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Patvirtinta aštuntoji
Lietuvos vyriausybė
Vilnius, gruodžio 4 d. (BNS)
— Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas trečiadieni pasirašė
dekretą dėl aštuntosios vyriau
sybės sudarymo.
Baigės susitikimus su prem
jero Gedimino Vagnoriaus pa
teiktais kandidatais ministrų
pareigoms, prezidentas patvir
tino 17 narių kabinetą, pradė
sianti veikti tuomet, kai Seimas
pritars jo programai.
11 ministrų vietų G. Vagno
riaus vyriausybėje atiteko kon
servatoriams, 3 — Krikščionių
demokratų partijai, 2 — Centro
sąjungai, vienai ministerijai
vadovaus Pramonininkų konfe
deracijos viceprezidentas Vincas
Babilius.
Aštuntoji vyriausybė patvir
tinta be Energetikos ir Miškų
ūkio ministerijų vadovų. Pagal
konservatorių numatytą vy
riausybės pertvarkymą, šių mi
nisterijų bus atsisakyta. Ekono
mikos ministeriją numatoma
pertvarkyti į Ūkio, Pramonės ir
prekybos — į Europos reikalų,
o Aplinkos apsaugos — i Aplin
kos apsaugos ir gamtos išteklių
ministerijas.
Premjero G. Vagonoriaus pa
siūlyti ir prezidento A. Bra
zausko patvirtinti ministrai:

aplinkos apsaugos ministras —
Imantas Lazdinis (Centro sąjun
ga, CS), ekonomikos ministras
— pramonininkų konfederacijos
viceprezidentas Vincas Babi
liūs, finansų ministras — Ro
landas Matiliauskas (Tėvynės
sąjunga, TS) krašto apsaugos
ministras — Česlovas Stanke
vičius (Krikščionių demokratų
partija, KDP), kultūros minist
ras — Saulius Šaltenis (TS),
pramonės ir prekybos ministre
— Laima Andrikienė (TS), ryšių
ir informatikos ministras —
Rimantas Pleikys (TS), socia
linės apsaugos ir darbo ministrė
— Irena Degutienė (TS), susisie
kimo ministras — Algis Žva
liauskas (TS), statybos ir ur
banistikos ministras — Algirdas
Čaplikas (CS), sveikatos apsau
gos ministras — Juozas Galdi
kas (TS), švietimo ir mokslo mi
nistras — Zigmas Zinkevičius
(KDP), teisingumo ministras —
Vytautas Pakalniškis (TS), už
sienio reikalų ministras — Al
girdas Saudargas (KDP), valdy
mo reformų ir savivaldybių rei
kalų ministras — Kęstutis Skre
bys (TS), vidaus reikalų mi
nistras — Vidmantas Žiemelis
(TS), žemės ūkio ministras —
Vytautas Knašys (TS).

Vilnios, gruodžio 4 d. (BNS)
—Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas pripažino abejojęs
dėl kai kurių ministrų kandi
datūrų, tačiau atsisakė nurodyti
konkrečias pavardes. „Žinoma,
tai kandidatūros tų žmonių,
kurie stengsis dirbti, bet nelabai
pažįsta ši darbą, kuris nėra toks
jau 'rožėmis klotas'", sakė
prezidentas žurnalistams tre
čiadieni, pasirašęs dekretą dėl
vyriausybės sudarymo.
Prezidentas sakė, kad neidea
lizuoja naujųjų ministrų, nes vy
riausybėje yra įvairaus am
žiaus, patirties ir kompetencijos
žmonių. „Vieniems geriau
seksis, kitiems gal nelabai gerai
pradžioje seksis", sakė A. Bra
zauskas, išreiškęs norą, kad kuo
trumpiau užtruktų pereinama
sis laikotarpis.
Prezidento nuomone, idealiau
sia vyriausybė būtų tuomet, kai

įvyko pirmasis LietuvosRusijos dialogas apie narystę
NATO
Vilnius, gruodžio 4 d. (BNS)
— Pirmą kartą dvišaliame susi
tikime aukščiausiame lygyje
Lietuva ir Rusija kalbėjo NATO
plėtimo klausimais ir išdėstė
abiejų šalių nuomones.
Antradieni Lisabonoj įvyku
siame susitikime Rusijos prem
jeras Viktor Černomyrdin išsa
kė Lietuvos prezidentui Algir
dui Brazauskui Rusijos nuomo
nę apie sąjungos ateitį. Pasak
— Tarptautinės visuome
ninės organizacijos „Baltijos
vienybė" (Baltic Unity) Lietu
vos skyrius trečiadienį paskelbė
kreipimąsi, kuriame Seimas ra
ginamas priimti nuostatą, drau
džiančią „buvusiems ir tebesantiems" KGB agentams dirbti
valdininkais bei užimti vado
vaujančiųjų vietas švietimo
sistemoje. Anot organizacijos
pirmininko Vytauto Nezgados,
nuostatą siūloma priimti skubos
tvarka.

Pasaulio

naujienos

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

„Virgilijus Noreika ir jo mokiniai" — taip pavadintas Muzikų rėmimo fondo (MRF) rengiamų
koncertų ciklas. Tai — naujos programos „Lietuvos muzikos žvaigždės - Lietuvos žmonėms" dalis.
Muziko* akademijos V. Noreikos dainavimo klases studentai kartu su savo mokytoju jau nuo
lapkričio 30 d. keliauja per Lietuvą, suteikdami galimybę Mažeikių, Joniškio, Alytaus, Visagino,
kt. miestų muzikos mylėtojams pasiklausyti puikios programos
Jaroslavo Jurkevičiaus nuotr : maestro (centai su savo mokiniais ir MRF direktore Liucija
Stulgiene (ketvirta is kairės).

Seimui bus siūloma griežta
vyriausybės programa

Vilnius, gruodžio 4 d. (BNS)
— Lietuvos premjeras Gedi
minas Vagnorius ketina Seimui
ketvirtadieni pateikti naujosios
vyriausybės programą ir tikisi,
kad parlamentas ją patvirtins
kitą savaite. Seimui patvirtinus
programą, gruodžio 4 d. sudary
ta aštuntoji šalies vyriausybė
pradės vykdyti savo pareigas.
Daugiausia dėmesio naujoje
programoje bus skiriama ekono
jos nariais taptų savo srityse mikos klausimams ir teisėsaugai.
kompetentingi politikai. Jis pri Pristatydamas ją, premjeras ža
pažino, kad dauguma naujųjų da akcentuoti šio kabineto atsa
ministrų yra dirbę tose srityse, komybe ir reiklumą pirmiausia
kurios artimos naujosioms jų sau.
pareigoms.
„Mes nesam apdrausti nuo
Paklaustas nuomonės apie klaidų, bet mes atsakom už savo
Pramonininkų konfederacijos veiksmus ir kiekvieno ministro
viceprezidentą Vincą Babilių, suklydimus. Mes nesilaikome
vadovausianti ekonomikos kėdės, ir jei iš tiesų Seimas
ministerijai, prezidentas sakė matys, kad mes nepajėgiam
„politiniu aspektu" laikąs jį išspręsti problemų, kad kiti gali
konservatorių atstovu. Prezi geriau tvarkyti, šita vyriausybė
dentas pažymėjo V. Babilių ne nebus prisirišusi prie valdžios",
blogai pažįstąs kaip „progre sakė G. Vagnorius trečiadienį
syvų pramonininką, turintį di žurnalistams.
džiulį patyrimą".
Jis žadėjo, kad pasitvirtinus
„Demokratijos pasiekimu" faktams apie bet kurio vyriau
prezidentas pavadino tai, kad sybės nario nekompetentingu
naująją vyriausybę sudarė trys mą ar kompromituojančius poel
politinės partijos — konser gius, bus daromi ryžtingi spren
vatoriai, krikščionys demokra dimai, nepriklausomai, kuriai
tai ir centristai. A. Brazausko partijai priklausytų ministras.
nuomone, ši vyriausybė turėtų
G. Vagnorius sakė, kad ekono
būti laikoma koalicine.
minėje programos dalyje daug
dėmesio skiriama verslo skati
nimui ir mokesčių sistemos per
tvarkymui. Ši vyriausybė neke
tina siekti gerbūvio, didindama
socialines pašalpas. Neketinam
ir nebegalim gyventi i i skolų,
Lietuvos vadovo, V. Černomyr sakė premjeras. Jo vadovau
din kartojo argumentus, „kurie jama vyriausybė ketina skatinti
paprastai taikomi tokiu atveju". ekonomine apyvartą, sudaryti
Trečiadieni spaudos konferen palankesnes sąlygas įmonėms
cijoje Vilniuje prezidentas A. i gauti daugiau užsakymų, o žmo
Brazauskas sakė, kad NATO nėms — daugiau dirbti ir užsi
plėtimo klausimai bei visos Eu dirbti.
ropos saugumo sistemos for Premjeras pabrėžė, kad bus
mavimas priklausys nuo liepos siekiama teisėsaugą užtikrinti
mėnesį įvyksiančio sąjungos pirmiausia pačiose teisėtvarkos
šalių vadovų susitikimo. Pre institucijose. J i s žada, kad
zidentas tikisi, kad jame bus Lietuvoje neliks nė vienos in
aiškiai išdėstyti nauji NATO stitucijos — muitinės, policijos,
tikslai, kurie turėtų pasikeisti prokuratūros ar mokesčių in
nuo „šaltojo karo" meto.
spekcijos, „kuri nebūtų kontro
Pasak A. Brazausko, Rusijos liuojama kitų valstybės insti
premjero argumentai „turi tam tucijų".
tikrą pagrindą", nes iki šiol
Pasak jo, įstatymai turėtų
tebegalioja tie patys doku būti visiems vienodi, o vykdo
mentai, kurių pagrindu buvo mosios valdžios ir teisėtvarkos
sukurta NATO. „Bet situacija pareigūnų atsakomybė dar
pasaulyje ir Europoje smarkiai
pasikeitė", pažymėjo A. Bra kokie bus santykiai su Rusija
zauskas.
bei nuo Rusijos dalyvavimo ku
Jo nuomone, daug kas pri riant bendrą pastovumo sistemą
klausys nuo to, kokia bus su Europoje, ypač - Vidurio ir
formuluota NATO samprata, Rytų Europoje.

Lietuvos prezidentas
neidealizuoja naujos
vyriausybės
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griežtesnė. „Jie už tarnybinius
pažeidimus turi būti žymiai
griežčiau baudžiami, negu kiti
piliečiai", sakė G. Vagnorius.
Jis neslėpė, kad numatomos
rimtos reformos teisėsaugos
institucijose ir pirmiausia —
teisėtvarkos priežiūrą vykdan
čiose įstaigose. Didesnę dalį
policijos numatoma perduoti
savivaldybių žinion. Respubli
kinė policija užsiims pačiais
stambiausiais nusikaltimais bei
savivaldybės policijos priežiūra.

Numatoma griežtinti reikalavi
mus ir prokuratūros darbuo
tojams.
Premjeras teigė, kad naujoji
vyriausybė nesieks teisėsaugos
institucijų palankumo sau.
Būdas kovoti su nusikalstamu
mu, siekiant padaryti sau
palankiomis teisėtvarkos in
stitucijas, nieko gera neduos.sakė G. Vagnorius. „Mes
norim, kad valstybėje būtų
saugu ir ramu gyventi ir dary
sime viską, kad nors po truputį
padėtis gerėtų", pažadėjo aštun
tosios vyriausybės vadovas.

Po rinkimų Lietuvoje išaugo
pasitikėjimas politikais
Vilnios, gruodžio 4 d. (BNS)
— Rudeni Lietuvoje vykusi Sei
mo rinkimų kampanija padidi
no visų iškiliausių politikų po
puliarumą.
Lietuvos ir Didžiosios Britani
jos viešosios nuomonės tyrimų
įstaigos „Baltijos tyrimai" lap
kričio mėnesį atlikta apklausa
parodė, kad gyventojų nuomonė
apie politikus pagerėjo nuo 2 iki
13 punktų, palyginti su spalio
mėnesiu.
„Respublikos" dienraštyje
paskelbti apklausos rezultatai
parodė, kad labiausiai išaugo
pasitikėjimas rinkimus laimė
jusių partijų vadovais. Krikš
čionių demokratų partijos
(KDP) pirmininko Algirdo Sau
dargo populiarumas padidėjo 13
punktų ir jis iš 9-tos vietos
populiariausių politikų dvyliktuke pakilo į 7-ąją.
11 punktų pakilo konservato
rių (TS) pirmininko Vytauto
Landsbergio ir valdybos pirmi
ninko Gedimino Vagnoriaus po

M i n s k a s . Baltarusijos kon
stitucinio teismo vadovas Valerij Tichinia trečiadienį pa
reiškė atsistatydinąs ir apkalti
no prezidentą Aleksandr Lukašenko įstatymų vykdymo bei de
mokratijos „sutrypimui" ir dik
tatūros įvedimu.

Vašingtonas.
17 metų
persekiojęs nacių karo nusi
kaltėlius, JAV teisingumo de
partamentas pirmą kartą ėmėsi
veiksmų prieš Japonijos armijos
veteranus, įtariamus vykdžiu
sius medicininius bandymus su
karo belaisviais ir vadovavus
priverstinio sekso stovykloms II
pasaulinio karo metais. 16-kai
Imperijos armijoje tarnavusių
vyrų antradienį visiems lai
kams buvo uždrausta įvažiuoti
į JAV. 1979 m. buvo sudarytas
JAV vyriausybės neįleistinų į
Ameriką žmonių sąrašas, kuria
me — per 60,000 asmenų, susiju
sių su nacių veikla Europoje
Jeruzalė. Izraelio parlamen
tas trečiadienį pritarė projektui,
pagal kurį užsieno šalys turėtų
perkelti savo ambasadas iš Tel
Avivo į Jeruzalę. Tuo norima
priversti užsienio šalis pripa
žinti Izraelio įvykdytą arabiš
kosios Rytų Jeruzalės prisijun
gimą, kuris įvyko 1967 m. per
Vidurio Rytų karą, kai rytinė
miesto dalis buvo okupuota.
Varšuva. Jungtinių Tautų
remiama tarptautinė konferen
cija, skirta kovai su automobilių
vagystėmis, pritarė pasiūlymų
sąrašui, kuriame raginama
įkurti vogtų automobilių duo
menų bazes ir sujungti jas į „In
terpolo" kompiuterinę sistemą.
Konferencija paragino šalis glau
džiau bendradarbiauti, tobulinti
automobilių apsaugos technolo
giją ir automobilių bei jų dalių
atpažinimo sistemą. Automobi
lių vagystės tapo milijardus
dolerių pelną nešančiu nusikals
tamu verslu, kurio apimtį jau
galima gretinti su narkotikų
prekyba.

M i u n c h e n a s . Vokietija tre
čiadienį į Sarajevą išsiuntė 24
puliarumas. V. Landsbergbis po Bosnijos pabėgėlius, kai vyriau
ilgesnio laiko populiarumu susi sybė n u s p r e n d ė , kad per
lygino su prezidentu Algirdu 300,000 pabėgėlių turės grįžti į
namus buvusioje Jugoslavijoje.
Brazausku.
Maskva. Rusijos ultranaNepaisnt kai kurių politikų ir
Tačiau labiausiai Lietuvos
pabėgėlių organizacijų priešta cionalistų vadas Vladimir Žirigyventojai, kaip ir anksčiau,
ravimų, bosniai buvo įsodinti į novskij paragino „nutraukti bet
pasitiki žinomu JAV lietuviu
specialiai tam užsakytą lėktuvą kokią pagalbą Čečėnijai, kol ne
gamtosaugininku Valdu Adam
bus išspręstas jos statusas", ir
ir išskraidinti.
kumi bei Centro sąjungos (CS)
pasiūlė rengti tuo klausimu re
vadovais Romualdu Ozolu bei
P a r y ž i u s . Prancūzijos ka ferendumą. Jei dauguma rusų
Egidijumi Bičkausku.
riuomenė ir policija sustiprino bus „už" Čečėnijos pasitrau
Pakilo taip pat Socialde galimų teroristų taikinių apsau kimą iš Rusijos sudėties, Žirimokratų (LSP) pirmininko gą po to, kai antradienio vakarą novskij siūlo „pasikeisti gy
Aloyzo Sakalo ir buvusio so Port Rojai metro stotyje sprogo ventojais — evakuoti visus
cialdemokrato, nebepatekusio į bomba. Sprogimo metu žuvo 2 rusus iš Čečėnijos ir perkelti į
Seimą ekonomisto Kazimiero žmonės, 79 — sužeisti. Jokia ją visus čečėnus". Be to — „ak
Antanavičiaus populiarumas. teroristinė organizacija kol kas linai uždaryti sieną" ir „am
žiams pašalinti Čečėniją iš Rusi
Dvyliktuką baigia LDDP pir neprisiėmė atsakomybės dėl šio
jos sudėties už sistemingą Kon
akto.
Prancūzijoje
vėl
atkurta
mininkas Česlovas Juršėnas,
pasienio kontrolė, kuri buvo stitucijos pažeidimą, nusikalti
dabar jau buvę — premjeras Min
beveik panaikinta pagal susita mus žmonijai, rusų tautos geno
daugas Stankevičius ir užsienio
rimą su Europos Sąjungos šali cidą, kuriuos vykdė dalis šio
reikalų ministras Povilas Gylys.
maištingo regiono vadovų".
mis.
„Baltijos tyrimų" apklausa
buvo atlikta lapkričio 10-18 d.
J A V ambasadorė JT — kandidatė
Apklausta 1,012 Lietuvos gy
ventojų nuo 15 iki 74 metų am
į valstybės sekretoriaus vietą
žiaus.
V a š i n g t o n a s , gruodžio 4 d. taikos Bosnijoje „architektas".
(Reuter-BNS) - JAV ambasa B. Clinton linksta prie pirmo
dorė Jungtinėse Tautose (JT) sios kandidatės, sakė atstovas.
Madeleine Albright trečiadienį
59 metų M. Albright yra po II
p a m i n ė t a kaip labiausiai pasaulinio karo į JAV išvykusio
tikėtina valstybės sekretoriaus Čekoslovakijos diplomato duk
Warren Christopher įpėdinė,
kinčiuosius įsijungti į bendrą kai š i s pasitrauks iš savo ra. Nuo 1993 m. vasario ji ats
maldą už Seimo narius. Prašy pareigų, pranešė JAV atstovai. tovauja Vašingtonui JT. Al
bright būtų pirmoji moteris
kime jiems Dievo pagalbos, kad
Tačiau Baltieji rūmai prane valstybės sekretoriaus vietoje.
jie ištikimai tarnautų žmogui,
šė, kad dar neapsispręsta. Pasak
JAV prezidentas aktyviai
nuoširdžiai darbuotųsi, įsi
diplomatų, antradienį Bill Clin- konsultuojasi, sudarydamas
klausydami į savo sąžinės balsą,
ton telefonu kalbėjosi su M. Al „komanda", kuri padės jam for
kad savo pasišventusiu darbu
bright. Anot vieno atstovo, pre muoti užsienio politiką per ki
kurtų dorą, teisingą ir brolišką
zidento kandidatų sąraše teliko tus 5 metus.
mūsų Tėvynės gyvenimą", sakė
M. Albright ir buvęs valstybės
arkivyskupas.
sekretoriaus pavaduotojas RiKALENDORIUS
„Užtenka dejuoti, aimanuoti, .rhard Holbrooke — svarbiausias
kitus kaltinti — pirmiausia
Gruodžio 5 d.: Sabas, Dalija,
žiūrėkime j save, atsiverskime, si tiesos ir teisingumo. Čia ir Gražutė, Geisvilė.
atsigręžkime į Dievą ir šauki mūsų Seimo nariai gali mums
Gruodžio 6 d.: Šv. Mikalojus,
mės jo pagalbos. Budėkime, kad daug padėti kurdami įstatymus,
vyskupas (IV amž.); Dausa, To
še'mose vyrautų meilė, pagar pagal kuriuos įsigalėtų tei
lutis, Vėtra. 1864 m. mirė Lie
ba, budėkime, kad mūsų visuo singumas ir tiesa", sakė arkiv
tuvos istorikas Simanas Dau
menės gyvenime būtų laikoma Audrys Bačkis.
kantas.

Vilniaus arkivyskupas meldė
Dievo palaimos Seimo
nariams
Vilnius, gruodžio 2 d. (Elta) Gruodžio 1-ąją — pirmą Adven
to sekmadienį, pradedant nau
juosius liturginius metus, šv.
Mišiose Vilniaus arkikatedroje
bazilikoje dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis ir dauge
lis Seimo narių.
Šv. Mišias aukojo ir Seimo
narius pašventino Vilniaus
arkivyskupas metropolitas
Audrys Juozas Bačkis.
„Sveikinu mūsų tautos išrink
tus atstovus ir džiaugiuosi, kad
; savo atsakingą darbą jie panoro
! pradėti prašydami Dievo palai
mos ir globos. Kviečiu visus ti

L i s a b o n a . Prieš pat baigian
tis ESBO „viršūnių susitiki
mui" Lisabonoje buvo išvengta
jo nesėkmės, kadangi Azerbai
džanas atsisakė grasinimo ne
pasirašyti bendro politinio nu
tarimo, reikalaudamas, kad
ESBO patvirtintų Azerbaidža
no teritorinį vientisumą, tačiau
Armėnija prieštaravo tam, kad
dokumente būtų minimas Kal
nų Karabacho klausimas. Ga
liausiai Azerbaidžano reika
laujamas punktas buvo įrašytas
papildomame, neįpareigojan
čiame nutarime. Susitikime bu
vo priimti 5 nutarimai. Pagrin
diniame, gana nekonkrečiame,
kalbama apie „bendrą saugumo
erdvę", kas reiškia, jog Europos
problemos negali būti išspręstos
vienos institucijos ar organi
zacijos. Konkrečiau buvo susi
tarta 1997 m. pradžioje Vieno
je pradėti derybas dėl 1990 m.
Sutarties dėl įprastinės gink
luotės Europoje (CFE) papildy
mo. Tikimasi, jog CFE reformos
sumažins Rusijos priešiškumą
NATO plėtimui. Rusijos prezi
dento Boris Jelcin susitikimui
atsiųstame laiške buvo pakarto
tas Rusijos „ n e " sąjungos
plėtimui į Rytus.

^^^^^^^^^mm^^mmmmmmmmĘmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Klubo pirmininkas Jonas
Daugėla pasveikino dalyvius ir
pasidžiaugė, kad į mūsų telkinį
įsijungė nauji gyventojai — E. ir
V. Bražėnai, G. ir D. Grajaus
kai. Supažindino ir su čia besi
lankančiais svečiais: J. Makaus
kaite ir K. Jasiukevičium iš Lie
tuvos, Vitu Aviža iš Buenos
Aires, Curtis ir Renata Lynch iš
Elmhurst, IL. Po to priminė,
kad sausio 1 d. bus Naujųjų
metų pietūs. Pranešė, kad
šiandien renkamos aukos
BALFui, paragindamas gausiai
aukoti. Pažymėjo, kad klubas
pradėdamas naujo sezono veiklą
planuoja įvairius renginius.
Sergančiam klubo v-bos nariui
Alfonsui ir jo žmonai Hildai,
visų vardu, palinkėjo sveikatos.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 5 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI
LIETUVOS KARIUOMENĖS
ATKŪRIMO 78 METŲ
SUKAKTIES MINĖJIMAS
Š.m. gruodžio 1 d. Šv. Antano
parapijos patalpose buvo šven
čiama Lietuvos kariuomenės
atkūrimo 78 metų sukaktis. Šv.
Mišios buvo aukojamos už žuvu
sius savanorius, karius, parti
zanus, šaulius. Mišias užprašė
ramovėnai, šauliai ir birutietės.
Organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis, kurias bažnyčioje lydėjo
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos
vadas ir Lietuvos Šaulių sąjun
gos išeivijoje vadas Mykolas
Abarius ir „Švyturio" jūrų šaulių
vado pavaduotojas Juozas Kinčius. Skaitinius skaitė Matas
Baukys. Mišių metu gražiai gie
dojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio.
Klebonas kun. ir šaulių kapelio
nas Alfonsas Babonas pasakė
šventei atitinkantį pamokslą.
Aukas prie altoriaus nešė Juo
zas Kinčius ir Bronius Valiukė
nas.
Po šv. Mišių vyko minėjimas
-akademija ir meninė programa.
Minėjime dalyvavo daugiau ne
gu 120 asmenų. Salę puošė My
kolo Abariaus specialiai sukur
tas plakatas su užrašu: „Jūs
savo gyvybę aukojot Lietuvai".
Lietuvos Šaulių s-gos išeivijoje
vadas ir „Švyturio" jūrų šaulių
kuopos vadas Mykolas Abarius
minėjimą pradėjo pakviesdamas
kun. Alfonsą Baboną sukalbėti
invokaciją. Buvo pagerbti
mirusieji. Buvo pagerbtas Sta
sys Šimoliūnas, Klaipėdos
krašto vadavimo savanoris
kūrėjas.
Paskaitą skaitė šaulių vadas
Mykolas Abarius. Jis apžvelgė
Lietuvos kariuomenės 78 metų
istoriją. Jis teigė, kad Lietuvos
karys liko drąsus ir ištikimas
Lietuvai. Reikalui esant jie savo
gyvybę aukojo Lietuvai. Jau
šešeri metai kai Lietuva švenčia
savo laisvę. Kariuomenės tiks
las remti, mokyti ir veikti kul
tūringai. Jis dėkojo partiza
nams, knygnešiams, kariams ir
šauliams už jų aukas. Jų žuvo
labai daug dėl Lietuvos laisvės.
Privalome to niekada nepamirš
ti. Lapkričio 23 ji yra jų diena.
Visi turime prisiminti ir juos pa
gerbti.
Meninę dalį atliko mokytojas
aktorius Kazys Gricius, jaut
riai padeklamuodamas Balio
Sruogos kunigaikščio Švitrigai
los monologą. Muz. Stasys Sli
žys pravedė visų dalyvių bend
rą dainavimą.
Šaulių vardu Eugenija Bulo
tienė ir Danutė Petronienė pri
segė gvazdikus kun. Alfonsui
Babonui, Stasiui Šimoliūnui,
mokytojui-aktoriui Kaziui Gri
ciui ir muz. Stasiui Sližiui.
Rengėjų vardu Šaulių vadas
Mykolas Abarius padėkojo kun.
Alfonsui Babonui už šv. Mišias
pamokslą ir invokaciją; Stasiui
Šimoliūnui už dalyvavimą mi
nėjime, Kaziui Griciui už dek
lamavimą muz. Stasiui Sližiui
už vargonavimą ir giedojimą
Mišių metu bei vadovavimą
bendram dainavimui; vėliavų
tarnybai, bei visiems atsilan

BALPo direktorių suvažiavimą
ir Alfa Paiiuriane.

kusiems žuvusiųjų kariu šaulių
partizanų pagerbime. Pakvietė
visus dalyvauti Klaipėdos kraš
to atvadavimo minėjime, kuris
vyks sekmadienį, 1997 m sau
sio 12 d. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. Po to vyko malonus
dalyvio; pabendravimas.
Regina Juškaitė
PENKI KONKRETŪS
PROJEKTAI
Rudens pradžioje LB Michiga
no apygardos iniciatyva sušauk
tame pasitarime sužinota jau
nesniosios kartos nusivokimas
apie Lietuvių Bendruomenę
(„Jaunimo nuosprendis: Mums
reikia konkrečių darbų!",
„Draugas", 1996.10.17). Lap
kričio 24 dieną vykusiame
posėdyje, iš jaunesnės kartos
atvirų pasisakymų ir siūlymų,
padaryta konkrečios išvados,
kurios taps veiklos vystymo
priemonėmis.
Buvo išryškinta penki pro
jektai, labai prasmingi ir
konkretūs. Jie čia išvardinami
posėdyje nustatyta svarbos eile.
1. Suorganizuoti kioską, kur išnuomavimui ar pirkimui būtų
vaizdajuosčių, plokštelių, laik
raščių, žurnalų. Švietimo taryba
turi įvairių leidinių, kurie
kioske galėtų būti platinami. 2.
Palaikyti tampresnius ryšius su
lituanistine mokykla. Pakarto
tinai lankyti mokyklos klases
su trumpu pašnekesiu, vaizdi
nėmis priemonėmis. Ryšių pa
laikymui su Lietuvos ar kitų
vietovių LB mokyklomis pa
naudoti elektroninį tinklą („In
ternet"). 3. Suorganizuoti
našlaičio išlaikymą Lietuvoje.
Lėšas sutelktų lituanistinės mo
kyklos moksleiviai. 4. Sudary
ti Michigano lietuvių profesio
nalų vardyną. 5. Pradėti kultū
rinius savaitgalius ar popietes
Dainavoje, kur jaunimas ir jau
nos šeimos galėtų porą kartų
per metus sueiti ir informuotis
juos dominančiais klausimais.
Kaip ir ankstyvesnį, taip ir šį
posėdį-pasitarimą pravedė Ja
nina Udrienė. Posėdyje, vyku
siame Lansinge, dalyvavo Gra
žina Kamantienė, Vytautas Kamantas, Gražina Kriaučiūnie
nė, Romualdas Kriaučiūnas ir
Nijolė Zelvvinder. Posėdžio gale
pasidalinta tolimesniais dar
bais, numatyti projektų ryši
ninkai.
R. Kr.
DARIAUS GIRĖNO KLUBO
NARIU SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, gruodžio 15
dieną, 12 vai. vidurdienį, Šv.
Antano parapijos patalpose
Dariaus ir Girėno klubo valdyba
pateiks pranešimą apie klubo
ateitį. Visi Dariaus ir Girėno
klubo nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti. Bus ir vaišės.
Klubui vadovauja Vitalis Še
puta.
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„Leiskit j Tėvynę" — Hot Springs, Arkanaas, lietuviu radijo valandėlė* 2 0
Kitos pamaldos l i e t u v i a m s
metų veiklos sukaktuvinėje šventėje, s.m. spalio 2 0 d., programoje koncertine v y k s g r u o d ž i o 8 d. T a d a t u r ė s i dalj atliko chorelis F. Dimgajliene, Algis ir Marya Dumbriai, J. Miežinukait, m e ^ į^ėduĄ
pobūvį B a ž n y R. Radis, Regina (vadovė) ir^Napoleonas S a ^ u i n a i ir M. Willa». Priekyje ^
^ ^
Sietyno>. c h o r a s
radijo valandėlės vedėja Salomėja Šmaiiienė.

DAYTONA BEACH, FL
SUGRĮŽUS RUDENIUI
GYVĖJA VEIKLA
Laimingai praleidome karš
toką vasarą. Mūsų telkinį ap
lenkė ir keletas uraganų, kitose
Floridos vietovėse padariusių
žymių nuostolių. Mūsų telkinys.
ačiū Dievui, dar vis aplenkia
mas. Gražus rudenėlis, saulėtos
dienos, vėsokas oras skatina
gyvinti veiklą. Čia veikiančios
savo namuose, Southfield, Michigan, š.m. lapkričio 28 dieną.
Buvo sulaukusi 65 metų am
žiaus. Giliam nuliūdime velionė
paliko vyrą Julių Vėres, Dievo
Apvaizdos parapijos prižiūrė
toją, dukrą Gabrielę, bei daug
kitų giminių ir pažįstamų. Lai
dotuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda Zaparackienė.
AMŽINYBĖN PALYDĖTA
PATRY STACKWELL
Gruodžio 4 d., šalia savo vyro,
a.a. John Stackwell, Woodmere
kapinėse buvo palaidota a.a.
Patry Stackwell-Stakvilienė,
mirusi Garden City ligoninėje,
š.m. lapkričio 30 dieną. Buvo
sulaukusi 95 metų amžiaus. Gi
musi Vilniaus apylinkėje, Ame
rikoje išgyveno 73 metus. Paliko
sūnų inžinierių Edward J.
Stackwell. Velionė buvo audėja.
Priklausė Detroito Lietuvių klu
bui ir LDS. „Lietuviškų melodi
jų" radijo valandėlės klausyto
ja ir rėmėja nuo pat valandėlės
įsteigimo. Atsisveikinimą pra
vedė laidotuvių direktorė Yo
landa M. Zaparackienė. Maldas
ir religines laidotuvių apeigas
Baužos laidojimo namuose atli
ko kun. Chris Richards.
B U S RODOMAS ĮDOMUS
FILMAS

Šeštadienį, gruodžio 14 d., 2
vai. po pietų. Dievo Apvaizdos
Kultūros centre. Vytautas
Landsbergis, jaunasis, rodys
vaizdajuostę „Vilties preziden
tas". Vaizdai iš a.a. Ambasa
doriaus Stasio Lozoraičio kandi
datavimo į Lietuvos preziden
tus. Po filmo, pokalbis su Vy
A.A. SYLVIJA VĖRES
tautu Landsbergiu. Jr., ir vaišės
Popietę rengia LB Detroito apy
Šeštadienį, lapkričio 30 dieną. linkės valdyba. įėjimo auka —
Dievo Apvaizdos bažnyčioje, penki doleriai.
kun. Valdas Valdemaras auko
jo gedulingas šv. Mišias, už
ADVENTO MINTYS
Sylvijos Vėres vėlę. mirusios
„LIETUVIŠKU MELODIJŲ"
PROGRAMOSE
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlė gruodžio mėnesį bus
transliuojama antradieniais
nuo 3 iki 4 vai po pietų ir
šeštadienio rytais (dvi vai.) nuo
8 iki 10 vai. Kan. Alfonsas Ba
bonas gruodžio 10 >r 17 dienos
laidose kalbės Advento t°ma.
Edvardas Skiotys paruošė ir
perdavė gruodžio 3 dienos laidą.
Žinias iš Lietuvos paruošė Anta
nas Eugenijus Miciūnas. Valan
dėlės yra transliuojamos iš
Ctovalanda — ]
Walled Lake radijo stoties,
WPON banga 1460 AM.
.
Nnotr.

DRAUGAS

kalėdines giesmes, o paskui sa-

organizacijos - Lietuvių klu- ^ ~ &F**™ d ™ * " dau
bas, Lietuvių Bendruomenės g»au giesmių.
BALFo skyriaus pirmininkė
apylinkė, „Saulutė", BALFas
Onutė
Karašienė kalbėjo apie
planuoja kultūrinę ir šalpos
šios
dienos
BALFo vajų, šios
veiklą žiemos sezonui. Taigi,
organizacijos
atliekamus šalpos
„senjorai" dar nerodo pavar
darbus
Lietuvoje
ir kituoąe
gimo ženklų, bet nori savo gyve
kraštuose,
prašė
visus
paremti
nimo dienas skaidrinti, puoselė
vajų.
Aukas
rinko
Onutės
—
dami visokeriopą veiklą. Dva
Karašienė,
sinę atgaivą čia neša jau dau Daržinskienė,
giau negu trylika metų šauniai talkino Nerimantas Karaša.
giedantis ir dainuojantis choras Vajaus proga šio telkinio lie
„Sietynas", vadovaujamas ne tuviai suaukojo gražią sumą
pavargstančio maestro Antano dolerių, o dr. Birutė Preikštienė
Skridulio. Neatsilikę ir golfi- įteikė 500 dol. čekį specialiam
ninkai, dar žygiuoja gražiuose tikslui. Vajus tebevyksta. Baig
laukuose, o kortų „klubas" ap dama, Onutė, Karašienė padėko
jungia vyrus ir moteris. Taigi jo aukotojams už gausias aukas.
Po pranešimų, iš laimės šuli
krutame. O kas mėnesio pirmąjį
trečiadienį LB apylinkės val nio buvo paskirstytos gausios
dyba visus kviečia į pabendra dovanos. Laimikių traukimui
vimo popietes Stacey's resto vadovavo Algirdas Šilbajoris,
rane. Popietės vyko ir vasarą. talkino valdybos nariai — Ani
Popietėse susitinkame, paben ceta Mažeikienė, Danutė Šildraujame, išklausome ir įvai bajorienė ir pirm. J. Daugėla.
rias, naudingas paskaitas, bei
Jurgis Janušaitis
susipažįstame su LB našia veik
la.
LOS ANGELES, CA
Lapkričio 6 d. Stacey's resto„GIRIŲ AIDAS"
ranan susirinko arti 60 asmenų.
KALIFORNIJOJE
Po pietų programą pradėjo LB
apylinkės pirmininkas Mindau
LB Los Angeles apylinkė, sėk
gas Petrikas, pasveikinęs daly
mingai pravedusi lietuvių die
vius ir pasidžiaugęs popietėms
nas, tokio pat darbštumo užmo
rodomu dėmesiu. Šį kartą spe
ju įgyvendino tikrųjų laisvės
cialaus kalbėtojo nebuvo, todėl
kovotojų-partizanų apsilanky
pirmininkas aptarė LB veiklą,
mą Kalifornijoje. Lapkričio 10
perskaitė LB Floridos apygar
dieną, sekmadienį, Šv. Kazimie
dos pirmininko raštus, supažin
ro parapijoje „Girių aido" daly
dino su šiuo metu vykdoma pro
viai iš Lietuvos pasidalino su
grama, padedant Lietuvos vai
losangeliečiais savo pačių tik
kučiams, paliestiems įvairių
rais išgyvenimais pasakojimu ir
ortopedinių negalių. Padėkojo
daina.
už gausias tam reikalui aukas.
Kiekvienos iškilmės šioje pa
Pranešė, kad LB apylinkės
rapijoje
prasideda pamaldomis.
valdyba paaukojo 150 dol. Kau
Taip
ir
šį
sykį. Giedotines Mi
no Vyt. Didžiojo universiteto
šias
aukojo
svečias iš Lietuvos,
studentų valgyklai.
gražiabalsis kun. Vytautas Pra„Saulutės" būrelio pirminin jara, psalmes giedojo sol. Vin
kė Birutė Kožicienė pasidžiaugė centas Kuprys, bosas, ir Anta
sėkmingu vartotų daiktų išpar nas Lukša, baritonas, abu „Gi
davimu Olgos ir Narcizo garaže. rių aido" nariai, taip pat, ir vie
Dėkojo jiems ir Juozui Baltru tinė sol. Florance Korsak, sopra
šaičiui už nuolatinę talką pa nas. Bažnytinis choras, muz,
kuojant siuntas ir paskutinį Viktoro Ralio disciplinoje ugdy
kartą pasiųsta vėl 12 siuntinių tas, skambia kantilena užpildė
pagalbos Lietuvai. Klubo pirmi kitas Mišių dalis. Šios pamal
ninkas Jonas Daugėla pranešė dos, nelyginant kilminga preliu
apie klubo ateities veiklos pla dija telkė visus iš bažnyčios į
nus. Kiti pietūs bus gruodžio 4 parapijos salę Lietuvos partiza
dieną.
nų priėmimui. Prieš tai, gausi
PAMALDOS, LAIMĖS
ŠULINYS, KAVUTĖ
Po vasaros atostogų, kiek
vieno mėnesio antrąjį sekmadie
nį turėsime lietuviams skirtas
pamaldas Prince of Peace baž
nyčioje, Ormond Beach.
Lapkričio 10 d. pamaldose da
lyvavo ypač daug šio telkinio
lietuvių. Šv. Mišias aukojo kun.
Ričardas Grasso. Pasveikinęs
pamaldų dalyvius, pasidžiaugė,
kad šiais metais amžinybėn ne
iškeliavo nei vienas lietuvis,
palinkėjo sėkmingos veiklos
šventėms artėjant.
Šv. Mišių skaitymus atliko
nuolatinis skaitovas Kazimie
ras Barūnas, aukas nešė viešnia
iš Lietuvos Juzefą Makauskaitė,
Janina ir Mečys Rombaičiai.
Pamaldų metu giedojo choras
„Sietynas", vadovaujamas muz.
Antano Skridulio.

visuomenė dar pasivaišino ska
niais Antaninos UIdukienės vir
tuvės patiekalais, ir šnekučiavo
lūkuriuodami prie įėjimo.
Programą pilnutėlėje parapi
jos salėje pradėjo LB Los Ange
les apylinkės pirmininkė Liuda
Avižonienė. Pastebėjusi nuošir
džią atjautą tokiai nepaprastai
progai, ji dėkojo visiems ir
linkėjo pagarbos mūsų praei
čiai, kurios neužmirštamus
momentus savo dainomis bei pa
sakojimais „Girių aidas" iš
Lietuvos atvyko prikelti. Salę
gaubė tyla, kantrus laukimas
arti trijų šimtų publikos, — kaip
niekada.
Scenoje išsirikiavo penki vy
rai; tvarkinga solidi jų išvaizda,
sidabrinio amžiaus laikysena ir
rimtis: Vincentas Kuprys, An
tanas Lukša, Vytautas Balsys,
Antanas Paulavičius ir Vladas
Šiukšta, akordeonistas, atliko
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$30.00
$35.00

$500.00 $250.000
$160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba. |
• Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą *4
nors skelbti.

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

programą dainomis ir pasako-i
jimais, skirtą Lietuvos partiza
nų atminimui. Gerais balsais,
šviesia intonacija, lengvu me
lodingu ritmu nežinomų autorių
kompozicijos skambėjo patrauk
liai. Kūrybinė dainų paslaptis
išryškėjo geru tekstu; nebuvo jo
se sudėtingų pasažų, daugiau
emocinės būsenos subtiliai at
kurta tikrovė. Natūraliai ji
buvo perduota klausytojams; be
pretenzijos, be artistinės manie
ros daina lydėjo dainą, pasakoji
mas sekė pasakojimą tikrų išgy
venimų įvykiuose, palikę neiš
dildomus pėdsakus. Tais pėdsa
kais užantspauduotas tų penkių
vyrų likimas—jie visi yra buvę
partizanai, visi tikri ginklo
draugai, laisvės kovotojai, so
vietinės okupacijos metu savo
jaunomis krūtinėmis gynę at
kaklaus priešo puolimą. Nese
niai suburtas „Girių aido"
kolektyvas yra vertas pagarbos
ne vien už tai, kad mini savo
brolių partizanų didvyrišką pa
sišventimą, jų atminimą žadina
savo pačių išgyventais pasakoji
mais, gal dar ir už tai, kad tuomi pasidalina su viso pasaulio
lietuviais. Los Angeles gausi
publika labai šiltai „Girių aido"
dainininkams už šį neįprasto
pobūdžio koncertą plojo. Klau
sytojai, tarsi, dalyvavo kiek
viename pasakojime, drauge iš
gyveno mirtino šūvio atgarsį,
stengėsi pajusti kiekvieną pro
gramos narį- Publikos ryšys su
koncerto nuotaika išsilaikė stip
rus per abi programos dalis.

ryžtas išliktų vertas gyvybės
kainos. Dar kiti pasigedo
stipresnės meninės vertės; mū
sų partizanai yra užsitarnavę
daug didesnio pripažinimo. Iš
skyrus, gal, antrąją programos
dalį, kada poetas Bernardas
Brazdžionis buvo iškviestas (nes
viena daina sukurta jo poezijos
žodžiams) ir puikus talentingas
pianistas — iš Lietuvos — Povi
las Stravinskas, ta proga, vir
tuoziškai ex gratia atliko Chopino kūrinį. Tuo pagarbiu švie
suliu visų širdyse partizanų
pagerbimas ir pasiliko.

Atsiliepimai po to buvo įvai
rūs. Vieni manė, kad užtenka
mums liūdėti, gyvenimas netu
ri sustoti prie antkapių; ener
gija labiausiai reikalinga dabar
ties gerbūvio kūrybai; kiti pa
stebėjo, kad „Girių aido" vyrai
labai tinkamu laiku atkūrė tą
žiaurų laikotarpį ir tai gali
naująją kartą pastūmėti Lietu
vos atstatymo darbams, nes di
dvyrius tinka sekti, jais
vadovautis, iš jų stiprybės pasi
mokyti: tada ir jų, žuvusiųjų,

DR. A. B. OLEVICKAS

St. Šimoliūnienė
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN
Jonas Baltrušiūnas mirė š.m.
spalio 27 d., sualukęs 80 metų
amžiaus. Gyveno Los Angeles,
California. Pasiliko nuliūdusi
žmona Annabella. Jonas buvo
Lietuvos kariuomenės atsargos
j . leitenantas, studijavo Preky
bos institute Šiauliuose. Su
draugais buvo įkūręs prekybos
bendrovę „Baltįja". Vėliau tęsė
studijas Innsbrucko universi
tete. Amerikoje dirbo prie žemės
matavimo darbų, kaip „engineer land surveyor". 1975 m.
darbovietėje buvo sužeistas ir
1976 m. bendrovė ji pasiuntė
studijuoti
į
Kalifornijos
universitetą, Los Angeles. A.a.
Jonas Baltrušiūnas palaidotas
spalio 30 d. Forest Lawn kapi
nėse šalia savo uošvės.
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VISOMIS JĖGOMIS
ŠALINTI IŠ PILIEČIŲ
GALVŲ SAVINIEKA!

Danutė

Visi savi

EDMUNDAS SIMANAITIS
Jau nuūžė rinkimų vėjai.
Audrų nebūta. Tai rodo veikiau
mūsų visuomenės paspartintą
(europietiško modelio) pilietinį
brendimą, negu nusivylimą nu
einančia valdžia, galbūt, net
apskritai valdžia.
Santūrusis Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininkas
Z. Vaigauakas neužfiksavo ne
ramumų ar grubių rinkimų
tvarkos pažeidimų.
Šie rinkimai įdomūs plačia
vertinimų vėduokle. Kai ku
riuos naudinga panagrinėti.
Pirmasis rinkimų ratas aiš
kiai parodė, kad LDDP populia
rumas smuko neregėtai žemai ir
tesudaro tik trečdalį (9.52 proc.)
konservatorių lygmens. Akiplė
šiškai įžūli valstybės turto pri
vatizavimo skuba, totalinis
bankų išvogimas, išsikerojęs
valdininkų korupcijos vėžys, vis
didėjantis didelis gyventojų
dalies skurdas, dar skandalin
gai gėdinga „nenuverčiatno"
premjero atstatydinimo istorija
niekaip negalėjo padėti val
dančiajai partijai išlaikyti jai
anaiptol ne iškovotas, o 1992 m.
dešiniųjų užleistas (apmaudu,
kad savanoriškai!) pozicijas.
Jau priprato ir akis kasdien
matyti, ir ausis kasdien girdėti
istorijas apie muitininkų „pel
nus", policininkų plėšikavimus,
teisėjų ir prokurorų kyšius. Tik
ar galima su tuo taikstytis ir
dar blogiau — laikyti nauja
valdžios ir piliečių bendravimo
forma? Rinkėjai ryžtingai
pasakė „Gana!"
Konservatorių surinkti bemaž
30 proc. balsų veikiau kalba ne
tiek apie šios partijos nuoseklų
rengimąsi rinkimams, kiek apie
užgriuvusią milžinišką atsako
mybe pateisinti rinkėjų pasi
tikėjimą. Paskelbus „švarių
rankų" programą ir perimant
nueinančios nuo scenos valdžios
palikimą (tai neišvengiama!),
niekaip nef Jima pamiršti, kad
į visus išrinktosios naujos
valdžios žingsnius ir darbus bus
žiūrima per padidinamąjį stiklą.
Bus be jokio gailesčio išvie
šinami visi pramoviai ir pakly
dimai. Tačiau ne tai svarbu, kad
jų pasitaikys, o kokia bus nege
rovių taisymo kryptis ir sparta.
Gyventojai ypač jautrūs socia
linėm permainom. Ką sakyti
dar vis gausėjančiai socialiai
remtinų piliečių šeimai, jei
daugelis dirbančių gyventojų
sunkiai dursto galus?
Krikščionių demokratų parti
ja, surinkusi 11 procentų rin
kėjų balsų, šį kartą nesugebėjo
išnaudoti savo galimybių. Tai
ne tik jos įšaldytų (ar ne per il

gai?) potencijų rezervas, bet ir
tam tikras visuomenės demo
kratėjimo stabdis.
Socialdemokratai ir centristai
sustiprino pozicijas. Deja, jų
vaidmuo ribotas. Duokdie, kad
jie sudarytų konstruktyvios opo
zicijos branduolį, o nebūtų
reformų stabdis. Tai ypač
aktualu, žinant tam tikrą
genetinę bendryste su LDDP.
Vadų įvertinimas iškalbus,
kaip niekad iki šiol. Konserva
torių vadai prof. V. Landsbergis
ir G. Vagnorius, vieninteliai iš
visų kandidatų laimėjo ryškia
persvara jau pirmame rinkimų
rate. Tai liudija šių politikų ne
tik asmeninių savybių ir veik
los rezultatų pripažinimą, bet ir
rinkėjų pilietinės sąmonės ūgtelėjimą. Niekas iš Lietuvos poli
tikų nebuvo taip uoliai puolami
ir teršiami kaip šie konservato
rių vadovai. Netiesos ir šmeižto
purvai šį kartą neprilipo. Net
odiozinio A. Albertyno pastan
gos buvo bergždžios. Pastarasis
atvejis įdomus ir etikos normų
laikymosi prasme. Į aukšto ran
go politikus pretenduojantiems
asmenims nepatartina naudotis
tokiomis sovietmečio išrūgomis
trenkiančiomis paslaugomis.
Negelbėjo šį kartą miklus lie
žuvis ir LDDP vadui Č. Juršė
nui. Darbai rodė išvirkščią puse.
Iš viso LDDP vadovų būrio, at
rodo, tik vienas G. Kirkilas
išsiskiria blaiviu, savikritišku
rinkimų eigos ir rezultatų ver
tinimu.
Norime, ar ne, šie rinkimai
patikrins ir teisingumo, ir tei
sėtvarkos sampratų vertinimą.
Dar 1992 m. rugsėjo 14 d. LR
Aukščiausiojo teismo civilinių
bylų kolegija nagrinėjo civilinę
bylą pagal LR Aukščiausiosios
Tarybos komisuos Sovietų Są
jungos KGB veiklai tirti pareiš
kimą dėl LR AT Seimo narės
Kazimieros-Danutės Prunskie
nės bendradarbiavimo su KGB
fakto nustatymo. Kolegija pat
virtino juridinę reikšmę turintį
faktą, kad „K. D. Prunskienė
sąmoningai bendradarbiavo su
SSSR KGB".
Teismo nuosprendis nepanai
kintas ir nepakeistas, taigi
galioja.
Seimo rinkimų įstatymas (97
str.) nedraudžia (D KGB bendra
darbiams (agentams, informato
riams, smogikams) būti renka
miems ir išrinktiems į Seimą.
Reikalaujama iš kandidato tik
vieno — viešai paskelbti, kad
„ne pagal Lietuvos Respublikos
užduotis sąmoningai bendradar
biavo su kitų valstybių specia
liosiomis tarnybomis".

TĖVYNES LABUI
BALYS RAUGAS

75
Plakatų išdėstymą
peržvelgdamas Jacovskis, piktai šaukdamas, liepė
sukeitimą atkeisti ir paklausė, kieno įsakymu per
tvarkymas buvo padarytas. O leitenantas Strikauskas
atkirto:
— Kuopai vadovauja ai!
Jacovskis, nubėgės į štabą, grižo su dviem rusais
politrukais. Strikauską nusivedė. I kuopą jis nebegrįžo.
Patyrus, kad rytojaus dieną toje pačioje aikštėje vyks
mitingas, kurio turinys bus apie Lietuvos kariuomene,
skelbiant „Mirtis liaudies priešams", būrelis
gediminėnų karininkų įsimaišė į minią Aiškiai matė
minios priešišką nuotaiką, tačiau Žmonės viens kitą
ramino, prisimindami prasidėjusius areštus.
Aikštės viduryje stovėjo trys sunkvežimiai su
didelėm platformom, kurių viduryje ant iškilusio stulpo
kabojo trys iškamšos: prezidentas Smetona, buvęs mi
nistras pirmininkas kun. Mironas ir gen. Nagevičius.
Apie kiekvieną iškamšą sukiojosi apie 26 su raudonomis
vėliavomis komjaunuolių bei agitatorių, o jų tarpe pasi
tyčiojimui trys netvarkingai apsirengę Lietuvos karių
uniformomis. Atrodė jie lyg kaimo darių baidyklės.
Šis mitingas savo turiniu nedaug skyrėsi nuo kitų,
tačiau po nuotraukomis, išspausdintomis rytojaus tary
binės spaudos puslapiuose, ilgi užrašai aiškino, kaip
Lietuvos kariai yra pasipiktinę buvusia Lietuves ka

Bindokienė

reikalai. „Draugas" — tarytum
kažkokia ašis ar centras, j kurį
suteka informacijos, žinios, net
gandai. Esame įsitikinę, kad
visi skaitytojai jaučia tiesiog as
menišką atsakomybę už savo
dienraštį: ne tik remia jį finan
siškai, bet stengiasi suteikti in
formacijų, prie kurių ne visuo
met redakcijai gal būtų įmano
ma prieiti. Jeigu kas vietinėje
spaudoje užtinka žinutę, straips
nį, pranešimą lietuviams rūpi
mais klausimais, tuoj pasisten
gia pasidalinti su savo dienraš
čio redakcija, jeigu vystosi koks
svarbus mums visiems įvykis,
atsitinka nelaimė ar laimė —
Lietuvos turizmo informacijos centro sutarti pasirašius, Vilniuje: lis kaires) Juozas Raguckas,
tuoj sudūzgia faksas, suskamba
Nyolė Beliukevičiene (jie abu dirba Turizmo departamente), Romas Kezys ir departamento di
telefonas arba išsiunčiamas
rektorius Antanas Petrauskas
Nuot. Turizmo departamento
laiškas į „Draugą". Ta pagalba
Kurie turime progą gyventi
yra nuoširdžiai įvertinama ir la
didesniuose
lietuviškuose
pat pateiks vietinius kitų or
bai reikalinga, todėl priimame
telkiniuose,
galbūt
to taip ašt
ganizacijų leidžiamus leidinius
su ypatingu dėkingumu.
riai nepajuntame. Kartais net
turistine tematika.
Nors ryšys, kuris atsiranda
atvirkščiai — visa lietuviška
„Vytis International Travel
veikla ir kai kurių tautiečių kasdien bendraujant su „Drau
Service, INC.", iš savo pusės,
smulkmeniškumas pradeda įky go" skaitytojais, yra labai arti
vykdydamas Lietuvos turizmo
rėti. Tik pasitaikius apsigyven mas, bet dar maloniau, kai jis
Vos spėjus iš lėktuvo išlipti, užklausiau:
informacijos centro funkcijas,
atskridus iš Lietuvos „Vytis" - — Kas per „gaisras" b u v o gali bendradarbiauti su kitomis ti, kur esame vienų vieni lietu tampa asmeniškas, kai galima
viai, neilgai trukus pradedame tuos artimus žmones pamatyti,
kelionių agentūros („Vytis i š t i k ę s , k a d taip s k u b i a i privačiomis turizmo agentū
International Travel Service, turėjai vykti į Lietuvą ir kaip romis Lietuvoje pagal atskiras dairytis savųjų. Netikėtai sutik su jais susipažinti. Štai tokia
tas tautietis, nugirstas lietuviš proga pasitaiko šį penktadienį,
Inc.") vedėjui Romui Keziui, ilgai ten užtrukai tą „gaisrą" sutartis.
kas žodis, jau pripildo džiaugs gruodžio 6 d. St. Petersburgo.
neleidęs jam net ir atsikvėpti, begesinant?
— Nuo kada ši sutartis įsi
mu. Tuomet ir prabyla mumyse Floridos, Lietuvių klube. Drau
— „Gaisras", kurio buvau galioja?
kilmės
šauksmas, kurio jokie go fondui ruošiamame pobūvyje.
Lietuvos Temidė šį klausimą nuskubėjęs gesinti, buvo skubūs
nuotoliai
ir pasiryžimai „apsieiti Ne vien Draugo fondas, bet ir
Sutartis pasirašyta 1996 m.
sprendžia iš tiesų originaliu, turizmo reikalai. „Gaisrą" užge
be
lietuvių
negali nutildyti..." visas „Draugas" yra nuoširdžiai
lapkričio 21 d., galiojanti vienus
n i e k u r Europoje negirdėtu sinti pavyko per dvi dienas
Ne
visuomet
įmanomi asme dėkingas Janinai Gerdvilienei,
metus,
įsigalioja
nuo
pasi
— Galėčiau išgirsti, ką nau
būdu.
niški
kontaktai
tarp savų tau sutikusiai apsiimti nelengvą po
rašymo
datos.
Kuo skiriasi „liaudies demo j o toje srityje patyrėte?
— {domu, ar tas susitari tiečių, bet čia j pagalbą ateina būvio ruošos darbą.
— Turiu pasigirti, kad Lietu
kratija" nuo Vakarų demokrati
jos ir kur tarp jų pasiklydo lie vos vyriausybė, JAV ir Kanado mas susilaukė dėmesio Lietu lietuviška spauda. Jeigu namus Lietuvių telkinys Floridos
lanko bent vienas lietuviškas valstijoje yra ypatingas feno
tuviškoji demokratija, gal kada je mane paskyrė Lietuvos turiz voje?
laikraštis
ar žurnalas, kaip menas — atsiradęs ne dėl imi
—
Pasirašymo
procedūroje
mo
informacijos
direktoriumi.
nors patyrinės politologai arba
galime
jaustis
vieniši? Juk tą gracijos antplūdžo ar kurių ki
dalyvavo
fotografai,
daviau
gan
—
Ar
t
a
s
paskyrimas
b
u
v
o
n e a p s i k e n t ę s (o gal susipatį
laikraštį,
tą
patį žurnalą, tų pasalinių priežasčių, o kilęs
ilgą
pokalbį
per
radiją.
Buvau
sutartimi
įformintas,
kas
to
sarmatinęs?) naujasis Seimas ir
galbūt
tą
pačią
dieną,
skaito ke iš mūsų tautiečių sumanumo ir
pataisys teisėtvarkos vertini je sutartyje sakoma ir kas ją nuvežtas į didžiausio Lietuvos
li
tūkstančiai
lietuvių:
dalinasi noro palepinti savo saulėlydžio
dienraščio „Lietuvos rytas"
pasirašė?
mą?
tais
pačiais
rūpesčiais,
sužino metus Amerikos pietų saulu
— Toje sutartyje, kurią pasi redakciją, kur turėjau pasikal
Šis akibrokštas tik dėmesį
apie
tuos
pačius
įvykius,
susi tėje, panardyti šiltame Meksi
bėjimą
su
vyriausiu
redakto
atkreipia į įsisenėjusias, vi rašė Lietuvos Valstybinio turiz
kos įlankos vandenyje, pasi
pažįsta
su
tais
pačiais
asmeni
rium
Vainausku
ir
jo
pirmuoju
suomenę varginančias, teisės mo departamento direktorius
džiaugti
gražia gamta ir savųjų
mis.
Vadinasi
spauda
mus
pavaduotoju
Budriu.
Ten
daly
bėdas, kurių dabartinis Seimas Antanas Petrauskas ir „Vytis
tampriai jungia į vieną junginį, draugyste. Tai ir kuriasi mūsų
vavo
viena
žurnalistė
ir
fotogra
International
Travel
Service,
neišdrįso ir neturėjo politinės
Inc." direktorius Romas Kezys fas. Ką jie parašė, tuo tarpu, kurį mėgstame vadinti lietuviš pensininkai Floridoje, palikę
valios spręsti iš esmės.
snieguotas kitų Amerikos vals
ka seimą.
Antrasis rinkimų ratas tik pa sakoma: Lietuvos valstybinis nežinau.
Sakoma, kad „nėra namų be tijų žiemas ir jų nepatogumus,
— Atrodo, kad apsiėmei
didino konservatorių sėkmę, o turizmo departamentas ir Vytis
dūmų". Kaip kiekvienoje šeimo tik nepalikę savo lietuviškumo,
kartu ir atsakomybę už trijų International Service, INC., nelengvą darbą.
— Tas tiesa. Darbas nebus je, taip ir plačioje-lietuviškoje savo veiklos. O apie tą floridiškregždučių nešamą Lietuvos siekdami efektyviai plėtoti
kių veiklą kone su pavydu skai
sėkmę. Rinkėjams patartina turistinius ryšius tarp Lietuvos lengvas, tačiau jį mielai prisi pasitaiko nesusipratimų, ne
tome
nuolatiniuose reportažuo
dainiau pasklaidyti TS (LK) ir Jungtinių Amerikos Valstijų ėmiau. Tikiu, kad tas darbas sklandumų, kartais net stam
se
iš
St.
Petersburgo, Daytona
besnių
tarpusavio
sprūdžių,
bet
sutaria:
panaudoti
tarpusavio
bus įdomus, o Lietuvai nau
programoje pateiktų „Naujo
Beach, Juno Beach ir daugybės
su
trupučiu
kantrybės
ir
geros
bendradarbiavimo
galimybes,
dingas.
Lietuvos kelio" teiginių lapus.
— Kur Lietuvos Informa valios jie pašalinami. Svarbu kitų vietų. Žinoma, tų vietovių
Tai bendras ir Seimo.ir rinkėjų garsinant ir plečiant turistinę
lietuviai turėtų ypač džiaugtis
reikalas rūpestis — savo namuo informaciją abiejose šalyse, cijos turizmo centras įsikurs? niekuomet nenutraukti tarpu
ir vertinti savo darbščiuosius
vadovautis galiojančiais įsta
— Centras įsikurs tame savio ryšio, kuris yra lietuviška
se tvarką daryti patiems.
korespondentus:
J. Janušaitį,
tymais ir kitais aktais. Valsty pačiame pastate, kuriame dabar spauda. Ji suteikia visiems
„Reformos — ne pramogos. Jos
M.
Šilkaitį,
St.
Vaškį,
D. Augūbinis turizmo departamentas yra ir kelionių agentūra progą ne tik pasiimformuoti, bet
nebūna mėgstamos, bet, kartą
nienę
ir
daugybę
kitų,
be kurių
suteikia oficialius įgaliojimus „Vytis" — Douglaston, Queens. ir kitus informuoti, pareikšti
pradėtos, turi būti įgyven
savo nuomonę, rūpesčius, pasi niekas nežinotų, kas ten vyksta.
„Vytis International Travel Ser New York.
dinamos iki galo", — rašoma
vice, INC." direktoriui Romui
Gera bus bent valandėlę pabūti
Atsisveikindamas, po ke dalinti džiaugsmais.
ten.
Keziui vykdyti Lietuvos turiz lionės pavargusį Romą Kezį,
Floridos
lietuvių tarpe, pasikal
Dirbant vienintelio lietuviško
Jei visuomenė pajus teigiamų
mo centro funkcijas Šiaurės padėkojęs už šį pokalbį linkė už Lietuvos ribų dienraščio bėti, jų išklausyti ir savo rūpės
poslinkių, kad ir nedidelių, kad
Amerikoje ir Kanadoje. Pagal jau, kad susitarimas, plėto „Draugo" redakcijoje, kasdien iš tėlius išsakyti. Tokie susiti
ir nepopuliarių, bet viltingų —
galimybes nemokamai aprūpins jant turizmą Lietuvoje, būtų naujo turime progą įsitikinti, kimai su tolimesnių telkinių
sėkmė garantuota. Viską gali
turima turistine informacija ar didžiai našus.
kaip artimai tarp savęs susipy skaitytojais yra labai naudingi
me, jei nepasiduodame savinie
savo leidžiamais leidiniais. Taip
nę yra mūši lietuviškos šeimos ir jiems, ir „Draugo" personalui.
kai.
Kalbėjosi P. Palys
„Lietuviška spauda buvo mū
sų pagrindinis ryšys su lietuvių
telkiniais ir jų veikla. Nors kai
kuriose vietose 'Draugas' vėluo
davo savaitę ar ilgiau, jis buvo
visada mielas ir skaitomas", —
taip (gruodžio 3 d.) rašo nauja
sis „Draugo" administratorius
Ignas Budrys. Jo žodžius, be
abejo, daug kartų kartoja lietu
viai, nepaisant, kur begyventų
Turėdami spausdintą lietuvišką
žodį, kuris mus reguliariai lan
ko, niekuomet nesame per daug
nutolę vieni nuo kitų. Tai aki
vaizdus ryšys tarp tos pačios
tautinės grupės narių, kurie
nenori atsisakyti savo šaknų,
savo pačios giliausios esmės
pradų
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riuomenės tvarka ir kaip jie reikalauja išvalyti gink
luotas pajėgas nuo liaudies priešų. Tai ir buvo įvadas
į karininkų atleidimus bei areštus, neaplenkiant puska
rininkių ir eilinių kariu.
Rinkimų propagandoje nebuvo minimas Lietuvos
įjungimas į Sovietų Sąjungą, o paskutinėse dienose prieš
rinkimus „Vilniaus balsas" pakartotinai ragino „ne
kreipti dėmesio į liaudies priešų piktus gandus, kad liau
dies vyriausybė vers stoti į kolchozus ar persekios
tikinčiuosius".
Vilniaus įgulos kariai liepos 14-ąją rikiuotėje ėjo prie
rinkiminių urnų, tačiau į jas krito balsavimo lapeliai
beveik visi suglamžyti arba kitaip sužaloti.
Vyriausioji rinkimų komisija liepos 14-osios vakare
per radįją gan rūsčiai pranešė, kad ne visur balsuotojai
suskubo atlikti pilietinę pareigą, o kai kur ir „liaudies
priešai" sutrukdė, todėl rinkimai pratęsdami iki liepos
15-sios vakaro. Liepos 17 d. buvo paskelbta, kad Lietu
voje balsavo 91.1% turinčių teisę balsuoti. Iš 79 kandi
datų, taigi ir išrinktųjų, 58 buvo formalūs komunistų
partijos nariai.
Ir vėl subangavo prievartinių mirtingų jūra. Šį kartą
pradėta skelbti tai, kas nutylėta priešrinkiminiuose mi
tinguose: įvesti „tėvo ir mokytojo" Stalino konstituciją,
suvalstybinti fabrikantų bei kapitalistų turtą. O
laikraščių antraštės paskelbė, kad kariai reikalauja
Lietuvą įjungti į Sovietų Sąjungą...
Seimas posėdžius pradėjo liepos 31 d., tučtuojau
nutarė Lietuvoje įvesti tarybinę santvarką, prašyti
Sovietų Sąjungą, kad priimtų į „broliškų respublikų
šeimą".

Seimui įvykdžius Maskvos padiktuotus reikala
vimus, kariuomenės dalyse pastebėtas antisovietinio
elemento sąrašų sudarinėjimas. Padažnėjo areštai.
Nemažai jaunesniųjų karininkų susigundė bėgti į Vokie
tiją. Nuo šios pagundos leitenantą Raugą sulaikė meilė
šeimai.
Areštai kartojosi. Liepos 12 d. naktį įvykdytas
vadinamais Saugumo departamento direktoriaus „Snieč
kaus planas", pagal kurį buvo suimta ir ištremta 2,000
Lietuvos piliečių. Iš ryškesnių areštuotųjų ypač sukrė
tė Nepriklausomybės kovose pasižymėjusių karių
pavardės — pulkininkai Dulksnys, Šarauskas, Petrai
tis, Keraitis...
Liepos 12-ąją, suimtuosius talpinant į kalėjimą, iš
Maskvos atvyko Kremliaus paskirtas Lietuvos liaudies
kariuomenei vadovauti generolas Žemaitis. Tai buvo
caro armijos karininkas, prisijungęs prie raudonosios
revoliucijos, įstojęs į komunistų partiją ir kovojęs 1919
m. Šiaulių apylinkėse, vadovaudamas raudonųjų pulkui.
Lietuvos liaudies kariuomenę perorganizuojant į
29-ąjį Pabaltijo teritorinį korpusą, karininkams reikėjo
užpildyti anketas. Greit pasklido žinia, kad iš Lietuvos
kariuomenės atsirado du karininkai, išsiskyrę iš kitų:
gen. Vitkauskas, įrašęs save „komunistų partijos kan
didatas", o Karo aviacijos kpt. Kovas — „komunistų
partijos narys". Išryškėjo ir kiti sunkiai patikimi atve
jai; gen. Karvelis paskirtas II pėstininkų divizijos vadu
ir Kauno įgulos viršininku, o pik. Čepui suteiktas
generolo laipsnis ir pavestos Krašto apsaugos
viceministro pareigos.
Beorganizuojant 29-ąjį korpusą, surusėjusį seną gen.

Baltrušį Žemaitį nukonkuravo komunistų partijos
kandidatas divizijos gen. Vitkauskas. Tuo tarpu 9 pės
tininkų pulkas už pasireiškusius maištavimus iš Mari
jampolės buvo perkeltas į Švenčionėlių poligoną. Bet ir
Čia jis nerimo. Ir vieną rytą pulką apsupo raudonarmie
Čių tankai. Dalį karininkų suėmė, o likusius su karei
viais išskirstė po kitus pulkus.
Gen. Vitkauskas, džiaugdamasis Seimo delegacijos
parvežtąja iš Maskvos „didžiąja dovana" — Lietuvos
„priėmimu į broliškąją sovietų šeimą", rugpjūčio 20 d.
sukvietė Vilniaus įgulos karininkus i karininkų ramo
vę, kur pakalbėjo Paleckis, komisaras Macijauskas, gen.
Čepas ir gen. Vitkauskas. Visų kalbose buvo šlovinamas
Stalinas su komunistų partija. Vitkauskas pralenkė
visus, pabrėždamas ypatingą Stalino malonę Lietuvai,
suteikiant „didelę garbę lietuviams tarnauti savame
raudonosios armijos korpuse".
— Todėl ir šis karininkų susirinkimas sukviestas
išreikšti padėką komunistų partijai ir didžiajam vadui
Stalinui už suteiktą mums šitokią nepaprastą laimę".
Jam užbaigus, gen. Čepas perskaitė paruostą tele
gramą Stalinui, kur žodžiai — „mylimiausiam tėvui, di
džiausiam mokytojui ir geriausiam draugui" kėlė
pasipiktinimą, tačiau niekas nedrįso prieštarauti. Tiktai
pasibaigus toms kalboms ir pakvietus visus pasilikti
draugiškam pabendravimui, salė staiga ištuštėjo. Visus
lydėjo prislėgta nuotaika. Lietuva susovietinta. Lietu
vos kariuomenė paversta Raudonosios armijos korpusu.
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cijai į JAV, esu išrūpinęs pen jimams nesiūlyti. Turiu prisipa ti Lietuvoje, tai yra reikalinga
siją iš Sočiai Security tikrai žinti, kad tam iš dalies prasižen ne didžiulė įstaiga su tarnau
skurde gyvenančiai buvusių giau, nes asmeniškai pasiūliau tojais, kaip dabar yra planuo
tremtinių šeimai, sužinojęs, kad apdovanoti Juozą Kapočių ir jama, bet vienas ar du tarnau
jų šeimos narys gyveno, dirbo ir Petrą Viščinį.
tojai prie kurios ministerijos,
mirė Amerikoje.
— Apie PLB {staiga Vilniu kurie suteiktų visas informa
Kasdieną į mūsų atstovybę, je visuomenė labai mažai turi cijas ir pavedžiotų atvykusį
užsienio lietuvį po įvairias įstai
tai telefonu, tai asmeniškai, informacijų. Kodėl?
P o k a l b i s s u J. GAILA PLB atstovu Lietuvoje
kreipiasi žmonės iš įvairiausių
— Manau, kad to priežastis gas. Apie PLB griovimą tegaliu
— J a u treti metai jūs dar ruožtu, padedame Laisvės kovų vietovių su dar įvairesniais rei esu aš. Nesu plunksnos žmogus. pasakyti tik tiek, jei griauname
b u o j a t ė s P L B atstovybėje archyvui, aprūpinome kompiu kalais. Laimėjęs žalias korteles, Vedu šiokį tokį dienoraštį, tai PLB, tai griauname visų kraš
Vilniuje. Ką per tą laiką esate terine technika, padedame jame bet neturįs giminių nei pažįs vieną kitą ištrauką iš jo, „Ap tų Lietuvių Bendruomenes.
atlikę? Ar ši įstaiga save dirbantiems istorikams fi tamų JAV. prašo, kad suras mąstymus", karts nuo karto
— Kokie būtų jūsų konkre
pateisina? Ar iš v i s o yra rei nansiškai. Dabar yra ruošiamos tume, kas juos priimtų, negau spaudai ir pasiunčiu, tačiau
dar dvi knygos: vienos jų rank nantieji vizų išvykimui prašo aprašinėti posėdžių, savo kalbų tūs pasiūlymai PLB ir JAV
kalinga?
— Kadangi vienas pagrin raštis peržiūrinėjamas dr. Kęs mūsų tarpininkavimo, ieškan ir darbų, tikrai nemoku. Man LB krašto valdybai išvystant
dinių mūsų būstinės tikslų yra tučio Girniaus, kita verčiama iš tieji giminių Vakaruose prašo, tai per sausa. Be to, neturiu santykius su Lietuva?
darbas su Rytų kraštų Lietuvių rusų kalbos, nes buvo parašyta kad juos surastume, pasijutę laiko. Darbo metu Seime tikrai
— Aš tikiuosi, kad naujoji
Bendruomenėmis, tam ir buvo rusų kalba. Atstovybei tenka \ aidžios nuskriau: i, prašo, kad neturiu laiko rašinėjimams, nes Lietuvos vyriausybė sudarys
surasti knygoms autorius, ver apeliuotume į išeiviją, norintie nuolat yra lankytojų. Po darbo programą ryšiams su Rytų ir
tėjus, stilistus, derėtis su leidyk ji išleisti knygas laukia iš mūsų dažniausiai būnu pakviestas į Vakarų kraštų lietuviais,
lomis, platintojais ir rūpintis paramos: jas išleidę tikisi, kad kokį renginį: parodos atida paremta ne kelių asmenų fan
knygų pakavimu bei persiun jas išplatinsime dešimčių tūks rymą, knygos pristatymą ar tazijomis ar ambicijomis, bei
timu į Ameriką.
tančių tiražu, nes, girdi, vien tik susirinkimą. Savaitgaliai taip atsižvelgdama į Lietuvos iždo
— Kokius kitus uždavinius Amerikoje esą milijonas lietu pat dažniausiai užimti, pvz. galimybes ir lietuvybės išlai
atliekate liaip PLB atstovas? vių. Dailininkai, fotografai spalio 5 d. Žirmūnuose dalyva kymo problemas atskiruose
— Su Lietuvoje apsigyvenu norėtų, kad suruoštume jų pa vau Tremtinių ir politinių kali kraštuose. Svarbiausia, kad
siais užsienio lietuviais palai rodas Vakaruose, ansambliai nių susirinkime ir susirinkime nežadėtumėm Lietuvai to. ko
kome ryšius ir, reikalui esant, norėtų ten koncertuoti, profeso su Konservatorių kandidatais, negalime ištesėti ir ypač to, ko
stengiamės jiems padėti. Su dr. riai skaityti paskaitas, kunigai spalio 6 d. panašiame susi neatliekame savame kieme.
R. Ošlapu teko eiti pas vieną ir apaštalauti, gydytojai prakti rinkime Šeškinėje Spalio 12 d.
— Kokia kryptimi turėtų
kitą Aukščiausiojo teismo pir kuotis, o „ekstrasensai", arba Gudijoje kalbėjau Rimdžiūnų s a v o darbus planuoti PLB
mininką dėl jo namų grąžinimo, aiškiaregiai, kurie labai popu lietuviškos mokyklos atida valdyba?
dėl K. Bradūno gyvenvietės grą liarūs Lietuvoje, pranašauti ryme, spalio 13 d. dalyvavau
— Tą nuspręs PLB Seimas
Vilniuje Karo akademijos iškil
žinimo kreipėmės į preziden išeivių ateitį...
ateinančiais metais.
tūrą, porą kartų kalbėjome su
— Kaip jūs padedate? Pa mėse ir buvusio baltimoriečio,
— Kokią matote Lietuvos
tuometiniu premjeru A. Šleže vyzdžiui laimėjusiam žalias 1933 metų laidos karininko ateiti?
Jono Jokubausko, atvykusio iš
vičium, dėl ko vyriausybė nupir korteles?
— Kai pamatau Seimo posė
ko gyvenvietę ir pervedė ją ra
— Pradžioje laimėjusius ža Floridos, pagerbime. Šeštadienį,
džių
metu pustuštę salę, tiek
spalio
26
d.
buvau
pakviestas
į
jono savivaldybei, deja, pastaroji lias korteles nukreipdavome į
dar negrąžina. Taigi dabar barš JAV LB Socialinių reikalų ta Pelesos Lietuvių dieną, sekma kairiųjų pusėje, tiek dešiniųjų.
kiname kito premjero duris. rybą, bet net po kelių mėnesių dienį į Vilniaus krašto gynėjų kai skaitau apie kyšius iman
Buvo iškilęs pavojus, kad dail. jie negaudavo jokio atsakymo. minėjimą, ir taip kiekvieną sa č i u s teisėjus, prokurorus,
Juozas Gaila
policininkus, muitininkus, kai
Tamošaičio
galerijai ir dirbtuvei Vėliau gavome iš B. Jasaitienės vaitgalį.
skirta didesne darbo dalis. 1993
matau paauglių vandalų sulau
skirtos
patalpos
bus
pakeistos
laišką, kad ji negali jiems padė
m. sukvietėme Rytų kraštų LB
— Ar jūs dirbate už atlygi
prastesnėmis
ir,
esu
tikras,
kad
ti, nes neturinti nei laiko, nei nimą, ar turite kokių privile žytus parkų suolus, sudaužytas
atstovų suvažiavimą Seimo
tik
mūsų
pastangomis
jos
buvo
lėšų. Dėl vizų, jei matome tikrą gijų iš Lietuvos vyriausybės telefonų būdeles, pašto dėžutes
rūmuose, 1994 m. Anykščiuose
laiptinėse, kai televizijoje regiu
suruošėme Rytų kraštų ir Euro paliktos. Per Lietuvos radiją reikalą, tarpininkaujame, kar ar Seimo pusės?
girtaujančių
šeimose įvykusias
pos LB pirmininkų bei atstovų buvome suruošę porą pokalbių tais sėkmingai, kartais ne. — Juokaujate! Mane išlaiko
šiurpą
keliančias
žmogžu
su
Lietuvoje
apsigyvenusiais
Giminių ieškantiems dažnai ga dar Amerikoje tebedirbanti
suvažiavimą, panašų suvažia
dystes,
kai
gatvėse
matau
su
JAV
lietuviais
apie
jų
įsikūrimo
lime padėti, kreipdamiesi į LB žmona. Gera turėti jaunesnę
vimą suruošėme ir š.m. liepos
nešiojamais
telefonais,
gerai
sunkumus
ir
patirtį.
Apskritai,
apylinkes ir ačiū jų valdyboms žmoną, patarčiau ir kitiems.
pradžioje Ignalinos rajone, kur
nusišėrusius vaikėzus, ištisas
taip pat įvyko ir Sibiro lietuvių palaikome artimus ryšius su už talką. Neatsisakome duoti PLB valdyba yra man paskyrusi
Lietuvoje
apsigyvenusiais.
Jie
Lietuvių fondo, Tautos fondo, šiokią tokią sumą reprezenta dienas nedirbančius, bet
organizacijų atstovų suvažia
paskambina
į
atstovybę
ir
apsi
Kanados Lietuvių fondo adresus cijai ir kitomis, su atstovybe su besimalančius prie brangių au
vimas,. Šie suvažiavimai buvo
tomobilių ir restoranų, kai
ruošti kartu su Regioninių rei lanko joje, mes savo ružtu, jų prašantiems, bet stengiamės rištomis, išlaidomis, deja, valdy
skaitau kaip žiauriai lietuvis
kalų ir tautinių mažumų depar darome tą patį. Stengiuosi prašančius painformuoti apie tų bos ižde dabar nėra lėšų. Tačiau,
asmeniškai
dalyvauti
Lietuvoje
fondų tikslus, ką jie remia, ko už kelionę į Ameriką ir atgal gali apgaudinėti lietuvį ir kokį
tamentu.
niekalą anglicizmais užteršta
apsigyvenusių ar atvykusiųjų realiai žiūrint, galima tikėtis,
tris kartus metuose man atly
Esu aplankęs lietuvius, gyve
kalba jis gali skleisti per tele
laidotuvėse (deja, to jau pasi taip kad nebūtų masiškai siun
gina. Taigi, valdybai kainuoja
nančius Gudijoje, Latvijoje,
viziją, radijo bangomis ir per
taiko) ir perlaidojimuose. Daly čiami prašymai apsunkiną
apie 3,000 dol. Dar Aukščiau
Maskvoje, Karaliaučiaus srity
spaudą, tada ir pagalvoju, ar
vavau muz. A. Mikulskio pa fondų valdybų darbą. Apskritai,
sioji taryba yra paskyrusi kuk
je. Su vysk. P. Baltakiu pernai
tokia tauta yra verta laisvės ir
minklo šventinimo iškilmėse ir stengiamės pasalinti iliuzijas
lų butą ir erdvią raštinę Seimo
aplankėme Sibiro lietuvius:
nepriklausomybės, ir ar ji yra
su Mikulskiene dažnai pasi apie gyvenimą užsieny, ypač
rūmuose. Tai ir būtų privile
Tomske. Barnaule, Novosibirs
kalbame telefonu. Amerikoje kad nebūtų
pervertintas gijos, kurių neatėmė ir LDDP pribrendusi demokratiniam
ke. Šiais metais padėjome vysk.
civilizuotam gyvenimui. Tada
gyvenančių giminių prašomas, užsieny gyvenančių lietuvių
kontroliuojamas Seimas. O iš
P. Baltakiui aplankyti Gudijos,
savo minties išsigąstu ir
dalyvavau ir prieškarinėje potencialas.
tikro turiu privilegijų. Argi ne
Estijos, Latvijos ir Ukrainos
susigėstu Juk tie žmonės išsiko
Lietuvoje keturių sušaudytų
— J u m s t e n k a dalyvauti privilegija negyvose neregės
Lietuvių Bendruomenes. Nors
vojo sau laisvę, tad kokią teisę
suvakiečių sukilimo dalyvių pa
vyriausybės
ir Seimo posė akyse išvysti dėkingumo ir
ir kukliai, bet stengiamės pa
aš turiu juos teisti. Jie pusšimtį
minklų šventinime, nes jų gimi
džiuose. Ar dažnai iškyla vilties ašarą, kad jai sudarytos
remti ir Rytuose veikiančias
metų kentė priespaudą ir šian
nės nepanoro, kad sušaudymo
juose užsienio lietuvių, ypač sąlygos operacijai, aplankyti
lietuviškas mokyklas. Aišku,
dieną jie, kaip kaliniai staigiai
vietoje Kaune stovėtų bolševikų
Amerikoje gyvenančiu, klau Sibire lietuvį, galvojantį, kad jis
lėšc-- ateina iš Lietuvių fondo ir
atsidūrę laisvėje. Juk yra ir
pastatytas paminklas. Kiek
simai, problemos, ar jūs tu jau yra užmirštas, įteikti pašal
esu dėkingas PLB valdybos
kitas lietuvis. Ir kaime, ir
laikas ir sąlygos leidžia, ne
rite progos t o s e svarstybos pą skurde gyvenančiai šeimai,
narei M. Lenkauskienei, kuri
Seime, ir vyriausybėje, ir poli
apleidžia iškilmių, kuriose mi
dalyvauti, pareikšti savo, padėkoti lietuvei mokytojai
jas išrūpina. Artimai tenka
cijoje, ir mokykloje, ir muitinėje,
nimi, dalyvauja ar apdovano
kaip PLB atstovo, nuomonę? skurdžioje mokyklėlėje Šalči
di.bti ir su Regioninių reikalų
ir darbovietėje. Jei nebūtų, tai
jami užsienio lietuviai. Besilan
bei tautinių mažumų depar
— Nei Seimo, nei vyriausybės n i n k u rajone už jos pasi kas pirktų taip gausiai leidžia
kantiems atstovybėje patarnau
tamentu ryšiams su užsienio lie
posėdžiuose nesu kalbėjęs, šventimą? Aš jaučiuosi privile mas knygas, kas užpildytų kon
ju, aprodydamas Seimą ir Pre
tuviais. Būna atvejų, kad šis
tačiau Seimo komitetų posė gijuotas, net pakuodamas vai certų, minėjimų sales, kas per
zidentūra, o v\ „stant posė
departamentas, kaip valstybinė
džiuose aktyviai reiškiausi. kiškas knygas siuntimui į pildytų aukštąsias mokyklas,
džiams, sudarau progą apsilan
įstaiga, negali savo vardu Ry
pilietybės, kultūros, Vilniaus Ameriką, nes žinau, kad jos kas rūpintųsi našlaičiais, ligo
kyti posėdžių salėje ir kartais
tuose atlikti tam tikrų darbų ir
krašto lietuviškų mokyklų, padės tam vaikui išlikti lietu niais.
čia į talką ateina PLB. Pavyz net būti priimtiems prezidento. Karaliaučiaus krašto lietuvių viu. Jaučiuosi privilegijuotas,
džiui, Rytų kraštų LB atstovų
— Kokie jūsų ryšiai su Lie reikalais. Dalyvavau Seimo kad galiu dalyvauti išeivijos au
Tiesa, Lietuva atgavusi laisvę
keliones į Lietuvą apmoka PLB, tuvos organizacijomis, spau narių ir Karaliaučiaus krašto torių knygų pristatymuose
nenustebino
pasaulio savo
Lietuvoje,
kad
galiu
dalyvauti
o jų i š l a i k y m u Lietuvoje da ir apskritai visuomene? rusų Dūmos atstovų pasitarime.
pasiekimais.
Tačiau
nesišauišeivijos
kultūrininkų
pagerbi
rūpinasi tas departamentas.
— Nuolat esu kviečiamas į Daugiausia reikalų, aišku, ten
dome kaip Gruzijoje ar Armėni
muose,
Lietuvai
svarbių
su
Mums talkina ir Lietuvos Švie
ka
turėti
su
Migracijos
de
parodų atidarymus, minėjimus,
timo ministerija. Iš jos gauname susirinkimus, knygų pristaty partamentu, Švietimo, Kultūros kakčių minėjimuose. Grįžęs į joje, neišsirinkome vadovo su
diktatoriškais polinkiais kaip
vadovėlių, kuriuos pasiunčiame mus. Vasario 16-sios ir kitų ministerijomis, Regioninių Ameriką, to pasigendu.
Gudija, gyvename ir tvarkomės
JAV LB Švietimo Tarybai. Taip švenčių progomis esu kalbėjęs reikalų ir tautinių mažumų de
—
P
a
s
k
u
t
i
n
i
u
o
j
u
l
a
i
k
u
tikrai
geriau nei Ukraina. Gal,
pat iš JAV LB Švietimo tarybos ligoninėse, keliose vidurinėse parlamentu. Prieš Dainų šventę
J
A
V
LB
su
Lietuvos
S
e
i
m
o
pagal
statistikas,
ir esame šiek
gauname vadovėlių ir vaikiškų mokyklose, mokiniams, besilan teko artimai dirbti su Lietuvos
f
r
a
k
c
i
j
ų
atstovais
s
u
d
a
r
ė
tiek
atsilikę
nuo
Estijos
ir Lat
knygelių ir tai padaliname Vil kantiems Seimo rūmuose, ir liaudies kultūros centru, o prieš
atskirą
komisiją,
vyksta
sesi
vijos,
bet,
pavažinėjus
po
tuos
niaus krašto lietuviškoms mo įvairių organizacijų susirinki Pasaulio l i e t u v i ų
sporto
j o s , sprendžiamos užsienio kraštus ir pasikalbėjus su ten
kykloms.
žaidynes
buvau
įtrauktas
į
muose. Klaipėdoje kalbėjau
žaidynių organizacinį komitetą. l i e t u v i a m s svarbios prob gyvenančiais, jų pranašumo
Antrasis mūsų atstovybės Darbininkų sąjungos skyriui.
l e m o s , steigiamos komisijos, tikrai nematome.
Norėčiau pabrėžti, kad aš net numatoma atidaryti ištai
tikslas, tai PLB valdybos užpla Klaipėdos universiteto profesū
nuotas knygų apie sovietų rai. Keletą kartų esu pasirodęs nesu joks vyriausybės ar Seimo gą su keletu tarnautojų. J ū s ų
Dabar ateinantieji į vadžią,
okupaciją Lietuvoje leidimas. televizijoje, ne kartą kalbėjęs patarėjas, ekspertas išeivijos ar nuomone, ar tokios komisijos
reikia
tikėtis, yra pasimokę iš
Jau esame išleidę keturias per radiją. Esu Sausio 13-sios kitais reikalais. Stengiuosi reikalingos, ar verta steigti
savo
ir
savo pirmtakų klaidų,
brolijos
tarybos
narys
ir
daly
pateikti kuo objektyviausią in n a u j a s ištaigas, kada jau tu
..Lietuvos kovų ir kančių is
tad jų nekartos. Nesukurs jie
vauju
jos
posėdžiuose.
Gan
formaciją
apie
išeiviją,
jos
or
torijos" knygas. Ketvirtoji:
rime P L B ištaigą. Ar J A V LB gerovės nei per metus, nei per
..Lietuvos partizanų kovos ir jų dažnai lankausi tremtinių ir ganizacijas ir veikėjus, kai to valdybos sudarytoji komisija
ketverius, tačiau, jei skirs dau
slopinimas MVD MGB doku politiniu kalinių susirin prašo prezidentūra, Seimas ar n e g r i a u n a PLB?
giau
dėmesio tvarkai valstybėje,
mentuose 1944-1953 metais" kimuose, aplankau labdarą ministerijos. Kelis kartus esu
mažins
biurokratiją valdžioje ir
— Šio mūsų pokalbio rėmuo
jau Amerikoje ir siuntinėjama gaunančius ir patikrinu jų priimtas prezidento pilietybės
apgalvotai
naudos gautas pa
prenumeratoriams Šios is gyvenimo sąlygas. Atstovybė komisijos ir kitais reikalais. Esu se tikrai negalima skaitytojų
skolas,
Lietuva
palengva atsi
torijos leidimui mums talkina taip pat išdalina labdarą, gautą pareiškęs prezidentui ir jo pata painformuoti apie jūsų minimą
stos
ant
tvirtesnių
kojų.
iš
„Saulutės"
ir
kitų
šaltinių,
jei
rėjams nusistebėjimą dėl kai komisiją ir jos darbus. Apie tai
Politinių kaliniu ir tremtiniu
Dėkojame
už
išsamias
mintis
tik
prašoma
mūsų
talkininką
kurių
asmenų
apdovanojimo
or
parašysiu smulkiai savo „Ap
sąjungos Laisvės kovų archyvo
ir
linkime
sėkmės.
vimo.
Esu
padėjęs
vienam
ki
dinais,
bet
esu
PLB
valdybos
mąstymuose". Jei tikrai norima
darbuotojai bei Lietuvos is
torijos institutas Mes, savo tam išvykti sudėtingai opera įpareigotas nieko apdovano padėti užsienio lietuviui įsikur
Kalbėjosi: Jurgis Janušaitis
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KOKIE PLB ĮSTAIGOS
DARBAI IR SIEKIAI?

CLASSIFIED G U I D E
MISCELLANEOUS

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapol'S ir OH Mgr
Aukse S Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3208Vt WMt MUl StrMt
Tel. (70S) 424-8854
(312)581 8654

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J K S CONSTRUCTION
..Sriingle' stogai ir visų rūšių
a p k a l i m a i (siding): medžio,
alummiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
t * ! . 7 u d 969 2658.

REAL

K

ESTATE

GREIT
PARDUODA
s
RE/MAX

REALTORS

(312)586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių. Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmerttus ir žeme
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK REMTOM
7922 S. rutaU Rd.
8365 S. Archer Avc

SŪDYTOS SILKES
IŠ KANADOS
Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaitė—$33.00
8 svarų statinaitė-S19.00
Skambinkite:

DANUTĖ MAYER
284-1900
j e i norite parauoU sr pirkti namus,
kreipkitės į Dėmite Mayev. Ji protestooaliai. sąžiningai Ir tanmilkrt
patarnaus. įkainavimas veltui.

708-687-5677
po 4 vai. p p.
Pristatome UPS

FOR

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Decfcys
Tel. 312-585-6624

Išnuomojamos p a t a l p o s įstai
goms, raštinėms Čikagoje, Archer ir
California Ave. sankryžoje. Del irtfo.
skambint „ S a u l e " C o r p . t e l .
773-247-3777 arba 773-»»0-1»T7.

IEŠKO

\ puM«. ipvtct o! ilu*. fc-^rirvr

RENT

DARBO

Darbšti moteris ieško bet kokio
darbo: gali prižiūrėti vaikus, ligon
ius, senelius. Nori gyventi kartu.
Tel. 708-656-6599

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J Jakš
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politini ūkinį, eko
nomini gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl., gausiai
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama
dovana kiekvienam. $15.
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko
J Damausko sustdomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugėto suklastotus
ir daugelio kartotus teiginius Kiekvienas domintis Lietuvos istorija,
šioje knygoie ras daug jdomių skaitinių, paneigimų. 362 psl.. gau
siai iliustruota. $15.
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų
rašytojo A Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr.
Vincą Kudirką Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki
paskutinio puslapio Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti. 416
p s l . $15
MANO TĖVYNĖ. Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gn ;iąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikelsi te į mūsų tėvynės gintarinį
krantą, tai prisiminti padės gausios ilii -tracijos. žemėlapis. Knyga
skirta jaunimui, bet tinka visiems. 79 psl . $4.
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaodai
paruošė A. Dundzila. 96 psl žinomo veikėjo išgyvenimai nacių
okupacijos metu. už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir
persekiojamas Įdomios iliustracijos. $4.
LIETUVA. Dr J Šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje.
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą Tinka papuošti
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams. 31 x
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus. $18PASTABA Visus šluos Vydūno Fondo leidinius galima gauti
dienraščio DRAUGAS redakcijoje arba užsakant paštu. Prie kainos
Illinois vaistuos gyventojai prideda 8 75% prie knygos kainos. Taip
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo Islalda,
apmokėjimui

V. Baravykas

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBU.

ŽODYNAS
R e d a g a v o a. L a u č k a ir A . D a n t a i t ė

A p i e 30,000
Gaunamas
Su
Illinois gyv.

ž o d ž i ų ir p o s a k i ų . 5 9 0 p s l .
D R A U G E . Kaina-20 dol.
persiuntimu 22.50
prideda State sale tax 1.75 d o l .
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RENGINIAI ČIKAGOJE
Gruodžio 6 d. — Tradicinis
Šampano pokylis. Ruošia
„Lietuvos vaikų viltis".
Gruodžio 7 4 - Dail. Ados
Sutkuvienės kūrinių parodos
atidarymas 7:30 v.v. Lietuvių
Dailės muziejuje, Lemonte.
Gruodžio 7-8 d. — Mugė - bazaras PLC, Lemonte.
Gruodžio 8 d . — Tauragės
lietuvių klubo narių metinis
susirinkimas Saulių namuose.
— Jaunimo centro metinė va
karienė Jaunimo centre.
— Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejaus „Man of the Year"
pokylis 6 vai. vak. Oak Brook
Hills Hotel, Oak Brook, IL.
Gruodžio 13 d. — Dail. Lino
Liandsbergio tapybos kūrinių
parodos atidarymas 7:30 v.v.
Jaunimo centro Čiurlionio
galerijoje. Parodoje dalyvaus ir
dail. Nijolė Dirvinskytė su savo
akvarelėmis.
— „Nerijos" jūrų skaučių tun
to ir „Lituanicos" tunto jūrų
skautų Kūčios Lietuvių centre,
Lemonte.
Gruodžio 14 d.— Labdaros
vakaras „Seklyčioje", 6:30 v.v.
Ruošia JAV LB Soc. reikalų
taryba.
Gruodžio 16 d. — Kalėdinių
giesmių religinis koncertas Pal.
J. Matulaičio misijoje, Lemonte.
Rengia Misijos choras. Pradžia
1 v. p.p.
Gruodžio 20 d. - PLC Kū
čios, Lemonte.
Gruodžio 21 d. — Maironio
lituanistinės mokyklos Kalėdų
eglutė PLC, Lemonte.
Gruodžio 22 d. - Čikagos
ateitininkų kūčios 1 vai. p.p.
Jaunimo centro didi. salėje.
Ruošia Čikagos studentai atei
tininkai.
— Kalėdinių giesmių religi
nis koncertas Švč. M. Margos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje,
Brighton Parke, Čikagoje.
Programą atliks Pal. J. Matu
laičio misijos choras ir sol.
Danutė Stankaitytė. Pradžia 3
vai. p.p.
Gruodžio 26 d . - K a l ė d ų šo
kiai jaunimui (18 metų ir vyres
niems) PLC, Lemonte. Pradžia
8:30 v.v. Rengia Akademinio
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
rius.
Gruodžio 31 d. — Lietuvių
Operos Naujųjų Metų sutikimas
Jaunimo centre.
— Naujųjų Metų sutikimas
PLC, Lemonte.
— Vytauto Didž. Saulių rink
tinės Naujųjų Metų sutikimas
Saulių namuose.
1997 m.
Sausio 20 d. — Arnoldo Voke
taičio ir Mūzos Rubackytės
WFMT (98.7 FM) Radųo koncer
tas. Pradžia 8 v.v.
Sausio 26 d. - Vytauto Didž.
šaulių rinktinės metinis narių
susirinkimas Šaulių namuose,
Čikagoje.
V a s a r i o 1 d. — Maironio
lituanistinės mokyklos metinis
pokylis PLC, Lemonte.
— Laureatų — birbynininko
Antano Smolskaus, Eduardo
Gabnio ir Genadijaus Savkovo,
akordeonų dueto koncertas 6
v.v. Jaunimo centre.
— Mažlietuvių tradicinis
Užgavėnių šiupinys Balzeko
lietuvių Kultūros muziejuje.
Rengia Maž. Lietuvos lietuvių
draugija.
Vasario 2 d. - JAV LBBrighton Parko apylinkės narių
metinis susirinkimas Nekalto
Prasidėjimo mokyklos salėje.
Pradžia 11 v.r.
Vasario 9 d. — .Armonika"
ansamblio koncertas; 12:30 v.
p.p. PLC Lemonte ir 4:30 v. p.p.
Jaunimo centre, Čikagoje.
V a s a r i o 16 d. - LB Lemon
to apylinkės valdybos rengia
mas Vasario 16-tos minėjimas
PLC, Lemonte. Programoje:
akademinė dalis ir pietūs. Pra
džia 12 vai. dieną.
Vasario 28 d. - L i e t u v o s Ne
priklausomybės minėjimas Ne

kalto Prasidėjimo parapijos mo
kyklos salėje. Rengia JAV LB
Brighton Parko apylinkės v-ba.
Pradžia 11 vai. ryto.
Kovo 1 d. — Lietuvos Vyčių
112 kuopos lėšų telkimo rengi
nys — „Itališkas festivalis" Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
salėje 6 vai. vak.
Kovo 2 d. — Čikagos skau
tuos Kaziuko mugė Jaunimo
centre.
— Vyttfuto Didž. Šaulių rink
tinės rengiamas VI. Putvio
minėjimas 12 vai. Šaulių na
muose.
Kovo 16 d. — „Saulutės"
rengiamas koncertas 3 v. p.p.
Jaunimo centre. Atlieka solistės
Neringa Nekrašiūtė ir Laima
Lapkauskaitė.
Balandžio 6 d. — Suvalkiečių
dr-jos gegužinė Šaulių namuose.
Balandžio 12-13 d. - Lietu
vos Šaulių s-gos užsienio at
stovų suvažiavimas Šaulių na
muose.
Balandžio 13 d. Lietuvių
Operos statomos Flotovo operos
„Marta" spektaklis Morton
auditorijoje. 3 vai. p.p.
Balandžio 16 d. - Zarasiškių
klubo metinis narių susirin
kimas Šaulių namuose.
Balandžio 20 d. — Pooperinis
koncertas Jaunimo centro salėje
3 v. p.p.
Balandžio 27 d. - „Laiškai
lietuviams" metinė šventė Jau
nimo centre.
- Vytauto Didž. Šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose.
Gegužės 3 d . - „Draugo"
koncertas 6 v. v. Jaunimo cent
re. Programoje — choras „Exultate" iš Clevelando, vad. muz.
Ritos Kliorienės.
Gegužės 11d. — Anglijos lie
tuvių klubo narių susirinkimas
ir Motinos dienos minėjimas
Šaulių namuose.
Gegužės 14 d. - Šakiečių
klubo pusmetinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose.
Gegužės 16 d. - „Saulutės"
rengiamas koncertas 7:30 v.v.
PLC Lemonte. Dainuoja solistės
Neringa Nekrašiūtė ir Laima
Lapkauskaitė.
Gegužės 18 d. - JAV LB
Brighton Parko apylinkės v-bos
rengiami pietūs Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje (nuo 9 1 vai. p.p.).
Gegužės 23 d. — Suvalkiečių
dr-jos pusmetinis narių susirin
kimas Šaulių namuose.
Birželio 21 d. - Vytauto
Didž. Šaulių rinktinės Joninių
vakaras Šaulių namuose.
Birželio 29 d. — Anglijos
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių
namuose.
l i e p o s 6 d . - Vytauto Didž.
Šaulių rinktinės gegužinė (žur
nalui „Trimitui") Šaulių na
muose.
Rugsėjo 14 d. - Zarasiškių
klubo gegužinė Šaulių namuo
se.
Spalio 4 d. — Operečių ir
lietuvių kompozitorių koncertas
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
monte. Rengia „Draugas".
Spalio 5 d. — Operečių ir
lietuvių kompozitorių koncertas
Jaunimo centre. Rengia „Drau
gas".
• — Šakiečių klubo „Oktoberfest" Šaulių namuose.
Spalio 19 d. „Margučio II"
pokylis Jaunimo centre.
Spalio 26 d. — Anglyos lietu
vių klubo metinis narių susi
rinkimas 12 vai. Šaulių salėje.
Mišios už mirusius narius 10
vai. ryto.
Lapkričio 6 d. — Zarasiškių
klubo pusmetinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose.
Lapkričio 2 1 d . - Suvalkie
čių draugijos metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose.
Lapkričio 26 d. - Šakiečių
klubo metinis narių susi
rinkimas Saulių namuose.

„Spinduliukai" laukia eiles parade, tautinių šokių šventes, repeticijos metu.

TRUMPAS KLAUSIMAS,
ILGAS ATSAKYMAS
Dažnai šokėjų tarpe kyla
klausimas: „Kodėl turime
gražiai, baletiškai šokti? Juk
kaimuose tikrai taip nešoko".
Šis klausimas man jau seniai
suka galvą, ir tiesiog neturėjau
atsakymo. Širdy žinojau, kad
šokam taip, nes yra gražiau.
Hmmm.
Man buvo padovanota Kazio
Poškaičio knyga „Lietuvių
šokio kelias j sceną". Nutariau,
kad laikas, nors ir sunku, ją per
skaityti, ir atrasti atsakymą.
Pirmąkart man beskaitant šią
knygą, suėmė nepaprastas
smalsumas. Antrąsyk skaitant,
nutariau, kad reikia rašytis
pagrindines mintis. Supratau.
kad atsakymas i ši klausimą
nėra paprastas, o labai su
dėtingas. Mano nuomone, reikia
suprasti tą kelią į sceną: kodėl
tas šokis iškilo scenon, supras
ti skirtingas lietuviško šokio
šakas, iškilimo scenon įvairias
problemas ir dabartinį tautinių
šokių išsaugojimą. Remdamasi
šia knyga, stengsiuos pateikti
atsakymą.
Liaudies menas neišvengia is
torijos poveikio. XIX a. pabai
goje caro valdomoj Lietuvoj vis
kas, kas lietuviška draudžiama:
spauda, kalba (išskyrus naminę)
ir bet kokie kultūriniai reiš
kiniai. Sutartinės išnyko,
porinis šokimas išstūmė taip pat
liaudies šokius ir ratelius.
Tokiomis aplinkybėmis liau
dies ratelis ir liaudies šokis
turėjo pakilti į sceną. Scenoje
šokis paveikia didesnį kieki
žmonių ir labiau veikia žmonių
jausmus — tautiškumą, pasidi
džiavimą, pasigrožėjimą savąja
kultūra.
Tuo metu Peterburge gyveno

apie 30,000 lietuvių. Savaime,
kai yra toks gausus būrys lietu
vių, jie rinksis. 1893 m. prasi
deda slapti ir vieši „lietuviški
vakarai", didžiausi apylinkės
įvykiai. Šiuose vakaruose vis
kokia meninė programa, dainos
ir šokiai. Aišku, kad čia ir turėjo
prasidėti sceninis šokimas. 1903
m. operetėje „Kaminorius ir
Malūnininkas", pirmą karta
šoktas „Suktinis". 1904 m. bai
giasi baudžiava, ir 1905.01.03 d.
Lietuvos scenoje, tautiniais rū
bais apsirengusios mergaitės
šoka „Aguonėlę". Nuo šio
įvykio pradėjo plėstis lietuvių
šokis scenoje.
Tautos atgimimas praplėtė
liaudies ratelio ir šokio sąvoką.
Lietuvoje choreografinė liaudies
kūryba prisidėjo prie kovos
išlaikyti lietuvišką žodį, raštą ir
kultūrą. Pirmasis pasaulinis
karas ilgam laikui prislopino
meninę veiklą Lietuvoje. 1918
m. nubrėžė gaires meno gyve
nimui, bet lietuvių liaudies
šokis ilgai laukė to pripažinimo.
Tuo metu įsisteigusios meno
draugijos nesistengė puoselėti
tautinių šokių. Šokis liko gyvas
liaudyje.
Tuo tarpu gegužinėse ir vaka
ronėse vis labiau ir labiau plito
vakarietiški poriniai, pramo
giniai šokiai, o naujenybės
jaunimui labai patrauklios.
Visuose yra noras pakilti virš
„paprastumo', ar primityvumo
ir priartėti prie pasaulinių
pažiūru. Grįžę kareiviai iš
toliau vis atveždavo ..namu"
šokių Vėl kartoju: liaudios
menas neišvengia istorinio pu
'•'iikio.

Kituose Europos kraštuose
augo susidomėjimas prade

dančiu nykti folkloru, ypač liau
dies šokiais. Kūrėsi įvairios
liaudies šokio draugijos, ren
giami tarptautiniai festivaliai
(kuriuose lietuviai buvo dažnai
gražiai aprašyti svetimuose
laikraščiuose), šventės, ir
mokslininkai pradėjo domėtis
choreografine liaudies kūryba.
Didžiausia choreografinio liau
dies meno puoselėtoja buvo
mokykla. Liaudies žaidimai, ra
teliai ir šokiai buvo įtraukti į
mokyklų fizinio lavinimo
programą, parodyti per įvairias
mokslo metų užbaigimo šven
tes. Šokiui buvo rasta vieta ir
gimnazijose, jų kūrybinėse
varžybose, bei Fizinio lavinimo
mokytojų kursuose. Lietuvoje
jau mokyklos sienos pasidarė
per ankštos ir 1937 m. liepos 29
d. Kaune įvyko pirmoji tautinių
šokių šventė!
Reikia pasakyti, kad ir tuo
metu jau buvo mėgstami plastiškesni „dalykėliai", sava
kūryba, kurie toli gražu ne
visada rėmėsi liaudies šokių
bruožais. 1935 m. pradėta rūpin
tis šokių užrašymu ir didėjo
rūpestis išlaikyti lietuvišką
šokį. Daugelis vadovų ir
rašytojų laikraščiuose rašė
šiomis temomis, ragindami
nenutolti nuo tautinių motyvų.
1939 m. įsteigta Lietuvių liau
dies šokių draugija, savo įsta
tuose užrašiusi šiuos tikslus:
rinkti ir tvarkyti lietuvių liau
dies šokius, rūpintis repertuaro
ir vadovų paruošimu, leisti
literatūrą, ir vėliau pridėta: ....
kad tas pats šokis įvairių grupių
nebūtų įvairiai atliekamas ir iki
nepažinimo įvairiomis stilizaci
jomis.
1938-1939 m. mokyklose buvo
suruoštos kūno kultūros pirme
nybės, kuriose kiekviena grupė
galėjo pasirinkti, arba mažai
matyta liaudies iokj. arba
meniškai stilizuoti šok), ar ra

telį. Tai ir prasidėjo liaudies me
no kūrybos. Su kūrybomis,
pagausėjo šokių repertuarai
(kiek ilgai gali žmonės žiūrėti
Suktinį, Aguonėlę ir Kepurinę?)
ir šokių grupių numeriai.
Lietuvoje kūryba pradeda
plėstis — o su ja žingsnių
(sukiniai, šuoliai) ir piešinių
įvairumai — sudėtingesni šokio
brėžiniai, naujos figūros, sun
kesni žingsnių deriniai. Todėl
reikėjo tobulinti šokėjų pa
ruošimą, kūno valdymą ir
šokimo techniką. Atsirado prie
žastys naudoti sukantis tašką.
(Aha:, dalis atsakymo mūsų šo
kėjams! Todėl remiamės baleto
pagrindais.)
Taip pat su nauja kūryba iš
kyla naujos lietuviškų šokių
sakos, kurias reikia suprasti, ir
pagal jas spręsti, kokie yra an
samblio užmojai. Choreogra
fija, tai šokio ir judesio menas,
visa šokio įvairovė. Liaudies
choreografija (folkloras), bend
ras šokių, ratelių ir žaidimų pa
vadinimas. Yra tai, ką sukūrė
žmonės, autoriai nežinomi. Kū
ryba perduodama iš kartos į
kartą — žmonių vartojama savo
malonumui. Liaudies šokis,
žmogaus sukurtas kūrinys.
Jame išreikšta organizuota
muzika, ritmas ir judesys, bei
apibrėžtas turinys, ir nustatytos
figūros. Tautinis šokis anks
čiau reiškė: scenai pritaikytas
liaudies šokis (surastas, išnag
rinėtas, perstatytas) pvz.
„Lenciūgėlis", o dabartinė
reikšmė: visi šokiai išplėtoti ar
sukurti pagal lietuviško šokio
bruožus pvz., „Kalvelis".
Tai ir va, suradau savo šokėjui
atsakymus. Lietuviškas tau
tinis šokis yra pakilęs į sceną.
Scenoje yra visai kitos taisyklės,
negu kaime arba prie laužo, kur
žmonės renkasi savo malo
numui, šokti kaip kas nori, kol
nusibosta. Kas eis į koncertą,
sumokės nemažą pinigą, žiūrėti
dvidešimt du posmus „tikro"
kaimo šokio (tiksliau liaudies
choreografijos)?
Audra Lintakienė

ATIDENGIANT GEDIMINO
PAMINKLĄ
Nuo 1992 m. rugsėjo 22-oji,
Vilniaus miesto tarybos po
tvarkiu, yra pavadinta Gedimi
no diena. Šiais metais ta diena
ypatinga, nes Katedros aikštėje
buvo iškilmingai atidengtas,
New Yorke gyvenančio skulpto
riaus Vytauto Kašubos sukur
tas, Gedimino paminklas. Ati
dengimo ceremonijoje dalyvavo
prez. Algirdas Brazauskas, Vil

niaus miesto meras Alis Vidūnas, paminklo šalpos fondo pir
mininkė Beatričė Kleizaitė-Va
saris ir skulptoriaus žmona
Aleksandra Kašubienė.
Tą dieną, 4 vai.p p , arkika
tedroje bazilikoje įvyko poezijos
ir muzikos vakaras. Programo
je dalyvavo nemažai poetų:
Judita Vaičiūnaitė, Kazys Bradūnas, Marcelijus Martinaitis,
Sigitas Geda ir kiti. Muzikinėje
programos dalyje skambėjo Bro
niaus Kutavičiaus oratorija
„Paskutinės pagonių apeigos";
pirmą kartą girdima Broniaus
Budriūno kantata „Tu Vilniuj
pasilik, Valdove".
„TRIMITAS"
VOKIETIJOJE
Kiel, Vokietijoje, išeinančia
me dienraštyje „Kieler Nachrichten", rugpjūčio 23 d. rašoma
apie, į Šiaurinę Vokietijos dalį
atvykusį iš Vilniaus, prof. A.
Budrio vadovaujamą, pučiamų
jų orkestrą „Trimitas". Orkes
tras iš 46 muzikantų, diriguoja
mas Ramučio Balčiūno, Ost Holstein apylinkių miesteliuose,
grodamas populiarias liaudies
dainų melodijas, šokių ir džiazo
muziką, atliko daug koncertų.
Retkarčiais su orkestru pasiro
džiusios ir keturios, tautiniais
rūbais pasipuošusios, šokėjos.
„Trimitui" koncertuojant Heikendorf miestelyje, prie jo
prisijungęs ir vietinis „Brassband".
IR R Ū G Š T E S N Ė GAIDELĖ
Apie „Dainų dainelės 96"
koncertus rašo Algirdas Meilus
(„Lietuvos aidas", rugsėjo 20 d.):
„...Buvo galima pasiteisinti
sovietmečiu, kai buvo siekiama,
kad vaikai daugiau dainuotų
rusiškų dainelių, šlovinančių
komunistų partiją... Tačiau
šiandien niekas nieko nenurodinėja, repertuaras laisvas. Deja,
besiklausant jaunųjų daininin
kų, atrodo, kad mes nebeturime
nei savo gražios kalbos, nei
tėvynės... Scenoje vis dažniau
skamba angliškos dainos, kurių
nesupranta nei patys daininin
kai, nei klausytojai. Bandoma
versti anglų, italų, vokiečių,
prancūzų ir kitų tautų dainas į
lietuvių kalbą. Bet dažnai iš tų
dainų išeina kratinys, nes ver
čia ne profesionalai vertėjai.
Kam to reikia? Jei anksčiau
buvome spaudžiami dainuoti
apie Leniną, komunizmą, kodėl
dabar nedainuojame apie nar
sius Lietuvos sūnus, kurie krito
didvyrių mirtimi dėl tėvynės
laisvės?"
Manau, kad prie to, kas
Meilaus pasakyta, komentaras
nereikalingas.

T R AN S P AK -naujose patalpose,
naujas adresas ir telefonas.
4545 West 63rd Street •
Chicago, IL 60629
Tel.: 773-838-1050
Dar
nevėli! užsakyti
maisto
siuntinius Kalėdoms per Transpak,
jei užsakysite iki gruodžio 14 d.
Pinigų pervedimas į Lietuvą ai 20%
nuolaida. Si Kalėdinė nuolaida
galioja iki gruodžio 18 d.
Daugelis patenkinu klientų pakartotinai kasmet
siunčia Transpak paruoštas aukštos kokybės
siuntas, ypatingai švenčių proga.

Naujų patalpų atidarymo proga prailgintos
darbo valandos iki 7 vai. vakaro nuo kito
pirmadienio, gruodžio 9 d.
„Spinduliniai " Šokių Šventėje I eil. iŠ kaires: Kastytis Soliūnas, Kęstutis Barkauskas ir Vikto
rija Ramonyte, n eil.: Nikolas Balu, Erikas Mikaitis, Erikas Naujokas. Kęstutis Babarskis. An
drius Jarašius.

Mūsų atstovybė Lietuvoje:
Vilnius: 26-28-27, 26-24-27

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR

NEREIKIA UŽMIRŠTI, KAD
ARTĖJA LABDAROS VAKARAS

APYLINKĖSE

Tas vakaras yra tapęs jau
tradiciniu, tad manau, kad
daugelio kalendoriuose jau yra
pažymėtas. Metų bėgyje Socia
line taryba ir jos padaliniai
telkia lesąs vis kitų reikalams.
O labdaros vakaras yra vienin
telė proga, kuomet pinigai yra
telkiami ir Socialinės tarybos
reikalams. Nors iš visų LB
tarybų, Socialinė taryba yra
pati aktyviausia, tačiau dauge
lis žmonių, kurie net su ja
reikalų turi, apie jos rolę mažai
težino. Daugelis ją tapatina su
„Seklyčia". Tai yra tik dalis
tiesos. Socialinė taryba, kuriai
vadovauja Birutė Jasaitienė,
yra lyg medis, o visa kita tėra
jo šakos. „Seklyčia" yra pirmo
ji ir gal daugiausia matoma jos
šaka. Paskui atsirado „Lietuvos
vaikų viltis", „Našlaičių globa"
ir „Partizanų rėmimo fondas".

Dėmesio vaikams! Padaryki
te savo tėvams ar seneliams
staigmeną ir užprenumeruoki
te dienrašti „Draugą", kuri dar
galima gauti papiginta kaina,
už 65 dol. metams naujiems
skaitytojams. Ta galimybė su
teikiama su JAV Kultūros tary
bos ir Lietuvių fondo parama,
prisidėjus prie papiginimo ir
„Draugo" administracijai. Kiek .
kartų tėvai savo vaikams, sukū
rusiems šeimas, išvykusiems į
universitetą ar išsikrausčiu
siems į savo nuosavą butą yra
užsakę „Draugą", tad dabar
gera proga atsilyginti. Tikėkite,
ši dovana ne tik bus įvertinta,
bet nuolat primins vaikų sąmo
ningumą ir geraširdiškumą.
Kreipkitės į administraciją ir
priminkite, kad norite užsakyti
„Draugą" papiginta kaina.

Kuomet mintis kilo tokį skyrių
„Drauge" turėti, tai pirmąjį
rašinį ta tema parašiau many
damas, kad po vieną panašų ra
šinį, sykį į mėnesį bus talpina
ma „Drauge". Tačiau netrukus
man paskambino ir pasakė, kad
tas skyrius taps savaitiniu. Tai
aš vos iš „klumpių" neišvirtau,
manydamas, iš kur bus galima
gauti tokią aibę medžiagos. O
dabar, jau pora metų tas skyrius
yra ir vis naujos medžiagos at
siranda. Tai didelis nuopelnas
jau minėtų šio skyriaus dar
buotojų.
Socialinė taryba buvo suorga
nizuota rūpintis Amerikos lietu
vių socialiniais reikalais. Bet,
kuomet geležinė uždanga krito
ir Lietuva rusų jungo atsikratė,
tai ir darbų linkmė gerokai pasi
keitė. Dabar, pagal amerikietiš
ką terminologiją, Socialinė ta
ryba yra tapusi „Holding Company". Kadangi po jos iškaba
veikia jau kitos minėtos šakos.
Manyčiau, kad gal neatsirastų
nei vieno žmogaus, kuris saky
tų, kad kuri tų šakų nėra reika
linga. Jeigu norime, kad tas me
dis žaliuotų ir augtų, tai jį
prižiūrėti ir palaistyti reikia!
Savo apsilankymu į Labdaros
vakarą, kuris rengiamas gruo
džio 14 d. „Seklyčioje", paremsite šios tarybos veiklą.
J. Žygas

Ar reikia telefonu susisiek
ti su žmonėmis, gyvenančiais
šiaurės vakarų priemiesčiuose.
Praėjusios vasaros pradžioje jų
telefonų priešnumeris buvo pa
keistas iš 708 j 630, bet dar ku
rį laiką buvo galima ir „pa
klysti**, vartojant seną numerį,
o nuo lapkričio pabaigos jau bū
tinai reikia vartoti 630, nes
kitaip nebus galima pasiekti no
rimo numerio. Čikagoje pakeis
tieji priešnumeriai į 773 ofi
cialiai turės būti vartojami nuo
sausio mėnesio, o iki tol dar ga
lima pasinaudoti ir 312 nume
Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras. Pirmoje eil. is kairės: Jonas Smalstys (sekretorius), dr
riu.
Vilija Kerelyte (vicepirm.j, Rasa Poskočimienė chormeistere), kun. Algirdas Paliokas, SJ
Dail. Lino Liandsbergio ta
'kapelionas), Birute Mockiene (meno vadovė-dirigentė), Kleopatra Buinevičienė (ižd.), Vladas
pybos kūrinių parodos atidary
Stropus (pirm.).
Nuotr. Vytauto Jaainevičiaus
mas gruodžio 13 d., penktadienį,
7:30 v.v. Jaunimo centre, Čiur
prie choro taip pat giedos sol.
MES JUMS DOVANOJAME MUZIKĄ
lionio galerijoje. Parodoje daly
Danutė Stankaitytė. Progra
vauja ir dail. Nijolė DirvanskyBe to, yra leidžiamas, didelį
moje dalyvauja misijos vaikų
tė su savo akvarelėmis. Ji prieš
Pietvakarinėje Čikagos daly ir dirbo su Šv. Trejybės bažny
pasisekimą
turintis, „Pensinin
Dail. A d o s S u t k u v i e n ė s
keletą metų turėjo sėkmingą sa je yra mažas miestelis, vardu tiniu berniukų choru. 1992 m. choras, vadovaujamas muz.
kas", kurį sumaniai ir sėkmin
pluoštinio meno paroda atida
komp.
Dariaus
Polikaičio.
Išgir
vo akvarelių parodą Čiurlionio Lemontas. Jis kasmet auga, nes atvykusi į Ameriką kartu su
gai redaguoja Karolis Milkovairoma gruodžio 7 d., šeštadieni,
galerijoje. Maloniai kviečiame į jį vis daugiau buriasi lietuvių savo vyru dr. Mockum, vado sime fleitistes Rimą Polikaityte
tis. Ir kiekvieną savaitę „Drau
tarp 7 ir 9 vai. vak., Lietuvių
ir
Jacintą
Mikutę.
visus dalyvauti.
vavo
Pitssburgo
Lietuviškų
kilmės
žmonių.
Jaunos
šeimos
dailės muziejuje, Lemonte,
Pal. Matulaičio misijos choro ge" mes matome Aldonos Šmulklasių
dainininkams,
ir
pati
gie
augina
savo
prieauglį,
vidurinio
(14911 127th St.). Visuomenė
Gruodžio 20 d., penktadie
koncertas įvyks gruodžio 15 d., kštienės bei Birutės Jasaitienės
dojo
Pittsburgo
Katedros
chore.
amžiaus
žmonės
statosi
savo
kviečiama atsilankyti.
ni, 7 vai. vak., Pasaulio lietuvių
I vai. p.p., misijos patalpose, Le tvarkomą įvairių patarimų sky
centro tradicinės Kūčios. Susėdę gražias rezidencijas, ir, net žilu 1995 m. atvyko Čikagą, su savo monte. Po koncerto tuoj pat po rių. Jame daug visokių, ypač
A-a. Elenos Plechavičiūtėsprie kūčių valgiais paruoštų plauku pasipuošę, jaukiai bu vyru ir trimis vaikučiais gyvena I I vai. ryto pamaldų, choro pensininkams, naudingų pata
Legeckienės atminimui duktė
rimų. Sveikatos, „Sodai Securistalų sudarysime vieną didelę riasi į kondominiumus, kurie Naperville.
valdyba ruošia pietus, į kuriuos
R e g i n a ir žentas R a i m o n d a s
Chormeistere Rasa Poskoči
ty", namų saugos, draudimų ir
lietuvišką šeimą, kurios jungtis yra Pasaulio lietuvių centre.
kviečia plačiąją lietuvių vi
Ošlapai, po 100 dol. paaukojo:
Kaip ir pridera, mūsų lietu mienė yra seniai atsidavusi
visokiais kitais klausimais.
— ta pati kalba, papročiai,
suomenę. Bilietus koncertui ir
Draugo fondui, BALFui, Lietu
viai
stengėsi
įsigyti
savas
patal
lietuviškam
veikimui.
Rasą
visi
tradicijos ir visų tėvynė — ten
pietums galima įsigyti misijos
vių fondui , Lithuanian Mercy
prie Nemuno, prie Baltijos. pas, kad jose būtų galima tęsti gerai pažįsta, nes ji jau nuo la prieangy po 9 vai. ryto šv. Mišių
Lift ir Lietuvos Vaikų vilčiai.
Registruotis pas Aldoną pradėtą kultūrinį darbą ir taip bai seniai Lemonte darbuojasi ir prieš ir po 11 vai. ryto pa gai atlikti 12 koncertų. Linkėjo Birutei Jasaitienei, Aldonai ir
Tai gražus pavyzdys ir prasmin
Palekienę tel. 1-708448-7436. pat turėti vietą lietuviškai mels lietuviškoje bendruomenėje. Be maldų.
jiems ir ateityje dainuoti parti dr. Petrui Basučiams ir Onutei
gas brangios mirusiosios įamži
Kūčias ruošia ir visus kviečia tis. Susibūrę lietuviai į Pal. Jur jos sumanios rankos sunkiau
zanų dainas, pilnas tėvynės Rušėnienei.
Platesnei
informacijai
galite
nimas.
gio Matulaičio misiją, kiekvieną vyktų bet kuris choro darbas.
PLC renginių komitetas.
Atsisveikinime dalyvavo ir
skambinti choro valdybos pirmi meilės ir jai pasiaukojimo dva
Sveikinkite savo artimuo
sekmadienį gausiai renkasi
Praeitais metais misijos cho
sios,
perduoti
partizanų
ryžtą
muz.
Faustas Strolia, kurį pa
ninkui, Vladui Stropui: (630)
sius Kalėdų bei Naujųjų metų
Geriausia proga apsirūpin pamaldoms.
ras paruošė specialią kalėdinę
ateinančioms
kartoms,
kad
jų
gerbdamas,
,,Girių aidas"
257-7677.
proga per „Draugą"! Kaip ir ti nepaprastom kalėdinėm dova
Nuo 1995 m. rudens misiją programėlę. Ji buvo labai šiltai
pasiaukojanti
meilė
tėvynei
ir
dainavo
F.
Strolios
harmonizuo
Dr. Vilija R. Kerelyte
kitais metais, „Draugas" teikia nom yra Pasaulio lietuvių cent praturtina choras. Gavęs savo sutikta, ir jos pasisekimo dėka,
jų kančios niekada nebūtų iš tą Lietuvos partizanų dainą
šį patarnavimą savo skaityto re ruošiama kalėdinė mugė pradžią iš moterų vieneto, kuris choro skaičius net padvigubėjo.
dildytos iš žmonių atminties, „Gegutėlė" ir dar kitą dainą.
jams ir kviečia juo pasinaudoti. gruodžio 7-8 d., nuo 9 vai. ryte tuo metu buvo vadovaujamas Buvo ruoštasi ir atlikome meni
kad lietuviai niekada nepamirš Laikas bėgo labai greitai. Buvo
Kaip
galima
g r e i č i a u iki 3 vai. p.p.
ATSISVEIKINOME
gabios chormeisterės Rasos Pos- nę programą Vasario 16-tos mi
tų tų sunkių metų, kai partiza daug fotografuojamasi, atsi
susisiekite su administracija,
„GIRIŲ AIDĄ"
nėjime,kurį
rengė
Lietuvių
kočimienės;
1995
m.
vasarą
pati
nai išėjo ginti tėvynės Lietuvos, sveikinama, bet jau reikėjo im
Allan H. Dombra, Deep
kad spėtume prieš šventes Jūsų
Bendruomenės
Lemonto
apy
Rasa
pasikvietė
į
talką
Birutę
ir gynė ją beveik 10 metų!
ti lagaminus ir skubėti į oro
River, Ont., Canada, gavęs
sveikinimą išspausdinti.
linkė,
kuriai
vadovauja
Gedi
Mockienę
ir
nuo
1995
m.
rugsėjo
uostą. Prie „Seklyčios" nuskam
lietuviškas kalėdines korteles iš
Gruodžio 7 d., šeštadienį, Šv.
„Girių aidas", partizanų ir
Atsisveikindami kalbėjo ir bėjo „Valio! Valio!", dar vienas
„Draugo", atsiuntė net 100 dol. mėnesio, jos abi ėmėsi inicia minas Kazėnas (jis taip pat
Kazimiero vienuolyno seserys
auką. Esame tikrai nuoširdžiai tyvos ruošti chorą. Su kiekviena choro narys). Atlikome Velykų tremtinių dainininkų grupė, „Girių aido" dalyviai: Antanas rankos paspaudimas, dar vienas
kviečia netekėjusias merginas,
savaite choras mokėsi naujų programą Mišių metu, ir Baisio rodos, dar taip neseniai pas mus Paulavičius, meno vadovas, apsikabinimas, ir jau turėjo sės
dėkingi!
nuo 21 iki 50 m. amžiaus daly
giesmių, didino savo repertuarą. jo birželio minėjime, Lemonte. atvyko, o jau visą mėnesį kon Vytautas Balsys — „Girių aido" tis mūsų brangieji svečiai į au
vauti maldos ir apmąstymų
Reikia paminėti, kad choro certavo, ne tik Jaunimo centre vadovas, sol. Vincentas Kuprys, tomobilius, vežančius juos kelio
Tauragės Lietuvių klubo Balsų sąskambis daugiau deri
renginyje, kuris prasidės 9 vai. metinis susirinkimas įvyks nosi, visi nepaprastai stengėsi, dalyvių tarpe yra buvę Lietuvių ir „Seklyčioje", Čikagoje ir jos
Antanas Lukša ir Vladas Šiukš nei atgal į Lietuvą.
r. ir baigsis 5 vai. p.p. Renginiu gruodžio 8 d., sekmadienį, 1 vai. kad padaryti misijos nariams Operos choro ir „Dainavos" an apylinkėse — Lemonte bei Cice
ta. Visi jie nuoširdžiais žodžiais
Buvo ir gražu, ir graudu!
rūpinasi ses. Zita Ana, tel. 773- p.p. Šaulių' namuose. Po susi malonumą. Ir taip savaitė po sa samblio nariai. Taip pat jun ro, bet ir Detroite, Toronte, Ha
reiškė džiaugsmą, kad galėjo at
Gražu,
kad galėjome juos pama
925-8686 arba 773-776-1324.
vaitės
choristai
repetavo.
giasi į choro narius iš Lietuvos miltone, Wasagoje, St. Peters- vykti ir priminti partizanų ko
rinkimo bus tradicinės vaišės.
tyti,
išgirsti,
pajusti jų didelę
burg, Los Angeles, Denver, New vas, pasiaukojimą ir dainas. Jie
Misijos choras nedarytų tokios neseniai atvykę lietuviai.
Pirmasis tokio didelio po Prašome narius nevėluoti, nes
meilę
tėvynei.
Juk tai tie gyvi
1996 m. sezono pradžioje meno Yorke. Visur jie buvo labai šil tiki, kad savo buvimu, savo dai
būdžio Pal. Jurgio Matulaičio reikia daug reikalų aptarti, pažangos, jei nebūtų gabių
išlikę
partizanai
ir tremtiniai,
tai
sutikti,
visur
jų
koncertai
su
todėl
susirinkimas
prasidės
meno vadovių — dirigentės, vadovei Birutei Mockienei kilo
nomis sujungė Lietuvą ir išei
misijos choro renginys bus gruo
kuriems
pagerbti
ruošdavome
Birutės Mockienės ir chormeis mintis suruošti k a l ė d i n i ų traukė daug klausytojų ir turėjo viją dar tampresniais ryšiais.
džio 15 d. — tai kalėdinių gies punktualiai.
minėjimus,
eisenas
su žva
terės Rasos Poskočimienės.
giesmių koncertą. Ši mintis didžiulį pasisekimą. Bet lap
mių koncertas su instrumentakutėmis,
dainuodavome
mus pa
Anicetas Grinius (iš Cicero)
Birutė Mockienė 1987 m. bai buvo choro narių entuziastiškai kričio 20 d. rinkomės į „Sekly
listemis ir soliste. Planuokite
PreL dr. Ignas Urbonas, Šv. gė Vilniaus Muzikos akademiją, priimta ir pradėta ruoštis gies čią" juos išlydėti atgal į Lietuvą! „Girių aidą" atsisveikindamas, siekusias partizanų dainas, apie
dalyvauti.
Kazimiero lietuvių parapijos įsigydama chorvedybos spe mių repertuarui.
dar įteikė auką, prašydamas kurių žygius skaitėme ir skai
Pijus J. Nasvytis, Avon, CT, klebonas, Gary, IN, siųsdamas cialybę. Trejus metus dirbo
„Seklyčioje" jiems buvo su padėti gėlių Veiverių kapinėse tome knygose! Ir štai jie su mu
Tikimės, kad misijos parapimis! Ir tokie mieli, paprasti, ar
atsilygindamas už dienraščio „Draugo" prenumeratą už Šiaulių Aukštesniojoje muzikos jiečiai ir apylinkės lietuviai iš- ruoštos atsisveikinimo vaišės, ant partizanų kapų.
prenumeratą ateinantiems me ateinančius metus, pridėjo ir mokykloje chorinių disciplinų girs mūsų kvietimą ir gausiai kuriom vadovavo Marija
Atsisveikindamas kalbėjo ir timi, be galo brangūs! Ir turbūt
tams, pridėjo 105 dol. auką 195 auką. Reiškiame savo gera dėstytoja. Vadovavo Inžinierių šiame religiniame koncerte Remienė. Ji savo žodyje, kurį Lietuvos Partizanų globos fon visi, juos matę, jų dainų klausę
si, su jais bendravę, juos iš
„Draugo" leidybai paremti. Tai dariui širdingą padėką!
chorui. 1990 m. grįžo į Panevėžį dalyvaus. Šio koncerto metu pradėjo malda, dėkojo Viešpa do pirmininkas Leonas Maskaprasminga ir dosni auka, už
čiui, kad „Girių aidas" atvyko, liūnas, o M. Remienė dėkojo lydėję, guodėsi viltimi, kad atei
kurią tariame tvirtą ačiū!
kad jų kelionėse Viešpats sau tiems, kurie „Girių aidą" tyje ir vėl jų sulauksime. Tad ne
z Už a.a. teis. Prano Šulo
Vytauto Didžiojo Šaulių
„sudiev", bet „iki pasimatymo!"
sielą šv. Mišios bus aukojamos rinktinė kviečia visus šaulius
z „M. K. ČIURLIONIS" gojo ir lydėjo juos savo palaima, priėmė ir globojo, kurie juos ap
z Genovaitė Kaufmanienė
gruodžio 8 d. 10 vai. ryto Tėvų ir visuomenę atsilankyti į tra vaizdajuostėje: du dokumen kad dainininkai galėjo sėkmin dovanojo ir vaišino. Ypač dėkojo
Aldona Šmulkstienė
ir jos duktė* dr. Lucina KaufJėzuitų koplyčioje. Prašome dicines lietuviškas kūčias, ruo tiniai filmai apie didžiojo Lie
manaitė, Springfield, VA, globo
gimines, draugus ir pažįstamus šiamas gruodžio 15 d., sekma tuvos tapytojo ir kompozitoriaus
ja du našlaičius Lietuvoje. Prašv. Mišiose dalyvauti, o po Mišių dienį, 2 vai. p.p., rinktinės gyvenimą ir kūrybą (70 min.) ir
tęsdamos našlaičių globą ki
užeitį į Jaunimo centro kavinę. namuose, 2417 W. 43rd Str., vaidybinis filmas ZODIAKAS
tiems metams, atsiuntė $300.
Žmona ir s ū n u s su šeima. Chicago. Programoje bus kalė (70 min.). Vaidina: Maya PlisecDėkojame! „Lietuvos Našlai
(sk.) dinės giesmės, kurioms vado kaya (mūza), G. Gladijus (dai
čių globos" komitetas, 2711
vaus muz. Algimantas Barniš- lininkas), P. Piaulokas (draugas)
W. 71 S t , Chicago, IL 00829.
z Naujų Metų sutikimo po kis, visi gardžiuosimės lietuviš
ir I. Dapkūnaitė (moksleivė).
(sk.) kylį rengia Lietuvių Opera ir
kų kūčių patiekalais. Informaci Filmo pristatytojas ir pasakoto
z E l e n a P e č i u l i s , Oak kviečia jus su savo draugais ja teikiama telefonais: 434-3713 jas: Vyt. Landsbergis. Šią spal
Lawn, IL, nori padėti Lietuvos dalyvauti gruodžio 31 dienos ir 3764551.
votą, 140 min. ilgumo vaizdavargstantiems vaikams našlai vakare Jaunimo centre. Visas
jostę (su angliškomis paantraš
Pal. Jurgio Matulaičio misi tėmis) dabar galite užsisakyti
čiams: ji atsiuntė $40 auką. informacijas teikia to pokylio
vadovas
Operos
vicepirm.
Vac
jos
choro kalėdinių giesmių kon pas I n t e r n a t i o n a l Historic
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 lovas Momkui. Prašome pas jį certas įvyks gruodžio 15 d., 1 P i l m s , I n c . , s k a m b i n a n t
W. 71 St., Chicago, IL 60629. užsakyti stalus arba ir paskiras vai. p.p., Misijos patalpose, Le telefonu 773-927-2900, rastu ar
(sk.) vietas šiuo telefonu:(T73)-926- mont, IL.
ba asmeniškai atvykdami j mū
6193. Savo dalyvavimu padėsi
sų raštinę, 3S33 S. Archer
z Tik už 5 dol. j ū s ų gimi me pavasarį pastatyti naują
z T R A N S P A K p r a n e š a : A ve., Chicago, IL 00609. Kai
nės, draugai Lietuvoje galės operą.
„Lietuvoej gausu alkakalnių. na 826.00 ir $5.00 už persiun
gauti kalėdinę dovaną — Vytau
(sk.) Tai supilti kalneliai, ant kurių timą. Mes priimame čekius ir
to Volerto knygą „Angelams ve
z Vietoje kalėdinių dova senovės lietuviai aukodavo au
dant, velniams painiojant". nų, Aldona ir Anis Griniai pa kas. Plačiausiai žinomas yra Ju- Visa/Mastercard kredito korte
Užsakykite ją pas Alfonsą aukojo $600 „Saulutei", Lietu gaičių alkakalnis, kitaip jį dar les. Sav. P e t r a s B e r n o t a s .
(sk)
Pargauską, 8908 Butterfield vos vaikų globos būreliui, padėti vadina Kryžių kalnu (Šiaulių
Ln., Orland Psrk, IL 60462. našlaičiams, vaikams su nega rajonas)". Pinigai, siuntiniai ir
Knyga kartu su šventiniu lia ir daugiaviakėms šeimoms. komercinės siuntos į Lietuvą.
z TRANSPAK praneia:
sveikinimu bus pasiusta jūsų Labai ačiū! „Saulutė", 419 Maisto siuntiniai. TRANS dirbame n a u j o s * p a t a l p o s e
„Girių aido" dainininkai partizanai (sėdi I eil). o ui jų stovi dalis globėjų, pasirūpinusių, kad
nurodytu adresu tiesiai iš spaus Weidner Rd., Buffalo Grove, PAK, 4346 W. 63 St. Chicago, „Draugo" spaustuves pastate.
partizanų viešnage Amerikoje būtų maloni. U kaires: Aleksas Plėnys - filmavęs ir įrašas dainas
tuvės sandėlio Lietuvoje.
j juostele*, Albinas Hofmanas - vežiojęs partizanus i Detroitą ir Kanadą, Faustas Strolia IL 60089, TAXID f 3*4003339. IL 60823, tel. 773436-1060. TeL 773636.1060.
platinės jų daina*
(sk.)
(sk.)
(sk.)
(sk.)
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