S137 PI GRATIG NEWS
THF l IBf-'ARY OF CONGRESS
REFERENCE DEPARTMENT
SFRIA1 S OIV1SION
MASHINGTON OC 20025

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY

PERIODICALS

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

DKtmtMr 2 7 . 1996

Vol. LXXXVI

Didėja pasitikėjimas Lietuvos
prezidentu
punktais jis iš karto pakilo į 9
vietą, išstumdamas iš jos žinomą
ekonomistą Kazimierą Antaną
vičių.
Dar 10 punktų padidėjo prem
jero Gedimino Vagnoriaus popu
liarumas. Per dvi apklausas
pasitikėjimas šeštąją vietą po
puliarumo sąraše užimančiu vy
riausybės vadovu, iš viso išaugo
21 punktu.
Septintuoju, kaip ir anksčiau,
lieka Krikščionių demokratų
partijos pirmininkas, užsienio
reikalų ministras Algirdas Sau
dargas.
Tuo tarpu, vertindami politi
kus ne pagal pateiktą sąrašą, o
atsakydami į klausimą, „kurie
Lietuvos visuomenės veikėjai
geriausiai atstovauja jūsų inte
resus", apklaustieji pirmenybe
teikė Seimo pirmininkui V.
Landsbergiui.
Jis geriausiai atstovauja 13
proc. apklaustųjų interesams.
A. Brazauskas — 9 proc. G. Vag
norius — 7.3 proc., R. Ozolas —
5.5 proc., E. Bičkauskas — 5.2
proc., V. Adamkus — 2.9 proc.,
A. Sakalas — 2.1 proc., A. Sau
dargas — 1.9 proc., C. Juršėnas
- 1.2 proc., A. Kubilius - 0.8
proc. Iš viso apklaustieji
paminėjo 91 veikėjo pavardes.
„Baltijos tyrimų" apklausa
buvo atlikta lapkričio 6-16 die
Pirmą kartą į jį pateko Seimo nomis. Apklausta 1,003 Lietu
pirmininko pirmasis pavaduoto vos gyventojai nuo 15 iki 74 me
jas Andrius Kubilius (TS). Su 24 tų amžiaus.

Vilnius, gruodžio 24 d. (BNS)
— Smarkiai šoktelėjo Lietuvos
gyventoja pasitikėjimas šalies
prezidentu Algirdu Brazausku.
Lietuvos ir Didžiosios Britą
tujos viešosios nuomonės tyrimų
bendrovės „Baltijos tyrimai"
atlikta gruodžio pradžioje ap
klausa parodė, kad prezidento
populiarumas išaugo net 11
punktų. Populiariausių politikų
sąraše jis ne tik vėl aplenkė Sei
mo pirmininką Vytautą Lands
bergį, bet ir ilgą laiką prezi
dentą lenkusį Centro sąjungos
valdybos pirmininką Egidijų
Bičkauską.
V. Brazauskas visiškai priar
tėjo prie vis tebepirmaujančių
žinomo JAV lietuvių gamtosau
gininko Valdo Adamkaus bei
Centro sąjungos pirmininko,
Seimo vicepirmininko Romual
do Ozolo.
,.Respublikos" dienraštyje pa
skelbti apklausos rezultatai pa
rodė, kad iš dešimties populia
riaušių Lietuvos politikų, net
septynių populiarumas pakilo.
Vienu punktu smuktelėjo pasi
tikėjimas aštuntoje vietoje esan
čiu Socialdemokratų pirminin
ku Aloyzu Sakalu, šalies gyven
tojai nepakeitė nuomonės apie
LDDP pirmininką Česlovą Jur
šėną, užbaigianti populiariau
siųjų politikų dešimtuką.

Muitinės departamentą
direktorius teisinasi Seimui
Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS)
— Premjeras Gediminas Vagno
rius pirmadieni priėmė Vitali
jaus Geržono atsistatydinimą iš
Muitinės departamento direkto
riaus pareigų. Apie tai infor
mavo vyriausybės spaudos tar
nyba, nenurodžiusi atsistatydi
nimo priešžasčių.
Vitalijus Geržonas popietinia-

Gynimo taryba
sprendė valstybės
apginklavimo
klausimus
Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS;
— Šeštadienį posėdžiavusi pre
zidento Algirdo Brazausko va
dovaujama, valstybės gynimo
taryba įpareigojo vyriausybę
per vieną — du mėnesius pa
rengti konkrečius valstybes
apginklavimo ir sienų techninio
aprūpinimo planus.
Dvi valandas trukusiame po
sėdyje, be šių, aptarti ir kiti
Lietuvos saugumo stiprinimo
plar ai, kurie laikomi paslapty
je, žurnalistams sakė prezidento
rastinės vadovas Andrius Meš
kauskas.
Tai buvo pirmasis po valdžios
pasikeitimo valstybės gynimo
tarybos posėdis. Pirmą kartą
jame dalyvavo naujasis Seimo
pirmininkas Vytautas Lands
bergis (TS), premjeras Gedi
minas Vagnorius (TS), krašto
apsaugos ministras Česlovas
Stankevičius (KDP), taip pat
buvo p a k v i e s t a s
tarybai
nepriklausantis užsienio reika
lų ministras Algirdas Saudar
gas.
Nedalyvavo tik Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas Jo
nas Andriškevičius, kuris dabar
studijuoja NATO gynybos kole
gijoje Romoje.
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me posėdyje atsakė į Seimo
nariu klausimus ir kritiką.
„Rezultatai galėjo ir privalėjo
būti geresni, tačiau niekas ne
privers manęs teigti, kad 3,000
muitininkų kolektyvas dirbo tik
blogai", pareiškė pusketvirtų
metu Muitinės departamentui
vadovavęs V. Geržonas.
Jam bei prieš porą mėnesių
atsistatydinusiam pasienio po
licijos departamento vadovui
Stanislovui Stančikui teko
išklausyti nemažai prezidento,
Seimo ir vyriausybės priekaištų
dėl nemažėjančios kontraban
dos, korupcijos ir techninių
nesklandumų pasienyje.

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA. Reuter. BNS INTERFAX
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Lapkričio 26 d., minint Lietuvos kariuomenes 7
metines, Danijos sostines Kopenhagos
Kastellet tvirtovėje buvo pristatyta Lietuvos
:/.»nų fotoparoda ..Kovojanti Lietuva
1944-1963".
Nuotr.: (is kairės) parodą suorganizavęs Lietuvos gynybos atašė Danijos karalystėje pik. Jonas
Gečas, savanoris d. pik. ltn. E. Jakimavičius, Alytaus savanorių rinktinės savanoris d. ltn. K.
Savičius ir Lietuvos ambasadorius Danijos karalystėn R. Jasinevičius.

Priimtas 1997 metų biudžetas
Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS)
— Nepaisant visų opozicinių
frakcijų griežtos kritikos ir ra
ginimo nepriimti 1997 m. biu
džeto. Seimas pirmadienį priė
mė kitų metų biudžetą.
Už valstybės biudžeto ir at
skaitymų į savivaldybių biudže
tus normatyvų bei dotacijų įsta
tymą balsavo 74, prieš 18, susi
laikė 20 Seimo narių.
Visos opozicinės frakcijos siūlė
neskubėti tvirtinti biudžeto ir
dar jį pasvarstyti iki sausio
pabaigos. Seimo daugumai ne
priklausantys parlamento na
riai teigė nesuspėję susipažinti
su paskutinėmis biudžeto patai
somis, kurias jie gavo tik pir

jog ši iki 8.3 proc. padidino vals
tybės valdymo išlaidas, o vy
riausybės rezervas padidintas
madienį.
LDDP frakcija pareiškė, jog nuo 50 mln. iki 81 mln. litų.
Kitų metų biudžeto deficitas
taip nebuvo svarstomas nė vie
nas Lietuvos biudžetas ne tik bus 697.85 mln. litų - 101.85
šiais, bet ir priešktno laikais. mln. litų didesnis nei siūlė
Opozicija apkaltino vyriausybę, ankstesnė vyriausybė.

Nebegalios aukštųjų partinių
mokyklų diplomai
Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS)
— Seimas pirmadier i ypatingos
skubos tvarka priėmė nuta
rimą, kuriuo pripažino nete
kusiu galios 1995 m. Seimo
LDDP daugumos priimtą nuta
rimą, įteisinusį sovietinių
partinių mokyklų diplomus.

Medikų netenkina
vyriausybės pažadai

Vilnius, gruodžio 24 d. (BNS)
— Lietuvos medikų netenkina
pirmadienį gautas vyriausybės
pažadas per metus pakelti jų at
lyginimus.
Lietuvos gydymo įstaigų dar
buotojai reikalavo pakelti at
lyginimus iki biudžetinių įstai
gų darbuotojų atlyginimo vidur
kio nuo kitų metų sausio 1 die
nos.
Biudžetinių įstaigų darbuoto
jų atlyginimo vidurkis spalį Lie
tuvoje buvo 589 litai, o medi
cinos darbuotojų — 480 litų.
V. Geržonas įsitikinės, kad
„Mes suprantame sunkią eko
kovoti su kontrabanda trukdo nominę padėtį ir nusileistumene vien t i k muitininkų me iki pusės metų laikotarpio.
nesąžiningumas. Trukdo labai
dažnai besikeičiantys muitinės
darbą reglamentuojantys juridi
niai aktai, bloga techninė bazė,
Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS)
kyšininkavimui palankias sąly
gas sudaro Asinis krovinių tik — Premjero Gedimino Vagno
rinimas, sakė buvęs muitinės riaus iniciatyva pirmadienį vy
riausybėje apsvarstytos kovos
vadovas.
Muitinei vadovavęs V. Geržo su kontrabanda problemos.
nas pažymėjo, kad per 11 šių Pasitarime dalyvavo Seimo
metų mėnesių į valstybės biu teisės komiteto pirmininkas
džetą surinkta 1 mlrd. 920 mln. Stasys Stačiokas, (TS), Valsty
litų mokesčių — tai yra puse mi bės saugumo departamento di
lijardo litų daugiau nei pernai, rektorius Jurgis Jurgelis, vals
nors mokesčiu tarifai beveik tybės kontrolierius Vidas Kun
drotas, finansų ministras Rolan
nepakito.
Didžiausiais savo nuveiktais das Matiliauskas. vidaus reika
darbais V. Geržonas laiko lų ministras Vidmantas Žie
baigiamą įrengti šiuolaikinį melis (TS) bei mokesčių inspek
muitinės postą Kalvarijose, cijos pareigūnai.
Vyriausybės spaudos tarnybos
pradėtų Medininkų, Kybartų
postų statybą, baigiamus supro pranešime tarp pasitarimo daly
jektuoti naujus postus Nidoje ir vių neminimas Muitinės deparŠalčininkuose
te;iija Postuose įrengta 570
Buvęs departamento vadovas kompiuterizuotų darbo vietų,
nesutiko su kritika, kad nieko baigiama kurti žinybinė duo
nenuveikta kompiuterizuojant menų perdavimo sistema. Visos
• muitinės sistemą. Anot V. sistemos sukūrimas truks ma
Geržono, muitininkai parengė ir žiausiai dar 5 metus ir kainuos
vyriausybė jau patvirtino infor per 100
milijonų litų, teigė
macinės sistemos kūrimo stra- V Geržonas

tačiau metai — per ilgas laiko
tarpas", sakė Lietuvos gydytojų
sąjungos (LGS) viceprezidentas
Liutauras Labanauskas.
Pasak jo, per porą dienų savo
nuomonę šiuo klausimu turi pa
reikšti visi Lietuvos gydytojų
sąjungos valdybos nariai ir pri
imti bendrą sprendimą.
Jei bus vieningai sutarta ne
priimti šio siūlymo, LGS rašys
atsakymą vyriausybei ir prašys
ieškoti kompromiso. Jei medi
kai iki Naujųjų metų nesulauks
priimtino pasiūlymo, jie žada iš
tesėti pažadą griebtis kraštuti
nės priemonės - visuotinio
medikų streiko.

Lietuvos vyriausybė ruošiasi
rimtai kovai su kontrabanda
tamento direktonus Vitalijus
Geržonas, kurio at-istatydinimą
tą dieną priėmė premjeras.
V. Geržonas, vadovavęs muiti
nei per ketverius LDDP valdžios
metus, buvo ne kartą kritikuo
tas dėl nepažabotos kontraban
dos per Lietuvos sienas.
Pasitarime pirmadienį kon
statuota, kad dėl kontrabandos
Lietuvos biudžete - per metus
negauna „imlžmi.-icų" pajamų.
Ypač daug lėšn nerenkama dėl
nesurenkamų akcizo mokesčių
už naftos ir tabako produktus,
alkoholinius gerinus.
Pasitarime taip pat aptartas
kovojančių su kontrabanda tar
nybų darbo pertv?rkymas, ati
tinkamų įstatymu pataisų ren
gimas.
Konkretūs nutarimai dėl
kovos su kontrabanda prie
monių bus priimti artimiausia
me vyriausybė^ posėdyje,
pranešė vyriaus} oės spaudos
tarnyba.

Tokia pat tvarka Seimas pri
ėmė įstatymą dėl aukštųjų par
tinių mokyklų diplomų nepripa
žinimo, kuriuo nepripažįstami
dokumentai, liudijantys apie
aukštąjį partinį išsilavinimą.
Šie Seimo sprendimai priim
ti didele balsų persvara, prieš
balsavus vos keliems LDDP
frakcijos parlamentarams.

Maskva. Rusijos gynybos ministras Igor Rodionov, grįžęs iš
Briuselio, kur lankėsi NATO
būstinėje, gruodžio 24 d. kalbėda
mas per televiziją pareiškė, jog
šaltasis karas su Jungtinėmis
Valstijomis dar nesibaigė. „Yra
dvi didžiulės valstybės, Rusija ir
Jungtines Valstijos, turinčios
galingą branduolinę ginkluotę
ir galimybę sunaikinti pasaulį
bei sulyginti viena kitą su žeme.
Ar galima šimtu procentu ga
rantuoti, kad toks konfliktas
yra neįmanomas", sakė Rusijos
gynybos ministras. Duodamas
interviu televizijai, Rodionov
apkaltino Vakarus, esą jie nau
dojasi sunkia Rusijos ekonomi
ne padėtimi, siekdami išplėsti
savo karinę įtaką iki pat Rusi
jos sienų.
Bona. Vokietijos gynybos mi
nistras Voker Ruehe sekmadie
nį pareiškė, jog opozicijos reika
lavimai sumažinti šalies gink
luotąsias pajėgas ir sutrumpin
ti tarnybos jose laiką nuo 10 iki
6 mėnesių, gali sužlugdyti visą
Vokietijos gynybos struktūrą.
Vokietijos gynybos ministras
pareiškė, jog šalies ginkluo
tosios pajėgos gali iškęsti lėšų,
bet ne žmonių stygių. Šiuo metu
Vokietijos ginkluotosiose pajė
gose tarnauja 340,000 žmonių.
200,000 jų yra profesionalūs ka
reiviai, 140,000 — šauktiniai.

ITAPTASS.

/ išreiškė
Vašingtonas.
susirūpinimą Tuntijos sprendi
mu praėjusią savaitę pasirašyti
ekonomines sutartis su Iranu,
nepaisant JAV raginimų izo
liuoti Teheraną. JAV Valstybės
departamento atstovas spaudai
Glen Davies pranešė, kad JAV
kelia susirūpinimą bet kokios
pastangos stiprinti bendradar
biavimą su Iranu, kol Tehe
ranas nepakeitė savo nepriim
tinos tarptautinės politikos.
Teheranas. Rusijos užsienio
reikalų ministras Jevgenij Primakov ir Irano užsienio reika
lų ministras Ali Akbar Velayati
pasirašė susitarimą dėl ekspor
to kontrolės. Tai padės apsau
goti Maskvą nuo tarptautinės
kritikos dėl bendradarbiavimo
su Iranu branduolinėje srityje.
Nepaisydama JAV perspėjimo,
kad Teheranas gali panaudoti
technologijas branduolinio gink
lo gamybai, Rusija pasirašė 800
mln. dolerių vertės sutartį su
Iranu dėl branduolinės gamyk
los statybos užbaigimo. Iranas
paneigė kaltinimus teigdamas,
kad jo branduolinės gamyklos
yra atviros tarptautinei inspek
cijai. Irano užsienio reikalų mi
nisterijos ekspertas paaiškino,
kad eksporto kontrolė yra spe
cialus terminas, reiškiantis
tarptautinį bendradarbiavimą,
siekiant užtikrinti, kad nebūtų
platinami masinio naikinimo
ginklai. Eksporto kontrolė taip
pat apsaugo taikias technologi
jas nuo perdirbimo į masinio
naikinimo ginklus.

Belgradas. Pagrindinė Serbi
jos opozicinė organizacija Zajedno gruodžio 22 d. Belgrade su
rengė pirmąjį savo suvažiavivimą. Šiuo metu Zajedno kont
roliuoja maždaug 30 Jugosla
Vašingtonas. JAV atstovų
vijos miestų. I suvažiavimą at
vyko ir tie Zajedno atstovai, rūmų pirmininkas Newt GingPateikdamas juos svarstyti
kurie laimėjo lapkričio 17 d. rich gruodžio 21 d. prisipažino
ypatingos skubos tvarka, Seimo
vykusius rinkimus, nors jų re jog yra pateikęs Kongresui ne
pirmininkas Vytautas Land
teisingą informaciją dėl neap
zultatai ir buvo panaikinti.
sbergis (TS) sakė, kad priimant
mokestinamos labdaros teikimo
šiuos aktus „bus 'apsišluota'
Maskva. Neįvardintas Rusi nusižengimų, tačiau pabrėžė,
prieš Kalėdas".
jos Gynybos ministerijos karinis jog nenorėjo apgauti šalies įsta
1995 m. LDDP balsų daugu specialistas interviu agentūros tymų leidėjų. Atstovų rūmų eti
ma priimtą nutarimą aštriai RIA korespondentui pareiškė, kos komisija pripažino, jog
kritikavo ne tik tuometinė kad Rusijos atsakomosios prie Gingrich pažeidė rūmų statutą
opozicija, bet ir Lietuvos aukš monės prieš NATO plėtimąsi i ir nukreipė jo bylą į etikos
tųjų mokyklų vadovai.
Rytus bus „absoliučiai teisėtos". komitetą, kuris turėtų paskirti
Jo nuomone, šalia karinio pobū pirmininkui bausmę. Teoriškai
Sudaryta užsienio džio atsakomųjų priemonių, Ru Gingrich gali būti įspėtas, nu
sija turėtų ieškoti naujų strate šalintas nuo pareigų ar net
paskolų komisija
ginių sąjungininkų. Jis teigė, pašalintas iš Kongreso.
Vilnius, gruodžio 24 d. (BNS) jog gruodžio mėn. NATO Tary
P r a n c ū z i j o s Nacionalinio
— Valstybinei užsienio paskolų bos sesijoje priimtame baigia
komisijai nuo šiol vadovaus Eu majame nutarime nors ir kalba susirinkimo narys Rene Andre,
ropos reikalų ministrė Laima ma apie branduolinio ginklo ne kuris vadovauja Prancūzijos ir
dislokavimą naujų narių terito Rusijos draugystės draugijai,
Andrikienė (TS).
Iki šiol šiai komisijai papras rijose, tačiau šie ketinimai nėra pareiškė, kad prancūzai ištikimi
tai vadovaudavo ministras pir juridinis dokumentas ir bet ku vieningos Europos kūrimo idė
mininkas arba finansų minist riuo metu gali būti atšaukti. joms, bet norėtų, kad ji būtų
Be to, visai neužsimenama apie nepriklausoma, o NATO plėti
ras.
Antradienį vyriausybės pa įprastinės ginkluotės dislokavi mas kažin ar padėtų pasiekti šj
tvirtintos komisijos nariai yra mo Centrinės ir Rytų Europos tikslą. Pasak jo, suprantamos kai
finansų ministras Rolandas Ma valstybių teritorijose planus. kurių Rytų Europos šalių pa
tiliauskas (komisijos pirminin Dokumente, taipogi, nepareikš stangos įstoti į NATO. bet vis
ko pavaduotojas), Lietuvos tas atsisakymas priimti į NATO dėlto reikia atminti, jog tai gali
banko valdytojas Reinoldijus buvusias SSRS respublikas, sukelti grėsmę viskam, kas bu
vo pasiekta nuo 1990 metų
Šarkinas, tarptautinio valiutos konkrečiai — Baltijos valstybes
fondo atstovas Lietuvai DomeMaskva. Beveik trečdalis
nico Fanizza ir kiti pareigūnai
NATO jungtinių ginkluotųjų
apklaustų Maskvos gyventojų
pajėgų vyriausiasis vadas Euro
teigiamai vertina Josif Stalin
poje
George Joulwin pareiškė
Bus remiami
vaidmenį Rusijos istorijoje.
ketinąs kitų metų pavasarį at
Kaip parodė Rusijos visuomenės
žuvusiųjų už Lietuvos sistatydinti iš savo posto.
nuomonės tyrimų centro ap
laisvę artimieji
klausa, vyresni nei 55 metų
vienas asmuo, jam bus išmokėta žmonės triskart labiau pateisi
Vilnius, gruodžio 24 (BNS) - 1,800 litų.
na Stalin, nei asmenys iki 25
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę
Asmenims, kurie kovoje už metų.
1991 m. sausio 11-13 dienomis Lietuvos laisvę buvo sunkiai ar
ir velsau šeimų nariams bus iš apysunkiai sužeisti, bus išmo
KALENDORIUS
mokėtos vienkartinės 1,000 litų kėta taip pat po 1,000 litų. Kom
kompensacijos.
Gruodžio 27 d.: Šv. Jonas
pensacijos sužalotiems žmonėms
Po 1,000 litų gaus kiekvieno bus išmokamos remiantis Gene apaštalas, evangelistas; Fabiolė,
žuvusiojo sutuoktinis, vaikai, ralinės prokuratūros pažymo Mantilė. Eglė.
įvaikiai, tėvai ir nedarbingi mis.
Gruodžio 28 d.: Šv. Nekal
tieji vaikeliai; Agapė, Teofilė,
išlaikytiniai.
Išmokėti kompensacijas ant
Rimas, Vyga.
Jei kompensacijos gavėjas yra radienį nutarė vyriausybė.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 27 d.

„ŽAIBO"
KREPŠININKAI I
AUSTRALIJĄ!
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Redaktore Irena R e g i e n ė

LIŪDNA LIETUVOS
KREPŠINIO ATEITIS
Kaip žinome, Lietuva pralai
mėjusi Lenkijai savo pusfinalio
grupėje kovoje dėl patekimo į
Europos pirmenybių krepšinio
baigminį ratą daugiau negu vie
nuolika tašku skirtumu (69-88),
labai apsisunkino savo padėtį.
Dabar jau mažai vilčių, kad
lietuviai galės žaisti 30-me
Europos čempionate.
Dabar Lietuvos krepšinin
kams ne tik būtina laimėti visas
likusias trejas rungtynes E pus
finalio grupėje (gruodžio 18 d.
Vilniuje su Švedija, 1997 m. ir
gi namuose su Belgija ir vasario
26 d. išvykoje su Šveicarija.
Taip pat lietuviai turi melst's,
kad galimai mažiau pergaili
pasiektų Lenkija, Švedija ir
Belgija.
I finaline grupe pateks dvi
pirmosios iš kiekvienos grupės
ir keturios geriausius rezultatus
turinčios trečiosios komandos.
Čia surinkus po lygiai taškų,
pirmenybė tenka komandai su
geresniu tarpusavio rungtynių
taškų santykiu. Todėl Lietuvai
buvo svarbu nepralaimėti
lenkams daugiau negu 11 taškų
skirtumu, nes lietuviai pirma
me susitikime lenkus buvo
įveikę 12 taškų.

buvo išjuoktas".
(Čia reikia paaiškinti: V. Ga
rastas šaipėsi iš dviejų jaunų
krepšininkų V. Praškevičiaus ir
Ž. Ilgausko, kadangi jie „ne
tiko" jo vadovaujamai rinktinei,
tuo tarpu joje žaidė ir tebežaid
žia vidutiniokai).
Toliau vedamajame pasako
jama, kad V. Garastas į rinkti
nę prie A. Sabonio lipdydavo
rinktinės pakeleivius, reika
lingus privilioti į vyriausiojo
trenerio treniruojamus klubus.
Taip pat čia pabrėžiama, kad V.
Garastas negailėjo pagiežos žo
dių jį išdrįsusiai kritikuoti spau
dai, kadangi vienu metu atrodė,
kad pagrindinė V. Garasto misi
ja Lietuvoje — išmokyti spaudą,
kaip ji turėtų jį šlovinti.
Vedamajame daroma prielai
da, kad V. Garastas turėtų
galimai greičiau iš vyr. trenerio
pareigų pasitraukti. Čia iškelia
ma, jog V. Garastas praeityje
yra daug Lietuvos krepšiniui
nusipelnęs, tačiau sporte žaidžia
ne tik titulai ir nuopelnai. Tai
turėtų suvokti ne tik žvaigždės,
bet dar labiau — treneriai, —
teigia „Lietuvos rytas".
Gal po šių aiškių žodžių V. Ga
rastas susimąstys, jog vien tik
spaudą kaltinti yra nedora.
Tikėkime, kad į jo vietą ateis iš
mintingesnis žmogus.

Visa Lietuvos spauda dėl šio
triuškinančio pralaimėjimo
niekur tarptautinėje arenoje
nepasižymėjusiems lenkams
kaltina vyr. trenerį Vladą Ga
rastą. Kai kurie laikraščiai
šiam reikalui paskyrė net savo
vedamuosius. Bene, geriausiai
padėtį apibūdinantis „Lietuvos
ryto" vedamasis.
Čia dėl vietos ribotumo
negalim daug to vedamojo ci
tuoti, tačiau bent kiek galima
pasiūlyti. Štai ištraukos:
...„Šiandien ypač juokingai
skamba vyr. trenerio žodžiai, jog
lenkus pavyks užmėtyti tritaš
kiais. Tai pavyko padaryti.
Tačiau ne lietuviai užmėtė
lenkus, o lenkai — lietuvius.
Lietuvos rinktines žaidimas
buvo lėtas ir skurdus. Sunku
atsikratyti minties, kad lietu
viams šiuolaikinis krepšinis jau
darosi per sunkus..
„Tik A. Sabonio fenomenas
kurį laiką gelbėjo Lietuvą ir
pirmiausia jos vyr. treneri v
Garastą nuo kasdienio fiasko.
Ypač tai buvo ryšku Atlantoje.
Olimpiada atvėrė ir kitą
skaudžią tiesą: Lietuvos koman
dos treneris vyriausias seniai
komandoje nėra joks autori
tetas.
..Akivaizdu, jog treneris
kartoja tik kelių, tegu ir pačių
talentingiausių savo auklėtinių
žodžius ir visaip mėgina jiems
įtikti, rūpinasi tik šia diena.
Savaime suprantama, galima
dėl visų bėdų apkaltinti V. Praš
kevičių ir išvyti jį iš olimpiados.
Tačiau ar treneris viską padarė,
kad komandoje tokių konfliktų
nekiltų)
„Tai, kad Lietuva Atlantoje
turėjo tik 11 žaidėjų, tai, kad jo
je nežaidė net du į NBA patekę
krepšininkai ir geriausi JAV
studijuojantys lietuviai, lėmė V.
Garasto klaidos ir būdas. Tačiau
būtent nuo šios krepšininkų
kartos priklausys, ar Lietuva
liks krepšinio valstybe. V. Ga
rastas kiekviena proga tyčiojasi
ii jaunimo, žaidžiančio JAV, net
Europos jaunimo čempionų
medaliai bei patekimas į NBA

R i m a n t u i Dirvoniui, naujajam ŠALFASS-gos
Š A L F A S S g o s pirm. Audrius Šileika.

spaudą ir ieškoti „gerų" žurna
listų, mėgstančių šlovinti praei
ties didvyrius, tačiau ar tai
nuslėps tiesą, kad Lietuvos
krepšinio rinktinė dabar atrodo
tiesiog apgailėtinai?"
Ką gi daugiau būtų galima
prie šių atvirų tiesos žodžių pri
dėti? Turbūt, kad nedaug.
Mačiusieji Lietuvos rinktinę
Čikagoje ir keliuose kituose
miestuose, įsitikinome, kad jau
vasarą padėtis buvo liūdna. Tik
gerai, kad Atlantoje pavyko
bronzos medalius laimėti. 0 jų
net ir pats vyr. treneris ten nesi
tikėjo. Kuomet po silpnai sužais
tų rungtynių prieš kroatus
Čikagoje liepos 7 d. jis buvo
paklaustas apie Lietuvos gali
mybes Atlantoje (tą girdėjo bei
matė ir lietuvių televizijos pro
gramos Čikagoje žiūrovai), VI.
Garastas pradėjo aiškinti, jog
reikia laikyti dideliu laimėjimu,
kad Lietuva iš viso pateko į
olimpinį krepšinio turnyrą, nes,
pasak jo, daugelis ir didelių
valstybių čia nepakliuvo. Aišku,
kuomet jau iš anksto prade
dama teisintis ir taip kalbėti,
gerų pasekmių sunku tikėtis.
Tačiau Atlantoje vis dėlto laimė
buvo Lietuvos pusėje ir čia, be
abejo, nebuvo VI. Garasto nuo
pelnas.
Visai kitaip po tų rungtynių
kalbėjo Kroatijos rinktinės
treneris, kuris tikėjo savos
komandos geru pasirodymu
Atlantoje. Nors kroatams ten
nepasisekė, bet aš manau, kad
taip turi geras treneris kalbėti.
,.Nusiminimas yra pralai
mėjimo pradžia", — sako ir
mūsų liaudies išmintis.
Čikagoje matėme ir kitų,
sakyčiau mažų, nesusipratimų
su Lietuvos rinktinės vyrais ir
atsakomybė čia, be abejo, kren
ta vyr. treneriui ir komandos
vadovui. Apie tai jau buvo mūsų
spaudoje rašyta, bet dar galima
pakartoti. Vienas iš jų — net
varkingas sustojimas aikštėje,
grojant himnus (prieš Lietuva-Kroatija rungtynes) ir
demonstratyvus išėjimas iš
šventinio banketo, nepaisant,
kad tautinių šokių rengėjai ne
kartą viešai aiškino, kad krep
šininkams ir palydovams buvo
paliktas prašytas vietų skaičius.

Clevelando LSK „Žaibo" vyrų
krepšinio komanda vyksta sve
čiais dalyvauti 1996 metų me
tinėje Australijos lietuvių spor
to šventėje, vyksiančioje š.m.
gruodžio 27-31 d., Melbouroe.
Švente rengia Melbourno Lietu
vių sporto klubas „Varpas".
Išvykos vadovas ir komandos
kapitonas yra LSK „Žaibo"
krepšinio sekcijos vadovas
Russell Boliam.
Pagal nusistovėjusią tradiciją,
Australijos lietuvių metinė
sporto šventė t ę s i a s i visą
savaitę, tarp Kalėdų ir Naujų
Metų, įvairiose sporto šakose.
Beveik kasmet australiečiai
pasikviečia lietuvių komandą iš
užjūrio.
Zaibiečiams šioje išvykoje teks
sužaisti 8 rungtynes. Tenka pagarbės nariui, žymenį įteikia
„. _ ,
.
linkėti Jjiems sėkmės!
Nuotr. Sig. Krasausko
.

APIE PASIRUOŠIMĄ SIDNIO
OLIMPIADAI

Lietuvos tautinio olimpinio tuke, 12-ka kartų — dešimtuke,
komiteto (LTOK) Vykdomasis 26 kartus — šešioliktuke. Iš viso
komitetas penktadienį, lap olimpiadoje startavo 60 Lietu
kričio 8 d., po pietų baigė savo vos sportininkų.
darbą Vilniuje.
Tarp 79-nių Atlantoje meda
LTOK Vykdomasis komitetas lius iškovojusių šalių Lietuva
pritarė LTOK vasaros olimpi užėmė 73-čią vietą (1 bronzos
nių sporto šakų komisijos medalis), o prieš ketverius me
Lietuvos sportininkų parengimo tus Barcelonoje tarp 64-riu
2000-ųjų metų olimpinėms žai medalius pelniausių valstybių
dynėms Sidnyje programos pa buvo 36-ta (1 aukso ir 1 bronzos
grindiniams principams.
medalis).
7-10 vietas Atlantos olimpia
Komisija įpareigota parengti
šios programos projektą iki doje laimėję sportininkai, jų
gruodžio 10,'idienos. LTOK pre treneriai, medicininio persona
zidentas Artūras Poviliūnas lo darbuotojai penktadienio po
sakė, kad padarius tinkamas iš sėdžio pabaigoje buvo apdova
vadas iškovotais medaliais bus noti LTOK garbės rastais ir nuo
galima džiaugtis ir Sidnio olim 2,000 iki 5,000 litų piniginiais
piadoje.
prizais. Kiek anksčiau, rug
LTOK Vykdomasis komite pjūčio mėnesį, 1-6 vietas laimė
tas, be to, patenkinamai įver jusius sportininkus ordinais,
tino Lietuvos sportininkų rezul piniginėmis premijomis apdova
tatus Atlantos olimpinėse žai nojo vyriausybė.
dynėse.
„Lietuvos sportininkai šių
Lietuvos rinktinėje ir
Atlantos olimpiadoje, neskai metų olimpiadoje startavo taip,
krepšinyje yra ir daugiau
tant krepšininkų iškovotų bron kaip pasiruošė. Prieš ją Lietuvos
problemų
zos medalių, Lietuvos sporti sportininko aukso medalis buvo
ninkai keturiskart buvo šeše- įvertintas pigiau nei Latvijos
Žinoma, ne vien tik VI. Garas
,
atleto šeštoji vieta, todėl da
tas yra atsakingas už Lietuvos
Čia matėnie ir kitų nesmagių lyvavimo rezultatai atitinka
krepšinio rinktinės negalavi
dalykų, kuo*met aikštėje bejė pasirengimą, ir daugelis spor
mus. Kaip minėtame „Lietuvos
giai stengėsi kautis mūsų tininkų dalyvavo pagal galimy
ryto" vedamajame rašoma, vy
sužeistos, nuvargusios žvaigž bes", — sakė Lietuvos misijos
riausiojo trenerio problema —
dės, tuo tarpu kai ant suolelio Atlantoje vadovas Stasys šatik ledkalnio viršūnė .
sėdėdavo jauni ir sveiki vyrai, parnis.
„Ar Lietuvos krepšinio federa
LTOK viceprezidentas S. Šakurie bent "protarpiais tikrai
cijos prezidento A. Pavilionio
galėjo pagerinti padėtį. Tačiau, parnis taip pat buvo apdovano
pagrindinė priedermė — tik sė
kaip atrodė, ne treneris tvarkė tas pinigine premija ir, kartu su
dėti ant rinktinės atsarginio
komandą, bet mūsų krepšinio Kūno kultūros ir sporto depar
suolelio ir šokinėti po teisėjų
milijonieriai. Dėl to, turbūt, tamento direktoriumi V. Nėšvilpuku? Ar Lietuvos krepšinio
dabar taip nusigyventa. Tų nium, gavo specialų garbės raš
federacija ką nors padarė, kad,
žvaigždžių
rinktinėje nebeliko, tą už indėlį rengiant Lietuvos
pavyzdžiui, rinktinės narys S.
nes jie ir toliau JAV krauna olimpinę rinktinę.
Štombergas nebūtų išsiųstas
milijonus, o tie jaunesnieji,
uždarbiauti j Kiniją?", — klau
G. S T A U Č Ė neturėdami tarptautinių rung
siama tame vedamajame.
tynių patirties, dabar nežino ką
GERIAUSIAS
Toliau dar liūdniau nušvie
reikia aikštėje daryti.
čiama. „Bent pusės LKL (Lietu
LIETUVOS
vos profesionalų lyga. E.Š.)
Ir iš tikrųjų per paskutinius,
FUTBOLININKAS
komandų sudėtys dabar geriau
penkerius metus, tik vienas
Lietuvos
rinktinės vartinin
siu atveju primena tik „Adidas"
Artūras Karnišovas, galima
kas
Gintaras
Staučė išrinktas
ar „Reebok" gatvių turnyrų
sakyti pasiekė tokio lygio, kad
geriausiuoju
Lietuvos
futboli
ekipas. Ar kas nors Lietuvoje
jį negėda rinktinėje rodyti. Bet
ninku
32-tą
kartą
„Lietuvos
įsivaizduoja šalies krepšinio per
tai žinoma, ne VI. Garasto nuo
spektyvą bent per artimiausius
pelnas, nes jo talentas išsisklei sporto" laikraščio surengtoje
keletą metų? Fiasko Bialostoke
dė jam mokantis ir žaidžiant geriausių futbolininkų apklau
(ten Lietuva pralaimėjo Lenki
Amerikoje. Taigi, tame krašte soje.
Turkijos „Sariyer" klube žai
jai. E.Š.) atvėrė daug žaizdų.
apie kurio krepšinį VI. Garastas
džiantis vartininkas pripažintas
Sterilūs tvarsčiai nepadės.
yra blogos nuomonės.
Galima iki užkimimo kaltinti
Ed. Šulaitis geriausiuoju Lietuvoje antri
metai i i eilės.
Antrąją vietą absoliučiai
geriausio Lietuvos futbolininko
rinkimuose užėmė puolėjas Ed
garas Jankauskas, praėjusį se
zoną žaidęs Maskvos CSKA klu
be, trečias - Vienos „Admiral
Wacker" puolėjas Arminas Nar
bekovas.
Geriausiuoju Lietuvoje žai
džiančiu futbolininku išrinktas
Lietuvos rinktines ir Kauno
„Inkaro-Grifo" saugas Darius
Maciulevičius.
Lietuvos futbolo federacijos,
trenerių ir žurnalistų nuomone,
antras yra gynėjas Raimondas
Vainoras, trečias — saugas Rai
mondas Žutautas. Abu jie taip
1995 m. tarpmiestinio ŠALFAS s-gos golfo turnyro vyrų komandinis meisteris — Čikagos lietuvių
pat žaidžia Kauno „Inkarogolfo klubas. Ii k. - R Rimkus, T. Lapas. R Kleiza. V. Ringus, M. Petrošius, T. Vaitkus ir dr
Grifo" komandoje.
J. Ringus.
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DU LIETUVOS
IMTYNININKAI TARPTAUTINIO
TURNYRO PRIZININKAI
Ryga-Vilnius. gruodžio 9 d.
(BNS). Graikų-romėnų imty
nininkas Renatas Puikia užėmė
antrą vietą savaitgalį Rygoje
vykusiame tarptautiniame tur
nyre. Svorio kategorijoje iki 62
kg, jis tik finale pralaimėjo
minskiečiui Anatolijui Šiško.
Siekdamas finalo, pasaulio
jaunių pirmenybių šeštosios vie
tos laimėtojas R. Puikis, Rygoje
ant menčių paguldė pasaulio
pirmenybių prizininką balta
rusį Igorį Timošenką.
Kitas vilnietis Valerijus
Pavlovas įveikė keturis varžo
vus ir svorio kategorijoje iki 82
kg buvo trečias.
Dar du Lietuvos imtynininkai
— Marijonas Dulko (kategorijoje
iki 68 kg) ir Jaroslavas Petrulevičius (62 kg) — užėmė penktą
ir šeštą vietas.
Tarptautiniame graikų-romė
nų imtynių turnyre dalyvavo
Ukrainos, Baltarusijos, Estijos,
Lietuvos ir Latvijos atletai.

tUGSMS C. OCCKIR, DOS, P.C.
4*47 W. 1 M M., OttiUmm, H.
Pirmas apyl. su Noitnwesterri u**-!0
diplomu, lietuviams sutvarkyt dantis ui
pritinamą Kainą. Pacientei priimami
absoliučiai punktualiai SealtaftMef
(kalbėt, angliškai) M . T t S - t t *
DM. JOVITA K E R B U S
Kab Chtcagoje uždarytas
9525 S 79th Ave . Miekory Hills IL

TOJI. fyąt) M M i n
Valandos pagal susitarimą

KAUNO „ŽALGIRIS" PIRMAS EUROPOS
TAURES KREPSmM*
TURNYRO „B" G R U P f e E
Vilnius, gruodžio 11 d. (BNS).
Antradienį Kauno „Žalgirio"
krepšininkai išvykoje nugalėjo
Austrijos „Suba" komandą
70-66 (34-23) ir U2*mi**:pir#ną
vietą Europos taurės vyrų krep
šinio „B" grupėje.
Paskutinėse grupės varžybose
Austrijos Sankt Pelteno mieste
daugiausia taškų „Žalgirio"
komandai pelnė Darius Sirtau
tas (18 taškų), Dainius Adomai
tis (17) ir Kęstutis Šeštokas (16)
D R . A . B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
M M W. M « . T«. (700) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3v o p -7vv.antr 1230-3v p p
tretd uždaryta, ketvd 1 - 3 v p p
penkta ir ieild 9 v r - 12 v p p

D R . L. 0 . P E T R E I K I S
DANTŲ GYDYTOJA
%. n#v4fts W4., MlniOf^r MBB« IL

1 mylia t vakarus nuo Hartam Ava
T 1 . (7W) t — 4 f t
Valandos pagal susitarimą
• 1 3 2 S. Kertate Ava.
CMcage. IL • © • »
Tat. S 1 1 - 4 M - 7 7 M

...

RIMGAUDAI NEMNCKAS, M.D.
t . PRAŠAU TUMMALA, M.O.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
•OMUMDAl VrŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus Ngų gydytojas
Kalbama lietuviškai
•117 S. Archer Ave. (prie Aus»n)
Valandos pagal susitarimą

Tat oi!) mm-m*
ARAS ŽUOBA, M. D.
INDRA RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave . Surte 310

Ka*. ML (*11) 471-

J. NUMCKAS, M.D
KAROtOLOGAS - SlROtES UGOS
TTSa S. Kertate Ava.,
kVI

Napervrile. IL 60563
<•*>) 127-00*0
3825 Highlartd A v t . Tower 1, Suite 3C
Dov/ners Grove. IL 80515

UŽMIRŠTI LIETUVOS
ŽEMĖS ŪKIO REIKALAI
JONAS DAUGĖLA
Dar gerokai prieš naujojo Sei
mo rinkimus mūsų didžiosios
politinės partijos bandė išgarsinti savo programas. Tik gaila.
kad visos šios programos dau
giausia ribojosi bendrybėmis. O
ypač blankiai ir neaiškiai jose
buvo aptariami mūsų žemės
ūkio reikalai.
Gal tik viena LDDP-jos talki
ninkė, Valstiečių partija, aiškiai
balsuotojams pažadėjo bandyti
sukurti stambius ūkius, kuriuos
valdytų valdžios skirti admi
nistratoriai
arba
siauro
akcininkų ratelio rinkti pirmi
ninkai. Žinoma, tai padvelkė
noru vėl atstatyti skaudaus
prisiminimo kolchozus ir atgal
vergų darbui i juos sugrąžinti
mūsų kaimo žmones.
Du savivaldybių rinkimų žmo
nės nespėjo suvokti tikrųjų šios
partijos tikslų. Tad ir tuose
rinkimuose partija gavo 9,6^
balsų, ir į savivaldybes išrinko
105 savo atstovus. Tačiau Seimo
rinkimuose t a pati partija jau
surinko vos 1,8** balsų ir is
rinko tik, vargais negalais vien
mandatinių apylinkių pagalba.
vieną vieninteli savo pirmi
ninką.

Prieš Seimo rinkimus ir pats
prezidentas rado reikalą pa
reikšti, kad Lietuvos ūkininkai
geriausiai gyveno tik kolūkiuo
se. O kiek anksčiau jo min.
pirm. A. Šleževičius įtikinėjo
žmones, kad Lietuva iš viso
nėra žemės ūkio kraštas. Dėl to
Dabartinis min. pirm., pri
LDDP jos vyriausybė sustabdė pažinęs savo klaidas, pažadėjo,
pirmosios vyriausybės pradėtą ne tik jų nepakartoti, bet iš jų
Žemės ūkio reformą ir privačių ir pasimokyti. Jo vyriausybė
ūkininkų nuosavybės įteisini pateikė prezidentui ir Seimui
mą. Tuo pačiu vėl buvo atsta savo veiklos metmenis. Dėl jų
tyta kolektyvinė ž.ū. santvarka. taip pat pasisakė ir visų Seimo
Naujai išrinkto Seimo vyriau frakcijų s e n i ū n a i . T a č i a u
sybei teks perimti visai sugriau kažkaip labai keista, kad nei
tą mūsų žemės ūkį. Senoji programoje, nei pasisakymuose
vyriausybė visą valdžios para iki šiol neminimi žemės ūkio
mą skyrė bankrutuojančioms reikalai.
bendrovėms, o naujieji ūki
Min. pirm. pažadėjo visomis
ninkai liko visai apleisti ir į m a n o m o m i s
priemonėmis
niekas jais nesirūpino. Naujoji kovoti su korupcija, kriminali
vyriausybė perima tik subrank niais nusikaltimais (mafija). Jis
rutavusių bendrovių griuvėsius taip pat pažadėjo trumpu laiku
ir dar vieną milijoną ha., dirvo žymiai pakelti tarnautojų ir dar
nuojančios ir piktžolėmis apau bo žmonių atlyginimus ir milijo
gusios, derlingos ariamos žemės nui pensininkų padvigubinti
plotą.
gaunamas pensijas. Patirtis
Žemės ūkio reformą pradėjo, rodo, kad politikams yra daug
to paties G. Vagnoriaus vado naudingiau žmones nustebinti
vaujama, pirmoji vyriausybė. n a u j a i s laimėjimais. O j ų
Ano meto gyvenamoji aplinka populiarumas staiga krenta, kai
pažadai lieka neišpildyti.
Min. pirm. taip pat patikino
tautai viso šalies ekonominio
gyvenimo pažangą. Šiuo atveju
derėtų prisiminti mūsų ano
meto žymaus politiko D. Cese
vičiaus žodžius, kuriuos jis
pasakė, vos tik grįžęs iš ilgų
metų Sibiro vergijos: „Pradėti
vystyti krašto ekonomiką nuo
žemės ūkio yra pats natūraliau
sias ir logiškiausias jos plėtimo
kelias. Žemės ūkio plėtimas —
tai sykiu savosios pramonės
ugdymas ir naujos darbo vietos,
t a i valstybei nieko nekai
nuojantis didelės dalies piliečių
socialinis aprūpinimas" („L.
aidas" (Nr. 129). Tad ir naujoji
vyriausybė, norėdama pagerinti
mūsų
tautos
ekonominį
gyvenimą, visų pirma turi dėti
pastangas sukurti našų žemės
ūkį. Praeities patirtis liudija,
kad Lietuvos žemės ūkis yra
tikrai pajėgus išmaitinti visą
tautą. Tad visai neaišku, kodėl
senoji vyriausybė turėjo duoni
nius grūdus įsivežti iš Gudijos,
o Vilniaus kepyklos kepė duoną
iš vengriškų miltų.

.Jono Tamulaičio
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BALYS RAUGAS

Abu Raugai jiems kalbėjo konkrečiais pavyzdžiais,
lygindami bolševikų ir nacių nusikalstamus veiksmus.
Ar jų mąstysena bus pasikeitusi, sunku pasakyti, tačiau
imdami į rankas prokomunistine Brooklyno „Laisve",
jie skaitys kritiškiau.
Malonios, įdomios ir netikėtos viešnagės dienos Pa
ryžiuje baigėsi. Ir lietuviškąja prasme žinios praturtėjo,
ypač Lietuvos diplomato dr. Bačkio mintimis, pareikš
tomis Paryžiaus lietuvių susirinkime, kai jis sampro
tavo, kad ilgai ir sunkiai spręsis pokarinės pasaulinio
masto politinės problemos Mums, lietuviams, teks vie
ningai rūpintis, kad Lietuvos reikalas nebūtų paliktas
nuošalyje. Ir ne vieniems teks tai daryti, bet jungtis su
kitom tokio pačio likimo šalimis. Siame rūpestyje visi
privalėtumėm aktyviai dalyvauti — čia negali būti nei
per seno, nei per jauno.
Ir vėl jau beveik įprastame Tettnange kasdieniniai
rūpesčiai. Nedideli jie būtų, jeigu ne tas diplomato Bač
kio įspėjantis žodis dėl neaiškaus rytojaus, ypač kai besi
traukiant nuo raudonojo antplūdžio beveik kiekvienas
galvojo, kad tai tik laikinai.. O dabar jau tas „laikinai"
lyg ir verstų susirūpinti ir įsitvirtinti dėl „duonos
kasdieninės". O tokią mintį jau kelintą kartą kaišioja
čia apsigyvenęs šiaulietis prekybininkas Aukštinsitis:
— žinai, Baly, kiekviena prekyba, jei sekasi, raiko
baltą duoną ant stalo. Žinai, dabar Vokietijos miestuose,
kai trūksta prekių, paplito vadinamosios „Taušcentndėa" - daiktų keitimo centrai, č i a šitokios „preky

Danutė

vertė šią reformą vykdyti
paskubomis. Pats Vagnorius
dabar pripažino, kad anuomet
buvo padaryta daug klaidų. Už
šias klaidas jis buvo ketverius
metus LDDP-jos politikų plaka
mas. Pagaliau apkaltintas, kad
padarė valstybei milijoninius
nuostolius. Buvo siūlomąjį ati
duoti į teismą ir išreikalauti
nuostolių atlyginimo. Tik visa
bėda, kad to meto vyriausybė
pati nedarė jokių pastangų šias
klaidas atitaisyti.

Neatidėliotinai turi būti iš
naujo pradėta žemės reforma.
Jai vykdyti Seimas turi sukur
ti aiškią žemės ūkio politiką.
Metmenis šiam reikalui turėtų
paruošti žemės ūkio specialistai.

Pokalėdinės

Žiemos lediniai „skalbiniai".
Nuotr dr. Kazio Ambrazaičio

Nereikėtų vengti panaudoti ir ti, ugdant šalyje kooperatinį
anų metų patirtį, ir svetimšalių judėjimą ir sudarant pačias
palankiausias sąlygas ūkinin
patarimus bei pavyzdžius.
Šiandieninis naujojo Seimo kams burtis į kooperatyvus.
veidas yra perdėm „miesčioniš
Senasis Seimas yra išleidęs
kas". Atstovų branduolį sudaro kooperacijos įstatymą. Tačiau
įvairūs akademikai ir mokslo šis įstatymas ne tik nepadeda,
šakų daktarai. Senajame Seime bet gerokai t r u k d o vietos
žemės ūkio reikalais daugiausia kooperatyvų organizavimo pa
rūpinosi tik V. Lapė ir A. Račas. stangas. Jų steigimas yra ap
Jie yra išrinkti ir į šį Seimą, o sunkintas daugybe įvairiausių
Lapė yra išrinktas žemės ūkio bereikalingų formalumų. Ir
(dabar jau kaimo reikalų) komi naujai suorganizuoti koopera
teto pirmininku. Belieka tikėti, tyvai tuojau, iš pirmos dienos,
kad jie sugebės savo veiklai yra apdedami sunkiai pakelia
p a s i r i n k t i t i n k a m u s t a l k i  mais mokesčiais. Šie įstatymai
ninkus ir žemės ūkio reikalai ir visi vyriausybės potvarkiai
nebus užmiršti.
turėtų būti tuojau pakeisti bei
Šiandien Lietuvoje jau yra atšaukti. Į kooperatyvus susibū
apie 200,000 naujųjų ūkininkų, rę, ūkininkai galėtų teisiogiai
vartotojams patiekti savo ūkių
o be to, dar ir 400,000 t r i h e k t a
rių sklypininkų. Su šeimų na gaminius ir tuo pačiu gamin
riais jis sudaro maždaug pusės tojus apsaugoti nuo visokių ver
milijono balsuotojų mase. Bet telgų bei valdžios biurokratų
iki šiol nei viena mūsų partija išnaudojimo.
nesistengė įsitvirtinti šioje ma
Ugdant Lietuvos kaime ko
sėje ir atstovauti jų reikalams
operacijos idealus ir plečiant
valdžioje bei ginti j ų teises.
visoje valstybėje vietos koopera
Šiandien naujieji ūkiai yra
tyvų tinklą, savaime bus atsta
kuriami visai kitokiomis ūki
tytos ir tradicinės mūsų kaimo
ninkavimo sąlygomis. Mechani
žmonių nuotaikos bei kaimyniš
zacija yra visai pakeitusi dirvos
kas bendravimas. Svarbiausia,
paruošimo sėjai U* derliaus su
kad Seime atsirastų atstovai,
dorojimo būdus. G y v u l i a m s
kurie širdingai rūpintųsi mūsų
laikyti ir tinkamus pieno ir mė
kaimo ir jo žmonių reikalais, ir
sos gaminius pagaminti yra rei
juos suprastų.
kalingi modernūs ir įvairiais
įrengimais aprūpinti tvartai.
Pirmajame naujojo Seimo po
Visiems šiems reikalams įsigyti sėdyje naujai išrinktus Seimo ir
ūkininkai turi būti aprūpinti vyriausybės narius sveikino
l e n g v a t i n i a i s k r e d i t a i s . O viešnia iš kaimo, Adelė Bumb
moderniškos mašinos gali būti liauskienė: „Būtų gerai, kad
įsigyjamos tik kelių ūkininkų kas nors atneštų čia, į šią salę
sutelktinėmis pastangomis. Visi tikruosius mūsų kaimo žmonių
šie klausimai gali būti isspres- rūpesčius ir vargus".

vietės" dar nėra. Buvau nuėjęs į miesto valdybą pasi
kalbėti tuo reikalu, bet svetimšaliams nenori leisti vers
tis prekyba. Turi ryšius su gubernatūra. Jeigu iš ten
gautumei kokį popierėlį, vokiečiai nusilenktų dabarties
viespačiams. Būtumėm prekybos partneriai. Beje, reikia
pryungti prie keitimo ir namų apyvokos reikmenis, nes
keitimas gali greit užsibaigti...
Kaip planuota, taip ir įvyko: leidimas gautas, ir
Tettnango centrinėje gatvėje virš vienos krautuvės durų
iškilo užrašas: Raugas 6 Aukstinaitis
TAUSCHCENTRALE
Vietos laikraštis išspausdino reportažinio pobūdžio
straipsni, pastebėdamas, kad „užsieniečiai čia įsteigė
krautuvę, apie kurią švabai net nepagalvojo", o vietos
kino teatras kiekviename seanse pademonstruodavo šios
prekyvietės pavadinimą.
Be šimtinės lietuvių ir apie tiek pat latvių bei estų,
Tettnange buvo gana gausus būrys senųjų rusų, dar
1917 m. pabėgusių. Jų tarpe buvo operos solistų, aktorių,
muzikų. Vienas toks Petrapilio operos solistas, vedęs
lietuvaitę, ris maišėsi lietuvių tarpe. Sužinojęs, kad
netolimame Ravensburge yra daugiau lietuvių scenos
menininkų, paskatino Raugą suorganizuoti koncertą.
Tokiu būdu rugpjūčio paskutinį sekmadienį įvyko
lietuvių ruoštas koncertas, kuriame, šalia ruso boso,
dalyvavo akordeonistas Armonas bei sesutės Rajaus
kaitės — smuikininkė ir pianistė.
Pilnutėlė salė, daugiausia vietiniai gyventojai, gau
siais plojimais dėkojo u i koncertą, o vietos laikraštis,
gražiai įvertinęs kiekvieną programos dalyvį, šiltai
atsiliepė apie lietuvius, likimo atblokštus prie Bodensee
ežero pakrantės ir prasmingai paįvairinančius šios
apylinkės gyvenimą.

0 vis dėlto bent trumpą valan
dėlę pasaulio dėmesys nukrypo
nuo kasdienybės ir prisiminė,
kieno gimimo dieną švenčia.
Pro blizgučius, Kalėdų senelius,
dovanas ir kitas šventines
smulkmenas, aiškiai nuaidėjo
„Garbė Dievui aukštybėse,
taika ir ramybėje geros valios
žmonėms..." Kažkas pasakė,
kad labiausiai pageidaujama
Kalėdų senelio dovana (kuri, de
ja, yra ir trapiausia, greičiausiai
subyranti) yra taika.
Tiesa, ir šiose Kalėdose lai
kinai nutilo ginklų tarškėjimas,
laikinai Žemę apgaubė „tyli
naktis, rami naktis", kaip gir
dėjome Amerikos karius gie
dant Bosnijoje Toli nuo savo
namų, tėvynės, artimųjų, klam
podami glitų purvą, ameri
kiečiai kariai vis dėlto teigė.
kad jų misija yra kilni, rei
kalinga ir svarbi.
Šv. Tėvas Jonas Paulius II —
koks jis atrodo silpnas, paliegęs
ir susenęs — daugiau kaip pus
šimčiu pasaulio kalbų linkėjo
Šv. P e t r o aikštėje susirin
kusiems ir visai žmonijai taikos
bei ramybės. Senutėlė motina
Teresė su būriu artimo meilės
nešėjų patiems vargingiau
siems, patiems nelaimingiau
siems Indijoje, giedojo „Happy
Birthday, Jesus" ir jos veidas
švietė pasiryžimu, stiprybe,
vidine šviesa, nepaisant pasta
ruoju metu pergyventų sveika
tos sutrikimų. Kiek daug ga
lime pasimokyti iš tų dviejų
žmonių — Šv. Tėvo ir motinos
Teresės! Tik dėl to, kad jie
gyvena mūsų tarpe, dvidešimta
sis šimtmetis užsibaigs vilties
ženklu: gėris nėra išnykęs.
Iš tikrųjų Kalėdų proga pa
daryta tiek gerų darbų, paro
dyta tiek artimo meilės, kad tas
šiltas jausmas pasiliks ilgam
laikui. Tik mažą dalelę to
gerumo turėjome progos matyti:
svetimi, nepažįstami žmonės su
dovanų ryšuliais pabėgėliams,
jaunimas, aptarnaujantis netur
tinguosius ir benamius sriubos
virtuvėse; Kalėdų senelio kos
tiumais apsirengę asmenys,
pasirinkę likti bevardžiais,
belankantys ligonines, našlaitynus, vargšų rajonus, kad ir
tiems bedaliams šventės būtų
kiek linksmesnės. Ir giesmės,
giesmės... Ne tos, kurias jau
daugiau kaip mėnuo į pirkėjų
ausis pylė prekybininkai, kad
paskatintų išleisti daugiau
pinigų, bet giedamos iš širdies,
be abejo, pasiekiančios ir tą,
kurio gimimo dieną šventėme:
„Sveikas, Jėzau gimusis". .
Ypatinga Kalėdų dovana buvo

Rugsėjo pradžioje Tettnange pradėjo veikti UNRRA
— United Nation Relief and Rehabilitation Administration — J u n g t i n i ų Tautų p a r a m o s ir atstatymo
administracija skyrius, kurio direktoriumi paskirtas
Petras Baronas. Jis lietuviams skyrė ypatingesni dėmesį
ir jo rūpesčiu buvo gauta patalpa pradinei mokyklai,
kuriai vadovavo Marija Raugienė. O šalia jos buvo gan
erdvus kambarys stalo tenisui, šachmatams, susirin
kimams, minėjimams ir jo paties dėstomiems anglų
kalbos kursams.
Rugsėjui besibaigiant, Tettnange pasklido kalbos,
kad Sovietų Sąjungos repatriacijos komisija gavusi
leidimą iš prancūzų zonos savo piliečius jėga išgabenti
į sovietinį rojų. Rusų tautybės pabėgėliai ir keletas
užsilikusių karo belaisvių, nelaukdami tos repatriacijos
komisijos, dingo, o juos pasekė ir keletas lietuvių šeimų,
aiškindami, kad amerikiečių zonoje lietuviai gyvena
didelėmis g r u p ė m i s stovyklose ir yra neblogai
aprūpinami, o prancūzų zonoje sunkoka net pastogę susi
rasti. Komisija atvyko, bet jos žygis buvo veltui.
Rugsėjui besibaigiant, Raugas gavo iš Brazilijoje
gyvenančio dėdės Budzilo maisto siuntinį su laišku,
kuriame rašo apie išgyventą rūpestį dėl savo giminių,
antrajai raudonajai okupacijai užgriuvus. Jis pradėjęs
ruošti visai Raugų šeimai dokumentus kelionei į
Braziliją ir tikisi sulaukti dar prieš Naujus metus. Jis
pasiuntęs laišką ir į tėviškę, pranešdamas, kad Balys
su šeima Vokietijoje, bet tuoj atvyks į Braziliją.
Po Kalėdų atėjo žinia apie ruošiamą visos Vokietijos
lietuvių telkinių atstovų suvažiavimą, įvyksiantį 1946
m. kovo 3 d. gausiausioje Hanau stovykloje, kur gyvena
4,000 lietuvių.
Suvažiavimas išryškino mintį, kad išblokšta iš
tėvynės lietuvių tautinė gyvybė išliks tik jiems glaudžiai
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Bindokienė

mintys
suteikta ir lietuviškajai Švč M
Marijos Gimimo parapijai Mar
ąuette Parke, kai klebonui kun
Jonui Kuzinskui <dei kurio
išėjimo j pensiją buvo nemažai
rūpesčių parapijos lietuviškumo
išlikimu ir iš dalies dėl to
sukelta
daug
triukšmo
pagaliau buvo leista pranešti,
kad paskirtas naujas klebonas:
lietuvių kilmes Mykolas Yakai
tis, kuris žada parapija vesti tais
pačiais keliais, kaip ir ankstesnis klebonas.
Stebint kalėdines žinias iš
viso pasaulio, galbūt didžiausia
įspūdį vis dėlto paliko PLO vado
Yassar Arafat žodžiai, pasakyti
Kalėdų naktį Betliejuje. Kaip
žinome, Betliejus yra paskelbtas
„neutralia zona", kuri brangi ir
krikščionims, ir kitatikiams.
Šiemet Kalėdų proga į Betliejų
susirinko labai daug maldi
ninkų — galbūt net tiek daug.
kaip ..ciesoriaus Augusto lai
kais, kai išėjo įsakymas surašyti
visa pasaulį". Nepaisant nera
mumų Šventojoje Žemėje, dau
gelis norėjo pamatyti ir pabūti
tose vietose, kur įvyko didysis
stebuklas — gimė pasaulio Išga
nytojas.
- .
Nors Yassar Arafat nėra
krikščionis, jis taip pat dalyvavo
vidurnakčio Mišiose, kuriu
metu staiga garsiai kelis kartus
ištarė: „Jėzau, padek mums!"
Suprantama, kad jis pagalbos
prašė taikos deryboms, kurios
labai pamažu slenka į priekį.
Apskritai po naujojo Izraelio
premjero Natanyahu išrinkimo
taikos balandis labai nenoromis
skrenda į Viduriniuosius Rytus.
Pastaruoju laiku yra daromas
ypatingas spaudimas, kad žydai
išsikraustytų iš Hebron mies
telio, kuriame jie sudaro gyven
tojų mažumą, bet kelia daugiau
sia triukšmo ir reikefa%ja
daugiausia teisių. Stengiamasi
išspręsti keblųjį Syrijos ir Izra
elio nesutarimų klausimą, susi
darantį daugiausia dėl Golano
aukštumų, jau seniai esančių
Izraelio okupacijoje.
Situacija čia panaši į Kara
liaučiaus, kurį savinasi Rusija,
nors tai istoriškai ir geogra
fiškai tikrai nėra rusų žemės.
Tik dėl to, kad karo metu sritis
teko Sovietų Sąjungai (dabar,
aišku, ją perėmė Rusija), tai dar
nereiškia, kad ji visiems
laikams turi jai priklausyti. Juo
labiau, kad sovietijos imperijos
daugiau nebėra. Tas pats yra ir
Izraelio atžvilgiu — vien dėl to.
kad kažkada jam pavykj už
grobti dalį kaimyninės vals
tybės žemių, jokių teisių į ja juk
neturi

bendraujant ir tik tokiu būdu bus galima vykdyti gyvy
binius tautinius uždavinius. Čia b u v priminta
Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komitei
paruošta
Bendruomenės konstitucija, nurodanti kiekvienam
lietuviui pagrindinius uždavinius. 1. išlaikyti sveiką ir
pajėgią tremty esančią lietuvių tautos dalį, 2. saugoti
gerą lietuvių vardą, 3. rūpintis tremtinių švietimu,
kultūra ir socialiniais reikalais, 4. vykdyti tremtinių
paruošimą atitinkamoms profesijoms bei specialybėms
naujose sąlygose, 5. ugdyti tautinį solidarumą, demok
ratinę sąmonę bei darbo meilę. Lietuvių tremtinių bend
ruomenes organizacinę struktūrą sudaro apylinke.
apygarda ir vyriausias organas — atstovų suvažiavimas
Tettnango negausus lietuvių telkinys sukviestame
susirinkime, išklausęs Raugo pranešimo apie suvažia
vimo nutarimus, vienbalsiai nutarė pasivadinti Lietuvių
tremtinių Tettnango apylinke ir. Raugui nebesutikus
toliau pirmininkauti, išrinko naują vaidybą, vado
vaujamą inžinieriaus Vadopalo. Naujosios valdybos
pirmasis renginys buvo Motinos dienos paminėjimas,
kur kalbą pasakė Balys Raugas, o porą eilėraščių padek
lamavo ir keletą dainelių padainavo mokyt Marijos
Raugienes mokiniai.
Raugas, žurnale „Nuit et jour" 'Diena ir naktis)
užtikęs įdomų reportažinio pobūdžio Andre Guerber
straipsnį „Varžybos dėl uranijaus", jį išvertė į lietuvių
kalbą, o dienraštis „Mintis" 1946.05.13 laidoje išspaus
dino. Redaktorius Vykintas, dėkodamas už pirmą ši
tokios rūšies informacinį straipsnį lietuvių spaudoje,
prašė ir toliau neužmiršti „Minties" dienraščio.
(Bus daugiau)

VYTAUTUI NEVERAUSKUI 75 M.

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 27 d.

LIETUVIŲ

TELKINIAI

darbą, kad neišvestų darbams į
Vokietiją. Darbą gavo pačiame
Vilniuje. Vėliau buvo perkeltas
į Švenčionis, o dar vėliau į Pa
bradę, kur dirbant priartėjo fron
tas. Iš čia per Vilnių pasitraukė
toliau į Lietuvą, o bolševikams
priartėjus pasitraukė į Vokie
tiją. Pasibaigus karui apsi
gyveno Ovelgane, vėliau Cellėje
ir Woherdmgen D.P. stovykloje,
kur buvo arti 300 lietuvių.
Prasidėjus emigracijai, 1948
m. sausio 13 d. teko išplaukti į
mažai žinomą Australgą, kurią
pasiekė tų pačių metų vasario
12 d. Laive susipažino su
Maryte Vitkauskaite, Alytaus
mokytojo dukra, su kurios
dviem senrimis kartu mokėsi
gimnazijoje. Susipažinę ir pa
milę vienas kitą, 1950 m. balandžo 20 d. Adelaidėje susituokė.
Vytautai ir Marytė Neverauskai — abu visuomeni
ninkai. Abu skautininkai ir,
Tr dabar, vėl beklausydami gražiai padėdami vienas kitam,
a.a. St. Lozoraičio interviu, jau išgyveno 46 metus, išaugin
senatorių S. Hoyer, P. Schroe- dami dvi dukras ir sūnų. Vaikai
der, R. Dole pasisakymų, maty baigė aukštąjį mokslą ir tvirtai
dami vaizdus iš Los Angeles, įsąjungė į lietuvių bendruo
San Francisko, Mičigan, Wa- menę.
sbingtono, Bostono lietuvių de
Vyt. Neverauskas, norėdamas
monstracijų, klausydamiesi užtikrinti sau ir šeimai geresnį
širdį veriančios Aidos Janulai gyvenimą, baigė Institute of
tytės raudos, mes, „tarybukai" Technology School of Accouniš anapus Atlanto, esame rūpes tancy ir gavo baigimo diplomą,
tingai primenami, kad tuomet kas padėjo rasti geresnį darbą ir
ir tenai, aikštėse prie Parla užsitikrinti padėtį australų
mento ar Televizijos bokšto, ne įstaigoje.
buvome vieni. Kiek daug žmonių
Vytautas Neverauskas yra
šioje Atlanto pusėje ir pasauly vienas įžymesnių Adelaidės
je dirbo ir kovojo už Lietuvos, už lietuvių visuomenės veikėjų.
mūsų laisve. Tuomet ir tenai Nuo gimnazijos laikų įsijungė į
viskas atrodė kitaip, kaip skautavimą. Adelaidėje buvo
turbūt ir Jums, mačiusiems šią tuntininku, vėliau skautininkų
vaizdajuostę, ar išgyvenusiems Ramovės pirmininku ir Austra
viską tikrovėje, daugelis dalykų lijos Rajono vadu. Vadovavo
atrodo kitaip.
keistai stovyklų ir rašė spaudoje
Feliksas Kontautas atliko aktualiais skautų klausimais.
milžinišką darbą. Trijų valandų Apdovanotas beveik visais
juostoje surinkta labai reikalin skautų zymenhnit.net Geležinio
ga video ir kino medžiaga Išlai Vilko ordinu, kuris duodamas
kyti faktų, datų chronologiją tik už ypatingus nuopelnus
autoriui padėjo rašytojas, skautįjai.
žurnalistas J. V. Suduvas. Pats
Bendruomenės veikloje Vy
autorius siužetus jungė lietu tautas Neverauskas taip pat
viškomis dainomis, paties dek stipriai pasireiškė. Buvo Ade
lamuota poerija, nufilmuota lie laidės Lietuvių Bendruomenės
tuviška fotografija. Juostoje ma apylinkės pirmininku. Krašto
tėme „Svajonių aidus" iš Aust tarybos nariu, Pasaulio Lietu
ralijos, girdėjome Niujorko vyrų vių seimo atstovu ir net ketu
oktetą.
rias kadencijas Krašto valdybos
Dauguma mūsų turime didelį pirmininku. Su paskaitomis yra
rinkinį tokių video ir televizijos aplankęs beveik visus Australi
įrašų. Feliksas Kontautas su jos lietuvių teminius. Bendra
rinko viską ir sudėjo į vieną ie- darbiavo lietuvių spaudoje. Tai
torinę juostą. Tai puikus darbas, reto pasišventimo žmogus.
didelis nuopelnas ir brangi do Dabar sėkmingai vadovauja
vana mums ir ateinančioms Adelaidės Lietuvių sąjungai,
kartoms.
kuri tvarko Lietuvių namų
Dattaflffismė reikalus. Jis daug jėgų skyrė

Rugsėjo 28 d. Adelaidėje,
Lietuvių namuose buvo iškil
mingai paminėta mūsų bend
ruomenės veikėjo ir vyr. skau
tininko Vytauto Neverausko 75
metų amžiaus garbinga sukak
tis.
Vytautas Neverauskas gimė
1921 m. spalio 1 d. Kalniškėje,
Krosnos valsčiuje, tėvo Mečis
lovo Neverausko miškų giri
ninko sodyboje. Vytautui dar
esant jaunam, tėvai išnuomavo
savo ūkį ir persikėlė gyventi į
Alytų. Vytautui esant tik 4 metų.mirė tėvas. Baigęs pradžios
mokyklą, mokėsi Alytaus
gimnazijoje nuo 1931 iki 1939
m., kada su motina persikėlė
gyventi į atgautą Vilnių, kur
baigė gimnaziją ir įstojo į
Vilniaus universitetą, lankyda
mas Lietuvos istorijos kursą.
Vokiečiams uždarius Vilniaus
universitetą, reikėjo susirasti

gėlių gyvenimas Vokietijoje".
„Norėjau parodyti, ypač vai
ISTORINĖ VAIZDAJUOSTĖ kams, kaip išbėgom iš Lietuvos,
kaip gyvenom Vokietijoje, —
BOSTONE
pasakoja Feliksas Kontautas. —
Su kiekvieną sekmadienį di Jaunimas turi žinoti, kokią odi
dėjančiu pasisekimu, Bostone, sėją išgyvenome: iš Lietuvos,
Šv. Petro parapijos salėje, buvo per Vokietiją, į Ameriką..."
rodyta istorinė trijų dalių vaizMums, jaunesniajai kartai,
GJJ uostė apie Lietuvos Nepri jau labiau „tarybukams" (V.
klausomybės atkūrimą. Jos au Kernagio terminas), pasakoji
torius — buvęs Bostono Lietuvių mai apie „dipukų" stovyklas
Dramos sambūrio aktorius, vi pagaliau išsikristalizavo į
deo mėgėjas Feliksas Kontau konkretų vaizdą. Pirmą kartą,
tas.
bent jau prieš mano akis, at
Lapkričio 3, 10 ir 17 d. buvo sivėrė konkrečios žmonių
parodytos trys dalys: „Lietuvių grupės tam tikro laiko
tragedija", „Lietuvos Nepri tarpio gyvenimas su savo var
klausomybės atkūrimas" ir gais („karas nesibaigė taika",
„Kruvinasis sekmadienis".
„laimingieji darbą gavo už sto
Pirmosios dvi juostos dalys vyklos ribų" ir t.t.) ir džiaugs
pavadintos „Lietuva Amerikos mais („ir vaikai, visada yra
televizijoje", daugeliui jau vaikai...").
pažįstamos nuo 1990 metų. Fil
Pirmąją dalį vainikuoja auto
mą „Drauge" plačiai aprašė riaus F. Kontauto nufilmuoti ir
Jonas Vizbaras. Feliksas Kon sumontuoti kadrai iš 1988 m.
tautas sulaukė daug laiškų: rugpjūčio 23 dienos Bostone,
„Labai jums ačiū už tokią didelę prie City Hali lietuvių, latvių ir
ir mielą dovaną, — rašė V. estų surengtos demonstracijos
Kažemaitis iš Y/iskonsin. — Jau dėl Ribbentropo-Molotovo pakto
spėjau du kartus pasižiūrėti. panaikinimo.
Daug darbo įdėjote, bet tikrai
Bažnyčios salėje susirinkę žiū
vertingą ir gražią vaizdajuoste rovai lengviau atsiduso, karo
paruošėte. Pagarba Jums už pa- atsiminimų įtampa atslūgo, pa
sitarnavimą mūsų tautos isto sigirdo savęs ir kitų atpažinimo
rijai. Tikiu, vaizdajuostė turės ekrane džiaugsmai.
pasisekimą".
Dideliais istorijos žingsniais
„Puikus dokumentinis filmas, peržengęs ilgą 1941-1988 metų
— pritarė J. Kaseliūnas iš Ko laikotarpį pirmoje dalyje, Fe
lumbijos. — Gėrėjausi montažo liksas Kontautas antroje visiš
pradžios ir pabaigos dalimis. kai sumažino laiko apimtį, ne
Giriu už skoningą režisūrą ir sulėtindamas siužeto tempo.
kuklų prisistatymą filmo pa „Lietuvos Nepriklausomybės
baigoje. Filmą parodysiu mede- atkūrimas" prasideda džiaugs
linjskiams, minint Vasario 16 ir mo švente Bostone prie Rotušės
Kovo 11 dienas".
aikštės (City Hali). Autoriaus
„Kasetė mums bus reikalinga video vaizdai iš automobilių de
ruošiant Vasario 16-tos minė monstracijos su trijų Baltijos
jimą, — rašė ir A. Dudaravičius valstybių vėliavomis, mitingo
iš Kanados.
su vėliavų pakėlimu, kunigo A.
„Lauksime trečios dalies! Jū Kontauto kalba, S. Trimakaitės
sų, vaizdajuostė — brangus isto daina, buvusio miesto mero R.
rinis dokumentas", — rase A. Flynn sveikinimu, persipynė su
Šmulkštienė iš Čikagos ir kiti. Amerikos televizijos reportažais
Be abejo, darbas nesustojo, nes iš Vilniaus, kur Gorbačiovas
nesustojo ir kova už nepriklau ginčijasi su keletu lietuvių iš
somybe.
trečdalio milijono žmonių mi
„Kai prasidėjo visos demonst nios, Jelcino interviu. Peter Jenracijos, — prisimena F. Kontau- nings (5 kanalas) tuo metu gal
tas, — pradėjau filmuoti. Vėliau pirmą kartą parodė ir paaiškino
surinkau kino kroniką ir Amerikai, kas yra Tarybų Są
kitokią medžiagą filmui. Daug junga, kur yra Lietuva ir kur
laiko praleidau Putnamo muzie Rusija... Vėl „išgyvenome"
juje, kreipiausi į „International blokadą, V. Landsbergio inter
Film Company" Čikagoje. Po viu Amerikos televizijai primi
„Kruvinojo sekmadienio" gimė nė „jog Maskva tik žadėjo",
antroji dalis. Susidarė trys va „mes ruošiamės kompromisui",
landos, todėl viską padalinau į „bet viltis, kaip ir meilė reika
lauja įrodymų". Ir Tom Petit
tris dalis".
Pirmoji — „Lietuvių tragedi raportuodamas iš Maskvos pat^
ja" prasideda vokiečių-so\ietų virtino, jog Lietuvoa „turi gerą
karo vaizdais Lietuvos teritori laiką" (šiuo atveju taisyklingai
joje. Šie vokiečių kronikos kad lietuviškai neišverčiamas ko
rai pasakoja apie Jonavos mentaras, D.S.) dainuojančioje
puolimą, lietuvių partizanų pa revoliucijoje — ne pigiame šou,
sidavimą, miesto užėmimą: o kovoje už laisvę...
„...viską sugriovė, tik žydų sina
Pirmosios ašaros ii dar vienos
goga liko, čia žydai su GPU kartos aukos už Lietuvos laisvę
agentais kuo baisiausiai terori ekrane prasideda Stasio Žemai
zavo lietuvius..."
čio susideginimu Maskvoje. O
Filmas perkelia frontą „Link Amerikoje G. Bush pagaliau
Kauno", iš 1944 m. „I Vilnių", pastebi, jog Lietuvoje, kaip ir
kur vokiečių kariuomenė trau kitose šalyse, laisvė jau žy
kiasi iš rytų fronto. Toliau be giuoja... Netgi Maskvoje sureng
garsė švedų kino kronika pa ta gegužės demonstracija virto
veiksluoja vokiečių, tarp jų 149 laisves reikalavimu Lietuvai...
latvių, 11 lietuvių, 7 estų belais
M. Gorbačiovas duoda ultima
vių, nepanoriusių pasiduoti ru tumą (1991.1.10) trečiojoje filmo
sams, patekusiems i Švediją, vė dalyje „Kruvinasis sekmadie
liau į Vokietiją, kelią.
nis". Lietuva šaukiasi pasaulio
Deja, lietuvių operatorių fron pagalbos.
te nebuvo, nors Lietuvoje pradė
Vėl regime kraujo, ginklų ir
ta filmuoti jau 1908-aisiais. ašarų vaizdus, šį kartą jau daug
Vokiečių okupantai užgrobė daugiau žiūrovų — tai ne infor
visą kino tinklą — uždarė kino maciniai kadrai, bet išgyveni
studiją, aparatūrą sugadino ar mai ir kraupūs prisiminimai...
" išvežė į Vokietiją, operato
Po pirmosios filmo dalies,
rius išvaikė. Tik 1944 vasa daugelis salėje susirinkusių
rą Lietuvoje vėl pasirodė ope priekaištavo, jog, Juro dalis bu
ratoriai, bet, deja, jau pri vo per ilga", „nebenorint prisi
klausantys tarybinei kino siste minti", bežiūrint trečiąją, ši
mai, kuriai ir reikėjo atstatyti mintis šmėkštelėjo ir mums, tik
vokiečių padarytą milijono rub tokį karą už laisvę mačiusiems
lių (1945 metų sausio mėnesio ir patyrusiems...
kainomis) žalą...
Amerikos televizijos reportažų
Begarse švedų kroniką sekė pagalba F. Kontautas meistriš
1949 metų Amerikos dokumen kai atkūrė kruvinosios sausio
tinis filmas „1944-50 karo pabė 13 nakties karą.
BOSTON, MA

švietimui. Mokytojavo lietuvių
mokyklose Vokietijoje ir Ade
laidėje. Adelaidėje mokytoju
buvo net 14 metų.
Turėdamas Adelaidės lietuvių
pasitikėjimą, dabar vadovauja
„Talkos" kooperatyvo Ade
laidės skyriui, kuris jau pasiekė
daugiau milįjono dolerių apy
vartą. 1976 m. gavo Justice of
the Peace titulą ir padeda lietu
viams sudarant įvairius doku
mentus. 1963 m. gavo Justice of
the Quorum titulą.
Norėdami pagerbti savo iškilų
veikėją, į Lietuvių namus susi
rinko daugiau šimtinės aktyves
nių mūsų bendruomenės narių.
Sveikinimo žodžius tarė sūnus
Paulius, Bendruomenės pirm.
Janina Vabolienė, klebonas
kun. Juozas Petraitis, MIC,
Sąjungos vardu — Donatas Dun
da ir kultūrininkų vardu — Ge
novaitė Vasiliauskienė. Prieš
vaišes įžanginį žodį tarė
Viktoras Baltutis. Linkime gar
bingam jubiliatui dar daug
metų nepailstamai dirbti Ade
laidės lietuvių tarpe!

PAOĖKTM VINCO KRĖVĖ8
MUZIEJUI
Praėjusią vasarą besilankant
Lietuvoje, teko apžiūrėti baigiamą remontuoti Vinco Krėvės
butą Vilniuje, kuriame bus
įrengtas šio, vieno žymiausių
mūsų rašytojo-klasiko — muzie
jus. Neseniai atėjo žinutė, kad
remontai baigti ir prasideda
įrengimo darbai bei rūpesčiai.
Jau yra sutelkta dalis archy
vinės medžiagos, paieškomi ar
vedamos derybos dėl buvusių V.
Krėvės baldų. Jo asmeniškų
daiktų yra gauta iš dukters
Aldonos Krėvaitės Mošinskienės, gyvenančios Philadelphijoje. Dabar rūpestis įsi
gyti V. Krėvės raštus bei
knygas ir kitų atsiliepimus,
kūrybos įvertinimus, atsimi
nimus ir pan., išleistus išeivi
joje.
Muziejaus vadovybė šaukiasi
į JAV lietuvius su prašymu
padėti įsigyti tuos leidinius ir
rašinius. Jei atsirastų kas turi
ir gali atiduoti — paaukoti
minėto turinio medžiagą muzie
jui, prašomi kreiptis į S.
Jurskytę, 1313 West Jerome
Street, Philadelphia, PA 191940
arba tiesiai į A. Valauskaitę,
Tauro g-vė 10-1, Vilnius,
Lietuva.
Snieguolė Jurskyt*

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
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2567 VVEST 691h STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-31^ 128-7400

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVE
P03)

r£r

ESEE

IfMOfN

O O m SHND » AU • SAVI SOME AT

MUTUAL ?«t*uU

SAVINGS

AND I M ASSOOASON
2212 W.

REAL ESTATE

MieCELLAMEOUS
UOS.
n avTVato osuusMiAa.

GREIT
PARDUODA

Agentei Frank Zapota H Off. Mgr.
Auka* 8 Kam
T«L(7SS)
OrttJSSl

RE/MAX
REALTORS

•LIKTUOS
įmmmt - "ATAPIYMAJ
Turtu Chicsgos miestottftrną.Dir
bu uliniai). Dirbu grasai, gerantuoteJ ir sątMngai.
31S-77S-3313

(773-) 566-5959
(706) 425-7161

RIMAS L STANKUS
> Parkam ar parduodant
• OceUat Ir sažMngas patamadmaa
> MLS kompManujr BJBJ pagafca
• Nuosavybių jkatiavknaa variui
> Parkama ir parduodama namua
• Aperknantus ir žarna.

J K 6 COMCTMJCTIOM
„Shingle" stogai ir visų rusių
apkalimai (siding): medžio,
atuminiaus ir M. Turiu
draudimą. R.
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V . Baravykas

ANGLuJ-LIETUViy KALBŲ

ŽODYNAS
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė
A p i e 3 0 , 0 0 0 S o d ž i ų ir p o s a k i ų . 9 9 0 p s l .
G a u n a m a s D R A U G E . Kaina-20 dol.
S u persiuntimu 22.50
Illinois gy v. prideda State sale tax 1.75 dol.

TĖVO VASARA
Antanini Garmutė
Aisnegyvu w snanazai passKountu samani atsunazia
penioje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių kęsu", gyverūmus tu zmoiuu. Kūne mtfo gtnu savo myuma krasta. An
troje dalyje „Už gimtinės slenksčio" partizanu grupes
,,9aai" apsaankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. KMI
aprašymai vafeduoja skaudu Karaliaučiaus srities likimą.
Garmutė našliai pristato ir atsklendžia dabarties karčia
Lietuvos gyvenimo tiest, pasakoja apie jos paties išgyve
nimus, rašo apie laisvai vaMBojanfius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra perdavė garbe ir sąžine. Autorė tiki
ateitimi, naujos kartos Titu Merais, kurie slves tauta ii komut-At_ A -

^a_«lw»^^tA^

rastines ayicynes.
Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl.
Kaina su persiuntimu JAV $12.25
P.S. lumois gyventojai dar prideda valstjos mokesčio
8.79% (0.86 et.). Užsakymus siusti „Draugo" adresu.

UITVVOtKOVVmKAli^tVtSTOmJAIV

JAUNIMO DVASIOS VADAI
- PIRMOSIOS GENOCIDO
AUKOS
Kun. Alfonsas Susinskas —
bolševikų genocido, kun. Alfon
sas Lipniūnas — nacių genocido,
kun. Stasys Yla — nacių genoci
do: tai Lietuvos jaunimo dvasios
vadai, kuriuos pirmuosius Lie
tuves priešai, pirmąjį kartą
Lietuvą okupavę 1940-1941 1944 -m. bandė sunaikinti.
Kun. A l f o n s o S u š i n s k o
šiemet yra 40-osios mirties
metinės. Tad dera susikaupimu
prisiminti jo pradėtą kelią, užsi
mojimus ir nuoskaudas. (Gruo
džio 7 d. jo giminių buvo užsa
kytos šv. Mišios Pal. J. Matulai
čio misijoje Lemonte).
Vysk. Kazimieras Paltarokas
(mūsų „didysis šventasis", gar
bingai atlaikęs visas Lietuvos
okupacijas), pasikvietė jauną
kunigą Alfonsą Sušinską, bir
žietį, į Panevėžį būti jaunimo
dvasios vadovu. Iki 1935 metų
jis dar nebuvo žinomas, bet jau
nimui pradžioje patiko tik todėl,
kad jis jaunas. Tai mūsų didžiojo
vyskupo taikli nuožiūra. Kaž
kaip įgimta yra, kad jau mažas
trejų metų vaikas, pamatęs kitą
trejų metų vaiką visada tuoj
nusišypso. Ir vyskupo pašauktas
jaunas kunigas Alfonsas Susins
kas jaunimo Panevėžyje buvo
sutiktas nusišypsojimu: „Puiku,
jis jaunas!" Nors pradžioje jis
lyg ir buvo svetimas, bet neilgai
truko su mumis gimnazistais,
ne tik su aštuntokais, bet ir su
pirmokais, susidraugauti. Susi
draugavimas, manau, yra pir
masis būtinas vadovaujančiojo
privalumas.
Didžiausias jaunojo kun. Al
fonso Sušinsko dvasinis po
veikis į jaunimą, jau ne tik į Pa
nevėžio ar Aukštaitijos, bet ir į
visos Lietuvos, buvojo pradėtas,
sakyčiau, grojimu — „Maršas

jaunystei!". Tai knyga, kurią
tuoj puolė skaityti Lietuvos
jaunimas. Ši knyga buvo jaunų
sielų pažadinimas pradėti naują
krikščionišką kelią. Tai prak
tiškos, gaivinančios, gyvosios
katalikybės užsimojimas — pap
rastą kasdienišką gyvenimą
pritaikyti dvasinei kūrybai.
Sportas, žaidimai, tai natūralus
stiprinimas kūno, o ypač jauno
kūno, ir jis būtinas jaunuoliui.
Reikia, kad jaunas žmogus būtų
fiziškai stiprus, bet kartu tas
stiprus kūnas turi būti pajung
tas dvasinei kūrybai: poezijai,
literatūrai, menui ir dvasiniam
susikaupimui. Tuo pagarbina
mas Dievas. Visa tai natūraliai
veda į tikrąją žmogaus paskirtį,
į amžinąjį gyvenimą, kitoms
kartoms paliekant dvasinę kū
rybą.
Šitokie kun. Alfonso Sušinsko
polėkiai rado didelį atgarsį
Lietuvos jaunimo gretose. Ypač
pagausėjo ateitininkų gretos. Jį
sekdama, ne tik ateitininkija,
bet ir skautija pasuko dvasinės
kūrybos linkme, susidomėjimo
ne vien tik -išorine uniforma.
Pvz., Lindės Dobilo meno kuo
poje Panevėžio gimnazijoje
rungėsi literatūriniais pasi
rodymais skffutai su atei
tininkais ir tuo būdu vieni su
kitais labiau susidraugavo.
Kun. Alfonso Sušinsko svarų
žodį pajuto visi ir Lietuvoje, jis
visur buvo mielai kviečiamas
jaunimo rekolekcijas vesti.
Lietuvos okupantas, sovietinė
Maskva, pirmuoju įsaku panai
kino visas organizacijas, pradėjo
organizuoti raudonuosius kam
pelius... Ir, žinoma, pradėjo
persekioti jaunimo vadus. Kun.
Alf. Susinskas ėmė slapstytis.
Okupantas visada susiranda

išdavikų. Taip kaip Salomėja
Nėris viena pirmųjų išdavė
Lietuvą ir lietuvių tautą,
rašydama himną Stalinui ir
važiuodama pati į Maskvą
„Saulės parsivežti", taip ir iš
kunigų tarpo atsirado išdavikų.
Kaip pats kun. Alf. Susinskas
man pasakojo, kad jį, besis
lapstantį pas savo draugą,
NKVD-istams išdavė kun. Jo
nas Ragauskas, vėliau iškuni
gis. (J. Ragauskas ne tik vėliau
išstojo iš kunigystės, bet nuo
1948 metų atsidėjo ateizmo pro
pagandai, tarnaudamas sovieti
nei Maskvai, kuri spausdino,
vertė į kitas kalbas ir platino
antireligines jo brošiūras).
1940 m. ankstyvą rudenį kun.
Alfonsas Susinskas buvo areš
tuotas. NKVD areštavo ir jo
brolį Albertą Sušinską, studi
juojantį Vytauto Didžiojo uni
versitete. Tuoj po kun. Alfonso
Sušinsko arešto NKVD Panevė
žyje pasišaukė aiškintis vys
kupą Kazimierą Paltaroką, ėmė
jį kaltinti, kodėl nenorįs
Lietuvos išlaisvinimo, kodėl
organizuojąs buožių ir jaunimo
pasipriešinimą ir tam reikalui
paskyręs kun. Alfonsą Sušins
ką...
Kun. Alfonsas Susinskas buvo
labai žiauriai tardomas ir kan
kinamas Kauno Sunkiųjų darbų
kalėjime. Vos gyvas, nukamuo
tas, kun. Alfonsas Susinskas (ir
jo brolis Albertas Susinskas)
Tautos sukilimo buvo išlais
vintas 1941 m. birželio 23 d.
Kaune. Jis pats aprašė savo
knygoje NKVD-distų sadistiš
kus kankinimus, kuriuos paty
rė. Tuoj išsilaisvinęs išleido
atsiminimus, tuo paliudydamas,
kaip NKVD mėgino kankini
mais įpiršti NKVD-istų 'Su
fabrikuotus melagingus kalti
nimus Bažnyčiai.
Skaudi dalia lietuvių tauto
je teko visiems tautos vadams
Lietuvos okupacijose. Jų daug
buvo nužudyta, visi buvo kanki-

ALRKF-Jos Jaunimo Stovyklą DAINAVA
parėmuslojl aukomis nuo 1996 m. vasario 6 d.
Iki spalio man. 27 d.
$10.00 — Arstikys Maria. Totoraitis Adolfą;
$10.00 — Močius Anaris;
$20.00 — Aleksa P. ir L, Akelaitis V., Astras St ir Ur., Augius Danutė.
Babickas Aušra ir John, Balčiūnas Danutė, Balčiūnas DonaJd, Baltrukėnas
Daiva, Baužys J. ir Ona. Barkauskas Vioieta. Beržmsfcaa kjjn. ir Teresė. Oriškus
Algis, Brazys V. ir Ona, Briedis J. ir Anna, Bubtys Stanislava, Čižauskas EI.,
Darnusis J. N- M., Dovetme J. ir Dan, Eitmanas Akj. ir L, Erlinga St. ir M., Janu
šonis V. ir Palmira. Jezuits of Deda Strada, ktzeKs Menr. ir Salomėja, Garūnas
AK), ir Ona, Gartiauskas St. ir Emrna, Giedraitis J. ir Leon, Giedraitis Aniceta,
Gineitis Rom., Girnius Ona ir Ramūnas, Kamantas Vyt., Kašubą Rom. ir EI.,
Kažemekartis Vikt, Kaunas Ferd ir R., Kebtys Kęstas, Kulkos Leon)r Em., Laniauskien* Stase. Macionis Akj., Masionis Ant., Mtciūnes Ant ir Darius Mikulionis Jon. ir Jan. Pabedinskas Jonas, Pikūnas Just. ir Reg., Poiikartts Dar ir
Lyd. PotteramS Marija, Raulinaitis P. A., Rociūnas Vac. ir Ona, Rusackas
Chariottė ir Vincas, Stašaitis K. ir Aldona, Sabaliūnas Leon ir Ona, Staikus
Vladas, šilgaiis Eug. ir Reg., Šležas Ad ir Algė, Stungys Petrlr Zita, Stungys
Aug, ir Asta. šomkaitė Rožė, Zalubas R. ir Aiex, Žilinskas Peir. Ir Ona, Žitonis
Eg. ir Roma, Zorska R. ir AM., Valaitis F., Valaitis Ant. ir Gint., Valavičius
Antanas.
$30.00 — Kebtys Kęst. ir Vitai., Udrienė Vincė ir Nar, Zaranka Nata.
$00,00 — Ardys J. ir Reda. Bielskus Akj., M., Jasaitis EI. ir Ona. Ststers
of Imm Concsption Convent
$40.00 — Džiugas St. ir Sofia.
$47.00 — Mikoliūnas Danutė.
OOO.OO — BalbottaTomaa. Balčiūnienė Paulą, Baltrukėnas Stasė ir Daiva,
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Pal. Jurgio Matulaičio misijos tarybos pirmininkui

šiais metais pagalvok pirma apie kitus.
Pasidžiauk šios žemės grožiu.
Parašyk meilės laiškų. Pasidalink savo gėrybėmis su kitais.
Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas svetimam.
Dėkok Dievui už viską, ką turi, būtų tai maži ar dideli dalykai.

A.tA.
VLADUI STROPUI

Sutaikink besiginčijančius. Švelniai atsakyk klausiančiam.
f
Aplankyk pamirštą draugą.
Vietoje įtarinėjimo — pasitikėk!
Ištesėk, ką pažadėjai. Atrask laiko.
Pamiršk skriaudą. Atleisk priešui. Atsiprašyk už savo klaidas.

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną ALDONĄ, dukteris
RŪTĄ ir RIMĄ, jų šeimų narius bei artimuosius šią
sunkią skausmo valandą giliai užjaučiame ir kartu
liūdime.
Pal. Jurgio Matulaičio

Paklausyk! Bandyk kitą suprasti.
Persvarstyk, ar ne per daug reikalauji iš kitų.
įvertink kitus. Būk švelnus ir malonus.
Pasijuok truputi. Pasijuok daugiau!
Būk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti!

A.tA.
VINCUI DOVYDAIČIUI
mirus, Lietuvos Dukterų draugija reiškia nuoširdžią
užuojautą jo žmonai EMAI ir dukroms RŪTAI ir
GIEDREI.

Tar paprastos mintys, kurias girdėjai daugelį kartų.
O tačiau jų įtaka — neišmatuojama!
šiais metais tos mintys gali pakeisti tavo gyvenimą!

PRISIMINTI DIPLOMATAS
PRANAS IR ELENA
SIDZIKAUSKAI

#
Čer.ausius linkėjimus siunčia direktoriai, vadovybė
ir tarnautojai
•

M

• StandardFederalBank
CKqp«DownOTGto»t,E»CTpeen.P»rk»Hicko»yHinj,Loinbard
'•"-

O * Lnm • C.Uml Pirk • Paioj Hccho • W\IWbrook

narni ir perseįtiojami Lietuvos
priešų (ir paJbartoju vėl, kad tai
buvo ne tik-Ljjfcuvos, bet ir viso
laisvojo pasejūjo priešai, tik
tada dar laisvais pasaulis to ne
juto, o L i e t u j jau kentėjo) ir
dabar pamatome, kiek daug
mes turėjorrte milžinų. Todėl
mūsų tauta-cdabar yra laisva.
Prisimename-įuos, kurie vado
vavo jaunimui ir ypač dvasi-

"£>

fiĮjg

. niams jaunimo polėkiams. Šį
kartą prisimename didvyrišką
-jaunimo dvasios vadą kun. Al
fonsą Sušinską.
Pilypas Narutis
• • 1941 m. rugsėjo 29 d. JAV
ir Didžioji Britanija susitarė
'siųsti karinę paramą Sovietų
Sąjungai, kad toji galėtų atlai
kyti vokiečių invaziją.

Zanavykų žemė pagimdė 1918
m. atsikuriančiai daug reikalin
gų Lietuvai įvairių sričių dar
buotojų. Sidzikauskų šeima gy
venusi Šiaudinėje, Kidulių vaisė.
paprūsėje, prie Nemuno, davė to
meto Lietuvai svarbius asme
nis, dirbusius diplomatinėje tar
nyboje: Vaclovą ir Praną. Vac
lovas, kaip žinome, buvo Lietu
vos nepaprastas pasiuntinys ir
įgaliotas ministras Vokietijai ir
kitoms valstybėms. Daug dirbo
Lietuvą laisvinant ir atvykęs į
JAV. Mirė 1973 m. Pranas Si
dzikauskas buvo Lietuvos pa
siuntinybės Čekoslovakijoje pir-

„Aš išmokiau Laurie pagaminti 'tamales', o ji
man parodė, kaip iškepti kugelį.
'O.V

'j*. I

Tai taip mes draugiškai gyvename pietvakarių
apylinkėse, kufmūsų 4home eąuity' garantuota."
•.

imLC)*Ęm*wm**mm^m*CiM*mtm,l*mm**Hš!e*mj»m0mmi
Aldona, Kaufmanienė Auksė, KebNnskas Algis ir Vida, KNorys Petr. ir Jadv.,
Kulbis Tadas ir L, Kutkus Steeta-Rita. Lelis EI. ir Alė, Neverauskss Vidas,
PoNkaitis A., Racauskas K. ir Rožė, Stepams Laima, Staniškis Jul. ir Dalia,
Šaulys V., šventickas Ed. ir K., Sidrys Rimvydas, Rudis Darius ir Marg., Valai
tis Joeeph. Vygantas P. V., Zaranka Pr. ir Julia
$00.00 — Draugelis Arūnas ir Ir., Ueponienė Elena.
$71.00 — Bajorūnienė Maria ir Daiva, Petrotiūnienė Laima ir Tomas.
$00.00 — Leonavičius Jonas ir Birutė.
$100.00 — Aglinskas A. Stephen, Ambrazaitis Kaz. ir Maria, Burba Lin
da, Brizgys Petr. ir Em., Giedraitis Rita ir Kast., KueMkJs Marijona, Karvelis Kast.,
Kapačinskas Joeeph Ir Dana, Ląstas Sofia, Laniauskas Marius ir Eglė, Laucts
A. ir Mar, Medtext Inc. Macionis Denms, Mikulionis L. ir Rūta, Petkui Paul,
Petrulis Vytas, Poikams Audrius. Polikaitis D. ir Lydia. Polikaitis J. ir Ir., Raz
ma Ant. ir / s u . Rūkttelė Eug. ir Ona, Rugienius Vytas ir Stanley, Sadauskas
Linas ir D , Skiotys Edv. ir Zuzana. Singh-kujit ir Alberta, Underys V. ir Taura,
Užgiris Šarūnas ir A., Vaitkus Linas ir Jul, Wenzk>»» Lukaech ir Rita. Žboba Aras
$100.00 — Nakas R. H- Christina, Ouinn Th. ir Dainė.
$100.00 — Darnusis Ad. ir Jdv. Norvilą Algis. Razma Ant. ir Asta,.
Susinskas Kęst. ir Rūta.
$100.00 — Varnelis Apol.
$000.00 — Balanda Ged., Letis EI. ir A.. Musonis Vyt. ir Gen.. Siliūnas
R ir Victoria
$200.00 — Lieponis Just. ir Janina.
$200.00 — Lithuanian Am. Rom. Cath. VVomen.
$400.00 — Petkus Paul, Uth. Cath. Youth.
$472.00 — Rudis Anth. ir Maria.
$000.00 — Kufetieuikai Anthony, Ouinn Th. ir Dainė
$1,000.00 — Ateitininkų S. S. Centro valdyba, Kriaučiūną* R ir Gražina
$2,000.00 — Lietuvių Fondas.

Štai—pietvakarių Čikagos apylinkių čia ispanes dali
nasi maisto receptais su lietuvėmis, a gražiai sugyve
na kaimynai, čia vaikai užauga resp Ktuodami viens
kito tautinius skirtumus, čia jaukūs estoranai gamina
{vairių tautybių maistą.
Pietvakarių Čikagos žmonėms patiria čia
gyventi, nes jie tiki nuosavybės verti.
„The Southvvest Home Equiry Assurance
programa garantuoja jūsų namo vertę
l00%, jei čia gyvenate jau 5 metus.
Už vienkartini $125 nario mokestį

ttZtS&i&SL

taryba

Los Angeles Dramos Sambūrio vadovui

Melskis už taiką. Nueik j bažnyčią.
Mylėk ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir vėl!
Visa tai — tik lašas gerų darbų jūroje.
Pradėk juos daryti!

*b

misijos

apylinkėse ir ragaukite skanų, įvairių tautybįu maistą
„Home Equity" programa galite naudotis jei gyve
nate: Chicago Lawn/Marquette Manor, Gage Park,
West Lmm, Uearing, Brighton Park, Archer Heights,
Garfield Ridge, McKmley Park, N e w City, West Elsdon, VVest Lawn, ir kai kuriose Ashburn ir
Scottsdale dalvse.

SoOTH^HOMEEgMtASSraAHcE

Tai pietvakarių

apylinkes,

kur garantuojama
„home eąuity!

Sign Up Today By Calling or Vititinę Our Office:
3424 West 63nt Street. Chicago, JL 60629 773.434 8220 Fax 773.434.6175
Setus atthe 63rd Street Hotiday Parade Ifovember 23.

masis sekretorius. Antrajai bol
ševikų okupacijai artėjant, Pra
nas Sidzikauskas su žmona Ele
na ir dukrele Aldona pasitrau
kė į Vakarus, iš kur, karui pa
sibaigus, emigravo į JAV. Ilgai
gyveno ir dirbo Čikagoje. Išėję
į pensiją, Sidzikauskai persikėlė
į Kaliforniją. Paskutiniuoju me
tu gyveno Glendale, Calif., ar
čiau savo dukters Aldonos ir jos
vyro Arvydo Kudirkų šeimos.
Juos dažnai tekdavo sutikti Los
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje, kultūriniuose
renginiuose parapijos salėje,
ypač lituanistinės mokyklos
programose, kurią lankėju/vaikaičiai.
Praėjusių metų rudenį Elena
Sidzikauskienė mirė, o netru
kus, gruodžio mėn., ją pasekė ir
vyras Pranas. Praėjus viene
riems metams, Aldona ir dr. Ar
vydas Kudirkai su savo vaikais
ir bičiuliais surengė mirusiųjų
prisiminimą. Gruodžio 1 d. da
lyvavo Šv. Kazimiero parap.
bažnyčioje šv. Mišiose, kuriose
lekcijas skaitė ir nešė aukas Si
dzikauskų sūnaičiai bei dukrai
tė.
Po pamaldų Kudirkai su sve
čiais nuvyko j Forest Lawn ka
pines, kur kun. Aloyzas Volskis
pašventino Sidzikauskų pa
minklinę lentą. Prie kapų Gedi
minas Leškys paskaitė poeto
Bernardo Brazdžionio eilėraštį
„Pėdsakai" („Palieka pėdsakus
išeinantis žmogus") ir Edita
Mattis paskaitė savo motinos
M. Lipienės sukurtą eilėraštį.
Pasimeldę prie kapų, visi buvo
pakviesti į Kudirkų namus,
esančius La Crescenta, CA, vai
šėms. Čia dar savo prisimini
mais pasidalino Verutė Andrašūnienė. Ne vienas prisiminė,
koks žmogaus gyvenimas tra
pus. Čia jie gyveno, bendravo su
mumis, o jau vieneri metai pra
bėgo, kai iškeliavo į Anapus, li
kę tik mūsų prisiminimuose.
Ig. Medžiukas
• Amerstokas. 1996 m. spa
lio 22-24 d. Amerstoke (Anglija)
vyko rV Europos ligoninių kape
lionų konferencija. Joje dalyva
vo apie 40 įvairių krikščioniškų
jų konfesijų kapelionų. Pirmą
kart konferencijoje dalyvavo ir
Lietuvos atstovas kun. Robertas
Skrinskas. Vidutiniškai Euro
pos šalyse vienam ligoninės ka
pelionui tenka rūpintis 200-500
besigydančių ligonių.
• V i l n i u s . Spalio 2 6 d.
vilniečiai ir svečiai iš Pelesos
Aušros vartų koplyčioje ir Šv.
Teresės bažnyčioje iškilmingai
paminėjo Pelesos parapijos ir
pirmosios lietuviškos mokyklos
įsteigimo 70-metį.
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KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
Po Pirmojo pasaulinio karo
1918 m. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę dar reikėjo kovoti
su įvairiais priešais: lenkais,
rusais, bermontininkais ir ki
tais. Ministras pirmininkas ir
Krašto apsaugos ministras prof.
Augustinas Voldemaras tais pa
čiais metais, t.y. 1918 lapkričio
2 3 d., išleido įstatymą, kuriuo
šaukiami jaunuoliai savo noru
stoti į Lietuvos kariuomenę gin
ti kraštą nuo priešų. Nereikėjo
ilgai laukti, nes tuo laiku buvo
pakankamai susipratusių, lais
vės troškimu jaunuolių, kurie
metė mokslą, arklą ir stojo savo
laisvu noru į kariuomenę. Jie ir
davė pradžią Lietuvos kariuo
menei. Tokiu būdu Lietuvos ka
riuomenes įsikūrimo data lai
koma 1918 m. lapkričio 23-čioji.
Nepriklausomoje Lietuvoje šis
kariuomenės įsikūrimas buvo
iškilmingai švenčiamas. Išeivi
joje — Čikagoje kariuomenės
šventę rengia LKVS-gos Ramo
vė Čikagos skyrius.

sąjungos Ramovė centro valdy
bos pirm. Edmundas Vengian
s k a s . L Š S Išeivijoje vadas
Mykolas Abarius, Lietuvių Poli
tinių kalinių sąjungos pirm. inž.
Pilypas N a r u t i s , Lietuvos ka
K u n . M y k o l a s Y a k a i t i s , St.
P r a n e š a m e v i s u o m e n ė s ži
riuomenės atsargos majoras
Barbara
parapijos
klebonas
n i a i , kad Lietuvos Dukterų
Artūras Chrapko :r D.L. kuni
Bridgeporte,
paskirtas
naujuo
draugijos raštine nuo 1997 m.
gaikštienės Birutes draugijos
ju
Švč.
M.
Marijos
parapijos
kle
sausio 1 d. iki balandžio 1 d.
skyriaus pirm. Zuzana Juškevi
v e i k s p i r m a d i e n i a i s , trečia bonu Marąuette Parke. Parei
čienė.
dieniais, penktadieniais ir šeš gas pradės eiti nuo ateinančių
Raštu sveikino Lietuvos gen.
tadieniais nuo 10 vai. r. iki 2 metų pradžios. Jis paskirtas
garbės konsulas Vaclovas Klei
pensijon išeinančio kun. Jono
vai popiet.
za. Pagrindinę kalbą pasakė
Kuzinsko vieton.
Antradienio, g r u o d ž i o 24 d.,
SLA laikraščio „Tėvynė" re
V y t a u t a s ir L i u d a G e r 
..Drauge" (sveikinimų skyriuje,
daktorius Vytautas Kasniūnas.
5 psl. I yra išspausdintas sveiki m a n a i iš Saudi Arabijos Kalė
Prelegentas yra žurnalistas ir
nimas nuo A. Paškonio, o turi dų proga Draugo fondui atsiun
geras kalbėtojas, tad jam
būti, kad savo draugus pažįs tė 300 dolerių su šventiniais
nebuvo sunku perteikti gausias
tamus bei g i m i n e s sveikina sveikinimais ir visam „Draugo"
žinias apie Lietuvos kariuome
Stella ir A u g u s t a s P a š k o n i a i . kolektyvui. Pridėjo ir kalėdinę
nę. Publika atidžiai klausėsi
nuotrauką prie arabiškos eglu
Atsiprašome.
realios ir t e i s i n g o s kalbos.
tės. Laiške rašo: „Su pradiniu
Prelegentas kalbėjo apie Lietu
Dail. Ada Sutkuvienė (viduryje) savo pluoštinio meno parodos atidarymo metu gruodžio 7 d.
Š v . Kazimiero s e s e r y s kvie įnašu Draugo fondui, šventinius
vos kariuomenės įsikūrimo są
Lietuvių
dailės muziejuje, Lemonte.
sveikinimus
siunčiame
visam
č i a visus dalyvauti šv. Mišiose,
lygas ir jos reikšmę. Lietuvai
Nuotr. J o n o Tamulaicio
'Draugo"
k
o
l
e
k
t
y
v
u
i
.
Š
i
a
i
s
prašant Dievo, kad j ų įsteigėja,
Č i k a g o s m i e s t o pietinėje da
atsigavus, mūsų kariuomenė bu
Motina Marija K a u p a i t ė būtų metais ne tik reikėjo 'nukalti'
vo pasididžiavimas Jaunuoliai, lyje leidžiamas dienraštis „Dai
paskelbta palaimintąja. Šv. kalėdinį pasveikinimą, bet ir
pašaukti į kariuomenę, gaudavo ly Southtown", sekmadienio,
Mišios bus aukojamos šeštadie sufantazuoti kalėdinę eglutę.
karišką išsilavinimą ir auklėji gruodžio 15 d. laidoje išspaus
J a u n e m a ž a i m e t ų , kai didžio- ž v a k ę uždegė viešnia iš Lietunį. 1997 m. sausio 4 d., 9:30 vai. Pasiskolinom pjūklą, nuvažia
mą. Grįžę iš kariuomenės buvo d i n o i š s a m ų S t e v e B o m a n
Šiemet LKVS-gos „Ramovė" skirtingesni nuo namuose liku straipsnį apie įvairių t a u t y b i ų ji Pasaulio lietuvių centro ir Pal. vos, k u n . A. Palioko, SJ, sesuo
ryte, motiniškojo n a m o koply vom į d y k u m a s , nupjovėm
čioje. 2601 W. Marąuette Rd. spygliuotą, kaip nelabasis aka Čikagos skyrius, kuriam vado sių.
laikraščius, išeinančius š i a m e J. M a t u l a i č i o misijos n a r i ų Aldona Petkevičienė. Žvakutę
cijos medelį, įcementavom į vauja Juozas Mikulis kariuome
už šviesią Lietuvos ateitį uždegė
Mišias aukos vysk. J. Manz.
Taip pat jis kalbėjo ir apie mieste („In their own words"). š e i m a s u s i r e n k a kartu švęsti
šiukšlių dėžę. papuošėm popie nės šventes minėjimą, talkinant
s e s e l ė Daiva. Už Pasaulio lie
dabartinę Lietuvos kariuomenę, Tarp paminėtų ispanų, lenkų, tradicines K ū č i a s . Ta Kūčių
šauliams
ir
D.L.
kunigaikš
riniais
šiaudinukais
ir,
giliai
tuvių centrą, kad jis jungtų mus
„Kalėdų s e n e l i s t i k r a i yra",
kurioje dar tebeviešpatauja oku arabų kalba laikraščių rašoma vakaro š e i m a k a s m e t sumažėja
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visus, žvakę uždegė Birutė Na
— rašo mums Kolmar, Oak
pantų „raugas". Pvz., iš 70 ka ir apie „Draugą" bei pokalbį su į a m ž i n y b ę iškeliavusiais. Jų
rėms,
buvo
surengtas
lapkričio
dvasią.
Ramybė
ir
palaima
tely
v i c k i e n ė . Aštuntą žvakę už
vietas
užpildo
dabar
iš
Lietuvos
Lawn, IL, mokyklos mokytoja
rininkų tėra tik 20 lietuvių, o vyr. redaktore Danute Bindo24 d. Minėjimas pradėtas 10 vai.
v i s u s misijos mirusius, kuriuos
a
t
v
y
k
s
t
a
n
č
i
o
s
s
e
s
ė
s
ir
broliai.
kiene.
Straipsnyje
apžvelgiamos
Ritonė Rudaitienė. Tos mokyk di visus!".
visi rusakalbiai. Reikia dar
ryte vėliavų pakėlimu prie Lais
simbolizavo tuščia kėdė prie
Š
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sumošęs
etninių
laikraščių
problemos,
los vaikučiai kiekvienų Kalėdų
daug darbo įdėti iki Kariuomenė
vės kovų paminklo Jaunimo
stalo, uždegė Ada Misiulienė, vi
PLC
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ų
renginių
komi
rūpesčiai,
dabartis
ir
ateitis.
Pa
proga surenka m a i š u s šiltų
O n a A b r o m a i t i e n ė , Lemont,
atgaus savo tikrąjį prestižą.
s i e m s atsistojant susikaupimo
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gruodžio
20
d.
j
stebima,
kad
visa
tai
bendra
drabužių ir žaislų našlaičiams IL. pratęsdama prenumeratą centro sodelyje. 10 vai. ryto
Po paskaitos vėliavas išnešus,
minutei.
Lietuvoje. Vaikai dovanas supa kitiems metams, prie jos pridėjo vyko pamaldos Jėzuitų koply vyko meninė programa, kurią kone kiekvienam, ne a n g l ų didžiąją salę 2 7 0 asmenų. Kūčių
čioje.
Mišias
aukojo
ir
tai
dienai
K a p e l i o n u i kun. Algirdui
kuoja ir persiunčia per „Saulu 115 dol. auką „Draugui". Savo
atliko L. Kvietkaus-uenė smui kalba leidžiamam, laikraščiui vakaro programą pradėjo komi
Paliokui. SJ, palaiminus Kūčių
tę", Lietuvos V a i k ų globos skaitytojos dosnumą širdingai pritaikytą p a m o k s l ą pasakė ku pagrodama ir so-o padainuo ar dienraščiui. Užsimenamas ir teto pirm. B r o n e Nainienė:
kun. Jonas Kidykas.SJ. Pamalpašto nepareigingumas, pavė
būrelį.
— Šį vakarą susirinkome čia, vakaro valgius bei dalyvius ir
įvertiname ir esame dėkingi.
dų metu giedojo solistai Marga dama kelias dainas Minėjimas luotas laikraščių pristatymas vedini v i e n o s minties: prisi
v i s i e m s pasimeldus, prasidėjo
rita ir Vaclovas Momkai, akom baigtas, v i s i e m s giedant „Lie skaitytojams, tačiau žurnalistas
panuojant muz. M. Motekaičiui. tuva brangi..." Po to buvo pastebi, kad vis dėlto etniniai
Mišių auką nešė Marija Ali užkandžiai, kuriuos paruošė J. laikraščiai geriau laikosi, yra
šauskienė ir Juozas Mikulis. S k a m i e n ė . O. Ašoklienė, Z. platesnės apimties, juose me
Pamaldos baigtos Lietuvos him Bagdžiuvienė ir N. Skopienė. džiaga įvairesnė, negu a n g i ų
Dalyvių laimei išmėginti Ona
nu.
Gradisnkeinė iškepė du tortus. kalba leidžiamieji, daugiausia
Pamaldoms pasibaigus, apei
Birutietės. Juškevičienei va dėl to, kad jie skiriami ne v i e n
gos vyko prie paminklo. Joms
dovaujant, stalus papuošė lie siaurai vieno miesto ar vietovės
vadovavo pirm. Juozas Mikulis.
tuviškais audiniai'- ir gėlėmis. skaitytojų masei, o visai, ta
Aukurą uždegė LŠS išeivijoje
Rengėjų vardu LKVS-gos Ra k a l b a k a l b a n č i a i bei s k a i 
vadas Mykolas Abarius, asistuo
movė Čikagos skyriaus pirm. tančiai, bendruomenei J A V ir
jant Vytauto Didžiojo šauliu
Juozas Mikulis reiškia širdinga net kituose kraštuose. Straips
rinktinės š a u l ė m s Aldonai
padėka: kun. Jonui Kidykui.SI.. nis iliustruotas minimų laik
Balčiūnienei ir Monikai Gudai
solistams Margaritai ir Vac raščių redaktorių nuotrauko
tienei. Po to žodį tarė buvęs poli
lovui Momkams. muzikui M. mis.
tinis kalinys inž. Povilas Vaiče
Motekaičiui, Marijai Ališaus
„ C h i c a g o " ž u r n a l e 1997 m.
kauskas. Žuvusiems dėl Lietu
kienei. ŠSI vadui Mykolui Aba sausio mėn. numeryje išspaus
vos laisvės gėlių vainiką prie
riui, A. Balčiūnienei, M. Guda: dintas straipsnis ir sąrašas,
Vladas Stropus uždeara kalėdinę žvakę Pasaulio lietuvių centro
paminklo padėjo: LKVS-gos Ra
tienei. inž. Povilui Vaičekau- kuriame gydytojai rekomen
Kūčiose gruodiio 20 d Stebi - centro renginių komiteto pirm. Brone
movė centro valdybos pirminin
kui, Ed. Vengianskui, Zuzanai davo kitus gydytojus. A t s a k a n t Nainienė. Pažymėtina, kad V Stropus staiga mirė š.m. gruodiio 21 d.
kas Edmundas Vengianskas.
Nuotr Vytauto JasioevMiraa
Juškevičienei. Sofijai Tamuie į klausimą „Jeigu tau ar tavo
palyda D.L. kunigaikštienės
vičiūtei-Ferro, kun. F. Kireiliui. šeimos nariui reikėtų gydytojo minti K r i s t a u s atėjimą j ž e m ę , tradicinis plotkelių laužymas.
Birutės d-gijos Čikagos skyriaus
visiems sveikintojams, paskai tavo specialybėje, kokį gydytoja palaikyti tradicija ir prisiminti Č i a v i s a salė subangavo belin
pirm. Zuzana Juškevičienė ir
tininkui Vytautui Kasniūnui. rekomenduotum?" Sąrašas yra tėviškę. S m a g u , kad virš tėviš kint vienas kitam ne tik links
Vytauto Didžiojo šaulių rink
sol. L. Kvietkauskienei, užk.m g e r i a u s i ų 5 0 0 gydytojų ' i š kės jau šviečia laisvės saulė ir mų šv. Kalėdų, bet ir geriausių
vaikučiai. raruose kalėdines dovanas tinės moterų vadė Sofija TamuKolmar mnkynlos Oak I,awn
džiu paruošejoms. birutinin daugiau kaip 20,000 Čikagos pamažu sklaidosi ilgos nakties a t e i n a n č i ų 1997-jų metų.
našlaičiam? I.ietuvoie
levičiūtė-Ferro. Apeigos baigtos
kems. š a u l i a m - ir minėjimo da apylinkėje) pagal specialybę. tamsa. Pasaulio lietuvių centras
S k a n ū s tradiciniai Kūčių
x Akcijų, b o n ų bei kitų ver
x J u o z a s ir E l e n a J a n i ū  g i e s m e „Marija, Marija" ir l y v i a m s . Š i r d i n g a padėka Tarp tų 500 matyti ir North- įmynė, kad ir nelabai dar gilias, vakaro valgiai turbūt viršijo
tybių p i r k i m e ir p a r d a v i m o nai, Stratford CT, nauji Lietu Lietuvos himnu.
„Draugui" ir ...Margučiui II". western un-to Medicinos mo lietuvybės, lietuviško gyvenimo dvylika patiekalų. Jais pasivai
Salėje minėjimą trumpu žo
jums nuoširdžiai patars ir patar
vos našlaičių rėmėjai atsiuntė
Gražiai tęsiamos tradicijos, kyklos dėstytojo, prof. gastro
šinus prasidėjo populiarių kalė
ir tradicijų i š l a i k y m o pėdas.
naus. duodami komiso nuoiai- $150 metinį našlaičio paramos džiu atidarė ir pravedė skyriaus linkėtina jų nenutraukti.
enterologo dr. Arvydo Vana
Š v e n t ą K ū č i ų vakarą sveiki dinių giesmių giedojimas, jas
i.j. A l b i n a s K u r k u l i s . tel. mokestį! Dėkojame! „ L i e t u v o s pirm. J. M i k u l i s . V ė l i a v a s
gu
no
pavardė.
nu visus ir l i n k i u , kad Kristaus p r a v e d a n t R a s a i ŠoliūnaiAnt. R e p š i e n ė
312460-5530 arba jo sūnūs ir N a š l a i č i ų g l o b o s " k o m i t e t a s . įnešus, invokaciją sukalbėjo
šviesa p a s i e k t ų m ū s ų mintis, tei-Poskočimienei su akordeonu
partneriai: A n d r i u s Kurkulis.
(sk) š a u l i ų r i n k t i n ė s k a p e l i o n a s
kad jo s k l e i d ž i a m a meilė gai rankose.
F a b i j o n a s K i r e i l i s . Žodžiu
tel. 312-360-5531 ir P a u l i u s
Porą valandų trukusi Kūčių
x Brighton Parko Lietuvių
vintų m ū s ų širdis ir sujungtų
sveikino: ALTo centro valdybos
K u r k u l i s . 312-360-5627, dirba
N a m ų savininkų draugijos na
v i e n y b ė s bei artimo meiles vakarienė Pasaulio lietuvių cen
pirm. dr. prof. Jonas Račkaus
su O p p e n h e i m e r & Co., Inc.
tre vėl parodė kokią didele
rių visuotinis s u s i r i n k i m a s
ryšiais.
kas, Mažosios Lietuvos Rezis
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
r e i k š m ę ši pastogė, kartu su
šaukiamas sekmadienį tuoj po
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tencinio sąjūdžio — Algis Regis.
veltui: tel. 1-800-621-2103
lietuviškų Mišių, 1997 m. s a u 
estradą užpildė misijos mišrus misija, turi didžiajai lietuvių
•sksio 12 d. 11 vai. r y t o . Švč. M.
choras. Jis pagiedojo keturias šeimai, Čikagos priemiesčiuose
x TRANSPAK
praneša:
x B a l t i a E z p r e s s sveikina Marijos Nekalto Prasidėjimo
k a l ė d i n e s g i e s m e s : „Kalėdų gyvenančiai. Jei nebūtų Pasau
savo kiijentus s u Šv. Kalėdom parapijos mokyklos salėje, 2745 „Žymaus lietuvių skulptoriaus
g i e s m ę " , „ A t s k u b i n o Betlie- lio lietuvių centro ir kapeliono
kun. A. Palioko, SJ. sumaniai
ir praneša, kad visi kalėdiniai W. 44 St Po susirinkimo bus S. K U R M O S žalvarinė skulp
jun". „ K a l ė d o s " ir „Linksmą
vedamos misijos ir jos vado
siuntiniai jau pasiekė gavėjus vaišės ir pabendravimas. Visi tūra K R E P Š I N I N K A S ' netrug i e s m ę mes. užtrauksim'", diri
Lietuvoje prieš šventes. G r u o  nariai prašomi s u s i r i n k i m e k u s puoš Tarptautinės olimpi
guojant Birutei Mockienei, pia vybės su galingu choru, jei
d ž i o 2 9 d. Baltia Express Le- dalyvauti — bus renkamas na nės akademijos muziejų Graiki
ninu p a l y d i n t chormeisterei n e b ū t ų c e n t r o k u l t ū r i n i ų
joje, Olimpijos mieste. Kūrinys
monto lietuvių centre siuntinių rio mokestis.
Rasai Poskočimienei Giesmės renginių komiteto su energinga
d
o
v
a
n
o
j
a
m
a
s
m
i
n
i
n
t
pirmų
neprumines V i s a i s klausimais
gerai skambėjo, nors sales akus pirmininke Brone Nainiene, ne
(sk)
būtų taip ryškiai matoma Kalė
olimpinių žaidynių 100-tąsias
skambinkite n e m o k a m u tel.
tika ne per geriausia.
x N a u j ų M e t ų s u t i k i m o metines, bei norint priminti
dų žvaigždė tėviškės padangėje.
1-800-SPARNAI arba 1-800Tradicinį kūčių vakaro žvakių
pokylį rengia Lietuvių Opera ir LIETUVOS krepšininkų laimė
Br. Juodelis
772-7624.
uždegimą
pravedė Nijolė
(sk) kviečia Jus su savo draugais jimus. P i n i g a i , s i u n t i n i a i ir
M a s k a l i ū n i e n ė . Pirmąją žvakę
V y t a u t o D i d ž i o j o šauliu
dalyvauti gruodžio 31 dienos k o m e r c i n ė s s i u n t o s į Lietuvą.
už Pal. J. Matulaičio misiją r i n k t i n ė s v a l d y b a kviečia
x A m e r i k o s L i e t u v i ų ra vakarą Jaunimo centre. Pradžia
Maisto s i u n t i n i a i . T R A N S 
uždegė misijos tarybos pirm. šaulius ir visuomenę atsilankyti
dijas, vad Anatolijus siutas — 7:30 vai. vak. su kokteiliais, o
P A K , 4 5 4 5 W. 6 3 St., C h i c a g o ,
V l a d a s Stropus. Žvakę už v i s u s į Naujųjų metų sutikimo išva
kiekviena sekmadieni 7 v.r. p e r } salę jejimas 8:30 vai. vak.
I L 6 0 6 2 9 , t e l . 773-838-1050.
l i e t u v i u s plačiame pasaulyje
kares gruodžio 31 d., 7 vai. vak.,
WCEV 14.50 A M . Tel. 312- Pokylio metu groja muziko
(sk)
uždegė P L B pirm. Bronius Nai S a u l i ų salėje, 2417 W. 43 S t r ,
847-4903, adresas: 4459 S. Fran- R i č a r d o Š o k o orkestras. Visas
nys. Žvakę už sėkminga toli
Chicago. Bus šaltų užkandžių,
cisco, Chicago. IL 60632
informacijas teikia Operos vicex D r . E l m e r S. M c K a y ,
m e s n ę l i e t u v i š k ą veikią ir
(sk) pirm V a c l o v a s M o m k u s . Pra Phoenix AZ, dosniai parėmė
vakarienė, šampanas, šokiai. In
lietuvybės išlaikymą, uždegė dr
formacija teikiama tel. 434-3713
šome
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jį
užsisakyti
stalus
ar
Lietuvos
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j
a
u
antrą
ARAS ROOFING
Jonas
V
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.
Už
Maironio
li
arba 376-0551.
ba j paskiras vietas šiuo tele kartą atsiųsdamas $ 5 0 0 . Už
Arvydas Kiela
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ą
ir
MontesViktorija KaraiUenė, Union
fonu: (773) 9 2 5 - 6 1 9 3 . S a v o tokią didelę a u k a dėkojame!
Dengiamr ir taisome
Pier, MI, pratęsdama dienraščio
dalyvavimu padėsime pavasarį „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o t " lUinoi. gubernatoriau. Jun Ed«*r taona Brenda prie* Kalėda. Cikago. šori „Žiburėlį" žvakę uždegė
visg rušig stogus
Vaikų muziejuje. Nary Pier. »uruo»ė vaikam. Ivente Ivainų tautybių, m o k y k ! o s
direktor* Egle
prenumeratą ateinantiems me
pastatyti naują operą. Visi k o m i t e t a s , 2711 W e s t 71 St.,
Tel 708 2S7-0746
račių vaikučiai įteikėjai tipiškus tai grupei eglutės papuošalus. Tarp kitų įįowak
r; ž Lietuvos partizanų ir
tams, parėmė „Draugą" 106 dol.
laukiami.
Chicago, IL 60620.
S k a m b i n t i po 6 v v
dalyvavo ir lietuviai, čia lietuviam, atatovavo Juonikaa Sidrjra (pirma*. t r e m t i n i ų k a n č i a s ir kraują
auka. Labai dėkui!
(sk)
(sk)
kairėje).
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