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Sustabdyta pusė JAV 
valdžios įstaigų

JAV vyskupai ragina JAV 
biudžeto projektą atmesti

Vašingtonas, lapkričio 14 d. 
NYT) — Beveik pusė JAV fede- 
•alinės valdžios civilių įstaigų 
rečiadienį sustojo, nes pre- 
ddentas Bill Clinton atsisakė 
įasirašyti Kongreso atsiųstą 
ėšų paskirstymo projektą, prie 
tūrių respublikonai buvo pridė- 
ę prezidentui nepriimtinų lėšų 
sumažinimų. Manoma, kad res- 
jublikonų dominuojamo Kon
greso ir prezidento nesutarimo 
lėl to, kurios programos svar
iausios, nebus galima išspręsti 
let iki šio savaitgalio ar net il
giau.

Antradienį prezidentas kaltę 
jž valdžios patarnavimų sustab- 
iymą vertė respublikonams, sa
kydamas, jog prie šio lėšų 
oaskirstymo projekto respubli- 
tonai buvo prisegę nieko 
oendro neturinčius įstatymus 
kelti Medicare mokesčius pensi
ninkams. Respublikonų vardu 
kalbėjęs Newt Gingrich kaltino 
prezidentą piliečių klaidinimu, 
nes prisegti Medicare įstaty
mo pakeitimai nepakels Medi
care mokesčių, o tik atšauks tų 
mokesčių anksčiau numatytą 
sumažinimą.

Vienaip ar kitaip, tūkstančiai 
žmonių, kuriems reikėjo fede
ralinės valdžios įstaigų patar
navimų, turėjo be jų apsieiti. 
Žmonės, kurie norėjo surasti 
senus mokesčių mokėjimo doku
mentus, užsiregistruoti į So
cialinio Draudimo programą ar 
pradėti jos pensijos mokėjimus, 
gauti pasus kelionėms į užsienį, 
negalėjo to padaryti. Taip pat iš 
tarnybų nežinomam laikui pa
leisti tarnautojai, atsakantys 
telefonų linijas į JAV Kohgreso 
raštines bei Baltuosius rūmus, 
cur žmonės skambina pareikšti 
savo nuomones įvairiais vals
tybinės politikos klausimais. 
Visi tie patarnavimai, kartu su 
daugeliu kitų, yra vadinami 
neesminiai, tad jų darbuotojai

Seimo Korupcijos komisijai 
nepritaria ne tik opozicija

Vilnius, lapkričio 8 d. (AGEP)
— Lapkričio 8 d. Seime buvo su
daryta komisija, kuri tirs korup
cijos faktus. Ši komisija galės 
tirti tik tuos faktus, kurie susiję 
su Seimo, vyriausybės, teismų 
bei ministerijų pareigūnų daly-

Valstybė patraukė 
Lietuvos Banką 

į teismą
Vilnius, lapkričio 9 d. (AGĖP)

— Vyriausybė mano, kad Lietu
vos Bankas neturėtų pervesti į 
valstybės biudžetą 13.6 milijonų 
litų, pareiškė ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius. 
Spaudos konferencijoje ketvir
tadienį jis sakė, kad pagal 
Valiutų valdybos įstatymą cen
trinio banko įmokos į valstybės 
biudžetą „turi būti eliminuo
tos”.

Šleževičius teigė nenorįs ko
mentuoti šių dviejų valstybės 
institucijų santykių, tačiau, 
pasak jo, „nėra geras dalykas, 
kai jos turi aiškintis teisme”. 
Valstybės kontrolė šią savaitę 
įteikė Vilniaus apygardos teis
mui ieškinį, pagal kurį reika
laujama priteisti iš Lietuvos 
Banko į valstybės biudžetą 13.5 
milijonų litų. Valstybės kont
rolė įsitikinusi, jog tokios sumos 
Lietuvos Bankas nesumokėjo 
biudžetui už 1994 m. gautą pel
ną.

paleisti, nes šiuo metu nėra 
numatyta lėšų, iš kurių jų algos 
apmokamos.

Vėlyvą pirmadienio vakarą, 
prezidentas Bill Clinton pasakė 
veto JAV Kongreso atsiųstam 
laikinam valstybės įstaigų 
apmokėjimo projektui, kuris 
būtų skyręs lėšas jų patarnavi
mams finansuoti, kol Kongre-' 
sas baigs savo diskusijas dėl* 
valstybės biudžeto. Prie laikino 
valstybės įstaigų finansavimo 
projekto respublikonai buvo 
prijungę pačiam biudžetui nu
matytų lėšų sumažinimo projek
tų bei šalutines sąlygas, kurios 
prezidentui buvo nepriimtinos.

Laikino finansavimo įstaty
mo prireikė dėl to, kad 
Kongresas pravedė tik tris iš 
trylikos lėšų paskirstymo 
įstatymų, kurių reikėjo, kad 
valdžios įstaigos galėtų veikti. 
Apskaičiuojama, kad jei val
džios įstaigos nebūtų nustoju
sios veikti, jų apmokėjimo kaina 
būtų viršijusi Kongreso nusta
tytą biudžeto deficito ribą 4.9 
bilijonais dolerių. Kongresas 
reikalauja dėl to mažinti ski
riamas lėšas. Ir prezidentas su
tinka, kad reikia mažinti ski
riamas lėšas, kad sumažėtų 
valstybinio biudžeto deficitas. 
Bet jų nuomonės išsiskiria dėl
to, kurių programų lėšos turi 
būti mažinamos.

Prezidentas tvirtina, jog jokių 
būdu nesutiks su Medicare, 
švietimo bei gamtos apsaugos 
programų lėšų mažinimu. 
Kongresas tvirtina, kad be tų 
sumažinimų, neįmanoma suma
žinti deficito. Tuo tarpu, respub
likonai bandė priversti prezi
dentą pasirašyti po jam nepriim
tinais sumažinimais, prisegda
mi juos prie laikino finansavimo 
įstatymo. Prezidentas nepasida
vė spaudimui, ir dabar nežinia, 
kada valdžios įstaigos vėl pra
dės normaliai veikti.

vavimu korupcijoje. Komisija 
galės apklausti visų lygių parei
gūnų, išskyrus prezidentą.

Už komisijos sudarymą balsa
vo 62 Seimo nariai, daugiausia 
LDDP frakcijos nariai. Susilai
kė nuo balsavimo 21 Seimo na
rys, daugiausia opozicijos. Opo
zicija nepritaria tam, kad šešis 
komisijos narius iš opozicijos 
siūlo LDDP frakcijos atstovai, o 
šešis LDDP atstovus siūlo opo
zicija. Vytautas Landsbergis pa
sakė, kad korupcija — tai vėžys 
valdžios kūne, o vėžys dar nie
kad nėra savęs sunaikinęs.

Prieš komisijos sudarymą bal
savo keturi Seimo nariai, iš 
kurių vienintelė buvo LDDP 
frakcijos narė Gema Jurkūnai
tė. Ji pareiškė, kad Seime jau 
yra Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisija, vadovaujama 
Vytauto Juškaus. Seimo narė 
mano, kad reikės kurti ir trečią 
komisiją, kuri koordinuotų šių 
abiejų komisijų veiklą. Vytau
tas Juškus būtų balsavęs už šios 
komisijos kūrimą, jei ji tirtų tik 
Romualdo Ozolo kaltinimus vy
riausybei.

Konservatorių frakcija pareiš
kė, kad, jei į komisiją nebus pri
imti jos siūlomi atstovai, kon
servatoriai komisijos veikloje 
nedalyvaus. Gediminas Vagno
rius balsavo už komisijos suda
rymą, Vytautas Landsbergis su
silaikė.

Lapkričio 4 d. Vilniaus savivaldybėje įvykusiame Krikščionių Demokratų partijos Vilniaus 
skyriaus konferencijoje (iš k.) Albertas Šimėnas, kun. Alfonsas Svarinskas, Algirdas Saudargas 
ir Medardas Čobotas svarstė ką siūlyti j partijos pirmininkus. Konferencijoje nutarta kandidatu 
statyti Algirdą Saudargą, kuris taps varžovu dabartiniam pirmininkui Povilui Katiliui.

Nuotr. J. Staselio „Lietuvos ryte”

Amb. Eidintas pakoregavo 
klaidinantį straipsnį

Baltarusija grąžins 
skolas už elektrą 

mazutu
Bostonas, lapkričio 15 d. — 

Lietuvos ambasadoriaus JAV 
Alfonso Eidinto laiškas, nuro
dantis klaidingą informaciją 
laikrašty išspausdintuose 
straipsniuose, buvo atspausdin
tas „Boston Herald” laikraščio 
trečiadienio laidoje.

Amb. Eidintas laišką parašė, 
atsakydamas į laikraštyje lap
kričio 12-13 d. laidose ats
pausdintus David Talbott para
šytus straipsnius, su tokiais 
pavadinimais: „Lietuvos holo
kaustas atsineštas į Massachu- 
setts” ir „Kaltinimai ryšiais su 
naciais įgelia vietiniams imi
grantams”, kuriuose, rašant 
apie kaltinimus Aleksandrui Li
leikiui ir kitiems, prasilenkta su 
istoriniais faktais.

Laiške ambasadorius pripa
žįsta, kad niekuomet negalima 
užmiršti straipsniuose aprašo
mo tragiško Vilniaus žydų nai
kinimo Antrojo pasaulinio karo 
metu. Tačiau jis nurodo, kad 
pavadinime panaudotas išsireiš
kimas „Lietuvos holokaustas” 
buvo nevykęs. Toks pavadini
mas, anot ambasadoriaus, daro 
prielaidą, kad Lietuva, kaip 
valstybė, vykdė žydų naikini
mą. Jis pabrėžia, kad tuo metu 
Lietuvos kaip valstybės jau 
nebuvo, nes 1940 m. ją okupavo 
Sovietų Sąjunga, o 1941 m. — 
nacių Vokietija.

Tuo metu, rašo Eidintas, visi 
žydų reikalai buvo nacių žinio

Seimo nariai tariasi dėl 
Konstitucijos 47-ojo 

straipsnio
Vilnius, lapkričio 13 d. 

(AGEP) — Konstitucijos 47-ojo 
straipsnio papildymą rengianti 
grupė, sudaryta iš įvairių Seimo 
frakcijų atstovų, jau yra pa
rengusi vieną projektą. Pasak 
Seimo opozicijos vado Vytauto 
Landsbergio, jis dar derinamas 
ir greitai turėtų tapti priimtinas 
daugeliui parlamentarų. Kon
stitucijai pakeisti reikalingas 
politinių jėgų sutarimas, nes už 
pataisą būtina balsūoti du kar
tus, ir keitimui turi pritarti ne

LDDP frakcijos nariai Gedi
minas Kirkilas ir Juozas Ber
natonis iškart po to „Respub
likai” pasakė, jog toks balsa
vimas patvirtina jų teiginį, kad 
konservatorių stovykloje „vyks
ta kova dėl opozicijos vado ti
tulo”.

je. Lietuvos žydų žudymas buvo 
oficiali nacių politika, ne Lie
tuvos. Holokaustas vyko beveik 
kiekvienoje Europos valstybėje, 
pažymi Eidintas, bet jį vykdė tik 
nacių Vokietija. Tačiau yra tie
sa, kad kai kurie lietuviai bend
radarbiavo su naciais, vykdy
dami jų „Galutinį sprendimą”. 
Bet taip pat tiesa, kad kiti 
lietuviai gelbėjo žydus, pabrėžė 
A. Edintas.

Taip pat nevykęs buvo Herald 
laikraščio įdėtas Lietuvos žemė
lapis su nacių ženklu svastika. 
„Tąsi įžeidžia tuos Amerikos 
lietuvius, kurie JAV karinėse 
pajėgose kariavo prieš nacių Vo
kietiją, Lietuvoje kovojusius 
antinacinės rezistencijos 
dalyvius ir mane patį, kaip lie
tuvį”, rašo Eidintas.

Teiginys, kad Lietuva tampa 
„nacius priglaudžiantis 'Euro
pos Paragvajus” yra įžeidžiantis 
ir išjuokimo vertas. Po karo Ho
lokauste dalyvavę lietuviai 
buvo Lietuvoje surasti, nuteis
ti ir nubausti. Bent 219 buvo 
nubausti mirtimi, rašo amb. Ei
dintas.

„Nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 1990 m., Lie
tuvos pareigūnai bendradar
biauja su JAV ir Izraelio pa
reigūnais, ieškodami karo nusi
kaltėlių”, baigiasi „Boston 
Herald” laikrašty atspausdintas 
ambasadoriaus Alfonso Eidinto 
laiškas.

mažiau, kaip du trečdaliai visų 
Seimo narių.

Tačiau pirmadienį spaudos 
konferencijoje Landsbergis iš
reiškė susirūpinimą, kad neatsi
rastų kokių nors savanaudiš
kais interesais intriguojančių 
veiksnių. Jis pranešė, kad dar
bo grupės nariai kviečiami pas 
prezidentą Algirdą Brazauską ir 
išreiškė viltį, kad tokiu būdu tik 
perduodama informacija, o ne 
ruošiamas „koks nors Pronc
kaus projektas”.

Konstitucijos 47 straipsnis, 
neleidžiantis įsigyti žemės 
užsieniečiams, yra viena iš 
kliūčių, Lietuvai siekiant 
narystės Europos Sąjungoje.

Didžiosios opozicinės frakcijos, 
pavasarį įsipareigojusios pakeis
ti šį Konstitucijos straipsnį, ne
sutinka su Seimo Agrarinio ko-

Vilnius, lapkričio 9 d. (Elta) 
— Penktadienį Lietuvos minist
ro pirmininko Adolfo Šleževi
čiaus vienos dienos darbo vizitas 
Gardine prasidėjo pietumis res
torane „Belorus” su Baltarusi
jos premjeru Michail Čigir. Po 
jų abi delegacijos nuvyko į ofi
cialaus susitikimo vietą — Gar
dino vykdomąjį komitetą. Beje. 
netoli šio pastato esančioje aikš
tėje vis dar stovi Lenino pa
minklas.

Delegacijos be kitų klausimų 
svarstė sudėtingą situaciją Me
dininkų punke. Čia šimtai au
tomobilių iš abiejų pusių dažnai 
stovi eilėje, norėdami pervažiuo
ti sieną. Nutarta išplėsti Medi- 
ninkų-Kamenyj Log punkto pra
laidumą. Kartu bus sudaryta ir 
sienos pažymėjimo komisija, 
kuri savo darbą turėtų pradėti 
nuo Medininkų. Juo labiau, kad 
per šį puntą eina garsusis 9-asis 
Europos koridorius.

Delegacijos aptarė ir prob
lemas dėl Baltarusijos skolos už 
parduotą elektros energiją grą
žinimo. Lietuva norėtų, kad kai
myninė šalis greičiau grąžintų 
skolą. Baltarusija pasiūlė at
siskaityti mazutu. Lietuvai tai 
būtų priimtina. Lietuva sutin
ka, kad už parduodamą elektros 
energiją būtų atsiskaitoma ir 
baltarusių žemės ūkio techinka.

miteto pirmininko Mykolo Pron
ckaus projekto punktu, kuris 
leistų taip pat įsigyti žemę ir 
juridiniams asmenims. Opozici
jos vado Vytauto Landsbergio 
nuomone, žemės nuosavybės 
įteisinimas juridiniams asme
nims, „leistų kolūkinei nomen
klatūrai susigrobti žemę”.

LDDP frakcijos vadovai yra 
pasižadėję siekti kompromiso. 
LDDP frakcijos seniūno pava
duotojas Justinas Karosas, ta
čiau primena, jog nors Konsti
tucijos 47 straipsnio pataisa 
leistų užsienio juridiniams 
asmenims įsigyti žemę, Lietu
vos juridiniai asmenys tokios 
teisės neturėtų.

— Jungtinių Tautų Genera- 
nėje Asamblėjoje dvi dienas vy
ko debatai dėl JT Saugumo Ta
rybos reformavimo ir diskusi
joms pasibaigus nieko nenutar
ta. JAV kietai atmetė visus siū
lymus, kuriuose Vokietijai ir Ja
ponijai neduodama nuolatinė 
narystė Saugumo Taryboje. Dar 
karštesnės diskusijos vyko dėl 
Saugumo Tarybos veto atšaukimo.

Vašingtonas, lapkričio 14 d. 
(NYT) — JAV Katalikų Vysku
pų Konferencija trečiadienį 
ragino JAV Kongresą ir prezi
dentą nepriimti siūlomus pa
šalpos biudžeto smumažinimus 
bei dirbantiems neturtin
giesiems duodamus nusirašy- 
mus nuo mokesčių („earned in- 
come tax credit”), kurie įrašyti 
į dabar Kongrese svarstomą 
JAV biudžeto projektą.

Kaip rašo Peter Steinfels 
„The New York Times” laik
rašty, vyskupai taip pat pabrėžė 
pagrindines temas savo ganyto
jiško laiško apie ekonomiją, kurį 
vyskupų konferencija priėmė ir 
paskelbė prieš dešimt metų. 
Šiuo metu savo metinei konfe
rencijai į Vašingtoną suvažiavę 
vyskupai yra įsitikinę, kad 
dabar svarstomas biudžeto pro
jektas yra grėsmingas varg
šams, vaikams, imigrantams ir 
negimusiems kūdikiams. Tad 
šis visų pažiūrų vyskupams ben
dras rūpestis įneša skubios 
veiklos motyvą į suvažiavimą, 
kuriam numatyta darbotvarkė 
dvelkė administracine rutina.

„Jei Kongresas neatmes šio 
didelius trūkumus turinčio pro
jekto, tai raginame prezidentą 
panaudoti veto šiam įstatymui”, 
rašė vyskupai laiške, kurį pa
siuntė visiems Kongreso na
riams. „Nors šis projektas 
pavadintas reforminiu, iš tik
rųjų jis tik sumažina lėšas ir 
nustumia atsakomybę kitiems”, 
rašo vyskupai. Šių pakeitimų 
bendras poveikis, kartu su lėšų 
sumažinmu maisto talonų pro
gramai ir patikėjimas valsti
joms administruoti pašalpos bei 
sveikatos apsaugos vargšams 
(Medicaid) programą, sumaži
nant šioms programoms skiria
mas lėšas, „žiauriai pakenks ne
turtingoms dirbančioms šei
moms”, rašo vyskupai.

Laišką, parašytą Konferen
cijos vardu, kuriai priklauso 
vyskupai iš visų 188 JAV vys
kupijų, pasirašo konferencijos 
Krašto vidaus reikalų komiteto 
pirmininkas, Baltimorės augzi
liaras vyskupas John Ricard ir 
konferencijos Už gyvybę 
komiteto pirmininkas, Los

Reikalaujama 
panaikinti spaudos 
kontrolės valdybą
Vilnius, lapkričio 9 d. (Elta)

— Grupė Lietuvos žurnalistų, 
leidėjų, radijo ir televizijos kom
panijų savininkų paragino val
džios institucijas panaikinti 
Spaudos kontrolės valdybą. Tai 
rašoma penktadienį Žurnalistų 
sąjungoje surengtos konferenci
jos dalyvių pareiškime Seimui 
ir vyriausybei.

Konferencijos dalyvių nuomo
ne, Seimo švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto siūlomos Vi
suomenės informavimo įstaty
mo projekto pataisos „griauna 
laisvo informavimo pagrindus. 
Jose siūloma apriboti informa
cijos šaltinių apsaugą, infor
macijos rengėjams siūloma įtei
sinti atsakomybę už mitinguose, 
spaudos konferencijose išsakytų 
minčių pateikimą, bandoma 
įtvirtinti totalitarizmo liekaną
— Visuomenės informavimo 
priemonių valdybą”.

Dokumento autoriai katego
riškai pareikalavo „kol nebus 
priimtas Visuomenės informavi
mo įstatymas, neplėsti pavadi
nimą pakeitusios Spaudos kont
rolės valdybos galių, o ją lik
viduoti”.

Angeles kardinolas Roger 
Mahony. Vyskupai teigia, kad 
sustabdymas pašalpos
netekėjusioms merginoms su 
vaikais tik skatins jas abortu 
žudyti pradėtus kūdikius.

Cituodamas vyskupų ganyto
jišką laišką ekonominiais klau
simais, vysk. John Ricard tvir
tino, jog dabartiniai JAV 
biudžeto debatai „įklimpo į 
klaidinančiai suformuluotus, 
ideologiškai pakreiptus netik
rus pasirinkimus”. Ganytojiš
kame laiške prieš dešimt metų 
buvo rašoma: „Mūsų t.y., Kata
likų Bažnyčios) tradicija pa
brėžia ir teises ir atsakomybę, 
reikalauja ir daugėjančių ar
timo meilės (šalpos) darbų ir 
didesnio teisingumo, skatina 
prisiimti daugiau asmeniškos 
atsakomybės ir daugiau socia
linės atsakomybės. Mes pripa
žįstame, kad rinkas, valdžia ir 
saviveiklos grupės turi ir le
miamą vaidmenį ir yra ribotos”. 
Vysk. Ricard pabrėžė šioje cita
toje svarbų jungtuką „ir”. Ir šį 
laišką anuomet patvirtino visi 
vyskupai išskyrus du.

Bet net ir dabar, per paskutinį 
dešimtmetį popiežiui paskyrus 
daugiau konservatyvių pažiūrų 
vyskupų, ekonominio bei socia
linio teisingumo klausimai 
tebėra visiems vyskupams ben
dras rūpestis. Tą atspindėjo ir 
tai, kad konferencijos vadovais 
buvo išrinkti du vyskupai, pa
sižymėję kovoje su socialine bei 
ekonomine nelygybe. Konferen
cijos pirmininku išrinktas Cle- 
velando vyskupas Anthony Pil- 
la, o vicepirmininku — Galves- 
ton-Houston, Texas, vyskupas 
Joseph Fiorenza.

Tautininkai pasiryžę
ginti savininkus

Vilnius, lapkričio 7 d. (AGEP) 
— Tautininkai išplatino pareiš
kimą dėl LDDP vykdomos ūki
ninkų žlugdymo ir žemės nuver
tinimo politikos. Jame sakoma, 
kad, atgavę žemę, bet neturė
dami nuosavybės dokumentų, 
ūkininkai negali normaliai ja 
naudotis.

Kaip praneša „Respublika”, 
pasitaiko atvejų, kad žeme 
nemokamai naudojasi žemės 
ūkio bendrovė, o nuomos mo
kesčius moka savininkas. 
LDDP agrariniai politikai, 
skatindami imti kompensaciją 
už žemę, jau prasiskolino 
daugiau kaip 157,000 dolerių, 
rašoma tautininkų pareiškime.

Tautininkai teigia, kad 
konstitucijos pakeitimas, kuris 
įgalins parduoti žemę užsienio 
piliečiams ir firmoms, yra dema
gogija. Pasak tautininkų, tokia 
agrarinė LDDP politika naudin
ga tik bankininkams, žemdir
bystės produktų perpirkinė- 
tojams ir perdirbimo pramonės 
monopolistams. Tokia politika 
griauna ūkininkų pasitikėjimą 
valstybe bei verčia žmones at
sisakyti žemės.

KALENDORIUS

Lapkričio 16 d.: Švč. M Ma
rija Aušros Vartuose, Gailestin
gumo Motina, šv. Margarita 
Škote (1046-1093), šv. Gertrūda 
(1227-1297); Edmundas, Aišku- 
tis, Tyda.

Lapkričio 17 d.: Šv. Elzbieta 
Vengrė, grafienė, vargšų slau
gytoja (1207-1231); Dionyzas, 
Grigalius, Getautas. 1904 m. 
gimė poetė Salomėja Neris.



2. • DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 16 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

METINIS ŠALFAS S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio auklėjimo ir sporto są
jungos (ŠALFASS) visuotinis 
metinis suvažiavimas šeštadie
nį, lapkričio 18 d. vyks Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. Su
važiavimo pradžia 11:30 v. ryto. 
Vakare, 7:30 vai. Detroito spor
to klubas „Kovas” rengia susi
tikimo vakarą, kurio metu bus 
rodomi vaizdai iš praėjusių V 
PLS žaidynių Lietuvoje.

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, lapkričio 19 d., 
12 vai. vidurdienį, Dievo Ap
vaizdos parapijos patalpose vyks 
Lietuvos Dukterų metinis susi
rinkimas. Visos narės prašomos 
dalyvauti. Kviečiamos visos mo
terys atsilankyt ir įsijungti į 
Lietuvos Dukterų veiklą.

PAŠNEKESYS SU 
SABONIU RADIJO

BANGOMIS

Lapkričio 9 d. į Detroito apy
linkę buvo atvykęs Arvydas Sa
bonis, šiemet žaidžiantis krep
šinį už Portlando „Trail Bla- 
zers” profesionalų komandą. 
„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlės vedėjo Algio Zapa- 
racko pasikalbėjimas su Arvydu 
ir jo treneriu PJ Carlesimo buvo 
perduotas „Lietuviškų melodi
jų” radijo valandėlės lapkričio 
14 d. laidoje. „Lietuviškų 
melodijų” transliacijos vyksta 
antradieniais nuo 3 iki 4 vai. 
p.p. ir šeštadienio rytais nuo 8 
iki 9 vai iš radijo stoties WPON 
— AM banga 1460.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Dievo Apvaizdos parapijos 
Švietimo komitetas lapkričio 26 
d. rengia Kristaus Karaliaus 
šventę. Minėjimas vyks Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, tuoj 
po 10:30 vai. r. šv. Mišių. Kalbės 
see. Igne iš Putnamo. Bus ir me
ninė programa. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

NAUJO KLEBONO 
ĮVESDINIMAS

Dievo Apvaizdos parapijos 
naujo klebono kun. Valdo Val
demaro įvesdinimo apeigos vyks 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 
10:30 vai. r. lietuviškų šv. Mišių 
metu. Apeigoms vadovaus Det
roito arkivyskupijos vysk. Ke- 
vin Britt. Po Mišių bus pietūs. 
Bilietai pietums įsigyjami iš 
anksto, iki š.m. gruodžio 3 die
nos.

lm

SKAUTAI RUOŠIA KŪČIŲ 
VAKARIENĘ

Detroito „Gabijos” ir „Balti
jos” tuntų skautai ir skautės 
šįmet Kūčių vakarienę ruošia 
gruodžio 3 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Kviečiami visi norintie
ji dalyvauti šioje gražioje Ka
lėdų tradicijoje. Kiekviena daly
vausianti šeima prašoma prie 
vakarienės prisidėti kuriuo nors 
kūčių patiekalu. Numatantieji 
dalyvauti prašomi iš anksto re
gistruotis pas Reginą Puško- 
rienę (313) 533-1848, arba Kris
tiną Zubrickienę, tel. (313) 
522-3527. Visi kviečiami ir lau
kiami. Detroito skautija
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Detroito ramovėnai, Stasio 
Butkaus šaulių ir „Švyturio” 
jūros šaulių kuopos bei birutie-

tės gruodžio 3 d. ruošia Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimą. 
Šv. Mišios už visus žuvusius 
karius, savanorius ir partizanus 
Šv. Antano bažnyčioje bus auko
jamos 10:30 vai. ryto. Minėjimas 
parapijos salėje vyks 12:15 vai. 
r. Kalbės žum. Stasys Garliaus- 
kas. Bendram visų dainavimui 
vadovaus muz. Stasys Sližys. 
Deklamuos aktorius Kazys Gri
cius. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su savo vėliavomis.

OBUOLINIAI BLYNAI

Sekmadienį, gruodžio 3 d., po 
9-tos ir 10:30 vai. r. šv. Mišių, 
Šv. Antano parapijos salėje bus 
galima pasivaišinti obuoliniais 
blynais su uogiene. Visi kvie
čiami pasinaudoti proga už nedi
delę kainą sočiai pasivaišinti 
mūsų šeimininkių kepamais 
skaniais obuoliniais blynais ir 
tuo pačiu paremti Šv. Antano 
parapiją.

Regina Juškaitė

A.A. STASĖS
ŠIMOLIŪNIENĖS MIRTIES 

PENKMETĮ MININT

1990 m. lapkričio 20 d. Det
roite mirė mano motina tauto
dailininkė ir pedagogė Stasė Ši- 
moliūnienė (1900-1990), kuri 
savo paskutinius 20 metų 
praleido kurdama šiaudinukų 
paveikslus. Iš ornamentikos ji 
nuėjo į piešinio išryškinimą, 
ypač pabrėždama judesį ir 
dramatiškumą. Jos paveikslai 
yra plačiai pasklidę Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir Kanado
je. Iš viso ji sukūrė arti 300 
kūrinių.

Mano tėvas, Stasys Šimoliū- 
nas, po motinos mirties, turė
damas savo kolekcijoje daugiau 
negu 20 motinos darbų, Mado
nos ir kūdikio paveikslą dova
nojo Linkuvos bažnyčiai, kur jis 
kabo altoriaus dešinėje pusėje, 
o lietuvišką Vytį — Išganytojo 
parapijai Toronto mieste, Nata
lijos Šalkauskienės atminimui. 
1992 metų Tautinių šokių šven
tės proga 3 paveikslus šokių 
temomis išstatė Leono Narbučio 
galerijoje, Čikagoje, kur jie ir 
dabar tebėra. Pernai surengė 
motinos darbų parodą per Ame
rikos Lietuvių Tautinės sąjun
gos suvažiavimą Detroite, o 
prieš tai, mirties metinių proga, 
Sv. Antano parapijos salėje, 
Detroite.

Tėvo darbui talkina irgi tei
sininkas (kaip ir mano tėvas) 
dabar tapęs fotografu, Vladas 
Staškus. Jis padarė puikias 
motinos darbų fotografijas, 
kurios papuošė įvairius lietu
viškus leidinius Lietuvoje ir 
išeivijoje.

Tėvo mintis yra vieną dieną 
surengti motinos apžvalginę 
parodą, surenkant eksponatus 
iš įvairių savininkų.

Taigi, per paskutinį penkmetį 
Stasės Šimoliūnienės meno dar
bai tebėra gyvi įvairiose pa
rodose ir leidiniuose. Tai yra ne 
vien tik motinos darbų prana
šumo dėka, bet ir tėvo prasmin
gų pastangų dovana liaudies 
meną vertinančiai visuomenei.

Saulius Šimoliūnas

PRISIMINTA 
A.A. ANTANINA

JONYNIENĖ

A.a. Antaninos Jonynienės 
mirties vienerių metų sukakty
je, jos sūnūs Titas ir Jonas už
prašė šv. Mišiasj kurias š.m. 
lapkričio 11d. Šv. Antano para 
pijos bažnyčioje susirinko gra
žus būrys giminių ir draugų. Šv. 
Mišias aukojo ir jautrų pa
mokslą pasakė kun. Alfonsas 
Babonas. Mišių metu giedojo ir 
vargonavo muz. Rimas Kaspu
tis.

Po Mišių visi susirinko sve
tainėje pusryčių metu paben-

Prieš penkerius metus, kai visi dar buvome drauge. Iš k. — Stasys Šimoliūnas, Stasė Šimoliūnienė 
ir marti Želvyra Šimoliūnienė.

drauti ir prisiminti a.a. Anta
niną Jonynienę, 89 metų am
žiaus, 1994 m. išėjusią amži
nybėn. Klebonas kun. Alfonsas 
Babonas sukalbėjo maldą prieš 
pusryčius.

A.a. Antanina Jonynienė bu
vo aktyvi narė įvairiose orga
nizacijose: priklausė birutie- 
tėms, Detroito Lietuvių Kultū
ros klubui, Amerikos Lietuvių 
Tautinės s-gos Detroito sky
riui, BALFo 76-tam skyriui, St. 
Butkaus šaulių kuopai, ir Šv. 
Antano parapijai. Antanina 
Jonynienė pasižymėjo savo liau
dies kūriniais, ypač keramikos 
vazomis, šiaudelių ir gintaro pa
veikslais, kalėdiniais šiaudinu
kais ir Velykų margučiais. Jos 
kūriniai puošia daugelio Detroi
to apylinkių ir tolimesnių vie
tovių lietuvių namus. Jos kūri
nius išstatydavo Tarptautinis 
institutas, tarptautinės meno 
parodos ir mugės. A.a. An
tanina Jonynienė buvo dosni 
organizacijoms. Ji įvairiomis 
progomis paaukodavo savo kū
rybos šiaudelių paveikslus — ge
gužinėms, laimėjimams, dova
noms. Jos menas buvo visų 
vertinamas.

Sūnus Titas Jonynas šiam jo 
brangios motinos pagerbimui 
suruošė jos meno kūrinių 
parodą šeštadienį, lapkričio 11 
d. ir sekmadienį, lapkričio 12 d. 
vykusią Šv. Antano parapijos 
patalpose.

Parodoje buvo išstatyti šiau
delių ir šiaudelių su gintarais 
paveikslai, keramikos ir gelde
lių vazos, jos margintų margu
čių nuotraukos, o taip pat nuo
traukos iš jos dalyvavimo įvai
riose mugėse. Išstatyti ir dujos 
paveikslai, pradėti mėnesį prieš 
mirtį, kurių jai nebeteko pa
baigti.

Visi skirstėsi su geriausiais 
prisiminimais apie per anksti iš 
gyvenimo išėjusią šeimos ir 
visuomenės narę, talentingą 
liaudies meno kūrėją.

A.a. Antaninos Jonynienės 
mirties metinių paminėjimo 
dalyviai sudėjo 270 dolerių, 
kurie bus pasiųsti velionės gi
minėms, seneliams, ligoniams ir 
vaikučiams Lietuvoje. Aukų 
rinkimą koordinavo Stefanija 
Kaunelienė ir Lidija Mingėlie- 
nė.

Regina Juškaitė

Lietuvos Vyčių Čikagoje 112 kuopos 1995-96 metų valdyba. Iš k. sėdi — Aldona Brazis, Terri 
Vaitkus, Al. Mockus, Rita Zakarka — pirmininkė, Elite Kasputis ir Maria Deksnis. Stovi — Phyl- 
lis Pellytier, Vida Sakevičius, Estelle Rogers, Peter Jasaitis, Ed. Pocius, Jack Adromite, Lor- 
raine Švelnia, Gerri Chaplain, Alvina Giedraitis ir Denise Zakarka.
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NEW YORK, NY 

DAILĖS PARODA

Lapkričio 4-5 d. Kultūros Ži
dinio didžiojoje salėje įvyko 
Rudens dailės paroda, kurią 
suruošė LB NY apygardos, nau
jai iš Lietuvos atvykusių apylin
kė „Versmė”. Parodos atida
rymas buvo šeštadienį, lapkričio 
4 d., 7 vai. vakare. Parodą ati
daręs „Versmės” pirmininkas 
dr. Algis Pliura, pasveikinęs 
susirinkusius žiūrovus, pastebė
jo, kad ši paroda esanti ypatinga 
tuo, kadangi joje dalyvauja „du 
pasauliai”. Tai ankstyvieji, po
kariniai emigrantai ir paskuti
niu kelerių metų bėgyje at
vykusieji iš Lietuvos, daili
ninkai.

Po to žodį taręs Lietuvos gene
ralinis konsulas New Yorke dr. 
Petras Anusas išreiškė savo pa
sigėrėjimą, kad dabartiniai nau
jai atvykę iš Lietuvos mato reika
lą nesiskirti iš anksčiau atvyku
sių, jungtis, būti kartu ir vienin
gai veikti.

Toliau sveikinimą išreiškė, 
korespondentė Jungtinėse Tau
tose, Ann Charles, Latvijos 
„Baltic” organizacijos vardu 
Dagmara Vallens ir pabaltiečių 
meno draugijos „Baltia” atsto
vė, estė Kaare Kolbre.

Ilgiau kalbėjęs rašytojas, dai
lininkas Paulius Jurkus, pažvel
gė į lietuviško meno kilmę, 
pirmąją meno mokyklą, pirmąją 
meno parodą, pokario dailinin
kus, apsigyvenusius New Yorke 
ir jų veiklą, įkurtą Lietuvių 
dailininkų sąjungą New Yorke 
ir ten suruoštas (septyniolika) 
meno parodas. „Visų tų daili
ninkų tikslas, kalbėjo P. 
Jurkus, — buvo parodyti pasau
liui, kad lietuvių tauta yra gyva 
ir kūrybinga. Naujai atvyku- 
siems dailininkams linkėjo, kad 
jų darbai iškeltų ir kalbėtų apie 
lietuvišką meną ir kultūrą”. 
Baigęs savo kalbą, pakvietė sa
lėje esančius dailininkus ir juos 
pristatė.

Parodoje su savo darbais daly
vavo: Arūnas Aniūkštis (papuo
šalų kolekcija), Juozas Bagdo
nas, Rimantas Idzelis, Vytautas 
Ignas, Vytautas Jonynas, Algis 
Norvilą (fotografijos), Algiman
tas Kezys (fotografijos ir kny
gos), Tomas Kirvaitis, Vytautas 
Kašuba, Arūnas Kulikauskas, 
Daiva Major, Elena Kepalaitė, 
Vilma Mare (skulptūrinės me
džiagos kompozicijos), Elena Ur- 
baitis, Gintaras Meškauskas,

Rasa Pranskūnaitė, Marija Žu
kauskienė, Algimantas Puido
kas, Girmantas Ragus, Gedimi, 
nas Sprindys, Laima Spran- i 
gauskaitė, Antanas Sut
kus, (daugybė fotografijų ir 
knygos), Teisius Tamulis, Ro
mas Viesulas ir Vladas Žilius.

Ši dailės paroda buvo rūpes
tingai paruošta. Dailininkų, , 
skulptorių ir fotografų darbai, 
salės sienose ir ant grindų 
pastatytuose, naujai pagamin
tuose, stovuose skoningai 
išdėstyti. P.Palvs 1

Lietuvos Vyčių veikla 
r"~T------  i
„LIETUVIŠKOS KALĖDOS” 

ČIKAGOJE

Čikagos Lietuvos Vyčių 
tautinių šokių šokėjai, vadovau
jami Frank Zapolio, Kalėdų 
sezoną pradės sekmadienį, 
gruodžio 10 d., 2 vai. p.p. 
pasirodymu Mokslo ir pramonės 
muziejaus kalėdinėje progra
moje. Programoje bus vaidini
mas „Lietuviškos Kalėdos”, 
kuriame bus parodyti tradici
niai Kūčių vakaro ir Kalėdų 
papročiai, šokiai, muzika ir kt. 
Visuomenės parama laukiama 
gausiu tą dieną atsilankymu 
lietuviškoje programoje, kas 
parodytų Mokslo ir pramonės 
muziejaus vadovybei, kad ši 
programa yra svarbi, žmonių 
remiama, kad ja domimasi. Ta 
pačia proga bus galima apžiū
rėti muziejuje išstatytas įvai
rių tautybių papuoštas kalėdų 
eglutes. Dalyvaukime patys ir 
kitus paraginkime. Įėjimas ne
mokamas.

LIETUVOS VYČIŲ
RUDENS FESTIVALIS
Lietuvos Vyčių 79-ta kuopa, 

veikianti prie Dievo Apvaizdos 
parapijos Southfield, Michigan, 
sekmadienį, lapkričio 12 d. 
suruošė tradicinį rudens festi
valį Kultūros centre. Gausiai 
dalyvavo vietiniai vyčiai, 
parapijiečiai bei svečiai iš arti 
ir toli, susirinkę smagiai 
praleisti sekmadienio popietę ir 
paremti Lietuvos Vyčių veiklą. 
Buvo laimėjimų stalas, puikus 
maistas, kavutė, 50/50 lošimas 

1 ir pyragų išpardavimas. Nie
kam neteko nuobodžiauti. 
Rengėjai ir dalyviai gera 

‘ nuotaika skirstėsi, džiaugda
miesi sėkmingai praėjusiu ren
giniu.

Regina Juškaitė
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

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

8880 8. RMpatand Ava.
CMeage Rt4pe, IL 80418

788-888-8822 ' 1
4146 W. 88rd M.

312-788-7708

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

3900 W 95 81. Tel. (701) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pumd 3 v p p 7v» anlrd 12 30 3 v pp
Irečd uždaryta kelvd 13vpp 

penki r iešld 9 v r 12 v p p

Cardlac Dlagnosls. Lt d.
6132 S. Kadžio Avė.
Chicago, IL 60629
Tai. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 1

S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

• 132 S Kedzle Avė., Chicago 
(312) 779 9999 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 1

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydyto)s

3315 W 55th St C'iicago IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Kilis IL
Tel. (708) 598 8101

'Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL|
1 mylia I vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller 8t., Blmhurat, IL 80126 

708-641-2809
Valandos pagal susitarimą

Vakarais n savaitgaliais tel. 708-834-1120

Vai antr 2 4 v p p ir ketv 2-5 v p p 1 
Šešid pagal susitarimą

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

Namų 708-448 5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.O., S.cl
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 1 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzle, Chicago, IL 60652 
Tai. 312-434-2123

Holy Croaa Physlclan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tol. 312-884-4155
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS.

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60852

Good Samarltan Madlcal Cantar- 1 
Naparvllla Campua

1020 C. Ogden Ava., Sulta 310, 
Naparvllla IL 6OS63
Tai. 708-S27-0080

Valandos pagal sutrtanmą

1

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija ųž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

„Žiburėlio” montessorinės mokyklėlės mokinėaaižsiima darbeliais. Iš kairės: 
Julija Petkutė ir Viktorija Kirkutė.
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Pasiruošimas lemtingoms 
. grumtynėms

Praėjus penkeriems metams 
po komunizmo žlugimo ir tau
tinio sąjūdžio pakilimo, šiuo 
metu Rusijoje vyksta subruz
dimas lemiamoms grumtynėms, 
nes gruodžio mėnesį bus par
lamento rinkimai, o ateinan
čiais metais, birželio mėnesį, 
prezidento rinkimai. Šie 
rinkimai yra labai svarbūs, nes 
nuo jų rezultatų gali būti 
pakeisti ne tik asmenys, nuo 
kurių priklausys tolimesnis 
Rusijos likimas, bet gali 
pasikeisti ir visa Rusijos, kaip 
atominės galybės, politinė 
programa. Rusija yra tikrajame 
įsibėgėjime į rinkos ekonomiją, 
kuri gali būti sustabdyta.

Rusija prarado savo imperiją 
ir prekybos partnerius. Jai 
daug kainavo karas Čečėnijoj, 
keliama problema rusų, esančių 
už jok ribų, jautrus reikalas dėl 
nesibaigiančio konflikto Jugo
slavijoje.

Jau dabar atrodo, kad minist
ro pirmininko Černomyrdin 
partija rinkimus į parlamentą 
pralaimės ir šiuo metu jo prie
šininkai rikiuojasi prieš jo 
vedamą politiką. Rusijos kariuo
menė, esanti Čečėnijoj, bus pri
versta praleisti tenai kitą šaltą 
žiemą. Karininkai kaltina mi
nistrą pirmininką, kad jis su
stabdė karo veiksmus prieš Džo- 
karo Dudajevo vadovaujamas 
sukilėlių pajėgas, kai jos jau 
buvo prispaustos prie sienos. 
Manyta;- kad konfliktą bus 
galima likviduoti derybomis. 
Deja, derybos nepavyko: nebuvo 
pravesti nauji rinkimai ir čečė
nai neatidavė ginklų.

Rusijoje kadaise buvusi galin
ga ginklų pramonė, negaudama 
užsakymų, skursta. Darbinin
kai netenka darbo. Kyla vis 
didesnis nepasitenkinimas. 
Premjeras naudojasi naftos ir 
dujų eksportu į užsienį ir iš to 
gauna pajamas.

Apie prezidentą B. Jelciną yra 
susidariusi siaura jo patikėtinių 
klika, kurioje pirmuoju smuiku 
groja Aleksandras Koržakovas, 
vadovaujantis prezidento 
asmeninei apsaugai, ir Mi
chailas Barsukovas, viršininkas 
naujai sustiprintos saugumo 
tarybos, išsivysčiusios iš buvu
sios KGB, kurios vienas 
uždavinių yra kovoti prieš 
korupciją.

Šiuo metu prezidentas B. Jel
cinas turi nuspręsti, kuriuo 
keliu pasukti politinį vairą: ar 
laikytis vieningai su premjeru

Černomyrdinu, kurio partija, 
apytikriu apskaičiavimu, gali 
pravesti vos 8 procentus atsto
vų į naująją Dūmą; ar jis turi 
tuojau pat pakeisti kryptį prieš 
ateinančius rinkimus? Tokia 
galimybė yra reali, nes tai būtų 
ne pirmas atvejis, kai jis kri
tiškoje padėtyje atsisakė savo 
sąjungininko, kuomet atrodė, 
kad jam jau nenaudingas.

Komunistai atgyja

Nuostabu, kad kai kuriose 
Rusijos vietovėse komunistai 
vėl atgyja, o buvo manoma, kad 
komunizmas jau miręs. Pavyz
džiui, Volgograde, kuris lai
komas vienu didesnių pramonės 
centrų pietų Rusijoje, savi
valdybių rinkimuose jie pravedė 
22 atstovus iš 24. Čia nėra atsi
tiktinis laimėjimas. Jie kont
roliuoja vietinius parlamentus 
Vladimiro ir Orlovsko rajonuo
se, gavo daugumą balsų Tatars- 
tane.

Kaip rašo „Guardian Weekly” 
(1995.10.15), kaimų vietovėse 
valstiečių partija, artima ko
munistams, pasiekė didelių 
laimėjimų. Šios abi partijos yra 
gerai susiorganizavusios ir, 
veikdamos iš vien, naujame par
lamente gali sudaryti stip
riausią frakciją. Tiesa, žodžio 
„komunizmas” nerasi komunis
tų partijos programoje ir jos 
vadas Genady Žiuganovas pasi
žadėjo nekeisti vietinės 
administracijos, kuri „atlieka 
darbą sąžiningai”. Čia yra tik 
priešrinkiminis triukas, norint 
sumedžioti kuo daugiau balsų. 
Žiuganovas stengiasi atsiriboti 
nuo ortodoksinių komunistų, 
bet tai tik iššaukė kritiškų pa
reiškimų iš kairiųjų pusės, 
kaltinant jį oportunizmu, bet 
visa tai nuskambėjo jo naudai.

Jeigu rinkimai pakryps į kai
rę ir bus įveikta Černomyrdino 
partija „Rusija yra mūsų 
namai”, tai Jurijus Šokovas, 
nuosaikus technokratas, buvęs 
galingas saugumo tarybos sek
retorius, numatomas rimtu 
kandidatu į Rusijos premjerus.

Buvęs Rusijos 14-tos armijos 
vadas Uždniestryje, perbėgėlis 
gen. Aleksandras Lebed, jam 
būtų geras sąjungininkas. 
Nepatenkinti karininkai norė
tų, kad jis būtų krašto apsaugos 
ministru.

Kiek gudrią taktiką naudoja 
komunistai ir jų sąjungininkai 
valstiečiai, iš kitos pusės ma
tome, kad demokratai ir kraštu
tiniai nacionalistai savo nenau
dai yra susiskaldę. Vladimiro

Žirinovskio liberalų demokratų 
partijos reikšmė matomai 
mažėja ir niekas nesitiki, kad 
ateinančiuose rinkimuose ši 
partija padarytų staigmeną, 
kaip buvo praėjusiuose rinki
muose.

Pagrindinės demokratų frak
cijos „Rusijos pasirinkimas” 
vado, buvusio ministro pirmi
ninko pavaduotojo Jegoro 
Gaidaro rūpestis yra, kaip 
peržengti 5 procentų balsų bar
jerą, kad galėtų pravesti ati
tinkamą skaičių atstovų į par
lamentą. Tikimasi, kad atsigaus 
Gregoriaus Javlinskio Jabloko 
grupė „liberalų ekonomistų”, 
kuri buvo padariusi žalos 
Černomyrdino vyriausybei ir 
Jelcino administracijai. Pasku
tinėmis žiniomis, vyr. rinkimų 
komisija dėl neatliktų forma
lumų neleido dalyvauti rinki
muose Jabloko partijai. Tuo rei
kalu pasisakys aukšč. teismas.

Šių metų pradžioje Gaidaras 
ir Javlinskis, kuris mano esąs 
populiaresnis, atsisakė tos san
tarvės.

B. Jelcinas, kaip didelis opor
tunistas Rusijos politikoje, nau
dojosi komunizmu, radikalia 
demokratija ir rusišku naciona
lizmu, kad tik išsilaikytų 
valdžios viršūnėje. Kokie be
būtų rinkimų rezultatai, jei 
reikės, manoma, jis vėl pakeis 
savo politinį įvaizdį.

Boriso sveikata ir politika

Paskutiniuoju laiku, prezi
dentui Jelcinui susirgus, jo 
žmona Nina, šį įvykį išgyvenusi 
tyliai, turėjo TV interviu, užtik
rindama visus, kad jos vyro 
sveikatos būklė nėra bloga, ra
gino rusus pakelti visus sunku
mus vardan demokratijos ir lais
vos rinkos.

„Mes visi esame atėję iš pra
eities, — kalbėjo pirmoji Rusijos 
dama. — Labai sunku viską pa
keisti per vieną naktį. Mes 
neturime reikalauti iš prezi
dento, ko negalima. Turime visi

Medininkų pilies atstatymo fondo valdybos ir revizijos komisijos nariai. Sėdi iš kairės: Albertas 
Kerelis, Leonas Maskaliūnas (pirm ), Liudas Slėnys; stovi — Adolfas Jelionis, Tadas Bukaveckas, 
Vytautas Peseckas ir Vladas Sinkus.

padėti jam nugalėti kliūtis”. 
„Los Angeles Times” korespon
dentas rašo, kad 24 minutes už
trukęs pokalbis Rusijos TV buvo 
įspūdingas. Ponia Nina, priva
tus asmuo, pasirodė viešai kaip 
prezidento atstovė, aplenkdama 
jo Kremliaus pagalbininkus, 
kurie neteko prezidento pasiti
kėjimo.

Ir kas keista, kad ji neapsiri
bojo kalbėti apie savo vyro 
sveikatą, bet leidosi į Rusijos 
politikos laukus, panašiai kaip 
elegantiška ir turinti savo 
nuomonę Gorbačiovo žmona 
Raiša pasireiškė pertvarkos 
laiku. Jelcino žmona Nina, 63 
metų amžiaus, kalbėdama pa
smerkė komunistus ir kraš- 
tutiniuosius nacionalistus, 
kurie tikisi gruodžio 17 d. 
laimėti parlamento rinkimus, 
kaip Juodąją opoziciją”, pasi
ryžusią sugriauti esamą tvarką. 
Ji gynė Rusijoje vykstančią 
evoliuciją, einant į laisvą rinką 
ir atmetė priekaištus, kad tik 
mažuma iš to turi naudą. „Mes 
neturime visa tai vaizduoti tam
siomis spalvomis, — pareiškė ji. 
— Parduotuvės yra pilnos gėry
bių. Rusija atsigauna. Jei jūs ke
liaujate lėktuvu, galite matyti 
kad visur vyksta statybos. Jei 
žmonės stato namus, tai ženk
las, kad kraštas atsigauna. Dar 
per anksti laidoti Rusiją”.

Praėjusį pavasarį ponia Nina 
sakė, jog ji norėtų, kad, pasibai
gus terminui, jos vyras pasi
trauktų pensijon ir galėtų pa
ilsėti. „Gaila, aš negaliu jam 
įsakinėti, — kalbėjo ji. — Boris 
Nikolajevičius yra toks asmuo, 
kad jis viską ima jautriai į šir
dį. Tiek daug rūpesčių gula ant 
jo širdies. Labai skaudu visa tai 
stebėti. Ne vien tik jo širdis yra 
skausmo paliesta”.

Toliau ji pasakojo, kad 
Jelcinas nesilaikė nustatyto 
gydymo, kai buvo susirgęs bir
želio mėnesį. Jis praleido dvi sa
vaites ligoninėje ir dvi savaites 
atostogavo, bet jis turėjo rimtus

pasitarimus su savo padėjėjais 
jau po savaitės, įvykus širdies 
priepuoliui. Dabar ji sakė, kad 
prezidento sveikata gerėja. 
„Žinoma, visi esame susirūpinę, 
bet netenka kalbėti apie invali
dumą”.

B. Jelcino vyriausias gydy
tojas dr. Andriejus Vorobjovas 
pareiškė, kad šis priepuolis 
nepadarė širdyje pasikeitimų, 
kas galėtų kliudyti prezidento 
darbingumui, jam visiškai pa
sveikus. Jis užtikrino, kad pre
zidento „elektrokardiograma”, 
kraujo spaudimas ir temperatū
ra yra normali.

Kremliaus saugumo viršinin
kas Aleksandras Koržakovas 
patvirtino, kad prezidentas jau 
skaito dokumentus, pasi
rašinėja raštus ir tariasi su 
padėjėjais dėl artimiausių 
planų, tačiau paskutinėmis 
užsienio spaudos žiniomis, jo 
sveikata yra rimtoje padėtyje.

Atrodo, jog prezidentienės po
kalbis buvo pastangos sudaryti 
vaizdą, kad prezidentas nėra 
pavojingai susirgęs. Tačiau šis 
susirgimas dar labiau sumen
kins jo autoritetą bei populia
rumą. Tai yra blogas ženklas, 
kad posovietinio periodo refor
mos staigiu Rusijos vadovybės 
pasikeitimu gali būti nušluotos 
ir, spėjama, gali būti paženklin
tos kraujo praliejimu.

DAUGIAUSIA NORI BŪTI 
STOMATOLOGAIS

Naujuosius mokslo metus 
Kauno medicinos akademijoje 
pradėjo 310 pirmakursių. Iš jų: 
88 vyrai ir 222 moterys. Ben
dras stojamųjų egzaminų kon
kurso vidurkis — 1.89 stojančių
jų į vieną vietą, kai tuo tarpu 
praėjusiais metais — 1.04. Sto
jamuosius egzaminus laikė 584 
jaunuoliai. Didžiausias konkur
sas — 2.75 į vieną vietą — buvo 
norinčių tapti stomatologais. 
Priimta 60 studentų.

Danutė Bindokienė

Ne nuo ten pradėjo
Pagal liaudies pasaką, du 

ožiai susitiko ant siauro liepto 
ir kiekvienas pareikalavo, kad 
antrasis jam duotų kelią. Žino
ma, nei vienas nenorėjo nusi
leisti, tad išeitis buvo aiški: abu 
atsitraukė atbuli, įsibėgėjo ir 
kaukštelėjo kaktom. Smūgis 
buvo toks stiprus, kad abu neiš
silaikė ant lieptelio ir pliump
telėjo į upę... Ši pasaka neblogai 
apsako praėjusį antradienį (lap
kričio 14 d.) JAV federalinės vy
riausybės nuosprendį — verčiau 
uždaryti dalį savo įstaigų, kaip 
susitarti dėl valstybinio biudže
to subalansavimo galimybių, 
respublikonų ir demokratų par
tijos vyriausybės atstovams 
atsisakant bet kokių kompro
misų, tvirtai įsikibus tik į savo 
pasiūlymus. Tuo tarpu šio kraš
to spauda, televizijos ir radijo 
laidos iš „biudžeto karų” adatos 
priskaldė kelis vežimus, sudary
damos įspūdį, kad visas valsty
bės aparatas staiga sustojo ir ne
greit vėl pajudės.

Iš tikrųjų toks vyriausybės 
veiklos „uždarymas” nėra labai 
retas reiškinys ir nuo 1981 m. 
jau pasitaikė 8 kartus. Šis yra 
devintas, bet pirmas po 1990 m., 
kai tuometinis prez. George 
Bush atsisakė pasirašyti trum
palaikį įstatymą, garantuojantį 
vyriausybės išlaidų apmokė
jimą. Tiesa, tuomet krizė tęsėsi 
tik vieną darbo dieną.

Sunku pasakyti, kada pasi
baigs dabartinis susikirtimas, 
nes tebesisvaidoma kaltinimais 
ir „tamsiomis pranašystėmis”, 
kurios išsipildys, jeigu valdžia 
ir toliau „švaistys Amerikos 
vaikų bei vaikaičių lėšas, palik
dama jiems milžiniškos skolos 
palikimą ir visiškai sujauktą 
socialinės bei medicininės rūpy
bos sistemą”. Prezidentas res
publikonams atsikerta, kad jie 
nori nupirkti subalansuotą biu
džetą labai didele kaina, kurią 
turės mokėti nepasiturintieji, 
studentai, pensininkai, ligoniai, 
gamtosauga, nes visiems šiems 
projektams lėšas ruošiamasi 
gerokai sumažinti. Sunkumų 
nepajus tik didžiosios bendrovės 
ir turtingieji, nes jiems numa
tomos visokios lengvatos. 
Vadinasi, propaguojama sena 
nuomonė, kad respublikonų 
valdžia pirmiausia rodo palan
kumą turtuoliams, o demokra
tai rūpinasi vargšais.

Palikus Vašingtono retoriką 
nuošalyje, kas iš tikrųjų pasikei
tė, kai „valdžia nebedirba” dėl 
lėšų stokos? Vyriausybė visame 
krašte samdo apie 2.1 mln. įvai
rių tarnautojų. Iš jų laikinai 
paleista maždaug 40 proc., užda

rant įstaigas, be kurių paslau
gų Amerikos gyventojai nesun
kiai gali apsieiti, nors kai kam 
tas sudarys nepatogumų. Eilinis 
amerikietis savo kasdieniniame 
gyvenime galbūt net nepaste
bės, kad tos įstaigos uždarytos. 
Laiškanešiai vis tiek kasdien iš
nešios paštą (nors ir vėluos — 
kaip paprastai), „Sočiai Securi- 
ty” čekiai pensininkams bus iš
siuntinėjami, mokamos Medica- 
re sąskaitos, geležinkeliais tebe
dundės Amtrak traukiniai, o 
aerodromų bokštuose lėktuvų 
skrydžius tebediriguos valsty
bės pasamdyti specialistai. Jei
gu šiuo krizės metu pasireikštų 
vidaus ar užsienio priešai, 
karinės pajėgos ir federalinės tei
sėsaugos pareigūnai tuojau 
imtų su jais tvarkytis, nes ir šios 
valstybinės institucijos nėra 
paleistos.

Galime sakyti, kad vyriau
sybė ne nuo ten pradėjo „lėšas 
taupyti”. Būtų daug efektingiau 
pradėti „nuo viršaus”, laikinai 
iš darbo paleidžiant prezidentą, 
Kongreso ir Senato narius. Nors 
jų kelios dienos ar savaitės be 
algos „ubagais neišvarytų”, bet 
vis tiek paliktų stipresnį įspū
dį ir patiems, ir tautai. Juk bepi
gu svetimomis rankomis žarijas 
žarstyti, kai pačiam nekaršta. 
Reikia pastebėti, kad paprastai 
naujai išrinktieji vyriausybės ar 
savivaldybės ponai visuomet la
bai garsiai kalba apie pinigų 
trūkumą, apie būtinybę kaip 
nors sumažinti išlaidas, suba
lansuoti biudžetus, bet kažkaip 
„atsiranda” lėšų padidinti 
algas!

Amerikiečių pasitikėjimas 
savo rinktaisiais biurokratais 
Vašingtone siūbuoja kaip. 
sūpuoklės vėjuotą dieną. Kai 
1994 m. į Senatą ir Kongresą 
buvo išrinkta respublikonų 
dauguma, gyventojai tikėjosi, 
kad vyriausybės ratai daug ly
giau suksis, nes balsuotojams 
buvo žadama kaip tik tai, kas 
dabar vykdoma. Galbūt jau visi 
taip pripratę prie gražių 
rinkiminių pažadų ir po tojų su
laužymo, kad respublikonų da
bartiniai ėjimai yra tikrai staig
mena? Ir kaip, žmonių nuo
mone, biudžeto subalansavimo 
darbą gali atlikti, jeigu nebus 
kažkaip suvaržomas vyriausy
bės išlaidumas? Pinigai juk iš 
dausų nenukris, valstybės 
skolos, siekiančios 4.9 trilijonų 
dolerių, pernakt nepranyks. 
Šiandien tauta vėl palankiau 
nusiteikusi prezidento atžvilgiu, 
o nepatenkinta respublikonais, 
į kuriuos buvo viltis sudėjusi va
kar. Į kurią pusę pasvirs 
sūpuoklės rytoj?
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PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KŪMAS

20
Vyras, ašaroms byrant, 

skundėsi: „Kurie meluoja — važiuoja, o aš, pasisakęs 
teisybę — ne”. Tad sakau jam: „Jei taip nori važiuoti 
— pasidaryk lietuviu, pridėdamas prie pavardės raidę 
S”. Jis taip ir padarė. Su lietuviais perėjo komisiją ir 
atvažiavo į Kanadą. Bedirbant miške, klausiau jo: „Ką 
tu darei karo metu?” Jis sako: „Aš buvau Veliki Lūki 
komendantūroje”. O aš vos neužsiregistravau joje” — 
sakau jam. Jis ir sako: „Tavo laimingas likimas, nes veik 
visus sušaudė, kurie buvo pasitraukę iš fronto”. Tuomet, 
jau pasirengus eiti į komendantūrą, staiga sprogo viena 
bomba, antra. Pasižiūrėjau į padangę — nei vieno lėktu
vo. Gerai įsiklausęs, išgirdau artilerijos sviedinių 
švilpimą. Tai jau buvo įprasta — spausk į kojas! Taip 
pat ir visas miestas, kareiviai iš stoties ir traukinių 
pasileido bėgti. Galėjo būti keli tūkstančiai — užklupo 
kaip miegančią avių bandą — nebuvo jokių patrulių ne 
tik mieste, bet ir už miesto, fronto pusėje. Niekas 
nepalaikė ryšio su fronto miestais.

Porą kilometrų už miesto iš gilumos atvažiavo 
kažkoks generolas su pora vyresnių leitenantų ir įsakė 
visiems pulti tankus. Klausė, kas yra kulkosvaidininkai.

Aš pasakiau, kad esu kulkosvaidžių būrio vadas. Buvo 
tik 3 dėžės šovinių. Atsilikau nuo priekinės pėstininkų 
bangos, išstatydamas kulkosvaidį ant kalniuko ir sek
damas pėstininkus keičiau poziciją. Pirmoje linijoje pasi
rodė du vokiečių tankai ir iš kulkosvaidžių skynė, kaip 
muses, kairėje ir dešinėje. Mano vyrai karščiavosi, kad 
laikas atidaryti ugnį, bet aš paaiškinau, kad turime tik 
3 dėžes šovinių, o mūsų šaudymas prieš tankus nieko 
nereiškia. Iš tikrųjų nenorėjau išduoti savo pozicijos, nes 
į kulkosvaidį būtų buvusi pirmutinė ugnis nukreipta. 
Tankai, pasimalę po rugių laukus, o gal ir pritrūkę 
amunicijos, pasitraukė ant kalniuko prieš Veliki Lūki 
ir išsidėstė gynimuisi.

Mes atpuolėme iki kolchozo, kur irgi išsidėstėme. Aš 
užėmiau ugniavietę prie namo su betoniniu pamatu. Visi 
gyventojai buvo pasitraukę. Užėjau apžiūrėti rūsio, 
kuriame ant lovos gulėjo senelė. Sakau jai: „Senele, 
kodėl jūs nesitraukėte nuo fronto?” Ji sako: „Sūneli, 
man vis tiek reikia mirti, kur aš besitrauksiu?”

Jei tankai pultų, tuo tarpu ir aš neketinau trauk
tis, kad kaip vištas rugiuose išskintų. Pasiėmiau užmuš
to ruso šautuvą, išsitraukiau iš juostos kiek šovinių — 
tai buvo mano pirmas ginklas šiame kare. Pagalvojau, 
kad Pabradėje būčiau turėjęs šautuvą, greičiausiai 
būčiau dėjęs į kojas ir neatsidūręs tokiame varge,kaip 
dabar.

Antroje kolchozo pusėje politrukas įsitaisė vadovietę 
ir rėkalojo, duodamas komandas į visas puses. Dabar 
įsakė kulkosvaidininkams šaudyti. Aš jam sakau, kad 
turime tik 3 dėžes šovinių, tai ką darysime, jei fašistai 
puls, nes vokiečiai tankuose sėdėjo už kokių 700 metrų. 
Jis su tuo sutiko. Pavakary vokiečiai atidarė žiaurią

kulkosvaidžių ugnį. Politrukas sukomandavo: „Kulko
svaidininkai, šaudykite!” Sukomandavau, paleidome 
kelias salves ir tuojau vokiečiai taip taikliai paleido iš 
patrankėlės — tik keliolika centimetrų virš taikytojo 
galvos padegamu sviediniu per namo kampą ir uždegė 
namą.

Vandens neturėjome, žemė buvo tik kietas molis. Nė 
nežinau, iš kur šoko mintis — aš pats pirmas išsitraukiau 
vyrišką gesinimo aparatą ir dar kol kiti trys kareiviai 
priėjo, ugnis užgeso.

Kiek palaukus perkėliau ugniavietę prie kito namo. 
Užpakalyje nutilo politrukas — greičiausia buvo nušau
tas, nes iš namo vidaus, prie lango stovėdamas, davinėjo 
įsakymus, o pro žiūronus vokiečiai galėjo matyti.

Sutemus šaudymas nutilo. Vokiečiai išsidėstė nak
čiai, o rusai, matyt, pabaigė amuniciją. Apie vidurnak
tį gavome įsakymą atsitraukti. Būsią sudarytos kuopos, 
batalionai, nes visi buvo susimaišę, kaip bitės avily.

Besitraukiant pėstininkai, nežinia kada valgę, vos 
tik vilko kojas, o mes, kulkosvaidininkai, vilkdami 
sunkaus kulkosvaidžio ratus per rugių lauką ir betemp
dami kulkosvaidžio liemenį, neįstengėme atsilaikyti. 
Kai po kurio laiko atsisukau — mūsų kulkosvaidžio 
nemačiau. Matyt pavargę kulkosvaidininkai paliko jį 
kur nors rugių lauke,o patys prisijungė prie pėstininkų. 
Niekas nežinojo jų pavardžių, nes sąrašas nebuvo su
darytas. Taip pat ir manęs niekas nežinojo, kad buvau 
lietuvis ir tuomet jau be akcento, laisvai kalbėjau 
rusiškai.

Pasitraukėme į tokį miškelį, kur visi kritome, kur 
papuolė, būtinam poilsiui. Nesigirdėjo jokių komandų. 
Aš pasidėjau savo duonmaišį su brangiu turtu po galva.

Nežinau, ar tą dieną ką valgiau — gal nei alkio ne
jaučiau, kai kulkos zujo apie ausis ir lavonai gulėjo 
aplinkui. Buvau taip pavargęs, kad akis sudėti miegui, 
nors valandėlei, arba net ir amžinu miegu užmigti, buvo 
vienintelis troškimas.

Paryčiu prikėlė gamtos reikalai. Paėjęs tolėliau nuo 
miegančių, pamačiau pamiškę. Nežinau, ką galvodamas 
išėjau iš miško dar pusiau mieguistas. Rytas jau švito. 
Pamiškėje pamačiau kareivį prie kulkosvaidžio. 
Pagalvojau, kad mūsų ir ėjau pasiklausti kokia padėtis. 
Kai priėjau arti, pamačiau vokišką šalmą. Ir veik tuo 
pačiu momentu kareivis suriko „Halt! Kas eina?” Aš 
atsakiau: „Aš esu lietuvis”. Vokietis liepė numesti 
šautuvą, po to priėjo prie kulkosvaidžio stebėdamas, ar 
neateina daugiau. Paskui sako: „ Ar norėtum ką nors 
vadui papasakoti?” Sakau: „Kodėl ne?”

Beeinant kareivis man sako: „Tu esi laimingas! Mes, 
tankistai, belaisvių neimame, nes turime žmonių juos 
pasiųsti atgal. Bet aš galvojau, kad tai mano kito posto 
draugas, todėl ir paklausiau”. Pasakiau jam: „labai ačiū, 
kad manęs nenušovei”.

Dar kiek paėjus, jau pirmutiniai saulės spinduliai 
skverbėsi aplink.

Vokiečių nelaisvėje

Ant kalniuko, iš pietvakarių prie Veliki Lūki, kažkoks 
aukšto laipsnio karininkas (kaip vėliau sužinojau, tai 
buvo garsusis tankų generolas Guderian) kariškoj 
mašinėlėj, stovėdamas šalia šoferio, žvalgė per žiūronus 
apylinkę.

(Bus daugiau)

»
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IR KO TOJE LIETUVOJE 
NĖRA

Europos centras

Štai jau artėja metinės (1994. 
11.12), kai Lietuvos geografų 
draugija, vyskupo Motiejaus 
Valančiaus blaivystės sąjūdis ir 
Krašto apsaugos bičiulių klubas 
surengė kryžiaus šventinimo 
Europos centre iškilmes, taip 
gražiai A. Vitkausko aprašytas 
„Krivūlėje” (1995 Nr. 1). Auko
damas šv. Mišias Aušros Vartų 
koplyčioje, anuomet vyskupas 
Juozais Tunaitis į susirinkusius 
maldininkus ir visos šios šven
tės dalyvius prabilo Sibiro 
tremtinių malda:

„Pavargome, apmirė mūsų 
jausmai, sustingo širdys, nebe- 
susigaudome savo mintyse. 
Marija, Malonės pilnoji, Tu visų 
malonių Tarpininkė, sugraudin
ta širdimi keliame į Tave savo 
maldaujančias rankas... Padėk 
man ir mano tautai nugalėti 
visas kliūtis, kurios pastoja 
kelią į Švenčiausios Širdies 
turtų karalystę”.

Kokios mintys, kokios temos ir 
koks didžiausias rūpestis skam
bėjo andai, dar taip neseniai, 
vos tik prieš metus, Europos 
centre — Lietuvos žemėje?

Įsidėmėtina, kad vyskupas J. 
Tunaitis į Mariją Aušros Var
tuose ir kartu į savo tautiečius 
kreipėsi Sibiro tremtinių mal
dos žodžiais. Jis kreipėsi, nelygi
nant visos tautos vardu, į trem
tinių karalienę, mūsų Gelbėtoją 
ir Globėją. Jis kreipėsi tikinčių
jų ir netikinčiųjų vardu, nes 
Lietuvoje gyvenantys — viso 
krašto vaikai. O kokia šios mal
dos prasmė: nebesusigaudome 
savo mintyse. Kada jau kada, 
bet nepriklausomybės metais, — 
nebesusigaudome. Ir nebe pir
maisiais, o jau daugiau nei pen- 
keri metai nuo tos džiugios, 
kupinos vilčių -ir nepaprasto 
džiugesio dienos prabėgo. O 
vyskupas, tarsi išreikšdamas 
visos tautos sielvartą ir daugelio 
dejonę, taria skaudžius, labai 
skaudžius žodžius, kartoja juos 
su tais, kurie išsprūdo iš šalčio 
ir bado rakinamų lūpų tada, Si
biro tremties metais, mūsų bro
liams, mūsų kenčiančioms ne
laisvės dienas sesėms.

Lietuviui taip šiandien sunku, 
kad jam primygtinai reikia 
griebtis jau ne vien žmonių, bet 
kur kas daugiau — aukos, atgai
los ir dangaus pagalbos šau
kiančios maldos! Reikia, nes 
kitaip jis savo rūpesčių ir vargo 
naštos nenusimes nei nuo pečių, 
nei išbrauks iš sąžinės, nei ras 
teisingos išeities iš neišspren
džiamų uždavinių.

Prie kryžiaus pritvirtinama 
Sibiro kankinių paveikslo kopi
ja, kurios originalas tebėra 
Čikagos Jėzuitų koplyčioje. 
Vėlgi kartojasi Sibiro motyvas 
— tai kančios, sielvarto, dejonės 
ir begalinio skausmo simbolis. 
Šv. Rapolo bažnyčios kunigas 
Donatas Valiukonis, SJ, tada 
pašventino Europos centrui 
skirtas regalijas ir Sibiro 
Motinos kryžių. Kun. Pranas 
Gavėnas tada, prieš metus, ra
gino visus daugiau melstis ir 
daugiau dirbti. O šiemet ar taip 
nereikia daryti? O rytoj argi 
nebereikės? Kodėl? Kad būtų 
pakeista mąstysena, klaidingas 
tikėjimo ir doros supratimas, 
abejingas požiūris j šeimą, į 
pareigą, darbą, j mergaitę ir 
moterj, žmoną ir sužadėtinę, į 
kasdienę duoną, j kito nuosavy
bę — ištaisytas per 50 metų 
įdiegtas klaidingas vertybių 
supratimas.

O ar ir šiandien tie žodžiai, tos 
mintys nebegalioja? „Esame 
daug kentėjusi sena tauta, savo 
patirtimi galėtume pamokyti ir 
kaimynus, o dabar, atgavę lais
vę, nemokame ja naudotis, kiek
vieną dieną gyvename baimėje, 
kad kas nors neapvogtų, nesu

muštų, nenužudytų. Būdama 
katalikiška tauta, turėtume 
stengtis Europos centre pastaty
ti bažnyčią (jos arti nėra), galbūt 
vienuolyną ir jokiu būdu neleis
ti, kad ten įsikurtų lošimo 
namai, viešnamiai, alaus barai. 
Nuo panašių statinių nukentėtų 
gražus gamtos kampelis, ir pati 
Europos centro sąvoka būtų 
tiesiog supornografinta”, tada 
iškilmėse pasakė kun. Pranas 
Gavėnas.

Dar nespėjo išgarsėti, nespėjo 
savo tikrąją reikšmę surasti 
visam kraštui, visai Europai 
brangi istorinė, memorialinė, 
geografinė vieta, o jau šviesiau
siems lietuvių tautos protams 
reikia pradėti ją ginti nuo 
besikėsinančios čia pat atplūsti 
purvo, triukšmo, gėdos ir 
amoralumo bangos.

Ir štai čionai — kas apsilankė? 
Prie kryžiaus pirmąsyk nu
skambėjo ir Alytaus ansamblio 
„Tremtinys” atliekama giesmė 
„Skubu prie Tavęs”. Ir vėlgi 
tremtiniai, kurie nešė vargo 
naštą tundrose ir taigose, o 
dabar savo pavargusiais nuo 
senatvės ir kalėjimo dešimtme
čių varganais pečiais, tuščiomis 
kišenėmis ir karštomis maldo
mis stengiasi pastoti kelią pur
vinai bangai ir todėl jie, nepra
šydami prašo: tegul Europos 
centrą geriau puošia bažnyčia 
negu restoranai, alubariai ir 
viešnamiai. Kokia graži velio
nio prof. Č. Kudabos mintis: kad 
Lietuva, turėdama savo žemėje 
geografinį Europos centrą, pati 
taptų Europos centru. Kokia 
įpareigojanti kiekvieną lietuvį 
mintis! Kokia atsakomybė, jei 
kraštas niekaip neįstengia iš
bristi iš skurdo, moralinės ir 
ekonominės krizės, netvarkos ir 
politinio nesubrendimo. Apie 
šią vietą jau sukurti užsieniečių 
filmai, kieksyk rašyta spaudo
je ir net pirmuosius ženklus, 
šventus, pagarbos vertus padėjo 
pastatyti viena japonų firma, o 
vietinė vyriausybė šiems reika
lams neskyrė lėšų, bulvariniai 
laikraščiai, nesuvokdami tikro
sios jo prasmės, šaipėsi iš šios 
istorinės ir geografinės vietos. O 
visgi kokia čia nuostabi ir pa
ranki tokiam centrui vieta: ne
toli išsidriekęs kaimas, pavadin
tas Europa, stūkso du piliakal
niai. Kokių gražių minčių, už
mojų būta. — 1993 m. šalia 
Europos centro numatyta steigti 
kultūros parką. Projekto pirmą
ją premiją laimėjo jaunas ar
chitektas P. Karosas. Deja, dar
bai buvo sustabdyti — nėra lėšų.

Nepailstantis ir ryžtingas 
mons. Alfonsas Svarinskas tada 
siūlė kurti švarią Lietuvą, ne
leisti jos paversti antraisiais 
Gariūnais — prekyviete. Mąsto 
profesoriai, galvoja, ragina 
patiems kilti ir kitus kelti 
kunigai, peržvelgia istorinės 
reikšmės tautos paskirtį imlūs 
ir blaivūs protai: Lietuva 
sulaikė germanų antplūdį, toto
rių ordų, rusų veržimąsi, taip 
neseniai plikomis rankomis gy
nė Seimą. O dabar, prieš dar 
didesnius priešus, — amoralu
mą, nuodus ir narkotikus, prieš 
šeimų irimą ir sumažėjusį gims
tamumą, prieš nusikaltimus ir 
papirkinėjimus — vėlei nešamas 
Marijos paveikslas, kurio kilmė 
— rūstusis ir negailestingas Si
biras. Jei Lietuva sutartinai, 
išvien, karštai su visais savai
siais ir užsienyje išsiblaškiusiais 
lietuviais šauksis Marijos var
do, — dar bus ne vienas stebuk- 
las.Tik reikia tikėti, vienas kitą 
ne pjauti, bet remti, padėti. 
Reikia drąsiai veikti ir dar 
daugiau dirbti.

Lietuvos Istorijos instituto 
direktorius Antanas Tyla su 
žmona pasiūlo pamatyti Vil
niaus priemiestyje, nuo Žaliųjų

Administracinis pastatas Europos centro parko viduryje.
Nuotr. K. J. Ambraso

DANUTĖ MAYER 

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
□atarnaus. Įkaiftavimas veltui. ’ •,

SIMBOLIAI ŽMONIŲ 
VIETOJE

Ne paslaptis, kad sovietinės 
okupacijos metais ryšiai tarp 
Lietuvos ir išeivijos buvo dirb
tini ir silpni. Nebuvo to kas
dieninio santykiavimo, kurio 
eigoje būtume galėję vienas 
kitam parodyti pilną savo žmo
giškų rūpesčių skalę. Tokiu 
būdu, išeivijoje įsigalėjo 
kenčiančio bei tylinčio krašto ir 
išeivijos, kaip ištikimojo laisvės 
sargo, įvaizdžiai. Savo suprati
mu, išeivija buvo pašaukta 
budėti prie nepriklausomybės 
likučių ir viešai liudyti visiems 
lietuviams bendrą laisvės ilgesį 
— išeivija turėjo skelbti tai, ko 
kraštas troško, bet išreikšti 
negalėjo.

Todėl santykiavome ne kaip 
kasdienybės kupini žmonės, bet 
kaip idealių vilčių simboliai. 
Vieni tebuvome kenčiančios tė
vynės atstovai, kiti — laisvei 
viską aukojančios išeivijos.

Bet tikrovė buvo visai ne ta. 
Po Kovo 11-tos dvi, viena kitos 
niekada nemačiusios, tikrovės 
susitiko, ir viena kita nusivylė^ 
Pasirodo, kad ne vien laisvė 
mums rūpėjo. Turėjom ir kitų 
reikalų.

Tiesa, kad išeivija padarė 
daug. Ji pasaulį -mokė apie 
Lietuvą ir ugdė savo vaikus 
lietuviška dvasia. Gyvendama 
„tirpdymo katile”, ji padarė 
daugiau negu sociologai prana
šavo. Tačiau lietuviškumas»
tenai tesudarė tik mažą gyveni
mo dalį, nes tai buvo vien 
laisvalaikio užsiėmimas. Visai 
suprantama, kad pagrindinės 
pastangos buvo nukreiptos 
kitur. Reikėjo įsikurti, prasigy
venti. Ir tai išeivijai labai 
pasisekė.

Neišvengiamai vystėsi ryšiai, 
interesai, atsirado gyvenimo 
būdas, kuris su Lietuva nieko 
bendro neturėjo.

Kiekvienas pirmiausia rūpi
namės savo gerove, siekiame 
užsitikrinti maistą, butą, pra
mogas, ramią senatvę. Bet 
išeivija įprato tokius rūpesčius 
skirti nuo savo lietuviškumo. 
Todėl ji labai nustebo ir nusivy
lė, pamačiusi, kad Lietuvoje jos 
nėra išskirtos, kad Lietuvoje 
laisvės siekimas yra neatskiria
mai susipynęs su buitiniais 
rūpesčiais.

Išeiviai galėjo tautinį darbą 
dirbti apie uždarbį negalvoda
mi, nes uždarbis atėjo iš kitur. 
Lietuvoje to „kitur” nėra, ir čia

ežerų pusės jau pradėtą kurti 
Europos centro parką, kur išdy-' 
gę nemaža įvairių iš užsienio 
atvykusių skulptorių darbų. 
Mielai pasinaudojęs šiuo gražiu 
pasiūlymu, vykstame kartu su 
šio įžymaus profesoriaus, dakta
ro, vaisingo mokslininko ir savo 
senų laikų bičiulio automobiliu 
vingiuotu, neseniai per ošiantį 
mišką nutiestu keleliu prie gar
saus Europos centre besikurian
čio parko...

Kun. K. J. Ambrasas, S.J

tautinis darbas turi kartu būti 
pelningas.

Prieš Kovo 11-ąją Lietuva 
išeivijai tebuvo idealių vilčių 
laukas. Po Kovo 11-osios ji pa
sirodė ir kaip pragyvenimo 
šaltinis. Ir tai ne vien vietin
iams, bet ir patiems išeiviams. 
Atsirado galimybė atgauti pa
liktą nuosavybę ir vystyti 
pelningą veiklą.

Nenuostabu, kad dabar nebė
ra to pirminio entuziazmo, kada 
visi tebebuvome tik lietuviai, ir 
daugiau apie vienas kitą žinoti 
nereikėjo. Naujoje Lietuvoje nu
stojame būti simboliais, vieni — 
kenčiančios tautos, kiti — 
laisvės vilčių.

Dabar vienas kitą kaltiname, 
kad daug žadėjom ir mažai 
padarėm. Vienoje Atlanto pusė
je skaičiuojaųii į kalėjimus 
patekę tautiečiai' ir merginos, 
turtingų vyrų beieškančios Či
kagos baruose. Kitoje — išeiviai, 
kurie atvažiavę visiems rodė 
dolerių saujas ir išvyko su tais 
pačiais doleriais kišenėje. No
rint būtų galima parengti ilgus 
nuodėmių sąrašus, bet pakaks 
kelių bendrų užuominų.

Nemanau, kad šis nusivylimo 
laikotarpis yra paskutinis išei
vijos bei Lietuvos santykių 
etapas. Iš tiesų jo turbūt ir 
reikėjo, kad išsklaidytų okupa
cijos metais susikūrusius įvaiz
džius. Simbolių nebeliko. Jų 
vietoje atsiras žmonės. Ilgainiui, 
pradėsime vieni kitus vertinti 
blaiviau.

„Kauno laikas”, 1995 m.
spalio 31 d.

ĮTEIKTA K. ir J. 
BOBELIŲ PREMIJA

Lietuvoje, lapkričio 8 d. Seime 
antrą kartą įteikta brolių Kazio 
ir Jurgio Bobelių premija žurna
listams, labiausiai pasižymėju
siems rašiniais, demaskuojan

TRANSPAKr

KALĖDINIAI 
SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Pasieks Jūsų artimuosius šventėms, 
jeigu juos pristatysite iki

lapkričio 20 d.
I

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 

Dirbame nuo 1987 m.
TKANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chic«go, IL 60629 Tel. 312-436-7772

čiais korupciją, ekonominius bei 
kriminalinius nusikaltimus. 
Šiemet, 2,200 dolerių premija 
išdalinta dešimčiai žurnalistų.

Pirmoji 400 dolerių premija 
įteikta „Lietuvos ryto” žurnalis
tui Remigijui Barauskui, antroji 
— 300 dolerių — atiteko „Kauno 
dienos” žurnalistei Gretai Čiži- 
nauskaitei, 200 dolerių trečiąją 
premiją gavo „Pirmadienio” 
žurnalistas Linas Jegeliavičius. 
Ketvirtoji premija paskirta 
„Dienos” žurnalistui Virginijui 
Mundriui. Penktąja pasidalijo 
Marijampolės laikraštyje „Su
valkietis” dirbančios Loreta 
Tumelienė ir Birutė Montvilie
nė. Šeštoji premija įteikta 
„Akistatos” laikraštyje dirban
čiam Albertui Oniūnui, septin
tąją dalijasi Pakruojo laikraščio 
„Auksinė varpa” žurnalistės 
Pranė Kvedarienė ir Genė Žei
mienė, o aštuntoji įteikta 
„Sargyboje” dirbusiam Šarūnui 
Skapcevičiui.

Premijų laureatų atėjęs pa
sveikinti, prezidentas Algirdas 
Brazauskas pažymėjo, kad tei
sėsaugos tema vyrauja Lietuvos 
spaudoje, „bet viskam turi būti 
ribos, nes juk reikia rašyti ir 
apie moralę, švietimą, kultūrą”. 
Prezidentas taip pat sakė, kad 
kai kada teisėsaugos pareigūnai 
„velkasi uodegoje” nuo spaudos.

Apdovanojimo iškilmes su
trukdė premijas teikusio Seimo 
nario Kazio Bobelio išsiblašky
mas — jis savo kabinete paliko 
vokelius su pinigais. Pajuoka
vęs, kad tai tikriausiai „mafijos 
darbas”, nubėgo jų atsinešti.

Kazys Bobelis sakė, kad pre
mijų laureatai buvo išrinkti iš 
40 pretendentų, kuriuos pasiūlė 
pačios redakcijos. Kandidatus 
išrinko Žurnalistų sąjunga, 
tačiau galutinį sprendimą pri
ėmė Bobelių šeima.

Brolių Kazio ir Jurgio Bobelių 
premija buvo įsteigta po „Res
publikos” žurnalisto Vito Lingio 
nužudymo 1993 m. spalio 12 die
ną. Premijos fonde iš viso yra 
12,000 dolerių. Pasak K. Bobe
lio, jų užteks dar keliems 
metams. (AGEP)

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ESTATE

....
KMIECIK REALTORS
7922 S. PūUHn Rd.
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REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
Vailionis. 176 psl............................................. $6.00

ŽMOGAUS MEILĖS. Pažiūra į žmogų — pažiūra
į meilę. Antanas Paškus. 160 psl............... $6.00

SUKŪRIMAS AR EVOLIUCIJA KAS TIESA? Kas 
iš tikrųjų yra tiesa? Ar pasaulį sukūrė Dievas, 
ar jis atsirado evoliucijos keliu. W. J. Ouwe- 
neel. Iš anglų kalbos vertė Aloyza Lukšienė.
58 psl........................................................ •.... $4.00

SENDŲ GIMINĖS ISTORIJA. Antanas. Senda.
368 psl. :.......................................................... $10.00

LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmojo pas. liet. kongre
so įspūdžiai. Leonardas Šimutis. 177 psl. $8.00

Kiet. virš. $12.00
KATALIKŲ KALENDORIUS ŽINYNAS 1995. Kun.

Jonas Mintaučkis. 256 psl........................... $10.00
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944

KAUNE. Antanas Dundzila. 96 psl............. $4.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Atsiminimai.

Povilas Šilas. 319 psl.................................... $8.00
PER DVIDEŠIMTĄ AMŽIŲ. Atsiminimai. Alek

sandras Pakalniškis. 259 psl...................... $7.00
KELIONĖ Į NEŽINIĄ. Antr. pasauk karo ir pokario

prisiminimai. Br. Juodelis. 188 psl.............  $5.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941 . Pik Narutis. 404 psl. $17.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I, II, III toms. Ladas

Tulaba.......................................Visi 3 tomai $15.00
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990.

Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00 
MOTERIS SU BALTU CHALATU. Gyd. at- •

siminimai. Dr. Konst. Šimaitienė. 494 psl. $20.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS. Dan.

Bindokienė. 364 psl......................................... $15.00
ŽEMAITĖ AMERIKOJE. Disertacija. Dalia No-

reikaitė-Kučėnas, Ph.D. 168 psl.................. $20.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. prideda State Sales tax 8.75% nuo kny
gos kainos.

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

PASINAUDOKITE PROGAI 
N. RIVERSIDE 8 KAMBARIŲ 

REZIDENCIJA.
Pensininkai nori skubiai parduoti; 4 
miegamieji; 3 tualetai. Poilsio kambarys su 
natūraliu židiniu. Vieno bloko gatvė tarp 
dviejų golfo laukų. $228,000 arba geriau
sias pasiūlymas.

ALEX REALTY 708-888-2233

FOR SALE
6 unit apt. bldg., 

vic. 99 & Pulaski, Evergreen Pk.
Call 708-448-2969

FOR RENT

Modem 2 bedrm. apt. heat, 
stove, refrig. includ. '

71 & Francisco. - 
Tek: 312-436-0844

IEŠKO DARBO

Du Jauni vyrai
iš Lietuvos ieško darbo.

Tel. 312-581-5105

i
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Sėt. M. Agnietė su savo sūnėnu Marijum Marijošium Theresianumo 
vienuolyne.

'NUOSTABI LIETUVĖ 
VIENUOLĖ

teologijos biuletenyje ji recen
zavo pasirodančias teologijos 
naujoves.

Atsisveikinusi su darbu mo
kykloje, sės. M. Agnietė perėmė 
naują, jai neįprastą pavedimą, 
svetimą jos prigimčiai — Carito 
akciją lenkams ir lietuviams 
Suvalkų trikampyje. Tačiau nu
galėjusi save, ir tą darbą ji 
atliko kruopščiai, pasiaukojusi, 
negailėdama jėgų. Kiek siunti
nių rūbų ir įvairių daiktų ji 
išsiuntė! Per dvylika metų kiek 
laiškų gavo — lietuvių, lenkų ir 
rusų kalba — ir į juos atsakė! 
Tai žino gal tik tenykščios pa
rapijos.

Mūsų prisiminimuose sės. M. 
Agnietė dar vienos šviesos 
nušviesta, ypatingos šviesos! 
Tai jos meilė operai. Kai tik 
televizijos programa pagerėjo, ji, 
atitrūkusi nuo savo darbų, 
vakarais žavėjosi beveik viso
mis rodomomis operomis — kla
sikinėmis ir moderniomis. Ji 
stebėtinai suvokė orkestrą, 
dainavimą, vaidybą operos sce
noje; tai atrodė lyg priešinga jos 
santūriam gyvenimo būdui. Gal 
opera kompensavo jai kažką, ko 
jai nuo įstojimo į vienuolyną 
trūko — gal tėvynės ar laiko 
savai menininkės kūrybai. Nors 
ji apie tai niekada nekalbėjo, 
tačiau, be abejonės, dėl to ken
tėjo. Tuo kilnesnės jos pastangos 
nuo pirmųjų pamokų skatinti 
savo seselių meninę kūrybą, 
kiek glima jas remiant.

Į savo tėvynę Lietuvą daugiau 
nebegalėjo grįžti. Ji buvo 
šeimoje antras vaikas iš šešių 
Tėvas mirė 44 metų; vienintelis 
brolis palaidotas tuoj po karo. 
Trys jos seserys turėjo į Ameri
ką ir Australiją pasitraukti. 
Jauniausioji sesuo, likusi su 
mama, dėl politinio kaltinimo 
buvo ištremta į Sibirą. (Ji dabar 
viena Lietuvoje gyvena; kitos 
seserys mirusios). Ilgus metus 
sės. M. Agnietė kentėjo nežinią, 
negaudama laiškų, neturėdama 
jokios žinios apie savo motinos 
ir jauniausios sesers likimą, bet 
ji niekam nesiskundė, nedejavo. 
Buvo tikras menas ką nors apie 
šeimą išjos išklausinėti. Tačiau 
vieną kartą atsitiko kažkas 
nepaprasto. Sesuo M. Rafaelė 
rado ją piešimo salėje už stalo 
sėdinčią, į prieš akis gulintį 
laišką užsižiūrėjusią, nejudan
čią, lyg nejaustų, kad į kambarį 
žmogus įėjo. Kas atsitiko? Gal 
pagalbos reikia? Po ilgokos tylos 
ir laukimo, sės. M. Agnietė 
sunkiai sugrįžo tikrovėn. Ji 
buvo per Raudonąjį Kryžių 
gavusi laišką iš savo mamos, už 
kurią jau daugelį metų meldėsi, 
kaip už mirusią.

Labai tyliai ir iš lėto užsivėrė 
jos turiningo ir prasmingo gy
venimo ratas. Kaip ji niekad 
neišreiškė skausmo, praradusi 
tėvynę bei tėvų namus, taip ji 
niekada neištarė, kas tarp jos ir 
Dievo įvyko. Per pusketverius 
metus buvimo Šv. Juozapo se
serų globos namuose jos balsas 
darėsi vis tylesnis, kol amžiams 
nutilo. 1995 m. sausio ,10 d. 
vakarą Sės. M. Agnietė (Eufro- 
zina) vėl atrado savo Tėvynę. Ji 
ir toliau gyvena tarp mūsų, su 
mumis, tikėjime į mūsų gyveni
mo ir pasaulio Sutvėrėją”.

Nuostabiąją sės. M. Agnietę 
Steponaitytę Šveicarijoje lan
kydavo jos sesers vaikai — 
Elona Vaišnienė, sės. Igne ir 
Marijus Marijošius. Ji nebuvo 
užmiršta. Ji lieka mūsų tautai 
ir savo išsiilgtajai tėvynei graži 
šviesa.

Įvadines mintis ir 
užsklandą parašė

dr. Marija Stankus-Saulaitė

SUSITIKSIME PASAULYJE 
BE SKAUSMŲ

Eidama 91-uosius metus, mirė 
buvusi Ukmergės A. Smetonos 
gimnazijos geografijos mokyto
ja Elžbieta Mikalauskienė. 
Daug buvusių mokinių • atėjo 
palydėti savo gerbiamą Moky
toją į paskutinę kelionę. Šįmet 
Mokytojo dienos proga sveikini
mo žodžių atvirukuose ji jau 
nesulaukė... Išėjo Anapilin... 
Padėkos žodžiai buvo išsakyti 
mokinių lūpomis prie kapo. Ar
timųjų ir ją pažinojusių gėlės — 
paskutinė dovana velionei. Te
bus Mokytojai lengva Ukmer
gės žemelė.

Šį pranešimą iš Ukmergės 
laikraščio „Gimtoji žemė” 
atsiuntė velionės sūnus. Elž
bieta Mikalauskienė buvo visų 
gerbiamo Ukmergės gydytojo 
a.a. dr. Kazio Mikalausko 
žmona. Jų namuose dažnai rink
davosi jų prieteliai ir ten vyk
davo gyvi pokalbiai kultū
rinėmis bei politinėmis te
momis. Ir kaip gražu buvo, kai 
po daugelio metų dr. Mika
lauskas lankėsi Amerikoje ir 
draugės užklaustas, kaip Elzytė 
dabar atrodo, jis atsakė, kad ji 
visai tokia pati, kaip buvo 
„anais laikais”. Jo akyse, my
limoji žmona liko laiko nepalies
ta — jauna, graži, liekna.

Nuliūdime liko sūnus Kazys 
Mikalauskas su šeima ir sesers 
a.a. Katrytės vaikai Saulius 
Narbutas ir Sigita Lipovienė su 
šeimomis.

Kiekvieną kartą neapsakomai 
skaudu, kai iš mūsų tarpo nesu
grįžtamai iškeliauja tie, kurie

Per platų pasaulį išsiskirstę 
gyvena lietuviai, lietuvės. Apie 
kai kuriuos, kai kurias, beveik 
nežinome, nors jų gyvenimai ne
paprasti. Viena tokių lietuvių — 
sesuo M. Agnietė Steponaitytė, 
Šyeicarijoje mirusi 1995 metų 
pradžioje. Jos sesuo, Kotryna 
Marijošienė ir sesers šeima išei
vijoje gerai žinoma, gerbiama.

Sesers M. Agnietės nekrolo
gas, skaitytas per atsisveiki
nimo šv. Mišias, ne vien ją 
apibūdina, bet ir išreiškia jai 
kitų pagarbą. Pamatome, kaip 
kitoms, kurių tarpe ji tiek metų 
gyveno, atrodo nepaprastai gabi 

~tr kukli lietuvaitė.
Štai nekrologas, jos vienuoli

jos narės, sės. M. Renatos, skai
tytas per pamaldas, Ingernbohl, 
Šveicarijoj.

„Lygiai penkiasdešimt metų 
sės. M. Agnietė gyveno su 
mumis Theresianume, tačiau 
nežinau, ar tikrai ją pažinome. 
Ji buvo moteris „gero tono ir 
turiningos sielos”, asmenybė 
aukštos inteligencijos, gausiai 
apdovanota gabumais. Meninin
kė ir puiki meno žinovė, ji vos 
žvilgterėjusi skyrė tikrą meną 
nuo beverčio, tačiau savo nuo
monę ir įvertinimą ištardavo tik 
paklausta, paprašyta. Jos kuk
lumas ir santūrumas, jos švel
numas ir būdas tyliai susikaupus 
dirbti buvo ne visada ir ne visų 
suprastas. Į emocingas diskusi
jas ji neįsileisdavo. Ji saugojo 
savo vidinę laisvę, bet gerbė ją 
ir kitose bendruomenės sesery
se. Tokį įspūdį apie sės. Agnietę 
stiprino ir jos išvaizda, grakšti 
figūra ir tylus balsas, kuris 
tačiau stipriai ir valdingai 
veikė, kai to reikėjo. Su ja ar
timiau dirbant, buvo galima 
pastebėti, kad tos išorinės for
mos slėpė jos asmenybės gelmes 
ir ją pačią saugojo nuo skubotų 
veiksmų. Tyliai ir nekrisdama 
į akis, ji gyveno savo gyvenimą, 
kaip mokytoja ir kaip sesuo 
vargdienė, nesileisdama į gin
čus, nepakeldama tono, savo šir
dies ir vidinio pasaulio niekam
neatverdama. Buvome įpratę 
prie jos uždarumo ir mūsų ne
stebino, kai ji, būdama jau 
vyresnio amžiaus, įsitraukė į 
„dzen” meditacijas.

Tikriausiai dauguma jos mo
kinių nė napagalvojo, kas buvo 
ši tyli dėstytoja ir nepaklausė 
savęs, iš kur ji į Theresianu- 
mą atvyko. Sesuo M. Agnietė 
gimė Lietuvoje, Radviliškyje 
(1906.3.9), kur ji (1913-1921) 
lankė pradžios mokyklą ir pro
gimnaziją. 1928 m. gavo Kauno 
mokytojų baigimo pažymėjimą. 
1927-1933 lankė Kauno aukš
tesniąją Meno mokyklą, gauda
ma baigimo diplomą. Tuo pačiu 
laiku studijavo ir Kauno uni
versitete (1929-1934) filosofijos 
fakultete, pasirinkusi, kaip 
papildomus fakultatyvus, peda- 
gokiką, psichologiją ir meno isto
riją. Universitetą baigė 1934 m. 
pradžioje, bet jau studijų metais 
mokė piešimą gimnazijoje ir mo
kytojų seminarįjoje Kaune. Per

atostogas gilino studijas, arti
miau susipažindama su menu ir 
kūryba kelionėse į Vokietiją bei 
Italiją, o 1933 m. Berlyne dar 
baigė metodikos kursus pieši
mui dėstyti. Taip pasiruošusi, 
1934 m. rudenį ji atvyko į In- 
genboklį. 1938 m. davusi vie
nuolės įžadus, savo žinias dar 
papildė Bazelio Meno kūrinių 
gamybos mokykloje. Šią mokyk
lą baigė 1940 m. rudenį, gauda
ma teisę dėstyti vidurinėse mo
kyklose. Net iki šios dienos sės. 
M. Agnietė Meno mokykloje Ba
zelyje žinoma kaip gabiausia ir 
geriausia ano laiko studentė.

Beveik keturiasdešimt metų 
sės. M. Agnietė įvairiose klasėse 
dėstė piešimą, kaligrafiją ir 
meno istoriją. Anksčiau gimna
zijų mokslo plane meno istorija 
nebuvo įtraukta, bet sės. M. 
Agnietė ją dėstė papildomai, 
savo noru.

Sės. M. Agnietė visad stengėsi 
savo pamokomis duoti daugiau, 
negu bendrą supratimą apie 
meną; ji siekė perduoti esmę 
tapyboje, piešime, stiliaus 
išraiškoje. Tai rodė ir jos 
pastangos instituto internate. 
Kaip klasės mokytoja vyresnėse 
gimnazijos klasėse, ji su moki
nėmis keliavo į išvykas kal
nuose, lankė muziejus ir meno 
parodas, institute dažnai orga
nizavo mokinių darbų parodas, 
kuriose būdavo visų, be išim
ties, mokinių darbai. Gal tik 
mokinių drausmė pamokų metu 
ją daugiau vargino. Jos tylus 
balsas nepakilo virš vargonais 
gaudžiančio, gyvybingo jaunimo 
ūžesio, nenugalėjo jo. Mažas 
epizodas: viena mokinė, lentoje 
turėjusi užrašyti mokytojos už
davinį, pradėjo: „Sesuo M. Ag
nietė pasakė, kad turime...”, bet 
klasei diktuojant nuvalė „pasa
kė” ir vietoje to įrašė „sušnabž
dėjo”; tačiau, klasei ir to buvo 
per daug, ir sakinyje liko žodis 
„dvelktelėjo”. Į dvelktelėjimą 
jaunatviškas temperamentas 
skaudžiai neatsimuša: pokštas 
buvo akivaizdžiai leistas. Ir vis 
tik mokinės jautė tylų mokyto
jos autoritetą, vertino, gal ir 
nesąmoningai, jos žinias, erudi
ciją, jos jautrumą menui, jos 
slaptą asmenybės jėgą.

Sesuo M. Agnietė išmoko ir fo
tografuoti, ir filmus išryškinti, 
nuotraukas padaryti. Jos, kaip 
menininkės, akims ir jos būdui 
viską dirbti atidžiai, tai buvo 
drauge ir įsipareigojimas, ir 
malonus darbas. Taip metų bė
gyje atsirado turtinga vaizdinė 
dokumentacija iš lauko ir vidu
je vienuolyno kalnelyje persta
tomų pastatų, su Theresianumu
ir jo gyventojomis, su aplinka ir 
jo apylinkėmis visais metų lai
kais.

Jau gaudama visą pensiją, 
sės. M. Agnietė pradėjo teologi
jos kursą nespecialistams; visų 
dalykų egzaminus išlaikė ge
riausiais įvertinimais ir 1968 m. 
gavo diplomą „Katechetikkurs 
die Missio Canonica A”. Po to 
keletą metų nespecialistų kursų

pergyveno didžiuosius mūsų 
istorijos laikotarpius, kurie 
atlaikė vėtras mūsų Tėvynėje ir 
pasižymėjo kilniais artimo mei
lės darbais. Jų širdyse kaupėsi 
šeimos tragedijos ir džiaugsmai, 
o kai kurios paslaptys iškeliauja 
su jais į Amžinybę. Jie yra mūsų 
ojšys su praeitimi, jų pavyzdžiu 
žengiame į ateitį, bet su kiek
viena mirtimi prarandame ir 
dalelę savęs, nes kiekviena mir
tis sukelia kaleidoskopą nebe- 
pakartojamų prisiminimų... Ger
biamos mokytojos pasiges ne tik 
šeima, giminės ir buvę moki
niai, bet visi, kurie ją pažinojo.

Ji buvo seniausia Ukmergės 
mokytoja. Išjos amžiaus žmonių 
išėjo viena iš paskutiniųjų. Išjos 
klasės draugų jau nieko nebeli
ko. Panašiu laiku rudenį mirė 
jos artimiausios draugės — prieš 
17 metų Emilija Masiliūnaitė 
Paliokienė ir truputį vėliau — 
Kazė Motiekaitė Masiliūnienė.

Nors nuo liepos mėnesio sirgo 
insultu, buvo paralyžuota, ji 
mirė savo namuose, turėdama 
pilną sąmonę, 1995 m. rugsėjo 
29 dieną. Palaidota šalia vyro 
Ukmergės kapinėse.

Indrė Tijūnėlienė

• 1532 m. lapkričio 16 d. 
ispanų užkariautojas Francisco 
Pizarro pranešė savo karaliui, 
kad Inca imperija jau užkariau
ta, o jos vadas Atahualpa paim
tas į nelaisvę.

• Iowa įsijungė į JAV kaip 
29-toji valstija 1846 m. gruodžio 
28 d.

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS
KOMITETAS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA 

AUKOTOJAMS
Buvę partizanai Ir politiniai kaliniai daugiausia rūpinosi tau

tos tragedija, bot dabar, valdant LDDP partijai, Jis yra atsidūrę ant 
skurdo ribos. Mūsų tautiečiai, suprasdami Jų sunkią padėtį, auko
jo Jiems per Lietuvos partizanų globos fondą:

1000 dol. Gražina Liautaud ir Apolinaras Varnelis; 300 dol. J. J. 
Plikaitis, MD; 200 dol. Antanas Dundzila, Algimantas Bražėnas, Adolfas 
ir Sofija Jelioniai, Algis Kaupas, Justinas Liaukus, Vitas ir Kazė 
Paulioniai, Gytis Petkus, dr. I. Petrikas, Kazys Račiūnas, A. V. Laniaus- 
kai; 100 dol. V. Dudėnas, dr. R. Gineitis, A. ir Ed. Basiuliai, Kazys ir 
Mėta Linkus, Aldona ir Romas Meilus, Povilas Norvilas, kun. Jonas 
Pakalniškis, Julius ir Pranė Pakalkai, Kazys ir Eugenija Prišmantai, Jonas 
Kubilius, Aldona ir Kazimieras Rimkai, Elena ir Francis Skirmantai, Elena 
Spūkas, Juga ir Alfonsas Tumai, Lorraine ir Povilas Vaičekauskai; 75 dol. 
Ona Girnius; 50 dol. Vyga ir Daumantas Dikiniai, N. ir V. Aukštuoliai, 
Izabėlė Adomaitienė, Vytautas ir Lisa Barkus, Vita ir Viktoras Memėnai, 
N. A. Mažeika, Kazys Lietuvininkas, Irena Lukauskienė, Adelaida ir Jur
gis Balbatos, Juozas Briedis, Ona Abromaitis, Jonas Kavaliūnas, Petras 
ir Jadvyga Klioriai, Alfonsas Gečas, prel. Juozas Prunskis, dr. Pranas 
Mažeika, dr. V. Dubinskas, F. Kontautas, Regina Kreivėnas, Bronius Ja
ras, Gediminas ir dr. Birutė Biskiai, Vytautas ir Aurelia Paukšteliai, Mari
ja Alšauskienė, dr. Alina ir Vandelinas Domanskiai, Elena ir Mykolas 
Naujokaičiai, Alfonsas Pargauskas, Vytautas Prialgauskas, Vladas ir 
Raminta Sinkus, Zita ir Julius širkai, Kazys Šakys, Antanina špakauskas, 
S. Žilevičius; 40 dol. Aleksandra Kavaliūnas; 30 dol. Stasė Bublienė, 
Vaclovas Budnikas, Jadvyga Jelmokas, Romas Jagminas, Joseph 
Janiūnas, Salomė Nyerges, Birutė Sekmakas, George Venskūnas; 25 
dol. Jurgis Augius, Kazys Barūnas, Salomėja Idzelis, Vladas ir Gražina 
Plečkaičiai, Antanina ir Alfonsas Leparskai, J. Arlauskas, Andrius Baltru
šaitis, Jonas ir Ina Kasis, Julius Jakutis, Vygand Pete, Algird Pivaronas, 
F. S. Pumputis, L. Juodelis, Irena A. Jansonas, Dalia ir Rimantas Bitė
nai, E. ir M. Kucinai, A. ir S. Paškoniai, Alfonsas Petrutis, Ben. J. Dainis, 
Emilija Gaškas, Jonas Smalstys, Jonas ir Janina Mikulioniai, Aleksan
dras ir Genovaitė Radžiai, Nijolė Kairys, L. Raslavičius, Aldona Griškienė, 
S. ir R. Lišauskai, T. Savickas, Vladas Varneckas, Victor A. Vaitkus, 
Juozas Vaineikis, Petras Vėbra, Vytautas Vilkutaitis, be pavardės; 20 do«. 
Stanley Bernatavičius, D. P. Grigaliūnas, Antanas Juodvalkis, Sophie 
Adomėnas, V. J. Gruodis, Jonas Krutulis, N. Mattis, E. ir E. Matis, Karolis 
Milkovaitis, Elena Repšys, Gediminas Rygertas, Meilė M. Rinkus, Lidija 
Petravičienė, Peter Sniegaitis, Lucija Paulavičienė, Salomee Maksvytis, 
Julija Smilgienė, Liucia Tarvydas, Vytas Mačys, T. ir Ritonė Rudaičiai, 
Vytautas Tauras, Antanas Zailskas, J. E. Zubrickas; 15 dol. Marytė De
rančius ir Aldona Bogužis, Z. Gryšinas, Jonas šuopys, M. Vaišnys; 12 
dol. Peter J. Bernatavičius; 10 dol. Joseph ir Rose Aleksa, K. Giedrai
tis, Birutė Kasinskas, Albert E. Balilonis, Stasė Didžiulienė, A. M. Barr, 
Helen Galėnas, M. Abromaitis, Alfonsas Gerčys, Rapolas Montrimas, 
Joseph ir Patricia Matažinskas, Elena Mekys, Marijonas Naruševičius, 
Sigutė Mikrut, Kęstutis A. Cicėnas, Ona ir Bronius Balčiūnai, Danguolė 
llginytė, Kostas Mačiulis, Jonas Prakapas, Ramūnas Brakas, Bruno Klima
vičius, Vytautas ir Sofija Ripskiai, Valerijonas Ruokis, Sabina 
Ručaitė-Henson, Bronius Siliūnas, Gina Stukas, E. Sventickas, Eva 
Paulauskienė, Jadvyga Tamaševičius, Justin Skuodas, Mrs. Irena Sulli- 
van; 5 dol. Vytautas Matulionis, Casimir Skaisgiris; 2 dol. Kasper 
Rachunas.

• Elko vyskupo Wojciecho 
Ziembos kvietimu, Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, 
rugsėjo 4 d. lankėsi Seinuose 
(Lenkija), kur buvo iškilmingai 
minimos Švč. Mergelės Marijos 
statulos vainikavimo 20-osios 
metinės. Šią parapiją, kurioje 
gyvena daug lietuvių, su Lietu
va sieja glaudūs istoriniai 
ryšiai.

A.fA.
VIDUI ĄŽUOLAIČIUI

po sunkios ligos per anksti iškeliavus Amžinybėn, jo 
motinai APOLONIJAI ŽIBIENEI, sūneliui JUOZUI 
ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Lietuvos Dukterys
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A.tA.
LIUDVIKAS KRONAS

Gyveno Michiana, Indiana.
Mirė 1995 m. lapkričio 13 d., 11:45 vai. vakaro, sulaukęs 

83 metų.
Gimė Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Ona Rakauskaitė-Kronienė, sūnus 

Algimantas su žmona Glorija ir jų vaikai Tomas, Petras ir 
Jenny; broliai: Edvardas su žmona Erna ir jų vaikai bei 
anūkai Vokietijoje; Romas su žmona Baniute ir jų vaikai bei 
anūkai; mirusio brolio Balio žmona Elvyra Kronienė su 
vaikais, anūkais ir proanūkė Kanadoje; seserys: Stefa Kaune- į 
lienė su vyru Ignu ir jų vaikai bei anūkai Michigane; Elena 
Jasinevičienė su vyru Vytautu ir jų vaikai bei anūkai; svainis 
Gediminas Rakauskas su žmona Jenifer ir jų vaikai bei 
anūkai Australijoje; giminaitė Felicija Schenfeld su vyru 
Daniel ir jų vaikai Kalifornijoje; pusbrolis Bronius Konauka 
su žmona Otilija ir jų vaikai bei anūkai; pusseserė Regina 
Kreivėnienė su vyru Kazimieru. Taip pat daug giminių Lietu
voje.

Priklausė Union Pier Lietuvių draugijai ir Lietuviiį 
Bendruomenei.

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 16 d. nuo 2 
iki 8 v.v. Petkaus Lemont laidojimo namuose, 1240 S. Archer, 
Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 17 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio lietuvių misijos koplyčią Lemonte, kurioje bus auko
jamos 10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667.

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
Inž. KAZYS 

OŽELIS

Minint mūsų mylimo Vyro ir Tėvo, kurio netekome 1985 
m. lapkričio 16 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus 
aukojamos š.m. lapkričio mėn. 19 d., sekmadienį, 10 vai. ryto 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton 
Parke.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionį Kazį.

Nuliūdę: žmona Evelina ir sūnūs — Kazys ir Juozas.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m. spalio 18 
d., Philadelphia, PA mirė mūsų mylima Sesuo

A.tA.
ANNA WANDA HAHN 

MIKALAUSKAITĖ
ir buvo palaidota Our Lady of Czestochowa kapinėse, prie savo 
vyro Stanislovo.

Prašome prisiminti ją savo maldose.

Liūdinčios seserys Julija Stelmokienė, Regina Volod- 
kienė ir Eugenija Žigarienė ir brolis Antanas Mika
lauskas su šeimomis.

A.tA.
LIUDUI KRONUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame žmonai 
ONUTEI, sūnui ALGIUI su šeima, mūsų mieliems 
draugams - ELENUTEI su vyru VYTAUTU JASI- 
NEVIČIAMS ir visai didelei KRONŲ šeimai 
Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje ir Australijoje.

B. ir A. Pranckevičiai 
J. ir T. Kasperavičiai 
B. ir B. Vindašiai 
Aldona Stasiulienė 
V. ir Z. Ripskiai

t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dr. Leonas ir Irena Kriau- 
čeliūnai, žymūs visuomeninin
kai ir lietuvybės išlaikymo rei
kalų filantropai, prie ankstyves
nių $2,000 — įnašų Draugo fon
de, jo antrojo gimtadienio proga, 
įnašus papildė su $3,000 ir tapo 
Draugo fondo pirmojo laipsnio 
garbės nariais.

Už taip didelę $5,000. paramą 
Draugo fondui jiems širdingai 
dėkojame ir kartu džiaugiamės 
su jų pagalba artėjant prie pusės 
milijono kapitalo Draugo fonde.

Antrasis Draugo fondo gimta
dienis bus švenčiamas lapkričio 
18 d. rudens vajaus pokylyje 
Jaunimo centre, kurį praves 
Irena Kriaučeliūnienė. Visi 
kviečiami pokylyje dalyvauti.

Šakiečių klubo Čikagoje
metinis narių susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 28 d., an
tradienį, 1 vai. popiet, Z. Kojak 
svetainėje, 4500 S. Talman Avė. 
Visi nariai ir norintieji įsirašyti 
į klubą, kviečiami dalyvauti. 
Susirinkime numatomi valdy
bos rinkimai ir kitoki svarsty
tini klubo reikalai. Po to bus 
pasivaišinimas.

„Karys”, dabar Lietuvoje 
Krašto apsaugos ministerijos 
leidžiamas mėnesinis žurnalas, 
nuo šių metų Nr. 11 svarbesnių 
straipsnių santraukas deda 
anglų kalba. Kaip rašo jo redak
torius Kęstutis Starinskas, tai 
galbūt sustiprins domėjimąsi 
„Kariu” ir silpniau lietuvių 
kalbą mokančiųjų tautiečių 
Amerikoje. Šio gana patrauk
laus žurnalo atstovu Ameriko
je yra Ed. Šulaitis, 1330 S. 51 
Avė., Cicero, IL 60650.

Skautininke Jolanda Kere* 
lienė, draugovės „Sietuva” 
įkūrėja ir pirmoji vadovė, su 
būriu skautininkių maloniai 
sutiko ateiti JAV LB Kultūros 
tarybai į pagalbą, apsiimdama 
vadovauti vaišių parengimui, 
lapkričio 19 dieną, sekmadienį, 
tuoj po Mišių, Pasaulio lietuvių 
centre rengiamame Violetos 
Rakauskaitės estradinių 
dainų koncerte-kavutėje. Visas 
pelnas bus skiriamas centro 
salės remontui.

Helen Schanel, Wood Dale, 
IL, ankstyvesnius $800 įnašus 
Draugo fondui jo antrojo gimta
dienio proga papildė dar 200 dol. 
ir tapo DF garbės nare. Drau
go fondas jai nuoširdžiai dėkoja 
už gimtadienio dovaną!

x KALĖDINIUS SIUNTI
NIUS pristatant iki lapkričio 
20 d. Čikagos Transpak įstai
gai, pradžiuginsit artimuosius 
šventėms. Tel. 312-436-7772.

x TRANSPAK praneša: 
„Apklausos duomenimis tik 
1.5% Lietuvos gyventojų nesido
mi informacija apie nusikal
timus, o oficialių šaltinių apie 
nusikalstamumą informacija 
nepasitiki 15.8% apklaustųjų”. 
Siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312^36-7772.

(sk)

x Vaizdajuostes iš Lietu
vos perrašome į amerikietišką 
sistemą arba atvirkščiai. Tik 
$20 už juostelę. Kreipkitės į
Arvydą, tel. 708-969-6564, 5643 
Sherman Avė., Downers 
Grove, IL 60516.

(sk)

„Lituanicos” futbolo klubas, 
minintis savo 45 metų sukaktį, 
ruošia sukaktuvinį pokylį, kuris 
bus lapkričio 18 d. Pasaulio liet. 
centre, Lemonte. Čia šokiams 
gros žinomas „Nemuno” orkes
tras, kuriam vadovauja Rober
tas Raudys. Pokylyje taip pat 
bus pagerbti šio ilgamečio klubo 
steigėjai ir pirmininkai.

Mokslo ir Pramonės muzie
juje (Museum of Science and In- 
dustry) jau prasidėjo šiemetinis 
žiemos festivalis, pavadintas * 
„Christmas Around the World 
and Holidays of Light” (šiemet 
pridėtos žydų Hanukkah, kinie
čių Naujųjų metų ir kai kurių 
kitų šventinės tradicijos). Ši 
žiemos šventė muziejuje papras
tai vyksta nuo lapkričio 3 iki 
1996 m. sausio 2 d. Muziejus yra 
prie 57 ir Lake Shore Drive, o 
lankymo valandos kasdien tarp 
9:30 vai. r. iki 4 vai. p.p., savait
galiais — nuo 9:30 vai. r. iki 5:30 
vai. p.p. Kaip ir kiti Čikagos 
muziejai, Mokslo ir pramonės 
muziejus atidarytas kiekvieną 
dieną, išskyrus Kalėdas} Kas
met kalėdinėje programoje pasi
rodo įvairių tautybių bei 
kultūrų žmonės, jų tarpe ir lie
tuviai. Lietuvišką kalėdinę pro
gramą paruošia Lietuvos vyčiai. 
Šiemet jie programą atliks 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 2 
vai. p.p.
Arvydas Sabonis, žymusis 

Lietuvos krepšininkas-profesio- 
nalas, dabar atstovaujantis 
Portlando profesionalų krep
šinio klubui, kartu su savo 
komanda praėjusį šeštadienį bu
vo atvykęs į Čikagą rungty
nėms prieš vietos „Bulis” krep
šininkus. Tačiau dėl nedidelio 
susižeidimo jis visą rungtynių 
laiką turėjo prasėdėti ant atsar
ginių suolelio ir aikštelėje 
nepasirodė.

Draugo fondo narių ant
rasis metinis suvažiavimas 
įvyks šį šeštadienį, lapkričio 18 
d., 10 vai. ryte, Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje. Narių 
registracija bus nuo 9 vai. iki 10 
valandos. Suvažiavimą numa
toma užbaigti 1 vai. p.p.

„LITUANICOS”
SUKAKTUVINIS

POKYLIS
Šį šeštadienį, lapkričio 18 d., 

Lemonte, Lietuvių centro didž. 
salėje vyks „Lituanicos” futbolo 
klubo 45 metų sukakties minėji
mas ir sukaktuvinis pokylis. 
Jame vietas užskė arti 250 as
menų. Yra dar likusių šiek tiek 
pakvietimų, tad nespėjusieji 
kviečiami nedelsiant kreiptis 
į rezervacijų vadovę Laimą Gla- 
vinskienę (tel. 708-323-6302) ir 
užsitikrinti sau vietas.

Čia bus pagerbiami klubo stei
gėjai bei pirmininkai. Oficialioji 
dalis nebus ilga, nes norima pa
likti laiko vakarienei, šokiams 
ir pasilinksminimui.

Sukakties proga, klubas gavo 
daug pasveikinimų, kurie bus 
išspausdinti sukaktuviniame 
leidinyje. Sveikinusiųjų tarpe 
yra Illinois gubernatorius Jim 
Edgar, Čikagos miesto meras 
Richard M. Daley, PLB pirm. 
Bronius Nainys, JAV LB Kraš
to valdybos vicepirm. sporto rei
kalams Algis Rugienius ir de
šimtys kitų.

Pažymėtinas yra Čikagos 
miesto burmistro sveikinimas, 
kuriame tarp kitko sakoma: 
„Futbolo klubas ’Lituanica’ 
(taip lietuviškai jis rašo vardus) 
yrą seniausia, nuolatos veikian
ti amerikiečių lietuvių sportinė 
organizacija Čikagoje. Kaip to
kia, ji buvo ryškiu partneriu lie
tuvių bendruomenės didelio įna
šo šiam miestui ir atnešė valsty
binio ir tarpvalstybinio mąsto 
pripažinimą visiems mūsų pi
liečiams”. g*

x „Vaizdinis dienoraštis” 
— Pr. Domšaičio piešinių paroda 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le- 
mont, IL lapkričio 17 d. - gruo
džio 3 d. Parodos atidarymas 
penktadienį, lapkričio 17 d. 7:30 
v.v. — 9 v.v.

(sk)

ČLM VĖLINĖS

Čikagos lituanistinė mokykla 
ne tik moko mokinius lituanis
tinių dalykų, bet puoselėja ir 
lietuviškas tradicijas — papro
čius. Lapkričio mėnesio pra
džioje yra Vėlinių šventė, kurią 
seniau Lietuvoje švęsdavo pagal 
senas tradicijas. Okupantai 
neleisdavo švęsti, nes religija 
buvo persekiojama . Lietuviai, 
pasitraukę nuo persekiojimų iš 
Lietuvos, nuvykę į užsienį, tęsė 
lietuviškus papročius ir juos 
perdavė savo jaunimui.

Tad lapkričio 4 d. šios mokyk
los mokiniai su mokytojais 
nuvyko į Jėzuitų koplyčią, kur 
kapelionas kun. J. Vaišnys, SJ,- 
paaiškino Vėlinių reikšmę ir 
atliko tam reikalui pritaikytas 
maldas. Visi mokiniai laikė 
rankose degančias žvakutes, 
kurias vėliau padėjo prie alto
riaus, prie įsivaizduoto kapo. 
Visi ant lapelių surašė savo 
artimųjų mirusiųjų vardus ir 
padėjo prie to kapo. Išeidami iš 
koplyčios, užgesino žvakutes. 
Birutė Ankutė, Žaibas Valaitis 
ir Birutė Jurjonaitė paskaitė 
pritaikytus Vėlinėms eilė
raščius.

Nors ir šaltoką dieną, visi 
susirinko prie Laisvės kovų pa
minklo. Dešimtos klasės moki
niai turėjo rankose uždegtas 
trijų spalvų žvakutes (geltoną, 
žalią ir raudoną). Kun. Vaišnys 
priminė žuvusius karius už 
tėvynę. Čia pasimeldė visi už 
juos ir už kitus jėzuitų, 
mokyklos mirusius žymius 
asmenis, geradarius. Trumpai 
pasimeldę, vėl visi nuvyko į 
klases ir tęsė pamokas. Buvo 
atliktos pareigos Dievui ir 
Tėvynei.

Toms apeigoms vadovavo mo
kyklos direktorė Jūratė Dovi- 
lienė ir Marytė Utz. Visi klasių 
mokytojai tvarkė savo moki
nius. Viskas praėjo sklandžiai.

J. Plačas

Prof. dr. Vytautas Černius, 
Philadelphia Temple universi
teto, College of Education pro
fesorius, skaitys paskaitą Pabal
tijo universiteto, veikusio 
Vokietijoje po Antrojo pasau
linio karo, 50 metų įkūrimo 
jubiliejaus minėjime-akademi- 
joje. Jau iš anksto visi prašomi 
1996 m. kovo 17 d. pasižymėti 
savo kalendoriuose, nes tą dieną 
įvyks akademija.

• Draugo fondas remia 
„Draugą”, „Draugą” remia 
mus visus.

Mamos, mokytojos, mokiniai — tai kiekvieno šeštadienio tradicija, jau kele
tą dešimtmečių gyvuojanti užsienio lietuvių tarpe. Čia vieno šeštadienio rytas 
prie Jaunimo centro, kur veikia Čikagos lit. mokykla.

Nuotr. V. Žukausko

VĖLINĖS LEMONTO 
MAIRONIO LIT. 

MOKYKLOJE
Amžiną atilsį jums, kritu- 

siems didvyrių mirtimi už 
Lietuvos laisvę, amžiną atilsį 
jums, kurie nešėte Lietuvai 
šviesą ir tiesą, amžiną atilsį 
tiems, kurie saulėlydį matėte 
per kalėjimo grotas, amžiną 
atilsį tiems, kurie užgęsote Sibi
ro platybėse, kankinami be
galinio skausmo ir Tėvynės ilge
sio, amžiną atilsį...

Niekas nestatė jums kryžių, 
niekas nesupylė kapo, niekas 
neuždegė žvakelės, niekas 
negiedojo paskutinio atsi
sveikinimo...”

Su šiais žodžiais širdyse ir 
žvakutėmis rankose, Lemonto 
Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai spalio 28 d. 
žengė prie altoriaus, pagerb
dami mirusiųjų atminimą.

Istorijos ratelio „Geležinis 
Vilkas” pirmininkė, 10 k. moki
nė Deimantė Žukaitė savo poeti
niu žodžiu lydėjo mokinių pro
cesiją, kuri tylomis plaukė link 
altoriaus — ji kalbėjo: „Dieve, 
suteik ramybę visiems, amžinu 
miegu užmigusiems tautos vai
kams...”

Kunigas A. Paliokas, SJ, mo
kiniams papasakojo, kad seno
vėje Lietuvoje Vėlinės būdavo 
paslaptingas mirusiųjų ir 
gyvųjų suartėjimo laikas, kai 
mirusiųjų vėlės trumpam 
grįždavo į žemę, jos lankydavo 
namus, kapines ir bažnyčias. 
Mirusiųjų vėlės tą dieną būdavo 
gyvųjų maldose ir prie savo 
artimųjų.

Po to buvo skaitomi religiniai 
skaitiniai ir visuotinės maldos, 
kurioms vadovavo 8 kl. moki
niai — Jonas Grigaliūnas ir 
Arius Elvikis. Maldose moki
niai prašė Dievo palaimos ir 
amžinosios ramybės mirusie
siems.

Istorijos ratelio pirmininkės 
pavaduotojas, 10 kl. mokinys 
Rimas Marčilionis, maldose pri
siminė tuos draugus, kurių 
neturėjo progos pažinti, nes jie 
žuvo autobuso-traukinio nelai
mėje. Taip pat prašė Dievo 
palaimos tiems, kurie liko šioje 
žemėje tą skausmą kentėti.

8 kl. mokinys Petras Kuprys 
padeklamavo Maironio eilėraš
tį „Išnyksiu, kaip dūmas”, 
kuriame yra paminėta sunki 
žmogaus dalia ir liūdna jo gyve
nimo pabaiga.

Iškilmių pabaigoje — moki
niai giedojo „Marija, Marija”, 
prašydami malonės ir palaimos 
iš aukšto Dangaus...

Gražina Sturonienė
„Geležinio Vilko” vadovė

JAV LB Kultūros taryba 
kiekvienais metais rengia 
metinę premijų įteikimo šventę. 
Premijų šventė išjudina lietuvių 
kultūrinį gyvenimą ir sudaro 
progą plačiau pažvelgti į 
išeivijos veiklą. Paskutiniu 
metu lietuvių kultūrinės 
veiklos premijų skyrimas buvo 
sutrikęs ir išeivijos gyvenime 
atsivėrė spraga.

Anksčiau buvo skiriamos pen
kios premijos (po 1,000 dol. kiek
viena): žurnalistikos, muzikos, 
dailės, teatro ir radijo. Šių 
premijų mecenatas buvo ir yra 
Lietuvių fondas, o LB Kultūros 
taryba per sudarytas komisijas 
atrinkdavo laureatą. Apsilpus 
lietuvių kultūrinei veiklai, su
mažėjo ir premijų skaičius. Šiais 
metais buvo premijuojamos tik 
trys kultūrinės sritys: žurnalis
tika, dailė ir muzika.

Laureatams premijų įteiki
mas už 1995 metų veiklą įvyko 
lapkričio 5 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje. Premijų šventę ati
darė padėkos ir sveikinimo žo
džiu LB Kultūros tarybos pirm. 
Alė Kėželienė ir į sceną iškvietė 
komisijų pirmininkus bei laure
atus. Scenoje vietas užėmė ver
tinimo komisijų pirmininkai: 
dailės — Algimantas Kezys; žur
nalistikos — Bronius Juodelis; 
muzikos — Petras Aglinskas; 
Greta susėdo laureatai: dailės — 
Ramojus Mozoliauskas, žurna
listikos — Danutė Bindokienė ir 
muzikos, net trys laureatai — 
Lietuvių operos atstovas, val
dybos pirmininkas Vytautas 
Radžius, Darius Polikaitis, (Rita 
Kliorienė neatvyko).

Prasmingą invokaciją sukal
bėjo evang. kun. Valdas Aušra, 
atvykęs iš Lietuvos siekti moks
lo laipsnio ir apsistojęs Tėviškės 
parapijoje. Tolimesnį programos 
vedimą perdavė Joanai Krutu- 
lienei, kuri perskaitė garbės 
gen. konsulo Vaclovo Kleizos 
sveikinimo žodį, nes konsulas 
negalėjo šiame renginyje daly
vauti. Laureatus šiltai pasvei
kino Lietuvių fondo Tarybos 
pirmininkė Marija Remienė, pa
ryškinusi Lietuvių fondo para
mą lietuvybės išlaikymui.

Komisijų pirmininkams per
skaičius premijų skyrimo aktus, 
Kultūros tarybos pirm. Alė 
Kėželienė pasveikino ir įteikė 
padėkos lakštus, o LF tarybos 
pirm. Marija Remienė įteikė 
pinigines premijas, kurias skyrė 
Lietuvių fondas (gaila, nepa
skelbė sumų).

Laureatų žodžiai buvo labai 
trumpi: Mozoliauskas pasiten
kino „Ačiū”, o D. Bindokienė 
jungėsi prie jo, tik paaiškino, 
kad jos numatytą padėkos žodį 
paveržė Ramojus, tad tepasakė 
irgi tik „ačiū”. Kiek plačiau 
kalbėjo du muzikos laureatai — 
Lietuvių operos vardu Vytautas 
Radžius, pasidžiaugęs lietuviš
kos Banaičio operos „Jūratės ir 
Kastyčio” pastatymo išlaidų su
mažinimu, ir Darius Polikaitis, 
padėkojęs už jo įvertinimą, o 
taip pat ir motinai už klausos 
tobulinimą, dainuojant lopšinę, 
kas labai svarbu muzikams. Ne

Premijų įteikimo šventės programos atlikėjai, iš kairės: muz. Ričardas Šokas, akt. Nijolė 
Martinaitytė-Nelsen, sol. Audronė Gaižiūnienė ir muz. Petras Aglinskas.

Nuotr. J. Tamulaičio

IŠKILMINGAI PRAĖJO PREMIJŲ 
ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

dalyvaujant Ritai Kliorienei, jos 
atsiųstą padėkos laišką per
skaitė programos vedėja.

Po trumpos pertraukos buvo 
perduota meninė dalis, kurią 
paruošė Kultūros tarybos narė 
Nijolė Martinaitytė. Pradžioje 
operos solistė Audronė Gaižiū- 
niėnė, dviem išėjimais puikiai 
padainavo keletą dainų ir ope
ros arijų, o muzikas Petras 
Aglinskas paskambino gitara. 
Akompanavo muzikas Ričardas 
Šokas. Programos atlikėjai, 
ypač solistė Audronė, susilaukė 
šilto ir garsaus publikos pri
tarimo.

Antroje dalyje buvo perduota 
Nijolės Martinaitytės paruošta 
ištrauka iš Juditos Vaičiūnaitės 
II Kanono, skirto Barborai Rad
vilaitei. Čia dalyvavo aktorė 
Nijolė Martinaitytė — skaitovė, 
gitaristas Petras Aglinskas ir 
solistė Audronė Gaižiūnienė. 
Pastatymas naujoviškas, neį
prastas, bet patraukliai sure
žisuotas ir pagrindinės aktorės 
Nijolės Martinaitytės sklandžiai 
perteiktas. Pasakojimą paįvai
rino skaidrėmis parodyti vaiz
dai ir portretai. Buvo prikelta 
Lietuvos istorija ir jos vadai. Iš
girdome pasakojimų ir skaidrė
se matėme istorinius žymūnus: 
Elzbietą iš Habsburgų, karalie
nę Boną, Radvilas (Rudąjį ir 
Juodąjį), nežinomą dailininką, 
Kotryną iš Habsburgų, Žygi
mantą Augustą (1548-1572) ir 
Barborą Radvilaitę. Tenka pri
pažinti Nijolei išradingumą ir 
meninį apipavidalinimą.

Pasibaigus programai, kuri 
užtruko vos dvi valandas, ren
gėjai visus dalyvavusius 
papuošė gėlėmis ir pakvietė į 
kavinę pasivaišinti bei 
pabendrauti.

Čia ir reikėjo premijų įteikimo 
apžvalgą užbaigti, bet ...

Kiek mano atmintis leidžia, 
praeityje premijoms skirti LB 
Kultūros taryba paprašydavo 
Lietuvių fondą finansuoti pre
mijas, o pati Kultūros taryba su
darydavo komisijas ir joms 
pavesdavo išrinkti vienoje ar 
kitoje kultūrinėje veikloje ryš
kiausią asmenį-laureatą. Dailės 
ir žurnalistikos komisijos pa
vestą uždavinį atliko ir pasiūlė 
Kultūros tarybai premijuotinus 
asmenis, o tuo tarpu muzikos 
komisija sau leido ne tik at
rinkti šių metų muzikoje pasi
žymėjusius asmenis, bet pada
lino premiją į tris nevienodas 
dalis ir premijavo jau anksty
vesniais metais premiją gavusią 
instituciją — Lietuvių operą. Tai 
pirmas atvejis, kai metinė pre
mija dalinama į kelias dalis. 
Blogiau, kai premijos duodamos 
jau anksčiau gavusiems už tą 
pačią veiklą. Tokiu principu va
dovaujantis, gali atsitikti, kad ta 
pati institucija ar asmuo gali 
premiją laimėti iš eilės kelerius 
metus.

Iki šiol buvo laikomasi prin
cipo, kad premija skiriama tik 
vieną kartą tam pačiam veikė
jui. Šiais metais buvo paskirtos 
tik trys, kai ankstyvesniais me
tais buvo premijuojama penkių

sričių kultūrinė veikla. Be čia 
minėtų, premijos buvo skiria
mos dar teatrams ir lietuviš
koms radijo laidoms. Šių veiklą 
(teatro ir radijo) tiesiogiai remia 
Lietuvių fondas per Pelno skirs
tymo komisiją (žiūr. 1995 m. LF 
pelno paskirstymą). Manau, kad 
bent premijoms skirti komisijų 
nariai turėtų būti susipažinę su 
LF ir Kultūros tarybos veikla, 
kitu atveju neturėtų sutikti 
priimti šias garbingas pareigas.

Ar nebus Muzikos komisija 
peržengusi savo kompetenciją, 
paskelbdama garbingus ir 
tikrai vertus pažymėti Lietuvių 
operos solistus. Garbės laureatų 
lakštus gavo šie solistai: Stasys 
Baras, Algirdas Brazis, Dana 
Stankaitytė, Aldona Stempu- 
žienė ir Jonas Vaznelis. Jie visi 
verti garbės pažymėjimų, nes iš
kėlė Lietuvių operą Čikagoje ir 
iki šiol gražiai talkina. Jų ne
paminėjau programos pradžioje 
laureatų tarpe tik todėl, kad ne 
šios komisijos paskirtis dalinti 
tokias premijas. Čia yra jau LB 
Kultūros tarybos pareiga, o ne 
atskirų komisijų.

Žurnalistikos komisija turėjo 
14 kandidatų. Jų galėjo būti ir 
daugiau, bet premijavo tik vie
ną, o kitus rekomendavo Kultū
ros tarybai kitų metų komisiją 
su jais supažindinti.

Muzikos komisijos principo 
laikantis, šiemet ir žurna
listikos komisija galėjo išrinkti 
10 laureatų ir 1,000 dol. premiją 
padalinti tarp jų. Taip per 
metus kitus būtų „prikepta” 
šimtai laureatų. Čia yra LB 
Kultūros tarybos veiklos pa
grindas ir tik ji yra kompeten
tinga lygiai vertinti visas 
kultūrinės veiklos sritis.

Nenoriu nuvertinti komisijų 
darbo ar kultūrinės veiklos, bet 
turėtų būti vienas matas visoms 
veiklos sritims. Teatleidžia čia 
paminėtieji, nes tą rašau, siek
damas išeivijos kultūrinės veik
los vienodo vertinimo.

Antanas Juodvalkis

Čikagos ramovėnai rengia 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
77 metų sukakties minėjimą lap
kričio 19 d., sekmadienį, Šaulių 
namuose. Kariuomenės šventės 
minėjimas prasidės, pakeliant 
vėliavas prie Laisvės kovų 
paminklo Jaunimo centro 
sodelyje. Iškilmingos pamaldos 
10 vai. ryte Jėzuitų koplyčioje. 
Pamaldų metu giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai, 
vargonuojant muz. M. Mote 
kaičiui. Tuoj po pamaldų — 
apeigos prie Laisvės kovų pa
minklo, kur bus atitinkamai pa 
gerbti žuvę dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės. Po šių 
apeigų, 12 vai., minėjimas vyks 
Šaulių namų salėje. Paskaitą 
skaitys dr. Valdas Adamkus 
Meninę dalį atliks Algimantas 
Barniškis. Kviečiame organi 
zacijąs su vėliavomis ir vi 
suomenę minėjime dalyvauti 
Po minėjimo užkandžiai ii 
kavutė.
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