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Konservatoriai garantuoja 
už finansų ministrą 

Vilnius, gruodžio 25 d. (BNS) 
— Lietuvos premjeras Ge
diminas Vagnorius pareiškė, 
kad jeigu naujojo finansų 
ministro Rolando Matihausko 
vardu iš Kredito banko paimto 
kredito negrąžintų tikrasis sko
lininkas, lėšas bankui grąžintų 
valdančioji konservatorių par
tija. 

Tai pažymima antradieni iš
platintame premjero pasira
šytame konservatorių pasi
žadėjime, jog R. Matihausko 
vardu 1993 m. paimtas kreditas 
sugris į Kredito banką. 

Tai, jog tikrasis skolininkas 
yra ne dabartinis finansų mi
nistras, bet vienas iš tuometinių 
banko savininkų, liudija šių 
metų teismo sprendimas, pažy
mima pranešime spaudai. 

G. Vagnorius taip pat teigia, 
kad naudojęsis šiuo kreditu 

banko akcininkas, „pagal pat
virtintus tvarkaraščius grąžina 
kreditą". 

Šios savaitės pradžioje spauda 
pranešė, kad R. Matiliauskas 
1993 m. iš Kredito banko gavo 
18,000 JAV doleriu (72.000 litų) 
paskolą. Tuo metu jis buvo pra 
dėjęs dirbti Kredito Banko 
Tarptautinių atsiskaitymų de 
partamento direktoriumi ir ui 
kreditą turėjo mokėti vos 3 proc. 
metinių palūkanų. 

Kreditą R. Matiliauskas turė
jo grąžinti iki 1995 m. liepos 15 
d., tačiau grąžino tik maždaug 
pusę sumos. Pasak „Lietuvos 
ryto", R. Matihausko įsiparei
gojimus grąžinti likusią kredi
to dalį yra prisiėmęs vienas 
didžiausių Kredito banko akci
ninkų ir buvęs banko tarybos 
narys Genadijus Rapoportas. 

Svarstoma užsieniečių 
išsiuntimo iš Lietuvos tvarka 

Vilnios, gruodžio 24 d. (Elta) 
— Antradienį vyriausybės 
posėdyje pritarta nutarimo, 
kuriame nustatoma užsieniečių 
išsiuntimo iš Lietuvos tvarka, 
projektui. Šį dokumentą kabi
neto nariams pristatė Vidaus 
reikalų ministras Vidmantas 
Žiemelis (TS). 

Vyriausybės posėdyje dalyva
vęs vienas iš naujojo nutarimo 
rengėjų — Migracijos departa
mento direktorius Vladas Min
kevičius — paaiškino, kad jame 
pntilflinnma užsieniečių išsiun
timo iš Lietuvos tvarka. Čia 
konkrečiai nurodomos veiklos, 
už kurias kitos valstybės gyven
tojas gali būti išsiunčiamas: tai 
Lietuvos Konstitucijos bei kitų 
įstatymų pažeidimai, įvažiavi
mo į Lietuvos Respubliką tvar
kos pažeidimai, dokumentų 

klastojimas ir kt. 
1993 m. priimtame tokiame 

pat vyriausybės nutarime ne
buvo nuostatos, kad turinčius 
leidimą nuolat gyventi Lietuvo
je užsieniečius išsiųsti gali tik 
teismas. Tai įtvirtino pakeistas 
36-asis Teisinės padėties Lietu
vos Respublikoje įstatymo 
straipsnis. Būta juridinio prieš
taravimo — tai viena iš priežas
čių, dėl kurių minėtąjį nutari
mą tenka koreguoti. 

įsigaliojęs naujam doku
mentui, teisę išsiųsti užsienie
čius įgys ir Pabradės užsieniečiu 
registravimo centro pareigūnai. 
Kitais atvejais per tam tikrą 
laiką išvykti iš Lietuvos užsie
niečius įpareigos Vidaus reikalų 
ministerija, remdamasi miestų 
ir rajonų policijos komisariatų 
pateikta medžiaga. 

Latviai siūlo atsisakyti 
bendrų sienų apsaugos 

Ryga, gruodžio 27 d. (BNS) -
Baltuos valstybės ateityje galė
tų atsisakyti bendrų sienų kont
rolės, mano Latvijos vidaus rei
kalų ministras Dainis Tūriais. 

„Jei galim susitarti tarpusavy 
dėl muitų sąjungos, dėl bendros 
vizų erdvės, dėl laisvos preky
bos, tai, matyt, nebereikės di
delės struktūros bendrų sienų 

Danės upėje 
nuskendo pasieniečių 

kateris 
Klaipėda, gruodžio 27 d. 

(BNS) — Gelbėjimo tarnybos 
penktadieni vakarop mėgins 
traukti iš Danės upės Klaipėdo
je nuskendusį pasieniečių kate
rį. 

„Škval 113" tipo kateris nu
skendo krantinėje per 10 minu
čių apie 8 valandą ryte, kaip 
manoma, prisisunkęs vandens 
per plyšius, atsiradusius dėl 
trūkusių nuo šalčio vidaus sis
temų. Žmonės per incidentą ne
nukentėjo, pranešė radijo stotis 
„Laluna". 

Nuskendęs kateris yra vienas 
i i devynių, Lenkijos dovanotų 
Lietuvos pasienio policijai. Šis 
ir dar trys buvo naudojami, kiti 
penki stovėjo uoste. 

Narai paruošė iškėlimui ka
terį, be vandens sveriantį apie 
26 tonas. Kateris, kuris buvo 
stipriai pririštas naujais lynais 
prie krantines, po vandeniu 
pakibo ant jų ir į Danės dugną 
nenugrimzdo. Ii upes vos matyti 
katerio virius. 

kontrolei", interviu sakė mi
nistras. Drauge jis pripažino, 
kad Latvijai, Lietuvai ir Estijai 
bus nelengva priimti politinį 
sprendimą atsisakyti bendrų 
sienų, nes tai reikštų jų suve
reniteto sumažinimą. 

Vis dėlto, mano ministras, bū
tų logiška neeikvoti jėgų ir lėšų 
toje srityje, kurioje užtektų 
politinio susitarimo suvienyti 
jėgas. Jis sukritikavo didelį Lat
vijos dėmesį sienoms su Lietuva 
ir Estija, bet menką dėmesį sie
nai su Rusija. 

„Nevertėtų švaistyti lėšų ir 
statyti didelių kontrolės punk
tų, žinant, kad ateityje teks 
dėmesį telkti kiton pusėn", ma
no ministras. „Mes nuolat sa
kom, kad rytinei sienai reikalin
gas išskirtinis dėmesys, bet jei 
suskaičiuosim, kur daugiau 
valstybės biudžeto lėšų skiria
ma, teks pripažinti, kad sienai 
su Lietuva ir Estija. Mano nuo
mone, tai visiškai absurdas", 
sako Latvijos vidaus reikalų 
ministras. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS IN'TERFAX, ITAR-TASS. 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

Gruodžio 14 d. valstybiniam M. K Čiurlionio muziejų Kaune sukako 75 metai. Dabartinio muzie
jaus pradžių pradžia — M. K. Čiurlionio galerija — buvo (kurta 1921 m. gruodžio 14 d. Lietuvos 
Steigiamojo Seimo priimtu specialiu įstatymu Šioj 
vienas muziejaus filialas — Adelės ir Pauliaus Galą 
primins dainininkes, pirmosios lietuviškos „Travi. -. 
Galaunienėa ir muziejininkystei, menotyrai daug i 
ilgamečio šio muziejaus direktoriaus Pauliaus Gal r 

Iiejaus proga svetingai duris atvėrė dar 
ių namai. Pastatas Kaune, Vydūno ai. 2, 
^s" Violetos — Adelės Nezabitauskaitės 
; į.Hipelmuflio meno istoriko, dailininko, 
cės atminima. 

Nno*r„- Medinių šventųjų „kampelis" muziejaus meno fonduose. (KD) 

V. Landsbergio fondui — 
penkeri metai 

Vilnius, gruodžio 23 d. (Elta) pagelbėti ne pavie ;ms. odau-
zdžiui, už 
ranga vai-

gracijoms, 
a n g a v a i k ų 

— „Geriausiai jautiesi ir susi- geliui vaiku. P& 
voki savy, kai kuo nors gali kam 80U0M litų nupirk 
nors padėti", rašo Vytautas ku ortopedinėms 
Landsbergis jo vardo fondo už 170,000 litų — 
penkmečio proga išleistos kny- su veido fizine- •.- fruxuniais chi-
gelės įžangoje. rurginiam gyt.ymui Taip pat 

PVieš šv. Kalėdas, paskutinia- nupirkta labai brangi, bet labai 
me šių metų posėdyje, Vytauto reikalinga aparatūra ankstyva-
Landsbergio fondo valdyba ap- jam kūdikių ir vaikų klausos su
tarė savo veiklą, apsvarstė pa- trikimų nustatymui. 
staraisiais mėnesiais gautas pa- V. Landsbergio fondas įsijun-
raiškas, pagalbos prašymus. gė į bendrą Lietuvos ir JAV pro-

V. Landsbergio fondas buvo jektą, kurio tik=!as — rūpintis 
įkurtas 1991 m. spalio 1 d. Jo 
pagrindą sudarė Norvegų tau
tos premija, 1991 metų kovo 
11-ąją įteikta Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui 
kaip solidarumo mūsų taikiai 
kovai ženklas. Prieš penkerius 
metus, gruodžio mėnesį, buvo 
suteikta ir pirmoji parama: ga
biai dainininkei R. Tallat-Kelp 
šaitei paskirta Fondo stipendi
ja studijuoti užsienyje. 

V. Landsbergio fondo valdyba, 
kaip pasakė jos pirmininkė Gra
žina Landsbergienė, naudojasi 
lėšomis, kurias kasmet gauna 
kaip palūkanas už Oslo banke 
laikomą taikos premiją, taip pat 
įvairių organizacijų bei atskirų 
žmonių teikiama parama. 

Didžiausias Fondo rūpestis — 
negalios ištikti vaikai. Finan
suojamos didelės programos, ku-

vaikais, kurių vystymasis yra 
sutrikęs, diegti naujus reabili
tacijos metodus. Jau paskirta 
20,000 litų šios srities specialis
tų parengimui. Fondas remia ir 
kitų sričių gydytojus, norinčius 
tobulintis užsienyje. 

Specialiomis programomis tei
kiama parama neregiams bei 
silpnaregiams vaikams. Dau
giau kaip už 100,000 litų nu
pirkta aparatūra širdies ydas 
turintiems vaikams gydyti. 

Per V. Landsbergio fondą pa
ramą Lietuvai teikia ir Maltos 
ordino pagalbos tarnyba, kitos 
organizacijos. 

Seimo narės rūpinasi moterų 
problemomis 

Vilnios, gruodžio 24 d. (Elta) 
- Parlamentinės moterų grupės 
narės prašo ministro pirminin
ko Gedimino Vagnoriaus, per
tvarkant vyriausybę ir formuo
jant naują vyriausybės konsul
tantų pareifrybių sąrašą, vie
nam iš jų pavesti rūpintis mo
terų politikos klausimais. Tokį 
kreipimąsi į šalies premjerą 
pasirašė 11 įvairioms frakcijoms 
atstovaujančiu Seimo narių. 

Parlamentarės apgailestauja, 
kad, pertvarkant vyriausybę, 
yra naikinama vyriausybės pa
tarėjo moterų klausimais parei
gybė. Jos atkre pe ministro pir
mininko dėmes;, kad ji įkurta, 
atsižvelgiant į Jingtinių Tautų 
IV Pekino kr(Oft • -ncijos moterų 

Oras Lietuvoje 
Vilnius, gruodžio 26-27 d. 

(BNS) - ŠalUs ir saulėtas Ka
lėdas Lietuvoje pakeis savaitga
lį numatomos pūgos ir sniegas. 
Jau šeštadienį oro temperatūra 
naktį kai kur sieks iki 18 C (0 
F) laipsnių šalčio. Iki pirma
dienio temperatūra gali nukris 
ti dar žemiau - 14-19 C (3 ir iki 
2 F) laipsnių šalčio naktimis, 

kai kur - 22 C (-6 F) laipsnių 

rias įgyvendinus būtų galima 

Mirė aktorius ir poetas Kęstutis Genys 
Vilnius, gruodžio 17 d. (LR) -

Gruodžio 15 d. po sunkios ligos 
mirė buvęs ilgametis Kauno 
dramos teatro aktorius ir poetas 
Kęstutis Genys. 

Gimė 1928 m. lapkričio 3 d., 
1952 m. baigė garsųjį lietuvių 
aktorių kursą Maskvos valsty
biniame teatro meno institute ir 
pradėjo vaidinti teatre, o nuo 
1956 m. — ir kine. Per tą laiką 
sukūrė daugybę įsimintinų 
vaidmenų. 

Paskutiniuosius kelerius me
tus K. Genys jau nebedirbo te 
atre, savo kūrybines jėgas pa 
skirdamas poezijai ir visuome 
ninei veiklai. Jo poeto talentai 

šaičio. Dienomis numatom 
8-13 C (24-11 F) laipsnių šalčio 
Daugumoje Lietuvos rajonų lau 
kiama gausaus sni^tro. 

KisfUu 
uiba: ryški* 
l^jus Atgir: 

čius Kęstu* s (_• 
.vvenima 

G'Viodži;. 
v Mišių Kaun 

"ioje K. Genys b 
notrašiūnų \?.\ 

-kleidė prasi-
nors ei lėraš-

nys rase visa 

• gedulingų 
'•i /.uitų bažny 
ivo palaidotas 
iese 

klausimais nutarimus. 
Seimo narės primena, kad šių 

metų rudenį buvo parengta ir 
vyriausybės patvirtinta Lietu
vos moterų pažangos programa. 
Atsisakius patarėjo moterų 
klausimais pareigybės vyriau
sybėje, kyla abejonės, jų nuomo
ne, dėl šios programos tolesnio 
likimo. 

Siūloma išplėsti 
ambasadorių 
įgaliojimus 

Vilnius, gruodžio 24 d. (Elta) 
— Antradienį Lietuvos vyriau
sybė patvirtino siūlymą Lietu
vos nepaprastąjį ir įgaliotąjį 
ambasadorių Jungtinėje Kara
lystėje Justą Paleckį paskirti ir 
ambasadoriumi Airijai. Buvęs 
Lietuvos prezidento patarėjas 
užsienio politikos klausimais J. 
Paleckis ambasadoriumi Didžio
joje Britanįjoje paskirtas rugpjū
čio pabaigoje. 

Tame pačiame Ministrų kabi
neto posėdyje pritarta, kad am
basadorius Vytautas Antanas 
Dambrava Lietuvai atstovautų 
ir Urugvajuje Beveik prieš pen
kerius metus ambasadoriumi 
Vene2ueloje paskirtas V A. 
Dambrava jau kuris laikas Lie-
tuvni -••«tova>,.jn ir kito?f> Pietų 
Ame: ii os šalyse - Ko!umbijo-
je. Argentinoje, Brazilijoje. 

Nutarimus kuriais skiriami 
ambasadoriai pasirašo Lietuvos 
prezidentas, atsižvelgdamas į 
tai, ar tokiam sprendimui prita
ria vyriausybė 

New Yorkas. Naujasis JT va
dovas Kofi Annan, kuris šiuo 
metu yra gen. sekretoriaus 
Boutros Boutro8-Ghali pavaduo
tojas taikdarystės reikalams, o 
naująsias pareigas pradės vyk
dyti 1997 m., išsiuntė prašymus 
atsistatydinti 23 gen. sekreto
riaus pavaduotojams ir padėjė
jams. Pasak JT atstovų, pirmą 
kartą tiesioginiai prašymai at
sistatydinti buvo išsiųsti prieš 
Kalėdų šventes. Anksčiau, atė
jus naujam JT vadovui, parei
gūnai išeidavo patys arba būda
vo tyliai paprašomi tai padaryti. 

Maskva. Buvęs Rusijos sau
gumo vadas, griežtakalbis bu
vęs generolas Aleksandr Lebed 
penktadienį įkūrė Rusijos 
liaudies respublikonų partiją 
(RLRP), kuri ateityje turėtų jį 
atvesti į prezidento vietą. RLRP 
turi 80,000 narių 72 Rusijos re
gionuose. Tai — „mažų, vidu
tinių ir didelių įmonių vadovai, 
gyventojų vargingieji sluoks
niai, dalis dabartinių komunis
tų, kareiviai, kurie pavargo 
klausyti pasakėlių apie karinę 
reformą, karo pramonės darbi
ninkai, angliakasiai", sakė Le
bed. 

Belgradas. Nuo trečiadienio 
į gatves išėjo apie 100,000 
demonstrantų, kurie per sniegą 
ir šaltį jau 37 dienos protestuo
ja prieš prezidento Slobodan 
Miloševič režimą, opozicijos 
pergalės lapkričio 17 d. savi
valdybių rinkimuose nepripaži
nimą. Ketvirtadienį prieš de
monstrantus pasiųsti policinin
kai sumušė Rusijos nepriklauso
mos televizijos operatorių, fil
mavusį kaip policininkai laz
domis daužė jaunuolius. 

Jeruzalė. Siekdamas pasira
šyti susitarimą dėl Hebrono, 
Izraelis atsisakė pagrindinio 
reikalavimo saugumui užtikrin
ti ir nebesiekia, kad tarp Izrae
lio ir Palestinos kontroliuojamų 
miesto dalių būtų įkurta tarpi
nė zona. Susitarimą tikimasi 
pasirašyti kitą savaitę, ir Izra
elio kareiviai paliks Hebroną 
iki sausio 5 dienos. 

Minskas. Smarkiai nuo Uk
rainos Černobylio atominės 
elektrinės avarijos nukentėjusi 
Baltarusija kitais metais pla
nuoja statyti savo atominę 
elektrinę, nes be to baltarusai 
negali gyventi civilizuotai, jie 
turi nugalėti „Černobylio sind
romą". 

J A V laikraštis „The Balti 
more Sun" išspausdino NATO 
plėtimosi planus kritikuojantį 
straipsnį. Straipsnyje sakoma, 
jog NATO plėtimas ne stabili
zuos, bet destabilizuos padėtį 
Centrinėje ir rytų Europoje bei 
Rusijoje, o Lenkijos, Čekijos ir 
Vengrijos priėmimas į šią orga
nizaciją pirmame etape gali 
susilpninti jų saugumą. Laik
raščio nuomone, NATO plėti
mas yra nukreiptas prieš Rusiją 
ir vėl padalins Europą pagal po
litinius bei karinius požymius. 
NATO plėtimasis į Rytus sukels 
atsakomąsias Rusijos priemo
nes. Laikraštis teigia, jog NATO 
plėtimasis šiuo metu, kai Rusi
ja savanoriškai paliko centrinę 
ir Vidurio Europa, neturi pras
mės. Lenkija, Vengrija ir Čeki
ja šiuo metu yra tiek pat saugios 
kaip ir Suomija, Švedija ar 
Austrija. Tai pasakytina ir dėl 
Baltijos valstybių, kurių nepri
klausomybes Maskva neginčija, 
sakoma straipsnyje. 

Vatikanas. Popiežius Jonas 
Paulius II trečiadienį iš Šv. 
Petro bazilikos balkono saky
damas kalėdinį sveikinimą, į 
susirinkusius kreipėsi ir lietu
viškai. Popiežiui tarus „Laimin 
gų šventų Kalėdų", grupė Lie
tuvos turistų daugiatūkstanti
nėje minioje ne sveikino popie
žių, bet ėmė skanduoti „Lietu
va, Lietuva". Kiek palaukęs, 
Šventas Tėvas lietuviškai tarė 
„ačiū". 

Ženeva. Buvęs Ispanijos 
ministras pirmininkas Felipe 
Gonzalez penktadienį pareiškė, 
kad vietos rinkimus 13-oje Ser
bijos miestų laimėjo opozicijos 
koalicija „Zajedno". Pareiškime 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacijai (ESBO) 
F. Gonzalez pasiūlė nedelsiant 
kreiptis į Jugoslavijos valdžią ir 
paraginti ją paklusti rinkėjų pa
reikštai valiai. ESBO misijai 
Jugoslavijoje vadovavęs Gonza
lez sakė, jog nepaisant rinkimų 
trūkumų, jie suteikia galimybę 
šalies piliečių valiai išreikšti. 

Paryžius. Prancūzija penkta
dienį paskelbė, kad pasitraukia 
iš jungtinių karinių oro pajėgų 
žvalgybinės operacijos Kurdis
tane (Šiaurės Irakas), kur daly
vavo nuo 1991 m. Persijos įlan
kos karo. Tačiau Prancūzija, 
kartu su JAV ir D. Britanijos 
oro pajėgomis dalyvaus panašio
je stebėjimo operacijoje Pietų 
Irake. 

New Yorkas. Airijos Respub
likonų Armija (IRA) 1983 m. 
viename roko koncerte Londone 
planavo nužudyti princą Char
les ir princesę Dianą. Planas 
žlugo, nes ruoštasis žudikas bu
vo Airijos policijos ir Britanijos 
žvalgybos informatorius, penk
tadienį pranešė „The New York 
Times". Tariamasis žudikas, da
bar atliekantis bausmę iki gy
vos galvos už žmogžudystes ir 
teroristinius aktus, dar būda
mas 10 metų tapo IRA nariu, ta
čiau nusivylęs bendrais, tapo 
policijos informatoriumi. Iš
gelbėjus karališkosios poros 
gyvybę, britų valdžia nedovano
jo jam už kitus nusikaltimus, 
nuteisdama 539 metams kalėji
mo. 

Minskas. Baltarusijos prezi
dentas Aleksandr Lukaše: i 
Naujųjų metų proga sau „pa i-
dovanojo" 5 mln. dolerių kai 
nuojantį sraigtasparnį, kuris 
pagal asmeninį Lukašenko už
sakymą buvo gaminamas pus
antrų metų. Speciali įranga 
sraigtasparnio patikrinimui 
prieš kiekvieną skrydį atlikti 
kainuos dar 640,000 dolerių. 

Maskva. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin ketvirtadienį vy
riausybei pavedė atkurti vals
tybes monopolį alkoholio gamy
bai bei pardavimui, kad būtų 
sukaupti fondai pensijoms išmo
kėti. Tokios priemones leis vals
tybei sukaupti apie 360 mln. do
lerių per mėnesį. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 28 d.: Šv Nekal 
tieji vaikeliai; Agape, Teofilė, 
Rimas. Vyga. 

Gruodžio 29 d.: Šv. Tomas 
Becket, vyskupas, kankinys 
H118-1170 Anglijoje): Gajutė, 
Grožvyda. Gaja. 

Gruodžio 30 d.: Sabinas, 
Dovydas, Augąs, Anyta. 1860 
m. gimė kalbininkas Jonas Jab
lonskis. 

mailto:DRAUCAS@EARTHUNK.NET
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Shendan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

ATEITININKIJA IR AUKA 
DR. P. KISIELIUS 

Vėl žvelgiame j savo organi
zaciją po 86 metų „Ateities" 
gyvavimo. Ar ji sena? Žmogus to 
amžiaus jau tikrai nejaunas. 
„Ateities" organizacija, anaip
tol, nesensta — ji visą laiką jau
na, pilna judesio, veiklos, gyvy
bės, energijos. Ji vis atsinauji
nanti, įtelpanti į visas kartas, 
žygiuojanti su laiko tėkme ir lai
ko reikalavimais bei uždavi
niais. Joje daug kaitos per vos 
ne visą XX šimtmetį, bet jos 
principai nepajudinami, išlie
kantys per visą jos istoriją, 
galiojantys visoms organizaci
jos narių kartoms, o jos istori
ja labai sudėtinga, kokios neturi 
nei viena mūsų tautos organiza
cija. 

„Ateities" organizacija kūrė
si, augo ir brendo antrame XX 
amžiaus dešimtmetyje. Gausūs 
jos nariai, palikę gimnazijos 
suolus, kare gynė Lietuvos 
laisvę nuo lenkų ir bermonti
ninkų 1917-1918 metais, krau
ju rašydami Lietuvos nepriklau
somybės aktą. Su nepriklauso
mybe sužydo ateitininkų moks
leivija Lietuvos gimnazijų suo
luose ir raudonos studentų atei
tininkų kepuraitės dominavo 
universitetų aplinką. Organiza
cinė drausmė, skaityba, narių 
rašomi referatai, dažnos vadovų 
paskaitos.lavino ateitininko ide
ologinį gylį bei kultūrinį plotį, 
o dalyvavimas slaptoje veikloje, 
tuometinei Lietuvos valdžiai 
uždarius moksleivių ateitininkų 
organizaciją, ugdė tarpusavį so
lidarumą. Šis įgudimas i slaptą 
darbą ir ateitininkiškas tarpu
savio solidarumas vėliau buvo 
be galo reikalingi ir sėkmingi, 
ateitininkijai pasukus į antina-
cini ir i antibolševikinį pogrindi. 
Pogrindžio veikloje tarp ateiti
ninkų išdavimų būta mažiau 
negu tarp kitų pogrindžio daly
vių. 

1940-tųjų metų Lietuvos oku
pacija ir 1941 metų Lietuvos su
kilimas prieš rusų komunistinį 
okupantą ir vėl iš mūsų organi
zacijos pareikalavo kalėjimų, 
trėmimų ir gyvybės aukų, nes 
didžioji dalis ateitininkų stu
dentų, bei ateitininkuos vadų, ir 
vyresniųjų šios organizacijos na
rių, buvo aktyviai įsijungę į an
tikomunistinį pogrindį, besiruo
šiant sukilimui. Svarbiose suki
limo vadų pozicijose matėme ne
mažai mūsų organizacijos narių. 

Okupacijos keitėsi, ir vėl mū
sų organizacijos vadovaujantys 
žmonės drauge su kitais Lie
tuvos pogrindžiui vadovaujan
čiais įtakingais kovotojais buvo 
tremiami į koncentracijos lage
rius Vokietijoje. 

Aliantams pagaliau parklup-
džius nacinę Vokietiją, o rusams 
užimant visą rytų Europą, ne
mažai ateitininkų, drauge su 
dešimtimis tūkstančių Lietuvos 
gyventojų pasitraukė į Vakarus, 
o palikusiųjų tėvynėje šimtai ir 
tūkstančiai atsidūrė kalėjimuo
se tardymams ir sunaikinimui. 
O didžioji ateitininkų dalis, 
drauge su šimtais tūkstančių 
Lietuvos gyventojų buvo ištrem
ta į Sibiro taigas sunkiems dar
bams, kad niekuomet nesugrįž
tų. 

Išeivijos ateitininkų organiza
cinė jėga buvo pademonstruota 
jau 1946 metų Reino konferenci
joje, vykusioje plaukiančiame 
Reinu laive, Vokietijoje, daly
vaujant 700 ateitininkų. 

Reino konferencija — tai išei

vijos ateitininkų susiorgani-
zavimo užbaigimo manifestaci
ja, padėjusi pagrindus ateiti
ninkų organizacijos ateities 
veiklai išeivijoje. Reino kon
ferencija pademonstravo ne tik 
gausaus ateitininkų moksleivių 
ir studentų jaunimo gražiausią 
jaunystės nuotaiką ir entuziaz
mą, bet lakia mintimi buvo pa 
ženklinta organizacine jėga, op
timizmu ir užsiangažavimu 
ateičiai. 

Sovietams antrą kartą okupa
vus Lietuvą (1945 m.), ateiti
ninkų organizacijos veikla sava
me krašte praktiškai buvo neį
manoma. Šios okupacijos pra
džioje buvo ir vėl bandytas po
grindžio veikimas, bet pogrindis 
dažnai būdavo išaiškinamas, o 
tada buvo vykdomi nežmoniški 
kalėjimuose tardymai ir Sibiras 
sunaikinimui. Tad nuo 1945 
metų vyriausioji „Ateities" or
ganizacijos vadovybė ir visa or
ganizacija radosi užsienyje, at
stovaudama ir visos Lietuvos 
ateitininkams, kol susidarys 
sąlygos ateitininkams vėl veikti 
Lietuvoje ir į Lietuvą grąžinti 
vyriausią organizacijos vadovy
bę. 

50 metų prabėgo, kol mūsų 
tauta ir vėl išsikovojo nepri
klausomybę (1990 m.). Lietuvoje 
ateitininkai sujudo, ėmė burtis 
į vienetus, staiga sužaliavo Lie
tuvos moksleivių ateitininkų 
pavasaris. Studentų skaičiai dar 
gerokai mažesni. Lietuvos atei
tininkams susiorganizuoti, nu
statyti veikimo gaires bei 
metodus daug gelbėjo prof. dr. 
A Žygas, tuo metu iš JAV nu
vykęs į Vilniaus universitetą gi
linti studijas kaip Fulbright sti
pendininkas. Jis buvo išrinktas 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
pirmininku. Jo atvykimas Lie
tuvon buvo didelė Dievo palai
ma ateitininkams, nes jis, turė
damas didelę patirtį ateitininkų 
organizacijos veikloje, šią patirtį 
sugebėjo perkelti pilnumoje Lie
tuvon ir šiai veiklai paaukoti 
savo 6-7 metų laiką. Lietuvos 
ateitininkų veiklą nuo pat 
pirmųjų jos žingsnių visapusiš
kai rėmė ir remia ne tik patari
mais, bet ypač ekonomiškai, 
Ateitininkų federacijos valdyba, 
Ateitininkų federacijos vado 
inž. Juozo Polikaičio asmenyje. 
Federacijos vadas iš Amerikos 
yra aplankęs Lietuvos ateitinin
kus bent keliasdešimt kartų. 
Tai didelis įnašas į Ateitininkų 
organizacijos stiprėjimą Lietu
voje. Nemažą ekonominę pagal
bą Lietuvos ateitininkai sulau
kia iš dosnių Amerikos ateiti
ninkų, remiančių per Ateities 
fed. fondą ateitininkų stovykla
vietę — Berčiūnus, ateitininkų 
stovyklas — akademijas ir bend
rai visą veiklą, deja, ta pagalba 
turėtų būti daug stipresnė. Po-
okupacinei jaunai Lietuvos atei
tininkų organizacijai tai labai 
svarbus faktorius, jos augimui, 
skleidimuisi ir auklėjimui. 

Nėra sėkmės be aukos! Auka 
darbu, auka pinigais ir ne vien
kartinė. Kiekvienas mūsų, se
nas ir jaunas, esame skolingi 
kažkuo savo organizacijai, savo 
tautai. Jei skolingas ne aš pat
sai, tai gal aš esu skolingas už 
tėvus, už šeimą, už tautą. Jei aš 
negaliu padėti darbo auka, tai 
gal aš galiu save pateisinti pi
nigine auka. Stabtelkįme ir pa
galvokime giliau! Juk ir man 
kažkada kažkas padėjo. Padėjo 

Kas besuskuičiuos kel in ta kartų Dainavo* jaun imo stovykloje keliama 
vėliava. 

Nuotr Grasiuos Krtootiftarianes 

ŽINOTINA VISIEMS 
ATEITININKAMS IR 
KITIEMS DAINAVOS 

STOVYKLOS 
LANKYTOJAMS 

Vacys Rociunas sutiko reda
guoti Dainavos stovyklos 40 m. 
įkūrimo jubiliejinį leidinį. Jam 
bus reikalinga daug rašytos ir 
vaizdinės medžiagos. Turintie
ji tokią medžiagą, ar nuotrau
kas, prašomi siųsti: Vacys 
Rociunas, 7328 Midland Rd., In-
dependence, OH 44131; tel. 
(216) 524-3160. 

Visi kuo galėdami prisidė
kime prie to darbo 

M I E L I S K A I T Y T O J A I 
I R B E N D R A D A R B I A I 

Pradėdama redaguoti „Iš atei
tininkų gyvenimo" puslapį, su
tikau tai atlikti tik trumpam 
laikui. Nepajutau kaip prabėgo 
keli metai. Atėjo laikas tą darbą 
perleisti kitiems. Manau, kad 
kiekvienas ateitininkas turėtų 
jausti pareigą tą darbą bent 
kurį laiką atlikti. 

Nuoširdžiai dėkoju mieliems 
bendradarbiams: Federacijos 
vadui Juozui Polikaičiui, 
sąjungų valdyboms, korespon
dentams ir visiems siuntusiems 
straipsnius, pranešimus, nuo 
traukas. Ypač dėkinga prel. 
Juozui Prunskiui, aprūpinu
siam mane spauda iš Lietuvos, 
nešykštėjusiam padrąsinančių 
žodžių ir patarimų. 

Esu labai dėkinga vyr. redak
torei Danutei Bindokienei ir 
redaktorei Irenai Regienei, 
visada turėjusioms kantrybės 
mane išklausyti. Ačiū visiems. 

Omnia instaurare in Christo! 
Karolina Kubilienė 

mokykloje, organizacijoje, kas
dieniniuose reikaluose, nesėk
mėje. Ar iš tikro aš niekam ne
skolingas? O kaip su tais, kurie 
ir dirba, ir aukoja? Aukoja ir au
kojasi? Ne dėl garbės! Esame vi
si tos pačios tautos, to paties 
kraujo vaikai. Visi telpame į tą 
pačią plačiąją tautos šeimą, ku
riai privalome dirbti ir padėti. 
Mūsų našiausia pagalba Lietu
vai bus per Lietuvos ateitinin-
kiją, per jos augimą skaičiais, 
perjos socialinę veiklą, tobulė
jimą, idealizmą, užsiangažavi
mą. Padėkime vieni kitiems at
sinaujinti. Mūsų tauta turi grįž
ti į religiją, į moralę, į Dievą. 
Ateitininkai visuomet buvo, te
bėra ir bus reikalingi mūsų tau
tai, valstybei ir Bažnyčiai. 

Skleisis ateitininkų idėjos 
mūsų Lietuvoje, nes jos remiasi 
darbais ir pašvęstos krauju. 

JAUNUČIŲ 
IR JAUNIŲ 

TĖVŲ DĖMESIUI 
Jaunųjų Ateitininką centro 

vaidybos sudaro JAV-se ir Ka
nadoje gyvenančių jaunųjų atei
tininkų visuotini sąrašą, kad 
galėtų greit suteikti informaciją 
apie jaunučių veiklą. JAS cen
tro valdyba kviečia visas toliau 
nuo veiklos centrų gyvenančias 
Šeimas, norinčias savo vaikus 
įrašyti į jaun. ateitininkus, 
žinias (vardą, pavardę, amžių, 
adresą) siųsti Komai Kuprienei, 
752 Leesley ĮĮįėU Riversido, IL 
60546. Lauksime Jūsų atsilie-

BAIGIAME KADENCIJĄ 
Ateitininkų Sendraugių 

sąjungos centro valdyba 
praneša, kad šios ASS Centro 
valdybos kadencija baigėsi 
vasarą, 1996 metais. Prašome 
pristatyti kandidatus į ASS CV 
iki sausio 31. 1997 Rinkimų 
komisijai. Kandidatų prista
tymo taisyklės bus skelbiamos 
Rinkimo komisijos. 

ASS Centro valdyba 

ASS CV RINKIMŲ 
KOMISIJOS PRANEŠIMAS 

Ateitininkų Sendraugių 
sąjungos centro valdybos 
Rinkimų komisija praneša, kad 
kandidatai t ASS CV turi būti 
pristatyti Rinkimų komisijai ne| 
vėliau š.m. sausio 31. 1997m. '• 
Kandidato siūlymo nurodymai: 

— Kandidatai į ASS CV siū
lomi raštu. Kandidatuoti į ASS 
CV gali asmenys, Sendraugių 
Ateitininkų sąjungos nariai. 

— Kiekvieno kandidato siū
lymą pasirašo penki (5) atei
t ininkai . Kandidatai savo 
sutikimą pateikia raštu Rinki
mo komisijai, kurią sudaro: 
Džiugas Staniškis, pirmininkas 
8575 Hawksbridge Court, Mace 
donia, OH 44056, tel. 216/468-
5465; dr. Birutė Kasperavičienė 
ir dr. Živilė Vaitkienė. 

A S S CV Rinkimu komisija, 

• Naujamiestis. Naujamies
tyje Šv. Mato atlaidų dieną 
pašventinti parapijos namai, at
giję naujam gyvenimui po 50 
metų. Parapijos namus pašven
tino Panevėžio vyskupijos kan
cleris, monsinjoras J. Juodelis. 

pimo. 
JAS Centro valdyba 

MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ RUDENS 
AKADEMIJOS TĘSINYS 

VILNIUJE 

„Žvelgti ne tik į dangų, bet ir 
į žemę" Vilniuje susirinkusius 
moksleivius ateitininkus kvie
tė arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis. Lapkričio 16-ąją, pasku
tine Aušros Vartų atlaidų die
ną, įvyko tradicinis moksleivių 
ateitininkų Rudens akademijos 
dalyviu susitikimas, kuriame 
dalyvavo per 150 moksleivių iš 
visos Lietuvos. Jaunuolius pa
sveikinės Vilniaus arkivys
kupas pažymėjo, jog neužtenka 
vien studijuoti Vatikano II Susi
rinkimo nutarimus; būtina 
stengtis ir juos įgyvendinti savo 
kasdieninėje veikloje. Sveiki
nimo Žodį moksleiviams atei
tininkams taip pat tarė Lietu
vos Ateitininkų federacijos 
pirmininkas Vidas Abraitis. 
Jaunuoliai dalyvavo šv. Mišiose 
Aušros Vartų koplyčioje, kurias 
koncelebravo kun. R. Grigas ir 
kun. G. Grušas, klausėsi dr. Ar
vydo Žygo, Lietuvos Caritas 
federacijos direktorės ses. Albi
nos Pajarskaitės, profesorės iš 
Kanados Irenos Lukoševičienės 
paskaitų, dalyvavo praktiniuose 
užsiėmimuose. Jauniausieji 
moksleiviai apsilankė Lietuvos 
Respublikos Seime, kur galėjo 
tiesiogiai susipažinti su valsty
bės valdymo sistema. Vyresnieji 
moksleiviai dalyvavo disku
siniuose būreliuose, kur buvo 
svarstomi ateitininkų įsitrau
kimo į Bažnyčios karitatyvinį 
darbą klausimai. Renginys bai
gėsi, šv. Mišiomis, kurias 
Vilniaus Šv. Kazimiero bažny
čioje aukojo kun. A Gudaitis, 
SJ. 

•ep-
.,Bažnyčios žinios" 

1996.11.25 

ARAS ŽUOBA, M. D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1020 E. Ogden Ave . Suite 310 

Naperville, IL 60563 
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3825 Htghland Ave.. Tower 1. Suite 3C 
Downers Grove. IL 60515 
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JAV $55.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (VS.) $60.00 $45 00 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba. 

• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ka 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 
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EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

•700 S. Katfzie 
Tat. 70S 030 0800 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M . S A U K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

i R*. 
N. 00184 

Tai. (TOS) 344-1004 
Valandos pagal susitarimą, 

L INAS A. SIORYS, M .D . 
OpntalmotooAsMkig Chirurgas 

0030 t . HISMland Ave. 
CMcefO RMaa, IL 00415 

700 S f i BSM 
4140 W. 03*0 St. 

312-738-7700 

Tel. 700402-41M ataelnaui 24 vai. 
DR. PETRAS KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRUGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicere 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v. 
išskyrus treid : sestd 11 - 4 v. p.p.. 

Kab. tel. 312-S00-3100 
Nėra*. 047-3014772 

OR. PETRAS Ž U O B A 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

0748 Weet 03rO Otreeft 
Vai pirmd. ir ketvd. 3 v p.p. - 6 v p.p 

Kitomis dienomis — susitarus 

•UNO L CHOU, M.D. 
Vidaus Ilgos, akupunktūra 

HOLYCROSS 
PMYStCIANS PAVHJON 
3 fl. South, loot SuNoo 

Uthuonlon Plona Ct. 
• t CaOfornta Avo. 
CMoOfo, ILSOS2S 

(312M71-S142 
•varnam* įtoTuvnjaTai 

• • • • • • • • • • • 

MOLY CROSS FAMILY 
MED4CAL CBNTER 

74 t W. 31 st St. 
CHICAGO, IL S0S1S, 

(312>22S-OttS 

Kak. 312-738-4477 
Mes. 700-2404007 arba 700-240-0801 

DR. I . DCCKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

DM. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

1SSS0 Woot Avo., Ortam Park 
700-340-0100 

Valandos kateteri, išskyrus MvangaJius 

DR. JANINA JAKSEVIČ IU8 
J O K Š A 

0441 S. PtSaafcl Rd., CMcago, IL 
Rez. 700-422-7007 

Kao. (1-312) 802-0221 
Valandos susitarus 

DR. V. J . VASAIT IENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 8 1 7 W . 8 3 St . , Burbank, IL 
Tol . 708 -423 -6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. E U G I J U S LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

15808—127 81. 
Lemom, IL 00430 
Tel. 018-723.1084 

7090 W. CoNeeje Dr. 

Tel. 700-301 -0010 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 3 8 0 S. Robertą Road 
Htckofy HMs 

Tai. (700) 800-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VTUUS MIKAIT IS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MKMCAL CUNK 
ISSat—127 SL, H m m , IL «04M 
P'rklauso Palos Community Hosprtal 

S'ivet Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tot (700) 287-2344 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

8840 S. Pulaefcl Rd. 
Tel. 312-508-2002 

Pirmd 9 v.r • 7 v v ; antrd.. trečd ir 
penktd 9 v r - 3 v. p.p 

ketvd 10 v r - 7 v v Se4W ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas 

PiHina ,,MeolcBre Asslejrtfflorft**. 
Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, DDS. P C . 
4047 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Nortrnvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai ttieMajImMl 
(kalbėti angliškai) tel . 700-422-0200 

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

3M0 W. M St. Tel. (704) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p • 7vv antrd 12 30 3 v p p 
trecd uždaryta: ketvd I - 3 v p p 
penktd ir iestd 9 v r 12 v p p 

0132 t . Kasate Ave., Chteafo 
(312) 770-0001 arba (312) 400-4441 

DR. K. J U Č A S 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA K E R E U S 
Danty GydvtoM 

Kab Chicagoje uždarytas 
9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 

Tel. (700) 500-0101 
Valandos pagal susitarimą 

' DR. PETRAS V . KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
172 ScMNer St.. Etrnhurst, IL 00124 

700-041-2000 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M . 700434-1110 

SURENOER LAL, M.D. 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 t . KeOate Ava.. 
CMeato, IL 00082 
Tai. 312-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Ko* , tol. (312) 471-3300 
V IDAS J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kodzto Avo., 
Chicago. IL 00082 

V IDAS T . NOREIKA, D.D.S. 
Dantų Gydytoja* 

SIAUR. VAK. INDIANOJ* 
su Charles t . Oand. D.D.S. 

200 S. Catomet M . 

Kak. (210) 020-1032 
Valandos pagal susitarimą 

D A U A A . CEPELE, 0 . D . S 
DANTŲ GYDYTOJA 

7018 W. 171at 
Tlntey r»ark, IL 00477 

(700) 0 1 4 4 0 7 1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. D A U A JODVYAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3000 HtejNsnd Ave., Ste. 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samantan ligonines) 
Deamais Srove, IL 00515 

Tat. 700400-3113 
Valandos susitarus 

D R . V IL IJA K E R E L Y T E -

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra 

7271 t . Nartom, tat. 700-8044400 
OrMejevIevr, IL 00488 

Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PRUNSKIS, 0*0 

TOMU DALLAS PftUNSKIS, 100 
CMcaoe 312-720 0000 

Eaat PtmOee 047-881-1212 
McNemy 818-303-0808 
ttk Grove 047-710-1212 

0132 S. KeOate Ava. 
CMcefO, I L 0 0 0 2 * 
Tat. 312430-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 t . Matot St. 

Matteason, IL 00443 
Tel . 700-7404033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0088 8. Rooefte NO., rSJcaefy NOJjs, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave. 

Tat. (700) 8004088 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SCIBUTtS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
0132 S. KeOate 

Vai antrd. 2-4 v po ir ketvd. 2-5 v p.p. 
Sestd pagal susitarimą 

KaOlnUe tat. 312-770-2000 
•^RaRiOOOE aOJjBjT Ę 0jRS***SJ4sjjOJjj^9S?tosjl 

EDMUNDAS VTŽ1NA8, M.D., %&. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviukai 
6187 S. Archer Ave. (prie AuStin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 808-7788 

DR. KENNETM J. YERKES 
Dr. BOB DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 VV 59 St.. Chtcago. IL 
Tai. 312-738-8880 

4707 S Gitben. LaGrange. IL 
Tai. 700-382-4407 



Rimties valandėlė 

KASDIENIŠKOS DORYBĖS 
TRAGIŠKA JAUNOSIOS 

KARTOS PADĖTIS 
E. RINGUS 

Mišių skaitiniai Šventosios 
šeimos šventei pabrėžia kasdie
ninių dorybių svarbą. Dieviško
sios paslaptys mums apreiškia
mos, ne pabėgant iš savo šei
mos, visuomenės kaimynystės, 
o išmokstant joje ramiai, dar
niai gyventi, bendrauti. Krikš
čionys pasižymi mokėjimu būti 
linksmi ir patenkinti savo 
gyvenimo aplinkybėse, su jais 
lengva „susišnekėti". Krikščio
nių dvasingumo žymės: žmoniš
kumas, „žemižkumag", papras
tumas. 

Skaitiniuose iš Siracido ir šv. 
Pauliaus laiško kolosiečiams pa
brėžiamos atlaidumo bei pakan
tumo dorybės. Visi klystame — 
kartais pakenkdami kitiems ne
tyčia, iš nežinojimo, kartais 
tyčia — kai supykstame. Bet 
krikščionys pasižymi tuo, kad 
prašo atleidimo ir atleidžia iš 
Širdies. Komentuodamas šio 
sekmadienio skaitinius, kun. 
Carroll Stuhlmueller pastebi, 
kad krikščionis visuomet duoda 
jam,nusikaltusiam žmogui.pro-
gą pasitaisyti, pasitiki, kai žmo
gus žada klaidos nebekartoti. 
Jėzaus žodžiais tariant: atlei
džia „septyniasdešimt septynis 
kartus" (Mato 18:22). Iš tiesų, 
labiausiai bendruomeninį 
gyvenimą — šeimos, parapijos 
ar organizacijos — ardo pakan
tumo, atlaidumo dorybių stoka. 

Pirmasis skaitinys yra iš Sira
cido knygos, kurioje surinkta 
daugybė labai praktiškų, gyve
nimiškų patarimų šeimos 
gyvenimui. Šio sekmadienio iš
traukoje (Sir 3:2-6,12-14) nuro
doma, kai suaugę vaikai turi 
gerbti senatvės sulaukusius 
savo tėvus. Nors į senatve kar
tais jiems gali ir protas silpnė
ti, „Sūnau, savo tėvo garbės 
nepažemink... nepalik, nepanie
kink, kol gyvas", užjausk jį. 
„Vaikams Dievas liepė godot 
savo tėvą ir motinos nuomonę 
reikiamai gerbti. Kas tėvą go
doja — sau nuodėmes dildo; kas 
motiną gerbia, tas lobį sau 
krauna". 

Laišką Kolosų krikščionims 
šv. Paulius parašė, stengdama
sis įspėti juos prieš gresiančias 
tikėjimo klaidas. Atrodo, kad jų 
tarpe buvo didelis susidomė
jimas paslaptingus mokymus 
saugančiomis religijomis, kurio
se jų paslaptys buvo atsklei
džiamos tik išrinktiesiems — 
specialiai įvesdintiems jų na
riams. Jie panašiai pradėjo su
prasti ir krikščionybe, pradė
dami skirstytis į tuos, kurie su

gebėjo pademonstruoti ypa
tingus „dvasinius" ar derybi
nius gabumus, tad jiems bus 
apreikštos paslaptys, ir tuos, 
kurie nebus išrinktieji, tad ne
galės būti išgelbėti. 

Šv. Paulius net iš kalėjimo 
laišku ėmėsi tokią tikėjimo klai-
dą atitaisyti. Jis pabrėžė papras
tų dorybių svarbą — dorybių, 
kurios prieinamos kiekvienam 
geros valios žmogui. Anot Pau
liaus, Dievo išrinktieji ir numy
lėtiniai yra visi, kuriuose vieš
patauja Kristaus ramybė ir tai
kingumas, kuriuose matomos 
gailestingumo, gerumo, nuolan
kumo, romumo ir kantrumo 
dorybės — ne kokie nors drama
tiški •p"T«»»rininrmi ar negy
venimiškos atgailos, truk
dančios normalų, šeimyninį gy
venimą. Krikščionybė skatina 
kasdieniškas dorybes: „Būkite 
vieni kitiems pakantūs ir atleis
kite vieni kitiems, jei vienas 
prieš kitą turite skundą. ... 
Viršum viso šito tebūna meilė" 
— ji visa tai sujungia į tikros 
tobulybės praktiką, rašo 
Paulius. Ir Paulius pabrėžia 
dėkingumą, kaip vieną svar
biausių krikščioniškų dorybių: 
„Su dėkinga širdimi giedokite 
Dievui... visa darykite Viešpa
ties Jėzaus vardu, per ji dėko
dami Dievui Tėvui". 

Anų laikų visuomenėje, kur 
dažna moteris apleisdavo šeimą, 
įsijungdama į paslaptingos iš
minties religįjaa, siekiant tų pa-
slaptingų religijų, skatinamų 
dvasinių „žygdarbių", kurie įga
lintų ją būti įvesdintai į tų reli
gijų paslaptis, Paulius pabrėžia 
savo laikų visuomenės tradici
nes, kasdienines šeimynines 
vertybes: žmonų paklusnumą 
vyrams. Šiandien tą pačią šei
myninį gyvenimą puoselėjančią 
vertybe formuluotume kitais žo
džiais, skatinančiais šeimyninį 
darnumą, susiklausymą: ir žmo
nos ir vyrai turi visų pirma pasi
švęsti toms pareigoms, kurios 
stiprina šeimyninius ryšius, 
stengtis vienas kitą išklausyti 
ir suprasti, kad šeimoje būtų 
tinkama aplinka vaikų auklėji
mui krikščioniškos meilės dva
sioje. 

Pagaliau Evangelijoje (Luko 
2:22-40) matome Jėzaus tėvus, 
klusniai vykdančius {statymo 
nurodymus: savo pirmgimį sū
nelį jie nunešė į šventyklą Jeru
zalėje paaukoti Viešpačiui. Kaip 
tik kasdieniškai, sau išimčių ne
darydami, vykdydami bažny
tinius įsakymus, jie susiduria su 

Lietuviška visuomenė Ameri
koje turi du rūpesčius: 1. tra
giška padėtis jaunosios kartos 
JAV ir 2. skurdžios Lietuvos 
vaikų sąlygos. Šiame kraite 
mūsų rūpestis yra: a. gelbėti 
savo vaikus, kad jie nesektų pa
vyzdžiu savo draugų mokyklose 
ir gatvėse; 6. padėti Lietuvos 
vaikams išaugti be didelių suža
lojimų. 

Mūsų garbingos organizacijos 
jau bando bent mažą dalį išgel
bėti iš pražūties, siųsdamos 
pagalbą vaikų globėjams, atvež-
damos Amerikon gydymui. Ta
čiau ši mūsų pagalba yra nepro
porcingai maža, palyginus su 
mūsų galimybėm. Labiausiai 
nusikalsta mūsų stambiausi 
fondai, kurie dalį savo finansų 
skiria vaikų reikalams turtin
goje Amerikoje, pamiršdami 
vargingą Lietuvos vaikų padėtį. 

Su dideliu liūdesiu mes esam 
priversti stebėti vaikų tragediją 
Azįjoje ir Afrikoje, kur dėl vie
tinių kivirčų nukenčia milįjonai 
vaikų. Matomi vaizdai televi
zijos ekranuose turėtų nukelti 
mus į vaikų padėtį Lietuvoje ir 
paskatinti ateiti jiems į pagalbą, 
Atidėliojimai tik padidina vaikų 
psichine dezintegraciją, pablo
gina jų, jau ir taip trapų, 
charakterį-

Nors jau bandoma vengti 
skelbti vaikų nusikaltimus, kad 
išvengtų turinčius palinkimą į 
kriminalizmą skatinimo, visiš
kai užslopinti neįmanoma. 
Ojų vis daugėja, ir nusikaltimai 
vykdomi vis jaunesnio amžiaus, 

giliausiomis išganymo paslapti
mis; į šventyklą, Šventosios 
Dvasios paragintas, ateina 
dievobaimingas žmogus Simeo-
nas, kuris, pagautas Šventosios 
Dvasios, paėmęs Jėzų į savo 
rankas, dėkodamas Dievui už 
lauktąjį Mesiją, apie jį prana
šavo. Panašiai Jėzų atpažino ir 
šventykloje esanti šventa mo
teris, senutė pranašė Ona. 
Tobulai vykdydami šeimyninio 
gyvenimo pareigas, Marįja ir 
Juozapas įėjo į išganymo paslsp-
tį ir jiems buvo apreikštas vaid
muo joje. 

Ir mes su didžiosiomis, dieviš
komis paslaptimis susiduriame 
ne iš kasdieninio gyvenimo mus 
ištraukiančiomis „dvasinėmis 
lavybonus", bet kaip tik tuomet, 
kai Kristaus dvasioje, su juo riš-
damiesi maldoje, džiaugsmingai 
ir dėkingai vykdome kasdieni
nes savo pašaukimo pareigas. 

Aldona ZaikkaHė 

jie pasižymi ypatingu žiaurumu 
Du berniukai užmuša dvejų 
metų vaiką, patys būdami tik 
10-ties metų. Trylikos metų 
mergaitė pasmaugia savo 
drauge, kad atimtų odine striu
ke. Kitos mergaitės apipila 
benzinu gulintį nusigėrusį pilie
tį, kurio jos visai nepažįsta, ir 
padega. Visi tie prasižengimai 
įvyko neva kultūringoje Euro
poje, pasiturinčių tėvų šeimose. 

Nusikaltimų, įvykdytų vaikų 
ir paauglių, analizė parodė tris 
rūšis, kurias galima priskirti 
prie politinių^ ekonominių ir 
psichinių apraiškų. Pirmos 
grupės nusikaltimai dominuoja 
Vakarų Europoje. Vokietijoje 
daužomi imigrantai iš Rytinės 
Europos, Turkijos. Prancūzijoje 
šaudomi arabai. Anglijoje prasi
deda išpuoliai prieš azijatus ir 
negrus. Ekonominiai nusikal
tėliai ne visados ateina iš var
gingų šeimų. Jie užsiima vagys
tėmis, gyventojų apiplėšimais, 
spekuliacija. Jų aukos tik retais 
atvejais praranda gyvybe. 

Tragiškiausia grupė vaikų ir 
paauglių priklauso tiems, kurie 
žudo žmogų be aiškaus tikslo, be 
priežasties. Ši grupė priverčia 
psichologus ir sociologus gilin
tis į vaikų charakterio gelmes. 
Jame nusikaltėliai privertė tei
sininkus peržiūrėti kodeksus ir 
pritaikyti juos naujai nusikal
tėlių grupei Ar bausti juos kalė
jimu, ar bandyti perauklėti? 
Anglijos vyriausias teismas nu
sprendė bausti panašiomis baus
mėmis, kaip ir suaugusius. Todėl 
berniukai, vos dešimties metų, 
už vaiko nužudymą gavo 15 
metų kalėjimo su teise prailgin
ti, pagal karalienės nuožiūrą. 
Prancūzijoje bandoma jaunus 
nusikaltėlius, žemiau 15 metų, 
perauklėti. Blogiausia, kad 
jauni nusikaltėliai žino ko
deksus ir jų nebijo. Žino, kad 
didelės bausmės negaus ir 
paleisti toliau dirbs savo darbą. 
Taip vienas vaikas teisėjui at
rėžė: „Aš uždirbu per savaitę 
tiek, kiek tu per mėnesį". 

Vaikų kriminalini elgesį stu
dijuoja visi visuose kraštuose, 
bet prie vienos išvados dar 
neprieita. Psichologai vaikų ne
normaliam elgesiui priskiria 
šeimų nepastovumą, skyrybas. 
Jų nuomone, piktos skyrybos 
ypač prisideda prie vaikų cha
rakterio žalojimo. Tačiau tyri
mai parodė, kad nemažas nusi
kaltėlių skaičius atsiranda 
normaliose šeimose. Sociologai 
dar prideda pasunkėjusią šei

mos medžiaginę padėtį, palikus 
vienai motinai. Genetikai vaikų 
problemų ieško genuose. Pasku
tiniai tyrimai parodė, kad ne
normaliose sąlygose vyksta tam 
tikri cheminiai ir hormoniniai 
pakitimai augančiose sme
genyse. Dažnos traumos, tėvų 
abejingumas vaikams, stoka 
pakankamos mitybos žymiai 
stabdo vaikų smegenų augimą, 
ypač kai kurių smegenų centrų. 
Tų centrų vėlyvas išsivystymas 
vėliau pasireiškia įvairiomis 
tendencijomis kaip: girtavimu, 
narkotizmu, pablogėjusia at
mintimi, nesusivaldymu, psichi
nėmis ligomis. 

Vis didėjant jaunų nusikal
tėliui skaičiui, bandoma ieško
ti įvairiausių priemonių, kad 
būtų sustabdytas šis pragaiš
tingas procesas. Visi žinome, 
kad Lietuvoje yra daug pairusių 
šeimų, kuriose auga didelis 
skaičius vaikų. Yra nemažai 
našlaičių. Tyrimai Amerikoje 
parodė, kad, pakeitus arba bent 
pagerinus sąlygas, daug vaikų 
galima grąžinti į normalų 
vystymąsi. 

Brangūs tautiečiai, kurie vis 
dar prisidedat prie lietuviškos 
veiklos, kuriems rūpi Lietuvos 
ateitis, turime surasti geriausią 
ir reikalingiausią dirvą. Rem
kime visokius fondus ir organi
zacijas, bet visų pirma tas, ku
rios remia Lietuvos vaikus: 
Našlaičių globos komitetą, 
„Saulutę", „Vaikų viltį". 
Neatidėliokime, nes Lietuvos 
ateitis priklauso nuo naujos kar
tos. 

Danutė Bindokienė 

Ir seniai, ir neseniai 

ĮSTEIGTA NAUJA 
PARAPIJA 

Spalio 27 d Kaune, Pal. arki-
vysk. Jurgio Matulaičio namuo-
sa, buvo surengti naujai įsteig
tos PaL Jurgio Matulaičio para
pijos tarybos rinkimai, kuriuose 
išrinktas 21 tarybos narys. Ši 
parapija buvo įsteigta š.m. 
spalio 10 dieną Kauno arkivys
kupo Sigito Tamkevičiaus de
kretu. Naujosios parapijos kle
bonu pareigos laikinai patikėtos 
PaL J. Matulaičio namų kape
lionui kun. Kazimierui Senkui. 
Kreipdamasis į susirinkimo da-
lyvius, kun. K. Senkus linkėjo 
jiems aktyvumo ir kūrybišku
mo. Iš išrinktų tarybos narių 
sudarytos liturginės, šeimos, 
socialinio ir karitatyvinio dar
bo, ūkio ir finansų sekcijos, 
kurių veikloje dalyvaus po 4-5 
tarybos narius. Jiems talkins 
aktyvus parapijiečiai. Posėdyje 
taip pat išrinktas parapijos 
tarybos pirmininkas bei du jo 
pavaduotojai. 

Jau daugiau kaip mėnuo Ser
bijos sostinės Belgrado gatvėse 
matome dešimttūkstantines mi
nias, demonstruojančias prieš 
prezidento Slobodan Milosevic 
diktatūrinius polėkius, panaiki
nanti vėliausių rinkimų rezulta
tus, nes jie atrodė pavojingi 
Milosevic valdžiai. Kol kas 
demonstracijos vyko ramiai, mi
nioms pasitenkinant šūkiais, 
plakatais ir kiaušinių mėtymu 
į prezidentūrą, tačiau pastaro
siomis dienomis jau pralietas 
pirmasis kraujas, žuvo pirmasis 
žmogus. Mat Milosevic, taria
mai laikydamasis vakariečių 
perspėjimų nepavartoti smurto 
prieš demonstruojančius, atrado 
patogią išeitį: policijai įsakyta 
išsklaidyti žmones nuo didžiųjų 
sostinės gatvių, kad netrukdy
tų eismo. 

Beveik tuo pačiu laiku prieš 
septynerius metus demonstra
cijos vyko ir Vilniuje. Šiandien 
tai atrodo labai seniai, bet kar
tu ir neseniai. 1989-tųjų gruo
džio pabaiga ir 1990-tųjų sausio 
pradžia buvo didelių įvykių 
Lietuvoje laikotarpis. Jie 
pasikeitimus atnešė ne tik 
mūsų tėvynei, bet ilgainiui visai 
Sovietų Sąjungai. Ką pasaulis 
vadino „amžinu ir nesugriau
namu komunizmu", pasirodė 
tik iš vaikiškų kaladėlių pasta
tytas bokštas, kuris, vieną iš
traukus, netrukus griuvo ir 
suskilo į daugybę dalelių. 

Sunku tiksliai pasakyti, kuo
met tas skilimas prasidėjo — 
galbūt su Gorbačiovo ir jo mi
nistro pirmininko Eduard 
Švevardnadze suorkestruota 
„perestroika", kuri šiek tiek 
atleido varžtus pavergtoms tau
toms. Kadangi pavergtieji nie
kuomet nepasitenkina tik „tru
pučiu laisvės", prasidėjo visuo
tinis judėjimas atsikratyti sovie-
tįjos „globa" ir atgauti nepri
klausomybę arba bent auto-
nomįją (šiuo atveju, kaip ir prieš 
1918 vasario 16-tąją, Lietuva 
dar nebuvo apsisprendusi, ko iš 
tikrųjų siekti — nepriklausomy
bės ar autonomijos). Sulaikę 
kvėpavimą, ne tik užsienio 
lietuviai, bet visas Vakarų 
pasaulis, stebėjo Sąjūdžio įsikū
rimą, jo vadus ir poveikį, kurį 
Sąjūdis turėjo visai lietuvių 
tautai. 

įdomu, kad ir Lietuvos ko
munistų partija anuomet žengė 
negirdėtai drąsų žingsnį: 1989 
m. gruodžio 20 d. visuotiniame 
partijos kongrese nubalsavo 
atsipalaiduoti nuo tiesiogio ry
šio su Maskva. Komunistų 

partijos vadas anuomet buvo 
Algirdas Brazauskas. Žinoma, 
Gorbačiovas netruko pareikšti, 
kad toks žygis yra visiškai 
netoleruotinas ir nepriimtinas, 
nes tai aiškus akibrokštas 
Maskvai. Tačiau tikrasis sovie
tinių komunistų rūpestis buvo 
ne tiek saujelė Lietuvos ko
munistų, kiek tos pirmosios 
„kaladėlės" ištraukimas iš 
Sovietų Sąjungos statinio. 

Kone tuo pačiu metu atsista
tydino ir sovietų ministras 
pirmininkas Ševardnadze. Ka
dangi Amerika visuomet savo 
santykius su Sovietų Sąjunga 
(kaip ir dabar su Rusija) rėmė 
daugiausia vieno ar dviejų 
žmonių palankumu (tuo metu 
tai buvo Michail Gorbačiov ir 
Eduard Ševardnadze), premjero 
pasitraukimas sukėlė nemažai 
panikos prezidento George Bush 
vyriausybėje, nes Amerika buvo 
įsivėlusi į Persų įlankos karą. 
Bijota, kad naujas premjeras ne
bus palankus sąjungininkų 
veiksmams Kuveite ir Irane. 

Galbūt daugelį vakariečių 
nustebino tolimesnis Gorbačio
vo ėjimas. Gruodžio 26 d. Tass 
žinių agentūra pranešė, kad, 
pagal Komunistų partijos cent
rinio komiteto nutarimą, Gor
bačiovas vyksiąs į Lietuvą ir 
stengsis įtikinti Lietuvos komu
nistų partiją atšaukti savo 
„neapgalvotą žingsnį". Nuo pat 
komunistų partijos įsigalėjimo 
1917 metais jos centras visuo
met buvo ir turi likti Maskva, 
todėl Lietuvos komunistų poel
gis privalo nedelsiant būti 
atitaisytas. Tuo pačiu Gorbačio
vas pareiškė viešą papeikimą 
Algirdui Brazauskui, kad jis ne
sugebėjęs tinkamai vesti Lietu
vos komunistų partijos nusta
tytu keliu. Juk tais, t.y. 1989 
m., Lietuvoje į komunistų 
partiją įstojo tik 824 nauji na
riai, penkis kartus mažiau, kaip 
1988 metais... Jeigu Lietuvos 
komunistų partijai bus leista 
sauvaliauti, kas tuomet atsitiks 
kitose Baltijos valstybėse, ypač 
Ukrainoje? 

Rūpestis, kaip dabar žinome, 
buvo nebe reikalo. Sovietų im
perijos statinys subiro, nepai
sant Gorbačiovo kelionės į Lie
tuvą 1990 metų sausio mėnesio 
pradžioje, nepaisant omonų 
smurto Vilniaus gatvėse, nepai
sant viduržiemio metu kuro tie
kimo iš Rusijos nutraukimo. 
Galima sakyti, kad nepaisant ir 
JAV tuometinio prezidento 
George Bush pastangų kaip 
nors tą statinį suramstyti. 

TĖVYNĖS LABUI 
90 BALYS RAUGAS 

Birželio 24-ąją Tettnango apylinkės lietuviai 
Bodensee ežero pakrantėje nuotaikingai pasilinksmino 
prie tradicinio švento Jono laužo. Šioje apylinkėje dirbu
sių „plechavičiukų" jau nebebuvo: karui pasibaigus, jie 
pajudėjo į amerikiečių zoną, kur buvo pradėtos or
ganizuoti lietuvių sargybų kuopos talkinti amerikiečių 
kariuomenei. Tiems mūsų vyrams, tarp kitko, teko sau
goti Nuernbergo kalėjime ir teismo salėje pačius di
džiausius Vokietijos karo nusikaltėlius. 

1946 m. gruodžio viduryje netikėtai į Tettnangą užkly
do malonus kunigas Valevičius, pasisiūlęs kas antrą 
sekmadienį čia gyvenantiems lietuviams teikti dvasini 
patarnavimą. Su vietos katalikų klebonu lengvai buvo 
susitarta dėl sąlygų. Jau pirmąjį po atvykimo sekma
dienį buvo pakrikštytas naujagimis berniukas, o 
netrukus vienai porai suteikė moterystės sakramentą. 
Ir Kalėdos, švęstos antrą Kalėdų dieną, čia suskambėjo 
pirmą kartą tradicinėm lietuviškom giesmėm. 

1947 m. pokalėdinis laikotarpis išsiskyrė nuo pra
eitų metų: po Vasario 16-osios minėjimo su pamaldomis 
bažnyčioje, o mokykloje su Barono paskaita ir poros 
vaikučių deklamavimu, kovo 3 d. buvo paminėtas iv. 
Kazimieras su Raugo paskaita. 

1947 m. vasarą pagyvėjo emigracija iš amerikiečių 
zonos į JAV, o iš anglų — į Angliją. Pasirodė ir prancū
zų zonoje agentai iš Pietų Amerikos — Kolumbijos, Vene
suelos ir kt. Raugai, išleidę Raugienės seserį Danutę, 
tik ką ištekėjusią ui Rugieniaus, į Venesuelą, gavo 
iškvietimą ir pragyvenimo garantiją iš dr. Vlado Juo
deikos, apsigyvenusio Omaha, Nebraska. Savo laiške jis 
ir vėl įspėja „užmiršti Pietų Ameriką ir gerojo deda* 
kvietimą, nes tenai vargas lapoja". Ir jau ii kitą, 

anksčiau išvykusių, atsiųsti laiiksi skambėjo liūdesio 
gaidomis: darbą gauti sunku, o pragyvenimas brangus, 
todėl visų tikslas, kai nėra galimybės gristi į tėvynę, 
tebūnie Jungtines Amerikos Valstijos. Ir su Raugu bičiu-
liikai bendravęs Baronas, išvykęs į Kolumbiją, savo 
laiške primygtinai skatino stengtis patekti į JAV. 

Tačiau ir vėl kliūtis: norintys iš prancūzų sonos vykti 
į JAV, privalo įrodyti, kad kvietėjas yra artimas giminė. 
O kai nuo 1948 m. pradžios tasai reikalavimas buvo 
atšauktas, ir kai Raugams atsivėrė vartai j palaimintąją 
Dėdės Šamo sali, vasario 26-ąją jų stirnoj* pravirko 
naujagimė Banguolė-Marija. Ir vėl laiškas daktarui 
Juodeikai, pranaisnt šeimos padidėjimą, o naujagimės 
dukrelės vardo nėra kelionės į JAV dokumentuose. Vėl 
įkyrus laukimas. Ir vėl nesėkmė : prieš pat lipimą 
laivan, dukrelė susirgo angina, Ir vėl laukimas... Bet 
vasario 7 d Bremenhafeno uoste Raugų išima įlipo į 
„General Sturgis" laivą. 

Audringi vėjai laivą lydėjo per Lamanšo kanalą, 
juodais debesimis pridengdami žvilgsnį į AngUjos kran
tus, o, išplaukus į beribį Atlantą, audra pradėjo piktą 
žaidimą su „Generolu Sturgiu", svetingai plukdančių 
per porą tūkstančių benamių, vadinamų „dipukais'', į 
didžiąją Laisves šalį. 

Nors audra šėlo ir daugumą keleivių kankino sunki 
jūrų liga, tačiau Raugui parūpo pavaikštinėti po kori
dorius, užsukant ir į kajutes, pasiteirauti pas sutiktą 
lietuvį, ar jis pritartų artėjančios Vasario 16-osios 
minėjimo renginiui laive. Pusšimtį paklausus ir nė vieno 
neigiamo atsakymo neišgirdus, sprendimas buvo aiškus; 
reikia organizuoti Vasario 16-osios minėjimą viduryje 
Atlanto! 

Angliškai kalbanti, į Čikagą keliaujanti, Tričianė 
sutiko palydėti Raugą pas laivo kapitoną paprašyti 
leidimo ir kartu pakviesti tarti šiai progai skirtą trumpą 
žodį Jis pažadėjo jau išvakarėse ptr garsiakalbį pa

skelbti apie rengiamą Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 32 metų sukakties paminėjimą, 

Leidimas gautas labai lengvai, bet pasiruošimui 
laiko nebedaug. Reikia surasti gerai sjsjgĮJfcsJ ir 
vokiškai kalbantį prelegentą, reikia sutelkti į vieną 
vietą balsingesnius lietuvius, kurie padainuotų nors 
porą lietuviškų dainų. 

Lr Vasario 16-osios dieną vandenynas siautėjo, tačiau 
keleivių dėmesio Lietuvos šventei audra nesutrukdė. O 
gal pats renginys šioje varginančioje bei nuobodžioje 
kelionėje Žmonėms buvo netikėtas, nors ir trumputis, 
bet naudingas nuotaikos prablaikymaa. 

Raugas, pradėdamas programą vokiečių kalba, 
priminė Lietuvos nepriklausomybę, paskelbtą 1918 
metų Vasariu 16-osios aktu, kurio atminimą pagerbiame 
Atlanto bangų siautulyje, kartu prisimindami ir Dariaus 
-Girėno „Lituaniką", kovojusią šioje vietoje su Atlanto 
audromis. Sekant Dariaus ir Girėno pavyzdžiu, kiek
vieno lietuvio širdis teplaka tėvynės labui! 

Pakviestas sodžiui laivo kapitonas džiaugėsi, kad jo 
vadovaujame laive pagerbiama Lietuva, kurios okupa
cijos Amerika nepripažįsta ir nieksd nepripažins. 

Klaipėdos lietuvis gydytojas, kalbėdamas angliškai, 
priminė ryškesnius istorinius įvykius, kviesdamas laivo 
bendrakeleivius jausti pareigą dalyvauti bendroje prieš-
bolševikinėje kovoje už visų tautų laisvę. 

Auditorijos centre susispietęs apie 30 lietuvių būrys 
padainavo ,X»etuva brangi", „Augo sode klevelis" ir gie
dojo Lietuvos himną. 

Malonu buvo lietuviams girdėti gražius atsiliepimus 
ne už Šio minėjimo kokybę, bet už Lietuvos priminimą 
margajai laivo publikai. 

Vasario 17 ąją iš garsiakalbio suaidėjo Raugo 
pavardė su raginimu užeiti į laivo kapitono kajutę. 
Kažkas pajuokavo: „Matai, jau bolševikų agentai lipa 
ant kulnų už Vasario 16-osios minėjimą". Bet kapitono 

kajutėje laukė maloni staigmena — gauta telegrama, 
kad Raugo šeima iš New Yorko keliauja ne į Omaha, 
o į VVyncote, Pennsylvania. Naujasis iškvietimo 
dokumento parūpintojas yra Jonas Grinius. Nebuvo tai 
visiškai staigmena, nes Stanciką savo laiškuose pabrėžė, 
kad jo geras bičiulis dr. Kazys Grinius, buvęs Lietuvos 
prezidentas, dabar gyvenantis Amerikoje, prikalbinęs 
savo brolį padaryti paslaugą Raugų šeimai. 

— Gerai, kad nereikės trenktis į tą tolimą Omaną. 
Jeigu ateis galimybė grįžti tėvynėn, iš čia bus arčiau, 
— nuotaikingai kalbėjo Raugienė. 

Paskutinė plaukimo diena buvo saulėta, o artėjant 
į New Yorką, pradėjus temti, iš Atlanto tolių sužvilgo 
dangoraižių pašvaistė. 

— Koks nustabiai gražus naujojo pasaulio vaizdas, 
— tyliai sušnabždėjo Raugas, šalia stovinčiam, į New 
Yorką keliaujančiam, Valaičiui. 

— Tai tik puošnūs vartai į šią žemę. laukiančią 
naujų ateivių prakaito, — irgi lėtai, kiekvieną žodį pa
brėždamas, atsakė šis, dar prieš karą lankęsis Ameriko
je. 

Tolumoje subolavo garsioji Laisvės statula, tačiau, 
laivui slenkant į uostą, ji pasislėpė tamsoje... Jau ir 
krantinė. Netrukus pavargusių „Dievo paukštelių", 
kaip Vokietijoje patys buvo įpratę vadintis, minia 
pajudėjo prie paskutinio savo kelionės šuolio: vieni į 
traukinį, kiti į lėktuvą, o keliavę j New Yorką — j 
autobusą. Nore daug kas rūpinosi, kokia bus New Yorke 
kelionės užbaiga, nustebo globos organizacijų pagalbos 
tvarka. Pavyzdžiui, lietuvių būrį pasitiko BALF — Bend
rojo Amerikos lietuvių fondo — atstovai. Raugo šeimai 
BALFo atstovas Laučka perdavė geradario Juodeikos 
laišką. 

(Pabaiga) 
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MOKĘS NEĮŽEIDINĖTI 
LIETUVIŠKO ŽODŽIO 

KUN. K.J. AMBRASAS.SJ 

Pasitaiko gyvenime tokių 
žmonių, kurie tarsi neliečiama 
brangenybė. Tarytum giliai 
širdyje tūnanti kertelė daugel 
metų išlieka nejudinta. Atrodo, 
nei pačiam prie tos už vis bran
gintinos kerčios sėstis, nei kam 
nors leisti, kad kiti į ją įžengtų. 
Vis tau nejučiomis dingojas, kad 
ji tokia yra brangi, tiek gerb
tina, kad net pats, atrodo, gali 
ją netyčiomis suardyti, sutepti, 
sutrikdyti ir pažeisti jos ne
liečiamybę. Tik tas negailestin
gas laikas. Jis graužia net pa
čius kiečiausius atminties pamatus 
negailestingai trupina tauriau-
sus jausmus. Taigi nori nenori 
priverstas bent sykiais atverti 
to slapčiausio Sezamo plyšį, tą 
sakralinę savo sielos erčią, tar
si kokią asmeniško dvasinio 
iždo saugyklą, tarsi šventovę ar 
kokį užburtą tabu. Toji slaptoji 
erčia mano sieloje iki šiolei buvo 
ir tebėra Sūduvos lygumų au
gintas lietuvybės ir tautiškumo 
ąžuolas, gimtosios kalbos dabin-
tojas ir ištikimas jos sargas — 
Juozelis. Šitaip akis į akį taip 
drįsdavau kalbantis kreiptis, 
bet ir Jį vadinti. Viešumoje, uni
versitete ir ypač Lietuvių kalbos 
katedroje ar šiaip prie kitų žmo
nių — visados Jis man buvo pro
fesorius Juozas Pikčilingis. 

Nežinau, kur ir kaip pirmąsyk 
su Juo susidūriau, bet gerai 
pamenu, kai Jis vis mane, dar 
tuomet dirbantį „Mūsų gamtos" 
redakcijoje (jos vyr. redaktorius 
Rimantas Budrys man žodžiu 
buvo davęs įsakymą savo noru 
išeiti iš šios įstaigos), kartą 
netikėtai susitiko gatvėje. Ne 
koks buvo tada jausmas, kad nei 
iš šio, nei iš to, atrodo, net ir nie
kam nenusikaltęs, nei pravaikš
tų, nei kokių nors ženklių klai
dų padaręs ar kitaip nusižengęs, 
ir darbą stengęsis kaip geriau 
padaryti. O čia — išeik! Taigi — 
galiu liktis be darbo. Tolesnė 
gyvenimo kryptis pakibo ant 
plauko. Dievas žino, ką daro! 
Štai kaip tik tokią akimirką 
mane užklupo doc. Juozas Pik
čilingis, Vilniaus universiteto 
filologijos fakulteto dekanas, 
kai žengiau nunarinęs galvą 
Vilniaus gatve. Tarsi atspėjęs 
mano juodą dūmą, kaip tyčia, 
Juozelis tiesiai drožia: „Grei
čiau stok pas mus į universitetą 
aspirantūron. Kauno medicinos 
institutas apsirantūros vietos 

atsisakė. Dar vienas mūsų fa
kultetas nerado kandidato, 
užtat atidavė mums, lituanis
tams. Gera proga. Rašyk pareiš
kimą ir laikyk stojamuosius as
pirantūros egzaminus". Nelei
džia šis kadaise buvęs Sintautų 
parapijos žmogus man net atsi
kvėpti. Vyriškai, tiesiai ir ryž
tingai mina man ant kulnų. Ne
leidžia net žodžio ištarti. O aš, 
kasydamasis pakaušį, nedrįstu 
sakyti, kad baigęs universitetą, 
apsidžiaugiau, kad daugiau ne
reikės storų tomų, rankraščių, 
vadovėlių čiupinėti. Peržegno
jau ne viena, o abiem rankomis 
visas knygas. Na. jau kada 
kada, bet dabar bent jau ramiai 
galėsiu pagyventi be mokslų 
egzaminų, be įskaitų. Nespjauk 
į vandenį, reikės atsigerti. Taip 
ir man nutiko. Nieko nepažadė
jau Juozeliui tąsyk, bet tik 
nedrąsiai pralemenau: „Dėkui, 
dėkui, Juozeli! Dėkui už tavo 
vertingą ir įdomų pasiūlymą. 
Tikrai rimtai pagalvosiu ir Tau 
pasakysiu". Mat tiesą pasakius 
man, kaip aklai vištai grūdas, 
netrukus pasitaikė dar kiti trys 
pasiūlymai. Tuometinis Kine
matografininkų sąjungos sekre
torius Gricius steigė kažin kokį 
naują kino meno propagandos 
skyrių, o Žvėryne įsikūrusiai 
kažkokiai prekių apdailos ir 
įpokavimo firmai prireikė 
vadovo, kuris tvarkytų būrį 
dailininkų, mašinisčių, vertėją, 
važinėtų po užsienį ir mėgintų 
pastatyti ant kojų iki tolei 
neišvaizdžiai atrodančias lie
tuviškas prekes. Kinas, kaip 
kinas. Tas man buvo šiek tiek 
artimesnis. Mat metus kitus jau 
buvau išdirbęs kino filmų rek
lamos redakcijoje „Ekrano nau
jienos". Tad buvau iki soties 
prisižiūrėjęs ne tik viešose, bet 
ir uždaruose peržiūrose visokių 
filmų, prisiklausęs apie aktorius 
visokių gandų, žinių. Net pats 
važinėdamas visokiais reikalais 
arba atostogaudamas Maskvoje, 
Leningrade, Kijeve, Jaltoje, 
Budapešte, ne kartą kalbėjausi 
su kino aktoriais. Buvau para
šęs ne vieną reportažą, straips
nį, recenziją. Mėgdavau pasisu
kioti šiame kūrybingų žmonių 
pasaulyje, kurie šiek tiek ki
tokių minčių pasakydavo, kitaip 
žvelgdavo i pasaulį ir patys 
mėgindavo vienokiais ar kito
kiais būdais pavaizduoti anuo-

Rezistencijos muziejus Merkinėje sunkiai kūrėsi. Šių metų vasarą 
atsidarė naujai remontuotose patalpose kieme, kur buvo sovietų laikais 
žudomi partizanai. Muziejuje eksponuojamas ir lis humoristinis Alber 
to Belevieiaus kūrinys, pavadintas „Seimo narys" — jam panaudoti ožio 
ragai, vanago nosis ir liežuvis, visas apaugės kerpėmis... 

Nuotr. dr. Kazio Ambrazaičio 

met nykią socialistinę tikrovę. 
Tie pasakyti Pikčilingio žodžiai 
man giliai įstrigo mintin. „Koks 
iš tavęs čia bus tarybinio meno 
propaguotojas? Nejaugi reikės iš 
tikrųjų šokti pagal CK grojamą 
dūdelę, juk jie viskam diktuoja? 
Jie visam gyvenimui diriguoja? 
Beje, juk čia partijos CK nomen
klatūrinė vieta. Kur čia mane 
priims. Nejaugi jie mane, iš 
namų išbėgusį buožiuką, kuni
go brolį, 24 metus buvusio apy
linkės seniūno Ambraso vaiką, 
priims tokion vieton?!", — 
mąstau pėdindamas į savo butą, 
kurį dėl siaurų dviejų kambarių 
vadindavau Žirmūnų uola, kita
pus Neries priešais Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią. Kitąsyk susiti
kęs kinematografininkų sąjun
gos sekretorių, jam tiesiai ir 
sakau, kad manęs partijos Cen
tro Komitetas gali netvirtinti. 
Tasai, gal už dviejų trijų dienų, 
matyt pasiteiravęs dėl manęs 
aukščiausiai sėdinčių galvų, ne
paprastai nustebino: tie rau
donieji tarybiniai baltieji rūmai 
neprieštarauja dėl mano kandi
datūros. Galiu rašyti pareiš
kimą. Negirdėta neregėta! Net 
amą užėmė tokia žinia. Patyrus 
visokiausių išmėginimų, tar
dymų, bauginimu; išbėgus su tė
vais iš namų ir taip vos ne vos 
išsisukus iš Sibiro ar kalėjimo, 
su baime baigus universitetą, 
kad kurią nors gražią dieną ne
išmestų už pakarpos, tokia žinia 
išties buvo stulbinanti. Tik di
delio džiaugsmo man ji nežadė
jo. Reikia pamąstyti... 

Dailinti sovietiškas prastas 
prekes — maža ką pelnysi, jei 
vidaus, kokybės nepakeisi. Tik
tai dar labiau mulkinsi tiek 
savą, tiek užsienio žmogų. Auk
sas ir pelenuos žiba, o kėkšto 
vaiko net ir šilkais apkarstęs 
nepakeisi, vis viena liks kėkš-
tukas. 

„Švyturio" žurnalui tada pri
reikė stilisto. Darbas lituanistui 
lyg ir būtų prie širdies, tik vis 
toji ideologija. Juk reikės skai
tyti visokius draikalus, paista
lus ir prieš kunigus, prieš Baž
nyčią parašytus straipsnius, 
visokius šmeižtus prieš geriau
sius Lietuvos patriotus, parti
zanus, prieš 40-jųjų metų Lie
tuvos gyvenimą sulipdytus nie
kalus ir neteisybę? Ką daryti?.. 

Štai kodėl diena iš dienos 
kažin kaip mane rimtai privertė 
susimąstyti tas Juozelio pasiū
lymas. Na, nepasisekė būti mu
zikantu. Neišdegė vaikiškos sva
jonės išsimokslinti diplomatu. 
Kur čia tau! Tiktai garsiausių 
kolūkių pirmininkų, partorgų ir 
CK narių vaikai anuomet galėjo 
pakliūti į maskviškį Tarptau
tinių santykių institutą ar 
Torezo užsienio kalbų aukštąją 
mokyklą, kur tris mėnesius 
atlikau stažuotę ir prisižiūrėjau, 
kaip čia rengiami vertėjai so
vietinėms ambasadoms, atašė ir 
kitoms diplomatinėms tarny
boms. Vaikinukai su auksiniais 
rankogalių smeigtukais, švaru
tėlaičiais baltais marškiniais, 
be priekaištų sulaidytomis eilu
tėmis aukšto rango Maskvos ir 
visos anuometinės raudonosios 
imperijos visokių tūzų vaikai. 
Prie jų man padėvėtas aspiran-
tiškas vilnietiškas švarkelis ir 
pabrizgusios kelnės nelabai 
derinosi. Net nepatogu būdavo 
į vieną suolą sėstis su tais 
išsipusčiusiais berneliais, kurie 
iš praktikos beveik kiekvienas 
vien tik iš metų kitų stažuotės 
Afrikoje, Amerikoje ar kitame 
žemyne jau spėdavo parsivežti 
„Volgą", „Moskvič" ar kitos 
markės automobilius. Nors ži
nojau, kad ne tau, Petrai, tos 
ropės, bet man rūpėjo kas kita. 
Ko čia tie būsimieji diplomatai, 
sovietiniai užsienio politikos for
muotojai mokomi. Labiausiai 
mane nustebino, kaip tie išsi-
čiustinę bernužėliai įdėmiai 
klausosi vieno mano neseniai 
susipažintos vertimo katedros 
kolegės dėstytojos skaitomo Šv. 
Rašto kurso. Mat reikėdavo, 
kad sovietiniai diplomatai 
suprastų Vakarų šalių diplo 

Merkinės Rezistencijos muziejuje eksponuojamas Alberto Belevieiaus 
medžio drožinys „Partizano ranka". 

Nuotr. dr. Kazio Ambrazaičio 

matijos atstovų cituojamas Bib
lijos vietas, politines realijas, 
kurias ne vienas kalbėtojas su
pindavo su Šv. Rašto citatomis, 
religinėmis aliuzijomis. Ne
vengdavo iš apaštalų ar kitų šv. 
Žemės gyvenimo pavyzdžių savo 
kalbose, todėl tiek diplomatui, 
tiek vertėjui reikėdavo daug 
nusimanyti apie Jėzaus, Mari
jos gimtinės istoriją, tos šalies 
geografiją, istoriją, ypač šv. 
Rašte išdėstytas bent svarbiau
sias mintis. Toji dėstytoja netgi 
ketino atvažiuoti į Kauno kuni
gų seminariją pasiklausyti šv. 
Rašto paskaitų, bet taip ir ne
atvažiavo... 

„Reikia mėginti. Jei jau dėl 
netikėtai pakrypusio j raudo
nąją pusę gyvenimo negalėjau 
įgyvendinti savo svajonių — tap
ti diplomatu. Dėl įsitikinimų ir 
redaktoriaus griežto veto neli
kau žurnalistu, tad geriausia 
būti lituanistu. „Stalas, stalo, 
stalui, stalą" vis viena lieka 
vyriškosios giminės, pirmosios 
linksniuotės prie visokių val
džių ir santvarkų". Vis dėlto 
niekad neužmirštu kažkada, 
1953 metais, parašyto semina
rinio darbo vadovės, dabartinės 
prof. Vandos Zaborskaitės, tuo
met dėsčiusios mūsų kursui li
teratūros įvadą ir vadovavusios 
literatūros darbams, žodžių, kai 
atnešiau jai perskaityti apie S. 
Nėries eilėraščio „Donelaitis" 
savo analizę: „Jums, Ambrasai, 
reikia būti literatu". O tas Am
brasas, tikras ožys, ėmė ir kele-
ris metus zulino sausus kalbos 
mokslus. Tik ne iš savo potrau
kio, ne širdies gelmių vedinas. 
Literatūra mane domino, jaudi
no ir traukė. Tik anuomet ji 
buvo slidus, permainingas, 
aršios ideologinės kovos laukas, 
kuriame ne vienas sulaužė savo 
įsitikinimus, buvo parblokštas 
ant menčių arba nesyk sumai
šytas su skirtingos, nepriim
tinos tavo vidaus gyvenimui pa
saulėžiūros dumblais. Litera
tūra dažnai padėjo juodinti Baž
nyčią, kunigus, visus šventus 
tautai ir sąžinei dalykus. Dau
gelio plunksna juodžiausiomis 
spalvomis piešė mūsų praeitį, 
trypte trypė mūsų tautos šven
čiausius jausmus, darkė tėvų ir 
prabočių kurtas ir neretai krau
ju aplaistytas tradicijas, įsiti
kinimus. Argi gali prasidėti su 
tokiu mokslu? Argi išdrįsi pri 
sidėti prie tokio juodašimtiško 
darbo?!! 

„Neatsisakysiu nė vieno pa
siūlymo, bet darysiu taip, kaip 
siūlo doc. Juozas Pikčilingis", — 
po ilgų mąstymų ir svarstymų 
pagaliau nusprendžiau ir Vil
niaus aspirantūroje palikau pa
reiškimą, kad leistų laikyti sto
jamuosius egzaminus. Riman

tas Budrys, anuometinis „Mūsų 
gamtos" žurnalo vyr. redakto
rius, iškart dar negujo iš savo 
vadovaujamos „kišenės" — 
tokia buvo maža ir ankšta toji 
visad taboka persmelkta trijų ar 
keturių kambarėlių redakcija. 
Prišokdamas nulikusiu po dar
bo laiku stvėriausi rengtis egza
minams. Tik kur čia storus to
mus per kelias dienas perskai
tysi!? Ateinu, regis, pas TSKP 
istorijos katedros vedėją Na
vicką laikyti egzamino. Didžiu
lis Komunistų partijos istorijos 
veikalas su tūkstančiais datų, 
nutarimų, programų, partijos 
direktyvų. Prirašyta, primar
ginta, o mano galvelė, dar ne
spėjusi nuo tų redakcijos dūmų 
išsivėdinti, niekaip negali 
prisiminti XI partijos suvažia
vimo nacionalinių klausimų ir 
lygiai ta pačia tema parašytos 
V.I. Lenino brošiūros. Išėjęs ko-
ridoriun net savo bičiuliams 
skambinau ir prašiau, kad pa
ieškotų bibliotekoje tokios bro
šiūros. Tiedu dėstytojai net bib
liotekoje nerado. Klausiu savo 
kaimyno Liongino Pažūsio, ku
ris irgi laikė tą patį egzaminą, 
— ir tas nieko nežino apie tokią 
knygelę. Kiek žinojau, visus ki
tus klausimus atsakiau, o šitas 
— stop! Nė iš vietos. Mato egza
minatorius, kad nacionalinės 
TSRS problemos neišspręsiu, 
kad ničnieko iš manęs neišpeš, 
tad ir klausia: „Kada baigei uni
versitetą?" Jam ir sakau:, ,Prieš 
dešimt metų". Palingavo galva, 
palingavo ir sako: „Na, kad taip 
seniai, tai suprantama. Gali ir 
neatsiminti", — ir parašė tre
jetuką. O man to ir tereikėjo. 
Viena mergaitė, išlaikiusi egza
miną, kai pabučiavo dėstytoją 

Repšį į žandą, tai nuskriejo gan
das per visus fakultetus. O aš 
tam marksistui iš dėkingumo 
norėjau į ranką pabučiuoti, bet 
susilaikiau. Valio! Reikia toliau 
stumti egzaminų vežimą. Anglų 
k. dėstytoja parašė penkis, nes 
buvau išvertęs iš anglų į lie
tuvių k. kelias knygas. Atėjo 
svarbiausias lietuvių stilistikos 
egzaminas, kurio vyriausiasis 
egzaminatorius — doc. Juozas 
Pikčilingis. Visa komisija, su
sėdusi dekanate už ilgo stalo, 
klauso, kaip aš atsakinėju. Po 
valandą ar ilgiau trukusio egza
mino, išėjus už durų, užgriuvo 
mane gerasis Juozelis koneveik
ti: „Kodėl pasirinkai analizei 
kažkokį nežinomą poetėlį Ge
dą?" O kas man darbo! Radau 
kažin kur laikraštyje ar žurnale 
eilėrašti, kuris kaip tyčia tiko 
reikiamai sinonimų ar metaforų 
analizei, ėmiau ir panagrinėjau. 
Man nė motais, kad būtina gar
siuosius, jau visų pripažintus 
poetus nagrinėti. „Užtat para

šėme ketvertą!" — vėl dingo už 
durų mane paguodęs. Dar kartą 
valio, valio, valio! Gavau 3,4,5. 
Egzaminai išlaikyti. Jokio kon
kurso nėra, tad ir konkurenci
jos nėra. Lygiai, kaip toje daino
je apie Palvą arklį: „Ko man 
daugiau reik, ko man daugiau 
reik!" Kai jau Juozelis Pik
čilingis man pasakė, kad esu 
priimtas į aspirantūrą, tuč
tuojau visiems trims būsimie
siems darbdaviams ničnieko 
nelaukęs telefonu paskambinau 
— pasakiau tą pačią žinią: 
„Dėkui už Jūsų pasiūlymą. 
Kadangi išlaikiau egzaminus į 
stacionarinę Vilniaus univer
siteto aspirantūrą, negalėsiu 
Jūsų įstaigoje dirbti. Dėkingas 
už Jūsų dėmesį ir gerumą!" Ži
noma, iš visų trijų pašnekovų 
supratau, kad jie tik gūžtelėjo 
pečiais: iries jam siūlome gerą 
kelių šimtų rublių per mėnesį 
atlyginimą ir dar galimą kar
jerą, o jis eina ten, kur sti
pendija keliasdešimt rublių". 
Tačiau man buvo malonu, kad 
galėsiu toliau mokytis toje 
mokykloje, kur dar mūsų fakul
teto koridoriais tebevaikšto 
prof. V. Mykolaitis-Putinas, J. 
Balčikonis ir kiti godotini mūsų 
krašto mokslo vyrai. Kur mokė
si S. Stanevičius. Kur rektoriu
mi buvo garsusis pamokslinin
kas Skarga, per kurio kiemą 
tieksyk eita, pirmokėlių krikš
tynose būta! Ir šiandien tenai 
tebestovi tasai palinkęs berželis 
ir tryška vanduo iš fontano... 
Kur kiekviena mūro plyta al
suoja geriausių mūsų tautos 
vyrų dvasia, nenykstančiais 
aukštais polėkiais, ryžtu ir 
pasišventimu. Ničnieko man 
negaila. Čia mano Alma Mater, 
mano šalies pasididžiavimas! 
Čia brendo mūsų laisvės daigai, 
g i l ia i leido šaknis tautos 
ąžuolai. Čia kiekviena žemės 
pėda, kiekviena plyta brangi. 
Juk čia mano tėvynės, mano 
Lietuvos mokslo širdis. Kas 
man iš tų padažytų raudonais 
dažais filmų? Kas iš tų gražio
mis etiketėmis apklijuotų niek
niekių ir dešimčia moralinio 
komunizmo kodekso straipsnių 
padabintų žurnalo puslapių?!. 

Be jokio skausmo ir širdperšos 
atsisveikinau su „Mūsų gam
tos" žurnalo redakcija. Čia 
buvau priremtas prie sienos, 
kad lankau bažnyčią. Čia jutau 
priešišką redakcijos vadovo lai
kyseną. Todėl pasukau į tą pu
sę, į universitetą, kurlink buvo 
penkeri metai vaikščiota iš 
„Tauro" bendrabučio, iš kurio 
su būreliu kitų bendraminčių 
lankydavome Baltarusijos lie
tuvių saleles, su prof. Juozu 
Balčikoniu vežiodavome lie
tuvišką duoną, laikraščius ir 
paguodos žodį negaunantiems 
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laisvės mokytis gimtąja kalba 
tautiečiams. Jie negalėjo turėti 
lietuviškų pamaldų bažnyčiose. 
Universiteto jaunimo būreliai 
net ir sunkiausiais sovietinio 
režimo metais rasdavo progų, 
noro ir laiko pasidomėti lietuvybe 
ten, kur ji buvo gniaužiama, 
ujama, niekinama ir slopinama. 
Ypatingai buvo stengiamasi 
suartėti su Baltarusijos teri
torijai priskirtaisiais lietu
viškais Rodūnės, Pavalakės, 
Varanavo, Pelesos, Girių ir 
kitais kaimais bei bažnytkai
miais, kurie taip laukdavo mū
sų lietuviškų studentiškų dai
nų, šokių, žaidimų. Visa toji 
veikla su kai kuriais univer
siteto dėstytojais, Lietuvos is
torijos, Lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokslininkais — A. Vi
dugiriu, V. Milium, J. Kardely-
te, N. Veliumi, K. Eigminu ir 
kitais labai gaivino lietuviškas 
nuotaikas, padėjo vienas kitą 
arčiau pažinti, bendri siekiai 
stiprino mūsų dvasią, siejo ben
dram lietuvybės platinimo ir pa
laikymo darbui... 

...Prasidėjo beveik kasdienis, 
nuolatinis bendravimas su kai 
kuriais Lietuvių katedros žmo
nėm, bet daugiausia su Juozu 
Pikčilingiu, kuris pakaitomis 
čia, žiūrėk, išrenkamas fakul
teto dekanu, čia — Lietuvių 
katedros vedėju. Naujam aspi
rantui tiek su aspirantūros sky
riumi, tiek su darbo vadovu 
prof. V. Mažiuliu, tiek su deka
nu ar katedros vedėju reikia ap
tarti planus, pasirinkti moks
linio darbo temą. Juozelis man 
siūlo stilistiką ir kartu būti 
mano darbo vadovu. Mielas pa
siūlymas, tik man dar knieti 
nauji, mažai arba visiškai lie
tuvių mokslininkų dar nejudin
ti, neištyrinėti barai. Kadangi 
nuo universiteto baigimo laikų 
rašytojos, „Vagos" leidyklos 
vaikų ir jaunimo skyriaus ve
dėjos Aldonos Liobytės dėka 
buvau išvertęs kelias šios srities 
knygas iš rusų, anglų kalbų, tad 
norėjau pradėti tyrinėti yer-
timus. Tiktai nei mano vadovas, 
nei aš pats neįsivaizdavome, 
nuo ko reikėtų pradėti. Kai 
vienąsyk išsikalbėjau apie ma
no būsimuosius mokslinius už
mojus su savo darbo vadovu, jis 
man tiesiai šviesiai pasakė: 

„Tavo pasirinktosios šakos 
mokslu nelaikau. Jei plauksi, 
padėsiu išplaukti, jei skęsi, 
neištrauksiu". Nors buvo bau-
goka plaukioti po tokius neži
nomus mokslo vandenynus, bet 
jie manęs negąsdino. Jutau, kad 
mane laiko kažkieno tvirta ran
ka, kad užstoja ne tik rektorate, 
bet ir atitolina arba visiškai 
sulaiko grėsmingą, naikinančią 
jėgą. 

(Bus daugiau) 
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Tiliės Akto78-sii» sukikl . 's nM'-.e •" • '''k.i^'nn ;n .„.i,; ' d paskaita. skau/> dr. Jonas Va'.a: 
tis. Dešinėje — minėjimui vadovavę Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio pirmininkas Algis 
Regis. 

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
TILŽĖS AKTO 78-ji 

SUKAKTIS 
Mažosios Lietuvos tautinės 

tarybos 1918 metų lapkričio 30 
dieną Tilžėje paskelbto Akto, 
reiškiančio Maž. Lietuvos gy
ventojų nutarimą jungtis i 
vienalyte valstybe su nepriklau
soma Didž. Lietuva, 78-ji sukak
tis Čikagoje buvo iškilmingai 
paminėta š.m. gruodžio 1 d. Šau
lių namuose.Maž. Lietuvos Re
zistencinio sąjūdžio surengtame 
minėjime gausiai dalyvavo šau
liai, ramovėnai, Maž. Lietuvos 
draugijos nariai ir to krašto 
likimu susirūpinusi patriotinė 
lietuvių visuomenė. 

Minėjimą 2 vai. p.p. įvadiniu 
žodžiu pradėjo MLR sąjūdžio 
vicepirmininkas Ramūnas Bun-
tinas. Vėliavų tarnybai, veda
mai Vytauto Didž. rinktinės 
šaulio J. Gurevio, įnešus JAV, 
Lietuvos, Maž. Lietuvos, ramo 
venų ir šaulių vienetų vėliavas, 
ir išrikiavus jas salės priekyje, 
Maž. Lietuvos dukrai Aldonai 
Buntinaitei vadovaujant, visi 
minėjimo dalyviai sugiedojo 
Lietuvos himną. 

Tolimesnei šiai iškilmingai 
popietei vesti pakviestas Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio pirmininkas Algis Regis. 
Jis ryškino šio minėjimo ypatin
gą reikšmę sakydamas: „Šian
dien susirinkome prisiminti lie
tuvių tautos dalies, tūkstančius 
metų gyvenusios Aisčiams pri
klausiusių žemių erdviose Balti
jos plotuose; tautos dalies, kuri 
po II Pasaulinio karo neteko vis
ko, net savo egzistencijos. Šį 
karą laimėjusių sukurta klai
kiausia padėtis įteisino ir nuo
latine grėsmę dabar jau nepri
klausomybę atstačiusios Lietu
vos valstybės ateičiai. Gyvoji 
lietuvių tautos dalis neturi mo 
ralinės teisės užmiršti Maž. 
Lietuvą — Karaliaučiaus kraštą 
ištikusios tragedijos ir pasilikti 
abejinga to krašto likimui. Susi 
rinkome dalintis mūsų brolių 
patirtomis kančiomis ir rūpin
tis, kad tauta būtų pasiryžusi 
vykdyti lietuvininkų krauju ir 
darbu rašytą testamentą". A. 
Regis, dalyvių dėmesį nukreipęs 
į scenos gilumoje didelėmis rai

dėmis užrašą „Vienybėje tautos 
galybė" ir į salės priekyje 
išstatytą gražiai įrėmintą pla
katą su išspausdintu Tilžės Akto 
tekstu, kvietė visus vieningai 
jungtis j Tilžės Akto signatarų 
testamentinio įpareigojimo įgy
vendinimo pastangas — Maž. 
Lietuvos susijungimo su Didžią
ja Lietuva. 

Invokaciją sukalbėti pakvies
tas Lietuvių ev. liuteronų išei
vijos Bažnyčios vyskupas Han
sas Dumpys, visų susirinkusių
jų vardu, prabilo: 

„Viešpatie Dieve, didingas ir 
galingas tautų Valdove, su gilia 
pagarba nusilenkiame prieš Ta
ve, mūsų Kūrėją, Teisėją ir 
Gelbėtoją. 

Viešpatie, mes šiandien dėko
jame Tau už Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio veiklą. 
Minėdami Tilžės Akto 78 metų 
jubiliejų, mes prisimename ir 
gerbiame Akte išreikštas aspi
racijas, tautų apsisprendimo 
laisvę Karo ir pokario metais 
Mažosios Lietuvos krašte įvyk
dytas genocidas reikalauja pa
saulio tautų dėmesio ir teisumo. 

Viešpatie, duok, kad mes, ano 
krašto tėvynainiai, neleistume 
genocidui niekad nebūti užmirš
tam ir kad jo aukų pralietas 
kraujas prabiltų į pasaulio 
sąžinę. 

Viešpatie, padėk mums visa
dos prisiminti ir branginti 
aukas už laisvę. Tegul laisvės 
liepsna amžinai liepsnoja mūsų 
širdyse išeivijoje, tėvynėje ir 
Mažosios Lietuvos žemėje, per 
Jėzų Kristų mūsų Viešpatį". 

Padėkojęs vysk. H. Dumpiui, 
A. Regis pakvietė visus atsisto
jus minutės susikaupimu pa 
gerbti per šimtmečius kovoje už 
laisvę žuvusių gyvybės auką, 
Maž. Lietuvos žemėje amžiną 
prieglobstį radusius visuomeni 
ninkus. kultūrininkus ir dvasi
ninkus, visus puoselėjusius 
lietuvių tautos kultūrinius ir 
kalbinius lobius bei paskutinio
jo karo genocido aukas, o ypač, 
Tilžės Akto signatarus, savo 
parašais įteisinusius to krašto 
žmonių siekimą gyvenimo ben-

Nuotr Zigmo Degučio 

droje Lietuvos valstybėje. 
Mirusiuosius pagerbus, Tilžės 

Aktą perskaitė Maž. Lietuvos 
jaunimo atstovė studentė Aldo
na Trumpjonaitė. Gera buvo iš
girsti signatarų žodžiais išreikš
tas Maž. Lietuvos gyventojų 
mintis ir siekimus Tilžės Akte, 
kuris visada liks svarbiu doku-

i IVuiflftfonait*, Masono* Lietuvos jaunimo atstovė, skaito Tilžės Aktą, 
jo paskelbimo 78-«Jos sukakties minėjime. Čikagoje vykusiame Am gruodžio 
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Šių metų ankstyvą pavasarį 
pasirodė Onos Narbutienės kny
ga „K. V. Banaitis", kiek vėliau 
Daivos Kšanienes „Muzika 
Klaipėdos krašte", Aniceto Ar
mino „Stasys Baras", o štai 
lapkrity — jau skleidėm Jūratės 
Vyliūtės monografijos „Vladas 
Baltrušaitis" lapus. Ypač džiu
gu, kad trys iš minėtų leidinių 
skirti įžymiems mūsų muzikos 
puoselėtojams — kompozito
riams bei dainininkams išei
viams. Jei ne patys, tai savo 
dvasia, savo darbais, mintimis 
jie grįžta į Lietuvą, į namus. 

Šį kartą norėčiau plačiau pa
kalbėti tik apie vieną iš tų 
knygų, apie Vladą Baltrušaitį. 
Knygos pristatymas įvyko gruo
džio 3 d. Vilniuje, Paveikslų 

Valaitis pastebėjo, kad sąmo
ningumas Maž. Lietuvos reika
lams plečiasi, kas aiškiai paste
bima užsienio lietuvių ir Lietu
vos spaudoje. Suminėjo eilę 
svarbių straipsnių periodikoje ir 
knygų Maž. Lietuvos klausi
mais. Ypač vertinga esanti Maž. 
Lietuvos fondo išleistoji Mar-

mentu tarptautinėje plotmėje tyno Brako „Mažosios Lietuvos 
sprendžiant Karaliaučiaus kraš- politinė ir diplomatinė istorija" 
to likimą. ir dr. Jono Stikloriaus „Naujie-

Po to buvo perskaitytas Lietu- nų" atkarpoje išspausdintas 
vių Politinių Kalinių s-gos pir- straipsnis „Mažoji Lietuva tarp-
mininko Pilypo Naručio raštas tautinėse sutartyse", yra 
— linkėjimai MLR sąjūdžiui iš- nenykstančios vertės dokumen-
tvermės siekių įgyvendinime, tacija Maž. Lietuvos reikalų by-
nes nuo Karaliaučiaus krašto loję. Savo įdomią paskaitą dr. J. 
politinės padėties priklausys ir 
visos Lietuvos ateitis. 

Žodžiu sveikino viešnia iš Lie
tuvos — Klaipėdos universiteto 
socialinių mokslų daktarė Elvy
ra Giedraitienė, paminėdama 
Lietuvoje, ypač Klaipėdos un-to, 
susirūpinimą Maž. Lietuvos da
bartimi ir ateitimi, u-to moksli 
ninku mezgamus ryšius su Maž. 
Lietuva ir jų atliekamus moks
linius darbus. 

Paskaitai buvo pakviestas ži
nomas visuomenininkas dr. Jo
nas Valaitis, A. Regio apibūdin
tas kaip buvęs VLIKo Tarybos 
pirmininkas, Lietuvių socialde
mokratų partijos veikėjas ir 
dabartinis ALTo komiteto pir
mininkas Maž. Lietuvos-Kara-
liaučiaus krašto reikalams. 

Pradėdamas paskaitą dr. Va
laitis supažindino klausytojus 
su savo prūsų lietuviška kilme 
(seneliai iš Maž. Lietuvos atsi
kėlę Marijampolės apskr. įsigijo 
ūkį). Mažąja Lietuva visuomet 
domėjosi, su mažlietuviais ar
timai susipažino gyvendamas ir 
mokydamasis Klaipėdoje, o vė
liau — bendraudamas su Maž. 
Lietuvos veikėjais — autoch
tonais. 

Išsamia paskaita „Mažoji Prū
sų Lietuva — Karaliaučiaus 
kraštas 1918 metų Tilžės Akto 
perspektyvoje", pradėta Tilžės 
Akto ištrauka, dr. J. Valaitis 
apžvelgia Prūsų Lietuvos ryšius 
su Didž. Lietuva nuo Mindaugo 
laikų. Aptaria kryžiuočių ordino 
nekrikščioniškus siekius ir 
veiklą Prūsuose, prūsų ir lietu
vininkų kovingą priešinimąsi. 
Iškelia požalgiriniais laikais 
Karaliaučiuje įsikūrusios Ber
lyno karalystės priespaudą ir 
prūsų tautinę bei kultūrinę 
veiklą ir rezistenciją vokietini
mo pastangoms. Pasakoja apie 
Maž. Lietuvoje siautusius ma
rus, nelaimes ir šį kraštą II 
Pasaulinio karo pabaigoje išti
kusį visa naikinantį sovietinį 
genocidą Toliau dr. J Valaitis 
supažindina klausytojus su po 
kario metais Vokietijoje atkur
ta Mažosios Lietuvos Tautos 
taryba ir Maž. Lietuvos Rezis-
tencinio sąjūdžio veikla 
Amerikoj siekiant Maž. Lietu
vos reikalų kėlimo tarptautinėje 
plotmėje. Paryškino 1993 m. 
ALTo įsteigto Maž. Lietuvos rei
kalams komiteto pastangas in
formuoti ir per JAV Kongresą 
siekti teigiamų nutarimų Maž. 
Lietuvos-Karaliaučiaus krašto 
problemų sprendime. į šias pas 
tangas siekiama įtraukti ir 
Lietuvos vyriausybę bei kt. J. 

Poetas Apolinaras Bagdonas savo 
eilėraštį,.Prūsų lėmė" skaito Tilžės 
Akto sukakties minėjime, Čikagoje. 

Valaitis užbaigė ištrauka iš J. 
Stikloriaus straipsnio: „Mes, 
Mažosios Prūsų Lietuvos lietu
vininkai ir Didžiosios Lietuvos 
lietuviai nenurimsime: Kara
liaučiaus kraštas yra mūsų, o ne 
rusų". 

A. Regis klausytojų ir rengėjų 
vardu padėkojo dr. J. Valaičiui 
už paskaitą, o minėjimo dalyviai 
įvertinimą jam pareiškė stipriu 
plojimu. 

Oficialios dalies pabaigai poe
tas Apolinaras Bagdonas buvo 
pakviestas paskaityti savo kū
rybos eilėraščius,.Prūsų žemė" 
ir „Qvi seserys". Šie eilėraščiai 
yra tapę integralia Tilžės Akto 
minėjimų dalimi 

Aldonai Buntinaitei vadovau
jant, buvo sugiedotas Maž. 
Lietuvos himnas „Lietuviais 
esame mes gimę". 

Vėliavų tarnybai išnešus vė
liavas, Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių šokėjai pašoko tris šokius. 
Šokėjus paruošė mokytojos Lidi
ja Ringienė ir Ligija Taut-
kuvienė. 

Baigiant šią kultūrinę-patrio-
tinę popietę, Maž. Lietuvos Re
zistencinio sąjūdžio vardu pirm. 
A. Regis padėkojo Aldonai Bun
tinaitei, paskaitininkui dr. Jo
nui Valaičiui, vysk. Hansui 
Dumpiui, studentei Aldonai 
Trumpjonaitei, Apolinarui Bag
donui, vėliavų tarnybai ir jai 
vadovavusiam šauliui J. Gure-
viui, Lietuvos Vyčių šokėjams, 
jų mokytojoms ir visiems, minė
jime dalyvavusiems. Dėkojo 
šaulių vienetams ir ramovė-
nams už gausų dalyvavimą su 
vėliavomis. Padėka MLR sąjū
džio valdybos nariams — Ramū
nui Buntinui, Viliui Trump-
jonui, dr. Martynui Buntinui ir 
Aldonai Buntinaitei už pastan
gas ir darbą šį minėjimą 
rengiant 

IR 

galerijoje (puošniuose, neperse
niausiai restauruotuose Chod 
kevičių rūmuose), gausiai daly 
vaujant buvusiems ir esantiems 
Operos solistams, muzikolo 
gams, kompozitoriams, žurna 
listams ir „prisiekusiai" operi 
nei publikai. 

Apie Vladą Baltrušaitį, buvu
sį operos solistą ir vargoninin
ką mes plačiau sužinojome tik 
1995 m. rugsėjy, kai Menininkų 
rūmuose įvyko vakaras-prisimi-
nimas, skirtas paminėti mirties 
dvidešimtmetį. Todėl žinia, kad 
ruošiamas leidinys apie nepri 
klausomybes laikų dainininką, 
sudomino daugelį. Šio darbo 
ėmėsi patyrusi muzikologė Jū 
rate Vyliūtė. Ji, jau baigdama 
Lietuvos muzikos akademiją 
(tuomet konservatoriją), akty
viai domėjosi operos žanru. Vė
liau taip pat tyrinėjo jo istoriją, 
operos kūrybos problematiką, 
gilinosi į spektaklio paslaptis. 
1983 m. pirmoji jos knyga buvo 
„Elena Čiudakova", vėliau se 
kė monografijos „Valentinas 
Adamkavičius" 1986 m., „Ele
na Mažrimaitė-Dirsienė" 1992 
m. Dar vėliau „Lagerininko 
teatrai" — tremtinys solistas 
Balys Radžius ir kiek vėliau 
„Slavą Žiemelytė" — Kanados 
lietuvių dainininkė. Visi muziko
logės sukurti portretai spal
vingi, visiems ji randa išskir
tinių bruožų, atspalvių. 

Iki pastarojo leidinio visus ap
rašytuosius dainininkus autorė 
pažino, matė juos scenoje, ben
dravo. Kitaip — su Vladu Balt
rušaičiu. Reikėjo kurti portretą, 
pasitelkus leidinius, nepaskelb
tus darbus, jo artimųjų bei am
žininkų prisiminimus. Visa tai 
J. Vyliūtei pateikė E. Baltrušai
tienė, kruopščiai surinkusi daug 
medžiagos apie vyrą, išsaugoju
si jo epistolinį palikimą. Ir štai, 
per pusantrų metų gimsta soli
džios apimties knyga, artima 
biografiniam romanui — taip 
lengvai ji skaitoma, imponuoja 
ir jaudina. 

Knygoje „Vladas Baltrušai
tis" nėra nieko išgalvoto. Vis
kas paremta faktografija, o jos 
„tonaciją" lėmė paties daini
ninko interviu, straipsniai, ypač 
laiškai ir dienoraštis. O ta tona
cija yra iš tiesų labai nuoširdi, 
betarpiška, šilta. Taip pat į mo
nografiją implikuojami gausūs 
amžininkų pasisakymai, min
tys, išvados. Ypač svarbu pažy
mėti, kad būtent jais grindžia
mi visai mūsų kultūrai reikš
mingi teiginiai. Toks metodas 
apsprendžia istorinę šio biogra
finio romano vertę. Štai kad ir 
poskyriai „Vilniaus teatre" na
cių okupacijos metais, „Skrajo
jantis Figaro" Vokietijoje, trem
tinių stovykloje. Daugelis iš mū
sų pirmą kartą sužinome apie 
sunkias to meto gyvenimo ir 
kūrybos sąlygas, mūsų tautiečių 
entuziazmą, pastangas. Vieną iš 
centrinių vietų užima ketvir 
tasis skyrius „Chicago": čia 
smulkiai ir dokumentuotai at
skleidžiama Lietuvių operos Či
kagoje idėjos gimimo ir jos kū 
rimosi istorija. Nesumenkinda 
ma visų muziką mylinčių lietu
vių įnašo į šį unikalų reiškinį, 
J. Vyliūtė teisingai elgiasi 
bylodama toje veikloje dalyva 
vusių, iš arti stebėjusių ar pir 
mą spektaklį recenzavusių žmo
nių lūpomis: V. Jakubėno teigi 
mu V. Baltrušaitis buvo svar-
biausias „Rigoletto" operos 
pastatymo vykdytojas ir „Chira 
gos lietuvių operos įkūrėjas" 
(227 psl ) Mus Lietuvoje pana 
šiai įtikina ir kiti ankstesniu 
laikų spaudos fragmentai, ypač 
jei jie knygoje pateikiami keliu 
kritikų-recenzentų citatomis. 
Ne kartą knygoje apibūdinamas 
švelnus, skambus, vidutinio di 
durno, laisvai vartojamas, su 
išlygintais registrais (V. Jaku 
bėnas) V. Baltrušaičio barito 
nas, jo vokaliniai, muzikiniai ir 
vaidybiniai gabumai (S. Santva
ras), jo gebėjimas kurti vaidme 
nis su didžiausiais tragiškais 

pergyvenimais bei ašaromis 
akyse ir būti žaismingu Figaro 
(J. Gaudrimas). 

Knyga yra taip sudaryta, kad 
greta V Baltrušaičio darbų, jo 
vidiniu pergyvenimų ir tragj.š 
ko likimo atsiskleidžia platus 
kultūrinis kontekstas. Sužino 
me faktų apie M K.Čiurlionio 
ansamblio. St Sodeikos. St. 
Šimkaus ir daugelio kitų lie 
tuvių kolektyvų JAV veikla. 
apie meno ir mokslo atstovus, 
triūsiusius užsieniuose, apie le 
gendar in ia is tapusių mūsų 
solistų A. Dambrauskaitės, V. 
Grigaitienės. V. Jonuškaitės. J. 
Augaitytes. I. Nauragio 'iki-
mus. jų siekius, atsitrenkian
čius į svečios šalies gyvenimo 
realybe Autore tekstą paryški
na natūraliais dialogais Be to, 
medžiaga knygoje išplanuota 
taip. kad svarbius Rtuzikologi 
nius skyrius joje keičia lyrinio 
atokvėpio puslapiai: taupiai, 
santūriai, pastelinėmis spalvo 
mis piešiama E. Daumantaitės 
'vėliau Baltrušaitienės) ir V. 
Baltrušaičio draugystė, šeimy
ninio gyvenimo vingiai, korek
tiškai užsimenama apie solisto 
ligą, jo asmenine dramą. „Gyve-
niman jis veržėsi visa gaiva
linga savo prigimtimi — mylėjo 
žmones, šeima, draugus... Ame
rikoje nebuvo laimingas" (S. 
Baras) 

Norėčiau akcentuoti dar vie
ną knygos „Vladas Baltrušai
t i s " bruožą, aktualų ir šiapus 
vandenyno ir Lietuvoje — jos 
puslapius smelkte persmelkia 
gaivi lietuvybės gaida. Ji kyla 
iš gilaus V. Baltrušaičio patrio
tinio nusistatymo. Mes sužino
me apie jauno dainininko elgesį 
pirmaisiais sovietų okupacijos 
metais — tuomet jis buvo įsto 
jęs į slaptą antisovietinę Lie
tuvos aktyvistų fronto orga 
nizaciją, nepailstamai dirbo su 
„Ateitininkų" choru, kuris, ne 
paisant pavojų iš NKVD pusės, 
kiekvieną sekmadienį giedoda
vo bažnyčioje, rengdavo religi 
nės muzikos koncertus. O ir 
vėlesni muzikiniai darbai Ame
rikoje daugumoje buvo susiję su 
noru prisidėti prie lietuvių dva 
šios sustiprinimo. 

J. Vyliūtės monografijos visu
mos nei kiek nepažeidžia nedi 
delis paskutinis laiškų skyrelis. 
V. Baltrušaitis galėjo spin 
duliuoti savo ,.rki ašarų jautrios 
menui" dvasios šviesa, galėjo 
siausti, blaškytis, o viename 
priešmirtiniame laiške į Lie
tuvą rašyti: ,,Aš nieko nenore 
čiau daugiau — pamatyti tik 
Jurbarką prie Nemuno, Imsre. 
Bišpilį... Norėčiau nuvažiuoti į 
buvusius Žindaičius, pabraidy 
ti po Mituvą. ten kur su Tėveliu 
lankoj šieną pjoviau, kur kartu 
maudėmės, aplankyti tas vietas, 
kurios mano širdyje kaip krau 
juojanti žau.da . (412 psl.i. Kny

ga išleista E. Baltrušaitienės lė
šomis — amžinas paminklas 
šiam lietuvių muzikines kultu 
ros darbininkui Gera jos poli 
grafine kokybe (Rasos Andra-
šiūnaitės dėka), o vienas kitas 
netikslumas ar korektūros klai 
da tikrai nekeičia esmės. Sis 
leidinys taip pat yra gausiai 
iliustruotas ir pagražintas dail. 
E Oranto talentinga ranka. No
rėčiau atkreipti skaitytojų dė
mesį į septynių skyrių atodan 
gose spausdinamus Kariles 
Baltrušaitytės mažosios grafi
kos darbelius. Tai lakoniškos 
miniatiūros, simbolių pagalba 
atspindinčios visą šeimos isto
riją. £ Baltrušaitiene ir Karilė 
Baltrušaityte su dukra Aura da 
lyvavo knygos apie vyrą ir tėvą 
pristatyme Vilniuje ir Jurbarke. 
Abiejų vakarų susitikimu metu 
K Baltrušaitytė jautriai ir raiš
kiai padeklamavo tėvo pamėgtą 
V. Mykolaičio Putino eilėraštį 
..Somnambulas" Muzikine da
li Vilniuje atliko Operos solistai 
A. Krikščiūnaitė. L. Misiūra 
(akompanavo A. Kisieliūtė) ir 
smuikininkas R. Kat i l ius 
'akomp. D. Šimkūnas1. Jurbar
ke — šio miesto muzikas K Va
siliauskas. Pastarajam pri
tariant smuiku, visa salė padai
navo V. Baltrušaičio mėgiamą 
daina ..Pjaun broliukai lankoj 
šieną", o pabaigoj suaidėjo" 
,.Žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos..." 

I). Palionytė 

LIETUVOS MOKSLO 
TARYBAI - PENKERI 

Lietuvos aukštosiose mo
kyklose galima ruošti dvigubai 
daugiau specialistu negu dabar.^ 
sakė gruodžio 9 d. spaudos kon
ferencijoje Lietuvos Mokslo 
tarybos pirmininkas profesorius 
Leonas Kadžiulis". Mes steng
simės į t ikint i univers+t-et-ų-
vadovus ir vyriausybę, kad šiuo 
keliu būtu einama", pabrėžė jis. 
Ši daugelio tarybos narių nuo
monė, be kita ko, atsispindės 
rengiamame dokumente dėl mo
kslo ir studijų plėtros strategi
jos bei pirmumų 1997 2000 me
tais. Dokumentas bus pateiktas 
svarstyti Seimui ir vyriausybei. 

Lietuvos Mokslo taryba pradė
jo dirbti 1991 metu gruodžio 
mėnesį Tai mokslo ir studijų in
stitucija, analizuojanti šios 
sistemos problemas, teikianti 
suderintus pasiūlymus bei 
sprendimų projektus vyriausy
bei. Taryba taip pat yra Seimo 
ir vyriausybės ekspertė mokslo, 
studijų organizavimo bei finan
savimo klausimais. Per penke
rius metus paruosta 20 mokslo 
ir studijų veiklą reguliuojančių 
teisės aktų projektų, a t ' k t a 
daugiau kaip 300 espertiz .. 
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DRAUGAS, Jeetsdienis, 1996 m. gruodžio mėn. 28 d. 

SU ŽEMAIČIO PASU l 
UŽSIENI 

Žemaičių kultūros draugija, 
kurios būstinė yra Telšiuose, 
turi savo pažymėjimą, kuris 
vadinamas žemaičio pasu. Pir
mojo pavyzdžio žemaičio pasas 
buvo išleistas 1989 metais kar
tu su žemaitiškais pinigais. 
Dabar draugija išleido 3,000 
naujo pavyzdžio žemaičio pasų. 
Naujo dokumento projektą su
kūrė šiauliečiai. Ant žalio paso 
viršelio — užrašas „Žemaitė 
pašos" ir žemaitiški simboliai — 

lokys bei auksinė karūna. Visi 
duomenys į pasą įrašomi žemai
čių kalba. Keli puslapiai skirti 
vizoms ir kitiems svarbiems 
įrašams. Pasak Žemaičių kultū
ros prezidento Stanislovo Kas
peravičiaus, kai kurie žemaičiai 
įsigudrino su žemaičio pasu gau
ti vizas kelionėms į užsienį. 
Žemaičio pasą turi alpinistas 
Vladas Vitkauskas, kuris pra
ėjusią vasarą kopė į Medvėgalį, 
Šventojo Rašto vertėjas prelatas 
Antanas Rubšys, susisiekimo 
ministras Mykolas Biržiškis, 
buvęs premjeras Gediminas 

Vagnorius, rašytojas Stasys 
Kašauskas. Žemaitiški pasai 
duodami ne tik žemaičiams, bet 
ir nusipelniusiems Žemaitijai ar 
draugijos veikloje dalyvaujan
tiems aukštaičiams. Kauno 
„Spindulio" spaustuvėje spaus
dintas pasas yra su vandens 
ženklais ir labai panašus i tikrą 
valstybės piliečio asmens doku
mentą. Gyvenantys Lietuvoje, 
pagal šį pasą yra Lietuvos Res
publikos piliečiai, išeivijos 
žemaičiai pase turi įrašą apie 
savo valstybe. Anot Žemaičių 
prezidento, Žemaičių kultūros 
draugija yra nelyginant žaidi
mas ir pasibuvimai. Pasak Sta-

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 
4% iki $2,000 — 3% viri $2,000 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
išviso 

Siuntėjas 

$ 
$ 
$ t 2 - 0 0 

$ 
Gavėjas 

Tel. Tel. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siuskite: 
Genei-Vytui Kairiams, 517 FruMsnd RcL, Stoney Creek, OnL 

Canada L8E 5 A6, teL 905443-3334 
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą 

TRANSPAK - naujas adresas ir telefonas 
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 -
«tto 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.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą jstaigą. 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius 26-28-27, 26-24-27 

nislovo Kasperavičiaus, tuo 
keliu ir Rainių koplyčia pasta 
tyta, ir lėktuvas įsigytas. 1994 
metais Žemaičių kultūros drau
gia iš suaukotų lėšų nupirko 
keturvietį lėktuvą „Piper 28". 
Juo 1993 metais du žemaičiai 
Jonas Juknius ir Edvardas Slus-
nys perskrido Atlantą. Lėktuvu 
skraido pats Žemaičių preziden
tas. Žemaičių kultūros draugi
ja įkurta 1988 metais. Steigia
majame suvažiavime buvo nu
statyta, kad bus tęsiama prieš 
karą veikusios Senovės mylėto
jų drauguos, kuriai vadovavo 
Pranas Genys, veikla. 

(LR, 11.07) 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC 

* Persiunčiame siuntinius {Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai; 

* Lemonto ir Marųuette parko apylinkėse 
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 

* Padedame įsigyti aatoaobUtas aukcijonuose; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Paruošiame iilcvktisivs ir viios pratesimo 

dokumentus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus. 

MOSV ADBESAk 
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street, 
Lemoet, IL 60439 CUcaga, IL 60629 
Tek 630-243-1688 Tek 773-434-2121 
FSJL 630-243-1678 Fax 773-434-9024 

Parduodame KaJedlaei dovaaefcs II Uetavoa. 
Skambinkite nemokamu lel.l-880-775-8END 

JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216481-0011 
ROCHESTER 716-325-3888. PITTSBURGH 412-381-8859 

Mūsų atstovybė LIETUVOJE: VILNIUS. 444530 

Suvenyrai pagaminti su leJdbmi (Rcara*) M M — i toapBnto komandos 

SPOKHMAI MAft&UNUI (T-SMKTS) 

NAIUHff NAUpm 
UTHUANIA '96, BRONZOS MEDAUSTAJ, TRHMLVMI (TO 
SU SKELETU XXL ... XL... L... M... $30.60 
BALTI XXI X I . . L.. M . $25.00 

UTHUANIA '96. SU KOMANDOS EMBLEMĄ 
MARGI (TIE DYED) XXL... XL... L... M ... 
JUODI, BALTI XXL... XL... L... M ... S2B.00 

NAUPM! N A U p m 
UTHUANIA '96, SIUVINĖTA (EMSRC4DCRED) EMBUMA 
JUODI XXL... XL... L... M ... SM.00 

(XXL prktttl $3.00) 

KEPURES (BASEBALL CAPS) SU EMBUMA, JUODOS AR ŽALIOS - S20.00 
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (CUKSONNECOLDTOME PUS) S1O00 
KREPŠINIO KAMUOLYS, TRISPALVIS SU KOMANDOS EMBLEMA 
PASIRAŠYTAS ŠARŪNO MARČIULIONIO M ARVYDO SABONIO S2S.00 
NAUfim 
UTHUANIA *96 LIPINUKAI (BUMPER STKKERS) 

JAUNIMO CENTRO TARYBA IR 
VALDYBA 

metu, [teikė pinigine paramą Jaunimo centro išlaikymui. 
Aukojo stos įstaigos ir paskiri mecenatBi: 

88,000 Lietuvių Fondas. 
8280 Stasys Žilevičius. 
8200 Brtghton Parko Lietuvių Bendruomenė, per Salo

mėją DeuMonę ir dar pridėjo 8100, kuriuos laimėjo dklžiujuje 
loterijoje. I i viso 8300. 

8200 Jonas Miglinas, gauti i i laimėtos loterijos. 
8200 Gražina Liautaud. 
8100 Marija ir Ant. Rudžiai; P. Kisiettai, MD; AJgra ir Vi

ja PauJiai; R. Petkus. A ir L Ramanauskai, M. ir V. Mom-
kai, E. ir St. Barei. A Laucius, A Sutkuvienė. C. ir A KucėneJ 
i i Calrf., A Vanagūnas. Salomėja OeuRenė, Irene Kairytė. 
Sula a.a. Prano Sulos atminimui. Marija Rockuvienė, D. ir 
A. Vrtkai. 

8178 sudėjo organizacijos, kurios naudojęsi Jaunimo 
centru ir (teikė per Kazį Rožaneką. 

(UJA.) 
Užsakymus su laktu ar palto 

Vantes/pavard* . 

Adresas: 

Telefonas: 

f IlS. BUTKUS 
MIASTlIirntSCT 
BUCUD, e*HO 44ID-IMI 

PADĖKA 

Tauriems gydytojams dr. U N U I SIDK1UI ir dr. 
JAMES C. U A N G u i jų profesionalia pagalba, pasi
šventimą ir nuolatine globė, auteJkiant regėjimo 
dovana, noriu pareikšti neužmirštama dėkingumą ir 
pagarba. 

Albam Sinaukieni 

8800 Dalia Trakienė. 
8200 Jonas Miglinas (laimėtus pinigus paskyrė J. cen

tro išlaikymui). 
100 Brignton Parko Lietuvių Bendruomenė (paaukojo 

J. centrui) 
8100 M. Oisfcia, Downers Orove, IL 
8100 Kazys Račiūnas. Beveriy Shoree, (N. 

ti. raiant čekius < 
Av., IL i 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
62UW.Are terAv»^Chkaae ,a i0 tM 

TeL 773-S81-8S60 
• Lietuviika duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas nuirtas "catered" 
• Siunčiame mošų produktus UPS 

Atidaryta 7 < 

BAKE 

K A V I N Ė 
3S9 N. Clark, Oskaaa, H ėsftt 

Kepyklos produktai ir B B B M B S M 

MARUOS LEGIONO 
75 METŲ SUKAKTIS 

Rugsėjo 8 diena Sv. Arkangslo 
Mykolo prokatedroje paminėta 
Margos legiono 75 metų su
kaktis. Dubline įsteigta Marijos 
legiono organizacija Mari
jampolėje veikia jau trejus 
metus. Neseniai čia įsikūrė ir le
giono kurija, apimanti Marijam
polės ir Aleksoto dekanatus. 
Marijampolės Šv. Arkangelo 
Mykolo, Kaziu Rūdos ir Alekso
to parapuose veikia legiono pre
zidiumai. Jubiliejaus proga iv. 
Misiąs aukojo ir pamokslą 
pasakė legiono dvasios vadas 
kun. Kęstutis Brilius, MIC. Per 
pamokslą jis supažindino sv. Mi
šių dalyvius su organizacijos 
tikslais ir veikla, akcen
tuodamas, jog si organizarija ne
teikia materialinės pagalbos. 
Pamokslininkas taip pat pa
žymėjo, kad Margos legionas 
yra viena ii sėkmingiausiai vei
kiančių organizacijų parapijoje. 
Po iv. Mišių per 200 šventės 
dalyvių susirinko parapijos 
salėje, kur galėjo pasivaisinti ar
bata, pagiedoti ir padainuoti. B:, 
Nr. 18. 

CLASSIFIED GUIDE 

of "fto-
restaurant & de i on 

69 St., Chicago, 

of 

•8324 W . M S* . , 
Mcfcory pMfcBt I I . 

TeL 

We have Utrajaniin euteine 
and bakerygoode. 

AMM8 COMItUCIlON 00. 
Dengiami stogai, kalamas „skftng*, 
atsekami cemento, .piumbing* bsi 

kiti namų remonto damai. 
,,LJc#nsedf ineursd, bondsd" 

SkamMfie saattui: 
TeL: 773-787-11 

MOVIMO 
llcametB profesionalui kraustymai 

prisnamome kanomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773-•25-4331 

•eta. jei 
ruošiatės joje lankytis, siūlome 
apsistoti „Hale Gediminas", kur 
jūsų laukia Ieva Ir BHarflIal Dėt 
informacijos skambinkite: tel. 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda .• Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Viri 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEYVRrTERS • COPtERS 

FAX • CALCULATORS 
8810 t . PuUlkl Rd. 
TeL (812) 881-4111 

MARQUE1TE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IK MĖGĖJAMS* 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogių „lay^away" 
planu. Atliekame visus* foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 fflfc ; 
ė v.v.; i e j t d ' 8 v.r. - 4 v. 
p.p.; sekmd. uždaryta'. 
Antai , k treM. BSSJJBSNBI * 
lietuvilkai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 312-77M998 

RSLEŠTATE 

°£* 
8881 S, PuĮaaH Rd. 
CMcagoJL C0C29 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuoaavybkt 
pirkime bei pardavime, maasta ir 

priemieeCiuoae. SuirtferaauoS 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

B*a.77MS»41M 
Fa«.77MeMSI7 •aaar77VMt-0)07 

ACCENTREALTY 
5205 WeetB5«« Street 

Oak Lawn, BBS* 80453 

Bus. 708438-0400 
Re*. 706-4234443 

AsTTA T. RtJKUNAt 
Profesjopakai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-

rkime ir pardavime, mieste in 
^priemiesčiuose. * • v 1 

RE/MAX 
HOMECENTER 
( 7 7 3 ) 735-OO0O 

JL VIDAS 
POŠKUS 

' PerkanVparotorJant 
nekartojame, turtai 

' Profesionalus ir greitas 
patarnavimas 

' Informacija pastoki 
imesBclų Mauatmsai 

NHSCELLANEOUS 

• L I K T U O S 
rynmsAi — PATAISYMAI 

Turtu Chicagni miiatū ksksmą. H> 
bu utmisaty. Dirbu greitai, gararv 

312-77B-3313 

RTOė, 
Bt aTVVBėB DRAUOBJBAa. 

Agentas Prank ZapoBa ir OR. Mgr. 

TeL (7SS) 
|B1t)BI 

REAL E 8 T A T E 

P̂  
RE/MAX 

REALTORS 
(77*) 508-5959 
(708) 425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
> Greita* ir sątmmgas patarnavimą* 
• MLS kompiutarigir f AX pagalba 
• Nuosavybių jfcainavirnaa variui 
1 Perkama ir parduodama namus 
• Apsrtmsntus ir lama 
• Panaininkamt nuolaida 

KMaKtK BtALTOCf 
' T*n S. Matai R* 
« M S 1 Ardka>Aac 

DANUTĖmYBt 
284-1900 

•Minofato eVpindl DsatnuB, 

k 

F O R R E N T 

irraeg. butas 87 *Kedz»e 
apyl. 8366 Į mėn. + lfeecurtty". 
Tel. 778-778^1461. 

m * 
Arti Sv. Kazimiero seselių vie
nuolyno; 8360 į mėn. su iHuma. 

Tel. 

Mf 

, Marquetta Rd. ir 9patiMrng, 
ramiema vyr. amžiaus žmonėms. 

HELP W A N T E D 

J K S CONaHIItlCTION " 
,;Shin9le" stogai ir visų rū*ų 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus k kt. Turiu darbo 
draudimą. R. JaMkkaajekae, 
•0B* rvv"VV^efwt«M« 

SfOLOMC DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms, konv 
pamjonėrnsšr namų ruoėos dar
bininkėms. Galima gyventi kar 
tu arba atvykti j darbą ir išvykti 
kreiptis: 

AR Care 

Tel. 3 l l - 7 3 8 - 7 f 0 0 

f j -

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 
O E / R C A A T 8 T O V Y B C 

2346 W8»tti Street 
TeL: 778-770-1408 

mn 
' ruvMMtm Aosuecv 

PoarHona SaaSaMs: nanraas. housa 
laįpaal tor Engiah apaakirtg asėaam 

Calt: riMK-rav 
SpaakEnpfcah 

I E 8 K O D A R B O 

l 

PROPBjSffiBjsj siuto pagaRją per* 
aVaBBTaa aB^BkaBB^^ai ėaaaaBB^aaaa ^m ^^^^^^A^ 

lUjni nvjrTIUB, ZmTWO n VOTaNt). 
T«Ue«c1-

Geaprttlu-
rėi 
ruoėoįe k gyventi keriu. TeJ. 

^ 

NAUJAUSIOS KNYGOS GAUNAMOS 
„OfUUGr' 

UtTUVOS KOVU. M KANČIŲ ISTORIJA I 
Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1944-1953 

metais sovietinei okupacinės valdžios dokumentuose. 
(Pataisytas ir papildytas leidimas) Atsakingasis redaktorius 
prof. nebe", dr. Amanas Tvle. Išlaido Lietuvos istorijos ine-
tJtutaa ir Pasaulin rietuvių bendruomenė 1995.626 pat., kieti 

Kana su persiuntimu JAV 8M.SO. 
P.8. HRnoiB gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 

, 8 75% (81.84) 

aaaaatl 
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JAV LB Kraite Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

GAISRAI DAUGIABUČIUOSE 
NAMUOSE 

Gaisrai kyla ne tik mažuose 
namuose, bet dega ir dideli 
namai, kuriuose yra daug butų, 
gyvena daug žmonių, dega 
dangoraižiai ir žmonėms iš 
tokių didelių namų išbėgti gais
ro metu nėra lengva. Keletą 
metų esame rase apie gaisrų 
pavojus ir nuo jų saugų pabė
gimą, ši kartą norime dar apie 
tai kalbėti, bet kalbėti tik apie 
gaisrus daugiabučiuose na
muose. Neseniai žiniasklaidoje 
matėme ir skaitėme apie gaisrą 
Čikagoje, Little Village apy
linkėje, kur dviejų aukštų name 
užsidegė užpakalinis balkonas 
— vienintelis kelias pabėgti nuo 
gaisro palėpėje įrengtame 
butelyje gyvenantiems žmo
nėms. Jauna motina, kuri ten 
gyveno ir jos 3 vaikučiai per 
keletą minučių žuvo gaisre. O to 
galėjo būti išvengta, sako gais
rininkų viršininkas, jei namo 
savininkas būtų ėmęsis gaisro 
apsaugos priemonių. Nors 
teisiškai namų savininkai ir yra 
atsakingi už namo apsaugą nuo 
gaisro, bet ir nuomininkams yra 
svarbu žinoti daugel) būdų, kaip 
jie patys galėtų gaisro metu 
apsisaugoti nuo sužeidimų, ar 
net mirties ir savo turto pra
radimo. Pagrindinės taisyklės 
apsaugai nuo gaisro, kurios 
tinka vienbučių namų gyvento
jams, tinka ir nuomininkams 
daugiabučiuose namuose, nes ir 
vienbučio ir daugiabučio namo 
gyventoją gali ištikti gaisro 
nelaimė. Negalvokite, kad 
nuomininkas gali būti neatsak
ingas už savo paties saugumą. 
Pirmas ir svarbiausias žingsnis, 
kurio nuomininkas turi imtis, 
yra gerai apžiūrėti ir patikrin
ti butą, kuriamą jis gyvena, ar
ba, kuri nori išnuomoti. 

Žinokite kelią, kaip gaisro 
metu išeiti iš buto 

Pvz., jei pastatas yra 3-jų 
aukštų ar mažiau, būkite tikri, 
kad jis turi mažiausiai du 
išėjimus: priekines duris, kurios 
veda į lauką ar i koridorių, 
kuris veda į lauką, ir 
užpakalines duris, arba langą, 
pro kuri galima pasiekti nuo 
gaisro pabėgimo laiptus. 

Čikagos Little Village palėpės 
butelyje, kuriame motina su 3 
vaikais mirė, buvo nelegaliai 
įrengtas butas, nes turėjo tik 
vieną įėjimą — išėjimą. Bet koks 
butas, kuris turi tik vieną išėji
mą - įėjimą gali turėti sunku
mų. Jei butas turi tik vienas 
įeinamąsias duris, pasitikrin
kite kad gaisro pabėgimo kelias 
(fire escape) veiktų gerai. „The 
fire escape" — gaisro kopėčios 
turi būti prie didelio lango ir 
langas turi lengvai atsidaryti. 
Taip pat turite žinoti, kur tos 
gaisro kopėčios veda, ar jos 
nusileidžia iki pat žemės? Patik
rinkite, ar tos kopėčios yra 
gerame stovyje, ar jos yra gerai 
išbalansuotos, kad gaisro atveju 
jos lengvai nusileis? 

Pažiūrėkite ar toje vietoje yra 
statomi automobiliai? Jei nuo 
gaisro pabėgimo kopėčios nusi
leidžia ant automobilio, tai 
jums, reikalui esant, bus sunku 
pasiekti žemę. 

dvarą ar šiukšlynas 

Jūs taip pat turėtumėte apžiū
rėti pastatą, kokiame stovyje jis 
yra. Patikrinkite, ar koridoriai 
yra švarūs, neužgriozdinti daik
tais ar šiukšlėm. Pažiūrėkite, 
kad išėjimas nebūtų užverstas 
š iukšlėmis , ar uždarytas 
geležiniais virbais, apsisau-
gojant nuo plėšikų. Patikrinkite 
lauke, ar nėra daug šiukšlių po 

užpakaliniu balkonu. Ar kaimy
ninis garažas, kuris yra arti 
jūsų pastato , nėra pilnas 
š iukš l ių? Jei pastatas ir 
nuosavybė apie pastatą yra 
švarūs, tai tas jau jums pasako, 
kad namo savininkas rūpinasi 
savo nuosavybe. Patikrinkite 
buto elektros sistemą. Pažiū
rėkite, kiek elektros jungiklių 
yra kiekviename kambaryje. Ar 
yra jų pakankamai? Ar yra 
nepatikima elektrinė sistema, 
kur „eztenssion cord" veda 
skersai kambarį į kažkur. 
Apžiūrėkite šildymo sistemą, 
ypač jei bute yra ,,space 
heaters", dujų linijas, virimo 
krosnį, skalbimo ir džiovinimo 
mašinas, šaldytuvus ir kitus 
elektrinius ar dujinius įren
gimus. Visi tie įrengimai turėtų 
būti gerame stovyje. 
Patikrinkite langus, ar jie 
lengvai ir gerai atsidaro ir 
užsidaro, nes gaisro pavojaus 
metu tai gali būti jūsų vienin
telis pabėgimo kelias. 

„Smoke detectors" — 
d ū m ų pajutėjai 

Vienas iš svarbiausių dalykų 
jūsų nuomojamo buto namo sau
gumo sąraše turėtų būti „smoke 
detectors". Daugumos miestų 
įstatymai, jų tarpe ir Čikagos, 
reikalauja vieno dūmų pajutėjo 
kiekviename bute ir vieno vir
šuje kiekviename laiptų pasi
sukime. Namo savininko parei
ga yra juos įvesti, bet nuomi
ninko pareiga yra prižiūrėti, 
kad jie^veįktij.; į -į_ • j 

Pagal įstatymus kiekvienas 
butas pastate turi turėti 
smalkių pajutėją (carbon mono-
xide detector), arti pastato ap
šildymo krosnies, kuris papras
tai yra rūsyje. Jei butuose yra 
„space heaters", tai smalkių 
detektoriai turi būti arti jų. Jei 
jūsų šeimininkas nevykdo šių 
įstatymų, praneškite tai vie
tiniam „municipality's buil-
ding" departmentui. Daugelyje 
miestų nereikia bijoti, kad 
šeimininkas gali jums už prane
šimą keršyti. Jūs paskambina
te miesto „čity building depart
mentui" ir užpildote skundą, 
nepranešdami savo pavardės. 
Tada miesto „building dept." 
ats iųs inspektor ių , kuris 
patikrintis, ar yra dūmų ar 
smalkių pajutėjai. 

Kitos a p s a u g o s priemonės 

Nuomininkai turėtų pagalvo
ti apie kitų apsaugos priemonių 
įsigijimą, pvz., ugnies gesin
tuvus, kuriais galėtų užgesinti 
mažus gaisrelius. Tokie gesin
tuvai kainuoja tik 10 dolerių. 
Rekomenduojama pirkti gesin
tuvą A:B:C by the UL" (Under-
writers Laboratories), tokie 
gesintuvai gali užgesinti gais
relius, kurie kyla, užsidegus po
pieriui, medžiui, degantiems 
skysčiams, kaip riebalai, ar 
alyva, ir elektros sukeltiems 
gaisreliams. Gaisro apsaugos 
ekspertai pataria naudoti tuos 
gesintuvus tik 10 sekundžių, ne 
i lgiau, gaisreliams užgesinti. 
Jei per tą laiką ugnis neužge
sinama, tuojau išeikite iš pasta
to. Kita priemonė, kurią nuomi
ninkai galėtų įsigyti, yra lengvo 
svorio sulankstomos, nešio
jamos kopėčios, kurios gali būti 
pakabintos prie lango greitam 
išbėgimui. 

Ir dar viena priemonė nuo 
gaisro, kuri nieko nekainuoja, 
tai yra pabėgimo planas,kurį 
nuomininkas galėtų ir turėtų su 
kitais nuomininkais sudaryti. 
Visi,kurie gyvena vienos šeimos 
name, turi būti įjungti į pabė

gimo nuo gaisro planą, kai 
šeimos nariai, gaisro atveju, 
apleidžia namą, naudodami nuo 
gaisro pabėgimo kelią ir žiūri, 
kad visi būtų išbėgę. Nuomi
ninkai gali tą patį padaryti. 
Kiekvienas nuomininkas turėtų 
turėti savo gaisro pabėgimo 
planą. Ir kai jie jau yra lauke, 
jei nemato kaimyno, turi pra
nešti ugniagesiams, kad jie tuoj 
jo ieškotų ir jį gelbėtų. 

Taisyklės aukštiems 
pastatams 

Gyventojai tų pastatų, kurie 
turi daugiau nei tris aukštus, 
turi šiek tiek skirtingas nuo 
gaisro apsaugos taisykles. Jei 
kyla gaisras aukštame pastate, 
jis paprastai bus apribotas bute, 
kuriame jis prasidėjo. Tokia jau 
yra tų pastatų konstrukcija. 
Gaisras, kilęs aukštame pasta
te, pvz. 10-tame aukšte, bet 
žmones gyveną penkioliktame 
aukšte galbūt net ir nežinos 
apie gaisrą, nebent būtų daug 
dūmų. Ir dėl to gaisro atveju, 
aukštųjų pastatų gyventojai ne
būtinai turi apleisti savo butą. 
Dažnai geriau pasilikti bute, 
nes jūs galite užsigauti, lip
damas laiptais žemyn, o jei tie 
laiptai pilni dūmų, jums vis tiek 
reiktų grįžti atgal į savo butą. 
Aukštiems pastatams galioja 
daug griežtesni įvairūs 
nurodymai bei įstatymai, negu 
žemiems. Nepaisant to, ir 
aukštųjų pastatų gyventojai 
turėtų būti susipažinę su nuo 
gaisro pabėgimo planu savo 
pastate, jei reikėtų jį apleisti. 
Jūs turite žinoti, kur yra ir kur 
veda laiptai , nes niekada 
negalite naudotis keltuvu gais
ro atveju. Nuomininkai, kurie 
norėtų daugiau informacijos 
apie daugiabučius namus ir 
dangoraižius jų gaisro apsaugą 
gali kreiptis į savo miesto gais
rininkų departmentą. 

Apsaugai nuo gaisro 
' keletas patarimų 

Aukštiems pastatams/dango
raižiams: jei kyla gaisras jūsų 
pastate, skambinkite 911. 

1. Pasilikite vietoje, nes dau
gumas dangoraižių gaisrų apsi
riboja vienu butu. 

2. Turėkite apsaugos planą: 
žinokite kur veda gaisro išėjimo 
durys, jei reikėtų pastatą apleis
ti. 

3. Gaisro metu nenaudokite 
keltuvų. Keltuvas gali atsida
ryti aukšte, kur yra gaisras, 
liepsna ir dūmai. Naudokite 
laiptus, bet iš anksto žinokite, 
kur jie veda. 

4. „Sprinklers" — žiūrėkite, 
kad jie būtų jūsų bute, jei mies
tas reikalauja, kad jie būtų 
pastate. Taip pat pastate turėtų 
būti ir įspėjimo sistema, kuri 
galėtų įspėti nuomininkus apie 
gaisro pavojų. 

reikalinga informacija gali 
sudaryti skirtumą ar prarasite 
turtą, ar ne, gali būti skirtumas 
tarp gyvybės ir mirties. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1996.12.20). 

Aldona Šraulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė 

SOCIAL SECURITY 
PENSIJŲ PAKĖLIMAS 
44 milijonai žmonių Ameriko

je, kurie gauna „Sočiai Securi-
ty" mokėjimus-pensijas, gaus 
2.9 proc. pakėlimą, pradedant 
1997 m. sausio 3 d. Sis pakėli
mas yra didžiausias paskutinių 
ketverių metų laikotarpyje. Va
dinasi pensininkas, gaunantis 
vidutinę pensiją, užuot gauna
mos šiais metais mėnesinės 
$724 pensijos, kitais metais 
gaus $745, tai yra $21 per 
mėnesį daugiau. 

Taip pat 6.5 milijonai žmonių, 
kurie gauna „Supplemental Se-
curity Income", tai neturtingi 
žmonės pensijinio amžiaus — 
negalį gauti pensijos ar gauną 

labai mažas pensijas — gauna 
minimalią pragyvenimo pašalpą 
— jų pašalpa taip pat bus 
pakelta 2.9 proc. Tie pašalpos 
čekiai pakils nuo $470 iki $484 
— $14 pakėlimas mėnesiui. Ve
dusių porai aukščiausia moka
ma pašalpa šiais metais buvo 
$705, kitais metais ji pakils 
iki $726. Asmenys gaunantys 
„Supplementary Security In
come", gali laukti didesnio 
čekio jau š.m. gruodžio 31 dieną. 

Amerikos valdžia kas metai 
peržiūri gyvenimo šalyje pa
brangimo duomenis ir stengiasi 
didžiausio Amerikoje pensijų ir 
pašalpų fondo mokėjimus pakel
ti atitinkamai, kad žmonės, 
gaunantys tuos mokėjimus, per 
daug nenukentėtų. 

Šių metų pakėlimas yra di
džiausias — 2.9%, metais 
pakėlimas buvo 2.6%, o žemiau
sias pakėlimas buvo 1987 
metais — 1.3%. 

Naudotasi „Sočiai Security" 
biuleteniais. 

Birutė Jasaitienė 
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Butams daugiabučiuose 
namuose 

Jei kyla gaisras name skam
binkite 911. 

1. Ieškokite pagalbos. įspėkite 
kaimynus. 

2. Apleiskite butą ir uždary
kite, bet neužrakinkite, duris, jį 
apleisdami. 

3. Išeikite arčiausiai esančių 
išėjimų — laiptais — ir užda
rykite duris, kad gaisras 
nesiplėstų. 

4. Nenaudokite keltuvų. Jie 
gali neveikti, ar užsikirsti gais
ro atveju. Gaisrininkai gali juos 
naudoti, kad prieitų prie gaisro. 
Naudokite laiptus ar specialias 
gaisro kopėčais. 

5. Turėkite gesintuvus pri
einamoje vietoje, ypač virtuvėje. 

Daug įvairios apsisaugojimui 
reikalingos informacijos galite 
gauti pasiteiravę vietinėje gais
rininkų stotyje. 

Gaisras gali kilti bet kur ir bet 
kada, todėl protinga pagalvoti 
apie tai iš anksto, gal tų apsau
gos priemonių jums niekada ne
reikės, bet, jei reikės, gerai jas 
turėti ir apie tai žinoti. Dažnai 
mažos atsargos priemonės ar 

TESSIE E. SAKAS 
Ščiukaitė 

Gyveno Gig Harbor, WA, anksčiau Rochester, N.Y. ir 
Detroit, MI. 

Gimė Baltimore, MD. 
Nuliūdę liko: sūnus J. V. Sakas, marti V/hitley, anūkai: 

Chrigtopher, Bre, Jodi ir Katie Sakai; seserys: Ona Ščiukaitė, 
Aldona Meilienė, vyras Romas, Angelė Zablockienė, vyras An
tanas ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Vietoje gėlių prašoma paaukoti Altzheimers Association. 
Platesnę informacija apie laidotuves suteiks Petkus-

Lemont laidojimo namai, tel. 800-984-7600. 

A.tA. 
Mokyt. 

STASĖ GRIGALIŪNIENĖ 
Jasiukevičiūtė 

1902—1996 

Gyveno Kenosha, WI, Forest Park ir Cicero, IL. 
Mirė 1996 m. gruodžio 27 d. 
Gimė Rygoje sausio 1 d. Gyveno ir mokytojavo Kaune. 
Velionė buvo našlė a.a. maj. Igno Grigaliūno. 
Nuliūdę liko: sūnus Raimundas Grigaliūnas su žmona 

Loreta, duktė Sigutė Žemaitienė su vyru Juozu; anūkai: Daiva 
Forlenza, vyras Jim ir Gintaras J. su žmona Regina; 
proanūkai: Paulius ir Lauren Žemaičiai; sesuo dail Bronė A. 
Jameikienė, gyv. Honolulu, HI. 

Velionė pašarvota sekmadienį, gruodžio 29 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Cermak's Home for Funerals laidojimo namuose. 5844 
W. Cermak Rd., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 30 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
veliones sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, sesuo. 
Laidotuvių direkt. D. L. Moravecek Tel. 708-652-0243. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

'•T ' . - , . -
rr~ '~: ••-. • ;•• : 

A.t£. 
IŠAKIJA 

KEttELIENĖ 

. . . • • 
- . 

Minint mūsų Motinos, Močiutės ir Promočiutės, 
kurios netekome 1996 m. sausio 4 d., mirties sukaktį, 
iv. Mišios už velionę bus aukojamos 1997 m. sausio 5 
d. 9 vai. ryto, sekmadienį, Pal. Jurgio Matulaičio Misi
jos bažnyčioje, Lemont, IL. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose Mišiose. 

Nuliūdę: sūnus Albertas, marti Irena, anūkai 
Jovita, Gintarė, Dainė, Albertas Jr. su šeimomis, 
proanūkai Aleiandras, Andrius, Petras , Artūras, 
Lakas ir Gabrielė. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D IRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT 0THER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-706-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST 
CICERO 5940 VV. 35 ST. 

LEMONT 12401 S ARCHER AVE (A DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST 

TINLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWlDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

KONCiRHSAS 
KAS YRA TAS KONGRESAS? 
PmmJto UetMu Jgurwno Kortesas (PUK) yra 
suva&Mma* «rtas rtam waš»j betuvškar- anrrvi. 

KAS GAU DALYVAUTI KONGRESE? 
U«»jwilolmėsiafwnasBro t6»35'^efu susOnmėie 
(Myva bei įmest sve6a 

KADA VYKS KONGRESAS? 
Nuo 1997 m kepos fnelneso 17 a to *epos -rtreso 27a 

KUR KONGRESO ATSTOVAI ir 
DALYVIAI KELIAUS? 
K ftJK prasdės JAV sostmėV Vašmqlo^ < Vašogtono 
> — T i Hm *»ua Kongreso pabatjos <Mmės 
vyksBoaone 

L i e p o s 1 7 - 2 7 
1997~JAV 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

Kon$Tt$a$-$era dovana jaunimui! 
PO Boi 293 
Manhjs<#f Ne* Yorti I !0X USA 
5i6 3S8 6i03»»>ftp ww*o»#o*q 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 -708-448-6209 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Naujų metų dieną, 1997 m. 

sausio 1 d., trečiadienį „Drau
go" redakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs, tad ketvirta
dienio laida nebus išleista. 
„Draugas" bus vėl atidarytas 
sausio 2 d. 

Šiandien baigiame spaus
dinti Balio Raugo apysaką 
„Tėvynės labui". Autorius pra
šo paskelbti, kad netrukus pasi
rodys „Tėvynės labui" knyga, 
kuri turės 510 psl. — taigi bus 
daug platesnė, negu spausdinta 
„Draugo" atkarpoje. Norintys ją 
užsisakyti, malonėkite siųsti 20 
dol. čekį šiuo adresu: Balys 
Raugas, 415 Main St.. Delran, 
NJ, 08075. 

Pranešame visuomenės ži
niai, kad Lietuvos Dukterų 
draugijos rastinė nuo 1997 m. 
sausio 1 d. iki balandžio 1 d. 
veiks pirmadieniais, trečia
dieniais, penktadieniais ir šeš
tadieniais nuo 10 vai. r. iki 2 
vai. popiet. 

Dr. V. Dubinskas, Chicago, 
IL, yra vienas dosniausių mūsų 
dienraščio rėmėjų, jau ne pirmą 
ir ne antrą kartą atsiuntęs 
„Draugui" auką. Pratęsdamas 
prenumeratą ateinantiems me
tams pridėjo 100 dol. auką. 
Dėkojame. 

Pasižymėkite sausio 20 d., 
kad nepranyktų šventėms pasi
ruošimo skubėjime. Kodėl? Ogi 
dėl to, kad sausio 20 d., tarp 8 
ir 10 vai. vak., per radijo stotį 
WFMT-FM (98.7), programoje, 
pavadintoje „Live from Studio 
One" (vadovas Dennis Moore), 
girdėsime solistą Arno ldą 
Voketaitį ir pianistę Mūzą 
R u b a c k y t ę . A. Voketaitis 
atliks Beethoveno, Mozarto, 
Donizetti (iš „Meilės eleksyro" 
— lietuviškai!*, Rimsky-Korsa-
kov kūrinius. Jam akompanuos 
pianistas Kimberly Schmidth. 
M. Rubackytė skambins Beetho-
veną, Litzst, Bach/Busoni. 

Vytautas Vizgirda, Aurora, 
IL, padovanojo „Spauda Lietu
vai" vajui glėbelį knygų. Jos 
bus netrukus per „Transpak" 
išsiųstos bibliotekoms Lietu
voje. Atkreipkite dėmesį į 
laiškų skyriuje spausdinamus 
laiškus iš įvairių Lietuvos vie
tovių bibliotekų vedėjų, o taip 
pat j „Draugo" administra
toriaus paaiškinimą, kaip 
„Spauda Lietuvai" vajus bus 
vykdomas. 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo 
jamos PAL sistemos į amerikie 
tiškąją NTSC ir atvirkščiai 
kreipkitės į INTERVIDEC 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave„ Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk' 

Šiemet, kaip ir po kitų me
tų Kalėdų, Čikagos parkų ad
ministracija ruošiasi sukapoti 
kalėdines eglutes, kurias žmo
nės atveš į nustatytas vietas 
sausio 11 d., tarp 9 vai. ryte ir 
2 vai. p.p. Jeigu kas eglučių nu
vežti negali, turi jas padėti prie 
garažų ir šiukšlių išvežėjai su
rinks. Daugeliui mūsų skaity
tojų patogiausia vartotas kalė
dines eglutes pristatyti į Mar-
ąuette parką, 6700 S. Kedzie, 
galbūt dar į McKinley parką, 
2210 W. Pershing arba Mt. 
Greenwood Park, 3721 W. l l l t h 
St. Sukapotas eglutes žmonės 
galės vežtis namo ir panaudoti 
savo darželiuose, kaip žemės 
dangą. 

Naujų metų diena yra pri
valoma šventė ir visi katalikai 
turi pareigą dalyvauti šv. Mi
šiose. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės valdyba kviečia 
šaulius ir visuomenę atsilankyti 
į Naujųjų metų sutikimo išva
kares gruodžio 31 d., 7 vai. vak., 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 Str., 
Chicago. Bus šaltų užkandžių, 
vakarienė, frnrapanaa, šokiai. In
formacija teikiama tel. 434-3713 
arba 376-0551. 

Šv. Kazimiero seserys kvie
čia visus dalyvauti šv. Mišiose, 
prašant Dievo, kad jų įsteigėja, 
Motina Marga Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Šv. 
Mišios bus aukojamos šeštadie
nį, 1997 m. sausio 4 d , 9:30 vai. 
ryte, motiniškojo namo koply
čioje, 2601 W. Marąuette Rd. 
Mišias aukos vysk. J. Manz. 

Ramunė Dič ienė , Dana 
Point, CA Kalėdų proga Drau
go fondui atsiuntė sveikinimą 
su 350 dolerių, iš viso paauko
jusi 1,050 dol. ir tapo garbės 
nare. Dėkodamas Draugo fon
das ir jai siunčia geriausius 
linkėjimus naujiems 1997 me
tams. 

DĖKOJAME MARIJONŲ 
MARIJAMPOLĖS 

GIMNAZIJOS ATKŪRIMO 
RĖMĖJAMS 

Teresė Gečienė mums rašo: 
„Tėvelis dažnai mums sakyda
vo, kad tik Marijonų gimnazijos 
dėka jis 'išėjo į žmones', gavo 
galimybę siekti aukštojo mokslo 
ir tapti mokytoju. Kol Lietuva 
buvo okupuota, jis savo 'skolą' 
Tėvams marijonams stengėsi 
grąžinti, dosniai remdamas 
'Draugą'. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, tik šiais me
tais pradėta rašyti apie 
Marijonų gimnazijos atkūrimą. 
Deja, jis šios džiugios žinios 
nesulaukė. Antanas Masionis 
mirė 1995 m. spalio 16 d., būda
mas 86 metų amžiaus". 

Aukojo: 
Jonas P. Palukaitis, Kaunas, 

Lietuva $5,000; prel. Juozas 
Prunski8, Lemont, IL $1,000; dr. 
P. Kisielius, Cicero, IL $1,000; 
K. Račiūnas, Beverly Shores, IN 
$1,000; P. Brizgys, Hickory 
Hills, IL $500; Pageidavo ne
skelbti jo vardo $300; Teresė M. 
Gečienė, Huntingdon Valley, 
PA $250; Marya Navickienė, 
Westlake, CA $250; Bernardas 
Brizgys, Farmington Hills, MI 
$200; Nedavė savo pavardės 
$60; Polikaitis family, Midlo-
thian, IL $25; Elena Radzevičiū
tė, Chicago, IL $20. 

Suaukota iki šių metų gruo
džio 25 d. - $9,605. 

Tegul Viešpats Dievas atlygi
na Jums savo būdu. 

Su dėkingumu, 

Kun. V. Rimšelis, MIC 

IŠLYDĖJOME 
DR. K. SANIUKA 

Prisimenant nuotaikingą. Pasaulio lietuvių centre šį rudenį rengtą, madų paroda. Iš kairės: 
dr. Vilius Mikaitia, Jūra Bakaitienė, Petras Jokubauakaa ir dr. Audrius Polikaitis. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

Antanas Masionis su dukra Terese Gečiene ant Marijonų gimnazijos 
laiptu 1995 m. vasarą, jo paskutinės kelionės į Lietuvą metu. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

5e4tad. 9 v.r iki 1 vai. p p. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 60629 
e-5 N į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport. IL 60441 

Tel. 706-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo ..Draugo' 
Tel. 312-284-O100 

Kasdien 9 v r - 5 v v 
šeštadieniais ir vakarais. 

pagal susitarimą 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorialą, 3914 W. 11 lth 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Liląja ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233*335. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 586-5969 ar
ba (706) 425-7161. 

(sk) 

x Naujųjų metų sutikimas 
Pasaulio Lietuvių centro po
kylių salėje „Tebūnie tarytum 
pasakoje"; 8 v.v. užkandėliai, 9 
vai. Aldonos Soliūnienės fan
tastiška vakarienė. Šokiams 
gros Sauliaus Gylio vadovauja
mas „Žiburio" orkestras. Rezer
vacijas priima: Laima Trinkū-
nienė, 630-257-5220, Dalia Šie 
nienė, 630-257-2034. 
Lietuvių dailės muziejus. 

(sk.) 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Naujų Metų sutikimo 
pokylį rangia Lietuvių Opera ir 
kviečia Jus su savo draugais 
dalyvauti gruodžio 31 dienos 
vakarą Jaunimo centre. Pradžia 
7:30 vai. vak. su kokteiliais, o 
į salę įėjimas 8:30 vai. vak. 
Pokylio metu groja muziko Ri
čardo Šoko orkestras. Visas 
informacijas teikia Operos vice-
pirm Vaclovas Momkus. Pra
šome pas jį užsisakyti stalus ar
ba į paskiras vietas šiuo telefo
nu: (773) 9254193. Savo daly
vavimu padėsime pavasarį pa
statyti naują operą. Visi lau
kiami, (sk) 

x Marytė Norušytė ir Bru-
ce Stephenson, Highland Park 
IL, atsiuntė $1000, kuriuos 
paskyrė kaimo mokyklų vaikų 
— našlaičių pietums. Mokinių 
vardu dėkojame už tokią didele 
ir reikšmingą auką. „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St^ Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša; 
„Laisvosios rinkos instituto 
mokslininkai pranešė, kad 
pagal ,3ALTIJ0S TYRIMUS" 
lietuvių visuomenė yra liūd
niausia Europoje, o pagal jų 
apklausos duomenis mūsų šalį 
valdo melancholiški politikai". 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Maisto 
siuntiniai. TRANSPAK, 4545 
W. 63 St., Chicago, IL 60629, 
teL 773438-1050. 

(sk) 
x Lithuanian American 

Roman Catbolic Women's Al-
liance, per pirmininkę Dale 
Murray, šv. Kalėdų proga at
siuntė $100 auką, padėti grįžu
siems iš Sibiro Lietuvon trem
tiniams. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(sk) 
x „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Rimas P. Va
laitis $240 metams paremti naš
laitį, Marija Ročkuvienė $100, 
Roma ir James Murphy $100, 
dr. Rasa ir dr. Patrick McCar-
thy $50, Ona ir Viktoras Sama-
tauskai $100, Dovilė ir Arvydas 
Zduobos iš Australijos $100, 
Vaidotas Siliūnas $100. A.a. 
Mildos Povilaitienės atminimui 
„Saulutei" auką atsiuntė Dan
gira ir Ignas Budriai $50, Da
nutė ir Viktoras Bilaišiai $25, 
Irena ir Vladas Meilės $20, 
Rūta Traškaitė Green $25. La
bai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. (TeL 847437-7949). 
TAX ID #364003339. 

(sk) 

Prieš 5 savaites atvykęs iš 
Vilniaus klinikos Santariškių, 
Vaikų Ortopedinio skyriaus 
viršininkas, dr. Kęstutis Saniu-
kas, ir tobulinęsis Shriners 
ligoninėje, Čikagoje, 1996 m. 
lapkričio 12 d atsisveikino su 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto nariais, savanoriais ir 
atvežtais čia gydytis vaikučiais 
bei jų motinomis/tėvais. Jam 
„Seklyčioje" buvo suruoštos 
atsisveikinimo vaišės. Tikrai 
buvo malonu matyti tokį gausų 
būrį „viltiečių" susirinkusių 
atsisveikinti su dr. K. Saniuku. 

Pasivaišinus „Lietuvos Vaikų 
vilties" komiteto pirm. Gražina 
Liautaud pakvietė dr. K. Saniu-
ką tarti žodį. 

Jis sakė, kad jam yra malonu 
būti Čikagoje ir bendrauti su 
žmonėmis, apie kurių darbus 
dar Vilniuje žinojau ir kuriuos 
dabar turėjau progos asmeniš
kai pažinti. 

Dr. K. Saniukas pasidžiaugė, 
kad žmonės neužmiršta „savo 
šaknų", aukoja laiką ir jėgas, 
kad „mes Lietuvoje atsistotume 
ant kojų! Nuoširdus ačiū Jums 
visiems!" 

Paskiau buvo fotografuojama
si, ypač su mažaisiais pacien
tais, kurių kai kuriuos jis sutiko 
ligoninėje ir ten juos gydė ir 
lankė. 

Pirm. Gr. Liautaud komiteto 
vardu dr. Saniukui palinkėjo 
laimingos kelionės, o taip pat 
širdingiausių linkėjimų jis 
sulaukė ir iš vaikučių, bei jų 
mamų, tariančių jam „iki 
pasimatymo Vilniuje!" 

Aldona Šmulkšticnė 

x Partizanų „Girių aido" 
kasetės $10, video $30 su per
siuntimu. A. Plėnys 3701 W. 
65th PI., Chicago, IL 60629. 
TeL: (773) 5854581. Pelnas -
P.L.G. Fondui. 

(sk) 
x U i a.a. Vlado Daro-Da-

raikevičiaus sielą, vienerių 
metų mirties sukaktyje, iv. Mi
šios bus aukojamos 1997 m. sau
sio 1 d. 8 vai. ryto Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje, Mar
ąuette Parke. Prašome draugus 
ir pažįstamus dalyvauti iv. Mi
šiose. Giminės, 

(sk) 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. TeL 708-422-3455. 

(sk) 

x Dr. Romualdas Povilai
tis su vaikais Arvydu, Audrone, 
Dariumi ir Ramoną atsiuntė 
„Saulutei", Lietuvos vaikų glo
bos būreUui^dminių bei draugų 
suaukotus $1,540 a.a. Mildos 
Povilaitienės atminimui su prie
rašu: „Lai Dievas palengvina 
mūsų liūdesį ir pradžiugina Lie
tuvos našlaičius". „Saulutė" dė
koja už auką ir nuoširdžiai už
jaučia a.a. Mildos Povilaitienės 
šeimą bei artimuosius. 

(sk) 

x Dėmesio, dėmesio FSS 
Čikagos skyriaus filisteriai! 
Kalėdinė sueiga, numatyta 
gruodžio 20 d , dėl PLC ruošia
mų kūčių, kurios įvko tą pačią 
dieną, nukeliama i 1997 m. 
sausio 10 d. 7:30 v.v. PLC Bo
čių menėje, Lemont, IL. Pabend
rausime, pasivaisinsime ska
niais saitais užkandžiais. Lau
kiame visų! Auka $10. Rezer-
vacjjoms skambinti fiL R. Ka-
veckaitei 708-4994687 iki 
2397 m. sausio 7 d 

(sk) 

x Tik 62 centai i Lietuvą! 
Neįtikėtina, tačiau taip yra! 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambintumėt, dieną ar naktį, 
savaitės metu, ar savaitgaliais, 
kaina visad ta pati — tik 62 cen
tai už minute- Atminkite, ne
reikia persirašyti iš vienos 
kompanijos į kitą- Jokių mėne
sinių mokesčių. Jokių regist
racijos mokesčių. Jokių įsiparei
gojimų. Tarifas galioja tik esa
miems ir būsimiems mūsų 
klientams. Informacija lietu
viškai pirmd., ketvd. vakarais 
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku, 
7084884556. Ekonomiškiau 
šias telefoninis ryšis su Lietuva 
ir pasauliu - tik per CYBER-
LINK lietuvių atstovybę! 

(sk) 

IS ARTI m TOLI 

x Dėmesio radŲo klausyto
jau ŽEME L PRODUCTIONS 
praneša, kad WNDZ 750 AM 
yra dvigubai stipresnė — dieni
nis signalas net 5,000 wat'ų. Tai 
gera žinia tiems lietuviams, gy
venantiems Illinois, Indiana, 
Michigan ar Wisconsin vals
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
kumų aiškiai girdėti 750 AM. 
Kviečiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo 
laidos STUDIJA R darbo 
dienomis, šeštadieniais istorinė 
VERSME, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAIRAS 
— tai tikrasis Lietuvos bei išei
vijos veidrodis. Lithuanian 
News Radlo, PO Bos 1161, 
Oak Park, IL 60384. Red. tel. 
7084884658. 

(sk) 

„KANKLES" LIETUVOS 
AMBASADOJE 

Gruodžio 14 d. Lietuvos Res
publikos ambasadoje Vašing
tone koncertavo Lietuvos dailės 
muziejaus ansamblis „Kank
lės". Tai buvo ansamblio gas
trolių Šiaurės Amerikoje kulmi
nacija (ansamblis pasirodė ir To
ronte bei Philadelphijoje). 

Koncertas, apie kurį buvo 
skelbiama laikraščiuose „Wa-
shington Post", „Washington 
Times" ir „Washington City 
Paper", patraukė nemažą 
amerikiečių muzikos žinovų bei 
vietos lietuvių visuomenės 
dėmesį, salėje net pritrūko sė
dimų vietų. 

Ansamblis „Kanklės" įver
tintas, kaip geriausias tokio po
būdžio vienetas Lietuvoje. An
samblio ištakos nuo 1971 m. 
gyvuojantis kanklių trio, su
rengęs daugiau kaip 600 kon
certų Lietuvoje ir užsienio 
šalyse. 1992 m. prie kanklių trio 
prisijungus dviem birbyni
ninkams ir dainininkei, gimė 
naujas ansamblis — „Kanklės", 
kuris per trumpą laiką tapo 
geru profesionaliu vienetu. 

Ansamblio vadovė — žymi 
Lietuvos kanklininkė, Lietuvos 
muzikos akademijos docentė 
Lina Naikelienė. Kartu kank
liuoja V. Alenskienė ir A. Juš
kevičienė, birbynes ir lumz
delius pučia K. Mikiška ir E. 
Čiplys. 

Koncertuose skamba ir ožra
gis, skudučiai. Sekminių ra
gelis, senovinės žemaičių ir 
suvalkiečių kanklės, kiti lietu
vių liaudies instrumentai, 
kuriais groja visi ansamblio 
nariai. 

Ansamblio „Kanklės" solis-
te dainininke Regina Šilins-
kaitė. Visi šeši kolektyvo nariai 
yra Lietuvos muzikos akademi
jos auklėtiniai. „Kanklės" at
lieka ir lietuvišką folklorą, ir 
šiuolaikinių kompozitorių 
kūrybą. Ansamblis garsina Lie
tuvos vardą užsienyje: koncer
tavo Šveicarijoje (1992 m.), 
Prancūzijoje (1993 m.), Suomi
joje (1994 m% Vokietijoje (1993, 
1994,1995 m), JAV (1994,1996 
m.) ir Kanadoje (1996 m). 

Po koncerto, JAV Lietuvių 
Bendruomenės surengė priėmi
mą, suteikusį progą koncerto 

publikai pabendrauti su an
samblio nariais. 

Šiuo koncertu ir užsibaigė 
Lietuvos ambasados 1996 m. 
kultūrinių renginių kalendo
rius. 

Spaudos skyrius 

BIRUTĖ JANUŠKAITE 
R E D A G U O J A SPECIALIU 
BIBLIOTEKŲ DRAUGIJOS 

BIULETENĮ 

„Special Libraries Association 
Pharmaceutical and Health 
Technology Division" leidžia 
biuletenį, kurį redaguoja Biru
tė Januškaitė, gyvenanti Wind-
sore Kanadoje. Ji turi farma
cijos bakalauro laipsnį iš To
ronto universiteto, verslo valdy
bos magistro laipsnį iš Windso-
ro universiteto ir biblioteki
ninkystės magistro laipsni iŠ 
Wayne valstybinio universiteto 
Detroite. Dabar ji dirba kaip 
vėžio žinių centro vedėja Oak-
wood ligoninės vėžio centre 
Dearborn, Michigan. Ligoninė 
yra susijungusi su Michigano 
universitetu ir Wayne valsty
biniu universitetu. Savo ma
gistro tezėje ji įvertino Lietuvos 
bibliotekas ir gavo aukščiausią 
pagyrimą už šį pavyzdingą dar
bą. 

Saul ius Šimoliūnas 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-2464241. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA-

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

(sk) 

RELIGINIS KONKURSAS 
Prelatas Juozas Prunskis 

1997 metais skiria premiją 
Krikščionybės idealų ugdymui, 
iš viso 5,600 dol. sumą. 

I projektas Krikščionybės 
idealų ugdymas kasdienybėje: 

seminaras ar paskaitų ciklas 
skirtas: katekistams, religijos 
dėstytojams, jaunimo vado
vams, jaunoms šeimoms ar pro
fesinėms grupėms. 

Konkurso komisijai atsiųsti: 
1. programos metmenis; 
2. pravedėjų sąrašą, kvalifika

cijos bei pasiruošimas vykdomai 
programai; 

3. numatytą programos vie
tovę ir dalyvių grupės sudėtį 
(profesinė, jaunimo) bei skaičių; 

4. finansine sąmatą; 
5. dalyvių apklausos — anke

tos pavyzdį; 
6. programą įvykdžius — daly

vių apklausos duomenis. 
II ve ika las 
Šv. Rašto trumpi mąstymai 

kiekvienai dienai, pagal litur
ginius laikotarpius. Mašinėle iš
spausdinti, dar neišleisti. 

Projektas ar veikalas pasi
rašomas slapyvardžiu. Atski
rame užklijuotame voke pri
dedama tikroji autoriaus pavar
dė, adresas ir telefonas. Konkur
so medžiagą reikia atsiųsti iki 
1997 m. rugsėjo 1 d. šiuo adresu: 
Sisters of the Immaculate Cen-
ception Religinis konkursas 600 
Liberty Highway, Putnam, CT 
06260. 

S e s u o M. Bernadeta 


