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Sudarytos Lietuvos
delegacijos tarptautinėse
organizacijose
Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS)
— Seimas ketvirtadieni patvir
tino delegacijas įvairiose tarp
tautinėse organizacijose.
Lietuvos delegacijos nariais
Šiaurės Atlanto Asamblėjoje pa
tvirtinti Audronis Ažubalis (TS),
Vytautas Dudėnas (TS), Vladi
miras Jarmolenka (TS), Ignacas
Uždavinys (KDP), Gediminas
Kirkilas (LDDP) ir Audrius But
kevičius (CS frakcija).
Lietuvos Seimo delegacijos ry
šiams su Europos Parlamentu
delegacijoje yra dešimt na
rių. Tai — Vilija Aleknaitė
Abramikienė (TS), Darius Bredelis (TS), Juozapas Katkus
(TS), Antanas Račas (TS), Birutė
Visokavičienė, krikščionis de
mokratas Kazimieras Kuzmins
kas (KDP), Arūnas Grumadas
(CS frakcija), Roma Dovydienė
(SDP), Justinas Karosas (LDDP
frakcija) ir Ramūnas Karbaus-

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

Briuselis. Rusijos gynybos
ministras Igor Rodionov pareiš
kė, kad Rusijai nepriimtini
sąjungos planai plėstis į Rytus,
kadangi tai gali apsunkinti jau
pasirašytų ginkluotės kontrolės
sutarčių įgyvendinimą, o taip
pat būtų sudėtingiau pasirašyti
naujas sutartis. NATO gynybos
ministrams jis sakė, kad pla
nuojamas išplėtimas pažeistų
jėgų pusiausvyrą Europoje, ka
dangi prie sąjungos prisijungus
Lenkijai, Vengrijai ir Čekijai,
NATO sausumos kariuomenė
padidėtų 15-20 proc., ir Maskvai
neliktų kitos išeities, kaip im
tis atsakomųjų priemonių politi
nėje, ekonominėje ir karinėje
srityse. Rodionov dar kartą
Belgradas, gruodžio 19 d i AFP BNS> Serbijos valdiia pasiruošusi svarstyti naujų municipalinių
rinkimų galimybę, jei Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pateiks savo
įspėjo NATO dėl galimo sąjun
pasiūlymus, ketvirtadienį pareiškė Jugoslavijos užsienio reikalų ministras Milan Milutinovič.
gos branduolinių ginklų dislo
Lapkričio tnėn. anuliavus rinkimus, kuriuos opozicinė „Zajedno" koalicija laimėjo 18 didžiausių
kavimo buv. Varšuvos sutarties
šalie* miestų, kilo didžiulė protestų prieš prezidento Slobodan Miloševič valdžią banga, j gatves
šalių teritorijose. Pasak jo, Rusi
išėjo iki 200,000 demonstrantų.
jai reikia tvirtų garantijų, o ne
Nuotr.: Demonstrantai Belgrado gatvėse nešioja S. Miloševič iškamšą.
(Reuter)
žodžiu išsakytų pažadų, reikia,
kad būtų sukurtos bendra ir vi
„ N e paslaptis, kad or sapusiška saugumo sistema ir
ganizuotas nusikalstamumas tikra partnerystė.
yra susijęs su užsienio žval
Rusijos gynybos ministras pa
gyventojams mažesnes teikia
Vilnius, gruodžio 18 d. 'Elta' timis. S. Buškevičius sakė pa gybomis. Mafija ir KGB dir reiškė nesuprantąs, kodėl atsi
mos energijos kainas negu rea — Seimo Jungtinės frakcijos se siūlęs premjerui imtis asmeni bo ir dirba viena ranka", mano žvelgiama į kitų šalių sąlygas,
lios, nenumatant lėšų biudžete. niūno pavaduotojas, Naciona nės iniciatyvos sudaryti darbo S. Buškevičius. Lietuvoje jau o ignoruojama tik Rusija, ir
Finansų-biudžeto komiteto linės partijos „Jaunoji Lietuva" grupę, kuri koordinuotų veiks čiama, pasak jo, informacinė įspėjo, kad tai gali reikšti
pirmininkė teigė, kad nuo 1994 pirmininkas Stanislovas Buške mus kovoje su organizuotu nusi blokada, nes „galingos grupuo sugrįžimą prie ankstesnių Rytų
tės, įvykdžiusios nusikaltimą, ir Vakarų „varžybų". Parei
m. biudžetinių įmonių skolos už vičius teigia, kad organizuotas kalstamumu ir korupcija.
energiją, vaistų kompensavimą nusikalstamumas ir korupcija
Seimo narys apgailestavo, kad sugeba tai nuslėpti nuo visuo gūnų teigimu, daugelis NATO
padidėjo iki 450 mln. litų. Tie yra pagrindiniai dalykai, kurie šioje srityje vyksta „ambicijų menės"; Buvo nutylėta, Seimo gynybos ministrų buvo nusivylę
sa, šios sumos dar nepatvirtino gresia šalies valstybės saugu karas", nėra vienijančios jėgos, nario manymu, apie prieš porą tuo, jog Rodionov kalboje buvo
Valstybės kantroje, tačiau kitų mui.
nors ir įkurti *?kyriai vidaus savaičių Klaipėdoje sulaikytą daug posakių, labiau pritinkan
metų biudžete siūloma numaty
Teisėsaugą, teisėtvarką ir reikalų sistemoje. Valstybės kontrabandinių cigarečių krovi čių „šaltojo karo" metams.
tus 100 mln. litų jai iš dalies ekonomiką jis laiko svarbiau saugumo departamente, Gene nį. Jo vertė, pasak jo, mažiau
siai — 3 milijonai dolerių.
padengti. „Mes reikalausime, šiomis valdžios veiksmų kryp ralinėje prokuratūroje.
Jungtines Tautos. Naujuoju
kad ši skola būtų pripažinta",
Jungtinių Tautų organizacijos
sakė E. Kunevičienė.
Trumpai iš Lietuvos generaliniu sekretoriumi pa
Tarp paslėptų skolų E. Kune
skirtas Kofi Annan pirmoje
vičienė minėjo 17 mln. litų skolą
(Remiantis DPA, BNS, INTERFAX, spaudos konferencijoje pareiškė,
žemdirbiams, 120 mln. litų —
kad organizacija turi naujai
Vašingtonas, gruodžio 19 d. laisvų" šalių. Baltarusija nusi ITAR TASS, ELTOS pranešimais)
savivaldybėms.
apibrėžti savo tikslus, vykdyti
(BNS) — Žinomas konservaty rito iki šalių, kurios „nėra lais
— Ryšių ir informatikos JT reformas ir siekti, kad JAV
vusis JAV fondas „Freedom vos".
ministras Rimantas Pleikys sumokėtų savo įsiskolinimą, sie
House" aukštai įvertino Lie
, Freedom House" savo prane (TS) panaikino seną šios minis
kiantį 1.4 mlrd. dolerių. Annan
tuvos demokratijos lygį ir įtrau šime su pasitenkinimu pažymi,
terijos valdininkų privilegiją — taip pat sakė, kad 15 narių
nizmai jūroje išaiškinami labai
kė ją į „laisvų" šalių kategorija kad Vidurio ir Rytų Europoje
teisę namuose nemokamai nau
retai.
Ši kategorija suskirstyta j rinkimus laimėjo politikai neko- dotis vadinamaisiais „tarny Saugumo Tarybą reikia išplėsti
Mazuto teršalai Latvijos ir
keturias grupes pagal demokra munistai ir antikomunistai, ir biniais telefonais". Valdininkai, priimant į ją ne tik Vokietiją ir
Lietuvos pakrantėje aptikti
tijos lygį ir kitas laisves konk tai vertina kaip „demokratijos namuose įrengę „tarnybinius Japoniją.
gruodžio 17 d. Manoma, kad
rečioje šalyje. Lietuva priskirta triumfą".
telefonus", nemokėjo nei abo
naftos produktais užterštus
Maskva. Rusijos prezidento
antrajai grupei kartu su Belgi
vandenis į Baltijos jūrą Latvijos
..Freedom House" šiemet 79 nentinio mokesčio, nei už tarp Boris Jelcin jaunesnioji duktė
ja, Italija, Japonija, Prancūzija,
teritoriniuose vandenyse galėjo
šalis iš 19: (42 proc.) priskyrė miestinius ar tarptautinius po greitai gali tapti jo oficiali pa
Čekija, Lenkija, Vengrija ir Es
išpilti praplaukiantis laivas.
..laisvoms
Fondo vertinimu, kalbius. Naujasis ministras tarėja. Pasak laikraščio „Segodtija.
Latvija ketvirtadienį paprašė
blogiausia politinių laisvių ir rekomendavo ir kitų valstybės nia", 37 metų Tatjana Djačenko
„Laisvų" šalių kategorijai
Danijos ir Švedijos specialistų
teisių padėtis yra Irake, Šiaurės institucijų vadovams atsisakyti šiemet suvaidino svarbų vaid
neseniai priskirta Rumunija, o
šios „sovietinei nomenklatūrai menį savo tėvo perrinkimo kam
padėti išsiaiškinti Baltijos pa
Korėjoje, Kuboje ir Sudane.
Slovakija pateko prie „iš dalies
tinkančios"
lengvatos.
panijoje ir turi nemažą įtaką
jūrio užteršimo mazutu priežas
tis.
— V i l n i a u s m e r a s Alis valdžios „užkulisiuose". Dja
R. Liužinas sakė, kad Lietuva
Vidūnas spaudos konferencijoje čenko „įsuko" pradžioje ne
trečiadienį po pietų išsiuntė
apgailestavo, kad iki šiol vis dar rangią Jelcin perrinkimo kam
pranešimą į Latvijos aplinkos
nėra Sostinės įstatymo. Jis pa paniją ir pasiekė, kad jį remtų
apsaugos ministeriją. Doku
ragino projekto ruošėjus pa beveik visa rusų spauda. Ji taip
mente informuojama apie Lie
Ryga, gruodžio 19 d. (BNS) - viename kvadratiniame metre. skubinti darbą. Sostinės įstaty pat „išvalė" artimiausią pre
tuvos pajūrio užterštumą ir „Latvija iki šiol neturi oficialios
Žalą pajūriui tiria trijų šalių mas, be kita ko, turėtų įteisinti zidento aplinką nuo įtakingų
prašoma pranešti, jeigu bus nus informacijos apie naftos produk specialistai. Kol kas nustatyta, naują sostinės administravimo griežtos politikos šalininkų.
tatytas teršalus išpylęs laivas. tų nuotėkį netoli Palangos", kad mazutas į jūrą greičiausiai sistemą. Meras įsitikinęs, kad
V a š i n g t o n a s . JAV fede
Ministerijos
sekretorius pareiškė Latvijos aplinkos ap pateko šios savaitės pradžioje. savivaldybėje turėtų dirbti ne
pažymėjo, kad pastarasis, šis saugos ministras Indulis Emsis. Pasak Latvijos pareigūnų, nė mažiau kaip 3 vicemerai, perpus ralinis tyrimų biuras (FBI)
įvykis dar kartą patvirtino, kad Latvija kol kas tegauna infor vienas laivas su Latvijos vėliava būtu sumažintas seniūnijų ir jų suėmė vieną savo agentų Earl
Edwin Pitts, kuris kaltinamas
trims Baltijos šalims būtina maciją tik iš spaudos, sakė jis. šiomis dienoms nebuvo išplau įmonių skaičių.
nuo 1987 m. pardavęs Rusijai
sukurti bendrą jūros žvalgybą iš
Ministras pageidavo kuo grei kęs į jūrą. Iš Liepojos uosto
— Penktadalis rajoninių
valstybinio saugumo paslapčių
oro. Anot jo, toks trijų valstybių čiau gauti duomenų, kad galima aplamai neišp.aukė nė vienas
kelių Lietuvoje ketvirtadienio
už daugiau kaip 224,000 dole
aplinkosaugininkų projektas yra būtų imtis bendrų veiksmų pa laivas su mazutu, o tarp išplau
rytą buvo nepravažiuojami po
rių. Pasak FBI, Pitts, dirbęs
pristatytas Baltijos Ministrų šalinti avarijos padarinius. Jis kusiųjų iš v et.spilio uosto laivų,
visą naktį kritusio sniego. Blo
Tarybai.
pabrėžė, kad Latvija imsis visų Latvijos laivu taip pat nebuvo. giausia padėtis Klaipėdos, Šiau įstaigoje 13 metų, suimtas po 16
mėnesių trukusios slaptos ope
Nors teršalai Lietuvos pajū priemonių išaiškinti, kas galėjo
I. Emsis prieštarauja Lietuvos lių, Panevėžio, Tauragės, Kau racijos.
ryje pastebėti antradienio rytą, išpilti naftos produktus ir turės
no apskrityse bei Telšių,
valymo darbai Lietuvos pajūryje padengti Latvijos pakrantei pa Aplinkos apsaugos ministerijos Varėnos, Vilniaus ir Trakų
Minskas. Baltarusija pre
sekretoriaus Rapolo Liužino nuo
nepradėti dar ir ketvirtadienį. darytą žalą.
rajonų
keliuose,
pranešė
zidento
spaudos tarnyba panei
monei, kad žiemą teršalai ma
Trečiadienį tam sutrukdė pūga.
Pasak I Emsio. iki šiol neaiš
lutomobilių
kelių
direkcija.
gė
kai
kurių
informavimo prie
o dabar mazutą paslėpė storas ku, kas ir kurioje vietoje išpyi < žiau pavojing nei vasarą. T"ž
Nors rytą snigti nustojo, beveik monių pranešimus, kad ša
terštame
rajone
smarkiai
prisniego sluoksnis.
mazutą jūroje Lietuvos ir Lat
snigta, o tai trukdo dirbti visur Lietuvoje tebepūsto. Dau lis grįžta prie maisto produktų
Pasak R. Liužino, šiltuoju vijos pasienyje. Latvijos Aplin
ekspertams ir likviduoti avari giausiai sniego (20 cm) iškrito paskirstymo pagal talonus sis
metų laiku teršalus galima kos apsaugos ministerijos spe
jos padarinius „Žiemą surinkti Telšių apskrityje. Kitur pasnigo temos. „Pranešimai apie bado
būtų sunaikinti Lietuvos biologų cialistai nustatė, kad užteršti
r>o sniegu esantį mazutą gerokai vidutiniškai 10-15 cm. Kelių grėsme — dar vienas nesąžinin
išvestomis naftą ardančiomis pap ūdimiai ir Latvijos terifon
sunkiau nei • tsarą". pareiškė eismo sąlygos sunkios, po snie gų žurnalistų prasimanymas.
bakterijomis, tačiau jos veikia joje - j pietus nuo Liepojos iki
Latvijos aplinkos apsaugos mi gu esama ledo. Visi keliai in Nieko panašaus šalyje nėra ir
tik esant aukštesnei nei 5 C Lietuvos sienos. Teršalų kon
tensyviai valomi, teigia kelių nenumatoma", sakoma tarny
nistras.
laipsnių šilumos temperatūrai. centracija siekia 1.5 kilogramo
direkcija.
bos pareiškime.

kis (JF, Jungtinė frakcija).
Du Seimo nariai — Bronislo
vas Kuzmickas (TS) ir Alvydas
Medalinskas (Liberaliųjų refor
mų frakcija) patvirtinti delega
cijos Vakarų Europos Sąjungos
Asamblėjoje nariais.
Lietuvos delegacijos ESBO
Parlamentinėje Asamblėjoje
nariais patvirtinti: Kazys
Bobelis (Krikščionių demokratų
sąjunga, KDS), Zygmuntas Mackievičius (TS) ir Aloyzas
Sakalas (SDP).
Dar vienos organizacijos —
Tarpparlamentinės sąjungos
nariais yra visi Seimo nariai.
Lietuvos delegacijai vadovaus
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis. Konkrečias dele
gacijas į Tarpparlamentinės
Sąjungos sesijas formuos Seimo
valdyba. Parlamento vadovybė
taip pat skirs valstybinės gru
pės sekretorių.

Paslėptas skolas siūloma
padengti iš valstybės biudžeto
Vilnius, gruodžio 18 d. (Elta)
— Seimo finansų-biudžeto komi
tetas siūlo formuojant kitų metų
biudžetą atsižvelgti į 450 mili
jonų litų šiemetinį biudžeto
deficitą bei paslėptas skolas.
Komiteto pirmininkė Elvyra
Kunevičienė (TS) priminė, kad
paslėptos skolos atsirado nuo
1994ra.Jas reikia pripažinti ir
padengti iš valstybės biudže
to, sakė ji.
Tada vyriausybė valstybės
vardu įpareigojo įmones vykdyti
tam tikras užduotis, nenumatant biudžetuose jų finansavi
mo. Tarp jų E. Kunevičienė nu
rodė vyriausybės įpareigojimus
„Lietuvos energijai" nustatyti

Grėsmė saugumui kyla
valstybės viduje

„Freedom House" aukštai
vertina Lietuvos demokratiją

Lietuva neieškos jūros teršėjų
Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS).
Lietuva neketina aiškintis, kas
užteršė jos pajūrį, nes mano, kad
tokios pastangos būtų bevaisės.
„Jeigu jau radiolokacinės
priemonės neužfiksavo, kas iš
pylė teršalus į jūrą — dabar
gaudyk vėją laukuose'", ketvir
tadienį sakė Lietuvos aplinkos
apsaugos ministerijos sekreto
rius Rapolas Liužinas. Anot jo.
pasaulinė praktika rodo, kad to
kie palyginti smulkūs, chuliga

A. Brazauskas
neapsisprendė dėl
kandidatavimo
rinkimuose
Vilnius, gruodžio 18 d. (Elta)
— Algirdas Brazauskas iki kitų
metų spalio mėnesio nepareikš
apie savo apsisprendimą dėl
dalyvavimo eiliniuose preziden
to rinkimuose. Tai jis sakė inter
viu „Respublikos" dienraščiui.
Eiliniai prezidento rinkimai
Lietuvoje turėtų įvykti kitu
metų pabaigoje. A. Brazausko
kadencija baigiasi 1998 m. va
sario 25 d. Valstybės Konstitu
cija nurodo, kad tas pats asmuo
gali būti prezidentu renkamas
ne daugiau kaip du kartus iš ei
lės.
Iki šiol viešai apie galimą da
lyvavimą prezidento rinkimuo
se yra pareiškęs Lietuvos radi
jo „Mažosios studijos" vadovas
Vaidotas Žukas. Lietuvos social
demokratų partija yra pareišku
si, kad jos kandidatas į preziden
tus yra socialdemokratų vado
vas Aloyzas Sakalas.
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Latviai prašo daugiau
duomenų apie pajūrio
užteršimą

Lima. Kairieji partizanai,
grasinantys nužudyti šimtus
žmonių Japonijos ambasado
riaus rezidencijoje, trečiadienį
paleido 10 įkaitų, tarp jų tris
ambasadorius, tačiau laiko
nelaisvėje dar 484 žmones.
Partizanai, antradienį šturmu
užėmę rezidenciją Peru sostinėje
Limoje, reikalauja, kad pats
šalies prezidentas Alberto Fujimori derėtųsi dėl įkaitų išlais
vinimo mainais į apie 500 sukilė
lių paleidimą iš kalėjimo. Padėti
išspręsti įkaitų krizę į Limą
išskrido Japonijos UR ministras
Yukihiko Ikeda.
Maskva. Rusijos žvalgybos
vadovas Viačeslav Trubnikov
ketvirtadienį apkaltino JAV
tyčia kurstant antirusiškas aist
ras, kai įtariamieji šnipinėjimu
Rusijos naudai yra pristatomi
spaudai. Tokiais veiksmais sie
kiama pirmiausia politinių
tikslų. Pasak Trubnikov, „nė
viena save gerbianti valstybė
negali gyvuoti be kontržval
gybos, tačiau dėl to nereikia
kelti triukšmo.
Kaukazas. Ketvirtadienio
naktį lėktuvas su šešių Čečėni
joje nužudytų Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus (TRK) darbuoto
jų palaikais išskrido į Ženevą.
Drauge išskrido Čečėnijoje dirbę
23 Raudonojo Kryžiaus darbuo
tojai ir žuvusiųjų artimieji. Kaip
pareiškė aerodrome surengtoje
atsiveikinime ceremonijoje
TRK darbuotojas Martin Tuček,
„ši tragedija nereiškia, kad
Raudonojo Kryžiaus misija
Šiaurės Kaukaze nutraukia sa
vo veiklą".
Maskva. Čečėnijos sukilėlių
vyriausybė kaltina Rusijos sau
gumo pajėgas dėl 6 Raudonojo
kryžiaus darbuotojų bei 6 rusų
civilių gyventojų nužudymo.
Manoma, kad be vyriausybės ži
nios Rusijos specialiosios ka
rinės pajėgos ir federalinės
saugumo tarnybos samdo čečėnus žudikus atlikti provokaci
nius išpuolius. Politikai mano,
jog karas Čečėnijoje dar nesi
baigė, jog mėginama pasiekti,
kad čečėnų tauta visiškai ne
tektų pasaulio ir Rusijos visuo
menės paramos ir pasitikėjimo.
V a š i n g t o n a s . Trečiadienį
paskelbtos kai kurių naujų JAV
Baltųjų rūmų darbuotojų pavar
dės. Prezidento Bill Clinton vy
resniuoju patarėju politikos ir
strategijos klausimais paskirtas
Rahm Emanuel, pakeisiantis
George Stephanopoulos. Clinton
patarėjo valstybės saugumo
klausimais pavaduotojais pa
skirti James Steinberg, buvęs
Valstybės departamento per
sonalo vadovas, bei gen. Donald
Kerrick. Personalo vadovo Erskine Bowles pavaduotojais pa
skirti John Podesta bei Sylvia
Mathews
Kalkuta. Motina Teresė
ketvirtadienį, praėjus 3 savai
tėms po širdies operacijos,
paleista iš ligoninės ir grįžo į
Labdaros misionierių ordiną.
Per pastaruosius 5 metus jai
buvo atlikta trečioji širdies
operacija.
KALENDORIUS
Gruodžio 30 d.: Domininkas,
Teofilius, Grožvydė, Gražvilė.
Gruodžio 21 d.: Šv. Petras
Kanizijus, kunigas, Bažnyčios
mokytojas (1521-1597), Tomas,
Ilgis, Girenė. Pirmoji žiemos
diena.
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1997 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
1997 m. Š. A. Lietuvių K a l n ų
(Alpinistinis)
slidinėjimo
pirmenybės 1997 m. vasario 15
ir 16 d. vyks Mont Sutton, Que.,
Kanadoje, maždaug 60 mylių į
pietų rytus nuo Montrealio. Tel
514-538-2339. Varžybos vyks
Montrealio lietuivų slidinėtojų
tradicinės iškylos-karnavalo
apimtyje. Pirmenybes tchniškai
vykdo ŠALFASS-gos Kanados
sporto a p y g a r d a , o globoja
Montrealio lietuviai slidinėtojai.
P r o g r a m a : S l a l o m a s ir
didysis slalomas šiose klasėse:
berniukams ir mergaitėms 9 m.
ir jaunesniems; 10-12 m. im
tinai; 13-16 m. imtinai; vyrams
ir moterims 17-34 m. imtinai;
vyrams senjorams 35-49 m. im
tinai; moterims senjorėms 35 m.
ir vyresnėms; vyrams vetera
nams I - 50-64 m. imtinai ir
vyrams veteranams II - 65 m. ir
vyresniems. Bus išvesti vyrų ir
moterų absoliutūs laimėtojai,
nepaisant amžiaus.
Varžybų pradžia abi dienas
— 11 vai. r. Registracija nuo
9:30 iki 10:30 vai. r. Dalyvauti
kviečiami visi lietuviai slidinėtojai.
Dalyvių registracija atlie
kama iki 1997 m. vasario 8 d.
imtinai, pas varžybų vadovą,

ŠALFASS slidinėjimo komiteto
pirmininką Rimą Kuliavą, 297
Kennedy Ave., Toronto, Ont.
M 6 P 3C4, Canada. Tel. 416 766-2996. Faksas: 416 - 7665537.
Renginiai. Penktadienio va
k a r e — susipažinimas — vyno/
sūrio pobūvis.
Šeštadienio vakare — vaka
rienė — „Mardi Grass" pobūvis.
Sekmadieni
— Vasario
16-osios šventė!.
Informacija bendrais reika
lais: (renginių rezervacija ir kt.)
Alenas ir Rasa Pavilanis, tel.
514^89-0410 ir Rytis ir Vilija
Bulota tel. 514-344-8256.
N a k v y n i ų rezervacija: Micheline ir Algis Beniušis, tel.
514-671-6374 a r b a 514-538
4090. Paskubėkite rezervacijas
atlikti ilgiau nedelsiant.
Smulkesnė informacija prane
š a m a ŠALFASS-gos klubams
bei kai kuriems slidinėtojams.
Suinteresuoti nepriklausomi slidinėtojai prašomi neatidėliojant
kreiptis į R. Kuliavą tik grynai
varžybiniais reikalais, o visais
kitais i kitus aukščiau nurody
t u s asmenis.
Š A L F A S S Centro v a l d y b a
ŠALFASS Slidinėjimo
komitetas

LENGVOSIOM ATLETIKOS
ŽAIDYNĖS KANADOJE
1996 m. Š. Amerikos baltiečių
ir lietuvių lengvosios atletikos
pirmenybės įvyko 1996 m. rug
sėjo 8 d., Burlington. Ont..
Kanadoje. V a r ž y b a s r e n g ė
ŠALFASS-gos Lengv. atletikos
komitetas, taikinant Toronto
,.Aušrai". Toronto ..Vyčiui",
Hamiltono ..Kovui"' ir Clevelando ..Žaibui'". Dėl audros.
numatytos dviejų dienų varžy
bos negalėjo būti vykdomos
pirma diena ir visa programa
teko atlikti antra diena, šiek
tiek sutrumpinant Dėl nepa
lankiu sąlygų nebuvo vykdomas
šuolis i aukštj. dei laiko stokos,
buvo atsisakyta ir estafečių.
Nepaisant įvairiu nepalankių
aplinkybių, varžybos buvo pra
vestos sklandžiai, prityrusiai
vadovaujant ŠALFASS-gos
Lengv. atletiko.- k-to pirmi
ninkui Algiui Malinauskui.
Ypač tenka paminėti varžybų
sekretore Irena Wilkinson. su
savo stabu ištempusia sunkiau
sia našta. Vyriausias teisėjas
buvo clevelandietis Algirdas
Bielskus.
Varžybose dalyvavo 132 var
žovai. iš jų 100 lietuvių, 3 lat
viai ir tik viena este, viso 104
baltiečiai. Likusieji 28 buvo
kviestiniai svečiai, daugumoje
iš Oakville „Atletiques Interna
tional'" klubo. Dalyvių buvo
užsiregistravę žymiai daugiau,
tačiau atšaukus varžybas pirmą
diena, daug kas antra dieną
nepasirodė.
P a g a l lytį. d a l y v a v o 77
vyraljauniai ir 55 moterys mer
gaites. \ o r s programa apėmė
vyrų, moterų ir visas prieauglio
bei veteranų klases, tačiau
praktiškai tai buvo prieauglio
pirmenybes, nes iš 132 dalyvių
tik 26 (14 vyrų ir 12 moterų)
buvo 18 metų ar vyresni.
Latvių ir estų skaičius varžy
bose kasmet mažėja. Nors ofi
cialiai varžybos skaitosi bal

tiečių pirmenybės, tačiau tikru
moje tai buvo lietuvių renginys.
J a u keli metai, kai nei latviai,
nei estai savo p i r m e n y b i ų
nevykdo.
Pagal klubus, lietuviai
pasiskirstė: Toronto „Aušra" —
13, Toronto „Vytis" - 27, Ha
miltono „Kovas" — 23, Clevelando „Žaibas" — 33 ir 4 nepri
klausomi. Gaila, kad dar vis
neatsiranda dalyvių iš kitų klu
bų.
Oras buvo vėsokas ir ryte šiek
tiek lynojo, tačiau sintetiniai bė
gimo takai sudarė priimtinas
sąlygas bėgimams. Šuoliams
sąlygos buvo blogesnės. Iš
skyrus keletą rungčių, pasek
mės buvo gana kuklios. Nepai
sant nepalankių sąlygų ir ne
sant daugeliui mūsų iškilesnių
lengvaatlečių, varžybose buvo
pagerinti 15 baltiečių ir 14 lie
tuvių pirmenybių rekordai, ku
ri uos čia patelkiame:

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams ^ metų
JAV
$95.00 $55.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55 00 $40 00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45 00
Užsakant i Lietuvą
(Ai- cargo)
$100.00 $55 00
Tik eštadiemo laida
$55 00
Užsakant i užsieni
oro paštu
$500 00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160 00 $85 00

Vytauto Didž. un-to krepšininkai po rungtynių Rommeoville, IL. Is k: I eil. — N. Pačėsa, M. Šeš
tokas, L. Račkelis, G. Kaubrys, II eil. - vadovė L. Kalvaitienė, M. Lukošius, A. Kairys, R. Gražulis,
A. Rinkevičius, M. Lukošius ir R. Scrokas
Nuotr. Ed. Šulaičio
V Y T A U T O DIDŽ. U N I V E R S I T E T O
_x
KREPSININIvAl JAV
Šįmet JAV-se lankėsi 4 vyrų varžovus iš užsienio draugišir 3 moterų krepšinio koman- kiems susitikimams. Be Lietudos. Dvi vyrų (Kauno .Atletą" vos atstovų čia viešėjo kitų bent
ir Vytauto Didž. u-to „Vytį") ir 30 valstybių krepšino komanmoterų „Laisvę" matėme Cika- dos.
goję.
Šių komerciniais pagrindais
Kitose JAV vietovėse lankėsi atvykusių tarpan neįėjo VytauVilniaus „Sakalai", Šilutės to Didž. u-to krepšininkai, kurie
„Šilutė" (tai vyrų penketukai iš lapkričio 6-16 d. viešėjo Indianos
Lietuvos profesionalų lygos) ir ir Illinois valstijose, sužaisMarijampolės „Gija", taip pat darni 8 rungtynes. Jie čia at
Lietuvos merginų rinktinė (mo vyko Purdue Calumet kolegijos
terų atstovės). Dar viena Lietu Indianoje kviesti, nes su šia
vos moterų komanda buvo kar mokslo įstaiga jau nuo anksčiau
t u su latvėmis.
bendrauja ir pernai šios kolegi
Š.m. lapkričio mėn. daugelis jos krepšininkai lankėsi Kaune.
mūsų galėjome matyti krepšinio Studentai iš Kauno ne vien žai
atstovus iš tėvynės, tik gaila, dė su vietinėmis komandomis,
kad bent pusė tų komandų buvo jie klausė ir fizinio auklėjimo
žemo lygio ir Lietuvai propagan klausimais paskaitų įvairiose
diniu atžvilgiu nepasitarnavo. mokslo įstaigose. Kauniečiai
Geriausiai pasirodė Vilniaus bendravo ir su lietuviais, o
„Sakalų" profesionalų koman viešėdami Čikagoje, lankė vieti
da, iš penkių žaistų rungtynių nes lietuvių įstaigas ir kai
laimėjusi trejas.
kuriuos asmenis.
Visos šios komandos į JAV at
Vytauto Didž. u-to krepšinio
vyko per specialias bendroves, delegacijai (svečiai čia buvo
kurios, prieš JAV studentų žinomi kaip atstovai iš Vytautas
pirmenybių pradžią, parūpina Magnus University of Lithua-

ma)

vadovavo „Vyčio" klubo
pirmininkė, Lietuvos moterų
sporto federacijos prezidentė
Liucija Kalvaitienė. J i čia daug
prisidėjo prie šios išvykos
pasisekimo ir dirbo visur, kur
tik reikėjo. Grupės sudėtyje
buvo ir VDU vicerektorius dr.
Vytautas Kaminskas ir Kauno
miesto vicemere Vincė Vaidevutė Margevičienė. Čikagoje
svečiams daug padėjo ir vietinis
lietuvių sporto ir visuomenės
darbuotojas Rimas Dirvoms,
kelias naktis p a t s globojęs
svečius ir suradęs nakvynes pas
kitus lietuvius.
VDU studentų komanda Či
kagos apyinkėse žaidė dvejas
rungtynes — Romeoville prieš
Lewis u-to „Flyers" ir Joliet
prieš St. F r a n c i s kolegijos
rinktinę. Rungtynės prieš Lewis
u-to stiproką rinktinę buvo gana
sunkios ir kauniečiai pralaimėjo
72-51. Kauniečių tarpe akty
viausi buvo Nerijus Pačėsa ir
Artūras Kairys pelnę po 13
taškų.
Kauniečių
komandoje
pasirodė tik 9 žaidėjai, įskaitant
vyr. trenerį Rimą Scroką ir jo
padėjėją Mindaugą Lukošių, ku
min„ tik baltiečių rekordas
Iškiliausių baltiečių, kartu ir rie turėjo padėti aikštelėje. Čia
mergaičių B „Intermediate" lietuvių vyrtfjaunių varžovų trūko ankstesnėse rungtynėse
(15-16 m.) klasėje.
buvo pripažintas Gintaras Batū susižeidusio Liutauro Račkelio.
Pasikalbėjime su delegacijos
— Julija Petrauskaitė („Auš ra („Aušra"), kuriam teko spe
vadove L. Kalvaitienė paaiš
r a " ) — 10,000 m bėgimas cialus MVP žymuo.
52:47.0 min., baltiečių ir lietu
Iškiliausios moterų/mergaičių kėjo, kad VDU krepšininkai
vių rekordas mergaičių C kla varžovės specialų MVP žymenį Kaune net neturi savo salės tre
sėje.
gavo 15-metė Kristina Kliorytė niruotėms ar rungtynėms. Pa
mačiusi vietinių universitetų
Christopher Kargel (latvis/ („Žaibas").
Pristatome paskirų klasių sales ir turimas sąlygas pabrė
- ietis (600 g) 19.77 m (97'-8">
žė, kad kauniečiai apie tai tik
baltiečių rekordas berniukų D laimėtojus:
Vyrų (19 - 34 m.) — Gintaras svajoti tegali. Tikisi, kad ateity
klasėje.
je gal bus geriau. Čia atvykę
Adelė Radžiūnaitė (Toronto Batūra („Aušra");
tik
pasimokyti iš amerikiečių.
„Vvtis"i — diskas - U k g ) 1690 Jaunių A „Jr. Men" (17 - 1 9
Ji
pažymėjo,
kad pernai Kaune
m (55'5"> baltiečių ir lietuvių re m.) — Algis Žilvytis (H.
viešėdami amerikiečiai dovano
„Kovas");
kordas mergaičių D klasėje.
Jaunių B „Intermediate" jo kelis komplektus uniformų ir
Lina Aukštuolytė („Žaibas")
(15
- 16 m.) — Matas Laniaus- šioje išvykoje kauniečiai tomis
— 60 m bėgimas 9.8 sek., 100 m
uniformomis puikavosi. VDU
bėgimas 17.1 sek. ir 200 m bė kas („Žaibas");
Berniukų C „Youth" (13 - 1 4
gimas 37.6 sek. — visi 3 baltie
Lietuvių pirmenybės buvo iš
čių ir lietuvių rekordai mer m.) — Erik Reichmanis (latvis). vestos iš baltiečių pasekmių,
gaičių F „Pew Wee" (8 m. ir lietuvių — Tadas Tamošiūnas jokių papildomu var/.ybu ne
(.iaibas").
jaunesniu) klasėje.
vykdant. Kai kuiio>f kla.-i-.-e
Berniukų D „Midget" (11 - kviestieji svečiai gerokai vy
Ryan Mayes („Žaibas") beisbolo metimas 37.85 m 12 m.) - Christopher Kargel ravo, laiim-danii nemažai rung
i124"-2"> — baltiečių ir lietuvių (latvis), lietuvių — Robert čių, tačiau iš tikrųjų baltiečių
rekordas berniukų F klasėje. R. Mayes („Žaibas").
pirmenybės buvo išvestos.

Mayes taipogi pasiekė nefonna
liūs berniukų klasės F rekordus
rutulio '6 lb.) stūmime 15'0"
1
Erik Reichmanis (latvis) — 4 (4.57 m ir ieties 1600 įį> metime
kg rutulys 13.13 m <43'1") bal 13.52 m(44'-4"">, dalyvaudamas
tiečių rekordas berniukų C vyresnėje klasėje, kadangi F
klasėje rutulio ir disko nėra pro
..Youth" (14-15 m. i klasėje.
T a d a s Tamošiūnas („Žai gramoje.
Amžiaus klasifikacija buvo
bas") - diskas (1 kg) 34.95 m
(114-8") tik lietuvių rekordas nustatoma pagal dalyvio amžių
19% m. gruodžio 31 d.
berniukų C klasėje.
Laura R u k š ė n a i t ė („Žai
Iškiliausių varžovų
bas") — 1500 m bėgimas 5:46.4
žymenys
min. baltiečių ir lietuvių rekor
dai mergaičių C klasėje, o 3000
Pagal nusistovėjusią tradiciją,
m bėgimas 12.53.1 min. t i k lie iškiliausiam varžovui kiekvie
tuvių rekordas moterų atviroje noje klasėje buvo skiriami spe
klasėje.
cialūs žymenys, atskirai baltieJ o n a s G u r e c k a s (H. „Ko čiams ir atskirai lietuviams. Šių
vas") - 3000 m 14:58.7 min. žymenų gavėjai atrenkami pa
baltiečių ir lietuvių pradinis re gal tarptautinę IAAF vertinimo
kordas (bėgta pirmą kartą), ber tabele Pateikiame žymenų
niukų C klasėje.
laimėtojus. Jei baltiečių
Michael A n d r u l i s („Žaibas") žymenio laimėtojas yra lietuvis,
- 3000 m 13:33.0 min - lietu tai jam automatiškai tenka ir
vių ir baltiečių rekordas ber lietuvių pirmenybių žymuo.
niukų D „Midget" (11-12 m.)
Reikia pastebėti, kad kvies
klasėje.
tųjų svečių pasekmės neimamos
— Kristina Kliorytė („Žai dėmesin atliekant žymenų pa
bas") - 400 m bėgimas 1:07.1 skirstymą.

Berniukų E „Bantam" (9 - 1 0
m.) — Andrius Stankus („Žai
bas").
Berniukų P „Pee-Wee" (8 m.
ir jaunesnių) — Ryan Mayes
(„Žaibas").
Moterų (15 - 34 m.) - Kris
tina Kliorytė („Žaibas").
Mergaičių C — Julija Pet
rauskaitė („Aušra").
M e r g a i č i ų D — Louise
Compton (estė), lietuvių —
Aleksa Pacevičiūtė („Vytis").
Mergaičių E — Viktorija
Radžiūnaitė („Vytis").
Mergaičių F — Lina Aukš
tuolytė („Žaibas").
Iškiliausiu vyrų veteranu
buvo išrinktas Romas Burdulis
(„Aušra"), 55 metų amžiaus, o
iškiliausios moters veteranės
pripažinimą gavo Danguolė Alderdice-Prunskutė (H. „Kovas")
56 m. amžiaus.
Tradicini specialų 10,000 m
bėgimą vyrams laimėjo Rodney
Alderdice (H. „Kovas") prabė
gės per 34:35.5 min., o moterims
— 13 mete Julija Petrauskaitė
(„Aušra") - 52:47.0 min.

3 men
$35.00
$40.00
$30 00
$35.00

Vyriausia redaktore Danutė Bindokiene
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:304:00: šeštadieniais nedirba.

• Redakcija už skelbimų turini
neatsako Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra Nesunaudotų
straipsniu nesaugo Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

krepšininkai nei aprangos, nei
kitų reikmenų Lietuvoje iš nie
kur negauna, viską reikia pa
tiems pasirūpinti.
Žaidžiant Joliete kauniečiai
jau prilygo vietinei komandai ir
rungtynių pabaigoje keliais
taškais net pirmavo, tik pasku
tinėje minutėje amerikiečiai
persvėrė 49-48.

neskaitant svečių pasekmių, o
svečiai savo pažymėjimus gavo
papildomai. Vienok, šis reikalas
sukėlė kontroversijų ir, atrodo,
ateityje pašaliečiai bus arba vi
sai nekviečiami, arba jų skai
čius bus sumažintas. Problemą
padidino faktas, kad, per neap
sižiūrėjimą, pritrūko paruoštų
kaspinėlių ir kai kuriems varžo
vams jie buvo išsiuntinėti po
varžybų. Svečių kvietimas,
tikslu sukelti daugiau kompeticijos, jau yra vykdomas kasmet
nuo 1980 metų.
Nepaisant nepalankaus oro,
varžybos praėjo gera ir drau
giška nuotaika. Entuziastingai
atrodė jaunesnis prieauglis.
Daug darnumo įnešė veteranai,
tačiau ryškiai jautėsi stoka
reguliaraus amžiaus (19 - 34 m.)
dalyvių. Vyriausias vyrų varžo
vas buvo Algirdas Grajauskas
(H. „Kovas"), 72 metų, o iš mo
terų — Ona Vasienė („Žaibas")
68 metų. 1997 metų pirmenybės
numatomos 1997 m. rugsėjo 6 7 d„ Cleveland, Ohio.
amb.

Pokalbiuose su kitais delega
cijos nariais — dr. V. Kaminsku
ir V. V. Margevičienė, jie reiškė
džiaugsmą turėję progą ap
silankyti JAV-se, susipažinti su
mokslo įstaigoms ir pabendrauti
su vietiniais lietuviais. Jie
tikėjo, kad ši kelionė į Dėdės
Šamo žeme nebus paskutinė.
Ed. Šulaitis

A. KARNIŠOVAS - GERIAUSIAS
EUROPOS KREPŠININKAS
Lietuvos tautines vyrų krep
šinio rinktinės ir Ispanijos FC
„Barcelona" klubo žaidėjas
Artūras Karnišovas oficialiai
pripažintas geriausiu metų Eu
ropos krepšininku, trenerių ir
žurnalistų apklausoje surinkęs
332 taškus.
Geriausiu 1996 metų krepši
nio treneriu išrinktas Atėnų
„Panathinaikos" treneris Bozhidar Malkovich (Božidaras
Malkovičius) — 131 taškas.
A l y t a u s ,,Alita-Savy" ir
Lietuvos rinktinės treneris
Vladas Garastas užėmė 12-tą
vietą, gavęs 7 taškus.
Geriausius Europos žaidėjus
ir trenerius Londone leidžiamo
žurnalo „FIBA Basketball Monthly" organizuotoje apklausoje
rinko sporto žurnalistai ir Eurolygos klubų treneriai.
A. Karnišovą į pirmąjį dešim
tuką įrašė 20 žurnalistų iš 21 ir
20 trenerių iš 23.
Septintuoju geriausių krepši
ninkų dešimtuke yra taip pat
lietuvių kilmės amerikietis Joe
Arlauckas, žaidžiantis Madrido
„Real". Trys iš geriausiųjų
dešimtuko rungtyniauja NBA
lygoje, du — Ispanijos Madrido
„Real" klube:
1. Artūras Karnišovas, „Bar
celona" 332 tšk.
2. Aleksandr Džordževič,
„Trail Blazers" - 313 tšk.
3. Stojan Vrankovič, „Timberwolves" - 272 tšk.
4. Dejan Bodiroga, Madrido
„Real" - 223 tšk.
5. Petar Naumoski, „Efes Pil•UOCNI C. OCCKER, DOS, P.C.
4*47 W. 103 » . . Os* Umtt, L
Pirma* apyt su Norttiwastarn un-to
diplomu, tuviams sutvarkys dantis ui
prieinamą kainą Paciantat priimami
absoliučiai punktualiai
(kalba* angliškai) M - 70t s t l -

DR. JOVITA

mRtUS

Dantų G y d y t a *
Kab Ct\tc«Į0i» uždarytas
95a5 S 79th Ava . Hickofy Hills IL

Tajl. (7M) m - S I t l
Valandos pagal susitarimą
Kaa>. tai. (111) 471*

VIDAS 4. NUMCKAS, M.D
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UOOS
7 7 n S. Ka*t*a A««.,

sen" - 220 tšk.
6. Antoine Rigaudeau, „Pau
Orthez" - 198 tšk.
7. Joe Arlauckas, Madrido
„Real" - 181 tšk.
8. Dominiųue Wilkms,; S&n
Antonio „Spurs" — 142 tšk.
9. Nikos Ekonomou, „Panaithinaikos" - 130 tšk.
10. Arijan Komazec, Bolonijos
„Kinder" - 126 tšk.
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas gruodžio 19 d. įteikė
Lietuvos krepšinio rinktinės
krašto puolėjui Artūrui Karni
šovui Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino II-ojo laips
nio ordiną.
Apdovanojimas skirtas už
nuopelnus Lietuvos sportui bei
parodyta valią ir ryžtą, siekiant
pergalės Atlantos olimpinėse
žaidynėse. Prezidento dekretas
pasirašytas rugpjūčio 12-ąją, kai
buvo įvertinti ir kiti „bronzi
nės" olimpinės Lietuvos rinkti
nės krepšininkai ir treneriai.
DR. A. B. OLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKKJ LIGOS
M M W. M S t T*. (7M) 4224101
Valandos pagal susitarimą
Pirma 3v pp 7vv antr 1230 3v pp
treid uždaryta Ketvd i • 3 v p p
penMd ir iettd 9 v r • 12 y p p

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
1 mylia j vakarus nuo Hartam Ava.
T 1 . (7W) — < « •
Valandos pagal susnanmą

uT
•112 f. Kstfats Av«.
CMcafa, H. M t t t

Tai. jn-4ja-77a»
RIMGAUDAS NEMKKAS, M.O.
t . MtASAD TUMMALA, M.D.
Sirdias ir Krautagystiu, Ligos
Valandos pagal susitarimą
tOĮJUROAJ VIŽMAS, HJ>., S.C
Spaciatyt* - Vidaus ligų gydytojas
KvbctDt lt#YuVfwt*V

6H7 5. Archar Ava. (pria Ausfln)
Valandos pagal susitarimą
Ta*. (31J) MSV77M
M O R t RUOAITtS, O.O.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogdan Ava . Smte 310
Napervilla. IL 60563
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3S25 Highland Ava . Towar 1. Suite X
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NAUJOSIOS VALDŽIOS
SĖKMĖS UŽTIKRINIMAS

SPAUDOS NUOPELNAI
RINKIMUOSE IR PO JŲ

Danutė

Bindokienė

lamentą. Savivaldybėse vyravo
buvusioji sovietmečio no
menklatūra. Dėl to būta daug
trinties tarp Seimo, Vyriau
BRONIUS JUODELIS
Jau kuris laikas Čečėnija teiks Kremliui naujos amuni
sybės ir savivaldybių. Tas sun
E D M U N D A S SIMANAITIS
tė
bei
priėmė
laisvos
spaudos
buvo
pranykusi iš žinių laidų cijos. kuria bus puolama Čečeni
Laisvojo
pasaulio
demokrati
Dešinieji šią kliūtį nušlavė kusis periodas jau praeityje.
Nueinanti nuo scenos valdžia
šviesą, jos reikšmę jų pačių ir dėmesio centro, bet gruodžio 18 ja.
niuose
kraštuose
niekas
neturi
Tačiau,
vis
dažniau
pasigirsta
nuo kelio net nestabtelėję.
paliko visą ruožą dirbtinių kliu
visos tautos šviesesnei ateičiai. d. vėl atsirado, tik šį kartą iš la
Prieš dvejus metus — 1994 m.
Paliktas vienas karjeros sekre pralaimėjusios rinkimus į tiek galios, kiek laisva spauda
čių ateinančiajai. Štai, minist
Laisva Lietuvos spauda atgavo bai neigiamo taško; esą čečėnų gruodžio 11d. — rusų daliniai
bei
kitos
komunikacijos
—
infor
Seimą
politinės
jėgos
balsų,
rai priskirti „A" lygio val torius raštinės ir administra
savo vertę ir valstybinėje „teroristai" užpuolė Raudonojo su didžiausiu pasitikėjimu buvo
vimo reikalams, kuris priski siekti revanšo savivaldybių macijos priemonės. Milžiniška
dininkų kategorijai, o jų pava
plotmėje.
Iškeldama valdančios Kryžiaus ligoninę, įrengtą ne pasiųsti į Čečėniją, kad sugniuž
spaudos jėga naudojama ir
riamas .,B" valdininkų lygiui. rinkimuose.
duotojai (ministerijos sekre
LDDP
grupės
sauvaliavimą, toli sostinės Grozno, ir nužudė dytų anuometinio prezidento
totalitarinėse
valstybėse.
Čia
ji
Nereikia nė truputėlio abejo
toriai) — „B" lygiu. Vadinasi, Kiti pavaduotojai ateis kartu su
korupcijos,
kyšininkavimo
ir šešis darbuotojus. Tai įvyko Džokchar Dudajevo mestą
įspausta
į
siaurus
diktatūros
bei
naujajam ministrui jau iš anks naujuoju ministerijos vadovu. ti, kad šių rinkimų sėkmė, di
piliečių
išnaudojimo
toleravimą,
kaip tik tuo kritišku metu, kai iššūkį Maskvai: „Čečėnai nori
cenzūros
rėmus,
mulkinimo
me
džiąja dalimi, priklausys nuo
to •numatyta ir suformuota ko Su juo ir išeis.
valstybės
bei
piliečių
turto
rusų daliniai, skaudžiai pralai būti laisvi ir nepriklausomi!
todais
padeda
išsilaikyti
val
manda. Ministerijos sekretoria i
Šitaip atkurtas vienas pagrin naujojo Seimo, naujosios
grobstymą,
santaupų
bankuose
mėję kone porą metų trukusį Rusijai išdidžiai skelbė, kad
džioje
tironams,
žmonių
išnau
nepasitraukia kartu su mi dinių demokratijos principų — Vyriausybės ir dabartinių savi
išvogimą,
Lietuvos
spauda
karą su laisvės siekiančia Čečė čečėnai bus „sutvarkyti" per
dotojams.
nistru, įstatymo sumanytojai vykdomosios valdžios viršūnė valdybių santykių darnos ir
atliko
labai
didelę
rolę.
Ji
buvo
nija, pagaliau pradėjo galutinį kelias dienas arba, blogiausiu
Tokį
tironišką
spaudos
laiko
pokyčių socialinėje politikoje.
tikėjosi, keičiantis ministrams, formuojama kaip komanda.
svarbi ir Respublikos Seimo pasitraukimą iš jos teritorijos. atveju, per porą savaičių. Tur
tarpį
Lietuvai
teko
išgyventi
Konservatorių
paskelbta
i š s a u g o t i kairiąją krypM
Kiekvienai valdžiai reikia
rinkimuose.
Numatyta, kad iki sausio 25 būt tada ir patys čečėnai nebuvo
Vyriausybėje arba mažų ma laiko „italams ir kėdėms per- „Naujojo Lietuvos kelio" pro per 50 metų sovietinės okupa
Apie šias blogybes bei jų dienos visi rusų daliniai bus per tvirtai įsitikinę, kad kovą
žiausiai — kyštelti lazdą i nau stumdyti". reikia dar ir susėsti grama imponuoja. Ji visapu cijos, kurios geležinė uždanga
grįžę atgal į Rusiją. Pagal pra laimės, nors jiems netrūko
jos valdžios ratus.
ir apsiprasti. Du-trys mėnesiai siška, aprėpianti visas gyve neįsileido laisvo žodžio iš Vaka pašalinimo reikalingumą spau
doje skaitydami, Lietuvos ėjusią vasarą pasirašytą taikos ryžto, pasiaukojimo ir narsumo.
Žinoma, principingas ir orumo praeis, kol naujoji valdžia įsibė nimo sritis ir numatanti būdus, rų. Suskilus sovietinei imperi
Kelios savaitės nusitęsė į porą
gyventojai ir užsienio lietuviai sutartį su Maskva, čečėnai sau
nepraradęs ministerijos sekre gės. Todėl iš pat pradžių, lyg ir kaip taisyti padėtį šalyje. jai ir Lietuvai atgavus nepri
metų
ir visas pasaulis turėjo
sio
27
d.
eis
balsuoti
ir
iš
dalies
daug
lengviau
pasitikėjimą
toli
klausomybę,
per
paskutinius
torius pasitrauktų kartu su savo nereikėtų jos labai varginti Tačiau, atkreiptinas dėmesys į
progos
matyti, kokia juokingai
nuspręs
tolimesnį
savo
tėvynės
mesniam
valstybės
vadovavi
ketverius
metus
Lietuvą
val
šefu. Bet ko imtųsi pasilikusieji reikalavimais. Tegul suinvento- vieną esminį bet kurios ūkinės
likimą, kuris vis dėlto būsiąs silpna ir neveiksminga yra
mui
atidavė
konservatoriams,
dančioji
LDDP
nebepajėgė
ar
socialinės
programos
sėkmės
— apsimetinėtų dirbą, blokuotų rizuoja tai, ką perėmė. Tačiau,
surištas su Rusija, nes Čečėnija „galingosios Rusijos" armija. To
atrodo, tokios malonios pradžios garantą ir tos sėkmės indika panaudoti jų pačių sovietiniais negu būtų buvę jų skelbtos
sprendimų vykdymą?
turėsianti
pasilikti Nepriklau akivaizdoje, šiandien dar labiau
laikais naudotų cenzūros ir detalizuotos programos ar
torių.
O apskritai, ar galėtų minist tikėtis negalime.
somų
sandraugos
valstybių stebina Amerikos ir kitų vaka
Pilietine prasme — amoralu, kontrolės varžtų. Nebepajėgė pompastiški pažadai.
Žiema ir savivaldybių rinki
ras normaliai dirbti, būdamas
riečių (ypač NATO narių) įsi
tarpe.
Sunku čia išvardinti Lietuvos
statyti ir naujas geležines
vienas kaip pirštas, neduokdie, mų kampanija diktuoja visai teisine — nusikaltėliška laikyti
tikinimas,
kad nuo Maskvos
uždangas, nebeturint „archi spaudos nuopelnus, tik dalį jos
Tragedija, įvykusi Grozne
sovietmečio nomenklatūros bas kitą tempą. Nuo savivaldybių skurde didelę tautos dalį, kaip
geravališkumo
priklauso jų
skaitant užsienyje. Tikiuosi, jog gruodžio 17 dieną, sukrėtė
tektų" iš Maskvos.
tione ir neturėdamas su kuo veiklos efektyvumo priklauso dabar įprasta vadinti — socialiai
veikla,
ateitis
ir
Europos
taika.
daug
nesuklysiu,
teigdamas,
Vakarų pasaulį. Iš visų pusių
Lietuvoje per šešerius metus
pasitarti? Juk ministerijose įstatymų ir Vyriausybės nuta remtinus piliečius: pensininkus,
Pagal
seną
paprotį,
kiekvienas
kad
tokiam
stipriam
Konserva
pasipylė protestai, pasipik
invalidus, bedarbius. Ne naujų išaugo stipri, laisva spauda. Net
biurokratinės klampynės, aplai rimu vykdymo sėkmė.
torių laimėjimui Seimo rinki tinimo pareiškimai. Kadangi Kremliaus „niet" priverčia
Šiandien jau aiškiai matyti, turtuolių pasipuikavimas, neži ir buvę privilegijuotos komunis
dumo ir nevalstybinio požiūrio
muose daugiausia nuopelnų pri Raudonojo Kryžiaus darbas keisti politiką ir nuolaidžiauti
apraiškų dar apstu Juodoje kad 1990 metų rinkimai į savi nia kokiu būdu įgytu turtu ir tinės spaudos leidėjai, jos
klauso „Valstiečių laikraščiui"; įvairiuose kraštuose, kuriuose net labai rimtais klausimais
„prichvatizavimo" metais tų valdybes, kažin, ar galėjo būti prabanga, ne kapitalo ryklių bendradarbiai ir sovietines
dienraščiams „Lietuvos aidui" siaučia teroristai ar karai, yra
Nors Čečėnija pasiskelbė ne
apraiškų anaiptol nemažėjo ir kitokie. Tada visuomenės pelnai ir finansinių operacijų studijas baigę žurnalistai pamair
„Draugui"
bei
daug
kitos
priklausoma,
bet jos nepriklau
visuomet
susietas
su
pavojumi
dėmesys buvo sutelktas į Par- (aferų taip pat) apimtis ir dažnis
mažėti negalėjo iš principo
formuoja valstybės ekonominės gauti nors minimalią, tačiau Lietuvoje ir užsienyje leidžia personalui, įvykis Čečėnijoje somybės iki šiol nepripažino
nėra didelė staigmena, bet per jokia kita valstybė. Vargiai ir po
gerovės įvaizdį. Neretas iš tų nežeminančią žmogaus orumo, mos periodikos.
Nei viena Lietuvos politinė 133 metų šios humanitarinės or sausio 27 d. balsavimų jai bus
turtuolių mėgsta garsiai pa paramą iš valstybės iždo. Tiesą
kalbėti — esą jis sąžiningai pasakius, pensininkai, kurie partija neturi neklaidingumo ganizacijos gyvavimo laikotarpį suteikta teisė atsikratyti
mokąs mokesčius valstybei ir visą laiką dirbo ir mokėjo mo aureolės. Lietuvos valstybės niekuomet nėra vienu metu Maskvos prijuostės raiščių.
tuo jo santykiai su valdžia bei kesčius, nelaikytini socialiai vairą perėmusiai konservatorių žuvusi tokia didelė žmonių Tačiau tuo tarpu bent vienas
taikos sutarties punktas yra
įsipareigojimai visuomenei pasi remtina gyventojų kategorija. ir krikščionių demokratų koali grupė.
cijai
nebus
lengva
vairuoti
baigia. Girtis sąžiningu mokes Jie dorai užsidirbo sau senatvės
Kaip ir aršiųjų kovų Čečėni vykdomas — Rusijos kariniai
čių mokėjimu apskritai nederė duoną ir pastogę. Jų uždirbtas Lietuvos laivą po paliktus joje metu, terorizmui apkaltinti daliniai keliauja namo. Ne kaip
tų — tai pilietinė pareiga.
turtas — tai buvusios valsty drumzlinus vandenis, pro ma „sukilėliai", kurie šiuo metodu nugalėtojai, bet kaip nugalėtie
binės
įmones, fabrikai, statiniai. tomas ir povandenines uolas. norėję atkreipti dėmesį į tikrąjį ji. Juos palydi čečėnų kariai,
O naujieji turčiai, be to, turėtų
Jeigu
šis turtas „prichvatiza- Nelengva bus išvengti ir proko čečėnų pasipriešinimo Maskvai kad laiduotų saugią kelionę per
būti itin dėkingi visuomenei,
leidusiai jiems praturtėti, nie- cįjos" keliu tapo privatus, tai jie munistinės opozicijos padėtų tikslą: ne įjungimą į Nepriklau savo teritoriją. Be abejo, tai
kam(!) nesidomint, kokiu būdu čia niekuo dėti, e kaltas — pir povandeninių minų. Nelengva somų valstybių sandraugą, bet būtina, nes čečėnai nepamiršo,
masis Parlamentas, nesugebėjęs bus atstatyti viltį ir pasitikė visišką nepriklausomybę be kieno bombos, tankai ir raketos
tai įvyko.
Lietuvoje — dar tik nedrąsios pažaboti svetur suplanuotos jimą laivo keleiviams grąžinti jokių saitų su Kremliumi. atėmė gyvybę dešimtims tūks
smulkaus ir vidutinio verslo „prichvatizacijos", nuskurdi jiems darbo, ištvermės, pasiryži Žinoma, tokia prielaida yra tančių jų tautiečių. O ką
užuomazgos. O būtent šių vers nusios daugumą gyventojų. Jei mo nuotaiką, taip daug kartų galima, bet niekas dar neįrodė, bekalbėti apie sugriautus mies
lininkų visuma, o ne pramonės visuomenė pastebės, kad ir ne tuščiais LDDP pažadais su kad žudynes įvykdė čečėnai. tus, nusiaubtą kraštą, išgrobs
ir verslo ryklių saujelė, turi su didelį, tačiau juntamą ir di griautą per paskutinius ketve Galbūt tai Maskvos surežisuo tytą turtą ir kankintus gyvento
ta provokacija, kad pasaulio jus...
formuoti valstybės pilietinį stu dėjantį rūpestį socialiai rem rius metus.
Laisvoji demokratinė Lietu dėmesys būtų nukreiptas kita
Vargiai Maskva galės pamirš
burą ir suteikti galimybę dau tinais piliečiais, tai Vyriausybės
gumai šalies gyventojų patiems politika bus remiama. Pagerės vos bei užsienio lietuvių spau linkme ir simpatijos Čečėnijai ti patirtą pažeminimą, kurį
užsidirbti duoną, biurokratine ir šalies įvaizdis, nes joje da čia bus labai svarbi ir labai išnyktų. Iš dalies tas tikslas jau jaučia ir vyriausybė, ir jos opo
valdininkų kalba šnekant — su smarkiai sumažės piliečių, pri reikalinga tėvynėje, kaip ano pasiektas, nes griežtas pas zicija, ir eiliniai rusai. Jaučia tą
kurti pakankamai daug darbo verstų elgetiškai prašyti tai, kas meto dr. Vinco Kudirkos „Var merkimas teroristams pareikš pralaimėjimo kartėlį ir karei
pas" su šauksmu: „Kelkite, tas ir iš nužudytųjų Raudonojo viai, nors jie džiaugiasi,
vietų, taigi — čiupti nedarbą už jų seniai uždirbta.
Kryžiaus darbuotojų tėvynių, ir pagaliau galėdami grįžti namo.
skvernų ir timptelėti žemyn.
Stambaus kapitalo (verslinin kelkite, kelkite"!
kitų Vakarų pasaulio kraštų. Į Būtų nelabai logiška, kad
Per
ateinančius
metus
demok
LDDP valdymo metais šiuo vie kų, pramonininkų, bankininkų)
nu iš svarbiausių ekonomikos ir ir smulkaus bei vidutinio vers ratinė (bet ne pornografinė — pasmerkimų chorą paskubėjo čečėnai, išsikovoję pergalę prieš
socialinių reikalų nebuvo lo atstovų interesų balansas vi geltonoji) Lietuvos spauda turės įsijungti ir Rusijos ministras nepalyginamai stipresnį priešą,
rūpinamasi. Nebuvo ir valsty sada turėtų būti orientuojamas atlikti svarbų uždavinį — ne tik pirmininkas Viktor Černomyr- „kirstų šaką, ant kurios patys
binės politikos.
į labiausiai socialiai pažei vienyti gyvenimo audrų suprie din. Raudonojo Kryžiaus ligo sėdi", atlikdami tokį smerktiną
Pats ryškiausias, pilietinę vi džiamų piliečiu pakankamą, šintą lietuvių tautą, bet ją kelti ninės užpuolimą pavadinęs teroristinį veiksmą prieš
į vieningą pozityvų darbą su dr. „žiauriu nusikaltimu". Jis taip žmones bei organizaciją, kuri
suomenę pradėjusios brandinti, minimalų aprūpinimą.
Vinco
Kudirkos žodžiais: „Kol pat pareiškė užuojautą nužu pirmoji ištiesė humanitarinės
Tai būtinoji socialinės santar
demokratijos skiriamasis bruo
jaunas,
o broli, sėk pasėlio grū dytųjų artimiesiems ir kilmės pagalbos ranką sugriautai jų
žas - dėmesys socialiai rem vės, kartu ir verslo plėtros sąly
kraštams. įvykis, be abejo, su valstybei.
dą
ir
dirvos
neapleisk".
tiniems gyventojams. Jie turi ga
Kauno rotuše, papuošta Kalėdoms
išsisklaidė po savo gimtąsias vietoves, o kiti pasitraukė
verta ši rizikinga kelionė.
išduoto Kauno Gebietskomisaro, neužteko. Policininkas
į Vakarus. Beje, prie Sėdos prisijungė ir Plateliuose susi
Lietuvių sąjungos centre tepatyrė apie sunkumus,
paklausė, kokie reikalai verčia važiuoti į Berlyną. Pa
organizavęs kovos vienetas „Vanagai". Jų šūkis buvo:
vykdant organizacinus darbus, tačiau svarbiausia —
rodžius Lietuvių sąjungos pažymėjimą ir šiek tiek pa
„Nesitraukti iš Lietuvos ir kovoti!" Tie vyrai jau buvo
BALYS RAUGAS
Lietuvių sąjunga yra legalizuota, todėl šiuo metu reikia
aiškinus, policininkai nuėjo prie kito keleivio.
pasižymėję
veikloje prieš vokiečius: nepalaikė jokių san
86
stengtis visuose lietuvių telkiniuose surasti energingus
Ramiai pavažiavus porą kilometrų, oro pavojus...
tykių
su
jų
administracija, ragino nevykdyti vokiečių
ir pasišventusius įgaliotinius, pasiryžusius įgyvendinti
Visi keleiviai iš traukinio į pakelės krūmus. Ne per
— Teks padirbėti porą savaičių, o tada pabandysiu
potvarkių
ir
neduoti rekvizicijų. Ačiū Dievui, likau
užsibrėžtą organizacinį tikslą — sukviesti tautiečius į
toliausiai pradėjo sproginėti bombos. Po pusvalandžio
vykdyti Lietuvių sąjungos įpareigojimą. Svarbiausia, kai
gyvas,
bet
žinau,
kad tėvynės nepalikau jos negynęs, —
pirmąjį susirinkimą ir išsirinkti valdybą. įsidėmėtina,
ir vėl oro pavojus... „Štai kaip greit keičiasi nuotaika,
jis sutiko su mano 2-3 dienų darbo sąlyga, nėra pavo
užbaigė
pasakojimą
agronomas Butkys, atsargos leite
kad
karui
pasibaigus,
teks
rūpintis
į
tėvynę
grįžimu
ir
— galvojo Raugas, — o kelionė tik prasideda". Ir vėl...
jaus netekti šios pastogės. Iki gyvo kaulo įgriso kasdie
nantas.
kitais
reikalais,
todėl
iš
anksto
susiorganizavus,
visi
Ir
vėl...
O,
pradėjus
temti,
esant
gal
porai
dešimčių
ninis dvylikos valandų darbas. Gal pavyks Tettnange
— Kokie dabar planai? — paklausė Raugas.
klausimai, bus lengviau išsprendžiami.
kilometrų nuo Berlyno, vėl oro pavojus, bet šį syki jau
kokiam fabrikėlyje gauti trim dienom ką nors
— Dar nežinau. Galvoju nuvažiuoti į Drezdeną. Ten
su aiškiai matomomis degančio Berlyno priemiesčio
Aplamai, Lietuvių sąjungos įstaigoje judėjimas, kaip
pakrapštyti...
renkasi iš Rytų pasitraukę karininkai. Gal gausiu kokią
sakoma, labai gyvas, todėl kiek ilgėliau pabuvus, tenka
Darbo įstaigoje — „Arbeitsamt" — senyvas tarnau liepsnomis. Bendrakeleivių nuotaika niūri.
paramą. Esu išvargęs ir apdriskęs. O vėliau tikriausiai
susitikti ne vieną seniai bematytą.
Pagaliau traukiny* palengva įriedėjo į Berlyno stoti
tojas, su dėmesiu išklausęs Raugo aiškinimo ir
pasitrauksiu į Vokietijos pietus. Ir Lietuvių sąjunga
Netikėtai pasirodė gan išvargęs Dusetų agronomas
Prasidėjęs rūpestis dėl nakvynės išsisprendė nepapras
neatmestinai įvertinęs Lietuvių sąjungoje įgaliojimą,
neliks Berlyne. Jos šalpos skyrius jau persikėlė į VVuertzButkys. Maloniai pasisveikinus, į klausimą „kada iš
tai lengvai: trys pokeliai cigarečių ir penki paraudę
pervertęs kažkokią knygą, porą kartų su kažkuo telefo
burgą.
Ir VLIKas ruošiasi tolyn į pietus, greičiausiai į
Dusetų" jis papasakojo, kad iš Dusetų bei tų apylinkių
obuoliai atvėrė viešbučio kambario duris.
nu pasikalbėjęs, paaiškino:
tą
patį
VVuerzburgą.
labai mažai pasitraukusių, nes toje apylinkėje raudonie
Naktis praėjo be oro pavojaus, o rytą, nuskubėjus
— Jūs galite pradėti tridienį darbą naktinėje pa
—
Jei
pagalvotumėte apie gražųjį sodų kraštą prie
į Lietuvių sąjungos įstaigą, Raugas nustebo radęs ji netikėtai staigiai pasirodė. Jis pats, įsijungęs į
mainoje Sachso ortopedinėje įmonėje. Jeigu tai jums pri
Bodensee,
prašau paimti mano adresą.
Rokiškio
lietuvių
ginkluotą
būrį,
atsidūrė
prie
Telšių,
svainio trumpą laišką, rašytą iš Rytprūsių, kur jį, besi
imtina, kai susitarsite su darboviete dėl darbo pradžios,
Raugo
kelionė
atgal buvo laiminga: tik vieną kartą,
kur
susitelkę
ir
daugiau
tokių
vyrų.
Čia
du
kapitonai
traukiantį į Vokietiją, vokiečiai sulaikė prie apkasų
paskambinkite iiuo numeriu į miesto valdybą, kuri
vos
išvažiavus
iš
Berlyno,
suaimanavo sirena, bet trauki
—
Jatulis
ir
Čėsna
—
tuos
būrius
sujungė
į
vieną
dalinį
kasimo.
Rašo,
kad
traukiasi
vienas,
nes
Adutė,
nuvykusi
parūpins jums kambarį.
nys,
kažkodėl
nekreipdamas
dėmesio, net paspartino
—
pulką.
Susirinkus
dar
vienam
gausesniam
telkiniui,
į
tėviškę
ir
ten
pagimdžiusi
dukrele,
nepajėgia
keliauti.
Grįžęs namo, Raugas kalbėjo:
greitį.
pasidarė
antras
pulkas.
Netikėtai
atsiradus
vyresniems
Brolį
Norbelį,
kovojusį
prie
limenk)
ežero,
kalbinęs
kartu
— Nustebino mane vokiečiai savo maloniu ir rūpes
Atėjo ir praėjo Kalėdos su kukliu Kūčių stalu, tačiau
karininkams — majoras Urbonas tapo pirmojo pulko va
keliauti, tačiau jo sužadėtinė nenorėjusi skirtis su savo
tingu patarnavimu, tarytum būčiau koks giminaitis
du, o pulkininkas leitenantas Kareiva — antrojo. Karei su eglute, kad ji mažajam Valentėliui Kalėdas išskirtų
motina, taigi ir jis pasilikęs. Svainis, pirmosios bolše
kiekvieno, su kuriuo tik teko kalbėtis. Tai ne anie
iš kitų švenčių. Žiema čia lengvutė: jei kartais pasninga,
vai staiga mirus, jį pakeitė pulkininkas leitenantas Nau
vikinės okupacijos metais vienas iš pirmų patekęs
okupacijos pareigūnai Lietuvoje. Rytoj vakare pradėsiu
tai, saulei pasirodžius, sniegas pradeda sruventi upe
jokas. Abu pulkai buvo sujungti į „Tėvynės gynimo"
kalėjiman ir jau buvo gyvuliniame vagone kelionei į
ir poryt papasakosiu pirmuosius įspūdžius.
liūkščiais. Iš Pabaltijo atvykusiems, šitokia žiema U i
rinktinę, kuriai vadovauti paskirtas vokietis
Rusijos gilumą, bet karui prasidėjus, Vilniaus stotyje
Greit ir sklandžiai reikalams susitvarkius, Raugas
tikras
pavasaris. Vietiniai gyventojai pasakoja, kad
pulkininkas
Maeder.
vagoną,
kuriame
ir
jis
buvo
vokiečių
lėktuvams
numetus
pakilo kelionei i Rerlv^i
Koks neao«skomas skir
Velykose
pasirodo ir žiedai.
keletą
bombų
ant
stoties
sandėlių,
geležinkeliečiai
atka
Bolševikams puolat, vokiečiai atsitraukdami „Tėvy
tumas kelionės iš Kauno iki Ro^<"-='— — de.Hf- i pus
bino,
ir
Skabeika
kalimo
aprangoje
sugrįžo
pas
savo
nės gynimo" rinktinę paliko priedangai prie Sėdos, kur
į traukinį. Patogiai sau sėdi, vartydamas uukra:-t| . Bet,
'Bus daugiau)
Adutę, Raugo sesutę.
dėl šaudmenų stokos priešo neatlaikė ir su nemažais
tik pajudėjus traukiniui, du policininkai pradėjo tikrinti
nuostoliais pasitraukė. Dalis vyrų, daugiausia žemaičiai,
dokumentus. Lietuviškai vokiškai rašyto pažymėjimo,
Raugas pagalvojo, kad jau vien dėl iio laiško buvo

TĖVYNĖS LABUI

O gal

provokacija?

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gruodžio men 20 d.

LIETUVIŲ

CLASSIFIED GUIDE

TELKINIAI
MISCELLANEOUS

C L E V E L A N D , 0H
HUMORAS IR DAINA
VAKARONĖJE
A r t i poros šimtinių klevelandiečių lapkričio 24 d. po
piete, susirinkę į Lietuvių namu
didžiąją salę, liko dėkingi LB
Clevelando apylinkės valdybai
už nuotaikingą vakaronę, į niū
rias rudens dienas, įnešusią
saulės šviesos ir šilumos.
Prie stalų su užkandžiais, ka
vute, alučiu ar stipresniais gė
rimais publika su dėmesiu, šyp
sena veiduose ir nuoširdžiu juo
ku klausėsi įdomios programos,
kuriai šmaikščiu sąmojaus
pilnu žodžiu vadovavo rašytoja,
žurnalistė Aurelija M. Balašaitienė. Po taiklių pastabų apie
humorą, scenon iškvietė New
Yorke gyvenantį aktorių hu
moristą V i t a l į Ž u k a u s k ą ,
„Vieno žmogaus teatro" inter
pretatorių. Aktorius savo „Apie
šį tą ir dar kai ką" nepabūgo per
.,dantį p a t r a u k t i " b u v u s i ų
dypukų gyvenimo „dorybes",
artistišku žodžiu, vaidyba, n e t
daina. Aktorius nuo 1949 metų
gyvena Amerikoje, ir sakėsi n e t
11 kartų buvęs Clevelande, o
vadinamoje lietuvių sostinėje
Čikagoje net 40 kartų. Matyt,
kad yra kviečiamas ir laukia
mas! Ir reta kuri kasdieninio
gyvenimo sritis h u m o r i s t o
Vitalio liko nepaliesta.
Šio aktoriaus talentą turėjo
progos išgirsti ir Europa, Pietų
ir. Šiaurės Amerika, n e t Aust
ralija. J i s yra atlikęs arti 500
spektaklių. Ir visur, kaip ir
Clevelande, y r a mielai sutin
kamas ir laukiamas.
Solistė Virginija, nors gimusi,
augusi ir mokslinusis Australijoje,.ištekėjusi u i klevelandiečio Jono Muliolio, tapo miela
dainos dovana Clevelandui.
Dainos kelią pradėjusi prieš 10
metų, ji tęsia su „Svajonėmis"
— trio, o vėliau su „Svajonių
aidų" k v a r t e t u k o n c e r t a v o
Australijoje, Pietų i r Šiaurės
Amerikoje, Europoje. Virginija,
puoselėdama savo solistės karje
rą, Clevelande įsigijo magistrės
laipsnį balso lavinime ir profe
sinių studijų diplomą muzikoje.
Solistė Virginija yra dainavusi
įvairiose operose, muzikiniuose
pasirodymuose. Dabar dalyvau
ja operetinėse programose, sta
tomose Clevelando Lyric Opera.
Cleveland Opera ir „Access to
the A r t s " renginiuose. Su Old
Stone Church Clevelande yra
įrašiusi CD kalėdinių ir k i t u
giesmių. Solistė dažnai kvie
čiama koncertams kituose lietu
vių telkiniuose. Klevelandiečiai
didžiuojasi girdėdami ją Dievo
Motinos parapijos chore kaip
solistę ir choriste.
Aurelija M. Balašaitienė buvo
puiki šios humoro ir dainos
vakaronės dalyvė ir vadovė. Ji,
kaip žurnalistė, plačiai žinoma
savo aktualiais s t r a i p s n i a i s
JAV ir Lietuvos spaudoje. P r a
bėgusieji metai (1995) buvo
tikrai įsimintini jos k ū r y 
biniame gyvenime. Išleisti du

jos romanai Lietuvoje ,.Praratl:
mo ženkle" ir „Žarijos ir pele
nai". Kūrybinga Aurelija jau
vėl t u r i n t i du naujus romanuskompiuteryje. Jos įnašas į lietu
vių kultūrinį gyvenimą tavo
įvertintas ir Ohio lietuvių gydy
tojų draugijos metine t ū k i
tanties dolerių premija, o savait
rastis „Darbininkas" premijavo
ir išspausdino jos novelę ..Mariu
dovana". Ir lituanistiniame
švietime, ir skaučių sąjūdyjf
Aurelija yra atidavusį nemaža
duoklę. Dažnai kviečiama pra
nešimams, ir š.ro. spal'o 25 6
Pasaulio lietuviu centre. L<mont. IL, vykusiame ..Motersavaitgalyje" skaitė paskaitą.
Atrodo, kad meiai netrukdo jo^
kūrybiniam polinkiui, o sveika
t a bei energija ir toliau bus jos
k a i p žurnalistes ir rašytoje;talentų nuoširdūs talkininkai
Solistė Virginija Bruožy
te-Muliolienė, akompanuojant
pianistui Michael Borovvitz.
padainavo A. Bražinsko „Kai
a t e i s pavasaris", J. Gruodžio
„Rugiagėlės". A. Raudoniki'„Nesugausit dainos". G. Puccmi
„ O mio babbino caro", M. Ra
velio „Vocahse" Rodrigo „De los
alamos vengo, madre", Luigi
„Rožinis gyvenimas" ir Noviko
„Pavasariška kelionė". Kiek
v i e n a daina buvo palydėta
s m a r k i a i s aplodismentais, o
gėlės išreiškė jai padėką.
Šiuo renginiu LB Clevelando
a p y l i n k ė s v a l d y b a , vado
vaujama kopirmininku Adocs
Stungienės ir dr. Viktoro Stan
k a u s dar kartą pasirodė kaip
puikūs organizatoriai Pana
šiais renginiais ši valdyba yra
prašoma dažniau ateiti į
rudenėjančių ir žiemos ilgų
v a k a r ų panoramą. Dabar val
dyba planuoja kaip iškiliai pri
siminti Vasario 16-sios ir kovoI l s i o s sukaktį. Džiugu, kad į
naują šventės minėjimo turinį
b u s įtraukta ir jaunoji karta. LB
valdyba ir ALTo skyrius jau
turėjo tuo reikalu bendrų pasi
tarimų. Sėkmės!
Vacys Rociūnas

DAYTONA BEACH, FL

REAL ESTATE

ILIKTHOt

GREIT
PARDUODA

(VCDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chtcagos miesto leidimą Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77*3313
KLAUDIJUS PUMPCPTMJ

RE/MAX
REALTORS

(77*) 586-5959
AUTOMOMLO. NAMŲ, SVEIKATOS,
W GYVYBtS MAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr.
Auksė S- Kano kalba lietuviškai.
FfUMK ZAPOUS
SMSVfc We*t UMti
Tat. (TOS) 424-MS4

LB Clevelando apylinkės vakarones programos atlikėjai, valdyba ir svečiai. Iš k.: I ei
Stungienė — valdybos kopirm., rašytoja Aurelija M. Balašaitienė. aktorius Vitalis Žukauskas,
soliste Virginija Bruožytė-Muliolienė, valdybos nare Dalia Puškorienė. II eil. — svečiai: prel. Alek<?r.dras Goidikovskis, kleb. kun. Gediminas Ki.iauskas, SJ, Algis Gudėnas. vald. narys, dr.
Viktoras Stankus - kopirm. dr. Dainius Degesys - vald. narys, dr. Raimundas Šilkaitis — vald.
narys, garbės konsule Ingrida Bublienė, vald. nare Salomėja Šukiene ir vald. iždininkas Viktoras
Šiienas.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

!us jau treti metai tvarko dvi
Onutės - Karašienė ir Daržins
kienė. O Vasaris 16 tosios gim
nazijos rėmėjų būrelį tvarko dr.
Serafiną Sukarevičienė.
Tenka pasidžiaugti, kad šio
t e l k i n i o lietuviai įvertina
BALFo reikšme ir jo veiklą
kiekviena rudens vajaus metu
paremia gražia surna pinigų.
Šių metų BALFo vajus vyko
Lietuvių klubo susirinkime,
tuoj po l i e t u v i a m s s k i r t ų
pamaldų, lapkričio 10 d. Prince
off Peace parapijos salėje, Ormond Beach. Po Onutės Karašienės kvietimo aukoti BALFui,
aukas rinko Onutė Karašienė,
Onutė Daržinskienė, o joms
talkino Narimantas Karaša.
Vajus vyko sėkmingai. BALFui
aukojo 41 šeima ir pavieniai
asmenys, suaukodami BALFui
1.370 dol. Vasario 16-tos
gimnazijos reikalams aukas
rinko S. Sukarevičienė, čia 21
asmuo suaukojo 347 dol. Taigi
BALFui ir Vasario 16-tosios
gimnazijos reikalams suauota
1,717 dol. Aukotojų tarpe dr.
Birutė Preikšaitienė BALFui
paaukojo 500 dol., auką paskir
dama J u r b a r k o pensininkų
paramai, Lietuvoje. Šių metų
BALFo vajus bene bus sėkmin
g i a u s i a s . BALFo valdyba
nuoširdžiai dėkoja visiems
BALFo rėmėjams ir Vasario
16-tosios gimnazijos rėmėjų bū
reliui

SĖKMINGAS
BALFO V A J U S
Šiame, palyginus negausiame
lietuvių telkinyje, šalia kitu or
ganizaciju. sėkmingai veikia ir
BALFo 149 skyrius.
BALFo veikla prasidėio čia
apsigyvenus daugiau lietuvių.
Pradžioje BALFo reikalais rūpi
nosi atstovai: dr. Vytautas Ma
jauskas ir Jurgis Janušaitis. n
Vasario 16-tosios gimnazijos
rėmėjų būre!; tv?rVė Vanda Ma
jauskienė.
Po keletns metų atstovai
nutarė įsteiįrtt BALFo skyrnj.
Buvo sušauktas susirinkimas,
kuriame išrinkta skyriaus val
dyba: pirm Vaclovas I)z»n
kauskas. nariai Onutė Karą
šiene, Onute Daržinskienė ir
Jurgis Miežaitis Po kurio laiko,
skyriaus pirmininkui laikinai
išvykus gyventi kitur, o Jurgiui
Miežaičiui mirus, BALFo reika

KALĖDINIS POBŪVIS
Klubo valdyba ruošia kalėdinį
pobūvi gruodžio 8 d.. Prince of
Peace parapijos salėje tuoj po
lietuviams skirtų pamaldų. Gė-

Palm Beach apylinkės lietu
viai turi labai gražią vietą
gegužinėms Jupiterio miestelio
Carlin parke. Gegužinės vyksta
po pastoge, gretimai auga pal
mės, girdisi Atlanto bangų oši
mas, šviečia Floridos saulė.
Carlin parke yra ir teatras,
kuriame statomi Shakespearo
veikalai
Gegužinei vadovavo Palm
Beach LB pirm. Alicija Solienė,
laimėjimams — Irenai Manomaitienė, valgiu rūpinosi Juno
Beach šeimininkės, gėrimais —
Jonas Stankūnas ir dr. Henri
kas Solys, pranešinėjo Algis
Augūnas.
Lapkričio 7 d. gegužinėn susi
rinko lietuviai iš Palm Beach
apylinkės, ir net iš tolimesnių
vietovių. Dalyviai dalinosi
praėjusios vasaros įspūdžiais,
vaišinosi skaniais šeimininkių
pagamintais valgiais, džiaugėsi
laimėtais laimikiais.

SVEIKINAME VYT.
DUDĖNĄ
Palm Beach apylinės lietuviai
sveikina apylinkės gyventoją fi
nansininką Vytautą Dudėną,
Tėvynės sąjungos s ą r a š e
išrinktą į Lietuvos Seimą. Lin
k i m e Vytautui daug jėgų
sėkmės dirbant šį sunkų darbą.
J a u dabar laukiame Eglės ir
Vytauto Dudėnų nors ir trum
pam atvykstant i Floridą.
VĖLINĖS RYTINIAM
PAKRAŠTYJE
Vėsus rudens vakaras, iš toli
žėruoja žvakučių šviesomis nuš
viestos kapinės, kapai papuošti
gėlėmis, tyliai prisiminimais
besidalijantys artimieji. Tai
Vėlinės Lietuvje.
Šias tradicijas tęsia ir Palm
Beach apylinkės lietuviai, tik
susirenka pagerbti ir prisimin
ti mirusius artimuosius ir drau
gus ne vakare, o diena. Ir šiemt.
lapkričio 2 d., 3 v. p.p. Memorial
Gardens koplyčioje, West Palm
Beach, apylinkės lietuviai susi
rinko šv. Mišioms.

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuleriujr FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme
• Pensininkams nuotakia

(312) sai-atsa

rėsimės bažnyčioje „Sietyno"
Šv. Mišias aukojo neseniai iš
kalėdinėmis giesmėmis, o salėje šiaurės grįžęs kun. Vytautas
giesmes giedosime visi bendrai Pikturna. Savo giliai išmąstyta
Šv. Mišias aukos kun. Ričardas me pamoksle kun. Pikturna
Grasso. Prieš pamaldas bus prisiminė žuvusius už Lietuvos
klausoma išpažinčių.
laisvę, mirusius artimuosius,
Plačiųjų apylinkių lietuviai iškėlė Vėlinių dienos prasmę
kviečiami dalyvauti, gražiai pa mūsų gyvenime.
b e n d r a u t i , pasidalinant šv.
Kalėdų nuotaikomis.
LB PALM BEACH
APYLINKĖS
GEGUŽINĖ
Jurgis Janušaitis
J U N O BEACH, FL.

(708) 425-7161

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

J

KMIfCJK ttAlTOtJ
7«23S.MasH«e.
«3W S. ArctMt Av»-

SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS

DANUTĖ MAYBK
284-1900

Užsisakykite šventėms
jau dabar!

norite parauou ar pirkn namua,
IDaumtMeyaivJIpro.
ir

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

708487-5677
Ouffport Florida
ForSata
3000 sq ft. Commerclal i
MasMna Shoe Kilty equipped. Front
offices, plūs attached 2 BR house.
Mušt
see
$139.000.
Call
813-321-8843; possible owner finan
sinę

po 4 vai. p.p.
Pristatome UPS

VALOME
KILIMUS, B A L D U S

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

=•**=
MOTELIS LITHUANUS
Floridoje. Singer Island saloje, ramioje,
saugioje vietoje, prie Atlanto, veikia
lietuviškas moteli* „IJTHUANUS"
OSkaba Lietuvos vėliavos fone). Jaukui
vieno ar dviejų miegamųjų butai su
svetaine, virtuve (yra ekstrinė virykle,
Šaldytuvas, mikrobanginė, visi butini
indai). Čia nereikia masinas. Iki pliažo
kelios dešimtys metrų, krautuvės ir re
storanai greta. Čia Jūs turėsite visas
sąlygas geram poilsiui. Paslaugūs
seimininkai visada laukia jūsų. Galime
pasitikti West Palm Beach oro uoste.
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"Everyihing Freati As A Darsy"
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Tci: 5*1-863-6508

DR. VLADAS VAITKUS
DAYTONOJE
Gruodžio 4 d., per paben
dravimo pietus Daytonoje. dr.
Vladas Vaitkus skaitė paskaitą,
bei rodė savo pagamintas skai
dres apie dantų implantatus.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUTEMOS
1030-1940
Kazys tarpo

D.A.
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Chortet^d cind SupervVd by #ie Utured Stottn Cjovętnment
»^l«*0BvfOIC

2212 W aRMAKROAD • CHICAGO. UI INOS 60608

PHOfKE |312) 847 7747

LeMOjo žody)* Toms* Rsmstkls. Ph.D. rašo: .Autorius
prisiminimus rass rarndarnaais tssauejotsis rJofcurnsntaia,
kur+uoatiarvaž* ir ps*4sf* po livpTtoliLaMuvvjasislovybOs
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Kaina su parsiuntimu JAV — 9SS.90
P.S. Illiaojaua gyventojai dar prideda valstjjoa mokes
čio 8.75% ($1.75).
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Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius

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

LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINES SUVENYRUS
(Ucensed)
Džiaukimės jų bronzos
medalio laimėjimu!
Daugiau informacijos suteiks:
angliškai kalbanti Michelle
Day Toli Free 888-NOT-FADE
(888-«6S-3233);
lietuviškai kalbanti Vita
po 6 v.p.p. EST laiku
1-908-531-1513,
fax 1-908-531-1530.

Indėliai iki $100.000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

f 1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

KIĄRSKhNUKAI • KEPURĖS • UP1NUKAI • 2ENKUUKAI • KREPŠINIO KAMU0UAI
Clevelando „Auitiee" klubo pirm. R. Bridiius susirinkimo dalyvius
supažindina su paskaitininke Aušra Bandukaite-Babickiene. pora metų
mokytojavusia Kretingoje.
Nuotr. VI. B a c e v i č i a u s

ESLE
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NOT FADE AWAY GSAFMICS, I N C
P.O. 9ox 2091, Nnfttsn, NY 12402
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LAIŠKAI
APSIREIŠKIME KNYGĄ
UŽ KNYGĄ
Lapkričio 24 d. „New York
Times International" sekmadie
nio laidos pirmame puslapyje iš
spausdintas Michael Specter
straipsnis: „In Lithuania, Stored Jewish Books Languish".
M. Specter išamiai aprašo
likimą Lietuvoje nuo vokiečių ir
sovietų okupacijų išlikusių ke
lių dešimčių tūkstančių vertin
gų hebrajiškų ir jidiškų knygųJos, suverstos į apdulkėjusias
krūvas, sandėliuojamos vienoje
Vilniaus katalikiškoje bažnyčio
je. Knygos yra Lietuvos valsty
binės bibliotekos nuosavybė.
Straipsnyje stebėtinai mažai
pasireiškia antilietuviškumas,
kas labai pagirtina Amerikos
žydui. Vieną klaidą pastebėjau,
kada parašė, jog Vilnius buvęs
Lenkijos miestas ir Lietuvai ati
tekęs Molotovo-Ribbentropo
pakto 1939 metais dėka.
Korespondentas kalbėjosi su
Lietuvoje esančiųjų 4,000 žydų
vadovais ir su kai kuriais žydų
literatūros žinovais Amerikoje.
Jų nuomone, reikėtų tas vertin
gas knygas („These books are
priceless and they belong to the
Jewish people... There is nothing likę this collection in the
world") pervežti arba į New
Yorką arba i Jeruzalę. Kiti Lie
tuvos žydai nesutinka; mano,
kad knygos turėtų likti Vilniu
je, simboliškoje buvusiojoje
„Šiaurės Jeruzalėje".
M. Specter kalbėjo su Lietuvos
valstybinio muziejaus direkto
riumi V. Bulavu, kuris išsi
reiškęs, jog šios neįkainojamai
vertingos knygos yra Lietuvos
turtas, tačiau neatsisakė min
ties jas iškeisti į ką nors lygiai
vertinga, gal į tą, ką Vokietija
ar Rusija pavogė iš Lietuvos.
Norėčiau ir aš šiuo klausimu
pareikšti nuomonę. Nors Lietu
vai šios žydų literatūrinės re
tenybės galbūt ir labai vertin
gos, bet jos iš tikrųjų vis tik pri
klauso žydų pasaulinei bendruo
menei. Jos yra jiems svarbesnės,
negu mums. Tačiau jas negali
ma dovanoti, vien tik parodant
savąjį geraširdiškumą. Reikia
apsikeisti knyga už knygą, do
kumentu už dokumentą. Lietu
vai juk labai svarbu atgauti
Lenkijoje ir Rusijoje esančias
Lietuviškosios Metrikos origi
naliąsias knygas. Taipgi tenai
yra tūkstančiai kitų knygų ir
dokumentų bei meno šedevrų
(tik pasidairykime „rusiškaja
me" Ermitaže, arba Kremliaus
muziejuose, kiek daug tenai
lietuviško turto!) išplėšto iš
Radvilų, Oginskių, Sapiegų ir
kitų Lietuvos didžiūnų dvarų.
Žydai, turėdami didesnę įtaką
pasaulyje negu mes, galėtų Lie
tuvai pagelbėti — knyga už
knygą, lygios vertės. Jeigu Yivo
(žydų kultūros ir studijų insti
tutas, buvęs Lietuvoje, dabar
New Yorke) pajėgė prikalbint
U. S. Library of Congress prieš
dvejus metus pasiųsti į Vilnių
mikrofilmavimo aparatūrą, kad
nukopijuotų 75,000 žydiškų do
kumentų, tai esu tikras, jog
žydai pajėgs „prikalbinti" ir
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Vo
kietijos bei kitų kraštų vyriau
sybes sugrąžinti Lietuvai jos
prarastąsias istorines brangeny
bes. Tai būtų abipusiai vertin
gas darbas.
Inž. Vytautas J. Šliūpas, P.E.
Burlingame, CA
KARO AKADEMIJOS
BIBLIOTEKA PRAŠO
SPAUDOS
Mieli tautiečiai, labai nudžiu
gome, gavę malonią žinią, kad
dienraščio „Draugas" administ
racija organizuoja vajų „Spauda
Lietuvai".
Nuoširdus Jums ačiū.
Trumpai informuojame apie

Lietuvos karo akademijos bib
lioteką.
1992 m. atkūrus gynybos sis
temą, kartu su įkurta Karo mo
kykla pradėjo funkcionuoti ir
biblioteka. Jos statusas pakito,
kai mokykla 1994 m. buvo reor
ganizuota į Lietuvos karo aka
demiją. Biblioteka tapo moks
line. Ji jauniausia iš visų šalies
akademinių bibliotekų.
Šiuo metu bibliotekos fon
duose yra 45-500 egz. spaudinių,
jais naudojasi 625 skaitytojai.
Karo akademijos bibliotekoje
kaupiami vadovėliai, žodynai,
žinynai, enciklopedijos, lite
ratūra karine tematika, kurios
ypač trūksta, grožinė literatūra,
užsakomi 59 periodiniai lei
diniai, lietuvių, anglų, rusų,
vokiečių kalbomis.
Karo akademijos bibliotekos
paslaugomis naudojasi dėsty
tojai, kariūnai, tarnautojai, ne
akivaizdinio skyriaus klausy
tojai. Biblioteka taip pat aptar
nauja gynybos štabo, savanoriš
kosios krašto apsaugos darbuo
tojus ir kitų kariuomenės rūšių
padalinius.
Kariūnai skaito daug. Domi
si krašto istorija, ypač prieška
rio Lietuvos ginkluotosiomis
pajėgomis, jų istorija, kari
ninkų, atsidūrusių toli nuo
Tėvynės, prisiminimais, karine
spauda, ėjusia nepriklausomoje
Lietuvoje, išeivijos rašytojų gro
žine literatūra. Šios literatūros
labai trūksta. Ypač bibliotekai
reikalinga V. Statkaus knyga
„Lietuvos ginkluotosios pajėgos
1918-1940 m.", išleista JAV.
„Amerikos lietuvių legionas"
bei kita literatūra karine tema
tika.
Mieli tautiečiai! Prašytume
paremti mūsų biblioteką kny
gomis, periodiniais leidiniais,
enciklopedinio pobūdžio ži
nynais, taip pat literatūra kari
ne tematika.
Susirašinėdami tikimės ne tik
knygų, bet ir naujų draugų bei
pažinčių.
Dėkojame Jums iš visos
širdies.
dr. doc. P . Jankauskas
Prorektorius studijoms
NORĖTUME SUSIPAŽINTI
SU IŠEIVIJOS LITERATŪRA
Lietuvos aklųjų biblioteką
maloniai nustebino Jūsų kilnus
rūpestis mūsų krašto bibliotekų
ir skaitytojų reikalais.
Pasinaudodami proga, norime
išreikšti Jums nuoširdžiausią
padėką visų Lietuvos neregių
vardu už suteiktą galimybę
susipažinti su lietuvių egzodo
literatūros leidiniais. Atgimimo
metais per Lietuvos valstybinę
biblioteką gavome nemažą
kiekį užsienyje leistų lietuvių
autorių knygų, kurias nedels
dami įrašinėjome į magnetinę
juostą ir pateikėme savo
skaitytojams.
Mus labai džiugina Jūsų or
ganizuojamas vajus „Spauda
Lietuvai" ir malonūs pasiūly
mai.

Palys — du kartus.
Mano, nemuziko, ausiai ge
riau derinasi tokie išsireiški
mai: groti armonika, smuiku.
arba net griežti dantimis, o
pianinu: skambinti.
Daug kas šiais laikais keičia
si, nejaugi „grojimas" ir skam
binimas" tapo sinonimais?
Leonidas Ragas
Itasca, II-

Lietuvos policininkas Vilniuje, netoli Aušros Vartų koplyčios.
Nuotr. Valerijos Žadeikienės
Jeigu būtų tokia galimybė —
drįstume prašyti:
Bostono enciklopedijos (kad ir
vieno kito tomo);
Lietuvos katalikų Bažnyčios
kronikos I tomo;
žurnalo „Metmenys" (ne
turime nei vieno numerio);
paskutiniųjų ir ankstesniųjų
metų egzodo rašytojų kūrybos
leidinių.
Su geriausiais linkėjimais ir
išankstine padėka.
J. Kuolienė
Lietuvos aklųjų bibliotekos
direktorė
IŠMETUS TARYBINI
ŠLAMŠTĄ, BIBLIOTEKA
APYTUŠTĖ
Labai apsidžiaugiau gavęs
Jūsų pasiūlymą praturtinti Ši
luvos biblioteką išeivijos rašy
tojų kūriniais. Bibliotekoje dir
bu jau 40 metų ir žinau atmin
tinai visų Šiluvos bibliotekos
fondą. Kaip ir visų bibliotekų
fondai, taip ir Šiluvos biblio
tekos, buvo užversti literatūra,
kurioje buvo garbinama Sovie
tų Sąjunga. Todėl, atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę, teko
išvalyti bibliotekos fondus nuo
viso tarybinio „šlamšto". Be to,
mūsų kultūros ministerija nėra
turtinga ir negali finansuoti
bibliotekos.
Todėl iš anksto dėkoju už Jūsų
pastangas paremti Šiluvos bib
lioteką.
J. Pištikas
Šiluvos bibliotekos vedėjas
BŪTŲ GERAI GAUTI
RELIGINĖS LITERATŪROS
Nustebau ir apsidžiaugiau ga
vusi Jūsų laišką. Labai malonu
gauti tokius laiškus.
Tikrai, negalim pasidžiaugti
geromis knygomis. Šiandien
užplūdo prastos verstinės
knygos. Auga jaunoji karta,
kuri turės kurti gražesnę Lietu
vą, kuriai reikia geros literatū
ros.
Mūsų kaimas prigludęs prie
Jiesios, prie Garliavos (lyg ir
prie Kauno). Šioje bibliotekoje

dirbu 25-ri metai, auga antroji
skaitytojų karta. Dar draudžia
mais laikais teko vartyti
Katalikų Bažnyčios Kroniką, A.
Šapokos istoriją. Mano dėdė
Antanas Alksnevičius mirė
tolimoje Australijoje, kur buvo
nublokštos tos baisios suirutės,
taip pat močiutės brolis Jonas
Šiugždinis gyveno Čikagoje,
gimęs čia, Rašaovos kaime.
Negaliu Jums nurodyti, kokių
knygų norėtume, tegul tai bus
Jūsų nuožiūra parinktos
knygos.
Nuoširdžiai dėkoju. Būtų
gerai gauti religinės ir meno
literatūros.
R. Martinaitienė
Ilgakiemis
GROJIMAS AR
SKAMBINIMAS?
Mums lietuviams yra džiugu
ir garbė, kad pianistas Rokas
Zubovas spalio mėnesį New
Yorke tapo pirmuoju tarptauti
niame „Frinna Awerbuch" pia
nistų (konkurse) varžybose.
„Draugo" Nr. 240 išspausdin
tame pasikalbėjime su P. Palių
laureatas panaudoja žodį „gro
ti" arba „grojimas" šešis, o P.

PRAŠYMAS
IŠ LIEPLAUKĖS
Atsiliepdama į Jūsų leidžiamo
lietuvių dienraščio „Draugas"
organizuojamą vajų, rašo
Lieplaukės kaimo bibliotekos
vedėja.
Lieplaukės kaimas — nedidelė
gyvenvietė Telšių rajone, apie 9
km į vakarus nuo Telšių. Tu
rintis gilią istoriją, iš visų pusių
supamas miškų.
Kaime gyvena 840 gyventojų.
Veikia devynmetė mokykla,
biblioteka, felčerinis punktas,
dvi parduotuvės. Turime gražią
„Šventos Trejybės" bažnyčią.
Gyvena daug gerų, mylinčių sa
vo kaimą ir Lietuvą žmonių.
1998 metais Lieplaukės bib
lioteka švęs savo įkūrimo
50-metį. Šią sukaktį stengsi
mės garbingai pažymėti,
pasikviesdami ir pagerbdami
savo pirmuosius darbuotojus.
Bibliotekoje skaito 350 skai
tytojų, iš jų 70 vaikų. Fondas
5000 egz. knygų. Iš jų daug
neprofilinės, dubletinės ir men
kavertės literatūros. Šiuo metu
savarbus darbo procesas — fon
do ir katalogo pergrupavimas
pagal UDK lenteles.
Biblioteka išgyvena sunkius
ekonominius laikus, mums
sunku įsigyti naujų knygų, ypač
grožinės literatūros, periodinių
leidinų. Jau penkeri metai kai
biblioteka gauna tik vieną
„Valstiečių laikraštį" ir jokio
žurnalo, kurių mums taip labai
trūksta.
Ir su skaitytojais labai apsi-
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Su dideliu liūdesiu pranešame, kad s.m. gruodžio mėn. 13
d., Botsford ligoninėje, Farmington Hills, Michigan, sulaukusi
75 m. mirė

A.tA.
BIRUTĖ J. ŠAULYTĖ
ČEČKIENĖ
Gyveno Dearborn Heights, Michigan. Buvo dukra a.a.
Lietuvos Nepriklausomybes signataro ministro dr. Jurgio
Saulio.
Velionė buvo pašarvota Vai. S. Bauža laidotuvių namuose,
Detroite. Gruodžio mėn. 17 d., po gedulingų šv. Mišių, Dievo
Apvaizdos bažnyčioje, buvo palaidota Holy Sepulchre
kapinėse, Southfield, Michigan šalia savo vyro a.a. Povilo Čečkaus.
Giliam liūdesyje liko: giminaitė Jadvyga Vebeliūnienė
su šeima, krikšto sūnus adv. Kęstutis Miškinis ir kiti
giminės.
Laidotuvių dir. Yolanda M. Zaparackienė 313-554-1275 .

TRISDEŠIMT D V E J Ų M E T Ų
MIRTIES S U K A K T I S

A.tA.
Muz. ADOLFAS MONDEIKA
1964 m. gruodžio mėn. 27 d., pakėlęs daug žemiško
skausmo, šios žemes kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas
Tėvelis Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 d. buvo palaidotas
Queen of Heaven mauzoliejuje.
-Jo brangų atminimą minint, trisdešimt dvejų metų mir
ties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 vai. ryto ir laidojimo
dieną gruodžio 31 d. Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero,
IL, 8 vai ryto. ir kitose parapijose už velionio sielą bus atna
šaujamos šv. Mišios.
Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome
tą dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo Tėvelio
Adolfo Mondeikos sielą.
Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė ir kiti giminės.
džiaugėme gavę Jūsų laišką ir
nedelsdami nutarėme prašyti
J ū s ų , gerbiami kraštiečiai,
pagalbos, norėdami praturtinti
savo bibliotekos fondą. Ypač
lauktumėm tų literatų knygų,
kurie pradėjo kurti ten už oke

ano, kurių mes net vardų neži
nome. O mums skaitytojamsjie
visi — naujas pasaulis.
Už tai iš visos širdies būtume
dėkingi Jums.
Irena B a r a u s k a i t ė
Lieplaukė

"Nors aš užaugau priemiesčiuose,
bet man ir mano šeimai
patinka Čikagos pietvakarių
apylinkė. Ir žinau, kad
čia mano
namo vertė nepasikeis,
nes Home Eąuity tai užtikrina."

p&dvkos Ir Prašymo PunsMos jmįPQ^m^%^
meiliniu frr. — Į RMtU —
WU^A^\
p — I M c m —m i fl. Mltsrltan n f \ l « 7 l 1
mJ&JKjf
m~n~H*+f»ot.p* »„Orauffo"
P M M įjungti mano attymttat intencijai j kalėdines oktavos »v. Miftias ir
O PwUka Dterui ui sioas metui
O Padėka Maruti ui globa.
O Padėka ui gautas malones
D Padėka ui taiką pasauly
• Ui lietuvius Sibire, gyy ir mir
O Ui šeimos mirusius
D Ui Taikus
Maao kalidtol saka Oktavai ..

O Prašant laiming. ateinančiu metų
O Praaant sveikatos
G Ptaaanl ramybes šeimoje
D Praaant santūrumo malones
D Praaant Lietuvai laisves
G Praaant pasaukimu į dvasinį luomą
C Ypatinga intencija
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Štai—pietvakarių Čikagos apylinkės: čia žmones
susipažįsta su įvairių kultūrų kaimvnais;
čia vaikai išmoksta draugauti su kitos kilmės
vaikais; čia kaimynai respektuoja vienas kito
nuosaybe. ir tautinius skirtumus.
Pietvakarių Čikagos žmonėms patinka cia
gyventi, nes jie tiki nuosavybės verte.
„the Southvvest Home Lųuity Assurance
programa garantuoja jūsų namo vertę
100'/o, jei asmuo gyvena čia jau 5 metus.
(65-ILCS 95/1-20). Už vienkartinį $125
UTHWE$T
nario mokestį būsite ramus, nes

padarėte saugų investavimą.
„Home Equity" programa galite naudotis jei gyve
nate: Chicago Lawn/Marquette Manor, Gage Park,
VVest Lavvn, Gearing, Brighton Park, Archer Heights,
Garheld Ridge, McKinley Park, New Lity,
VVest Elsdon,West Lavvn, ir kai
kuriose Ashburn irScottsdale
dalvse.

HOME EQUITY ASSUKAlfcE

Tai pietvakarių
apylinkės,
kur garantuojama
„home eąuity"!

Sign Up Today By Calling OT Vttitinę Our Offict
3424 Wesl 63rd Street. Chicago. IL 60629 773.434.S220 Fax 773 434.6175
See ui of the 63rd Strett Holiday Parade Novembtr 23.
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ŠVENČIŲ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Kun. Kęstutis Trimakas au
kos šv. Mišias Ateitininkų
Kūčiose sekmadienį, gruodžio
22 d.. 1 vai. p.p. Jaunimo cent
re. Čikagos ir apylinkių lietu
viai kviečiami. Jei dar neuž-*
siregistravote. apie savo dalyva
vimą nedelsdami praneškite V.
Žadeikienei, tel. 708-424-4150.
Užsisakykite „Draugą" pa
piginta kaina, tik už 65 dol.
naujiems skaitytojams. Jeigu
jau patys esate skaitytojai, tai
padovanokite metinę dienraščio
prenumeratą kam nors kitam.
Papiginimas netrukus baigsis,
tad naudokitės proga.
Kaip pastebėjote, kasdien
spausdiname kalėdinius sveiki
nimus. Jeigu dar nenusprendėte
savo artimuosius pasveikinti
per spaudą, sutaupant laiko ir
pinigų, laikas tai padaryti jau
šiandien, nes kitaip pavėluosite.

Norime atkreipti dėmesį,
kad „Draugo" redakcija, admi
nistracija ir spaustuve nedirbs
Kūčių dieną, gruodžio 24 t ant
radienį) ir Kalėdose, gruodžio 25
d. (trečiadienį). Kalėdinis dien
raščio numeris išleidžiamas
gruodžio 24 d. data. „Draugo"
darbuotojai vėl susirinks gruo
džio 26 d., ketvirtadienį.
Čikagos studentai ateitinin
kai kviečia plačiąją atei
tininkišką šeimą, o taip pat ir
lietuvių visuomenę kartu švęsti
Kristaus gimimą ir kartu tęsti
lietuviškas tradicijas Atei
tininkų Kūčiose sekmadienį,
gruodžio 22 d., 1 vai. p.p. ruošia
mose Jaunimo centre. Visi daly
vausiantieji prašomi registruo
tis pas Valeriją Žadeikienę, tel.
708-424-4150. Jei atsirastų
neužsiregistravusių svečių,
surasime ir jiems vietą prie
Kūčių stalo. Švęskime visi
kartu.

Ateitininkų Kūčios Jaunimo
centre bus švenčiamos šį sekma
Gruodžio 29 d., sekmadienį,
dienį, gruodžio 22 d. Šventė bus
tuoj
po šv. Mišių, apie 12 vai.,
pradėta kun. Kęstučio Trimako
Pasaulio
lietuvių centre, Le
1 vai. p.p. aukojamomis šv. Mimonte
ruošiama
„Dainos ir
šiomis, po kurių vyks tradicinė
muzikos
popietė".
Linksmoje,
ateitininkiškų Kūčių programa.
bendroje
dainoje
palydėsime
Visuomenė kviečiama. Norin
tieji dalyvauti prašomi ne senuosius metus. Programa la
delsiant apie tai pranešti bai įvairi, įdomi ir nuotaikinga.
Valerijai Žadeikienei, tel. 708- Visi kviečiami. Popietę rengia
PLC renginių komitetas.
424-4150.
„Draugo" knygyne gauta
Sekmadienį, gruodžio 22 d., nauja poezijos knygelė. Elgė
12 vai., Jaunimo centro kavi Juodvalke. „Mnemosinės vė
nėje bus rodomi du filmai, su rinys". Vilnius, 1996. Leidykla
sukti pagal rašyt. Eugenijaus „Vaga". Dailininkas Linas
Ignatavičiaus scenarijų: „Gari Spurga. 132 puslapiai. Ši knyga
baldžio tyla", apie pedagogą bus maloni kalėdinė dovanėlė
Konstantiną Bajerčių, nukan Jūsų draugams.
kintą NKVD, i r , J?artizanės-ryšininkės". Visuomenė maloniai
Klausykitės „Margučio II"
kviečiama atsilankyti.
radijo laidų — kasdien, nuo
Primename, kad mūsų pa pirmadienio iki penktadienio,
mėgtosios dailininkės Ados Sut vakarais — 8 vai. Išgirsite
kuvienės pluoštinio meno paro vėliausias žinias, pranešimus,
da tebeveikia Dailės muziejuje geros muzikos. Stotis 1450 AM.
Lemonte fbus uždaroma 1997 m.
sausio 8 d.). Visi kviečiami ją
aplankyti.
z A.a. Adolfo Butkaus mi
rusio gruodžio 10 d. Mission
Viejo CA, atminimą pagerb
dami, jo kaimynai Raimonda ir
Ričardas Kontrimai, Lietuvos
našlaičiams paaukojo $25.
Reiškiame užuojautą netekus
vyro našlei Ninai, o aukotojams
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711 West
71 St., Chicago, IL 60629.
(sk)
x Pagalba kūčioms! Nėra
laiko? Nenori rūpintis ir vargti
švenčių metu? Leisk Talman
Deli tau padėti. Gali iš anksto
užsakyti skanų maistą telefonu
312-434-9766. Užeik į 2624 W.
69 gatvę, kur rasi ko pagei
daujama kūčių stalui. Pas Tal
man rasi pagamintų įvairių rū
šių silkių, įvairių salotų, šližikų su aguonų pienu, kisieliaus,
kimštos lydekos, marinuotų
stintų, rūkytų ungurių, ir t.t. O
kalėdoms rasi lašiniečių, kum
pio, ir iš anksto užsakytų tortų,
anties ir kalakuto. Linksmų
švenčių!
(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da. Albinas Kurkulis, tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai: Andrius Kurkulis.
tel. 312-360-5531 ir Paulius
Kurkulis. 312-360-5627, dirba
su Oppenheimer & Co., Inc.
Chieagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103
<sk>
ARAS ROOFING
Arvydas Kiela
Denqiamr ir Misoms
visu r'-t^Hi stoqu<-.
Tol 7 0 8 ? r !7 (17U,
Skambint* po f> v

SVEIKINIMAI

Šv. Kalėdos — tai taikos ir ramybes šventė, kurioje išnyksta
neapykanta bei apgaulė, kurioje kiekvienas geros valios žmogus tam
pa Gimusio Kūdikio ramybės liudininku. Tegul ši šventė mus visus
arčiau sujungia ir sutvirtina mūsų tikėjimą šviesesne tautos
ateitimi.
J Naujuosius metus ženkime su atgimusia viltimi ir pasiryžimu.
Lietuva vėl atvertė naują istorinį lapą, dar kartą įrodydama, kad
ji įsisąmonina ir vertina laisvo apsisprendimo bei demokratijos prin
cipus. Mūsų visų pareiga yra ir toliau jai padėti siekti teisingumu,
atvirumu bei vieno kitam pagarba pagrįsto valstybinio gyvenimo.
Vaclovas Kleiza
Garbės generalinis konsulas

Ruošiant „Saulutes". Lietuvos vaiku globos būrelio siuntinius. Iš kairės: Andrėja Lapsyte, Giedre
Kernagiene. Palmyra Bieliauskiene, Vlade Siliuniene, Aldona Buiniauskiene, Gene Mikienė,
Raminta Marchertiene ir Raminta Lapšiene.
Nuotr Indrės Tijūnėlienės
J\I BILIETĖLIAI BUVO
LAIMINGI
Ateitininkų federacijos fondo
loterijos laimėtojai: po 100 dol.
— Petras Kazlauskas, Lemont,
IL, Bronius Krokys, Philadelphia, PA, dr. A. Koncė, San
Francisco, CA, 200 dol. - Rima
Zigaitytė, St. Pete, FL ir 300
dol. — dr. A. ir J. Damušiai,
Lockport, IL
Laimingųjų bilietų traukimas
įvyko š.m. lapkričio 17 d. Atei
tininkų namuose, Lemonte.
Petras Kazlauskas savo lai
mėtus 100 dol. paaukojo Ateiti
ninku federacijos fondui; taip
pat dr. A. ir J. Damušiai iš savo
laimėtų 300 dol. du šimtus įtei
kė A.F. fondui. Jiems visiems
nuoširdžiai dėkojama.
Ateitininkų federacijos
fondas

Atšaukiami moksleivių
ateitininkų Žiemos kursai
š.m. gruodžio 26-31 d. turėję
vykti Dainavoje. MAS centro
valdyba apgailestauja, kad dėl
nepakankamo užsiregistravusiu
z Jonas ir Regina Variako- skaičiaus šie ilgamečiai tra
jai, sveikindami Stefaniją diciniai kursai šįmet negalės
Vaitienę, jos 90-to gimtadienio įvykti.
proga, Lietuvos našlaičiams pa
Reportaže iš Lemonto, apie
aukojo $40. Našlaičių vardu po
religinį koncertą pal. J. Matu
niai Stefanijai linkime sulaukti
laičio misįjoje įsivėlė nemaloni
dar daug gražių sukakčių, o
klaida „Draugo" gruodžio 19 d.
aukotojams
dėkojame!
laidoje. Religinis koncertas
„Lietuvos Našlaičių globos" Brighton Parko bažnyčioje bus
komitetas.
šį sekmadienį, gruodžio 22
(sk)
dieną, 3 valandą po pietų, o ne
x TRANSPAK
praneša: „ateinantį vakarą (gruodžio 25
„Vilniaus universiteto pirma d.) 8:30 vai. po pietų", kaip per
kursiai stipendijos negauna. klaidą išspausdinta.
Pirmakursiams mokama tik 30
x PUERTO VALLARTA
litų pašalpa. Jeigu pirmakursis
kurorte,
geriausiame pliaže,
yra iš daugiavaikės šeimos, pa
galėsit
apsistoti
penkių žvaigž
šalpa — 75 litai". Pinigai siun
dučių
viešbutyje.
Vieno arba
tiniai ir komercinės siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntinai. dviejų miegamųjų „suites" su
TRANSPAK, 4545 W. 63 S t , balkonais ir vaizdu į jūrą —
Chicago, IL 60629, tel. 773- idealu šeimoms! Vietų dar yra
vasario 22 - kovo 1 dienoms (8
838-1050.
dienos) $887.00 asmeniui gyve
x Jaunimo centro kavinėje
nant dviese. Sausio mėn. išpar
gruodžio 21 d. 3 vai.'p.p. ren
duotas. I kainą įeina skrydis iš
giama eglutė vaikams ir jų tė
Čikagos. Puiki kalėdinė dova
veliams. Kalėdų Senelis ge
na! Skambinti G. T. Interna
riems vaikams atneš dovanėlių.
tional (708) 430-7272.
Vaišėms — zuikio pyragai. Bus
(sk)
įdomi programa. įėjimas nemo
kamas. Kalėdinės eglutės metu
x Aldona Pankienė užjaus
bus platinami bilietai N. Metų dama Lietuvos našlaičių vargą,
sutikimui Jaunimo centro ka našlaičiams paaukojo $20.
vinėje. Informacijai: t e l . Dėkojame! „Lietuvos Našlai
847-342-2522.
čių globos" komitetas.
(sk)
(sk)
x Amerikos Lietuvių ra
x N a u j ų M e t ų sutikimo
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per pokylį rangia Lietuvių Opera ir
WCEV 14.50 AM. Tel. 312- kviečia Jus su savo draugais
847-4903, adresas: 4459 S. Fran- dalyvauti gruodžio 31 dienos
vakarą Jaunimo centre. Pradžia
cisco, Chicago, IL 60632.
(sk) 7:30 vai. vak. su kokteiliais, o
x LITHUANIAN VODKA į salę įėjimas 8:30 vai. vak.
— puiki dovana artėjančiom Pokylio metu groja muziko Ri
šventėm. Švenčių metu vaišin čardo Šoko orkestras. Visas
kite svečius tik lietuviškais informacijas teikia Operos vicegaminiais. Jeigu jūsų mė pirm. Vaclovas Momkus. Pra
giamiausia krautuvė Lietu šome pas jį užsisakyti stalus ar
viškos Vodkos neturi, prašykite, ba į paskiras vietas šiuo telefo
kad savininkas užsakytų pas nu: (773) 925-6193. Savo daly
STAWSKI DISTRIBUTING vavimu padėsime pavasarį pa
statyti naują operą. Visi lau
CO. tel: 312-S7&4848.
kiami,
(sk)
(sk)

MADŲ PARODA „SEKLYČIOJE'

MARTA RAČKAUSKAI
TĖ, Cicero, Illinois, sveikina
draugus ir pažįstamus švenčių
proga, linki linksmų šv. Kalėdų
ir sveikų Naujųjų metų. Vieton
kalėdinių sveikinimų siun
tinėjimo skiria 100 dol. auką
„Draugui".
RŪTA ir POVILAS RUJAI,
Palos Heights, IL, sveikina
gimines, draugus ir pažįstamus
šv. Kalėdų ir Naujų metų pro
ga. Vietoj sveikinimo kortelių
aukoja Draugo fondui 100 dol.

L I E T U V I Ų TAURAGĖS
KLUBO valdyba sveikina na
rius bei rėmėjus, linkėdama
linksmų šv. Kalėdų ir laimingu
Naujųjų 1997 metų. Ta proga
skiria 50 dol. auką „Draugui"
per pirm. Justiną Šidlauską.
VERONIKA ir KLEMEN
SAS POLIKAIČIAI, Midlothian, IL, sveikina visus gimi
nes, artimus ir pažįstamus šv.
Kalėdų proga, linkėdami vi
siems gerų ir laimingų 1997
metų. Vieton kalėdinių kortelių
siunčia auką „Draugui".

patogiais, kiekvienai progai pri
taikytais rūbais. Ši nuotaika
charakteringa jauniems, o ypa
tingai jaunoms moterims. Jos
savo rūbus pačios projektuoja,
pritaiko ir dažnai net pasisiuva.
STASĖ KAZLIENĖ, Chi
M A R A ir VYTAUTAS VY
Rūbų gamintojai pažeria į rinką GANTAI iš Dalias, Texas, su cago, IL, sveikina savo draugus
naujų rūbų sukirpimų su didele dukromis MONIKA Čikagoje ir ir pažįstamus šv. Kalėdų ir
spalvų įvairove. Puiki proga KRISTINA Cornell universi Naujų metų proga, linkėdama
pasižvalgyti, palyginti su savo tete, Ithaca, NY, šv. Kalėdų pro sveikatos ir Dievo palaimos.
skoniu, o nusipirkus ar pasisiu ga nuoširdžiai sveikina visus
KAZYS
VABALAITIS,
vus, pademonstruoti drabužį ir savo gimines ir artimuosius,
Lombard,
IL,
sveikina savo
visus nustebinti.
draugus, bičiulius bei pažįs
Mūsų išradingoji renginių tamus, linkėdami visiems Kris gimines, draugus ir pažįstamus
vadovė Elena Sirutienė sten taus atneštos atsinaujinančios šv. Kalėdų proga, o Naujuose
giasi kasmet suorganizuoti dvasios ir Viešpats palaimos per metuose linki daug laimės ir
„Seklyčioje" madų parodas. visus Naujuosius metus. Vietoj sveikatos.
Būna visko, bet žiūrovų susido atvirlaiškių skiria auką lietu
ZENONAS ir VANDA PET
mėjimo ir entuziazmo netrūks viškai spaudai paremti.
KAI
sveikina gimines, draugus
ta. Šiemet šis renginys jau 9-as.
ir
pažįstamus
švenčių proga,
Modeliuotojų skaičius sumažė
MARYTĖ
Č E R N I Ū T Ė , linkėdami visokeriopos Dievo
jęs, bet jų amžiaus kategorijos
Hinsdale, IL, sveikina gimines palaimos.
pasikeitė: nuo 3 iki 90 metų.
ir draugus su šv. Kalėdomis bei
Visi patys parinko ką ir kaip
Naujaisiais metais, vieton kalė
K R I S T A U S ATĖJIMAS.
modeliuoti. Viso buvo 9 moterys
dinių kortelių skirdama auką Kai Jis ant Alyvų kalno buvo
ir 2 vyrai. Daugumas pasirodė
„Saulutei", Lietuvos vaikų glo atsisėdęs, pas Jį po vieną atėjo
3 kartus: su iškilmių rūbais, ba
Jo mokiniai, klausdami: „Pasa
bos
būreliui.
liniais ir šventadieniniais apda
kyk mums, kada tai bus ir koks
rais.
LIALĖ S O D E I K I E N Ė ir bus ženklas Tavo atėjimo ir
Pirmieji išėjo Juzė ir Jonas MARIUKAS su geriausiais linpasaulio pabaigos? (Mato 24:3)
Žebrauskai kartu — kaip pora, kėjimais sveikina gimines,
Daug girdėsite apie karus ir
su tautiniais rūbais. Žiūrovai
draugus ir pažįstamus šv. Kalė karų grėsmę. Sekite ir nenusi
Vytautas Dijokas modeliuoja „Sekly šiltai reagavo, ypatingai į dų ir Naujųjų metų proga.
gąskite. Visa tai taip turės būti,
menininkės audėjos Tamošaitie
čios" rengtoje madų parodoje.
bet tai dar nebus pabaiga (Mato
Nuotr. Zigmo Degučio nės sukurtą švelnių spalvų
S T A S Ė SEMĖNIENĖ, Chi 24:6). Tada bus pasipiktinimo.
aukštaitės tautinį rūbą. Visų dė
cago,
IL, sveikina savo gimines, Vienas kitą išdavinės, vieni
KALĖDINIS POBŪVIS
mesį patraukė jų baliniai rūbai,
bičiulius
bei pažįstamus atei kitų neapkęsdami (Mato
Švč. Mergelės Marijos Gimi puošni suknia. Antroji pasirodė
nančių
švenčių
proga, linkė 24:10)...
mo parapijos salėje gruodžio 11 Ona Lukienė. Ji tikrai moka
dama
visiems
laimės,
sveikatos
Geriausi sveikinimai ir linkė
d. klebono Jono Kuzinsko inicia prisitaikyti sau rūbus. Viskas
ir
visokeriopos
sėkmės.
Nuošir
jimai,
prisimenant Jėzaus Kris
tyva buvo suruoštas prieškalė kuklu, bet labai skoningai sude
džiausiai
linki
visiems
lietu
taus
gimtadienį
prieš 2000
dinis pobūvis, skirtas parapijos rinta. Panašiai ir Juzė Ivašausviams — šiapus ir anapus Atlan metų, linki atgimimo Kristuje
chorui.
kienė — prie jos grakščios figū
Susirinkus choristams ir jų ros viskas atrodė kaip „nulieta" to — broliško sutarimo, tautinės ir išganymo šeimoms, Dievo išartimiesiems, visi susėdo prie — žiūrovams patiko. Tačiau kita vienybės bendruose reikaluose, minties ir gausios Dievo
paruoštų stalų. Klebonui pora vėl sukėlė dideles ovacijas visiems sutartinai dirbant švie palaimos.
Ramutė Alminienė ir šeima.
pakalbėjus maldą, kiekvienas — tai Zita Maskutienė ir trijų sesniam Lietuvos rytojui!
ėjo prie stalo pasirinkti sau metukų dukrytė Agnytė. Abi
valgių, kuriuos gamino Ona dėvėjo škotų charakterio apda
Norvilienė su savo padėjėjomis rus, kas joms, o ypač mergytei
Kantiene ir Lietuvninkiene. labai tiko. Ji atrodė puikiai, bet
Pasistiprinus choro valdybos triukšmas ją išvargino, ir į
pirm. Vaclovas Momkus tarė sekantį pasirodymą nesutiko iš
trumpą žodį, reikšdamas eiti, bet kai vėliau pasirodė —
padėką klebonui kun. Jonui Ku- salė aidėjo. Mūsų mėgiama so
zinskui, taip pat kunigams Vito listė Aldona Pankienė ne tik ta
MikolaiČiui ir Pranui Kelpšui. ri gražų balsą, bet ir gerą skonį
Po to pakvietė tarti žodį parinkti ir pasigaminti sau rū
kleboną, kuris dėkojo choris bus. Ką ji ir pademonstravo.
tams ir choro vadovui Antanui Vytautas Dijokas, aukštas, su
Linui už uolų dalyvavimą, ne juoda eilute ir raudonu ..skers
gailint laiko nei energijos, kad tinuku", tikrai patrauklus
Dievo garbei nuolat skambėtų vyras, sukėlė dideles ovacijas.
giesmės ir keltų visų sielas Plojo moterys, bet ypatingą
aukštyn. Taip pat pakviesti triukšmą sukėlėjo maži draugai
kalbėti kunigai V. Mikolaitis ir iš antrojo „Seklyčios" aukšto
Pr. Kelpšas pasidžiaugė gražiu Jiems jis labai patinka Egle
choro giedojimu. Pabaigai choro Malinauskaitė savo jaunatvišku
ilgametis dirigentas muz. An grakštumu ir grožiu sužavėjo vi
tanas Linas irgi dėkojo klebonui sus. Rūbai, kuriuos ji modeliauž jo nuolatinę globą, o choris vo, buvo labai dailūs. Eglė vi
tams — už dalyvavimą repetici siems patiko ir salė vėl nuaidėjo
jose. Ypač pasidžiaugė, kad plojimais.
choras kasmet gali suruošti reli
Paskui plojome ir Elenai Siru
ginį koncertą Verbų sekma
tienei,
šio renginio vadovei,
dienį, kuriuo gėrisi ne vien tik
už
taip
gerai
suorganizuotą po
lietuviai. Linkėjo nepailsti ir
pietę,
nors
tą dieną ji
toliau.
buvo tikras ligonis ir sekantį
Taip pora valandų prabėgo, o rytą jai turėjo operuoti koją.
jaukus pasižmonėjimas paliko Pavalgėm pietus ir skirstėmės
visiems dalyviams gražią prieš — lyg ir jaunesni, negu atėjome.
Ariana Žliobaite buvo „boružėlė", mamytės pasiūtu kostiumu pasipuotuti,
kalėdinę nuotaiką.
J o n a s Žebrauskas dalyvavo vaikučių „kaukių baliuje".
Apolinaras P. Bagdonas

Ruduo yra geras laikas madų
parodoms. Po vasaros atostogų
grržta i namus saules ir vėjo išglamonėti. pusnuogiai poilsiau
tojai ir, orui šalUjunt. skuba ap
sirengti. Vasaros grožis dar ne
išnyko iš atminties. Norisi juos
atkartoti gražiais spalvingais ir

