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V. Juškus neįžvelgia
premjero kaltės

Seimas atstatydino Lietuvos
Banko valdytoją
Vilnius, sausio 23 d. (AGEP)
— Seimas antradienį atleido iš
pareigų Lietuvos Banko valdy
bos pirmininką Kazį Ratkevi
čių. Nutarimo projektą atleisti
K. Ratkevičių Seimui pateikė
prezidentas Algirdas Brazaus
kas.
Už nutarimo projektą balsavo
61, prieš — 4, susilaikė 14 Seimo
narių. Pagal prezidento teikimą
laikinai eiti Lietuvos Banko
valdybos pirmininko pareigas
Seimas pavedė Jonui Niaurai, ligšioliniam Lietuvos Ban
ko valdybos pirmininko pava
duotojui.
Kazys Ratkevičius centrinio
banko valdytoju buvo paskirtas
1993 m. lapkričio mėnesį ir
šiame poste jis dirbo dvejus
metus ir du mėnesius. At
sistatydinimo pareiškimą įteikė
prezidentui sausio 8 dieną,
nutaręs tai padaryti po to, kai
dauguma LDDP frakcijos narių
balsavo už nepasitikėjimą juo.
Už Ratkevičiaus atstatydi
nimą pasisakė valdančiosios
LDDP, Socialdemokratų ir Tė
vynės Sąjungos frakcijos.
Tėvynės Sąjungos frakcija
pasiūlė atsistatydinti
ir
ministrui pirmininkui Adolfui
Šleževičiui, finansų ir biudžeto
komiteto pirmininkui Feliksui
Kolosauskui bei Seimo lai
kinosios ekonominių nusikal
timų tyrimo komisijos pirminin
kui Vytautui Juškui. Frakcijos
narys Andrius Kubilius pareiš
kė, jog dėl bankų krizės žymiai
didesnė atsakomybė gula kaip
tik ant šių pareigūnų pečių.
Be kita ko, jis teigė, kad K.

Ratkevičius netinka šioms pa
reigoms savo charakterio savy
bėmis. Pasak A. Kubiliaus,
frakcija kaltina K. Ratkevičių ir
tuo, jog jis nepasipriešino, kai iš
Lietuvos Banko buvo atimamos
pagrindinės jo funkcijos ir kai
litas buvo susiejamas su JAV
doleriu. Jis kaltinamas ir tuo,
kad jis sutiko būti „paklusniu
LDDP iešmininku".
Socialdemokratu frakcija kaip
didžiausią Lietuvos Banko va
dovo kalte įvardijo tai, jog jis
laiku nesiėmė ryžtingu priemo
nių ū* neatsisakė dirbti pagal
Lito patikimumo įstatymą, ku
ris įteisino valiutų valdybos
modelį.
1994 metų pavasari priimant
Lito patikimumo įstatymą, K.
Ratkevičius pasisakė prieš jį.
Tačiau priėmus įstatymą, nuo
lat kartojo, kad ne laikas kri
tikuoti, reikia jį vykdyti. Social
demokratu frakcijos atstovas Ri
mantas Dagys diskusijose kal
bėjo, jog dėl susidariusios
padėties šalies bankininkystėje
Lietuvos Banko kaltė yra ma
žiausia, tuo tarpu vyriausybė
privalėjo labiau kontroliuoti
bankų savininkus ir labiau pasi
tikėti savo galva, o ne užsienio
ekspertais.
LDDP frakcijos narys Virgili
jus Bulovas kaltino K. Ratke
vičių nevykdžius kai kurių Lie
tuvos Banko įstatymo straips
niu, tačiau teigė, jog pagrin
dines savo funkcijas centrinis
bankas atliko gerai. Bulovo
manymu, dalį kaltės turėtu
prisiimti Seimo finansų ir biu
džeto komitetas.

Vilnius, sausio 24 d. (AGEP)
— Lietuvos kariuomenės kape
lionas Alfonsas Svarinskas
nesutinka su paskleistomis
žiniomis, kad savo noru atsisakė
pareigų kariuomenėje ir ketina
siekti politinės karjeros. Mon
sinjoras A. Svarinskas yra
Krikščionių Demokratų Partijos
valdybos narys. Savo atleidimą
iš pareigų jis linkęs sieti ne su
politine, o sielovados veikla.
Trečiadienį spaudos konferen
cijoje A. Svarinskas sakė jautęs
nuolatinį spaudimą dėl to, kad
rūpinosi kareivių konstitucine
teise naudotis religijos laisve,
ypač po to, kaip pernai Šiluvoje
16 Geležinio Vilko kuopos ka
reivių gavo pirmąją Komuniją,
o du iš jų apsikrikštijo. Po to, kai
rudenį buvo įkurtas naujas pos
tas — kariuomenės- vado pava
duotojas auklėjimo, švietimo ir
kultūros reikalams — A. Svarin
skui buvo pasiūlyta atsistaty
dinti. Pasak monsinjoro, tai
pasiūlė krašto apsaugos minist
ras Linas Linkevičus bei kariuo
menės vadas generolas Jonas
Andriškevičius. A. Svarinskas
sakė, kadjie buvo spaudžiami jo
neįvardintų Seimo narių. A.
Svarinskas atsakė atsistaty
dinti neketinąs ir siūlė atleisti
jį už priklausomybe politinei
partijai, nurodant tai atleidimo
dokumente.
Vėliaujau per jam surengtas
išleistuves, monsijoras sakė pa
žymėjęs, kad negavo jokio at
leidimo dokumento. „Jie man
atsakė, kad susitarė su vysku
pais", sakė A. Svarinsaks
Jis pabrėžė nesijaudinąs dėl
atleidimo ir neketinąs kreiptis

Sauaio 8 <L Seime įvykusiame susitikime su Tėvynės Sąjungosfrakcijaministrą pirmininką Adolfą
Šleževičių (dešinėje) priėmė Kęstutis Skrebys ir Andrius Kubilius (kairėje). Tuo metu jis užtikrino,
jog gelbėjant bankrutuojančius bankus nebankrutuos visa valstybė. Konservatoriams paklausus,
kodėl vyriausybė nevykdo gruodžio 29 d. pravesto įstatymo, kuriuo nurodoma nedelsiant atnau
jinti bankų veiklą, Sleževičius sakė, jog reikia įvertinti padėt) ir atsiklausti traptautūuų institucijų.
Tuo metu jis garantavo, kad iki vasario 1 d. bus parengtas ir pradėtas vykdyti indėlių grąžinimo
planas.
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte"

Seimo komitetas ragina
uždaryti nelegalias
aukštąsias mokyklas

Vilnius, sausio 19 d. (AGEP) cencijų neturinčiomis aukštosio
— Seimo Švietimo, mokslo ir mis mokyklomis.
Švietimo, mokslo ir' kultūros
kultūros komitetas paragino
sustabdyti licencijos neturinčiu komiteto žiniomis, Lenkų uni
aukštųjų mokyklų veiklą. versiteto studentu stipendijoms
Komiteto posėdyje sausio 17 d. pernai iš Vilniaus rajono savi
nuspręsta pasiūlyti Generalinei
prokuratūrai, Švietimo ir moks
lo bei Teisingumo ministerijoms
pradėti procesą, kad nedelsiant
būtų nutraukta licencijos netu
rinčių aukštųjų mokyklų veikla.
Vilnius, sausio 2 3 d. (AGEP)
Reikalaujama, kad veiklą nu — Iniciatyvinei grupei referen
trauktų Rusijos Regioninio At dumui paskelbti nepavyko su
virojo universiteto padalinys — rinkti reikiamo 306,000 rinkėjų
Vilniaus Informacinis Centras, parašų. Tai pirmadienį Vyriau
Vilniaus Visuomeninė Parapsi siosios rinkimų komisijos pirmi
chologijos akademija, Lenkų ninkui pranešė šio referendumo
universitetas Vilniuje, Vadybos iniciatoriai Seimo narys Kazi
ir teisės institutas Kaune, Lie mieras Antanavičius bei Kovo
į teismą. „Tačiau kam reikia tuvos Krikščioniškasis koledžas 11-osios akto signataras Algi
meluoti, kad atsistatydinau", Klaipėdoje, Holistinių mokslu mantas Norvilas. Referendumo
klausė A. Svarinskas. Kol kas į universitetas Vilniuje bei Rusi iniciatoriai komisijai nurodė
jis sakė visiškai nesirūpinęs dėl jos Federacijos Tarpvalstybinio skirtingus surinktu parašų
to, kaip jo atleidimo iniciatoriai universiteto „Rutenija" Konsul skaičius, kartą minėję, jog
suksis iš padėties, ir dirbąs to tacinis punktas Visagine.
pritrūko 30,000 parašų, o kitą
liau. Kapelionas, toms parei
Seimo komitetas taip pat siū —jog surinko jų 208,000. Inicia
goms skiriamas bendru kariuo
lo, kad Vilniaus, Kauno ir Klai tyvinė grupė turėjo surinkti
menės ir bažnyčios vadovu su
pėdos savivaldybės bei Lietuvos 300,000 parašu per du
tarimu ir prezidento tvirtina
Kultūros Institutas nutrauktu mėnesius.
mas, teigė, kad ir vyskupams
patalpų nuomos sutartis su li
Vyriausiosios rinkimų komisibuvo pameluota, informuojant,
kad A. Svarinskas pats atsista
Šleževičiaus maždaug 270,000
Iškelta byla dėl
tydino.
litų indėliui buvo nustatytos
Kai dėl savo politinės kar premjero padidintų
30% palūkanos, t.y. didesnės nei
jeros, A. Svarinskas teigė prieš
įprasta.
palūkanų
15 metu sovietu saugumui juo
kavęs, kad būsiąs Lietuvos pre
Ratkevičius mano,
Vilnius, sausio 24 d. (AGEP)
zidentu. „Tačiau, kai dabar — Generalinė prokuratūra tre
kad uždarytų bankų
matau, kiek norinčių būti pre čiadienį iškėlė baudžiamąją
zidentais, o postas — vienas, at bylą dėl piktnaudžiavimo tar veikla bus atnaujinta
sisakau ju naudai", sakė mon nyba Lietuvos Akciniame Ino
Vilnius, sausio 24 d. (AGEP)
sinjoras.
vaciniame Banke (LATB), ne — Dviejų uždarytųjų bankų —
Jis taip pat sakė, kad Bažny teisėtai priskaičiuojant, išmo Lietuvos Akcinio Inovacinio
čios vadovybės dar nepaskirtas kant ir gaunant padidintas Banko (LAIB) ir Litimpeks
į jokias kitas pareigas, nors jei palūkanas pagal premjero banko — veikla tikrai bus at
bus atleistas iš karo kapeliono Adolfo Šleževičiaus terminuotu naujinta, o kiek tai kainuos,
pareigu, greičiausiai bus paskir indėliu sutartis. Byloje kol kas greičiausiai bus žinoma kitą
tas rezidentu prie Kauno kated nėra kaltinamųjų, bet jie bus savaite, pareiškė Kazys Ratke
ros. „Tai tokios pareigos, kai įvardinti tiriant bylą.
vičius. Kalbėdamas antradienį
būsiu laisvas — važinėsiu po
Tokią bylą prokuratūra galėjo Seime prieš jį atleidžiant iš Lie
Lietuvos parapijas ir skelbsiu iškelti neatsiklaususi Seimo.
tuvos Banko valdytojo pareigų,
Dievo žodį", sakė A. Svarinskas. Norėdama patraukti baudžia
K. Ratkevičius te:gė, jog realu
Jis taip pat neatmetė galimy mojon atsakomybėn premjerą, bankų veiklą bent iš dalies at
bės ateityje kreiptis į teismą dėl, prokuratūra turėtų gauti Seimo naujinti nuo vasario 1 dienos.
kaip jis sakė, „užkabinėjimų" sutikimą. Pernai, sausio 4 d.
Tačiau šis žingsnis, anot Rat
spaudoje. Konkrečiai monsinjo sudarytoje sutartyje su LATB A.
kevičiaus, nesuderintas nei su
ras minėjo tik „Europos" laikra
vyriausybe, nei su Tarptautiniu
štį. „Turiu gerą atmintį ir kai
rinsko atleidimą įvertino kaip Valiutos Fondu bei Pasaulio
bus Lietuvos Respublikos teis puolimą prieš KDP.
Banku, nors tai galėjo būti
mas — tada pasiaiškinsiu", sakė
Žurnalistams taip pat buvo padaryta jau prieš savaite.
A. Svarinskas.
išplatintas 27 Seimo narių
Anot Ratkevičiaus, indėliai iš
Spaudos konferencijoje taip pareiškimas, kuriuo protestuo
komerciniu bankų u* toliau atsipat dalyvavęs Seimo krikščio jama prezidentui, premjerui ir
iminėjami, ir šio proceso mastai
nių demokratu frakcijos seniū kariuomenės vadui dėl A. Sva
paskutinėmis dienomis grės
nas Ignacas Uždavinys A. Sva- rinsko atleidimo iš pareigų.
mingai didėja.

Mons. A. Svarinskas
neatsistatydino iš karo
kapeliono pareigų
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valdybės biudžeto buvo neteisė
tai skirta 10,000 litų. Šis
universitetas jau kelerius metus
nemoka nuomos mokesčio, ne
aiškios ir kitų minėtų įstaigų
nuomos sutartys.
Tuo tarpu, Seimo komiteto
žiniomis, šios įstaigos iš savo
klausytojų renka nuo 1,000 iki
3,000 litų mokesčius, žadėda
mos aukštojo mokslo diplomus,
kurių išduoti neturi teisės.

Referendumo dėl valstybės
tribunolo nebus
jos pirmininkas Zenonas Vaig a u s k a s sakė tų parašų
nematęs ir komisija neketina jų
skaičiuoti. Pasak jo, ketinama
pasirūpinti tik šių parašų
saugumu, kad žmonių nuomonė
nebūtų panaudota kitiems tiks
lams. Lapai su parašais bus
atgabenti į K. Antanavičiaus
kabinetą Seime ir ten užant
spauduoti.
Lapkričio viduryje Vyriausioji
rinkimų komisija įregistravo
politikų, verslininkų ir visuo
menės veikėjų iniciatyvinę re
ferendumo grupe. Referendumu
tikėtasi pakeisti rinkimų sis
temą iš mišrios į vienmandate,
sumažinti Seimo narių skaičių,
tarnautojų ir ministerijų skai
čių, pakeisti mokesčių sistemą
bei įteisinti Valstybės Tribunolą
kovai su organizuotu nusikals
tamumu ir korupcija.
Referendumo nerėmė nė vie
na didžiųjų šalies politinių jėgų.
Z. Vaigauskas taip pat sakė,
kad dabar Vyriausioji rinkimų
komisija nėra įregistravusi jo
kios kitos iniciatyvinės grupės.
Jis neneigė girdėjęs kalbant
apie kitas iniciatyvas, tačiau kol
kas niekas nesikreipė nei pra
šymu įregistruoti grupe, nei
pasitarti.
Praėjusią savaite Tautos Pa
žangos Judėjimo atstovai pa
skelbė ketinantys surengti
referendumą dėl Konstitucijos
47-ojo straipsnio, kuris dabar
draudžia užsieniečiams įsigyti
žemę, pakeitimo. Jie žadėjo jau
pavasarį pradėti rinkti parašus.

Atitaisymai
Straipsnyje apie Lietuvoje
steigiamą nepriklausomos Lietu
vos vyriausybių muziejų „Drau
go" sausio 24 d. numery, klai
dingai buvo parašytas ministro
pirmininko Augustino Voldemaro
vardas. Kalendoriuje turėjo bū
ti 1993 m. kun. Prano Garšvos
mirties metai.

Vilnius, sausio 24 d. (AGEP)
— Seimo Ekonominių nusikal
timų tyrimo komisijos pirminin
kas Vytautas Juškus sako ne
įžvelgiąs premjero kaltės, prieš
laiką atsiimant indėlį iš Lie
tuvos Akcinio Inovacinio Ban
ko, ir už tai atsakingu laiko
premjero padėjėją.
V. Juškus premjero Adolfo
Šleževičiaus indėliu domėjosi
LDDP frakcijos valdybos pave
dimu. Trečiadienį susitikęs su
žurnalistais, V. Juškus sakė pa
teikiąs tik informaciją, o išvadų
nedarąs, tačiau buvo akivaizdu,
kad jis linkęs kaltinti premjero
padėjėją Juozą Palionį, kuris
buvo įgaliotas tvarkyti savo
viršininko finansinius reikalus.
Pasak V. Juškaus, gruodžio 8
d., kai baigėsi ankstesnioji
sutartis, Šleževičius buvo įga
liojęs Palionį paimti dalį indėlio,
o likusiai indėlio daliai pratęsti,
sudarant naują sutartį. Tačiau
vėliau pats J. Palionis, kaip jis
pažymi savo aiškinamajame
rašte, nutraukė naująją sutartį
ir paėmė A. Šleževičiaus pini
gus.
V. Juškus sako, kad gruodžio
8 d. J. Palionis mėgino paimti
120,000 litų iš premjero indėlio,
tuo metu siekusio per 220,000,
ir sudarė naują sutartį likusiai
sumai. Tačiau tą dieną bankas
neturėjo pinigų. Pasak Palionio
paaiškinimų, jau be A. Šleževi
čiaus įgaliojimo jis nutraukė
visą sutartį ir paėmė visus
pinigus, kuriuos perdavė prem
jerui gruodžio 20 dieną.
Kalbėdamas apie vidaus
r e i k a l ų ministro Romasio
Vaitekūno 2,200 dolerių indėlį,
Vytautas Juškus pastebėjo, kad
sutartį pasirašęs tuometinis
LAIB tarybos pirmininkas Eu
genijus Verbavičius viršijo
įgaliojimus, nustatydamas 32%
palūkanas, nes pagal LAIB
indėlių priėmimo taisykles jis
galėjo nustatyti tik 25% pa
lūkanas.
Juškus mano, kad siekis iš
kelti baudžiamąją bylą prem
jerui nepavyks. Jis Seimo nario
konservatoriaus Vidmanto Žie
melio komentarus, padarytus

sausio 22 d., gavus Generalines
prokuratūros atsakymą Į pa
klausimą, laiko spaudimu pro
kuratūrai. Žiemelis, remdama
sis Generalinės prokuratūros
tarpiniu atsakymu, teigė, kad
vyriausybės vadovo atžvilgiu
nusikalstama veikla jau nu
statyta ir kad jis neteisėtai gavo
mažiausiai 20,000 litų, nes jam
buvo mokamos didesnės, nei ga
lima palūkanos.
Vienintelį premjero sutarties
su LAIB neatitikimą banko tai
syklėms V. Juškus įžvelgia per
nai sausio 4 d. sudarytoje sutar
tyje, padarytą prie E. Verbavičiaus, kuri buvo nutraukta
kovo 31 d., nors turėjo galioti
pusę metų. Juškus pripažįsta,
kad už Šleževičiaus indėlį
Verbavičius tegalėjo nustatyti
25%, o davė 30%. Pasak Juš
kaus, dėl Verbavičiaus kaltės
premjerui neteisėtai buvo pri
skaičiuoti 236 litai.
Nors premjeras kovo 31d. per
savo įgaliotinį Juozą Palionį
sutartį nutraukė, paimdamas
72,500 litų, LAIB valdybos pir
mininko Artūro Balkevičiaus
sprendimu buvo leista „išmokė
ti nurodytąją sumą ir pratęsti
sutartį tomis pačiomis sąlygo
mis".
„Vadinasi — 30 proc. metinių
palūkanų", konstatavo V. Juš
kus, teigdamas, kad banko val
dytojas turėjo teisę nustatyti
tokias palūkanas.
Tą pačią dieną buvo sudaryta
sutartis, kurią pasirašė prem
jeras A. Šleževičius ir banko
valdybos pirmininkas A. Balke
vičius, dėl 219,000 litų indėlio
su 24% metinėmis palūkano
mis. „Prie šios sutarties mes
prikibti negalim", konstatavo
Juškus. Jis taip pat pabrėžė,
kad nors sutartis buvo nutrauk
ta anksčiau laiko, beveik 18,000
litų palūkanos buvo priskaičiuo
tos teisėtai, remiantis A. Balke
vičiaus sprendimu.
Ši sutartis galiojo iki gruodžio
8 d., o po to, kaip teigė Juškus,
ją nutraukė, paėmė lėšas ir visą
premjero sąskaitą uždarė jo pa
vaduotojas J. Palionis, nors ir
neturėdamas tam įgaliojimų.

K. Antanavičius siūlo paleisti
Seimą
Vilnius, sausio 24 d. (AGEP)
— Seimo narys Kazimieras An
tanavičius mano, kad dėl susi
dariusios šalyje padėties neįma
noma nei išgyventi, nei užsiimti
verslu. Pasak jo.nauja valdžia
turės atšaukti du trečdalius šio
Seimo priimtų įstatymų ir pir
miausia — sumažinti mokes
čius, atleisti nuo mokesčių in
vesticijas, atsisakyti įvairių
licencijų.
Seimo narip nuomone, veikti
būtina ryžtingai ir, pasak jo,
geriausia išeitis būtu. jeigu
š a l i e s prezidentas ryžtųsi
paleisti Seimą, o nauji parla
mento rinkimai vyktų, kaip ir
numatyta pagal Konstituciją —
spalio mėnesį.
Jis taip pat išplatino nepa
vykusio referendumo iniciatorių
kreipimąsi į Lietuvos žmones.
kuriame pažymima, kad surink
ti daugiau nei 200.000 parašų
rodo, kad žmonės neabejingi ir
didelė jų dalis supranta būti
nybę veikti. Pasak kreipimosi,
iniciatoriai rinko parašus,
neturėdami pakankamai lėšų
informacijai paskleisti, todėl
mano, kad toks parašų skaičius
yra „nuostabus rezultatas"
Kaip skelbta, pirmadienį

iniciatyvinė grupė pranešė
Vyriausiajai rinkimų komisijai,
kad nepavyko surinkti būtinų
300,00 parašų surengti referen
dumą, kuriuo tikėtasi pakeisti
rinkimų sistemą iš mišrios į
vienmandatę, sumažinti Seimo
narių, tarnautojų ir ministerijų
skaičių, pakeisti mokesčių sis
temą bei įteisinti Valstybės
Tribunolą kovai su organizuotu
nusikalstamumu ir korupcija.
K. Antanavičius, vienas refe
rendumo iniciatorių, trečiadienį
spaudos konferencijoje paneigė
pranešimus apie iniciatyvinės
grupes ketinimus įkurti naują
politinę partija Jis sake. kad tai
net nebuvo svarstyta iniciaty
vinėje grupėje, bet neatmetė
galimybės, kad to gali siekti at
skiri grupes nariai.
KALENDORIUS
Sausio 26 d.: Šv. Timotiejus
ir Titas, apaštalo Pauliaus mo
kiniai; Paule. Rimantas. Sin^ra.
Sausio 27 d.: Šv. Angele Merici 11474-1540i. pal. Jurgis Ma
tulaitis (18711927); Angelė.
Jonas, Ilona, Auksuolis. Vejūne.
1927 m. mirė pal. ark. Jurgis
Matulaitis.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. sausio mėn. 26 d.

1. Stefanija Statkuvienė, nese
niai dalyvavusi maratono varžy
bose Prancūzijoje ir Vokietijoje,
ir pasiekusi tarptautinio masto
laiką — 2 vai.28 min.
2. Romas Sausa i t is, neseniai
bėgęs Hanse maratoną. Jo ge
riausias laikas taip pat aukšto
lygio - 2 val.14.30.
3. Rimantas Jakelaitis, laimė
jęs Vilniaus maratoną.
4. Augustinas Emilis, nešės V
PLS žaidynių ugnį, aplink Lie
tuvą.
5. Dainius Kepenis.

/PORTO/CnWžviUGB

Redaktorė Irena Regienė

ŠALFASS-GOS 1995 M.
METINĖS SPORTINĖS
VEIKLOS SANTRAUKA
Ši santrauka apima ŠALFASS-gos sportinę veiklą 1995
kalendoriniais metais, {vykiai
pateikiami chronologine tvarka
Paminėta tik metinės ŠALFASS-gos pirmenybės bei kiti
stambesni įvykiai. Apygardinės, tarpklubinės ir kitokios
mažesnės apimties varžybos į
šią santrauką neįtrauktos.
Penktųjų PLSŽ-nių Kalnų
(Alpinistinės) slidinėjimo
varžybos vyko 1995 m. vasario
23 ir 24 d. Blue Mountain Ski
Resort, Collingwood, Ont.,
Kanadoje. V PLSŽ-nių Organi
zacinio komiteto pavedimu
varžybos vykdė ŠALFASS-ga.
Technišką pravedimą sklan
džiai atliko ŠALFASS-gos Sli
dinėjimo komitetas, vadovau
jamas Rimo Kuliavo. Apie 60
geriausių lietuvių slidinėtojų iš
Lietuvos, Kanados, JAV ir
Australijos varžėsi slalomo ir di
džiojo slalomo rungtyse, 5-se
vyrų ir 4-se moterų klasėse
pagal amžių. Šalia to, absoliu
tūs vyrų ir moterų laimėtojai
buvo išvesti,nepaisant varžovų
amžiaus. Vyrų tarpe išsiskyrė
iškilus slidinėtojas Linas Vait
kus iš JAV. Jam įkandin sekė
Lietuvos čempionas Romas
Stankevičius ir jaunasis Matas
Freimanas iš Kanados. Moterų
pusėje dominavo Lietuvos
slidinėtojos su Lietuvos čem
pione Dijana Jonkute priekyje.

68:60. Del 3-ėios vietos, Čikagos
ASK ..Lituanica" nugalėjo Det
roito ..Kovą I" 56:48. Pridedama
pasekmės.
1995 m. Š. A. Lietuvių Rak e t b o l o p i r m e n y b ė s vyko
1995 m. balandžio 22 d., Clevelande. Rengė Clevelando LSK
„Žaibo" kėgliavimo sekcija,
vadovaujama Algio Nagevi
čiaus. Turnyras neparodė di
desnio susidomėjimo ir dalyvavo
tik 10 žaidėjų: 6 Clevelando
„Žaibo". 3 Baltimorės „LAK" ir
1 nepriklausomos — pulk. Kęs
tutis Gedmintas iš South Carolina. Vyrų vienetą laimėjo Vin
cas Dūlys (Balt. „LAK") finale
nugalėjęs Kęstutį Gedmintą
(nepr. t. Dvejeto laimėtojais tapo
Valdas Žiedonis („Žaibas") ir
Vytas Dūlys (Balt. „LAK").

1995 m. Š. A. Lietuvių Kal
nų slidinėjimo pirmenybės
vyko 1995 m. vasario 25 d.
Loretto Ski Resort, Loretto,
Ont., Kanadoje. Varžybas pra
vedė Toronto LSK „Jungtis",
vadovaujant Rimui Kuliavui.
Buvo varžomasi slalome ir di
džiajame slalome, 7-se vyrų/berniūkų ir 5-se moterų/mergaičių
amžiaus klasėse, papildomai iš
vedant absoliučius vyrų ir mo
terų laimėtojus, nepaisant
varžovų amžiaus. Ir čia Linas
Vaitkus nesunkiai laimėjo abu
čempionatus. Neblogai pasirodė
ir Linas Stripinis iš Kanados.
Dalyvavo arti 50 slidinėtojų, at
stovaujančių Toronto „Vyčiui",
„Aušrai" ir Jungčiai" bei Clevelando „Žaibui" ir Detroito
„Kovui".
1995 m. Š. A. Lietuvių Kėgliavimo pirmenybės ir 10-sis
Clevelando LSK „Žaibo" tradi
cinis „Draugystės" turnyras
vyko 1995 m. kovo 11 d. Wicliffe, Ohio. Rengė Clevelando LSK
„Žaibo" kėgliavimo sekcija.

Bėgikes Marytė Espozito (lietuvaitė) ir Wendy Tromcone — marškinėlių
kūrėja, modeliuoja Bostono maratonui sukurtus marškinėlius.

1995 m. Š. A. Lietuvių Jau
nučių krepšinio pirmenybės
vyko 1995 m. balandžio 29-30 d.,
Hamiltone. Ont. Varžybas visa
pusiškai sėkmingai pravedė
Hamiltono LSK „Kovas",
pirmininkaujamas Arvydo Šeš
toko. Organizacinio komiteto
pirmininku buvo Marijus Gudinskas. Dalyvavo rekordinis
komandų skaičius — net 33,
penkiose klasėse.
Jaunių B (1979 m. gimimo ir
jaunesni) dalyvavo 7 komandos.
Laimėtojais tapo Clevelando
„Žaibas", finale įveikęs Ha
miltono „Kovą" 58:47. Dėl
3-čios vietos Chicagos ASK „Li
tuanica" nugalėjo Toronto
..Aušrą I" 71:55.
Jaunučių C (1981 m. gim. ir
jaun.i klasėje varžėsi 8 koman
dos. Čempionatą laimėjo To
ronto „Aušra I", finale nuga
lėjusi Hamiltono „Kovą" 74:58.
Trečioje vietoje liko Clevelando
„Žaibas", laimėjęs prieš Lon
dono ..Taurą" 81:24.
Jaunučių D (1983 m. gim. ir
jaunJ klasėje dalyvavo 8 ko
mandos. Nugalėjo Toronto
..Vytis", finale nugalėjęs To
ronto „Aušrą I" 47:19. Dėl 3-čios
vietos — Clevelando „Žaibas"
įveikė Hamiltono „Kovą" 28:21.
Jaunučių E (1985 m. gim. ir
jaun. I klasėje žaidė 4 komandos.
Laimėjo H. „Kovas" finale prieš
Cl. ..Žaibą" 26:22. Dėl 3-čios vie
tos T. „Vytis" įveikęs D. „Ko
vą" 39:13.
Mergaičių C (1981 m. gim. ir
jauni klasė buvo naujenybė,
pirmą kartą įtraukta į žaidynių

DALYVAUSIME BOSTONO
MARATONE, O GAL IR
ATLANTOJE
Jau esame rašė apie mūsų tris
maratono entuziastus — Rimą
Gedeiką, Petrą Vainių ir Re
migijų Sužiedėlį. Visi jie
vyresnio amžiaus rimti profe
sionalai, dalyvavę įvairiose
maratono varžybose.
Š.m. balandžio pradžioje jie
dalyvaus Bostono maratone. Šis
maratonas švęs savo 100 metų
sukaktį ir jame dalyvaus 25,000
bėgikų ir viso pasaulio. Minimi
mūsų entuziastai nutarė ne tik
patys šiame maratone dalyvau
ti, bet parodyti pasauliui, kad
Lietuva turi gerų sportininkų ir
dalyvaus Atlantos olimpiadoje.
Tam tikslui pasikvietė 5 bėgi
kus iš Lietuvos ir turi jau gerą
būrį vietinių lietuvių. Jiems jau
pagaminti gražūs marškinėliai
su užrašu „LIETUVA", bėgiko
figūra ir Atlantos olimpiniu
ženklu, viskas trispalvės spal
vose. Papuošimas sukurtas lie
tuvių draugės, tai pat ilgų nuo
tolių bėgikės, Wendy Tromcone.
Tų marškinėlių jau daugiau ne
gu 300 parduota, užsakyta dar
500. Jų kaina - 15 dol. No
rintieji įsigyti prašomi kreiptis j
Rimą Gedeiką, 78 Mark Twain
Dr., Hamilton Sq„ NJ 08690
Šiuo būdu iš sponsorių ir aukų
surinktos lėšos už marškinėlius
p.ogramą. Dalyvavo 3 koman
dos. Laimėjo T. „Vytis" finale
įveikęs H. „Kovą" 34:30. T.
„Aušra" liko 3-je vietoje.
Savotiška pramoga buvo jau
nučių „Molekulių" klasė, vyk
dyta eksperimentiniu tikslu.
Tai „pipirai" gimę 1987 m. ir
jaunesni. Dalyvavo D. „Kovo",
T. „Vyčio" ir H. „Kovo" koman
dos. Pranašiausi pasirodė hamiltoniečiai laimėdami „čem
pionatą".

vadovaujama Algio Nagevi
čiaus. Tai buvo 2 atskiri turny
rai, vykdyti vienas po kito.
Abiejuose turnyruose buvo vyk
domos komandinės varžybos, iš
kurių buvo išvesti ir indi
vidualiniai laimėtojai. Šios
gerai pavykusios varžybos su
traukė 70 kėgliuotojų iš Toron
to, Hamiltono, Čikagos, Detroi
to ir Clevelando.
1995 m. Vyrų senjorų (virš
34 m.) krepšinio pirmenybes
surengė Detroito LSK „Kovas",
1995 m. balandžio 1 ir 2 d.,
Southfield, Mich. Turnyro vado
vas — Vytautas Polteraitis.
Dalyvavo 5 komandos. Žai
džiant modifikuota 2-jų minusų
sistema, nugalėtojais tapo
Hamiltono LSK „Kovas", fina
Australijos lietuvių 45 je sporto šventėje - Sydnėjaus jaunučiai su ALFAS
le įveikęs Toronto „Aušrą" pirmininku A. Laukaičiu.

bus įteiktos Lietuvos Olimpiniam komitetui, kad prisidėti
prie išlaidų keliems bėgikams
Bostone ar Atlantoje.
Minimi penki bėgikai iš Lietuvos yra:

Rimas Gedeika ir Petras Vai
nius neseniai lankėsi Bostone ir
buvo priimti maratono direkto
rių, kurie patvirtino visų lie
tuvių registraciją, pasidžiaugė
tokiu gausiu ir gerai organi
zuotu nedidelės tautinės grupės
dalyvavimu. Taip pat pastebėjo,
kad S. Statkuvienė ir R. Sausaitis yra elito bėgikai: Stat
kuvienės laikas jai gali už
tikrinti vieta tarp pirmųjų de
šimtuko su pinigine premija, o
Sausaičio laikas yra geresnis
negu pernykščio laimėtojo 40 m.
amžiaus grupėje. Jei tai jam pa
vyktų, jis gautų 12,000 dol., o
kitą dieną visi laimėtojai būtų
priimti prez. Clintono Baltuose
rūmuose ir turėtų malonumą
bėgti su prezidentu jo rytinėje
mankštoje.
Aišku, tai dar tik svajonės.
Tačiau kiekvienu atveju Rimas
Gedeika ir Co. tikisi gerai pasirodyti Bostone, kas sugundytų
Lietuvos Olimpinį komitetą pa
imti bent porą maratono bėgikų
Atlanton.
V.G.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽIEMOS
SPORTO ŽAIDYNĖS AUSTRIJOJE
1997 METAIS
45-sios Australijos Lietuvių
sporto šventės metu, praėjusių
metų pabaigoje, Geelonge, Aus
tralijos lietuvių sporto klubų
atstovų suvažiavime buvo nu
tarta priimti pasiūlymą iš
Lietuvos ir, kartu su ateinančiom šeštosiomis Pasaulio Lie
tuvių sporto žaidynėmis, kurios
kartu su II Lietuvos Tautine
olimpiada, Dainų ir šokių šven
te vyks 1998 metais Lietuvoje,
45-sios Š. A. Lietuvių Me
tinės sporto žaidynes vyko
1995 m. gegužes 19,20 ir 21 d.,
Clevelande, Ohio. Vykdė Cleve
lando LSK „Žaibas", pirmi
ninkas — Vidas Tatarūnas.
Žaidynių programoje —1995 m.
ŠALFASS-gos pirmenybės šių
šakų: a) Krepšinio — vyrų A,
vyrų B ir jaunių A (1976 m. gi
mimo ir jaunesnių); b) Tinklinio
— vyrų ir moterų; c) Sachir-atų
ir d) Kovinių šautuvų šaudymo.
Vyrų A krepšinyje dalyvavo
7 komandos. Čikagos ASK „Li
tuanica" nesunkiai laimėjo čem
pionatą finale nugalėdami ne
tikėtai ten iškopusi Hamiltono
„Kovą" 88:61. Dėl 3-čios vietos
New Yorko „LAK" įveikė Cle
velando „Žaibą" 130:114, o dėl
5-tos vietos Toronto „Aušra
„pralindo" pro Detroito „Kovą"
107-102.
Vyrų B klasėje žaidė 9 ko
mandos. Laimėtojais išėjo New
Yorko „LAK" finale įveikęs
Detroito „Kovą" 64:63. Trečio
je vietoje liko Clevelando „Žai
bas" nugalėjęs Čikagos „Litu
anica" 60:49. Dėl 5-tos vietos
Čikagos „Neris" laimėjo prieš
Toronto „Aušrą" 77:74.
Jaunių A (1976 m. gimimo ir
jaunesnių) klasėje varžėsi 6 ko
mandos. Čempionatą laimėjo
Čikagos ASK „Lituanica",
finale nugalėjusi Detroito „Ko
vą" 50:38. Dėl 3-Čios vietos, To
ronto „Aušra" įveikė Cleve
lando „Žaibą" 68:65, o dėl 5-tos
— Hamiltono „Kovas" laimėjo
prieš Kalifornijos „Bangą"
52:50.
Moterų klasėje krepšinio var
žybos neįvyko dėl dalyvių
stokos.
(Bus daugiau)

o Žiemos šventė Dus pravesta
1997 metais Australijoje. Ja
surengti pavesta Sydnėjaus
sporto klubui „Kovas", pa
dedant sostinės Canberos
„Vilkui".
Sausio 14-tą Sydnėjaus Lietu
vių klube sušauktame žie
mos sporto mėgėjų pasitarime
buvo išrinktas busimųjų Žiemos
žaidynių Organizacinis komite
tas, kuris pasiskirstė pareigo
mis: V. Binkis — pirmininkas,
dr. A. Wallis — sekretorė, D.
Kraucevičius — iždininkas, B.
Aleknaitė — apgyvendinimo ir
aprūpinimo vadovė, J. Liutkas
ir dr. V. Bagdonas — transpor
to ir kitų reikalų vadovai, A.
Laukaitis — spaudos atstovas.
M. Mauragis iš Canberos tvar
kys visus technikinius reikalus,
paruošiant varžybas kalnuose.
Šią žiemos švente numatoma
pravesti rugpjūčio mėn., bet
data gali būti ir pakeista.
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MARČIULIONIO MOKYKLOS KREPŠININKAI
LAUKIAMI AUSTRALIJOJE
Vasario 26 dieną į Sydnėjų iš kus, vadovė Z. Marčiulionytė,
Lietuvos atskrenda Š. Marčiu administratorė A. Nausėdienė
lionio mokyklos (jauniai iki 18 ir 6 krepšininkų rėmėjai.
Australijos krepšinio federaci
m.) krepšininkai. Ši jaunių
komanda yra laimėjusi Lietuvos jos prezidentas Mr. R. Butler
ir kitų Europos valstybių pirme praėjusių metų pabaigoje lankė
nybes. Australijoje jauniai bus si Lietuvoje ir buvo svečias Š.
iki 18-tos dienos. Savo rungty Marčiulionio Krepšinio mokyk
nes jie pradės Sydnėjuje ir čia los ir Lietuvos Krepšinio fede
bus 6 dienas, vėliau 3 dienas racijos. Jis pakvietė Lietuvos
svečiuosis sostinės Canberos vyrų krepšinio rinktinę, prieš
valstybiniame Sporto institute, jiems skrendant į olimpiadą.
po to 5 dienas Melbourne, 1 die Atlantoje, apsilankyti Australi
ną Geelonge, 5-kias dienas Ade joje ir sužaisti eilę rungtynių su
laidėje ir, prieš išvykdami į Australijos olimpine rinktine.
namus, dar 3 dienas Sydnėjuje. Principiniai buvo sutikta ir ke
Visais rungtynių reikalais čia lionė priklausys nuo to, ar Ame
rūpinasi Australijos Krepšinio rikoje žaidžiantieji Š. Marčiulio
Federacija, kai apgyvendinimu nis ir A. Sabonis tuo laiku galės
ir visu kitu aprūpinimu rūpinsis būti su Lietuvos rinktine. Jei
tų miestų, kur jie viešės, sporto kelionė įvyktų, tai lietuviai dar
klubai. Visą krepšininkų kelio žaistų ir Filipinuose. Šio vizito
nę tvarko Lietuvos Garbės kon čia laukia australai, bet dar
sulas Sydnėjuje V. Šritefis ir A. labiau vietos lietuviai. Tikėki
Laukaitis. I Australiją atskren mės, kad šis planas pavyks.
da 11 žaidėjų, treneris d , Vait
A n t a n a s Laukaitis
9
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DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGtlUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

Organizacinis komitetas nori
šią pasaulinę lietuvių žiemos
sporto švente Australijoje pada
ryti labai gražia ir iškilminga.
Numatoma turėti svečių iš
Amerikos, Kanados, Lietuvos ir
Europos, o gal dar ir iš kitur. I
šį paruošiamąjį darbą ir pačią
būsimą švente norima įtraukti
ir visą mūsų bendruomenę, nes
norima, kad atvykę svečiai pa
matytų ne tik mūsų kalnus iš
Sydnėjaus ir Canberos pusės,
bet aplankytų Melboūrną ir jų
pusėje paslidinėtų ir pasigro
žėtų gražesnėmis Australijos
vietovėmis.

Tel. kabineto Ir buto: (70*)*S2-41S«

Gavus pasiūlymą iš Lietuvos,
norima suregistruoti visus pa
saulyje esančius lietuvius
(buvusius ir dabartinius) sli
dininkus ir šie pasaulio lie
tuvių slidininkų sąrašai bus
Lietuvoje. Tokia registracija'
Australijoje jau paskelbta.
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H metų 3 mėn.
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JAV
996.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) 9110.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
966.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) 960.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
9100.00
Tik šeštadienio laida
966.00
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LIETUVOS
KARIUOMENĖS
RŪPESČIAI

Danutė

Sušukime — gana!

HENRIKAS K U D R E I K I S
Kai kurie Amerikos kariniai
žurnalai, ypač š.m. sausio mėn.
„Air Force", paskyrė po keletą
straipsniu apie rytinių (buv.
komunistiniu) valstybių priėmi
mą į NATO. Beveik kiekvienas
tvirtina, kad prieš Vakarų vals
tybes nusistatė rusų nacionalis
tai, net ir dauguma provakarietiškų-reformuotojų, nei girdėti
nenori apie NATO plėtimąsi į
rytus. Tai įvyko, kai Vakarų
valstybės pasiūlė kandidatūrą
rytinės bei centrinės Europos
valstybėms 1994 metais.
Nei viename tų straipsnių ne
paminėtas rusų laikraščiuose
Žirinovskio ir kitų fanatikų gra
sinimas Baltijos valstybėms,
kad, į NATO įstojimo atveju,
Rusija į Baltijos valstybes įves
tų savo karinius dalinius. Sena
to karinio skyriaus pirmininkas
Sam Nunn kariniame semina
re Norfolk mieste, Virginia
įspėjo, kad NATO plėtimąsi į
rytus Kremlius laiko Amerikos
stūmimusi į rusų gyvybinę
erdvę, o tai gali nukirsti svar
bius ryšius su Rusija. Visi šie
ženklai rodo, kad Lietuvos ir
apskritai Baltijos valstybių
kelias į NATO yra labai duobė
tas.
Šiandien žurnalai pilni, kaip
ir prieš II pasaulinį karą, fanta
zuotojų straipsnių, kuri gąs
dina, kad Trečiasis pasaulinis
karas bus tiesiog naujasis arma
gedonas. Būsią pavartoti moder
niausi ginklai įskaitant chemi
nius, biologinius ir dujas. Kiti
spėliotojai eina toliau: pagal
juos, jau išrasti antikompiuteriniai ginklai, kurie niekais pa
vers visą karo techniką, valdo

mą kompiuterių pagalba.
Tenka sutikti su kitų karinių
žinovų pareiškimais, jog ir šian
dien, ir rytoj, niekas neatstos
pilko pėstininko ir jo automa
tinių ginklų. Paskaičius keletą
straipsnių paskutinėje Lietuvos
spaudoje, matyti, kad, kaip tik
šių priemonių trūksta dabar
tinei Lietuvos kariuomenei. Pa
grindinė priežastis — kariuo
menės apginklavimas rusiškais
ginklais. Galbūt pradžioje kitos
išeities ir nebuvo. Šiandien nei
automatiniams šautuvams, nei
kulkosvaidžiams rusai šovinių
neparduoda. Tikimasi pirkti iš
Lenkijos, jei lenkai ateityje
pakeis rusiškus ginklus vaka
rietiškais.
Kęstutis K. Girnius „Garse"
(1996.XII.12) rašo, kad, pagal
laikinai
einančio
štabo
viršininko pareigas pik. ltn.
Norgėlos pareiškimą, vienų tar
nybos metų laiku kareivis iš
šauna tik 15-ka šovinių. Tuo
tarpu Vokietijos ar Danijos
karys iššauna ne mažiau kaip
tūkstantį. Kaip minėtas pul
kininkas rašo, dabartinės Lietu
vos karių karinis parengimas
panašus į skautų žaidimus.
Lietuvos kariuomenės batalio
n a s pagal ugnies pajėgumą de
šimtį kartų silpnesnis už rusų
batalioną. Padėčiai pagerinti
laukiama daugiau lėšų iš val
džios ir užsienio labdaros.
Teisinamasi, kad lėšų stoka
kalta už blogą karinį pasiren
gimą. Neatrodo, kad padėtis
gerėtų. Iš penkių milijonų litų
vyriausybės kreditų ginkluotei
įsigyti kol kas nenumatoma
lėšų šaudmenims.

Pirmosios Lietuvos nepriklausomybės metais jie gynė savo tėvyne nuo gausių ir įkyrių priešų.

Nesutinku su K. Girniaus m.) priimdavo tik v y r u s
tvirtinimu, kad Lietuvos ka garbingai atlikusius tautos
riuomenė palaipsniui tampa ne karine tarnyBą. Gaila, kad da
vykėlių prieglauda. Šią vasarą bartinė valdžia į tai nekreipia
asmeniškai aplankiau kuni dėmesio.
gaikščio Vaidoto batalioną prie
Šiandienines Lietuvos Seimo
Šiaulių, kalbėjau dar kitų bata narių dalis, ir daug intelektualų
lionų (Tauragės ir Kauno) vy pataria Lietuvai likti neutralia
rais. Sutikau daug šauniai atro ir išformuoti karinius dalinius.
dančių ir patriotiškai nusitei Liūdni patarimai ir dar liūd
kusių jaunų karių. Pagal „Ka nesnis būtų .tautos likimas.
rio" nr. 12 (1995), Vilnijos
Sienų, jūros ir vidaus apsau
SKAT manevruose dalyvavo
ga,
pagalba gamtos nelaimių
didelis būrys Vilniaus universi
atveju
— pirmieji Lietuvos ka
teto ir kitų aukštųjų akademijų
rinių
pajėgų
uždaviniai. Šian
studentų. Deja, tiesa, kad Lietu
dien
niekas
nėra
tikras, kad su
vos j a u n i m o „ g r i e t i n ė l ė "
užsienio
pagalba
tam tikros
nepaprastai sėkmingai išvengia
karinės prievolės ir, be abejo, ne grupės nebandys išsprogdinti
be savo tėvų pagalbas. Krašto valstybės iš vidaus. Apie tokias
vidaus ministro gen. Vaitekūno jėgas šią vasara girdėjau plačiai
s ū n a u s , p a š a u k t o k a r i n ė n kalbant Lietuvoje, ypač Vilniu
tarnybon, policija nesurado iki je. Kalbama'apie naujus želigovskius ir JjArmiją krajovą".
šios dienos.
'Jie tik laukia kokios tarptau
Iš mano sutiktų karinės tar tinės suirutės
nybos amžiaus vyrų, nei vienas
Šiandien, pagal karinius žino
neketino stoti kariuomenėn: lai
kinai pasitrauks j užsienį, ar vus, Lietuvai reikia ne 4-5, bet
laikinai stos policijon. Nepri mažiausiai L0-16 batalionų, ar
klausomos Lietuvos (iki 1940 ba 3 lauko divizijų su pagal
biniais technikos daliniais.
Vokiečių ir prancūzų karinėje
spaudoje rašoma, kad rusai, ar
tam tikri jų sluoksniai, nori
susigrąžinti savo buvusią impe
riją. Pagrindinė problema —
galimas partizaninis k a r a s
Čečėnijos pavyzdžiu. Nei viena
mažesnė valstybė negalėtų atsi
spirti rusų karinėms grupuo
tėms. Tačiau laikas jau šiandien
pasirengti partizaniniam karui.
Pagal kai kuriu SKAT karinin
kų pareiškimus, Lietuvai jau
dabar reikia tokio pasirengimo.
Verta pirmiausia įsigyti ran
kines prieštankines ir prieš
lėktuvines raketas, apmokyti
partizaninio karo dalyvius. Tai
parodo laimėtas partizaninis
karas prieš Raudonąją armiją
Afganistane. Prieš įsiverždami
į Baltijos valstybes, jei grėstų
partizaninis karas, rusai
pagalvotų, ar verta įsivelti į šios
Taurage* „Oalathuo vilko" bataliono kariai partizanų Šventėje Raseiniuose sia vaaara
rūšies bėdas.
Nuotr. Henriko Kudreikto
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Ir ponai, ir geltonplaukė mergaitė? Katin kokių
dulkių pilnas maišelis irgi buvo tikras. Grįžęs, niekam
nieko tmmkjėmm,
jaa išdulkinau po visą leme ir
žiurėjau, kas atsitiks.
Po poros savaičių viskas ii žemės ėmė virste virsti. Va,
i i tos pievutės prigrsibydsvom tflt kabolika plakų skur
daus iieno. Smulkaus kaip taboka, o tą vasarą jau
p n m j M n i M I wmm TMUHIM. IV#IM UOTUI utMĮjau panųrėti BarsukynaJai buvo, kaip buvęs. Jokio ženklo, jokio
daiktelio, kad čia būta grasios aikštės, kad šokta ir dai
nuota. Nė nulaužtos sakaUs. Po beria atsisėdės, padū
davau, net irtą pačią dainą, kurią margaitė savo pirš
tai, išdėliojo. Niekai neatėjo, niekas neatsiliepė. Buvau
ir dieną, ir naktį. Barsukynas buvo tik barsukynas.
Kuri lsiką maniau, kad galva susimaišys. Buvau net
dūdele padėjęs i žalį. Toji mergaitė ir dieną, ir naktį sto
vėjo akyse. Motiną apėmė didelis inpsstBj, nes buvau
uinttrias ir valgyti, ir miegoti. Vieną sekmadienio pavakare kaime ėmė groti armonika. A i )ee negirdėjau. Sė
dėjau pašaly ir žiūrėjau i mišką. Dažnai taip sėdėdavau,
bet tą sykį motiną m b i i š k i r t i Priėjo, salia prisėdo ir
pro ašaras ėmė kalbėti: „KodėJ nesakei, kas atsitiko.
Nuo anų vestuvių Aitviliuose visiškai nebe tas. Sėdi,
tiuriirkažmkolaakilUektaipbeisb^.kobsealauksi
Nebent tik karsto lentos. Juk nebe i žmogų pensine. Pir
ma, kai kaime užgrodavo ar uždainuodavo, nė pririšęs

Bindokienė

niekas nebūtų sulaikęs. Sakyk, kas tose vestuvėse atsi
tiko?" Tada kniostelėjo, kad mergaitė prašė laukti.
Pasakė, kad ateis, bet pati nežinojo kada. Jeigu taip
lauksiu, tikrai nesulauksiu. Susiėmiau, pakilau, pa
stovėjau prie vartų, paklausiau kaip jaunimas dainuo
ja, kaip groja armonika ir lyg kas pasakė, kad laukti
reikia kaip žmogui t a r p žmonių. Pasiėmiau dūdelę,
nuėjau į kaimą. Pirmiausia prisidėjau prie armonikos,
paskum prie dainininkų. Dūdelė visiems labai patiko.
Klausinėjo, i i kur tokią gavau, o ai viską pasakiau kaip
buvo. Kaip kitaip galėjau pasakyti? Meluoti? O jie kaip
t i k dėl to mane melagiu išvadino. Sakė, kad pats, bū
damas kvailas, noriu kitus kvailiais dėti. Mėginau
teisintis, mėginsu įtikinti, kad taip tikrai buvo, tada
jie ėmė ne tik sakyti, bet ir galvoti, kad man galvoje
nebe visi. Kai po kelių metų atėjo agronomas Plikūnas
pasiteirauti, ką darau, kad man viskas ii žemės virsta.
Neužsiraukiau. Kaip mokytam žmogui, viską persakiau.
kaip buvo. Jis įsižeidė, melagiu išvadino. „Nenori,
nesakyk, bet manęs į piemenis nedėk!" — piktai numetė
ir dar čia pat nusispjovė, lyg būčiau kokį nešvankų kąsnį
pakišęs Tai va, tamsta, ir visa teisybė, bet kas gali tokia
teisybe tikėti? Nebent koks vaikas, bet ir tai kažin.
— O a i tikiu, — pasakiau ir dar pridėjau: — Po
žmonas vaikščiodamas, visokių atsitikimų išgirstu. Net
ir tokių, kuriais pats pasakotojas nebetiki. Ai išmokau
tikėti. Tikėdamas tik prasiturtini. Ir savo į sapną
panašiu pergyvenimu mane labai praturtinai. Kaip galė
čiau juo netikėti?
— Gal pabandytum padūduoti? — padavė dūdelę.
Paėmiau, bet nebuvau užmiršęs ir Pilkūnėlio per
spėjimo, kad tas kvailas Kazelis mėgsta i i nieko dėtų

INSTITUTE J. JABLONSKIO
AUDITORIJA
Minėdami Jono Jablonskio
gimimo 135-ąsias m e t i n e s
(1860-1930), šiauliečiai pagerbė
žymaus kalbininko atminimą.
Šiaulių pedagoginiame institute
atidaryta J. Jablonskio auditori
ja. Ją puošia freska, kurią nuta
pė Dailės instituto diplomantai
A. Paipolas ir I. Garbauskas (va
dovė — vyr. asistentė J. Dobkevičienė).
LIETUVOJE MINIMA
MARIJOS GIMBUTIENĖS
GIMIMO S U K A K T I S
Lietuvoje m i n i m a pasaulinio
garso mokslininkės, archeomitologijos mokslo kūrėjos Marijos
Birutės Alseikaitės-Gimbutienės gimimo s u k a k t i s . Sausio 23
d. jai būtų sukakę 75 metai. De
ja, Marija Gimbutienė po ilgos
ir sunkios ligos mirė prieš
beveik dvejus m e t u s Los Ange
les, o amžinojo poilsio a t g u l ė
gimtojoje Lietuvoje.
Sausio 23 d. iškilmingas Mari
jos Gimbutienės gimimo sukak
ties minėjimas-koncertas vyko
Vilniaus universiteto Šv. Jonų
bažnyčioje. Apie mokslininkės
asmenybę, jos gyveninio darbus
kalbėjo profesorė Viktorija Dau
jotytė, skambėjo Georg Telemann ir Algimanto Martinaičio
kamerinė muzika, lietuvių liau
dies dainos.
Sausio 24 d. sostinės ,,Skalvi
jos" kino centre r e n g i a m a s va
karas „Marija Gimbutienė kino
ir vaizdo juostoje". Bus rodomi
Algirdo Tarvydo, Audrės ir Gin
taro Kudabų ir Kazio Sajos do
kumentiniai filmai bei Lietuvo
je dar nerodyta norvegų kino
dokumentininkų j u o s t a „Pa
mirštos deivės".
Sausio 25 d. žymios archeolo
gės, Lietuvos mokslų akademi
jos užsienio n a r ė s gimimo su
kakčiai skirtą v a k a r ą rengia

ti, kad tik per būsimus rinki
mus pasisakysime, yra nelabai
logiška: daug kreivų vėžių da
bartiniame mūsų tėvynes gyve
nime iki to laiko gali taip giliai
įsiręžti, kad jų ištiesinti nebus
įmanoma.
Užsienio lietuviai turėtų im
tis greitos ir tvirtos iniciatyvos,
r e i k a l a u j a n t Lietuvos pre
zidento ir Seimo, kad būtų pasi
stengta skubiai ir veiksmingai
pakeisti v a l s t y b ė s vidaus
politiką, kuri yra supriešinusi
valdančiuosius sluoksnius su
gyventojais, sukėlusi krašte vi
suotinį nepasitenkinimą, nusi
vytimą ir apatiją. J u k Lietuvos
žmonės, pirmą kartą po ilgų de
šimtmečių sovietines priespau
dos tikėjosi, kad. laisvuose
rinkimuose balsus atidavę už
tam tikrus asmenis 'pasižymė
jusius gražiais pažadais), bus ve
dami demokratijos bei pažangos
keliu. Deja. iš to auksinio prieš
rinkiminių pažadų kiaušinio po
rinkimų išsirito tik bjaurusis
Suprantama, kad už premjero ančiukas, iš kurio niekad neiš
nugaros stovi LDDP įtuo pačiu augo balta gulbė...
Lietuvos Akcinio, inovacinio ir
ir Seimo dauguma), dar neseniai, pačiame bankų krizės Litimpex banko krize yra tik
įkarštyje, pareiškusi juo pasi ,.šiaudas, s u l a u ž ę s kupra
tikėjimą. Kadangi LDDP vežė nugario n u g a r ą " . Premjero
čiose sėdi ir prezidentas, juk tu Šleževičiaus vadovaujama vy
rėjo vadovautis lietuviška pa riausybė, po rinkimų prisiekusi
tarle: „Kieno krėsle sėdi, to ir tarnauti, tautai, 'rūpintis jos
g i e s m ę g i e d i " . J e i g u tos gerove, ne kartą ir ne du apvylė
„giesmės gaida" kiek pasikeitė, Lietuvos g y v e n t o j u s , jai
tai. reikia manyti, kad ir LDDP patikėjusius savo ateitį, o
„ a k o m p a n a v i m a s " jau kitaip pagrindinė gerovė, kuria dau
gelis tų rinktųjų valdžios žmo
skamba.
Kažkaip visoje šitoje afero nių rūpinasi, yra tik, jų pačių.
j e p a s i g e n d a m a t v i r t e s n ė s Tuo tarpu prezidentas, kuris
užsienio lietuvių reakcijos daug ką galėjo sudrausminti ir
Tarpusavyje daug kalbama, pik pasukti pozityvesne linkme, per
tinamasi, skėsčiojama rankomis mažai pasinaudoja. į jo rankas
ir t r a u k o m a pečiais — atseit, ko atiduota, galia. Atėjo laikas
g a l i m a t i k ė t i s iš buvusios Lietuvos p r e z i d e n t u i — ir
komunistinės nomenklatūros — Seimui — padėti j šalį asmeniš
t a d vėliausioji bankų krizė yra kus „lojalumus", ambicijas ir
t a r y t u m dar kartą patvirtinta LDD partijos politiką. Atėjo
neigiama nuomonė apie padėtį laikas išvaikyti visus kenkėjus
Lietuvoje. Vis dėlto jau praėjo, iš savo trobos, išvėdinti seną
arba turėjo praeiti, ankstesnis tvaiką ir dirbti darbą, kuriam
nuoskaudos jausmas, patyrus, jie buvo išrinkti. Užsienio lietu
kad Lietuva nenorėjo pripažinti viams atėjo laikas nusikratyti
išeivijos lietuviams pilietybės. pasyvaus stebėtojo sindromu ir,
Po Pilietybės įstatymo pataisų matant skriaudą, daromą Lietu
(kaip buvo išsamiai paaiškinta vos žmonėms, reikalauti, kad ta
ir Lietuvos konsulato straips skriauda nedelsiant būtų su
nyje „Drauge") jokių ypatingų stabdyta. Neseniai prisiminėme
kliūčių neliko; jei kas nori gau Sausio 13-tosios įvykius, netru
ti Lietuvos piliečio pasą. tai ir kus švęsime Vasario 16-tąją ir
gaus. Vadinasi, būdami pilie Kovo 11-tąją, nejaugi tos datos
čiai, t u r i m e teisę pareikšti savo neįpareigoja ir mus, ir mūsų
nuomonę ir dėl Lietuvos vidaus, tautiečius tėvynėje sušukti
ir dėl užsienio politikos. Kalbė griežtą — gana!

Tam t i k r a s palengvėjimo ato
dūsis nubangavo per užsienio
lietuviją, kai pagaliau pradėjo
sklisti patikimesnės žinios, kad
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas vis dėlto ėmėsi žy«nu oaealiau sutvarkyti savo
premjero Adolfo Šleževičiaus
problemą. Šio „sutvarkymo for
ma priklauso nuo šaltinio, iš
kurio žinios sklinda: AP pra
nešime pavartojamas stiprus iš
sireiškimas — „pareikalavo""
(demanded) premjerą atsista
tydinti: Baltic News Service
kalba tik, kad prezidentas „pa
g e i d a u j a " (vvantst pašalinti
ministrą pirmininką iš pareigų,
o Lietuvos spaudoje 'pvz.. „Lie
tuvos ryte'" i rašoma apie „pa
siūlymą atsistatydinti". Vie
naip ar kitaip, žingsnis žengtas
r e i k i a m a l i n k m e , tik kyla
k l a u s i m a s : kodėl taip ilgai
laukta? Situacija beveik tokia.
kaip toje pasakoje, kai daržines
durys užrakinamos jau pavogus
arklį...

Verkiuose įsikūrę Mokslininkų Gimbutienės knyga „Senoji
r ū m a i . Sausio 29 — vasario 1 d. Europa".
Lietuvos istorijos institute tęsis
Vasario 2 «d., mokslininkės
Marijos Gimbutienės gimimo mirties dieną, jos kolegos, ar
s u k a k č i a i skirti skaitymai, timieji aplankys Marijos Gim
kuriuose, be kita ko, bus prista butienės kapą Kauno Petrašiū
toma spaudai rengiama Marijos nų kapinėse.

žmonių pasišaipyti. Gerai instrumentėlį apvarčiau, visą
išžiūrinėjau ir nieko ypatinga n e u ž t i k a u , bet vis tiek
paklausiau:
— A r ' reikia ką žinoti, kad t a s gražus balsas
išriedėtų.
Paklausiau ir tuoj suabejojau, a r gerai klausiu.
— Ar birbinai kada i i alksnio sukta birbyne? —
šypsodamasis paklausė.
— Kaip nebūsiu birbinės. J u k piemenavau, o kur
tamsta rasi Lietuvos piemenį b e birbynės?
— Ai tada pataikiau tik birbyne tebirbinęs, tai kodėl
tamsta negalėtum dar ir k l a r n e t ą pūtės? — padrąsino.
Išdrįsau pamėginti. Dailus balsas per nešienautą
pievą nulėkė ligi miško ir gražiu aidu kažin k u r nulin
gavo viršūnėmis. Tada atsikvėpiau ir pamėginau pačią
paprasčiausią: „Kada noriu verkiu..." Tauraus, saldumo
pilnas balsas pasklido po laukus ir nuringavo miškais.
Gal nuringavo ir ligi to Barsukyno, jeigu jis kur to miško
vidury dar tebebuvo. Tada pamėginau dzūkišką
1
„Antelą". po jos viską, kas tik atėjo į galvą. P a s k u m
atėjo pikta mintis: jeigu t a dūdelė iš velnio, kaip ji
skambės, papūtus ką nors Dievo garbei sukurtą. Grei
tosiomis nieko nesumečiau, tai pradėjau Šuberto „Ave
Maria". Laukiau, kad dūdelė ima ir užsprings, bet ji
nespringo. Tauri melodija nulingavo, laimindama laukų
ir miškų platybes. Ja dūduojant atrodė, kad ir dūdelės
balsas daug sodresnis ir kupinas u i širdies tveriančio
turinio. Ir ne man vienam. Man grojant, Kazimieras
stovėjo alkūne pasirėmęs į medliepį. Klausėsi ir
šypsojosi, bet mačiau kaip akyse tvenkėsi ašaros.
Pagaliau viena nebeišlaikė, nuriedėjo per skruostą, lyg
perlas iš anos jo greitomis sumestos polkos, bet

Kazimieras nė ją nubraukti piršto nepakėlė. Leido
nuriedėti ir susigerti į lininius marškinius.
Kai dūdelę nuleidau, kiek springstančiu balsu
pasakė:
— Ačiū.
Tik tiek. Tik tą vieną žodį.
— Ne man, tamstai, — pasiskubinau atsakyti. —
Tamstai, kad leidai tuo dievišku instrumentu pasi
džiaugti. Nemanau, kad ir geriausiam obojininkui būtų
pasisekę tą giesmę geriau pagroti.
—v Ir aš nemanau, kad būtų, -—jau visiškai atgavęs
balsą sakė. — Tas ačiū buvo ne už tai, kad taip gražiai
grojai, bet kad net širdy iš manęs nepasijuokei, kad ir
supratai ir tikėjai. Aš tą žinau. Per tą lietuvišką dūdelę
žinau. Kas širdy šaiposi, tam ji tampa nebyle.
Varčiau tą dievišką daikčiuką ir negalėjau supras
ti, kodėl jis mane išsiskyrė iš daugelio Juk, sako, daug
k a s bandęs, o tik man teatsiliepė. Jaučiausi suglumęs
ir nebegalėjau sumesti, ką pasakyti. Gal ne menkiau
buvo suglumęs ir jis, tai, lyg ir gelbėdamasis prašnekau:
— O kažin, kad taip imtum ir leistum man dar vieną
pradalgę išlinguoti?
Pasakiau su šypsena, o Kazimieras net susijuokė.
Gal todėl, kad nebereikės šnekėti apie tuos reikalus, apie
kuriuos nieko nežinom.
— Kodėl ne? Viena pradalge bus man mažiau.
Taip ir pradėjom: aš vieną, jis vieną. Jeigu, savo
varydamas, kiek ir pridustu, kol jis savo iškinkuoja, vėl
atsikvepiu.
•Bus daugiau)

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. sausio mėn. 26 d.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
OMAHA, NE
LABDAROS V A J U S
TĖVYNĖJE
VARGSTANTIEMS
1995 m. lapkričio 12 d., vado
vaujant skautėms ir skautams
bei talkinant lietuvių visuome
nei, buvo paruošti Omahoje la
bai mėgstami cepelinų pietūs.
Cepelinų paruošimo darbas pra
dedamas išvakarėse, nes reikia
nuskusti kelis šimtus svarų bul
vių kitos dienos cepelinų gami
nimui. Atsiranda moterų visada
noriai padedančių.
Kitą dieną (sekmadienį) nuo 5
vai. ryto parapijos salėje skubiai
dirbama, gaminant šimtus cepe
linų. Šiam darbui reikia ne tik
patyrimo, bet daug darbščių
rankų.
Cepelinų gaminimui vadovau
ja skautininkės Laima Antanėlienė, Gražina Reškevičienė ir
Irena Lileikienė. Nors mažai
miegojusios, sesės energingai
sukasi virtuvėje: dirba ir žiūri,
kad viskas vyktų eilės tvarka.
Joms visada talkina Marytė
Radžiūnienė, visų renginių
talkininkė Alfa Mikėnaitė ir
kitos moterys. O vyrai — skau
tai, buvę stovyklautojai ir
vadovai: Stasys Petrulis, Rimas
Reškevičius, Gediminas Mu
rauskas, Ed. Radžiūnas ir Algis
Antanėlis, Sr., moka ne tik
bulves suvežti, puodus kilnoti,
bet ir gerai juos išplauti; jais
galima pasitikėti ir kituose dar
buose, todėl virtuvėje jie labai
reikalingi — gerai dirba.

parinktas giesmes, o solistė
Kristina Jonykaitė solo puikiai
atliko „Ave Maria".
Omahos lietuviai jau metai be
savo kunigo. Vyskupijos paskir
t a s kunigas sekmadieniais an
glų kalba aukoja Mišias ir pa
sako pamokslą. Dėkojame Die
vui, kad dar turime savo chorą,
kuris tose Mišiose gieda lietu
viškai ir džiugina savo gražio
mis giesmėmis negausius baž
nyčios lankytojus. Už tai didelė
padėka priklauso choro dirigen
tui Algimantui Totilui ir choro
nariams.
Po Mišių parapijos salėje vyko
visuomenės pabendravimas su
svečiu kun. Ant. Saulaičių. LB
Omahos apylinkės valdybos
pastangomis buvo paruošta
kuklios, bet gražios vaišės. Kun.
A. Saulaitis papasakojo apie
Lietuvą ir parodė daug gražių
vaizdų skaidrėse iš jo kelionių
Lietuvoje.
LB Omahos apylinkės v-bos
pirm, dr. Gediminas Murauskas
supažindino su šiame susibūri
me dalyvavusiu lietuvių drau
g u , Creighton universiteto
tarptautinių mokslų prof. Terry
Clark, kuris mėgina kalbėti
lietuviškai, o lietuviškus laik
raščius visai gerai skaito. Pro
fesorius jau kelis kartus buvo
Lietuvoje. Jis daug prisidėjo,
kad studentai iš Lietuvos gautų
stipendijas pastudijuoti Crei
ghton universitete. P e r n a i
tuo pasinaudojo 10 studentų, o
šiais moklo metais — 8 studen
tai. Prof. T. Clark Lietuva labai
patinka. Žada ir šiemet ten
skristi, nepaisant, kad pernai jis
buvo Vilniuje užpultas. Susirin
kusieji profesoriai nuoširdžiai
paplojo už simpatijas Lietuvai.
Nuotaika buvo pakili, nes visi
turėjo progos pasikalbėti su
svečiu kun. A. Saulaičių, kuris
lyg ir pažadėjo Omahos ne
užmiršti.

Tą sekmadienį buvo paruosta
ir parduota arti trys šimtai
porcijų, o porcija — trys cepeli
nai. Pietų metu buvo ir suauko
tų dovanų laimėjimai. Irena
Matz ir Dana Praitienė, visados
s ė k m i n g a i praveda dovanų
traukimus. Ir šį kartą jų gero
pasidarbavimo dėka kason
į p l a u k ė ne viena š i m t i n ė
dolerių.
Ankstyvą lapkričio 14 d. rytą
Laima ir Gražina Čikagon, į
..Transpak" siuntinių įstaigą,
vežė 50 didelių dėžių drabužių,
avalynės, maisto, aspirino ir
kitų buitinių reikmenų. Pagal
sąrašą šios dovanos skiriamos
19 šeimų. Tai buvo tokia jau
trečia siunta 1995 metais. Per
nai vasarą Laima Antanėlienė,
lankydamasi Lietuvoje, aplankė
šelpiamas šeimas. Ji buvo su
krėsta kai kurių šeimų neįtikė
tinai skurdžiu gyvenimu. Iš
šelpiamų šeimų gaunami nuo
širdūs padėkos laiškai. Nepai
sant didelių pastangų ir darbo,
vajaus vykdytojai nemano jo
nutraukti, pasitikėdami visoke
riopa visuomenės parama.
KUN. A. SAULAIČIO
APSILANKYMAS

Omahos lietuviai 1995 m.
gruodžio 3 d. džiaugėsi malonia
proga susitikti su kun. Antanu
Saulaičių ir tos dienos vakare
išgirsti jį lietuvių parapijos
bažnyčioje. Svečias pravedė
prieškalėdines rekolekcijas ir
vaizdžiai paaiškino, kaip elgtis
pradedant visiems bendrą iš
pažintį. Po bendrų maldų ir iš
pažinties, galima buvo as
meniškai prieiti prie kunigo
ir pasikalbėti - papildyti iš
pažintį. Buvo galimybė atlikti
išpažintį ir prie klausyklos.
Dauguma buvo patenkinti nau
ju išpažinties būdu ir galimybe
pasirinkti.
Kita dieną — sekmadienį,
gruodžio 4 d., 10 vai. ryto
lietuvių bažnyčioje buvo tikra
šventė. Atsilankė nemažas bū
rys žmonių, nes po ilgų laukimo
mėnesių Šv. Mišiosyvisos mal
dos ir pamokslas buvo lietuvių
kalba. Choras,.Rambynas" pa
sigėrėtinai giedojo liai dienai

MISCELLANEOUS
ELIKTROt
ĮVUMMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą: Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77t-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Omahos lietuvių tautinių tekių tekėjai „Auiroa" grupėje tekantys jau 25 metus. Iš k. — Dana
Praitienė, Jerry Matz, Alma Šarkaitė, Gailė Reekevičiūte-Wataon, Rimas Reškevitius, Irena Sar
kaitė-Matz, Ann Petrulytė, Irena Lileikienė, Nina Grigaitytė-Ward, Rūta Jaudegyte, Danguolė
Antanėlytė-Hanson, Gražina Reškevičienė — vadovė.

entuziastingai plojo. Vadovei
Pirmininkė pastebėjo, kad
Gražinai R. „aušrokai" įteikė mūsų tarpe dalyvauja (po ilgos
didelę raudonų rožių puokštę ir ligos) s v e i k s t a n t i s k u n . V.
kristale įmontuotą gražų laikro Čyvas ir r i m t a s operacijas
dį. Gražinos a k y s e s u ž i b o neseniai pergyvenusi kuopos
ašaros.
Garbės pirmininkė Donna
Svečių tarpe buvo ilgamečių Kamm.
Neilgą susirinkimo programą
šokėjų pora — Laima ir Algi
mantas Antanėliai, „Aušros" baigus, pirmininkės buvome
talkininkai — rėmėjai, kurių jau pakviesti prie baltomis staltie
ir anūkėliai kandidatuoja į sėmis apdengtų, gyvomis gėlė
„Aušrą". Gražina pasveikino mis papuoštų stalų vaišintis na
Laimą ir Algimantą jų 45 metų rių namie pagamintais gausiais
vedybinio gyvenimo sukaktuvių maisto patiekalais. Po gardžių
proga, o šokėjos įteikė jiems vaišių buvo ir vertingų dovanų
didelę rožių puokštę. Publika ir laimėjimai, o taip pat ir laiko
šokėjai linkėjo jiems, ilgiausių tarpusavyje pabendrauti. Malo
niai kelias valandas praleidę,
metų.
Gražina padėkojo ir nepakei atsisveikinome vieni kitiems
čiamiems „Aušros" talkinin linkėdami džiaugsmingų Kalė
kams: Antanui Pacevičiui, nuo dų švenčių ir sėkmingų 1996-jų
latiniam šokių muzikos rekor- metų.
duotojui, be kurio pagalbos
Donna Kamm
(anot Gražinos) b ū t ų l a b a i
sunku; Vytui Arnauskui, daug
WORCESTER, MA
metų savoje spaustuvėje, t i k už
mažutį ačiū nemokamai spaus
VAIŠINAME KAVUTE
dinantį „Aušrai" programas, in
strukcijas ir kt. Vyto A. labdar
Sekmadieniais po šv. Mišių
ingomis paslaugomis naudojasi šiltoje ir gražiai atnaujintoje
visi renginių vienetai. Už t a i parapijos salėje visi vaišinami
Vytui didelis „Ačiū".
kavute, bandelėmis, riestainiais

jos Raudonoji armija viską nai
kindama vėl grįžo į Lietuvą.
Ilgūnų šeima pasitraukė į Vo
kietiją. Karui pasibaigus ap
sigyveno prie Ulmo miesto,
amerikiečių zonoje, lietuvių
karo pabėgėlių stovykloje. Čia
Vytautas, mokėdamas vokiečių
kalbą, buvo ne tik vertėju, bet
ir stovyklos komendantu. Neuž
miršo sporto, nes tai jo mėgia
miausia sritis. Stovykloje
įsteigė ir sporto komandą.

AUTOMOBILIO, NAMU. SVBKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3208V2 West 95th Street
Te). (706) 424-8654
(312) 581-6664

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 708-988-2858.

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas
prieinamoms kainomis,
_ jums patogiu Ūku. Oraudbnas
garatuotas. Kreiptis:

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

W'

RE/MAX
REALTORS
(312)586-5059
(708)425-7161

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
- Greitas ir sąžiningas patarnavime*
• MLS kompiuteriu* FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
»Pensininkams nuotakia

' KMiECIK KALTOfS
7*22 S. Maski M .
•• 43*5 & Antes Ave.

DANUTĖ MAYER
284-1900

Gediminas: tel. 312-925-4331
nortts parduoti sr pirkti namus,
1949 m. su tėvais atvyko į
i Darnu* Mayer. Ji proJAV ir apsigyveno VVorcesteryje. Čia praleido visą savo gyve
FOR SALE
nimą. Vytautas Ilgūnas daug
metų dirbo „Rozefsky Bros. Co."
ir „Star Dry Goods" dirbtuvėse.
Pensijon išėjo vos dvi savaites
DAINIĮ ŠVENTĖS
prieš mirtį.
FORRENT
VAIZDAJUOSTĖ
Priklausė Šv. Kazimiero lietu
vių parapijai, Dr. Vinco Kudir
Prisiminkite
FORRENT
kos šaulių kuopai. Dirbo revizi
praeitos vasaros
1 bdrm. apt. incid. heat, gas, eiecjos komisijoje, o rinktinėje kurį
Dainų šventę
tricity. Laundry faciheties availAtvidoBuklio
laiką ėjo iždininko pareigas. Vy
nufilmuotoje ir
able. Call: tol. 706-871-43M.
tautas visą širdį įdėjo į WorcesVidos
Kuprytės
ter Lietuvių klubą, kuriame
suredaguotoje
daugelį metų buvo ne tik narys,
aukštos kokybės
bet ir valdyboje atliko įvairias
VHS juostoje.
pareigas. Domėjosi sportu ir fi
nansiškai jį rėmė. Vytautas vi
Kaina tik $25
Sukakties proga daug pasidar- ir pyragaičiais. Paruošia orga suomet rūpinosi savo tėvais su
kuriais
k
a
r
t
u
gyveno
ir
prieš
nizacijos,
o
kartais
—
savano
bavo , , A u š r o s " k o m i t e t a s ,
Čekius siusti:
sudarytas iš įvairaus amžiaus riai. Labai malonu šaltą žiemos daugelį metų juos palaidojo. Jų
LKhuanian
R. Catholic
šokėjų. Šį k a r t ą k o m i t e t u i dieną sušilti prie kavos puodu netektį skaudžiai pergyveno.
Federation
of America
vadovaujant Irenai Matz, buvo ko, pasidalinti su kitais kas Pasiliko vienišas, t i k su drau
ŠVENTĖM „ A U Š R O S "
4545 W 63 Street
gais,
k
u
r
i
e
rūpinosi
ir
jo
paruošta gera vakarienė 120 dieninio gyvenimo aktualijomis
VIENETO
Chkago IL 60629
A pubftc icnife of tirt* iww*paprf
asmenų. Komitetą sudarė: Ire ir nesibaigiančiais Tėvynės laidotuvėmis. Niekas iš Ilgūnų
DVIDEŠIMTPENKMETI
na Matz, Joana Lileikienė, Vio Lietuvos vargais, ypač našlaičių šeimos nestovėjo prie a.a. Vy
tauto karsto.
Omahos lietuvių tautinių šo leta Rotella, Maryte Leggett, bei senelių. Džiaugiamės, kad
Kūnas buvo pašarvotas Jono
kių šokėjų „Aušros" vienetas Dana Lizdeikaitė, Rimas Reške galime naudotis parapijos sale,
1995 m. spalio 28 d. vakare vičius, Nijolė Ward, G a i l ė kurios laukėme trejus metus. Ji Kazlausko laidotuvių namuose,
tokia puošni, maloni ir patrauk kuriuose gruodžio 22 d. su bend
šventė savo veiklos 25 metų Watson.
Renginio dalyviai buvo paten li. Parapija yra mūsų antrieji ros idėjos broliu, a.a. Vytautu
sukaktį. Rengėjų džiaugsmui,
DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI
Ilgūnu, atsisveikino Dr. Vinco
parapijos salėje prie gražiai kinti gražiai praleistu v a k a r u ir namai.
LEIDINIAI
Šalia šio džiaugsmo turime ir Kudirkos šaulių kuopa. Žodį
papuoštų stalų visos vietos buvo linkėjo „Aušrai" dar daug metų
prie
karsto
tarė
LŠSI
Trakų
džiuginti
žiūrovus
gražiais
lie
liūdesio. 1994 m. lapkričio 20 d.
užimtos. Dėmesį traukė sceno
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
je didžiulis užrašas „Aušra", tuviškais t a u t i n i a i s šokiais šventėme parapijos 100 metų rinktinės vadas g.n. Algirdas
vykas. 590 psl.
$20.00
Zenkus.
Giedojome
„Marija,
lietuvių
šventėse
ir
kitataučių
sukaktuves.
Joms
pažymėti
bu
primindamas, kad vienetas jau
ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Premijuoti eilėraščiai. Juli
vo ruošiamas išleisti specialus Marija", o po jos — Lietuvos
25 metai šoka ne tik Ameriko festivaliuose.
ja švabaitė. 86 psl
$3.00
leidinys. J a u įžengėme į 1996- himną.
je, Kanadoje, bet ir Lietuvoje.
J . P o v i l a i t i e n ė tus metus, o sukaktuvinis leidi
SUKŪRIMAS AR EVOLIUCIJA KAS TIESA? Iš
Gruodžio 23 d. velionis buvo
Rengėjai laiko negaišino —
anglų kalbos vertė Al. Lukšienė. 58 psl. .
$4.00
netrukus buvo patiekta gardi
nys dar neišvydo pasaulio švie atlydėtas į Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčią. Po gedulingų šv.
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl.
$17.00
vakarienė, po kurios prasidėjo S T . P E T E R S B U R G , F L
sos.
Mišių nulydėtas amžinam poil
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas Vladas
vakaro programa.
siui į Notre Dame kapines, ku
Vailionis. 176 psl
$6.00
A-A. VYTAUTĄ ILGŪNĄ
Ilgametė tautinių šokių šokė
A L R K M O T E R Ų S-GOS 76
AMŽINYBĖN I Š L Y D Ė J U S riose palaidoti jo tėveliai.
ŽMOGAUS MEILĖS. Ant. Paškus. 158 psl. . .
$6.00
ja Danguolė Antanėlytė-Hanson
KUOPOS SUSIRINKIMAS
A.a. Vytauto draugai, kurie
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990.
lietuvių ir anglų kalbomis
Besiruošiant Kūdikėlio Jė rūpinosi laidotuvėmis, visus lai
susirinkusius svečius supažindi
Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl.
$30.00
ALRK Moterų sąjungos 76-tos zaus Gimimo šventei, mūsų tel dotuvių dalyvius pakvietė užno su „Aušros" veikla. Vieneto
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
ISTORIJA.
kuopos prieškalėdinis susirinki kinio lietuviams kalėdinė nuo kandžiams ir kavutei į Šv. Ka
vadovė Gražina Reškevičienė
1918-1940. J. Jakštas. 272 psl
$15.00
mas vyko Florida Power jaukio taika buvo nelauktai sudrums zimiero parapijos salę.
negailėjo komplimentų savo
LIETUVIŲ
PAPROČIAI
IR
TRADJCUOS.
D.
Birv
se patalpose. Susirinkimą pra ta. Staigi ir netikėta viešnia —
„aušrokams" ir pasidžiaugė
Nuliūdę liko: sesuo Anastazi
dokienė. 364 psl
$15.00
dėjo kuopos pirmininkė Valeri mirtis pasibeldė į Vytauto Il
visų dideliu darbo įnašu puose
ja
Stoberski,
gyvenanti
Varšu
LIETUVĄ
APLANKIUS.
Pirmo
Pas.
Liet.
Kongre
gūno
gyvenimo
duris
ir
pakvie
ja Leščinskienė, pasveikindama
lėjant mūsų tautinius šokius.
so įspūdžiai. Leon. šimutis. 317 psl
$8.00
nares, svečius ir viešnias po il tė jį palikti šį pasaulį, nesu voje, Lenkijoje; sesers duktė
Kiet. virš.
$12.00
Jubiliejaus proga Lietuvių gesnio nesimatymo vėl draugėn laukus laukiamos šventės. Mi Violeta Stoberska — Paryžiuje,
Skautų sąjungos „Neries" ir susirinkusius. Klebonas kun. S. rė gruodžio 15 d. savo namuose, Prancūzijoje; sesers sūnus Rai
GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Vladas Vh
mundas Stoberski — Stockholme,
„Vinco Kudirkos" vietininkijos Rapolas. OFM, pakviestas su sulaukęs 75 metų amžiaus.
jeikis. 288 psl
$8.00
vietininkė Irena Lileikienė, kalbėjo jaudinančią, Adventui
Gimė, augo ir mokėsi Kybar Švedijoje; Amerikoje draugai ir
NUO DŪŠIOS IKI TIBERIO. Atsiminimai. I, II, III
būdama ir šokėja, humoristiškai pritaikytą maldą.
tuose — Lietuvoje. Baigė Kybar mūsų telkinio lietuviai.
t. L. Tulaba. Visi 3 tomai
$15.00
Mielas šauly Vytautai, ilsėkis
papasakojo daugelio repeticijų
MANO TĖVYNĖ. Vidūnas. 79 psl
$4.00
Praėjusio susirinkimo proto tų komercinę gimnaziją. Tar
nuotaikas ir linkėjo „Aušrai" kolą perskaitė kuopos v-bos navo Nepriklausomos Lietuvos Viešpaties ramybėje, toli nuo
GYVENIMO AKIMIRKOS, I d. Atsiminimai. L.
gražios ateities, o vadovei sekretorė Rozalija Plepienė. kariuomenėje. Buvo įstojęs į Tėvynės Lietuvos, svetingos
Dambrauskas. 675 psl
$10.00
Amerikos žemėje.
Gražinai — ištvermės.
Pranešimus atliko ir kitos val karo mokyklą, kurios, dėl So
GYVENIMO AKIMIRKOS, II d. Atsiminimai. L.
LB Omahos apylinkės pirm. dybos n a r ė s . P r o t o k o l a s ir vietų Sąjungos okupacijos, ne
Dambrauskas. 461 psl
$8.00
SVEIKINAME
dr. Gediminas Murauskas išsa pranešimai paryškino, kad kuo teko baigti. Mėgo sportą, buvo
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS. Apsakymai. Nijolė Jan
kė „ A u š r a i " linkėjimus ir pos veikla ir finansinis stovis sportininkas. Žaidė Kybartų
kutė. 192 psl
$8;00
ALRK Moterų sąjungos 5-ta
maloniai prisiminė pirmą pažin yra geroje tvarkoje, kad 1995 futbolo komandoje „Sveikata"
ir finansiškai ją rėmė. Nuo jau kuopa Worcester, MA, su
Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti..
tį su šokėjų vadovės G. R. šeima, metai buvo produktingi.
nų
dienų
priklausė
Lietuvos
džiaugsmu
sveikina
mūsų
bu
Sumokėsite
gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiunti
kai jis prieš keletą metų ap
Šio susirinkimo meninė-kulŠaulių
sąjungai.
Taip
Vytautas
vusį
Šv.
Kazimiero
parapijos
mo
išlaidos.
Illinois gyv. pridedame State sales tax 8.75%
sigyveno Omahoje. Po choro tūrinė programėlė buvo neilga
leido
gražias
jaunystės
dienas
kleboną
ir
kuopos
dvasios
va
nuo knygos kainos.
, .Rambyno" pirm. Juozo Jonyko ir dvelkė artėjančių švenčių
prasmingų linkėjimų „Aušrai", laukimu. Pirmininkė V. Leš laisvoje tėvynėje, kurią visa dovą pradėjusi vykdyti centro
sceną užėmė žvalūs šokėjai, pa činskienė padeklamavo eilėraš širdimi mylėjo ir k ū r ė ateities dvasios vadovo pareigas. Valio,
sigėrėtinai pašokdami čigonėlį, tį „Kalėdos", o vicepirm. Aldo planus. Deja, jų j a m neteko įgy kun. Antanui Miciūnui,MIC!
lenciūgėlį, „Per girią, girelę" ir na Baukienė papasakojo praei- vendinti. Viskas sudužo 1944 m.
vasarą, kai komunistinės RusiJ . M.
„Vakaruškos". Publika ilgai ir ties'Kaledų prisiminimus.

US. Savings Bonds
MakeGreatGiffe.
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LAUKIAM KUN. RIMŠELIO
STRAIPSNIŲ

LAIŠKAI

Šviesiausi straipsniai „Drau
ge" yra kun. Viktoro Rimšelio,
MIC, kai jis rašo apie savo vai
kystę senoviniame Lietuvos kai
me — rodos, skaitai ir gyveni
anais laikais kartu su jo nerū
pestinga vaikyste. Jo stilius
lengvas, su humoru ir todėl
malonu skaityti. Norėtume, kad
dažniau parašytų ir esame dė
kingi redakcijai, kad spausdina
kunigo Rimšelio straipsnius,
nuskaidrinančius mūsų — pen
sininkų dienas, nors ir lei
džiamas maloniame klimate
Floridoje.
J o a n a S. Karalienė
Gulfport, FL

APIE LIETUVOS MUZIEJŲ
LANKYMĄ
Sausio 17 d. „Drauge" buvo
trumpa žinutė apie Lietuvos
muziejus, (paimta iš „Lietuvos
ryto"). Ten rašoma, kad Vilniuje
padaugėjo muziejų lankymas.
Dailės muziejuje dabar į dieną
apsilanko apie 10 žmonių! Tai
kiek ji anksčiau lankė — 5?
Manyčiau, kad beveik daugiau
aplanko išeivijos lietuvių mu
ziejus.
Būdamas Lietuvoje, pastebė
jau, kad muziejai nedaro jokių
didelių pastangų lankytojus
pritraukti ir tuo pačiu metu
nelabai stengiasi juos pagerin
ti ar padaryti patrauklesnius.
Visų atsakymas yra, kad nėra
pinigų, valdžia sumažino dota
cijas ir t.t. Paklausęs, kodėl
muziejai patys nesistengia lėšų
surinkti, sakykim, savo patalpo
se įkuriant krautuvėlę, kavinę,
kioską su katalogais, at
virukais, knygomis ir reproduk
cijomis, kaip daroma kituose
pasaulio kraštuose, atsakymas
dažniausiai būna: „Mes tuo
neužsiimam, čia kultūrinė, o ne
biznio institucija", ar panašiai.
Straipsnyje minima, kad Lie
tuvos muziejai dar užsiima
leidyba, mokslo tiriamuoju dar
bu ir naujų eksponatų pirkimu
(už ką?). Jeigu prie to dar
pridėtų ir lėšų ieškojimą, tai gal
kaip nors išsiverstų. Tačiau jų
tos leidybos niekur muziejuose
nepastebėjau. Salia kasininkės
guli keli pageltę katalogėliai,
nepatrauklios brošiūrėlės ir
pora atvirukų.
Daugumos Lietuvos muziejų
lankymas nėra jau taip malo
nus, kad žmonės į juos pultų.
Juose dažnai niūru, tamsu ar
net nejauku. Kiekviename
—kambaryje ant kėdės snaudžia
— kartais miega — kokia senu
tė, kuri išgirdusi ar pamačiusi
tave ateinant, uždega kambario
šviesą. Kai pasveikini, tai viena
vaidina, kad tavęs nemato, kita
visai ignoruoja. Pastebima daug
rusių, baltarusių ar lenkių,
kurios, atrodo, dar ten užsiliku
sios nuo Brežnevo stagnacijos
laikų. Gal jos ir supranta tavo
lietuvišką sveikinimą, tačiau
apsimeta, kad negirdi ar ne
supranta. Yra ir išimčių, užtat
nenorėčiau visas jas sudėti į
vieną krepšį. Suprantu, kad
visiems reikia duoti darbą, bet
tas viskas kainuoja. Kai kur
prie kasos sėdi po du ar tris
žmones, kurie aptarnauja tuos
10 dieninių lankytojų. O netoli,
iš kampo į kampą, kaip kokie
„zombiai", slampinėja dar koks
pustuzinis. Kai vieną kartą
Vilniaus Dailės muziejaus di
rektorius pasigyrė, kad jo
muziejaus restauravimo skyriu
je dirba 40 ar 50 nuolatinių
diplomuotų restauratorių, vos
nenukritau nuo kėdės. Vienas
didžiausių Amerikos muziejų —
Čikagos Meno institutas — sam
do tik 3-4 restauratorius. Muzie
jai, kaip ir beveik visos kitos
lankytinos vietos, dar serga
„tualetų liga". Kauno karo
muziejuje, įėjus į tualetą,
kuriame nedegė šviesa, vos tik
neįkritau j skylę grindyse.
Dar norėčiau užsiminti apie
įėjimo į muziejus mokestį.
Anksčiau buvo po litą, dabar gal

Lietuvos Seimo nariai su Vasario 16 gimnazijos ir Vokietijos LB vadovais. Sėdi ii kaires: G.
Kirkilas, I. Šaulienė ir G. Vagnorius; II eil., trečias iš kairės — A. Salamakinas.
Nuotr. Marytes Šmitienės
truputį daugiau. Tai nedaug,
palyginti su kitais kraštais.
Suprantu, žmonės neturtingi ir
neturi iš ko užsimokėti. Nieko
prieš tą neturiu. Tačiau, įėjus į
vieną muziejų ir paklausus,
kiek kainuoja įėjimas, moteris
prie kasos atsakė: „Jeigu privi
legijuotas, tai vienas litas; jeigu
ne, tai du litai". Aš jai atsakiau,
kad esu iš Amerikos, jokių pri
vilegijų neturiu ir nereikalauju,
ir mielai susimokėsiu du litus.
Jokios didelės reakcijos į mano,
maniau mandrą, atsakymą ne
nugirdau. Viena diena savaitė
je, dažniausiai trečiadienis, yra
nemokama. Paklausęs vieno
muziejaus direktoriaus: „Kodėl
jūs turite dieną, kai nereikia
mokėti?", jo atsakymas buvo:
„Kad pritrauktumem daugiau
l a n k y t o j ų " . ,,Ar tą dieną
lankytojų ateina daugiau?",
klausiu. Atsakymas: „Nebūti
nai". „Tai kodėl jūs taip darote?,
— vėl paklausiau. „Kelionių
biurų atstovai tą dieną atveda
savo turistines grupes, ir jie
nenori mokėti", jis atsakė. Daug
iš to naudos, aš galvojau!
Valentinas Ramonis
Lemont, IL
AR GALIMA PASITIKĖTI?
Prieš šešerius metus lankyda
masis Lietuvoje, užsukau į savo
buvusią Didvyžių parapijos baž
nyčią. Ji yra Vilkaviškio ap
skrity. Karo metu sužalota. Iš
lauko pabūklų šūviais apgadin
tos mūro sienos, stogas ir vidu
je sudaužytos grindys bei lan
gai. 1992 m. Didvyžių parapijie
čių jėgomis talka buvo naši,
daug suremontuota. Tais pa
čiais metais per Lietuvos Reli
ginę šalpą Vilkaviškio katedros
atstatymui paremti išsiunčiau
$315. Apie pinigų gavimą nieko
nepranešė. 1993 m. per vyskupą
Juozą Žemaitį Vilkaviškio ka
tedrai įteikiau $1,000 ir didesnę
sumą Didvyžių bažnyčiai, kad
padarytų maldininkams suolus.
1995 m. vėl lankydamasis Lie
tuvoje, Didvyžių bažnyčią radau
be suolų! Didvyžių parapijos
klebonas yra ligonis ir visi dar
bai pavedami Vilkaviškio deka
nui. Taigi jau treji metai, kai
skirti pinigai suolų įrengimui,
ir jų likimas nežinomas.
Su dviem parapijiečiais (kaip
liudininkais) kreipiausi į deka
ną, klausdamas apie skirtą
auką. Dekanas atsakė: „Man
vyskupas įteikė $1,800 Didvy
žių bažnyčioje įruošti suolus. Po
trijų mėnesių — padaryta". Šiuo
metu iš Didvyžių parapijiečių
gavau žinią, kad dekanas į jų

klausimus nekreipia dėmesio ir
nenori apie tai kalbėti. Tad
netrukus sueis treji meteliai,
kaip skirta auka, lyg nusikaltu
si „dūšelė", skrajoja dausose.
Neturiu tikslo atbaidyti reli
ginių reikalų rėmėjų, bet, prieš
remiant, būtų gera įsitikinti, ar
aukos pasieks norimą tikslą.
Esu įsitikinęs, kad Lietuvos
didelė dalis gyventojų mintyse
turi: „kas tavo, tai ir mano, o
kas mano, tai jau ne tavo". Jų
tarpe yra ir dvasininkų. Gavę
aukas, mintimis sako „ką noriu
tą darau"...
Pas mane kieme auga mede
lis, tik su žaliais lapeliais, o ne
su „žaliukais".
Matas Baukys
Dearborn Heights, MI.
KALBOS JOVALAS
Kiek galėdami, stengiamės
mūsų brangiąją kalbą išlaikyti
be svetimybių, sielojamės jos
darkymu Lietuvoje. Supran
tame, kad kalbos darkymas yra
dalis kultūrinio genocido, kurį
aklai tebetęsia sovietinės auklybos sukurti „inteligentai", „in
telektualai", „internacionalis
tai" ir kiti tolygūs.
Šiomis dienomis Čikagoje ati
daroma viena paroda, kurios
kvietime kalbama apie „grįž
tančių paukščių preliudijas" ir
„Lietuvos bevardes impresijas".
Parodos autorius, jau pasaulinio
garso savo srities atstovas,
matyti buvo suviliotas plepalais
apie lietuvių kalbos „pažangą"
— užuot jau nusistovėjusių, gry
nai lietuviškų žodžių, naudoti
svetimybes, deja, net naudojant
netinkamus žodžius. „Preliu
das" (o ne preliudija) jau yra
įsigyvenęs žodis; o kam „im
presijos", jeigu turime „įspū

KUR DINGO LAIŠKŲ
RAŠYTOJAI?

džius"? Susijaudinimui, šurmu
liui nusakyti Lietuvoje kartkar
tėmis naudojamas „ažiotažas".
Prancūzų kalbos žodynas tą žodį
nusako kaip „prekiavimą akci
jomis biržoje"... Svečiai iš
Lietuvos šio žodžio prasmės taip
ir nemoka išversti.
Atsiminkime: „Gera svetima
kalba kalbėti, didi gėda savos
gerai nemokėti".
Vytenis Statkus
North Riverside, IL

Jeigu spręstume pagal „Drau
go" laiškų skyrių, atrodo, kad
pas mus gyvenimas visai sustojo
— nieko įdomaus neatsitinka,
niekas nieko nebara, negiria,
nesiūlo... Nejaugi lietuviai atgy
ja tik kai kas labai suerzina? At
simenu, kai ta PLB „kančių
istorija visus buvo ant kojų
sukėlusi, tai buvo ir daug
komentarų, bet ir tai jau
užmiršta (įdomu, ar kas iš visų
protestų išėjo, ar knyga bus
pataisyta, kaip žadėjo?).
Man regis, kad užsienio lie
tuviai turėtų pabusti iš žiemos
miego ir pradėti klibinti
rinkimų Lietuvoje klausimą.
Kai praeis rinkimai ir į valdžią
pateks vėl ta pati nomenklatū
ra, tai visi pradės šaukti, ai
manuoti, erzeliuotis, o dabar
tyli, lyg reikalas niekam ne
rūpėtų. Manyčiau, kad kiekvie
nas turėtume šia tema rašyti,
tai ir Lietuvoje žmonės atkreips
didesnį dėmesį. Žinant iš gimi
nių ir pažįstamų, kad „Drauge"
randama medžiaga turi atgarsį,
verta tuo pasinaudoti.
Arvydas J. Žalys
Atlanta, GA

REIKIA IR KITOKIU ŽINIŲ
Neseniai gavau laišką iš Lie
tuvos, kuris, mano nuomone,
vertas platesnio dėmesio. Jame
rašoma: „Nežinau, kaip kitur,
bet dabar bažnyčioje sekmadie
nį žmonių daug ir — kas ypač
gerai — matyti daug jaunimo.
Kadangi anksčiau daug kas
bažnyčioje negalėjo tuoktis, nes
buvo pavojinga, tai daug ir
vaikų liko nepakrikštyta. Dabar
krikštijami ne tik maži vaikai,
bet ir jau suaugę vyrai ir mo
terys, o daug jaunesnių, kurie
dabar tuokiasi bažnyčioje, ne
buvo priėję prie pirmosios Ko
munijos, tai dabar jie, jau 18 ar
25 metų, priima pirmąją Komu
niją. Pažįstu vieną merginą,
kuri nebuvo nei krikštyta, nei
priėmusi sakramentus, tai da
bar pasikrikštijo, prisiruošė prie
Komunijos ir po to susituokė
bažnyčioje. '

Redakcijos pastaba. Šio
laiško autorius tarytum žodžius
tiesiai „iš mūsų burnos" išėmė.
Pastebėjome, kad pastaruoju
metu laiškų antplūdis gerokai
susiaurėjo, tai tuo pačiu
raginame skaitytojus pasinau
doti laiškų skyriumi mūsų dien
raštyje ir pareikšti savo nuomonę
įvairiomis temomis bei klausi
mais. Taisyklės tos pačios, kaip
ir anksčiau. Kadangi visi tvir
tina, kad laiškus mėgsta skai
tyti, tai svarbu ir parašyti — koks
gi pagaliau laiškas be „atsa
kymo'?

Tai vis geri ir gražūs dalykai,
ir apie juos reikia daug rašyti
spaudoje. Pas mus rašoma vien
tik apie užpuldinėjimus, kad
blogai policijoje, kariuomenėje,
ir iš vis viskas blogai, gyveni
mas blogas. Spauda nekreipia
dėmesio į gražius dalykus".
Stasys Valatka
Roselle, NJ

fsš\ midlcind Tedarai
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Savngs and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

(1-312) 254-4470
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(708)598-9400
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A.tA.
IGNUI SALDUKUI,
buvusiam Pabaltijo Universiteto lektoriui mirus, jo
žmonai BIRUTEI, dukroms BIRUTEI ir LAIMAI, gi
minėms ir visiems artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą.
Buvę Pabaltijo

vienam iš pirmųjų Lietuvių Fondo organizatorių,
iškeliavus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškia jo
žmonai NATALIJAI, dukrai REGINAI, sūnui
ALFONSUI su šeimomis
Lietuvių Fondo vadovybė

A.TA.
JUOZUI ŽILIONIUI
mirus, jo žmonai ONAI ir sūnui EGYDIJUI, dukrai
VIJOLETAI su šeimomis ir artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Liuda ir Zigmantas
Mockai ir visa šeima

PADĖKA
A.tA.
BRONIUS DUBAUSKAS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Brolis mirė 1996 m. gruo
džio 4 d. ir buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
1996 m. gruodžio 7 d.
Eaame labai dėkingi kun. Jonui Kuzinskui už maldas
koplyčioje, atnašavimą iv. Mišių ir už apeigas kapinėse.
Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir
pažįstamiems už apsilankymą koplyčioje, išreikštas
užuojautas ir iv. Mišių aukas.
Dėkojame visiems padėjusiems mums šiose skaudžiose
gyvenimo valandose.
Liūdesy lik*:

rtnu
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Vokietijos LB darbuotojų MvaiiavUM koncerte — Padainuokim* kartu Atlieka •vočiai ii Lietuvos (ii kairia): Patraa Garšva, Aldona Staskevičiūtė
ir Alvydai Jegelevičius.
Nuotr M. Smttone*

2212 W OftMAK ROAD • CHCAGO, UNOtS 60608 PHONI |31 J) 847-7747

rys.

mirus, jo žmonai ERNAI, dukroms LORETAI, LIN
DAI, sūnui PAULIUI, seserims JULIJAI, EMILIJAI,
p.p. OKAMS ir jų šeimoms, reiškiame nuoširdžią
užuojautą.
O. Adomaitienė
V. L
Adomavičiai
A. D. Arlauskai
J. A. Baguiiai
M. Balčiūnienė
O. Baltutienė
J. Baužys
V. G. Beleckai
F. B. Bačiūnai
A. G. Čekauskai
B. J. Čepukai
V. Dėdinienė
V. D. Dėdinas
V. M. Derenčiai
M. DUkienė
D. A. Dulaičiai
S. Estkienė
V. G. Gečai
Kun. I. Gedvilą
P.
Grigalauskas
D. D. Hadley
A. J. Janoniai
P. Janulis
S. Kačinskienė
M.
Kardauskaitė
A. L. Kvečai
V. B. Labučiai
E. Lukienė
J. J. Macijauskai
B.
Macijauskienė

V. S. Maciai
P. D. Mockai
J. S. Mačiulaičiai
V. O. J. Mamaičiai
B. Motuzienė
V. M. Mikučiai
J. G. Mileriai
E. MUukienė
Kun. L. Musteikis
A. B. Nakai
M. Naruševičienė
P. J. Papartis
J. A. Pečkaičiai
J. O. Peleckiai
A. Pileckas
D. S. Pranskevičiai
J. Ratnikas
E. J. Sadauskai
J. L Savaičiai
A. D. Savickai
R. G. Shatai
A. R. Strazdžiai
J. D. Sudilai
A. D. Vėlavičiai
J. A.
Vyšniauskai
H. V. Zitikai
J. V. Zubavičiai
V. Zubrickas
K. A. Žukauskai
B. A. Žemaičiai
Sunny Hills, Florida.
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A.TA.
ANTANUI ŽALKAUSKUI
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A.TA.
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veda KAZE BRAZDŽIONYTĖ
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v.
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Adresas: 2624 VV. 69 St.
Chicago, IL 60629
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Nors dar daug laiko, bet
nėra iš tikrųjų per anksti savo
kalendoriuose pasižymėti, kad
rugpjūčio 4-11 d. JAV LB Švie
timo taryba rengia mokytojų
studijų savaitę Dainavoje.
Lituanistinių mokyklų vedėjai
ir mokytojai bei jų prieauglis
studijų savaitėje turi progą pasi
džiaugti gražia stovyklavietės
gamta, pasidalinti žiniomis su
savo kolegomis ir atnaujinti jė
gas naujiems mokslo metams.

N A U J U METU VEIKLA

Čikagos Jaunimo centre po
trumpos švenčių pertraukos vėl
pagyvėjo veikla. Centro gyvas
tingumu ryžtingai rūpinasi
naujas administracinis komi
Cicero, IL., apylinkėje Vasa
Palaimintasis Jurgis Matu
tetas, kuriam energingai vado
laitis — mūsų tautos šviesioji rio 16-osios paminėjimo iškil
vauja pirmininkas Zigmas
atžala, kuria visi vertai mės prasidės šeštadienį, vasario
Mikužis. Administratorės parei
didžiuojamės, bet galbūt per 17 d. vidurdienį su Lietuvos vė
gas pradėjo sausio mėnesį Skir
mažai prisimename, paskendę liavos pakėlimu prie Cicero
mantė Miglinienė, kuriai tenka
kasdienybės rūpesčiuose. Palai- miesto rotušės, 50 Ave. ir 25 St.
prižiūrėti Jaunimo centro
mintąjį arkivyskupą pras Šiai ceremonijai vadovauja
kasdieninę eigą bei tvarką. Jau
mingai paminės Nekalto M. Amerikos Lietuvių Tarybos Ci
„Grandies" tautinių šokių matyti nemažai patobulinimų
Prasidėjimo seserų rėmėjai šį cero skyrius ir kviečia visus
ansamblis
atliks dalį programos bei pagerinimų.
sekmadienį, sausio 28 d., Švč. apylinkių lietuvius. Vėliavą
Jaunimo centro Moterų klubo
Sausio
13-tosios
įvykių prisimi
M. Marijos Gimimo parapijoje, pakels „Klaipėdos" jūrų šaulių
narės
lėšų telkimui kruopščiai
nime,
kurį
rengia
JAV
LB
Marąuette Parke. 10:30 vai. r. kuopa.
ruošia
įvairius renginius, pa
Krašto
valdyba
vasario
4
d.
parapijos bažnyčioje bus auko
Sekmadienio, vasario 18 d.
skaitas,
vakarones, blynų pus
Jaunimo
centre.
Minėjimo
pre
jamos šv. Mišios, o po jų salėje iškilmėms vadovauja Cicero
ryčius,
minėjimus
bei menines
legentas
—
prof.
Vytautas
bus akademinė dalis ir kuklios apylinkės Lietuvių Bendruome
programas.
Pagal
Jaunimo
cen
Landsbergis.
vaišės. Visi lietuviai kviečiami nės valdyba, bendradarbiauda
tro
tradiciją,
Lietuvos
Nepri
gausiai dalyvauti.
ma su ALTu. Šv. Antano parapi
klausomybės šventės minėjimas
jos bažnyčioje 11 vai. šv. Mišias
SENJORAI SUTINKA
yra ruošiamas penktadienį,
Lietuviškų kalėdinių šiaudinukų p»m«fc» Maironio lit. mokyklos Lamonla paaktajama skyriuje.
NAUJUOSIUS METUS
N e k a l t o Prasidėjimo M. aukos ir pamokslą pasakys kun.
Ii kairės: Krista Norkutė, Rūta Grigaliūnaitė, Krista Plaiartė, Vilija Josaitytė, Liana Modesvasario 16 d., 7:30 vai. vakare
M a r i j o s parapija Brighton dr. Kęstutis Trimakas. Mišių
taitė. Stovi — Gintaras Plačas, kuris mokė gaminti šiaudinukus
kavinėje. Savo mintimis pasida
Tai buvo gruodžio 31d. vėly lins Lietuvos Garbės konsulas
Parke rengia Užgavėnių karna metu giedos solistė Dana StanKALĖDINĖ ŠVENTĖ MOKYKLOJE
valą vasario 17-18 d. Rengimo kaitytė ir parapijos choras su vas vakaras, bet jis skirtingas Čikagoje Vaclovas Kleiza.
k o m i t e t a s prašo paaukoti muzikos vadovu Marijum Pra nuo kitų, nes reiškė 1995 metų Meninę programą atliks Čika ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jau Kalėdų eglutės dingo, ja ir Juozapu, ir įteikia Jėzuliui
laimikių „laimės šuliniui". Juos puoleniu ir pirmininke Jone pabaigą. O kaip gera ir malonu gos lituanistinės mokyklos
namai
ištuštėjo, nuėmus gra visų mokinių dovanėles. PraBobiniene.
pajusti,
kad
tie
metai
buvo
galima pristatyti į tvarkdarių
mokiniai.
• „Naujasis židinys/Aidai". žiuosius papuošimus, o iš lauko kartėlę inscenizavo M. Praninssėkmingai
praleisti!
Ypač
Po
Mišių
Nepriklausomybės
kambarį sekmadieniais, atvyksJaunimo centro jaukiomis 1995, lapkritis. Vyr. redaktorius žibančios pilaitės vėl virto pap kienės ir R. Končienės mokiniai
tant Mišioms, arba šiokia šventės paminėjimas tesis para mums, vyresniesiems. įveikus patalpomis pastoviai naudojasi
— Petras Kimbrys. Redakcijos rastais namais. Tik atmintyje iš lietuvių kalbos IIA ir IIB
dieniais į kleboniją. Prisidėkime pijos salėje, kur pagrindinę dar vienus metus — jau tikra Čikagos sujungta lituanistinė
adresas: Universiteto 4, 2001 paliko visas tas šv. Kalėdų klasių.
prie šios lietuvių įsteigtos kalbą pasakys viešnia iš Lietu šventė.
mokykla, Pedagoginis in Vilnius, Lietuva. Tel.: 220-311; grožis ir įspūdis. Vienas iš tų
Karalių kelionę tarpais lydėjo
Na ir šventėme tą paskutinį
parapijos, kurioje dar tebegy vos dr. Regina Balčaitienė ir bus
stitutas, Mokslo ir tyrinėjimo fax: 222-363. Religijos ir kul gražių prisiminimų yra Mairo švelnios kalėdinės giesmės, ku
meninė programa su kavute.
senųjų metų vakarą su viso
vuoja lietuviška sielovada.
centras, įvairios organizacijos tūros žurnalas. Numeryje — V. nio mokyklos Kalėdų eglutė ir rias paruošė dainavimo mokyto
kiomis linksmybėmis. Pirmiau
bei ansambliai. Čia veikia se Valentinavičiaus straipsnis vaidinimas „Dovanos Jėzuliui". ja R. Poskočimienė. Prie pro
JAV LB Švietimo taryba siai paruošėme ilgą stalą, besi
Sausio 13-tosios minėjimas,
niai įsikūrę archyvai ir muzie „apie politinę meilę ir neapy Kiekvienais metais yra galvo gramos paruošimo taip pat pri
ruošiamas JAV LB Krašto val rengia mokytojų darbo konfe tęsiantį per visą Pasaulio jai.
kantą"; J. Juškaičio eilėraščiai; sūkis kaip tokį gausų skaičių sidėjo L. Ringienė, R. Polikaidybos, vyks vasario 4 d. tokia renciją sekmadienį, kovo 10 d., lietuvių centro skaityklos
E. Levino straipsnis filosofijos vaikų (arti 300) sujungti į vieną tytė, D. Grigaliūnienė, J. FiPenktadienio
vakarais
jauni
tvarka: 10 vai. ryte šv. Mišios Pasaulio lietuvių centre, Le- kambarį, kuris randamas mui ir suaugusiems vyksta tema; N. Laurinkienė pasakoja veikalą — ir daugelį metų buvo sher, Ž. Šilgalienė ir S. Rad
Nekalto M. Marijos Prasidėjimo monte (Bočių menėje). Bus apačioje, kondominiumo sparne, pramoginių šokių kursai. apie perkūnijos prasmę lietuvių sujungti — vieni buvo grybai, vilienė. Dėkojame taip pat
bažnyčioje Brighton Parke, W. svarstomos lituanistinių mo gyvenamame senjorų bei senjo- Sekmadieniais, po 10 ir 11 vai.r. kultūroje: rasime rašinių is kiti — žaisliukai, treti — eglės, visoms mokytojoms ir tėveliam,
44 St. ir So. California; 11:30 kyklų programos bei kiti aktua rių (vien šis ypatingas vardas šv. Mišių, lankytojai atsigai torine, religine, eseistine,
— R. Poskočimienė išspręsdavo kurie padėjo paruošti jaunuo
vai. r. — žuvusiųjų dėl Lietuvos lūs klausimai, surišti su lietu teikia pasididžiavimą). Stalą vina, pasisvečiuodami kavinėje. visuomenine, kt. temomis.
problemas ir pastatė daugelį sius artistus šiai ypatingai
laisvės pagerbimas, padedant višku švietimu. Registracijos papuošę, nuklojome visokiomis Moterų klubo prižiūrimoj
šventei.
gėrybėmis.
Ten
buvo
galima
• . S k a u t ų a i d a s " . 1995, vaidinimų Šiemet renginio for
vainiką Jaunimo centro sodely reikalais kreiptis į Švietimo
krautuvėlėje įsigyjama lietu
Mokyklos direktorė Eglė Noma
skyrėsi
nuo
kitų
metų
—
atrasti
kiekvieno
mėgstamiau
je prie paminklo; 11:15 -12:30 tarybos pirm. Reginą Kučienę,
viškų k n y g ų bei įvairių gruodis. Leidžia LSS tarybos kiekviena klasė paruošė savo vak padėkojo visiem susirinku
sią
kulinariją.
Kai
žmogus
esi
tel.
708-301-6410.
pirmija. Redaktorius — v.s. An
vai. p.p. kava ir užkandėliai JC
programos dalį, kurias jungė siems ir palinkėjo gražių šv.
sotus ir troškulio nejauti, rankdarbių.
patalpose, taip pat bus galima
Kviečiami nauji ir seni drau tanas Saulaitis ir Pelėdų skiltis, bendra mintis ir tikslas: Trys Kalėdų, tėvų komiteto pirmi
jautiesi
lyg
iš
naujo
atgimęs
—
.
Dr'.
Petras
Kisielius,
apsi
įsigyti bilietus į minėjimą; 12:30
gai apsilankyti ir paremti 2345 W. 56th Street, Chicago, karaliai — Aras Galinaitis, Vy ninkas Marius Kasniūnas taip
vai. p.p. iškilmingas minėjimas lankęs „Draugo" knygyne, įsi taip turbūt jautėsi ir mūsų Lietuvybės centrą!
IL 60636. Administratorė —
tenis Šilgalis ir Marius Žy pat pasveikino visus ir padėkojo
ir meninė programa salėje. gijo knygų už nemažą sumą senjorai, susirinkę sutikti
Albina Ramanauskienė. 4613
mantas, kurie, karališkai pasi mokytojoms bei tėveliams.
Naujuosius
metus.
pinigų.
Kadangi
knygos
buvo
Kalbės prof. Vytautas Lands
W. 106 PI., Oak Lawn, IL 60453.
puošę,
keliavo ir keliavo ap
Bet šventė nebūtų buvus už
Goethės Faustas ieškojo gyve
bergis, meninę programą atliks skirtos Vilnijos lietuviams,
Kaip visada gausiai iliustruotas
lankant
paeiliui kiekvieną baigta be vieno labai laukiamo
knygyno
vedėjas
Kazimieras
nime
„gražiausios
valandėlės",
'
„Dainavos" ansamblio vyrų
nuotraukomis, kupinas sąmojo
klasę, kuri, savo ruožtu įteikė svečio — Kalėdų senelio, kuris
oktetas, vadovaujamas muz. Da Rožanskas, su administracijos bet gaila, kad jos neieškojo
ir nuotykių iš skautų stovyklų savo „dovaną" Jėzuliui: ar
kiekvienais metais apdovanoja
leidimu,
padovanojo
dar
daug
Naujų metų naktį PLC skaityk
VASARIO MINĖJIMAS
riaus Polikaičio ir „Spindulio
Lietuvoje ir užsienyje, žurnalas eilėraštį, ar dainą, ar šokį.
mokinius reikšmingom dova
knygų,
kad
to
Lietuvos
kampo
loje su linksmais ir laimingais
CLEVELANDE
tautinių šokių grupė — vadovė
įdomus ne tik skautų organi Vaidinimo pasakotoja, angelas
nom.
Pernai jis visiem įteikė
lietuviai
turėtų
kiek
galima
senjorais. Kambarys buvo
Rasa Poskočimienė; 2:30 vai.
zacijai priklausantiems skaity
Maironio
mokyklos lagami
daugiau
lietuviškos
literatūros.
—
Vakarė
Petroliūnaitė,
gražiai
pilnas, ne tik pilnas, bet ir
Lietuvos Nepriklausomybės tojams.
p.p. vaišės su prof. V. Lands
nus/maišus,
kuriuos galima
Knygų
persiuntimu
pasirūpino
mintinai
išmokusi
eilutes,
pri
kupinas, linksmybių bei atstatymo 78 metų sukaktis bus
bergiu ir garbės svečiais Jauni
buvo
pamatyti
vasaros stovyk
dr.
P.
Kisielius.
statė
vaidinimo
prasmę
ir
lydėjo
•
„
L
a
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š
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.
skambančių
dainų,
tos
dainos,
mo centre. Kviečiamos visos
minima sekmadienį, vasario 18
lose,
o
šiemet
—
mokyklos ant
Karalių
kelionę.
Pirmiausia
Ka
1996,
sausis.
Redaktorius
—
dainelės
—
viena
už
kitą
gra
lietuviškos organizacijos su savo
d., šia tvarka:
raliai aplankė Steponavičiūtės spauduotą pieštukų indelį.
Juozas
Vaišnys,
SJ.
Administ
x Adeline G. Lidy, Walnut žesnės, viena už kitą linksmes
vėliavomis, uniformomis arba
10 vai. r. Mišios Dievo Moti
bent tautiniais drabužiais; Creek CA, ir Susan Barzda > nės. Jų garsas net skverbėsi nos parapijos bažnyčioje; prieš ratorė — Marija A. Jurkutė. priešmokyklinukus, R. Polikai- dėžutę, kurią galima laikyti ant
kviečiamos lituanistinės mo Cambridge OH, remia Lietuvoje pro duris ir langus. Traukėme Mišias vėliavų pakėlimas prie Redakcijos adresas: 2345 W. tytės darželio ir LK-1 klasių rašomojo stalo. Ačiū, tėvų komi
56th Street, Chicago, IL 60636- lėlytes ir kareivėlius, kurie Jė tetui už suteiktą pagalbą Kalė
kyklos. Pedagoginio lit. ins našlaičius. Prateadamos našlai dainas iš netikėtai atrasto, seno. Laisvės paminklo;
1098. Tel.: (312) 737-8400; fax: zuliui padovanojo dainelę „Du dų seneliui, suorganizuojant
tituto studentai ir visi — iki čiams paramą, jos atsiuntė kiek- apipešioto skautų stovyklų
10:30
vai.
r.
Mišios
Šv.
Jurgio
(312)
737-0486. Šiame nume gaideliai" ir įteikė Karaliams šias puikias dovanas. Taip pat
vieną po $150. Dėkojame! dainorėlio, pamesto skaityklos
vieno — lietuviai.
ryje: redaktorius trumpam širdeles Jezulio eglutei. Mok. A. dėkui tėveliams už suneštus
„Lietuvos Našlaičių globos" lentynoje ir pamiršto, tarsi jis lietuvių parapijos bažnyčioje;
4 vai. p.p. iškilmingas minė nukeliauja į praeitį, kai tik Katališkytės Berner pirmas užkandžius, kuriais visi svečiai
x TRANSPAK
praneša: komitetas, 2711 W. 71 St., jau būtų atgyvenęs savo dienas.
jimas
Dievo Motinos parapijos buvo pradėtas spausdinti šis, skyrius — grakščios stirnelės — skaniai vaišinosi ir džiaugėsi
Chicago,
IL
60629.
Atrodo,
kad
ne
tik
mes
džiau
„Lietuvoje tikėta: kas suranda
(sk) gėmės dainuodami, bet ir daino- salėje. Kalbą pasakys Liuda tėvų jėzuitų leidžiamas, reli mikliai pašoko Jėzuliui ir įteikė savo vaikų gražiomis pastango
paparčio žiedą tas gali suprasti
mis, linkėdami vieni kitiems
rėlis, turėjęs progą pasidalinti Rugienienė, LB Tarybos narė iš ginės ir tautinės kultūros žur pačių išpuoštus kankorėžius.
žvėrių ir paukščių kalbą, matyti
x Linas ir Julija Vaitkai, seniai dainuotų dainų žodžiais... Detroito; meninę dalį atliks sol. nalas. Kun. Antanas Saulaitis,
linksmų švenčių!
piliakalniuose, dvarvietėse pa
T. Rudaitytės Chiapetta antro
Cleveland OH, remia našlaitį Ir buvo smagu, labai smagu. Audronė Gaižiūnienė iš Rock- SJ, su tam tikru apmaudu rašo
Grįžus į mokslus, tuojau
slėptus lobius, iškasti užkeiktą
Lietuvoje, atsiuntė $150 — Nutarėme, kad 1996 metais be ford, IL. akompanuojant Romai apie ramybės ir susikaupimo skyriaus mokiniai, pasipuošę prasidėjo pasiruošimai kitoms
jį auksą, velniūkščio pasivertumargaspalviais
žieminiais
rū
našlaičio metinį paramos mo dainos nė vienos dienos nepra Bandzienei.
stoką sekmadieninėse lietu bais, padeklamavo eiliuotą pa progoms. Istorijos būrelis
sio juodu šuneliu, saugomą". Pi
kestį. Dėkojame! „Lietuvos leisime. Tikimės, kad taip ir
nigai, siuntiniai ir komer
įėjimas — 3 dol. auka rengimo vių Mišiose; tęsiamas Algi sakėlę „Vėjelis žaidžia" ir įteikė vadovaujamas G. Sturonienės
Našlaičių
globos"
komitetas.
bus.
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
išlaidoms padengti vaikams — manto Malkevičiaus straipsnis, šiaudinukų snaiges. A. Elvikie- suruošė Pal. Jurgio Matulaičio
(sk)
to siuntiniai. TRANSPAK,
Esame dėkingi Pasaulio lietu nemokamas). Visi Clevelando ir spausdintas pereitame nume nės trečias skyrius drąsiai pa Misijos bažnyčioje Sausio
2638 W. 69 St., Chicago, IL,
apylinkių lietuviai kviečiami ryje, „Gyvybė — brangiausias deklamavo V. Nemunėlio „Ka 13-tosios minėjimą. Patys savo
z Vilniaus styginio kvarte vių centro įkūrėjams ir palaiky
tel. 312-436-7772.
dalyvauti Organi? icijos prašo turtas"; rasime J. Vaišnio, SJ, lėdos", iškėlę tas raides aukštai, iniciatyva suruošė trumpas
to koncertas bus sekmadienį, tojams už šią lietuvišką salą,
mos dalyvauti su vėliavomis. tradicinį ,,Kalbos" skyrelį, po to tas pačias raides padovano apeigas paminėti šią liūdną
(sk)
sausio 28 u., 12*00 vai. p.p. kurioje mes galime jaustis
Rengia ALT Clevel.indo skyrius trumpas žinutes iš Lietuvos, jo Jėzuliui. O Barkauskienės dieną. Būrelio pirmininkė Dei
(t.y. po 11:00 vai. Mišių) Lietu laisvai ir linksmai.
šypsuliu puslapį.
ketvirto skyriaus mokiniai, mantė Žukaitė pristatė visiems
Senjore Agute ir LB Clrvelando tpylinkė.
x Dr. Audriaus V. Plioplio vių Dailės muziejuje, Lemonte
pasipuošė raudonai, padekla minimos dienos žiaurius įvy
meno kūrinių parodos ati (Pasaulio lietuvių centro apati
mavo Kašubienės „Kalėdos" ir kius, o būrelio nariai padėjo
darymas Artemisia galerijoje, niame aukšte). Bus grojamos
įteikė baltas dideles snaiges raudonas gėles prie altoriaus už
700 N. Carpenter, Chicago net tik kitataučių, bet ir Čiur
Jėzuliui. Penkto skyriaus moki Sausio 13-osios aukas.
<312-226-7323), įvyks penkta lionio, Kuprevičiaus bei Nauja
Vos baigus vienam būreliui
niai, paruošti S. Radvilienės ir
dienį, vaaario 2 d., nuo 5 iki lio kompozicijos. Pajamos
puikiai išmokę savo vaidmenis, išspausti iš mūsų gailią ašarą,
7 v.v. Paroda tesis nuo sausio 30 skiriamos našlaičiams, vaikams
suvaidino vaidinimėlį „Kelei kitas būrelis ruošėsi mus pra
d. iki vasario 24 d. Tą patį su negalia ir daugiavaikėms šei
viai", kuriame Marija (Vilija juokinti. Mokyklos dramos bū
penktadienį įvyks kitas A. V. moms Lietuvoje. Visus maloniai
Jozaitytė) ir Juozapas (Andrius relis, vadovaujamas Z. ŠilgaliePlioplio darbų parodos ati kviečia „Saulutė", Lietuvos
Balsys) neranda vietos kur prisi nės repetuoja programą mokyk
darymas Chicago Cultural Cen- vaikų globos būrelis.
glausti kai kreipiasi pas įvairius los metiniam pokyliui, kuris
(sk)
ter, 77 E. Randolph, Chicago
piktus šeimininkus ir pagaliau įvyks vasario 3 d. Pasaulio lie
312-774-6630), 7 iki 8 v.v. Ši
x Akcijų, bonu bei kitų ver
sutinka piemenėlius, kurie tuvių centre. Tema: „Sugrįžki
paroda yra dalis Chicago Artist tybių pirkime ir pardavime
mielai juos priima Paskutinė me į jaunystę! Disko vakaras".
International Program ir tesis jums nuoširdžiai patars ir patar
klase, kurią Trys karaliai ap Kviečiame gausiai dalyvauti.
nuo sausio 27 d. iki balandžio 7 naus, duodami komiso nuolai
lankė, buvo šeštoji. V. Bra- Čia yra puiki proga paremti mū
d. Be to, Mongeraon Wunderlich dą, Albinas Kurkulis, tel.
zaitytė paruošė Žitkevičiaus sų mokyklą. Kviečiame ir vyres
Galerija, 704 N. Wells, Chicago 312-360-5530 arba jo sūnūs ir
„Prie Kalėdų eglutės", Rugie niuosius mokinius ateiti su tė
(312-943-2354), šiuo metu partneriai: Andrius Kurkulis,
nes „Man patinka" ir S. Va- veliais. Visi kviečiami! Visi
eksponuoja A. V. Plioplio tel. 312-360-5531 ir Paulius
saitytės ir G. Sidrytės „Tikroji laukiami!
kūrinius grupinėje parodoje, Kurkulis, 312-360-5627, dirbą
Kalėdų prasmė".
S.R.
kuri tesis iki balandžio mėn. su Oppenheimer A Co., Inc.
Vist kviečiami dalyvauti Chicagoje. Iš kitur skambinkite
Pagaliau Trys karaliai pasie
• 1880 m. gruodžio 1 d. į
Įįssm lietuvius vadinti „dainininku tauta" Tai patvirtina ir barelis mūsų tautiaeių, susirinku
atidarymuose ir parodose.
kia
savo
tikslą—
randa
gimusi
Baltuosius
rūmus Vašingtone
veltui: tel. 1-800-621-2103.
siu Pasaulio lietuvių centre — ir jiems daina „ui pirmų durelių"...
Kūdikėlį
prakartelėje
su
Mari
įvestas
pirmasis
telefonas.
Nuotr. Vytauto Jasinoviėiaus
(sk)
(sk)

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

1$ ARTI IR TOLI

