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J. Primakov paskirtas
Rusijos užsienio
ministru

Už bankų krizę kalti ir
bankai, ir valdžia
Vilnius, sausio 9 d. (AGEP) —
Laikinoji bankų krizės tyrimo
grupė, vadovaujama konserva
torių frakcijos nario Juozo Lis
tavičiaus, rekomenduoja areš
tuoti turtą dešimties Lietuvos
Akcinio Inovacinio Banko skoli
ninkų, kurie paėmė 128.5 min.
litų paskolų, ir šešių Litimpeks
banko skolininkų, paėmusių
22.4 milijonų litų paskolų. Ty
rimo grupės išvadoms pritarė
Seimo Ekonominių nusikaltimų
tyrimo komisija.

Parengtame Lietuvos Bau
džiamojo Kodekso pakeitimo ir
papildymo projekte numatyta
sustiprinti atsakomybę už ne
teisėtą banko paskolų išdavimą,
baudžiant už tai laisvės atėmi
mu iki dviejų metų, o jei nusi
kaltimas sukelia bankui sun
kias pasekmes — iki peųkerių
metų. Už banko paskolos gavi
mą apgaule numatomas laisvės
atėmimas iki aštuonerių metų.
Už vengimą grąžinti banko,
kredito įstaigos ar valstybės
garantuotą paskolą numatomas
laisvės atėmimas iki ketverių
metų, o jei nusikaltimas sukelia
sunkias pasekmes bankui — iki
aštuonerių metų. Išvadose siū
loma Generalinei prokuratūrai
sustiprinti baudžiamųjų bylų
tyrimo kontrolę Lietuvos Akci
niam Inovaciniam Bankui
(LAIB) ir Litimpeks bankui.
Konstatuojama, kad bankų
krizę sąlygojo komercinių ban
kų vadovų bei kitų atsakingų
darbuotojų nusikalstami ir sa
vanaudiški veiksmai išduodant
kreditus, įvertinant įkeistą
turtą, kiti piktnaudžiavimai.
Paviršutiniškai ir neatsakingai
savo funkcijas atliko Lietuvos
Banko komercinių bankų prie
žiūros departamentas.
Pažymima, kad Lietuvos Ban
kas neturėjo tvirtos bankų prie
žiūros politikos, neįvertinęs
bankų krizės Latvijoje priežas
čių ir neatsižvelgęs į padėtį
Lietuvoje. Priėmus Lito patiki
mumo įstatymą, padidėjo vy
riausybės atsakomybė už padėtį
bankų sistemoje, o susiklosčius
krizinei padėčiai LAIB ir Li-

timpeks banke, vyriausybė nesi
ėmė reikiamų priemonių.
Išvadose teigiama, kad vy
riausybė ir Lietuvos Bankas
nesiėmė realių veiksmų, kad
būtų sustabdyta dar 1995 m.
viduryje Lietuvos Akciniame
Inovaciniame Banke prasidėjusi
krizė. Tuo tarpu nepakankamai
motyvuotas Litimpeks valdybos
ir tarybos pirmininkų sulaiky
mas tapo viena pagrindinių šio
banko krizės ir moratoriumo pa
skelbimo priežasčių.
Išvadose pažymima, kad vy
riausybė nerado lėšų ir būdų
likviduoti Lietuvos energetikos
sistemos įmonių įsiskolinimą
Lietuvos Akciniam Inovaciniam
Bankui ir neskyrė pakankamo
dėmesio, kaip pagrindiniai
LAIB akcininkai — valstybinės
energetikos įmonės — valdė
banką. Konstatuojama, kad
LAIB, o ypač Litimpeks banko
krizės buvo galima išvengti.
Darbo grupės tyrimo išvados
svarstytos uždarame išplėsti
niame Seimo biudžeto ir finansų
komiteto bei ekonominių nusi
kaltimų tyrimo komisijos posė
dyje sausio 9 dieną.

Seimas neskuba
atleisti
K. Ratkevičiaus
Vilnius, sausio 10 d. (AGEP)
— Dėl Lietuvos Banko valdybos
pirmininko Kazio Ratkevičiaus
atšaukimo iš pareigų Seimas
balsuos tuomet, kai prezidentas
Algirdas Brazauskas tai pasiū
lys, spaudos konferencijoje
pasakė Seimo LDDP frakcijos
seniūnas Gediminas Kirkilas.
Laukiama, kad prezidentas tai
padarys kitą savaitę.
LDDP frakcijos seniūnas ma
no, kad nereikia skubinti K.
Ratkevičiaus nušalinimo, nes jo
veikla svarbi derybose su Tarp
tautiniu Valiutos Fondu ir Pa
saulio Banku, kurie padeda Lie
tuvai išbristi iš bankų krizės.
Anot Kirkilo, šios institucijos
yra pasiūliusios prezidentui ne
skubinti Ratkevičių atleisti iš
pareigų.

Centro Sąjunga nori naujos
vyriausybės ir pirmalaikių
rinkimų
Vilnius, sausio 8 d. (AGEP) —
Centro Sąjunga pareiškė, kad
prerųjeras Adolfas Šleževičius
turi atsistatydinti, o Generalinė
prokuratūra turi ištirti jo,
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninko ir vidaus reikalų ministro
veiklą ryšium su dviejų didžiau
sių Lietuvos bankų veiklos sus
tabdymu.
Sekmadienį priimtame Cen
tro Sąjungos valdybos pareiški
me pažymima, kad ji „pritartų
ir visokeriopai remtų preziden
to pastangas, suformuojant nau
ją Lietuvos vyriausybę, kon
sultuojantis su visomis parti
jomis”. Centro Sąjunga taip pat
kviečia visas Lietuvos partijas
konsultacijoms dėl galimybių
priimti nutarimą surengti pir
malaikius Seimo rinkimus pa
gal Konstitucijos 58 straipsnį.
Šis straipsnis numato, kad nu
tarimą dėl pirmalaikių Seimo
rinkimų gali priimti parlamen
tas trijų penktadalių visų jo
balsų dauguma. Juos taip pat
gali paskelbti prezidentas, jeigu
Seimas per 30 dienų nepriima

sprendimo dėl naujos vyriau
sybės programos arba per 60
dienų du kartus iš eilės nepri
taria vyriausybės programai.
Tokį nutarimą prezidentas dar
gali priimti vyriausybės siūly
mu, jeigu Seimas pareiškia tie
sioginį nepasitikėjimą vyriau
sybe.
Centro Sąjungos valdybos pir
mininkas, Seimo pirmininko pa
vaduotojas Egidijus Bičkauskas
pirmadienį spaudos konferenci
joje sakė, kad premjero Adolfo
Šleževičiaus indėlio atsiėmimas
iš krizėje atsidūrusio banko su
davė smūgį teisinės visuomenės
kūrimui bei sukėlė impulsą ko
rupcijai klestėti.

E. Bičkauskas taip pat neat
metė galimybės, kad premjerui
gali būti iškelta byla pagal Bau
džiamojo kodekso 285 straipsnį
už piktnaudžiavimą tarnyba.
„Negaliu tvirtinti, kad premjero
veikloje yra nusikaltimo sudėtis
pagal šį straipsnį, tačiau yra
pagrindas patikrinti”, sakė
Seimo vicepirmininkas.

Nr. 8

čečėnų per Pervomayskų vežami įkaitai mojuoja baltomis skepetomis, kad rusų sargybiniai
nešaudytų į autobusą. Sausio 10 d. rytą rusai sargybiniai leido čečėnams su 11 senų autobusų
ir dviem sunkvežimiais išsivežti 130 įkaitų iš Kizljar miesto, kur užėmę ligoninę laikė 2,000 įkaitų.
Bet pasienyje išvykstant iš Dagestano į Čečėniją į autobusus pradėjo šaudyti rusų malūnsparnis
ir rusų daliniai susprogdino vienintelį tiltą per Terik upę į Čečėniją. Tuomet čečėnai iš netolimo
kaimo paėmė nauju įkaitų ir trečiadienį nebuvo žinoma kuo derybos baigsis. Prez. Jelcinas išvyko
į F. Mitterrand atsisveikinimo iškilmes Paryžiuje.
AP nuotrauka

Politinių partijų atstovai
įžiūri valstybės pamatų
griovimą
Vilnius, sausio 9 d. (Elta) —
„Tai, kas dabar vyksta —• Lie
tuvos valstybės pamatų griovi
mas, kuriam parsidavusių žmo
nių rankomis vadovauja insti
tucija, esanti už mūsų valstybės
ribų”, taip spaudos konferenci
joje bankininkystės krizę api
būdino Seimo demokratų frakci
jos narys Juozas Tartilas. Su
didžiausiu ciniškumu, anot Tartilo, buvo sužlugdyti du rimti
bankai ir pradėta griauti visa
bankų sistema. „Tai verčia su
simąstyti, kokios jėgos diriguo
ja, nes toks pat modelis buvo
taikomas Rusijoje, Latvijoje, da
bar — Lietuvoje”, teigė jis.
Demokratų frakcijos seniūnas
Saulius Pečeliūnas sakė, jog
Lietuvoje įstatymais yra įtvir
tinta nemažai demokratinių
mechanizmų, tačiau tikrosios
demokratijos dar nėra. Jis pasi
gedo „to reikalingo, ypač bankų
reikaluose, viešumo apie bankų
pajėgumą, kreditų dalijimą į
kairę ir į dešinę”. Demokratų

frakcija siūlo atstatydinti vy
riausybę, Lietuvos Banko valdy
bą, taip pat surengti pirmalai
kius rinkimus į Seimą.
Seimo socialdemokratų frakci
ja paragino prezidentą apginti
teisinę valstybę. Socialdemokra
tai siūlo atstatydinti ministrą
pirmininką Adolfą Šleževičių
bei vidaus reikalų: ministrą Ro
masi Vaitekūną ir taip išsaugoti
valstybės prestižą; Tai sakoma
antradienį žurnalistams išpla
tintame frakcijos pareiškime.
Socialdemokratų partijos vice
pirmininkas Vytenis Andriu
kaitis pabrėžė, kad skandalai su
A. Šleževičiaus ir!R. Vaitekūno
indėliais yra akivaizdus tar
nybinio piktnaudžiavimo pavyz
dys. Jo nuomone, premjeras
pirmiausia pažeidė vyriausybės
įstatymo principą sąžiningai
tarnauti Tėvynei.
„Lietuvos bankininkystės in
tegravimas į europines struktū
ras yra neatidėliotinas uždavi
nys. Reikėtų sudaryti sąlygas
Lietuvoje steigti Europos

Rusija gali nutraukti dujų
tiekimą Lietuvai
Vilnius, sausio 8 d. (AGEP) —
Lietuvos Dujų bendrovės gene
ralinis direktorius Kęstutis
Šumacheris pareiškė, jog esamai
pavojaus, kad sausio viduryje
Rusijos įtnonė Gazprom gali
apriboti arba visiškai nutraukti
gamtinių dųjų tiekimą Lietuvai.
Spaudos konferencijoje Vil
niuje pirmadienį K. Šumacheris
sakė, jog gruodžio pabaigoje sus
tabdžius Litimpeks banko veik
lą, energetikos tiekimo įmonės
liko Lietuvos Dujoms skolingos
29.8 milijonus dolerių (sausio 1
d. duomenimis), todėl Lietuvos
Dujos laiku nesumokėjo Gaz
prom įmonei už patiektas dujas.
Lietuvos Dujos gruodžio mė
nesį Gazprom įmonei praktiškai
nesumokėjo ir už lapkričio
mėnesį patiektas dujas, ir dabar
bendrovės skola Rusijos du
jininkams yra 21.8 milijonai
dolerių, o bendra Lietuvos dujų
skola visiems tiekėjams sausio
1 d. buvo 38.9 milijonai dolerių.
Pagal sutartį su Gazprom Lietu
vos dujininkai turi atsiskaityti
kas dešimt dienų.
K. Šumacheris BNS korespon

dentui sakė, jog kol kas negavo
iš Rusijos tiekėjų telegramų su
perspėjimais apriboti ar nu
traukti dujų tiekimą, tačiau jos
gali „pasipilti bet kuriuo metu”.
Litimpeks banke neliko įšal
dyta Lietuvos Dujų lėšų, tačiau,
pasak K. Šumacherio, banko už
darymas bendrovei buvo „labai
didelis smūgis”. Per Litimpeks
banką buvo finansuojami ir
Lietuvos Dujų investiciniai pro
jektai, kuriems lėšų suteikė
Danijos vyriausybė (1 milijoną
dolerių), o netrukus paskolų
linijas — maždaug po 15 mili
jonų dolerių — žada atidaryti
Kuveito Fondas ir Europos Investicrjų Bankas. Litimpeks
„banko uždarymas neabejotinai
turės įtakos Vakarų pasitikė
jimui mumis”, teigė bendrovės
vadovas.
Lietuvos Dujos atsidarė sąs
kaitą Taupomajame Banke, ta
čiau ji , pasak K. Šumacherio,
yra „ne tokio aukšto lygio ir
panašių operacijų neatlieka”.
Lietuvos Dujos turi Litimpeks
akcijų už maždaug 1 milijoną
litų.

Sąjungos šalių bankų filialus,
sudaryti galimybę tų šalių
bankams įsigyti Lietuvos
komercinių bankų akcijų”,
antradienį spaudos konferenci
joje Seime sakė Lietuvos Krikš
čionių Demokratų Partijos pir
mininkas, Seimo narys Algirdas
Saudargas. Jis komentavo šios
partijos pasiūlymus, kaip
gelbėti bankininkystės sistemą.
Jie buvo įteikti Lietuvos prezi
dentui.
Lietuvių Tautininkų Sąjungos
pirmininkas Rimantas Smetona
laišku kreipėsi į prezidentą
Algirdą Brazauską, siūlydamas
nedelsiant atleisti premjerą
Adolfą Šleževičių ir inicijuoti
nutarimą dėl pirmalaikių Seimo
rinkimų. Tautininkų vadovo
nuomone, „dabartinėje krizinėje
būklėje daugiau kaip pusė Sei
mo narių pritars ministro pir
mininko atstatydinimui bei
naujos vyriausybės sudarymui”.

Rimantas Smetona perspėjo,
kad prezidentui nesiėmus šių
priemonių, „Lietuvai liks viena
išeitis — visuotinis politinis
streikas”.

Konservatorius nori
baudžiamosios bylos
premjerui ir ministrui
Vilnius, sausio 9 d. (AGEP) —
Seimo narys konservatorius
Vidmantas Žiemelis kreipėsi į
generalinį prokurorą Vladą
Nikitiną, prašydamas „spręsti
baudžiamosios bylos iškėlimo
klausimą” dėl premjero Adolfo
Šleževičiaus ir vidaus reikalų
ministro Romasio Vaitekūno in
dėlių Lietuvos Akciniame Ino
vaciniame Banke (LAIB).
Pasak Žiemelio, sudarydamas
terminuotą indėlių sutartį su
LAIB, premjeras padarė veiks
mus, turinčių nusikaltimo po
žymį pagal Baudžiamojo kodek
so 282 ar 284 straipsnius.
Sutartimi bankas įsipareigojo
mokėti premjerui 30% palūka
nų, t.y., beveik dvigubai
daugiau, negu kitiems banko
klientams, teigia V. Žiemelis ir
nurodo, kad parašu patvirtin
damas šią sutartį A. Šleževičius
„faktiškai sutiko gauti mate
rialinę naudą, perduodamą pa
didintų palūkanų procentų forma .
Panašius veiksmus atliko ir
ministras Romasis Vaitekūnas,
pažymi Seimo narys.

Maskva, sausio 9 d. (NYT) —
Rusijos prezidentas Boris Jelcin
naujuoju Rusijos užsienio rei
kalų ministru paskyrė Jevgenij
Primakov, buvusį Rusijos už
sienio žvalgybos vadovą ir dabar
priklausantį įtakingai Rusijos
Saugumo tarybai. Jis pakeis
praėjusį penktadienį atsista
tydinusį užsienio reikalų mi
nistrą Andrėj Kozyrev, kuris
buvo artimas B. Jelcino bičiulis,
bet kuris jau kurį laiką kitų
buvo kritikuojamas kaip per
daug nuolaidus Vakarams.
Paskirdamas 66-metį J. Pri
makovą, B. Jelcin pasirinko pa
tyrusį, sumanų, vikrų biuro
kratą, su kuriuo bus skaitomasi
Vakaruose ir kuris greičiausiai
ras pritarimą ir Rusijos Dūmą
dominuojančių komunistų tar
pe, rašo „The New York Times”
korespondentė Alessandra Stan
ley.
Savo retuose viešuose pareiš
kimuose Jevgenij Primakov yra
kritikavęs NATO. planus priim
ti buvusias sovietines valstybes
ir ragino Rusiją imtis griežtes
nių pozicijų, ginant savo nacio
nalinius interesus. Tai pažiūros,
kurios vis populiarėja ir Mask
voje valdančiųjų sluoksniuose.
Vašingtone jis be abejo suda
rys mažiau atviro ir ne taip
kolegiško diplomato vaizdą,
negu jo pirmtakas. Bet jo
nesvyruojanti linija ir tvirti
ryšiai su Kremliumi bent padės
aiškiau suvokti Rusijos ir JAV
santykius, rašo A. Stanley.
Ilgametis Komunistų Partijos
narys, vikriai įlipęs į aukščiau
sias pakopas, J. Primakov pasi
žymėjo sklandžiu bei gabiu ga
lios ir viešųjų santykių prie
monių panaudojimu. Kai 1991
m. jis vadovavo Rusijos užsienio
žvalgybai, jis Jungtinėms Vals
tijoms pasiūlė sustabdyti žval
gybą apie JAV operacijas, jei
JAV pasižadėtų nutraukti savo
žvalgybą.
Ši detantės era tačiau yra pa
sibaigusi, rašo A. Stanley.
Lapkričio mėnesį retame pasi
kalbėjime su „Komsomolskaja
pravda” laikraščio korespon
dentu Rusijos žvalgybos 75-mečio proga, Primakov pareiškė,
kad žvalgyba yra gyvybiškai
svarbi Rusijos interesams ap
saugoti. J. Primakov pasirodė
gabus biurokratas, mokąs išlai
kyti savo viršininkų pasitikė
jimą, kuriam pavyko apginti ir
savo įstaigos „teritoriją” nuo
latinėse grumtynėse dėl galios
ir lėšų buvusios KGB gretose.
Nors daug karjeros diplomatų
Maskvoje verčiau būtų norėję,
kad užsienio reikalų ministru
būtų buvęs paskirtas kas nors
iš Užsienio reikalų ministerijos,
jie dar labiau buvo nepatenkin
ti A. Kozyrevu, kuris nesuge
bėjo šią ministeriją apsaugoti
nuo lėšų sumažinimų bei kitų
ministerijų nesiskaitymo. Jie ti
kisi, kad Primakov sugebės at
gaivinti demoralizuotą užsienio
reikalų tarnybą ir apginti jos in
teresus tarp kitų vyriausybės
įstaigų.
Primakov paskyrimu džiau
gėsi ir kiti Rusijos diplomatai.
Vladimir Lukin, buvęs Rusijos
ambasadorius JAV, kuris buvo
aštrus A. Kozyrevo kritikas ir
buvo plačiai laikomas galimu
Kozyrevo įpėdiniu, pareiškė:
„Primakov gerai pažįsta ir
Rytus ir Vakarus; jis supranta

tikruosius Rusijos prioritetus”.
Jevgenij Primakov, buvęs Michail Gorbačevo užsienio reika
lų patarėjas, sugebėjo vikriai ir
laiku perkelti savo paramą Bo
ris Jelcinui, kai šis tapo prezi
dentu.

P. Gylys mano, kad
Rusijos užsienio
politika gali keistis
Vilnius, sausio 10 d. (AGEP)
— Buvusiojo Rusijos užsienio
žvalgybos tarnybos direktoriaus
Jevgenij Primakov paskyrimas
į šalies užsienio reikalų mi
nistro postą suteikia pagrindą
apžvalgininkams svarstyti apie
galimą Rusijos užsienio poli
tikos pasikeitimą, koresponden
tui pasakė Lietuvos užsienio
reikalų ministras Povilas Gylys.

Komentuodamas Jevgenij Pri
makov paskyrimą, Lietuvos už
sienio reikalų ministras sakė,
kad Rusijos užsienio politikai
visų pirma daro įtaką „dinamiš
ka vidaus politinė situacija, rin
kimų į parlamentą — Valstybės
Dūmą rezultatai bei artėjantys
Rusijos prezidento rinkimai”.
Pranašauti, kokia bus naujo
jo Rusijos užsienio reikalų
ministro veikla dar anksti,
mano ministras P. Gylys. Ta
čiau jis pabrėžė, kad Lietuva
suinteresuota tolimesne demo
kratinių reformų raida Rusijo
je, jos integravimusi į pasaulinę
ekonomijos sistemą, aktyviu da
lyvavimu sprendžiant tarptau
tines problemas.

LDDP vadovai
grasina teismu
„Lietuvos aidui”
Vilnius, sausio 10 d. (AGEP)
— Seimo LDDP frakcijos seniū
nas Gediminas Kirkilas ir jo pa
vaduotojas Justinas Karosas
neatmeta galimybės paduoti į
teismą „Lietuvos aidą” dėl
moralinės žalos atlyginimo.
LDDP frakcijos vadovai savo pa
reiškime reikalauja, kad „Lie
tuvos aidas” aiškiai ir nedvi
prasmiškai paneigtų „savo su
kurtą ir platinamą dezinforma
ciją apie tariamą mūsų indėlių
atsiėmimą iš Lietuvos Akcinio
Inovacinio Banko (LAIB)”.
Sausio 6 d. „Lietuvos aidas”
paskelbė informaciją, kurioje
teigiama, kad prieš uždarant
LAIB, indėlius iš jo spėjo atsi
imti taip pat ir G. Kirkilas ir J.
Karosas.
Seimo narių teigimu, pareika
lavus, kad laikraštis tai pa
neigtų, paskelbtas naujas
straipsnis „Šiaudo politika”,
kuriame vėl minimos LDDP va
dovų pavardės, „nurodant, kad
anksčiau laikraštyje paskelbtos
informacijos negalima patvir
tinti dokumentais, tačiau nega
lima ir paneigti”.
KALENDORIUS

Sausio 12 d.: Arkadijus,
Palemonas, Cezarijus, Gidą,
Lingailė.
Sausio 13 d.: Šv. Hiliaras,
vyskupas, Bažnyčios mokytojas
(mirė mžd. 367); Veronika, Dargaudas, Gilvydė. Lietuvos Lais
vės Gynėjų diena.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
45-JI SPORTO ŠVENTĖ

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

ANTANAS LAUKAITIS

Šventė prasidėjo 1995 m.
gruodžio 26 dieną su atvykstan
čių sportininkų registracija
Geelongo Lietuvių namuose.
Lietuvos ir Australijos vėliavo
mis pasipuošę namai, prieš pa
čią šventę pasišventusių rėmė
jų kone pagrindinai atremon
tuoti ir išdažyti, atrodė labai
įspūdingai.
Šventėje dalyvavo Adelaidės
„Vyčio”, Melbourno „Varpo”,
Sydnejaus „Kovo”, Hobarto
„Perkūno”, Canberros „Vilko”,
Brisbanes „Baltijos”, Melbour
no „Neringos” sportininkai,-ės
ir jų atstovai. Dalyvavo 220
sportininkų ir vadovų,
ŠVENTĖS ATIDARYMAS

Šventė pradėta pamaldomis,
kurias laikė iš Melbourno atvy
kęs kun. dr. Pranas Dauknys.
Prieš Mišias kun. dr. Dauknys
pašventino naują Geelongo „Vy
čio” vėliavą, kurios krikštatė
viai buvo nusipelnę klubo spor
tininkai — ALFAS Garbės na
rys St. Šutas ir krepšininkė L.
Obeliūnienė.
Mišių metu prieš altorių išsi
rikiavę su savo vėliavomis sto
vėjo klubų atstovai. Įspūdingai
giedojo Geelongo choras, vado
vaujamas Gr. Pranauskienės.
Labai gražų pamokslą sporti
ninkams pasakė Mišias aukojęs
kūn. Pr. Dauknys. Sveikinda
mas visus dalyvius, kunigas pa
sidžiaugė, kad lietuviškas spor
tas Australijoje yra gyvas ir pa
traukia į savo veiklą daug gra
žaus lietuviško jaunimo. Sporti
ninkų pasižadėjimą — priesaiką
atliko lietuviškai -r D. Koszela,
o anglų kalba — L. Lieblich.
Oficialiai atidarymo daliai
pasibaigus, gražiai pasirodė
Geelongo „Gegutė” — tautinių
šokių šokėjai, vadovaujami B.
Lieblich ir Geelongo choras
„Viltis”, vadovaujamas Gr.
Pranauskienės. Atidarymas bu
vo baigtas Australijos ir Lietu
vos himnais, giedant chorui ir
gausiai atidaryme dalyvavu
siems sportininkams ir sve
čiams.
Maršų garsams skambant,
sportininkai išžygiavo iš salės,
palydimi atidarymo dalyvių en
tuziastišku plojimu. Netrukus
prasidėjo ir pirmosios sporto
varžybos.
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Šventės metu, pasibaigus se
Vyrų „Gross”: laimėtojas G. nosios valdybos kadencijai, bu
Kucharskis (Geelongas).
vo išrinkta nauja ALFAS valdy
Moterų „Gross”: laimėtoja ba: pirmininkas St. Šutas, sekr.
M. Čerkesienė (Sydnėjus).
K. Starinskas įr, J. Obeliūnas.
Vyrų „Stableford”: laim. V. Visi iš Geelęngo,
Levickis (Melbournas).
Šventės metu buvo apdovano
Moterų „Stableford”: laim. tas ALFAS Garbės narys P.
D. Ragauskienė (Melbournas). Andriejūnas, kuris be pertrau
Vyrų „Kovo” skydą: Geelon kos dalyvavo 30-ję mūsų sporto
go „Vytis” — E. Koszela, G. Ku- šventėje. Dovąjįą jam įteikė
.charskis, A. Brennan, A. Ber- „Kovo” pirm. Ė- Lašaitis.
TEius.
Atstovų suvažiavimas
Vyrų M. Turner skydą lai
Klubų atstovų' suvažiavimo
mėjo Geelongas (tie patys golfimetu
buvo aptarti einamieji
ninkai).
reikalai ir ateinančioji 46-ji
Plaukimas
Šiose varžybose buvo rungia- mūsų sporto šventė, kuri vyks
masi: laisvo stiliaus, nugara, kartu su 1996 m. Lietuvių die
nomis Melbourne. Šiais metais
krūtine ir peteliškės varžybose
dalyvavo berniukai ir mergaitės Melbourne vyks ir Australijos
iki 12-kos, 14-kos ir 16-kos me Pabaltiečių sporto šventė.
tų. Buvo ir atviros vyrų varžy ALFAS pirm. A. Laukaitis išsa
miu pranešimu apžvelgė 1995
bos.
Geriausi vaikų plaukikai bu m. vasarą Lietuvoje vykusias V
vo: J. Schrederis, J. Brown, A/ PLS Žaidynes. Australijos lietu
Obeliūnaitė, S. Wiasak, J. Wa- viai jomis buvo labai patenkin
tach, R. Schrederytė ir E. Obe ti ir dar kartą išreiškė rengė
liūnas — visi iš Geelongo; Kr. jams padėką. Pirmininkui pra
Milvydaitė ir D. Milvydaitė — iš nešus apie atvykstančius Š.
Brisbanės; S. Zaikauskaitė, B. Marčiulionio mokyklos krepši
Žalkauskas, A. Žilinskas, J. Lu- ninkus, visi šiai išvykai labai
kaitis — iš Melbourno; A. Čer- pritarė ir laukia svečių.
Susirinkime buvo nutarta
kesaitė iš Sydnejaus ir D. Visoc
1997-jų
metų Pasaulio Lietuvių
kis iš Adelaidės. Ypač geri buvo
žiemos
sporto šventę rengti
D. Visockis, kuris treniruojasi
Australijoje.
Jos rengėjai bus
su australų valstijos komanda,
Sydnejaus
„Kovo
” klubas, pade
taip pat B. Žalkauskas ir S. Žaldant
Canberros
ir Melbourno
kauskaitė, iškilę jau ir savo mo
žiemos
sporto
sekcijoms.
kyklų tarpe.
Tenisas

Vyrų grupės baigmėje susi

tikę ir nugalėtojais tapę: I v. D.
Sadauskas (Melb.) ir II v. — S.
O’Malley (Adei.).
Moterų: I v. — K. Roussiyan
ir II v. — O. Brazdžionytė. Abi
iš Melbourno.
Mišraus: I v. — R. Vaičiulevičiūtė (Hobartas) ir K. Rous
VARŽYBŲ REZULTATAI
siyan (Melb.). II v. — O. Braz
Šioje šventėje buvo rungia- džionytė (Melb.) ir L. Watach
masi 8-se sporto šakose, daly (Geel.).
vaujant visoms grupėms — nuo
Biliardas
jaunučių iki sporto veteranų.
Vyrų: I v. — D. Sadauskas
Krepšinis

Vyrų krepšinis: I. v. — Mel
bourno „Varpo II-ji komanda: II
v. — Melbourno „Varpo” I.
kom.; III v. — Sydnejaus „Ko
vas”.
Moterų krepšinis: I v. — Sydnėjaus „Kovo” I kom.; II v. —
Sydnejaus „Kovo” II-ji kom.; III
v. — Adelaidė.
Berniukai iki 16 m.: Iv.—
Sydnėjus; II v. — Melbournas;
III v. — Geelongas.
Mergaitės iki 14 m.: Iv.—
Sydnėjus; II v. — Geelongas, III’
v. — Melbournas.

Mišri — bem. ir merg. iki 18
m.: I v. — Sydnėjus; II v. — Mel

bournas ir III v. — Geelongas.
Mišri iki 14 m.: Iv.—
Melbournas; II v. — Sydnėjus;
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1

Kun. dr. Pranas Dauknys, Australijos lietuvių 45-sios sporto šventės atidarymo šv. Mišių metu.
Nuotr. A. Laukaičio
šventina Geelongo sporto klubo „Vytis” vėliavą.

Linksmas užbaigimas

Po visų žaidynių ir posėdžių,
45-ji Australijos Lietuvių spor
to šventė buvo užbaigta puikiu
Naujųjų Metų sutikimo poky
liu. Jis buvo gražus ir nuotai
kingas, smagiai besilinksmi
nant jaunimui ir vyresniems.
O pirmąją Naujųjų Metų die
ną, gražiame Geelongo parke,
vyko smagi gegužinė, dalyviams
vaišinantis karštais kepsniais ir
šaltais gėrimais.

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ
KĖGLIAVIMO
PIRMENYBĖS

1996 m. Š. Amerikos lietuvių
kėgliavimo (Bowling) pirmeny
bės vyks 1996 m. vasario 24 d.,
šeštadienį, Seaway Lanes,
3,0300 Euęįid Avė., Wickliffe,
Ohio (rytiniame Clevelando
priemiestyje)., Tel. 216-944-4646.
Pirmenybės bus pravestos
derinant
kartu vykstančiu
11-ju Clevelando LSK „Žaibo”
metiniu „Draugystės” turnyru.
Š. A. lietuvių pirmenybių
dalyvių registracija nuo 11:30
vai. r. Varžybų pradžia 12 vai.
„Draugystes” turnyro dalyvių
registraciją nuo 2:30 vai. p.p.,
varžybos pį-ąsidės 3 vai. p.p.
Varžybos bus komandinės ir
individualinės. Komandą su
daro 4 mišrįos lyties žaidėjai-jos.
Dalyvių ąjųžius neapribotas.
Visos informacijos praneša
mos visiems sporto klubams ir
taipogi galį būti gaunamos pas
varžybų vadovą: Algis Nage
vičius, 7702 West Pleasant
Valley Rd.,(Parma, OH 44130,
USA. Tel. 216-845-8848.

sų

SLIDINĖJIMO
PIRMENYBĖS

1996 m. ŠALFASS-gos Alpi
nistinės (Kalnų) slidinėjimo
pirmenybės įvyks 1996 m. va
sario 24 d., šeštadienį, Loretto
Ski Resort, Loretto, Ont., maž
daug 40 mylių į šiaurę nuo
Toronto. Tel. 905-729-2385. Va
žiuoti Hwy 50 iki Loretto, nuo
ten — sekti ženklus. Vykdo To ii
ronto LSK „Jungtis”.
Pradžia — 10 vai. ryto. Regis
tracija nuo 8:30 iki 9:30 vai. r.
Programa: Slalomas ir didy
sis slalomas šiose klasėse:
berniukams ir mergaitėms 9 m.
ir jaunesniems; berniukams ir
mergaitėms 10-12 m. imtinai;
jauniams ir mergaitėms 13-16
m. imtinai; vyrams ir moterims
17-34 m. imtinai; vyrams sen
jorams 35-49 m. imtinai; mote
rims senjorėms/ veteranėms 35
m. ir vyresnėms; vyrams vete
ranams I — 50-64 m. imtinai ir
vyrams veteranams 11 — 65 m.
ir vyresniems.
Dalyvavimas atviras visiems
ŠALFASS-gos nariams, attiku
siems 1996 m. metinę narių

VYTAUTĄ NORKŲ
PRISIMINUS
Prieš keletą savaičių su mu
mis atsiskyrė Vytautas Norkus
— 1939 m.^Europos krepšinio
čempionas. <Jau Kauno „Auš
ros” gimnazijoje išryškėjo jo
talentas k&pšinyje ir nenuo
stabu, kad jis buvo pakviestas
į Lietuvos krepšinio rinktinę, su
kuria jis ir pasipuošė Europos
čempiono titulu.
Kaip sunku buvo žaisti prieš
jį, taip malonu buvo žaisti su
juo.
Pirmą kartą prieš jį teko žaisti
1944 m. su Tęlšių „Džiugo” koman
da „Dešimtuko” turnyre, Kaune.
Jis žaidė užKauno „Perkūną”.
Pralaimėjome. Vėliau, Vokieti
joje, teko pralaimėti su Scheinfeldo „Kovu” prieš Kemteno
„Šarūną” ir „Margį”, už
kuriuos jis žaidė. Kartu žaidėme
išeivijos krepšinio rinktinėje ir
laimėjome visas pabaltiečių var
žybas prieš Vokietijos rinktinę
iš prieš įvairias amerikiečių
karių komandas.
Vitolis — taip jis buvo vadina

mas krepšininkų ir draugų tar
pe — buvo puikus žaidėjas,
vienas iš geriausių komuolio
valdyme, visuomet vadovauda
vo komandiniam žaidimui, taik
liomis pasuotėmis skirstydamas
katnuolį, o progai pasitaikius,
taikliu metimu pridėdavo porą
taškų. Už aikštės ribų jis dvelkė
autoritetu,
draugiškumu,
korektiškumu.
Paskutinį kartą su juo pa
draugauti teko 1989 m. Kaune,
dalyvaujant 50 m. krepšinio ju
biliejuje. Ten jam ir kitiems
1939 m. Europos krepšinio čem
pionams buvo įteiktas medalis
už nuopelnus Lietuvos sportui.
Ten jis dar buvo pažymėtas,
kaip istorinis krepšininkas, pa
daręs 100-jį tašką rungtynėse
prieš Suomiją (tos rungtynės
buvo laimėtos 112:9!)
Ilsėkis ramybėje, Vitoli, Tavo
žaidimo akimirkos liks gyvos
mūsų atmintyje ir mūsų krep
šinio istorijoje.
V.G.

$55.00
$60.00

$40.00
$46.00

$100.00
$55.00

$56.00

3 mėn.

$35.00
$40.00
$30.00
$36.00

$600.00 $250.000
$160.00 $85.00

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija pž skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

registraciją, kurią bus galima
atlikti ir vietoje.
Dalyvių registracija atlieka
ma iki 1996 m. vasario 17 d. im
tinai, pas pirmenybių vadovą,
ŠALFASS-gos Slidinėjimo ko
miteto pirmininką Rimą Kuliavą. Kreiptis adresu: 297 Ken
nedy Avė., Toronto, Ont. M6P
3C4, Canada.
Tel. 416-766-2996, Faksas:
416-766-5537.
Smulkios informacijos prane
šamos visiems ŠALFASS-gos
sporto klubams bei kai kuriems
slidinėtojams. Susidomėję ne
priklausomi
slidinėtojai
prašomi kreiptis į Rimą Kuliavą arba Vytenį Čiurlionį.
Papildomai registruotis bei in
formacijas gauti, ypač gyvenan
tiems JAV-se, galima ir pas
ŠALFASS Slidinėjimo k-to vice
pirmininką Vytenį Čiurlionį,
19755 Upper Terrace Dr., Euc
lid, OH 44117. Tel. 216-4811525. Fax: 216-943-4485.
ŠALFASS-gos Centro
valdyba
DR. A. B. GLEVECKAS

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

SENJORŲ KREPŠINIO
PIRMENYBĖS

1996 m. vyrų senjorų (35 m. ir
vyresnių) krepšinio pirmenybės
vyks kovo 30-31 d., Londone,
Ont. Vykdo Londono LSK „Tau
ras”.
Senjorų klasifikacija yra pa
gal žaidėjo amžių 1996 m. gruo
džio 31 d. Kitaip tariant, senjorų
klasei priklauso gimusieji 1961
m. ir vyresni.
Preliminarinė komandų regis
tracija privaloma atlikt iki š.
m. vasario 10 d. imtinai pas tur
nyro vadovą Bill Jansėribėrger,
šiuo adresu:
Bill Jansenberger, 142 Wortley Rd., London, Ont. N6C 3P5,
Canada. Tel. 519-439-5462 na
mų; 519-672-4776 darbo; Fak
sas: 519-672-8829.
Po preliminarinės registracii jos bus paskelbta varžybų for
matas ir kitos detalės.
Dalyvavimas atviras visiems
lietuvių sporto klubams atlikusiems 1996 m. metinę ŠALFASS-gos registraciją.
Cardiac Diagnosis,’ Ltd.
6132 S. Kedzie Ava.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 vpp
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p
penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

6132 S. K.dzl. Av... Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 551h Si . Chicago. IL
Tel. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė Hickory Hills IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su North western un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

ŠVENTĖS UŽDARYMAS

metams H metų
$95.00
$56.00
$110.00 $60.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Pijus Stončius

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

(Melb.); II v. — A. Bierri (Sydn.);
III v. — L. Sadauskas (Melb.).
Dvejetų baigmėje: tėvas ir
sūnus D. ir L. Sadauskai (Melb.)
nugalėjo A. Gružauską (Geel.) ir
E. Margevičių (Melb.).

Po visų sportinių varžybų į
krepšinio pagrindinę aikštę įžy
giavus visiems šventės daly
viams, vyko dovanų įteikimas.
Šventės koordinatoriui K. Starinskui pristačius laimėtojus,
dovanas įteikė ALFAS pirmi
ninkas A. Laukaitis ir vienkar
tinių dovanų aukotojai. Šalia
laimėtojų dovanų, buvusio žino
mo sportininko (jau mirusio)
dail. Henriko Šalkauskio meda
liais už kilnumą ir pavyzdingu-

JAV..................................................
Kanadoje ir kitur........... (U.S.)
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................................
Kanadoje ir kitur........... (U.S.)
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo).......................................
Tik šeštadienio laida................
Užsakant i užsieni
oro paštu
Tik šeštadienio laida

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzla
Vai.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd. pagal susitarimą
Kabineto tai. 312-776-2880
Namų tai. 708-448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos
7722 S. Kedzie, Chicago, IL 60652
Tel. 312-434-2123
Holy Cross Physlcian Center
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638
Tel. 312-884-4155
Valandos pagal susitarimą
Kab. tai. (312) 471-3300

Lietuvos Krepšinio 50 metų jubiliejų 1989 m. Kaune švenčiant, už nuopelnus Lietuvos sportui
medaliais apdovanoti (iš kairės): Eugenijus Nikolskis, Leonas Baltrūnas, Vytautas Norkus, Pranas
Mažeika, Leonas Petrauskas, Jurgis Jonavičius, Vytautas Grybauskas ir Pranas Lubinas. (Nuo
ano įvykio jau mirė — Leonas Petrauskas, Leonas Baltrūnas ir Vytautas Norkus).
Nuotr. Rimvydo Strikausko

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — SlRDIES LIGOS
7722 S. Kedzla Ava.,
Chicago, III. 60652

J

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lieluviškąi
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal CenterNapsrvllle Campus
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Po 1991 m. sausio 13-toeioe — aukų atminimo kryžiai prie TV pastato, Konarskio gatvėje, Vilniuje.
Nuotr. Prano Abelkio

GENOCIDO TYRIMO
MARINIMAS

mums keliai, kuriais Jis mus
veda.

cidas, vykdytas pusę šimtmečio
Lietuvoje.
Lietuvos Respublikos Seime,
kuris išrinktas 1992-1996 metų
kadencijai, vadovaujantį vaid
menį ir visus valdžios svertus
turi LDDP frakcija. Dominuo
jančią rolę ir pagrindinį
į vaidmenį, paveldėtą iš soviet
mečio laikų, šitoje frakcijoje iš
inercijos ideologinę kryptį nu
stato ir duoda buvę Vilniaus V.
i Kapsuko universiteto dėstyto
jai, profesoriai ir daktarai. Jų
mokslo žinių bagažas: ateisti
nė, materialistinė-marksistinė
filosofija, žlugusios sovietų im
perijos ideologija. Prie tokios
sovietinio palikimo žmonių gal
vosenos aiškiai priklauso ir
dabartinis mūsų Lietuvos Res
publikos prezidentas Algirdas
Brazauskas, abejojantis ar iš vis
buvo įvykdytas Lietuvos geno
cidas. Labai įdomūs ir reikšmin
gi šios vasaros LR prezidento
pasisakymai. Štai „Dienoje”
(Nr. 149, 1995 m. liepos 7 d.)
aprašytame Valstybės dienos
minėjime jis liaupsino sovietinį
laikotarpį tokiais žodžiais:,,Net
ir patyręs drastišką kolektyvi
zaciją, pamažu atsigavo žemės
ūkis. Buvo sukurta stipri mate
rialinė, techninė bazė, gauna
mas geras derlius netgi lyginant
su išsivysčiusiomis pasaulio ša
limis, o Lietuvos valstiečiai nie
kada negyvenk taip pasiturin
čiai kaip tuomet”. „Be žemės
ūkio Lietuvoje buvo išplėtota
pramonė, išaugo miestai, ku
riuos sujungė modernūs keliai.
Tvirtėjant ekonomikai vis dau
giau lėšų buVo galima skirti
kultūrai (...) Didžiuliais tiražais
buvo leidžiam'a klasikinė ir mo
dernioji lietuvių literatūra, ne
viename miestė pastatyti nauji
teatrai, rajonuose kultūros na
mai ir bibliotdkos. Duris atvėrė
šimtai vidurinių, buvo įsteigta
keletas naujų aukštųjų mokyk
lų”. Taip Lietuvos prezidentas
šlovino sovietmetį. Toliau jis

Su tuo kreipimusi, kurį
pasirašė buvę Genocido tyrimo
Čia, išeivijoje, o taip pat ir Kuodytė, Dalius Stanickas, Juo centro darbuotojai visiškai
sutinku. Dėl dabartinės padė
Lietuvoje šiandieną mes turime zas Starkauskas.
ties
galėčiau tik papildyti
Kas
tie
žmonės?
Jie
visi
pri

vieną didžiausių lietuvybės
keliomis
mintimis. Norėčiau čia
išlikimo ir iš vis Lietuvos klauso Lietuvos Politinių kali
labiau
atkreipti
dėmesį į sovie
problemų, tai būtent Lietuvos nių ir tremtinių sąjungai, yra
tinį
dvasinį
genocidą,
vykdytą
genocido problemą. Kas tas yra aktyvūs jos nariai.
mūsų
tautai,
dar
ir
dabar
jo
Nijolė Gaškaitė buvusi politi
genocidas? Jungtinių Tautų
neatsisakant.
Visų
dabartinių
asamblėjos vadinamojoje „Geno nė kalinė, kartu su Petru Plum
cido konferencijoje” 1948 m. pė sovietų okupacijos laikais negerovių ir klestinčio blogio
gruodžio 9 d. buvo priimtas toks iškėlusi per Vasario 16-tąją Lietuvoje, — korupcijos ir nusi
genocido sąvokos apibūdinimas: trispalvę vėliavą, „Laisvės kovų kalstamumo, moralinio cinizmo
„Genocidu laikomi veiksmai, archyvo” numeriuose ir kitur ir teisinio nihilizmo, žmonių ne
siekiantys visai ar iš dalies plačiai aprašiusi J. Markulio pasitikėjimo vienas kitu,
įvykdyti tautinės, etninės, rasi „Erelio” išdavikišką veiklą, o įtarumo, neturėjimo atsakomy
nės ar religinės žmonių grupės taip pat atskleidusi ir tyrinėjusi bės jausmo, nesugebėjimo sava
sunaikinimą: 1. išžudant žmo KGB užverbuotų agentų proble rankiškai mąstyti ir dirbti,
nes, grupės narius; 2. fiziškai ir mą, jų skaičių, to skaičiaus visiškos apatijos ir, kad tik
morališkai žalojant grupės na dinamiką, KGB verbavimo me maždaug 10% Lietuvos žmonių
praktikuoja religiją — religingi
rius; 3. sąmoningai primetant todus ir t.t.
— viso to priežastis yra sovieti
Algis
Kašėta
—
Politinių
ka

tokias gyvenimo sąlygas, kurios
ves į visišką arba dalinį žmonių linių ir tremtinių organizacijų nis fizinis ir dvasinis geno
žuvimą; 4. įvedant priemones, siūlomas kandidatas į Genocido
kliudančias žmonių gimstamu centro direktoriaus postą.
Dalia Kuodytė „Laisvės kovų
mui, 5. jėga perkeliant vaikus
archyvo” vyriausia redaktorė.
į kitą grupę.
Visa tai žodis į žodį įvyko ir Juozas Starkauskas, buvęs po
dar dabar tebetęsiama, prade litinis kalinys, buvęs genocido
dant 1940 metų birželio mėn. 15 ir rezistencijos tyrimo centro
dienos sovietų okupacija Lietu vadovas. Dalius Stancikas bu
voje, užsitęsusią pusę šimtme vęs to centro darbuotojas,
čio, ir sovietinės ideologijos istorikas gabus žurnalistas.
Esu gyvas liudininkas sovie
nuodais dar ir dabar tebevei
kiančiais mūsų tautą bei visus tinio genocido ir liudininkas
baisybių, kurios gyvavo 1950
Lietuvos žmones.
„Lietuvos aide” (Nr. 208,1995 metais buvusiuose KGB rūmuo
m. spalio 12 cL>, „Tremtinyje” se — tardymo ir kankinimų
(Nr. 39, 1995 m. spalio) „Dar kalėjime. Buvau ten kankina
bininke” ir „Drauge” (1995 m. mas devynis mėnesius. Kai
lapkričio 9 dienos vedamajame mane, tuomet suimtą profesona„Laikas ir mums pasisakyti”) lių čekistų, vedė į tą kančių
buvo skelbiamas kreipimasis į vietą, aš nežinojau, kad liksiu
visus sąmoningus piliečius Lie gyvas. Iš ten mane išvedė tik
tuvoje ir užsienyje, su antrašte Viešpaties begalinis gailestin
„Genocido tyrimo marinimas”, gumas — juo labiau nesitikėjau,
kurį pasirašė buvę genocido ty kad kada nors apie tai liudysiu
rimo centro darbuotojai: Nijolė Čikagoje. Nesuprantami Vieš
1991 m. sausio 13 d. aukų atminimui
Gaškaitė, Algis Kašėta, Dalia paties sprendimai ir nežinomi
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Net atsiminė, kad ne sykį
ir ją pašokdindavau. Petrutę pasveikinau su Petrinėmis.
Tik atvežtas į kiemą, tesusigriebiau, kad iš atlaidų vyks
tu į draugo dukters vardines tuščiomis rankomis. Apsi
dairęs už tvoros pamačiau pilną pašalį vešlių laukinių
ramunių, daug kur vadinamų bobomis, peršokau per
tvorą, nuskyniau vieną, kuri man atrodė pati didžiau
sia ir gražiausia. Sveikindamas tą ramunę ir padaviau,
net žodžio nesuradau, ką prie to žiedo dar reikėtų pri
dėti. Bet ir nereikėjo. Ji tuoj patrumpino kotelį, įsismei
gė į plaukus ir visą popietę nešiojo. Ne sykį žvelgiau į
ją ir galvojau: ar ir dėl to neverta daug varsmų iš kelio
išsukti. O dabar gal ir pačiam ateina tokia mintis, kad
daugelį praeities gražumų tik dabar tepamatai. Buvo
jie gražūs juk ir tada, bet ne prie visų sugebėjom sustoti
ir pasigrožėti. Atgal pasižvalgyti visada daugiau laiko
yra. O, tada, dar tebevalgant pietus, pro kiemo pusės
langus jau pradėjo švysčiot galvos. Kai pabaigėm ryti
paskutinius kąsnius ir sukilom, kiemas ir sodas jau buvo
pilnas ir jaunimo, ir vyresnių. Išėjau ir aš pasimaišyti
tarp jų. Juk turėjau vieną kitą iš vyresniųjų kada ir
pažiūrėti, bet kaip tu menką pažintį atkasi iš po tokio
metų sluoksnio. „Gražios petrinės”, — pasakiau vienam
žilstelėjusiam, kurio veidą, spėjau, lyg būčiau kada ma
tęs. „Gražios tai gražios, — atsakė tas, — bet, žiūrėk:
čia Petrutės sveikinti, ko gera, būsim sulėkę dveja tiek

kryžius prie LTV bokšto Karoliniškėse.
Nuotr. Prano Abelkio

daugiau negu Grinkišky sveikintis patį Šventąjį Petrą”.
„Na ir pasakei! — pašoko čia pat stovėjusi jo amžiaus
moteriškė. — Jeigu Šventas Petras būtų toks jaunas kaip
Petrutė, susirinktų ne dveja, bet kažin kiek kartų tiek.
Visos bobos sulėktų!” „O tu pati pirmoji!” neužsileido
vyras. „Žinoma, kad bėgčiau. Tik pats būk toks gudrus
imk ir pajaunink jį”. Kai juodu įsitraukė į savo juokus,
aš nusisukau į kitus. Muzikantai sode jau derinosi savo
instrumentus. Dairiausi tarp žmonių ir rinkau šnekų
trupinius. Net pagalvojau, kas išeitų, jeigu tuos
trupinius surašyčiau kaip girdžiu, dar jeigu surikiuo
čiau kokiais stulpeliais, būtų eilėraščiai, kurie gal kam,
mėgstančiam, kad tik vis kitaip, gal ir labai būtų patikę.
Dabar patys jauniausieji juk taip ir rašo. Net sako, kad
kitaip rašyti ir negalima.

— Patys geriausieji? — neiškenčiau neįsikišęs.
— Nežinau, tokių didelių gudrybių neišmanaų,atėjo
mintis ir vėl nuėjo. Pražiopsojau akimirką tapti naujos
eros pradininku. Buvo suėmęs noras išsitraukti blokno
tėlį ir užsirašinėti iš viso tumulo ateinančius žodžius ir
pasakymus, bet neišdrįsau. Kaip tiem žmonėm at
rodysiu. Sakys, o jeigu nesakys, tai ne vienas pagalvos:
ką dabar tas čia rašinėja, kaip policininkas per klebono
pamokslą. Kuris drąsesnis priėjęs dar ir bloknotėlį iš
trauks. Tai tik dairinėjaus. Plikūnų nė vieno nebuvo ma
tyti. Gal jie turėjo kokių rūpesčių su Petrutės varda
dieniu. Svečiai po vieną, po du dar tebesirinko. Vaikai,
tvoras apgulę, kažin ko laukė. Jutau, kad jie visi ką žino.
Žino tai, ko aš nenuvokiu. Čia jų vieta, jų papročiai, o
aš galėsiu tiek stebėti, jeigu atrodys verta,tai ir

♦

j sakė, kad „Daugelis energingų
mūsų krašto žmonių stojo į
Komunistų partiją visai ne dėl
to, kad buvo tarybinio socializ
mo fanatikai.) (...) Jų sumanaus
laviravimo dėka Lietuvos kolo
nizacija neįgavo dramatiškų
mastų...” Ir suprask žmogau,
kad nori — ar čia buvo Lietuvos
klestėjimo amžius, ar jos kolo
nizacija?
Apie pokario laikotarpį jis
taip kalbėjo: „Žinoma, pokario
laikotarpiu buvo visko. Gyvybę
Lietuvai paaukojo daug šaunių
vyrų, kita vertus, nemažai
Lietuvos žmonių, kartais ištisos
šeimos, įskaitant mažamečius
vaikus, nekaltai žuvo ne tik nuo
KGB provokatorių, bet ir nuo
savo tautiečių rankos. (...)
Galbūt garbingai kovojusiems
partizaninio judėjimo vetera
nams reikėtų vieną kartą gar
siai ir nedviprasmiškai at
siriboti nuo žudžiusiųjų begink
lius žmones. Taip pat, manau,
atėjo laikas oficialiai apibrėžti
rezistento statusą, kad būtų
aišku, kas buvo doras karys, o
kas yra susitepęs rankas savo
tautiečių krauju”.
Žinoma, apie krauju suteptas
stribų rankas ir kruvinąją
Lietuvos genocido įkvėpėją bei
vykdytoją Lietuvos Komunistų
partiją — prezidentas nekalbė
jo... A. Brazausko liepos 3 dienos
kalbos stenogramos iš televizi
jos nepavyko gauti, o laikraš
čiuose ta dalis, kur liaup
sinamas „gerasis koloboravimas” nebuvo cituojama. Matyt,
prezidentūros ar partijos „pra
šymu” ELTA tas vietas pralei
do. Visiems yra gerai žinoma
Prancūzijos paskutinių dešimt
mečių istorija, kai I pasaulinio
karo didvyris, Verdeno gynėjas
maršalas Petain, už koloboravimą su vokiečiais buvo nuteistas
mirti, tik vėliau sušvelninus
bausmę iki gyvos galvos.
Žinoma iki Prancūzuos Lietu
vai dar toli.

Danutė Bindokienė '
R—i——

Anuomet ir šiandien
1990 m. sausio 12 d. „Chica
go Tribūne” pirmame puslapy
je pagrindinį straipsnį pradeda
taip: „Šimtai tūkstančių lietu
vių ketvirtadienį 15 min. sto
vėjo visiškai tylūs, apšviesti
žvakių šviesos, dulkiant šaltam
lietui. Ir ta jų tyla efektingiau,
v negu garsiausias šauksmas, per
davė nepalaužiamą nusista-tymą: mes reikalaujame laisvės;
jos reikalaujame nedelsiant.
|

...Pradžioje tyliau, bet vis gar
syn aidėjo žinomiausio Lietuvos
kompozitoriaus Konstantino
Čiurlionio simfonija, suskambo
visų senosios lietuvių sostinės
bažnyčių varpai...” Ši tyli, bet
ryžtinga, lietuvių tautos de
monstracija buvo nukreipta į
„svečią iš kaimyninės valsty
bės” (kaip V. Landsbergis
amerikiečių žurnalistui pasakė)
— Michail Gorbačiovą, jau iš
vakaro atvykusį į Vilnių dar
kartą įtikinėti, kad lietuviai
neskubėtų atsiskirti nuo sovie
tuos ir paskelbti nepriklau
somybę.

Nors jo atvykimo tikslas buvo
labai aiškus,
Gorbačiov
stengėsi sukurti taikią, kone
„tėvišką” nuotaiką, vesti dialo
gą su Sąjūdžiu ir minia. „Ar ma
note, kad visos jūsų problemos
bus išspręstos, jeigu staiga rytoj
pasijusite laisvi?... Mes kartu
gyvenome 50 metų, tad be jūsų
nieko nespręsime. ...Bet at
siminkite: jeigu kam pavyks
mus nustatyti vienus prieš
kitus, gali ištikti didelė tra
gedija. ...” Tačiau Gorbačiovo
perspėjimai krito į kurčias ausis
ir tik po metų — lygiai tuo pačiu
laiku — Katedros aikštėje
skambėjo ne Čiurlionio simfoni
jos, o siaubingas minios klyks
mas, nes kaip tik pildėsi Gor
bačiovo žadėtoji tragedija.
Žvelgiant iš perspektyvos, yra,
iš vis nuostabu, kad anuometinė
konfrontacija dar su labai tvir
ta Sovietų Sąjunga pareikalavo
tik šiek tiek daugiau negu
tuzino aukų. Juk Lietuva drįso
padaryti tai, ko Vakarų pasau
lis nesiryžo per pusšimtį metų
— mesti iššūkį komunizmo
imperijai ir laimėti! Tačiau po
laimėjimo pasitvirtino ir kita
Gorbačiovo pranašystė: laisvė
problemų toli gražu neišspren
dė. Jas ilgainiui — su nemažes
niu ryžtu — turės išspręsti pati
tauta.
Jei Lietuva šiandien tebeka
muojama įvairių negerovių, jų
pakanka ir Rusijai, Sovietų
Sąjungos tikrąjai įpėdinei. Lyg
rakštis po Maskvos nagu yra
Čečėnija. Kai 1989, 1990, 1991
metais Lietuva stengėsi išsilais
vinti iš sovietiškų pančių, Boris
Jelcin — anuomet jaunesnis,

užrašysiu. Knietėjo paklausinėti, bet laikiausi. Tiek
metų po žmones beplavinėdamas, buvau išmokęs, kad
neklausdamas dažnai daugiau sužinai. Ypač kai leidi
žmonėms patiems atsiverti. Manau, kad dėl to ir tams
ta nesiginčysi. Tuo tarpu vienas iš Plikūniukų iššoko
pro duris, atlėkė prie muzikantų, kažin ką pasakė, ir
tie kaip padilginti sujudo, pasigriebė instrumentus, tas,
kur su klarnetu, mostelėjo ir užtrenkė maršą. Visi sužiu
ro į duris. Jos plačiai atsivėrė ir jaunimas išnešė gėlėse
skęstančioje kėdėje Petrutę. Visi sutiko plojimais ir
valiavimais. Ir plojo, ir valiavo tol, kol nešusieji mergaitę
tris kartu pakėlė ir kėdę pastatė kiemo vidury. Tada gro
jikai persimetė į „Ilgiausių metų”, prie jų prisijungė
visas kiemas ir visas sodas. Po to visi sukruto sveikinti.
Tada tesužinojau, kad tą dieną buvo ne tik jos varda
dienis, bet ir gimtadienis. Tą rytą jai suėjo aštuoniolika
metų. Nors jau kartą buvau pasveikinęs, bet kai svei
kintojų grūstis baigėsi, panūdau dar kartą pasveikinti,
bet nespėjau — muzikantai užtraukė valsą, ir senis
Plikūnas išėjo pasisukti su savo vaikaite. Nenusiminiau
— visos kitos gėlės vyto paliktos kėdėje, o mano laukinės
ramunės žiedas tebebaltavo Pranutės tamsiose garbano
se. Kiek nedaug kartais tereikia žmogaus širdį pasma
ginti: ji buvo graži ne vien jaunumu, bet ir grožiu, kurį
gyvenimas vargu ar kada nutrins. Jau žinojau, kad šį
pavasarį labai gerai pabaigė gimnaziją, o rudenį vyksta
į Dotnuvą mokytis agronomijos. „Tėvo pėdomis, — per
pietus pasakė senis Plikūnas. — Gal ir gerai, — pridūrė
lyg ir pasijuokdamas. — Atėjo laikai, kai kiaušiniai ima
vištas mokyti. Mano vaikas, parvykęs iš akademijos su
popierium rankoje, ėmė mane mokyti, kaip žemę dirb

žvalus ir sveikas, tramdė net
Gorbačiovą, ne kartą pasi
ruošusį imtis griežtų priemonių
prieš „neklusnius lietuvius”.
Dabar matome prezidentą
Jelciną viešai keikiantį savo
generolus, kad jie „nesutvarko”
čečėnų partizanų, sukėlusių
naujausią įkaitų krizę. „Kokie
jūs generolai? Ar žaidžiate su
žaisliukais? Kodėl neįstengiate
apsaugoti krašto nuo teroristų!”
O tie „teroristai” sausio 9 d. jau
antrą kartą „įspyrė Rusijos
milžinui į skaudamą vietą”,
Čečėnijos kaimyninėje Dagistano valstybėlėje (valdomoje
Maskvos) paimdami įkaitais
kelis tūkstančius žmonių. Vaka
rų pasaulio žurnalistai šį įvykį
netruko plačiai išgarsinti, o
Jelcin, kurio akiratyje šviečia
viltis dar kartą patekti į pre
zidento kėdę, pasijuto vėl
sukompromituotas. Todėl ir tas
piktas kaltinimas „ministe
rijoms, apsaugos tarybai, vy
riausybei ir pasienio sargybai,
kad labai mažai pasimokė iš
praeities” (praeitis — pernai
birželio mėn. panaši įkaitų krizė
Budennovsk mieste; tuomet
žuvo 120 žmonių, o derybas su
partizanų vadu neblogai vedė
Rusijos ministras pirmininkas
Viktor Černomyrdin).
Reikia pripažinti, kad Jel
cin čia nepataikė: sargyba „iš
praeities” gerai pasimokė, tik
ne iš pernai metų birželio mėn.,
o iš sovietų laikų. Praėjusią sa
vaitę Dagiątane rusų pasienio
kareiviai buvo sugauti vagiant
ginklus, kuriuos pardavinėjo
čečėnų partizanams...
Šias eilutes rašant, paskutinis
dramos veiksmas dar tik prasi
dėjęs. Tiesa, jau daug įkaitų
paleista, čečėnai partizanai
išsiderėtuose autobusuose pa
traukė į savo kraštą, bet vargiai
jiems šį kartą pavyks išvengti
tragiškos atomazgos, nepaisant
su savim vežamo įkaitų būrelio.
Kaip partizanų pulko vadas
pareiškęs, ateityje tokių žygių
būsią dar daug — kol Čečėnija
vėl liksianti laisva. Kadangi šį
kartą partizanų veikla išsiliejo
už savo krašto ribų, jos grėsmę
pajuto net Maskva. Manoma,
kad partizanai gali panašius
veiksmus pakartoti ir Rusijos
sostinėje, todėl pradėta imtis
ypač stiprių apsaugos priemo
nių.
Ir Lietuvos prieš šešerius me
tus, ir Čečėnijos šiandien, lais
vės kovos įrodo, kad mažos tau
tos turi galimybių laimėti prieš
daug stipresnius pavergėjus.
Lietuva savo laisvę išsikovojo,
tik dar turi išmokti laisvai
gyventi. Čečėnų tebelaukia
dideli bandymai. Linkime šiai
mažai narsiai tautai laimėti!

ti, o dabar po kelių metų jo paties duktė, grįžusi iš tos
pačios vietos su tokiu pat popieriumi rankoje, jį mokys”.
„Nemokysiu, tėvuk, nemokysiu, — užšoko mergaitė. —
Nespėsiu. Jis mokys. Juk jeigu jau ne šiemet, tai kitą
met tikrai ateis į Dotnuvą profesoriauti”. Pažvelgiau
į Plikūniuką nors akimis pasiklausti, ar jis jau taip toli
pasiekė, bet jis nuo savo kepsnio nė akių nepakėlė, lyg
duktė būtų visiškai ne apie jį šnekėjusi. Dabar, kai
Plikūniukas kiek toliau pilstė savo kaimynams alų, o
jie kieme su tarpais paišdykaųjančiu tėvuku suko valsą,
ėmiau suprasti, kaip toli vieni nuo kitų esam nuriedėję.
Ką jie apie mane bežino, o aš apie juos tai tikrai nieko.
Kartu bėgę keliai nusisuko į priešingas puses, ir susvetimėjom, bet ir susvetimėjime liko žodžiu nepasakomo
jaukaus artumo, labai artimo tam ramunės žiedui Pet
rutės plaukuose.
Tuos žodžius pasakęs tas netikėtas bendrakeleivis
nutilo. Pagalvojau, kad savo mintį bus pabaigęs, ir pra
dėjau ieškoti žodžių paklausti, ar buvo pavėlavęs, kad
taip vėlai lėktuve atsirado ir kaip atsitiko, kad net
nejutau, kaip jis atėjo ir tiesiai ant mano palto atsisėdo,
bet nebuvo kada. Jis tik kvapą atgavo, o gal tebuvo stab
telėjęs pakeisti mintį, ar tik nulėkti nuo tos ramunės
baltumo tamsiose Petrutės garbanose, nes tuoj vėl tęsė:
— Jau kai grojo maršą, mane vėrė ypatingas kažin
kokio pučiamojo instrumento balsas. Žinojau, kad ne
klarnetas. Klarnetu visiškai neblogai prieš daug metų
grojau, net tada pagarsėjusią klarneto polką švariai išraitydavau.

(Bus daugiau)
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. sausio mėn. 12 d.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAND, OH
ĮDOMIŲ KONCERTŲ
SERIJA

Cleveland State universitete
vyks serija įdomių koncertų.
Pianistas Andrius Kuprevičius
ir smuikininkas Erich Eichhorn
atliks visas Ludwig van Beethoven fortepijono ir smuiko sona
tas.
Koncertai vyks: sekmadienį,
sausio 21 d., 8 vai. vak.; sek
madienį, vasario 4 d., 8 v.v. ir
sekm., vasario 18 d., 8 v.v. Visi
koncertai vyks Music and Communication Building — Drinko
Hali, Euclid Avė. ir East 21 g.
kampas.
NAUJA LIETUVOS VYČIŲ
KUOPOS VALDYBA '

Tame pačiame „Muzikos ba
rų” numeryje išspausdintas
Petro Juodelės eilėraštis —
poema, prisimenant „Mišių už
kenčiančią Lietuvą” autorių
Alfonsą Mikulskį, kurio pelenus
1994.7.1. priglaudė Vilniaus
Rasų kapinės, pavadintą „Po
Tėvynės dangum”. „/Už ken
čiančią Lietuvą dvasios spar
nais pakilai,/ Mišių šventų
žodžiais pasauliui prabilai”/, —
pradedama šešių posmų poe
ma. Toliau skaitome...”/ Čiur
lionio ansamblis sulydė lietuvių
išeivių širdis/ į vieną galingą
plakimą, / Ir įrašė į savo dainas
— užgimusį laisvės troškimą”
/... / ant rankų žmonos-darbų
bendražygės Onos, / Į savo
Tėvynę sugrįžo dainius tautos —
Alfonsas Mikulskis/”...
1995 m. lapkričio 9 d. Lietuvos
nacionalinė M. Mažvydo biblio
teka surengė parodą, pavadintą
„Su Čiurlionio šviesa... skirtą
Onos ir Alfonso Mikulskių kū
rybai”.

REAL-ESTATE

FOR RENT
Išnuomojamas 2 miegamų su
garažu „Townhouse”, Arlington
Heights. Kreiptis:
Tol. 708-590-1829

GREIT
PARDUODA
RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Stovi — V. Staškus, J. Balbatas, klubo valdybos pirm. J. Malskis, S. Butrimas ir J. Kazlauskas.
Nuotr. V. Bacevičiaus

DAYTONA BEACH, FL
SENUOSIUS UŽBAIGIANT,
NAUJUOSIUS METUS
PRADEDANT

a r i t a i i i i o i « .« .• ■ i i m W f

maldą, buvo pradėtos vaišės,
kurių metu buvo dalyvių vienų
kitiems reiškiami nuoširdūs lin
kėjimai, prisimenami praėjusių
metų įvykiai, reiškiamos viltys
Dievo laiminamų Naujųjų me
tų.
Valdybos vicepirmininkė Ani
ceta Mažeikienė padėkojo klubo
narėms: Lionei Stukienei, Onai
Daržinskienei, Algimai Dautar
tienei už skanius pyragus, tik
pati Aniceta kuklinosi, o ji taip
pat prie to prisidėjo.
Smagią šokių muziką parūpi
nęs Algirdas Šilbajoris pakvie
tė linksmintis?, prisiminti
jaunystę ir linksmai suktis
šokių sūkuriuose.
Ačiū klubo valdybai už šią
gražią Naujųjų Metų pietų tra
diciją. Tęskite kasmet. Pro
gramoje būtų malpnu išgirsti ir
humoro, liečiančio ;mūsų telkinio
gyvenimą.

Lietuvos Vyčių 25-ta kuopa
Daytona Beach Lietuvių
išsirinko naują valdybą: Ri
klubo valdyba jau kelinti metai
chard Marks — pirmininkas,
Naujųjų Metų dieną suruošia
vicepirm. Joe Ivoska, sekretorė
pietus kuriame nors restorane.
Jean Marks, iždininkas Jim
Tai tapo gražia daytoniškių lie
SUSIKAUPIMO DIENA
Thompson ir sekretorė Ursula
tuviškosios šeimos tradicija.
Kunsitis.
Naujųjų Metų pietūs 1996 m.
Jau kelinti metai iš eilės sausio 1 d., 1 vai. p.p. vyko
Lietuvos Vyčiai renkasi kiek
vieno mėnesio antrą penkta „Ateities” klubas Clevelande Markos restorane. Oras buvo
dienį Lietuvių namuose ir Advento metu rengia susikau lietingas, tačiau į pietus su
kviečia visus atsilankyti, pimo dienas - rekolekcijas Dievo važiavo arti 70 asmenų.
Motinos parapijos svetainėje.
kuriems įdomi Vyčių veikla.
Pradėdamas programą klubo
1995
m. rekolekcijoms, gruodžio pirmininkas Jonas Daugėla
TG
16 dienai, buvo pakviestas kun. pasveikino dalyvius klubo
Julius
Sasnauskas, pranciško valdybos vardu, pasidžiaugė šio
ONA MIKULSKIENĖ
nas,
šiuo
metu besidarbuojąs telkinio lietuvių solidarumu,
LAIMINGA VILNIUJE
Prisikėlimo lietuvių parapijoje, gražiu sugyvenimų, ben
Ona Mikulskienė — kanklių Toronte. Jaunasis kunigas'iš dravimu. Palinkėjo Naujuose
karalienė, (pagal Vytautą Lietuvos, tik pernai vysk. 1996 metuose laimės, sveikatos
Alantą), jau nuo praėjusių metų Pauliaus Baltakio, OFM, įšven ir kad šie metai būtų geresni už
pavasario gyvena Lietuvoje. Iš tintas kunigu, yra baigęs praėjusiuosius. Pąsidžiaugė,
PRISIMINĖME
pradžių keletą mėnesių Kaune, Kauno kunigų seminariją, prieš kad švenčių metu vyko gražūs
A.A.
STASĮ ŠARAUSKĄ
vėliau persikėlė Vilniun. „Esu tai atidavęs savo „duoklę” šeimose pabendravimai, kad čia
labai laiminga ir gerajam Die kalėjimui ir Sibiro tremčiai, gyvenančius tėvus aplankė jų
1995 m. sausio 11 d., per
vui dėkinga, kad suteikia man dirbęs Lietuvos pogrindyje.
vaikai, jų šeimos. Apžvelgę šio gyvenęs sunkoką ligą, mylimos
Per 60 dalyvių rekolekcijose telkinio gražią praėjusių metų
sveikatos ir turėjau galimybę
žmonos Marytės globotas, šei
sugrįžti ten, kur aš priklausau. atnaujino ir gilinosi į tikėjimo veiklą, prisiminė ir skaudžias
Mano svajonę išpildė gerasis tiesas. Įdomios buvo ir klausimų netektis, netekus trijų klubo mos — sūnų ir dukros lankytas,
šio lietuvių telkinio šeimą
Dievas. Labai gražiai leidžiu mintys gražiai perteiktos klau narių: a.a. Stasio Šaraųsko, a.a.
paliko visur dalyvavęs, niekada
savo gyvenimo saulėlydžio die sytojams.
Irenos Sprindienės irą.a. Algir
Susikaupimo dienoje buvo do Karaičio. Pasyaikino ir savo gimtųjų naęoų — Lietuvos
nas savo gimtinėje...” laiške rašo
nepamiršęs, jos rūpesčiais gy
daugelio laikraščių ir žurnalų keturios konferencijos su dviem svečius iš kitų viętęvių at
venęs, a.a. Stasys, Šarauskas.
foto korespondentui Vladui trumpomis pertraukomis ir pie vykusius. Po šio pirmininko
Švenčių progatgnylimos ma
Bacevičiui (1995.12.10). „Džiau tumis, pasiruošimas Susitaiky žodžio sugiedotas Lietuvos
mytės
aplankytif&tvyko sūnus
giuosi gavusi patogų butą, pir mo sakramentui, Išpažintys (tal himnas.
prel.
dr.
Jurgiu Šarauskas,
mame aukšte. Toje pat gatvėje kino ir kun. Kęstutis Žemaitis),
Tolimesnei programai vadova
Amerikos
vyskupų
konferenci
vo Algirdas Šilbajoris. Juoze
gyvena ir sūnėnas Gintautas šv. Mišios ir Agape.
jos
direktorius
,
Washingtone,
Šv. Mišių metu į bendrą giedo Daugėlienė paskaitė Naujųjų
Graužinis ir brolis su šeima,
jimą įsijungė ir Clevelando Metų progai tinkamų Bernardo dukra Lina su sg?yo gražia šei
kurie padeda man...”
Pagal Oną Mikulskienę, „kul moksleivių ateitininkų Mairo Brazdžionio ir savo kūrybos ma. Artėjančias,ą.a. Stasio Šarausko mirties metines minint,
tūrinis gyvenimas Lietuvoje nio kuopos nariai, su varpelių keletą eilėraščių. Taip pat
gruodžio 27 d. Prjnce of Peace
klesti pilnu tempu: įvairūs akompanimentu atlikę „Tyliąją prisiminė M.K. Čiurlionio 120
bažnyčioje
Ormoųd Beach įvyko
ansambliai, chorai, dramos naktį” ir „Mes girdėjome metų gimimo sukaktį, apžvelg
gedulingos
pamaldos. Šv. Mišias
teatras, opera, parodos ir t.t.... angelus”. Tai buvo ilgai dama jo kūrybos pasiekimus,
už
mylimo
tėvelį) sielą aukojo
Nuobodžiauti man netenka...” nepamirštama preliudija į palikusius lietuvių tautai
sūnus
prel.
dr.
Jurgis. Šv. Mišių
Tokiomis ir panašiomis šventi artėjančią Kristaus gimimo didelius lobius. Visi sudainavo
skaitymus
atliko
Gediminas La
nėmis nuotaikomis dalinosi O. šventę. Maironio kuopai, kuriai M.K. Čiurlionio populiarią
penas.
Choras
„Sietynas
” giedo
Mikulskienė savo sveikinimo priklauso 22 nariai, vadovauja dainą „Ant kalno gluosnys”.
jo
progai
parinktas
giesmes,
va
laiškuose ir šias eilutes ra Audra Degesytė; kuopa, globo
Algirdui Šilbajoriui sukal
dovaujant
muz.
Antanui
Skri

jama dr. Mariaus Laniausko, bėjus įspūdingą savo kūrybos
šančiam.
duliui. Aukas įnešė dukrai
„Muzikos barai” (1995. Nr. DDS, ir Vidos Čyvaitės-Švartės — dukros Linos dukterys.
19-20, ilgame straipsnyje „Susi cienės, yra puikiai susiorga nų iniciatorių. „Ateities" klubui
Prel. dr. Jurgis Šarauskas po
tikimas su Ona Mikulskiene”, nizavusi ir išvysčiusi puikią pirmininkauja Romas Bridžius.
Evangelijos,
. jautriu žodžiu
iliustruotame jos nuotrauka, moksleivių veiklą.
Dail. Algis Muliolis ir šiemet
prisiminė
tėvelį,
kuris labai
Po Mišių visi rekolekcijų daly buvo nupiešęs stilingą kvietimą
skaitytojams apibūdina ją, kaip
mylėjo
visą
šeimą,
rūpinosi jos
„nuėjusią visą 'Čiurlionio’ viai ir moksleiviai buvo pa į šias rekolekcijas. Jam tikrai
ateitimi.
Dėkojo
Daytona
Beach
ansamblio gyvavimo kelią, kviesti vakarienei — Agape, kur dėkinga „Ateities” klubo val
lietuviams
už
gausų
dalyvavi

vieneto, kuris toli nuo tėvynės padėkos žodį tarė Dalia Staniš- dyba..
V.
Rociunas
mą
pamaldose.
Dėkojo
chorui
Lietuvos skelbė ir kanklių mu kienė, viena iš susikaupimo diezikos grožį”. Susitikimas įvyko
praėjusių metų rugsėjo 29 d.
Lietuvos muzikos akademijoje.
Susitikime dalyvavo garbūs
profesoriai ir kanklių muzikos
gerbėjai ir studentai. Klausyto
jai išgirdo apie „Čiurlionio”
ansamblį, per 50 metų surengu
sį 1,240 koncertų”.
Nuolatinė ekspozicija Nacio
nalinėje galerijoje liudija, „kokį
milžinišką ir svarbų darbą at
liko Ona Mikulskienė, surin-kusi ir išsaugojusi visą me
džiagą, eksponatus”. Pati Ona
Mikulskienė savo žodyje tvir
tino, kad ši diena yra džiaugsmo
diena, nes išsipildė „Čiurlionio”
ansamblio svąjonė grįžti į laisvą
Lietuvą”. Čia buvo perskaitytas
. taip pat Onos Mikulskienės žo
dis apie „Čiurlionio” ansamblio
„Aukso knygą” ir apie jos kank
Pernai metų lapkričio 9-10 d. įvykusiame BALFo direktorių suvažiavime St. Petersburg, FL, prie
lių muzikos studiją. Surengta ta
registracijos stalo (iš kairės): Marytė Mąjauskienė, Dana Čipkienė, BALFo pirm. Maria Rudienė,
proga ir graži kanklių muzikos
Juozas šulaitis, Vida Meiluvienė.
ir dainų popietė.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės

„Sietynui”, muz. A. Skriduliui
ir G. Lapėnui už giesmes bažny
čioje, už skaitinius. Pamaldose
dalyvavo arti 80 asmenų. Po
Mišių šeima visus pakvietė į
Stascey’s restoraną užkandžiams, kur palaiminimo maldą
sukalbėjo prel. dr. Jurgis Ša
rauskas. Pagarbiai prisiminėme
a.a. Stasį Šarauską, kuris mūsų
telkinyje yra palikęs daug gra
žių prisiminimų. Amžinoji Švie-’
sa Jam tešviečia.

VAIŠĖS „SIETYNUI”
„Sietyno” choro narys Nar
cizas ir Olga Kreivėnai gruodžio
16 d. savo svetinguose namuose
suruošė vaišes chorui „Siety
nui”. Dalyvavo didžioji dalis
choristų su savo „antromis
pusėmis”, o taip pat gražus
būrelis Olgos ir Narcizo Krei
vėnų artimesnių draugų. Olga
ir Narcizas Kreivėnai šiame
telkinyje palyginant neseniai
įsikūrė, tačiau savo maloniu ir
draugišku būdu įsigijo daug
draugų.
Vaišės — „Sietyno” garbei
prieš šventes. Paprastai kasmet
vienas, kitas choristas pakviečia
„Sietyną” kalėdiniam pabend
ravimui.
Choro valdybos pirmininkė
Juoze Daugėlienė pasveikino
šeimininkus, padėkojo už
svetingumą, pasigėrėjo šios
šeimos veiklumu, ir choro
„Sietyno” bei maestro A.
Skridulio vardu palinkėjo
sėkmės, ir malonių nuotaikų
Kalėdose ir Naujuose metuose.
Gediminas Lapenas, vienas iš
pirmųjų choristų, prisiminė
„Sietyno” pirmuosius veiklos
metus, kai repeticijos vykdavo
Skridulių namuose, kur po kiek
vienos repeticijos Valytė visą
chorą vaišindavo savo gamybos
vynu ir užkandžiais. Visi už sve
tingumą Olgai ir Narcizui Krei
vėnams, Valytei ir Antanui
Skriduliams padėkojo, sudai
nuodami „Valio, valio”.
Svečiuojantis gėrėjomės Olgos
Kreivėnienės įdomiai papuošta,
savo darbo puošmenimis, eglu
te ir sūnaus Vytauto reziden
cijos įdomia iliuminacija.
Jurgis Janušaitis
SEMINARAS KLIERIKAMS

Lapkričio 15 d. Kauno arki
vyskupijos Evangelizacyos cent
ras arkivyskupijos klierikams
surengė seminarą „Dialogas;
pokalbis”, kuriam vadovavo
Evangelizacijos centro referen
tas Arūnas Kučikas. Renginio
tikslas — padėti seminarijos
auklėtiniams išmokti perteikti
savo žinias kitiems. Kunigui
tenka nuolatos susidurti su
žmonėmis, todėl jam būtina mo
kėti bendrauti, sakė A. Kučikas
Informacijos centrui. Kadangi
visi seminaro dalyviai dirba
mokyklose, stengtasi nagrinėti
konkrečias bendravimo situaci
jas bei būdus, pavyzdžiui, frazes,
skatinančias pašnekovą atsiver
ti, ir, priešingai, verčiančias jį
užsisklęsti. Pasak seminaro da
lyvių, tokie renginiai jiems
labai reikalingi, todėl organiza
toriai ateityje ketina surengti
daugiau panašių renginių.

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

RIMAS L. STANKUS

312-779-3313
KLAUDIJU8 PUMPUTIS

Perkant ar parduodant

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• MLS kompiuteriųir

FAX pagalba

• Nuosavybių įkainavimas veltui

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą

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

• Pensininkams nuolaida

FRANK ZAPOLIS
32081/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(312) 581-8654

KMIECIK REALTORS'

7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Arche* Avė.

_________

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

-

-

."V.

DANUTĖ MAYER ‘
284-1900
•

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

,.e

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas
prieinamomis kainomis,
jums patogiu laiku. Draudimas
garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

HELP VVANTED

Ieškau moters namų valymui.
Turi turėti savo susiekimo prie
monę. Susidomėjusios skambin
kite: 708-594-4448.

ŽODYNAI: Dabartlnlės Lietuvių
Kalbos Žodynas, 1993 m., 967 psl.,
50,000 žodžių lizdų, 27x20 cm, kietu abdaru, $25 US (čekiu arba money order).
Turime įvairių dviejų kalbų žodynų,

kitų lietuviškų knygų, muzikos,
žemėlapių. Norint sąrašo, siųskite
adresą Vytui Stoškui, AD 85, Cent
rinis Paštas, 2000 Vilnius, Lletuva/Lithuanla (LT).

IEŠKO DARBO
Moteris Ieško ba tkoklo darbo:
prie vaikų, ligonių, namų ruošoje
ir pan. Gali gyventi kartu. Skam
binti: 312-776-7089.

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
„DRAUGE”
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl............................................
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl.
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo Pas. Liet. Kongre
so įspūdžiai. Leonardas Šimutis. 317 psl.
Kietais virš...........................................................
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
Vailionis. 176 psl........................................
LIETUVOS DIPLOMATIJOS PARAŠTĖJE.
Vaclovas Sidzikauskas. 354 psl...............
SENDŲ GIMINĖS ISTORIJA. Ant. Senda. 368
psl.................................................................
ŽEMAITĖ AMERIKOJE. Disertacija. Dalia Noraikaitė-Kučėnas, Ph.D. 168 psl...............
GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Vladas Vi
jeikis. 288 psl............................
$8.00
VAIKAS — DIEVO DOVANA. Dom. Petrutytė. 317
psl...............................................
$10.00
ŽMOGAUS MEILĖS. Antanas Paškus.158 psl.
KELIONĘ Į NEŽINIĄ. Antrojo Pas. karo ir poka
rio prisiminimai. Br. Juodelis.188 psl. ..
LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. Ant.
Klimas. 82 psl...........................
$3.00
VILEIŠIAI. Trijų brolių darbai tautai. Ant. Kučys.
624 psl.........................................................
MOTERIS SU BALTU CHALATU. Atsiminimai.
Dr. Konst. Šimaitinė. 494 psl..................
MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. 79 psl..................
PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ. Atsiminimai. Juozas
Kaributas. 173 psl......................................
IŠ MANO ATSIMINIMŲ. Petras Klimas. 415 psl.
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944
KAUNE. Ant. Dundzila. 96 psl..................
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.
330 psl............................................. ........

$20.00
$17.00
$8.00
$12.00

$6.00
$10.00

$10.00
$20.00

$6.00

$5.00

$27.00
$20.00
$4.00
$10.00
$12.00

$4.00
$3.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale
tax 8.75% nuo knygos kainos.
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DIRBKIME VIENINGAI

LAIŠKAI

Keturis dešimtmečius akty
viai dalyvauju nuolatos besi
keičiančioje odontologinės pro
fesijos arenoje, nemažai esu
gydęs Lietuvos gyventojams
dantis ir per praeitus 5 metus
daug laiko, energijos bei lėšų
praleidžiu, kartu su kitais ban
dydamas padėti Kauno Medici
nos akademijos Stomatologijos
fakultetui greičiau atgauti dėl
ilgai užsitęsusios „geležinės
uždangos” prarastą laiką.

SANTARVĖS TILTAS

Darbo reikalais buvau nuvy
kęs į Texas A & M Tarptautini
universitetą, su kuriuo esame
pasirašę bendradarbiavimo su
tartį. Pasinaudodamas proga,
aplankiau gimines Fairfielde,
svečiavausi keliose lietuvių
šeimose ir bendruomenėse,
esančiose įvairiuose JAV ir Ka’ nados miestuose. Grįžau tėviš
kėn su labai geru kelionės įspū
džių bagažu. Už tai esu be galo
dėkingas svetingiems išeivijos
lietuviams.
Asmeniniai kontaktai su lie
tuviais paliko labai gerus prisi
minimus, tačiau yra ir nerimą
keliančių reiškinių — įvairaus
pobūdžio nesusipratimai ir nusi
vylimas. Mes augome, gyve
nome ir prisitaikėme prie gyve
ninio sąlygų skirtingose sis
temose. Tačiau tai dar ne
reiškia, kad mes negalime
įveikti ir nors iš dalies susigrą
žinti tai, ką padarė laikas. Iš
patyrimo žinome, kad lemia
mais momentais lietuviai ras
davo jėgų ir energijos vienybei.
Taigi tautos santarvei rei» kalingi tam tikri vienijantys
faktoriai, dominuojantys tam
tikru laikotarpiu. Kurie iš jų
dienotvarkėje šiandien, rytoj?
Norint atsakyti į klausimą, rei-;
kia ne tik laiko, bet ir noro, at
kaklumo, gerai pagalvoti ir
pasidarbuoti. Vardan tautos
ateities, stątykime santarvės
tiltą. Tiltui reikia plytų — mūsų
minčių. Ojų reikia daug ir įvai
rių. Mūsų — taip pat nemažai!
Tad ir siūlykime savo mintis šio
laikraščio puslapiuose. Kai bus
plytos, rasime architektus ir
statybos specialistus. Taigi, kibkime į darbą, mielieji, kol dar
„—visiškai nenusivylėme, patys
savimi!

išstumdamas jį iš apyvartos. KMA ir šiem mokslo metam Te su dėstytojais ir studentais
Dar 1963 m. turėjau progą jį rapinės stomatologijos klinikų išbandė ir dirbo tame pavyzdin
išbandyti. Šiuo metu yra atkurti patalpose įrengė užbaigtą dantų game naujame kabinete. Tad ir
penki modeliai, gaminami trijų gydymo kabinetą pagal šių die toliau vieningai dirbdami, dau
įmonių, ir jų kaina Amerikoje, nų standartus su rentgenu, ste- giau laimėsime Lietuvos labui.
priklausant nuo modelio ir prie relizatorium ir t.t. O DAFL
dų, siekia tarp 7,995 dol. ir Atstovė Janina Tallat-Kelpša,
Leonidas Ragas, DDS
16,900 dol. Amerikoje toks apa DDS, buvo pirmoji, kuri kartu
ratas 2025 metais gali būti pla
čiai naudojamas ne dėl to, kad
į praktiką ateis nauja dantistų
generacija, bet dėl to, kad, jeigu
ir toliau dantų gedimas Ameri
koje mažės, kaip iki šiol, iki
2025 m. gali nebereikėti gydyti
gendančių dantų. Tada gal ir už
Buvusi Šv. Kazimiero Seserų trečioji Motina Generalė
teks nesugedusį dantį, o tik
Mūsų mylima Seselė mirė 1996 m. sausio mėn. 10 d., 11:30
karieso pažeistą danties pa
vai.
ryto, sulaukusi 90 metų.
viršių, apdoroti tomis aliuminio
I
vienuolyną
įstojo U Šv. Kryžiaus parapijos, Mt. Carmel,
oksido dalelėmis, kad toliau
PA.
negestų. Lietuvoje, siaučiant
Vienuolyne įžaduose išgyveno 73 metus.
dantų gedimo problemom, dar
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji
ilgai reiks dantis gydyti-taisyti
giminės: sesuo Jenny Molesevich, vyras Michael ir jų šeima,
ir tiems sudėtingesniems dar
gyv. Mt. Carmel, PA; svainė Mary Lausas su šeima, gyv.
bams toks aparatas yra tik la
Downers Grove, IL; dukterėčia Darlene Lausas, gyv. Oak
šas stiklinėje.
Lawn, IL.

Jaučiu pareigą atkreipti
dėmesį į „Draugo” 1995 m.
gruodžio 12 d. straipsnį „Prog
resas Lietuvos sveikatos apsau
goje” ir pasisakyti dėl keleto
minčių ir teigimų, pavyzdžiui:
...„Prieš porą metų JAV firma
„American Dental Technolo
gies” sukūrė XXI amžiaus dan
tų gydymo sistemą: KCP-2000
... ši įranga yra brangi: 25,000
dol. ... prognozuojama, kad ši
įranga bus plačiai naudojama
Amerikoje tik maždaug 2025
Užsienio lietuviai padeda
metais, kai į praktiką ateis nau Lietuvos žmonėms, įskaitant ir
ja dantistų generacija ... visi dantų gydytojams, įsigyti nau
užsienio lietuviai gali padėti jos technologijos aparatūrą,
Lietuvos dantų gydytojams įsi tačiau turime skaitytis su
gyti naujos technologijos apara sunkiai uždirbtais pinigais,
tūrą, suteikdami paskolas”.
turime bandyti apsieiti su
Partizano Juozo Daumanto-Lukšos žuvimo vieta. Žvakę uždega buvęs politi
nis kalinys-tremtinys Mečislovas Liūtvinas.
Nuotr. J. Žebrausko
Ta išgirtoji aparatūra Vakarų kuklesniais modeliais ir su
odontologiniuose sluoksniuose mažiau priedų. Taip kombinuo
dami, tokį „būsimą šimtmečio”
dos. Pagaliau nėra ir pakan daugelis. Todėl reikia labai nesusilaukia ypatingo dėmesio,
aparatą galėtumėm vartoti
kamai pagrįstų argumentų, kad gerai pagalvoti, ar vyti lauk nes jos naudojimas yra labai
šiandieną,
sutaupydami pusę ar
okupacinę kariuomenę, ar gerai ribotas. Tokia „air-abrasion”
tai daryti būtina”.
daugiau
tų
minėtų 25,000 dol.
(A. Brazauskas, Žodis Lietu su ja sugyventi. Juk tarybinė technologija nėra nauja — ji
Sutinku,
kad
vargingai dirba'
vos komunistams. „Komunis armija gyventi mums netruk buvo išrasta šio šimtmečio
Kauno
Medicinos
akademijos
penktajame dešimtmetyje ir
tas”, 1989, Nr. 9)
do”.
būsimieji
dantų
gydytojai,
bet,
(A. Brazausko kalba susiti S.S. White Co. 1951 metais
„Pagrindinė idėja, kuri ir tu
kad
nėra
„...jokių
greitaeigių
ri sujungti komunistus, visus kime su komjaunimo aktyvis pagamino pirmą to pobūdžio
turbinų; nėra net seilių atsiur„Lietuvės
rytas”, aparatą „Airdent”. Tačiau dar
geros valios žmones — Lietuvos tais,
šeštojo dešimtmečio gale „Bor- bėjų;...” neatitinka tikrovei.
suverenitetas TSRS sudėtyje. 1990.01.25)
Vien tik D AFL organizacijos
„Mes žiūrime į tarybinę ar den” greitaeigis turbinis ant
Teorinis Tarybų valdžios
pastangomis, praeitų metų bė
demontavimas dabartinėmis są miją, kuri dislokuota Lietuvoje, galis greitai pakeitė „Airdent”,
gyje odontologine įranga šešiom
lygomis — didžiausias pavojus. kaip į armiją, kuri yra viena iš
darbo vietom iš prie Čikagos
Komunistai, visi sąmoningi jėgų, spręsiančių ateityje Lietu klausė: „Ko jūs mane taip gar
esančio Loyolos universiteto
žmonės turi kaip galima akty vos, kaip suverenios respublikos binate, kaip kokį dievą? Aš ne
dievas!” Nustebau, bet kartu Odontologijos fakulteto per Lit
Sąjungoje, klausimus.
viau tam priešintis”.
,
huanian Mercy Lift buvo nu
Ateityje Lietuvos respublika prisiminiau Karolio Milkovaičio
(A. Brazausko kalba LKP CK
siųstos
Kauno Medicinos akaAlgimantas Zinkevičius plenume. „Tiesa”, 1989.02.22) pirmiausia turės gerai sugyven straipsnį, spausdintą gruodžio
demijon
ir, Kęstučio Olšausko
Panevėžys
„Partija įsitikinusi, kad ti su kaimynais. Kažin ar tai pa 22 d. „Drauge”, kuriame jis tei
dėka,
odontologinės
bendrovės
sėkmės galima tikėtis, kai vado vyks, jei kelsime balsą prieš singai rašo apie tauriųjų žmo
„Sundora
”
buvo
atnaujinta
ir
gaus vertybių išniekinimą, o jų
BRAZAUSKAS NESIEKĖ
vaujamasi konkrečiu tikslu. tarybinę armiją”.
prijungta.
Taip
pat
buvo
gauta
LIETUVOS
(A. Brazausko kalba SSKP vietoje iškeliant nepilnaverčius
Tokį tikslą mes turime. Tai su
visai nauja pavyzdinė įranga
NEPRIKLAUSOMYBĖS
vereni socialistinė Lietuva. O CK plenume Maskvoje, „Tiesa”, pakaitalus, prisegant jiems
dviem
darbo vietom iš ameri
„didvyrio” ar „herojaus”
kokią Lietuvos ateitį pro 1990.02.10).
kietiškos
A-DEC firmos, kuri,
Perskaitęs š.m. sausio 5 d. jektuoja Sąjūdis?”
Viktoras Bilaišis neužtarnautą etiketę.
Lith.
Mercy
Lift dėka, nuvežta
K. Milkovaičio straipsnyje
vedamąjį, negaliu suprasti, kaip
(A.Brazausko kalba LKP CK
Dovvners Grove, IL
Kaunan,
yra vartojama
palięstą temą ne taip dažnai
iš Brazausko pasisakymų ir plenume. „Tiesa”, 1989.02.22)
studentų.
Padėkos
verti yra
tenka matyti mūsų dienraštyje,
veiksmų, kritišku Lietuvai
„Lietuvos Komunistų partijos
Romas
Bričkus
ir
Vytautas
TIKRIEJI IR DIRBTINI
ir ji yra tuo gaivinanti, kad
metu galima buvo prieiti išva planai suformuluoti mūsų
Jakas,
kad
jų
atstovaujama
DEIMANTAI
iškelia žmogaus ne tik fizines,
dų, pareikštų vedamajame. Pri-, rinkiminėje programoje. Norisi
bet ir dvasines vertybes. Ačiū „Medical Technologies” firma
dedu rinkinį Brazausko pa tik dar kartą pabrėžti, kad pa
Šio krašto žymųjį krepšininką jam ne tik už vertingą straips glaudžiai bendradarbiauja ir su
sisakymų iš to meto, kai Sąjū grindinė idėja ir tikslas —
dis, su Landsbergiu priekyje, realus suverenitetas TSRS Michael Jordan teko matyti nį, bet ir už įdėtą darbą, reda
• 1915 m. sausio 12 d. JAV
televizijoje, kai korespondentas, guojant „Pensininko” žurnalą.
kovojo už Lietuvos nepriklau sudėtyje”.
Kongresas
atmetė pasiūlymą,
Gėlė prie jo švarko atlapo!
somybę. Iš šių pasisakymų
(A. Brazausko kalba LKP CK prikišęs mikrofoną prie pat no
kad
moterims
būtų suteikta tei
Genė Valantinienė
galima daryti tik vieną išvadą: plenume. „Tiesa”, 1989.02.22)”. sies, jį labai gyrė. Bet Jordan
Dovvners Grove, IL sė balsuoti.
Brazauskas niekad nesiekė
„Kuriame socializmą TSRS pyktelėjęs korespondento paLietuvos nepriklausomybės ir, sudėtyje. Jokio kito kelio nėra
tik reikalo verčiamas, kaip ir negali būti. Kraštutiniai
chameleonas keitė savo spalvas. lozungai — išstoti iš Tarybų
Nei Lietuvos komunistų parti Sąjungos, paskelbti nepriklau
ja, nei jos generalinis sekreto somą Lietuvą — mums
rius Brazauskas niekad už nepriimtini”.
Savings and Loan Association
Lietuvos nepriklausomybę
(A. Brazausko kalba „Vilmos”
nekovojo.
įmonėje, „Tiesa”, 1989.03.03)
A. Brazauskas apie Lietuvos
A. Brazauskas apie okupa
nepriklausomybę ir jos ateitį:,,! cinės armijos išvedimą:
savarankiškos Lietuvos valsty
„Mes viską vertiname tik vie
Indėliai iki $100,000.00
bės idėją aš žiūriu neigiamai. Aš nu požiūriu: kad tik lietuviai
Apdrausti Federalinėš valdžios
manau, kad tai nerealu”.
tarnautų Lietuvoje ir — lauk
(A. Brazausko interviu. okupacinę kariuomenę. Atsaky
„Argumentai ir faktai” (rusų kite man į paprastą klausimą,
BRIGHTON PARK
MAROUETTE PARK
kalba). 1989, Nr. 47)
o kas gi gins Lietuvą?”
4040 ARCHER AVENUE
2567 VVEST 69th STREET
„Kai kurie asmenys atkakliai
(A. Brazausko kalba susiti
perša mums Lietuvos Respub kime su komjaunimo aktyvis
(1-312) 254-4470
(1-312) 925-7400
likos atkūrimo idėją. Esame įsi tais,
BRIDGEVIEVV
„Lietuvos
rytas”,
tikinę, jog neįmanoma nu 1990.01.25)
8929 S. HARLEM AVĖ.
traukti penkių dešimtmečių
„Mes esame slenkstis ant di
(708) 598-9400
Tarybų Lietuvos istorinės rai delio kelio. Per jį žengė ir žengs

midlcind fizdcrcil

75 metus aptarnauja lietuvius

šamo
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LENDER

A.fA.
SESUO M. THEOPHILA
ADOMAITIS, SSC

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marųuette Rd., Chicago, penktadienį, sausio 12 d., 10 vai. ryto.
Atsisveikinimas 7 vai. vakaro.
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
koplyčioje sausio 13 d., šeštadienį 9:30 vai. ryto.
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šeštadienį,
sausio 13 d. po Mišių.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielą.
Šv. Kazimiero Seserys ir Adomaičių bei Laučių
šeimos.

Laidotuvių dir. D. A. Petkus / D. M. Petkus, tel.
31X478-2345 arba 800-994-7600.

A.tA.
VITALIUI NORKUI,
buvusiam 1939 m. Lietuvos krepšinio rinktinės
žaidėjui mirus, jo žmoną, dukrą ir brolį nuoširdžiai
užjaučia.
Algirdas Birutis
Vytautas Grybauskas
Jonas Gružauskas
Aleksas Lauraitis

Mirus mylimam Sūnui ir Broliui

A.tA.
ALGIUI SABALIUI,
MOTINAI ir SESERIAI su šeima skausmo valandoje
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Janina Batisienė
Liucija ir Vilius Hoffmanai
Pusseserės ir pusbroliai Lietuvoje —
Regina, Loreta, Vida, Vytas ir Raimundas

Peržengusi Amžinybės slenkstį

MARIJA KERELIENĖ
tesiilsi Šviesoje. Skausmo valandoje nuoširdžiausią
užuojautą reiškiame dukrai RŪTAI ir žentui
VIKTORUI JAUTOKAMS su šeima, sūnų — ALBER
TO ir IRENOS bei ALFONSO ir JOLANDOS šei
moms, visų anūkų šeimoms ir broliui VIKTORUI su
šeima Lietuvoje.
Lietuvos Dukterų draugija

Tesiilsi Viešpaties Ramybėje

A.tA.
MARIJA KERELIENĖ
♦

Liūdesy likusius — dukrą RŪTĄ ir VIKTORĄ
JAUTOKUS, sūnus — ALFONSĄ ir JOLANDĄ, AL
BERTĄ ir IRENĄ su šeimomis nuoširdžiai
užjaučiame.
Adolfas ir Sofija Jelioniai

LIETUVOS AIDAI
DON'T SPEND IT ALL - SAVE SOME AT

MUTUAL

SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v.
1450 AM banga.

Cbarleted ond Svperyned by ibs Uniled Stale, Goveinmenl

^oneo sv rac

Dr. Albina Prunskienė (dešinėje) susitiko su J.E. vyskupu Antanu Vaičiumi
Telšiuose.

22,2 w CERMAX ROAD • CHICAGO, MINCHS 60608

PHONE |312| 847-7747

Adresas: 2624 W. 69 St.
Chicago, IL 60629
Tel. 219-696-2228/TeI. - Fax 219-696-7760

t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Dr. Peter Paul Zansitis,
Amerikos lietuvių rinkinių
kuratorius Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro lietuvių muzie
juje, atstovaus jam specialioje
Field Museum patarėjų tary
boje, kuri šiuo metu sudaroma.
■Jos užduotis bus padėti šiam di
dingam gamtos ir antropologijos
muziejui Čikagoje, ruošiant pla
čios apimties parodą, pavadintą
„Living Together”. Dr. Zansitis
yra Lietuvių vyčių veikėjas ir
šiuo metu vadovauja jų Čikagos
apskričiai.

Danguolė ir Stasys Surantai, Rockford, IL, už kalėdines
atvirutes ir kalendorių „Drau
gą” apdovanojo 100 dol. Tai
tikrai nuoširdūs dienraščio
draugai, suprantą jo reikšmę,
žino jo visokius vargus, padė
dami jam ne vieną kartą dos
niomis aukomis. Esame labai
dėkingi už pagalbą ir džiau
giamės, turėdami juos rėmėjų
tarpe.

Čikagos studentai ateiti
ninkai kviečia visus studentus

dalyvauti artimo meilės dar
belyje, padedant dalinti maistą
vargšams „soup kitchen” — lab
daros valgykloje. Sausio 20 d.,
šeštadieni, 1 vai. p.p., rinksimės
pas Renatą ir Ireną Kvantaites,
4205 W. 67th St., ir kartu va
žiuosime į valgyklą. Po to susi
rinksime pas Dainą Čarauskaitę pabendrauti. Iškilus klau
simams, kreiptis į Marių Polikaitį 708-257-2022. Lauksim!

„Drauge” š.m. sausio 5 d. (3
psl.) buvo išspausdinta Vilka
viškio katedros nuotrauka,
pažymint, kad katedros statybos
darbai labai pamažu šliaužia į
priekį, nes trūksta lėšų juos
užbaigti. Norintiems paaukoti
katedros statybos darbų
paspartinimui, aukas priima
kun. Viktoras Rimšelis, MIC
(„Draugo” arba marijonų vie
nuolyno adresu). Pirmoji atsi
liepė Uršulė Bubelienė iš Oak
Lawn, IL, paskirdama 100 dpi.
auką savo tėvelių — Magdale
nos ir Jono Kregždžių atmi
nimui. Auka bus pasiųsta
Vilkaviškio vyskupui Juozui
Žemaičiui, o kun. Rimšelis
tikisi, kad ir daugiau geradarių
prisidės prie šio svarbaus darbo.
Sophie Vedeika, Centerville,
VA, siųsdama „Draugo” laik
raščio prenumeratos mokestį,
pridėjo 105 dol. auką. Labai
malonu turėti dienraščio
draugų iš tolimesnių vietovių,
nes tai liudija, kad didesni
nuostoliai nesudaro kliūčių. Už
moralinę ir finansinę pagalbą
rėmėjai esame nuoširdžiai dė
kingi.

Pernai lapkričio 5 d. visuo
tinio susirinkimo metu Lemon
to Pasaulio lietuvių centro na
riai išrinko 7 naujus PLC Tary
bos direktorius 1995-1996 me
tams. Gruodžio 10 d., vykusia
me posėdyje direktoriai pasi
skirstė pareigomis taip: pirmi
ninkas — Rimantas Griškelis,
sekretorė — Rūta Sušinskienė,
valdybos prezidentas — Algis
Bakaitis. Komitetų direktoriai
yra šie: Finansinių reikalų
komiteto — Marius Kasniūnas,
Rimvydas Rimkus, Gintautas
Saulis, Jurgis Riškus; Centro
pastatų veikimo ir planavimo
komitetas — pirm. Zenonas Me.reckis; Lėšų telkimo komitetas
— pirm. Algis Lieponis. Taryba
iš viso sudaryta iš 15 asmenų.
Be išvardintųjų direktorių, dar
įeina šie: Dalia Dundzilienė,
Arūnas Draugelis, Kęstutis Ječius, Gediminas Kazėnas (Le
monto LB apylinkės atstovas),
Liudvikas Kirkus (Lemonto LB
apylinkės atstovas) ir Zenonas
Petkus.

Nors jau buvo skelbta anks
čiau, bet galbūt kai kurie mūsų
skaitytojai nepastebėjo, kad
„Draugo” prenumeratos papiginimas, atliktas JAV LB
Kultūros tarybos ir dienraščio
administracijos dėka, jau seniai
pasibaigė. Prenumerata dabar
kainuoja — kaip ir anksčiau,
prieš papiginimą — 95 dol. me
tams JAV. Kitas kainas galima
East Chicago Lietuvių me
sužinoti, paskambinus į admi
džiotojų ir meškeriotojų klubo
nistraciją (Lietuvoje — siun
valdyba šaukia visuotinį narių
čiama „air cargo” — prenu
susirinkimą, kuris įvyks sausio
merata yra tik 100 dol.). Esame
28 d., 12 vai., Šv. Kazimiero
dėkingi visiems, kurie atsiliepė
parapijos patalpose, Gary, In
į papigintas prenūmeratas ir
diana (1390 W. 15th Avė.). Po
užsisakė „Draugą” saū arba
susirinkimo valdyba ruošia
savo artimiesiems. Tikrai mūsų
skanius užkandžius ir atsi
dienraštis praturtėjo bent 100
gaivinimą. Visi nariai kviečiami naujų skaitytojų.
dalyvauti.
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.
Inž. Valdas Adamkus skai

tys paskaitą šį sekmadienį, sau
sio 14 d., 12:30 vaLp.p., Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje
salėje, kur bus prisiminti ir
pagerbti prieš penkerius metus
— 1991 m. sausio 13 — prie
Vilniaus TV bokšto tragiškai
žuvę po okupantų tankais lietu
viai didvyriai. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti ne tik
salėje, bet ir specialiose pamal
dose Pal. Jurgio Matulaičio
bažnyčioje. Mišių pradžia 11
vai. ryte.
Lietuvos vyčių 36 kuopos

Dalia Trakienė uždega prisiminimų žvakę Pasaulio lietuvių centro kūčiose
gruodžio 15 d.

x TRANSPAK praneša:
„Toliausiai išskrendantys iš
Lietuvos paukščiai — tai juodieji
ir baltieji gandrai. Jie pasiekia
net piečiausiąją Afrikos pakran
tę”. Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS

x Ieškoma Adelė Glytienė
arba Kazys Jankauskas, gyv.
Downers Grove, IL. Atsiliep
kite, skambinkite Kurienei,
tel. 815-834-1012.
(sk)

PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
IL, tel. 312-436-7772.

lake, OH, pratęsdamas savo
globojamo našlaičio globą se
kantiems metams atsiuntė
$150. Dėkojame! „Lietuvos

(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime

x Antanas Valaitis, East-

Našlaičių globos” komitetas.
(sk)

jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
x Marytė Dzekonskaitėdą, Albinas Kurkulis, tel. Dumbliauskienė gyv. Lietu
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
voje, Alytaus apskr., Kriaunių
partneriai: Andrius Kurkulis, kaime, ieško savo pusbrolių,
tel. 312-360-5531 ir Paulius
pusseserių Amerikoje. Atsiliep
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą
kite, skambinkite Antanas,
su Oppenheimer & Co., Ine.
Elisabeth Kazlauskas, tel.
Chicagoje. Įš kitur skambinkite
1-517-733-8207, Onaway, Mi
veltui: tel. 1-800-621-2103.
chigan.
(sk)
(sk)

k

t

mėnesinis susirinkimas bus
sausio 15 d., 7:30 vai. vak.,
Nekalto Prasidėjimo parapijos
mokyklos salėje — įėjimas iš
4420 S. Fairfield gatvės. Po susi
rinkimo bus vaišės ir laiko pa
bendrauti. Jeigu pasitaikytų la
bai blogas oras, susirinkimas
būtų atšauktas. Naujoji kuopos
pirmininkė Sofija Žukaitė pra
šo visus narius atvykti ir atsi
vesti savo draugus, naujus
svečius, kurie domisi Lietuvos
vyčių veikla. Daugiau informa
cijų galima gauti, paskambinus
pirmininkei tel. 312-582-3820,
V. Utarai tel. 312-847-0664 ar
ba M. Kinčius - 312-927-4990.
Taip pat primenama, kad yra
pagaminta Lietuvos vyčių cho
ro vaizdajuostė, kurią galima
užsisakyti pas Ann Marie Kassel, tel. 708-960-2019. Vyčių
chorui diriguoja muz. Faustas
Strolia.

VYTAUTO ŠIŠKAUSKO
DAINOS
Vytautas Šiškauskas iš Vil
niaus yra vienas mūsų estrados
dainininkas, žinomas abiejose
Atlanto pusėse. Gal todėl, kad
jis maždaug pusę laiko pralei
džia Vilniuje, o likusią dalį —
Čikagoje, kurion pirmą kartą
atvyko prieš 5 metus.
Reikia pažymėti, kad jis nėra
vienas pirmaujančiu dainininkų
ir gal net ne visi tautiečiai
Lietuvoje yra apie jį girdėję,
tačiau Čikagoje jį jau daug kas
pažįsta, nes jis čia koncertavęs
Jaunimo centro rūmuose, Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte,
Martiniąue pokylių salėje,
„Gintaro” svetainėje ir kitur.
Jis čia kartu su kitu vilniečiu —
Alvydu Blinstrubu anksčiau bu
vo sudaręs ansambli'uką „Melo
diją” ir su juo kartu įrašė ne
vieną muzikos bei dainų kasetę.

uans naujai išrinktos lyyo-iyyt) metams Pasaulio lietuvių centro bemonte tarybos, bedi iš kaires:
Rimas Domanskis, praėjusios PLC tarybos pirm., Dalia Dundzilienė, Rūta Sušinskienė, PLC
tarybos sekretorė, Marius Kasniūnas; stovi: Gintautas Saulis, Algis Lieponis, Arūnas Draugelis,
Rimantas Griškelis, naujasis tarybos pirmininkas, Gediminas Kazėnas, Liudvikas Kirkus, Rim
vydas Rimkus, Zenonas Mereckis. Tarybai dar priklauso Algis Bakaitis, Kęstutis Ječius, Zenonas
Petkus ir Jurgis Riškus.

Lietuvoje paskutiniais metais
jis irgi gerokai padirbėjo, o pernai
pavasarį, prieš atvažiuodamas į
Čikagą, visus pradžiugino
dviem kasetėmis — „Širdis po
UŽBAIGUS 1995 VEIKLOS
delnu” ir „Laiškai ant žied
METUS
lapių”. Jas išleido Vilniaus
plokštelių studija. Kiek teko
Pasibaigus metams, versli
girdėti, jos plačiai buvo gro
ninkai ir turtuoliai skaičiuoja
jamos Vilniaus' radijo pro uždirbtus pinigus ir įvertina
gramose. Šios jo dainos, o taip
savo srities sėkmes bei nepasi
pat ir anksčiau, Vilniuje ir
sekimus. Taip daro ir Pasaulio
Čikagoje įgrotų kąsečių dainos
lietuvių centras, o ypač PLC
taip pat nemaža kartų yra nu
pagalbinio vieneto narės, vado
skambėjusios ir Čikagos bei
vaujant Bronei Nainienei, per
kitų miestų lietuviškų radijo žvelgia savo pereitų metų veik
programų laidosę.
los atliktus darbus. Tie metai
Tačiau šiemet V. Šiškauskas buvo tikrai sėkmingi ruoštais
padarė žymiai daugiau, negu iki renginiais, atliktais darbais.
šiol. Jis, gerokai pasispaudęs ir Tačiau to darbo ir pašvęstų
padirbėjęs, sugebėjo Čikagoje valandų negalima įvertinti pini
išleisti savo pirmąjį kompaktinį gais. Jis atliekamas pasišven
diską, į kurį įrašė savo geriau timo, neskaičiuojant atiduotų
sias dainas iš ankstesnių laisvalaikio valandų skaičiaus.
kasečių.
Čia dirba Visos savanorės (Lie
1995 m. lapkričio mėnesio vi tuvoje savanorio samprata dar
duryje „Gintaro” svetainėje gana svetima), kurios su noru
Čikagos Marąuette Parke, kur ateina į talką. Jų renginiai la
kiekvieną savaitgalį skamba bai gausiai lankomi, pradedant
lietuviškos dainos ir muzika, Motinos dienos minėjimu ir bai
buvo atsisveikinimas su šiuo giant bendromis kūčiomis, o dar
talentingu muziku. Jis po daug kitokių renginių. Vie
Padėkos šventės’vėl grįžo atgal nas naujas ir dar niekada ne
į Vilnių. Šį kartą netuščiomis, bandytas pereitų, metų įvyo veždamasis saVo didelį turtą kis-renginys, tai moters savait
— kompaktinius diskus. Mūsų galis, kuris iš visuomenės susi
tautiečiai Čikagoje irgi galės laukė netikėto dėmesio. Tikime,
įsigyti šį naujausią kūrinį.
kad tai pasidarys kasmetiniu
Ed. Š.
įvykiu.
Norėdama įvertinti savanorių
atiduotų valandų pasišventimą,
x Julia ir Antanas Jano PLC moterų pagalbinio vieneto
niai, Sunny Hills, FL, atsiuntė pirmininkė Bronė Nainienė su
$150 — vieno Lietuvos našlaičio ruošė pas save pietus. Bet tų
metinį paramos mokestį. Dėko savanorių tiek daug ir kaip jas
jame! „Lietuvos Našlaičių glo sutalpinti į vieną vietą? Atrodo,
bos” komitetas.
kad vienintelė išeitis: suruošti
(sk) bent kelerius tokius pietus.
x Anytos a.a, Janinos Žit- Nežinia, iš kur ta jos energija?
Pakalbėta apie nuveiktus dar
kuvienės atminimą pagerb
dama, Halina Žitkuvienė at bus, pasivaišinta. Paklausta
siuntė $300 — dviejų Lietuvos apie ateities planus, Br. Nainašlaičių globos metinį mokes
tį. Reiškiame užuojautą ve
Jaunimo tautinio ansamb
lionės artimiesiems, o aukotojai lio „Grandies” studentų ratelis
dėkojame. „Lietuvos Našlaičių visus kviečia į virtinukų pietus
globos” komitetas, 2711 W. 71 sausio 21 d., sekmadienį, 12 vai.
St., Chicago, IL 60629.
(tuoj po šv. Mišių) Pasaulio

SUTINKAME 1996!

Su geresnio rytojaus Lietuvai
ir mūsų telkiniui viltimi su
tikome Naujuosius metus Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Atsisveikinome su 1995
Palaiminto Jurgio Matulaičio
misijos koplyčioje, dalyvavę šv.
Mišiose ir susirinkome mūsų
salėje sutikti naujuosius.
Naujų metų sutikimo ruošos
komitetas mūsų neapvylė. Jos
pačios papuošė šventiškai ir jau
kiai salę, priėmė svečius. Snai
gės skraidė virš mūsų galvų,
nienė tik nusišypsojo ir pasakė,
kad šiuo metu džiaugiamės
pereitų metų renginiais, tačiau
visos matėme, kad jos galvoje
jau sukasi naujų planų ratukai,
tik bijojo viešnias išgąsdinti,
kad nepabėgtų.
Esu tikra, kad ir šie 1996
metai bus tokie pat darbingi,
kaip ir praėjusieji, o visoms
savanorėms lieka mūsų visų
pagarba ir padėka.
Yfni-nlina KiihilianA

medžių šakos blizgėjo sidabru,
stalai švietė, papuošti balionais
ir žvdkių šviesa. Kapelionas
kun. Algirdas Paliokas, SJ, pa
laimino valgius, valdybos pirm.
Algis Bakaitis pasveikino susi
rinkusius. Stiprinomės Aldonos
Šoliūnienės paruošta užkanda,
karšta vakariene, saldumynais,
o vėliau dar šalta užkanda.
„Žiburio” orkestras kvietė visus
šokiui: šoko visi ir jauni ir ne
taip jauni...
Centro skaitykloje, kaip ir
kiekvienais metais, centro
gyventojai sutinka Naujuosius
metus prie gausaus vaišių stalo,
pačių gyventojų pagaminto (jos
visos yra geros šeimininkės).
Pasivaišinę visi išdainuoja
gražiausias dainas!
Dėkojam komitetui, suruošusiam šią gražią šventę, tik, de
ja, jos visos buvo tiek užimtos,
kad negalėjome visų nuotrau
kos padaryti. Štai jos: p. Bace
vičienė, D. Gylienė, A. Lieponienė, L. Ringienė, K. Razmienė, R. Sušinskienė ir R.
Vaznelienė.
B. Kronienė

;r,

Prisimenant Nauju metų sutikimo puotą Pasaulio lietuvių centre (iš kairės):
Romas ir Rasa Pukščiai, Irena Galinienė.
Nuotr. B. Kronienės

x TRANSPAK praneša:
„Didžiausias Lietuvos paukštis
yra gulbė nebylė. Patinų kūno
masė 15,5 kg, ilgis apie 155
cm”. Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS

PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

Nauju metų sutikimo puotoje Pasaulio lietuvių centre (iš kairės): Kristina
ir dr. Edis Razmai, Alė ir Algis Lieponiai.
.
.
•
r
Nuotr. B. Kronienės

Nauju metų sutikimo puotos Pasaulio lietuvių centre ruošėjos (iš kairės): Rūta
Vaznelienė ir Dana Gylienė.
Nuotr. B. Kronienės

