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Aštuntoji Lietuvos
vyriausybė žada daug
permainų
Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) Aštuntoji Lietuvos vyriausybė
ketina tęsti pradėtas šalies
ūkio reformas bei žada naujų. J i
mažins mokesčių naštą, biudže
to deficitą, atsisakys Valiutų
valdybos. Vyriausybė toliau
stengsis įsijungti į Europos
Sąjungą ir NATO.
Apie tai kalbama vyriausybės
programos projekte, kurį prem
jeras Gediminas Vagnorius pri
statė Seimui ketvirtadienį.
Per 4 ateinančius metus nau
joji šalies vyriausybė ketina
baigti kai kurias pradėtas refor
mas. J i nori laipsniškai per
tvarkyti energetiką, įgyvendin
ti draudos mediciną, papildomą
pensijinį ir civilinį draudimą,
pertvarkyti Lietuvos valdymo
sistemą ir teisėtvarkos instituci
jas, įgyvendinti ilgalaikes prog
ramas, skatinančias verslą bei
investicijas.
Be to, norima užbaigti antrąjį
valstybės turto privatizavimo
etapą, įgyvendinti žemės, mo
kesčių ir j ų administravimo
reformas, pertvarkyti problemi
nius bankus. G. Vagnoriaus va
dovaujamas ministrų kabinetas
ketina nebedidinti skolų, griež
tai kovoti su infliacija, skatinti
eksportą.
Planuojama, kad bendrasis
vidaus produktas 1997-98 m.
augs po 8-9 proc. kasmet (paly
ginamosiomis kainomis), o
1999-2000 m. — po 7-8 proc.
Valstybės biudžeto deficitas
bus mažinamas ir 1997 m. ne
viršys 10 proc. biudžeto apim
ties, o nuo 1999 m. jis mažės dar
labiau. 1998-2000 m. planuo
jamas biudžeto deficitas bus
mažesnis nei 2 proc. bendro
vidinio produkto.
1996 m. tikrasis biudžeto defi
citas, rašoma vyriausybės pro
gramoje, bus apie 20 proc. biu
džeto apimties (įskaitant nesu
mokėtas valstybės skolas ener
getikams). Šiemet valstybės biu
džetas negaus apie 400 litų pla
nuotų pajamų.
Nuo 1998 m. bus pamažu stip
rinamas Lietuvos banko vaid
muo. Valiutų valdybos bus at
sisakoma taip pat palaipsniui.
Vyriausybė sieks išvengti stai
gių pokyčių pinigų rinkoje.
Laisvas lito kursas bus įgy
vendintas n e anksčiau kaip
1998 m. Gali būti nustatytas
pereinamasis laikotarpis, kai
tikrąjį lito kursą pakeis lito
susiejimas su JAV doleriu ir
Vokietijos marke pagal iš anks
to nustatytas infliacijos įver
tinimo taisykles.

Pamažu atsisakant Valiutų
valdybos, pirmiausia bus griež
tai ribojama litų emisija. Nuo
1997 m. bus taikomos specialios
eksporto, kapitalo investicijų
plėtros programos, kurios padės
palaikyti mokėjimų balansus.
Vyriausybė numato, kad in
fliacija 1997 m. bus ne didesnė
kaip 15 proc., 1998 m. — 10
proc., o 1999-2000 m. - apie 7
proc.
Ketinama atsisakyti adminis
tracinių užsienio prekybos su
varžymų. Sutartyse su Vidurio
ir Rytų Europos šalimis bus sie
kiama abipusiais įsipareigoji
mais mažinti muito mokesčius
eksportuojamoms prekėms.
Užsienio politikoje politinėmis
ir diplomatinėmis priemonėmis
vyriausybė sieks kuo ankstes
nės narystės Europos Sąjungoje
ir NATO. Norima pradėti dery
bas dėl narystės ES kartu su
pirmosiomis šalimis kandidatė
mis.
Bus plečiama laisvos prekybos
erdvė, baigiamos derybos dėl na
rystės Pasaulio prekybos orga
nizacijoje.
Vyriausybė nori plėsti abipu
siai naudingus santykius su
kaimyninėmis šalimis, ypač su
Lenkija.
Vidaus politikoje aštuntoji
vyriausybė pabrėžia svarbiau
sią uždavinį — kovą su orga
nizuotu nusikalstamumu ir ko
rupcija.
Mokesčių srityje vyriausybė
nori mažinti mokesčių naštą
gamybos įmonėms — iš kiek
vieno uždirbto lito mokesčiai
neturi būti didesni kaip 50
centų. Todėl pamažu bus išly
ginamos visų ūkio vienetų ap
mokestinimo sąlygos, pridėtinės
vertės mokestis mažinamas nuo
18 iki 15 proc, kiekvieno žmogaus
pajamų mokestį planuojama
sumažinti iki 28-30 proc., o
pelno mokestį panaikinti 10
metų. Nepaisant visų mokesčių
pakeitimų, valstybės biudžeto
įplaukos neturi sumažėti.

1998 m. dirbantieji galės už
dirbti vidutiniškai 960 litų,
1999 m. - 1,150, o 2000 m. 1,320 litų. Vidutinė pensija jau
kitąmet turėtų pasiekti 330 litų,
1999 m. - 400. o 2000 m. - 460
litų.

Lietuvos valdžios nuomonę.
Pasak M. Riekstinio, apie
konkrečias derybų atnaujinimo
datas kalbėti dar anksti ir neatmetė galimybės, kad į derybas
gali įsijungti trečioji šalis stebė
tojo teisėmis, jeigu Latvija ir
Lietuva nesugebės susitarti dvi
šalėse derybose. Pasak jo, tebe
galioja Latvijos ministro pirmi
ninko Andrio Skelės siūlymas
galimos naftos ginčijamoje zono
je gavybos pelną pasidalinti per
pus.
Kaip skelbta, Lietuvos dery
bininkų vadovas URM sekreto
rius Rimantas Šidlauskas kri
tiškai įvertino minėtą siūlymą,
kol nenustatyta jūros siena.
Po susitikimų Vilniuje M.

naujienos

'Remiantis DPA. Reuter. BNS INTERFAX. ITARTASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais;

Ryžtingai nusiteikusi Lietuvoe naujosios vyriausjt* s vadovą Gediminą Vagnorių pri? Seimo rūmų
sveikino Lietuvos žmonės. „Esu bet kada pasiryžęs atsisakyti premjero pareigų", sakė jis.
Petro Lileikio nuotr. LR

Pradėtos svarstyti
Konstitucijos pataisos
Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS)
— Seimas ketvirtadienį pradėjo
svarstyti antrajam balsavimui
p a t e i k t ą Konstitucijos 1 1 9
straipsnio pataisą, kurią pri
ė m u s , savivaldybių t a r y b ų
nariai būtų renkami 3 metams.
Pagal Konstituciją savivaldybės
renkamos dvejiems metams.
Konstitucijai pakeisti Seime
reikia dviejų balsavimų, per
kuriuos už Konstitucijos pataisą
turi balsuoti ne mažiau kaip du
trečdaliai visų Seimo narių — 94

tą ketvirtadienį.
Naujieji savivaldybių rinki
mai įvyks 1997 m. pavasarį.
Tikslią rinkimų datą t u r i
parlamentarai. Pirmą kartą dėl nustatyti Seimas. Greičiausiai
šios pataisos balsavo dar senasis parlamentas pasirinks kovo 24
Seimas birželio 20 d. Tuomet d., kai Vyriausioji rinkimų
Konstitucijos pataisą parėmė komisija y r a paskyrusi rinki
111 parlamento narių.
mus į 4 laisvas Seimo vietas.
Antrajam balsavimui projektą
Jeigu šiai pataisai bus pritar
pateikęs konservatorius Valdy ta, tai bus antra Seime priimta
mo reformų ir savivaldybių Konstitucijos pataisa. Senasis
reikalų komiteto pirmininkas Seimas du kartus sėkmingai
Liudvikas Sabutis (TS) pažymėjo, balsavo dėl Konstitucijos 47 str.
kad šis terminas bendru suta-' pakeitimo, leidusio užsienie
rimu y r a priimtinas, ir paragino čiams įsigyti Lietuvoje ne žemės
Seimo narius aktyviai dalyvauti ūkio paskirties žemę.
balsavime, kuris numatomas ki-

Lietuvos-Rusijos siena bus
greitai nustatyta .

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS)
— Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas ir Rusijos sienos de
rybininkų vadovas ambasado
rius Nikolaj Obuchov po susiti
kimo ketvirtadienį patvirtino
optimistines spėliones, kad grei
tai galima bus baigti nustatyti
Lietuvos ir Rusijos sieną.
Po susitikimo Vilniuje prezi
dentas A. Brazauskas sakė žur
nalistams, k a d t a m gali pri
reikti dar 2-3 derybininkų susi
tikimų. Ambasadorius N. Obu
chov nebuvo toks konkretus,
tačiau sakė esąs įsitikinės, k a d
sutartį bus galima pasirašyti
Socialinėje politikoje vyriau kitais metais.
sybė sieks pagerinti žmonių
Ambasadorius A. Obuchov ir
gyvenimą. Ji sudarys palankes
nes sąlygas įmonėms gauti dau
giau ir geresnių užsakymų, o
dirbantiesiems — naudingiau
dirbti ir daugiau užsidirbti.

Latvija nori tęsti derybas
dėl sienų su Lietuva
Ryg*, gruodžio 4 d. (BNS) Latvija pasiryžusi tęsti jūros
sienos derybas su Lietuva tiek
delegacijų, tiek ir užsienio
reikalų ministrų ar premjerų
lygiu, pareiškė latvių dery
bininkų vadovas.
Latvijos URM valstybės sek
r e t o r i u s M a r i s Riekstinis
trečiadienį susitiko su žur
nalistais po vienos dienos nefor
malaus vizito į Lietuvą.
Susitikimuose su Lietuvos
Seimo p i r m i n i n k u Vytautu
Landsbergiu (TS) ir būsimuoju
užsienio reikalų ministru Algir
du Saudargu (KDP) M Riekstinis dėstė Latvijos požiūrį į akla
vietėn patekusią jūros sienos
problemą ir aiškinosi naujosios

Pasaulio

Lietuvos derybininkų vadovas,
URM sekretorius Rimantas Šid
l a u s k a s šią savaite lankė gin
čijamas sienos vietas. Iki šiol
nesusitarta dėl maždaug dešim
tadalio šalių sausumos sienos
ilgio.

Trumpai iš Lietuvos
'Remiantis DPA. BNS. INTERFAX.
ITAR TASS. ELTOS pranešimais.
— Lietuvoje s p a l i o mėn.,
kaip ir rugsėjį, infliacija buvo
mažiausia iš visų Baltijos vals
tybių. Pasak Statistikos depar
tamento, spalio mėn. Lietuvoje
ji buvo 0.1 proc., Latvijoje — 1.2
proc., Estijoje — 13.3 procentų.

Kol k a s nenustatyti trys vals
tybių sienos ruožai — Vištyčio
ežere, Nemuno deltoje ir Balti
jos jūroje.

— Valstybinė d a r b o in
spekcija įpareigojo darbdavius
labiau rūpintis darbuotoju
saugumu, žiemos metu organi
Siena su Rusija yra paskutinė zuojant pastovų kelių, takų
nenustatyta Lietuvos sausumos valymą nuo sniego, ledo, pra
siena s u kaimynais. Dabar ga nešti darbuotojams apie ypatin
liojanti siena y r a adminis gai pavojingas vietas. Atitin
tracinė buvusios Sovietų Sąjun kamos tarnybos įpareigotos
gos linija, skyrusi Lietuvą nuo griežčiau kontroliuoti kiemsar
gių darbą. Tokių priemonių im
Kaliningrado srities.
tasi todėl, kad pernai dėl nepa
kankamai nuvalytų kelių susi
žeidė 212 žmonių, vienas žuvo,
pakeliui į darbą įvyko 1,384
nelaimingi atsitikimai.

Dėl vizų panaikinimo reikia
Vokietijos politinio
sprendinio

Vilnios, gruodžio 5 d. (BNS) r e i k a l ų ir Teisingumo ministe
— Vokietijos specialistai Lie rijų pareigūnais, apžiūrėjo kelis
tuvoje nerado esminių techninių pasienio ruožus ir kontrolės
bei politinių kliūčių, kurios p u n k t u s Lietuvos rytiniame ir
neleistų ateityje susitarti dėl v a k a r i n i a m e pasieniuose bei
bevizio režimo.
muitininkų postus.
Tačiau, k»ip BNS sakė susiti
Pagrindinis vokiečių vizito
kime su Vokietijos specialistais t i k s l a s buvo įvardinti Lietuvos
dalyvavęs Lietuvos diplomatas, pasienio apsaugos trūkumus ir
praktinis bevizio režimo įgyven nurodyti, ką šioje srityje Lie
dinimas yra „ne mėnesių, o me t u v a d a r turi taisyti ir tobulin
tų klausimas". Diplomato nuo ti. P a s a k Lietuvos diplomato,
mone, techninės vokiečių išva vokiečiai akcentavo pasienio su
dos iš esmės turėtų būti teigia Baltarusija apsaugos proble
mos. Lietuvoje tris dienas dirbę mas. Taip pat nurodė patobulin
vokiečiai tyrė praktinę saugu ti lietuvių pasų išdavimo pro
mo pusę, o politiniai sprendimai cedūrą, nes dabartinėje sistemo
bus padaryti vėliau.
je, j ų vertinimu, y r a teorinių
Vokietijos delegacija, vado klastojimo galimybių.
vaujama VRM skyriaus vadovo
Lietuva j a u 3 metus ragina
Horst Eisel, Lietuvoje susitiko
Vokietiją
pradėti derybas dėl
su Užsienio reikalų. Vidaus
bevizio režimo, 'ačiau Vokieti
Riekstiniui susidarė įspūdis, ja iki šiol į tai reagavo santūriai.
kad sienos nustatymas nėra di P r i e Vokietijos ambasados Vil
džiausias Lietuvos užsienio poli niuje nuolat būriuojasi ilgos
tikos uždavinys. Tačiau, j o eilės pageidaujančių gauti vizas,
nuomone, ilgai neišsprendžia ir Lietuva ne karta ragino Vo
mas sienos klausimas gali nei kietiją spręsti šią problemą.
giamai atsiliepti abiejų šalių Lietuva jau turi bevizį režimą
su 2 3 pasaulio valstybėm.
siekiui įsijungti į Europą.

Šiais metais v y r i a u s y b ė
skyrė 496.300 litų Lietuvos
įnašui į Europos Sąjungos
koordinuojamą Bosn: ; os ir Her
cegovinos atstatymo programą.
Buvo planuota už šias lėšas
pastatyti pastatą. Tačiau idėja
pasirodė neįgyvendinama, todėl
Lietuva Bosnijos ir Hercegovi
nos atstatyrrui pateiks langų
stiklo.
Seimo komisija rūpinsis
buvusių partizanų teisėmis
Vilnius, g-uodžio 5 d. (BNS)
— Seimas ketvirtadienį sudarė
Pasipriešinimo dalyviu ir nuo
okupacijų nukentėjusių asmenų
teisių ir reikalų komisija
11-os parlamentaru komisijo
je v-., T kn^-. -vato'-'i frakcijos
nariai. 2 kr ii ščioi.ri demokra
tų frakcijos nariai ir po vieną
Centro sąjungos, socialdemokra
tų, demokratu ir LDDP frakcijų
nari
PaijalSeii- > patvirtintus nuo
status, Seimo komisija rūpinsis
pasipriešinimo okupacijoms
dalyvių — sukilėlių, partizanų,

Bona. Vokietijos kancleris
Helmut Kohi, kalbėdamas 150
užsienio ambasadorių kasmeti
niame priėmime paskelbė naują
Prancūzijos-Vokietijos iniciaty
vą del Europos suvienijimo. J i s
sakė, kad Vokietijos užsienio po
litikos pagrindiniai elementai
yra ES stiprinimas ir jos plėti
masis į Rytus. Gerokas žing3.iis
Europos suvienijimo eigoje, kaip
teigė Kohl, turėtų būti padary
tas gruodžio 13-14 d. vyksian
čiame „viršūnių" susitikime
Dubline, tačiau detalių jis ne
nurodė.
Rusijos Valstybes Dūma pir
muoju skaitymu priėmė įstaty
mo projektą ,,Dėl užsienio pilie
čių teisinės padėties Rusijos
Federacijoje". Šis dokumentas
leis sutvarkyti užsienio piliečių
įvažiavimą į Rusiją, jų regis
traciją bei tikrinti nekontro
liuojamą migracija.

K i j e v a s . U k r a i n o s parla
mento atstovai, apsilankę Bal
tarusijoje, pareiškė, kad de
mokratijos šioje šalyje „ar
timiausius dešimt metų nebus",
kad Baltarusijai gresia diktatū
ra Delegacijos nariai „visur
matė tik spaudimo jėga meto
dus".
N e w Y o r k a s . JAV diplo
matai įtaria, kad II pasaulinio
karo metais naciai naudojo
Šveicarijos diplomatines siuntas
prisigrobtam turtui į Argentiną
pergabenti. Ir tai tikriausiai
buvo daroma be federalinės vy
riausybės žinios, nes vyriausybė
patikėdavo savo diplomatines
užduotis verslininkams bei ban
kininkams, vykstantiems į Va
karų pasaulį.

J e r u z a l ė . Artėjant Kalėdoms,
Izraelis ir Palestina Vakarų
kranto mieste Betliejuje ket
virtadienį atnaujino bendrus
U k r a i n o s prezidentas Leo karinius patrulius, kurie buvo
nidas Kučma iškeltas preten atšaukti prieš 2 mėnesius.
dentu 1997 m. Nobelio taikos
J u n g t i n e s T a u t o s . Genera
premijai gauti. įteikti premiją
pasiūlė septyni mokslininkai iš linis sekretorius Boutros BoutJAV, Japonijos, Kanados ir Eu ros-Ghah trečiadienį „laikinai
ropos. L. Kučma yra pirmasis sustabdė" savo kandidatūra, ta
Ukrainos pilietis, kuris siūlo čiau visai nepasitraukė iš kovos
mas kandidatu šios kategorijos dėl JT vadovo vietos. Tai leis ki
tiems afrikiečiams iškelti savo
Nobelio premijai gauti.
kandidatūras.
L o n d o n a s . Laikraštyje „Dai
Estijos prezidentas Lennart
ly Telegraph" rašoma, kad ame
Meri per spaudos konferenciją
rikietis studentas Bryan Rigg,
patvirtino, kad Rusijos minist
apklausęs tūkstančius buvusių
ras pirmininkas Viktor Černokareivių ir išstudijavęs doku
myrdin teigiamai įvertino klau
mentus Vokietijos federalinės
simą dėl sienos sutarties pasi
vyriausybės archyvuose, padarė
rašymo. Tačiau Estijos ir Rusi
išvadą, kad II pasaulinio karo
jos sienos sutartis nebus pasi
metais vokiečių kariuomenėje
rašyta iki abiejų valstybių eks
tarnavo tūkstančiai žydų kilmės
pertų grupių susitikimo. Rusi
kareivių. Hitler žinojo, kad
jos URM teisininkų grupė turi
daug aukštų jo karininkų yra
atvykti į Estiją gruodžio 10 d.
žydų kilmės, tačiau pasirašinėjo
Valstybių vadovai, susitikę su
dokumentus, įrodančius tų kari
L. Meri Lisabonoje, pritarė Esti
ninkų vokišką kilmę.
jos siekiui pasirašyti sienos
B a n g u i . Prancūzijos karinės sutartį su Rusija.
pajėgos ketvirtadienį Centrinės
Afrikos Respublikos sostinėje
Z u r i c h . Šveicarijos Čigonų
susirėmė su maištaujančiais sąjungos (Romani Union) vado
vyriausybės kareiviais. Pran vo Jan Cibula atvirame laiške
cūzai, kurie saugo prezidento užsienio reikalų ministrui Flarūmus ir kitas svarbiausias vie vio Cotti raginama, kad Švei
tas, apšaudė sukilėlius jų atakos carija kompensuotų čigonams
metu, pirmą kartą įsikišdami į už auksą, kuris karo metais ga
ginkluotą konfliktą.
lėjo atsidurti Šveicarijoje.

JAV aktyvumas Pabaltijyje pablogins
Vašingtono ir Maskvos santykius
M a s k v a , gruodžio 5 d. (BNS)
— Maskvos ir Vašingtono dialo
gas susikomplikuos, JAV akty
viai veikiant Baltijos „fronte",
ketvirtadienį rašoma Rusijos
laikraštyje „Komersant-daily".
Laikraštis teigia, jog artėjant
ESBO aukščiausio lygio susiti
kimui Lisabonoje JAV ambasa
dos spaudos konferencijoje Stok
holme buvo paskelbtas planas,
kaip Europa turi tapti vientisu
politinių, ekonominių ir kultū
rinių ryšių tinklu
..Amerika siūlo išlyginti
Europą NATO lygintuvu",
komentuoja šį planą ..Komer
sant-daily", pabrėždamas, kad

JAV, „matyt, laikydamos klau
simą dėl Rytų Europos įtrau
kimo į NATO išspręstu, dabar
jau atvirai pareiškia: į NATO
būtinai bus įtraukta ir Baltija,
telieka nustatyti, kada tai
įvyks".
Straipsnyje pabrėžiama, jog
Rusija suvokia, kad „Estija daro
nuolaidų sienos klausimais,
siekdama įsijungti ne tik į ES,
bet ir NATO"
Rusija neturi aiškios strategi
jos Baltijos šalių atžvilgiu ir
pasirinko sienos derybų vilki
nimo taktiką, teigia laikraštis.

KALENDORIUS
Gruodžio 6 d.: Šv. Mikalojus,
jų ryšininkų ir rėmėjų, pogrin vyskupas i IV amž.); Dausa. To
džio organi7acii:i nariu bei nuo lutis. Vėtra. 1864 m. mirė Lie
okupacijų nukentėjusių politi tuvos istorikas Simanas Dau
nių kalinių, tremtinių asmens kantas.
teisėmis ir jų įgyvendinimo už
G r u o d ž i o 7 d.: Šv. Ambra
tikrinimu.
ziejus, vyskupas, Bažnyčios
Komisija rūpinsis šių asmenų mokytojas (gimė 339 m., mirė
socialinėmis problemomis, 397 m); Jaunutis, Aras, Dautremtinių grįžimu, prižiuręs
ardas. 1927 m. mirė rašytoja
Lietuvos gyventojų genocido ir
emaitė - Julija Beniuševičiūrezistencijos centro veiklą.
tė-Žymantienė.

f
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ŠALFASS SUVAŽIAVIMAS
TORONTE

DRAUGO prenuaaerata mokama ii aukšte

ŠALFASS-gos suvažiavime diskusijų metu rimtai nusiteikę dalyviai laukia eilės pareikšti savo
nuomones. Ii k. — V. Paulionis, L. Rugienienė, A Rugienius, R. Dirvonis, J. Milukas ir R. Miečius.
Nuotr Sig. Krasausko

SIGITAS K R A S A U S K A S
Šiaurės Amerikos Lietuvių
Fizinio Auklėjimo ir Sporto
sąjungos metinis atstovų su
važiavimas, įvykęs Toronte,
Lietuvių namuose, 1996 m.
lapkričio 23 dieną, buvo gausus
dalyviais. Juozas Milukas ir
Pranas Gvildys atvyko net iš
New Yorko. Taip pat atstovau
jami buvo Čikagos, Detroito,
Clevelando, Hamiltono ir To
ronto sportininkai.
Suvažiavimą trumpu svei
k i n a m u o j u žodžiu pradėjo
SALFASS-gos pirmininkas
Audrius Šileika. Jis pakvietė
dalyvius minutei susikaupti pa
gerbiant šiais metais mirusius
sąjungos narius: Vladą Bakūną,
Zigmą Žiupsnį. Vytautą Pulkį ir
Juozą Balsį. Pirmajai suvažia
vimo daiiai pirmininkauti pa
kvietė Joną Nešukaitį, o ant
rajai — Mindaugą Leknicką ir
sekretoriauti Arūną Čygą. Per
skaitė Kanados Lietuvių Bend
ruomenės pirmininko A. Vaičiū
no, PLB pirm. Br. Nainio ir Lie
tuvos Tautinio Olimpinio komi
teto prezidento A. Poviliūno bei
jo sekretoriaus P. Statutos at
siųstus sveikinimus.
S e k a n t darbotvarkę per
nykščio suvažiavimo proto
kolas ^daugumai pritariant)
buvo priimtas be pataisų jo
neskaičius, nes dalyviai su tu
riniu jau buvo susipažinę iš
paštu anksčiau pasiųstų kopijų.
Klausimas. ŠALFASS-gos varžybinės programos bei jų
vykdymo kalendorius, paaktyvėjo siūlymais, ginču ir pa
galiau padarytais nutarimais.
Šiais klausimais, kaip jau
įprasta, logiškumu ir patirtimi
diskusijose vyravo Sąjungos
generalinis sekretorius Algirdas
Bielskus.
Atrodo, kad ateinančio varžybinio sezono metu bus stengia
masi krepšinio ir tinklinio var
žybose pravesti trys žaidėjai ant
trijų, o tinklinyje net ir pliažinį
varžymąsi. Suvažiavimo pritar
ta mišrių komandų, (vyrai ir
moterys i sudėtims. Išryškėjo ir
n u o t a i k o s dėl ..didžiųjų'"
metinių žaidynių statuso. Ka
dangi, per savaitgalį jau ne
beįmanoma pravesti daugybės
sporto šakų turnyro, bus mė
ginama vykdyti atskirai. Pvz..
jaunių iki A klasės krepšinio ko
mandų yra daugiau negu 30 ir
visos nori dalyvauti varžybose.
Jaunių, išskyrus jaunių A kla
sę, varžybos numatytos pravesti
Čikagoje. 1997 m. gegužės 17

dieną. Vyrų ir jaunių A klasės
varžybas, pirmininkui Arvydui
Šeštokui sutikus, vykdys Ha
miltono ,,Kovas" 1997 m. ba
landžio 26 dieną. Kitų varžybų
datas ir vietoves, kur jos bus
vykdomos, artimiausiu laiku
bus paskelbta atskiru praneši
mu.
Suvažiavimo metu patvirtin
ti nauji vadovai: lauko tenisui
Eugenijus Krikščiūnas ir šau
dymo sekcijai Antanas Šimkevičius. Buvusiems ilgamečiams
šių sporto šakų vadovams dr. A.
Barauskui ir B. Savickui suva
žiavimo išreikšta padėka.
Suvažiavimas daugiausia dė
mesio skyrė svarstyboms VI
PLS žaidynių ir II Tautinės
olimpiados, numatomų ruošti
Lietuvoje 1998 m. vasarą,
klausimais. Greta buvo svars
toma ir 1997 metais Australijoje
ruošiamų Pasaulio lietuvių sli
dinėjimo pirmenybių reikalai.
Apie būsimas VI PLS žaidy
nes ir II Tautinę olimpiadą,
pagrindinį supažindinimą atli
ko Algis Rugienius, Liuda Rugienienė ir Rimantas Dirvonis.
Jie neseniai grįžę iš Lietuvos,
kur bendravę su sporto
vadovybių, o taip pat naujai
išrinkto Seimo nariais. II T.
olimpiados programoje kai kas
kartosis iš Pirmosios 1938 m. T.
olimpiados. Ir šį kartą bus
kreipiamas dėmesys į pačius
geriausius pavienius sportinin
kus ir komandas. Krepšinyje,
galvojama sudaryti JAV ir
Kanados rinktines atskirai. Jau
yra užsiangažavę Australijos
lietuviai su savo rinktine. Ko
mandos iš Lietuvos, bent ketu
rios, atrankos keliu turės pra
siskinti vietą šiame olimpinia
me turnyre. Reikia manyti, kad
ateityje išsilukštens ir kitos
detalės bei reikalavimai Antra
jai, taip vadinamai, atgaivinti
Tautinei olimpiadai. O dėl
VI PLSŽ. kurios bus vykdomos
savaitę po Tautinės olimpiados,
iš Lietuvos nieko konkrečiau
dar nepasiūlyta. Jie nori išgirs
ti mūsų siūlymus. Liuda Rugienienė gana susirūpinusiai
kalbėjo dėl sudarymo kai kurių
planų, suformavimo nuomonių,
nes išeivijos, Lietuvos ir Sibiro
jaunimas per tokį jungtinį ren
ginį turėtų turėti teigiamos
Įtakos ateities bendravimui
Kalbant apie PLS žaidynes,
siektina tikslą per jas, žvelgiant
į istorinę jų pradžią Toronte
1978 m. Tėvynei dar esant oku

puotai, jų tęstinumą dar išei
vijoje, perkėlimą jų vykdymo...
„tik Lietuvoje".. taigi, visa ši
eiga bei per ją patirtis kelia kai
kurių klausimų teigiama ir nei
giama prasme, kurių dar niekas
drąsiau nemėgino aiškinti, iš
skyrus pačios Lietuvos spaudą,
o juos aiškinti plačiau būtų
pravartu. Žinoma, čia jau kita
tema apie ką vertėtų rašyti išsa
miau ir kitu metu.
1997 m. Australijoje bus vyk
domos Pasaulio lietuvių slidi
nėjimo pirmenybės. Jau žinoma,
jose dalyvaus išeivijos iškiliau
sias kalnų slidininkas, slalomo
nusileidimuose specialistas, Li
nas Vaitkus iš Kalifornijos. Lie
tuvos Olimpinis komitetas pra
nešė ŠALFASS-gai, kad Linas
yra įtrauktas į Lietuvos olim
pinės rinktinės sudėtį, kuri
varžysis XVIII žiemos olimpinė
se žaidynėse Japonijoje.
Sekant darbotvarkę, kalbėta
apie sporto apygardų per
tvarkymo reikalus. Naujuoju
Kanados sporto apygardos
vadovu patvirtintas Rimas
Kuliavas, o Rytų sporto apygar
dai vėl sutiko vadovauti Pranas
Gvildys. Jis yra perėmęs ir Są
jungos stalo teniso vadovo pa
reigas.
Antroji suvažiavimo darbų ei
gos dalis pradėta sportinės spau
dos reikalais, su Lietuvoje išleis
tos knygos „Lietuvos Kūno kul.
tūros ir sporto istorijos" trum-.
pu supažindinimu, taip pat ki
tais leidybos projektais, kur
centro valdybos kviestas kalbė
jo Sigitas Krasauskas.
Mūsų laikraštinėje spaudoje
sporto žiniasklaidos reikalai yra
blogoje padėtyje ir jie blogėja.
V i e n i n t e l i s laikraštis, tai
Čikagos „Draugas" penktadie
ninėje laidoje yra paskyręs visą,
tą didelio formato puslapi spor
tui. Tai, tęsiaisjau penktas de
šimtmetis ir jo pagrindiniai re
daktoriai, nors jie per tą laiką
keitėsi, niekuomet nebuvo prie
šingi sporto reikalams. Jame
sporto apžvalgas yra redagavę
nuo 1951 metų: A. Avižienius.
E. Šulaitis, J. Soliūnas, P.
Petrutis, o ilgiausiai Vytautas
Grybauskas. Jau kelinti metai
šį skyrių veda redaktorė Irena
Regienė. Kituose laikraščiuose
matoma arba proginė, arba
pripuolama rašyba, arba jos
visai nesimato.
„Lietuvos Kūno kultūros ir

.•v-M.FASS-fjos metinio suvažiavimo, v m . lapkričio 23 d vykusio Toronte, dalis dalyvių. Iš k. —
I .-ii Ht-di Mindaugas Leknickas — vicepirm., Liuda Rugienienė, Audrius Šileika —pirmininkas,
Algirdas Bielskus — gen sekretorius. J o n a s Gustainis — iždininkas.
Nuotr. Sig. K r a s a u s k o

SaSBASM

TOMAS PŪKŠTYS 5-TASIS
PASAULYJE
Geriausias šio lietuvių kilmės ietininko pasiekimas
įvairių varžybų pasekmes, To
mas buvo kvalifikuotas 5-tuoju
ieties metiku pasaulyje; joks
kitas lietuvis lengv. atletikos
srities atstovas, (Lietuvoje ar
užsienyje) jam negali prilygti.
Šiemet Pūkštys yra daug
rungtyniavęs įvairiose vals
tybėse keliuose kontinentuose,
š i ų metų sezoną Tomas pradėjo
varžybomis Brazilijoje, po to
pasirodymai vyko Kanadoje,
JAV (įskaitant ir olimpines
sporto istorija" pagaliau išvydo žaidynes Atlantoje), keletoje
dienos šviesą. Gražiai išleista, Europos valstybių, o sezoną
graži lietuvių kalba, išeivijos baigė varžybomis Japonijoje.
sportinis gyvenimas taip pat
Apie Pukštį ir jo gerus
platokai ir išsamiai pristatytas. pasirodymus plačiai rašė viso
Lietuvos Kūno kultūros ir spor pasaulio spauda, ypač ten, kur
to departamentas yra pasiuntęs ieties metimas yra populiari
20 knygų mums. Gavę siuntą lengv. atletikos šaka. Tomas
pasidalinsime...
susilaukė dėmesio spaudoje ir
Seniai jau.Lietuvoje planuo- televizijoje, kuomet jis pateko į
jama išleisti sporto enciklopedi JAV olimpinę rinktinę ir kada
ją. Atrodo darbai jau stumiami jis pradėjo gerinti JAV rekorpirmyn. Mūsų Sąjungos žmonės dus. Žinoma, daugiausia vietos
talkins kai kuriose srityse. Taip Tomui skyrė JAV lengv. atletipat kitas projektas, tai „Ency- kos žurnalas, kuris ne kartą
elopedia of Ethnic Sports in the spausdino apie jį straipsnius ir
United States", kuris ruošiamas nuotraukas.
Net' visą puslapį apie Tomo
ir rengėjai ieško talkos iŠ lie
tuvių pusės. Dr. Remigijui Gaš pasiekimus išspausdino „U.S.
kai rekomenduojant gavau laiš Track & Field" žurnalas savo
ką iš Claire Nolte, Manhatten 1996 m. lapkričio mėnesio laido
College, History Departament.. je. Čia straipsnio autorius Jeff
Profesorė C; Nolte rašo, kad Hollobaugh nešykšti informaci
lietuvių imigrantų įnašas į jų apie Tomo pasirodymus. Po
Amerikos sportinį gyvenimą ten pat išspausdinta nuotrauka
yra didelis. Knygoje negali būti rašoma, kad Pūkštys yra pirma
praleistas nepaminėjus, taigi, ji sis JAV sportininkas, per vieną
prašo talkos. Parašiau laišką sezoną 4 kartus pagerinęs ieties
pažadėdama^ talkinti. Čia, iš metimo rekordą.
Iki šių metų Pūkštys buvo vie
suvažiavimo dalyvių sulaukiau
šilto pritarimo. Asmeniškai nintelis JAV sportininkas (šalia
norisi primigti apie kai kurių, Tom Petranoff, numetės ietį dau
gabių mūsų įmonių neigiamą giau negu 280 pėdų ir tą nuotolį
nuotaiką. Jeigu atsiranda svar įveikęs tik vieną kartą. Tačiau
bus reikalas ką nors atlikti, 1996 metais jis šią ribą peržengė
dažnai jie kratosi..., sako... 5 kartus keturiose atskirose
„tegul kiti../' Kada darbas tų varžybose, o keturi jo metimai
„kitų" padarytas, tada pasi buvo nauji JAV rekordai. Tai
girsta nepasitenkinimas. Reiš įvyko birželio 28 d. Paryžiuje,
kia, save pasodinam į „kalti kur rezultatas buvo 282-3 pėdos
namųjų" suolą, jei kai kas ir (86.04 m); rugpjūčio 10 d.
nepavyksta dėl informacijos sto Monake rezultatas 283-10 p.
(86.52 m); rugpjūčio 25 d. Shefkos ir pan.
Tolimesniuose darbotvarkės field, Anglijoje, rezultatas 284-7
punktuose kalbėta apie „mar- p. (86.14 m) ir 284-10 p. (86.82
čiulioniukų" viešnagę Toronte, m).
kas ir buvo teigiamas reiškinys
Reikia pažymėti, kad Tomas
suartėjimui krašto su išeivija Pūkštys šiemet įvairiuose su
per patį jauniausią elementą. sitikimuose yra nugalėjęs ir pa
Toliau, vyko daugybė praneši saulio rekordininką Jan Zelezmų apie sportinę veiklą apygar ny, kuris Atlantos olimpiadoje
dose, klubuose ir pan. ŠALFAS laimėjo aukso medalį ir sidabrą
S-gos iždininko J. Gustainio ten sugriebusį anglą Steve
metinis raportas apie finansus. Backley. Tomas visa tai pasiekė
Kanados lietuvių sporto fondo neturėdamas nuolatinio trene
iždininko J. Nešukaičio praneši rio ir be didesnės finansines pa
mas apie finansus. Garbės Teis ramos (jį remia tik „Adidas"
mo ir Revizijos komisijos prane bendrovė ir tai gana ribotai).
šimų nebūta. Ateinančių metų Beveik visose valstybėse geres
suvažiavime turės dvigubai apie nieji sportininkai turi savo
tai kalbėti.
trenerius, kurių priežiūroje dir
Galiausiai. SALFASSgos pir ba visą laiką, o Pūkštys tik
mininkas Audrius Šileika, cent karts nuo karto pasinaudoja
ro valdybai rekomenduojant, su pripuolamais treneriais.
važiavimui pristatė patvirtinti
Dabar Pūkštys yra numatęs j
nauju Sąjungos garbės nariu Ri JAV pasikviesti 1968 m. olim
mantą Dirvonį, už jo nuopelnus piados čempioną latvį Janį Lusį,
Išeivijos lietuvių sportui. Su kuris sutiko čia atvykti ir
važiavimas plojimu tam pritarė. padirbėti su Tomu. Jis net rado
Sugiedojus Tautos Himną, atsis sponsorius, kurie galėtu ši
veikinta iki kito (reikia tikėtis) planą finansuoti. Šiuo metu jis
tokio pat darbingo suvažiavimo. gyvena Baton Rouge, Louisiana

Čikagoje gimęs ir augęs To
mas Pūkštys ietį mėto jau arti
10 metų (su šia rungtimi jis, be
je, plačiau susipažino atosto
gaudamas Lietuvoje, kur jo vy
resnysis brolis Andrius studi
javo medicinos mokykloje),
1996-ji yra patys sėkmingiausi
jam metai. Lapkričio pradžioje iš JAV
Lengvosios atletikos federacijos
atėjo rastas, kad pagal šių metų

JAV
Tik šeštadienio laida:
JAV

-»»•«"»« Vi metų
$95.00 $65.00
.(U.S.) $110.00 $60.00

3 mėn.
$35.00
$40.00

$55.00
. .(U.S.) $60.00

$40.00
$45.00

$30.00
$35.00

$100.00
$55.00

$55.00

Užsakant į Lietuva
Tik šeštadienio laida .
Užsakant j užsieni
oro pastų
Tik šeštadienio laida

$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 ką
nors skelbti.

valstijoje, kur treniruojasi vieti
nio LSU universiteto mėtymų
trenerio Ralf Uebel priežiūroje.
Tačiau tikisi, jog atvykus J.
Lusiui, kurį Tomas vertina kaip
vieną geriausiųjų pasaulyje, jo
metimų pajėgumas sustiprėtų.
Pūkštys galvoja, kad sulaukus
28 metų amžiaus, neliko daug
laiko aktyviam sportavimui ir
todėl iki ateinančios olimpiados
(kuri jau būtų jam paskutinė)
galėtų dar daug ką neveikti
Tomas galvojo ir apie profe
sionalaus beisbolininko karjerą,
kuri žada ne vien garbe, kaip
buvimas geriausiųjų pasaulio
ieties metikų būryje, bet ir
nemažą finansinę naudą. Tuo
reikalu pakviestas „Yankees"
beisbolo klubo savininko George
Steinbrenner (šis buvo ir vienas
iš JAV Olimpinio komiteto na
rių) spalio mėnesio pirmoje pu
sėje dešimtį dienų praleido to
klubo naujų žaidėjų stovykloje
Tampa, Floridoje. Čia jo pasi
rodymus treneriai ir spaudos
žmonės gerai įvertino (apie tai
plačiai rašė ir Čikagos „Daily
Southtown" spalio 10 ir 11
dienų laidose). Ten buvo pažy
mėta, kad PukŠčio beisbolo ka
muoliuko metimo greitis siekė
87 mylias per valandą, o meti
mų vidurkis — 84 mylios per
valandą kas yra visai arti JAV
didžiųjų klubų metikų greičio.
Tačiau, manoma, dėl Tomo am
žiaus, vargu ar šis klubas rizi
kuos mokėti didelius pinigus ir
pasirašyti su juo sutartį, ypač
dabar, kai „Yankees" yra tapę
pasaulio beisbolo čempionais ir
nelabai nori keisti savo koman
dos sudėtį.
Todėl, atrodo, kad Tomas dar
liks savo pasirinktoje sporto
šakoje — ieties metime ir su J.
Lusio pagalba dar ne kartą ban
dys atakuoti JAV rekordą ir
stengsis patekti į pasaulio ge
riausiųjų trejetuką. „Aš žinau,
kad čeko J. Zeleznio nei aš, nei
kiti neįveiksime, nes tai spor
tininkas, kokio dar pasaulis
C. OtCKIft, D M , R.C.
4S47 W. 1M •*., Oak Lmm, R.
Pirmas apyi su Northwastarn un-to
diplomu. Ustuviams sutvarkyt dantia už
prieinamą kainą,
absoliučiai punktualiai,
(kalbėti angliškai) tat. 70S-4M-

Oft. JOVITA K I M U S
Kab CNcagoja uždarytas
9525 S 79th Ava . Hickory Hiftt II
Tą*. (TSt) I M 4 1 0 1
Valandos pagal susitarimą
Kak. tat. (»lt) 471-i
KARDIOLOGAS - SIROtES UOOS

m * t-i
K.

<

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

SLIDINĖTOJŲ
DĖMESIUI
1997 m. Šiaurės Amerikos sli
dinėjimo pirmenybės vyks 1997
m. vasario 15-16 d. Montrealio
apylinkėse, Kanadoje. Platesnė
informacija bus skelbiama spau
doje.
VYRIAUSIAM
OLIMPINIAM
ČEMPIONUI 98-ERI
Vyriausiam gyvam olim
piados čempionui — slovėnui
Leonui Stukeljui — šią savaitę
sukako 98eri. Slovėnas tik
dviem metais jaunesnis už patį
olimpini judėjimą.
Olimpiados auksą jis iškovojo
1924 metų olimpiados gimnas
tikos varžybose Paryžiuje.
Norintiems sulaukti panašaus
amžiaus, slovėnas siūlo „per
daug negerti, nerūkyti, kasdien
bėgioti ir nepersivalgyti".
(BNS)
neturėjo", — sako Pūkštys.
Tačiau vietos tuoj už jo yra at
viros. Nėra priežasties kodėl
neturėtų į jas pasikėsinti Tomas
Pūkštys.
Mes jam to ir linkime. Kas ži
no, gal po kelių metų Tomą ma
tysime pasaulio čempionato, o
kiek vėliau ir olimpiados Aus
tralijoje prizininku? Žinant
Tomo valią ir pasiryžimą iš jo
visko galima tikėtis!
E d v a r d a s Šulaitis

DU. A. B. OLEVECKAS
GYDYTOJAS « CHIHunGAS
SPECIALYBĖ - AKIU UGOS
3SM « . M S t Tat (TOS) 4Z1-81S1
Valandos pagal susitarimą
Pirmd . 3 v p.p - ? v v . sntr. 1230 • 3 v p.p.
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Lietuvos R*>»publikos Seimr: nariai ir JAV LB komisuos atstovai Trakuose 1996 m. rugsėjo tnėn.
Nuotr. Algio Rugtoniaus

PIRMOSIOS
LIETUVIŠKOS KNYGOS
SUKAKTIS
LIUDA RUGIENIENĖ
L i e t u v o s Respublikos Seimo
ir J A V Lietuvių
B e n d r u o m e n ė s komisijos
antroji sesija
Kartu su JAV Lietuvių Bend
ruomenės atstovais komisijoje ir
Krašto valdybos atstovais į Lie
tuvą buvo nuvykusi Nijolė Mar
tinaitytė-Nelson, kuri yra narė
naujai sudarytos darbo grupės
tarp Kultūros ministerijos ir
JAV LB kultūros tarybos. Ji ke
letą dienų posėdžiavo Kultūros
ministerijoje ir pirmadienį rug
sėjo antrą dieną, čia vykusiame
LR Seimo ir JAV LB Komisijos
posėdyje pristatė paruoštą planą
Martyno Mažvydo katekizmo,
pirmosios lietuviškos knygos,
sukakčiai paminėti 1997 me
stais: \\Tikiuosi, kad mūsų ben
dras, darbas atneš Lietuvai
naudos ir duos kiekvienam iš
mūsų asmenini pasitenkinimą",
tokiais žodžiais pradėjo savo
pranešimą N olė.
Su Kultūros ministerija yra
sutarti keli bendri projektai.
Kultūros ministerija yra suti
kusi parengti lietuviškai spaus
dintų knygų keliaujančių paro
dą. Ši paroda aplankys lietuvių
telkinius Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Galvojame ne apie
originalių knygų vežiojimą, bet
apie kopijas ir specialiai parodai
paruoštą medžiagą. Parodos bū
tų rengiamos įvairiose JAV LB
apylinkėse, kurių tikslas būtų
apžvelgti Šiaurės Amerikos lie
tuvių ipeudą h palyginti lie
tuviškosios knygos 400-tųjų me
tinii t i t>? ' » » f | » m f j
innrtUne T '•
^uvoje n tremtiniu stovyklose

pokario Vokietijoje 1947 metais.
Susitarta, kad JAV Lietuvių
Bendruomenė deleguos atstovą
į Pirmosios lietuviškos knygos
450 metų sukakties minėjimo
valstybinę komisiją Lietuvoje,
taip pat bus pakviesti JAV
lietuviai mokslininkai ir kultū
rininkai dalyvauti Lietuvoje or
ganizuojamose mokslinėse kon
ferencijose, vyksiančiose su
kaktuviniais metais. Keliaujan
čią parodą JAV palydės du
mokslininkai iš Lietuvos, kurie
skaitys paskaitas visuomenei ir
lituanistinėse mokyklose apie
lietuviškos knygos raidą. Pa
brėžta, jog ypatingai svarbu
pasikeisti informacija apie
įvykius, susijusius su šia
sukaktimi. įdomesnieji turėtų
būti skelbiami ir aprašomi išei
vijos spaudoje ir Lietuvoje.
Pirmosios lietuviškos knygos
sukakties proga Lietuvos kul
tūrininkai siūlo JAV Lietuvių
Bendruomenei išleisti Mykolo
Tvarausko 1875 m. išspausdintą
žodyną „Tlumoczius arba Slowniks Angielckaj-Lietuvwy8zkas
ir Lietuwyszkaj Angielckas".
Tai pirmoji lietuviška knyga,
kuri buvo išleista Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Knygos
yra išlikusi tik viena kopija,
kuri yra Lietuvoje, kai M. Maž
vydo katekizmo yra net dvi
knygos. M. Tvarauskas buvo
įsirengęs spaustuvėlę Shamokine, Pennsylvanijoje. Tai būtų ne
tik sentimentus tenkinantis leiht.vs. bet kartu labai svarbus
mokslininkams.
RnsTtnrtn surengti ekslibrio
parodą JA V LB apylinkėse, ku
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Tuo tarpu kariuomenėje prasidėjo intensyvus ruo
šimasis „didžiajam įvykiui" — raudonarmiečio prie
saikai, kuri buvo numatyta lapkričio mėnesi, tačiau
pasireiškęs pasipriešinimas privertė ją nukelti į vasario
23-ąją, Raudonosios armijos metinę šventę. O areštai
gausėjo... Jei lietuvis karininkas savo pasipriešinimą bei
tautinį atsparumą stengėsi pridengti atsargumo skrais
te, tai lietuvio kareivio pagieža dainai pasireikšdavo per
drąsiai — nukabinėdavo nuo sienų komunistinius
užrašus, plakatus, portretus, o į jų vietą pakabindavo
kryžių, Vytį ar žymaus lietuvio nuotrauką.
Sausio mėnesio pabaigoje pasigirdo žinia, kad gen.
Raštikis, vengdamas suėmimo, slaptosi, o kovo vidury
je jis jau buvo Vokietijoje. Tuo metu vokiečių repatria
cijos komisija, veikusi Kaune, savo darbą buvo užbai
gusi, ir išvykimo į Vokietiją galimybė teliko rizikingas
prasmukimas per budriai saugomą sieną.
Kalbos apie galimą Vokietijos — Sovietų Sąjungos
karą dažnėjo, nors politrukai savo „politinio auklėjimo"
painokose vaidybiškai kalbėjo apie „gerus bei drau
giškus" santykius su Vokietija.
Gegužės 26 d. 29 ašis korpusas jau buvo vasarinio
apmokymo stovyklose: 179 divizija Pabradės Pąjemeuės
poligone, o 184 divizija Varėnos poligone. Birželio pirmo
mis dienomis buvo pranešta, kad 29 teritorinio korpu
so vadovavimą perima gen. Samochin, politkomiaaras
Danilov, vado padėjėjas gen. Rozanov ir štabo

ri į šį kontinentą atkeliaus jau
pavasarį. Paroda bus realizuo
jama Lietuvoje, o JAV reikės tik
eksponuoti.
Kitas pašnekovas posėdyje bu
vo prof. Domas Kaunas, M.
Mažvydo knygos sukakties mi
nėjimo „visa širdis", kaip kad
buvo apie jį išsireikšta anksty
vesniuose posėdžiuose. Jis
pabrėžė — pirmasis rašytinis
žodis yra gerbiamas kiekvieno
je tautoje. Nors 1947 metai
Lietuvoje buvę labai sudėtingi,
bet 400-tąją sukaktį minint
vis tiek šis tas padaryta.
450-tųjų metinių minėjimui Lie
tuvoje sudaryta plačios apimties
valstybinė programa. Pirmosios
knygos minėjimas yra įtrauktas
į UNESCO svarbiausių datų ka
talogą. Lietuvos mokslininkai
dalyvavo Liubeko tarptautinėje
konferencijoje, tai padės pra
verti duris į Karaliaučiaus sritį
kultūrinėje srityje. „M. Mažvy
do knyga Lietuvai yra langas į
pasaulį". Toliau prof. Kaunas
kalbėjo apie eilinį Lietuvos
gyventoją, kuris nuolatos yra in
formuojamas apie vagystes,
bankų krizes, o didžiausi kul
tūriniai renginiai spaudoje pa
minimi viena kita eilute. Žmo
nės mėgsta kilnojamas parodas,
jas lanko ir vaikus atsiveda.
Baigdamas prof. Kaunas siū
lė, kad Užsienio reikalų minis
terija turėtų ieškoti ryšių kitų
kraštų ambasadose, kad į su
kaktį būtų atkreiptas dėmesys.
Diskusijose ši mintis buvo to
liau gvildenama, siūloma JAV
LB suruošti M Mažvydo knygos
parodą Kongreso bibliotekoje,
kad būtų atkreiptas dėmesys į
Karaliaučiaus krašto žmonių
kilmę, netiesiogiai iškelta Kara
liaučiaus dabartinė politinė
padėtis. Parodoje, greta knygų,
turėtų būti eksponuojami įvai
rūs žemėlapiai. Šitokias parodas
reikėtų rengti JAV universite

tuose, kuriuose yra studijuojami
Baltijos regiono reikalai ir su
formuotos politinės nuomonės.
Šią diskusiją Saulius Pečeliūnas
baigė mintimi: „Mums reikia
dažnai pasauliui įrodinėti — kas
Karaliaučius yra Lietuvai Pa
teikus informaciją, visiems tap
tų aišku".
Posėdžio dalyviams buvo pro
ga išgirsti kamerinį koncertą ir
solistę Astą Kriščiūnaitę. Tai
vėl dvasinė atgaiva pavargu
siems nuo visos dienos įvairių
minčių sūkurio.
Antradienį, rugsėjo trečią
dieną, Komisija pradėjo svars
tyti švietimo reikalus, Nijolė
Martinaitytė-Nelson ruošėsi
grįsti atgal į JAV, o Kultūros
tarybos pirmininkė Alė Kėželienė įsijungė į visą savaitę
trukusią, Kultūros ministerijos
jai specialiai paruoštą, inten
syvią programą, kad pamatytų
Lietuvos kultūrines institucijas,
susipažintų su kultūrininkais.
Ji aplankė Lietuvos Nacionali
niame muziejuje lietuvių tauto
dailės parodą, Smiltynėje Jūrų
muziejų ir susipažino su Jūros
kultūros centro „Jūrų Lietuva"
direktoriumi Aloyzu Každailiu.
Rugsėjo 4 d. dalyvavo Lietuvos
valstybinių teatrų, koncertinių
organizacijų, apskričių ir savi
valdybių seminare „Kultūra be
sikeičiančioje Lietuvoje". Se
minaras vyko Nidoje. Alė Kėželienė aplankė Gintaro muziejų
ir Tomo Mano memorialinį mu
ziejų. Vėliau buvo nuvežta į
Kretingos muziejų, Tiškevičių
rūmus ir priimta Telšių vysku
po Antano Vaičiaus. Aplankė
dar ir kitus įdomius muziejus,
parodas, susitiko su Silvija
Vėlavičiene, Nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos Lituanis
tikos skyriaus vedėja. Kultūros
ministerija sudarė sąlygas ne
tik pamatyti Lietuvos kultūrinį
darbą, bet ir aptarti bendravimo
galimybes su JAV Lietuvių
Bendruomenės kultūros taryba.
Reikia džiaugtis, kad kultū
rininkų bendro darbo mazgas
jau pradedamas stipriai surišti.
Nijolė Martinaitytė-Nelson ga
lutinai susitarė su Kultūros
ministerija apie pirmosios

MASKVOJE
APIE NERINGĄ

Danutė

Kodėl

Tarptautiniuose santykiuose
neretai sunku nustatyti, kas
kieno draugai, kas priešai; kai
ką viešai smerkia, o slaptai
remia, dažniausiai vadovau
jantis savanaudiškais intere
sais, ignoruojant teisingumą ir
žmonių gerovę. Galbūt bejėgiš
kiausias pasipiktinimas atsi
randa, kai įtakingųjų pasaulio
valstybių vadai užsitveria į akligatvio kampą ir dėl vadinamų
įsipareigojimų ar pažadų nesi
ryžta užkirsti kelio viešam
demokratinių principų panei
gimui arba suteikti bent mora
line paramą drąsiems žmonėms,
kurie, rizikuodami savo laisve
ir net gyvybe, išeina tų principų
ginti.

vykos atšauktos". Po nemigo nakties leitenantui Raugui
nemielas buvo ir sekmadienio saulės nušviestas rytas.
Motina, motina... Jos šešėlis žengia, o su ja ir brangioji
Maryčiukas su sūneliu Valentėliu...
Popiet staiga pulko štabo pasiuntiniai pradėjo laks
tyti po palapines šaukdami: visi skubiai į mitingą!
Ant paaukštinimo jau stovėjo naujasis pulko vadas
majoras Cernikov su pulko komisaru Razin. Abu kalbėjo
pasikeisdami. Išgirdus pulko vado ištartą žodį „vojna",
dažno lietuvio kario veidas paraudo. Pulko komisaras,
priminęs Molotovo tik ką per radiją pasakytą kalbą,
pakeltu balsu pasidžiaugė, kad „užpuolikas jau ne tiktai
sulaikytas, bet atskirose fronto vietose mūsų narsioji
Raudonoji armija priešą persekioja jo paties žemėje".
„Susivaldyti, ramintis..." — aiškiai matėsi lietuvių
karių veiduose tramdoma vidinė nuotaika. O tuo tarpu
pasikeisdami politvadovai viens už kitą garsiau šaukė
apie priešo niekšybę ir apie didžiąją būsimąją pergalę.
Kuopų politrukai bandė ir karininkus bei kareivius i š
stumti ant platformos. Pora jaunesniųų karininkų,
paklusę prabilo, bet jie kalbėjo apie senosios, kuni
gaikščių Lietuvos karių drąsą ir apie Žalgirio mūšį, kur
lietuviai sutriuškino kryžiuočius. Jų trumpos,
lietuviškai pasakytos, kalbos baigėsi beveik panašiais,
tinkamais šiam priverstiniam atvejui, žodžiais: „Ir dabar
mūsų didžioji pareiga apginti tėvynę nuo priešų!"
Vakarop buvo įsakyta 234 pulkui pasiruošti žygiui.
Už poros kilometrų miške, netoli geležinkelio pulkas
sustojo nakvynei. Kitą rytą pasirodę vokiečių lėktuvai
apšaudė traukinį, iš kurio pasipylė civiliai keleiviai su
vaikais. Aukų, atrodo, nebuvo, kadangi traukinys greit
nuvažiavo. 234 pulkas buvo sustojęs prie girininko

Bindokienė

delsiama?

„The Moscovv Times"', anglų
kalba leidžiamas laikraštis
Maskvoje, savo rugsėjo į dienos
laidoje paskyrė du puslapius
aprašymui apie Neringą net su
žemėlapiu ir keturiom nuotrau
kom. Autorė Margaret Henry
rašo, nepaisant, kad Neringa
dar nėra visiškai pritaikyta
turistams pagal vakarietiškus
kurortų standartus, reko
Tokia pavojinga situacija jau
menduoja ją kaip puikią, sau
daugiau
kaip savaitė vystosi
gią, nebrangią ir atostogaujan
Serbijoje.
Kai Belgrado gatvėse
čiais neperpildytą vietą. Čia
pamatome
šimtatūkstantinę
galima ramiai pasilsėti, saugiai
protestuotojų
minią, kai gir
maudytis Baltijos jūroje,
dime
jų
šūkius,
regime plevė
kvėpuoti tyru pušynų oru, gėrė
suojančias
vėliavas
ir ryžtingą
tis natūralia gamtos grožybe ir
įsitikinimą,
kad
kovojama
už
jos aplinka nuo smėlio kopų
tiesą,
bei
teises,
nejučiomis
viršūnių, žiūrint į Baltijos jūrą
ar į Kuršių marias Autorė, prisimename panašius vaizdus,
aplankiusi Nidą, Preilą, Per matytus 1989 m. (šiek tiek prieš
valką ir Juodkrantę, išvardina tai, šiek tiek po) Vilniuje. Ne tik
keletą viešbučių, kur už 50 Vilniuje, bet ir Latvijoje, ir Es
dolerių dienai su pusryčiais ir tijoje, ir Lenkijoje...
Anuomet taip pat vyko ryžtin
pietumis galima jaukiai praleis
gas
demokratinis judėjimas,
ti laiką, besigardžiuojant lietu
išsiveržęs
tokia galinga jėga,
viškais patiekalais. Autorė siūlo
kad
prieš
ją
griuvo komunizmo
tiems, kurie norėtų šiek tiek pa
pramogauti, aplankyti Klaipė tvirtovė. Nors Vakarų valstybių
doj esančias meno galerijas bei vadai, bijodami Maskvos reakci
kavines ir Palangoj esantį tur i jos, o galbūt ir didelių pasikei
tingą gintaro — Baltijos aukso timų Europos santvarkoje, į de
— muziejų. Kelionė nuo Mask monstracijas žvelgė palankiai,
vos iki Vilniaus traukiniu bet taip pat rezervuotai, neko
kainuoja 45 doleriai, o nuo čia munistinių kraštų žmonės
iki Juodkrantės patartina vykti neturėjo jokios abejonės, kad
automobiliu, už kurį paimama reikia demokratijos daigus
iki 75 dolerių. Pačioj Neringoj į' ramstyti, laistyti ir auginti
susisiekimas autobusais ar su laisvę, kurios pavergtos tautos
taksi, bet galima išsinuomoti ir trokšta. Ilgainiui ir Vakarų
automobilį su vairuotoju už 28 pasaulio vyriausybės, galbūt
dolerius aštuoniom' valandom. nematydamos kitos išeities,
užsiangažavo padėti.
Serbijos atvejis ir čia turi
(kkm)
paralelių. Beveik nuo pat de
monstracijų pradžios Amerikos
spauda (ne vedamųjų skiltyse)
stipriai atsistojo teisybės
reikalaujančių minių pusėje. Ne
kartą pasirodė net kritika Vašingtonui, kad vengia griežčiau
pasmerkti Serbijos prezidentą
Slobodan Milosevic, kuris
elgiasi kaip tikras diktatorius,
sauvališkai panaikinęs nepa
tinkamus rinkimų rezultatus,
uždraudęs nepriklausomų radijo
stočių transliacijas (televizija
jau seniai kontroliuojama vy
riausybės) ir ketinęs policijos bei
„Integrali tauta" programos pagrindiniai autoriai (iš kairts) — Romualdas kariuomenės pagalba „ištuš
Osolaa, Liuda Rugienienė ir Juozas Ardys 1996 m. rugsėjo men. Vilniuje. tinti sostinės gatves".
Nuotr. Algio Rugienian*
Nuomonė, kad Amerika stovi

viršininkas pik. Tisčenko. Buvusi lietuviškoji vadovybė
siunčiama į Maskvos akademiją. Po poros dienų tas pats
įvyko ir su divizijų bei pulkų vadovybėm: lietuvius
pakeitė rusai. Su vadovybių pasikeitimu ir įsakymas:
visas komandas ir raportus vykdyti rusų kalba.
Ir štai dar vienas smūgis: birželio 14-osios vakare
ir naktį į 16-osios rytą abiejose divizijose įvyko klastingi
areštai. Karininkai buvo iškviečiami neva tarnybiniam
uždaviniui aptarti ar numatomo pratimo vietovės apžiū
rai, o tada iš pasalų raudonarmiečių užpulti, nugink
luoti bei apiplėšti. Išvežimo naktį vietovė buvo apsup
ta tankų. Šitaip per porą dienų buvo suimti 276 kari
ninkai, 16 viršilų, 18 puskarininkių, 16 eilinių ir 4
civiliai tarnautojai. Tuo pačiu metu į korpusą buvo at
siųsta 3,000 raudonarmiečių, daugiausia mongolų tau
tybės. Nors komisarai bei politiniai vadovai ramino, kad
daugiau nebeveš, nes karinei rimčiai pavojingasis
elementas jau išjungtas, tačiau skausmingas liūdesys
lydėjo visus lietuvių karių žingsnius...
Po poros dienų 234 pulko jaunųjų vadų mokyklos —
anksčiau buvusi mokomoji kuopa — vadas majoras Na
vikas, nutaikęs progą, kai prie kuopos priskirtas rusų
tautybės kapitonas buvo išvykęs, pasikvietęs būrių va
dus — Juškaitį, Kimštą ir Raugą, pasidžiaugė, jog moko
mojoje kuopoje nėra įmaišytų svetimtaučių ir reiškė
viltį, kad „mūsų kuopą ir toliau lydės laimė".
Šeštadienio vėlų vakarą pulko štabo pasiuntinys į
mokomos kuopos karininkų palapinę atnešė leitenantui
Raugui telegramą: „Motina mirties patale. Skubiai at
vyk. Sesuo Kastutė". Kuopos vadui ant telegramos už
rašius „Leidžiu aplankyti", Raugas nuskubėjo į pulko
štabą, kur jam buvo pasakyta: nuo šios dienos visos iš
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lietuviškos knygos sukakties
minėjimą. Kultūros tarybos var
du jau sukvietė komitetą, pa
ruošė išsamų planą, kurį pri
statė JAV LB Tarybos trečiajai
sesijai ir apygardų - apylinkių
suvažiavimui Čikagoje. Taryba
nutarė 1997-tuosius metus pa
skelbti „Lietuviškos knygos me
tais".

„raudonojo
diktatoriaus"
pusėje, vyrauja ir Serbijoje
todėl per didelės paramos iš
prez. Clintono vyriausybės ne
laukiama. Iš kur tas palan
kumas serbų prezidentui, kurį
dar ne taip seniai tarptautinis
tribunolas už akių pasmerkė
kaip karo n u s i k a l t ė l į , dėl
didesnės galios, įtakos ir garbės
troškimo sukiršinusį brolžu
dišką karą Bosnijoje?
Priežastis tokia: 1995 m Slo
bodan Milosevic atstovavo Bos
nijos serbams taikos derybose,
įvykusiose Dayton. Ohio. Prez.
Clinton vyriausybei pavyko
sulipdyti pastovesnes paliaubas
Bosnijoje, o Milosevic prižadėjo
savo paramą ir pažado tebe
silaiko. Žinoma, tuo jis pagerino
ne tik savo įvaizdį, bet ir Ser
bijos žmonių kasdienybę, nes po
taikos sutarties pasirašymo
buvo panaikintas eksporto-im
porto draudimas į tą kraštą. Tai
dėl to ir dabar vengiama griež
čiau sudrausminti Milosevic,
nes bijomasi, kad trapi taika
Bosnijoje bėjo paramos gali vėl
suirti.
Tačiau Serbijoje jau gerokai
pairo demokratija, kai lapkričio
pabaigoje įvykusių rinkimų
metu opozicijos laimėtos 33 vie
tos valstybės taryboje buvo
panaikintos dėl nepaaiškintų
„netikslumų" balsavimuose.
Opozicijos vadų suorganizuotos
demonstracijos išvedė į Belgra
do gatves daugiau kaip 100,000
žmonių. Demonstracijos vyksta
ir kituose krašto miestuose. Iki
šiol jos buvo gan ramios, draus
mingos, pasitenkinant plaka
tais, šūkiais, kiaušinių bei
akmenų mėtymu į vyriausybės
rūmų sienas. Nors Milosevic
daug kartų grasino jėga minias
išsklaidyti, bet kol kas prie atvi
rų susirėmimų neprieita. Dau
geliu atvejų ir policininkai tik
stebi demonstruojančius, at
sisako juos sudrausminti ir
užkabinėti.
Opozicijos vadai stengsis į
talką įtraukti pramonės darbi
ninkus ir sustabdyti visą gamy
bą krašte; Milosevic per vietinę
televiziją smerkia demonstra
cijas, žadėdamas liūdnas pa
sekmes; jeigu minios neišsiskirstys. Reikia tikėtis, kad
JAV ir kitas užsienis nelauks
kraujo praliejimo, o padės su
tvarkyti per daug įsismaginusį
diktatorių. Deja, per greitos
pagalbos serbams neverta tikė
tis, nes didieji pasaulio vadai
pastaruoju metu jau išmokę
„užmerkti akis", kai smurtas
pakelia savo šlykščią galvą
Afrikoje, Kinijoje, Čečėnijoje, ar
bet kur kitur.

namo, iš kurio greit pasklido žinia, kad Kauno radijo
stotis jau perdavė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
deklaraciją, kurią protarpiais kartoja su Lietuvos him
no giedojimu.
Iki sutemos jokio įsakymo nebuvo. Atrodo, buvo
delsiama, lūkuriuojant didesnių šarvuočių bei tankų jun
ginių, kuriems pasirodžius, 179 divizija pakilo žygin. Tuo
pačiu metu kiekvienam jaunųjų vadų mokyklos kariui
buvo išduota po 5 šovinius, o leitenantas Raugas kiek
vienam sunkiajam kulkosvaidžiui gavo po 250 šovinių,
kuriuos perdavė būrininkui, įpareigodamas juos išda
linti savo nuožiūra visiems, turintiems šautuvus.
Miškinga vietove bežygiuojant, po kiekvieno pa
stovio gretos pastebimai retėjo. Leitenantas Šagamogas,
pažįstamas iš karo mokyklos laikotarpio, užkalbino ir
Raugą pasukti iš voros į krūmokšnius, tačiau šis jam
atsakė paprastu „dar per anksti". Pradėjus dienoti, ne
tikėtai prie jo atsirado majoras Navikas ir, truktelėjęs
už rankovės į šalikelę, pustyliai tarė:
— Aš esu likęs pulke vyriausias laipsniu, todėl man
teks vadovauti atsipalaidavimui. Pats būsi mano adju
tantas.
— Klausau, — atsakė Raugas, — bet kada bus pra
džia ir koks slaptažodis?
— Pradėkime neišėję iš Lietuvos teritorijos. Per
pastovius laikykitės prie manęs.
— Supratau!
Išaušus ir išėjus į atvirą lauką, gerokai prieš Švenčio
nis pasirodė, į priekį nusitęsusi, tiesiog begalinė, žygio
vora. Iš užpakalio aidėjo duslus motorų ūžesys. U i
Švenčionių vėl miškingos kalvos, o jų pašlaitėse begalės
besiilsinčių raudonarmiečių.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 6 d.
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UETŲVIV TELKINIAI
CLEVELAND, OH
LIETUVOS GARBĖS
KONSULATO ATIDARYMO
IŠKILMIŲ A K I M I R K O S
Clevelando miestas šiemet
švenčia savo 200-jį gimtadienį.
Jo istorijoje ir lietuviai y r a
atidavę savo duoklę šio miesto
kultūrinėje ir ekonominėje sri
tyse. Savo įnašu yra praturtinę
jo praeitį. Paskutinioji dovana
miestui buvo įteikta š.m. lap
kričio 17 dieną, atidarant čia
pirmąjį Lietuvos respublikos
garbės konsulatą. Tarp 24 val
stybių, čia turinčių konsulatus.
Lietuva tapo diplomatinio kor
puso nare. Ir jo konsule Ingrida
S t a s a i t ė - B u b l i e n ė , išeivijos
lietuviams gerai pažįstama vi
suomenininke ir gana sėkminga
verslininkė su taip neseniai vėl
laisvę atgavusia jos gimtine —
Lietuva.

Algis Rukšėnas, International
Service Center direktorius, kny
gų autorius ir žurnalistas, kurio
tautybių tarnybos institucija
šiemet taip pat švenčia savo 40
metų įsikūrimo sukaktį, sklan
džiai vadovavo garbingų svečių
susitiktrhui su Clevelando vi
suomene. Ambasadorius dr. Al
fonsas Eidintas, pasveikinės
Clevelando lietuvius ir kitu
t a u t ų atstovus, tarė: ..Turiu
garbę paskelbti Lietuvos garbės
konsulatą a t i d a r y t a Clevelan
d e " T.ii pirmas naujas kon
sulatas JAV-se po Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo.
Reikia turėti atramos tašką šio
je didžiulėje ir stiprioje
valstybėje. Kviesti Ameriką į
Lietuvą' . Taip pat — tai pirmas
konsulatas šiame lietuvybės
centre Amerikoje Garbe prista
tyti garbes konsule Ingridą,
kuri artina Lietuvą su Amerika
kultūrinėje ir ekonominėje sri
tyje. Šios pareigos jai teikia
daug garbės, bet uždeda ir d a r
daugiau darbų. Garbės konsule
Ingrida y r a gerai žinoma ir
Lietuvoje. Ambasadorius naują
ją garbės konsule apjuosia lie
tuviškų raštų juosta. Sustojusi
publika plojimais palydėjo šį
Lietuvos valdžios nutarimą.
Amerikos lietuvių veikla nėra
pasibaigusi. Lietuvoje pasibai
gus rinkimams, j a u formuojama
vyriausybė, k u r i t ę s reformas,
kad valstybė ir jos gyventojai
matytų tolimesnį demokratijos
plėtimąsi" — kalbėjo ambasa
dorius.

Oficialus garbės konsulato
atidarymas švęstas 1996 m.
lapkričio 17, sekmadienį. Prieš
lietuviškąsias pamaldas Dievo
Motinos šventovėje buvo pakel
tos vėliavos prie Laisvės pa
minklo. Šios parapijos kleb.
kun. Gediminas Kijauskas, S J .
pašventino konsulato įstaigą,
įsikūrusią buv. parapijos pra
džios mokyklos, vedamos kazimieriečių seselių, administraci
jos patalpose, 18021 Marcella
Rd., Cleveland, Ohio 44119. Čia
iškelta Lietuvos trispalve pra
eiviui liudys apie tolimą Balti
jos šalį, kurios nemaža tėvynai
nių šiame mieste yra radę prie
Dr. P e t r a s A n u s a s , gen. kon
globstį. Ši naujoji įstaiga padės sulas New Yorke, pasveikinęs
daugeliui lengviau megzti ry Ingridą, sakėsi pirmą kartą esąs
šius su artimaisiais Tėvynėje, C l e v e l a n d e , stebėjosi tokiu
vystyti platesnį vispusišką ben gražiu šiai progai suplanuotu
dradarbiavimą. Čia įkuriama renginiu ir Clevelando lietuviš
mažutė Lietuvos oazė, pasiryžu kąja veikla. Ingrida Bublienė
si būti naudinga po pusšimčio yra viena tų aktyviųjų asmenų,
okupacijų metų Nepriklauso kuri galės dar d a u g gero pasiek
mai Lietuvai, jos gyventojams. ti. įteikta gėlių.
Pamaldose dalyvavo iš Washingtono atvykęs Lietuvos am „ S ė k m ė s p r a d e d a n t n a u j ą
basadorius dr. Alfonsas Eidin
kelionę" — Ohio
tas, iš New Yorko — gen. kon
gubernatorius
sulas dr. Petras Anusas, Ohio
valstijos atstovas, miesto, teis
Ingrida Bublienė garbės kon
mo, tautybių atstovai. Šv. Mi sule paskirta š.m. rugsėjo 16
šias aukojo ir pamokslą pasakė dienos Lietuvos užsienio reikalu
parapijos klebonas kun. G. Ki ministro Povilo Gylio raštu.
jauskas, SJ. Sol. Aldona Stem- Jos konsuliarinė jurisdikcija —
pužienė giedojo Schuberto „Ave Ohio valstija.
M a r i a " ir V. Telksnio „ O ,
Šiame j a u k i a m e pobūvyje, vi
Lietuva, tariu vėl Tavo vardą". sų Clevelande reziduojančių
Šiai giesmei-dainai žodžius su konsulų vardu sveikino Latvijos
kūrė Sibiro tremtinė Nijolė garbės konsulas, ypač pabrėžęs,
Rimkienė. Visi pamaldų daly kad konsulatui atidaryti pa
viai šias Padėkos Mišias užbai prastai daug s u n k u m ų daro ir
gė „Lietuva tėvynė mūsų".
Valstybės d p e a r t a m e n t a s . LB
Clevelando a p y l i n k ė s kopir
„Kviesti A m e r i k ą į L i e t u v ą " mininka: Ada Stungienė ir dr.
Viktoras S t a n k u s -•'. gėlomis ir
Gausūs pamaldų dalyviai pak nuoširdžiais linkėjimais sveiki
viesti į parapijos s v e t a i n e no uoliąją Bendruomenės veikė
k a v u t e i ir vaišėms, k u r i a s ja jos naujose, garbingose parei
paruošė skautai ir ateitininkai gose. Jauniausioji Ingridos ir
Ir svetainė buvo pasidabinusi Romo Bublių dukrele Gaja svei
kino su rožėmis ir dėkingu bu
šiai istorinei šventei.
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MISCELLANEOUS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVUKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
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(VEDIMAI — PATAISYMAI
' unu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty Dirbu greitai, garan
• jotai ir sąžiningai
.,
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Dalis garbės svečiu I.RGarbėsa W>nsi)'.<t.>:at idarymo iškilmėse Clevelande, Dievo Motino* pur»v>
jrs salėje. !s kairės: August Pust, Ohio gu'^riiutonaus Mistovaa. (Ir F'".rH.s Anumis LR generalinis
k•••-•sii!as N'«.-u Yorki.-. lngridii BuHii-nė. naujoji I..R garbės konsule. <i~ Alfonsas Kidintus I.K
ambasadorius, Michael Polensek — Clevelando miesto atstovas. Roi aid Sustei - (Jleveiamio
teismo atstovas, dr. Viktoras Stankus — Clev. LB kopirmininkas, Algis Rukšėnas, vadovavęs
šventei.

činiu. Lietuvių fondo — Dalia
Puškoriene. Šeimos vardu —
dukra Aida, neseniai sukūrusi
šeimą su James Edvvard O,
Meara IV.
Ohio gubernatoriaus vardu
sveikino August B. Pust, įteik
damas asmeninj laišką ir Ohio
valstijos vėliavą. Gubernatorius
rašo: „Su dideliu malonumu iš
girdau Jūsų paskyrimą garbės
konsule JAV-se atstovauti Lie
tuvos respublikai. Esu lai
mingas matydamas, kad Lietu
vos vyriausybė yra pasiryžusi
stiprinti ryšius su Ohio valsti
ja visuose bendruose reikaluo
se". Ilgame nuoširdžiam laiške
gubernatorius toliau rašo: „Esa
me laimingi turėdami tokio
aukšto lygio profesionalę Jūsų
asmenyje, dirbančią Lietuvos
valdžios, jos piliečių ir Ohio
valstijos biznio reikalui... Visų
Ohio gyventojų ypač lietuvių-amerikiečių bendruomenei
siunčiu geriausios sėkmės pra
dedant Jūsų naują kelionę".
Clevelando miesto tarybos
vardu sveikino kons. Polensek,
įteikdamas miesto garbės raktą.
Perskaityti sveikinimai šiose
iškilmėse negalėjusių dalyvauti
Lietuvos konsulų — V. Kleizos
iš Čikagos ir V. Čekanausko iš
Los Angeles. Pabaltiečių komitetas įteikė Baltijos trispalvę —
geltoną-raudoną-mėlyna simbo
linių spalvų.
Ingrida savo padėko :odyje
sakė, kad Lietuvos trispalvė jau
iškelta ir konsulato durys atida
rytos tarnauti Lietuvai. „Lietu
va brangi" palydėjo šio istorinio
įvykio džiaugsmą. Svečiai buvo
pakviesti priešpiečiams i Lietu
vių namu „Gintaro" restoraną.

Clevelande. t a r ė ilgesnį žodi.
Lietuvos ambasadorius pažvel
gė į Lietuvos respublikos san
tykius su kaimyninėmis respu
blikomis. Lietuvos ryžtą tapti
Europos sąjungos ir NATO
nare.
Dėkojo už JAV paramą šias problemas sprendžiant. Lietuvos
santykiai su Rusija geri; geri
santykiai ir su Lenkija, su kuria
praeityje buvo nelengva susikalbėti. Lietuvos diplomatai ryškino, kad ir naujoji valdžia tęs
diplomatinį ir ekonominį krašto
stabilumą, kels krašto gerbūvį.
Konsulato atidarymo proga
reikšmingas susitikimas vyko
miesto centre, Ritz Carlton
restorane, į kurį buvo pakviesta
naujoji konsule. Susitikimą
rengė World Trade Assn. ir
World Trade Center. Arti 25
didžiųjų bendrovių atstovai
išklausė Lietuvos ambasado
riaus ir generalinio konsulo
New Yorke žodžių apie šiandie
ninę politinę ir ekonominę
padėtį Lietuvoje bei plačias
galimybes dabar ir ateityje. Lie
tuvos diplomatų ir JAV pramo
nininkų pokalbių temos, ypač
įdomūs pareiškimai verslinin
kų, vystančių ryšius su Lietuva,
buvo n a u d i n g i ir naujajai
diplomatei.
Visų linkėjimas — ištvermės
ir sėkmės!
Vacys R o c i ū n a s
WORCESTER, MA.
A.A. ONUTĘ
ŠARKAUSKIENE
ANŽINYBĖN IŠLYDĖJUS

Lapkričio 11d. mūsų telkinio
P l e č i a m a s Lietuvos įvaizdis lietuvius sukrėtė žinia, kad
namuose, širdies smūgio ištikta,
I š t a i g i n g a m e C a n t e r b u r y greitosios pagalbos nuvežta j Šv
Country klubo pobūvių salėje Vincento ligoninę mirė Onutė
susirinko ClevHonde reziduoją (Alytaitė)Šarkauskienė. 71 me
konsuiai. bendrovių atstovai. tu amžiaus.
Arti penkiasdešimt itnikingų
Gimė Lietuvoje. Suvalkijoje.
šio miesto asmenų kokteiliu ir
kurioje praleido gražiąsias jau
vaišių nuotaikoje pasidalino
nystės dienas. 1944 m. vasara
į s p ū d ž i a i s iš šio neeilinio
bomboms sprogstant, viską nai
Clevelande įvykio. Pokalbius
kinančiai raudonajai armijai
vedė Algis Rukšėnas. Anglijos
antrą kartą grįžtant į Lietuvą
konsulas, kaip konsulu dekanas
Alytų šeima pasitraukė, iš Lie
tuvos į Vokietiją, išskyrus tėve
lį, kuris karo audros sūkury
netikėtai atsiskyrė nuo šeimos.

Atlanto* lietuviai ir svečiai i i Lietuvon - Aia vasarą Atlantoje vykusioae perolimpineae sporto
varžybose dalyvavę sportininkai ni negalia, priėmime pas Pat ir Walt Ayre

1949 m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Worcestery. Sunki
buvo gyvenimo pradžia nau
jame kontinente, bet savo darbš
tumu nugalėjo visus sunkumus.
1955 m. Onutė Alytaitė ir Al
fonsas Šarkauskas sukūrė gra
žią šeimą. Išaugino du sūnus ir
dukterį. Onutė dirbo Ali Ame
rica Financial Corp. bendrovėje
valytoja. Poilsiui pasitraukė
1986 m. Šarkauskų gražus gy
venimas buvo aptemdytas dide
lio skausmo ir liūdesio, kai 1989
m. staiga mirė vyriausias sūnus
Algirdas. K a s išsakys tėvų Šir
džių skausmą stovint pačiame
gyvenimo gražume prie sūnaus
karsto leidžiamo kapo duobėn.
1990 m. skaudžios ligos pakirs
tas mirė mylimas vyras Alfon
sas. Sūnaus ir vyro netektį

Onute skaudžiai pergyveno, bet
nepalūžo. Tvirtas tikėjimas ir
pasitikėjimas Dievu jai teikė
stiprybę. Savo gyvenimą Onute
praleido labai prasmingai. Pri
klausė lietuviškoms organizaci
joms, tarpe jų Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopai, kuri. įvertindama jos darbštumą, 1986 m.
apdovanojo šauliu žvaigždės me
daliu. Priklausė Nek Marijos
Prasidėjimo vienuolijos Putname seselių rėmėjų skyriui,
Laidotuvėse dalyvavo seselės
provincijole Paulė ir Oliveta.
Organizacijų ALRK Moterų sąjungos 5-tos kuopos, ir Lietuvių
Labdaros draugijos dalyvavo ne
tik delegacijos, bet ir nariai.
A.A. Onutės Šarkauskienės
kūnas buvo pašarvotas Jono
Kazlausko laidotuvių namuose.
Lapkričio 13 d. vakare Šv. Ka
zimiero parapijos asistentas
kun. Jonas Petrauskas, MIC,
kalbėjo rožinį. Po to vyko Dr.
Vinco Kudirkos šauliu kuopos
a t s i s v e i k i n i m a s su bendros
idėjos sese. Vadovavo kuopos
vadas Arūnas Grigalauskas. Jis
atsisveikino šauliu kuopos var
du, sekr. Janina Miliauskienė
šaulių moterų vardu Giedojome
„Marija, Marija" ir Lietuvos
himną.
Lapkričio 14 d. atlydėta į
parapijos bažnyčia. Sv. Mišias
koncelebravo asistentas kun. J.
Petrauskas MIC. 'Jis pasakė ir
p a m o k s l ą ' ir kun. Ralpb
Di'Orio. Giedojo parapijos
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės Onos Valinskienės. Mišių pabaigoje kun R. Di'Orio
pasakė dvasia keliančius, ir a.a.
O. Šarkauskienės vaikus Akio.
na ir Vitą guodžiančius žodžius.
Aldona jau keliolika metų dir
ba jo raštinėje. Paskutinėse jos
marnvtės £r\"v«'"iTT>'1 valandose
jis daug dvasinės paguodos jai
suteik^. Po Mišių, chorui gie
dant ..Arčiau prie Dievo", a.a.
Onos Šarkauskienės k ū n a s
buvo amžinam poilsiui nulydė
tas į Notre Dame kapines. Pa
skutinį religinį patarnavimą
atliko J. Petrauskas. MIC. Pa
laidota Šarkauskų šeimos skly
pe, kur jau ilsisi vyras Alfonsas
ir sūnus Algirdas, bei kiti
šeimos mirusieji. Žvarbiam vė
jui pučiant giedojome ..Marija,
Marija" ir palikome karstą
paskendusį gėlėse.
Šarkauskų šeima visus laido
tuviu dalyvius pakvietė polaidotuviniams pietums į Maironio
Parką.
Nuliūdę duktė Aldona Šarkauskaitė. sūnus Vitas Šar
kauskas, velionės sesuo, dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopos narė.
Teresė Juškienė, pusbroliai,
puseserės, kiti giminės Ameri
koje ir Lietuvoje.
Miela bendros idėjos sese Onu
te, nesakom Tau „Sudiev", tik
„iki pasimatymo", nes ir mūsų
gyvenimo laivas kasdien artėja
prie Amžinybės uosto į kurį
vieną dieną įplauks ir amžiams
sustos, o tada susitiksime
Dangiškojo Tėvo namuose.
J.M.

•J K S CONSTRUCTION
..Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (sidmg): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
!*!. 7U4-969-2658.

jP?

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

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuterių* FAX pagafca
• Nuosavybių įkainavimas valiui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus Ir žemą
• Pensininkams nuolaida

»—•*-į

KMtfOK KALTO**
7922 S. M o l i M .
«3U S. Arcmts Ava.

\.

SŪDYTOS SILKES
IŠ KANADOS
Užsisakykite šventėms
jau dabar!

QRBT
PARDUODA

DANUTĖ MAYOt
284-1900
iiei norta parauoti ar pirkt) namus,
toaipirjtes j DeaaOa Mayar^ Ji pn>
featonjs^sąZHngajfr
patarnaus. Įkainavimas veftui

20 svarų statinaitė—$33.00
8 svarų statinaitė—$19.00
Skambinkite:

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

Radijo Ini., kalbantis angį., pigiai ir
greitai sutvarkys elektrinius prietaisus.
muzikinę aparatūrą, iliuminuos jūsų
namus Kalėdoms. Skambinti Algiui:
773-77 6-4636.

OuHpoct FtocMft
Fortais
3000 sqft Conunard
MSIHSHS Shop futty eauipped. Front
ofTtces, plūs attached 2 BR houss
Mušt
see $139.0*0.
Cali
•13-321 -0043; possible ownar finan
sinę.
aąaSafMC
HELP WANTED

VALOME
KILIMUS. BALDUS
IR GRINDIS
J. B U B N Y S
312-737-5168

•s.
Mtf.

WWowBf ook Ford Co.
Suteikia galimybe pirkti naudotus ir naujus
automobilius į kreditą. Reikia turėti darbą,
Soc. Sec." vairavimo leidimą, pasą ir tau
pomąją sąskaitą banke. Kreiptis:
Glortu Campo, 70S-SSO-S0O0
arba
Maroarita, S30-322-SOSS

•ŪLS. Savings Bonds
MakeGreatGifts.

M gruodžio 30 6. Dainavos stovykla
vietėje, Michigan valstijoje. Nakvyne,
maistas ir alga bus parūpinta. Skam
binkite (700) 400-1272

IESKO DARBO
Moteris laiko darbo senolių
priežiūrai arba valymo darbams.
Gali gyventi kartu. Tol. (312)
580-4622.
Darbšti moteris ieiko bet kokio
darbo: gali prižiūrėti vaikus, ligon
ius, senelius. Nori gyventi kartu.
Tel. 708-656-6599

bet kokio darbo
Tol.

NAUJA

KASETĖ

„ŠIRDIES DAINA «*»
Išleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada
G a u n a m a „Drauge"
Kaina 11 dol.

Su p e r s i u n t i m u 13 dol.

.
r

Not Fade Away Graphics, Inc. su Grateful Dead siūlo jums

LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖS SUVENYRUS
(Licensed)

Džiaukimės jų bronzos
medalio laimėjimu!
Daugiau informacijos suteiks:
angliškai kalbanti Michelle

Day ToU Free 886-NOT-FADE
(888-668-3233);

lietuviškai kalbanti Vita
po 6 v.p.p. EST laiku
1-908-531-1513,
fax 1-908-531-1530.
MARŠKINUKAI • KEPUBĖS • LIPINUKAI • 2ENKUUKAI • KREPŠINIO KAMUOLIAI
NOT FADi AWAY GMPHICS, IMC
P.O. Box 20f2, Klr>tston.NY 12481

LAIŠKAI]
PROTESTO ĮSPŪDŽIAI
Š v č . M e r g e l ė s Marijos Gi
m i m o parapijos biuletenyje
1 9 9 6 . 1 1 . 1 7 d. b u v o p r a n e š i m a s ,
p r a š a n t i s p r o t e s t u o t i prie Š v .
A d r i a n o klebonijos d ė l m ū s ų
parapijos m o k y k l o s l i k i m o . T o
p r a n e š i m o p a s k a t i n t a s , paga
m i n a u p l a k a t ą a n g l ų kalba:
„Kristus mylėjo tautybes.
Neuždarykite G i m i m o parapijos
m o k y k l o s " . P i r m a d i e n i o vaka
re nuėjau demonstruoti, n e s
t u r ė j a u p a t y r i m o Gorbačiovui
lankantis Washingtone, o taip
p a t ir Č i k a g o s m i e s t o centre.
Protestas mokyklos reikalu
buvo kultūringas. Tačiau mane
p r i s l ė g ė Juozo K u l i o a s t r u s ir
u ž g a u l u s kalbos t o n a s per gar
siakalbį klebono k u n . Jono
K u z i n s k o adresu. T a i m a n pri
m i n ė k a i k u r i ų p o l i t i n i ų kandi
d a t ų žodžius savo priešininkams
p r i e š r i n k i m u s . K u n . J. Kuzins k a s d a l y v a v o demonstracijose
u ž L i e t u v o s l a i s v ę , s k a i t ė invokacijas V a s a r i o 1 6 minėji
m u o s e , atnaujino bažnyčios vidų
ir išorę, rūpinosi l i g o n i a i s ir
buvo
sumanus
parapijos
ūkvedys. Jo pasigesime.
Dar noriu pareikšti savo
n u o m o n ę dėl a p m o k a m o s rekla
mos
protesto
šeštadienio
„Drauge". Reikėjo t i k paminėti,
k a d parapijos m o k y k l a neturi
nuostolio, n e s y r a remiama
parapijos. S k e l b i m e y r a klaidos.
Spalio 2 0 d. parapijos b i u l e t e n i s
n u r o d o t i k s l i u s s k a i č i u s . Mo
kyklos biudžetas y r a $362,710,
bet n e $600,000, kaip skelbime
sakoma. Atsargos diecezijoje y r a
parapijos, b e t n e m o k y k l o s .
M o k y k l a turi $ 8 , 4 8 3 s a n t a u p ų ,
bet ne $100,000, kaip skelbime
nurodyta. Praeitais metais
parapija i š savo p a j a m ų paskyrė

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. g ruodžio mėn. 6 d.

Lietuvai, kuri gali atsigaut
kaip Suomija — suveržiant dir
žus ir mažinant infliaciją. Ger
darbininkai pritrauks investi
torius, o s a u g u m a s bei tvarki
skatins užsienio firmas laikyt
l i e t u v i ų s a n d ė l i u o s e prekes
skirtas Rusijos rinkai.
Saulius Šimoliūnai
Detroit, M

tokyklos išlaikymui $106,877.
klaidingi skelbimo d u o m e n y s
ali sudaryti sunkumų, būsi
į a m klebonui renkant a u k a s .
;ova už teises bei tiesą turi būti
- t e i s i n g a , ir kultūringa. Gera
ūti t u r t i n g u , bet turtingą vaiinti y r a nelengva.
Kazys Skaiagirys
Beverly Shores, I N

—^^—^—»
i aktas. Parapija Švč.
• K a z l ų R ū d a . Rugsėjo 8 Sirdžiai Širdžiai buvo paaukota
dieną Kazlų Rūdos parapijoje Marijos metus, kai jai pradėjo
buvo švenčiami Švč. Mergelės prieš 5 uti k u n . Tadas ValliaMarijos gimimo atlaidai, kurie vadovą ^kilmingas šv. Mišias
užbaigė renginių ciklą, skirtą nas. IiVišakio Rūdos parapijos
bažnyčios 70-ties metų jubiliejui aukojo i s kun. Zenonas Stepąpaminėti. Š i ų atlaidų metu klebon.s. Šv. Mišių metu buvo
buvo atnaujintas pasiaukojimo nauska
tinti miesto herbas ir
Nekalčiausiai Mergelės Marijos pasven
vėliava

M I L I J O N A S , MILIJARDAS
IR K A S TOLIAU?
Susiduriant su skaičiais, besitaigiančiais eilėmis nulių,
(aunasi šioks toks n e a i š k u m a s
ų nomenklatūroje.
Pasisklaidžius po čionykštę ir
ė v i š k ė s spaudą, matyti šitoks
>aradoksas; sakykime — milio n a s v a d i n a m a s taip pat ir čioįy katėse ir t ė v y n ė s skaičiuo
ė s e . E i n a m toliau — čia sakoma
- bilijonas, o t e n (įskaitant
.Draugą") t a pati s u m a virsta
i milijardą. (Skamba kaip
miniatiūrinis ilgio matas,
mažesnis už milimetrą). P o to Utenos nįiestui Švenčiant 735 m. sukakti praėjusia vasarą, i
rečiai buvo
turime trilijoną — valstybės biu- vaikinam i skaniu ..utenisku" sūriu.
i ž e t e ir astronomijoje naudoKarą
liaučius — yra mūsų me krašte, yra nuost bus. Tarp
a m a s skaičius. O kaip būtų ati- g g ^ g į
očių žemės miesto var 1991 ir 1994 metų, i uomija iš
tikmuo tenai — bilijardas?) J e i ( j a g ^
i a per šimtus metų gynė gyveno bankų krizę, rentančią
šoktelsim dar vieną pakopą, ar iį e tuvi£
pinigų vertę, bendro gamybos
paskui b u s trilijardas? S k a m b a
priešu ii ir prūsai nuo piktų
kiekio kritimą net 15 nuoJą
gynė
ir
Vytautas
melodingai. K a s be ko, j u k lie- Dįd\, s į s i
šimčių.
tuviai j a u prie visokių melodijų
Neea
lvokit, kad ten Rusijos
Stiprus diržų suver i m a s n a u P"*™**žemė.lNfe! Ji tokia nebuvo, nėra jos valdžios (koali ijos tarp
V l a d a s U ž u b a l i s ^ n e b u s! Tai paliudija ir seni s o c i a l d e m o k r a t ų , ;onservaChicago,IL
d o k u m ( sntai.
Neterškit seno torių, ankstyvesnių 1 smunistų,
ko
laikraščio
puslapių ir žaliosios partijos) pi vedė prie
I Š K U R KALININGRADAS?
lietuvis
vos
tėvų
kalbos
nei tokia, Europoje greičiausic augimo ir
savosei
n e i
k
i
o
m
s
k
i
t
o
m
s
s v e t i - žemiausios infliacij s (1 nuoLabai įdomu paskaityti
J°
s!
Nepataikaukit
Mask šimtis). Algos buvo tžšaldytos
„Draugą", bet didelį pasipik- mybėm
vai
iki šių metų galo, ka sumažino
t i n i m ą kelia žodis „Kaliningra
mokesčius ir sumaži LO nuošimjJrožvyda
G
i
e
d
r
a
i
t
y
t
ė
das". K a i p j i s čia galėjo atsi*
čius
nuo paskolų. Ka i dar nesuChicago,
IL
rasti? Tai patinka tik Maskvai
tvarkyta,
tai 17 nu< iimčių be«
M
E
PAVYZDI
IŠ
ir j o s š a l i n i n k a m s , b e t n e
IMI
darbystė, kuri dabar a u mažėja,
SUOMIJOS
lietuviui.
Suomijai daug pa įėjo užsieŠitaip rašantiems trūksta tau
ač iš JAV,
tinės savigarbos, kad tikrus varSuomlijos ekonominis atsi- ninės investicijos, yi
joje ir Bald u s užmiršta, o rašo baisiojo gavima s po 4 metų nuosmukio, atidaryti rinkas Rus
g e n o c i d o ž i a u r i ų j ų b u d e l i ų didžiausio po Antro pasaulinio tijos kraštuose.
Panašus receptas tinka ir
duotus!
karo be;t kuriame pramoninia

inght Laurie to malke tamales and
she showed me how to make kugelis.
That's lif e iiifhe
Southwest Neijhlborhoods,
whei e yonr home eąuity is guaranteed."

1

A.tA.
ARŪNAS EUGENIJUS
PETRONI!S

P A D Ė K O S D I E N O S IR
ADVENTO MINTYS
Paskaitęs Bronės Nainiene
m i n t i s „Padėkos dienos proga
(„Draugo" 96.11.26), pajuta
sieloje malonią, raminančią š
lumą. Tai dar v i e n a s „deimai
čiukas", kurį g a l ė s i u pasiimti
savo „negendančio lobio" rink
nį. Ačiū, Sese! Jauni to nesupr
tome ir gyvenimo prasmės ie
kojome moksle, turte, garbėj
Dabar, kai p l a u k u s j a u d e n g
šarma, o pečius l e n k i a išgyv
nimų našta, pastebime, kad vi
tie jaunystės „turtai", n e s
jungti ir neapšviesti t a m tiki
magiško spindulio, subyra I3
sauja smėlio ar žvyro, nepz
sant, kokiam granite ar meta
jie būtų iškalti. M ū s ų laikai
„amžiai" amžinybėje tai t i I
akimirka.

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad ii.m. gruodžio men. 2
d., savo namuose, Allen Park Michigan, sulaukęs 42 m. mirė
mūsų sūnus.
Gimė 1953 m. gruodžio mėn. 5 d. Detroite Gyveno Allen
Park, Michigan. Dirbo Fordo Autonįobilių Rawsonville
Fabrike.
Velionis pašarvotas Vai S. Baužos ilaidotuvių namuose,
1930 25-toje Gatvėje, Detroit Michigan. 1„.aidotuvių šv. mišios
įvyks Šv. Antano bažnyčioje, gruodik i 7 d., 10 vai. ryte.
Bus palaidotas Holy Sepulchre ka pinėse, Southfield,
Michigan.
Giliam liūdesyje likę: tėvai, Leonas ir Danute Petroniai,
sesutės Virginia ir Renata ir brolis Romiinas. Dėdienė Lillian
Petravičienė, Detroit Ml; teta Janina V aleikienė, Lietuvoje,
dėdė Algirdas Andrašiūnas, Chesterland , Ohio. teta Danguolė
Sheehan, Willoughby Ohio, pusbroliai : Frank Petravičius,
Wyandotte MI, Juozas Olin, Lincoln P'ark, MI, Vytas Olin
Grosse Isle, MI ir pusseserė Elytė Ramlirez Woodhaven, MI
su šeimomis ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Laidotuvių direktorė Yolanda M. Zaparackienė,
313-554-1275

Mūsų Tėvas — Kūrėjas, lei
damas m u s į šį pasaulį, įdėje
„kraitelį" visokių „talentų"
sugebėjimų. V i e n i e m s davė ] o
vieną, kitiems po kelis, įvairi s
ir vis kitokius. Kartu, visier s
įdėjo ir mažą spinduliuoja!
i
trupinėlį — m a g i š k ą branga
menį, kuris turi j ė g ą visi ą
jungti Sutvėrėjui. V i s jį turii ie
Vėliau g y v e n i m e j i s gali bi ;i
p a m e t a m a s ar u ž g o ž i a m s
visokių beverčių ir n e t žalini 4
dalykų. Tik vėliau, kai grįžtar e
iš šios žemiškos kelionės, su p 1nomis rankomis ar glėbiais „1 imėjimų", ir paduodame ju »s
Tėvui, jos subyra. Matydam is
m ū s ų n u ž e m i n i m ą , T ė v IS
paklausia: „O kur t a s spindin is
brangakmenis, kurį t a u įdėji J!
Tokio lobio iš tavęs laukiau. 1 IS
brangakmenėlis y r a , meilė
meilė Dievui, artimui, vi:
gyvūnijai ir v i s k a m , k a s Tt
yra taip nuostabiai sutverta
nuolat tveriama. J i viską ji
gia, viską puošia, valo ir gy
švelnina skausmą, uždega d
są, ramina pykčius ir t v e ia
taiką. Ji y r a pirmas ir pas! utinis Dievo įsakymas, gyveni 10
prasmė ir amžinybės garant a.
Bronė N a i n i e n ė , atrodo, os
nepametė.
J o n a s Ž e b r a u s t 18 I
Chicago, IL I

A.tA.
JANINA ANGLĮ[CKIENE
Su liūdesiu pranešaine, kad m a n o
brangi Sesuo, žmona prof . Stasio Anglicko mirė 1996 m. lapkričio 20 d. Vilniuje.
Liūdintis brolis AndIrius Ž i l i n s k a s
su šeima.

PADĖKA

A.tA.
VINCAS AN<CIULIS
1996 m. lapkričio 21 d. mirė myliinas Vyras, Tėvas, Brolis
ir Senelis.
Nuoširdi padėka prel. Damazui 1Mozeriui už maldas koplyčioje, šv. Mišias Švč. Mergelės Mairijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje ir palydėjinįą ) šv. Kazimiero lietu
vių kapines.
Dėkojame sol. Danai Stankaity te i ir Algiui Barniškiui už
sugiedotas giesmes šv. Mišių metu.
Širdingai ačiū visiems atsilankiuįsiems koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems velionį į Amiiino Poilsio vietą,
Nuoširdžiai dėkojame visiems už išreikštas užuojautas, šv.
Mišias, gėles ir aukas.
Dėkojame karsto nešėjams, o tai]p pat laidotuvių direktoriams Donald A. ir Donald M. Petkus už malonų patarnavimą.
Liūdinti šeima

£3rr lidlcind FcdGfCll
Sav ngs and Loan .Association

75 m( Sus aptarnauja lietijvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHT ON PARK

2567 VVEST 69th 5TREET

4040 A R O-IER AVENUE

(1-312) 925-7* D

(1-31;2) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

kėse ir ragaukite skanų, įvairių tautvbju maist;
štai—pietvakarių Cika ;os apylinkės: čia ispanės dalilome Equity" programa galite naudotis jei gyv
naši maisto receptais si lieruvėmis, čia gražiai s u g y v e te Chicago Lnvn, Marcjuette Manor, Gage Par
na kaimynai, čia vaiką: u ž a u g a respektuodami viens
Lavvn, ( learing. Brighton Park, Archer Heighi
kito tautinius skirtumt >, čia jaukūs restoranai gamina
field Ridge. McKinley Park, Nevv City, VVest EI
įvairių tautybių maiste
don, VVest Lavvn, ir kai kuriose Ashburn
Pietvakarių Čikagos ži lonėms patinka čia
Scottsdale dalvs
gyventi, nes jie tiki nu< savybės verte
„The Southwest Hon > Equity Assurance
programa garantuoja j įsų namo vertę
100%, jei čia gyvenate tu 5 metus.
Tai pietvakarių apylinkė
Už vienkartini $125 na io mokestį
^^^^^^^^^
kur garantuojama
būsite ramus, nes pad.
„home equity"!
S0€TIWESTH0IIEEQI]IT7 ASSURAHcE
investavimą. Gyvenki ? £ £ X i q
§M Op To4n Bį Pįįįį er Vititinę Otr Offlct:
3424 Wat 63ri Stntt, Chictfo. ū. 60029 J 73.434.S220 Fa 773.434.6175
Stt UŠ m tkt 63H Stntt HoiUtt rWT$mt AMtfMMT 23-

,
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D O f T 5 « N D IT Ali SAVE SOME AI

MUTUAL ? * £ W SAVINGS
A N D I O A N AT>SOCIATION
Chnr1«*d and Suparyucd by 4<t Mintoj Slo*r« Govnnmeni
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Čikagos studentai ateitinin
kai kviečia visus lietuvius j
Kūčias, kurias jie Jaunimo cent
re ruošia sekmadieni, gruodžio
22 d., 1 vai. p.p. Norintieji
dalyvauti prašomi registruotis
pas Valeriją Žadeikienę, tel.
(708H24-4150.
Jūrų skautuos Kūčios penk
tadienį, gruodžio 13 d., bus
švenčiamos PLC, Lemonte, „Bo
čių" menėje. Kviečiami visi jū
rų skautai, skautės, jų tėveliai
ir šeimų nariai. Laukiami ir
šiuo metu „atsargon" pasitrau
kę skautininkai,-ės ir broliai bei
sesės. Apie dalyvavimą iš anks
to pranešama Viligailei Lendraitienei, tel. 708-388-2041. Visi
laukiami.
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misųos choras, vadovau
jamas Birutės Mockienės, ren
gia kalėdinių giesmių koncertą
misijos bažnyčioje gruodžio 15
d., 1 vai. p.p. Prieš tai — 12 vai
PLC salėje bus pietūs. Be misi
jos choro programoje dar daly
vauja sol. Danutė Stankaitytė,
vaikų choras, vad. Dariaus Polikaičio, fleitistės Rima Polikaitytė ir Jacintą Mikutė. Bilietus
galima įsigyti po 9 ir 11 vai. r.
Mišių bažnyčios prieangyje. Re
zervuoti stalus pietums reikia
tel. 630-257-7677 (Vladui
Stropui).

Maironio lit. mokyklos antrojo skyriaus mokiniai pamokų metu.
x Ados Sutkuvienės pluoš
tinio meno paroda Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemonte. Parodos
atidarymas sestadenj, gruo
džio men. 7 d. 7 v.v.
(sk)

y Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
di. Albinas Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partne iai: Andrius Kurkulis,
u-l. 312-360-5531 ir Paulius
Kurkulis. 312-360-5627, dirba
su Oppenheimer & Co.. Inc.
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
(sk.)

ARAS ROOFING
Arvydas Kieln
Dengiame ir taisomo
visu rtišm stogus
Tel 708-257 0716
Skambinti po 6 v v

ŠAKIŲ DRAUGIJOS
VEIKLA

Per praeitus 58 sėkmingos
veiklos laikotarpio metus, daug
mūsų narių iškeliavo į Žvaigž
džių karalystę. Kiti, sulėtinę
Korp! Neo-Lithuania Čika
savo žingsnelius, žengia sena
gos padalinio sueiga įvyks 1996
tvės pakalnėn. Betgi turime
m. gruodžio 8 d. (sekmadienį)
darbščių, stiprių, kurie ilgą
12:30 v. p.p. Balzekas lietuvių
laiką galės darbuotis. Šių, 1996,
kultūros muziejaus „Gintaro"
metų lapkričio 22 d. Vytauto Di
salėje 6500 S. Pulaski Rd. Pra
džiojo šaulių salėje visuotiniame
nešimus sueigoje padarys ir
metiniame susirinkime, daly
parodys video iš korporacijos
vaujant visai valdybai ir 34 na
šventėsTietuvoje ten dalyvavę
riams, susirinkimą 1 vai. p.p.
ir tik ką grįžę vyr. valdybos
atidarė Alex Navardauskas,
pirmininkė Daiva Meilienė ir
dėkodamas už atsilankymą. Pa
vicepirm. Eduardas Modestas.
linkėjo darbingos nuotaikos,
Po sueigos visi bus pavaišinti
naują, 59 veiklos lapą, atver
pietumis. Visi korporantai su
čiant.
šeimomis kviečiami sueigoje
Minutės susikaupimu pagerb
dalyvauti.
ti į Aukščiausiojo karalystę
iškeliavę nariai: Marytė Ern
Bronius Fabijonas, R a s a
stas, Antanas Folius ir AnHollenderytė, Anne Pacek, Ju
Jubiliejaus proga 50 metų or tonette Kalys. Mirusiųjų arti
lius Gylys, Aliukas Gylys,
miesiems pareikšta valdybos ir
Amanda Giedraitis, Daina Lu- ganizacijai priklausančios narės
narių užuojauta. Gerai parašytą
kaitė, Viktutė Sušinskaitė, bus atitinkamai pagerbtos
protokolą perskaitė sekr. Re
John Radavich ir dar daugiau pokylio metu. Jų tarpe: Ann
gina Petrauskienė. Jis vien
Shulmistras,
Mary
Rudis
(BALFo
dalyvauja Lietuvos Vyčių kalė
balsiai priimtas. Entuziastiškai
centro
valdybos
direktorė),
dinėje programoje šį sekma
gausiu rankų plojimu priimti
dienį, gruodžio 8 d., 2 vai. p.p. Vivian Šimėnas, Annette Mosnauji nariai: Martha Naujokas
Mokslo ir pramonės muziejuje, teika-Bahrij, Ann Daresh,
(gera
Seimininkė) ir Zigmas De
57th ir Lake Shore Dr., Čikago Agnės Barnett ir Anelė Andergutis
— fotografas pasakė: „Pri
je. Lietuviškoji visuomenė ra son — visos Amerikoje gimusios
sijungiu
prie šios organizacijos,
ginama gausiai susirinkti ir lietuvaitės.
ne tik būti nariu, bet dirbsiu gal
Šių metų valdybą sudaro:
pasigėrėti jaunimo pastango
ir valdyboje". Džiugu girdėti
Anelė Pocienė (pirmininkė),
mis.
tokį gražų pasisakymą. Linkime
Katheryn McKevitt (I vice
naujiems nariams geriausios
pirm.), Angeline Poliokaitis (II
Kalėdinės mugės metu
sėkmės veikloje.
vicepirm.), Frances Urnezus
Pasaulio lietuvių centre gruo
Gautas laiškas iš Draugo fon
(sekr.), Valeria Stanaitis (ižd.),
džio 7-8 d., nuo 9 vai. r. iki 3 vai.
Dorothy Dubinski (istorikė), do, prašoma padidinti įnašus.
p.p., bus galima įsigyti bilietus
Stephany Kasputis (kapelione), Padiskutavus nutarta aukoti 50
į Palaimintojo Jurgio Matu
Joanne Sobeckis (tvarkdarė), dol. spaudos reikalams ir 50 dol.
laičio misijos choro kalėdinį
Dorothy Dubinski ir Rita padidinti įnašus D. fonde. Ne
koncertą. Pasinaudokite proga.
užmirštos radijo valandėlės —
Radcliff (vėliavų nešėjos).
Koncertas ruošiamas gruodžio
paskirta 50 dol. „Margučiui" ir
15 d.
50 dol. „American-Lithuanian
Staselė ir Vytautas Paulio- Radio". Iš viso aukomis iš
Jaunimo centro 39-toji me niaL čikagiškiai, jau 4-ti metai mokėta 200 dolerių.
tinė šventė-vakarienė ren užsako „Draugą" V.D. univer
Dešimt narių gydėsi ligoni
giama gruodžio 8 d., sekma sitetui Kaune. Džiaugiasi, kad nėse — išmokėtos po 10 dol.
dienį. Prasidės šv. Mišių auka „Draugas" ten uoliai skaito dovanėlės ir palinkėta sveika
t. jėzuitų koplyčioje 3 vai. p.p., mas, net per rankas leidžiamas. toje sustiprėti. Regina Petraus
4 vai. p.p. Jaunimo centro di Lietuvoje yra dar daug mokslo kienė dovanėlę paaukojo drau
džiojoje salėje Čikagos lit. mo įstaigų ir bibliotekų, kurių gijai. Tai gražus pavyzdys stip
kyklos vaikų choras, vadovau lankytojai „Draugo" labai pasi rinti organizaciją. Narys Kosjamas mokyt. Dalios Gedvilie genda ir nekantriai laukia ge tantas Lesevičius pateko į sene
nės, atliks programą; 5 vai. p.p. radarių, kurie paremdami lių namus ir negali užsimokėti
— vakarienė. Savo dalyvavimu Draugą ir juos maloniai pra nario mokesčio. Nutarta palik
paremsite jaunimo centrą. džiugintų. „Draugas" siunčia ti Garbės nariu. Yra narių, ku
Visus kviečia JC valdyba ir mas į Lietuvą tik už $100.00 rie atsilikę su nario mokesčiu.
metams.
taryba. Lauksime!
Visi prašomi užsimokėti, nes
pagal draugijos tvarką, ne
mokėjęs mokesčių, negaus jokių
patarnavimų. Galima užsimo
kėti asmeniškai arba paštu pa
siųsti ižd. Mrs. Sue Cheplis,
6634 S. Francisco Ave., Chica
go, IL 60629.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Pasinaudokite JAV Kultū
ros tarybos. Lietuvių fondo ir
dienraščio „Draugo" administ
racijos suteiktu papiginimu:
naujiems skaitytojams „Drau
gas" yra tik 65 dol. metams. Pa
skubėkite, nes šių prenumera
tų skaičius ribotas. Taip pat
Kultūros taryba tą papiginimą
teikia kitiems lietuviškiems
laikraščiams — „Dirvai", „Dar
bininkui". „Bndges" ir kitiems.
Tuo pačiu primename, kad lai
kas nekalbantiems lietuviškai
užprenumeruoti angliškąjį
„Draugą" — The Friend".
Kaina tik 60 dol.

Don Varnas Amerikos le
giono posto #966 pagalbinis
moterų vienetas švenčia savo
auksinį jubiliejų sekmadienį,
gruodžio 8 d., 1 vai. p.p., Burbank Rose pokylių salėje, 6501
W. 79th St., Burbank, IL. Viene
tas buvo suorganizuotas 1946
m., pirmoji pirmininkė buvo
Ann (Ona) Shulmistras. Organi
zacijos tikslas buvo šelpti ir
lankyti ne tik invalidus karius
ligoninėse, bet ir jų vargan
patekusias šeimas bei našlai
čius. Tie darbai tęsiami ir
dabar, nes po Korėjos bei Viet
namo karo yra daug veteranų
invalidų, benamių ir be šeimų,
o tarp jų nemažas skaičius ir
lietuvių kilmės. Jiems ši kilni
moterų organizacija suteikia ne
tik paguodos žodžius, bet ir ma
terialinės paramos. Juk jie ko
vojo už visų mūsų laisvę, tad
mūsų pareiga jiems padėti.

x TRANSPAK praneša:
Sveikinkite savo artimuo
dirbame naujose patalpose sius Kalėdų bei Naujųjų metų
„Draugo" spaustuves pastate. proga per „Draugą"! Kaip ir
Tel. 773-838-1060.
kitais metais, „Draugas" teikia
(sk.) šį patarnavimą savo skaityto
x Naujų Metu sutikimo po jams ir kviečia juo pasinaudoti.
galima
greičiau
kylį rengia Lietuvių Opera ir Kaip
susisiekite
su
administracija,
kviečia jus su savo draugais
dalyvauti gruodžio 31 d i e n o s kad spėtume prieš šventes Jūsų
sveikinimą išspausdinti.
vakare Jaunimo centre. Visas
informacijas teikia to pokylio
x A.a. Vinco ir Emilijos
vadovas Operos vicepirm. Vac R a s t e n i ų pomirtinis lab
lovas Momkus. Prašome pas jį daringas fondas paskyrė
užsakyti stalus arba ir paskiras $10,000 Lietuvos našlaičiams
vietas šiuo telefonu:(773)-926- vaikams padėti. Ši suma buvo
6193. Savo dalyvavimu padėsi paskirta ir persiųsta per „Lietu
me pavasarį pastatyti naują vos Našlaičių globos" komitetą
°perą.
(sk.) „Kaimo vaikų" fondui. Lietuvos
x Amerikos Lietuvių ra našlaičių vardu dėkojame Ras
dijas, vad. Anatolijus Siutas — tenių Fondo vykdytojams už
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per tokią gausią auką Lietuvos vai
WCEV 14.50 AM. Tel. 312- kams „Lietuvos Našlaičių
847-4903, adresas: 4459 S. Fran- globos" komitetas, 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629.
cisco, Chicago, IL 60632.
(sk)

(sk)

Valdybos rūpesčiu suruošta
gegužinė pelno daug nedavė.
Jautėme malonumą, kad galime
susitikti, kartu pabendrauti,
praleisti gražiai laiką. Ypač
dabar, kai daugumas pakėlė
sparnus, palikdami lietuviškus
telkinius į Dievo namus, ligoni
nes, mokyklas. Dėkojame gegu
žinėje dirbusioms šeimi
ninkėms: Emmai Balzerienei,
Reginai Petrauskienei, Janei
Skamai, Irenai Martin ir Anelei
Ramanauskienei. Jos visos kaip
bitelės virė, kepė, stengdamosi
patenkinti svečius. Nuošir
di padėka Janei Skamai,
kad pasistengė aptarnauti
trokštančius gerti. Dėkojame
fantų aukotojams ir bilietėlių
platintojams: Emilijai, Alfonsui,
Anelei ir Baliui. Visiems, kas
tik prisidėjo, visiems, kurie
dalyvavo, ačiū. Lauksime ir vėl
balandžio 6.1997 metais.
1997 metų veiklos planas yra
toks: gegužinė balandžio 6 dieną
Vytauto Didžiojo šaulių namuo
se. Pusmetinis narių susirinx TRANSPAK
praneša:
„Labai žymus ežeras Lietuvoje
yra Sartų (Zarasų apskrityje).
Jis išsišakojęs penkiomis iigomis kojomis, garsėja žiemos
metu ant ledo rengiamomis žir
gų lenktynėmis". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4645 W. 63 St.,
Chicago, IL 60636, tel. 773838-1060.
(sk)

Suvalkiečių draugijos Čikagoje 1996 m metinio susirinkimo dalyviai

Nuotr Zigmo Degučio

kimas — gegužės 23 dieną, o me
tinis bus lapkričio 21 dieną
Posėdžiai, reikalui esant, bet
kuriuo metu. Šis planas gali
būti pakeistas arba papildytas.
Vykdant užbrėžtą metinės veik
los planą, narių ir organizacijos
gerovei kviečiame visus narius,
kurie tik galite, jungtis į bendrą
veiklos darbą. Žvelgdami į atei
tį, tikimės, kad mūsų kreipima
sis bei rūpesčiai bus tinkamai
išklausyti. 0 už talką, aktyvų
dalyvavimą, iš anksto dėko
jame. Prašome ir gerų pata
rimų.
Susirinkimas praėjo gražioje
nuotaikoje ir buvo užbaigtas
vaišėmis, visiems linkint:
Laimės, kiiriaa4#jJpiaiMiai visi
trokšta.
Džiaugsmo, kurio niekada
nebūna per daug.
Sveikatos, kuri labiausiai rei
kalinga.
Džiaugsmingų šv. Kalėdų,
sveikų, turtingų 1997 metų.
Linkime visiems nariams, šei
moms ir draugams.
Alex N a v a r d a u s k a s

SU VILTIMI 1997-1998
m., baigęs karo mokslą, buvo
paskirtas antros artilerijos pul
MOKSLO METUS
ko kuopos vadu. Prasidėjo įpras
1995 metais Maironio litu
tas karininko gyvenimas 1936
m. buvo išsiųstas tobulintis dve anistinės mokyklos (Lemonte)
jiems metams į Prancūziją. tėvų komiteto posėdyje buvo su
Aplankė Italiją, išmoko prancū organizuotas Maironio mokyk
los planavimo komitetas. Pradė
ziškai ir vokiškai.
Lietuvai atgavus Vilnių, jis dami savo darbą, jie paruošė
ten susipažino su savo būsima anketas ir išsiuntinėjo mokinių
žmona Elena. Sovietams okupa tėvams. Be įvairių kitų, buvo
vus Lietuvą, buvo paskirtas klausimų apie dabarties reika
artilerijos pulko mokyklos lus ir apie ateitį, kad, reikalui
viršininku. Lietuvos ka esant, komitetas galėtų paruoš
riuomenė buvo išformuota, ti planus ateičiai. Reikia džiaug
jauni vyrai išskirstyti po rusų tis ir dėkoti, kad didelis nuo
dalinius Žemaičio vadai paprašė šimtis tėvų atsakė į anketų
jo pasilikti Lietuvoje ir suor klausimus.
ganizuoti pogrindyje veikiančią
Pagal anketų rezultatus,
grupę. 1941 m. birželio 15 d. komitetas suvedė šias išvadas.
bolševikai staiga pradėjo
Mokyklos klasės perpildytos
masinius Lietuvos piliečių mokinių skaičiumi, ir kad
trėmimus į Sibirą. Dingo daug mokinių skaičius kelių metų
žmonių, jų tarpe ir Jono sesuo laikotarpyje žymiai didės.
Kotryna.
1995-96 mokslo metais mo
Sovietų armijai vėl užėmus kykloje buvo 241 mokinys, o
Lietuvą, rusams pasipriešinti 1996-1997 mokslo metais 286
kūrėsi partizanai. Jų eilėse mokiniai. Mokyklos registracija
buvo ir moterų, kurios ėjo ne tik auga maždaug 18% į metus.
slaugių, ryšininkų pareigas, bet 1997-1998 metais mokinių skai
čius numatytas iki 327.
ir herojiškai kovojo.
KETVIRTASIS
Mūsų mokytojai susiduria su
1948 m. partizanai susiorgani
PREZIDENTAS
zavo į „Lietuvos laisvės kovų sunkumais perpildytose kla
Šeštadienį, spalio 26 d., po pie sąjūdį". 1944-1946 m. organi sėse. Visų bendras rūpestis:
tų pertraukos, Čikagos lituanis zavimo laikotarpis: pastangos reikia naujų patalpų. Porą
tinės mokyklos aukštesniųjų paralyžuoti komunistų veiklą, klasių būtų galima įrengti
klasių mokiniai kartu su savo naikinti KGB pajėgas, apsaugo Pasaulio lietuvių centre, kur
mokytojais turėjo progą pama ti gyventojus nuo Raudonosios dabar yra įsikūrusi mokykla,
tyti neseniai iš Lietuvos gautą armijos plėšikavimų. Vaizda bet įrengimui reikia pinigų. Dėl
vaizdajuostę. Susirinkę Jau juostėje matėme miškus ir bun jų ir beldžiamės į duris. Tiki
nimo centro kavinėje, dide kerius, kuriuose partizanai, Jo mės, kad būsime išklausyti. O
liame ekrane stebėjome „Ket no Žemaičio vedami, gyveno ir gal reikės nebepriimti naujų
mokinių, norinčių lietuviškai
virtą prezidentą". Vaizdajuostė budėjo.
buvo sukurta Lietuvoje, pasi
Žiūrėdama šią vaizdajuostę, mokytis? Arba gal reikės kur
naudojant įvairia medžiaga apie supratau, kaip giliai žmogus nors kitur nuomoti patalpas?
Palikti Pasaulio lietuvių cent
žymų partizanų vadą Joną gali pamilti savo kraštą. Ne
Žemaitį. Pranešėjas skaitė iš tekti tėvynės yra pati didžiau ro patalpas mūsų augančiam
traukas iš Žemaičio dienoraščių. sia nelaimė. Partizanai, laisvės atžalynui būtų žalinga. Jiems
Pasijutau, lyg, rodos, pats kovotojai, aukojosi dėl tėvynės būtų atimta lietuviškos bend
Žemaitis kalba mums. Jo gyve laisvės, kuri jiems buvo bran ruomenės esmė. Dabar moki
niai, išsisklaidę plačiai įvai
nimas buvo parodytas nuotrau gesnė net už savo gyvybę.
kose ir papasakotas įvairių
Stefutė Utz riuose priemiesčiuose, PLC gau
pažįstamų prisiminimais. Gir
10 kl. mokinė Čikagos na progą pajusti lietuvišką ta
dėjome pasikalbėjimą
su
lit. aukštesniosios mokyklos patybę. Jie susirenka „savuose
namuose" ir geriau įsigyvena į
Žemaičio sūnumi, kuris labai
jaunas prarado motiną mirčiai,
„Ir visus mus Lietuva augi lietuvišką bendruomeninę
o tėvą — partizanams.
no" — B. Brazdžionio, H. Nagio, dvasią. Abu atvejai lietuvybei
Jonas Žemaitis gimė 1909 m. V. Mačernio, J. Strielkūno poe yra nenaudingi, jei negausime
kovo 15 d., Palangoje Jono ir ziją, liaudies dainas, teatrinį pinigų patalpų praplėtimui.
Petronės šeimoje. Tėvas buvo humorą — atlieka aktorė Ilita Tikėkimės, kad bendruomenės
pienininkas. Tėvo svajonė buvo, Dautartaitė, o Eugenijus Ig šaltiniai parems mūsų prašymą.
Kiekvienu atveju, drąsiname
kad sūnus irgi taptų pie natavičius skaitys savo kūrybą
tėvus,
siųskime, vežkime savo
literatūros
popietėje,
kuri
įvyks
nininku. Šeima dažnai kraus
vaikus
į lituanistinę mokyklą,
gruodžio
15
d.,
sekmadienį,
3:00
tėsi iš vienos vietos į kitą ir net
kad
lietuvybės
žvakelė degtų,
vai.
p.p.,
Jaunimo
centro
kavi
vienu laiku gyveno Lenkijoje.
Padėdamas s e n e l i u i dirbti nėje. Visuomenė kviečiama gau kad gyvas lietuviškas žodis būtų
ūkyje, lankė mokyklą. Įstojo į siai dalyvauti. Rengia „Drau mūsų jaunimo kelrodžiu.
Marius Kasniūnas
Kauno Karo mokyklą ir 1929 gas".

Lietuvos Vyčių šokėjai ir vaidintojai kalėdinėje Mokslo ir pramonės muziejaus programoje 1996 m.

