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Prez. Bill Clinton 
siekia vidurio kelio

Ukrainoje verda kova tarp 
parlamento ir prezidento

Vašingtonas, sausio 24 d. 
(NYT) — JAV prezidentas Bill 
Clinton antradienio vakarą spe
cialioje jungtinėje JAV Kongre
so sesijoje davė metinį prane
šimą apie šalies būklę — vadi
namą „State of the Union” 
kalbą, kuri buvo transliuojama 
JAV televizijoje. Pabrėždamas 
tiek valdžios, tiek ir piliečių 
pareigas ir atsakomybę, jis 
pasiūlė sudaryti nacionalinį 
registrą, kuriame būtų galima 
patikrinti imigrantų teisę į 
darbą šiame krašte, kampaniją 
prieš paauglių merginų pasto
jimą ir minimalinio atlyginimo 
padidinimą.

Po Respublikonų triuškinan
čios pergalės praėjusį rudenį, 
prezidentas turėjo tik kelis nau
jus pasiūlymus, bet pabrėžtinai 
grįžo prie savo rinkiminės kam
panijos 1992 m. temų. Šaukda
masis mokesčių sumažinimo 
dirbančiosios vidurinės klasės 
piliečiams ir pakeitimų lobizmo 
(t.y., interesų grupių veiklos, 
siekiant paveikti Kongreso na
rius) bei rinkiminių kampani
jų finansavimo įstatymuose, 
prezidentas prisistatė kaip 
paprastų piliečių gynėjas.

„Negalime prašyti, kad 
amerikiečiai būtų geresni pi
liečiai, jei patys nebūsime 
geresni jų tarnai”, sakė Bill 
Clinton savo kalboje naujam 
Respublikonų daugumą turin
čiam Kongresui. Jis argumenta
vo, kad valdžios struktūros turi 
mažėti dydžiu, bet ne dvasia, 
kvietė tautą dalyvauti poli
tiniame pokalbyje ir gynė savo 
pozicijas įvairiais klausimais — 
nuo ginklų pirkimo kontrolės 
iki visuomeninės šalpos siste
mos reformavimo taip, kad ne
būtų skriaudžiami vaikai.

Jau trečią kartą sakydamas 
šią kalbą Kongresui, šį kartą, 
kalbėdamas kaip pirmas Demo
kratas prezidentas Respubliko
nų daugumą turinčiam Kongre
sui nuo prezidento Harry Tru- 
man 1948 metais, Bill Clinton 
jokių kapitalinių programų ne
pristatė, bet plačiai metė 
retorikos tinklus.

Prieš prezidento kalbą spau
dos atstovus informuodamas 
Baltųjų rūmų personalo virši
ninkas Leon Panetta sakė, kad 
prezidentas priešinsis bet 
kokioms pastangoms atšaukti 
vadinamąjį Brady Bill įstatymą, 
kuriuo reikalaujama, kad par
davėjai palauktų penkias dienas 
prieš parduodami rankinį šau
tuvą ir kuriuo iš viso uždrau
džiama pardavinėti 19 rūšių 
automatus.

Bet kai žurnalistai paklausė, 
ar prezidentas panaudos žodį 
„veto”, Panetta apgailestau
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Klaipėdos žalieji priešinasi 
uosto plėtimui

Vilnius, sausio 24 d. (Elta) — 
Klaipėdos uostamiesčio visuo
meninės aplinkosaugos organi
zacijos protestuoja prieš nu
matomą vienintelio Lietuvos jū
rų uosto plėtimą. Jos išplatino 
bendrą pareiškimą, kuriame, be 
kita ko, reikalaujama atsisakyti 
planų plėtoti Klaipėdos uostą, 
reiškiamas susirūpinimas dėl 
ketinimų plėsti Klaipėdos vals
tybinę naftos įmonę ir statyti 
šviesiųjų naftos produktų ter
minalą.

Pareiškime teigiama, kad tai 
kelia grėsmę pajūrio aplinkai ir 
gyventojų poilsio sąlygoms, nu

damas nusišypsojo ir tarė: „Ne
manau”, bet pridūrė: „Manau, 
kad jo mintis bus labai aiški”.

Respublikonų vardu atsaky
dama į prezidento kalbą, New 
Jersey gubernatorė Christine 
Todd Whitman, kalbėdama iš 
valstijos sostinės Trenton, pa
brėžė pasikeitusį Kongreso pei
zažą, bet pripažindama, kad 
daugelis prezidento minčių 
skamba „gana respublikoniš
kai”, ir, kad jos partija žada 
dirbti.

„Rinkimų dieną jūs (t.y., bal
suotojai) pareiškėte mums savo 
pasitikėjimą. Priimame jūsų 
mandatą. Prezidente Clinton, 
jūs taip pat turite jį priimti”.

Kalbėdamas apie vieną temą 
po kitos, Bill Clinton ieškojo 
vidurio kelio, siekdamas save 
pristatyti kaip logiškų, hu
maniškų sprendimų propaguo
toju, kuris priešinasi kraštu- 
tiniškiems pasiūlymams. Pavyz
džiui, jis palaikė minimalios 
algos dydžio pakėlimą, nors ne
pasakydamas kiek (jo patarėjai 
sako, jog jis pageidauja jį pakelti 
bent 75 centais — iki 5 dol. į 
valandą). Kai kurie Demokratai 
nori dvigubai didesnio pakėli
mo, o kai kurie Respublikonai 
nori iš viso panaikinti minima
lią algą.

Prezidentas taip pasisakė už 
buvusios kongresmanės Barba
ra Jordan (D-TX) vadovaujamos 
komisijos rekomendaciją įvesti 
nacionalinę kompiuterizuotą 
sistemą, kurioje bus registruo
jami visi piliečiai ir nepiliečiai, 
turintys teisę dirbti šiame kraš
te. Tokiu būdu darbdaviai galė
tų lengvai patikrinti žmogaus 
statusą prieš samdymą. Šis pa
siūlymas susilaukė kritikos iš 
etninių bei imigrantų grupių, 
bet Baltieji rūmai viliasi, kad jis 
teigiamai atrodys prieš konser
vatyvesnius pasiūlymus, kaip 
Kalifornijoje pravestas Pasiū
lymas nr. 187, kuriame jokie so
cialiniai patarnavimai nebus tei
kiami dokumentų neturintiems 
užsieniečiams.

Pagaliau prezidentas šaukėsi 
jungtinės valdiškų ir privačių 
įstaigų bei organizacijų kampa
nijos prieš paauglių merginų 
pastojimą (kurioje, pasak Admi
nistracijos atstovų, stambų 
vaidmenį turės prezidento 
žmona Hillary Rodham Clin
ton), bet tuo pačiu metu barė 
Respublikonus, kurie nori sus
tabdyti pašalpą netekėjusioms 
paauglėms motinoms. „Aš noriu 
su jumis bendradarbiauti, pra
vedant šalpos teikimo progra
mos reformą”, kalbėjo Bill Clin
ton, „bet mūsų tikslas turi būti 
žmones išlaisvinti ir pakelti, o 
ne bausti juos tik dėl to, kad yra 
nepasiturintys”.

sižengia pasaulinei kranto zo
nos kompleksinio planavimo te
orijai ir praktikai. Žalieji pa
reiškė, jog negalima toleruoti 
naujos, pavojingos aplinkai ir 
žmonių sveikatai pramoninės 
veiklos. Jie žada imtis visų 
priemonių tai veiklai sustab
dyti. Žaliųjų judėjimo aktyvistų 
nuomone, galima efektyviau pa
naudoti dabartinę uosto terito
rijų, jų racionaliai pertvarkyti.

„Jokios žaliųjų akcijos mūsų 
nesustabdys ir mūsų nuostatų 
nepakeis, nes vyriausybė pir
miausiai turi atsakyti už ūkio 
funkcionavimą, jo aprūpinimą

Pirmose eilėse sėdint Aukščiausiojo Teismo teisėjams ir Kabineto (vyriausybės) nariams, JAV 
prezidentas Bill Clinton antradienio vakarą kalbėjo jungtinėje JAV Kongreso specialioje sesijo
je, duodamas metinį krašto būklės pranešimą.

Vyskupų atsakymas į LDDP 
pareiškimą

Vilnius, sausio 25 d. (Elta) — 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
ja sausio 25 d. paskelbė pareiš
kimą dėl LDDP nuostatų Baž
nyčios atžvilgiu. Nuostatos buvo 
išdėstytos praėjusį šeštadienį 
LDDP tarybos priimtame pareiš
kime.

Tikinčiuosius labai nustebino 
ir įskaudino LDDP tarybos pa
reiškimas „Dėl Valstybės san
tykio su Bažnyčia”, kuriame 
iškreiptai interpretuojamas 
Bažnyčios mokymas ir intere
sai, sakoma Vyskupų Konfe
rencijos pareiškime. Keliami 
apibendrinti ir nepagrįsti 
kaltinimai kišimusi į politiką, 
totalitariniu noru katalikų Baž
nyčią padaryti valstybine, o 
katalikybę — oficialia ideologi
ja. Bažnyčioje įžiūrimas demo
kratinės ir civilizuotos visuo
menės priešas.

„LDDP pareiškimo autoriai 
užmiršta, kad tikėjimo ir 
sąžinės laisvė yra įgimta kiek
vieno žmogaus teisė, kurią 
Valstybė privalo gerbti, saugoti 
ir suteikti Bažnyčiai galimybę 
'laisvai skelbti savo mokslą’ 
(Kons. 43 str.)”, rašoma vys
kupų pareiškime.

„Bažnyčia ir valstybė tarnau
ja tam pačiam žmogui, kuris yra 
kartu Lietuvos pilietis ir Bažny
čios (ar kitos religinės bend
ruomenės) narys. Bažnyčia vi
suomet buvo su tauta ir šian
dien dirba kartu su ja.

„Vienašališkas vyraujančios 
daugumos politinės grupuotės 
diktatas ir ideologija nustatant 
Valstybės ir Bažnyčios santy
kius, kelia grėsmę tolimesniam 
bendradarbiavimui”, pabrėžia-

energetiniais ištekliais”, 
pareiškė Lietuvos ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius. 
„Suprantamas žaliųjų noras 
protestuoti prieš bet kokį prog
resą. Žinoma, jeigu mes gyven
tume akmens amžiuje, poveikis 
gamtai būtų mažesnis. Bet reikia 
galvoti ne apie protestus, o kelti 
uždavinius, ką reikia daryti, 
kad planuojami objektai būtų 
ekologiškai ir priešgaisriniu po
žiūriu visiškai saugūs. Juk to
kių objektų eksploatacija neke
lia jokių problemų didžiuosiuose 
pasaulio miestuose — Stokhol
me, Helsinkyje, Londone, Roter
dame, Amsterdame”, spaudos 
konferencijoje teigė vyriausybės 
vadovas.

ma pareiškime.
Vyskupų dokumente pri

menama, kad buvo sudarytos 
trys darbo grupės, ieškančios 
būdų nustatyti Bažnyčios ir 
Valstybės santykius šiose svar
biose srityse — švietimo, kariuo
menės sielovados, religinių 
bendrijų teisės į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą atstatymo, ta
čiau dėl vyriausybės nerangumo 
dialogas praktiškai nepradėtas.

Viešas LDDP tarybos pa
reiškimas kelia grėsmę ne tik 
santykių tarp valstybės ir Baž
nyčios normalizavimui, bet ir 
Lietuvos valstybės tolimesnei 
raidai demokratijos ir tikros 
dvasinės laisvės kelyje, pareiškė 
Lietuvos Vyskupų Konferencija.

Lietuvos Demokratų 
partija turės 

kandidatus 20 
apygardų

Vilnius, sausio 20 d. (Elta) — 
Lietuvos Demokratų Partija, 
kaip papasakojo LDP atsakin
gasis sekretorius Valdas Pet
rauskas, rinkimuose į savival
dybių tarybas ketina kelti savo 
kandidatus 20 apygardų iš 56. 
Vienose vietovėse LDP rinki
muose dalyvaus savarankiškai, 
kitose — sudarydama koalicijas 
su Politinių Kalinių ir Trem
tinių bei Tautininkų sąjungo
mis, Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 
Konservatoriais) bei Nepriklau
somybės ir Žaliąja partijomis.

Lietuvos Demokratų Partija 
yra numačiusi konkrečius veik
los projektus ūkininkams, vers
lininkams, studentams bei so
cialiai remtiniems žmonėms ir 
pensininkams. Petrauskas už
tikrino, kad ten, kur rinkimus 
laimės LDP atstovai, pagrin
dinis dėmesys bus skiriamas 
žmonių problemoms spręsti, 
nors dabartinių savivaldybių 
darbuotojai, jo manymu, turi 
labai mažai savarankiškumo 
teisių.Valdas Petrauskas sakė, 
kad daug kas priklauso ir nuo 
valdančiosios partijos, kuri fi
nansiškai labiau remia tuos ra
jonus ir miestus, kuriuose laimi 
jos partijos nariai.

Lietuvos Demokratų Partija 
— viena pirmųjų, dar okupuoto
je Lietuvoje, atsikūrusių partįjų. 
Pernai LDP šventė savo gyvavi
mo penkerių metų jubiliejų. 
LDP jungia daugiau nei 2,000

Lietuvos Laisvės 
Lyga netapo politine

organizacija
Vilnius, sausio 20 d. (Elta) — 

Vilniaus apygardos teismas 
sausio 19 d. atmetė Lietuvos 
Laisvės Lygos (LLL). kuriai 
vadovauja Antanas Terleckas, 
pareikštą skundą Teisingumo 
ministerijai, atsisakiusiai per
registruoti LLL į politinę or
ganizaciją. Kaip pranešė Tei
singumo ministras Jonas Pra
piestis, LLL buvo įregistruota 
kaip visuomeninis politinis 
judėjimas 1991 m. kovo 14 d. 
Teisingumo ministro įsakymu. 
Panorusi tapti politine orga
nizacija, LLL privalėjo Teisin
gumo ministerijai pateikti savo 
įstatus, programą, ne mažiau 
400 steigėjų sąrašą su papildo
mais duomenimis, ar steigėjai j 
yra Lietuvos piliečiai, ar ne
priklauso kitoms politinėms 
partijoms ir panašiai. LLL 
nesurinko duomenų apie stei
gėjus, tad Teisingumo ministeri
joje ją perregistruoti atsisakyta.

Švedija rems
Lietuvos narystę

Europos Sąjungoje
Vilnius, sausio 25 d. (Elta) — 

Lietuvoje su dviejų dienų darbo 
vizitu viešėjusi Švedijos užsienio 
reikalų ministrė Lena Hjelm- 
Wallen spaudos konferencijoje 
pažymėjo, kad Švedija stengsis 
padėti Lietuvai iki pavasario 
tapti asocijuota Europos Sąjun
gos nare.

Susitikime su užsienio reikalų 
ministru Povilu Gyliu aptarti 
klausimai ryšium su tarpusavio 
bevizio režimo įvedimu bei 
Šiaurės Europos valstybių kon
suline pagalba Baltijos valsty
bėms. Švedijos užsienio reikalų 
ministrė pasakė, kad šios prob
lemos dabar svarstomos Švedi
jos užsienio reikalų ministeri
joje. Ji pažymėjo, kad panaikinti 
vizų režimą trukdo tai, jog 
Lietuva kol kas nėra prisi
jungusi prie Genevos Konvenci
jos dėl Pabėgėlių. Asmeniniu 
ministrės požiūriu, tokios ar
timos šalys jau seniai turėtų 
būti nustačiusios bevizį režimą, 
tačiau Švedija mananti, kad ji 
pirmiausia turėtų suderinti 
pozicijas su Europos Sąjunga.

narių, turi savarankiškus savo 
skyrius 30-je šalies miestų ir ra
jonų. Seimo Demokratų frakci
joje šiuo metu yra trys nariai.

Vilnius, sausio 10 d. (LA) — 
Ne vienas Ukrainos politikas 
pranašauja, kad valdžios da
lybos ten, vyks taip kaip buvo 
ir Maskvoje — laukiama kai ko 
panašaus į spalio įvykius, kai 
Jelcinas paleido parlamentą. 
Prezidentas Leonid Kučma ne
patenkintas parlamento ir jo 
pirmininko veiksmais, neįsiti
kinęs, kad parlamentas palai
kys jo siūlomas reformas, rašo 
„Lietuvos aidas”. Prezidentas 
nori paimti valdžią į savo ran
kas ir iki minimumo sumažin
ti jam nedraugiško parlamen
to — Aukščiausiosios Tarybos 
įtaką.

O parlamento pirmininkas 
Aleksandr Moroz nenori keisti 
savo, pasak Rusijos laikraščio 
„Izvestija”, socialistinės pozici
jos. Jis anaiptol ne visada 
palaiko prezidento kursą ir 
todėl mėgina visą valdžią 
atiduoti parlamentui, o Kučmai 
skirti tokį vaidmenį, kaip Di
džiosios Britanijos karalienės. 
Arba, kaip to norėtų kairieji, 
visai panaikinti Ukrainoje pre
zidento instituciją.

Du mėnesius trukusios parla
mento pirmininko ir Ukrainos 
prezidento „grumtynės po ki
limu” persikėlė ant kilimo po to, 
kai Kučma ir Moroz vienu me
tu pateikė parlamentui du ne
suderinamus įstatymo dėl val
džios projektus.

Prieš tai dviejų vadovaujančių 
valdžios šakų — vykdomosios 
valdžios ir parlamento vadovai 
pamėgino parodyti, kad jie nori 
susitaikyti, ir kreipėsi vienas j 
kitą atvirais laiškais. Tačiau tai 
nepadėjo susivienyti. Moroz ne
sutiko pasitraukti iš savo 
poziciją, o Kučma negalėjo at
leisti parlamentui, kad mėgino 
sustabdyti pirmųjų prezidento 
įsakų galiojimą.

Iš dviejų įstatymo projektų 
padaryti vieną, patenkinantį 
abi puses, neįmanoma. Tame, 
kurį pateikė prezidentas Kuč
ma, numatoma iš parlamento 
atimti teisę kištis į valstybės 
kadrų politiką. Parlamentas 
negalės skirti į vyriausybę 
vadovų vykdomosios valdžios 
organams, tvirtinti Ukrainos 
Aukščiausiojo Teismo ir Aukš
čiausiojo Arbitražinio Teismo 
sudėtį. Iš parlamento atimama 
teisė skelbti šalyje nepaprastąją 
padėtį ir visuotinį referendumą. 
O įstatymai, kuriuos priims 
parlamentas, galioti pradės tik 
tada, kai juos pasirašys prezi
dentas. Kučmos pateiktame 
įstatymo projekte numatoma 
panaikinti ir švenčiausią da-

Sparčiai daugėja
įmonės Lietuvoje

Vilnius, sausio 17 d. (Elta) — 
Per ketverius metus Lietuvoje 
įregistruotų įmonių skaičius 
padidėjo nuo 8,000 iki daugiau, 
kaip 139,000. Maždaug 50% 
darbuotojų dabar dirba priva
čiame sektoriuje, kuriame paga
minama apie pusę viso Lietuvos 
bendrojo vidinio produkto. Šiuos 
duomenis antradienį įvyku
sioje spaudos konferencijoje 
pateikė Ekonomikos vicemi
nistras Vytas Navickas.

Lietuvoje šiuo metu užre
gistruotos 4,362 bendros ir 
užsienio kapitalo įmonės, kurių 
įstatinis kapitalas sudaro 
daugiau kaip 992 milijonus litų. 
Užsienio investicijos Lietuvoje 
šių metų pradžioje sudarė dau
giau kaip 600 milijonų litų.

lyką — parlamento nario nelie
čiamybę. Nusikaltimo vietoje 
sulaikytas parlamentaras tam
pa tokiu pat teisiamuoju, kaip 
ir kiekvienas Ukrainos pilietis.

Be to, projekte nenumatomi 
jokie Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko įgaliojimai: jam 
tenka Morozo taip nemėgsta
mas „skambinančio skambu
čiu” vaidmuo.

O prezidento įgaliojimai 
nepaprastai išplečiami. Pagal 
įstatymo projektą, jis būtų ir 
valstybės vadovas, ir vykdomo
sios valdžios vadovas, ir Sau
gumo tarybos vadovas, ir gink
luotųjų pajėgų vyriausiasis va
das. Prezidentas pats sudaro 
vyriausybę, skiria jėgos mi
nisterijų vadovus, vadovauja 
užsienio ekonominei ir politinei 
veiklai, valdo valstybės turtą, 
apdovanoja didvyrius ir suteikia 
malonę nusikaltėliams.

Parlamentą prezidentas gali 
ir išvaikyti — jeigu šis du kar
tus nepritars vyriausybės pa
rengtai veiksmų programai, pa
reikš jai nepasitikėjimą arba 
per tris mėnesius nepatvirtins 
biudžeto. Prezidentas skelbia 
naujus parlamento rinkimus ir 
savo iniciatyva rengia refe
rendumus.

Tai ne pirmas Kučmos mėgi
nimas paimti valdžią. Nepap
rastuosius įgaliojimus jis 
mėgino gauti dar būdamas 
premjeras. Tada eksperimentas 
nepavyko ir baigėsi Kučmos at
sistatydinimu. Dabai Kučma 
nežada daryti kompromisų, juo 
labiau, kad jo įstatymo pro
jektui pritarė regionų taryba ir 
daugelis parlamento frakcijų.

Aršus pasipriešinimas kilo tik 
kairėje — protestuoja komunis
tai ir socialistai. Jie kaltina 
prezidentą mėginimu kurti au
torinį režimą. „Jeigu komu
nistai parlamento nariai pro
jekto nepalaikys, parlamentas 
jo nepriims”, grasina Ukrainos 
Komunistų partijos vadovas 
Piotr Simonenka.

O Kučma jau spėjo padėti 
pamatus savo valdžios ver
tikalei — pasirašė įsaką dėl 
dalinio regioninių tarybų 
įgaliojimų atskyrimo. Jis su
teikė regionams daugiau sava
rankiškumo, delegavo valstybi
nės vykdomosios valdžios įgalio
jimus tarybų pirmininkams ir 
vykdomiesiems komitetams. Iš 
esmės jie tapo ištikimais pre- 
zidneto atstovais srityse. Šį mo
mentą parlamentas pražiopso
jo ir jo padėtis nepavydėtina. 
Parlamentą drasko vidiniai 
prieštaravimai, jis nesugeba 
susivienyti ir priimti jam reika
lingą įstatymo projektą.

Jeigu parlamentas nepritars 
nei prezidento, nei parlamento 
pirmininko siūlomam projektui 

i — o greičiausiai taip ir bus — 
prezidentas žada pasirašyti su 

f parlamentu konstitucinį susi
tarimą arba paskelbti referen
dumą. Pastarasis žingsnis, 
abiejų dėl valdžios kovojančių 
pusių nuomone, labai nepagei
dautinas. Jis gali baigtis pana
šiai kaip prieš metus Maskvoje.

KALENDORIUS

Sausio 26 d.: Šv. Timotiejus 
ir Titas, apaštalo Pauliaus mo
kiniai; Paulė, Rimantas, Singa.

Sausio 27 d.: Šv. Angelė 
Merici (1474-1540); Angelė, Jo
nas, Ilona, Auksuolis, Vėjūnė. 
1927 m. mirė pal. ark. Jurgis 
Matulaitis.

t
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS

Detroito Lietuvių Organiza
cijų centras maloniai kviečia 
visus atsilankyti į 77-jį Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą 
sekmadienį, vasario 5 d., Lie
tuvių Kultūros centre, 25335 
West Nine Mile Rd., Southfield, 
Michigan 48034.

Minėjime pagrindinis kalbėto
jas bus Artūras Paulauskas, 
Lietuvos Respublikos Generali
nis prokuroras.

Informacijoms kreiptis į adv. 
Kęstutį Miškinį, Detroito Lietu
vių Organizacijų centro pirmi
ninką, tel. 1-810-967-2040.

PAULIUS GILVYDIS 
SPAUDOJE

„Farmington Observer” sau
sio 20 d. laidoje išspausdino pla
toką žurnalisto Dan O’Meara 
straipsnį apie Paulių Gilvydį. 
Greta išspausdinta ir Pauliaus 
nuotrauka Purdue universiteto 
krepšinio komandos uniformoje. 
Rašoma, kad P. Gilvydis, baigęs 
Farmington Harrison gimnaziją 
aukščiausiais pažymiais, inži
neriją studijuoti pasirinko Pur
due universitetą. Gilvydis, kuris 
buvo pasižymėjęs krepšininkas 
savo gimnazijoje, buvo priimtas 
į Purdue universitetą krepšinio 
komandą ir 1994-95 mokslo me
tams jam buvo suteikta krep
šinio pilna mokslo stipendija.

V. BRUOŽYTĖS- 
MULIOLIENĖS 
KONCERTAS

Sekmadienį, vasario 26 d., 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre vyks sol. Virginijos Bruožy- 
tės-Muliolienės koncertas. Vir
ginija yra koncertavusi Detroi
te su Australijos „Svajonių 
aidai” kvartetu. Dabar ji 
gyvena Clevelande. Koncertą 
rengia Dievo Apvaizdos parapi
jos Švietimo komitetas.

KAUKIŲ BALIUS
Šeštadienį, vasario 18 d., Die

vo Apvaizdos Kultūros centre 
vyks Užgavėnių „Kaukių ba
lius”. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti su kaukėmis ar be jų. 
Kaukių balių rengia LB Detroi
to apylinkės valdyba, vado
vaujama pirm. Nijolės 
Zelwender.

L. RUGIENIENĖ 
„LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ”

PROGRAMOJE
LB Michigan apygardos pirm. 

Liūda Rugienienė sausio 17 d. 
kalbėjo per „Lietuviškų melo
dijų” radijo. L. Rugienienė bus 
girdima ir sausio 24 bei 31 d. 
šios radijo valandėlės laidose, 
transliuojamose antradieniais ir 
penktadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
vak. iš radijo stoties WPON — 
AM banga 1460.

DLOC PAKVIETĖ 
LIETUVOS GEN.

PROKURORO PATARĖJĄ
Prieš 50 metų Detroito Lietu

vių Organizacijų centras, kurį 
ankstyvesnioji karta įkūrė koor
dinuoti politinę lietuvių veiklą 
ir atstovauti lietuviams kita
taučių tarpe, pasiryžo pakvies
ti Lietuvos Gen. Prokuroro pa
tarėją Artūrą Paulauską. Sve
čiui, jo viešnagės metu, bus 
sudaryta proga susipažinti su 
Michigan valstijos, apskrities ir 
miestų teisėtvarka.

„MIŠKO BROLIŲ DR-JA 
KREIPIASI Į JAV

PREZIDENTĄ
Lietuvos Laisvės kovų, „Miš

ko brolių” draugijos laiškas, ad
resuotas JAV Prezidentui Clin-

ton, pasirašytas Albino Kentro, 
buvo perskaitytas per „Lietuviš
kų melodijų” radijo valandėlę 
sausio 24 dienos laidoje.

lm

LB DETROITO APYLINKĖS 
RENGINIAI

LB Detroito apylinkės valdy
ba ruošia šiuos renginius:

Vasario 18 d. visi kviečiami 
į smagų „Kaukių balių” su 
muzika ir šokiais.

Kovo 12 d. — ruošiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo minėjimas.

Plačiau apie šiuos renginius 
sužinosite paskambinę Nijolei 
Zelwender tel. 810-373-9017.

D. Gaškaitė 

CHORO SUKAKTIS

Detroito Šv. Antano lietuvių parapijos choras su vadovu S. Sližiu bažnyčioje prie vargonų.
Nuotr. K. Sragausko

DENVER, CO
LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA

KALĖDŲ EGLUTĖ _-

Prieš keturioliką metų, 1980 
m. lapkričio 30 d., pradėjau eiti 
vargonininko ir chorvedžio 
pareigas Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Detroit, 
Mich. Taigi, prieš pat Kalėdas 
laikytina ir choro pradžia, nes 
per 1980 m. Šv. Kalėdas choras 
pirmą kartą giedojo dvibalses ir 
keturbalses giesmes. Parapijos 
klebono kun. Alfonso Babono ir 
kai kurių choristų skatinami, 
chorinio giedojimo pasiilgę 
jungėsi į choristų eiles ir per 
1981 m. per Prisikėlimą giedojo 
dvidešimt septynerių narių cho
ras. Po vienerių chorinio darbo 
metų choras giedojo pilnas litur
gines Mišias lietuviškai bei įvai
rias kitas giesmes pagal litur
ginių metų laikus. Repertuaras 
buvo plečiamas mūsų tradici
nių, religinių ir tautinių 
švenčių minėjimams bei gyve
namo laikotarpio įvykiams 
pažymėti. Choras giedojo ir te- 
begieda lotyniškas giesmes, 
kurios gryna religine dvasia 
palaiko pamaldų prideramą 
rimtį.

Nors choro eilės per keturio
liką metų ir praretėjo, bet cho
ras nenustojo giedojęs kiekvieną 
sekmadienį ir šventadienį per 
lietuviškas pamaldas. Specialių 
iškilmių progomis vyrų eiles 
papildo M. Abarius, L. Heinin- 
gas, A. Kasputis ir neseniai į 
chorą Įstoję V. Kutkus, Vincas 
ir Elena Zebertavičiai. Moterų 
balsus papildo į chorą įsijungu
sios L. Mingėlienė, V. Senkienė 
ir A. Vilkauskienė.

Paminėtinas ir Moterų kvar
tetas, sudarytas iš to paties 
choro, kuris jau daug metų atli
ko menines programas tautinių 
švenčių, minėjimų ir sukakčių 
progomis ne tik Detroite, bet ir 
Čikagoje, Clevelande, Daytone 
ir Londone (Kanadoje). Kvarte
tą sudarė: B. Januškienė, Č. 
Pliūrienė, N. Sližienė ir A. 
Tamulionienė. Laiko slinktyje 
sąlygoms besikeičiant, kvartetą 
pakeitė Moterų vokalinis viene
tas, sudarytas iš parapijos 
moterų choro narių. Vokalinis 
vienetas tebėra aktyvus iki šios 
dienos ir dažnai atlieka menines 
programas vietinių renginių 
progomis.

Apie šią choro sukaktį rašau, 
norėdamas pareikšti padėką 
kiekvienam choro nariui už 
ištvermingą ir didelę meilę 
lietuviškai giesmei bei dainai.

S. Sližys

Petras Kazlas, Denverio „Rūtos” tautinių šokių grupės šokėjas, prie savo 
gaminto krupniko Denverio lietuvių kalėdiniame pobūvyje.

Šių mtų Denver lietuvių Kalė
dų eglutė skyrėsi tuo, kad visą 
jos organizavimą, ruošą, mais
tą ir programą apsiėmė koor
dinuoti „Rūtos” tautinių šokių 
šokėjų grupė. Kai Albertas Vai- 
taitis, Denver LB pirmininkas, 
pasiūlė šokėjams šį „projektą” 
lėšoms telkti, visi greitai pasi
skirstė pareigomis ir jau spalio 
mėn. pradėjo kruopščiai dirbti.

Pirmiausia reikėjo rasti 
tinkamą salę — mūsų lietuvių 
telkinys per mažas įsigyti 
„savuosius namus”, tai tenka 
nuomoti iš kitų. Ir štai Laima 
Jarašienė atrado italų/ameri- 
kiečių St. Anthony Society 
patalpas — jauku, švaru, erdvi 
virtuvė mūsų „šefams”, o 
svarbiausia — gera kaina! 
Renginio data — gruodžio 11d., 
tad prie darbų! Laimos ir Arvi- 
do Jarašių namai tapo „Rūtos” 
virtuve. Tris savaitgalius 
kimšom dešras, ruošėm balan
dėlius, troškinom kopūstus. 
Spėju, kad ne vienas kočiojo 
tešlą virtiniams net savo sap
nuose. O dieną prieš renginį, 
dar kartą susirinkom gaminti 
mišraines, užbaigti salės deko
racijas (suplanuotas Vidos Sen
kutės ir Ninos Phillips), bei su
pilstyti Petro Kazio ir Tado Mi
kelevičiaus virtą krupniką (ati
tinkamai pavadintą „Rūta 
Mountain Spirits”) į me
nininkės Valerie Kalėdienės 
paruoštus butelius. Reikėtų 
paminėti, kad „Rūtos” kulina
rinės ypatybės buvo jau iš 
anksto paskelbtos Denver LB 
leidžiamame žiniaraštyje 
„Žynyje”. Priėmėm užsakymus 
dešroms, virtiniams ir krup
nikui ir šiuos gardumynus pri
statėm juos užsakiusiems kalė
dinio pokylio metu.

Ankstyvą gruodžio 11d. rytą 
minėtoje salėje jau vyko pasku
tinė ruoša — skutom ir tarka- 
vom bulves kugeliui, dengėme 
ir puošėme stalus su dovanė
lėmis, gėlėmis ir kalėdaičiais, 
papuošėm šiaudinukais eglutę 
ir išdėliojom paaukotus laimi
kius tarp kurių buvo ir šakotis 
iš „Baltic” kepyklos bei ruginės 
duonos kepalai iš Racine kepyk
los. Daiva Marcinkevičiūtė 
įsipareigojo tvarkyti barą, pasi- 
kviesdama talkon ir keletą 
vyrų, o muzikantas Romas 
Zableckas, kartu su Vytu 
Digrium, rūpinosi muzikos pri
jungimu.

ŠVENTĖME SUKAKTIS

Athol — Gardner veikianti 
Lietuvos Vyčių 10-ji kuopa per
nai, lapkričio 6 d. šventė dvigu
bą šventę — kuopos veiklos 80 
metų sukaktį ir narės Tina Sha- 
tos 80 metų narystę. Šventė 
buvo pradėta šv. Mišiomis už 
visus mirusius ir gyvus kuopos 
narius Atholio Šv. Pranciškaus 
bažnyčioje. Po Mišių vyko 
banketas, kurio metu buvo 
pagerbta Tina Shatos.

Tina visuomet buvo ir tebėra 
aktyvi kuopos narė ir dalyvauja 
Šv. Pranciškaus parapijos įvai
riuose renginiuose. Šia proga 
Tinai buvo įteiktas guberna
toriaus jai atsiųstas pagerbimo 
raštas.

Į kuopą Tina įstojo būdama 10 
metų, kuopos įsteigimo dienoje 
— 1914 m. gegužės 29 d. Pirma
jame kuopos susirinkime kal
bėjo Lietuvos Vyčių organiza
cijos steigėjas Mykolas 
Norkūnas.

Tina Shatos š.m. sausio mėn. 
šventė savo 91-jį gimtadienį. 
Vyčių 10-jį kuopa sveikina Tiną 
ir linki jai stiprioje sveikatoje 
dar daug gimtadienių švęsti.

Bill Wišniauskas 
Vertė Regina Juškaitė

„PAGALBA LIETUVAI” 
DARBAI IR JŲ RĖMĖJAI

1990 m. Pittsburgh, Penn- 
sylvanijoje, vykusio 77 Lietuvos 
Vyčių seimo metu dalyviai buvo 
supažindinti su mintimi teikti 
Lietuvos gyventojams pagalbą 
vaistais ir gydymo priemo
nėmis. Sunku buvo pramatyti, 
kad nuo tada jau net šešiolika 
40 pėdų talpintuvų, kurių kro
vinių vertė siekia daugiau 10 
milijonų dolerių, pasiekė brolius 
ir seses Lietuvoje. Neįmanoma 
numatyti, kiek dar tokių talpin
tuvų bus siunčiama. Žinome ir 
tikimės parama padės ir toliau

Netrukus atkeliavo ir pirmieji 
svečiai. Juozas Kalėda, „Rūtos” 
šokėjas bei Denver LB iždinin
kas, nuoširdžiai rinko aukas 
prie įėjimo. Arvidas Jarašius pa
sveikino visus atvykusius (arti 
150 asmenų) ir po trumpos 
maldos, kvietė prie bufeto, kur 
laukė „Rūtos” patarnautojos su 
gardžiais maisto patiekalais, o 
saldumynų stalas tiesiog linko 
nuo mūsų telkinio geriausių 
kepėjų paaukotų gėrybių.

Po Alberto Vaitaičio, Denver 
LB pirmininko sveikinimo žo
džio, „Rūtos” šokėjai, apsi
rengę tautiniais drabužiais, 
nuotaikingai pašoko tris šokius: 
ūsaunyką, žėkelį ir suktinį. 
Buvo staigmena susirinku
siems, kai šokėjai, baigdami 
suktinį, pasklidę salėje ir išsi
rinkę naujas poras iš žiūrovų 
tarpo, dar smagiai pašoko 
suktinį rateliu. „Rūtos” grupei 
jau kelinti metai vadovauja 
Lionė Kazlauskienė. Programa 
tuo dar nebaigta! Naujai įsteig
tos Colorado lietuviškos

šiai gyvybinei srovei tekėti. 
Visi prisidėjusieji prie šio dar
bo įgalino pasiekti šį tikslą. Šir
dingas ačiū jiems!

Neseniai aštuonių vaikų mo
tina iš Santa Paula, CA, tei
ravosi, kaip ji galėtų prisidėti 
prie „Pagalba Lietuvai” darbo 
ir tikslų. Ji pradėjo rinkti medi
kamentus ir įvairius reikmenis 
savo apylinkėje. Turi jų su
rinkusi pripildyti dar vieną 40 
pėdų talpintuvą. Greit ji turės 
gana medikamentų pripildyti 
mūsų 17-jį talpintuvą.

Bart Etter, neseniai pensijon 
išėjęs episkopalas gydytojas, iš 
Memphis, TN, teiravosi dėl 
rinkimo medicinos priemonių 
„Pagalba Lietuvai”... Už kelių 
mėnesių jis turės jų pakan
kamai, kad pripildyti 18-tą 
talpintuvą.

Steave Livanavage, dializistų 
pirmininkas iš Cedar Knolls, 
NJ, ne tik paaukojo keliems 
talpintuvams priemonių ir 
medikamentų diafezės ligo
niams, bet taip ^it leidžia 
„Pagalba Lietuvai’ naudoti jo 
sandėlį laikyti iš rytinių JAV 
valstijų surinktas medicinos 
reikmenis. Jo štabas be jokio 
atlyginimo rinko, rūšiavo ir 
pakrovė talpintuvus.

Venice Grantham, „Lietuviai 
Texas valstijoje”, pirmininkė 
(vienintelės Texas lietuvių 
draugijos) pernai vasarą su
rengė loteriją, kurios pelną — 
1,500 dol. paskyrė „Pagalba 
Lietuvai”.

Frank Petrauskas, buvęs Lie
tuvos Vyčių Centro valdybos 
pirmininkas, Syracuse rajone 
surinko 100 dėžių vaistų. Kiek
vienos dėžės vertė siekė 2,000 — 
3,000 dol.

Len Kapochus, 3 kuopos narys 
iš Philadelphijos, didelį darbą 
atliko rinkdamas aukas ir vais
tus „Gintaro” apygardoje.

Minėti asmenys remiasi tuo 
pačiu motyvu — privilegija 
padėti žmonėms Lietuvoje šiuo

mokyklos darželio mokinės — 
Lina Jarašiūtė, Aista Kazlaus
kaitė- ir Urtė Zableckaitė, 
mokomos dr. Romos Milu- 
šauskienės, padeklamavo tris 
skirtingus kalėdinius eilėraš
tukus. Džiaugiamės mergaičių 
aiškiu, drąsiu lietuvišku žodžiu! 
Staiga, į salę įžengė iš anksto 
užsirezervavęs vietą svečias — 
raudonas aksominis drabu
žis, balta barzda — na, kas 
gi kitas, jei ne Kalėdų senis 
(šokėjas Algis Liepas)! Jisai 
atnešė dovanėles visiems vai
kučiams, net ir tiems, kurie jo 
truputį bijojo. Dar ilgai vaiku
čiai žaidė su žaisliukais ir tarpu
savyje, o suaugusieji šnekučia

vosi su senais draugais ar 
keitėsi telefono numeriais su 
naujai į Denverį atvykusiais.

I Išplovėm indus ir grindis, iš- 
siurbėm kilimus ir užrakinom 
salės duris — Kalėdų eglutės 
pobūvis pasibaigė. Patenkinti, 
skirstėmės į namus tikrai užsi
tarnautoms atostogoms.

Korespondentė
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Tik šeštadienio laida:
JAV $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą —
Oro paštu $500.00 $250.00
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kritišku momentu. Žmonių 
gyvybės išgelbėtos, sergantieji 
pasveiko ir kenčiantiems jų 
kančios buvo palengvintos. Savo 
veiklos 83 metų istorijoje Lietu
vos Vyčiai atliko milžinišką 
darbą. Tiek žmonių įvairiais 
būdais padėjo savo sesėms ir 
broliams Lietuvoje. Prašau visų 
teikti bet kokią paramą „Pa
galba Lietuvai” — rinkti aukas, 
rinkti ir rūšiuoti vaistus, 
medikamentus, gydymo prie
mones ir melstis, kad mūsų pa
stangos būtų sėkmingos.

Ačiū visiems, kurie jau dos
niai prisidėjo. Jūsų nuolatinė 
parama dabar ir ateityje yra

I

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422 0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p 7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 vpp 

penkt >r šeštd 9 v r -12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kadzla, Chicago, III.
Tai. (312) 925-2670

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Ava., Chicago 
(312) 778-8949 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIASJKOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago, IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė , Htckory Hills. IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Lisle, IL 60532
Tel. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 8. Harlem, tol. 706-594-0400 
Brldgovlotv, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchHler St., Elmhurat, IL 80128 

708-941-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 709-834-1120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Can»m 

Napervllle Campua
1020 E. Ogdan Avė., Sulte 310,* 

Napervllle IL 60563
Tel. 706-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60662 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v.v , antr 9 v r -12, 
ketvd 12-4 v p p , penktd 12-6 v v

reikalinga šiam didingam 
Lietuvos Vyčių projektui.

Naujieji 1995 metai tębūna vi
siems laimingi. Kai savo gė
rybėmis pasidalinate su jų 
reikalingais Lietuvoje, Dievo 
palaima telydi Jus per visus 
metus.

Robert S. Boris
„Pagalba Lietuvai” vadovas 

vertė Regina Juškaitė

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rldgeland Ava. 
Chicago Rldga, IL 80418 

708-638-8022 
4149 W. 63rd St. 

312-738-7709

f
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AUKŠTOS BANGOS IR 
SMAILIOS UOLOS

HENRIKAS KUDREIKIS

Lietuvos tiltų sprogdintojai

Pirmą kartą po nepriklauso
mybės atkūrimo Lietuvos laivas 
atsidūrė pavojinguose van
denyse.

Kadangi savo laiku baigiau 
sprogdinimo kursą pas vieną 
Lietuvos šios rūšies specialistą 
— kpt. Virškevičių, taip pat 
įgijęs praktiką, su dideliu dėme
siu skaičiau visą Lietuvos 
spaudą, kuri pakliuvo į mano 
rankas, kur tik plačiau pateik
tos sprogdinimo detalės.

Geležinkelio sprogdinimas — 
didelio masto uždavinys, net ir 
specialiai tam parengtai sprog
dintojų komandai. Reikia laiko 
ir geros žvalgybos, be to, planų, 
labai tikslių sprogstamos me
džiagos kiekio apskaičiavimui. 
Jeigu vartojamas tolas ar dina
mitas, reikalingos dėžės, tran
sporto priemonės, taip pat kopė
čios sprogstamos medžiagos pri
tvirtinimui. Pagal pranešimą, 
teroristai vartojo naujausios rū
šies sprogmenis, kurie, pridėti 
prie metalo, patys prikimba. 
Nurodoma, kad jie išsprogdino 
25 metrų ilgumo tiltą; išlanks
tyti bėgiai ir nublokštos ir su
lankstytos metalinės tilto atra
mos plokštės. Kelias užkirstas 
į Vilnių-Lietuvos sostinę, bet 
palikta galimybė važiuoti trau
kiniams Maksva-Karaliaučius 
ir Sankt Peterburgas-Kara- 
liaučius ruožais. Minėti faktai 
tiksliai įrodo, kad sprogdinimo

Mokslo ir pramonės muziejaus kalėdinėje programoje Lietuvos Vyčiai inscenizavo lietuviškus 
Kalėdų papročius. Iš kairės: Auksė S. Kane, Viki Sušinskaitė, Audra Kazlauskaitė ir kiti.

Nuotr. Jono Tamulaičio

darbas įvykdytas buv. Raudono
sios armijos ir KGB specialių 
teroro tarnybų. Spėju, kad dar
bą atliko Rusija, norėdama grei
čiau paspausti karinio tranzito 
i Karaliaučių sutartį.

Kiti spėjimai; 1. Įvykdė Omo- 
no daliniai 77 metų revoliucijos 
priminimui — vargu, nes jie ga
lėjo tai atlikti, pvz., kokio 
paminklo susprogdinimu; 2. 
dešiniųjų grupių darbas — kaip 
seimo pirm. Juršėnas ir narys 
Albertynas tvirtina — pagal 
juos 90% galimybė. Melas — de
šinieji tokių tarnybų nei iš tolo 
neišgalės turėti. 3. Žurnalisto 
Lingio žudikai — ta pati galimy
bė, kaip dešinieji.

LDDP vyriausybė ir 
komunistų vardas

Prancūzijoje viešintį Lietuvos 
prezidentą Brazauską prancūzų 
spauda vadino buvusių komu
nistų vyriausybės galva, kai 
kurie praleido žodį „buvusių”. 
Prezidentas Brazauskas viešai 
pareiškė nepasitenkinimą.

Išrinkus Lietuvoje buvusių 
komunistų vyriausybę, kaip 
visi, ir aš išgyvenau didelį 
sukrėtimą. Ypač badė akis ame
rikiečių spaudos antraštės: 
„Rinkimus Lietuvoje laimėjo 
komunistai”. Vietos dienraštyje 
išspaudintas mano ilgas laiškas, 
kuriame įrodinėjau, jog komu
nizmo jie atsisakė, jie tapo 
Lietuvos patriotais. Vėliau aš

vos nepradėjau tikėti savo 
raštais...

Tačiau šiandien faktai rodo ką 
kita:

1. LDDP vyriausybė baigia su
žlugdyti Lietuvos ūkininkus. 
Ūkininkams daugiau neapsimo
ka auginti kiaulių, galvijų nei 
javų. Jei ūkininkui pasiseka ką 
nors parduoti, pvz., pieną, 
užmokesčio tenka laukti mėne
sius, kai tuo tarpu sukčiai 
verslininkai už tuos pinigus 
bankuose gauna procentus.

2. Jau per 20 bankų ar in
vesticijos įmonių subankrutavo 
ar yra ant ribos. Tūkstančiai 
piliečių prarado savo santaupas. 
Ar yra valstybėje kokia kon
trolė? Pora pavyzdžių: viena 
utenietė užstatė neturimą namą 
keturiuose bankuose už 400,000 
dolerių. Aišku, ji negrąžins nei 
dolerio. Utenos rusas, nieko 
neturėdamas, pasiskolino iš 
banko 400,000 dol. Šiandien jis 
patogiai gyvena Jaltoje. Tokių 
pavyzdžių daugybė. Ar tai ne 
bandymas pastumti laisvą Lie
tuvą į finansinę bedugnę?

3. LDDP pradėjo Lietuvos re- 
sovietizaciją. Seimo potvarkiu, 
partijos mokyklas baigusiems 
pripažintas diplomas tolygus 
aukštajam mokslui. Kur jie pri
taikys savo dialektinio materia
lizmo dėsnius? Pažinau (jau 
mirusį) Panevėžio komunistų 
partijos sekretorių, su kuriuo 
kartu Žemaitijoje baigiau ketu
rių skyrių pradžios mokyklą. 
Jokio kito mokslo jis nesiekė, 
bet baigė partijos aukštąją 
mokyklą...

4. Prezidentas Brazauskas ofi
cialiai priėmė vad. antifašisti
nes grupuotes: raudonarmie
čius, stribus, buv. bolševikinius

partizanus. Bet kur Lietuvos 
laisvės gynėjai partizanai? Kur 
tragiško likimo Lietuvos kariuo
menės vyrai, ne savo noru paim
ti į vokiečių karinius dalinius? 
Tai darydami, vokiečiai sulaužė 
tarptautinius įstatymus. Prezi
dentas Brazauskas tai žino. 
Kodėl jis neįteikė vokiečiams 
kompensacinių notų? Jau ru
sams vokiečiai moka tam tikras 
sumas. Rusai iš savo pusės pa
siūlė lietuviams sąlygą — kad 
nebūtų kariavę prieš Raudonąją 
armiją. Pinigai ne rusų, bet 
vokiečių.

Š.m. lapkričio mėn. gyvi išlikę 
partizanai susirinko paminėti 
rezistencijos pradžios 50 metų 
sukaktį. Nei prezidentas, nei 
joks valdžios atstovas nesiteikė 
atvykti į susirinkimą. Net nepa
sveikino. Tacito žodžiais: „acer- 
rima proximorum odia” (skau
džiausia yra artimųjų ne
apykanta).

Ar rusai rengiasi vėl užimti 
Lietuvą?

Kurį Lietuvos laikraštį šian
dien atversi, rasi užuominas, 
kad rusų tankai jau burzgia prie 
Lietuvos sienų. Ypač dažnai 
apie tai rašo Vytautas Lands
bergis.

Ar Brazauskas ir Šleževičius 
nori susijungti su Rusija? Var
gu. Jie yra gudresni. Tačiau tam 
tikras LDDP elementas (gal 
dauguma?) laukia momento at
statyti LTSR. šis pavojus yra 
gyvas, nes, skaitant kai kurių 
žymiųjų pareiškimus: „Kokie 
aukso laikai egzistavo LTSR 
laikais”. Jie laukia, kad komu
nizmas grįš Rusijon,ir Lietuva 
savanoriškai grįžtų į rusų glėbį. 
Bet, pagal pasaulio spaudą, to
kio pavojaus nenumatoma. Tai 
kas, kad 5,000 komunistėlių pa- 
nešioja Kremliaus aikštėje 
Stalino paveikslus. Rašoma, 
kad KGB gali panaudoti vieną 
buvusių respublikų kaip komu
nizmo prietiltį. Gal Lietuva 
viena tokių kandidačių? Ar tai 
supranta Lietuvos dešinieji, ar 
ir toliau jie pešis tarpusavy?

LTSR įstatymai dabartinėje 
Lietuvoje

Neseniai užsienio lietuviškoje 
spaudoje pasirodė Lietuvos kon
sulo taisyklės, kaip įsigyti 
Lietuvos pasą. Anksčiau Lietu
vos pasus išduodavo Lietuvos 
konsulai užsienio valstybėse, 
dabar tik Vidaus reikalų mini
sterija. Procedūra tęsiasi 
mėnesių mėnesiais, daug lietu
viškų dokumentų nepriima. 
Taisyklės griežtos, kaip bolševi
kų laikais.

Straipsnį perskaičiau kokius

tris kartus. Aiškiai nustatyta, 
kad joks dokumentas, išduotas 
po 1939 metų negalioja. Todėl 
visi metrikų nuorašai, užsienio 
pasai, pažymėjimai ir t.t., išduo
ti Lietuvos ambasados Vašing
tone ar Lietuvos konsulų nega-' 
lioja. Ir mano Lietuvos užsienio 
pasas, su kuriuo apskraidžiau 
didesnę pusę pasaulio — tik 
popiergalis be vertės. Bet po 
laiškų ir pasikalbėjimų su kai 
kuriais Lietuvos pareigūnais, 
imamai vienu Seimo nariu, su- ‘ 
radau priežastį: LDDP vyriau
sybė pripažįsta, kad 1940 m. 
Lietuva teisėtai tapo LTSR ir 
Lietuvos atstovai užsienyje 
buvo nelegalūs valdininkai.

PASAULINE TAIKOS 
DIENA IR MOTERYS

28-oji katalikų Pasaulinės tai
kos diena, kuri bus švenčiama 
1995 m. sausio 1 d., bus skirta 
akcentuoti moters vaidmenį. 
Kaip rašoma 19 d. Vatikane pa
skelbtame pareiškime, popie
žiaus parinktas moto „Moteris: 
auklėtoja taikai” pabrėžia mo
ters vaidmenį įgyvendinant tai
ką tiek per vaikų bei jaunuolių 
auklėjimą, tiek per ,jos pasi
priešinimą daugeliui prievartos 
situacijų”.

Šimtmečio pabaigoje visuo
menę dramatiškai kamuoja 
prievarta: „brolžudiški karai, 
nuolatiniai konfliktai, pasi
bjaurėjimą keliantys nusikal
timai iškreipia žmogų, pąjuokia 
jo orumą ir kėsinasi į jo 
gyvybę”. Pirmąja šios prievar
tos auka neretai tampa moteris; 
kartais ji tiesiog virsta „instru
mentu rankose tų, kurie sėja 
susiskaldymą bei neapykantą”. 
Savo sugebėjimų dėka bei 
jautrumo silpniausiųjų atžvilgiu 
moteris yra „natūrali auklėtoja 
taikai ir turi tapti jos pagrin
dine skatintoja šeimoje, darbo 
pasaulyje ir tarpžmogiškų san
tykių srityje”.

DURIS ATVĖRĖ GLOBOS 
NAMAI

Žemaičių Kalvarijoje Caritas 
vadovė gydytojos Danutės Mic- 
kūnienės rūpesčiu atidaryti pir
mieji rajone parapijiniai senelių 
globos namai. Suremontuoti se
novinį namą, aprūpinti kuru 
žiemai padėjo apylinkės viršai
tis Zenonas Garbenčius, pini
gais parėmė užsienio lietuviai — 
kun. Kazimieras Senkus iš Vo
kietijos, Ona Gustaitienė iš 
Kanados, Rožė Šomkaitė iš JAV 
bei Plungės akcinė bendrovė 
„Linų audiniai”.

(„Apžvalga”, 01.06-12)

Dar vis antraeilė pilietė

Vienas labiausiai stebimų ir 
cituojamų asmenų šiuo metu 
yra, neseniai savo pareigas Va
šingtone perėmęs, Atstovų 
rūmų pirmininkas (Speaker) 
Newt Gingrich. Atrodo, kad 
kiekvieną kartą, kai jis prave
ria burną, iš ten išsprūsta „ne
tinkamas” žodis ar posakis, kurį 
žiniasklaida kartoja iki nuo
bodumo. Gingrich jau viešai 
„pasiskundė”, kad reporteriai 
prie jo be reikalo kabinėjasi, bet 
apsisukęs ir vėl — tyčia, ar ne
tyčia — patenka į stambiausias 
antraštes, nustatydamas prieš 
save ne tik demokratų partijos 
narius, bet ir kai kuriuos JAV 
visuomenės sluoksnius. Ypač 
moteris.

Nuo pat pirmųjų dienų Va
šingtone Gingrich „pagarsėjo”, 
kai jo motina televizijos 
žurnalistei prasitarė, kad Newt 
pavadinęs prezidento žmoną 
„kale”. Anglų kalboje tai jau 
šlykštus įžeidimas. Nors Hillary 
mėgino viską praleisti negir
domis, daugelis sociologų įžiūri 
šiame išsireiškime ne tik vienos 
moters pažeminimą, bet apskri
tai tebegyvuojantį nusistatymą 
prieš moterišką giminę. Nepai
sant dešimtmečius besitęsiančio 
moterų lygių teisių judėjimo ir 
dokumentuose surašytų įsta
tymų, saugančių moteris nuo 
diskriminacijos, realybė labai 
skiriasi nuo teorijos.

Įdomu, kad ir Amerikos Sena
tas nėra patvirtinęs tarptautinės 
sutarties, draudžiančios bet 
kokią moterų diskriminaciją, 
nors ta sutartis Jungtinių 
Tautų Generalinėje asamblėjoje 
priimta 1979 m. Prez. Carterio 
vyriausybė sutartį pasirašė 
1980 m. ir pateikė Senatui pa
tvirtinti. Tuo viskas pasibaigė, 
nes nei prez. Reagan, nei Geor
ge Bush reikalo nepajudino. 
Sutartis prisiminta pernai rug
sėjo mėnesį ir galbūt šiemet 
gaus eigą. Nors sutartį iki šiol 
jau pasirašė 136 valstybės, 
tačiau dokumento punktai retai 
kur vykdomi.

Amerikoje populiarių ciga
rečių, skiriamų moterims, 
reklama kalte kala, kad „mer
gužėle, tu jau toli pažengusi...”, 
bet tikrovė rodo ką kita: dvi
dešimtojo amžiaus gale moteris 
tebėra antraeilė pilietė. Jos 
„moteriškumas” vartojamas 
kaip reklaminė priemonė, 
tinkanti parduoti visas prekes, 
produktus ir paslaugas. Įtiki
nėjama (ir labai efektingai), kad 
moteris tebėra malonumo ob

Danutė Bindokienė

jektas, todėl ji turi būti 
patraukli, liekna, būtinai jauna 
ir nepasižyminti smegenų 
veikla. Stipraus charakterio, 
sėkmingos moterys yra „pavo
jingos”, jas reikia pašiepti. 
Jeigu moteris įgauna daugiau 
politinės ar kitokios jėgos, ji 
žiauriau puolama už vyrą tokio
je pat pozicijoje. Hillary Rodham 
Clinton, pradėjusi užsireko
menduoti, kaip išsilavinusi, 
blaiviai galvojanti, į savo rolę 
Baltuosiuose rūmuose rimtai 
žiūrinti, moteris, pakliuvo „į 
nemalonę”. Jei ji būtų užsi
ėmusi savo buto perdekoravimu 
ir koncertų rengimu kaip John 
Kennedy žmona; madų de
monstravimu ir horoskopų skai
tymu kaip Nancy Reagan; arba
tėlių ruošimu bei sausainių 
kepimu kaip Barbara Bush, 
vargiai kam būtų užėjęs noras 
ją viešai apšaukti „biteh”.

Jeigu kokią naudą galime 
įžvelgti nesibaigiančioje O.J. 
Simpson teismo monotonijoje, 
tai kad Amerika (ir galbūt kitos 
šalys) atkreipė didesnį dėmesį į 
smurtą, vartojamą prieš mo
teris. Durkime pirštu į bet kurią 
Žemės atlaso vietą ir galime at
rasti skaudžią moterų skriau
dimo statistiką. Pvz..Rusijoje iš 
148 mil. gyventojų pereitais 
metais vyrai ar draugai nužudė 
14,500 moterų, o 57,000 sunkiai 
sužeidė ar suluošino. Pakistane 
vyrai kasmet nužudo dešimtis 
tūkstančių moterų ir už tai 
gauna labai mažas bausmes. 
Nors krašto ministrė pirmi
ninkė yra moteris — Benazir 
Bhutto, iš 304 parlamento narių 
tik 5 moterys. Ir Lietuvos Seime 
tėra 10 atstovių, o vyriausybė
je — nei vienos.

Japonija, save laikanti vaka
rietiška ir kultūringa šalimi, 
moterų diskriminaciją išreiškia 
darbovietėse, kai moterims 
siūlomi prasčiausi ir menkiau
siai apmokami darbai. Pvz., iš 
vienos geriausių privačių kole
gijų, Waseda un-to, pernai bai
gusių 3,865 vyrų 70% tuoj rado 
darbus, o iš 1,400 moterų — 
mažiau kaip pusė. Lietuvoje 
pernai vasarą užregistruota 
26,700 bedarbių, 17,000 Mo
terys. Tik žemės ūkyje 53% dir
bančių sudaro moterys.

Atrodo, kad iki antrojo tūks
tantmečio pradžios ir dar toliau 
moterys negali tikėtis lygių tei
sių, nes pasaulyje pastoviausiai 
besitęsiantis „karas”, yra tarp 
vyrų ir moterų. Deja, jos dar vis 
priverstos pralaimėti.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS

— Daug kam jis liepia, o man reikia tokių, kokių 
reikia. Reikia, kad žemė turi būti išdalinta ligi lapkričio 
pirmos, o siunčia visokius šlubius. Aną kartą atvarė 
vos pakėblinantį Žiobrio senuką. Čia pat prie jo 
pavariau. Ir nieko. Senukas, mačiau, ir dabar ant 
skiedryno žabelius kaponėja. Eik ir tamsta namo. 
Pasakysiu, kad su senukais man darbo nebetrukdytų. 
Jeigu miestely reikalų neturi, parvešiu. Kaip tik 
važiuojam tavo brolio dalyti.

Brolis turėjo trisdešimt tris hektarus žemės, tai, 
pagal naujos valdžios įsakymą, tris hektarus reikėjo 
atimti ir kam nors kitam atiduoti. Brolis siūlė atkirsti 
daugiau ir atiduoti man, bet matininkas sulaikė. 
Pasivedęs į šalį, net pasakė, kad netrukdytų partijai 
žaisti. Vis tiek kitąmet, o jei nespės, tai dar kitą, visus 
į krūvą suvarys. Taip pat, kaip visoj Rusijoj. Brolis dar 
mėgino ginčytis, kad taip nebus, kad žmonės savo žemės 
geruoju neatiduos, matininkas tik nusišypsojo:

— O kodėl dabar atiduodi geruoju? Niekas nestovi 
įrėmęs šautuvo ir vis tiek atiduoti. O ką darysi, dešimt 
mongolų pamatęs?

Brolis tik numojo ranka ir nieko nebesakė. Nieko 
nebesakiau nė aš. Nuėjau į seklyčią, įsikniaubiau į 
delnus ir nebegalėjau net sumesti, ką reikėtų daryti. 
Paėmiau knygą, nesiskaitė, pasivirtinau į lovą, nesi- 
gulėjo. Pakilęs nuėjau pas brolį. Dulkė smulkus lietu
tis, o jis sėdėjo ant prieklėčio ir žiūrinėjo dar neįtvertą 
naujintėlį dalgį.

— Aną dieną užėjo lietus su tokiu pasiutusiu vėju,

rugius vietomis taip susuko, kad mašina daugiau iškuls 
negu nupjaus. Kai nustos purkšti ir pradžius, tas vie
tas reikės dalgiu prakapoti. Va, pavasarį nusipirkau, 
dabar galvoju: tverti, ar senuoju pasitenkinti. Girdėjai 
matininkas sakė, kad žemė greitai bus nebe mūsų, tai 
kokiem velniam dar tas dalgis? Ar pasipjauti?

Nepasakė, kad atėjūnams ir jų užpakalius laižan
tiems išpjauti, o aš pagalvojau, kad mes jau tokie, kad 
jiems mus išpjauti nė dalgių nereikės. Dantimis užkram- 
tys, į kubilus susūdys ir kokiems badaujantiems žmo
gėdroms išsiuntinės, panašiai, kaip mus nuo bado gelbėjo 
savo arbūzais. Tik pagalvojau, bet nepasakiau. Nebeno
rėjau brolio ir taip apsunkusią širdį dar labiau užduo
ti.

Kitą dieną, kol jokių nauju įsakymų nebeatėjo, 
pagalvojau peržiūrėti savo popierius ir, jeigu ką rasčiau 
atėjūnams labai ne prie širdies, šiek tiek apsivalyti. 
Bevažinėdamas patyriau, kad jie pirma paima žmogų, 
o paskum žiūri, ką jis turėjo, tai verčiau tegu patiria, 
kad to žmogaus nieko „trefno” neturėta. Užsiėmęs net 
nepastebėjau, kad kieme kas būtų šmėkštelėjęs, kai stip
rokai pasibeldė į duris. Pagalvojau, kad brolienei ko la
bai prireikė, nes tik ji nepasibeldusi neįeidavo.

— Pasigailėk vargšės rankos! Prašau, — gana gar
siai pasakiau.

Buvo ne brolienė, milicijos viršininkas. Kiek sumi
šau, bet jis mano pastabos neišgirdo ar dėjosi neišgirdęs. 
Įėjęs pasisveikino ir tuoj prisiminė užvakarykščią.

— Gerai, kad paklausei ir nesiginčijai. Jis neblogas 
žmogus, bet nori, kad visi iš karto paklausytų. Kai ma
tininkas pasakė, kad žemės matavimo darbams netinki, 
gali būti ramus. Dabar jam tik tas vienas darbas ir 
terūpi. Vėliau tai gal ir nebeišsisuksi. Jis galvoja vėliau 
visose mokyklose atidaryti rusų kalbos kursus, tai čia 
vargu ar išsisuksi. Kuris čia mokytojas rusiškai moka, 
tai tamstai gali tekti per visas mokyklas pavaikščioti.

Tikrai nežinau, bet jis kalbą į tą pusę suka.
Jis čia keletą metų buvo eilinis policininkas, buvom 

pažįstami, bet visada tamstinomės ir dabar nešoko tuk- 
sentis, kaip tas užvakarykštis nepažįstamas jauniklis. 
Įeidamas net neatsinešė neseniai įgytos viršininkystės 
orumo debesėlio. Buvo žmogus, kaip ir buvęs. Net ir tą 
pačią uniformą tebedėvėjo, tik buvo įsisegęs raudoną 
penkiakampę žvaigždę viršum kairės švarko kišenės. 
Neatrodė, kad toji žvaigždė būtų jį padariusi kitu žmo
gum, todėl visiškai įprastu būdu pravėriau spintelę ir 
paėmiau du stikliukus. Brolis ir brolienė jau buvo daug 
ką pasakoję, bet tikėjau iš jo dar ir negirdėtų žinių 
išgirsti. Ne vien apie apylinkėje įvykusius pasikeitimus, 
bet ir kokie pasikeitimai ateina. Juk jis vis tiek maišosi 
su naujais statytiniais, o kartais gal ir su tais, kurie at
vyksta iš toliau pasakyti, kas ko gali kitą dieną tikė
tis. Kai paėmiau butelį, jis rankos mostu sulaikė mano 
intencijas.

— Ne, ne šiandien, — pasakė. — Šiandien baisiai 
neturiu laiko. Gal kitą sykį. Dabar tik užbėgau pistoleto.

— Pistoleto? — nustebau. — Kokio pistoleto?
— Man įsakyta surinkti visus šaunamus ginklus. 

Kai išvažiuodamas nepasakei kada grįši, tai jau kelis 
sykius buvau užėjęs, bet vis neradau.

Vis tiek pripyliau stikliukus ir jis, net žodžio neper
traukdamas, pasiėmė savąjį.

— Bet juk žinai, kad ne tik pistoleto, bet ir jokio kito 
šaunamo daikto neturiu. Net nė kamštinio, — norėjau 
nuversti juokais, bet jis tą dieną buvo labai rimtas ir 
pareigingas.

— Žinau, kad registruoto neturi. Daug kas tada 
neregistravo, nenorėjo smetonininkams lankstytis, o 
dabar ir neregistruotus atidavė. Kur matei, kad inteli
gentas neturėtų pistoleto. Ir dar buvęs karininkas.

— O aš neturiu, — patvirtinau pildamas stikliuką.
— Kas patikės? — išmetė ligi dugno.

— Širdies išimti negaliu. O jeigu ir išimčiau, 
sakytum, kad burokas — vėl nujuokavau.

— Kas nematė, gal ir patikėtų, — imdamas naujai 
pripiltą, — bet kas matė, netikės.

— Tai kas matė pas mane pistoletą? — visiškai rim
tai prašnekau ir aš.

— Na, paties pistoleto tai gal ir nematė, bet matė, 
kaip šaudei. Atsimeni, tada nuovados kieme? Mano 
paties pistoletu už visus geriausiai sušaudei. Šaudyti 
reikia išmokti. Net pistoletą laikyti reikia išmokti. Mes 
visi šaudėm rankas ištiesę ir vis pro šalį, o pats kaip? 
Paskum mėginau ir aš taip į savo paties alkūnę 
atsirėmęs šaudyti ir geriau pataikiau. Ir viršininkas mė
gino. Jam irgi geriau sekėsi. Tai sakyk, kad taip šaudyti 
iš pistoleto ir išmokai be pistoleto.

Čia nusijuokiau.
— Gali netikėti, bet per Pirmą pasaulinį karą brolis 

išmoko taip pistoletą laikyti iš vokiečių gefreiterio. Jis 
ateidavo į kaimą pasikiaušiniauti. Buvo smagus vyras, 
kalbėjo šiek tiek lietuviškai. Lietuviškai su žmonėmis 
ir derėdavosi. Sakydavo: „Dėk kiaušinį ant stulpas. Jei 
numušiu, ducenas kiaušinis man, jei ne — mokėti penki 
markiai*. Būdavę kaip teatras. Kaimynai atbėgdavę 
pažiūrėti. Vokietis atsimatuodavo dvidešimt žingsnių, 
atsistodavo išskėtęs kojas. Ne tiesiai į kiaušinį, bet šonu, 
kairę ranką užkišdavo už nugaros, dešinę sulenkdavo, 
ir visada kiaušinis ištikšdavo. Kai grįžau namo, brolis 
ir mane pamokė, kad taip geriau. Bet ir be to pataiky
davau. Juk žinai, kad ir iš šautuvo vis gerai sušaudy- 
davau, nors net kariuomenėje jo neturėjau, — mėginau 
išsiaiškinti. — Matyti toks jau apsigimęs esu.

Taip mudu, net nesėsdami, turbūt po pustuzinį stik
liukų ištuštinom, vis mėgindami vienas kitą įtikinti. Jis 
mane, kad turiu, o aš jį, kad ne. Neįtikinom. Tada jis 
numojo ranka.

(Bus daugiau)
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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS 
RENGINIAI

Vasario 16-osios gimnazijoj 
prieš kalendorinių metų pabai
gą vyksta keli didesni tradi
ciniai renginiai. Pirmasis jų lap
kričio 12 d. buvo ateitininkų 
kviečiamas Talentų vakaras. 
Jis ne tik pritraukė visus gim
nazistus ir daugumą darbuoto
jų, bet ir nemažai Hiutenfeldo 
lietuvių, todėl bendrabučio salė, 
kurioje telpa per šimtą žmonių, 
buvo pilna.

Programai vadovavo dvylikto
ke Dalia Jokubaitytė ir abitu
rientas Kazimieras Kuzmins
kas, vaidindami senukus, susi
tikusius 2056-aisiais metais ir 
prisimenančius gimnazijos lai
kus. Jų pasakojimus pailiust
ravo Artūro Vinkevičiaus su 
draugais paruošti video įrašai 
apie nuotykius gimnazijoj. O 
pačioje programoje dalyvavo 
daugiau nei pusė gimnazistų. 
Buvo daug vaidinta, dainuota ir 
šokta. Kai kurie vaidinimų siu
žetai buvo parinkti iš Lietuvos 
istorijos. Gimnazijos roko gru
pės pagrojo savo naujausius kū
rinius. Pasirodė taip pat būsi
mos gimnazistės ir gale net mo
kytojai, kurių pasirodymo moki
niai labiausiai laukė, nes čia 
dažniausiai pavaizduojamos įdo
mesnės mokinių gyvenimo aki
mirkos. Visa programa tęsėsi 
pustrečios valandos.

Geriausi pasirodymai buvo 
premijuojami, bet ’^rtinimo 
komisijai buvo laba inkų at
skirti pačius geriausius, nes be
veik visi pasirodymai buvo įdo
mūs ir geri. Pirmą vietą gavo 
tryliktokės, sukūrusios ir pa
šokusios kankanų šokį. Antra 
vieta paskirta jauniausių gim
nazistų pasirodymui. Trečia vie
ta paskirta 8 berniukams, vai
dinusiems argentinietišką „Rau
donkepuraitę”. Ketvirtą vietą 
laimėjo Rytis Medžius, kuris 
atliko klounišką pantomimą. 
Užsipiešęs veidą ant nugaros 
atsigulė ant stalo, užvertė kojas, 
o rankomis — tai atrėmė „vei
dą”, tai pieštuku piešdavo arba 
parašydavo į knygutę, tai pirštu 
pagrasindavo, meistriškai pri
taikydamas „galvos” judesius 
atitinkamiems rankų veiks
mams. Penkta vieta paskirta 
dainininkei Ramintai Moore. 
Visi laimėtojai gavo gražias pre
mijas, o visi programoj dalyva
vusieji buvo pavaišinti.

Antras didysis renginys buvo 
Šimtadienis lapkričio 26 d., 
kuriame dalyvavo visi vyresnių 
klasių mokiniai, mokytojai, 
auklėtojai ir šiaip darbuotojai 
bei nemažai buvusių abiturien
tų ir dalis abiturientų tėvų. 
Bendrabučio salė taip pat buvo 
perpildyta. Visos klasės dalyva
vo programoj. 11-tokai ir 13-b 
klasės mokiniai (Pietų ameri

PIRMIEJI GUINNESS 
REKORDININKAI 

LIETUVOJE

1994 m. gruodžio 28 d. Vilniu
je, „Karolinos” viešbučio svečių 
salėje buvo įteikti trys Guinness 
rekordininkų diplomai.

Juos pelnė: dabar jau dešimt
metė Siručių kaimo, Raseinių 
rąjono gyventoja Kristina Stra- 
gauskaitė — jauniausia pasau
lyje mergaitė, gavusi valstybės 
apdovanojimą. Ji, būdama ke
tvertų metų, iš degančio namo 
išnešė ir išgelbėjo nuo mirties 
savo broliuką ir sesutę ir buvo 
apdovanota medaliu už narsu
mą gaisro metu. Kitas rekor
dininkas — didžiausias pasauly
je keltas, kursuojantis „Klaipė
da — Mukranas” maršrutu, bei 
daugiausia parašų surinkusi pe
ticija — Peticija Lietuvos 
nepriklausomybei remti, kurią 
pasirašė 5 milijonai 218,520 
žmonių (diplomas įteiktas Vy
tautui Landsbergiui).

(LA, 12.22)

kiečiai) padainavo, o šventės 
šeimininkai — tryliktokai, rody
dami ekrane įvairiausių nubrai
žytų dinozaurų skaidres, juos 
apibūdino taip, kad kiekvienas 
galėjo suprasti, jog čia nelabai 
pagarbiai kalbama apie jų drau
gus dvyliktokus. O šie atsily
gino, žinių forma išduodami pas
laptis apie tryliktokus. Pagal 
tradiciją, perdavus mokyklos 
raktą dvyliktokams, abiturien
tai visus pakvietė vaišintis prie 
įvairiausių skanumynų bufeto, 
o po to pasišokti iki pat vidur
nakčio.

Trečias ir didžiausias rengi
nys buvo Kalėdų eglutė gruo
džio 16 d., prieš pat mokiniams 
išsiskirstant Kalėdų atostogoms. 
Joje dalyvavo mokiniai, moky
tojai, gimnazijos ir bendrabučio 
darbuotojai ir dalis tėvų. Iš viso 
buvo arti 200 žmonių. Šventf 
susidėjo iš dviejų dalių. Pirmo
ji buvo muzikinė programa, ku
riai vadovavo muzikos mokyto
jas Arvydas Paltinas. Ji vyko 
pilies salėje. Per 20 gimnazistų 
čia parodė, ką jie per keletą 
mėnesių gimnazijoje nauja iš
moko. Grojo jaunesnių ir 'Tyres
nių mokinių orkestrai, dainavo 
dainų būrelis ir daugelis at
skirai skambino pianinu, grojo 
gitara ir vargonėliais. Progra
mą paįvairino būsimos gimna
zistės — prie gimnazijos augan
čios 4 lietuvaitės, pradžios mo
kyklos mokinės, skambindamos 
pianinu, o buvęs mokinys, muzi
kos studentas Vytautas Lemkė 
atliko pianino koncertą. Po va
landą trukusios programos visi 
susirinko pilies salėje Kūčių 
vakarienei.

Čia kalėdiškai nuteikė Ed- 
• mundo Jankūno paruošta ir 5 

vyresnių mokinių deklamuo
jama eilėraščių pynė. Fone buvo 
girdėti kalėdinė muzika ir 
varpų skambesys, kurio metu 
buvo uždegtos žvakutės ant 
eglutės ir stalų. Kapelionui 
kun. Gediminui Tamošiūnui vi
sus pasveikinus ir perskaičius 
išeivijos lietuvių vyskupo 
Pauliaus Baltakio ganytojišką 
laišką, visi giedojo giesmę „Tyli 
naktis”. Po to evangelikų kun. 
Tamara Šmitienė, buvusi šios 
gimnazijos mokinė, visus 
pasveikino ir kalbėjo maldą. Po 
giesmės „Didis džiaugsmas” 
kalbėjo gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas, kuris trumpai 
apžvelgė praeituosius metus, 
prisiminė neseniai amžinybėn 
iškeliavusius gimnazijos moky
tojus kun. Fr. Skėrį ir R. Stau- 
fenberger, padėkojo visiems 
gimnazijos geradariams ir mo
kytojams bei mokiniams palin
kėjo gražių atostogų. Įspūdin
giausia kūčių vakarienės dalis 
vis būna kalėdaičių laužymas, 
kuris šiais metais užtruko 15 
minučių ir visus daugiau suar
tino. Pavalgius kūčias atsirado 
Kalėdų senis, kuris dosniai ap
dovanojo visus mokinius ir šiaip 
atėjusius vaikus. Apie devintą 
valandą vakaro mokiniai išsi
skirstė atostogų. Daugumas va
žiavo į namus pas tėvus. Keli

Lietuvos Švietimo ministras apžiūri Vasario 16-sios gimnazijos biblioteką. 
Iš kairės: ministras Vladislavas Domarkas, gimnazijos direktorius A. Šmi
tas ir bibliotekos vedėja B. Lipftienė

Vasario 16-sios gimnazijos mokiniai atlieka programą Kalėdų eglutės metu. 
Iš kairės: Z. Kalesnikaitė, V. Alesius, R. Slankauskaitė, I. Namavičius ir A. 
Vinkevičius.

Nuotr. M. Šmitienės

JŪS AUGINATE LIETUVOS 
ATEITĮ

A. GRAŽVYDAS BAJORAS

Jau praėjo treji metai, kai 
Lietuva atgavo nepriklausomy
bę. Palaipsniui sugriuvo ir gele
žinė uždanga, skyrusi mus, so
cialistinio aukėjimo ragavusį 
jaunimą, nuo Vakarų pasaulio. 
Lietuvoje nebeliko vietos pla
ninei ekonomikai. Pradėjo kur
tis rinkos sistema, steigtis pri
vačios bendrovės, žymiai 
sumažėjo darbo vietų, padidėjo
kainos ir net susilygino su i gyvenimo tikslą ir ryžtingai jo 

siekiančių. Dauguma mano 
bendraamžių atvyksta čia mo
kytis tikrai nemažų pastangų 
dėka. Pagrindinė problema yra 
finansai. Iš dalies JAV universi
tetai traukia ir tuo, kad gerai 
besimokantiems skiriamos 
stipendijos. Tačiau labai retai jų 
užtenka užsimokėti už mokslą. 
Čia studentas vėl turi parodyti 
didelę valią ir ryžtingumą, 
ieškodamas tų reikalingų tūks
tančių. Dažniausiai jis suranda 
pagalbą JAV, bet ne Lietuvoje. 
Atrodo, lyg JAV žmonės rūpin
tųsi kitų šalių žmonių išsila
vinimu. Man pačiam teko susi
durti su tokia problema, kai 
reikėjo ieškoti paramos Lietu
vos bankuose, firmose ir vyriau
sybėje. Visi atsisakė padėti ir 
pinigų pavyko pasiskolinti iš 
draugo, gyvenančio JAV. 
Matyt, Lietuvos valstybė mažai 
rūpinasi savo jaunąja karta, 
kurios mokslas užsienyje, patir
tis demokratinėse šalyse padėtų 
kurti tvirtą demokratinę Lietu
vos valstybę. Taigi kai nebepa
deda ar negali padėti „namiš
kiai”, lietuviui studentui 
belieka ieškoti pagalbos pas 
„buvusius namiškius”. Čia jis 
dažniausiai susilaukia didesnio 

mokiniai iš Pietų Amerikos 1 dėmesio nei gimtinėje. Jūsų 
pakeliavo po Europą, pigiai nu- aukos, pašalpos, paskolos,

pasaulinėmis. Tik verslo 
žmonių pajamos leidžia materia
liai viskuo aprūpinti savo 
šeimas. Jaunajai kartai liko la
bai nedaug pasirinkimų: tapti 
naujosios rinkos verslininkais, 
metus visus mokslus ir neišma
nant gerai verslo, arba tęsti 
mokslus nuostabiai greitai per
sitvarkiusiuose Lietuvos uni
versitetuose. Tačiau kita 
nedidelė dalis lietuvaičių pasi
rinko sunkesnį, nors perspek
tyvesnį kelią - studijas užsie
nio universitetuose. Atviros 
Lietuvos fondo studijų užsienyje 
informacijos centro direktorės 
A. Uzielienės duomenimis, vien 
JAV dabar mokosi apie 377 lie
tuvių. Pagrindinės priežastys 
yra mokslo nevertinimas Lietu
voje ir nedidelė galimybė, bai
gus lietuvišką universitetą, 
gauti gerą darbą, kad galėtum 
išmaitinti ir aprengti savo 
šeimą.

JAV turbūt yra labiausiai 
mėgstama studijų šalis. Aš irgi 
esu vienas tų laimės ieškotojų 
užsienyje, studijuoju verslą 
Carlston kolegijoje South 
Carolina. Pagrindinis mano

sipirkę mėnesinį bilietą. Dienos 
metu apžiūrėdavo miestus, o 
naktį traukinyje važiuodami, , 
miegodavo. Kartais padarydavo 
pertrauką gimnazijoj, o keletą 
dienų prisiglaudė Šv. Kazimiero 
kolegijoj Romoje. Kiti išvyko 
pas draugus arba gimines į Lie
tuvą.

A. Š.

Nuotr M. Šmitienės

tikslas yra padėkoti mūsų nepa- 
vargstantiems pagalbininkams 
bei parodyti, ko mes čia ieškome 
ir kaip galėtume panaudoti savo 
patirtį ir žinias. Rašau daugi
skaitos forma, nes tikriausiai 
patyriau tą patį, ką ir kiti, čia 
besimokantys. Pirmiausia mus 
traukia tai, jog Amerika yra 
didelių galimybių šalis, atvira 

i daugeliui žmonių, turinčių

stipendijos labai padėjo ir 
padeda ne vienam iš mūsų. Aš

TRANSPA K

Nuo vasario 1 d. pakeliamos siuntinių 
persiuntimo kainos dėl labai padidėjusių 

kainų Lietuvoje. Iki 100 svarų - .88 centai 
svaras, virs 100 svarų - .79 centai svaras. 

Minimumas - $25-. Šios kainos galioja 
siunčiant iš Čikagos ir apylinkių.

Siuntiniai pristatomi į namus. 
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
Maisto siuntiniai nuo $29.- iki $98.-

Aukštos kokybės maisto produktai.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią

siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

pats kreipiausi į Amerikos lietu
vių organizaciją — Labdarių 
sąjungą ir jos prezidentą L. 
Sidrį, kur man nebuvo atsisaky
ta padėti. Aš taip pat esu vienas 
užsienio lietuvių dienraščio 
„Draugo”, teikiančio man, 
esančiam toli nuo Lietuvos, 
naujausią informaciją, skai
tytojų, kur ne kartą skaičiau 
apie finansuojamus ar globo
jamus lietuvių studentus. Taigi 
jūs darote neįkainojamą paslau
gą būsimai Lietuvos gyventojų 
pamainai, o tuo pačiu ir 
Lietuvai. Kiekvienas paaukotas 
doleris yra investicija į demok
ratinės valstybės kūrimą. Deja, 
kartais tenka paskaityti, kad 
jūs susiduriate su egoistiškumu 
ir nedėkingumu. Tačiau gal 
tokios problemos kyla dėl to, 
kad buvusieji jūsų globotiniai 
grįžta į Lietuvą (o dauguma 
grįžta, nes JAV yra griežti įsta
tymai dėl darbo ir apsigyvenimo 
galimybių užsieniečiui), 
pradeda dirbti ir viskas tuo bai
giasi. Nuoširdžiai sakant, gauti 
gerą darbą baigus universitetą 
JAV, yra kiekvieno mūsų 
tikslas, prieš atvykstant čia, nes 
reikia užsidirbti pinigų pra
gyvenimui, sugrąžinti savo sko
las. Tačiau, grįždami į Lietuvą 
ir parsiveždami užsienietišką 
patirtį, dirbdami užsienietiškais 
metodais, mes tuo pačiu ke
liame ir Lietuvos prestižą Vaka
rų pasaulyje.

Tikriausiai nesuklysiu saky
damas, jog kiekvienas Ameri
kos lietuvis norėtų, kad jo globo
tinis sugrįžtų į Lietuvą ir 
panaudotų žinias tėvynės labui. 
Tačiau dažnai studentui kyla 
abejonės dėl sugrįžimo. Aišku, 
namo traukia palikti tėvai, 
draugai, gimtinė, bet, kita ver
tus, sugrįžimą stabdo eko
nomikos nepastovumas, noras, 
kad mūsų vaikai gyventų išsi
vysčiusioje šalyje. Todėl, ar ne
būtų laikas mums, visiems stu
dentams, suvienyti savo patirtį, 
mokslo žinias ir padėti vienas 
kitam įsigyti gerus darbus, 
sukurti firmas Lietuvoje, ne 
vien sau susikurti gerą 
gyvenimą bei padėti statyti tvir
tą Lietuvą, kad lietuvių vai
kams nekiltų noras ieškoti 
laimės kitose šalyse, kad pagel- 
bėtume kitiems Lietuvos stu
dentams tobulintis užsienyje bei 
keltume Lietuvos prestižą. 
Tuomet nebereikės sakyti, kad 
Lietuva neišgali ar nesugeba 
pasirūpinti savo jaunąja karta.

Todėl visus, čia besimokan
čius, Lietuvos studentus prašy
čiau parašyti, ar jūs pritariate 
tokiam jėgų ir proto suvieniji
mui. Užtenka blaškytis po visus 
kampelius ir tūnoti užsisklen- 
dusiems tik savo universitetuo
se. O man belieka padėkoti 
jums, Amerikos lietuviams, visų 
mūsų studentų vardu. Gražvy
das Bajoras, SPO BOX #1804, 
College of Charleston, Charles- 
ton, SC 29424. E-mail bąjoras-

i g@cofc.edu

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%-i30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Wast 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 

sistemas, VIRYKLAS, ORO VĖ- '■ 
SINTUVŪS.

H. Deckys 
Tfl. 585-6624

FOR SALE

VILEIŠIAI

TRIJŲ BROUŲ DARBAI TAUTAI 
Autorius Antanas Kučys

Inž. Petro, adv. Jono ir gyd. Antano 
Vileišių biografijos, susijusios su 
svarbiaisiais mūsų tautos ir Lietu-, 
vos valstybės įvykiais. Petras — 
žymiausias kovotojas už lietuviško 
rašto laisvę ir pirmojo lietuviško 
dienraščio steigėjas, Jonas — 
Nepriklausomybės akto signataras, 
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, 
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto Vilniaus lietuvių 
visuomenininkų bei kultūrininkų.

Visų trijų brolių darbai — tai 
reikšminga atgimusios lietuvių tau
tos istorijos dalis.

Knyga yra 624 puslapių, iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis ir įrišta 
kietais viršeliais. Išleido Devenių 
kultūrinis fondas. Gaunama „Drau
go” administracijoje. Kaina 27 dol. 
Užsakant paštu dar pridedama: 
JAV-bėse 3.50 dol., į Kanadą — 
4,00 dol., į visus kitus kraštus — 
4.50 doi. Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2.36 dol. mokesčių.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Chicago, IL

DRAUGE GAUNAMOS PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS KNYGOS:

LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. St. Maziliauskas. 311 
psl. Dabar 3 dol. Buvo 10 dol.

ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. Dabar 3 dol. 
Buvo 10 dol.

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS. 245 psl. Dabar 3 
dol. Buvo 10 dol.

VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Br. Vaškelis. 260 
psl. Dabar 4*dol. Buvo 7.50 dol.

MANO PASAULĖŽIŪRA. Dr. J. Prunskis. 352 psl. Dabar 2 
dol. Buvo 3.50 dol.

KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. Vyt. 
Bagdanavičius. 365 psl. Dabar 2 dol. Buvo 5 dol.

PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Alb. Baranauskas. 
230 psl. Dabar 3 dol. Buvo 9 dol.

SAVANORIO DUKTĖ, romanas. Ant. Gailiušis. Dabar 3 dol. 
Buvo 9 dol.

LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI, prem. romanas. Jurgis 
Gliaudą. 304 psl. Dabar 2 dol. Buvo 4 dol.

ERELIŲ KUORAI, romanas. Petronėlė Orintaitė. Dabar 3 dol. 
Buvo 8 dol.

TIKĖJIMO, IŠMINTIES IR TAIKOS DVASIA. Vyt. Bagdana
vičius. 203 psl. Dabar 3 dol. Buvo 9 dol.

DAIGYNAS, romanas. Alė Rūta. 576 psl. Dabar 6 dol. buvo 
12 dol.

BALTASIS BANGINIS, romanas. Vertė P. Gaudys. Dabar 3 
dol. Buvo 10 dol.

VILKAS iš GALŲ, romanas. Vytautas Volertas. 304 psl. 
Dabar 5 dol. Buvo 12 dol.

STIKLINIAI RAMENTAI, romana8. Julija Švabaitė. 264 psl. 
Dabar 3 dol. buvo 9 dol.

ĮSIBROVĖLĖ, novelės. M. Tubelytė Kuhlmanienė. 171 psl. 
Dabar 3 dol. Buvo 7.50 dol.

Pastaba. Užsakant knygas paštu. Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau 
visi, tie Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, 
prideda $2.75 už kiekvieną knygą, supakavimo ir pašto 
išlaidų apmokėjimui.

REAL ĖST ATE

GREIT
PARDUODAk?

RE/MAX
REALTORS

i(3T2) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS ;ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK 6ĖALTORS
7922 S. Pulaski Rd

4365 S. Archet Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe- 
sionaliaf sąžiningai ir asrųeniškai 
patarnaus. įkainavimas'Yeltui. <,

Parduodamas namas
Brighton Parke. 

Kreiptis:

tel. 312-523-5291

FORRENT

Išnuomojamas, 3 kamb. ąpėUdomaa bu-'
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiam asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep.” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tai. 312-478-8727.—k. _ '.
t-------•--------------------------—------

HELP VVANTED

REAL ĖSTATE 
SALES ASSISTANT 

New home builder looking fore respon- 
sible, conscientious person to work as a 
sales assistant at model home loca- 
tions. VVeekertds and some weekdays. 
Lemont area.

Ask for Linda 
GALLAGHER & HENRY 

(708) 482-8900

mailto:g%40cofc.edu


Čikagos lietuvių prieš 90 metų įsteigtos parapijos mokykla, klebonija ir didinga Šv. Kryžiaus 
bažnyčia, kurioje š.m. sausio 15 d. buvo aukojamos paskutinės šv. Mišios lietuvių kalba.

ATSISVEIKINOM SU ŠV. KRYŽIAUS 
BAŽNYČIA

Šimtmečio pradžioje (1904 m.) 
lietuviai katalikai Čikagos 
Town of Lake apylinkėje įstei
gė parapiją ir didelio pasiauko
jimo pastangomis pastatė 
didingą Šv. Kryžiaus bažnyčią, 
kad, toli nuo tėvynės būdami, 
galėtų gimtąja kalba garbinti 
Dievą. Prie parapijos susispietu- 
siame gausiame lietuvių telki
nyje kelis dešimtmečius klestėjo 
gyva religinė, visuomeninė ir 
kultūrinė veikla, o 500 asmenų 
talpinanti bažnyčia būdavo 
pilna maldininkų.

Ilgainiui natūralios gyvenimo 
apraiškos — vyresniosios kartos 
traukimasis amžinybėn, jau
nimo išėjimas į II pasauliniame 
kare kovojančią JAV ka
riuomenę, mišrios vedybos ir 
kitakalbių parapijiečių gau
sėjimas, pradėjo ryškėti lietu
viškumo silpnėjimu. Nauja, 
karo iš tėvynės išblokštų lietu
vių banga, penktajame dešimt
metyje pasiekusi Čikagą, 
jungėsi į esančią, o taip pat 
išvystė stiprią plačiašakę lietu
višką veiklą. Suklestėjo ir Šv.

“ Kryžiaus parapija, o ypač bažny
čia tapo svarbiu religinės, 
kultūrinės ir visuomeninės

- veiklos centru. Kelis dešimt
mečius sekmadieniais, o ypač 
didžiųjų kultūrinių susibūrimų, 
tautinių ir religinių švenčių

- metu čia vyko iškilmingos pa
maldos, kurių metu, kaip nieka
dos, skambėjo solistų, chorų, an-

. samblių giedamos giesmės ir 
himnai.

Istorija kartojosi. Prasidėjus 
lietuvių kėlimuisi į priemiesčius 
ir kitas vietoves, pradėjo mažėti 
parapijiečiai, blėsti lietuviška 
veikla. Dėl tos priežasties sep
tintajame dešimtmetyje Čika
gos katalikų bažnytinė vado
vybė lietuvių Šv. Kryžiaus 
parapiją ir bažnyčią pavedė jos 
apylinkėje gausių ispaniškai 
kalbančių gyventojų dvasiniam 
aptarnavimui. Panaikintos ir 
lietuviškos Mišios. Lietuviams 
parapijiečiams, vadovaujant Al
giui Regiui, neatlaidžiai reika
laujant, buvo grąžintos sekma
dienių šv. Mišios lietuvių kalba. 
Šias šv. Mišias daugiau negu 
dešimtmetį aukojo lietuviai 
tėvai jėzuitai. Pasišventusiai 
(net be jokių atostogų) daugelį 
metų vargonavo muz. Julius 
Mačiulis, giedojo Paulina 
Mačiulienė ir jų kviečiami talki
ninkai.

Metų slinktyje mirčiai re
tinant, o amžiui ir ligoms sle
giant parapijiečius ir pareigin
guosius tėvus jėzuitus, 1994 
metų pabaigoje, Šv. Kryžiaus 
lietuvių komiteto ir jėzuitų 
vadovybės pasitarime buvo 
nutarta, kad realybė reikalau
ja tolimesnio lietuviškų 
pamaldų tęstinumo šioje bažny
čioje persvarstymo. Gruodžio 11 
d. įvykusiame lietuvių susi
rinkime šį reikalą išsamiai 
išdiskutavus, nutarta, kad 
lankytojams nuolat mažėjant, o 
tėvams jėzuitams nebegalint

tęsti įsipareigojimo, šv. Mišias 
nuo 1995 m. sausio mėn. šioje 
bažnyčioje baigti. Lietuviams 
labai draugiškas klebonas kun. 
Peter Rodriguez, C.F.M., šį 
sprendimą priėmė su nuoširdžiu 
apgailestavimu.

Š.m. sausio 15 d., sekmadienį, 
9:30 vai. ryte į paskutines lietu
vių kalba šv. Mišias susirinko 
arti 300 buvusių lietuvių 
parapijiečių ir įvairiais sen
timentais su Šv. Kryžiaus 
bažnyčia susijusių asmenų. 
Paskutines šv. Mišias už parapi
jos steigėjus, mirusius ir gyvus 
lietuvius parapijiečius aukojo ir 
pamokšlą pasakė kun. Jonas 
Kidykas, SJ. Vargonavo muz. 
Julius Mačiulis, giedojo Paulina 
Mačiulienė, Marija Barienė ir 
Jonas Spačkauskas. Mišių skai
tinius‘skaitė lektorius Povilas 
Vaičekauskas, aukojimui aukas 
atnešė Jonas ir Juzė Žeb
rauskai.

Mišių metu į susirinkusius 
prabilęs klebonas kun. P. Rodri
guez pareiškė, kad jis kartu su 
lietuviais išgyvena nutarimą 
nutraukti lietuviškas Mišias. 
Jis suprantąs susidariusią 
padėtį ir užtikrina, kad ši 
bažnyčia visuomet bus lietuvių 
šventovė Town of Lake apylin
kėje. Kol jis čia klebonaus, lietu
viai bus mielai sutinkami ir 
jiems maloniai patarnaujama 
įvairiuose reikaluose ir šven
tėse. Padėkojo tėvams jėzuitams 
už ilgametį Mišių aukojimą, o 
lietuviams — už naujiesiems 
parapijiečiams patikėtą savo 
šventovę — lietuviško dva
singumo, architektūros ir meno 
paminklą. Žadėjo ją rūpestingai 
prižiūrėti.

Trumpą žodį tarė ir lietuvių 
parapijiečių pirmininkas Algis 
Regis, padėkodamas visiems 
Mišių lankytojams, tėvams jė
zuitams ir klebonui už nuošir
dų jo lietuviškų reikalų supra
timą ir malonų bendradarbia
vimą. Apgailestavo, kad susi
taikius su gyvenimo realybe 
tenka su šia šventove atsisvei
kinti. Reiškė pasitikėjimą, kad 
dabartiniai parapijiečiai tinka
mai vertina šią lietuvių jiems 
paliekamą šventovę. Malonaus 
bendradarbiavimo prisimini
mui, lietuvių parapijiečių vardu 
įteikė klebonui P. Rodriguez 
gražų varinį lietuviško stiliaus, 
gintarais papuoštą kryžių, 
sukurtą
Romo Povilaičio.

Klebonas P. Rodriguez gražiai 
įrėmintus padėkos ir įvertinimo 
lakštus įteikė Algiui Regiui, 
muz. Juliui ir Paulinai Mačiu
liams, o visus dalyvius pakvietė 
po Mišių atsilankyti parapijos 
salėje kavutei ir pabendra
vimui.

Mišių eigą filmavo Čikagos 
lietuviško gyvenimo filmų kū
rėjas A. Plėnys.

90 metų lietuviškas Žodis, 
malda ir giesmė, skambėję šioje 
lietuviško idealizmo ir pasi
aukojančio darbo pastangomis

tautodailininko, dr.

statytoje bažnyčioje, aidėjo 
paskutinį kartą. Mišių dalyviai 
tai jautriai išgyveno ir, giedant 
šiam įvykiui būdingą „Štai 
užbaigėm auką gausią”, dau
gelis šluostėsi liūdesio ašaras.

Po Mišių dalis dalyvių, 
pagerbdami klebono kvietimą, 
susirinko parapijos salėje. Čia 
parapijiečių vardu trumpą žodį 
tarė Algis Regis. Padėkojęs 
klebonui kun. P. Rodriguez už 
lietuviams rodytą draugiškumą, 
o taip pat įvertindamas klebono 
reiškiamą troškimą aplankyti 
Lietuvą, atsisveikindamas 
įteikė gražų Vilniaus bažnyčių 
ir vaizdų albumą.

Pasivaišinę kavute ir pabend
ravę, paskutiniųjų lietuviškų 
šv. Mišių Šv. Kryžiaus bažny
čioje dalyviai skirstėsi. Rimtais 
veidais ir susimąstę, skirstėsi iš
gyvendami 90 metų lietuviškos 
religinės ir kultūrinės veiklos 
Šv. Kryžiaus parapijoje ir 
bažnyčioje pabaigą.

IR

„draugo” rėmėjai
v i

60.00 dol. Jonas Skavicius, 
Parma, OH;

50.00 dol. Ona ir Petras Zi- 
minskas, Winnipeg, Kanada; 
Ona Tervydis, Pleasanton, C A; 
Ona Strimaitis, Putnam, CT; 
Stasys Žilevičius, Palos Hills, 
IL; Kostas Stankus, Lockport, 
IL; Aušrinė Karaitis, Evergreen 
Park, IL; John Siaurusaitis, 
Baltimore, MD; Teklė Bogusas, 
So. Boston, MA; Pranas Mickus, 
Longueuil, Quebec, Kanada; Jo
nas Račys, Chicago, IL; dr. 
Jonas Dainauskas, Woodridge, 
IL; Elena Banys, Cicero, IL; B. 
Andriukaitis, Forest Park, IL; 
dr. Henrikas Solys, Juno Beach, 
FL; Rimas ir Nijolė Banys, Wes- 
tem Springs, IL;

50.00 dol. V. Trumpa, Santa
Monica, CA; kun( Lion Diennis,
Lansing, MI; dr. Robertas Ma
ciūnas, Nashville, TN; Saulius 
Matas, Huntington Beach, CA; 
Vladas Navickas, Chicago, IL;

25.00 dol. Kazys Bukauskas, 
Hot Springs, AR; (už kalėdines 
plotkeles); Povilas Plikšnys, 
Boston, MA; dr. L. Griniūtė, 
Melrose Park, IL; Balys Papau- 
relis, Montreal, Kanada; Euge
nija Vilkas, Valencia, CA; Aloy
zas Sturonas, Oak Lawn, IL; 
Jean Misevich, Lemont, IL; Ni
jolė Poskus, Bourbonnais, IL; 
Petra» Martinaitis, Chicago, IL; 
Aldona Kamantienė, Downers 
Grove, IL;

20.00 dol. Juozas Plečkaitis,
Racine, WI; Pranas Neveraus- 
kas, Toledo, OH; Arvydas Ta
mulis, Chicago, IL; Vytautas 
Laugalis, Niantic, CT; Vincas 
Viltrakis, Glen Riddle, PA; L. 
Venskus, Fennville, MI; A. 
Kavaliunienė, Culver, IN; Kazi
miera Gobis, Mentor, OH; Algir
das Reivydis, Lombard, IL; Ago
ta Tiskus, Lemont, IL; Elena 
Vsyliunas, Somerville, MA; 
Bronė Sadauskas, Decatur, IL; 
dr. J. A. Žukas, Baltimore, MD; 
Marųa Remienė, Westchester, 
IL; Juozas Petrikonis, Wood- 
bine, JA; Stasys Vilinskas,

Windsor, CT; A. Adomonis, Os- 
terville, MA; A. Lazdauskas, 
Bridgeport, CT; Stasė Balsevi
čius, Ponte Vedra Beach, FL; 
Stasė Stuikys, Toronto, Ont., 
Kanada; Joseph Lukas, Phila- 
delphia, PA; A. Azelis, Univer- 
sity Heights, OH; D. Trimakas, 
Westlake, OH; K. Kreivėnas, 
Chicago, IL; Bronė Augustaus- 
kas, Chicago, IL; Henrikas Lau
cius, Paterson, NJ; Eleonora I 
Tutinas, Brooklyn, N Y; kun. 
Pranas Baltrumas, Mt. Angel, 
OR; Antanas Stankus, Toronto, 
Ont, Kanada; Stase Staponkus, 
Union Pier, MI.

Aukos už kalendorių ir 
kalėdines atvirutes

* 55.00 dol. A. Paulauskas, 
Hemet, CA;

50.00 dol. Vytautas Vidugiris, 
Rancho Palos Verdes, C A;

40.00 dol. Konstancija Oren- 
tas, Cicero, IL;

35.00 dol. Albinas Slivinskas, 
Addison, IL;

30.00 dol. Mykolas Biknaitis, 
Santa Monica, CA;

25.00 dol. Bronius Juška, 
Kenosha, WI; kun. Joseph J. 
Grabys, Amsterdam, NY; Stan
ley Drevinskas, Hartfort, CT; 
Bronė Mataitis, Crystal Lake, 
IL; Petras Vizgirda, Aurora, IL; 
Z. Jakimčius, Ann Arbor, MI;

20.00 dol. S. Trimakas, 
Westlake, OH; Antanas Diske- 
nas, St. Petersburg Beach, FL;

15.00 dol. J. Venckauskas, 
Benton Harbor, MI; Romanas 
Vilkas, Deerfield Beach, FL; 
Ada Juškienė, Chicago, IL; 
Adolfas Švažas, Downers Grove, 
IL; D. Panaras, Orland Park, IL; 
Stasys Patlaba, Lemont, IL; So
fija Bražionienė, Oak Lawn, IL; 
Z. Čižikienė, Chicago, IL; 
Aloyzas Aidis, Bethesda, MD; 
kun. Vladas Aleksoms, Fargo, 
ND; Vincas Apanius, Chester- 
land, OH; Jonas Valukonis, 
Glendale, C A; Valeria Sodys, 
Rochester, NY; John Gudaus
kas, Hamden, CT; Viktorija 
Kleiva, *South Pasadena, FL; 
Joana Montrimas, Waukegan, 
IL; Dana M. Saliklis, D.D.S., 
Westchester, IL; Jadvyga Juk
nelis, Melrose Park, IL; Gene- 
vieve Gotus, Amsterdam, NY; 
Ada Stosun, St. Petersburg 
Beach, FL; Janina Merkienė, 
Chicago, IL; Virginija Gurec- 
kienė, Windsor, CT; Veronika 
Rūtenis, Hyannis, MA; Aldona 
Rasutis, Chicago, IL; Stasė 
Fabijonas, Budingame, CA; 
Paulius Murauskas, Bound 
Brook, NJ;

12.00 dol. G. Vėžys, Chicago, 
IL; A. Musteikis, Buffalo, NY;

11.00 dol. Sofija Vakselienė, 
Chicago, IL;

10.00 dol. Rozalija Petronis, 
Boston, MA; Gražina Balsys, 
Glendale CA; Aleksandra Žu
kas, Woodhaven, NY; Algirdas 
Keblinskas, Chicago, IL; V. 
Kleiza, Chicago, IL; Danutė Ei- 
dukienė, Chicago, IL; Ona Rut
kauskas, Livonia, MI; Vytautas 
Gavelis, Ph.D., Collinsville, 
Jadvyga Skvarčius, Chicago, IL; 
Antanas Urbonas, Toronto, 
Ont., Kanada; Vytenis ir Aldo
na Miškinis, Cleveland, OH; 
Frank Budrys, So. Boston, MA; 
Petras Jurėnas, Toronto, Ont., 
Kanada; J. S. Masiulis, Elm- 
hurst, IL; Vito Jonus, Lemont, 
IL; Mary Evinskas, New Port 
Richey, FL; Julius P. Bulota, 
Littleton, CO; Vincas Mamaitis, 
Sunny Hills, FL; Elena Jukne
vičienė, Chicago, IL; Marija 
Žilinskienė, Cicero, IL; Algirdas

Savo gera širdimi Tu palietei mūsų gyvenimą... 

Mylimai Draugei

A.tA. GAILEI

mirus, jos tėveliams, VIKTORUI ir MARYTEI MA- 
RIŪNAMS, ir visai giminei reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Ramunė ir Vincas Lukai 
Danguolė Kviklytė

AetA.
STASIUI PAČKAUSKUI

Union Pier Lietuvių draugijos nariui, mirus, žmonai,f
LEOKADIJAI, šeimos nariams, giminėms ir artimie
siems liūdint, reiškiame gilią užuojautą.

Union Pier Lietuvių draugija

Šimukonis, Richmond Hill, NY; 
Antanas Jonaitis; Saint Peter, 
FL; Algis Šimkus, Surfside, FL; 
Ona Metrick, Woodland Hills, 
CA; K. Krivickas, Clark Sum- 
mit, PA; Veronika Petrulis, 
Danville, IL; J. V. Sodaitis, Or- 
mond Beach, FL; Birutė Ceckus, 
Dearbom Hts., MI; Jadvyga Me- 
jeris, Farmont City, IL; Bronė 
Milkowski, Vilią Park, IL; Jus- 
tin Dirgincius, St. Pete Beach, 
FL; Irene Jonusys, Oak Lawn, 
IL; Alf. Kuzmickas, Paris, Ont., 
Kanada; Aleksandra Plėnys, 
Chicago, IL; C. Davidonis, Chi
cago, IL; V. Jatulis, Woodland 
Hills, CA; A. K. Rugys, Juno 
Beach, FL; Robert B. Kėkštas, 
Wisconsin Dls., WI; Antanas 
Diljonas, Baltimore, MD; Elena 
Grigaliūnas, Palos Hills, IL; 
Bronius Užusienis, Chicago 
Ridge, IL; J. Paulius, Water- 
bury, CT.

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą ar kitomis 
progomis.

25.00 dol. Stasė Keženienė, 
Willowick, OH; Juozas Brazys, 
Ormond Beach, FL; Jonas ir 
Valė Zubavičius, Sunny Hills, 
FL; P. Vaitaitis, Chicago, IL; 
Vladas Bielinis, Hot Springs, 
AR; Romas Švainauskas, Studio 
City, CA; Bronius Pranskevi- 
čius, Evergreen Park, IL; Bronė 
Gajauskas, Shell Beach, CA; 
Jonas Keraminas, Rockford, IL; 
J. Rinkunas, Oak Forest, IL; 
Antanas Paužuolis, Chicago, 
IL; Jonas Cinkus, Downers 
Grove, IL;

25.00 dol. Antanas Bertulis, 
Hot Springs, AR; Venezuelos 
Lietuvių organizacija Čikagoj, 
(per Steve Rudokas), Chicago, 
IL; S. Romanauskas, Hialeah, 
FL; Victor Chamas, Naples, FL; 
Ina Kurauskienė, Oak Lawn, 
IL; Juozas Paražinskas, Chica
go, IL; Alfonsas Skiparis, Sey- 
mour, CT; Stasė Kazlas, Chi- 
go, IL; Kazys Kielius, Chi
cago, IL; Kristina ir Jo
nas Nakas, Stevensville, MI; 
Kazys Domarkas, Highland, IN; 
Jonas Bačanskas, Pompano 
Beach, FL; Ramutė Butkus, 
Justice, IL; Vladas Garsys, 
Worcester, MA; Robertas Cepe- 
le, Palos Hills, IL; Marija 
Milisauskas, Racine, WI; 
Pranas Mačernis, Chicago, IL; 
Charles Misiūnas, Downers 
Grove, IL; Pranė Marcinkus, 
Oak Lawn, IL; Juozas Neva- 
rauskas, Munster, IN;

22.00 dol. Paul Mazinas, 
Chicago, IL;

20.00 dol. V.V. Mišelis, 
Monroeville, PA; John Samai- 
tis, Hot Springs, AR; V. ir J. 
Dailidė, Crete, IL; Stasys Miko- 
laitis, Oak Lawn, IL; Jonas 
Rauba, South Pasadena, FL; 
Ann Talandis, Detroit, MI; 
Elena Barnet, New York, NY; 
I. Burkauskas, Chicago, IL; 
John Walentukiewicz, South 
Boston, MA; Kl. Polikaitis, 
Midlothian, IL; Povilas Okin- 
cinas, Cicero, IL; Joseph Petku- 
nas, Union Pier, MI; Jonas 
Mickevičius, Omaha, NE; Euge
nijus Grižas, Jamestown, NC; 
Janina Janulevičius, Atlanta, 
GA; Alfonsas Nutautas, Chica
go, IL; Aniceta Januškienė, 
Milton, MA; Juozas Končius, 
Lemont, IL; I. Tamulenas, Ra
cine, WI; J. Bričkus, Portland, 
OR; Eug. Liaugaudas, Parsip- 
pany, NJ; E. Čepienė, Weston, 
Ont., Kanada;

Ačiū, ačiū, ačiū!
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A.tA.
BENIUS RAZGAITIS 

RAZGAS
Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Chicagoje.
Mirė 1995 m. sausio 24 d., 4:55 vai. ryto, sulaukęs 71 metų.
Gimė Lietuvoje, Šeduvoj. Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko: žmona Katrytė, duktė Rita Ford, žentas 

Brian, anūkėlis Eric; Lietuvoje brolis Albinas ir sesuo Stasė.
Priklausė St. Petersburg Lietuvių klubui ir Liet. Bend

ruomenei.
Laidotuvės įvyks sausio 28 d., šeštadienį. Velionis bus 

atlydėtas į Šv. Jono bažnyčią, St. Petersburg Beach, kurioje 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. 
Benius bus palaidotas katalikų Calvary kapinėse, St. Peters
burg, FL.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Hospice.

Nuliūdę žmona, duktė, žentas, anūkas, giminės ir 
draugai.

Tel. 813-345-7052.

A.tA.
ADOLFAS ŠIMKEVIČIUS 

ŠIMKUS
Gyveno Ormond Beach, FL, anksčiau Chicagoje, Mar- 

ųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. sausio 23 d., sulaukęs 86 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 metus.
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Mar- 

ųuette Parko Lietuvių Namų Savininkų Draugijai, Lietuvių 
Prekybos Rūmams ir Lietuvių Tautinei Sąjungai

Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 27 d., nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. Atsi
sveikinimas penktadienį 6:30 v.v.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 28 d. Iš koplyčios bus 
atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje 9:30 vai. r. įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines ir 
palaidotas nuosavame mauzoliejuje.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę giminės, draugai ir artimieji.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345.

A.tA.
Kun. PETRUI DAUGINČIUI, SJ

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Tėvus ir Brolius Jė
zuitus, velionio gimines bei artimuosius.

Čikagos Lituanistinės Mokyklos 
mokytojai ir tėvai

Mylimai Tetai

A.tA.
SOFIJAI ADOMAITIENEI

mirus, mūsų kolegei JŪRATEI TAUTVILAITEI 
FISCHER ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Čikagos Lituanistinės mokyklos 
mokytojai ir tėvai

A.tA.
JUOZUI ALEKSIŪNUI

mirus, jo žmonai, sesei RASAI, sūnums - DARIUI, 
LINUI ir AUDRIUI bei visiems artimiesiems reiškia- 
me gilią užuojautą.

L. M. Kupcikevičiai 
Jūratė Holtaway 
Milda Arlauskienė 
Vida Paškuvienė

1
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE'

Nekaltai Pradėtosios M. 
Marijos rėmėjos ruošia pal. 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
68-tųjų mirties metinių paminė
jimą sekmadienį, sausio 29 d., 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje ir parapijos salėje, šv. Mi
šios bus aukojamos 10:30 vai. r., 
o tuoj po Mišių salėje paskaita 
ir pabendravimas. Maloniai 
kviečiami ne tik nariai, bet ir 
lietuviškoji visuomenė daly
vauti šiame prasmingame mūsų 
tautai ir Katalikų Bažnyčiai
minėjime.

Lietuvos Dukterų drau
gijos narių visuotinis susi
rinkimas šaukiamas sekmadie
nį, vasario 5 d. Šv. Mišiomis 12 
vai. Jėzuitų koplyčioje pami
nėsime draugijos steigėją a.a. 
kun. dr. F. Gurecką ir visas 
mirusias nares. Po Mišių, 1 vai. 
p.p., Jaunimo centro mažojoje 
salėje vyks susirinkimas, bus 
aptarta praėjusių metų veikla, 
pateiktos apyskaitos. Narės ir 
draugijai prijaučiančios malo
niai kviečiamos dalyvauti.

Vacys ir Janina Mitkus, 
Bloomfield, MI, už kalendorių ir 
kalėdines atvirutes, atsiuntė 
100 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame už dovaną, kuri pa
lengvins mūsų laikraščiui apsi
lankyti lietuvių namuose.

Čikagos lit. mokyklos mokinės (iš kairės) Eglė Milavickaitė, Indrė Noreikaitė 
ir Birutė Jurjonaitė pernai gruodžio mėn. eglutės programoje Jaunimo centre.

x Robertas Bekionis yra 
nepaprastai talentingas pianis
tas, pripažintas Europoje kaip 
vienas iš geriausių klasikinės 
muzikos atlikėjų. Bekionis yra 
M. K. Čiurlionio laureatas, 
baigęs Lietuvos muzikos kon
servatoriją. Nepirmas apsi
lankymas Amerikoje: anksčiau 
dalyvavo kartu su solistu 
Vaclovu Daunoru suruoštuose 
koncertuose. Roberto Bekionio 
koncertas įvyks Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, penk
tadienį, sausio 27 d. 7:30 vai. 
vak. Prašome rezervuoti vietas 
skambinant P. Šlutienei 
312-238-1636.

(sk)
x Algis Luneckas, Income

Tax paruošėjas, praneša, kad 
jis persikėlė su adv. V. Lietuv
ninku į naujas patalpas 4636 W. 
63rd St., Chicago, prieš „Drau
go redakciją. Dėl susitarimų 
prašau skambinti (312) 
284-0100. Nuo vasario 11 d. 
būsiu įstaigoje kiekvieną šešta
dienį, pasiruošęs jums patar
nauti.

(sk)

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

Ambasadorius Česlovas 
Vytautas Stankevičius,
Krikščionių demokratų frakci
jos Lietuvos Respublikos Seime 
patarėjas šiuo metu lankosi Či
kagoje ir, lydimas Povilo Vaiče
kausko, buvo užsukęs į „Drau
gą”. Jis pasiruošęs vykti į Ka- i 
liforniją, kur Lietuvos fronto 
bičiulių renginyje skaitys pa
skaitą tema „Lietuvos demokra
tijos keliai ir klystkeliai”. Ame
rikoje žada pasilikti keturias 
savaites.

Lietuvių Moterų federa
cijos klubas Čikagoje kviečia 
visus tėvus, kurių sūnūs ar 
dukros š.m. pavasarį baigia 
aukštesniąsias mokyklas, susi
rinkti Pasaulio jaunimo centro 
salėje sausio 29 d., kad būtų 
galima pasitarti, kaip iškilmin
giau ir įspūdingiau pristatyti 
mūsų abiturientus lietuviškai 
visuomenei. Pasitarimas kvie
čiamas 12 vai. d.

Skautininko Vlado Vijeikio 
pagerbimas, jo 75 metų 
sukaktuvėse ir 25 metų „Skau
tų aido” technikinio redakto
riaus pareigose, sekmadienį, 
vasario 5 d., 2 v. p.p. ruošiamas 
Jaunimo centro kavinėje. Visa 
Čikagos ir apylinkių skautiška 
šeima kviečiama pagerbimo su
eigoje dalyvauti.

x Vilniaus Valstybinio 
Operos ir Baleto teatro artistai, 
Bronius Tamašauskas ir 
Vitalija Šiškaitė atliks ne tik 
operų arijas, bet ir lietuvių 
kompozitorių dainas ruošia
mame koncerte sekmadienį, 
sausio 29 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre, 5620 So. Claremont 
Avė. Čikagoje. Jiems akompa
nuos žymus pianistas Robertas 
Bekionis. Prašome rezervuoti 
vietas skambinant Pranei Šlu
tienei, 312-238-1536.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(ak)
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-6264)773.

, (sk)

Vasario 16sios šventės mi
nėjimą rengia Jaunimo centras 
vasario 16 d., ketvirtadienį, 7 
vai. vak. Bus trumpa meninė 
programa ir bendros dainos. Tai 
jau įsisenėjusi, graži ir prasmin
ga Jaunimo centro tradicija. 
Nepaisant kitų Nepriklausomy
bės šventės minėjimų, dažniau
siai rengiamų tik arti vasario 16 
datos, Jaunimo centras vi
suomet ruošia paminėjimą tą 
savaitės dieną, kai vasario 
16-toji pasitaiko. Tuo ypač 
rūpinosi ir sielojosi buvusi 
ilgametė JC direktorė, a.a. 
Salomėja Endrijonienė. Būtų 
gražu, kad ypač šiemet į mi
nėjimą susirinktų kupina kavi
nė žmonių ir tuo pagerbtų šios 
darbščios, energingos mūsų 
visuomenės veikėjos atminimą.

Ramutė Vyšnia, Chicago, IL, 
aplankiusi „Draugo” patalpas, 
nusipirko lietuviško rašto au
dinių už nemažą sumą. Sakoma: 
„Prie gero noro, nėra blogo oro”, 
taigi, kas įvertina lietuviško 
rašto pagalvėles, tas jas ir turi.

Jaunimo centro narių me
tinis susirinkimas šaukiamas 
vasario 5 d., sekmadienį, tuoj po 
šv. Mišių, mažojoje JČ salėje. 
Yra svarbių reikalų, kuriuos 
visi nariai turi žinoti, aptarti ir 
padaryti sprendimus. Be to, 
kaip ir kasmet, bus valdomųjų 
organų rinkimai. Visi nariai 
kviečiami ir raginami gausiai 
dalyvauti.

Muz. prof. dr. Leonardas 
Šimutis bus pagerbtas Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apy
gardos rengiamame bankete va
sario 5 d., 4:30 vai. p.p., Marti- 
nique salėje, Evergreen Park, 
IL. Programoje dalyvauja sol. 
Algirdas Brazis, Lietuvos Vyčių 
šokėjai, vad. Frank Zapolio ir 
Lidijos Ringienės. Šokiams gros 
Ričardo Šoko orkestras. Vietas 
į banketą užsisakyti dar galima, 
paskambinant Evelyn Oželienei 
312-254-7553 arba Algirdui Bra
ziui 708-361-5594.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams bei daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: a.a. Elenos 
Tamošiūnienės atminimui Car- 
roll Brown Hart, Jr. paaukojo 
$60; D. J. ir p. D. Juozevičių 
vardu Jacksono valsčiaus lietu
viai ir jų draugai per R. Udrienę 
atsiuntė $25; Ona ir Vaclovas 
Mikuckiai antrus metus vėl 
paaukojo $240 paremti Kė
dainių rajone močiutės augi
namą mergytę. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089.

(sk)

i x Lemonto apylinkės gy
ventojai jau dabar gali rasti 
geriausius „Racine Bakery” 
produktus vietinėse krautuvėse 
- „CHIPAIN’S” ir „TOR- 
TURA’S”. Parduodama „Ra
cine” lietuviška duona, pumper- 
nickel „Plyta”, lašiniuočiai ir 
kiti lietuviškos kepyklos gamin
ti.

(sk)

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, sau
sio 29 d. nuo 9 v.r. Baltia Ex- 
press atstovas priiminės siun
tinius Lietuvių centre, Lemont, 
IL. Siuntiniai laivu — vasario 
1 d. Pasiteiravimui skam
binkite nemokamu tel. 1-800- 
SPARNAI arba 1-800-772- 
7624.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 65 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

NAUJI METAI SU PLC 
GYVENTOJAIS

Senieji metai pagal pasauli
nes tradicijas turi būti išlydėti, 
kaip nusipelnę už žemei atneštą 
bei atiduotą derlių. O Naujieji 
metai — pasitikti nuolankiai ir 
su viltingu šypsniu, kad jie 
mums būtų dar geresni bei 
dosnesni negu praeitieji. Šių 
senų nusistovėjusių tradicijų ir 
mes, Pasaulio lietuvių centro 
gyventojai, laikomės. Pokš
telėjus šampanui, tarėme: 
„Sveiki atvykėliai”. Nedaug čia 
mūsų. Tik likučiai esame ka
daise buvusių linksmų ir lai
mingų šeimų — kitaip tariant: 
„našlaitynas”.

Bet juk čia nei gyvenimo pra
džia, nei pabaiga, o tolimesnė jo 
tėkmė. Džiugu, kad šiokia pro
ga mes dar galime, suėję į būrį, 
savo širdyse pajusti pulsuo
jančią jo esmę ir širdingai vieni 
kitiem linkėti: „Sveikų ir 
laimingų metų”, kad pereitume 
visus jo laiptelius neslystelėjus.

Ši centrinė idėja atviliojo ir 
mane iš Šventojo Liudviko mies
to. Atrodo, neapsivyliau. Čia 
galima susirasti ne tik pramo
gėlių, bet ir darbų bei darbelių, 
kas neleidžia jaustis beverčiu. 
Parengimų vedėjos Bronės Nai- 

, nienės sumanumui bei sumany
mai nesibaigia. Be šių metų 
susibūrimų yra laimė čia turėti 
seseles putnamietės, o ypač sės. 
Margaritą, kuri savo energija ir 
jaunatvišku nusiteikimu greitai 
išblaško mūsų senatvės niūrias 
nuotaikas. Daug malonių 
dalykų ji mum stengias pa
teikti: rytais šv. Mišių susi
kaupimą, jeigu neatvykome 
rytinei maldai, seselė rūpes
tingai aplanko patikrinti mūsų 
savijautą. Antradieniais pa
rūpina įdomių vaizdajuosčių, tai 
vėl kokią paskaitėlę apie mūsų 
sveikatą, tai pamatuojamas 
kraujo spaudimas ir t.t.

Norėtume mes savo laime 
pasidalinti ir su kitais, šioje 
apylinkėje gyvenančiais. 
Kviestume jus čia atsilankyti ne 
tik sekmadieniais, bet ir antra
dieniais nuo 1 iki 3 vai. popiet. 
Kviečiame ir laukiame atvyks
tant, o kartu bus mum visiem 
smagiau.

Agutė Tiškus

BIRUTININKĖS 
VIS DAR VEIKIA

LDK Birutės draugijos, Čika
gos skyriaus narės, biru- 
tininkės, kadaise vysčiusios 
gana gyvą organizacinę veiklą 
ir gausiai finansiniai rėmusios 
vietos kultūrinę, politinę veiklą, 
dar ir šiuomet nepasiduoda 
amžiaus naštai ir vis po trupu

Lietuvos Vyčių tautinių Šokių grupės vadovė Lidija Ringienė po sėkmingo 
grupės pasirodymo Mokslo ir pramonės muziejuje Kalėdų metu.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Pasaulio lietuvių centro Lemonto nuolatiniai gyventojai, susirinkę į Naujų metų sutikimą. Stalo 
gale — prel. Juozas Prunskis.

tį juda, veikia. Veik kas mėnesį 
renkasi prie pietų stalo, kur ap
taria ne tik savo asmeninius 
vargus, bėdas, bet peržvelgia 
išeivijos organizacinę veiklą ir 
Lietuvos gyvenimą, jos žmonių 
dabarties ekonominį skurdą, 
ateities lūkesčius. Skaito ir fi
nansiniai remia spaudą, radijo 
stotis. Birutininkėms rūpi ir 
Lietuvos spauda: neseniai pa
siuntė auką Lietuvos karinei ir 
tautinei spaudai paremti, 
žurnalui „Kardas”. Sužino
jusios, kaip labai vargsta buvę 
kaliniai ir tremtiniai KGB 
rūmuose, saugodami soviet
mečio Lietuvos archyvus, nedel
siant jiems pasiuntė 100 dolerių 
auką, kad turėtų iš ko bent šil
tos kavos puodelį nusipirkti, 
atsigaivinti. Kaip Lietuvos 
spauda rašo, buvę kaliniai, 
tremtiniai, partizanai, sau- 
gantieji KGB rūmus, vargsta, 
siekdami išsaugoti tautos bran
gų turtą, archyvus, kad ir atei
tis žinotų Lietuvos politinės 
nelaimės meto istorinę tiesą. 
Budėti atvyksta iš Biržų, 
Skuodo, Dzūkijos, Suvalkijos ir 
kitų Lietuvos vietovių buvę 
kaliniai, tremtiniai, jungiasi ir 
buvę partizanai, per metus čia 
jų budėjo daugiau kaip 7,000, 
visą savaitę neturėdami galimy
bės nei padoriai nusiprausti, nei 
šilto maisto gauti. Grįžta namo, 
kaip iš tikro kalėjimo, suvargę, 
išalkę, bet dvasia nepalūžę.

Tenka apgailestauti, kad biru- 
tininkių gretos labai jau retėja. 
Pereitų metų gruodžio 18 d. 
mirė Nina Norienė-Grigaliū- 
nienė, buvusi skautininke, 
mokytoja. Už nuopelnus Lietu
vos mokyklai buvo prezidento 
A. Smetonos apdovanota LDK 
Gedimino penkto laipsnio or

dinu 1938 m. O už nuopelnus 
Lietuvių skaučių seserijoj — 
Lelijos ordinu. Liko velionės du 
sūnūs su šeimomis ir vieno 
mirusio sūnaus šeima, visi 
Lietuvoje. Velionė N. Norienė 
priklausė ir dar kelioms kitoms 
organizacijoms, visų šių organi
zacijų atstovės su savo nare iš
kilmingai atsisveikino. Biruti- 
ninkių vardu žodį tarė Z. Juš
kevičienė, skautininkių — v.s. 
D. Eidukienė. Visos kalbėtojos 
apgailestavo, netekusios 
malonaus charakterio, didelio 
patriotinio nusiteikimo narės. 
Prie karsto buvo pastatyta LSS- 
jos, Aušros Vartų tunto vėliava. 
Velionė nepaprastai ilgėjosi 
karo audros atplėštų trijų sūnų, 
Lietuvoje likusių, ir gimtojo 
krašto. Velionės palaikai, urna 
bus išvežti į Lietuvą ir ten 
palaidoti.

Z.J.

VALDYBOS DARBAI IR 
ATEITIES PLANAI

JAV LB Vidurio Vakarų Apy
gardos valdyba susirinko 
posėdžiui sausio 5 d., aptarti 
naujųjų metų planus ir atliktus 
darbus. Dabartinę valdybą 
sudaro pirmininkė Birutė 
Vindašienė, vykdomasis vicepir
mininkas Aleksas Vitkus, 
iždininkas Algis Urbutis, sekre
torė Agnė Katiliškytė-Berner, 
socialinių reikalų vicepir
mininkė Salomėja Daulienė, 
švietimo reikalų vicepirmininkė 
Svajonė Kerelytė ir renginių 
vicepirmininkė Genė Rimkienė.

Darbų ir uždavinių netrūksta. 
Svajonė Kerelytė dirba, norė
dama užmegzti ir palaikyti 
ryšius su visomis apylinkėmis, 
ypač tolimesnėmis, kurios labai 
dažnai jaučiasi užmirštos ir ne
svarbios lietuvių veikloje. Yra 
apylinkių, kurios yra prašiu
sios, kad žiniaraščiai ir informa
cija jiems būtų siunčiama anglų 
kalba. Apygardos valdyba jau 
siunčia visus raštus ir anglų, ir 
lietuvių kalbomis. Šios toli
mesnės apylinkės gana smar
kiai veikia ir dirba politinėje 
srityje ir lietuviškoje veikloje. 
Apygarda stengsis kuo dau
giau apie jų veiklą perduoti 
žinių. Apygardos valdybos 
vicepirmininkė švietimo reika
lams, Svajonė, planuoja aplan
kyti kiek gali daugiau lituanis
tinių mokyklų apygardoje.

Salomėja Daulienė, kurios 
Brighton Parko apylinkė nepa
prastai daug dirba su Lietuvos 
našlaičiais, siunčiant siuntinį 
po siuntinio, priminė, kad 
užsienio lietuviams reikia 
rūpintis ir tremtiniais, ir 
seneliais Lietuvoje. Vienas iš 
svarbiausių apygardos valdybos 
uždavinių — tai Šv. Kazimiero 
kapinių išlaikymo reikalas. 
Visos apylinkės turi savo na
riams raginti tapti sklypų 
savininkų organizacįjos nariais. 
Visi turime sueiti kartu, kad 
neprarastumėm savo lietuviškų 
kapinių.

Apygardos apylinkių metinis 
suvažiavimas įvyks balandžio 
30 d. Pasaulio lietuvių centre

Lemonte. Apygardos valdyba 
ragina visas apylinkes gausiai 
dalyvauti ir būti pasiruošus ap
tarti veiklą bei įvairias savo 
apylinkės problemas. Apy
gardos valdyba taip pat planuo
ja ateityje koncertą bei pietus, 
apie kuriuos bus pranešta 
atskirai.

Agnė Katiliškytė-Berner

„Žiburėlio” Montessori mokyklėlės 
auklėtoja Violeta Karalienė.

Nuotr. Jūratės Fischer

MADOS IR MOKYKLOS

Gal antraštė pagavo jūsų akį, 
nes tikėjotės straipsnio apie uni
formas viešose mokyklose? O 
gal norėjote apsišviesti apie 
gimnazistų nublukusią ir 
apdribusią aprangą, kuri yra 
tapusi daugiau negu unifor
ma ..? Deja, mielas skaitytojau, 
apsivilsite, nes noriu Jums 
papasakoti apie gražius drabu
žius ir mažus vaikučius, kurie 
kasmet pavasarį mūsų tarpe 
pasirodo.

Tie vaikučiai tai Čikagos 
lietuviškų Montessori mokyklų 
auklėtiniai. Jie lanko „Vaikų 
namelius” Čikagoje ir „Žibu
rėlio” mokyklą Lemonte. O tie 
drabužiai sudaro mokyklų 
ruošiamos metinės parodos 
pagrindinį spektaklį. Vienas 
kitam jie labai reikalingi, nes 
parodos pajamos yra gyvybiškai 
reikalingos mokyklų išlai
kymui. Vaikai, dalyvaudami 
parodoje, ne tik pradžiugina žiū- 

I rovus, bet įgyja pasitikėjimo 
viešuose pasirodymuose.

Ta gražioji pavasarinė madų 
paroda įvyks sekmadienį, kovo 
19 d., Lexington House, Hicko- 
ry Hills priemiestyje. Mažieji 
Montessori mokinukai entu
ziastingai laukia visų at
silankymo „Skambėk, pava
sarėli” madų parodoje. Bus 

i smagu!
• I O. Daugirdienė
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