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Vyriausybė pateikė projektą 
indėliams bankuose apsaugoti

Vilnius, gruodžio 27 d. — Tre
čiadienį Lietuvos Bankas ir Lie
tuvos vyriausybė apsvarstė bei 
pateikė Seimui nutarimo „Dėl 
neatidėliotinų priemonių ban
kininkystės problemoms 
spręsti” projektų.

Jame numatoma, tariantis su 
tarptautinėmis finansinėmis or
ganizacijomis, parengti konk
rečius veiksmų planus dėl Lie
tuvos Akcinio Inovacinio Ban
ko, Litimpeks banko, Auraban- 
ko ir Vakarų Banko tolesnės 
veiklos ir gyventojų indėlių iš
saugojimo šiuose bankuose.

Projekte numatyta keisti Lie
tuvos komercinių bankų įstaty
mą bei kitus įstatymus, numa
tant komercinių bankų akcinin
kams visišką turtinę atsakomy
bę. Numatoma galimybė suma
žinti komercinių bankų akcinį 
kapitalą, nuostoliams pasiekus 
25% akcinio kapitalo ir padidin
ti reikalavimus komercinių 
bankų tarybų ir valdybų na
riams.

Nutarimo projektas leistų vy
riausybės indėlius Aurabanke ir 
Vakarų Banke įskaityti į šių 
bankų kapitalą, tuo padidinant 
jame valstybės dalį.

Siūloma pavesti Vidaus rei
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Seimas leido vyriausybei 
garantuoti bankų paskolas

Vilnius, gruodžio 21d. (AGEP) 
— Skubos tvarka Seimas gruo
džio 21d. priėmė įstatymą „Dėl 
priemonių komercinių bankų 
likvidumui palaikyti”. Vardiniu 
balsavimu už įstatymą balsavo 
58, prieš — 33; susilaikė 10 par
lamentarų.

įstatymas suteikia teisę vy
riausybei teikti valstybės ga
rantijas tarpbankinėms pasko
loms, kurios būtų suteikiamos 
bankams, turintiems likvidumo 
problemų. Tokių garantijų vi
siems bankams suma neturi vir
šyti 300 milijonų litų. Valstybės 
garantijos ir paskolos galės būti 
suteikiamos ne ilgiau kaip vie- 
neriems metams.

Garantijų teikimo sąlygas ir 
tvarką pavesta nustatyti vy
riausybei ir Lietuvos Bankui. 
Garantijos galės būti teikiamos 
tik tada, kai įsigalios teisės 
aktas, nustatantis jų teikimo 
sąlygas ir tvarką. Naujasis 
įstatymas priimtas specialiai 
tam, kad būtų galima padėti 
krizės ištiktam Lietuvos Akci
niam Inovaciniam Bankui. Kaip 
jau pranešta, banko veikla su
stabdyta nuo gruodžio 20 d., ir 
manoma, jog ji bus atnaujinta 
tik po banko pertvarkymo. Toks

Vilniaus Radijas transliuos 
iš naujo siųstuvo

i

Vilnius, gruodžio 27 d. — Vil
niaus radijas praneša, kad gruo
džio 22 d. Lietuvos Radijas ir Te
levizija pasirašė sutartį su Vo
kietijos Telekomu, kad Vilniaus 
Radijo transliacijos užsieniui 
eitų per trumpųjų bangų siųstu
vą Julich mieste, Vokietijoje.

Iki šiol Vilniaus Radijo laidos 
buvo transliuojamos per Kras- 
nodaro miesto siųstuvą Rusijo
je, bet šių transliacijų girdimu
mas buvo labai blogas.

Kaip praneša Vilniaus Radijo 
užsieniui vyriausiasis redak
torius Audrius Braukyta, nuo 
sausio 1 d. Vilniaus Radijo prog
rama Šiaurės Amerikai bus

kalų ministerijai, Generalinei 
prokuratūrai ir Saugumo depar
tamentui imtis ryžtingų veiks
mų, kad būtų išieškotos pasko
los iš jas gavusių firmų, įmonių 
bei asmenų ir kad kalti pareigū
nai būtų patraukti baudžiamo
jon ar administracinėn atsako
mybėn.

Projekte vyriausybė kviečia 
Seimą pritarti bendram Lietu
vos Banko ir Lietuvos vyriau
sybės pasiūlymui, kad užsienio 
firmai Ernst & Young būtų pa
vesta atlikti banko knygų patik
rinimą (auditą) Lietuvos Akci
niame Inovaciniame Banke ir 
Litimpeks banke ir kad audito 
išlaidas apmokėtų Lietuvos 
Bankas. Nutarimo projektas 
reikalauja, kad Lietuvos Ban
kas iš esmės sustiprintų komer
cinių bankų priežiūrą, kad už
tikrintų jų nuolatinę ir efekty
vią kontrolę.

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius, komentuodamas 
pasiūlymą, kuris bus svarsto
mas specialiame Seimo posėdyje 
gruodžio 28 d., pasakė, kad nu
tarimo projekto pagrindinis 
tikslas — sukurti juridinį pag
rindą žmonių indėliams ban
kuose apsaugoti.

planas bus ruošiamas kartu su 
Pasaulio Banko ir Tarptautinio 
Valiutos Fondo ekspertais.

Įstatymo priėmimui priešinosi 
Tėvynės Sąjungos frakcija. Kon
servatorių vadas Gediminas 
Vagnorius pareiškė, jog pasisa
ko už pagalbą žmonėms, tačiau 
prieš tai, kad būtų pradangin
ta dar 300 milijonų litų. Pasak 
jo, kartu su Vakarų Bankui ir 
Aurabankui vyriausybės skir
tais pinigais, prarastoji suma 
gali siekti 540 milijonų litų. 
Anot Vagnoriaus, tai tris kartus 
daugiau, nei kitų metų biudžete 
numatyta visoms socialinėms 
reikmėms ir penkis kartus dau
giau, nei skirta visai krašto 
kariuomenei.

Tėvynės Sąjungos frakcija siū
lė, kad Seimas suteiktų 
vyriausybei teisę garantuoti 
keliems mėnesiams 50 milijonų 
litų, o per kelias savaites 
pateikti įstatymų projektus, 
kaip nuo probleminių bankų 
„atskirti blogus aktyvus”. Tada, 
anot G. Vagnoriaus, „bankai 
liktų švarūs, o jų problemos 
būtų iškeltos už bankų ribų ir 
sprendžiamos vienerius ar il
giau metų”.

transliuojama kasdien vieną va
landą, tuo pačiu laiku kaip iki 
šiol. Laida lietuvių kalba pra
sideda 6 vai. vak., o anglų kalba 
— 6:30 v.v. Čikagos laiku. Naujas 
dažnis bus 5910 kHz trumpų 
bangų priimtuvu.

Anot A. Braukylos, gruodžio 
30 d. įvyks bandomasis laidos 
perdavimas lietuvių kalba (tik 
30 minučių). Jis prašo, kad tie, 
kam nesunku ir kas girdės, lai
dos metu ar iškart po jos praneš
tų apie girdimumą, skambinda
mi į Vilniaus Radijo redakciją 
Vilniuje. Bandomosios laidos 
metu redakcijos nariai budės 
redakcijoje. Telefonas: 370 2 
23-66-27, faksas: 370 2 23-35-26.

tuvos ekonomijoje dalyvaujančios įmonės ar asmenys ga
lės įsigyti žemę, reikalingą tiesioginei jų veiklai, bet ne 
žemės ūkio ar miškų tikslams. Susitarime šia teise galės 
naudotis tik įmonės iš Europos Sąjungai ar Paryžiuje įsteig
tai 24 valstybių grupei priklausančių šalių.

Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte”

susitarimą dėl Lietuvos Konstitucijos 47-ojo straipsnic 
papildymo (kuriame būtų leidžiama žemę parduoti užsie 
mečiams) pasirašė jų atstovai. Pasirašytame susitarime 
numatoma, kad pagal siūlomą Konstitucijos pataisą Lie-

Landsbergis premjero 
užtikrinimus vadina

Premjeras teigia Kinijoje 
kalbėjęs pagal 1991 m. sutartį

„atsainia
Vilnius, gruodžio 27 d. — Tė

vynės Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) pirmininkas Vytau
tas Landsbergis gruodžio 27 d. 
paskelbė pareiškimą „dėl indė
lininkų apgaudinėjimo ir prem
jero skalbiamos atsainios netie
sos”. Pareiškime jis priminė, 
kad 1992 m. prezidento rinkimų 
kampanijoje LDDP žadėjo tęsti 
valstybės įsipareigojimą valsty
bės turtu garantuoti taupomųjų 
indėlių vertę su indeksavimu ir 
kompensacijomis. Bet šis paža
das „liko pamirštas, neištesė
tas”.

„Atsidūrusi prieš pasirinkimą 
— ar sąžiningai privatizuoti 
nuosekliai indeksuojamą valsty
bės turtą ir dalį pajamų skirti 
indėlių atstatymui, ar pasida
linti valstybės turtą žinomais 
neteisėtais metodais ->■ LDDP 
nuėjo antruoju keliu”, rašoma 
pareiškime, priminus, kad ir 
valdančiosios partijos IV suva
žiavimas „pritarė vadų veiks
mams, žmonių apgavimo politi
kai”.

Pareiškime Landsbergis rašo, 
jog indėlininkai guodžiami pa
žadais, kad LDDP vyriausybė ir 
dauguma Seime skirs lėšų iš 
biudžeto, išgrobstytiems indė
liams kompensuoti. Jis rašo: 
„Tais pačiais ir panašiais kana
lais užsienio kreditai dalinami 
be viešos atskaitomybės kam ir 
kodėl skirta, ar bus grąžinta, ar

Seimo nariai nepatenkinti 
premjero pareiškimais Tibeto 

atžvilgiu
Vilnius, gruodžio 22 d. 

(AGEP) — Grupė Lietuvos Seimo 
narių išreiškė nepasitenkinimą 
dėl premjero Adolfo Šleževičiaus 
pareiškimų Tibeto atžvilgiu 
vizito i Kiniją metu, kuriuos 
„pateikė užsienio informacijos 
agentūros, o vyriausybės vado
vas nepaneigė”. Pareiškime, 
kurį pasirašė apie 30 Seimo 
narių, reiškiamas susirūpini
mas dėl Lietuvos vadovų santy
kiuose su Kinija „ne kartą pasi
reiškusių Tibete vykdomo geno
cido ir žmogaus teisių pažeidi
mų ignoravimo, Jungtinių Tau
tų ir Europos Parlamento rezo
liucijų šiuo klausimu nepaisy- 
mo .

Seimo nariai smerkia žmo
gaus teisių ir religinių laisvių 
pažeidimus Tibete ir primena 
ankstesnius parlamentarų pa
reiškimus, kuriais siūloma Lie
tuvos prezidentui ir vyriausy
bei santykius su Kinija plėtoti 
Tibeto nepriklausomybės rėmi
mo dvasia.

Gruodžio 21 d. premjeras 
Adolfas Šleževičius išreiškė

netiesa”
ir vėl turės apmokėti visa Lietu
va”.

„Dabar vyriausybė blaškosi 
kartu su funkcijų nebetekusiu, 
jai pavaldžiu Lietuvos Banku. 
Premjeras nesivaržo ir vėl dės
tyti spaudai nerealius dalykus, 
atsainią netiesą”, teigia Vytau
tas Landsbergis.

Pavyzdžiu nurodydamas 
premjero sakomą netiesą, 
Landshergis cituoja A. Šleževi
čiaus žodžius, pasakytus š.m. 
gruodžio 22 d. ir paskelbtus 
„Respublikos” laikraštyje: „visų 
bankų, kuriuose yra gyventojų 
pinigų, indėlininkai gali būti ra
mūs, kad jų indėliai bus apsau
goti”; „ketvirtadienį priimtas 
įstatymas dėl indėlių apsaugos 
ir valstybė tuo pačiu garan
tuoja už indėlius” (žinome, kad 
ne už visus); „visi indėlininkai, 
kurie nori paimti pinigus iš ban
kų, visada galės tą padaryti; 
visuose bankuose esantys in
dėliai yra saugūs”

Anot Landsbergio, šiais žo
džiais, „ponas A. Šleževičius 
Kalėdų išvakarėse pasityčiojo iš 
indėlininkų, kurie anot jo, ‘yra 
silpnų nervų’. Išties, nepap
rastai stiprių nervų reikia vi
siems Lietuvos žmonėms, kurie, 
neseniai pasipiktinę neatsakin
gais parašais po Maišiagalos 
memorandumu, dabar kasdien 
girdi neatsakingą premjero šne
kėjimą”.

nusistebėjimą dėl dešiniųjų po
litikų vertinimų, pasirodžiusių 
jo vizito į Kiniją metu. Jis pri
minė 1991 m. rugsėjo 14 d. Vil
niuje pasirašytą bendrą Lietu
vos ir Kinijos pareiškimą, ku
riame sakoma, kad Lietuvos vy
riausybės pripažįsta Kinijos 
vyriausybę „kaip vienintelę tei
sėtą Kinijos ir Taivano, kaip ne
atsiejamos Kinijos teritorijos, 
vyriausybę”.

Baltijos gynybos
sąjungai nepritaria

ir prezidentas
Vilnius, gruodžio 18 d. (Elta) 

— Užsienio politikos koordi
nacinės tarybos posėdyje, ku
riam vadovavo prezidentas Al
girdas Brazauskas, aptarta 
galima Baltuos valstybių gy-* 
nybos sąjunga. Posėdyje konsta
tuota, jog šiuo klausimu aiškiai 
išsiskiria pozicijos, kurios at
sispindi kai kuriose Baltijos 
Asamblėjos rezoliucijose, ir 
Baltuos valstybių prezidentų bei

Vilnius, gruodžio 21 d. 
(AGEP) — Lietuvos premjeras 
Adolfas Šleževičius pareiškė, 
kad spaudoje pasirodžiusios de
šiniųjų politikų publikacijos dėl 
Lietuvos požiūrio į Taivano 
problemą sukėlė vyriausybės 
nusistebėjimą.

Ketvirtadienį išplatintame 
premjero pranešime dėl vyriau
sybės požiūrio į Taivaną pabrė
žiama, kad gruodžio 11 d., po 
derybų su Kinijos premjeru Li 
Peng paskelbtame oficialiame 
pranešime pažymima, kad Kini
jos premjeras padėkojo „Lietu
vos vyriausybei už Kinijos, kaip 
vieningos valstybės, pripažini
mą, tame tarpe ir Taivano klau
simu”.

Jokių kitų pareiškimų Taiva
no klausimu Pekine nebuvo pa
daryta, pažymi A. Šleževičius ir 
primena, kad jo vadovaujama 
vyriausybė vykdo ankstesniųjų 
vyriausybių įsipareigojimus. 
1991 m. rugsėjo 14 d. Vilniuje 
pasirašytame bendrame Lietu
vos ir Kinijos pareiškime sako
ma, kad Lietuvos vyriausybė 
pripažįsta Kinijos vyriausybę 
„kaip vienintelę teisėtą Kinijos 
ir Taivano, kaip neatsiejamos 
Kinijos teritorijos vyriausybę. 
Lietuvos vyriausybė įsiparei

Tarptautinis Valiutos Fondas 
remia Lietuvos Banko 

veiksmus
Vilnius, gruodžio 22 d. 

(AGEP) — Tarptautinio Valiu
tos fondo (TVF) atstovas be 
išlygų pritarė Lietuvos Banko 
veiksmams per dviejų dižiausių 
šalies komercinių bankų krizę, 
nepaisant to, kad jos brendimo 
požymiai jau seniai buvo „aki
vaizdūs”.

„Manau, Lietuvos Bankas yra 
puikus partneris, ir mes remiam 
jč vadovybės veiksmus”, sako 
TVF atstovas Lietuvoje Dome- 
nico Famizza, komentuodamas 
centrinio banko sprendimą su
stabdyti krizės ištikto Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko veik
lą.

Pasak jo, Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko ir Litimpeks 
banko silpnumo požymiai jau

vyriausybių vadovų pareiški
muose.

Prezidentai ir vyriausybės 
laikosi nuomonės, jog netikslin
ga sudaryti Baltuos valstybių 
karinę sąjungą. Siūloma Balti
jos valstybių karinė sąjunga ap
sunkintų šių valstybių integ- 
racįją i Europos Sąjungą, Vaka
rų Europos Sąjungą ir kitas 
tarptautines struktūras, pa
brėžta koordinacinės tarybos po
sėdyje.

goja neužmegzti ir neskatinti 
jokių oficialių santykių su Tai
vanu”.

Kodėl buvo pasirinktas toks 
sprendimas, A. Šleževičius siū
lo išsiaiškinti su tuometiniais 
Lietuvos vadovais — dabartinės 
Seimo opozicijos vadu, konser
vatorių pirmininku Vytautu 
Landsbergiu bei konservatorių 
valdybos pirmininku Gediminu 
Vagnoriumi. Gruodžio viduryje 
konservatoriai yra pabrėžę, kad 
„nepripažįsta Lietuvos vyriau
sybės vadovo teisės priskirti 
didžiajai Kinijai Tibetą ir Tai
vaną”.

A. Šleževičiaus pranešime pa
žymima, kad nors oficialiai ne
pripažindama Taivano, Lietu
vos vyriausybė suinteresuota 
ekonominių, finansinių, preky
binių, kultūrinių santykių su 
Taivanu užmezgimu, taip pat 
šios šalies kreditais ir galimy
bėmis steigti bendras įmones, 
net turėti Vilniuje ir Taipėjuje 
prekybos atstovybes. „Tokio po
būdžio santykiams nepriešta
rauja ir Kinijos Liaudies Res
publika”, pažymi premjeras.

Tiems politikams, kurie abe
joja premjero kompetencija kal
bėti šiais klausimais, A. Šleže
vičius siūlo „dar kartą perskai
tyti Lietuvos Konstituciją”.

seniau buvo „akivaizdūs” ir su
siję tiek su stambiosios ekono
mikos problemomis, tiek su 
prastu vadovavimu šiems ban
kams. Tačiau TVF atstovas taip 
pat teigia, kad Lietuvos Ban
ko įsikišimas nebuvo suvėluo
tas, nes „bankų priežiūra yra 
sudėtingas dalykas ir sunku 
spręsti, kada ir kaip veikti”. Pa
sak jo, Lietuvos Bankas padarė 
viską, ką galėjęs, kad su
stabdytų krizės gilėjimą.

D. Famizza nelinkęs dramati
zuoti padėties Lietuvos banki
ninkystėje. Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko ir Litimpeks 
banko sunkumus jis vengia va
dinti krize ir apibūdina juos 
kaip „problemas”. Pasak TVF 
atstovo, bankai dar nežlugo ir 
gali atsigauti po vyriausybės ir 
Lietuvos Banko pastangų juos 
pertvarkyti.

Spaudos konferencijoje papra
šytas palyginti padėtį Lietuvoje 
su bankų krize Latvijoje, D. 
Fanizza pranašavo, kad „pro
blema Lietuvoje nebus tokia gi
li”, nes vyriausybė anksčiau 
pradėjo ją spręsti.

Lietuvos Bankas antradienį 
sustabdė Lietuvos Akcinio Ino
vacinio Banko veiklą, o policija 
per kitas dvi dienas sulaikė jo 
bei Litimpeks banko vadovus,

Lietuvos atstovai
dalyvauja Bosnijos

atstatymo
konferencijoje

Vilnius, gruodžio 21d. (BNS) 
— Trečiadienį Briuselyje prasi
dėjo Europos Komisijos ir 
Pasaulio Banko suorganizuota 
konferencija apie Bosnijos ir 
Herzegovinos ekonomijos atsta
tymą. Konferencijoje dalyvauja 
Tarptautinio Valiutos Fondo bei 
Europos Investicinio Banko bei 
Europos Rekonstrukcijos ir Vys
tymo Banko pareigūnai kartu 
su 43 pasaulio šalių atstovais.

Lietuvą atstovauja Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Algimantas Rimkū- 
nas ir Lietuvos Nuolatinės Mi
sijos prie Europos Sąjungos 
Briuselyje vadovas ambasado
rius Jonas Čičinskas. Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos In
formacijos ir spaudos centras 
praneša, kad konferencijos daly
viai aiškinasi ko reikės, norint 
atstatyti Bosnijos ir Herzegovi
nos ekonomiją, sunaikinta daug 
metų trukusio karo. Jie aiškina
si kokios finansinės bei kitos pa
galbos galėtų teikti dalyvau
jančios šalys.

Pirminiais apskaičiavimais, 
reikės apie 5 milijardų dolerių 
investicijų per ateinančius tre
jus metus vykdant atstatymo 
darbą.

Lietuva prisijungė 
prie Europos 

Sąjungos pareiškimo
Vilnius, gruodžio 21 d. 

(AGEP) — Lietuva, kaip ir kitos 
Vidurio, Rytų ir Pietų Europos 
asocijuotosios Europos Sąjungos 
narės, prisijungė prie gruodžio 
20 d. paskelbto Europos Sąjun
gos pareiškimo dėl 1995 m. 
gruodžio 17 d. parlamento rin

kimų Rusijoje.
Pasak Lietuvos Užsienio rei

kalų ministerijos Informacijos ir 
spaudos skyriaus, pareiškime 
pažymima, kad rinkimai įvyko 
pagal Rusijos Konstitucijos nor
mas, buvo laisvi ir demokratiš
ki. Rusija žengė dar vieną žings
nį, įtvirtindama demokratijos, 
žmogaus teisių ir teisinės vals
tybės vertybes.

Dokumente taip pat pabrėžia
mas aktyvus piliečių dalyvavi
mas rinkimuose bei reiškiama 
viltis, kad laisva Rusijos pilie
čių valios išraiška palankiai at
silieps reformų procesui. De
mokratiškas rinkimų pobūdis 
sustiprina Europos Sąjungos 
pasirengimą toliau prisidėti prie 
demokratinių permainų ir per
ėjimo į rinkos ekonomiką Rusi
joje sėkmės, pažymima pareiš
kime.

įtardama juos svetimo turto iš
švaistymu ypač dideliu mastu.

Tarptautinio Valiutos Fondo 
atstovas atsisakė pranašauti, 
kiek Lietuvos biudžetui kainuos 
dviejų didžiausių šalies komer
cinių bankų gelbėjimas, bet ti
kina, kad jų krizė napakenks 
Lietuvos bankininkystės tarp
tautinei reputacijai. Pasak jo, 
apie bankų sistemos veiksmin
gumą bus sprendžiama pagal jos 
pertvarkymo priemones ir 
sėkmę.

KALENDORIUS

Gruodžio 28 d.: Šv. Nekaltie
ji vaikeliai; Agapė, Teofilė, Ri
mas, Vyga.

Gruodžio 29 d.: Šv. Tomas 
Becket, vyskupas, kankinys 
(1118-1170 Anglijoje); Gajutė, 
Grožvyda, Gaja.

t
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LIETUVIŲ TELKINIAI
■H,

DETROIT, MI
REIKALINGA TALKA

Lietuvos Vyčių „Pagalba Lie
tuvai” pirmininkas Robert Bo
ris praneša, kad antradienį, sau
sio 2 d., 12 vai. vidurdienį, 
prasidės Our Lady of Sorrows 
bažnyčioje, 23815 Power Road 
(tarp 9 ir 10 mylios ir Grand 
River gatvių), Farmington, Mi- 
chigan, suolų išardymo ir jų pa
krovimo į talpintuvus talka. 
Bažnyčios klebonas, prel. Wal- 
ter Hurley, dovanoja suolus, 
talpinančius 900 asmenų, ir už
mokėjo išlaidas už pirmo talpin
tu vo siuntą į Vilkaviškio ka
tedrą Lietuvoje. Galintieji padė
ti suolus išardyti ir juos sukrau
ti į talpintuvą, prašomi kreiptis 
pas Robert Boris, telefonu 810 
-626-6470.

SVEIKINAM 95 METŲ 
SULAUKUS

Kostas Čiuželis, radijo valan
dėlių ir įvairių organizacijų 
rėmėjas, š.m. gruodžio 20 d. 
šventė savo 95 gimtadienį. Svei
kiname Kostą Čiuželį ir linkime 
jam daug sveikatos ir Ilgiausių 
metų

t
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS

Naujų metų sutikimas Detroi
te gruodžio 31 d. ruošiamas Šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Švęsti pradėsime 7:30 v.v. Šv. 
Mišiomis Šv. Antano bažnyčio
je. 8:30 v.v. kokteiliai, 9 vai. 
karšta vakarienė, 10 vai. bend
ras dainavimas, šokiai ir paben
dravimas. Prieš 12 vai. — šam
panas ir Nauju metų sutikimas. 
Smulkesnes informacijas teikia 
Regina Juškaitė, tel. 313- 
554-3288.

lm

GARY, IN

GRAŽI MOKYKLOS 
ŠVENTĖ

Gary, Indianos, Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė įvyko sekmadienį, gruo
džio 17 d. Mokyklos mokiniai 
(tarp 4 ir 13 metų amžiaus) 
tėveliams, seneliams ir sve
čiams atliko gražią programą, 
pradžiuginusią net Kalėdų se
nelį, kuris atkeliavo Viktoro 
Baltrušaičio pagalba.

Šios mokyklos 40-se veiklos 
metinėse, prel. Ignas Urbonas 
pasveikino salę pripildžiusią 
publiką. Jam džiugu matyti tiek 
daug svečių ir jaunimo, o ypač 
scenoje gražiai pasirodančius 
vaikučius. Pareiškė pagarbą 
jauniems tėveliams, savo atža
lyne ugdantiems tėvynės meilę.

Programą pravedė mokinių 
tėvų komiteto pirmininkas Kęs

tutis Pocius. Parapijos tikybos 
pamokų mokiniai praturtino 
programą Betliejaus gyvu vaiz
deliu ir kalėdinių giesmių 
giedojimu.

Kaip kažkada jų proseneliai 
Kūčių vakare, taip ir šis vaikų 
būrelis linksminosi dainuoda
mi, šokdami, skaniai vaišinda
miesi saldumynais (tik būrimų 
nedarė). Vaikučiai — Kodee, 
Brooke ir Bonnie Morgan smui
kavo, o Jonas Stankūnas parodė 
savo sugebėjimus trombonu. 
Audra Pečiulytė deklamavo ka
lėdines eiles. Mokinių būrelis 
pagiedojo kalėdinių giesmių ir 
dainų pynę. Sulaukę Kalėdų se
nelio jam padainavo dainelę 
apie neseniai ištirpusius sniego 
senius. Vaikų akutės žibėjo, kai 
Kalėdų senelis įteikė kiek
vienam dovanėlę. Neiškentę, 
jas tuoj atidarė ir pradėjo 
džiaugtis.

Eglutės programos vedėja 
buvo seselė kazimierietė Janina 
Galubickytė. Šokius pravedė 
Jane Valeikienė, pianinu akom
panavo Kazė Kazlauskienė.

Po programos svečiai pasivai
šino skaniais lietuviškais val
giais ir saldžiais kepiniais. Buvo 
malonu, kad lietuvių visuomenė 
parodė susidomėjimą šios mo- 
mokyklos gyvavimu. Buvome pa
gerbti svečių tarpe turėdami 
Lietuvių Bendruomenės švieti
mo tarybos pirm. Reginą Kučie- 
nę ir jos vyrą Viktorą Kučą. 
Jiems dėkojame už savo dalyva
vimu parodytą pagarbą šios 
mažos mokyklos vadovybei, mo
kinių ir jų tėvų pastangoms. 
Linkime šiai mokyklėlei dar il
go gyvavimo. Lauksime ir atei
nančių metų Kalėdų eglutės.

Balys Brazdžionis

SUNNY HILLS, FL
MAMAIČIŲ VEDYBŲ 

58-JI SUKAKTIS

„Antrosios jaunystės” choro 
steigėjo ir buv. vadovo maestro 
Vinco ir Olgos Mamaičių ve
dybų 58-ji sukaktis buvo šven
čiama š.m. spalio 30 d.

Dalyvaujant sukaktuvinin
kams ir jų dukrai Juditai, Šv. 
Teresės bažnyčioje, 10 val.r. šv. 
Mišias aukojo kun. Leonardas 
Musteikis ir klebonas Francis 
Szczykutovvicz. V. Mamaičio 
sukurtas šv. Mišias giedojo 
„Antrosios jaunystės” choras, 
vadovaujamas muz. Genės 
Beleckienės.

Po Mišių priėmimas vyko pa
rapijos salėje. Įžanginį žodį tarė, 
sukaktuvininkus choro vardu 
sveikino ir dovaną įteikė choro 
v-bos pirm. Vytas Macys. Jis ir 
choro reikalų vedėja Viktorija 
Dėdinienė linkėjo sukaktuvi
ninkams ilgiausių metų. Kal-

Naujasis Dievo Apvaizdos parapijos Southfield, Michigan, klebonas kun. Valdas Valdemaras, 
po jo įvesdinimo apeigų š.m. gruodžio 10 d., su apeigas atlikusiu vysk. Kevin Britt, atstovavusiu 
Detroito arkivyskupui kard. Adam Malda

Nuotr. V. Petrulio

Kalėdinėje eglutėje Šv. Kazimiero lit. mokykloje (Gary, IN) gruodžio 17 d. Iš kairės: parapijos 
klebonas prel. Ignas Urbonas, mokyt. Valė Valeikienė, mokyt. Kazė Kazlauskienė, LB Švietimo 
'tarybos pirm. Regina Kučienė, Tėvų komiteto pirm. Kęstutis Pocius, mokyklos vedėja sės. Janina

Nuotr. Viktoro Kučo

bėjo
sveikino 
Feliksas Bočiūnas, trumpai 
prisimindamas jaunystės dienas 
Lietuvoje. Sugiedota „Valio, 
valio”. Vaišes palaimino ir 
sveikinimo žodį tarė parapijos 
klebonas Francis Szczyku- 
tovvicz, nuoširdus lietuvių 
draugas.

Jautriais žodžiais atsilankiu
siems padėkojusi, Olga Mamai- 
tienė pakvietė visus prie vaišių 
stalo. Sukaktuvininkams išei
nant, šventės dalyviai palydėjo 
juos gausiomis katutėmis. Dar 
ilgokai vaišintasi ir bendrauta. 
Vincui ir Olgai Mamaičiams 
linkima sveikos ateities,jr Dievo 
palaimos dar daug sukakčių 
švęsti.

V. Macys

Galubickytė.

Klemensas Žukauskas, kyklą, įsteigė kapinaites. Para- 
Jonas Zubavičius ir pįja smarkiai augo ir po poros

BALTIMORE. MD.

ŠV. ALFONSO BAŽNYČIOS
150 METŲ JUBILIEJUS

Šiais metais sukanka 150 me
tų nuo Šv. Alfonso bažnyčios 
(pastato) pašventinimo ir pirmų
jų šv. Mišių aukojimo. Ši bažny
čia nuo 1917 -metų priklauso 
lietuvių parapijai.

Pačioje 19-to šimtmečio pra
džioje vietos vokiečiai katalikai 
pasigedo savo kalba maldos na
mų ir savo parapijos. Tuo laiku 
lietuvių Baltimorėje dar ne
buvo, o vokiečių bendruomenė 
jau buvo nemaža. Vienas turtin
gas vokietis, padovanojo žemės 
sklypą Saratogos ir dabartinės 
Park Avė. šiaurės rytiniame 
kampe. 1800 metais ten buvo 
pastatyta maža medinė bažny
tėlė pavadinta Šv. Jono Evange
listo vardu, kuri 1832 metais 
buvo pakeista irgi nedidele mū
rine bažnyčia. Trečias šios Šv. 
Jono bažnyčios klebonas, kun. 
Benedict Bayer, paprašė vysku
pą Samuel Eccleston pavesti šią 
parapiją vokiečių vienuoliams 
redemptoristams.

Pirmasis redemptoristų klebo
nas buvo Alexander Czvikovicz. 
Šis klebonas '1840 metais, pasta
tė 60 x 40 pėdų mūrinę bažny
čią, kleboniją ir nedidelę mo-

metų prireikė didesnės bažny
čios. Parapijos klebonas pavedė 
tuo laiku gerai žinomam ar
chitektui Robert Cary Long Jr. 
paruošti planus didesnei baž
nyčiai. Jo planuose bažnyčios il
gis buvo 158 pėdos, plotis 68 ir 
aukštis 50 pėdų, gotikos sti
liaus.. Ši bažnyčia dar ir šian
dien yra Baltimorės puošmena. 
Ji buvo pavadinta Šv. Alfonso 
Liguori redemptoristų vienuoli
jos įkūrėjo, kuris tik prieš kelis 
metus buvo paskelbtas šventuo
ju. Bažnyčia pradėta statyti 
1841 metais, o 1845 metų kovo 
14 d. ji buvo pašventinta ir 
aukotos pirmos šv. Mišios. Tuo 
laiku ji buvo vadinalna Baltimo
rės vokiečių katedra. Jos bokš
tas buvo 30 pėdų aukščio, kurį 
puošė 12 pėdų kryžius.

1851 metais Šv. Alfonso para
pijos klebonu buvo paskirtas 
kun. John Neumann, kuris, bai
gęs seminariją Bohemijoj ir at
vykęs į Ameriką, 1836 metais 
įšventintas kunigu New Yorke. 
1840 metais jis įstojo į redemp
toristų vienuoliją, 1847 paskir
tas vice-provincijolu, o vėliau 
administratorium. 1852 metais 
buvo įšventintas vyskupu ir per
keltas į Philadelphia. 1977 me
tais jis buvo paskelbtas šventuo
ju. Kitas Šv. Alfonso parapijos 
klebonas (1854-1857) kun. Fran
cis Xavier Seelos yra pasiūlytas 
pakėlimui į šventuosius. Jeigu 
jis bus pripažintas šventuoju, tai 
Šv. Alfonso parapija būtų vie
nintelė pasaulyje kur klebonavo 
du šventieji.

1881 metais bažnyčia buvo iš- 
dekoruota ir sudėti spalvoto 
stiklo langai. Pirmo pasaulinio 
karo metu vokiečiai imigrantai 
ir jų palikuonys pradėjo kraus
tytis į užmiesčius ir ten kurti 
naujas parapijas. 1917 metais 
vokiečių parapijiečių liko per 
mažai, kad galėtų išlaikyti baž
nyčią ir mokėti skolas. Tuome
tinis arkivyskupas kardinolas 
James Gibbons pasiūlė lietuvių 
parapijos, (kuri buvo nusipirku
si protestantų bažnyčią prie 
Saratoga ir Paca gatvių sankry
žos) kelbonui Juozui Lietuv
ninkui pirkti Šv. Alfonso vokie
čių bažnyčią. Kun. J. Lietuv
ninkas buvo atvykęs iš Lietuvos 
ir studijavo šv. Marijos semina
rijoj Baltimorėje. Jis po įšventi
nimo buvo paskirtas į lietuvių 
Šv. Jono parapiją. Klebonas J. 
Lietuvninkas 1917 metais, pa
sitaręs su parapijiečiais, parda
vė Šv. Jono bažnyčią ir nupirko 
Šv. Alfonso.

Pradžia buvo gana sunki, 
nes reikėjo mokėti skolas 
ir bažnyčia buvo apleista, 
reikalinga pataisymų. Ener
gingas klebonas, parapijie
čiams padedant, nugalėjo visus 
sunkumus ir šioje parapijoje kle
bonavo iki mirties — 1943 metų. 
Po jo mirties klebonu paskirtas 
kun. Ludvikas J. Mendelis, ku
ris, dar vaiku būdamas buvo at
vykęs iš Lietuvos; jis mokslus 
baigė Amerikoje ir Romoje. 
Kun. Mendelis nuo 1928 metų 
buvo klebono Lietuvninko asi
stentu, o nuo 1943 iki 1978 
klebonu.

1935 metais pradėtos Stebu
klingo Medalikėlio novenos, ku

rios keletą metų tapo labai 
populiarios ir pritraukė ne tik 
daugiau parapijiečių, bet ir 
daug nekatalikų, kurie po spe
cialių, kun. L. Mendelio vedamų 
kursų, buvo priimti į katalikų 
bažnyčią. 1937 metais jau turėjo 
devynias novenas ir 10,000 lan
kytojų savaitėje. Kun. J. Men
delis pasidarė populiarus ne tik 
Šv. Alfonso parapijoje ir vysku
pijoje, bet ir visoje Baltimorėje 
katalikų ir nekatalikų tarpe. 
Arkivyskupas Curley Šv. Alfon
so bažnyčią pavadino „Maldos 
Tvirtove” (Powerhouse of pray- 
er) su devyniomis novenomis 
pirmadieniais ir penkiomis — 
antradieniais.

Vietiniams gyventojams ir 
lietuviams keliantis į užmies
čius, vidurmiestis, tuo pačiu ir 
Šv. Alfonso bažnyčia prarado 
daug maldininkų. Šiuo metu tu
ri tik po dvi novenas pirma
dieniais ir antradieniais ir tik 
su būreliu ištikimų maldininkų.

1956 metais kun. A. Drangi
nis buvo paskirtas klebono pre
lato L. Mendelio asistentu, o 
prelatui išėjus į pensiją — 
klebonu. 1991 metais kun. A. 
Dranginis, paskutinis lietuvis 
klebonas, mirė.

Čia dar reikia paminėti visa 
eilė lietuvių kunigų dirbusių 
Šv. Alfonso parapijoj: kun. An
tanas Dubinskas, kun. Kazimie
ras Keidošius, kun. Jonas 
Mendelis, kun. Juozas Anto- 
ševskis, kun. Kazimieras 
Pugevičius, kun. Pijus Dam
brauskas ir kun. Petras Pat- 
laba.

Šiais metais Šv. Alfonso baž
nyčia paskelbta šventove, kuri 
turėtų būti tvarkoma dar nepa
skirto rektoriaus. Taip pat 
arkivyskupo patvarkymu lietu
viams leista ir toliau naudotis 
šia bažnyčia kaip savo parapija. 
Kun. K. Pugevičius paskirtas 
redaktoriaus asistentu lietuvių 
dvasiniams patarnavimams.

Jubiliejinių metų užbaigimas 
numatomas 1996.3.10 iškilmin
gomis šv. Mišiomis su kar
dinolu, vyskupu ir kitais bažny
čios hierarchijos bei kaimyninių 
parapijų svečiais-kunigais. Tą 
dieną po pietų ruošiamas poky
lis Kolumbo Vyčių salėje, 1010 
Frederick Rd. Catonsville. Su
daryta komisija, vadovaujama 
kun. K. Pugevičiaus, pasiruošti 
šioms iškilmėms. Programą ruo
šia Bill Weber ir Frank Vogei. 
Bilietus parūpins ir juos platins 
Ona Lockwich ir Lillian Walsh. 
Richard Vandenberg iš senų 
bažnyčios nuotraukų padarys 
skaidres. Justinas Buivys pa
rinks lengvos muzikos juostelių 
grojimui pietų metu. Dorothy 
Adams ir Florence Bauer rūpi
nasi sale ir pietų paruošimu. 
Kiti komiteto nariai — Robert 
ir Alice De Stefano, Frances 
Weber, Loretta Vandenberg, Al
berta Šalkauskas ir Jonas Kar- 
dokas padės prie įvairių paruo
šimo darbų. Tikimės, kad šis 
minėjimas sutrauks daug para
pijiečių ir svečių ir praeis rim
ta šventiška nuotaika.

* Istorinės žinios šiam strai
psniui naudotos iš Catholic 
Review 3.8.95 ir 100 metų lie
tuvių parapijos įsteigimo minė
jimo leidinėlio.

J. Kardokas
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
•r

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

Lietuvos Vyčių veikta

„PAGALBA LIETUVAI” 
PRANEŠA

Robert Boris, „Pagalba Lie
tuvai” vadovas, praneša, kad 
š.m. gruodžio 21 d., buvo pa
krautas ir išsiųstas 31-as talpin- 
tuvas iš Catholic Medical Mis- 
sion Board (CMMB) organizaci
jos New Yorke. Šiame talpin- 
tuve vien tik vaistai nuo kosulio 
ir kosulio saldainiai (losenges). 
Talpintuvas siunčiamas į Vilnių 
ir vaistai bus išdalinti įvairioms 
ligoninėms.

32-tras talpintuvas bus 
kraunamas ir siunčiamas iš 
Dialysist organizacijos, New 
Jersey, ketvirtadienį, gruodžio

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 •«., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 706-422-6260

DR. Ą. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3400 W. 95 St. Tel. (704) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pumd 3 v p p -7 v v anlrd 12 30-3 vpp 
Irečd uždaryta kelvd 1-3 vpp 

penki n šeštd 9 v r 12 v p p

4132 S Kedrle Avė.. Chicago
(312) 774-4444 arba (312) 444-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th Si Chicago IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S 79lh Avė Hickory Hills IL
Tel. (706) 596-6101
Vai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus ireč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS gydymas bei chirurgija

172 SchMor 8*., eimhuret, IL 60126 
706-641-2606

Valandos pagal susitarimą 
Vakarais ir savaitgaliais tai. 704-6341120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadžio, Chicago, IL 60652 
Tel. 312-434-2123 

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

Tol. 312-664-4155 
Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 60052

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

I

28-tą dieną. Jis siunčiamas dr.
B. Dainiui, Vilniaus universi
teto ligoninės nephrologijos 
skyriui. Šiame talpintuve yra 
dializės reikmenys, aparatūra, 
nephrologijos įranga ir vaistai.

1995 metais 15-ka 40 pėdų il
gio talpintuvų buvo išsiųsta į 
Lietuvą. Tik su visuomenės 
nuolatine parama tai buvo 
galima įvykdyti. Piniginiai iš
tekliai jau baigiasi ir visų pa
galba yra reikalinga tęsti šį 
svarbų projektą Lietuvoje. 
Kiekviena auka yra vertinga ir 
laukiama. Aukas prašome siųs
ti: Aid to Lithuania, 4457 Fair- 
way Court, Waterford, MI 
48328-3483. Dėkojame visiems 
už nuolatinę paramą.

Regina Juškaitė

UNAS A. ElDRYE, M.D.
OphtalmoiogaaZAkių Chirurgas

6666 6. RMgatand Ava.
H. 66416

4146 W. 63rd EL
312-736-7766

Cardlac Dlagnoals, Lt d.
6132 S. Kodzlo Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tol. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitšrimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 

Tol. (700) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS CHIRURGIJA IR GYDYMAS

6132 S. Kodzlo
Vai.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. 

šeštd pagal susitarimą
Kabineto tol. 312 774 2440 

Namų tai. 706-446-6548

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C)

Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 
Kalbame lietuviškai

6105 S Archer Avė. (prie Ausim)
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) SOS 7755

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Oamarltan Medical Center 

Nepervllle Campua
1020 6. Ogden Ava., tūlio 310, 

Nepervllle IL 00603 
Tol. 700-827-0000

Valandos pagal susitarimą
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Lietuvos kareivių garbės kuopa Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje 
Kaune.

Nuotr. Prano Abelkio

KAI TOKS TOKĮ PAŽINO
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Visose tautose žmonės, kovoję 
už tėvynės laisvę ir dėl to 
nukentėję, yra gerbiami, jiems 
suteikiamos įvairios privile
gijos. Taip buvo ir mūsų tėvy
nėje, 1920 m. apgynus nepri
klausomybę. Tik dabartinėje 
Lietuvoje, kurioje valdžią užgo- 
žusi LDDP, viskas vyksta at
virkščiai. Buvę politiniai 
kaliniai ir tremtiniai igno
ruojami, nepaisant, kad jie 
perėjo sunkius kančių kelius, 
neteko sveikatos. Daug Lietu
vos žmonių tapo genocido 
aukomis. Užuot atlyginus už 
padarytas skriaudas tiems 
nukentėjusiems, dar išliku- 
siems gyviems, riebiomis pensi
jomis aprūpinami įvairūs buvę 
komunistiniai pareigūnai, 
uoliai tarnavę okupantui MVD, 
NKVD ar buvę stribai, kurie 
persekiojo, kankino ir žudė 
partizanus ir net niekuo 
nekaltus dorus žmones. Iki šiol 
nėra užbaigta nė viena sovie
tinio genocido byla. Joks budelis 
dar nenuteistas. Lietuvos gene
ralinė prokuratūra užsiėmusi 
žydų genocido bylomis. O kas 
daroma patraukti atsakomybėn 
garsius genocido vykdytojus, 
kaip Dušanskis, Raslanas ir kiti 
įjuos panašūs, susitepę rankas 
nekaltų žmonių krauju. Jau 
praėjo daug laiko, ar buvo 
patraukti atsakomybėn sausio 
13 d. ir Medininkų žudynių 
vykdytojai?

Jau yra drįstančių reikalauti, 
kad būtų paleisti Lietuvos 
nepriklausomybės priešai M. 
Burokevičius, J. Jermalavičius, 
I. Kučerovas, kurie yra atsa
kingi už patirtas Lietuvos 
patriotų kraujo aukas. Ar ne 
paradoksas, kai nusikaltėlis, 
dargi svetimšalis V. Ivanovas, 
ne tik neištremiamas iš Lietu
vos, bet buvo paskirtas... 
Lietuvos istorijos mokytoju! 
Galbūt laukia, kad prezidentas 
A. Brazauskas už nuopelnus

Kremliui suteiks jam išimties 
keliu pilietybę. Žinoma, jie 
jaučiasi saugūs, nes jį užtaria 
premjeras A. Šleževičius. Taip 
ir norisi sušukti: kur tave, 
Lietuva, veda tavo vadovai?

Štai Lietuvos spaudoje ra
šoma, kad Adutiškio stribai, 
vadovaujami NKVD viršininko 
Georgij Bocerov, pasižymėjo 
nepaprastu žiaurumu. Pran
ciškos Bučelienės liudijimu, Bu- 
cerov , tardydamas mušė jos 
vaikus ir ją pačią. Griebė už 
krūtinės, trenkė į ausį, nuplėšė 
suknelę. Netekusi sąmonės, 
pusnuogė visą naktį ji išgulėjo 
šaltoje verandoje. Rytą jis 
kankinimus tęsė toliau. 
Pagaliau Bučelienės šeimą iš
vežė į Sibirą. Bucerov per
sekiojo ir kankino partizanus, 
nesigailėjo ir visai nekaltų 
lietuvių. Ir ką gi — šis 
nusikaltėlis atėjūnas ne tik 
nepatrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn už savo niekšiš
kus darbus, bet okupantų uolus 
tarnas, lietuvių kankintojas už 
savo „nuopelnus” Lietuvos pre
zidento aktu paskelbtas respub
likinės reikšmės personaliniu
ensininku. Jis tebegyvena 
venčionyse, Vilniaus g. 12-1, ir

spjaudo ant lietuviu.
Kitas pavyzdys: 72 metų rusas 

pensininkas Nikolaj Zimnickij, 
gyvenantis Žeimiuose, į Lietuvą 
atvyko kaip okupantų tarnas ir 
dirbo Šakių apskrityje MVD or
ganuose. Nuo 1957 m. Zimnic
kij dirbo Jonavos rajone, Žeimių 
apylinkės ir milicijos įgalioti
niu. Pensijon išėjo „užsitarna
vęs” majoro laipsnį. Vėliau bu
vo Žeimiuose priešgaisrinės ap
saugos viršininku. Kai 1988 m. 
ėmė reikštis lietuvių tautinis at
gimimas, Žeimių viešojoj biblio
tekoj, pasak Zimnickio, atsira
do „banditskije knigi”, o prany
ko „Pravda”, „Sovietskaja Lit- 
va”, „Krasnaja Zvezda”. Dėl

šios priežasties bibliotekos ve
dėja susilaukė buvusio uolaus 
okupantų tarno Zimnickio gra
sinimų, net užsimojant lazdai

Skaityklą lankydavo ir L. 
Janonis, buvęs politinis kalinys, 
nuteistas 10 metų, kurio teisės 
atstatytos. Zimnickij Janonį vis 
banditu pravardžiuodavo, o 
pučo dienomis važinėdavęs į 
Ruklą pas sovietų kariškius. 
1994 m. rugsėjo 12 d. Zimnickij, 
užėjęs į biblioteką, kirto Jano
niui lazda į galvą neva už tai, 
kad jis garsiai kalbėjęs. Jonavos 
apylinkės teisme jis buvo 
pripažintas kaltu, paskiriant 
jam 1,5 metų laisvės atėmimo, 
bet atidedant bausmės vyk
dymą vieneriems metams; be to, 
priteista iš jo Janonio gydymo 
išlaidoms padengti 436,5 Lt.

Tokių zimnickių ir bucerovų 
Lietuvoje yra daugybė. Jie 
tarnavo sovietų okupacinės val
džios sistemoje, dalyvavo vežant 
žmones į Sibirą, „šukavo” miš
kus, šaudė partizanus, tardė ir 
kankino žmones.

Tie lietuvių kankintojai ne tik 
netraukiami už savo „žyg
darbius” teisminėn atsako
mybėn, bet šiandien, gaudami 
geras pensijas už savo uolumą, 
dirbant okupacinėse struktū
rose, tebėra įžūlūs, nes tikisi, 
kad juos užstos piramidinės 
LDDP valdžios viršūnės, o ir 
Rusija, pasiryžusi ginti ar
timame užsienyje esančius 
rusus. Bet kas jie yra, jei ne 
penktoji kolona, bolševikine 
terminologija tariant, šnipai ir 
diversantai.

Ne be reikalo Lietuvos spau
doje rašoma, kad komunistinio 
laikotarpio genocido paliktos žy
mės turėtų būti išsaugojamos, o 
ne naikinamos, kaip dabar 
daroma, kad tauta užmirštų 
skausmingus įvykius. Išsaugo
tas kančių ir kovų dėl laisvės 
palikimas rodys ateinančioms 
kartoms, kad dėl laisvės verta 
kovoti ir net mirti. Net senovės 
romėnai sakydavo: „Dulce et 
decorum ėst pro patria mori” 
(malonu ir garbinga už tėvynę 
mirti). 1921 m. prie Karo muzie
jaus Kaune buvo pastatytas pa
minklas žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės iš akmenų, surinktų iš 
visų Lietuvos laisvės kovų vie
tovių su įrašu: „Per amžius 
budėję, laisvę laimėjom per 
aukas ir pasišventimą”. Tai 
buvo tautos šventovė, kurią 
išniekino atėję barbarai iš Rytų. 
Visa, kas išliko iš partizanų 
pasipriešinimo kovų ir tautos 
genocido laikų, turi būti laiko
ma šventu palikimu.

•Tegul nesigiria mūsų vyriau- 
s> bės (Lietuvos) vadovai, kad jie 
yra Lietuvos patriotai ir rūpina
si jos reikalais. Ne žodžiai, bet 
darbai parodo, kas jie yra. Jei
gu jie proteguoja niekšus, veiku
sius prieš Lietuvos nepri
klausomybę, tai tik remiantis 
liaudies išmintimi, galima pasa
kyti: toks tokį pažino ir į kūmus 
pavadino.

KELIAS Į 
DEMOKRATIJA

E. RINGUS

Kiekvienas kraštas žengia 
savo tempu iš komunistinės 
santvarkos į demokratinę. Vie
niems eina lengviau, kitiems 
sunkiau, pagal jų geografinę 
padėtį ir komunistinį laikotarpį. 
Geriausiai sekasi čekams, kiek 
blogiau vengrams, lenkams, ru
munams ir t.t. Gyventojai ap
klausinėjami, ar patenkinti 
dabartiniu gyvenimu, pozityviai 
atsakė: Čekįjoje 54%, Vengrijoje 
47% Lenkijoje 45%, kai tuo tar
pu Ukrainoje ir Gudijoje tik 
12%. Reikia pastebėti, kad 
Čekijos aparatą perėmė ne bu
vusi nomenklatūra, bet jos 
priešai su buvusiu disidentu V. 
Havel priešakyje. Ten privatiza
cija ir kitokios reformos prave
damos daug greičiau, infliacija 
prįžabota ir krona pastovi. Tuo 
tarpu kitose valstybėse pradėjo 
vadovauti buvę „aparatčikai”, 
nors nesivadindami komunis
tais. Jie grįžo net Lenkijoje, 
penkerius metus stovėję nuoša
lyje. Buvę komunistai sustipri
no savo pozicijas Rumunijoje, 
Vengrijoje ir Bulgarijoje. Netgi 
Čekijoje jie pradėjo stipriau 
reikštis. Todėl Vakarų pasaulis 
stebi įvykius Rytų Europoje su 
rūpesčiu ir net baime. Kas bus 
ateityje, kai buvusi Sovietų 
Sąjunga sustiprės?

Baiminamasi be reikalo. Juo 
ilgiau persitvarkymas Rusijoje 
užsitęs, tuo labiau ji atsiliks nuo 
Vakarų, o buvę satelitai ir bu
vusios respublikos stiprės ir jų 
į imperija grąžinti nebus įmano
ma. Laimėjimai buvusių no
menklatūrininkų buvusiuose 
satelituose irgi tik pereinamas 
laikotarpis. Nepagerinus būklės 
savo kraštuose,,per būsimus rin
kimus nauji socialdemokratai, 
kaip jie save vadina, bus paša
linti nuo valstybinių aparatų. 
Reikia tikėtis, kad Lietuva bus 
pirmutinė, kuri tai padarys per 
kitų metų rinkimus.

Pagal Vakarų Europos ekono
mistus, pravestos reformos jau 
neša gerus vaisius. Bandymas 
rasti „trečią kelią” į gerovę 
neatlaiko kritikos. Kaip tik tą 
„trečią kelią”, atrodo, pasirinks 
nauja Rusijos Durna. Jelcin, 
norėdamas išsilaikyti preziden
to kėdėje, prisidės prie naujai 
išrinktų, dar prieš rinkimus 
išleido įstatymą, pagal kurį 
energiją gaminančią pramonę 
perima valstybinės ekonomijos 
ministras, kitaip sakant, jau 
pradėta „deprivatizacija”.

Tuo tarpu Vienos ekonominių 
tyrimų institutas skelbia, kad 
„Vyšegrado ketveriukė” (Lenki
ja, Čekija, Vengrija, Slovakija) 
per praeitus metus į Vakarų 
Europą pardavė 70% daugiau, 
negu ankstesniais metais. Be to, 
šie kraštai jau 1992 m. yra

susitarę palengvinti tarpusavio 
prekybines sąlygas, o dabar 
žada priimti ir Baltijos kraštus. 
Taigi, nepaisant, kad kairieji 
yra prie vairo buvusiuose sate
lituose, jie gerokai skiriasi nuo 
maskvinių. Pamažu, bet be ke
lio atgal, europiniai kraštai ir 
Vidurinės Azįjos valstybės artės 
prie demokratinės santvarkos 
bei laisvos rinkos. Jiems reikės 
tik išsilaikyti, kol Rusijos 
rinkėjai, gavę naują pamoką iš 
buvusių „aparatčikų”, ap
sigalvos. Tai gal padarys ir 
mūsų tautiečiai.

Be ekonominio persitvarkymo 
buvę satelitai ir Baltijos kraštai 
turi daug bėdos su emigrantais, 
kurie plūsta iš Rytų į Vakarus, 
iš kaimyninių kraštų, tolimos 
Azįjos ir net Afrikos. J Vengriją 
perbėgo 70,000; Čekijoje, kur 
sąlygos yra geriausios, pabėgė
liai, legalūs ir nelegalūs sudaro 
2% šalies gyventojų; Lenkijoje 
200,000.

Kas toliau Rusijoje?

Nauja Durna, kurioje pirmu 
smuiku gros kairieji, be abejo, 
bandys pagerinti gyventojų 
būklę, naudodama „stiprią 
ranką”. Taip šneka komunisti
nės partijos vadas — Ziuganov
as. Štai kokie buvo plakatai 
Maskvos gatvėse prieš rinki
mus: „Tik broliškoje vienybėje, 
visų tautų atstatytoje sąjungoje 
mūsų ateitis”; „Stokit į eiles 
grąžinti sovietinę tėvynę”. Su 
tokiais plakatais maskviečiai 
demonstravo prie buvusių sovie
tinių respublikų atstovybių. 
Apie atstatymą buvusios sąjun
gos jau buvo diskutuojama da
bartinėje Durnoje. Tik 17 balsų 
trūko šio įstatymo pergalei. Ne
pavyko jiems ir su „Bialovėžos 
nutarimų” panaikinimu , kur 
Rusijos, Ukrainos, ir Baltarusi
jos prezidentai nutarė panaikin
ti sąjungą ir įsteigti slavišką 
valstybę su sostine Minske.

Rinkimų įtaka Lietuvai

Kol kas įtaka nedidelė. Daug 
blogiau Latvijai ir Estijai, kur 
rusiška mažuma gan gausi ir 
agresyvi. Maskva vis stipriau 
„gins” jų interesus ir protestuos 
prieš „etninį valymą”, ypač Lat
vijoje. Todėl latviai įdėjo skelbi 
mą,,New York Time” laikrašty
je, atkreipdami dėmesį į tai, kad 
sovietai „Svarinimą” Latvijoje 
ir kituose Baltijos kraštuose 
vykdė jau 1940 metais.

Spaudimas prieš Baltijos 
kraštus, be abejo, padidės. Kad 
taipjau dabar vyksta, rašo savo 
atsiminimuose buvęs aukštas 
KGB generolas.

Žvejyba „putotame 
vandenyje”

- Niekas nedrįstų' nuginčyti, 
kad Amerika šiandien stokoja 
problemų — tiek savam kieme, 
tiek ir užsienyje. Kaip ir bet ku
rioje kitoje valstybėje, čia gausu 
nusikaltimų, narkomanų, bena
mių, neturtėlių, valstybinio biu
džeto bėdų ir tarptautinių riete
nų vyriausybės gretose. Šalia 
viso to, tūkstančiai Amerikos 
karių jau klampoja Balkanų 
pusiasalio purvą ir nuolat dai
rosi, ar nenuzvimbs pasalūno 
kulka, ar nepakirs kurio 
gyvybės...

Tarytum visos tos „mišrai
nės” nepakaktų, kad eilinio 
amerikiečio nakties poilsį 
trukdytų baisūs sapnai, kaip 
nykštis iš kiauros kojinės nuolat 
išlenda prezidento Clinton ir jo 
žmonos Hillary „pabaisa” — 
Whitewater byla, kurios krašto 
gyventojams neleidžia užmiršti 
respublikonų partijos Senate 
sudaryta komisija (pirm. šen. iš 
NY — Alfonse D’Amato). Gali
ma teigti, kad tas „putotas van
duo” (Whitewater) stipriau 
pamaišomas kaskart, kai JAV 
prezidentui pavyksta teigiamai 
pasireikšti ir gyventojų 
nuomonė apie jį pakyla keliais 
laipsniais. Pvz., prieš Kalėdas 
„The New York Times” ir CBS 
atliktuose apklausinėjimuose 
daugiau kaip 50 nuošimčių 
amerikiečių savo prezidento 
veiklą įvertino teigiamai.

Tai geriausias įvertinimas per 
pastaruosius dvejus metus, dau
giausia galbūt dėl to, kad Bill 
Clinton tvirtai „surėmė ragus” 
su respublikonų partijos Kon
greso pirm. Newt Gingrich, kai 
buvo deramasi valstybinio biu
džeto klausimais. Prezidentas 
pasisakė už kai kurias svarbias 
programas, Kongreso siūlomas 
sustabdyti, kad būtų įmanoma 
per ateinančius septynerius 
metus išlyginti labai jau „gum
buotą” valstybės biudžetą. Prie 
prezidento populiarumo prisi
dėjo ir jo griežtas nusistatymas 
siųsti Amerikos karius į Bos
niją, kad pagaliau užsibaigtų 
nuolatinės skerdynės ir šio 
mėnesio viduryje pasirašyta 
taikos sutartis turėtų daugiau 
galimybių. Nors šiam Clintono 
nutarimui buvo daug priešiškai 
nusistačiusių Senato ir 
Kongreso narių, galop jis lai
mėjo ir Amerikos kariai jau 
Bosnijoje. Daugeliui tebelieka 
neatsakytas klausimas: kodėl 
būtent dabar JAV prezidentas 
tvirtai pasisakė už amerikiečių 
kariuomenės įsikišimą, kai ten 
žiauriausios kovos, o ypač 
civilių žmonių žudymas, tęsiasi 
jau kelinti metai ir Amerika ne 
kartą buvo kritikuojama už 
nenorą įsipareigoti taikos misi

Danutė Bindokienė

jai? Tačiau ieškojimas atsakymo 
į šį klausimą — jau kita tema.

Respublikonų partijai, nese
niai rinkimuose laimėjusiai 
daugiausia vietų Kongrese ir 
Senate, būtų labai naudinga, 
kad Whitewater byla galėtų 
sukompromituoti prezidentą ar
ba bent jo žmoną, kaip 1974 
metais įvyko su prez. Richard 
Nixon, ilgainiui turėjusiu gė
dingai pasitraukti iš Baltųjų 
rūmų, arba ir su viceprezidentu 
Spiro Agnew (nors jo „nusižen
gimai” buvo įvykę prieš užėmi
mą viceprezidento pareigų). 
Galbūt per daugiau kaip 20 
metų amerikiečiai „priprato” 
prie savo rinktųjų valdžios 
viršūnių ne visai švarios praei
ties ir per daug nekreipia į ją 
dėmesio, kol asmuo savo parei
gas bent apytikriai paten
kinamai atlieka. Vis dar yra 
„kalčių”, kurių publika, o ypač 
tam tikri jos sluoksniai, negali 
atleisti savo rinktiesiems atsto
vams, bet tai dažniausiai susie
ta su antisemitiniais ar rasi
niais išsišokimais, o moraliniai 
nuosmukiai labiau toleruojami. 
Tad, nepaisant nemažų pastan
gų iš opozicinės partijos, White- 
water kažkaip „nepaskandina” 
Clintonų ir žvejyba „putotame 
vandenyje” vykdoma toliau.

Prieš Kalėdas iš rankovės 
buvo ištraukta nauja korta ir 
reikalaujama, kad prezidentas 
Senato komisijai, tiriančiai 
Whitewater bylą, pateiktų 
tuziną puslapių užrašų, pada
rytų 1993 m. lapkričio 5 d., Clin
tono pasitarimų su naujais savo 
advokatais metu. Tikėtasi tuose 
užrašuose rasti inkriminuo
jančios medžiagos, juo labiau, 
kad prezidentas ir jo žmona iš 
pradžių griežtai pasisakė prieš 
tų puslapių atidengimą. Neno
ras kooperuoti tuoj buvo paly
gintas su Watergate, kai prez. 
Nixonas atsisakė atiduoti kelias 
juosteles iš pokalbių Baltuo
siuose rūmuose (ilgainiui turė
jusių lemiamos reikšmės bylai).

Pagaliau gruodžio 22 d. Clin- 
tonas nusileido ir perdavė užra
šus komisijai. Pasirodė, kad to
kių „staigmenų , kaip Nixono 
Watergate garsiajuostėse, 
rankraštyje nerasta, nors komi
sija jį tyrinėja su „padidinamu 
stiklu” ir jau užtikusi „keletą 
neaiškių paragrafų”. Nėra 
abejonės, kad bet koks nusi
kaltėlis turi atsakyti už savo 
darbus, bet šiame krašte įstaty
mai laiko visus nekaltais, kol 
teismas neįrodo kaltės. Išimtis, 
atrodo, taikoma prezidentui, 
nors jo kaltė iki šiol neįrodyta, 
bet užuominos įtaigoja atvirkš
čiai — ypač artėjant rinkimams.

*
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Kalvos, žemu
mos, pušynai, ir štai — Ignali
na. Į namus, pašalius geriau 
nežiūrėti, negadinti šventiškos 
nuotaikos, kurią sukelia matyti 
puikūs vaizdai. Už Ignalinos — 
Vidiškės, bažnyčios, bonios, na
meliai, žmonės, vaikai. Nemaža 
girtų, mažyliai vaikai apiplyšę, 
suvargę moterys. Ypač kaimuo
se, viensėdžiuose.

Privažiuojame Naująjį Dau
gėliškį. Sustojame prie ištaigin
go klebonijos pastato, statyto 
sovietmečio laikais. Statė jį 
kunigas Edmundas Pavilionis, 
padedant žurnalistui Bernardui 
Šakniui. Dabar čia klebonauja 
jaunas, energingas kunigas 
Kęstutis Ralys. Susitinkame su 
juo, čia valgome pietus, lanko
mės šio kunigo pastatytuose Šv.

Kazimiero senelių-našlaičių 
globos namuose. Prie namų sta
tybos užbaigimo prisidėjo ir 
Lietuvos Našlaičių globos komi
tetas bei Lietuvos Dukterys. Tai 
ne namai, o stebuklas, viskas 
dekoruota medžiu, nulakuota, 
išblizginta, švyti.

Neblogai, atrodo, čia jaučiasi 
ir seneliai. Kambariai erdvūs, 
jaukūs. Mačiau moterį, sukan
čią ratelį, verpiančią, kitos mez
gė, nėrė, vyrai laikraščius 
skaitė, ilsėjosi. Našlaičių vaikų 
kol kas čia nėra, bet kunigas 
sakė jau turi 8, tai jie netrukus 
apsigyvens.

Šiuo metu kun. K. Ralys 
globoja 20 mūsų komiteto 
šelpiamų našlaičių šeimose. 
Manau, kad jis atliko didelį 
darbą, pastatęs tokius globos

namus. O mūsų siunčiami pini
gai ir kitokios gėrybės yra 
panaudojami tikslingai tik 
našlaičių reikalams.

Iš Naujojo Daugėliškio išvyks
tame į Tverečių. Tverečius 
visada mane sutinka su nepa
prastu nuoširdumu. Kiekviena 
vieta man sukelia begales 
jaunystės prisiminimų. Atgims
ta nuostabiausios akimirkos. 
Pakalnėje žvilga mėlynas Tve
rečiaus ežeras, kurio vandenyje 
atsispindi didingi bažnyčios 
bokštai.

Klebonas, kun. Steponas Tu
naitis, ne tik puikus dvasiškis, 
bet ir labai geras žmogus. 
Kuklus jo butas, keli maži kam
barėliai, prastučiai baldai byloja 
apie šio žmogaus atsidavimą 
pastoraciniam darbui. Didelį 
nuoširdumą ir globą žmonės 
jaučia iš savo klebono, jis 
pasidalins paskutiniu duonos 
kąsniu, atiduos paskutinį 
drabužį kitam.

Čia turime daug šelpiamųjų. 
Mokyklose apmokame už vaikų

maitinimą. Tverečiaus mo
kykloje — 50 mokinių, iš jų — 16 
vargšų. Didžiasaly — dvi mo
kyklos: vienoj — 150 rusiukų, 
kitoj — 220 lietuviukų. Guntau- 
nykų ir Navikų mokyklose — po 
16 vaikų. Daugumas šių vaikų 
neturi ką valgyti ir vienintelis 
jų maistas yra mokykloje gau
nami priešpiečiai (1.44 lito). 
Kunigas Tunaitis sako, kad 
reikėtų maitinti 120 vargšų 
vaikų. Iš kur tiek? Juk 
Tverečius buvo vadinamas 
Vilniaus krašto aruodu! Šiame 
krašte geriausia žemė (giliau — 
molis, paviršiuje — juodžemis). 
Dabar, iširus kolchozams, daug 
laukų virto pūdymais. Didžia
salyje uždaryta čia veikusi 
didelė plytinė ir karpių au
ginimo tvenkiniai. Čia privažia
vę ar privežta daug valkatų iš 
Kauno ir Vilniaus. Šio krašto 
praktiškai nepasiekia didžioji 
šalpa. Ir aplamai Vilniaus 
krašto lietuviais mažai kas 
rūpinasi.

Štai ką kaunietis Paulius De-

mikis rašo „Vorutos” laikraš
tyje (1995 m. lapkričio 1-10 d.) 
straipsnyje „Lietuvoje lietuviui 
nėra vietos?”:

„Seimo narė, Lietuvos moky
tojų sąjungos pirmininkė Romu
alda Hofertienė paskelbė pa
reiškimą ‘Dėl žmogaus teisių 
pažeidinėjimo Rytų Lietuvoje’, 
kuriame sakoma, kad, spalio 5 
dieną Tarptautinės mokytojo 
dienos proga, be aiškaus teisinio 
pagrindimo atleista iš darbo 
Vilniaus Švietimo skyriaus 
vedėja Danguolė Sabienė. Šiuo 
metu Vilniaus rajono savi
valdybė iš rąjono Švietimo sky
riaus atleido aštuonis lietuvius. 
Atleisti iš pareigų visi skyrių 
vedėjai lietuviai (išskyrus 
ūkvedį)’. Ponia R. Hofertienė 
mano, kad padėtis dar blogesnė, 
nes Vilniaus rajone ‘iki šių 
metų mokslo pradžios nebuvo 
įsteigta nė viena lietuviška mo
kykla, nors tėvų pareiškimų bu
vo’, bandoma atimti iš lietuvių 
pradinių mokyklų patalpas, 
savivaldybė neskiria lėšų jokiai

lietuvių mokyklai remontuoti, 
mokytojams lituanistams pen
sininkams atimtas vyriau
sybės nustatytas priedas ir t.t. 
Pareiškėja teigia, kad padėtis 
‘Rytų Lietuvoje grėsminga vals
tybei, nes nesirūpinama lietu
viškų mokyklų steigimu,... 
atimama teisė lietuvių vaikams 
mokytis gimtąja kalba, o kita
kalbiams, norintiems vaikus

Prie Tremtinių grįžimo fondo pastato Vilniuje (ift kairės): dr J Čuplinskienė, 
V. Cinauakas, fondo pirmininkai*, ir dr A Prunskienė

leisti į lietuvių mokyklas (o 
tokių vis daugėja), atimama 
galimybė pasiruošti studijoms 
aukštosiose Lietuvos mokyklose 
bei tapti pilnaverčiais mūsų 
valstybės piliečiais’. Seimo narė 
R. Hofertienė konstatuoja, kad 
tokie sistemingi veiksmai 
nesuderinami nei su ‘LR Kons
titucija, nei su žmogaus teisių
dokumentais’. ,(Bus daugiau)
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IŠSPRĘSTAS KR. 
DONELAIČIO MOKYKLŲ 

PINIGŲ LIKIMAS
Kristijono Donelaičio lituanis

tinė pradžios mokykla buvo 
įsteigta 1959 metais, o aukš
tesnioji 1964 metais. Beveik 30 
metų ši lituanistinė mokykla 
veikė Francis McKay valstybi
nės mokyklos patalpose, Mar- 
ųuette Parko apylinkėje. Mo
kykloms nuo pat įsteigimo vado
vavo direktorius Julius Širka. 
Per šį laikotarpį šios mokyklos 
išleido ne dešimtis, bet šimtus 
abiturientų. Daugelis jų nepasi
traukė iš lietuvių visuomenės 
tarpo, bet tapo pagrindiniais 
išeivijos lietuvių veikėjais, 
visuomenininkais, bendruome- 
nininkais, žurnalistais, kultū
rininkais, pedagogais ir pan. 
Šios mokyklos indėlis išeivijos 
švietimui buvo ir yra ypač 
didelis. Šalia aukšto mokslo 
lygio ši mokykla ruošė ir leido 
mokslo knygas, literatūros kon
spektus, pradinėms mokykloms 
vadovėlius bei pratimų sąsiu
vinius. Ji rengė įvairius konkur
sus ir gausiai dalyvavo visuose 
bendruose jaunimo renginiuose, 
pvz. šokių ir dainų šventėse. 
Nors daug metų Kr. Donelaičio 
mokykla veikė savarankiškai, 
tačiau, bent paskutinį dešimt
metį, jos artimai bendradar
biavo su JAV LB Švietimo tary
ba. Mokyklos turėjo savo veiklos 
statutą, kuris neprieštaravo 
JAV LB Švietimo tarybos statu
tui.

Visiems darbams ir visai 
savarankiškai veiklai buvo 
reikalingi gausūs finansiniai iš
tekliai. Juos sėkmingai ir at
kakliai telkė mokyklų direkto
rius Julius Širka su tėvų bei 
mokytojų pagalba. Jo dėka buvo 
įsteigtas specialus fondas knygų 
leidimui. Kr. Donelaičio išleis
tomis knygomis ir konspektais 
naudojosi ir kitos lituanistinės 
mokyklos laisvame pasaulyje.

Laikui bėgant, keitėsi Mar- 
ųuette Parko apylinkė, mažėjo 
mokinių skaičius, jaunos šeimos 
pradėjo kraustytis į užmiesčius. 
Daugelio jaunesnių mokinių 
tėvai ne taip noriai ir sąžiningai 
dalyvavo mokyklos renginiuose. 
Kilo rūpestis dėl tolimesnės 
mokyklos ateities. Atsirado nuo
monių sujungti dvi pagrindines 
Čikagos lituanistines mokyklas. 
Buvo ir nesutarimų tarp tėvų, 
norinčių susijungti, ir tėvų, no
rinčių tęsti Kr. Donelaičio 
mokyklų veiklą. Šių nesutari
mų sūkurio centre atsidūrė Kr. 
Donelaičio iždas, susidedantis iš 
knygų leidimo fondo ir einamo
jo iždo.

Kr. Donelaičio mokyklos 1992 
mokslo metų užbaigimas įvyko 
gegužės 30 dieną. Tuo pačiu 
metu buvo pravesta regist- 
racija/apklausa 1993-tiesiems 
metams. Registracijos metu pa
aiškėjo, kad buvo tėvų, kurie

griežtai reikalavo mokyklų susi
jungimo, buvo tėvų, kurie taip 
pat griežtai už Kr. Donelaičio 
mokyklų tęsimą, o kiti neiš
reiškė savo pageidavimų. Moks 
lo metams pasibaigus, tėvai, 
reikalaujantys susijungimo, iš
sirinko naują komitetą. Tokiu 
būdu atsirado du tėvų komite
tai, du pretendentai į Kr. 
Donelaičio iždo pinigus. Ban
kas, per savo neapsižiūrėjimą, 
prasižengė su organizacijos pi
nigų pervedimo taisyklėmis ir 
atsidūrė akligatvyje. Norė
damas apsisaugoti, užšaldė pini
gus, neleisdamas niekam tų 
pinigų naudoti, iki nebus prista
tytas raštas su abiejų pusių 
sutarimu ir parašais. Tokio susi
tarimo nebuvo ir pinigai liko 
užšaldyti iki kitų mokslo metų 
pradžios. Buvo net kalbama 
apie civilinio teismo bylą, tačiau 
žinant, kad teismo procesas gali 
sunaudoti visus pinigus, buvo 
priimtas pasiūlymas šį nesu 
tarimą perduoti JAV LB Garbės 
teismo sprendimui. Abi puses 
pristatė duomenis, kuriais vado
vaujantis, Garbės teismas pas
kelbtų savo sprendimą.

Kr. Donelaičio mokykla pra
dėjo naujus mokslo metus 
McKay valstybinės mokyklos 
patalpose 1992 m. rugsėjo 12 
dieną. Pirmą dieną atvyko gan 
mažas mokinių skaičius. Paaiš
kėjo, kad dalis mokinių buvo 
perkelti Į Čikagos lituanistinę 
mokyklą, veikiančią Jaunimo 
centre, kita dalis į Lemonte 
veikiančią, Maironio vardo li
tuanistinę mokyklą, dalis 
niekur neužsiregistravo, o dalis 
liko Kr. Donelaičio mokyklose. 
Kitą savaitgalį mokinių 
skaičius mažai bepadaugėjo. 
Todėl 1992 metų spalio 2 dieną 
Kr. Donelaičio mokytojų taryba 
suspendavo mokyklą dvejiems 
metams dėl mažo mokinių skai
čiaus. Buvo nutarta, kad, jeigu 
per dvejus metus mokykla nebe- 
pradės darbo, tuomet Kr. Done
laičio mokytojų taryba (į kurią 
įeina tėvų komitetas), vadovau
jantis Kr. Donelaičio statutu, 
spręs mokyklos likimą, ir jos 
turto paskirstymą.

1993 metų balandžio 4 dieną 
JAV LB Garbės teismas pa 
skelbė tokį sprendimą: „Garbės 
teismo nariai nusprendė, kad 
teisė valdyti svarstomą sumą 
priklauso p. Eugenijaus 
Pauliaus vadovaujamam tėvų 
komitetui pagal veikiantį Kris
tijono Donelaičio mokyklos sta
tutą. Mūsų nuomone, lemiantis 
dokumentas yra mokyklos sta
tutas”. Šis sprendimas buvo pri
statytas ir patvirtintas JAV LB 
XIII Tarybos trečioje sesijoje, 
1993 metų spalio 9 d. Čikagoje.

Nors sprendimas buvo pa
skelbtas, tačiau reali situacija

Čikagos lituanistinės mokyklos, veikiančios šeštadieniais Jaunimo centre, jaunesniųjų skyrių 
mokinių grupė.

Nuotr. Vlado Žukausko
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nepasikeitė. Šio JAV LB Garbės 
teismo sprendimo nebuvo lai
komasi ir pinigai liko užšaldyti 
banke. ‘

Praėjus dvejiems metams po 
Kr. Donelaičio mokyklų suspen
davimo buvo aišku, kad Kr. Do
nelaičio lituanistinės mokyklos 
nebepradės darbo. Todėl 1994 
metų rugsėjo 14 dieną, vadovau
jantis Kr. Donelaičio statutu, 
Kr. Donelaičio mokytojų taryba 
uždarė Kristijono Donelaičio 
lituanistines mokyklas. Tame 
pačiame posėdyje mokytojų 
taryba nutarė, kad Kr. Done
laičio mokyklų turtas ir pinigai 
būtų pervesti JAV LB Švietimo 
tarybai, įsteigiant Kristijono 
Donelaičio knygų leidimo fondą 
Švietimo tarybos apimtyje. Šio 
fondo tikslas yra remti lietu
viškų knygų, vadovėlių bei 
mokslo priemonių, reikalingų, 
lituanistinėms mokykloms,, 
parūpinimą. Tokiu būdu bus 
remiamos visos lituanistinės 
mokyklos.

Nepaisant to, pinigai vis dar 
buvo užšaldyti banke. Čia į pa
galbą atėjo JAV LB Krašto val
dybos pirmininkė Regina Naru- 
šienė. Jos ir Švietimo tarybos 
pastangomis, buvo sušaukti du 
pasitarimai (1995 m. birželio 25 
d. ir rugsėjo 17 d.), norint atras
ti visiems priimtiną sprendimą, 
1995 m. rugsėjo 17 d. pasitari
me buvo priimtas kompromisi
nis susitarimas, kuriuo vado
vaujantis, Kr. Donelaičio moky
tojų taryba suteikia teisę JAV 
LB Švietimo tarybai panaudoti 
dalį pinigų paremti lituanis
tines mokyklas, kurių sąrašuose 
yra naujai iš Lietuvos atvyku
sių mokinių, atleidžiant juos 
nuo pirmųjų metų mokslapi- 
nigių. Tokiu būdu Čikagos 
lituanistinei mokyklai per JAV 
LB Švietimo tarybą buvo pa
skirta suma, kuri padengė 
naujų ateivių pirmų metų moks- 
lapinigių išlaidas.

Šis susitarimas buvo raštiškai 
patvirtintas abiejų pusių 1995 
m. spalio 10 dieną. Susitarimo 
raštas įgalino JAV LB Švietimo

tarybą išlaisvinti užšaldytus 
pinigus ir juos naudoti vado
vėlių, knygų bei mokslo prie
monių leidimui. Todėl džiugu 
pranešti, kad po trejų metų 
nesutarimų pavyko galutinai iš
spręsti šių pinigų likimą. JAV 
LB Švietimo taryba dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo prie šio 
klausimo galutinio sprendimo.

Regina Kučienė 
JAV LB Švietimo tarybos pirm.

VERTINGI ĮNAŠAI

Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos „Metraščio IX tome, 
išleistame Katalikų akademijos 
leidyklos, Jakšto 9, Vilniuje, 
1995 metais yra dvi Cezario 
Surdoko studijos: „Lietuviai 
Baltimorės arkivyskupijos isto
rijoje” ir „Kunigas Juozas Lie
tuvninkas — Baltimorės lietu
vių patriarchas”.

Šie straipsniai yra buvę iš
spausdinti „Drauge”: vienas 
kultūriniame priede (1994.12.17) 
ir kitas atkarpoje (1994.7. 
1-13 d.).

„Metraščio IX tomo pratar
mėje Lietuvių Katalikų Moks
lo akademijos centro valdyba 
džiaugiasi, kad ir išeivijos 
mokslininkai, LKMA nariai, ak
tyviai reiškiasi šiame „Metraš
tyje”, kuriame, be jau minėtų 
dviejų C. Surdoko studijų, yra ir 
dr. kun. Petro Dauginčio, S.J. 
(mirusio 1995.1.2) studija 
„Uragvajaus lietuviai”.

„Laukiame, kad tolesniuose 
„Metraščio” tomuose vis akty
viau pasireikštų užsienyje 
gyvenantys, didelę patirtį turin
tys lietuviai katalikai moksli
ninkai”, rašo minėtoje 
pratarmėje LKMA Centro 
valdyba.

C. Surdokas, atrodo, tai ir 
daro, nes jau yra paruošęs ir 
nusiuntęs Katalikų Akademijos 
leidyklai „Prof. kun. Pijaus 
Dambrausko biografinius bruo
žus”, kuriuos jis paruošė 
panaudodamas Antano Dundzį-

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

MAISTO SIUNTINIAI.
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.- 

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai,vaisių 
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

los ir savo surinktą medžiagą. 
Leidykla dar nori tą leidinį 
papildyti Lietuvoje gyvenančių, 
buvusių kun. prof. P. Damb
rausko mokinių ir draugų pri
siminimais. Numatyta išleisti 
1996 m.

Aldona Šmulkštienė

AKCENTUOJAMA 
KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ 

REIKŠMĖ

Romos Katalikų švietimo kon
gregacijos prefektas kardinolas 
Pio Laghi akcentavo katalikiš
kų mokyklų reikšmę Bažnyčios 
misijai. Sveikindamas Europos 
katalikų auklėjimo komiteto 
(CEEC) narius, kardinolas II 
Vatikano susirinkimo deklara
cijos apie auklėjimą 30-mečio 
proga Strasbūre spalio 5 d. 
pabrėžė, jog katalikiškos mo
kyklos turėtų būti laikomos 
auklėjimo bendruomene. Jo žo
džiais, tai pirmygtinai skelbia II 
Vatikano susirinkimo dek
laracija.

Katalikiška mokykla neturė
tų būti laikoma vien kultūros 
institucija, kurios veiklą 
reguliuotų tikslios didaktinės 
bei administracinės instrukci
jos. Katalikiška mokykla drau
ge yra auklėjimo bendruomenė, 
kviečianti mokytojus, mokinius, 
tėvus ir administracijos darbuo
tojus stengtis atsakingai įgy
vendinti bendrąją auklėjimo 
sampratą. Kardinolas Laghi pa
brėžtinai priminė tėvų teisę 
laisvai parinkti mokyklą savo 
vaikams. Drauge jis atkreipė 
dėmesį, kad šiandienė Europa 
išgyvena kultūrinę bei vertybi
nės orientacijos krizę. Vertybi
nės orientacijos krizė atsispin
di ir auklėjimo srityje. „Ši 
kultūros krizė primygtinai ragi
na mus, krikščionis, vykdyti 
naująją evangelizaciją ir vėl at
skleisti Europos istorijos bei 
kultūros krikščioniškąsias šak
nis”, pabrėžė kardinolas Laghi.

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS RĖAL ESTATE

GHE/T
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

i
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1 J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių * 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658. ,

dainų Šventės
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:

Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

angių kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, gaflmė tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratlrpu-pajautimu. Dėmesio centre —- lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš-' 
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D. P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. *

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato, išleido Unrversė 
ty Press of America, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

4545 W. O3rd 2L, 
Chicago, IL 50429

RIMAS L. STANKUS

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

* KMIECIK REALTOB 
7922 S. Pališki, Rd,

•J 4365' 5. Archejį Avė.

DANUTE MAYER ‘ 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

HELP WANTED

Ieškoma vld. amžiaus mote
ris padėti moteriai namų ruošo
je ir gyventi kartu. Atskiras kam
barys su vonia. Kreiptis:

San Franclsco,' 
tel.415-931-2111, vakarais.
Žinutę galite palikti lietuviškai.

Maironio lit. mokyklos, veikiančios Lemonte, mokiniai švenčia lietuviškas Vėlines — uždega 
žvakeles prie altoriaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje savo artimo rnii iisiiįjiį prisiminimui

ŽEMAITE AMERIKOJE
DAUA NOREIKAITĖ KUČĖNIENĖ, PH.D.

Julijos Žemaitės-Žymantienės lankymasis šiapus Atlanto, 
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma, 
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais 
laiškais ir grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama 
į Žemaitę kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p;irmąją 
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos 
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame krašte, 
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir 
naujų viešnių prozoje autorę.

Knyga gaunama DRAUGE. Kelne — 20 dol. Su 
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv. prideda State sale tax 
1.75 dol.
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Daytona Beach, FL spalio 
mėn. viešėjo svečias iš Lietuvos 
— žurnalistas Aloyzas Urbonas. 
Jis mielai sutiko pasidalinti 
mintimis apie viešnagę ir Lietu
vos dabartines problemas.

— Berods pirmą kartą vie
šite Dėdės Šamo žemėje. 
Koks šios viešnagės tikslas?

— Žurnalisto ir keliautojo po
traukis buvo nuvedęs į Europą, 
Afriką, Tolimuosius Rytus, Sin
gapūrą. Vis kankino svąjonė 
pamatyti Ameriką — taip arti
mą ir tolimą Lietuvai. Čia gyve
nančių mielų žmonių dėka, 
mano svajonės išsipildė. Rašau 
Lietuvos laikraščiams, tarpe jų 
ir „Gimtajam kraštui”. 
Redaktoriaus pavaduotojas Al
gis Kusta prigrasino: „Jei nepa
teiksi serijos straipsnių iš ke
lionės — geriau negrįžk”.Toks 
yra man patikėtas „specialus 
uždavinys”.

— Koki įspūdį susidarėte, 
kad ir trumpos viešnagės 
metu, apie Ameriką ir joje 
gyvenančius lietuvius?

— Amerika — nuostabus 
kraštas. Jį pažinti neužtenka 
mėnesio, reikėtų metų. Tai tur
tinga šalis. Žmonės darbštūs, 
patarnavimuose nuostabus 
mandagumas. Tai įvairių gali
mybių kraštas, bet, manau, ir 
čia reikia sunkiai dirbti, norint 
užsitikrinti geresnį gyvenimą. 
Lietuvių jautrumas vieni 
kitiems lyg didelėje draugiškoje 
šeimoje, leidžia tikėti, kad neiš
tirpsite didžiulėje valstybėje. 
Apie pasitaikančius tarp jūsiš
kių nesutarimus aš tik girdėjau, 
o draugiškumą, jūsų nuošir
dumą mačiau, patyriau savo 
akimis.

— Ar turėjote progos susi
tikti, pabendrauti su lietuvių 
veikėjais, arčiau pažinti lietu- 

r_viškųjų organizacijų veiklą?
— Čia viešėdamas, skaičiau 

gausią užsienio lietuvių spaudą. 
Iš jos susidariau gana neblogą 
vaizdą apie šakotą užsienio 
lietuvių veiklą organizacijose, 
besirūpinant lituanistiniu švie
timu, kultūra, neaplenkiant ir 
politikos, ypač besirūpinant 
padėti Lietuvai. Tai gražūs, 
prasmingi darbai. Apskritai čia 
gyvenantys lietuviai atlieka 
daug tėvynei ir užsienio lietu
viams būtinų, naudingų darbų.

— Kokie buvo Jūsų gyve
nimo sunkiausi metai, kokios 
darbo sąlygos?

— Kai esi profesionalas, turi 
mokslo diplomą ir nepasidavęs 
tinginystei — visuomet turėsi 
tarnybą bei pakenčiamą atly
ginimą. Tačiau, lyg maudžian
tis skausmas, visuomet lydi 
baimė ir nežinia. Knygoje „Pėd
sakai baigiasi ugnyje” (1975 m.) 
parašiau apie rusų tautybės 
žudikus, veikusius Klaipėdoje. 
Ir negaliu užmigti: ar cenzūra 
praleis, ar neapšauks nacio
nalistu? Lietuvos gamta, jos 
grožio išsaugojimas — tai tema, 
kuria, be kita ko, visą gyvenimą 
rašau. Bet daugelis straipsnių 
buvo cenzūros uždrausti. Kai 
parašiau apie Norvaišių kiauli
ninkystės kompleksą, pastatytą 
prie pat Šventosios upės kran
to, netoli Užpalių miestelio, pats 
tuometinis partijos centro komi

ė
Kaišiadorių vysk. Juozapas Matulaitis „paskolino” Vasario 16 gimnazijai 
savo vyskupijos (Perlojos) kleboną. U kairės: gimnazijos direktorius A. Šmitas, 
vysk. J. Matulaitis ir naujasis gimnazijos kapelionas kun. Alfonsas Kelmelis.

Nuotr. M. Šmitienės

teto sekretorius Rimgaudas 
Songaila „pagerbė”, katego
riškai uždrausdamas spaus
dinti.

Knygoje „Likime rūstusis”, 
kurią 1984 m. išleido „Vagos” 
leidykla, aprašiau brakonierius, 
gamtos niokotojus. Vienas įta
kingas veikėjas, buvęs SSSR 
Aukščiausiosios tarybos at
stovas, Šakių rajono „Lenino 
keliu” kolūkio pirmininkas 
Kostas Glikas knygoje pažino 
save. Buvau už tai klupdomas 
ant kelių aukščiausiose valdžios 
įstaigose. Cenzūra griežtai 
nurodė: net menkiausio atsilie
pimo spaudoje apie šią knygą. 
Visa tai mums buvo įprasta kas
dienybė, ir viešai, jūsų dėmesio 
padrąsintas, pasiguodžiau 
pirmąsyk.

— Ar okupacijos metais tu
rėjote progos susipažinti su 
užsienyje gyvenančių lietu
vių veikla?

— Netgi apie tokias šviesias 
asmenybes, kaip Bronius 
Kviklys, Bronys Raila arba 
Bernardas Brazdžionis mes be
veik nieko negirdėjome. Cenzū
ra! Buvo tik pamazgų sriautai 
apie BALFo, VLIKo kitų orga
nizacijų veiklą. Rašė, žinoma, 
tie patys kolegos, turėję didesnį 
valdžios pasitikėjimą, labiau 
linkę šniukštinėti ir prieiti prie 
abejotinų šaltinių.

— Lietuvoje vyksta nesan
taika tarp partijų, veikėjų, 
nusivylimas valdžia, Seimu, 
prezidentu. Kaip žurnalistas, 
be abejo, gerai pažįstate viso 
to priežastis?

— Dažnai būnu Seime. Ma
tau valdžios vyrus. Jie praradę 
elementarios kultūros jausmą. 
Kai kurių partijų veikėjai net 
nepasisveikina vieni su kitais. 
Pagiežos žodžiai bei užgaulio
jimai ištariami pro sukąstus 
dantis. Todėl darau išvadą, kad 
ne Lietuvos, o tik savo nauda 
rūpi tokiems veikėjams. Asme
niškai negaliu suvokti tokio 
valdžios troškimo, dėl kurio 
paminama garbė, padorumas, 
viskas, kas žmoniška.

Tad ar gali Lietuvos žmonės 
tikėti savo išrinkta valdžia, iš
rinktaisiais. Ar įmanoma iš
vengti nusivylimo nuotaikų, 
kurias, Jūsų, išeivijos lietuvių, 
širdies seismografas jautriai re
gistruoja net per Atlanto tolius?

— Kaip manote, ar užsienio 
lietuviams reikėtų Lietuvos 
Seime ir vyriausybėje turėti 
savo atstovus?

— Be jokių abejonių! Mano
ma, kad apie milijoną lietuvių 
bei jų palikuonių gyvena toli 
nuo žemės lopinėlio, savo kontū
rais primenančio širdį ir pava
dinto Lietuva. Esant Seime išei
vijos atstovams, mūsų nedidelis 
kraštas labai išsiplėstų, išaugtų 
jo galia. Geriau čia pasijustų ir 
išeivijos lietuvis, niekados ne
praradęs moralinės bei juridinės 
teisės vadintis šeimininku gim
toj žemėje.

— Kokiais principais tu
rėtų vykti užsienio lietuvių 
bendradarbiavimas su Lietu
va, ir atvirkščiai?

— Lietuviui, nuolatos gyve
nusiam gimtinėje ir pagaliau at
gavus nepriklausomybę, reikė-

Būrys auklėtojų, lankiusių kursus Vilniaus Montessori centre 1995 m. Trečioji iš kairės (I eil.) 
— kursų organizatorė ir vedėja Stasė Vaišvilienė.

„DRAUGO” RĖMĖJAI 

Aukos už kalėdines atvirutes ir kalendorių

60.00 dol. Bronius Krištopai- 
tis, Chicago, IL;

50.00 dol. Sigita Damašius, 
Libertyville, IL; Birutė ir Gedi
minas Biskis, Clarendon Hills, 
IL;

45.00 dol. Pranas Gluoksnys, 
Calgary Altą, Kanada;

40.00 dol. Marta M. Trump- 
jonas, Naperville, IL;

30.00 dol. Ai^n Talandis, 
Detroit, MI; Jurgis Dumbrys, 
Fairview Park, OH;

25.00 dol. K. ir EI. Gudinskas, 
Hamilton^ Ont., Kanada; dr. 
Eligijus ir Alė Lelis, Lemont, IL; 
Ignas Skirgaudas, San Diego, 
CA; Edith Matthes, Boca Raton, 
FL; Irena Čade, Amherst, MA; 
K. Varnelis, Stockbridge, MA; 
Danutė Liaubienė, Medina, OH; 
A. Pivaronas, Downers Grove, 
IL; Jonas A. Gudėnas, Euclid, 
OH; Aniceta Januškienė, Mil- 
ton, MA; Jonas Šiaučiūnas,

tų dar atgauti sveikos ambicijos 
jausmą ir mažiau važinėti pas 
jus su ištiesta ranka. Darbščiam 
ir galvojančiam atsiranda gali
mybė užsidirbti pačiam. Jūs, kai 
atvyksite, vežkite mums ne 
pagautą žuvį, o gerą meškerę ar 
kabliukų. Manau, aiški šių žo
džių prasmė: mokyti komer
cinės ir kitokios patirties, pa
dėkit užmegzti ryšius. Ir mū
siškių, Lietuvoje gyvenančių, 
ryšiai bei galimybės gan plačios. 
Tik jos, dėl istorinių aplinkybių, 
driekiasi Rytų kryptimi. 
Vadinasi, vieni kitiems galime 
būti labai naudingi.

— Netrukus grįžtate į 
tėvynę. Kokius įspūdžius išsi- 
vežate iš Amerikos ir čia 
gyvenančių lietuvių. Kokie 
Jūsų linkėjimai mums, čia 
pasiliekantiems?

— Dėkingumo žodžius ir įspū
džius tikiuosi išdėstyti laik
raščių puslapiuose. Jų daug. 
Dėkoju daytoniškiams Joanai ir 
Vytautui Grybauskams mane 
globojusiems, dėkoju mieliems 
tėvynainiams už parodytą man 
dėmesį, nuoširdumą. Susipa
žinau, jūsų dėka, su Olimpinių 
žaidynių 1996 m. miestu At
lanta, ten gyvenančiais lietu
viais. Susipažinau su Miami, St. 
Augustin miestais. Daytonos 
lietuviai nuostabiai mieli, jų 
nepamiršiu. Amerika liks kaip 
svajonių kraštas visiems.

Dažniau atvažiuokit Lietu
von. Būkite ne tik svečiai, bet 
ir šeimininkai. Įsikurkite pra
džiai bent viena koja. Taipjau 
pasielgė daugelis ir, atrodo, ne
sigaili. O geriausia — sugrįžkite 
visiems laikams. Būkime visi 
vienos tautos vaikai. Su 
tokiomis nuotaikomis ir tariu 
Jums sudie.

— Dėkoju už malonų pokalbį, 
įdomias mintis ir linkiu gero 
vėjo tėvynės link,kur laukia 
nauji darbai.

Kalbėjosi Jurgis Janušaitis

Cicero, IL; Z. Butėnas, Chicago, 
IL; Zigmantas Mockus, Rodney, 
Ont., Kanada; R. J. Pleinys, 
Hamilton, Ont., Kanada; A. 
Kazlauskas, Orland Park, IL; 
Aleksandras Traška, Oak 
Lawn, IL; dr. A. Garūnas, Wil- 
lowbrook, IL; Casimir G. Oksas, 
Oak Lawn, IL; P. Bagdonas, 
Plymouth, CT;

22.50 dol. Bronius V. Krokys, 
Philadelphia, PA;

20.00 dol. Agota A. Tiškus, 
Lemont, IL; A. Markelienė, Oak 
Lawn, IL; A. Aleksiejūnas, St. 
Pete Beach, FL; G. Galinaitis, 
Westchester, IL; Laima Jarašū- 
nienė, Santa Monica, CA; Jonas 
Riauba, Toronto, Ont., Kanada; 
Elena Dambriūnienė, Brent- 
wood, MD; Alfonsas Baliūnas, 
Cleveland, OH; A. Juškauskas, 
Windsor, Ont., Kanada; Petras 
Vilutis, Toronto, Ont., Kanada; 
Jurgis Ribinskas, Westland, MI; 
Eleonora Szwed, Chicago, IL; 
Rūta Zorskas, Great Neck, NY; 
Nijolė Gierštikienė, Oak Lawn, 
IL; Stasė Kulvinskas, Wethers- 
field, CT; Marija Išganaitis, 
Orland Park, IL; Česlovas Vil
činskas, Gulfport, FL; Liudas 
Dovydėnas, Lenox, MA; Vincent 
Kamaitis, Sutton, MA; kun. V. 
Kriščiunevičius, Warren, MI; K. 
ir E. Karvelis, Novi, MI; E. J. 
Skardis, S. S. Marie, Ont., 
Kanada; Ona Rutkauskas, Li- 
vonia, MI; Stasys Mykolaitis, 
Oak Lawn, IL; Algimantas 
Bražėnas, Royal Oak, MI; Saulė 
Šatas, Warwick, RI; Sally 
Vidžiūnas, Wolcott, CT; Vytau
tas Taseckas, Mississauga, Ont., 
Kanada; Vytautas Sendžikas, 
Etobicoke, Ont., Kanada; Laima 
Jurkūnas, La Grange, IL; Adele 
Poderis, Southfield, MI; B. 
Kasperavičienė, Seven Hills, 
0H; Marta Arlauskas, Wilson- 
ville, OR; Ona ir Don Bates, 
Wichita, KS; Vida ir Algirdas 
Keblinskas, Chicago, IL; Nijolė 
Balčiūnas, Willoughby Hills, 
0H; Sophie Vedeika, Centrevil- 
le, VA; Br. Užemis, Hot Springs, 
AR; Vacys Rociūnas, Indepen- 
dence, OH; R. Nemunaitis, 
Brentvvood, TN; Ona Vaškas, 
Cleveland, OH; Aldona Jakniū- 
naitė, Worcester, MA;

15.00 dol. Albinas Zabukas, 
Verdum PQ, Kanada; Gražina 
Stanulis, Downers Grove, IL; 
Kęstutis Riškus, Palatine, IL; 
Klemensas Polikaitis, Midlo- 
thian, IL; A. A. Kudirkai, La 
Crescenta, CA; Helen Patackas, 
Chicago, IL; Virginija Gurec- 
kienė, Windsor, CT; Ilona Bara
nauskas, So. Boston, MA; VacyR 
Jocys, Dearborn Hts, MI; Olga 
Valentinas, St. Petersburg 
Beach, FL; George Likander, 
Kankakee, IL; Gražina Mus
teikienė, Oak Lawn, IL; Vytau
tas Vaškys, Crownsville, MD; J. 
B. Televičius, Detroit, MI; V. 
Šilėnas, Euclid, OH; Vaclovas 
Kleiza, Lockport, IL; L. Lin-

Mielus REGINĄ ir dr. JURGĮ VOLODKUS, jos 

sesutėms

A.tA. VANDAI ir A.tA. JULIJAI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. Mūsų 

gili užuojauta Julijos vyrui JONUI, sūnui MIN

DAUGUI, Lietuvoje seseriai EUGENIJAI, broliui 

ANTANUI ir kitiems giminėms.

Gabrielė ir Albinas Dzirvonai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Elena ir Adolfas Švažai 
Emilija ir Liūdas Valančiai

takas, Oak Lawn, Hz, Jadvyga 
Skvarčius, Chicago, IL; Vytau
tas Pikturna, Riviera Beach, 
FL; M. Vansauskas, Lyons, IL; 
Valerija Yurkus, Naperville, IL; 
Vladas Ruzgą, Merrellville, IN; 
Victor Chainas, Naples, FL; 
Jonas Vasaris, Barberton, OH; 
E. Sventickas, Livonia, MI; E. 
J. Žilionis, Baltimore, MD; B. 
Tamulionis, Indialantic, FL.

61.00 dol. Šarūnas Valiulis, 
Wheaton, IL (pagerbiant savo 
mamos a.a. Gailutės Valiulie
nės atminimą.)

55.00 dol. Aldona Ruth, Oak 
Lawn, IL; dr. L. J. Ragas, Bloo- 
mingdale, IL; Jesuit Fathers, 
Cleveland, OH; Liuda Butikas, 
Chicago, IL; K. Norvilas, Hicko- 
ry Hills, IL;

50.00 dol. Valerija Baltušie- 
nė, Santa Clarita, CA; (vietoje 
sveikinimo siunčia auką „Drau
gui” Eugenijaus ir Irenos Vilkų 
50 metų vedybų sukaktuvių 
proga); Matilda Kurapka, Put- 
nam, CT; Col. Roman Biliūnas, 
Viena, VA; St. Šimoliūnienė, 
Lucerne Valley, C A;

45.00 dol. Peter Uginčius, 
Fredericksburg, VA; M. Kapa- 
činskas, Chicago, IL;

45.00 dol. Peter Uginčius, 
Fredericksburg, VA; M. Kapa- 
činskas, Chicago, IL;

40.00 dol. Sofija Bražionienė, 
Oak Lawn, IL (vietoje dalyvavi
mo „Draugo” baliuje); Ona Ceč- 
kauskas, Montreal, Ont., Kana
da; Arūnas K. Draugelis, Na
perville, IL;

35.00 dol. Valentina Gūdis, 
Chicago, IL;

30.00 dol. A. ir M. Jagutis, 
Daytona Beach Shores, FL; E. 
Stukas, Dovvners Grove, IL; Sta
sys Radžionis, Spring Grove, IL; 
Ona Dubra, Rockford, IL; A. ir 
V. Brazdžiūnas, Palos Park, IL; 
Kostas Stankus, Lockport, IL; J. 
ir E. Paronis, Darien, IL; 
Zigmas Jakimčius, Ann Arbor, 
MI; Vytautas Beleckas, Sunny 
Hill, FL; J. Burkauskas, Chica
go, IL; Alberta Astas, Bur- 
lingame, CA; Ona Puzinauskas, 
River Forest, IL; Kostas Prel- 
gauskas, Grand Rapids, MI; 
Aniceta Januškienė, Milton, 
MA;

26.00 dol. Jonas ir Zita 
Svaras, Lemont, IL;

25.00 dol. Izolda Černis, W. 
Bloomfield, MI; Robert ir Jani
na Kėkštas, Wisconsin Dls, 
WI; Vytautas Mažeika, Colbert, 
GA; Jurgita Sabas, Oak Lawn, 
IL; Peter Noreika, Chicago, IL; 
Bernice Madeikis, Chicago, IL; 
Kazimieras Veitas, Frankfort, 
IL; kun. Jonas Bacevičius, Kin- 
tyre, ND; T. Rudaitis, Oak 
Lawn, IL; Algis Visockis, Mi- 
chiana Shores, IN; Anglijos 
Lietuvių klubas, Chicago, IL; 
Panevėžiečių klubas, Chicago, 
IL; Ona Sebastijonas, Chi
cago, IL.

Visiems „Draugo” rėmė
jams reiškiame nuoširdžią 
padėką.

..................... t
Mylimam Vyrui

A.tA.
BRUNO MORKIUI

mirus, jo žmoną ALDONĄ bei kitus artimuosius giliai 

užjaučiame. t

Šarūnas Vadopalas 
Aldona Bradley

A.tA.
ONAI RUTKAUSKIENEI

staiga mirus, reiškiame savo giliausią užuojautą sese
riai, broliui ir giminėms.

Lietuvos Dukterų draugijos skyrius

DETROITO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 
CENTRAS,

minint Vasario Šešioliktąją ir Kovo Vienuolik
tąją, Lietuvos Nepriklausomybės sukaktis 1995 
m. vasario 5 d., Amerikos Lietuvių Tarybai 
suaukojo:

$300 Miškinis K.S.
$280 Miškinienė M.
$104 Šadeika Č. O.
$100 Miškinytė D., P. P. ir Zakarkienė A.
$80 Balanda G., Barauskas A. B., Gaidys S. D„ Jocys V., Klimkai-

tienė A., Memėnas V. V., Nemanis F., Šlušnys V. ir Vaitiekaitis A.
$40 Lukas A. I., Petronis L. D. ir Staškus V.
$30 Bulotienė E., Janukaitienė V„ Jurgutienė E., Jurgutis J. D., Kup

činskienė G., Legnickas S. ir Ražauskas K. R.
$2$ Andrews P. M„ Andrušaitis A., Boris R„ Brizgys B. O., Bublienė 

S., Burgess B., černis K. I., čižauskas V. E„ Gaižutienė P., Grigaras 
M., Kaunelis I. S., Kriščiūnienė M. R., Matulis A., Mingėla š. R., 
Petersonienė L, Pikūnas J. R., Rukšteiienė O„ Sabaliūnas L. O. ir Tautinė 
s-ga Detroit’o skyrius.

$21 Urmanavičienė Zita.
$20 Abarius M. O., Ankus V. G., Kunigas Babonas A„ Balsienė C., 

Bartkus J„ Bartkus S., Baublienė E., Bražiūnienė E„ Briedis J. O., če- 
rekas A. N., Čluželis K., D.L.K. Birutės d-ja Detroit’o sk„ Daugvydienė 

K., Garliauskas S. E., Gitvydis J. D., Gitvydis M. L., Gogelis K. E., Gražulis 
V. L„ Grunavas L, Gumbrys A., Ivanauskas A. T., Jarulaitis J. G., Kar
velis K. R., Kinčius J. V., Laurus I., Merkevičius A. T., Mikulionis L. R., 
Navasaitis K. D., Norkūnas B., Osteika A. V., Pacevičius P, Pesys A. 
č., Pusdešris A. I., Pusdešrienė O., Rauličkis J. V., Rudis A. G., Saplys 
J., Skorupskas E. M., Sėlenis L., šepetienė V., Šimkienė S., šlikas V., 
špakausklenė G., švyturio Jūrų šaulių kuopa, Vaitiekaitis A. R., Vaitiekus 
A. J., Vaitkūnaitė T., Vilkauskienė A., Zaparackas A. J., Žebertavičius 
V. E. ir Želvys M.

$1$ Astašaitienė B., Putrius P. J., Rutkauskienė O. ir Sukauskas
A. B., Bemotaltienė M.

$10 Alantienė I., Balukienė K., Bubnelis A. Z., Butkūnas A. A., čiun- 
kienė B., Erlingis S. M., Gobia P. G., Grigaitis A. S., Grinienė J., Hein- 
ingas L P., Ješmantas G. D., Jomantas V., Jurgutis P., Juškaitė R., 
Juškienė S., Kasputis A. E., Kilmanienė J., Kizys M., Kiztauskas K. L., 
Leielkienė U., Lelevičius A, Leparskas A. A., Marčiūkaitinė E., Mikulionis 
J. J., Mykolaitis K. E., Mingėlienė L., Narbutas M. S., Neįskaitomas, Pa- 
caltis V. I., Patalauskienė V., Pečiūrienė J., Pfeifer R., Petrauskienė A., 
Petrauskienė R., Petrauskas S. D., Petravičlenė L., Pliurienė č., Pikūnas 
J. R., Polteraltls V. R., Povilaitis F. E., Radas J. E., Radzevičius V. R., 
Rašytinis A. E., Rauckis V. V., Rimbą A., Sautils S., Savickas P., 
Sėlenienė B., Simonaitlenė B., Skiotys E. Z., Skorupskas S. A., Straškys 
R., šadeika R., šadeika S„ šuopys J., švobienė J., Švoba R., Valiukėnas
B. G., Vilniaus Krašto Lietuvių s-gos Detroit’o sk„ Zaranka P. J. ir Žie- 
dienė A. T.

$0 Petruševičius D. R. V. ir Saplys A.
$$ Abraham Spencer — senator, Banaitienė L., Brazaitienė A., Cella 

J., čerškuvienė O., Kašelienė O., Uogienė A., Milmantienė A., Neve- 
rauskas B. V., Orantlenė M., Stygienė A., šepetienė M. ir šimaitytė V.

$2 Be pavardės.
$1 Latvis
Reiškiame nuoširdžią padėką aukotojams, aukų rinkėjams ir visiems 

Vasario 16-tosios ir Kovo 11-tosios Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo 
dalyviams.

Aukas rinko: Birutė Barauskienė $166, Regina Juškaitė — $340, 
Stefanija Kauneiienė $25. Petras Pagojus $355, Frank Povilaitis $168, 
Liudas Sėlenis $50. Milda Skorupskienė $185, Vladas Staškus $660. 
Cėsys šadeika $2,036. Iš jų laiškais $901 ir Teresė Vaitkūnaitė $30 Iš 
viso $4,015.

P.S. Dėl pastebėtų netikslumų skambinkite 1-$ 10-626-8470.
D.L.O.C. valdyba 
(čaaya šadeika)
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 28 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Krepšinį žaisti norinčius 

jaunius ir jaunučius ASK 
„Lituanicos” krepšinio klubas 
kviečia šeštadienį, sausio 13 d. 
atvykti į treniruotę Oakwood 
mokykloje, 1130 Kim Place, 
Lemonte. Treniruotės vyks 
šeštadieniais tokia tvarka: 3-4 
v. p.p. C ir D klasė — 1982-85 m. 
gimimo; 4-5 v. p.p. B klasė — 
1980-81 m. gim.; 5-6 v. p.p. 
jaunių A kl. — 1977-79 m. gim. 
Jaunučių sporto šventė (B,C ir 
D kl.) vyks Toronto, 1996 m. 
balandžio pabaigoje. Jaūnių A 
klasės turnyras, kartu su vyrų 
sporto švente, vyks Čikagoje 
gegužės mėn. pabaigoje. Dėl 
smulkesnės informacijos galima 
skambinti Donatui Siliūnui, tel. 
708-852-3204, Algiui Jonynui, 
tel. 708-459-7703 arba Algiui 
Tamošiūnui, tel. 708-353-3880.

Naujųjų Metų sutikimą šį
sekmadienį, gruodžio 31 d., 
ruošia ir visuomenę dalyvauti 
kviečia: Lietuvių Opera — 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė — Šaulių namuose, 
Čikagoje ir PLC — Lietuvių cen
tre, Lemonte. Laiko nedaug, pa
skubėkite pasidaryti rezer
vacijas smagiam Naujųjų metų 
sutikimui draugų ir bičiulių 
tarpe.

Dail. Prano Domšaičio pa
roda, vykstanti Dailės muzie
jaus patalpose Lemonte, pratęs
ta iki sausio 7 d. Paroda pava
dinta „Vaizdinis dienoraštis”, 
suruošta Lietuvių fondo, globo
jančio dail. Domšaičio kūrybinį 
palikimą.

A. a. Aleksandros Morkū
nienės atminimui artimieji ir 
draugai Ottawa, Kanadoje pa
aukojo 305 dol.,,Lietuvos Vaikų 
vilties” organizacijai. Aukojo:
K. A. Gudžiūnai, L. V. Plečkai
čiai, E. P. Ališauskai, D. 
Bružienė, I. Lang, M. Bružienė, 
S. Danaitienė, I. Gabalis, S. G. 
Mitalai, Z. Šimanskienė, dr. A. 
Šidlauskaitė, J. E. Dalmontai, 
E. J. Valiuliai, K. Statkevičius, 
E. P. Jurgučiai, I. V. Priščepion- 
kai, J. S. Balsevičiai ir K. Gunn.

1
x Adolfas ir Anne Chap- 

lick, FT Myers FL, pratęsdami 
globą našlaičiui kitiems me
tams, atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)

x Leonardas ir Cheryl 
Bugy, Dovvagiac Mi, atsiuntė 
$150 — vieno našlaičio metinį 
globos mokestį. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x TRANSPAK praneša: 
„Aštuntose olimpinėse žai
dynėse Paryžiuje 1924 m. pirmą 
kartą dalyvavo Lietuvos sporti
ninkai: du dviratininkai ir fut
bolininkų rinktinė”. Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

x Lithuanian Mercy Lift
nuoširdžiai dėkoja ponams 
Charles ir Constance Knob- 
lauch už $200 auką, a.a. Yure- 
vich šeimos atminimui. A.a. 
Adomo ir Onos Kubiliūnų 
Radzevičių atminimui Irene 
Wood paaukojo $120 Lithua
nian Mercy Lift.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA-' 

SKOLOS duodamos mažais mė- 
. nosiniais įmokėjimais ir priei- < 
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)

• •
BESIRUOŠIANT 

„PAVASARIO ŽIEDŲ” 
POKYLIUI

Lietuvių moterų klubų 
federacija jau daug metų yra 
aktyvi lietuviškosios visuo
menės dalis LMKF yra dalis 
General Federation of Women’s 
Clubs. Tai organizacija, api
manti visas moterų organi
zacijas per platųjį pasaulį. 
LMKF buvo suorganizuota 
kultūriniais pagrindais. Buvo 
ruošiamos kultūrinės popietės, 
tradicinis velykinis stalas, 
Derliaus šventė ir Abiturientų 
balius, dabar vadinamas „Pava
sario žiedų”, abiturientų prista
tymo, pokylis. Pirmasis Abi
turientų balius įvyko 1973 m. 
pavasarį Lietuvių tautiniuose 
namuose. Per eilę metų jis tapo 
tradicija ir yra visuomenės lau
kiamas pavasario renginys. 
1996 m. pavasarį Lietuvių mo
terų klubų federacijos Čikagos 
klubo valdyba, vadovaujama dr. 
Vilijos Kerelytės, talkinant mo
tinų komitetui, ruošia „Pava
sario žiedų”, abiturientų prista
tymo, pokylį gegužės 5 d., Con- 
desa Del Mar banketų salėje. 
Pirmasis motinų komiteto susi
rinkimas įvyks sausio 7 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Reikia pažymėti, kad šių 
metų pokylio pelnas bus ski
riamas suteikti stipendiją 
lietuvių kilmės bestudijuojan
čiam ir studijas pradedančiam 
jaunuoliui. Lai 1996 m. gegužės 
5 d. Condesa Del Mar banketų 
salė lūžta nuo jaunatviško entu
ziazmo, geros nuotaikos ir lietu
viškos dainos. Lauksime visų!

Svajonė R. Kerelytė

A. ir D. Ratkelis, South La
gūna, CA, už „Draugo” kalė
dines atvirutes ir kalendorių, 
atsiuntė 100 dol. Toji pagalbos 
dovana yra labai vertinama ir 
reikalinga, nes tokių dosnių 
rėmėjų, dėka, vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis turi 
galimybę pratęsti savo gyvybę. 
Esame nuoširdžiai dėkingi už 
auką.

x A.a. Aras Rimavičius bus 
prisimintas šv. Mišiose Tėvų Jė
zuitų koplyčioje gruodžio 30 d., 
šeštadienį, 9 vai. ryto. Šeima.

(sk)

x Danių Buivydą sveikin
dami 70 metų sukakties proga, 
jo draugai Markevičiai, Narai ir 
Moliai dovanojo $70 Lietuvos 
našlaičiams paremti. Sveiki
name sukaktuvininką ir dėko
jame aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas.

(sk)

x A.a. Angelą Akerley pri
siminimą pagerbdami, sūnus ir 
marti George ir dr. Ginta Gečys 
- Akerley paskyrė $150 Lietuvos 
našlaičio metinį globos mokes
tį. Reiškiame užuojautą ve
lionės artimiesiems ir dėkojame 
už auką! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas.

(sk)

POPIETĖ SU
KASTYČIU JUČU, M.D.

Žvarbiam vėjui negailestingai 
plakant į skruostus, popiečių 
lankytojai skubėjo į „Seklyčią” 
pasiklausyti dr. K. Jučo prane
šimo apie pasitaikančias odos 
ligas.

Elena Sirutienė, popiečių or
ganizatorė, pakvietė dr. K. Jučą

ligas, iškeldama jį kaip vienin
telį odos ligų specialistą — lie
tuvį, dar tebesidarbuojantį mū
sų Marųuette Parko apylinkėje.

Padėkojęs už pakvietimą pra
bilti į popietės lankytojus, nes 
jam rūpi ypač vyresnio amžiaus 
tautiečiai, kad būtų painfor
muoti apie atsiradusius nenor
malumus odoje.

Dr. K. Jučas pranešime pabrė
žė, kad ne tik vasaros saulė, bet 
ir žiemos apsiniaukusi saulė 
turi įtakos žmonių odai. Žiemą 
ypač reikia saugotis odos nu
šalimo. Kalbėdamas apie odoje 
atsiradusius pakitimus, viską 
pademonstravo skaidrėse, ma
tėme įvairaus dydžio auglius 
ant veido, nosies, rankų bei ki
tose kūno dalyse.

Raudonos dėmės ir neužgyjan
čios žaizdos yra vadinamos kar- 
cinomais. Įvairūs odos sutri
kimai ir negydomi gali odoje iš
šaukti odos vėžį. Pavojingiausia 
odos liga yra piktybinė melano
ma — odos vėžys.

Popietėje buvo kalbama ir 
apie įvairias nagų ligas, kurių 
yra įvairių rūšių, ir gydymas 
gali pareikalauti nemaža laiko 
ir išlaidų. Buvo rodoma skaid
rėse odos paraudonavimai ir 
bakterijų sukelti niežėjimai. 
Tokie nenormalumai odoje yra 
gydomi tepamais kremais. Ne 
visi kremai vienodai veikia ir jų 
neteisingas naudojimas gali 
sukelti odoje alerginius suti
nimus. Didesni niežuliai gali 
išsivystyti į ekzemas. Plaunant 
kūną ar rankas reikia naudoti 
labai švelnų muilą.

Buvo parodyti vaizdeliai, ka
da vyresnio amžiaus žmonės tu
ri venų išsiplėtimus. Todėl rei
kia atkreipti dėmesį ir sekti jų 
eigą, nes venoms trūkus, atsive
ria žaizdos.

Buvo kalbama ir apie pasi
rodančius ant kūno įvairaus dy-

M. Vaičeliūnas, Gary, IN, už 
„Draugo” kalėdines atvirutes ir 
kalendorių atsiuntė 100 dol. 
Kiekviena gauta dovana yra di
delė paguoda mūsų laikraščiui, 
įrodanti, kad jis nėra užmirštas 
ir turi savo draugų. Linkėdami 
gerų ateinančių metų savo 
rėmėjui, nuoširdžiai dėkojame 
už dosnią auką.

x A.a. Francis J. Saidis 
atminimui ponia Margaret Sai
dis paaukojo $25 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėko
jame už auką ir reiškiame gilią 
užuojautą. A.a. Algirdo Kurai
čio atminimui ponai Eglė ir 
Jonas Vilučiai paaukojo $50 
Lithuanian Mercy Lift. Nuošir
džiai dėkojame ponams Vilu- 
čiams.

(ak)

x Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė maloniai kviečia jus 
atsilankyti į naujųjų, 1996 m., 
sutikimą gruodžio 31 d. 7:30 
v.v. rinktinės namuose, 2417 
W. 43 St., Chicago. Šalti užkan
džiai, šilta vakarienė, šampanas 
ir šokiai. Auka $20 asmeniui. 
Rinktinės valdyba.

(sk)

x Naujuosius Metus su
tikime mūsų Operoje, meniškai 
išpuoštoje Jaunimo centro salėje • 
ir skambant „Traviatos” operos 
garsams. Pradžia 7 v.v. su 
kokteiliais, o 8 v.v. žengiame į 
salę. Bus dviejų patiekalų karš
ta vakarienė, o kai sutiksime 
naujuosius metus, šalti užkan
džiai. Šoksime ir dainuosime 
grojant Ričardo Šoko 
orkestrui. Asmeniui $50. Visas 
informacijas teikia Vaclovas 
Momkus, šio pokylio vadovas: 
312-925-6193. Kviečiame Jus 
jau dabar užsisakyti vietas. O 
visas pelnas skiriamas Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos pa
statymo išlaidoms sumažinti.

(sk)

džio apgamus. Juos reikia ste
bėti, ar nedidėja ir ar nekeičia 
spalvos. Pastebėjus odoje nenor
malumus, reikia kreiptis pas 
gydytojus ir kuo anksčiau nu
statoma liga, tuo pagijimo gali
mybės yra didesnės.

Dr., Jučas kalbėjo ir apie 
nervų galų uždegimus. Tai labai 
skausminga liga, reikalaujanti

paskaityti pranešimą apie odos *^° gydymo. Šia liga daugiau-
šiai suserga vyresnio amžiaus 
žmonės. Ligą iššaukia bendras 
kūno nusilpimas ir ilgesnis ner
vinis įtempimas.

Daktaras patarė susirinku
siems klausytojams patiems 
apžiūrėti save: 1. patikrinti 
kūno priekį, kaklą ir pakėlę 
rankas, panaudojant veidrodį, 
abudu šonus ir nugarą; 2. nuo
dugniai patikrinti pažastis, 
rankas ir delnus; 3. patikrinti 
kojas, kojų padus ir kitas kūno 
dalis. Pastebėjus ką nors įtar
tino, stebėti ar nevyksta spalvos 
ir dydžio pasikeitimų. Nesant 
tikriems, kreiptis pas odos ligų 
specialistą. Galvojimas, kad 
laikui bėgant praeis, yra labai 
žalingas sveikatai, baigė dr. 
Kastytis Jučas savo įdomų pra
nešimą.

Po vaizdinio ir žodinio prane
šimo, daktaras atsakė į daugelį 
klausimų, susijusių su odos li
gomis.

Elena Sirutienė dėkojo dr. K. 
Jučui už išsamų pranešimą ir 
neatsisakymą atvykti į „Sekly
čią”, kad suteiktų sveikatai 
brangių žinių. Ji kvietė užsipre
numeruoti „Pensininką”, kurio 
puslapiuose redaktorius K. Mil- 
kovaitis pristato labai daug 
sveikatos ir bendro pobūdžio 
žinių.

Tokie susitikimai „Seklyčio
je” niekada neapseina be pietų. 
Prie valgių stalo galima dar pa
bendrauti ir padiskutuoti įvai
riais klausimais. Daugelis psi
chologų yra iškėlę vienišumo 
žalą vyresnio amžiaus žmo
nėms, todėl šios apylinkės 
gyventojai yra dėkingi Lietuvių 
Bendruomenei, o ypač Sociali
nio skyriaus vedėjai, nepailsta
mai lietuvybės darbuotojai Bi
rutei Jasaitienei už „Seklyčios” 
įsteigimą ir dedamas pastangas 
ją išlaikyti. Mes, jos lankytojai, 
turime šią įstaigą remti pinigi
nėmis aukomis ir prisidėti prie 
darbų, kad ji dar ilgai tarnau
tų lietuviškai visuomenei, ne
paisant, kur begyventume.

A. Paužuolis

RELIGINĖS KNYGOS

x Florenc Strouphauer,
Pine Grove, PA rašo: „Pa
gyvenusi moteris Mary CH Pe- 
ter, kuri gyvena iš $7,000 me
tinės pensijos, išgirdusi apie 
našlaičius Lietuvoje, nori 
prisidėti prie jų gyvenimo 
palengvinimo”. Jos abi atsiuntė 
$150 — vieno našlaičio metinį 
globos mokestį. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk)

JAV LB Religinių reikalų ta
ryba palaiko glaudžius ryšius ne 
tik su JAV Švietimo tarybos per ištisus metus žmones stebi, 
pirm. Regina Kučiene, bet ir su bendrauja, o pastebėjusi ypatin-
Lietuvoje esančiu tarpdiece- 
ziniu katechetikos centru 
Kaune. Sės. Margarita yra 
gavusi nemažai Lietuvoje išleis
tų leidinių katalikų tikybos mo
kytojams. Vienas jų — „Kristus 
vakar ir šiandien”, parengtas 
pagal Katalikų Bažnyčios bend- gimstančiam kūdikiui. Tik tos 
rąsias tikybos mokymo pro- dovanos dydis ir jos ištobuli- 
gramas. Jis tiktų mūsų jau- nimas gyvenime labai įvairuoja.

Jaunosios kartos mamos ir mokytojos Maironio lit. mokykloje, Lemonte, vieną AeAtadienio rytą. 
U kairės: Daina Čyvienė, Tayida Chiapetta, dr. Jolita Narutienė ir Dainė Quinn.

Talentų popietė „Seklyčioje”. Programos dalyviai iš kairės: Jonas Žebrauskas, Ona Lukienė, muz. 
Faustas Strolia, renginių vadovė Elena Sirutienė, Ema Žiobrienė, Antanas Malinauskas ir Sta
sė Niuniavaitė.

nimui (gimnazijos amžiaus).
„Ateik, Šventoji Dvasia” 

supažindina su Šv. Dvasios 
dovanomis, pabrėžiant tikėjimo 
ir gyvenimo jungtis Tai tinka
mas vadovėlis, ruošiantis Su
tvirtinimo sakramentui.

Taip pat gauta ir metodinio 
turinio knyga: „Dirbk išradin
giau ir bus lengviau”. Jos 
tikslas dvejopas: ji formuoja reli
gijos mokytojos darbo klasėje 
stilių ir duoda praktinių pa
tarimų, kaip vadovauti klasei, 
kad joje ir mokytoja, ir mokiniai 
jaustųsi tvirti, kad galėtų vykti 
įdomus mokymo ir mokymosi 
procesas.

Knyga „Šventiniai vaidi
nimai vaikams” tinka litur
ginėms šventėms ir tikybos pa
mokoms. Daugiausia dėmesio 
skiriama gerai žinomoms Šv. 
Rašto ištraukoms, iškeliami 
Bažnyčios šventieji.

Taip pat gauta pirmo’sios Ko
munijos vaikams maldaknyges. 
Labai patraukliai išleista, 
spalvotais viršeliais, pritaiky
tais berniukui ir mergaitei, 
spalvotomis iliustracijomis.

Visais šiais reikalais prašome 
kreiptis pas sės. Margaritą Ba
reikaitę, 600 Liberty Highway, 
Putnam, CT 06260.

M. B.

TALENTŲ POPIETĖ

Š.m. lapkričio 15 d. „Seklyčio
je” buvo „Talentų popietė”. To
kias popietes bandoma organi
zuoti kasmet, su tikslu skatin
ti lankytojus parodyti savo ypa
tingus sugebėjimus. Paprastai 
renginių vadovė E. Sirutienė

gesnį sugebėjimą, kalbina ir net 
savo pavyzdžiu ragina pasirody
me dalyvauti. Žmonės varžosi 
viešai pasirodyti.

Atidarydama šią popietę, va
dovė sakė: „Sugebėjimus turime 
visi, nes tai — Dievo dovana

Ištobulinti sugebėjimai ir vadi
nami talentais. Šiandien maty
sime keletą tokių talentų. Pir
mas apie talentus ir kaip juos 
savyje tobulino, papasakos Jo
nas Žebrauskas”.

Šitaip išstatytas į pirmą ugnį 
ir neturėdmas kuo klausytojus 
nustebinti, pabandžiau vadovės 
mintį apie talentus kiek toliau 
vystyti. Man atrodė, kad kūdi
kio atsineštų sugebėjimų išvys
tymas, jų ištobulinimas iki 
aukščiausio galimose sąlygose 
laipsnio yra jo gyvenimo tikslas. 
Iš to susidaro žmonijos pro
gresas, kas ir yra šio pasaulio 
tikslas ir visa jo prasmė: 
priartėti prie Sutvėrėjo, kuris 
yra tobulumo ir gėrio viršūnė.

Tobulėjimas galimas tik kant
riai nugalint gyvenimo sunku
mus. Kadangi žmogus yra kū
nas ir dvasia, tai ir tobulėja jo 
šios abi dalys, kurios nuolat 
tarp savęs varžosi (lenktyniau
ja). Kai kūnas paima viršų, žmo
gus sugyvulėja, pasidaro žiau
rus egoistas. Kai dvasia pirmau
ja, fizinis progresas nustoja 
prasmės. Tik darni harmonija 
yra idealas, nes ir Sutvėrėjas 
yra dvasia, kuri apima ir valdo 
medžiagą.

Aš gimdamas negavau dides
nio talento — sugebėjimo, o tik 
„saują trupinių”. Bandau juos 
derinti ir lipdyti į ką nors dides
nio, bet nesiseka, nes trūksta 
kantrybės, stiprios valios ir sis
temos. Dažnai pasimetu ir tada, 
lyg vaikas nuo tėvo pasimetęs, 
šaukiu: „Išgirsk mane, o Vieš
patie, kur Tu esi ir kas?

Desperacijoje nutilęs lyg 
išgirstu balsą: „Aš čia, o tu esi 
paskendęs manyje, kaip lašas 
vandenyne. Nepavirsk į gyvulį 
iš baimės ar nusivylimo. Juk 
daviau tau viską ir net nemir
tingą mano dvasią, o kai siun
čiau savo sūnų parodyti pakly- 
dusiems kelią — jūs jį nužudėte. 
Bet aš esu meilė, gailestingu
mas ir kantrybė”.

Balsui nutilus, jaučiausi sugė
dintas ir vėl grįžau iš savo „sau
jos trupinių” lipdyti talentą.

Nuotr. Čilės Miniotienės

Antras talentas buvo Ema 
Žiobrienė. Tai kukli ir jautri 
moteris, kuri apie save sako: 
„Rašau kartais ir eilėraščius, 
kuriuos sueiliuoti tenka padir
bėti, bet kartais ir patys pasi
rašo!

Ji paskaitė labai jautrų: „Ma
mytės pasikalbėjimas su duk
rele apie Lietuvą”, „Smalinin
kų bažnyčios varpai — jaunystės 
prisiminimas”, „Dėkoju, Tau 
Viešpatie, prašau pagirdyti 
mane”.

Trečias talentas — Onutė Lu
kienė dainavo: „Prie Nemuno 
krantų”, „Kiek rovė — neišro
vė”, „Kas bernelio sumąstyta”, 
„Pamylėjau vakar, pamylėjau 
šiandien”. Akompanavo Faus
tas Strolia.

Onutė tikrai talentinga. Ji ne 
tik puikiai dainuoja, bet ir gerai 
deklamuoja. Jos nenugali nei 
liga, nei šeimos nelaimė. Ji turi 
sąmojo, moka juoktis per ašaras 
ir kitus prajuokinti aštriais 
pastebėjimais.

Ketvirta kalbėjo viešnia iš 
Lietuvos — Stasė Niuniavaitė. 
Ji dėkojo Dievui ir džiaugėsi, 
kad ištrukome iš sovietinio pra
garo Lietuvoje, o svetimybėje 
neištirpome, bet kovojome už 
Lietuvos laisvę, o jautriomis 
širdimis rėmėm Sibiro tremti
nius ir dabar remiam vargstan
čius tautiečius. Ji parodė žurna
lą „Metai”, kuriame spausdina 
savo kūrinius. Paskaitė 2 eilė
raščius apie partizanus ir „Prieš 
audrą”. Jautri ir talentinga 
asmenybė.

Po to buvo pertrauka, po ku
rios tęsėme programą. Antrą 
programos dalį pradėjo Elena 
Sirutienė. Nuostabu, kad ir ji 
varžėsi savo poetinį talentą 
viešai rodydama. Jos jautri ir 
visad jauna asmenybė gražiai 
atsispindi eilėraščiuose: „Vieš
patie, koks gražus pasaulis!”, 
„Laiškas iš Lietuvos”, „Pokal
bis su Mėnuliu”, „Pirmasis 
sugrįžimas į Lietuvą” ir „Gin
taro karoliai”. Tai tikrai gražūs, 
jaunyste ir Tėviškės meile dvel
kiantys eilėraščiai. Tikimės, 
kad ir daugiau jų turi, o gal bus 
ir atspausdinti.

Po to Antanas Malinauskas 
skaitė savo ir Barono kūrybą. 
Juokėmės. Boleslavas Radžius 
paskambino pianinu tango ir 
polkutę. Plojome, o iš virtuvės 
jau sklido gardūs „balandėlių” 
kvapai.

Pasisotinę bandėm laimę tur
tingoj loterijoje ir skirstėmės į 
namus pilni įspūdžių.

J. Žebrauskas

Apolonija Berkiel, Antioch, 
IL, siųsdama „Draugo” prenu
meratos mokestį už kalėdines 
atvirutes ir kalendorių, vėl ap 
dovanojo laikraštį 105 dol 
auka. Ji ne pirmą kartą padeda 
suprasdama dienraščio leidimo 
darbų sunkumus. Linkėdami 
gerų ateities dienų, nuoširdžiai 

dėkojame už dovaną.


