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Seimo Jungtinę frakciją
vienija nenoras stoti į E S

Pasaulio naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX. ITAR-TASS.
BeiaPAN žinių agentūrų pranešimais;
Maskva. Kol Rusija visaip
Lima. Automatais ir granat
svaidžiais ginkluoti kairieji par mėgina sulaikyti NATO plėtrą
tizanai antradieni šturmavo Ja į Rytus, Šiaurės Atlanto sąjun
ponijos ambasadoriaus reziden ga jau priartėjo prie pat pietinių
ciją Peru sostinėje Limoje ir pa jos sienų, pareiškė Rusijos Nau
grasino nužudyti aukšto rango jojo užsienio instituto kariniai
pareigūnus, kurie dalyvavo Ja specialistai. Pasak jų, Juodojo
Lietuvos Seime formuojasi
ponijos imperatoriaus gimtadie je jūroje aktyviai veikia įvairių
tradiciškai nedidelė „euro
nio proga surengtame priėmi NATO valstybių (Ispanijos,
skeptikų" grupė, nes penkios
me. Trečiadienio rytą partizanai Graikijos, Prancūzijos, D. Brita
pagrindinės Seimo partijos pa
įkaitais laikė 250-300 žmonių, nijos, Vokietijos, JAV, Turkijos
sisako už stojimą į ES. Pra
tarp jų — Peru UR ir žemės ūkio ir kt.) karinės jūrų pajėgos.
ėjusiame Seime sparčiam Lie
ministrus, Japonijos, Brazilijos, „NATO jau stovi prie Rusijos
tuvos įsijungimui į E S prie
Ispanijos, Kubos ir Pietų Korė slenksčio ir labai laisvai jaučiasi
šinosi apie 10 parlamentarų.
jos ambasadorius. Partizanai prie pat jos sienų", konstatuoja
Birželio mėnesį ratifikuojant
reikalauja, kad vyriausybė pa rusų specialistai.
sutartį su ES, prieš balsavo 1 ir
leistų kalinamus 400-500 Tupasusilaikė 5 parlamentarai, o
Briuselis. Rusija trečiadienį
co
Amaru revoliucinio judėjimo
keičiant Konstitucijos 4 7
atmetė NATO pasiūlymą pasi
narius, peržiūrėtų Peru teismų
straipsnį, draudusi ž e m ė s
keisti karinių ryšių parei
sistemą.
pardavimą užsieniečiams ir
gūnais, pranešė diplomatai.
trukdžiusį Lietuvos europinei
Jungtinės Tautos. Naujasis Rusijos gynybos ministras Igor
integracijai, prieš buvo 14
JT generalinis sekretorius Kofi Radionov NATO kolegoms pa
Seimo narių.
Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS) Bankas ,Hermio pirmadieni pradėjo platinti tarptautines
Annan prisaikdintas 5 metų ka reiškė, kad toks žingsnis yra
atsiskaitymų korteles VISA Classic ir VISA Busine* Kitąmet ketina pasiūlyti ir trečiąją — VISA
dencijai, kuri prasidės 1997 m. pernelyg ankstyvas. Tačiau
Jungtinės frakcijos seniūnas
Electron. „Hermis" siūlo korteles įsigyti kiek pigiau nei anksčiau jas pradėjęs platinti Vilniaus
sausio 1 d. 58 metų JT pareigū NATO užsienio reikalų minist
R. Smetona tikisi, kad Jungti
bankas. Metinis aptarnavimo mokestis „Hermyje" bus 90 doL, o pradinis įnašas — 1,500 dolerių.
nas iš Ganos, kurio kandidatū rai sakė, jog I. Radionov išreiškė
nės frakcijos narių skaičius
VISA korteliu savininkai visoje Lietuvoje gali naudotis daugiau nei 1,000 išdavimo punktu ir
rai antradienį vienbalsiai pri norą glaudžiau bendradarbiauti
Seime išaugs.
trimis pinigų automatais (2 Vilniuje, 1 Kaune).
tarė 185 šalių Generalinė asam su NATO.
Nuotr.: VISA nariu praėjusių metų spalį tapęs Hermio" bankas Vilniuje.
blėja, taps septintuoju JT gene
Groznas. Čečėnijos sostinėje
raliniu sekretoriumi. Paklaus
trečiadienio naktį nužudyti šeši
basados Maskvoje diplomatinė tas, kodėl siekė šių pareigų,
civiliai vietos gyventojai rusai,
atstovybė ir jų reikalavimus naujasis JT vadovas pasakė, jog
pranešė Čečėnijos atstovas.
Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) komisijos manymu, prieštarauja
„kažkas turėjo to imtis, ir
pažadėjo perduoti ESBO.
Žmogžudystės įvyko dviejuose
— Seimo ekonominių nusikalti Lietuvos biudžetinės sandaros
Prie persekiojamų Lietuvos paaiškėjo, kad burtą ištraukiau
privačiuose Grozno namuose. 4
mų tyrimo komisija rekomen įstatymui.
opozicijos vadų kreipimesi aš".
banditai nušovė tris vyrus ir tris
Maskva, gruodžio 17 d. (BNS) Saugumo ir bendradarbiavimo priskirti buvusios sovietinės
Neteisėtą premijavimą lapkri
davo Vilniaus mokesčių inspek
Ženeva-Groznas-Maskva. moteris. Visiems žuvusiems bu
cijai atskaičiuoti iš Generalinės čio viduryje viešumon iškėlė — Lietuvos Sausio 13-osios per organizacijai (ESBO).
kompartijos Lietuvoje vadovai
Dėl Vilniuje vykstančio sausio Mykolas Burokevičius ir Juozas Antradieni Čečėnijos Novyje vo daugiau negu 50 metų. Ar tai
prokuratūros, Vilniaus apygar spauda. Iš lėšų, gautų pardavus versmininkus ginančių Rusijos
dos prokuratūros bei sostinės konfiskuotą kontrabandinį ben piketuotoju protestas dėl taria perversmininkų 'eismo keli Jermalavičius, teisiami už Atagi gyvenvietėje buvo nužu turi ką nors bendra su šešių
vyriausiojo policijos komisariato ziną, minėtų teisėsaugos insti mų žmogaus teisių pažeidimų žmonės nuolat piketuoja Lie 1991-ųjų sausio 13-osios są dyti 6 Raudonojo Kryžiaus Tarptautinio Raudonojo Kry
neteisėtai sumokėtas premijas tucijų vadovams ir žemesniems Lietuvoje perduotas Šveicarijos tuvos ambasadą Maskvoje. Ant mokslą, kurio metu žuvo 13 Tarptautinio komiteto (RKTK) žiaus pasiuntinių nužudymu,
pareigūnams buvo mokamos di ambasadai Maskvoje, pažadėju radienį piketas Buvo surengtas žmonių, bei du kiti kaltinamie medikai iš Vakarų. RKTK ne kol kas nepranešama.
darbuotojams
Tokį nutarimą priėmė trečia delės, kartais kelias dešimtis siai įteikti protestą Europos prie Šveicarijos ambasados.
ji šioje byloje — Stanislavas Mic delsdamas nutraukė savo veiklą
Paryžius. Po šešių Raudonojo
dienį posėdžiavusi komisija, tūkstančių litų siekiančios pre
Kreipimesi, kurio nepasirašė kevičius ir Leonas Bartoševi Čečėnijoje, atšaukdamas 14 li Kryžiaus tarnautojų nužudymo
kusių savo pasiuntinių. Rusija
remdamasi kelis mėnesius dir mijos.
1997-ųjų biudžetas jokios organizacijos, o išplatino čius.
medicininė labdaros organizaci
ir Čečėnijos kovotojai pasmerkė
Jie buvo skatinami kaip tie
busios laikinosios tyrimų gru
informacinė
agentūra
„Rosin„Žmogaus
teisių
gynėjai"
taip
ja
„Pasaulio gydytojai" pranešė
didinamas 100 mln.
siogiai prie kontrabandos sulai
pės išvadomis.
forbiuro". reikalaujama padėti pat reikalavo apginti už anti šį kraupų įvykį ir pavadino tai saugumo sumetimais pasitrau
Taip pat nutarta rekomen kymo prisidėję asmenys, nors
litų
„užkirsti kelią žmogaus teisių valstybinę veiklą jau nuteistą provokacija, kuria siekiama kianti iš Čečėnijos ir negrįšianti
sužlugdyti pastangas atkurti
operacijose
nedalyvavo.
Be
to,
duoti vyriausybei skubos tvarka
Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) pažeidimams prieš politinės Aleksandrą Smotkiną. Taip pat taiką regione bei sausio 27 d. iki sausio 27 d. numatytų prezi
konfiskuotą
benziną
buvo
sus
atšaukti nutarimą, leidžiantį
— Vyriausybė siūlo dar 100 opozicijos vadovus Lietuvoje ir buvo protestuojama dėl Latvijo numatytus prezidento ir parla dento rinkimų. Kitos tarptauti
premijas išmokėti pardavus kubta parduoti kaip „greitai
je nuteisto šios šalies sovietinės
nės organizacijos „Gydytojai be
mln litų padidinti kitų metų Latvijoje".
konfiskuotas prekes, nes jis, gendančią preke".
Piketuotojų
atstovus
antra
kompartijos lyderio Alfredo Ru- mento rinkimus.
sienų" atstovas spaudai prane
biudžeto deficitą. Jei Seimas
Danijos UR ministras Nils šė, kad svarstoma susidariusi
pritars vyriausybės siūlomam dienį priėmė Šveicarijos am biko kalinimo.
Helveg Petersen interviu laik padėtis, tačiau dar bus spren
projektui, 1997 m. biudžeto
raščiui „Politiken" pareiškė, džiama, ar pasitraukti.
deficitas bus 696 mln. litų.
Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) partijos politika įgyvendinančią
kad NATO nariai vieningai ma
Finansų ministras Rolandas
Dušanbė. Tadžikijos vyriau
— LDDP ruošiasi šeštadienį valdybą.
no, jog reikia „ištiesti ranką
Matiliauskas sakė, jog 100 mln.
sybės kariuomenė pasityčiojo iš
Tačiau dauguma tarybos na
įvyksiančiam partijos suvažia
litų daugiau prireiks valstybės
P a l a n g a , gruodžio 18 d. pradėjo snigti ir pustyti, teršalai Rusijai".
JT karinių stebėtojų ir įvykdė
vimui, kuriame bus renkama rių nesutiko su pataisomis,
skolos aptarnavimui. Ministras (BNS) — Sniegas ir pūga sutruk gula vis po storesniu sniego
Vladikaukazas.
Plačiai
ats
tariamą egzekuciją. Stebėtojų
partijos vadovybė ir numatomi kurios smarkiai sustiprintų par
pabrėžė, kad biudžeto deficitas dė trečiadienio rytą pradėti sluoksniu.
tovaujamą
Šiaurės
Osetijos
de
grupė buvo sustabdyta prie vy
tijos
pirmininko
galimybes
įta
partijos uždaviniai pavasarį
vis dėlto bus beveik 100 mln. rinkti Lietuvos pajūrį užteršusi
Kaip sakė Klaipėdos regiono legaciją, pirmadienį išvykusią į riausybės kontrolės posto, kur
vyksiančiuose savivaldybių bei koti vicepirmininkų ir valdybos
litų mažesnis, nei šiemet. 1996 mazutą.
aplinkos apsaugos departamen Čečėniją, pagrobė čečėnų kovo kareiviai juos apšaudė iš kul
kitų metų pabaigoje — preziden narių rinkimą. Tarybos balsų
metų biudžeto deficitas, prie
Aplinkosaugininkai nustatė, to direktoriaus pavaduotojas tojai, reikalaudami išpirkos. kosvaidžiu. Po to kariai ėmė
dauguma pataisos buvo atmes
to rinkimuose.
mus įstatymo pataisas, turėtų kad jūra daugiau nebeišmeta Laimutis Skridaila, nesurinktas Delegacijoje yra Š. Osetijos šaudyti į kelyje stovėjusį auto
LDDP tarybos posėdyje trečia tos.
būti 769 mln. litu.
naftos produktų, ir Palangos mazutas nedaro žalos aplinkai, prezidento patarėjas, vidaus rei mobilį, JT stebėtojai per sumaiš
LDDP tarybos prezidiumas at
dienį buvo siūlyta pakeisti par
Trečiadienį vyriausybė, atsi savivaldybė jau organizavo va nes dabar šąla ir naftos pro kalų ministro pavaduotojas, kiti tį pabėgo.
tijos tarybos statutą, atsisakyti sistatydino lapkričio pabaigoje.
žvelgusi į Seimo komitetų lymo darbus — pasamdė minią duktai netirpsta. Jei leistų oro oficialūs asmenys, vykę į Groz
dabar nebeveiksmingo tarybos Tuomet buvo sustabdyti ir pir
pastabas, padarė kai kurių 1997 bedarbių, sudarė kontrolės ko sąlygos, pajūrį būtų galima ną susitikti su Čečėnijos vado
Briuselis. Atvykęs į dvi
prezidiumo ir vietoje jo įkurti mininko pavaduotojų įgalioji
m. biudžeto projekto pakeitimų. misiją. Tačiau ryte pajūryje išvalyti per kelias dienas. De vybe. Už įkaitus reikalaujama dienas Briuselyje truksiantį
mai.
partamentas palaiko ryšį su 6 mln. dolerių išpirka.
NATO gynybos ministrų susiti
Trečiadienio posėdyje taip pat
Latvijos Ventspilio ir Liepojos,
Vyriausybė mažina buvo
V a š i n g t o n a s . JAV rin kimą, JAV gynybos sekretorius
svarstytos partijos pirmi
kurių pajūris taip pat užterštas,
VVilliam Perry spaudos atsto
valdininkų skaičių
ninko Česlovo Juršėno suvažia
gamtos apsaugos specialistais. kiminė kolegija, kurią sudaro vams sakė, kad JAV - Prancū
vimui teikiamos mintys, kurio
538
nariai,
pirmadienį
oficialiai
Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS)
Lietuvos aplinkos apsaugos perrinko šalies prezidentu Bill zijos santykiai neturėtų pa
mis remiantis bus rengiamas
Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) taisoms. apribojusioms „val
— Vyriausybė trečiadienį įparei
pagrindinis partijos pirmininko — Lietuvos Radijos ir televizijos džios galimybes įtakoti NRTV ministerijos sekretorius Rapolas Clinton. Prezidento inauguraci blogėti dėl nesutarimų pertvar
gojo ministrus ir vyriausybinių
kant NATO. Tačiau jis pažymė
pranešimas. Jose daugiausia asociacija (LRTA) netiesiogiai veiklą" ir pažymi, kad NRTV Liužinas informavo, kad darja įvyks sausio 20 dieną.
įstaigų vadovus 10-30 proc. su
jo,
jog nenusilenks Prancūzijos
analizuojamos partijos pralai pasisakė prieš naująji Naciona generalink, direktoriaus skyri neišaiškinti Lietuvos ir Latvijos
mažinti etatų skaičių ministeri
Praha.
Kaip
pranešė
Čekijos
reikalavimams,
kad JAV atsi
pajūrio
teršėjai,
tai
mėgina
pa
mėjimo Seimo rinkimuose prie linio radijo ir televizijos direk mas neturėtų tapti partijų, pre
jose ir vyriausybės įstaigose.
ir
Vokietijos
užsienio
reikalų
sakytų
vadovavimo
NATO kari
daryti
abiejų
šalių
ministerijos.
žastys, galimybės bendradar torių Vytautą Kvietkauską, iki zidento ar Seim< varžymosi ob
Ministrams pasiūlyta įsteigti
ministerijos, abiejų šalių užsie nėms pajėgoms pietinėje teri
biauti su kitomis kairiosiomis šiol vadovavusi komercinei Vil jektu, o kandidatas „turi būti
Antradienį pastebėtoji užterš nio reikalų ministrai Josef Zieministerijose vyriausiųjų spe
torijoje. Šiame gynybos minis
socialdemokratinėmis jėgomis, niaus televizijai.
politiškai
neutralus".
ta
zona nuo Palangos driekiasi leniec ir Klaus Kinkei penkta
cialistų pareigybes, kurios bus
trų susitikime bus svarstomi
aptariamas pasiruošimas būsi
v
Šios pareigos ..negali būti ski
ftygramomif »'i dėl reklamos j šiaure ir tęsiasi už Lietuvos dienį pasirašys susitaikymo pa klausimai nuo taikos palaikymo
užimamos po darbuotojų atesta
miesiems rinkimams.
riamos komercinių RTV savi rinkos su NRTV konkuruojan sienos. Spėjama, kad teršalai reiškimą, kuriame reiškiami
cijos. Tokių specialistų skaičius
pajėgų Bosnijoje iki JAV kari
LDDP taryba taip pat priėmė ninkams ar vadovams", teigia ti komercinė LRTA taip pat Lietuvą galėjo pasiekti iš Latvi abiejų pusių atsiprašymai ir už ninkų vadovavimo NATO pajė
negalės būti didesnis nei 10
proc. visų ministerijoje dirban nutarimą „dėl dešiniosios val ma trečiadienį išplatintame nepritaria politinių jėgų ke jos, nes pastarosiomis dienomis nacių žiaurumus II pasaulinio goms, dislokuotoms Neapolyje
džios mėginimų apriboti demo LRTA komentare „Dėl politinių tinimams ..administraciniais vyrauja šiaurės ar šiaurės-va- karo metais, ir dėl etninių vo JAV atmeta Prancūzijos reika
čių valdininkų.
Vyriausiesiems specialistams- kratiją", kurioje kaip „anti tendencijų visuomenės infor būdais kištis j komercinių RTV karų vėjai.
kiečių išvarymo iš buvusios lavimą, kad šioms pajėgoms
transliuojamu r-ogramu turi
ekspertams galės būti skiria demokratinės elgsenos pavyz mavimo modelio atžvilgiu".
Čekoslovakijos. Šį pareiškimą vadovautų Europos šalių kari
Asociacija pritaria naujojo nį". Tai skatiM nesveiką
mas 1.5-3.5 jų pareigybinės džiai" minimas Seimo vado
Vilnius, gruodžio 17 d. (BNS) turės pasirašyti abiejų šalių pre ninkai.
Seimo
priimtoms {statymų pa domėjimąsi atskiromis laido
vybės
formavimas,
pataisos
dėl
algos dydžio priedas, nedidinant
- Biržų akcinė pieno bendrovė zidentai ir tvirtinti parlamen
ministerijos valdymui skirtų NRTV sudarymo, kai kurių kitų gali turėti neigiamų pasekmių mis, skaldo visuomene, o ban pardavė užsienyje akcijų už 6 tai. Susitarta, kad bus įkurtas
KALENDORIUS
įstatymų pataisos bei jų dažnas
lesų.
ne tik politinei, bet ir eko dymai primesti tam tikras mln JAV dolerių (24 mln. litų). Čekijos-Vokietijos ateities fon
priėmimas
ypatingos
skubos
dorovės
normas
neprisideda
prie
Minėtų specialistų skaičių ir
Gruodžio 19 d.: Rufas. Urbo
Tai pirmoji šalies įmonė, par das, į kurį Vokietija įmokės apie
nominei bei socialinei mūsų
140 milijonų Vokietijos markių, nas, Rymantė, Darius.
jų pareigybinės algos priedus tvarka.
valstybes raidai, jos tarptau visuomenės kultūros ir sukelia davusi akcijas ne Lietuvoje.
ministru teikimu tvirtins vy
„LDDP taryba yra susirūpi tiniam įvaizdžiui", pažymima priešinga reakc ia. pažymima
Gruodžio 90 d.: Domininkas,
Biržų bendrovės akcijų emisi o Čekįja — apie vieną septintąją
LRTA pareiškime.
dalį šios sumos.
nusi dėl šių apraiškų, kurios nutarime.
riausybė.
Teofilius, Grožvydė, Gratvilė.
ja tris kartus virtįjo pasiūlą.

Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS)
— Tris Seimo Jungtinės frakci
jos narius labiausiai vienija nei
giamas požiūris į, jų nuomone,
skubotas pastangas įstoti į Eu
ropos Sąjungą.
Frakcijos seniūnas tautininkų
sąjungos pirmininkas Rimantas
Smetona (LTS) trečiadieni spau
dos konferencijoje pažymėjo,
kad frakcija nėra kategoriškai
nusiteikusi prieš galimybe kada
nors įsijungti į galbūt kitokia
ES. Tačiau, pasak R. Smetonos,
tam
būtina
pasirengti
ekonomiškai ir išugdyti tautinį
imunitetą svetimos kultūros
įtakoms.
Kitas frakcijos narys, Ramū
nas Karbauskis, mano, kad
anksčiau nei per 10 metų
Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą, šalies žemės ūkis būtų
pasmerktas žlugti.
„Jaunosios Lietuvos" vadas
Stanislovas
Buškevičius
(LNPJL) mano, kad Lietuvai
būtina aktyviau siekti įstoti į
NATO, o ne ES. Narystė šioje

transatlantinėje gynybinėje
sąjungoje, jaunalietuvių vado
įsitikinimu, „yra tūkstantį
kartų naudingesnė". Tuo tarpu
į ES, pasak S. Buškevičiaus,
anksčiau ar vėliau įstos ir
Rusija.

Siūloma išreikalauti
neteisėtai išmokėtas premijas

LDDP ruošiasi suvažiavimui

Lietuvos perversmininkų
gynėjai kreipėsi į
Šveicarijos ambasadą

Stipri pūga trukdo valyti
Lietuvos pajūrį

Yra prieštaraujančių NRTV
vadovo paskyrimui

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gruodžio men. 19 d.
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MARIJOS NEKALTO
PRASIDĖJIMO SESERŲ
VIENUOLYNE
Marijos Nekalto Prasidėjimo
seserų vienuolyne, š.m. spalio
27 d. vyko metinis vienuolijos
rėmėjų sąskrydis, k u r i a m e
buvo: pareikštas reikalas rem
t i vienuolijos seselių darbus;
pagerbtos seselės 60 metų gyva
vimo Amerikoje sukaktuvėmis
ir padėkota už jų nuveiktus ir
dirbamus darbus; prisiminti
mirusieji, ypač buvę rėmėjai ir
jų artimieji, bei vienuolyno
kapinėse palaidotieji.
R Ė M Ė J Ų SĄSKRYDIS
Sąskrydžio diena pradėta vie
nuolyno koplyčioje išpažinčių
klausymu ir 11 vai. ryto šv. Mišiomis. kurias koncelebravo ku
nigai: Izidorius Sadauskas, Ra
polas Krasauskas ir prel. Vy
t a u t a s Balčiūnas. Kun. Sa
d a u s k a s pamoksle palygino
žmogaus gyvenimą su migran
to paukščio gyvenimu, kuris
metų dalį praleidžia savo gyve
namoje vietoje, o žiemai išskren
da į jam patogesni kraštą. Taip
ir žmogus, pergyvenęs žemėje
savo dienas, pašaukiamas am
žinybėn, kur jau niekuo rūpintis
nereikia, kur viešpatauja meilė
ir ramybė. Tačiau žmogui tą
meilę ir ramybę rasti, reikia
stengtis gyventi reiškiant meilę
artimui, tai darant Viešpaties
vardu; pasipriešinant nusikalti
mams ir vengiant nusikalstamų
žemiškų vilionių. Vienuolijos
seselės pasižymi meilės artimui
teikimu, o kai arčiausias ar
timas yra savos tautos žmogus
(lietuvis), tai jam ir teikiama
daugiausia tos meilės. Seselės
Amerikoje tai daro jau 60 metų.
Padėkime joms, padėkime sau
siekti tų dausų ir po mirties ten
atsidurti. Taip pat prisiminki
me mūsų mirusius, nes kai ku
riems jų mūsų maldos gal dar
reikalingos.
Pasibaigus pamaldoms, visi
sąskrydžio dalyviai pietavo vie
nuolyno Matulaičio salėje, o po
pietų susirinko salėje po koply
čia išklausyti pranešimų ir pa
reikšti pageidavimus bei pasi
ryžimą padėti seselėms dar
buotis.

likti tikėjimo kėlimo, kultūros,
tėvynės meilės plėtimo bei ar
timui pagalbos teikimo darbus.
Kuriamasi ir pradėta ar prade
dama veikla Marijampolėje, Vil
niuje, Kaišiadoryse, Utenoje,
Alytuje ir Telšiuose. Veikla ne
tik religinė, bet ir pagalbos
reikalingam artimui teikimą:
pagalba benamiams ir apleis
tiems vaikams, pagalba sene
liams ir nepajėgiems, jų priežiū
ra, taip pat kultūros kėlimas.
Pagalbos tiems reikalams gau
nama iš vienuolijos padalinių
Amerikoje ir Kanadoje, iš vie
nuolijos rėmėjų ir kitų tautie
čių, tiek čia, tiek Lietuvoje.
Įsikūrimą ir veiklą remia ir kitų
tautų žmonės ir organizacijos,
pvz.: „Caritas", Maltos ordinas
ir kit. Vienuolijai Lietuvoje atei
ties viltys šviesėja, nors yra
daugybė sunkumų ir darbo ran
kų nepakankamumas. Reikia
melsti Aukščiausiąjį ir skatin
ti mūsų jaunimą pasaukimams
vienuoliniam gyvenimui.
Dr. Mirga Girniuvienė, veikli
su jaunimu, pranešė apie kun.
prel. Juozo Prunskio suteiktos
premijos už krikščioniškąją
veiklą skyrimą, pavestą šio
vienuolyno vadovybei. Ses. Ber
nadeta Matukaitė vadovavo ko
misijai p a r e n k a n t premijos
laimėtojus, Gimiuvienei esant
tos komisijos nare. Premijai
skirta suma skelta ir skirta:
3,000 dol. Raseinių parapijos
katekistų programai plėsti ir
1,250 dol. Matulaičio parapijos
Vilniuje grupei, įgalinant ją
plėsti veiklą ir paruošiant
gaires t a m plėtimui. Padėkota
prel. Prunskiui už auką premi
jai ir komisijai už darbą.
Dr. Česlovas Masaitis, vienuo
lijos rėmėjų vardu, sveikino
seselės 60 metų įsikūrimo su
kaktyje, dėkojo seselėms už
atliktus ir dirbamus darbus,
pažadėjo toliau remti vienuoly
no seselių siekimus ir veiklą.
Sąskrydininkai jam pritarė
pasiryžimu ir plojimu.
Trūkstant laiko, dalyvių pasi
sakymai, pageidavimai ir pasiū
lymai nepareiškiami viešai, bet
palikta juos pareikšti vienuoly
no vadovėms nariams.

DRAUGO prenumerata mokama iš a n k s t o

M. Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolijos remejų saskryd/i" dalis dalyvių š.ni. spalio
27 d. giedodami eina i vienuolyno kapines pagerbti t e n palaidotus mirusiuosius Eisenos priekyje
prel. V. Balčiūnas, k u n . Iz. Sadauskas ir k u n . R. K r a s a u s k a s . Už jų atpažįstame ses. R a m u t e
Naujalyte.
Nuotr J . K r i a u č i ū n o

Sąskrydžio dalyviams sugrį
žus į koplyčią, buvo giedami
Mišparai už mirusius, pagarbin
tas Švč. Sakramentas. Mišpa
rams vadovavo kun. Sadauskas
ir kun. Krasauskas. Tuo baigta
sąskrydžio programa.
Sąskrydyje dalyvavo arti šim
tinė asmenų. Jie pasidžiaugė
susibūrimu, pasijuto esą reika
lingi sau ir artimui, pajuto
gyvenimo prasmę ir įsisąmoni
no, kad žmogaus pareiga yra
padėti artimui, padėti vienuolijos
seselėms ir remti jų darbus, tuo
remiant ir tėvynės eigą į gerovę.
Prieš išsiskirstant visi dar
galėjo pabendrauti, pasivaišinti
užkandėliais ir gėrimais.

Mirusiųjų p r i s i m i n i m a s
Vienuolijai A m e r i k o j e 60
metų
Vienuolyno vyresnioji, ses.
Paulė Savickaitė, priminė šios
dienos reikšmę vienuolijai. Jau
60 metų nuo 1936 m. kai pirmos
5 seselės atvyko j Ameriką, tik
vienai ses. Aloyzai šaulytei
mokant anglų kalbą, nes ji gimė
ir paauglės metais gyveno Ame
rikoje. A t v y k u s i o s k ū r ė s i ,
pajėgė įtraukti į vienuolinį
gyvenimą jaunų mergaičių, pa
laipsniui plėtė pagalbos teiki
mą, skatino žmonėse tikėjimą,
kėlė krikščionišką lietuvišką
kultūrą bei mokslą. Tai daryti
seseles įgalino rėmėjų pagalba.
Už visą 60 metų sėkmę ir reiš
kimąsi veikla ji dėkojo Aukš
čiausiam ir rėmėjams už pagal
bą. Smulkesnės vienuolijos
augimo ir veiklos ses. Paulė
n e p a t e i k ė , apie tai reiktų
parašyti visa knygą.
įdomus ir gražios ateities vil
tis keliantis ses Bernadetos
Matukaitės pranešimas apie
vienuolijos ir seselių bei jų
institucijų ir įstaigų atsikūrimą
ir naujų steigimą Lietuvoje. Ji
neseniai lankėsi Lietuvoje. Atsi
kūrimas ir veiklos plėtimas
labai sunkus, nes Lietuva, nors
laisva, bet labai nualinta. Ta
čiau jau galima pasigėrėti rū
mais Kaune, kurie įgalina at

Po to buvo rodoma Juozo Bru
žo paruošta vaizdajuostė apie
vienuolyno kapeliono ir veik
laus visuomenininko prof. kun.
Valdemaro Cukuro laidotuves
Lietuvoje, kur jis, lankydama
sis, mirė. Jo netekties primini
mas daugelį iki ašarų su
jaudino. Vaizdajuostės rodymą
baigus, visi dalyviai sukalbėjo
„Amžiną atilsį".
Paskui buvo einama į vienuo
lyno „Dangaus vartų" kapines
prisiminti ir pagerbti t e n
palaidotus mirusius. I kapus
įeita eisena giedant „Dievas
mūsų prieglauda ir stiprybė".
Eisenai vadovavo visi t r y s
anksčiau minėti kunigai. Kapi
nėse buvo pašventinti kapai ir
paminklai šiais metais ten pa
laidotų: Viktoro V a i t k a u s ,
Zinaidos Kazlienės, Vytauto
Marijošiaus, Irenos Giedrikienės, Emilijos Putvytės, Elenos
Skladaitytės, Irenos Banaitie
nės ir Margaritos Lekašiūtės;
prisimintas kun. Valdemaras
Cukuras. Prie kiekvieno kapo —
paminklo sukalbėta „Amžiną
atilsį", o einant nuo vieno kapo
ligi kito — giedota posmai „Die
vas mūsų prieglauda". Apeigų
pabaigoje visi dalyviai sugiedojo
Maironio „Apsaugok Aukščiau
sias" giesmę.

Kun. Izidorius S a d a u s k a s —
laikinas k a p e l i o n a s

jos patalpose. Ateinančių metų
vasario mėnesio gale bus šau
kiamas narių susirinkimas, ku
riame bus renkama nauja val
dyba.
A.A. B I R U T Ė ŠAULYTĖČEČKIENĖ
Gruodžio 17 d. Holy Sepulchre
kapinėse, po gedulingų šv. Mi
šių Dievo Apvaizdos bažnyčioje
aukotų klebono kun. Valdo Val
demaro, buvo palaidota a.a.
Birutė Šaulytė Čečkienė, 75
metų amžiaus. Velionė gruodžio
13 d. mirė Botsford ligoninėje.
Laidotuvėmis rūpinosi krikšto
sūnus, adv. Kęstutis Miškinis.
Laidotuves tvarkė laidotuvių
direktorė Yolanda M. Zaparackienė Velionė Birutė Šaulytė
Čečkienė, buvo Lietuvos Nepri
klausomybės akto signataro,
ministro dr. Jurgio Šaulio duk
ra. Viešą atsisveikinimą Baužos
laidojimo namuose pravedė lai
dotuvių direktorė Yolanda M.
Zaparackienė

Netekus kunigo Valdemaro
Cukuro, vienuolynas liko be
kapeliono. Lietuvių kunigų
stygius, tiek šiame krašte, tiek
Lietuvoje, sudaro sunkiai iš
sprendžiamą vienuolynui kape
liono gavimą. Laikinai padėtį
gelbsti kun. Izidorius Sadaus
kas. Jis yra gimęs lietuviškame
Punsko krašte. Šeimoje augo 3
broliai ir 3 seserys. Baigęs
saleziečių gimnaziją jis atliko
novicijatą netoli Varšuvos esan
čiame saleziečių vienuolyne ir
1956 m. padarė amžinus vienuo
lio saleziečio įžadus. 1961 m. jis
įšventintas kunigu ir pasiųstas
dirbo Vakarų Lenkijos parapi
jose, nes tuo laiku ten trūko
kunigų. Kunigo darbas, ypač su
jaunimu, kurį jis mėgo, tuo
laiku ir Lenkijoje buvo komu
nistinės valdžios labai var
žomas.
Susisiekęs su lietuviais sale
ziečiais Romoje, gavo leidimą
vykti į Kanados Montrealį padė
ti lietuvių parapijų kunigams.
1993 m. Vilniaus vyskupo aug
ziliaro Juozo Tunaičio pakvies
tas, vyko į Vilnių ir ten vadova
vo Don Bosko parapijos steigi
mui. Parapija jau turi bažnyčią
ir veikia — turi kunigus, nors jai
įsitvirtinti dar daug ko reikia.
Kun. Sadauskas grįžo į Mont
realį, nes jis čia gaii daugiau
padėti Vilniaus parapijai, o ir
saleziečiams kurtis Lietuvoje,
stiprėti. Vienuolyno seselių Putname prašomas, atvyko pabūti
vienuolyno kapelionu, gaila,
neilgam. Praėjusią vasarą jis
praleido Vilniuje ir vadovavo
jaunimo ekskursijai šiaurės Va
karų Lenkijoje, parodydamas to
krašto žymesnes šventoves ir
žmonių gyvenimą bei veiklą
parapijose, taip rengdamas jau
nimą visuomeninei veiklai.
Juozas Kriaučiūnas

DAYTONA B E A C H , FL
INFORMACIJOS
PATIKSLINIMAS

„LIETUVIŠKŲ M E L O D I J Ų "
VALANDĖLĖ SVEIKINA
VISUS
„Lietuvišku melodijų" radijo
valandėlė perdavė dr. Tomo Re
meikio pasikalbėjimą apie įvy
kusius Lietuvos Seimo rinki
mus. Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas,
perdavė advento susikaupimo
mintis. „Lietuviškų melodijų"
radijo valandėlė bendradar
biauja su dienraščiu „Draugas"
nuo pat valandėlės įsikūrimo.
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlės
bendradarbiai:
Stasys Garliauskas, Edvardas
Skiotys, Antanas E. Miciūnas,
Algis Lapšys, Stasė ir Antanas
Zaparackai ir Algis Zaparackas
linki visiems dienraščio skai
tytojams ir valandėlės klau
sytojams linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų metų.
lm

Š.m. lapkričio 1 ir 7 d. „Drau
g e " aprašydamas Daytona
Beach, FL, LB apylinkės popie
tes, paliečiau ir 20-ties mėnesių
mergytės Saulutės Misiūnaitės,
turinčios sunkias negalias,
iškvietimą iš Lietuvos ir jos
globą St. Petersburge laike or
topedinių operacijų Shriners
ligoninėje.
Tarp kita ko parašiau: „Apy
gardos rūpesčiu jau į St. Peters
burgą atvežta dvidešimties
mėnesių mergytė, neturtingos
Lietuvos šeimos. Jau susitarta
su Shriners ligonine Tampoje.
Ją operuos rugsėjo..."
Į tai raštu, oficialiai, atsiliepė
LB Floridos apygardos pirmi
ninkas L. A. Siemaška prašy
damas paskelbtus laikraštyje
netikslumus ištaisyti. Tad šį
pageidavimą atlieku.
L. A. Siemaška rašo: „Taip
faktiškai nebuvo ir nėra. Apy
garda niekuo nėra prisidėjus
prie atvežimo pirmo ligonio
Saulutės Misiūnaitės. Iš kokios
šeimos Saulute yra: turtingos ar
neturtingos — nežinome ir tas
klausimas niekada nebuvo
iškeltas.
St. Petersburgo apylinkė
nutarė tą darbą dirbti sava
rankiškai. Niekados nesikreipė
ir nerinko aukų iš kitur,
išskyrus St. Petersburgo apy
linkę.
Po visų St. Petersburgo valdy
bos pasikalbėjimu su Shriners
ligoninės štabu paaiškėjo, kad
ligoninė s u t i n k a suteikti
pagalbą 10-čiai tokių sergančiu
vaikų.
Kreipimasis j apygardos apy
linkes buvo grynai mano min
tis, sužinojus, kad yra galimy
bė padėti tokiems nelaimin
giems vaikams. Aišku buvo.
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• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

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

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra N'esunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją

kad tai pareikalautų daugiau fi
nansų, todėl gavęs apygardos
valdybos narių pritarimą ir St.
Petersburgo LB apylinkės su
tikimą, kreipiausi šiuo reikalu
į visas penkias Floridos apy
gardos apylinkes.
St. Petersburgo LB apylinkė,
vadovaujama pulk. A. Garsio,
nutarė šį darbą atlikti, tačiau
visa darbo našta ir atsakomybė
krinta valdybos vicepirmininkei
Vidai Meiluvienei, nes ji sutiko
tam vadovauti, dirbti, viskuo
rūpintis. Mūsų visų padėka ir
sėkmingi linkėjimai jai šį darbą
dirbti..." rašo L. A. Siemaška.
Lapkričio 1 d. žinutėje buvo
parašyta: „Mažąją pacientę
globoja dr. Meilų šeima... „Vida
Meiluvienė prašo patikslinti,
kad jų šeima (globojanti ligonę)
nėra daktarų šeima.
O rašydamas apie minėtą
veiklą naudojausi LB popietėse
girdėta informacija.
Užtikrinu gerb. LB Floridos
apygardos pirmininką L. A.
Siemaška, ir St. Petersburgo LB
apylinkės darbščiąją valdybos
vicepirmininkę Vidą Meiluvie
nė ii\visus suinteresuotus, kad
ateityje nebesidomėsiu šiame
patikslinime liečiamomis pro
blemomis ir spaudoje nebe
rašysiu.
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M. Marijos N e k a l t o Prasidėjimo seserų vienuolijos rėmėju suvažiavimo P u t
n a m e dalyviai š m. spalio 27 d meldžiasi vienuolyno kapinėse prie a.a prel.
Vas)0

^„„„„to paminklo. Paminklą sukūrė arch Al. Kulpavrfius
Nuotr J. Kriaučiūno

Palinkėsiu sėkmės visiems
dirbantiems kilnius darbus, o
ypač padedant Lietuvos žmo
nėms, sergantiems sunkiomis
negaliomis.
PRADĖSIME NAUJUS
METUS
Ir šiais metais klubo valdyba
Naujųjų 1997 m. pirmąją dieną
— sausio I-ją ruošia bendrus pie
tus. P i e t ū s vyks klubo salėje, o
adresas kiekvienam bus pra
neštas. Pietų pradžia 1 vai. po
pietų. Mokestis — 20 dol. asme
niui. Pietų metu gros muzika,
bus t r u m p a programa.
KLUBO NARIU
SUSIRINKIMAS
Metinis Lietuvių klubo narių
susirinkimas vyks 1997 m. sau
sio 12 d. Prince of Peace parapi
jos salėje, Ormond Beach, tuoj
po lietuviškų pamaldų. Susi
rinkime bus renkama klubo val
dyba. Susirinkimo dalyvius klu
bo valdyba pavaišins ir šį kartą
nereikės mokėti už vaišes.
Jurgis Janušaitis
EUGENE C. DECKER, D M , PC.
4 M 7 W . 103 St., Oak L f t m , IL
Pirmas apy) su Northwrestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai l u a t t ari imti
(kalbėt angliškai) t a i . 7 M - 4 2 2 - S 2 0

DR. A. B. GLEVECKAS

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra
HOLY CROSS
PROFESSIONAL PAVILION
3 fl. South, East Suites
Lithuanian Plaza Ct.
at Cahfornia Ave.
Chicago, IL 60629
(312)-471-i142
Kalbame lietuviškai
+ + + + + +
• • + +
HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER
746 W. 31 St St.
Chteago, IL §0616,
(312 r 225-0665

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

w

$30.00
$35.00

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba

Opntatmologas/Akiu Chirurgai
• 0 9 0 1 . HIOĮiHHi Ava.
CHHaao NMfa. H. 00411
700 030—1»
4140 W. • * « 01.
2H-73O-TT00

DARIAUS IR G I R Ė N O
KLUBO P R A N E Š I M A S

3 men
$35.00
$40.00

Vyriausia redaktore Danute Bindokiene
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

UNAS A. SIDRYS, M.D.

D E T R O I T , MI

Sekmadienį, gruodžio 15
dieną Dariaus ir Girėno klubo
pirmininkas Vitalis Šeputa
pranešė klubo nariams ir sve
čiams, susirinkusiems Sv. An
tano parapijos kavinėje, kad
Dariaus ir Girėno klubo nuosavybė parduodama. Klubo veikla
bus tęsiama Šv. Antano parapi

metams M metų
JAV
$95.00 $65.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00
$45.00
Užsakant i Lietuva
(Air cargo)
$100 00 $55.00
Tik eštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro paštu
$500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
• $160.00 $85.00

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1 M t . Supartor. tufte 402
Valandos pagal susitarimą
T a i . - ( 1 312)337 1 2 M

• 1 3 2 t . Katate Ava.

Cn4cs)QO, IL 99939
Tai. 312-4M-77M

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
t. PRASAO TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
M M W. M M. Tai. (700) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p • 7 v v . amr 12 30 • 3 v p p
feta uždaryta ketvd 1 - 3 v p p
penktd >r 4e4td 9 v r 12 v p p

DR. JOVITA KERELIS
Kab Chtcagoje uždarytas
' 9525 S. 79th Ava.. Hickory HMs, l t
Ta*. ( 7 W ) M t - 4 1 0 1
Valandos pagal susitarimą
K a k . t a t . <312) 4 7 1 -

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDKXOGAS - SWO*ES LIGOS
7 7 1 2 S. KaaMa A * * . ,

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
M M t . Reaorta Re**, mehary Hflbj, IL
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave

Tat. (7M) M«-4CM
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS V1ŽIHAS, M.O., S.C.
Specialybe _ Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
• 1 4 7 S. Archer A v a . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tat. (312) M t - T T M
A R A S Ž U O B A . M . D.
INDRE RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave . Suite 310
Naperville. IL 6 0 5 6 3

(630) 527-0060
3825 Highland Ave . Tower 1 Suite 3C
Dovvners Grove. IL 60515

(630) 435-6126

Danutė

RUSIJOS IMPERIJOS VILTYS

Prasmingia usios
dovanos

IGNAS MEDŽIUKAS
„Manchester Guardian" ko
respondentas, apsilankęs Psko
ve, labai nustebo, kad ten net
mafija yra neturtinga. „Visame
Pskovo mieste yra tik 5, 'Mer
cedes 300' automobiliai", —
pasipiktinęs pasakojo, ger
damas vodką, vieno fabriko
direktorius,
važiuodamas
traukiniu d v y l i k a valandų
kelionėje iš šio pasienio miesto
i Maskvą.
Pskove yra žemi... šias gyve
nimo lygis Rusijoje F abrikai
neturi užsakymų, pensinin
kams neišmokama i'i kuklios
pensijos. Čia apyy .tolintiems
parašiutininkams neišmokami
atlyginimai. Ir čia pat dvi
triukšmingos Baltijos valstybės
sutrukdo keliauti prie jūros.
Kai Rusijos nacionalizmo
mesijas Vladimir Žirinovskij at
vyko čia su prakalbomis ir
dideliais pažadais, sutraukė
daugybę žmonių; buvo didelis
netikėtumas Rusijos politikoje
ir sukėlė nerimą Baltijos vals
tybėse, kai 33 metu, mažai
žinomas politikas, priklausąs
Žirinovskio partijai — Jevgenij
Michailov, didele balsų per
svara laimėjo Pskovo guberna
toriaus vietą prieš Kremliaus
pastatytą kandidatą.
Rinkimų ak'."-1
tadėjo
aprūp;nti visus dtfdna ir dešra.
Tačiau toks įvykis. kaūaaėjas gu
bernatoriaus vieta partijos
kandidatai, kuri:? žada atstatyti
sovietine santvarką ir buvusias
imperijos sienas, skatina Balti
jos valstybe? greičiau įsijungti
į NA PO. Bet rusų nacionalistai,
įspėja, kad toks jų žingsnis gali
iššaukti konfliktą
Išrinktas gubernatorius Y.
Michailov, žemo ūgi'), savimi
pasitikįs vietinis gyventojas,
paskutiniuosius trejos metus
priklausęs ultranacionalistų
(LDPR) partijai, išrinktas Dū
mos atstovu. Maskvoje kalbėjo,
kad sankcijos bus neišvengia
mos, jei Balti s valstybės ir
toliau laiky s tos pačios
politinės linijos. „Jei Baltijos
valstybės nepakeis savo # poli
tinės krypties ir sieks įsijungti
į NATO, prekybos sankcijos bus
neišvengiamos. Bus blogai ir
Pskovui, nes mūsų interesai
reikalauja kooperavimosi su
kaimynais. Negali būti kalbos
apie apribotą prekybą, nes tai
kenktų mūsų krašto ekonomi
kai, už kurią aš atsakau. Bet
kaip politikas, aš numatau, kad
sankcijos bus įvestos".
Mirbjolov jsij"r>'
politiką
baigęs studijuoti istoriją Mask
vos 'Tniversitete. T: tncj nu
traukė santykius su iberaliniu
prieškomunistiniu judėjimu
„perestroikos" metais, po to kai,
1991 m. įvyko žiaurus, grubus,
netaktiškas mėginimas sulai
kyti Lietuvą išeiti iš Sovietų
Sąjungos. Jis palaikė sovietų
kariškių pusę, kurie nužudė 14
žmonių, užpuolimo metu prie
televizijos bokšto Vilniuje.
Nors naujasis Pskovo gu
bernatorius Michailov esąs

nuosaikus, bet jo nusistatymas
praėjusiais metais išspausdintas
knygoje „Imperinės tautos
našta", yra Florencijos politiko
Michiavelli sekimai, kuris
skelbė, kad aukščiausias tikslas
yra valdžia ir tam naudotinos
amorališkiausios priemonės.
Rusijos mėginimas atgauti
Baltijos šalis turi prasidėti, kaip
jis argumentuoja, su vieša ir
slapta parama etninių rusų Es
tijoje, Latvijoje ir Lietuvoje,
kurie turi sudaryti autonomi
nius vienetus ir patogiam laikui
atėjus, vėl įsijungti į Rusijos
imperiją.
Latvijos konsulas Pskove
sakė: „Michailov nesitikėjo, kad
bus išrinktas į tokį aukštą pos
tą, nes nėra tam pasiruošęs ir
neturi reikalingos kvalifika
cijos".
Su savo gražiais baldais,
kilimais ir baltomis sienomis
(skandinaviškas modernizmas)
nesiderina prie kaimynystėje
esančių, nutrupėjusiu tinku,
seniai dažytų namų ir duobėtų
miesto gatvių. Latvijos konsula
tas yra simbolis, kaip baltiečiai
jaučiasi santykiuose su rusais.
Jie galvoja esą apsukresni, tur
tingesni, darbštesni, geriau or
ganizuoti, taigi, daugiau vaka
riečiai. Konsulatas turi savo vir
tuvę ir valgyklą, nes nenori rizi
kuoti ir valgyti, čia pat už kam
po esančio, viešbučio valgykloje.
Pskoviečiai buvo pripratę
daugelį dalykų pirkti Estijoje ir
Latvijoje. Dabar, norėdami ten
nuvykti, turi gauti brangiai
kainuojančias vizas ir atlikti
daugelį formalumų. Kaip rašė
vietos lakraščio redaktorius V.
Smirnov, lengviau nuvykti į
Turkiją, negu į Baltijos vals
tybes.
Latviai nenori duoti rusams,
atsiradusiems okupacijos metu,
pilietybės (jie sudaro apie vieną
trečdali visų gyventojų), taip pat
nenori atsisakyti savo be
viltiškų pretenzijų į dalį Psko
vo žemių.
Užėjau į ultranacionalistų
būstinę (Sovietų g. 85), tuojau į
akis krenta ant sienų iškabinė
tos Žirinovskio nuotraukos. Ten
yra aliejiniais dažais nutapytas
naujojo gubernatoriaus Michai
lov portretas, kuriame jis pa
vaizduojamas kaip Rusijos caras
Petras Didysis. Vienas jaunuo
lis tvirtino, kad lietuviai 1991
m. sausio 13 pirmieji pradėjo
šaudyti į rusus...
„Savo nelaimei, esu gimęs
Lietuvoje, kalbėjo Maksim
Smirnov (19 m.), jaunimo orga
nizatorius. Žirinovskis yra
vienintelis, kuris mūsų neap
vylė. Jis tik vienas neužmiršta,
kad Lietuvoje gyvena rusai".
Spaudos komentatoriai aiški
na, kad paduotų balsų skaičius
už Žirinovskio partijos kandida
tą nereiškia, kad rinkėjai svajo
tų prisijungti Baltijos valstybes,
bet jie tikisi, kad didesnis skai
čius Žirinovskio partijos kandi
datų Dūmoje paskirs jiems dau
giau pinigų. „Žmonės mano,

TĖVYNES LABUI
BALYS RAUGAS

Parūpo Raugui suregistruoti visus, į šią apylinkę
atvykusius, tėvynainius. Sekmadieniais mindamas dvi
ratį, rugpjūčio pabaigoje jo sąraše buvo 110 suaugusių
lietuvių. Reikėtų juos sukviesti pabendrauti, bet kaip
pasirlošti, jei visą 9>nAe reikia plušti sode?Pirmiausia
reikėtų išsiaiškinti su vietine administracija apie tokio
pobūdžio suėjimų legalumą. Tačiau toji mintis nutrūko,
kai paskutiniojo rugpjūčio savaitgalio penktadienį
prasidėjęs lietus vidurnakti pavirto į piktai žaibuojančią
ir be paliovos griausmu dundančią audrą. Nors daugiau
nei v*'•-> vaisių ja" r ' " r ;*siųsta arba dėžėse sandėlyje,
tač:H: praūžusi aud: i <kdelę dalį rudeninių obuolių per
ank'ti nupurtė nuo šakų. Saulėtą dieną obuolių rin
kimas tikras malonumas, bet po audros klampoti po
permirkusią žemę tikra kankynė.

Bindokienė

Nei viena tautinė ar religinė
šventė šiame krašte nepaliečia
tiek žmonių, kaip Kalėdos. Sa
koma, kad vienokiu ar kitokiu
būdu Kalėdas švenčia apie 96
procentai amerikiečių, net
nekrikščionių. Kai kas tvir
tintų, kad šio reiškinio atsira
dimui daugiausia „pasitarnavo"
Amerikos verslininkai, Kalėdas
pavertę visų metų pelningiau
siu laikotarpiu. Prieš gerai su
planuotą ir patraukliai išrekla
muotą pirkimo azartą retas
tegali atsispirti ir Kristaus Gi
mimo šventė pamažu virsta
visuotinės komercijos garbi
nimo apraiška.
Žurn. Juozo Kojelio 80 m. sukakties pagerbimo Šventėje lapkričio 17 d. Los Angeles, C A Iš kaires:
Juozas Kojelis, Elena Kojelienė, Daina Kojelyte. Binite Varniene - vienn Šventos rengėjų Linas
Tačiau kone dirbtiniu būdu
Kojelis, amb. Pietų ir Vidurio Amerikai dr Vytautas A Dambrava.
sukurtoji „kalėdinė nuotaika"
mena Miuncheno Teatinų baž turi ir savo teigiamą pusę —
nyčią (teatinai — kunigų vie šeimos, draugiškumo, artimo
nuolių kongregacija, įkurta meilės šilumos aspektą. Kalėdų
1524.IX.14 Kajetono Thiene ir metu, daug daugiau negu ku
riuo kitu laiku, kiekvienas sten
kt. LE XXX t. psl. 468).
KAZYS BARONAS
giasi būti su savaisiais, kartu
Neaplenkia autorė Šv. Onos
praleisti šventes, pajusti „namų
bažnyčios, primindama Napole
Mūsų korespondentas Europoje
aplinką". Grįžti namo Kalė
ono norą ant rankų perkelti ją
doms yra labai populiari tema
Šaltoji žiemužė dar nepilnai minklo pašventinimas. 1323 m. į Paryžių.
— niekas neturėtų pajusti vie
Pasiekus senamiestį ji tuoj pat
parodė savo jėgas Europoje, ta jis padėjo pilies pamatus, nes pi
numos jausmą, niekas neturėtų
čiau kelionių įstaigų savininkai lis turėjo būti stiprios ir galin sustoja prie „Stiklių" restorano
būti išskirtas nuo artimųjų...
jau žiūri į ateinančius metus, gos valstybės centru. Autorė ap Tiesa, patiekalai yra brangoki,
Tai nėra būdinga tik ameri
atostogų laikotarpį, skelbdami rašo patį paminklą, pažymė tačiau vokiete alkį numalšino
spaudoje gražiausias poilsio dama, kad iškeltas kardas yra didžkukuliais ir 27 žolelėm pra kiečiams. Daugelio tautų papro
skiesta degtine. Iš „Stiklių" ji čiuose randame tą „namo grį
vietoves, vertų dėmesio miestus. taikos gyventojams ženklas.
Gedimino pilis bei sutvirtini žygiuoja Pilies g-ve, matydama žimo Kalėdoms" temą. Lietuvių
Prie pastarųjų Miuncheno dien
raštis priskyrė mūsų sostinę, mų griuvėsiai leidžia grožėtis ne joje parduotuves, barokinius tradicija diktuoja, kad visa šei
atspausdindama platų Monikos tik puikiu miesto vaizdu, bet namų fasadus, gražiai atnaujin ma susirenka Kūčių vakare,
Rosengarten straipsnį, bei pa- taip pat randant vėliavas ir tus namus. Vyksta gyva preky kartu valgo vakarienę, dalinasi
puošdamas jį didelėm Šv. Onos ginklus, atimtus iš kryžiuočių ba: kairėje ledų pardavėjas, de kalėdaičiu ir vienas kito jaukiu
bažnyčios ir Aušros Vartų Žalgirio mūšyje. Daugelį kartų šinėje pusėje — Klaipėdos gin artumu. Tą tradiciją pabėgėliai,
ordino kariai mėgino užgrobti tarinių papuošalų pardavėjas, o Antrojo pasaulinio karo metu
nuotraukom.
turėję palikti tėvynę, išsinešė iš
Didžiausios Baltijos valstybės Vilnių, tačiau tai jiems nepa kavinėse studentai, pasigar
namų ir metų metais svetimuo
katedros aikštėje ji mato tris vyko, kadangi Neries ir Vilne džiuodami geria lietuvišką
se kraštuose Kalėdų metu, dau
palves vėliavas. Suprantama, lės upės (autorė rašo „Vilina") „Kalnapilio" alų.
giau, kaip bet kuomet kitu
Tačiau pagrindinė miesto ašis
nes po sovietinės priespaudos, teikė narsiems gynėjams stiprią
laiku, jautė gimtųjų namų —
yra Gedimino prospektas. Ir
lietuviai buvo beveik namiršę gynybinę parama.
savo tėviškės — savo artimųjų
Lietuva liko katalikiška. Tai jame gyva prekyba, o šimtame
savo tapatybę. Aikštės progra
ilgesį.
moje yra vienas įvykis — iškil įrodo daugybė bažnyčių, iš čiuose pastatuose randami ne ]
Net ir po pusšimčio metų nuo
mingas DLK Gedimino, Vil kurių senamiestyje, savo spin tik bankai, draudimo b-vės, bet
anų
dienų tas jausmas lietu
niaus įkūrėjo, bronzinio pa- duliavimu, netoli kalno papė taip pat kultūros ir mokslo įstai
viuose
nedingo, tik galbūt, kai
dės, išsiskiria sniego baltumo gos. Prie žinomiausių anksty
kad jie negali turėti blogesnio Šv. Stanislovo arkikatedra — vesnių pastatų vokietė priski jau nebeturėjome kito pasirinki
gubernatoriaus, kaip buvusio elegantiška klasicizmo atstovė. ria Gedimino prospekte Nr. 40, mo, buvo praplėstas, pakeistas
Vladislav Tumanov. Jūs, tur Griuvus sovietinei priešreli- kur sovietmečiu viešpatavo — įjungiant į savo artimųjų
būt, nesuprantate Rusijos ginei propagandai, joje pulsuo KGB. Dabar pastate įrengtas tarpą (net, jeigu galima taip iš
žmonių mąstymo — jie balsavo ja gyvenimas. Arkikatedra yra muziejus. Jį vokietei aprodė sireikšti, šeimos teisių pa
ui Žirinovskio grupės asmenis, užpildyta ant šalto marmuro vienas buvęs kalinys, vesdamas grindu) visus tautiečius. Jeigu
nes jie turės progos dažnai pasi grindų klūpančiais tikinčiai stačiais laiptais į rūsį, į drėgną nebuvo įmanoma šventes pra
juokti. Žmonėms patinka siais, kadangi aiškiai pastebima vienutę. Pamačius — vokietei leisti gimtuose namuose, tai
Žirinovskio kalbos, nes juoktis suolų stoka. Ramus kampelis per kūną perėjo šaltas šiurpu bent kartu su kitais lietuviais,
yra sveika, gamina vitaminus" randamas Šv. Kazimiero koply lys. Ji rašė, kad po tardymo iš to paties likimo broliais. Iš to ki
— aiškino Jurij Kraubner, čioje. Sidabruotos medinės sta šio pastato kaliniai buvo išve lo paprotys ruošti bendras kūsmulkių prekybininkų unijos tulos nišose atvaizduoja didžiuo žami į Sibirą ir prie -50° C buvo čias, suburti savas organizaci
pirmininkas. Redaktorius Smir sius Lietuvos kunigaikščius, tai priversti dirbti anglies kasyk jas, apylinkes, parapijos ar ku
nov išjuokė ultranacionalistų įrodo tamprius krašto ryšius su lose. Tūkstančiai partizanų taip rios kitos artimos bendruome
(LDPR) vadus: „Ar jie tikrai žy Lenkija.
pat buvo Vilniuje kankinami, nės narius, kad šią gražią tra
diciją galėtų švęsti drauge.
giuos prie Indijos vandenvno.
Toliau autorė aprašo mums ži sušaudomi. Jos palydovas buvęs
kaip žadėjo Žirinovskis, aš nomą Lietuvos istoriją, kada peršautas ir praleidęs 10 metų
Tačiau ilgesys, vienatvė ir de
nežinau? Ar mes eisime užimti 1385 m. mūsų tėvynė buvo pri- darbo stovykloje. Nenoriai
presija nėra labai mieli svečiai
Baltijos valstybių ar ne - skaitoma prie didžiausių ir ga prisimenama praeitis. Išgirdus Kūčių vakare, o jie aplanko dau
vargu, ar to galima laukti. lingiausių Europos valstybių. rusų kalbą — gūžteli kiekvie gelio namus ir palieka skausmą
Tokie žodžiai paveikia žmones. Kadangi jos sienos siekė Balti nas, nors ji dar yra kasdienybė
širdyje, ilgai šventėms praėjus.
bet jie balsuoja, kad gautų ga jos ir Juodosios jūros pakrantes, valstybėje, palengva tiesiančiai
Tai jaučia ne vien vyresnio am
balą duonos".
žiaus žmonės, kurie galbūt likę
Lietuvos ribose buvo Gudija, tiltus į Vakarus.
vieni, vaikams išskridus į
Bet negalima tvirtinti, kad Ukraina ir t.t. Sudarius sąjungą
Autorė nurodo ir lėktuvu
tolimas vietoves, negalint ar
žmonės balsavo tik dėl eko su Lenkija, Lietuvą pasiekė len b-ves, kurios keleivius nuskrai
nenorint namo sugrįžti net
nominių priežasčių. Jie įsi kiška įtaka. Šiandieną daug dins į Vilnių: ..Lufthansa",
Kalėdų metu. Ne vien tie, ku
tikinę, kad Estija, Latvija ir lenkų gyvena Vilniuje. Kiekvie lenkiškas „Lot". „SAS", tačiau
rių
gyvenimo draugą ar draugę
Lietuva negalės gyvuoti be ną sekmadienį jis susirenka Š. pigiausiai iš Frankfurto ir Ber
paviliojo
Amžinybė, bet savo
Rusijos, žaliavų ir energijos. Petro ir Povilo, barokinės archi lyno „Lithuanian Airlines", su
tarpe
šiuo
metu turime daug
Anksčiau ar vėliau, jie patys tektūros bažnyčioje. Vokietei mokant 600 markių (apie 400
tautiečių,
neseniai
atvykusių iš
Šv.
Petro
ir
Povilo
bažnyčia
pri
paprašys Maskvos globos.
dol).

VILNIUS VOKIEČIŲ
SPAUDOJE

Generolas, kaip paprastai, mėgo prisilaikyti prie
sodo pakraščiu čiurlenančio upokšnio, kuris po aud
ringos nakties tiesiog kunkuliavo, savo srove nešdamas
obuolius, o vagos posūkyje juos suversdamas į dumbliną
krūvą. Šį kartą jis sumanė tą audros suverstą krūvą
sumesti į savo krepšį. Tik pasilenkus ir pirmąjį obuolį
beimant, kojai paslydus, jį pagriebė srovė ir var
taliodama pradėjo nešti tolyn. Prišokę vyrai ištraukė,
tačiau ne tik dirbti, bet ir paeiti jis jau nebegalėjo.
Su apgailestavimu daug kas pradėjo teirautis apie
senojo generolo praeitį. Palengva Raugas papasakojo,
kad generolas Glovackis Lietuvos nepriklausomybės
metais vadovavo Lietuvos kariuomenės pulkui kovoje
su bolševikais ir už narsumą buvo apdovanotas net
dviem Vyčio kryžiais. Nepriklausomybės metais jis baigė
teisės mokslą, buvo advokatas 1940 m. pirmą kartą
bolševikams okupavus Lietuvą, išvengė arešto slaps
tydamasis Gudijoje ir dirbdamas kolchoze. O štai dabar,
senatvėje bėgant nuo bolševikų ir vėl jam tenka vargti. .
Saulėto sekmadienio popietę, besiramsčiuodamas
lazda, pas Raugus užsuko aukštaūgis jaunuolis, visų čia

gyvenančių daug kartų matytas dvaro kieme. Dabar jis,
tik ištaręs tradicinį „Gruess Gott" ir atsiprašęs už su
trukdymą, pasisakė savo pavardę — Kari Heidelbach
— ir kad dvaro savininkas Momm yra jo dėdė. Čia jis
gyvenąs nuo pavasario, kai po sužeidimo Rytų fronte
paleido iš kariuomenės. Baigęs Muencheno meno aka
demiją ir studijavęs literatūrą. Jį labai sudominęs
nugirstas pasakojimas apie generolą. Išgirdęs, kad
generolas dar negrįžęs iš Tettango ligoninės, pradėjo tei
rautis apie priežastis, privertusias lietuvius trauktis į
subombarduotą Vokietiją ir tuo patirti daug nenuma
tyto vargo. Raugams teko daug aiškinti, o kartu ir
klausytis įdomių svečio komentarų. Su juo užsimezgė
gan bičiuliškas ryšys, kurio vardan jis nupiešė ir paliko
atminčiai porą portretų ir gamtos vaizdų.
Jau ir čia, toli nuo didesnių lietuviškų telkinių, buvo
žinoma apie bandymą Vokietijoje atsiradusių lietuvių
bendrinę organizaciją „Litauische Verband" - Lietuvių
sąjungą Rugsėjo 15 d Balys R a u g a s gavo iš tos sąjungos
vadovybės įgaliojimą atstovauti Šiai organizacijai visame
Bodensee Dakraštvie rfininar»is lietuviu s u t e l k i m u i

Lietuvos. Ne laikas dabar
klausti, ar priekaištauti, kodėl
jis paliko savo tėvynę, kodėl
ryžosi atsiskirti nuo savųjų ir
keliauti už jūrių marių. Kiek
žmonių — tiek to atvykimo prie
žasčių. Tai kiekvieno asmeniš
kas reikalas ir nepakeičia pa
dėties. Artėjant Kalėdoms, o
ypač Kūčioms, jie taip pat jaučia
aštrų vienatvės maudulį, prisi
mena tai, ką prarado. Daugelio
artimiausi šeimose nariai pasi
likę tėvynėje, kaip mūsų anuo
met, tad turėtume suprasti jų
jausmus, ilgesį, netektį su
užuojauta bei artimo meilės
šiluma.
Nuolat kalbame apie paramos
reikalingumų esantiems Lietu
voje. Nėra jokios abejonės, kad
toji pagalba būtina, kartais su
daranti vienintelį skirtumą tarp
beviltiško skurdo ir bent paken
čiamo gyvenimo. Kilnu remti
našlaičius, partizanus, ligonius,
žmones, ypač vaikučius, su
negaliomis. Ne tik krikščioniš
kai kilnu, bet būtina; jeigu mes
neištiesime jiems pagalbos
ranką, kas išties? Tačiau, ieš
kodami prasmingų artimo mei
lės darbų toli už savo horizonto,
nepamirškime pasidairyti ir sa
vame kieme. Amerikoje tokiu
visuotiniu mastu reklamuoja
mos dovanos ir „Kalėdų nuo
taika" kiekvienam gali priminti
(nors kartais labai stengiamės
pamiršti), kad ši šventė yra vis
dėlto artimo meilės, šeimos ir
draugiškumo laikotarpis.
Dovanoti galime ne tik gra
žius niekniekius, kurie, nors tuo
metu labai mieli, greitai nusi
bosta, padedami į šalį ir galbūt
ilgainiui atsiduria kurio ren
ginio „laimės šulinyje". Dova
noti galime dalį savęs — vaišin
gumą, gerą žodį, valandėlę
praleisdami su vienišu senuku,
pakviesdami į svečius iš Lietu
vos atvykusį, toli nuo saviškių
atsidūrusį (galbūt pirmą kartą
gyvenime) tautietį. Tos dovanos
nedaug kainuoja, nereikia bė
ginėti po parduotuves, gaišti
valandų valandas jų beieškant,
bet malonus jausmas, kad kaž
ką gera dovanojome — ir tuo
pačiu gavome atgal — pasiliks
ir šventėms praėjus.
Kai nusiskundžiame ar pasi
piktiname, kad tikroji Kalėdų
prasmė dingusi kažkur tarp
įkyrėjusių, tūkstantį kartą
kiekvienoje vietoje girdimų,
kalėdinių dainelių bei giesmių,
iki begalybės plastikiniais
„balvonais" (kaip mama saky
tų) apkabinėtų gyvenamųjų na
mų ir nesibaigiančių reklamų,
atsiminkime, kad niekas mums
Kristaus Gimimo švetės tikro
vės nesugrąžins, kaip tik mes
patys. Kai Kalėdų naktį su
skambės visų bažnyčių varpai,
kviesdami į Bernelių Mišias. į
savo parapijos bažnyčią Kūdi
kiui Jėzui galime nunešti tik
tokias dovanas, kurios yra šir
dyje — artimo meilės jausmą.

šios organizacijos padalinius — skyrius, registruoti
nelaimės ištiktuosius — sužeistus bei sergančius, or
ganizuoti šalpą, jos reikalingiems ir t.t. įgaliojime
pažymėta, kad vokiečių policija ir valdinės įstaigos pra
šomos teikti įgaliotiniui Raugui visokiariopą pagalbą.
— Teks pasitikėjimą pateisinti, — kalbėjo Raugas
savųjų tarpe. Ir nedelsdamas nuėjo pas darbdavį patir
ti, kaip jis reaguos, išgirdęs apie šį įpareigojimą, o tuo
pačiu ir dalinį pasitraukimą iš dvaro darbu
Šeimininkas, perskaitęs įgaliojimą, tiesiog nustebino
su savo „Geli", reiškiančiu sutikimą, tačiau:
— Padirbėk iki rugsėjo pabaigos, — pasakė jis, —
tada mano didieji darbai jau bus baigti ir galėsi kas
savaitę tik dvi — tris dienas padirbėti, o kitą laiką turė
si savo organizaciniams reikalams.
Ištaręs „Danke sehr" — labai ačiū — išskubėjo, lyg
bijodamas, kad dvarininkas gali pakeisti nuomonę.
Grįžęs pas šeimą, stebėjosi dvarininko ramia, net pri
tariančia laikysena, paaiškindamas savo planą.
•Bus daugiau

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 19 d.
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„VILTIES PREZIDENTAS"
FILMAS LIETUVOS
AMBASADOJE
per s u n k u m u s , kad Lietuva pa
saulio a k y s e stovėjo viena
laisvės kovoje.
Daugiausia biografinių faktų
buvo atskleista
penktoje
novelėje, kuri buvo pavadinta
„Kazimieras Lozoraitis. Roma
1 9 9 3 m . . . " Šioje novelėje
Kazimieras Lozoraitis papa
s a k o j a a p i e savo v y r e s n į
brolį ambasadorių Stasį, cha
r a k t e r i z u o j a savo t ė v ą ir
motiną, taip pat atskleidžia, kad
ambasadorius Stasys Italijoje ir
savo šeimoje buvo vadinamas
„Bamo" vardu (žodis kilęs nuo
„bambino").
Girdėjome ir konsulą Anicetą
Simutį New Yorke, septintoje
novelėje pasakojantį kaip jis
paskutinį kartą kalbėjosi su a.a.
ambasadorium Stasiu Lozorai
čiu, kuris jam sakė, kad jis
negali atvykti į jo 85 metų
p a g e r b i m ą dėl s v e i k a t o s .
Konsulas Simutis trumpai
paaiškino apie Stasio Lozoraičio
atleidimą, teigdamas, kad
diplomatijoje, taip nedaroma,
kad y r a susitariama iš anksto,
ir visuomet ambasadorius pats
atsistatydina.
Devinta novelė buvo skirta
Viktorui Nakui, kuris teigė, kad
jis pats pasisiūlė dirbti Lo
zoraičiui. Jo darbas apėmė ry
šius su spauda, būti patarėju
politiniams reikalams ir padėti
ambasados administracijai. Pa
minėjo, kad puikiai atliko ir
gynė Lietuvos reikalus, atsaky
d a m a s reporteriams į klausi
Vytautas V. Landsbergis taip mus, pasirodydamas televizijos
p a t teigė, kad jis su skausmu ir radijo laidose.
Viktoras N a k a s taip pat iškė
k ū r ė šį filmą, kad šis filmas
sukėlė daug jausmų. Filmas su lė Stasio Lozoraičio atleidimo
sideda iš 17 novelių apie švie klausimą, kai sužinojo apie at
sios atminties ambasadorių Sta leidimą, ir teigė, kad tai buvo
pasibaisėtinas įvykis, nes ne
sį Lozoraitį.
Užgesus šviesoms ambasados buvo laikomasi jokių diplomatirūmuose, ir pasirodžius amba nių taisyklių.
Tryliktoji novelė buvo skirta
sadoriaus Stasio Lozoraičio por
t r e t u i televizijos e k r a n e su Danielai Lozoraitienei, kurioje
užnugaryje matomais Vas. 16 ji papasakojo, kaip ji pirmą
signatarų veidų fragmentais, kartą sutiko Stasį Lozoraitį. Ji
rūmuose įsiviešpatavo visiška teigė, kad ji visuomet galvo
t y l a , ir su didžia atyda ir davo, k a d kai ji sutiks savo iš
rinktąjį, jai skambės varpai. Ir
susikaupimu žiūrėjome filmą.
F i l m a s prasidėjo pirmąja kai ji pamatė Stasį Lozoraitį, jai
novele „Anapilis". Prieš akis suskambėjo varpas. Toje pačioje
išvydome pievą, ir laukų t a k u novelėje ji pasakojo, kaip am
einantį į kalną, baltais rūbais basadorius Stasys Lozoraitis bu
apsivilkusį žmogų, kuris skaitė vo ligos patale, — „Daniela, a t
i i Švento Rašto Lozoriaus pri simink, tik žiūrėk į mūsų vals
kėlimą. Šie žodžiai, kaip ir pati tybės sienas. Sienas reikia
kompozitoriaus Petro Vyšniaus saugoti". Ji užbaigė savo pasa
ko muzika, išduodanti klaikius kojimą teigdama, kad jis išėjo
muzikos garsus, privertė visus ramiai, išdidžiai, su dideliu oru
dar labiau susikaupti. Iš šio mu. Išėjo, galvodamas apie savo
vaizdo buvo greitai pereita į šalį iki paskutinio atodūsio.
gedulingų šv. Mišių momentus
Penkioliktoji novelė pavadin
P u t n a m e , o po to ir Danielos t a „Petras Klimas Paryžiuje"
Lozoraitienės j a u t r i u s prisimi taip pat atskleidė Lozoraičių
nimus apie jos vyrą ambasado šeimos gyvenimo momentus.
rių Stasį Lozoraitį, k u r ji at J a u nuo 1937 metų namuose su
kartoja savo vyro žodžius , — suktuose filmuose, galima buvo
„kai aš mirsiu, noriu, kad visi pamatyti visą Lozoraičių šeimą.
dainuotų ir džiaugtųsi, nes aš
Filmas trukęs pusantros va
būsiu geresniam pasauly".
landos, vedė mus per visas sep-

Gruodžio 6 d., 7 vai. vakare,
vėl buvome sukviesti į Lietuvos
ambasadą VVashingtone, pama
tyti naują filmą „Vilties pre
zidentas" apie a.a ambasadorių
Stasį Lozoraitį. Vienas iš šio
filmo autorių —jau visiems ge
rai pažįstamas kinofotografas
V y t a u t a s V. Landsbergis jau
nesnysis. Kiti šio filmo autoriai:
V. Kostingovas, A. Matelis, A.
Reneckis ir V. Šniaukšta.
Su jauduliu vykome penkta
dienio vakarą į gražiai, ka
lėdiškai papuoštą ambasadą,
kurioje a.a. ambasadorius Sta
sys Lozoraitis su didele meile,
o r u m u ir ryžtu, nenuilstamai
dirbo ir kovojo už Lietuvos
laisvę, atrodo, dar taip neseniai.
P a m a t y t i šį filmą susirinko
arti šimto, Vašingtone gyvenan
čių lietuvių. įžanginį žodį t a r ė
Egidija Matulionienė, pakviesd a m a Vytautą V. Landsbergį
supažindinti žiūrovus su filmu.
V y t a u t a s Landsbergis paminė
jo, kad daug medžiagos šiam
filmui jis gavo iš Stasio Lozo
raičio rinkiminės kampanijos,
t a i p pat iš Petro Klimo archyvi
nės medžiagos Paryžiuje ir iš
k i t u r . Vytautas Landsbergis pa
minėjo, kad jis bandė nupirkti
visus Lietuvoje padarytus Sta
sio Lozoraičio rinkiminės kam
panijos filmus, siūlydamas pen
kis šimtus dolerių. J a m buvo
pasakyta, kad jie turėjo kita —
penkiasdešimties tūkstančių do
lerių pasiūlymą, k a d šių filmų
neliktų...

Antroji novelė p a v a d i n t a
„Prezidento r i n k i m a i " — varpų
skambesys pervėrė ambasados
r ū m u s ir televizijos ekrane buvo
rodomi buvusių Lietuvos prezi
dentų portretai. Pagal varpų
dūžius, buvo pereinama per ke
letą Lietuvos istorijos vaizdų,
k u r i e įvedė ir į 1993 metų pre
zidentinius rinkimus Lietuvoje,
kuriuose dalyvauja ir ambasa
dorius Stasys Lozoraitis. Taip
pavadintos ir penkios kitos
noveles Visose šiose novelėse
buvo rodoma S Lozoraičio kelio
nė per Lietuvą, ištraukos iš am
basadoriaus Stasio Lozoraičio
kalbų, orašant balsuoti už jį:
„laimėti turime, nes mylime
Lietuvą, norime eiti į ateitį"...
Trečioje novelėje „Washing
tonas 1990 m ", rodoma Lietu
vos ambasada Vašingtone. Salia
amerikiečių reporterių daugiau
sia kalba pats ambasadorius
Stasys Lozoraitis, pereidamas
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Amb. Stasys Lozoraitis 'kairėje) ir prof Vytautas Landsbergis

VIENO AMERIKIEČIO
DOVANOS LIETUVOS
ŽMONĖMS
Šią vasara Batavia. IL, mies
telyje sutikau maloniai besišyp
santį amerikieti, kuris į mane
prašneko lietuviškai. Atsargiai
rinkdamas žodžių galūnes, jis
sudėjo visiškai teisingą sakinį.
J i s liko p a t e n k i n t a s savo
pastangomis, o aš maloniai nu
stebinta. Susidomėjau, kodėl šis
a m e r i k i e t i s mokosi tokios
sunkios kalbos?
Tai Jack Irwin, gimnazijoje
dirbęs ir dabar išėjęs į pensiją,
panoro daugiau sužinoti apie sa
vo aštundalį lietuviškos kilmės.
Jack prosenelis atvyko iš Lietu
vos 1882 m. ir dirbo Pensil
vanijos anglies kasyklose. Ten
gimė Jack senelis, kuris vėliau
atvažiavo į Illinois. Čia gimė
Jack mama ir jis pats. Šis jo
susidomėjimas jį n u v e d a į
lietuvių kalbos pamokas Balzeko muziejuje. Ten jis susitinka
Gailutę Valiulienę, kuri paska
tina Jack vykti Lietuvon su
,,A.P.P.L.E.".
Pasikvietęs
talkon savo kolegę Carmen
Samples, 1993 metais veža Lie
tuvon pirmąją dovaną — pa
skaitas Lietuvos mokytojams
kaip efektingai apsisaugoti nuo
narkotiku ir alkoholio įpročio.
Sekančiais metais Jack Irvvin
veža jau antrą dovaną — „Snowball" programą, kuri gimė 1977
m. Illinois valstijoje. Tai 3-jų
tyniolika novelių. Pasibaigus
filmui, ambasados rūmuose dar
ilgai truko tyla. Tarėm ačiū, ir
plojimais užbaigėm filmo pri
statymą.
Buvo vaišės. Padėkojome am
basadoriui dr. Alfonsui Eidintui
ir Birutei Eidintienei už šį
vakarą ir Vytautui Landsber
giui už šio filmo paruošimą. Išei
darni iš ambasados rūmų, dar
jautėm varpų dūžius ir girdėjo
me a.a. ambasadoriaus Ix>zorai
čio pasakytus žodžius: „mylė
kime Lietuvą, nes ji yra mūsų
visų motina"
Elvyra Vodopalienė

Gytm Vinc«viciua (i* kaires) Ernest Kuprinskaa
Lietuvoje

GREIT
PARDUODA
RE/MAX
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(77^)586-5959
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dienų susitikimai su paaugliais,
su suaugusiais, diskusijos apie
įpročius, savigarbą, tarpusavio
santykius, alkoholio žalą tiek
pačiam asmeniui, t i e k jo
artimiesiems. Labai svarbi pro
gramos dalis — tai diskusijos
mažuose būreliuose. Programa
toliau tęsiama susirenkant kas
2 mėnesius diskusijoms, pasi
linksminimams ir planavimui
ateityje kaip padėti kitiems, ku
rie norėtų pradėti naują „snie
go g n i ū ž t ę " . Šiai dovanai
nuvežti Jack reikia daug pa
galbos. Pagalbon ateina 10
Amerikos jaunuolių ir keli su
augę. Nemaža energijos parei
kalavo paruošti medžiagą, pa
ruošti tuos jaunuolius kelionei,
suieškoti parama iš įvairių
fondų. Patys paaugliai irgi
ruošė įvairius renginius, kad su
rinkti reikiamas lėšas kelionės
išlaidoms. Taip, daugelio
žmonių pagalba, pradėjo riedėti
pirmoji „sniego g n i ū ž t ė "
Kaune. Šiuo metu veikia ir an
tra „sniego gniūžtė" Pane
vėžyje.
Kita dovana — „Natūralaus
pagalbininko" p»ograma, šiais
metais nuvežta" į Panevėžį,
Uteną, KlaipėdąCir Kauną. Ši
programa sudaryta remiantis
sąvoka, kad jaunuolis patekęs į
bėdą, pirmiausiai eina ieškoti
pagalbos pas savo bendra
amžius, šioje programoje jau
nuoliai apmokomi, kaip įver
tinti situaciją, kaip padėti ir
kada nukreipti draugą kitur.
šį rudenį, grįžęs iš dar vienos
darbo kelionės Lietuvoje, Jack
tuoj griebiasi darbo, įgyvendin
ti jau Lietuvoje kilusią idėją,
sekančiai dovanai. Ši dovana
skirta Lietuvos vaikams iš
asocialių šeimų, vaikams, kurių
tėvai neteko tėvystės teisių ar
visai našlaičiams. Būdamas
Klaipėdoje, Jack pats patyrė,
kaip tie vaikai trokšta dėmesio.
Sutaręs su Klaipėdoje „Dvasine

abu ii Lietuvos, ir Jack Irrin ii Geneva, IL,

(708)425-7161

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuterių* FAX pagalba

• Nuosavybir įkainavimas veltui

pagalba jaunimui"' centre dir
bančiu kanadiečiu Ričardu Liškausku, sudaro programą supo
ruoti lietuviuką su „močiute,
seneliu, teta, dėde" Amerikoje.
Programos tikslas — dėmesys
vaikui per susirašinėjmą, kuris
vyks per tarpininką ir vertėją.
Programa, greito e-mail dėka,
jau pradėta ir 130 vaikų, ku
riems labiausiai reikia dėmesio,
gaus atvirutes iš Geneva ir St.
Charles miestelių gyventojų
1996 m. šv. Kalėdų proga. Kitos
kategorijos vaikų sąraše yra dar
250! Šitiems vaikams gal atsi
ras kitas, su didele širdimi, pen
sini nkas globėjas.
Septynių darbo kelionių metu
Jack išdalino šias dovanas Mari
jampolėje, Kaune, Radviliškio,
Berčiūnuose, Vilniuje, Pane
vėžyje, Krekenavoje, Utenoje ir
Klaipėdoje. Programos dalyvių
akyse mačiau didelę padėką.
Štai keletas padėkos sakinių:
iš Klaipėdos rašo Tomas „Ačiū,
kad esate ir taip mylite mūsų
Tėvynę ir mus. Tai didelis lobis"
ir Regina, „Dėkoju už jūsų
nuoširdumą, j a u t r u m ą
ir
pagalbą". Iš U t e n o s r a š o :
„Dėkoju, kad jūs padėjote mūsų
grupei tapti gerais draugais.
Džekai, šalia jūsų labai šilta ir
gera. Jūs mokate labai gerai
pateikti informaciją. Dėkoju už
pagalbą mums, dėkoju, kad
pasidalijat savo patirtimi". R. T.
O Žygintas ir Vytautas iš Pane
vėžio rašo: „Aš čia išmokau
bendrauti su žmonėmis, supras
ti juos. Yra tik jūsų dėka. Labai,
labai ačiū. Aš esu l a b a i
dėkingas už visas jūsų paskai
tas ir dabar, ir „Sniego gniūž
t ė s " stovykloje.
Jack džiaugiasi, kad pen
sininko gyvenimas
labai
įdomus. J i s j a u r u o š i a s i
ateinantį 1997 m. pavasarį vėl
keliauti į Lietuvą su kunigu Bill
Clausen iš Maple Park, IL.
Kunigas Bill kalbės Vilniaus ir
Kauno arkivyskupijų kuni
gams. Jis dalinsis savo asme
niška patirtimi alkoholizmo
tema. Jei reikės, jis padės Lietu
vos kunigams susiorganizuoti
kovai prieš šią problemą. O
1997 vasaros planams j a u pra
dėta ruoštis. Vasarą Lietuvoje
planuojama pirmoji tarptautinė
„Sniego gniūžtės" konferencija.
Šioje konferencijoje dalyvaus
Lietuvos. Ukrainos ir Lenkijos
„Sniego gniūžtės" jaunimas.
Šią vasarą, atėjus neplanuo
tam prašymui, Jack atsisako
savo laisvo savaitgalio, kad
galėtų įtalpinti trijų dienų pro
gramą. Už tai Utenos psicholo
ge Zita Jack nuoširdžiai dėkoja:

1996 m

REAL ESTATE

„Aš jums nepaprastai dėkinga
už tai, jog lengvai ir greitai
atsiliepėte į mūsų prašymą at
vykti. Ačiū už nuoširdumą,
gyvą bendravimą su mumis
kuklumą, nesavanaudiškumą.
Rūtų miela su Jumis susitikti
dar kartą".
Dėkoju ir aš už brangias dova
nas Lietuvos jaunimui ir Lietu
vos ateičiai.
Raminta Marchertienė

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 7 M - M t » 2 « M .

SŪDYTOS SILKĖS
1$ KANADOS
Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaitė—$33.00
8 svarų statinaite—$19.00
Skambinkite:

• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme
• Pensininkams nuolaida

&ft

KMIECIK K A L T O * *

7922 S. *whaei U .
SMS-S. Ardiey Avc.

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jai norite parouon ar pirkti namus,
krsiplalės i Dana* lsays*v Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir
patarnaus. Įkainavimas vaitui.

708-687-5677
MISCELLANEOUS

po4vaLp.p.
Pristatome UPS

•TAISOMI

SKALBIMO IR DŽJOVTNrMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS. šiLDYMC/
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Deckys
Tai. 312-888-8824

MOTELIS LITHUANUS
Hondoje. Singer Island saloje, ramioje,
saugioje vietoje, prie Atlanto, veikia
lietuviškas motelis ..LITHUANUSdJkaha Lietuvos vėliavos fone). Jaukus
vieno ar dviejų miegamųjų botai su
svetaine, virtuve (yra elektrinė virykle,
šaldytuvas, mikrobanginė, visi būtini
indai) Čia nereikia mašinos. Iki pliažo
kelios dešimtys metrų, krautuvės ir restorinai greta. Čia Jūs turėsite visas
sąlygas geram poilsiui. Paslaugūs
seimininkai visada laukia jūsų. Galime
pasitikti West Palm Beach oro uoste.
Tei.: 5A1-863-6508

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORUA, istoriko prot. J Jakš
to paskutinis vatasja apie 1918-1940 m. Lietuvos politini ūkinį, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl, gausiai
Muštruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama
dovana kiekvienam, t l f .
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko
J. Damausko susidomėjmą sukerusi knyga, kurioje autorius iškelia
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija,
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų 352 psl. gau
siai iliustruota. $15.
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų
rašytojo A. Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai (rista, tinka dovanoti, 416
psl.. $18.
MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikeisime į mūsų tėvynes gintarinį
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis Knyga
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., $4.
KAZIMIERAS PALCIAUSKAS 1941-1944 M KAUNE spaudai
paruošė A. DundzHa, 96 psl žinomo veikėjo išgyvenimai nacių
okupacijos metu, u i kuriuos vėliau buvo neteisingai kartinamas ir
persekiojamas, (domios iliustracijos. $4.
LIETUVA, Dr. J. šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje,
rūpesčiu paruostas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams 31 x
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, $1$.
PASTABA: Visus Haas iįsassai Fondo leidinius galima gauti
dienraščio DRAUGAS redakcijoje artos užsakant paštu Prie kainos
Illinois valstijos gyventojai prideda 8.75% prie knygos kainos. Tarp
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo lilaM«t
apmokėjimui.

V. Baravykas

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ

ŽODYNAS
R e d a g a v o a. Laučka ir A. Dantaitė

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl.
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
Su persiuntimu 22.50
Illinois g y v . p r i d e d a State sale tax 1.75 d o l .

V. ŽEMAIČIO 100-OSIOMS
GIMIMO METINĖMS
Atsikovojusi nepriklausomy
be, išlydėjusi okupacinę kariuo
menę, trumpam parklupusi ekskomunistų politinėse ir eko
nominėse pinklėse keliasi,
grįžta į Europą ir pasaulį tiek
aukų a n t laisvės aukurų su
dėjusi mūsų Tėvynė — Lietuva!
Ugdant lietuvišką savimonę,
gaivinant
patriotizmą
ir
tikėjimą laisva ateitimi mums
padėjo nelegaliai į sovietų
aneksuotą Lietuvą rūpestingų
tautiečių A. Regio, V. Mikūno,
K. ir A. Vėlių, V. Pėteraičio, I.
Adomavičienės, Vilnijiečių ir kt.
siunčiamos inž. Vinco Žemaičio
knygos bei straipsniai. Jie nelei
do mums pasijusti menkaver
čiais prieš peršamą „didžiojo
brolio" išskirtinumą, skatino
atsakomybe už protėvių pali
kimą.
Inž. Vincas Ž«.p.ia:tis gimė
1896 m. lapkričio 'l 1 d. Andri&kių
kaime, Žaliosios valsč., Vilka
viškio apskrityje darbščių ūki
ninkų Petro ir Veronikos Že
maičių šeimoje. 1907-1915 m.
mokėsi Marijampolės gimnazi
joje, 1917 m. sidabro medaliu
baigė lietuvių gimnaziją Voro
neže ir 1917-18 m. studijavo
Charkovo veterinarijos insti
tute. Nuo 1911 m. priklausė
ateitininkų organizacijai. Grįžęs
į Lietuvą 1918-1919 m. buvo
Vilkaviškio apskr., valdybos na
rys. 1919 m. Pirmosios Lietuvių
Konferencijos (Kaune) prezi
diumo sekretorius, spaudos biu
ro narys. 1922-1923 m. studija
vo Berlyno žemės ūkio institute,
o 1923-1925 prie Drezdeno,
Aukštojoje miškų mokykloje,
kur parašęs diplominį darbą
apie Lietuvos miškus gavo miš
kų inž. diplomą. Nuo 1926 m.
iki 1944 m. dirbo Kazlų Rūdos
miškų urėdu, darbe panaudojo
Vakaruose įgytas žinias. V. Že
maitis vienas iš pirmųjų organi
zavo medienos paruošų sistemą,
kuri buvo įvesta Lietuvos urė
dijose ir padidino valstybės pa
jamas už parduodamą miško
medžiagą. Miško želdinimui
naudojo modernią techniką bei
įrankius,tai jam padėjo kovoti
su miško kenkėjais ir gaisrais.
Be šios praktinės miškininko
veiklos, rodančios jo gilias žinias
ir kompetenciją, V. Žemaitis
aktyviai reiškėsi specialioje
spaudoj* !.< ydamas miškininkystė~ Kausimais. Nemažai
straipsnių išspausdino „Lietu
vis", „Lietuvos ūkis" ir „Mūsų
girios" bei išeivijoje „Girios
aide". Bendradarbiavo Lietuvos
enciklopedijoje ir daugelyje kitų
leidinių. Jis vienas iš aktyviau
sių miškininkų sąjungos įsteig
tos 1929 m. organizatorių ir jos
pirmuoju pirmininku Lietuvoje
'1930-1934 m. I, o vėliau at
gaivintos Vokietijoje ir per
keltos i JAV jos pirmininku nuo
1952 m. Buvo ne užsidaręs savo
siauroje srityje specialistas, bet
žiūrėjęs, kad jo ir jo kolegų
veikla duotų kuo didesnę naudą
Lietuvos valstybei.
Tikiu, kad Lietuvos vyriau
sybė ir miškininkai įvertins V.
Žemaičio nuopelnus miški
ninkystei ir įsteigs jo vardo
premiją didelių laimėjimų prak
tinėje veikloje pasiekusiems
urėdams, o kita jos dalis turėtų
būti skirta miškininkams —
mokslininkams, kad skatinti jų
domėjimąsi pasauliniais pa
siekimais miškininkystes moks
le.
1944 m V. Žemaitis su žmona
Brone ir ch iem sūnumis Kcstučiu n Algirdu pasitraukt- Vokie
tijon, o 1949 m. emigravo i
Amcrikii ir apsigyveno Cikajcojj-. Keletą nu-tu dirbo jvairio>e įmonėse, vėliau vertėsi sava
rankiškai taisydamas ir par
duodamas senesnius namus.
1961 m. išėjvs pensijon, daug
laiko skiria lietuvių tautos et
niniams klausimams, ypač jos
gyventojų žemiu bei sienų stu

dijoms. Nuo 1963 m. priklausė
Lietuvių istorijos draugijai, o
nuo 1965 m. Lituanistikos in
stituto nariu — talkininku.
Parašė, redagavo ar spaudai pa
ruošė šiuos leidinius: „Šešupė ir
jos upynas", 1958,26 puslapiai,
1 žemėlapiai; „Sienų klausi
mu", 1960,122 p., 5 ž.; „Pietinė
Lietuva", 1964,252 p., 5 ž.; „Sū
duvos praeitis", 1964, 136 p., 2
ž.; „Liublino unijos sukakties
paraštėje", 1970, 86 p., „Pavė
luotas Lietuvos krikštas". 1970
51 p.; „Lietuvių etninių sienų
klausimais", 1971, 106 p., 3 ž.;
„Lietuviški vandenvardžiai ir
pilkapiai", 1972, 63 p., 2 ž.;
„Mažoji Lietuva ir mes", 1981,
112 p., 4 ž.; J. Kuprionis, „Girios
aidas", 1950-1968, 26 nr., 2015
p.; A. Rakuiža, „Lietuvos miš
kai ir jų likimas". 1963, 58 p.,
1 ž.; A. Vadopalas. „Vardai
dumblynams ir durpynams",
1966, 80 p.; H. Tamašauskas,
„Lietuviškas pamarys", 1975.XVI ir 336 p., 1 ž.; A. Tenisonas, „Žemaitijos girių ta
kais", 1975,366 p.; J. Augustaitis, „Dviejų pasaulėžiūrų varžy
bos", 1977, 154 p.; P. I. Kušneris, „Pietr. Pabaltijo etninė
praeitis", 1979, 224 p., 2 ž.; W.
S. Vydūnas, „700 Jahre deutsch-litauischer Beziehungen",
1982, 501 p., 2 ž.
Ypatingo dėmesio nusipelno
ne tik V. Žemaičio pilietinis
aktyvumas, bet ir meilė bei
rūpestis Mažosios Lietuvos atei
timi. Jaunystėje jaunas miški
ninkas V. Žemaitis dažnai lan
kydavosi Įsrutyje, Pilkai n vje,
Gumbinėje, Stalupėnuos) . >•<
minkiemyje bei kituose Mažo
sios Lietuvos miestuose ir apy
linkėse, tam, kad arčiau pažintų
ten gyvenančius ir dar savo kal
bą išlaikiusius lietuvininkus,
pamatytų tas vietas, kur buvo
išleista pirmoji lietuviška
knyga, pirmoji g r a m a t i k a ,
pirmasis dainynas, pirmieji
lietuviški laikraščiai, kur su
kurti pirmieji lietuviški eilė
raščiai, pirmoji lietuviška po
ema, įsteigtas pirmasis Lietuvos
kraštotyros b ū r e l i s , kur
pirmiausia imta rinkti lietuvių
tautosaką, tirti lietuvių kalbą,
kur atidarytos pirmosios lietu
viškos mokyklos, įvyko pirmoji
lietuvių dainų šventė, suvai
dintas pirmas lietuvių žemėje
lietuviškas spektaklis, ten kur
vaikščiojo J. Bretkūnas, M.
Mažvydas, M. Švoba, D. Klei
nas, L. Rėza, K. Donelaitis. I.
Kantas, M. Petronijus, V. Kal
vaitis, M. Jankus, Zauniai,
Vydūnas, E. Jagomastas...

Lietuvos Vaikų vilties komiteto globojami vaikučiai su mamomis. Iš kairės:
Robertas Urbonavičius, jo mama Leonora, Jūratė Mokrecovaite, jos mama
Aiva. Abiejų vaikų operacijos atliktos, Čikagoje lankantis dr Kęstučiui Se
niukui iš Vilniaus.
Po karo tapus benamiais ir at
sidūrus pabėgėlių stovyklose V.
Žemaitis stojo ginti tos jo iš
vaikščiotos, o dabar svetimųjų
pasigrobtos Mažosios Lietuvos.
Dėl jos jis diskutavo su svetim
taučiais ir kai kuriais lietuviais
mokslininkais — istorikais,
kurie buvo linkę palaikyti vo
kiečių tezę, kad mažlietuviai
Mažojoje Lietuvoje esantys ne
autochtonai, o emigrantai, ir
todėl nėra reikalo kankintis dėl
jos ateities.
P r i n c i p i n g a s ir a t s p a r u s
pesimistinėms tendencijoms jis
pastatė tvirtus pamatus mums,
besiblaškantiems: išleido sovie
tų mokslininko P. Kušnerio į
lietuvių kalbą išverstą veikalą
„Pietryčių Pabaltijo etninė pra
eitis", kuriame, nurodant įvai
rius šaltinius, buvo pateikta
Mažosios Lietuvos lietuvių pra
eities, istorijos ir etimiologijos
duomenys bei kita krašto lietu
viškumą įrodanti dokumenta
cija.
Mažosios Lietuvos reikalų ta
ryba 1991 m. pakartojo P. Kuš
nerio originalųjį rusišką lei
dimą. Šiam žingsniui ją paska
tino ir Vinco Žemaičio iškelta ir
įrodyta šios monografijos
reikšmė. V. Žemaitis inicijavo ir
kito labai svarbaus 1932 m.
Tilžėje pasirodžiusio dr. Vydūno
veikalo „Vokiečių-Lietuvių san
tykiai per septynis šimtmečius"
pakartotiną išleidimą.
Taip mums, mažlietuviams,
jis tapo mūsiškiu. Jo priesaką:
„mylėkime vargšę savo seserį —
Mažąją Lietuvą ir būkime jos
a m b a s a d o r i a i s " , kartojame
Lietuvos jaunimui, visuomenei
ir politikams.
Visa savo publicistine veikla
ir leidyba tikina skaitytoją, jog
tariamos ramybės labui nega
lima atsisakyti ginti gyvybiškai
svarbių Lietuvos interesų, ir
įduoda į rankas, tarsi kardą, is
toriškai ir politiškai pagrįstus
argumentus, tiems interesams

ginti. Ši V. Žemaičio veikla yra
kaip gyva nueinančiai kairiųjų
valdžiai ir perspėjimas, primi
nimas ateinančiai dešiniųjų
valdžiai — nes kas negina Lietu
vos interesų, tas nevertas jos.
Kalbėdamas apie savo į amži
nybę 1983 m. vasario 15 d.
iškeliavusį Tėvą, jo sūnus, kuni
gas Kęstutis Žemaitis (iš savo
tėvo paveldėjęs meilę Mažajai
Lietuvai), pabrėžė: „Jis labai
gerai pažino praeitį, bet pagrin
dinis jo žvilgsnis ir viltis buvo
nukreipta į ateitį. To jis šian

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 19 d.

Amžinos Ramybės uostą pasiekė

A.tA.
j . vyr. sktn.
LEOPOLDAS KUPCIKEVIČIUS.
Jo liūdinčiai s k a u t i š k a i šeimai: žmonai MARYTEI,
dukroms - J Ū R A T E I , MILDAI ir VIDAI su šeimo
mis, broliui VYTAUTUI su šeima reiškiame nuošir
džią užuojautą.
Jelionių

šeima

A.tA.
LEOPOLDUI KUPCIKEVIČIUI
mirus, reiškiu užuojautą, jo žmonai MARYTEI,
dukroms ir jų šeimoms ir jo broliui V Y T A U T U I
KUPCIKEVIČIUI bei jo šeimai.
Alfa

Mykolėnas

A.tA.
MILDAI MAŠIOTAITEI
POVILAITIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui ROMUI
ir vaikams - A R V Y D U I , AUDRONEI, DARIUI,
RAMONAI bei j ų šeimoms.

A.tA. ARŪNUI
m i r u s , jo tėvus, DANUTĘ ir LEONĄ PETRONIUS,
skausmo valandoje giliai užjaučiu ir k a r t u liūdžiu.
Viktorija

Džiugas, Joana,
Povilas ir April

Andrius
Augiai

Augiai

Karaitienė
Mūsų mylimai D r a u g e i

A.tA.
MILDAI MAŠIOTAITEI
POVILAITIENEI

A.tA.
MILDAI POVILAITIENEI

baigus šią žemiškąją kelionę, liūdesyje likusi vyrą dr.
ROMUALDA, d u k r a s - A U D R O N E su v y r u ,
RAMONĄ, s ū n u s - ARVYDĄ su šeima, DARIŲ su
žmona, seserį J Ū R Ą B A K A I T I E N E su šeima ir visus
artimuosius bei g i m i n e s nuoširdžiai užjaučiame ir
liūdime k a r t u .

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui ROMUI, sese
riai JŪRAI BAKAITIENEI, vaikams ir jų seimų
nariams.
Kartu liūdintys,
Aldona

ir Remigijus

Gaškos

THE JOINT BALTIC AMERICAN NATIONAL
COMMITTEE, INC.
2nd Conference en Balttc Sacurtty and
U.S. Pollcy In the Raglon
Mareli 7-t, 1 M 7
Hyatt Hagaocy Cryatal City, 2 7 M Jeffarson Davte Hwy,
Waahtngfton, D.C.
Individuals mušt register with the Hotel, 1-800-233-1234.
Registration fee is $110 00 (per person) payable by February 7,
1997. After Feb. 7, fee is $125.00 (per person). Checks payable
to the Joint Baltic American National Committee, Inc.
For further mformation please contact JBANC at (301) 340-1954
or Fax (301) 309-1406 or e-maH Jbanc@Jbanc.org

TRANSPAK - naujas adresas ir telefonas

• JBANC is a Washington based organizatton representing the interests
of tne Estonian American National Council, the American Lataan Association and tne Lithuaman American National Council.

4545 W. 63rd Street
Chicago, IL 60629
Tel. 773-838-1050
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos.

-

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto
už $98 ir šventinis už $39.$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai.
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$39.- :irpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių i Lietuvą įstaigą.
Mūsų atstovybė Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24-27

dien tikrai norėtų iš mūsų visų.
Kaip daugelis netikėjo Klaipė
dos atgavimu, taip ir Mažosios
Lietuvos likimašvišūomėt gali
pasirodyti visiškai kitoks, negu
daugeliui dabar atrodo. Bet tai
priklausys ne vien nuo išorinių
aplinkybių, bet ir nuo to, ką bū
sime atlikę. Kiekvienas lietuvis
ne tik gali būti, bet jau dabar
yra 'lietuvninkas širdyje'. Mes
turime tikrai padėti tai aiškiai,
pilnai, sąmoningai išgyventi ir
suprasti".
Vinco Žemaičio gyvenimui ir
kūrybiniam palikimui, kuris
aktualus ir šiandien, įamžinti ir
propaguoti, bei Lietuvoje išleis
ti jo knygas, prie Mažosios Lie
tuvos reikalų tarybos susibūrė
iniciatyvinė grupė, kuri pasi
ryžusi įkurti „V. Žemaičio var
do Tautotyros" fondą, kurio
vienas iš tikslų būtų artimiau
siu metu išleisti V. Žemaičio
biografiją. Dėkodami V. Žemai
čio sūnums kun. K. Žemaičiui,
nepapr. įgaliot. ambasadoriui
A. Žemaičiui už knygas ir
straipsnius, laukiame atsi
minimų ir iš salia V. Žemaičio
buvusių jo bendražygių ir pažįs
tamų šiuo adresu: Mažosios
Lietuvos reikalų taryba, A.
Jakšto 9 - 203, 2000 Vilnius,
Lietuva.
D. Bakanienė

Podokot hr Prašymo
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Adelė ir Juozas Grinos su šeima
Viktoria ir Kristina
Izokaitytės
Zeni ir Antanas Grinos su šeima

A.tA.
VYTAUTUI NARBUTUI
Australijoje mirus, jo seserims IRENAI SMTELIAUSKIENEI su šeima ir REGINAI SMILGEVIČIENEI su
šeima Australijoje reiškiame gilią užuojautą.
Telšių draugai:
E. Baltrušaitienė
V. Čepaitienė
G. ir A. Dzirvonai
J. ir B. Klečkauskai
D. ir P. Mieliuliai
I. Paliulienė
S. ir R. Petersonai
K. ir Z. Petreikiai
E. ir R. Slapšiai
A. Smilga
J TamaJevičienė
J. ir K. Zalagėnai
S. Žilevičius
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Praaau įjungti M M atiytnetaa intencija* i kalėdines oktavos tv Misiąs ir
malda*:
G
G
G
G
G
G
G

Padėka Dievui ui tiuoa metus
Padėka Marijų ui globą
Padėka ui gauta* malone*
Padėka ui taiką pasauly
U i lietuviui Sibire, gyv. ir mir.
U i seimo* mirusiu*
U i Taiku*

G
G
ū
G
O
G
G

Praaant laiminu ateinančių metu
Praaant sveikatos
Praaant ramybes šeimoje
Praaant santūrumo malones
Praaant Lietuvai laisves
Praaant pasaukimu i dvasinį luom*
Ypatinga intencija

M a s o kaliillat auka Oktavai . . .

MAMAN FATHERS, tttt S. KHboum Av«.
CMMgo, IL M M
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PADĖKA
A.tA.
Dr. med. EMILIS STANAITIS
1996 m. rugsėjo 29 d. mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvas.
Senelis, Brolis. Buvo palaidotas Bethania kapinėse spa
lio 5 d.
Didele padėka vyskupui kun Han9ui Dumpiui ui pra
vestas religines laidojimo apeigas koplyčioje „Tėviškes"
parapijos bažnyčioje ir kapinėse Ačiū Aldonai Buntinaitei ir
Danai Dumpys ui giesmes bažnyčioje.
Širdingai dėkojame karsto nešėjams: Ramūnui Buntinui,
Oskarui Kremerui, Albertui Kremerui, Viliui Trumpjonui,
VVellingont Moore, Mikui Stanaičiui.
Ačiū visiems atsilankiusiems koplyčioje ir dalyvavusiems
laidotuvėse. Dėkojame už užuojautas, gražias gėles ir aukas.
Nuliūdę likome: žmona, duktė, anūkai, žentas ir kiti
gimine*.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 19 d.

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

ČIKAGOJE/IR APYLINKĖSE
Ateitininkų Kūčios Jaunimu
centre bus švenčiamos šį sekma
dienį. gruodžio 22 d. Šventė bus
pradėta kun. Kęstučio Trimako
1 vai. p.p. aukojamomis šv. Mišiomis. po kurių vyks tradicinė
ateitinmkiškų Kūčių programa.
Visuomenė kviečiama. Norin
tieji dalyvauti prašomi ne
delsiant apie tai pranešti
Valerijai Žadeikienei, tel. 708424-4150.
Šokius jaunimui Kalėdų
vakarą jmiodžio25 d.) 8:30 vai.
vak. PLC. Lemonte ruošia ir
visus 18-kos metų ir vyresnius
kviečia dalyvauti Akademinio
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
rius. Būtina turėti ID kortelę.
Klausykitės „Margučio II"
radijo laidų — kasdien, nuo
pirmadienio iki penktadienio,
vakarais — 8 vai. Išgirsite
vėliausias žinias, pranešimus,
geros muzikos. Stotis 1450 AM.

Sekmadienį, gruodžio 22 d.,
12 vai., Jaunimo centro kavi
nėje bus rodomi du filmai, su
sukti pagal rašyt. Eugenijaus
Ignatavičiaus scenarijų: „Gari
baldžio tyla", apie pedagogą
Konstantiną Bajerčių, nukan
kintą NKVD, ir „Partizanės-ry
šininkės". Visuomenė maloniai
kviečiama atsilankyti.
Užsisakykite „Draugą" pa
piginta kaina, tik už 65 dol.
naujiems skaitytojams. Jeigu
jau patys esate skaitytojai, tai
padovanokite metinę dienraščio
prenumeratą kam nors kitam.
Papiginimas netrukus baigsis,
tad naudokitės proga.

Pal Jurgio Matulaičio misijos choras Pirmoje ei! iš kaires: Jonas Smalstys (sekretorius), dr.
Vilija Kerelytė (vicepirm.). Rasa Poskočimienė 'chormeistere), kun. Algirdas Paliokas, SJ
(kapelionas), Birutė Mockienė (meno vadovė-dirit;ente), Kleopatra Buinevičienė (ižd.), Vladas
Stropus (pirm.).
Nuotr. Vytauto Jaainevičiaua

Kaip pastebėjote, kasdien
spausdiname kalėdinius sveiki UOSTAMIESČIO KAPELA
nimus. Jeigu dar r.snusprendėte
„SEKLYČIOJE"
savo artimuosius pasveikinti
per spaudą, sutaupant laiko ir
pinigų, laikas tai padaryti jau
Nors ir artėjo Padėkos diena,
šiandien, nes kitaip pavėluosite. kai daugelis ruošiasi susitikti su
Ar reikia kalėdaičių 'plotsavo sūnumis, dukterimis, gimi
kehųi? Jų galima gaut; ir
Kalėdinių giesmių koncer nėmis bei draugais, bet pro
„Draugo" administracijoje.
gramų vedėja nenorėjo praleis
Atsilankę atlikti kitų reikalų ar tą ruošia Pal. Jurgio Matulaičio
ti
progos dar kartą susitikti su
įsigyti gražių dovamnių prekių, misijos choras Nekalto M. Mari
Klaipėdos
— „Uostamiesčio
nepamirškite apsirūpinti kalė jos Prasidėjimo bažnyčioje,
kapelos"
dainininkais
— muzi
Brighton Parke, šį sekmadienį,
daičiais Kūčių vakarienei.
kantais.
Šios
kapelos
du
daini
gruodžio 22 d., 3 vai. p.p. Chorui
x NAMAMS PIRKTI PA 1 vadovauja jauna, energinga di ninkai aplankė „Seklyčią" lap
SKOLOS duodamos mažais me rigentė Birutė Mockienė, o jos kričio 27 dieną ir meile muzikai
nesiniais įmokėjimais ir priei nepamainoma talkininkė yra pasidalino su gausiais popiečių
namais nuošimčiais. Kreipkitės Rasa Poskočimienė. Visuomenė lankytojais, kurių meilė muzi
į Mutual Federal Savings. kviečiama nepraleisti šios malo kai nebuvo mažesnė už prave
2212 West Cermak Road. Tel. nios progos ir pasigėrėti lietu dėjus. Šį sykį atvyko Bronius
Mūras — kompozitorius ir solis
'312) 847-7747.
viškomis giesmėmis.
tas, ir Stasys. Juškauskas —
(sk)
įvairių muzikos instrumentų
žinovas ir solo dainininkas. Jie
yra numatę aplankyti Torontą,
Putnamą, Hartfordą, New Jersey ir Washingtoną.
Elena Sirutienė trumpai
supažindino su muzikantais,
pasidžiaugė, kad „Seklyčią"
pripildė muzikos mėgėjai, nors
oras pėstiesiems
nebuvo
palankus, o moterų laukė pasi
ruošimo darbai Padėkos dienai.
Pirmoji daina „Tėvų namai",
nukėlė klausytojus į tolimą
tėvynę, esančią už jūrų marių,
nelengvai pasiekiamą, nors ir
yra laisvą.
Muzikantai savo dainomis ir
muzika išvedė į pasaulio vals
tybes muzikinėms atostogoms,
pagrodami Prancūzijos, Italijos,
Ispanijos, Vokietijos, Vengrijos
ir Lietuvos būdingiausias
melodijas.
„Grįžę iš kelionių, surengė
muzikines vakaruškas" Lietu
vos jaunuomenei ir visiems ki
tiems mėgstantiems šokius,
muziką, dainas. Savo dainomis
klausytojus nukėlė į tikras
vakaruškas, daromas Lietuvoje.
Dainą „Laiko upės" sukūrė spe
Matas Tijūnėlis-McCarthy pasipuošęs pasakišku kostiumu „Vaikų kaukių cialiai išeivijai, kur buvo
baliuje".
sakoma: laikas mus neša tolyn
X TRASSPAK
praneša: ir tolyn nuo gimtinės, ilgesys
T Dėmesio, dėmesio FSS
Čikagos skyriaus filisteriai! „Vilniaus universiteto studentų slegia jausmus, Kryžius mus
Kalėdinė sueiga, numatyta valgyklose pietus galima paval lydi... tėviškę regim sapnuos".
gruodžio 20 d., dėl PLC ruošia gyti už 3-6 litus. Populiariausi „Gimtinės" žodžiai visus nu
mų kūčių, kurios įvyks tą pačią yra bulviniai blynai — 1-3 litai. skraidino į tolimą praeitį, kur
dieną, nukeliama į 1997 m. Mėsos patiekalas kainuoja 2,5 sodžiuose, po sunkių darbų
sausio 10 d. 7:30 v.v. PLC Bo lito ir daugiau. Arbata — 27 cen užtraukdavome skambančias
čių menėje. Lemont, IL. Pabend tai. Pinigai, siuntimai ir ko dainas ir dainuodami stebė
rausime, pasivaišinsime ska mercinės siuntos į Lietuvą. davome saulėlydį.
Po daugelio kitų dainų, buvo
niais šaltais užkandžiais. Lau Maisto siuntiniai. TRANSkiame visų! Auka $10. Rezer PAK, 4545 W. 63 St., Chicago, atliekami susirinkusių popietės
lankytojų pageidavimai. Čia
vacijoms skambinkite fil. R. IL 60829, tel. 773-838-1060.
kiekvienas
galėjo paprašyti jų
Kaveckaitei 708-4994)687.
(sk)
mėgstamiausios
dainos. Dėl
(sk.) z Pagalba kūčiomst Nėra
laiko
stokos,
ne
visus
galėjo pa
x Naujų Metų sutikimo laiko? Nenori rūpintis ir vargti
tenkinti.
pokyh rengia Lietuvių Opera ir švenčių metu? Leisk Talman
Dainų popietę su Klaipėdos
kviečia Jus su savo draugais Deli tau padėti. Gali iš anksto
uostamiesčio
kapelos muzi
užsakyti
skanų
maistą
telefonu
dalyvauti gruodžio 31 dienos
vakarą Jaunimo centre. Pradžia 312434-9766. Užeik į 3634 W. kantais buvo baigta, populia
7:30 vai. vak. su kokteiliais, o 69 gatvę, kur rasi ko pagei riausia daina, „Žemėj Lietuvos
į salę įėjimas 8:30 vai. vak daujama kūčių stalui. Pas Tal ąžuolai žaliuos", kurią dainavo
Pokylio metu groja muziko Ri man rasi pagamintų įvairių rū ir visi dalyviai.
Ona Lukienė prisegė muzi
čardo Šoko orkestras Visas šių silkių, įvairių salotų, šližiinformacijas teikia Operos vice- kų su aguonų pienu, kisieliaus, kantams gėlytes už taip jaus
pirm. Vaclovas Momkus. Pra kimštos lydekos, marinuotų mingas dainas, o, katutėms ne
šome pasjj užsisakyti stalus ar stintų, rūkytų ungurių, ir t.t. O siliaujant, Elena Sirutienė
ba j paskiras vietas šiuo telefo kalėdoms rasi lašiniečių, kum dėkojo dainininkams ir gausiai
nu: (773) 926-6193. Savo daly pio, ir iš anksto užsakytų tortų, susirinkusiems muzikos mėgė
vavimu padėsime pavasarį pa anties ir kalakuto. Linksmų jams už jausmingai praleistą
popietę.
statyti naują operą. Visi lau švenčių!
Ant. Pauluolis
kiami,
(ak)
(sk)

RELIGINIS KONCERTAS PAL.
J. MATULAIČIO MISIJOJE
Prieš 1994 m. Velykas Vlado
Stropaus ir Rasos Poskočimienės suburtas, Pal. J. Matulaičio
misijos mišrus choras jau treti
metai skamba Pasaulio lietuvių
centro bažnyčios skliautuose.
Chorui nuo pradžios vado
vavusią Aldoną Varkalienę
1995 m. rudenį pakeitė diri
gentė, iš Lietuvos atvykusi
Birutė Mockienė. Pradžioje ne
gausios tenorų ir bosų gretos
pasipildė vyrais, buvusiais lietu
vių operos chore bei kitais dai
nos mėgėjais. Sopranų eiles
papildė solistė Praurimė Ragienė, o altus sustiprino
ilgametė dainininkė Sofija Džiugienė bei kitos gražiabalsės mo
terys.
Į misiją šiais metais prisidėjus
muz. Faustui Stroliai prie chormeisterės Rasos Poskočimienės,
sustiprėjo ir choro muzikinė
pusė. Misijos vaikų choras, ve
damas Dariaus Polikaičio, pa
pildė sėkmingai vadovaujamas
kapeliono kun. Algirdo Palioko,
SJ, lietuvių misiją Lemonte.
Choro pirmasis religinis kalė
dinių giesmių koncertas įvyko
gruodžio 15 d. po pamaldų ir po
gausių pietų, kuriuos suruošė
didžiojoje centro salėje choro
valdyba, 250 svečių aptarnau
jant choristų žmonoms. Po pietų
maždaug tiek pat koncerto daly
vių pripildė bažnyčios suolus ir
visas kėdes, pavėlavusiems
susėdant prieangyje.
Choro eiles sudarė 8 tenorai,
9 bosai, 10 sopranų ir 15 altų.
Vaikų chorą sudarė 20 daini
ninkų. Dar dalyvavo solistė Da
nutė Stankaitytė ir dvi fleitistės: Rima Polikaitytė ir Jacintą
Mikutė. Giesmių interpretacijas
paruošė ir skaitė Irena Šerelienė.
Prel. Juozas Prauskis, dau
gelio konkursų bei premijų me
cenatas, lietuviškos spaudos
rėmėjas, š.m. gruodžio 22 d. pra
deda savo 90-tuosius gyvenimo
metus. Jis toliau tęs 65-rių metų
kunigystės jubiliejų. Prel. J.
Prunskis gyvena Ateitininkų
namuose, kur kas rytą aukoja
šv. Mišias. Jo adresas: 12690 Ar
cher, Lemont, IL 60439. Būtų
prasminga didįjį lietuvį spaudos
darbuotoją ir mecenatą pasvei
kinti šios sukakties proga.

Pirmoje koncerto dalyje klau
sėmės senesnių ir naujų kalė
dinių giesmių, sukurtų lietuvių
kompozitorių bei dviejų kita
taučių: F. Tunder „Mažytis kū
dikis" — 17 šimtmečio Kalėdų
kantatą, kurią atliko sol. Da
nutė Stankaitytė, ir T. Racke
„O Betliejau, ar girdi". Šauniai
nuskambėjo ir P. Čiurlionio
„Piemenys, piemenys Betliejun
bėgo", su sol. D. Stankaitytė.
Antroje koncerto dalyje po
lietuviškų kalėdinių giesmių
melodingai nuskambėjo popu
liarioji F. Gruber „Tyli naktis"
su sol. D. Stankaitytė. Misijos
vaikų choras pagiedojo R. Čyvaitės-Kliorienės „Kur gimė
Kristus" ir kartu su suaugusių
choru J. Švedo „Berneliai,
kelkit". Koncerto pabaigai misi
jos choras ir sol. D. Stankaitytė
atliko A. Adam „Nakties tyloj"
giesmę, kurią, po ilgų plojimų,
teko ir pakartoti.
Religinis kalėdinių giesmių
koncertas praėjo sėkmingai, pa
demonstruojant misijos choro
didelę pažangą ir pasiektą pajė
gumą. Chorui tenka palinkėti
savo veiklą išplėsti ir už misijos
ribų. To labai laukia plačioji
lietuvių visuomenė.
Prel. J. Matulaičio misijoje
duotas religinis koncertas bus
atliekamas ir Brighton Parko
lietuvių bažnyčioje ateinantį
vakarą (gruodžio 25 d.) 8:30 vai
po pietų.
Pal. J. Matulaičio misijos
choro valdybą sudaro: pirmi
ninkas
Vladas
Stropus,
vicepirm. dr. Vilija Kerelytė,
kasininkė Kleopatra Buine
vičienė ir sekretorius Jonas
Smalstys.
Bronius Juodelis

ANGELE ir ROMAS NELSAI; RIMAS, AUDRA, TO
MAS ir KRISTINA NARBU
TAI; RAIMUNDAS, RENA
TA, VIKTORAS, ERIKA ir
ROMUKAS PAULIAI; VITAS ir INGA RUGIENIAI
sveikina visus gimines, draugus
ir pažįstamus bei „Draugo"
redakciją ir administraciją šv.
Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
Linki visiems Dievo palaimos,
linksmos nuotaikos, geros svei
katos ir sėkmės.
Vieton kalėdinių atvirukų
siuntimo skiria auką „Drau
gui".
VYTAS ir MILDA RADZEVIČIAI sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų proga. Tegul
būna mažiau rūpesčių, o dau
giau laimės ir džiaugsmo!
STASĖ KĖŽELIENĖ, Wilkv
wick, OH, sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus šv.
Kalėdų ir Naujų metų proga.
Vietoj sveikinimo kortelių ski
ria auką „Draugui".
VITA BALEIŠYTE ir MA
MA, Chicago, IL, sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus
šv. Kalėdų proga, linkėdamos
gerų ateinančių metų. Taip pat
sveikina „Draugo" darbuotojus,
linki stiprybės, Aukščiausiojo
malonės, stengiantis, kad lietu
viško rašto žodžiai dienraščio
puslapiuose nenutiltų. Sveikina
visus mielus balfininkus, pra
šant Dievulio globoje nepavarg
ti, nesant — kartais ne taip
lengvą — negęstančią meilės
liepsnelę savo artimui. Vieton
kalėdinių atviručių skiria auką
„Draugui".

RASA ir ROMAS PUK8ČIAL Palos Hills, IL, sveikina
gimines, draugus bei pažįsta
mus su šventomis Kalėdomis ir
Naujais, 1997, metais. Sveika
tos ir sėkmės visiems! Vietoj
kalėdinių kortelių siuntimo
aukoja „Draugo" vajui —
„Spauda Lietuvai".
A N T A N A S ir MONIKA
KRUTULIAI, Oak Lawn, IL,
giminėms, draugams ir pažįsta
miems nuoširdžiai
linki
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir
laimingų Naujų metų.
SOFIJA PLENIENĖ sveiki
na visus savo gimines, draugus
ir pažįstamus bei „Draugo" tar
nautojus, linkėdama laimingų
šv. Kalėdų ir sveikų Naujųjų
metų.
MARIJA KAPAČIN8KTENĖ šv. Kalėdų proga sveikina
artimus bei pažįstamus: tebūnie
Jums laimingi Nauji metai.
„Draugo" darbuotojams — geros
vilties. Vietoj kortelių skiria
dienraščiui auką.
FELICIJA ir LIONGINAS
PLIŪRA, Racine, WI., sveiki
na gimines, draugus, kaimynus
bei pažįstamus su šv. Kalėdom
ir laimingais Naujais 1997 me
tais. Vietoj kalėdinių kortelių
siunčia „Draugui" auką.
ANTANINA ir JAUNUTIS
DAGIAI, Beverly Shores, IN,
sveikina šv. Kalėdose visus savo
draugus bei pažįstamus, linki
sėkmės Naujaisiais metais.
A N T A N A S BALČYTIS,
Chicago, IL, šv. Kalėdų ir Nau
jų, 1997, metų proga nuoširdžiai
sveikina savo gimines, gerada
rius, bendraminčius ir pažįsta
mus — tegul lydi juos tėkmė ir
Aukščiausiojo palaima,

JULIUS ir LIGIA BARDAUSKAI, Chicago, IL, šven
tų Kalėdų proga sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus, lin
kėdami labai laimingų Naujų
ANTANINA REPŠIENE,
metų. Vieton kalėdinių atvi
ručių aukoja 100 dol. Draugo Chicago, IL, sveikina savo
gimines, draugus ir pažįsta—i
fondui.
čia ir tėvynėje, taip pat „Drau
SOFIJA ir ADOLFAS J E - go" štabą ir linki visiems
LIONIAI nuoširdžiai sveikina nuotaikingų iv. Kalėdų, sveikų
bičiulius ir pažįstamus, linkė bei laimingų 1997 metų. Tegul
dami tyro kalėdinio džiaugsmo gimęs Kūdikėlis suteikia vi
bei sėkmės 1997-siaia metais.
siems daugiau artimo meilės,
susiklausymo ir vienybės visuo
JANINA JARAŠIENĖ, St. se darbuose. Ypač telaimina
Pete Beach, FL, Kalėdų švenčių tuos, kurie dirba dėl tėvynėje
ir Naujųjų metų proga sveikina vargstančių gerovės.
gimines, draugus ir pažįstamus,
linkėdama visiems džiaugsmo,
LIUCIJA MALDONIENE,
sveikatos ir ramybės.
Chicago, IL, sveikina mielus gi
DR. MARIJA VITALIS ir mines, draugus ir pažįstamus su
A N T A N A S ŽUKAUSKAI, iv. Kalėdomis ir linki laimingų
VVoodhaven NY, šv. Kalėdų ir Naujų metų. Vietoj sveikinimo
Naujųjų metų proga sveikina kortelių skiria auką „Draugui".
savo gimines, draugus ir pažįs
Stasė Šimoliūnienė, Lucerne tamus, linkėdami visokeriopos
VYTAUTAS ir ELENA JAValley, CA, atsiuntė „Draugo" sėkmės. Skiria auką „Draugui".
SINEVIČIAI ii Darien, IL,
paramai 250 dol. auką ir šiltus
sveikina visus savo draugus ir
linkėjimus: „Už ištvermę Jums
pažįstamus su Kalėdų šventė
ONA
ir
VYTAS
SUOPIAI,
ir platų mostą tarnauti visiems
mis ir linki sveikų, laimingų
'Draugo' skaitytojams ir skai Melrose Park, IL, sveikina savo
Naujųjų metų.
tytojoms". Dosniajai savo gimines, draugus ir pažįstamus
skaitytojai iš Kalifornijos taria su šv. Kalėdomis ir linki nuotai
JANINA IR IGNAS RUGI
kingų švenčių bei laimingų
me nuoširdų ačiū.
NIAI švenčių proga sveikina
Naujų metų. Vieton kalėdinių
gimines, draugus ir pažįstamus,
V a n d a P r u n s k i e n ė . Oak sveikinimų siuntimo skiria linkėdami sveikatos, džiaugsmo
Lawn, IL, už kalėdines korteles auką Draugo fondui.
bei Dievo palaimos.
atsiuntė „Draugui" 105 dol.
auką. Džiaugiamės šios nuola
tinės gerų darbų rėmėjos dosnu
mu ir didžiuojamės ją turėdami
savo skaitytojų tarpe. Dėkui!
Dr. A u g u s t i n a s ir p. Lau
čiai, Mt. Olive, IL, už kalėdines
korteles atsiuntė 100 dol. auką.
Šie mūsų geradariai nuolat at
simena savo dienraštį ir dosniai
apdovanoja. Labai ačiū!

Prel. dr. Juozas Prunskis.

Allan H. D o m b r a , Deep
River, Ont. Canada, pratęsda
mas prenumeratą 1997 metams,
pridėjo 90 dol. auką. Labai
įvertiname kanadiečio skaityto
jo dosnumą ir tariame jam
nuoširdų ačiū!

Jo Ann Glover pagrindinė arfistė Illinois Philharmonic orkestre, atliko dalį
programos sekmadieni, gruodžio 1 d.. Lietuvių dailės musiojujt. Lamste,
„Saulutės" rengtoje muzikos ir poetuos popietėje „Lyrika".
Nuotr. Isdres TŲtoėtteaės

