kurį rengia
ALTo Čikagos skyrius. Po
minėjimo — kavutė.
Sausio 14 d., sekmadienį, 3
vai. p.p., Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje bus prisiminti
1991 m. sausio 13 d. įvykiai
Lietuvoje. Koncertinę programą
atliks pianistas Rokas Zubovas
ir sol. Nijolė Penikaitė, akompa
nuojant Ričardui Šokui. Visi
kviečiami.
Pabaltijo universiteto Vo
kietijoje įkūrimo 50 m e t ų
jubiliejus jau nėra taip toli: ren
giamas š.m. kovo 17 d. Čikagoje,
Jaunimo centre. Irena Vaičiulėnaitė-Kairienė iš Toronto pa
sidalins savo prisiminimais iš
tuo metu rengtų literatūros
vakaronių „Prieblandų valan
dėlės". Ji buvo viena tu vaka
ronių rengėjų, taip pat laikraš
tėlio „Mūsų pastogė" redaktorė.
Visi buvę Pabaltijo universiteto
profesoriai, lektoriai, darbuo
tojai ir studentai kviečiami
dalyvauti šiame sukaktuvi
niame minėjime.
Ateitininkų dabartinės
v e i k l o s n u o t r a u k o s , ypač
jaunimo, reikalingos šeštadie
niniam „Iš Ateitininkų gyveni
mo" puslapiui „ D r a u g e " .
Nuotraukas siunčiant, prašoma
pažymėti, kad jos skiriamos
ateitininkų skyriui.
Pirmadieni, sausio 15 d., 7:30
vai. vak., Nekalto M. Mergelės
Prasidėjimo parapijos salėje,
4420 S. Fairfield, vyks mėne
sinis Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas. Kviečiami
ne tik nariai, bet ir visi, besido
mintys prasminga Lietuvos
vyčių veikla.

VILNIAUS ŠVENTOVIŲ
STUDIJA
• „Vilniaus Šv. Onos bažny
čia Vilniaus katedros rekon
strukcija 1782-1801". Para
šė Vladas Drėma. 319 psl.
Vilniaus. Išleido „Mokslas"
1991 m.
Tai monumentalus istorinių ir
architektūrinių studijų veikalas
apie du ypatingus, nuotabaus
meno pastatus. Autorius V. Drė
ma yra architektūros ir meno
studijų specialistas. Duoda
nuodugnų šių ypač dailių
pastatų įvertinimą ir remontų-rekonstrukcijų istoriją.

Poetė Julya Švabaitė-Gylien ė skaitys savo kūrybą vaka
ronėje, skirtoje tragiškiesiems
sausio 13 d. įvykiams paminė
ti. Vakaronė ruošiama sausio 12
d., 7:30 vai. vak., Ateitininkų
namuose, Lemonte.
Visi
Autorius švyti gilia estetine kviečiami, ne tik ateitininkai.
kultūra, brandžiu architektūri Po programos bus pabendra
niu ir istoriniu talentu ir vimas ir pasivaišinimas.
nuostabiu kruopštumu. Jis
surinkęs duomenis iš Lietuvos
universitetų bibliotekų, iš vys ATŽALĖLĖS ŠILDO ŠIRD(
kupų, kapitulų archyvų, rinkęs
Prasidėjus Naujiesiems me
medžiagą net Minsko, Lvovo ar
tams,
dar šiltai prisimename
chyvuose.
malonius
įvykius iš praeitųjų.
Supažindina su Varšuvos,
Bendraudami
su savo vaiku
Krokuvos, Italijos, Prancūzijos,
čiais,
tėveliai
kartais
juos nusi
Vokietijos architektais, dir
veda
ir
aprodo
savo
darbovietes.
busiais prie šių Lietuvos sosti
nės meno stebuklų. Knyga gau Lapkričio gale Lemonto „Žibu
siai iliustruota-duodama net 55 rėlio" Montessori mokinukai
brėžinių ir nuotraukų paveiks buvo atsivedę savo tėvelius
lai. Medžiaga semta ne vien iš jiems aprodyti savo „darbo
archyvų, ne vien iš leidinių įvai vietą", kur vaikučiai tėveliams
riomis kalbomis, bet net iš pe rodė savo raidžių stalą, kny
riodikos. Apie šias dvi švento geles ir įvairius užsiėmimus.
Tėvo- vaiko vakarui sklandžiai
ves, Vilniaus meno stebuklus,
surinkta architektūrinė ir isto praėjus, mokiniai pradėjo ruoš
rinė medžiaga gale pakartojama tis artėjančioms '-'Kalėdoms,
santraukose anglų, lenkų ir „Kalėdų eglutės" pasirodymui.
rusų kalbomis. Tomis kalbomis „Kalėdų eglutės" metu links
duodami ir parašai po ilius mino ir šventiška) nuotaiką
teikė Palaimintojo Jurgio Matu
tracijomis.
laičio Misijos chore dirigentė
Eiliniam skaitytojui šis studi Birutė Mockienė, kurios
jinis veikalas gali būti kiek per dukrelė Rūta taipipat lanko
sunkus, bet architektūros ir is „Žiburėlio" mokyklėlę. Birutė
torijos mylėtojams tai retas, su dideliu atsidavimu mokė
pagrindinis leidinys. Galime vaikučius įvairių kalėdinių
didžiuotis, kad Lietuva galėjo giesmių ir naujų šventėms pri
dar tik savo atgimimo pradžioje taikytų dainelių. Vaikai, grįžę
išleisti tokią knygą.
iš mokyklos, beveik kas savaitę
J u o z . Pr. mokė savo tėvelius naujai
išmoktų dainelių. Vaikus pa
ruošti
„Kalėdų eglutės" pasi
• „Vytis". 1995 m. lapkritis.
rodymui
nėra lengvas darbas ir
Leidžia Lietuvos vyčiai. Redak
kitoms
mokytojom*
Violeta
torė — Marytė Abbot, P.O. Box
Karalienė,
pati
lankiusi
Mon
1934, Grand Central Sta, NY
tessori
kursus
ir
jau-fttidirbusi
10163-1934; tel.: (718> 937-3352.
Administratorius — Richard devynerius metus,/kartu su
Niedvares, tel.: (312) 764-3996, „Žiburėlio" direktore Danute
fax: (312) 764-5847. Lietuvos Dirvoniene, Vida Stapšiene ir
vyčių organizacijos veiklą at Milda Šatiene padėjo vaikams
spindintis žurnalas anglų kalba. išmokti eilėraščius ir šokius.
• „Naujasis židinys/ Aidai".
1995, Nr. 10. Vyr. redaktorius
— Petras Kimbrys. Adresas:
Universiteto g. 6, 2001 Vilnius,
Lithuania. Tel.: 220-311, fax:
222-363. Religijos ir kultūros te
momis rašantis žurnalas.

Pianistas Rokas Zubovas
Nuotr Indrės Tįjuneįienės
x Mary J. Gallagher, Sun
City. AZ. per S. Narkų, atsiuntė
SI50 — pratesimą globos ki
tiems me'ams globojamo našlai
čio. Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas,
2711 W. 71 St.. Chicago, IL
60629.

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės i Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road tel. (312) 847-7747.
(sk)

x Sofija ir dr. J o r g e O. Ga
lante, atsiuntė $300, dviejų
Lietuvos našlaičių globos metinį
mokestį. Naujiems Lietuvos
našlaičių globėjams dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas.
(sk)
x Viktoria Norvilas, Detroit
MI. atsiuntė $300 — nori globo
ti du vaikus Lietuvoje — Žemai
tijoje. Taip pat siunčia 17 porų
batų vaikams Lietuvoje. Dėko
jame! „Lietuvos N a š l a i č i ų
globos" komitetas.
(sk)

Primename, kad Vilniaus ra
dijo laidos Čikagoje ir artimose
apylinkėse jau girdimos per
Vokietijos telekomą (Deutsche
Telekom AG, kaip buvo rašyta
„Drauge"), nuo š.m. sausio pra
džios. Lietuvių kalba laida yra 6
vai.vak. 5910 kHz dažniu, o
anglų kalba — 6:30. Laidos gir
dimos penkias dienas savaitėje.
Jeigu kas norėtų laidas komen
tuoti, redakcijos Vilniuje tele
fonas yra 370 2 236627, faksas
- 370 2 - 233526. Vilniaus radi
jas girdimas tik trumpų bangų
radijo aparatais.

•„Sukūrimas ar evoliucija.
Kas tiesa?" W. J. Ouweneel.
Vilnius „Amaną", 1995. Tai pir
moji knyga iš planuojamos iš
leisti leidinių serijos „Mokslas
ir Biblija". „Jaunasis bičiuli, gal
manai, kad Biblija — tai pase
nusios pasakos? Kad gyvybė iš
sivystė iš negyvos materijos?
Kad žmonės niekada nematė
gyvų dinozaurų? Kad žmogaus
protėviai buvo beždžionės? Jei
tuo tiki — imk ir skaityk šią
knygelę. Ji tau padės kritiškai
pažvelgti į neva 'seniai pripažin
tus' faktus. Tu sužinosi, kad jie
geriau patvirtina ne evoliucijos
teoriją, o biblinį pasaulio sukū
rimą. (...) Ką pasirinksi Tu?
Tegul ši knygelė padės Tau ap
sispręsti". Taip rašoma gali
niame knygos viršelyje. Leidi
nys būtų labai naudingas litua
nistinėms mokykloms.
• „Tėvynės drobės". Pranas
Lembertas. Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 1995. Poeto,
teatro ir visuomenės veikėjo P.
Lemberto knyga, kurioje — be
veik visi jo eiliuoti kūriniai.
Priverstinai emigravusio į JAV
poeto eilėraščiuose vyrauja Tė
vynės, kovų už laisvę, jautrios
meilės, gamtos tematika.

Gruodžio 15-tosios'rytą, Pa
saulio lietuvių centro didžiąją
salę pripildė puošniai apsirengę,
šventiškai nusiteikę moki
nukai, jų tėveliai, broliukai ir
sesutės. Tėvų komiteto pirmi
ninkei Violetai Strikienei pa
sveikinus susirinkusius ir
pareiškus geriausius linkėjimus
artėjančių švenčių proga, pra
sidėjo „Kalėdų eglutė". Laiky
damiesi rankutėmis, besišyp
santys vaikučiai įžygiavo į salę,
ir, kad tėveliai galėtų pasi
džiaugti ir pasididžiuoti, net
kelis kartus apėjo rateliu.
Vaikai dainavo, deklamavo,
šoko, o tėvelių švytintys veidai
rodė nuoširdų pasitenkinimą
vaikučių ir mokytojų pastan
gomis.
Išgirdęs vaikų daineles, at
vyko Kalėdų senelis (Kastytis
Šoliūnas), kuris vaikų džiaugs
mui, kalbėjo lietuviškai.
Visiems geriems vaikučiams (o
blogų salėje jis nerado) išdalino
dovanėles, nepamiršdamas nei
mokytojų. Po to visi grįžo į
klasę, pasivaišino, pabendravo
ir malonioje nuotaikoje skirstėsi
Kalėdų atostogoms.
Daina Sfliūnienė
Vincas Derenčius, Sunny
Hills, FL, prie „Draugo" laik
raščio prenumeratos vėl pridėjo
105 dol. Esame labai dėkingi už
nuoširdumą vieninteliam užsie
nyje lietuvių dienraščiui, ne
vieną kartą jį prisimenant
dosniomis aukomis. Linkime
gražių dienų saulėtoje Floridoje.

Maironio lituanistines mokyklos mokiniai

Maironio lit. mokyklos mokiniai Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje atlieka Padėkos dienos
programa, atnešė simbolines dovanas prie altoriaus. Iš kairės: Aleksas Modestas, Jazminą Pumpu
tytė, Vilija Jozaitytė, Aras Žygaa, Krista Plačaitė, Linas Mikalčius, Vakarė Petroliūnaitė, Ju
lius Gylys ir Viktoras Česas.
NAUJI METAI
„SEKLYČIOJE"
1996 m. į sausio 3 d. trečia
dienio popiete prisirinko pilna
salė vyresniųjų sutikti pažadė
tąjį Naujų metų jaunikaiti. Pro
gramų vadovė Elena Sirutienė
visiems pranešė linksmą žinią,
kad Naujieji metai jau čia. Ir
štai į „Seklyčią" įžengia baltu
fraku pasipuošęs trejų metų
vyras Patrikas Gladstein,
močiutės Birutės už rankutės
prilaikomas. O ant skrybėlės
buvo užrašyta 1996 m. Visi
ėmė džiaugsmingai ploti, o
„Naujieji metai", močiutės
aukštyn pakelti, tik moja
rankute ir šypsosi. Buvo tikrai
neužmirštamas vaizdas. Iš
paskos jį lydėjo jo mama Alina.
Programos vedėja sveikino
visus ir linkėjo geros sveikatos
ir meilės vienas kitam, o svar
biausia — niekad nepamiršti
„Seklyčios", neužsidaryti tarp
keturių sienų. Be to, paskelbė,
kad savo tarpe turime svečią
Klemensą iš Suvalkų trikam
pio, iš Punsko, apgailestavo,
kad A. Barniškis dėl užkimusio
balso negalėjo programoj daly
vauti, kartu pabrėžė, kad vyres
nieji turi pakankamai talentų

savo tarpe ir jie šiandien pasi
rodys. Gerai nuotaikai sudaryti
pirmiausiai pakvietė deklama
tore Onutę Lukienę, kuri drą
siai padeklamavo V. Vidmaičio
eilėraštį „Kalba apie mūsų kal
bos užteršimą" ir A. P. Bagdono
eilėraštį „Pensininkų meilė".
Po to jį visų vardu trumpu žo
džiu padėkojo ir pasveikino
programų vedėją E. Sirutienę už
jos pasišventimą ir sugebėjimą
suburti į „Seklyčią" vyresniuo
sius, kad jie nesijaustų vieniši,
už tai jai buvo įteikta gėlių
puokštė. Tada A. P. Bagdonas
paskaitė iš savo naujojo poezijos
rinkinio t r i s e i l ė r a š č i u s :
„Žiemužė", „Su viltim" ir
„Pranašavimas".
Buvo trumpa pertraukėlė, ku
rios metu nuotaikai pataisyti
mūsų apsukrioji padavėja
Gaigalienė visiems išnešiojo po
taurę vyno. Tuomet Boleslovas
Rasimas pianinu
užvedė
visiems žinomos dainelės
melodiją „Gerkim po lašiuką",
ir visi įsijungę uždainavo,
keldami t a u r e s prie lūpų.
Toliau jis skambino ir daugiau
įvairių dainų motyvais, tuo tar
pu visi vaišinosi vynu.
Pasidžiaugus muzika, pada
vėjos ėmė nešioti pietų valgius,

kavą ir pyragus. Pasistiprinus
pietumis, B. Rasimas vėl pri
sėdo prie pianino, ir muzikos
garsai užpildė salę. Prie mikro
fono buvo pakviestas Antanas
Malinauskas, kuris savo humo
ristine poezija visus gerokai
pralinksmino. Paskaitė šiuos
eilėraščius: „Madų paroda",
„Kultuvė", „Maskvos tirada",
„Užmiršta tema", „Skundas
Dzievui" ir „Skundas Viešpa
čiui". Visi nusiteikę jam gausiai
plojo. Ir vėl B. Rasimas džiugino
visus, skambindamas linksmų
šokių muziką, bet šokėjų teatsi
rado vos viena porelė: linksmieji
— Onutė su Antanu. Kiti nela
bai išdrįso savo miklumą pade
monstruoti.
Baigiant programą, programų
vadovė pranešė, kad kitą trečia
dienį kun. Ant. Saulaitis, SJ,
rodys skaidres iš kelionių po
Lietuvą ir kitur. Kvietė visus
gausiai atsilankyti.
Taip
vyresnieji
sutiko
1996-uosius metus, pateikdami
įdomią programą savųjų talen
tų pagalba.
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Concertante di Chicago, ka
merinės muzikos orkestras savo
vienuoliktojo sezono koncertą
skiria Baltijos pakrančių tautų
muzikai, jį pavadinęs „Talės of
the Baltic Sea". Koncerte bus
atliekami lietuvių, latvių, estų,
suomių, norvegų kompozitorių
kūrimai: „Trepunte Martela" —
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modernios muzikos lietuvio
kompozitoriaus — V a c l o v o .
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A u g u s t i n o ; „Valse Triste" ir
„Andante Festivo" — Suomijos
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komp. JeanSibelius; „Suite for
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Violin and Orchestra in A
Minor" — Norvegijos komp. Sin•F4 e • '
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ding; „Tabula Rasa" — Estijos
komp. Arvo Part; „Musica Dolorosa" — Latvijos komp. Peteris
Vasks. Be šių instrumentinių
į ~~c:
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kūrinių pasirodys sopranas
Joan Gibbons, kuri atliks nor
:
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^^1>H vegų kompozitoriaus Edvard
Grieg kūrybą. Koncertas vyks
vasario 4 d., 3 vai. p.p.. DePaul
universiteto koncertų salėje,
900 West Belden, Chicago. Bi
lietus galima rezervuoti tel.
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Rasa Poskočimienė yra labai svarbi Pasaulio lietuvių centro bei Palaiminto (312) 454-3030. Siūlome šiuo
jo Jurgio Matulaičio misijos dalis: ji vadovauja chorui, skaito skaitinius, yra ypatingu kultūriniu įvykiu susi
„Spindulio" tautinių tokių ansamblio vadovė ir talkina visur, kur tik domėti.
pagalbos reikia.
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