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Seimui trūksta laiko išnagrinėti 
biudžeto projektą 

Vilnius, gruodžio 2 d. (BNS) 
— Opozicines Seimo Socialde
mokratų frakcijos nariai kalti
na valdančiąją daugumą, kad 
svarstant kitų metų biudžetą, 
buvo ignoruoti viešumo princi
pai. 

Seimo narys Algirdas But
kevičius spaudos konferencijo
je Seime trečiadienį teigė, kad 
biudžeto projektui svarstyti 
skirta per mažai laiko, todėl 
Seimo nariai nespėja iš esmės 
susipažinti su teikiamu pro
jektu. 

Pasak parlamentaro, dar 
pernai užsienio specialistai 
pažymėjo, kad biudžeto svars
tymo laikas turi būti pratęs
tas. 

Socialdemokratas nesutiko 
su valdančiosios daugumos 
skelbiamu biudžeto „skaidru
mu", nes, pasak jo, net valdi
ninkų darbo užmokesčio didė
jimas laikomas valstybine 
paslaptimi. 

A. Butkevičiaus duomeni
mis, aukštųjų valdininkų bei 
Aukščiausiojo teismo teisėjų 
atlyginimai toliau augs, nors 
vyriausybė įtikinėja, kad val-

žės 2 proc. 
Kitas socialdemokratas Al

girdas Sysas sako, kad per 10 
dienų nuo patikslinto projekto 
pateikimo neįmanoma norma
liai išnagrinėti biudžeto pro
jekto. 

Seimo biudžeto ir finansų 
komiteto narys Kęstutis Gla
veckas teigia, biudžeto įstaty
mas iš esmės nekeičia susi
klosčiusių neigiamų ūkio 
krypčių. „Mes ir toliau lieka
me biurokratinių procesų įkai
tai", teigė centristas K Gla
veckas. 

Pasak jo, ekspertų reko
mendacijos dėl biudžeto for
mavimo jau kelerius metus 
yra visiškai tokios pat, tačiau 
vyriausybė nesiima jokių es
minių pakeitimų. 

Jis abejoja ir vyriausybės 
narių bei konservatorių kalbo
mis, kad kitų metų biudžetas 
bus be deficito. 

Pasak jo, kitų metų biu
džeto išlaidos formuojamos 
taip, kad neįmanoma tikėtis 
net šiuometinio augimo tempo 
ir yra pavojus, jog valstybės 
įsipareigojimai viršys galimy
bes juos įgyvendinti. 

Nuotr. : Jau penktą dieną prie Seimo rūmų pasistatė palapines, nebodami stiprių šalčių (naktimis temperatūra 
nukrinta iki -20 C, -4 F), badauja devyni verslininkai, reikalaudami vyriausybės supaprastinti prekybos turga
vietėse tvarką. Trečiadienio popiete viena iš badautojų, II grupės invalidė marįjampolietė buvo išvežta į Santa-
riškių ligoninę, kur medikai jai nustatė širdies veiklos sutrikimą ir organizmo atšalimą. Blogai jaučiasi dar vie
na bado akcįjos dalyvė, taip pat II grupes invalidė: jai paūmėjo astma, šaltyje blogai veikia jos vartojami vais
tai, tačiau, nore ir įkalbinėjama medikų bei iš Kėdainių atvykusių artimųjų, moteris pasitraukti iš šaltos pala-

(Elta) pinės atsisakė. 

Badaujantys verslininkai laukia 
vyriausybės atsakymo 

dininkų darbo užmokestis ma-

Aukštasis mokslas netrukus 
pradės merdėti 

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(BNS) — Lietuvos aukštasis 
mokslas gyvena iš „sukauptų 
lašinių", tačiau netrukus ir šie 
klodai išseks, sakė Lietuvos 
aukštųjų mokyklų rektorių 
konfederacijos prezidentas, 
Muzikos akademijos rektorius 
Juozas Antanavičius, antra
dienį drauge su Seimo nariu 
Justinu Karosu kalbėdamas 
spaudos konferencijoje. 

Pasak rektoriaus, gaunamų 
biudžeto lėšų neužtenka aukš
tųjų mokyklų mokslo tyrimo 
projektams, mokyklose mažė
ja mokslinį laipsnį turinčių ty
rėjų ir pedagogu. 

J. Karoso teigimu, Seimo 
švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetas pirmadienį savo 
pasėdyje nusprendė nepritarti 
1998 metų patikslintam biu
džeto projektui, kuriame iš
laidos kultūrai sumažintos 12 
proc, palyginti su ankstes
niuoju projektu. Seimo narys 
teigė, kad kitų sričių finansa
vimą biudžeto projekte numa-

kad 
viso 
litų, 

proc. 
J. Karosas piktinosi, 

aukštajam mokslui iš 
šiemet skirta 392 mln. 
tuo tarpu, kai vienam septy
nių policijos departamentų Vi
daus reikalų ministerijoje nu
matyta 429 mln. litų. 

„Bijau, kad jeigu mes toliau 
taip eisime, teks statyti dau
giau kalėjimų", sakė J. Karo
sas. Pasak jo, atsižvelgiant į 
pinigų nuvertėjimą, šiemet 
studijoms skirta 20 mln. litų 
mažiau negu pernai. 

„Ši tendencija praktiškai 
reiškia aukštųjų mokyklų už
darymą, nes jos negali funk
cionuoti", sakė J. Karosas. Pa
sak jo, kyla grėsmė, kad po 5 
metų Lietuvos mokslinis po
tencialas bus visiškai nualin
tas. 

Dabar Lietuvoje veikia 15 
aukštųjų mokyklų. Jose moko
si 67,000 studentų, dirba dau
giau kaip 5,000 mokslinį 
laipsnį turinčių mokslininkų 
ir pedagogų. 

Vilnius, gruodžio 2 d. 
(BNS) — Penkta diena prie 
Seimo badaujantys smulkieji 
verslininkai atidės savo akciją 
tik su sąlyga, jog premjeras 
Gediminas Vagnorius asme
niškai garantuos, kad rūpimi 
klausimai bus svarstomi pagal 
akcijos dalyvių pasiūlytą pla
ną, trečiadienį pareiškė Smul
kiųjų verslininkų ir prekybi
ninkų asociacijos vadovas, 
Naujosios sąjungos (social
liberalų) Vilniaus skyriaus va
dovas Eduardas Šablinskas. 

„Premjero garantijos užteks, 
ir mes atidėsime bado akciją, 
kol bus priimtas sprendimas", 
sakė E. Šablinskas, Seime pa
sibaigus surengtam pasitari
mui. 

Pasitarimą pasiūlė ir vedė 
Seimo pirmininko pavaduoto

jas Romualdas Ozolas, jame 
dalyvavo frakcijų atstovai, vy
riausybės institucijų pareigū
nai ir smulkiųjų verslininkų 
atstovai. 

„Prašome vyriausybės vado
vo pasakyti, kad badautojai 
gali važiuoti namo, nes iš 
tiesų galima išspręsti klausi
mus ir tai bus padaryta", žur
nalistams sakė R. Ozolas. 

Pasak Seimo vicepirminin
ko, trečiadienį pasitarime nu
tarta įsteigti specialią darbo 
grupę problemai spręsti, ku
rioje dalyvautų visų frakcijų ir 
vyriausybės atstovai. 

R. Ozolo teigimu, pasiektas 
susitarimas, jog „prekiautojų 
patentininkų kategorijoje rei
kėtų skirti du tipus — smul
kųjį ir stambesnį". 

Be to, su vyriausybe bus ta-

Badautojai beldžiasi 
„ne į tas duris" 

Seimo pirmininko teigimu, 
prie blogo Seimo įvaizdžio kū
rimo „prisideda sąmoningai 
ponas .Šustauskas, Paulaus
kas, jie koordinuoja tuos da
lykus, kad Seino prestižas 
būtų žemas". 

Kauno miesto tarybos depu
tatas Vytautas Šustauskas va
dovauja Lietuvos- laisvės są-

Vilnius, gruodžio 2 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis mano, 
kad smulkiųjų verslininkų ir 
prekybininkų bado akcija prie 
Seimo yra naudinga „politi
niams manipuliatoriams", ku
rie siekia įtvirtinti neigiamą 
Seimo įvaizdį. 

„Problema yra tarp smul-

riamasi ir „dėl važtaraščių 
arba dokumentacijos supa
prastinimo". R. Ozolo teigimu, 
darbo grupė „pateiks formu
luotes, kuriomis vadovaujan
tis, bus priimami visi reikalin
gi juridiniai aktai". 

R. Ozolas teigė esąs su
sirūpinęs badautojų sveikata. 
„Reikia gelbėti skubiai Vakar 
atidavė Sausio 13-osios medalį. 
Tai yra dvasios katastrofa. 
Šiandien žmones beveik mirš
ta, ir mes ramiai leidžiame 
jiems tai daryti?", retoriškai 
klausė jis. 

E. Šablinskas pareiškė lauk
siąs žodinės premjero garanti
jos, „kur bus konkrečiai pasa
kyta, kad svarstomos šiandien 
išdėstytos problemos". 

Smulkieji verslininkai reika
lauja, kad vyriausybė leistų 
leidimus turintiems prekiau
tojams parduoti kitiems to
kius pačius leidimus turin
tiems prekybininkams prekes 
bei supaprastinti dokumenta
cijos vedimo tvarką. 

Pasitarime dalyvavęs prem
jero patarėjas Virgilijus Sa
vickas sakė nemanąs, kad 
reikalavimas turėti prekių įsi
gijimo dokumentus yra „didelė 
problema". Pasak jo, toks rei
kalavimas galioja daugelyje 
Europos valstybių. 

tyta mažinti vidutiniškai 3 

Kyšininkavimu atariami 
gydytojai negali būti vadovais 

Vilnius, gruodžio 2 d. 
(BNS) — Sveikatos apsaugos 
ministras Mindaugas Stanke
vičius paragino Panevėžio li
goninių administracijas apsis
pręsti dėl kyšininkavimu įta
riamų gydytojų tolesnio darbo. 

Lapkritį policija Panevėžyje 
sulaikė penkis vadovų parei
gose dirbančius gydytojus. įta-

* Vyriausybės patvirt in
toje paskutiniojo metų ket
virčio sąmatoje numatyta 
bankrutuojančių įmonių dar
buotojų paramai skirti 8.7 
mln. litų. Per metus nuo Fon
do bankrutuojančių ir bankru
tavusių įmonių darbuotojų rei
kalavimams, susijusiems su 
darbo santykiais, tenkinti įs
teigimo vyriausybė suteikė pa
ramą devyniolikai Lietuvos 
įmonių, skirdama 32.3 mln. li
tų darbuotojų algoms ir išeiti
nėms pašalpoms išmokėti. Šis 
fondas formuojamas iš lėšų, 
gautų privatizavus valstybės 
tu r t ą . .Eitai 

rus juos ėmus neteisėtą atlygi
nimą iš pacientų. Tačiau bau
džiamąsias bylas jiems atsisa
kyta kelti, prokuratūrai nu
stačius, kad įkalčiai buvo ren
kami, pažeidžiant įstatymą. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį M. Stankevičius pra
nešė praėjusią savaitę gavęs iš 
Generalinės prokuratūros in
formaciją, kuri patvirtina, jog 
Panevėžyje vadovaujančias pa
reigas užimantys gydytojai 
ėmė neteisėtą atlyginimą iš 
pacientų. Ministras griežtai 
pasmerkė tokius gydytojų 
veiksmus, teigdamas, kad šie 
gydytojai ligoninių skyrių va
dovais dirbti tikrai negali. 

Pasak M. Stankevičiaus, Pa
nevėžio apskrities administra
cijai nusiųstas oficialus mi
nisterijos raštas, kuriuo nu
rodoma apsvarstyti medikų 
veiksmus ir nuspręsti dėl jų 
tolesnio darbo sveikatos ap
saugos srityje. 

Ministras pranešė, jog vi-

kiųjų prekybininkų ir vyriau- jungai, o advokatas Artūras 
sybės, o ne tarp jų ir Seimo", 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje sakė V. Landsbergis, pri
durdamas, jog dėl pastarosios 
protesto akcijos įvyko „sąmo
ningas nesusipratimas". 

„Yra finansų ministerijos ir 
vyriausybės sprendimai — 
įvesti tam tikrą tvarką tur
gaus prekyboje. Ar tie reikala
vimai yra per dideli ir per 
griežti, šiaip ar taip, tai yra 
vyriausybės kompetencijos da
lis", sakė V. Landsbergis. „Ta
čiau aš matau, kad tam tikri 
politiniai manipuliatoriai la
bai lengvai nukreipia prieš 
Seimą — „ 'blogiečiai' sėdi 
Seime", samprotavo jis. 

sose viešose gydymo įstaigose 
bus tikrinimą, kaip sutvarky
tas informacijos pacientams 
teikimas. 

Ministras sakė, jog atlygini
mai dabar priklauso nuo to, 
kiek gydymo įstaiga suteikia 
paslaugų ir kiek uždirba lėšų. 
Vidutinis gydytojų atlyginin-
mas yra apie 1,100 litų, vidu
riniojo medicinos personalo — 
apie 780 Lt., tačiau yra ligoni
nių, kur vidutinis gydytojų at
lyginimas yra 1,600 Lt. 

Paulauskas — sc cialliberaliai 
Naujajai sąjungai 

V. Landsbergį? sakė, kad 
gailisi buvusio Aukščiausio
sios Tarybos gynėjo Daliaus 
Basčio, kuris antradienį grą
žino Seimui Sausio 13-osios 
medalį. „Dalius Bastys, matyt, 
yra vienas tų suklaidintų 
žmonių", sakė V. Landsbergis. 
„Man labai gaila, jis pats sako, 
kad jam tai šventas dalykas". 

* Sausio 13-osios medalį 
grąžinusį buvusį Aukščiau
siosios Tarybos gynėją Dalių 
Bastį įžeidė Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio prielai
da, kad šiam žingsniui jį pas
tūmėjo „politiniai manipulia
toriai", siekiantys įtvirtinti 
neigiamą Seimo įvaizdį. „Savo 
Sausio 13-osios medalį atida
viau niekieno neverčiamas — 
nei Paulausko, nei Šustaus
ko", trečiadienį, telefonu pas
kambinęs į BNS žinių agen
tūrą, sakė D. Bastys. Seimo 
pirmininkui jis skyrė tokius 
žodžius: „Jūsų netiesos žo
džiai giliai įžeicie mane ir vi
sus, mus palaikančius. Jūs vi
sur matote tik intrigas. Susto
kite kiršinti Lietuvos žmo
nes", i BNS i 

Pagerinus darbo 
sąlygas, nereikės 

mokėti už žalojamą 
sveikatą 

Vilnius, gruodžio 2 d. 
(Elta) — Europos Sąjungos 
specialistai skatina Lietuvą 
atsisakyti priemokų už kenks
mingas darbo sąlygas, teigda
mi, jog tokį apmokėjimą gali
ma suprasti kaip skatinimą už 
aukojamą sveikatą gauti dau
giau pinigų, sako Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Darbo sąlygų skyriaus virši
ninkas Romas Kancevičius. 

Darbo apmokėjimo įstatyme 
yra numatyta, jog už kenks
mingą darbą darbuotojas gau
na 50 proc., o už labai kenk
smingą darbą — 100 proc. 
įkaininio mėnesinio ar valan
dinio atlyginimo priemoką. 

Dėl šių priemokų darbdaviai 
ir profsąjungos diskutuoja jau 
nuo balandžio mėnesio. Abi 
pusės, suprasdamos, jog nėra 
taip paprasta per trumpą lai
ką pakeisti darbo sąlygas bei 
technologijas, mąsto, kaip pri
imtiniausiu būdu tai padaryti. 

Europos Sąjungos specialis
tai siūlo Lietuvai nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, per 
kurį būtų laipsniškai gerina
mos darbo sąlygos ir atsisako-

Rusija nepripažįsta, 
kad jos pilietis prašo 

politinio prieglobsčio Lietuvoje 
persekiojimo" V. Jakovlev iki Maskva-Pabradė, gruo

džio 2 d. (BNS) — Rusijos už
sienio reikalų ministerija pa
reiškė, esą žiniasklaidos pra
nešimai apie rusą žurnalistą, 
pasiprašiusį politinio prie
globsčio Lietuvoje, yra klaidi
nantys. 

„Mūsų žiniomis, Vladimir 
Jakovlev Vilniaus neprašo po
litinio prieglobsčio, o tik leidi
mo apsigyventi", pareiškė Ru
sijos URM Informacijos ir 
spaudos departamento atsto
vas, paprašytas pakomentuoti 
Rusijos piliečio apsisprendi
mą. 

Tačiau, kaip BNS patvirtino 
Pabradės Užsieniečių registra
vimo centro Tyrimo tarnybos 
pareigūnai, V. Jakovlev rašy
tiniame pareiškime prašoma 
būtent politinio prieglobsčio. 
Nes tik tuo atveju, jei jis 
gautų politinį prieglobstį, Ru
sijos piliečiui būtų suteiktas 
leidimas nuolat gyventi Lietu
voje. 

Tokį prieglobstį ir leidimą 
iki šiol Lietuvoje yra gavę 28 
užsieniečiai, įskaitant jų vai
kus. 

Tačiau V. Jakovlev perspek
tyvos gauti prieglobstį yra la
bai miglotos. Politinio prie
globsčio nuo „politinės mafijos 

at%'ykimo į Lietuvą prašėsi — 
Čekijoje, tačiau čekai jo pra
šymą atmetė. Pasak Lietuvos 
pareigūnų, tai leidžia spėti, 
kad prieglobsčio jis negaus ir 
Lietuvoje, nes Lietuva ir Če
kija vadovaujasi tomis pa
čiomis tarptautinėmis konven
cijomis ir normomis. 

V. Jakovlev dabar gyvena 
Pabradės Užsieniečių registra
vimo centre, kol centro Tyrimo 
tarnyba tiria jo prašymo 
pagrįstumą. Rekomendacijas 
dėl ruso prašymo Pabradės 
URC perduos Migracijos de
partamentui. 

V. Jakovlev, prisistatantis 
nepriklausomo laikraščio „No-
vaja Rosija" redaktoriumi ir 
leidėju, politinio prieglobsčio 
pasiprašė lapkričio 25 dieną, 
kai buvo pasieniečių išlai
pintas iš traukinio Varšuva-
Vilnius, nes vyko be vizos. 

49-erių, metų V. Jakovlev 
1992-1997 m. gyveno Vilniuje, 
kur esą turi įsigijęs butą ir 
buvo vedęs, bet vėliau iš
siskyrė. V. Jakovlev SSRS pi
liečio pase yra daug atžymų, 
kad tuo laikotarpiu — 1992-
1997 m. — jis nuolat iš Rusi
jos su viza važinėjo į Lietuvą. 

Aukščiausieji valdininkai 
neuždirba „milijonų" 

darbą, gali būti suteikta vy
riausiųjų specialistų-ekspertų 
kategorija, už kurią mokamas 
atlyginimo priedas. 

Vyriausybės kanceliarija 
dabar turi devynis vyriausiuo
sius specialistus-ekspertus, 
kurių atlyginimas, atskaičia
vus mokesčius, vidutiniškai 
yra 4,599 litai. 

Vyriausybės spaudos tarny
bos pranešimas paskelbtas, 
atsiliepiant į žiniasklaidos ra
šinius apie ypač didelius aukš
čiausiųjų valdininkų atlygini
mus. 

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešimo, šiemet 
ministerijose bei kitose insti
tucijose prie vyriausybės su
mažinti 755 etatai. Iš jų mi
nisterijose sumažinti 578 eta
tai (20 proc. buvusio etatų 
skaičiaus). 

Pasak pranešimo, toliau 
mažinant valdymo išlaidas, ir 
ateityje bus mažinamas vy
riausybei pavaldžių institucijų 
darbuotojų skaičius. 

Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) 
— Nė vienos vyriausybės įs
taigos pareigūnas negauna 
dešimties ir daugiau tūkstan
čių litų mėnesinio atlyginimo, 
pareiškė vyriausybė. Vyriau
sybės kabineto narių mėnesio 
darbo užmokestis, atskaičia
vus mokesčius, yra 4,193 litai. 

Pranešime teigiama, kad vy
riausybei pavaldžių institucijų 
valdininkų atlyginimai moka
mi „griežtai vadovaujantis" įs
tatymais, kurie nustato, kad 
ministro pirmininko atlygini
mas sudaro 60 proc., o vyriau
sybės narių-ministrų — 50 
proc. valstybės prezidento at
lyginimo dydžio. 

„B" lygio valdininkams, tu
rintiems aukštą kvalifikaciją 
ir dirbantiems apžvalgininkų 

* Pramonininku konfe
deracijos konsultaciniame 
posėdyje buvo pritarta Socia
linės apsaugos ir darbo minis
terijos siūlymui nuo ateinan
čių metų pradžios padidinti 
minimalią mėnesinę algą iki 
460 litų ir minimalų valandinį 
atlygį iki 2.71 lito su sąlyga, 
jeigu vyriausybė padidins mi
nimalų neapmokestinamą dy
dį nuo 214 iki 264 litų. mm 

* Vienam Šeimos nariui 
Lietuvoje dabar tenka vidu
tiniškai 430 litų grynųjų paja
mų, tačiau tiek pinigų vis dar 
nepakanka. Kad šeimos galė
tų patenkinti būtinuosius savo 
poreikius, vienam jos nariui 
reikėtų vidutiniškai 660 litų 
per mėnesį. Tai parodė Statis
tikos departamento atlikto ty
rimo, kuriame dalyvavo 2.012 
šeimų, rezultatai, pagal ku
riuos vienas šeimos narys per 
mėnesį išleido vidutiniškai 
430 litų, iš jų beveik pusę — 
209 litus — „pravalgė". CBNS> 

ma priemokų. Nesant galimy
bių įsigyti naujų technologijų 
ar darbo įrangos, siūloma dir
bantiesiems kenksmingomis 
darbo sąlygomis perpus su
trumpinti darbo laiką. 

* Krašto apsaugos minis
terija įvertino kaip „tyčia 
piktavališkai skleidžiamą pra
simanymą" Naujosios sąjun
gos vadovų pareiškimus, kad 
didinamas krašto apsaugos fi
nansavimas esą „sukurs gerai 
išlaikomą struktūrą vidaus 
nepasitenkinimams malšinti". 
KAM Visuomenės informavi
mo skyriaus pranešime „ten
dencingai prasimanytais" va
dinami socialliberalų teiginiai, 
esą KAM „nežino, kur tų pini
gų dėti" ir „prisigalvoja įvai
rių projektų, mėto ir šen, ir 
ten" pinigus. Kitų metų vals
tybes biudžete krašto apsau
gai numatoma skirti 695.7 
mln. litų arba 1.5 proc. bend
rojo vidaus produkto. <BNS> 

KALENDORIUS ~ 
Gruodžio 3 d. Sv Pranciškus 

Ksaveras; Vingra, Girutis. Lapūnė. 
Gruodžio 4 d Šv. Jonas Da-

Barbora. Žvaigždį kis. muskietis 
Vainotas 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS JUBILIEJŲ 

ŠVENČIANT 
1998 m. spalio 17-18 d. Die

vo Apvaizdos parapija šventė 
savo 90-ąjį įsikūrimo jubiliejų 
ir 25-ių metų sukaktį naujoje 
Southfield miesto vietovėje. 

Per šią sukaktį įvertiname 
praeitį, susimąstome apie da
bartį ir žvelgiame į ateitį. Vi
sus jungia tikėjimas ir tau
tybe. Visi norime būti drauge 
— drauge melstis, džiaugtis, 
liūdėti, padėti vienas kitam ir 
siekti skaidraus rytojaus savo 
vaikams. Norime išlaikyti sa
vyje krikščioniškas ir lietu
viškas vertybes, norime ne
paskęsti svečios šalies minio
je, norime išlaikyti dovanas, 
kurias pats Dievas mums su
teikė — krikščionybę ir lietu
vybę. 

Šeštadienis — koncertas 
ir pokylis 

Džiugu savo tarpe matyti 
užsienio lietuvių vyskupą 
Paulių Baltakį, OFM, kun. 
Viktorą Kriščiūnevičių, kun. 
Walter Stanevičių, kun. Aloy
zą Volskį. Parapijiečių ir sve
čių dalyvauja apie 350. 

Kastytis Giedraitis, jubilie
jaus ruošos komiteto pirminin
kas, sveikina garbingus sve
čius, visus susirinkusius ir 
kviečia tarybos pirmininkę Ja
niną Udrienę. Ji anglų kalba 
tauriai pagerbia Šv. Jurgio 
parapijos idealistus kūrėjus, 
Lietuvos Vyčius, Amerikos 
Lietuvių Katalikų Moterų są
jungą, kurie buvo stiprūs dva
siškai ir sugebėjo lietuvybę 
perduoti kitoms kartoms. Kal
bėdama lietuviškai, grįžta į 
paskutiniuosius 25-erius me
tus. Atkreipia dėmesį į parapi
jos įtaką auklėjant jaunimą 
krikščioniškų vertybių švieso
je. Su įžvalgumu pamini jauni
mo vienetus, Skautus ir Atei
tininkus, vėliau Lietuvos Vy
čius, Šaulius, Lietuvos Dukte
ris, Detroito apylinkės Lietu
vių Bendruomenę, kurių veik
la tampriai siejasi su mūsų 
parapija ir jos ribose veikian
čiu Kultūriniu centru. Pamini 
sunkius kūrimosi metus, kai 
naujų pastatų baigiamuosius 
darbus atlikom organizuoda
mi savanorių talkas. Nuošir
džiai dėkoja visiems bendra
darbiams, auksinio amžiaus 
atstovams bei jaunesniems, 
čia gimusiems ir brendusiems. 
kurių parama parapijai yra ne 
tik fizinė ir finansinė, bet ir 
moralinė. Džiaugiasi jaunų 
šeimų gausumu ir ragina šį 
skaičių praplėsti . į jungiant 
d v a s i n i a m prieglobsčiui n a u 
jai iš Lietuvos a tvykus ius . 

Džiaugiasi taip pat nauju dva
sios vadu, kun. Aloyzu Volskiu 
— gimusiu ir mokslus išėjusiu 
Lietuvoje, atnešančiu mums 
savo dvasinę patirtį ir lietu
višką kilmę. Iškelia jo pastan
gas mus suprasti, lenkiant 
mūsų gyvenimus krikščioniš
ka kryptim, dvasiškai turtin
gais pamokslais, aktyviu įsi
jungimu į parapijos reikalus, 
ir nauja programa parapijie
čiams ATGAIVINK. 

Balta rože pasipuošusius ta
rybos pirmininkus kviečia at
sistoti: Algį Rugienių, Joną 
Urboną, Vytą Petrulį, Andrių 
Butkūną, Jurgį Jurgutį, Kas
tytį Giedraitį. Prie jų prisi
jungia visi, kurie yra dirbę pa
rapijos komitetuose. Gražus 
būrys bendradarbių. 

Su Kastyčiu Giedraičiu ke
liamos šampano taurės, kad 
parapija ilgai gyvuotų: „Valio, 
valio! Ilgiausių metų mums, 
valio!" 

Toronto lietuvių choras „Vo
lungė", vadovai — dirigentė 
Dalia Viskontienė, pianistas 
Jonas Govėdas ir smuikinin
kas M. Gabrys pakviesti sce-
non. Žavėjo įdomiai sudaryta, 
intensyvi koncerto programa. 
Kiekvienoje dalyje jautėsi 
skirtingos laiko eigos nuotai
kos, ypač Jono Govėdo išra
dingai harmonizuotose dai
nose. 

Šventės išvakarės neeilinės: 
su mumis lietuviškojo Toronto 
dainininkai, mūsų vaikai, jau
nimas ir vyresnieji. 

Kun. Aloyzo Volskio malda, 
vakarienė, šokiai. 
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Dievo Apvaizdos parapijos Southfielf, MI, jubiliejinius reikalus aptarė Parapijos tarybos pirmininke Janina 
Udrienė, parapijos administratorius kun. Aloyzas Volskis ir jubiliejaus ruošos komiteto pirm. Kastytis Giedrai
tis. 

Sekmadienis — 
iškilmingos Mišios 

Mišias aukoja vyskupas 
Paulius Baltakis, vyskupas 
Moses Anderson, kun., Aloy
zas Volskis, kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius ir kun. J. Wal-
ter Stanievich. Įnešamos Atei
tininkų, Skautų ir Lietuvos 
Vyčių organizacijų vėliavos. 
Mišiose gausiai dalyvauja pa
rapijiečiai, jų tarpe Michigano 
gubernatorius John Engler su 
žmona Michelle, Kongreso at
stovas Joe Knollenberg su 
žmona Sandy. 

Prieš Mišių aukai praside
dant, kun. Aloyzas Volskis 
anglų kalba pristato išsamią 
parapijos istorijos raidą, pa
brėždamas Dievo ir bažnyčios 
reikšmę sudėtingame žmonių 
gyvenime statant bažnyčios 
pastatus net tris kartus. Už
baigdamas ragina visus toliau 
kurti maldos ir Dievo tvirto
ves savo širdyse, savo šeimo

se, savo lietuviškoje bendruo
menėje. Jis prašo Aukščiau
siąjį mus laiminti ir dėkoja 
Jam už suteiktą malonę gy
venti ir dirbti mūsų tarpe. 

Pamoksle, vysk. Paulius 
Baltakis skatina mus toliau 
išlaikyti tai, ką turime šioje 
parapijoje. Visuotines maldas 
jis pradeda šiais žodžiais: 
„Brangūs broliai ir seserys, ar
tėjant mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus du tūkstantajam 
gimtadieniui, šiais Šventosios 
Dvasios metais, švęsdami mū» 
sų parapijos devyniasdešimt
metį, o šios bažnyčios — šven
tovės dvidešimt penkerių me
tų jubiliejų, dėkokime Dievui 
už Jo apvaizdą, globą ir ma
lones, suteiktas kelioms lietu
vių kartoms ir prašykime 
Šventosios Dvasios dovanų, 
kurios gaivintų krikščionišką 
gyvenimą". Parapijos tarybos 
komitetų ir organizacijų atsto
vai perskaito intencijas, spe
cialiai surašytas šiai progai 
Liturgijos komiteto pirminin
ko Prano Zarankos. 

Aukojimo metu prasideda 
ypatinga procesija. Aukos, 
išreiškiančios padėką už pra
eities palaimas, tuo pačiu pra
šant Aukščiausio malonių 
ateičiai, nešamos prie alto
riaus — jų reikšmę aiškina 
lektorė Asta Jurgutytė. Aukų 
procesiją veda kryžius, jį lydi 
žvakės; nešama Šv. Jurgio 
bažnyčios kertinio akmens do
kumentų dėžutė, maldaknygė 
ir gėlių puokštė, ruginė duo
na, tikybos vadovėlis ir gerų 
darbelių bei maldų pažadai, 
Šventas Raštas ir parapijos 
atsinaujinimo programos „At
gaivink" knygelė; nešama 
svarbiausia auka — duona ir 
vynas, tai didžioji Kristaus do
vana mums. Ir, regis, kad į 
aukų procesiją įsijungia ir tie, 
kurių mūsų tarpe nebėra — 
Šv. Jurgio ir Dievo Apvaizdos 
parapijų kūrėjai, kunigai ir 
žmonės, aukoję savo vargingo 
uždarbio dalį, kad drauge lie
tuviškai melstųsi. Regis, pro-

cesijon įsijungia ir Sv. Antano 
parapijos klebonas kun. Ignas 
Boreišis, supratęs 1944 metų 
pabėgėlių nuo Lietuvos oku
pantų ilges; ir skausmą, juos 
priglaudęs savo šventovėje. 
Regis, prasminga praeitis pa
laimins mus, mūsų vaikus ir 
naujai atvykstančius, kad bū
tume drauge. 

Mišių metu gieda „Volun
gės" choras, parapijos kanto-
riai — Asta Jurgutytė, Linas 
Mikulionis, Edvardas Skiotys, 
Vitas Underys, Pranas Zaran-
ka, visi žmonės, o „Žiburio" 
mokyklos mokiniai, paruošti 
Virgos Šimaitytės, gieda „Pa
dėkos giesmę": 

Ačiū, Tau Viešpatie, už rytą, 
Ačiū už mūsų naują dieną, 
Ačiū, kad rūpestį kiekvieną 
Galime Tau pavest. 
Vaikiški balsai kyla aukš

tyn, kyla ir mūsų mintys, pa
tikint Dievui savo rūpestius, 
godas ir ateitį. Užbaigiam Lie
tuvos himmi — mums visiems 
šventa tautine giesme. 

Jūratė Pečiūrienė 
* * * 

Šventės rengimo komitetą 
sudarė: Kastytis Giedraitis, 
pirmininkas, kun. Aloyzas 
Volskis, parapijos administra
torius, Janina Udrienė, para
pijos tarybos pirmininkė, Pra
nas Zaranka, Liturgijos komi
teto pirm., atsakingas už baž
nyčios apeigas. 

Liturgijos komiteto talkinin
kai: Julė Zarankienė, Stella 
Hotra, Valentina Bulotienė, 
Jurina Rugienienė, Valentina 
Rauckienė, Nata Zarankaitė, 
Linas Mikulionis, Benediktas 
Neverauskas, Paulius Jankus, 
Vidas Neverauskas, Rimas 
Kasputis, Rusnė Kasputienė. 

Pokylio vaišės — Ona Aba-
rienė ir Izabelė Korsakienė, 
sekmadienių vaišės choris
tams — Vytas Polteraitis, ba
ras, Viktė Jankutė-Moss, salės 
puošimas, Robertas Selenis, 
spauda-reklama ir Danguolė 
Jurgutienė, meninė patarėja. 

Ši didžioji šventė buvo pui
kiai suorganizuota. Esame dė
kingi rengėjams ir laukiame 
100 metų sukakties. 

Irena Alantienė 

KARIUOMENĖS 
80 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 

Vysk Pauliui Baltakiui Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje šv Mišias aukojant. Iš k. — Karina Puskoriate, 
Liana Butkūnaite. Liana Sontaite. Svaja Mikulionytė, vysk. P.Baltakis, Monika Mikulionyte ir Andrius Giedrai
tis. 

Š.m. lapkričio 29 d. Šv. An
tano parapijos patalpose buvo 
švenčiama Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 80 metų su
kaktis. Šv. Mišios buvo auko
jamos už žuvusius savanorius, 
karius, partizanus, šaulius. 
Mišias užprašė ramovėnai, 
šauliai ir birutietės. Organiza
cijos dalyvavo su vėliavomis, 
kurias bažnyčioje lydėjo „švy
turio" jūrų šaulių kuopos va
das ir Lietuvos Šaulių sąjun
gos išeivijoje vadas Mykolas 
Abarius ir „Švyturio" jūrų 
šaulių vado pavaduotojas Juo
zas Kinčius. Skaitinius skaitė 

Bronius Valiukėnas. Mišių 
metu gražiai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Klebonas ir šau
lių kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas pasakė šventės progą 
minintį pamokslą. Aukas prie 
altoriaus nešė Onutė Abarienė 
ir Leonas Petronis. 

Po šv. Mišių vyko minėji
mas/akademija ir meninė pro
grama. Dalyvavo pilnutėlė sa
lė žmonių. Salę puošė Mykolo 
Abariaus specialiai sukurtas 
plakatas su užrašu: „Jūs savo 
gyvybę aukojot Lietuvai". Lie
tuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje vadas ir „Švyturio" jūrų 
šaulių kuopos vadas Mykolas 
Abarius, pradėjęs minėjimą, 
pakvietė kun. Alfonsą Baboną 
sukalbėti invokaciją. Buvo pa
gerbti mirusieji. Stasys Šimo-
liūnas, Klaipėdos krašto vada
vimo savanoris kūrėjas buvo 
pagerbtas. Jam padėkota už 
dalyvavimą šiame minėjime. 

Vadas Mykolas Abarius per
skaitė paskaitą Lietuvos karių 
veteranų sąjungos „Ramovės" 
pirmininko majoro Edmundo 
Vengiansko (negalėjusio daly
vauti dėl asmeninių reikalų). 
Jis apžvelgė Lietuvos kariuo
menės 80 metų istoriją, teig
damas, kad Lietuvos karys 
liko drąsus ir ištikimas Lietu
vai. Prireikus, kariai savo gy
vybę aukojo Lietuvai. Jau aš
tuoneri metai Lietuva vėl 
švenčia savo laisvę. Kariuo
menės tikslas remti, mokyti ir 
veikti kultūringai. Jis dėkojo 
partizanams, knygnešiams, 
kariams ir šauliams už jų gy
vybės aukas. Jų žuvo labai 
daug dėl Lietuvos laisvės. 
Privalome to niekada nepa
miršti. Lapkričio 23 d. yra jų 
diena. Visi turime prisiminti 
ir juos pagerbti. 

Po paskaitos vyko žymens 
įteikimas. Neseniai muz. Sta
sys Sližys šventė savo gar
bingąjį 80-ąjį gimtadienį. Va
das Mykolas Abarius apdova
nojo muz. Stasį Sližį šaulių 
žvaigždės ordinu už jo muziki
nių kūrinių nuopelnus bažny
čiai, parapijai ir šauliams. 

Paskui muz. Stasys Sližys 
vadovavo visų dalyvių ben
dram dainavimui. 

Šaulių vardu Eugenija Bulo
tienė ir Onutė Selenienė pri
segė gvazdikus kun. Alfonsui 
Babonui, Stasiui Šimoliūnui ir 
muz. Stasiui Sližiui. 

Rengėjų vardu vadas Myko
las Abarius padėkojo kun. Al
fonsui Babonui už šv. Mišias, 
pamokslą ir invokaciją, Sta
siui Šimoliūnui už dalyvavimą 
minėjime, muz. Stasiui Sližiui 
už vargonavimą ir giedojimą 
Mišių metu bei vadovavimą 
bendram dainavimui. Ačiū vė
liavų tarnybai, bei visiems at
silankiusiems žuvusiųjų ka
rių, šaulių ir partizanų pager
bime. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. Visų dalyvių sugie
dota „Ilgiausių metų" muz. 
Stasiui Sližiui. Vadas Abarius 
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Administracija dirba 

apibūdino jo kūrybini gyve
nimą. 

Po to — malonus dalyvių pa
bendravimas. 

Kariuomenės šventė buvo 
paminėta abejose lietuvių ra
dijo programose — šeštadie
nį, lapkričio 21 d., per .Lietu
viškų melodijų" programą ir 
sekmadieni, lapkričio 22 d., 
per „Amerikos lietuvių balsą*. 

Regina Juškaitė 
Švobienė 

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

Detroito „Žiburio" lituanis
tinės mokyklos Kalėdų eglutė 
sekmadienį, gruodžio 20 d., 12 
vai. vyks Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Bus ir vaišes — 
kugelis, dešros su kopūstais, 
pyragai ir kava. Mokiniai vai
dins Lėlės Viskantienės para
šytą ir režisuotą vaizdeli „Už
burtas miškas". Atvyks ir Ka
lėdų senelis. Kviečiame visus. 
Informacijai kreipkitės į mo
kyklos vedėją Reginą Puško-
rienę. 

ATSISVEIKINTA SU 
AJL PETRU VIŠČINIU 

Naujosios miesto kapinės 
Ratnyčioje penktadienį, lapk
ričio 27 dieną, priglaudė įžy
maus lietuvybės puoselėtojo 
Vilniaus krašte ir išeivijoje, 
Druskininkų miesto garbės pi
liečio Petro Viščinio palaikus. 

Gimęs Druskininkuose 1912 
metais, Petras Viščinis studi
javo teisę Vilniaus universite
te, buvo lietuvių studentų są
jungos pirmininkas. Mokslą 
derino su darbu — buvo Vil
niaus krašto lietuvių politikos 
ir kultūros žurnalo „Lietuviš
kas baras" redaktorius. Vil
niaus lietuvių sąjungai pasiū
lius, išrinktas Tautinio Vil
niaus lietuvių komiteto nariu. 
1939 metais Lietuvai atgavus 
Vilnių, rašė peticijas Sovietų 
Sąjungos vadovybei, kad Lie
tuvai būtų grąžinti Druskinin
kai, Marcinkonys. 

1941 metais, išvijus bolševi
kus iš mūsų sostinės, Petras 
Viščinis organizavo Lietuvos 
telegramų agentūros ELTA 
Vilniaus skyrių, vadovavo jo 
veiklai. 

1944 metais Petras Viščinis 
pasitraukė į Vokietiją. Dirbo 
Tremtinių komiteto reikalų 
vedėju, vėliau — pirmininku 
Revensburge, dėstė lietuvių 
kalbą ir teisę prekybos mokyk
loje. 1949 metais persikėlė į 
Jungtines Amerikos Valstijas, 
apsigyveno Brockton, MA 
1954 metais organizavo lietu
vių visuomeninę ir kultūrinę 
radijo programą „Laisvės var
pas", keturis dešimtmečius jai 
vadovavo, pats rengė radijo 
laidas, negaudamas jokio atly
ginimo. Dirbo jausdamas pa
reigą puoselėti lietuvybę išei-
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Atkūrus Lietuvos nepriklau

somybę, daugiau kaip po pen
kių svetur praleistų dešimt
mečių Petras Viščinis su žmo
na Mira grižo į gimtuosius 
Druskininkus, į Melnyčėle. 
1995 metais buvo apdovanotas 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Gedimino 4-ojo laipsnio or
dinu. 

1998 metų spalio 29 dieną, 
įvertinant visuomeninį darbą 
Lietuvos laisvės labui ir išti
kimybę savo gimtinei, Petrui 
Viščiniui buvo suteiktas Drus
kininkų miesto garbės piliečio 
vardas. (Elta) 

/ 
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GAL TAIP REIKĖJO 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Galvokime vienaip, kitaip, 
a r visai negalvoję ištarkime — 
Europos Sąjungos (ES) ko
miteto sprendimas Lietuvai 
yra nemalonus. Estijai ir Lat
vijai tariama — ateikite, kal
bėsimės, o Lietuva tebestovi 
priemenėje ir žiūri pro rakto 
skylutę. Ji mums netinka. 

Latvija ir Estija yra geres
nės, Lietuva netinka... Viena 
iš trijų Baltijos valstybių ki
tokia, ji skiriasi blogąja pras
me. Taigi anos dvi turėjo suor
ganizavusios SS legionėlius, o 
Lietuva sugebėjo nuo šios na
ciškos garbės išsisukti, bet ji 
nėra tokia gera, kaip anos dvi 
gražuolės. 

Kodėl Lietuva išskirta? Kas 
joje išdidžiai Europai nepatin
ka? Tarkite ir taisysimės! Ne, 
gudrusis komitetas nepasako 
nei vienos priežasties, nei ke
lių priežasčių. Mūsų žmonės, 
kurie save laikė europietiškos 
kultūros tauta ir iš tikrųjų 
šiuo bruožu skyrėsi okupacijos 
metais nuo kitų „sovietinių 
respublikų", yra nusivylę. 
Naujausiais apklausos duome
nimis, ES entuziastų skaičius 
Lietuvoje sumažėjo septyniais 
nuošimčiais. O gal t as mūsų 
entuziazmas, kaip lapkričio 12 
išsitarė premjeras G. Vagno
rius, buvo per didelis? 

Kaip savo geras nuotaikas 
galėjome sudrausminti , jei 
kasdien jas kurstė žiniasklai-
da? Štai tokia valstybė pa
reiškė, kad Lietuvos kandi
datūrą į ES ji rems... Štai ki
tokia sakė, kad Lietuva labai 

..tinka į tą „šventųjų" draugiją, 
į ES. Išvažiavo koks Lietuvos 
žymūnas į užsienį, ten kalbėjo 

su už save menkesniu žymūnu 
ir grįžęs tvirtina — sutiktas 
ponas užtikrino, kad Lietuva į 
ES rateliais nuriedės. Atvyko 
į Lietuvą svetimo krašto pilie
tis, gal labai svarbus, gal tik 
svarbokas; gal išmanąs apie 
ES, gal visai apie ją nesiorien-
tuojąs, ir skelbia — Lietuvos 
ten reikia! Visus šiuos spalvo
tus stiklelius žiniasklaida pa
vertė brangakmeniais ir puošė 
jais spaudos puslapius arba 
elektromagnetinių bangų pro
gramas. 

Ar neįvyks panaši tragedija 
su NATO? J u k dabar atrodo, 
kad Lietuvos ten beveik reika
laujama. „Senatoriai vadina 
Lietuvą viena realiausių kan
didačių į NATO", lapkričio 18 
d. skelbia Respubl ika". „53% 
eilinių amerikiečių pritaria 
Baltijos valstybių priėmimui į 
NATO", rodo" Gallup apklau
sos rezultatai. Bet Z. Brzezin-
ski, žymus politologas ir jokiu 
būdu ne Lietuvos priešas, 
įspėjo, kad sprendimą pa
kviesti Lietuvą į NATO nu
lems sunki politinė kova JAV, 
ir nerealu tikėtis, kad šis kvie
timas bus įteiktas ateinantį 
balandį per NATO viršūnių 
susitikimą Vašingtone. 

Neklaidinkime patys savęs 
palankiomis nuogirdomis, nei 
iš Lietuvos oficialių žmonių, 
nei užsieniečių. Optimizmą, 
kaip išpūstą balionėlį, reikia 
už virvutės laikyti, kad 
aukštybėse sprogęs nesukeltų 
tragedijos." • "' 

Tai kodėl Lietuva iš trijų 
Baltijos valstybių buvo išskir
ta? 

Gal mes iš tikrųjų atsilikusi 

Danutė Bindokienė 

Pavojus yra labai 
tikras 

įpakavimo įrengimai akcinėje bendrovėje „Vilniaus pienas" 

Per Kalėdas jau galėsime atsiskaityti naujomis 1, 2 ir 5 litų nominalo 
metalinėmis monetomis. Lietuvos banko valdyba spalio 15-osios posėdyje 
patvirtino naujų apyvartinių monetų etalonus. Eltos nuotr. 

mūsų ekonomika valstybės 
administravimas, gyventojų 
nuotaika? Bet ar galėtų gy
ventojų tvarkingumu mus 
lenkti Latvija su Estija, kurios 
turi žymiai daugiau svetim
taučių negu mes? Lyg atro
dytų, kad tie Latvijos ir Esti
jos svetimtaučiai lenkia Lie
tuvos lietuvius. 

O gal (antrasis spėliojimas) 
Lietuva, Rusijos koridorius į 
Karaliaučiaus sritį, šia savo 
žyme gąsdina ES? Tranzitas 
gali sukelti įvairių problemų, 
o kas nori derėtis su Rusija, 
kuri, būdama balta ir raudo
na, niekad susitarimų ir su
tarčių nesilaikė? 

O gal šiuo keliu skaldoma 
Baltijos santarvė? Gal kam 
nors (ypač Rusijai, šiandien 
taip pat slaptais agentais pa
sitikinčiai)* išskirtos Baltijos 
valstybės yra parankesnės? 

Iš štai dar — kaip galima 
spėlioti, kai ES komitetas nepa
sako priežasčių: ar nebus kas 
nors slapčia pakaišiojęs Lietu
vai kliūčių? Ar kartais čia ne
paveikė Vyzentalio nuodai? 
Neatmeskime šios galimybės. 
Po žemelės paviršiumi knibž
da daug nematomų vabalėlių 
ir ne visi j ie yra geri. 

Kokios priežastys bebūtų, 
kokie pikti kenkėjai bekerotų, 
Lietuva neprapuls! Iki šian
dien vertėmės be ES, veršimės 
ir toliau, kol ši išdidi (tai bent, 
tai bent jos geras galvojimas 
apie save!) organizacija mus 
pakvies ir mes ilgai galvosime, 
ar verta įsijungti. Išgyvenome 
dvidešimtojo amžiaus baisu
mus. Leninui įsigalėti lietu
viai kareiviai nepadėjo. Pirmo

sios SSSR komunistų partijos 
CK lietuvių neturėjome. Caro 
šeimos žudyme nedalyvavome, 
naciams esesininkų nebūrė-
me. O buvo baltiečių, jau spė
jusių į ES pabėgėti, kurie mi
nėtuose žygdarbiuose dalyva
vo. Lauksime, kol ES gražiai 
paprašys, kol j iems būsime 
būtinai reikalingi. 

Štai ko mums reikia — 
aukščiau pakelti galvas! Ir 
prezidentui, ir vyriausybei, ir 
Seimui, ir kiekvienam pilie
čiui — aukščiau pakelti gal
vas! Užtenka aimanų, verkšle
nimų, nepagrįstų skundų, kad 
sunku gyventi. O kam lengva 
gyventi? Šleževičiui, Butke
vičiui, prichvatizuotojams, ky
šininkams, teisėjams? Visi dir
bame, visi vargstame. Ir dirb
sime, ir vargsime, ir malonių 
neprašinėsime. Nesame elge
tos, kurie be svetimos išmaldos 
neišsiverčia. Esame tauta, ku
rioje vyriausybė ir piliečiai, 
liovęsi ginčytis, reikalauti mi
nistrų atsistatydinimo, ieškoti 
konstitucinio teismo, melu 
šmeižti vienas kitą, ryžtasi ei
ti ir toli nueiti. 

Šis Lietuvos išskyrimas gal 
jai bus naudingas. 

LAIŠKUS IŠ SIBIRO Į 
VAKARUS IŠVEŽĖ 

LIETUVIAI 

Prieš 44 metus, rizikuodami 
gyvybe, lietuviai išvežė iš So
vietų Sąjungos pirmojo Estijos 
prezidento Konstantino Petso 
laiškus. Iki šiol draugaujantys 
buvę politiniai kaliniai Anta-

Eltos nuotr 

nas Keblys ir Kęstutis Stepšys 
gyvena Vilniuje. 

Kaip pranešė buvęs Estijos 
ambasadorius Jungt inėse 
Tautose Trivimi Velliste, 1954 
metais K. Stepšys, paleistas iš 
Kazanės kalėjimo, šachmatų 
lentoje išskobtoje slaptavietėje 
išvežė tr is kalinamo K. Patso 
laiškus. 

Lietuvoje K. Stepšys perda
vė laiškus vienam savo bend
ražygių iš Stalino lagerių A. 
Kebliui, kuris, įsisiuvęs juos į 
drabužius, 1977 metais atvežė 
į JAV ir perdavė Estijos vy
riausybės emigracijoje amba
sadoriui JAV Erns t Jaakson. 
Tų pačių metų birželio 11 die
ną E. Jaakson paskelbė JAV-
se laiškų turinį. 

Estijos ambasadorius T. Vel
liste šiuos tris garsaus Estijos 
valstybės veikėjo laiškus prieš 
kelias dienas perdavė Estijos 
archyvui. 

Viename laiškų K. Patsas , 
būdamas Kazanės kalėjime, 
matyt , 1954 metų pradžioje, 
prieš vasario 23-ją, kai jam su
kako 80 metų, kreipėsi į J T 
generalinį sekretorių ir pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga 
neteisingai aneksavo Estiją, 
tuo šiurkščiai pažeisdama 
tarp taut ines teises. Laiškas 
baigiamas žodžiais „Teatgau-
na laisvę Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybės". 

Sovietų okupacinė valdžia 
1940 metų vasaros pabaigoje 
suėmė Estijos prezidentą K. 
Patsą ir išvežė jį NKVD ka
lėjimą Rusijoje. K. Patsas mi
rė 1956 metų sausio 18 dieną 
kalėjime Kalinino srities Bu-
raševo gyvenvietėje. 'BNS) 

Populiarioje giesmėje lietu
viai meldžia apsaugoti nuo 
karo ir maro, tačiau dvi
dešimtojo šimtmečio pabaigoje 
mažai kas iš tikrųjų tiki, kad 
gali kilti visuotinis maras, 
panašiai kaip tas , kuris vidu
ramžiais keletą kartų nu
siaubė Europą ir kitus že
mynus, nes ir medicinos pa
žanga, ir geresnis žmonių su
pratimas, kaip plečiasi užkre
čiamos ligos, neleistų jam 
išsivystyti į epidemines pro
porcijas. O vis tik šiandien 
mūsų planetoje siaučia nei 
kiek nemažiau pavojinga ma
ro epidemija, kurios vardas — 
AIDS. 

Praėjusį antradienį buvo 
paskelbta vienuoliktoji pasau
linė AIDS diena ir stengtasi 
atkreipti ne tik sveikatos dar
buotojų, įvairių kraštų vyriau
sybių, bet ypač eilinių gyven
tojų dėmesį į nemalonų faktą, 
kad šiuo metu apie 33 milijo
nai žmonių yra užkrėsti tUV7 
Žrv, o AIDS jau pareikalavo 
14 milijonų gyvybių. Nepai
sant nuolat skelbiamų žinių 
apie išrastus vaistus bei kitas 
priemones, turinčias kovoti su 
šia liga, šįmet vis tiek mirs 
per pustrečio milijono užkrės
tųjų. O tai j au tikrai galime 
vadinti žmonijos rykšte-maru. 

Tiesa, daugiausia užkrėti
mų yra Afrikoje bei kituose 
besivystančiuose kraštuose. 
Kai kuriose Afrikos valstybėse 
vienas iš keturių gyventojų sa
vyje nešioja HrVTZTV virusus 
ir gali juos paskleisti kitiems. 
Tvirtinama, kad Afrikoje kas
met tais virusais užsikrečia 
apie 4 mln. žmonių — visame 
pasaulyje — 6 mln., apskri
tai, besivystančiuose kraštuo
se, pagal Jungtinių Tautų su
rinktus duomenis, pasitaiko 
95 proc. užkrėtimų HrVTŽIV, o 
taip pat 95 proc. mirimų. 
Tačiau baisiausia, kad šįmet 
viso pasaulio užsikrėtusių 
HrV/ŽrV* virusais skaičiuje yra 
600,000 vaikų, jaunesnių, 
kaip 15 metų amžiaus, o apie 
pusę likusiųjų sudaro 15-24 
metų jaunuoliai. 

Kodėl toks milžiniškas skai
čius užkrėtimų Afrikoje? Visų 
pirma, tame žemyne AIDS 
gavo pradžią, be to, nuolatinės 
riaušės, suirutės, badas, tar
pusavio karai, medicininės pa
galbos stoka ir žmonių skur
das suteikia palankiausias 
sąlygas plėstis bet kokiai epi
demijai. Nors Amerikoje nese
niai išrasti vaistai gerokai 
prailgina HIV/ŽrV užsikrėtu
siųjų gyvenimo t rukmę (per

nai AIDS liga Amerikoje mirė 
apie 47 proc. mažiau), vaistai 
ir apskritai gydymo priemonės 
yra labai brangios, toli gražu 
neįmanomos neturtingie
siems. (Bet verta atkreipti dė
mesį į gydytojų tvirtinimus, 
kad užkrėstieji yra vis tiek 
pasmerkti mirti maždaug 10 
metų laikotarpyje.) Taip pat 
šiame krašte ypač daug dė
mesio skiriama švietimui — 
kaip apsisaugoti HrV užkrė
timo, todėl ir užkrėtimų skai
čius jau kelinti metai sukasi 
apie 40,000. 

Žinoma, ne visi paiso apsau
gos priemonių ir del to, ilgiau 
gyvenant užsikrėtusiems, kyla 
pavojus, kad jie užkrės dau
giau žmonių. Antra ver tus , 
kai kuriuose JAV visuomenes 
sluoksniuose į AIDS jau pra
dedama žiūrėti, kaip į bet 
kurią kitą — pagydomą — ly
tinę ligą, neigiant jos mirtiną 
pavojingumą. 

Ar mums, lietuviams, ver ta 
susirūpinti šios baisios epi
demijos plitimu? Daugelis sa
kytų — ne! Juk Lietuvoje gy
vena dori žmonės, nedaug nar
komanų, nedaug visokių lyti
nių iškrypėlių, palaido jauni
mo, tad ir AIDS — retas 
paukštis.. . Galbūt gera dozė 
optimizmo ir reikalinga, bet 
per daug nesidžiaukime, kad 
Lietuvoje HIV/ŽIV užkrėtimai 
kol kas skaičiuojami nedide
liais skaičiais, ypač palygi
nant juos su kaimyninėmis 
valstybėmis. Kuomet pasaulis 
taip susiaurėjęs, sienos atvi
ros, o gyventojai nuolat mai
šosi, vykstant prekybai, tarp
taut iniams pasitarimams, tu
ristinėms kelionėms, niekas 
negali išvengti artimesnio 
kontakto su atvykstančiais iš 
arčiau a r toliau.. Jau esame 
skaitę apie Klaipėdoje pa
gausėjusius HIV/ŽIV virusais 
užkrėt imus ir sveikatos dar
buotojų pastangas su ja is ko
voti. Žinome, kad Ukrainoje 
yra kone 150,000 užsikrė
tusių, taip pat žymi problema 
Moldovoje, Baltarusijoje, Rusi
jos Federacijoje, kaip galime 
manyti, kad visa tai kažkokiu 
būdu aplenks Lietuvą? Antra 
vertus, nebūtinai tik narko
manams ar pasileidėliams 
gresia HFV/ŽIV pavojus — su 
užkrėtimais gimsta nekalti 
kūdikiai, užkrėtimai galimi ir 
kitais būdais. Nors dėl AIDS 
ligos nebūtinai turime nuolat 
drebėti, bet taip pat nevertėtų 
numoti ranka ir tvirtinti, kad 
tai ,,ne mūsų kiaulės, ne mū
sų ir kopūstai..." 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.77 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

(Tęsinys) 

— Iš karto nesupratau, kas ta pautienė. Jis net pa
sijuokė, kad aš turbūt ne tikra lietuvė, pats atėjo į vir
tuvę ir parodė kaip jo mama kepdavo. Man tai buvo 
paprasta kiaušinienė. Nuo to laiko pasidarė nuolati
nis. Turbūt nė sykio nepravažiavo nesustojęs. 

Taip šnekučiuodamiesi atėjom į vidų. 
— Kambarys tas pats. Eik, nusiplauk dulkes ir 

tuoj ateik. Gal valgyti noro ir nėra, bet ko reikia, be to 
neapsieisi. 

Man rūpėjo paklausti , kur Jonas, bet nenorėjau 
įšokti pirmas. Laukiau, kol pasakys ji. Nelaimė ją tu
rėjo sukrėsti visiškai kitaip negu mane. Tik kai bai
gėm valgyti, pasakė: 

— Jono šiandien dar negalėsim pamatyti. Tebėra 
policijos žinioje. 

— Policijos? — nustebau. 
— Įtaria, kad galėjo kas nustumti. Gal net užmuš

tą nustūmė. Klausinėjo, ar nebuvo kas jam įsiskolinęs. 
Ar šiaip kokių priešų turėjęs, su kuo už ką nors susi
pykęs. Aš nieko nežinojau ir nieko nebuvau paste
bėjusi. Buvau taip iš vėžių išmušta, kad net nepaklau
siau, kodėl jie galvoja, kad pirma buvo užmuštas, o tik 
paskum numestas, o dabar kažin kas sukasi ir sukasi 

Man staiga paaiškėjo, ką jis turėjo galvoje savo 

laiške rašydamas apie tašką. Mėginau paaiškinti, kad 
perskaitęs man rašytą Brigitos laišką, nusprendė vis
ką baigti, bet nenorėjo jos atminime pasilikti suirzgęs 
ir surūgęs. Gal norėjo atsilyginti ir už tai, kad ją iš
vilko iš galėjusio būti kitokio gyvenimo į tą atskirybę. 
Pasakiau ir "ką dėl to aną kartą man sakė ir mėginau 
išaiškinti, kad jo toks į gerą pasikeitimas buvo tik 
bandymas perlipti per save ir nors taip atsilyginti už 
daugelį rūgena pašvinkusių valandėlių. Mėginau, bet 
mano aiškinimai jos nepasiekė. Šnekėjau ir jutau kad 
nepasiekia. Visi žodžiai eina pro šalį, lyg ji žinotu, ko 
man nevalia žinoti. 

— Gaila, kad nepasiėmiau jo laiško. Perskaičiusi 
gal pajustum tą patį, ką pajutau aš. Taškas. Baigta. 
Kelias tiesiai po kojom nulūžo, ir žingsnis į amžir.ybę. 
Net pašiurpau, kai kalno šone tuštuma atsivėn Ta 
pati, ant kurios kraštelio tada abu stovėjom. 

— Kodėl neatvežei? Kas žino, gal būtų lengviau. 
— O tu užmiršk, ką policija galvoja. Tai jų amatas. 

Juk ir jie turi kaip nors užsidirbti duoną. — mėginau 
pajuokauti, bet ji pakilo, nuėjo prie lango ir žiūrėjo į 
kalnus. 

Iš čia, kur sėdėjau, buvo matyti pusė nuskel: kal
no. Ji turėjo matyti visą. Norėjau pakilti ir priėji- ap
kabinti, bet kažin kas laikė. Nepakilau. 

— Gal pavažiuokim į kalną. — pasakiau. - No
rėčiau pamatyti dar kartą tas vietas, kur jis paskutinį 
sykį vaikščiojo. 

Atsisukusi valandėlę patylėjo paskum pasakė: 
— Galim ir pavažiuoti. 
Važiavom iš anos pusės, kur aną kartą su Jonu bu

vom važiavę. Iš tenai nereikėjo taip ilgai lipti. Ka: pri
ėjom tą vietą, kur reikėjo lipti prisilaikant turėklų, ji 

atsirėmė į turėklą. 
— Dieve, kaip tas kalnas manęs nebetraukia, — 

ne pasakė, be dejuote išdejavo. 
Ir važiuojant buvo labai nešneki. Gyvybę bandžiau 

palaikyti tik savo šneka. 
— Grįžkim atgal, — greitai pasakiau ir paėmiau 

už rankos. 
— Ne, — papurtė galva. — Jeigu ligi čia atėjom, 

baikim eiti, — ir pradėjo. 
Lipo, ėjo greitai. Tarpais reikėjo pasistengti, kad 

neatsilikčiau. 
— Tai va, — atsisuko ir pro uždusimą pasakė. — 

Pasidairyk. Čia ir jo, ir mano, ir mudviejų, ir gal dar 
kieno žingsniai tebėra. Nematomi, negirdimi, bet tebė
ra. Ir mano rūpesčio klaida čia tebeplazda. Nežinau, 
bet mane Jono nelaimė taip sugurino, kad tie visi atsi
randą nelaukti, netikėti priedai visiškai baigia į žemę 
kalti. 

Tada susėdom ant akmens ir ji papasakojo. Kai tik 
sužinojo, kas atsitiko, tuoj sėdo į Kristinos mašiną ir 
atlėkė. Kai Jonas per naktį negrįžo, buvo pasišaukusi 
Kristiną padėti. Čia jau buvo pažįstami du miestelio 
policininkai, gaisrininkai ir dar kiek nepažįstamų Du 
iš tų nepažįstamų šiandien ryta atvažiavo, pasisakė 
esą iš kriminalinės policijos ir tmė kvosti, kur ji tą 
vakarą buvusi. Buvo lengva. Ligi vienuoliktos dirbo 
užeigoje, paskum su Kristina dar užkandusios, lūku
riavusios Jono. Paskum apie vidurnaktį Kristina išva
žiavo namo. bet prižadėjo rytą vėl atlėkti. Reikėjo pa
sakyti ir ką veikė Kristinai išvykus. 

— Ėmė nervinti. Ką galėjau pasakyti0 Kad rūpi
nausi. Kad negalėjau užmigti. Kad išgirdusi mašina 

pakeldavau galvą ir kai ji tolyn nu!ėkda%-o, vėl padė
davau. Ir staiga vienas paklausė nei ši nei tą: „Ar judu 
mylėjotės?" Taip ir nusmelkė, kaip karštu vandeniu 
perpylė. Ko tik nepašokau ir neparodžiau durų. bet su
sivaldžiau. „Žinoma, kad mylėjomės, tik ne taip, kaip 
tamstos nesveika fantazija verčia tamstą implikuoti. 
Tamsta jau tikrai žinai, kad buvom pusbroliai, o mūsų 
krašte pusbroliai nesimeilikauja. Tai įaugę į mūsų 
kraują. Kai prieš penkerius metus jam pagalbos pri
reikė, atvykau padėti. Norėjau padėti. Ir padėjau. Ir 
dar būčiau padėjusi". „O kai dabar reikia skirtis, ar 
neatsirado nesutarimų?" staiga mano beisibegantį aiš
kinimą tas pats įsikišėlis nutraukė. Vel norėjau už
rėkti, bet susivaldžiau ir kiek begalėdama ramiai, ty
čia į akis įsispyrusi, pasakiau: „Iš kokios išminties 
knygos tamsta tą ištraukei" Nežinau apie Joną. bet 
man tokia kvailystė nė į galvą nebuvo atėjusi. Tikiu, 
kad nebuvo nė jam. Jeigu būtų atėję, butų ką sakęs". 
„Bet vis tiek netrukus butų reikėję dalytis. Ar taip nie
ko ir neplanavot? Kiek žinau, tą vietą griaus". ..Žinau. 
Juokinga būtų, jeigu būtumėm nežinoję". „Tai va ir 
įdomu, ką buvot suplanavę daryti?" nepaleido. 
„Įdomu", net šyptelėjau, „kas tamsta paakino to klaus
ti — ar draugiškas smalsumas, ar Jono nelaimė, bet 
jeigu užsigeidei, galiu pasakyti: draugas pasikvietė 
pas jį paviešėti. Ne dieną, ne dvi, bet kiek reikės. Te
nai, mieste, būtų lengviau ir nuspręsti, ir surasti kur 
kuriam pasukti". Tada turėjau pasakyti ir k a s tas 
draugas ir kuriame mieste gyvena. Taip įveliau ir tave 
net pati nežinodama ir nenujausdama į ką Norėjo, 
mačiau, kad jau žiojosi dar ko klausti, bet pirmasis 
kaip kuolu per galvą įsikišo: „O ginklą turi?" 

• Bus daugiau 
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APSAUGOTI ĮKAITAI 
PILYPAS NARUTIS l 

Tai buvo prūsų žemėj — 
Mažojoj Lietuvoj. Prikimštas 
autobusas iš Marienburgo, 
važiavęs per miškuotus, kana
lais išraižytus kelius, po ilgo
kos kelionės sustojo prie mū
rinio, balkonais ir gėlėmis pa
puošto, namo. Šis namas at
rodė kaip vila. Namo priekyje 
— tvenkinys su plaukiojan
čiomis gulbėmis. Kažkas iš 
mūsų to visi godžiai per langų 
plyšelius bandėme stebėti ap
linką išsitarė: „Tai kurortinė 
vieta!.." Tik tą pirmo įspūdžio 
jausmą tuoj sutrukdė esesi
ninkas, ati traukdamas užra
kintas duris ir rėkdamas: 
J l a sh , Rash... raus!.., — vadi
nasi; „lauk!" 

Nublizgintais auliniais ba
tais stovintis esesininkas, mū
sų grupę išrikiavus, burb
telėjo: „Žmonės Lietuvoje ant 
jūsų pyksta. Čia mes jus ap
saugosime nuo keršto...". Žo
džiai „pyksta", „saugosime", 
„kerštas" įstrigo atmintin, bet 
nesupratome, ką jie reiškia, 
nei kas pyksta, nei kas sau
gos, nei kieno kerštas. Juk 
įpratome prie okupantų žo
dyno: sovietai vis kalbėjo, kad 
„išlaisvino", o naciai dabar, 
kad „apsaugo". 

Tai buvo 1943 m. kovo 23 d., 
Stutthofas. Iš namų mane 
paėmė kovo 16 dieną, antra
dienį. Po LAFo uždarymo Ge
stapas man buvo uždėjęs na
minį areštą, negalėjau iš Kau
no išvažiuoti ir turėjau kas 
pirmadienį užsiregistruoti Ge
stapo rūmuose Kaune. Pirma
dienį užsiregistravau ir nieko 
ypatingo Gestape nepastebė
jau, buvo eilinis užsiregis
travimas: valdininkas pažy
mėjo kryžiuku ant lapo, kad 
buvau, tai ir viskas. O štai 
kitą dieną, antradienį, at
važiuoja pas mane su vo
kiškuoju mercedes Schweize-
ris, Lietuvos vokietis iš Šan
čių, su apsauga. Pareiškė, kad 
esu areštuojamas. Atvežė į 
Gestapo rūmus Kaune, pri
jungė prie neaiškios tik keleto 
pažįstamų grupės. Visus su
sodinę į specialų autobusą, 
vežė, vežė... ne tiesiai, o per 
Tilžės, Karaliaučiaus, Marien
burgo kalėjimus į Stutthofą. 
Nei kai areštavo, nei kai vežė, 
nei dabar, atvežę į Stutthofą, 
mūsų nekalbino, nei tardė, nei 
sakė, kodėl vežė, nei kur 
vežė. Kažkas prasitarė Kara
liaučiuje, Mažosios Lietuvos 
sostinėje, kad Kauno Gesta
pas norįs mus sušaudyti, bet 
Berlynas nesutikęs. Nieko pa
tikimo negalėjome išgauti iš 
pripuolamai mus saugojančių 
ar maistą atnešančių sargybi
nių. Ir dabar tas nublizgintais 
batais esesininkas prasitarė 
kažką neaiškaus — kad sau
gos mus. 

Šitą nežinomybę Stutthofe 
palaikė kasdieninė programa: 
skubiai gulk. skubiai kelk, 
stok. rikiuok — „eins... zwei... 
links... links..." iki klampaus 
smėlėto miško pakraščio, kel
mų rovimo... Priedo dar: tam
pymas, stumdymas, kolioji-
mas, rėkavimas „los... los...!", 
mušimas, niekinimas, lyg 
įpintas dienotvarkėje, utėlių ir 
blakių ropojimas, kai nori 
užmigti. 

Štai ir pirmasis sekmadie
nis — specialusis. Išstatė mū
sų grupę, kaip parodai, prieš 
išsirikiavusias kalinių kolonas 
ir šūktelėjo: „Visi profesoriai, 
teisininkai, prokurorai ir ad
vokatai, kunigai ir rašytojai — 
'Litauer, raus'! — 'išeikite' ". 
Keliolika mūsų grupes atstovų 
išėjo į priekį, kai kurie, pasvy
ravę, išėjo, kiti pasiliko. Ma
nęs toji kategorija nelietė, 
nors norėjau eiti, bet pasi
likau. Išėjo apie dvidešimt. 
Juos išrikiavo ir — „eins, 
zwei. drei... links!" išvarė per 

vartus į darbą. Visi kaliniai 
liko stovykloje, nes buvo sek
madienis. Sekmadienis esesi
ninkams — poilsis, o mums 
aikštės, barakų ir visų kampų 
valymas. Visi kaliniai ryte 
girdėjo tą lietuvių inteligentų 
atrinkimą ir, ypač lenkai, pa
vydėdami sakė: „Tie litvinai 
gaus gerus darbus...!" O kas jų 
nenorėjo? 

Pavakaryje grįžta mūsų gru
pės išrinktieji — sukrypę, su
linkę, sukniumba prie 6-ojo 
bloko. Matėsi, kad labai iš
vargę, ir visi tylėjo. Prisėdu 
prie kun. Lipniūno ir Kerpės, 
klausiu, kaip buvo. Kerpė tik 
pamoja ranka ir sako: „Ne
klausk! Jei taip ir toliau bus 
— neatlaikysime...". Pasirodo, 
juos nuvedė į tą pačią smėlio 
aikštę, kaip kasdien kelmų 
rauti. Paskyrė specialų prižiū
rėtoją (to prižiūrėtojo niekur 
stovykloje nematėme), kuris 
botagu vanojo visus iš eilės, 
liepė rauti ir nešti kelmus 
bėgte, ir nuolat tvojo botagu. 
Ypač sužalojo Jurgutį, jo nu
gara buvo kruvina. Tai buvo 
tikrai specialus sekmadienis 
lietuvių grupės profesoriams, 
teisininkams ir t.t... 

Kitą dieną visa mūsų grupė 
buvo varoma prie tos pačios 
smėlio aikštės kelmų rauti, 
vežti vežimėliais smėlį lygi
nant aikštę. Ir vėl atėjo tas 
specialus prižiūrėtojas prie 
mūsų grupės su ilgu specialiu 
botagu. Jis buvo apsiavęs odi
niais auliniais batais. Įsidė
mėjau jį ir, matydamas, kad 
jis ateina, s tumdamas veži
mėlį, bandžiau slėpti galvą ir 
nugarą po stumiamuoju smė
lio vežimėliu, kad jo botagas 
nesiektų arba mažiau siektų... 

Įsidėmėjau ir jį, ir jo botagą, 
kurio neturėjo stovyklos pri
žiūrėtojai. Tas botagas buvo 
esesininkų, jį duodavo, kai 
aikštėje vykdydavo baudas — 
mušimus ant ožio. Vadinasi, 
tas prižiūrėtojas buvo specia
lus, tiesiog iš esesininkų gavęs 
botagą, o kažkas, ar spėlio
damas, ar jį pažindamas, 
sakė, kad jis — iš Kauno Ge
stapo, pažinojo mūsų grupę. 
Po šitų dviejų dienų mušimų 
mes daugiau jo nebematėme. 

Tas specialus mūsų grupės 
mušimas labai atsiliepė mūsų 
grupės nualinimui. 

Lageryje, jei ką nors bent 
kiek sužalodavo, sužeisdavo, 
tai to žaizda negydavo, užsi-
krėsdavo, ir taip prasidėdavo 
kančios ir pagreitintas nu
silpimas. 

Dienoms slenkant, kalinio 
kūnas liesėjo ir silpo, jėgos 
menkėjo. Žvilgsnis vieną die
ną nukrypo į tą Kaminą, kurį 
vadino krematoriumu, kai pir
masis mūsų grupės kalinio 
šauksmas nuskambėjo bara
ke, vadinamame „ligonine": 
J c h bitte um die Gerechtig-
keit!..". Nusikeikęs lenkas iš 
tos palatos perdavė tą šauks
mą mums: JDurak litwin šau
kėsi teisybės!.." Tai buvo teisi
ninkas majoras Stasys Puo
džius, pirmasai iš mūsų 46 
Lietuvos įkaitų grupės balan
džio 14 d.. Didįjį Trečiadienį, 
atsiskyrė... 

Lietuvos įkaitų grupės au
kos iš eilės ėmė kristi viena po 
kitos: 

1. Stasys Puodžius (47 m.), 
Adm. generalinis tarėjas, 1943 
m. bal. 14 d., 

2. Zigmas Masaitis (46 m.), 
gimn. direktorius, 1943 m. 
bal. 18 d., 

3. Algirdas Tumėnas (34 
m.), ekonomistas, 1943 m. bal 
19 d., 

4. Petras Kerpė (53 m.), ad
vokatas. 1943 m. bal. 20 d., 

5. Bronius Grigas (41 m.), 
Vilniaus vice-burmistras, 1943 
m. geg 2 d., 

6. Dr. Kazys Baubą (35 m.), 
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„Į Laisvę" redaktorius, Kauno 
gimn. direktorius. 1943 m. geg. 
14 d., 

7. Ignas Budrys (58 m.), ag
ronomas, 1943 m. geg. 14 s., 
"" 8. "Vytautas Tumėnas (38 
m.), Liet. Moksl. Akad, sekr., 
1943 m. geg. 15 d., 

9. Antanas Januškevičius 
(51 m.), gimn. direkt. , 1943 m. 
birž. 7 d. 

O vėliau: 
10. Kun. Alfonsas Lipniūnas 

(38 m.), 1945 m. kovo 28 d., (g. 
12-03-1905), 

11. Dr. Pranas Germantas-
Meškauskas (40 m.), gen. šviet. 
tarėjas, 1945 m. bal. 10 d. 

Visi sparčiai silpo. Po mė
nesio aš ir nemažiau kaip 
trečdalis mūsų buvome Sruo
gos vadinamų — klipatų ei
lėse... Per porą mėnesių krito 
jauni, puikiai fiziškai pasiren
gę vyrai nuo mušimų, bado, 
troškulio, nehigieniškų sąlygų 
ir jų iššauktų ligų nusilpę. 
Nežinojome tada, kad nukan
kintųjų kalinių šeimos gauda
vo oficialius praneš imus apie 
artimųjų mirtį ir, žinoma, mir
ties priežastis — „Algemeine 
Schweache" — bendras nusil
pimas". 

Kodėl G e s t a p u i p r i r e i k ė 
t u v i s u L i e t u v o s 

a s m e n y b i ų ? 

Paviršutiniškai į visą tą są
rašą žvelgiant, atrodo, kad tai 
— įvairūs iš gatvės surankioti 
žmonės. Tačiau pažvelgus gi
liau, pajuntame, kad sąrašas 
Gestapo areštuotųjų buvo la
bai išmąstytas — surankioti 
asmenys sudarė plačiąją Lie
tuvos visuomenę: 

Vincas Blažys, pulkininkas, 
Juozas Brėdikis — Lietuvos 
atstovybių Prahoje ir Rygoje 
patarėjas, Pe t ras Buragas (43 
m.), kapitonas. Vilniaus mies
to ekonomas. Vladas Butkus 
(36 m.), vilnietis visuomeni
ninkas. Jonas Čiuberkis (29 
m.), teisininkas. Vilniaus mies
to sekretorius. Adolfas Dargi-
navičius (47 m.), laivo „A Sme
tona" kapi tonas, inž.. Vladas 
Darginavičius (25 m.), sūnus, 
studentas, P ranas German-
tas-Meškauskas (40 m.), dr., 
Švietimo Tarėjas, Stasys Yla 
(35 m.), kunigas , profesorius, 
Vladas Ju rgu t i s (58 m.), pro
fesorius, Aleksandras Kantvi
las (23 m.), Įeit., studentas, 
Kazio Veverskio (Senio) Liet. 
Laisvės Armijos, ryšininkas 
Vilniuje, Jonas Katinauskas 
(38 m.), ekonomistas. Petras 
Kiškis (36 m.), advokatas. 
Mečis Kriaučiūnas (29 m.), ad
vokatas. Antanas Kučinskas 
(43 m ) , dr. istorikas, Kazys 
Kuprėnas (28 m.), ekonomis
tas. Alfonsas Lipniūnas (38 
m.), kunigas, profesorius, An
tanas Liudžius (43 m.), teisi
ninkas, Mečys Mackevičius 
(38 m.), profesorius, LL Vy

riausybės Teisingumo ministe-
ris, Rapolas Mackonis (43 m.), 
rašytojas, redaktorius, vilnie
tis visuomenininkas, Mikas 
Mačiokas (44 m.) pulkininkas, 
LAF Štabo virš., Jonas Ma
linauskas (25 m.), mokyto
jas, vilnietis visuomeninin
kas, Petras Masiulis (49 m.), 
pulkininkas, Vytautas Meilus 
(30 m.), ekonomistas, Juozas 
Narakas (44 m.), pulkininkas, 
LL Vyriausybės Vidaus rei
kalų ministras. Pilypas Naru
tis — Žukauskas (23 m.), Inž., 
SAS pirmininkas, vienas iš su
kilimo organizatorių. Jonas 
Noreika (33 m.) kapitonas, 
Šiaulių apskr. viršininkas, My
kolas Pečeliūnas (35 m.), eko
nomistas, Leonas Puskunigis 
(33 m.), Įeit., sporto instrukto
rius, Kazys Rakūnas (43 m.), 
ūkininkas, partizanų vadas 
Vilniaus krašte, Jonas Rima-
šauskas (23 m.), studentas. 
Balys Sruoga (47 m.), profeso
rius, rašytojas, Vytautas Sta
nevičius (30 m.), Įeit., visuo
menininkas. Antanas Starkus 
(42 m.), gydytojas, profesorius, 
Jonas Šernas (33 m.) ūkinin
kas, Juozas Valentą (32 m.), 
Įeit., visuomenininkas, Jurgis 
Valiukevičius (24 m.), studen
tas. 

Peržvelgę sąrašą, matome 
Gestapo parinktus įvairiausių 
profesijų, įvairiausių organiza
cijų, įvairiausių pasaulėžiūrų 
ir partijų, įvairių religijų at
stovus: pulkininkus, profeso
rius, ekonomistus, teisinin
kus, visuomenininkus, rašy
tojus, gimnazijų direktorius, 
mokytojus, 1941 m. sukilimo 
organizatorius, LAFo vadovy
bės žmones, pasirašiusius me
morandumą Hitleriui. Kata 
likų Bažnyčiai Gestapas suda
vė smūgį, areštuodamas iški
liuosius Lietuvos jaunimo dva
sios vadus: kun. Stasį Ylą ir 
kun. Alfonsą Lipniūną (kuris 
buvo numatytas būti vysku
pu). Suėmė skautijos ir ateiti
ninkuos, šaulių ir pavasari
ninkų vadovus. 

Gestapas parinko ano meto 
visuomenės žinomus asmenis. 
Parinko juos įkaitais, kad žu
dant juos, lietuvių tauta pa
justų nuoskaudą ir pasidarytų 
sukalbamesnė okupanto užma
čioms. Visi šie įkaitai, Gestapo 
parinkti , tarpusavyje prieš tai 
visai nebuvo pažįstami, tik gal 
kai kurie vienas kitą žinojo. 

Visi areštuotieji jutome, kad 
mes esame suimti kažkokiems 
Gestapo planams, nespren-
džiant, ar mes kuo kalti, ar 
nekalti, ir todėl mūsų padėtis 
keitėsi, okupanto ir Vokietijos 
užmačioms keičiantis, ku
rioms tauta priešinosi. Vokieti

ja norėjo, kad tauta kaip vergė 
paklustų. Tauta priešinosi oku
pacijai. Laikas iš dalies buvo 
naudingas Lietuvai bent ta 
prasme, kad. Vakarams su
darius vieningą frontą, ir ry
tuose sustabdžius vokiečių žy

gi pirmyn, eme silpti Vokieti
jos frontai. 

Nuo senų senovės, sakykim 
nuo Egipto ir nuo Cezario 
laikų, kerštas ir įkaitai buvo 
visų okupantų pirmoji valdy
mo priemone. 

Birželio 23 d. lietuvių tautos 
sukilimas Vokietijai buvo tai, 
ko ji nesitikėjo. Įvyko tai, ko 
vokiečiai nebuvo numatę, ir 
negalvojo, kad sukilimas pasi
seks. Sukilimas užbėgo vo
kiečiams už akių, ir Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma. Tai 
vokiečiams buvo didelė staig
mena. Kaip žinome, pulk. 
Škirpa tuoj buvo areštuotas, jo 
į Lietuvą neišleido. Vokietija 
pasielgė kaip okupante: nu
šalino LL vyriausybę, uždarė 
LAFą, areštavo I. Prapuolenį 
ir išsiuntė į Dachau kacetą 
(man uždėjo namų areštą Kau
ne). Vokietija ir jos civilinė 
valdžia visiškai įsitvirtinusi, 
perėmusi į savo rankas visą 
administraciją, pradėjo vykdy
ti Lietuvos panaudojimo karo 
mašinai planą — paskelbė mo
bilizaciją. Lietuva anksti pra
dėjo antinacinę rezistenciją. Ir 
š tai tą mobilizacinį Vokietijos 
planą, SS-dalinių sudarymą. 
Lietuva ėmė ir apvertė aukš
tyn kojom: nė vienas jaunas 
vyras nepasirodė... 

CLASSIFIED GUIDE 
IV Al ROS NEKILNOJAMO TURTO 

Vokietija L ie tuvoje 
rankioja į k a i t u s 

Mobilizacijai nepasisekus, Ber
lynas planavo suimti Lietuvos 
įkaitus. Tai buvo ir kerštas, ir 
naujas planas — bandymas 
priversti, kad tauta paklustų. 

Areštai nelabai Gestapui se
kėsi. Areštuotojai per porą 
dienų iš 50 suplanuotų įkaitų 
pagavo tik 46, o ir tie pagauti 
buvo ne visi tie, kurie buvo 
planuoti. 

Pavyzdžiui, į planuotų įkai
tų sąrašą buvo įtraukti: prof. 
Zenonas Ivinskis, teis. Petras 
Vilutis, Kazys Veverskis, pul
kininkas Kriaunaitis, prof. 
Pranas Padalskis. 

Prof. Z. Ivinskiui likimas 
lėmė, kad jis prieš dieną 
uždegęs šildymui pečiuką, 
smalkėmis apsinuodijo ir be 
sąmonės gulėjo ligoninėje. Kai 
Gestapas atėjo areštuoti, nie
ko nerado. Sužinoję, kad jis 
ligoninėje, susisiekė su ligo
nine ir gavo patvirtinimą, kad 
prof. Ivinskis miršta... Tai 
rodo, kad Gestapo žinynas 
silpnas. Atėjo areštuoti žmo
gaus, kuris guli ligoninėje, o 
jie nežino. 

Vilutis, Veverskis, Kriaunai
tis ir Padalskis kaip tik tuo 
metu posėdžiavo Vilniuje. Ga
vę žinią apie areštus, tuoj iš
sisklaidė. Gespatas jų na
muose nerado, nors, pastatę 
sargybas prie jų namų, laukė 
porą dienų. 

O iš paimtųjų įkaitų — Va
liukevičius, studentas, buvo 
suimtas vietoj savo brolio tei
sininko, A. Kantvilas buvo 
suimtas vietoj Veverskio, šer
nas, buvo suimtas vietoj savo 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUOLNAMU,SVHKATCS; 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agarrttt Frank Zapois ir Ofl. Mgr. Auka* 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 We«t9Sh Streot 

Tai. (708) 424-8664 
(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

YVaihington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
men vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Ale*, tel. 202-
244-2373. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(7W)UM1M 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Taikome darb in inku 
paruošt sunkvežimius 

dažymui. 
Kreiptis: Steve, 

tel.708-396-1515 

30 m . vy ras ieško pas to
vaus d a r b o . Gali remontuoti 
namus, valyti, firmoje dirbti 
e l ek t r iku . Tur i pat i r t į . 
Šiek t iek kalba angliškai . 
Tel. 708-857-8103 

I š n u o m o j a m a s Š v a r u s , 
šiltas k a m b . nerūkančiam, 
dirbančiam vyrui; privatus 
(ėjimas, virtuvės privilegija; 
arti 63 St. ir Pulaski Rd. 
TeL 773-767-1357 

/ V A j | J KMECtK REALTORS 
V ^ u M B j i 7922 S.PUaatt Rd. 
_ _ ^ m - Z I . 4365 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1000 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt iSsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobiliu draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tei. 775-205-7702. 

TRANSPAK Siuntiniui i Lictmu. 
Pmigai ner 2 • 5 dienas įstate l.eensedi 
Padedame norsikraas'vti i Imtuvą 
Kalėdiniai maisto siuntimai 508. S45 

Mūsų (Staiga yra laikraščio „Draugas" pastate. 
TRANSPAK. 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 
Tel. (773) 838-1050. 

LIETUVIŠKI RAGUOLIAI 
• kepame virš 30 metų; 
• siunčiame į visas JAV valstijas 
• 3 dydžiai: 5, 10 ir 15 sv.; 
• laikas dabar užsakyti šventėms 

Skambinkite: Juozui Liūdžiui, 
New Britain, CT 

tel. 860-223-2380, fax. 860-224-3341 
giminaičio. Ir Tumėnus su
maišė, nes plati giminė ir 
daug žmonių turinčių panašią 
pavardę, areštavo ne tuos. 
Visa tai rodo, kad ir Gestapas 
Lietuvoje buvo nepajėgus. Lie
tuvoje antinacinė rezistencija 
buvo išaugusi, savo žmonių ji 

turėjo net Gestapo narių tar
pe, j ie informavo pogrindį. No
rėdami suimti reikiamų įkaitų 
skaičių, areštuotojai buvo pri
versti imti įkaitą už įkaitą. 
Gestapo 50 įkaitų paėmimo 
planas sumažėjo iki 46 ir, 

(Nukelta į 5 psl.) 

K 

PADĖKA 
Mano kunigystės sidabrinio jubiliejaus šventė buvo tokia įspūdinga 

ir taip gerai organizuota, kad noriu per laikraštį pareikšti dėkingumą: 
pirmiausia misijos renginių komitetui ir jo pagalbininkams, 
kunigams ir seserims už dalyvavimą; Lietuvos Prezidentui už 
sveikinimą ir jo žmonai už dalyvavimą; Čikagos kardinolui, 
vyskupams ir kunigams už sveikinimus raštu; choro vadovei, 
vargonininkams, solistams ir misijos chorui už giesmes; kalbėjusiems 
ir sveikinusiems salėje bei atlikusiems meninę programą; už tokius 
skanius pietus bei patarnavimą. 

Jeigu nors vieno iš jūsų būtų trūkę, šventė nebūtų tokia nuostabi 
buvusi. 

Dėkoju visiems: ir bažnyčioje, ir salėje kartu šventusiems. Ačiū už 
sveikinimus, dovanas, linkėjimus... už džiaugsmą, kad buvome ir 
esame kartu. Dievas teatlygina jums! 

Kun. Algirdas Paliokas 

l 

J 



Tautos fondas š.m. lapkričio 15 d. Greenwich, CT, ruošė labdaros popiete Lavoriškių mokyklos statybai paremti. 
Nuotraukoje iš kaires: Vacys Steponis, TF valdybos vicepirm., Algis Vedeckas, pirm.; Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke dr Petras Anusas, Gražina Tucci, kurios namuose vyko pobūvis, Lietuvos ambasadorius dr. 
Oskaras Jusys, Jurgis Valaitis, TF tarybos vicepirm. ir Jonas Vilgalys, TF tarybos pirm. 

Nuotr. S. Narkel iūnai tės 
* Atkurtųjų santaupų 

savininkai per 10 dienų iš 
Lietuvos taupomojo banko 
(LTB) atsiėmė 132 mln. litų — 
apie 69 proc. visos, pagal jų 
prašymus apskaičiuotos, su
mos. Bendra iš karto norimų 
atsiimti indėlių suma yra 
maždaug 191 mln. litų. 

PLAUKIA AUKOS LAVORIŠKIŲ 
MOKYKLOS STATYBAI 

KĘSTUTIS K. MIKLAS 

Tautos fondo iniciatyva sek
madienį, lapkričio 15 d. Gra
žinos Tiškutės — Tucci rezi
dencijoje, Greenwich mieste, 
New York pašonėje, bet jau 
Connecticut valstijoje, įvyko 
Vilniaus krašto Lavoriškių lie
tuviškos mokyklos statybai 
paremti pobūvis. Jame daly
vavo apie 80 kviestinių svečių, 
jų tarpe Lietuvos Respublikos 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų dr. Oskaras Jusys ir 
Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Petras Anusas. 

Vaišėms įpusėjus, į susirin
kusius prabilo Tautos fondo 
tarybos vicepirmininkas Jur
gis Valaitis, pagrindinis ini
ciatorius lietuviškom moky
klom statyti Vilniaus krašte. 
Savo žodyje jis vaizdžiai nu
švietė lietuviškų mokyklų 
svarbą Vilniaus krašto atlietu-
vinimui, jų stoką, padarytus 
togius beį susitarimus su Vil-

"'mitus apskrities viršininku 
Aliu Vidūnu dėl lietuviškų 
mokyklų steigimo ir Tautos 
fondo paramos jų pastatų sta
tybai. Buvo parinktos Lavo
riškės, gerokai aplenkintas is
torinis Lietuvos miestelis, prie 
Vilnios upės ir prie Vilniaus-
Polocko plento, 24 km į rytus 
nuo Vilniaus ir 8 km nuo Bal
tarusijos sienos. To miestelio 
gyventojai, šalia jau ten esan
čių lenkiškos vidurinės ir 
pradžios mokyklų, norėtų tu
rėti ir lietuvišką pradinę mo
kyklą. Sklypas mokyklai jau 
parinktas ir statyba greit pra
sidėsianti. Iki naujasis pasta
tas, pagal architekto prof. Vy
tauto Nasvyčio projektą, bus 
paruoštas 1999/2000 mokslo 
metams, nuo šių metų rugsėjo 
1 dienos Lavoriškėse jau pra
dėjo veikti lietuviška mo
kyklėlė išnuomotame name
lyje. 

Toliau kalbėjęs Tautos fondo 
valdybos pirmininkas Algis 
Vedeckas supažindino susirin
kusius su Tautos fondo prieš 
tris mėnesius paskelbtu va

jum surinkti 75,000 dol. šios 
mokyklos statybai paremti. 
Jis pranešė, kad jau gauta 
aukų per 50,000 dol., ir pris
tatė pobūvyje dalyvaujančius 
kelis stambesniuosius aukoto
jus, tai Nijolę ir Jurgį Va
laičius su 5,000 dol. Malviną 
ir Joną Klivečkus, Anelę ir 
Vacį Steponius ir Ireną ir 
Joną Vilgalius, įnešusius po 
1,000 dol. Jis taip pat iš
ryškino šio pobūvio tikslą ir 
kvietė visus pagal išgalę pri
sidėti prie paramos mokyklai 
pastatyti. 

Žodį tarė ir ambasadorius 
dr. O. Jusys. jis gėrėjosi Tau
tos fondo veikla, jo kilniais 
užsimojimais ir sveikino už 
pastangas remti jaunimo švie
timą ypatingai tose Lietuvos 
srityse, kur jo labiausiai rei
kalinga. 

Pobūvis buvo paįvairintas ir 
koncertine dalimi, kurią atliko 
New Yorke studijuojantis pia
nistas Gabrielius Alekna, 
įspūdingai fortepijonu pa
skambinęs kelis kūrinius. 

Oficialioji dalis baigta Lietu
vos himnu. Besitęsiančių vai
šių metu be jokių papildomų 
skatinimų susirinkusieji pa
rodė ir savo dosnumą. Malvi
na ir Jonas Klivečkai savo 
ankstyvesnę auką padidino iki 
3,000 dol., o jų sūnus dr. Gie
dris Klivečka paaukojo dar 
2,000 dol. Tą vakarą buvo 
sudėta beveik 10,000 dol. Tad 
iki reikiamos 75,000 dol. su
mos jau nedaug betrūksta. 
Tikimasi, kad atsiras ir kitų 
lietuvių, kurie ateis su savo 
auka, ir šis vajus bus už
baigtas su kaupu. 

Visos aukos Lavoriškių lie
tuviškosios mokyklos statybai 
turi būti siunčiamos Tautos 
fondui šiuo adresu: Lithuani-
an National Foundation, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207-1910. Aukos, žinoma, 
atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių, naudojant numerį 
51-0172223. 

APSAUGOTI ĮKAITAI 
Atkelta iš 4 psl. 
žinant, kad jų tarpe buvo kai 
kurie įkaitų pakaitalai, akcija 
nepavyko taip, kaip buvo ti
kėtasi. 

Vis tiek įkaitai lieka įkai
tais, visa Gestapo surinkta 
įkaitų grupė apėmė plačius 
Lietuvos visuomenės sluoks
nius: rezistencijos planuoto
jus, taip pat ir tarėjus, Kata
likų, Protestantų ir Kalvinistų 
bažnytinę hierarchiją. 

Nors areštų akcija buvo la
bai slapta ir Gestapas stengė
si, kad visi areštuotieji dingtų 
greit ir niekas nežinotų kur 
apie areštus Lietuva sužinojo 
iškart. Pogrindžio spauda tuo
jau paskelbė visą sąrašą areš
tuotųjų ir tuos kuriuos Gesta
po norėjo areštuoti, bet nesuga
vo. 

Ylos maiše nenuslėpsi. Lie
tuvos antinacinė rezistencija 
buvo jau giliai įleidusi šaknis, 
net ir į patį Gestapą (sutrum
pintai — Geheim Staats Poli-
zei). 

Areštuotojų šeimos nariai, 
ypač moterys, tuoj ėmė lanky
tis pas patį gestapo viršininką 
Jeagerį, kuris nustebo, kad 
tos moterys taip daug žino, ir 
atsakė joms bendru posakiu: 
JLietuvių tauta turės nuspręs
ti jų likimą". Vadinasi, derėsi
mės, areštuotieji yra įkaitai. 

Tuoj po abiejų kunigų arešto 
Kauno arkivyskupija pradėjo 
veikti. Kurija sukėlė nerimą ir 
tuoj susisiekė su Gestapo va
dovais aiškintis. Vysk. V. 
Brizgys pasakojo, kad, susi
siekus su Gestapo viršūne 
buvo gautas atsakymas, jog ne 
tik kunigų, bet ir tos visos 
grupės likimas priklausys nuo 
to ar Lietuva bus paklusni vo
kiečių paskirtai administraci
jai Lietuvoje. Vyksta karas ir 
Lietuva turinti paklusti. Tuo 
būdu išryškėjo, kad Gestapas 

laiko šią grupę Lietuvos 
įkaitais, ir Gestapas susiejo 
šios grupės likimą su visos 
Lietuvos likimu. 

Prasidėjo aiškinimaisi, po
kalbiai. Jie parodė, jog Vokie
tija nori kalbėtis su vadais, 
kurie visuomenei darė įtaką. 
O toji įtaka, aišku, buvo po
grindyje esančių vadų rankose 
nuo to laiko, kai buvo nu
šalinta Laikinoji Lietuvos vy
riausybė. 

Universiteto profesūros at
stovams nuėjus kalbėtis su 
Gestapo vadais, tie atstovai 
buvo, kad ir trumpam, areš
tuoti, kai išsiskyrė jų ir Gesta
po nuomonės. Taigi ir aiškėjo 
Vokietijos apgaulingi planai, 
Gestapas diktavo ir reikalavo, 
kad Lietuva paklustų. Padėtis 
buvo kritiška. 

Kalbantis su a.a. J.E. vysku
pu V. Brizgiu statant Lietuvos 
kankinių koplyčią, jis prisi
minė, kaip Lietuvos baž
nytinės hierarchija stengėsi 
dėl kun. Alfonso Lipniūno ir 
Kun. Stasio Ylos. Abu kunigai 
buvo Lietuvos jaunimo dvasi
niai vadai, ir dar daugiau jie 
buvo to meto Lietuvos dvasi
niai šulai. Vienas — Vilniuje, ki
tas — Kaune. Jie buvo Lietu
vos jaunimo dvasinė atrama. 
Lietuvos studentijai šie mūsų 
dvasiškiai buvo lyg ypatinga 
dvasinė tvirtovė. Tų dviejų ku
nigų areštas palietė skaudžiai 
ir Lietuvos jaunimą, ir, 
žinoma, Lietuvos bažnyčią. 

Ne tik tie kunigai, bet ir kiti 
šios grupės asmenys buvo 
kruopščiai Gestapo parinkti. 
Gestapas norėjo, kad šioje 
grupėje atsispindėtų Lietuvos 
visuomenė, kad tos grupės as
menis žudant, Lietuva pajustų 
skaudulį ir pradėtų nuolai
džiauti. Gestapas skubėjo. 
Stengėsi kuo greičiau nualinti 
įkaitus (įsimintinas sekmadie
nis!). Gestapas nedelsė taip 
pat pranešti Lietuvai apie nu
kankintuosius, kad štai jie 
„nekaltai mirė...". Jau balan
džio mėnesį Lietuvoje buvo 
gautos žinios apie pirmuosius 

nukankintus Stutthofe. Susi
siekti su gyvaisiais kaliniais 
Stutthofe jokiu būdu niekas 
negalėjo. Tuo - susirūpino ir 
įvairių visuomenės sluoksnių 
vadovai. Nors mes, kurie bu
vome Stutthofe, nenorėjome, 
kad dėl mūsų gyvybių būtų 
daromos nuolaidos okupantui, 
bet derybos prasidėjo, nes ir 
Lietuvai, ir Berlynui rūpėjo 
tos prarajos negilinti. 

Politinė ir karinė padėtis 
keitėsi. Jai keičiantis, keitėsi 
ir mūsų, įkaitų, padėtis Stut
thofe. Ir vokiečiai ėmė nuo
laidžiauti, kai rytų fronte ėmė 
nesisekti, o ir Lietuvai rūpė
jo, kas bus, kai antrą kartą į 
Lietuvą pradės artėti raudo
nasis genocidas. 

Vėliau, kai politinis aspek
tas dingo, Vokietija „susmu
ko", mus, Lietuvos įkaitus, vėl 
sumaišė su visais kaliniais ir 
varinėjo tol, kol esesininkai 
žlugo. Vėliau buvo nukankinti 
dar du įkaitai: kun. Alf. Lip-
niūnas ir dr. Germantas-
Meškauskas. 

Šie prisiminimai iškilo 
šiandien, kai pamačiau Lietu
vos įkaitų paminklo Kryžių 
kalne fotografiją. Ir popiežiaus 
Jono Pauliaus II paminklas 
ten, Kryžių kalne, pastatytas. 
Sunku mąstyti ir nesijaudinti, 
prisimenant tuos, su kuriais 
gulėjau mirties patale... 

Atradome dabar Stutthofo 
muziejuje vieną dokumentą. 
Dokumente visi buvusieji Lie
tuvos įkaitai kaltinami vieno
dai: „Priešinosi Reicho potvar
kiams ir vadovavo rezisten
cijai..." Šis kaltinimas — taip 
pat ir kaltinimas visai lietu
vių tautai. Lietuva, sukilusi 
prieš bolševikinę okupaciją, 
aštriai pasipriešino ir nacių 
okupacijai bei Reicho potvar
kiams!.. Tas paminklas Kry
žiaus kalne, pašvęstas Lietu
vos įkaitams Stutthofe, liudija 
visos lietuvių tautos buvusį 
pasipriešinimą nacių okupaci
jai. 

DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis 

A.tA. 
DOMININKAS MATONIS 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. lapkričio 30 d. 11 vai. vakaro, sulaukęs 86 

metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: giminaitis Frank Kazokas su šeima, gyv. 

Michigan valstijoje. 
Velionis priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai, Tauragės 

klubui ir Medžiotojų - Žuvautojų klubui. 
Aa. Domininkas pašarvotas gruodžio 3 d., ketvirtadienį, 

nuo 5 iki 9 v.v. Gaidas • Daimid laidojimo namuose, 4330 S. 
California Ave.. 

Laidotuvės bus gruodžio 4 d., penktadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Nekalto prasidėjimo bažnyčią, kurioj 10 vai. ryto bus 
aukojamos Šv. Mišios už jo sielą. 

Po Mišių Velionis Domininkas bus palaidotas Tautinėse 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs giminaitis su Seimą. 

Laidotuvių dir. Gerald F. Daimid Tel. 773-523-0440 

KVIEČIAME A T I D A R Y T I 
MŪSŲ SPECIALŲ 15 MĖNESIŲ C 

.Earns5.00%APY( 
15 Month CD 
Minimum $1,000 

CO Annual P«rc«ntag« Y«kl (APY) •ccunrt* M <* puMcadon data. Ottar — H — M — 0 «ny — P«nttv for —rty CO wtthdnw»li. 
ferMA* 

R! 
Mes kalbame lietuviškai 

SAVINGS BANK 
11139 S. HartemAve. 6858 S. Pulaslri Rd. 1715W.47thSt. 
VVorth, I I 60482 Chicaco, IL 60629 Chicago. IL 60609 
708/361-8000 773/581-6500 773/523-3145 

Indėliai apdrausti Federalinės valdžios iki $100,000 
Qj£ f£ 

BALTIA EXPRESS 
CO. LTD 

PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

MENEDŽ. ALGIMANTAS BARNIŠKIS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
AIR CARGO 

Priimami iki GRUODŽIO 9 d. kasdien 
7269 s. Harlem Ave., Bridgeview, IL 60455 
TEL. 1-800-SPARNAI/ 1-800-772-7624 

1554 Carmen Drive, Eik Grove ViUage, IL 60007 
TEL. 1-800-AMBFR XP / 1-800-262-3797 

JAUNIMO CENTRE šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. dienos 

A.tA. 
MOKYT. MAGDALENA 

KRIAUČIŪNIENĖ 
Andriušytė 

Gyveno Putnam, CT. 
Mirė 1998 m. lapkričio 30 d., sulaukusi 93 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Barzdų valsčiuje, 

Simokų kaime. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: vyras dr. Juozas, sūnus Rimtautas, marti 

Linda; anūkai: Kristina, Zuzana, Nancy ir Robertas; 
Kanadoje sesuo Marytė Dudaravičienė; Lietuvoje, Kaune 
sesuo Juzė Norkienė. 

1930-1940 m. Velionė priklausė Lietuvių Skaučių 
Seserijai, buvo Šaulių būrio vadė, jaunųjų ūkininkų ratelio 
vadovė; Vokietijoje, Hanover mieste, Velionė mokytojavo 
vidurinėje lietuvių mokykloje. JAV Velionė priklausė 
Lietuvos Vyčiams. 

Budynės įvyks gruodžio 2 d., trečiadienį, nuo 7 iki 9 v.v. 
Gilman laidojimo namuose, Putnam, CT. Gruodžio 3 d., 
ketvirtadienį, 11 vai. ryto, bus aukojamos šv. Mišios už 
Velionę Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų vienuolyno 
koplyčioje. Po mišių — laidotuvės privačios. 

Nuliūdę: vyras , sūnus, marti, anūkai , seserys. 
Vienuolyno tel. 860-928-7955 

A.tA. 
DR.VYTAUTUI DARGIUI 

įžengus į Amžinybę, reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 
LEONTINAI, dukroms MILDAI IR JURAI, sūnui LIŪTUI, į 
seserims VALEI ir ALDONAI bei jų šeimoms. 

Roma ir Danielius Degėsiai \ 
Jadvyga ir Domas Giedraičiai ; 
Aldona ir Gediminas Griniai • 

Aldona ir Vacys Labokai : 

Aldona ir Pranas Mažeikai 
Vida Tumasonienė • 
Janina Vienužienė \ 

St Petersburg, Florida 

A.tA. 
STASIUI BRIEDŽIUI 

staiga mirus, giliam skausme pasilikusią žmoną ALE ir 
dukrą VIOLETĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime 

Birutė Sekmakienė 
Rita ir Myron Bezdicek 

Mielai ir neušmirštamai Bičiulei 

A.tA. 
VENAI LAURAITIENEI 

mirus, liūdime kartu su ALEKSU, VILYTĖS šeima, 
VYTAUTU, AUŠRA ir kitais artimaisiais. 

Emilija ir Vytautas Valantinai 

1998 m. gruodžio 4 d.mūsų mylimas Tėvelis 

A.tA. 
VLADAS DZIUBINSKAS 

minėtų savo šimtąjį Gimtadienį. Prašome gimines, draugus 
ir pažįstamus prisiminti jį savo maldose. 

Mylinčios dukros: Regina Martinonienė, 
Gražina Aleksandravičienė 
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SKLANDI POEZIJA IR 
GERA M A L D A K N Y G E 
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A n a t o l i j a u s K a i r i o 

PSALMIŲ 
VAINIKAS 

Kaina $10.00 
H Si.95 už persiuntimą 

gaunama DRAUGE 
4545 W 63rd. Street 

Chicago, II 6062') 

1-773-585-9500 



DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Visuomenininkas, teisi
ninkas Bernardas Žukaus
kas, sulaukęs gilios senatvės, 
išsiskyrė iš mūsų tarpo tre
čiadienį, gruodžio 2 d. Pla
tesnės informacijos bus pas
kelbtos vėliau. 

Gintaro, šiaudinukų ir 
kitų dovanoms tinkamų 
prekių rasite, atvykę į Pasau
lio lietuvių centro kasmetinę 
kalėdinę mugę šį šeštadienį ir 
sekmadienį, gruodžio 5-6 d., 
nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. Bus 
ir įvairaus maisto. Ruošia 
PLC renginių komitetas. 

Tradicinės Pasaulio lie
tuvių centro kūčios bus gruo
džio 20 d., sekmadienį, 12 
vai. Vietas reikia iš anksto 
užsisakyti tel. 708-448-7436. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė kviečia šaulius, ra-
movėnus ir visuomenę į lietu
viškas tradicines kūčias gruo
džio 13 d., 2 vai. p.p., rink
tinės namuose, 2417 W. 43rd 
Str., Chicago. Informacija tei
kiama telefonais: 773-434-
3713, 773-376-0551. 

Geriausių lietuviškų go
belenų paroda „Meilės vizi
jos" bus atidaryta Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
penktadienį, gruodžio 4 d., 7 
vai. vak. Atidaryme dalyvaus 
viena autorių — Liucija Kry
ževičienė. Visi kviečiami. 

Deja, jau pasibaigė... 
„Draugo" prenumeratos 
papiginimas (tik 60 dol. me
tams) jau pasibaigė, per paly
ginti trumpą laiką atsiradus 
100 naujų skaitytojų. Esame 
labai dėkingi Lietuvių fondui 
ir JAV LB Kultūros tarybai, 
kurių dėka mūsų administra
cija galėjo padaryti šį prenu
meratos papiginimą. 

Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte - kalėdinis baroko 
muzikos koncertas žvakių 
šviesoje! Gruodžio 6 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p. jums dainuos 
Angel Petro (sopranas), o jai 
baroko laikų klavesinu pritars 
Rokas Zubovas. 

Aerobikos mankšta vyres
niesiems vyksta kiekvieną 
trečiadienį „Seklyčioje", nuo 9 
iki 11 vai. r. Mankštą praveda 
patyrusi mokytoja. Kviečiami 
visi pasinaudoti galimybe 
sveikai pasimankštinti, kad 
jaustumėtės geriau ir gyven
tumėte sveiki ilgiau. 

„Aušros Vartų"/„Kerna-
vės" skaučių tunto tradi
cinės kūčios penktadienį, 
gruodžio 4 d., 7 v.v. vyks PLC, 
Lemonte. Visos sesės, tėveliai 
ir tunto rėmėjai kviečiami. 
Sesės ruošia programą, visus 
pavaišinsime skaniais kūčių 
valgiais, pagiedosime kalėdi
nes giesmes ir pabendrausime 
šventiška nuotaika. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto 
pranešti tuntininkei Laimai 
Rupinskienei, tel. 630-887-
0189. 

Moksleivių ir studentų 
ateitininkų Žiemos kursai 
Dainavoje vyks tuo pat metu 
— gruodžio 26-31 d. Bus at
skiros programos 8-10 ir 11-13 
klasių jaunuoliams. Kursų 
ideologinę programą ruošia 
patyrę vadovai: Birutė Bublie
nė, Mirga Girniuvienė, dr. 
Vėjas Liulevičius, dr. Audrius 
Polikaitis ir Monika Vygan-
taitė. Prašoma registruotis iki 
gruodžio 16 d. Informacijai ir 
registracijai skambinti Moni
kai Vygantaitei, tel. 708-366-
3808. Registracijos lapai gau
nami pas kuopų globėjus. Pra
šome tėvus ir senelius para
ginti jaunimą kursuose daly
vauti. 

Pianistas Manigirdas Mo-
tekaitis kalėdinėms gies
mėms vargonais pritars gruo
džio 13 d., 1:30 val.p.p. Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos cho
ro rengiamame koncerte misi
jos bažnyčioje. Po 11 vai.r. pa
maldų - 12 vai. pietūs PLC 
didžiojoje salėje, o po pietų -
koncertas. Bilietus galite 
įsigyti sekmadieniais bažny
čios prieangyje. Nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti šiame 
tradiciniame koncerte. 

Advento susikaupimas 
Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marąuette Parke 
vyks gruodžio 11-13 d. Jam 
vadovaus Vatikano radijo lie
tuviškų laidų direktorius kun. 
Virginijus Vailentas. 

Pastatykime Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje pa
minklą žuvusiems už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę! 
Skulptoriaus Ramojaus Mozo-
liausko projektas pavadintas 
„Partizano motina". Skulpto
rius už savo darbą neims jokio 
atlyginimo, tai - j o auka žuvu
siesiems. Prašome, prisidėkite 
prie šio projekto įgyvendini
mo. Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Čekius rašyti: Lithua-
nian World Center ir siųsti 
ižd. Vytautui Čepėnui, 3181 
Grandview PI., Darien, IL 
60561. 

Lietuvių rašytojų draugi
jos 1997 metų grožinės lite
ratūros premijos įteikimas 
ruošiamas 1999 m. sausio 10 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Laureatas — 
poetas dr. Alfonsas Tyruolis-
Šešplaukis. Šventę rengia Lie
tuvių rašytojų draugija. 

Tauragės Lietuvių klubo 
narių metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 6 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p. Šaulių namuose. 
Visus narius kviečiame susi
rinkime dalyvauti. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa turės savo kalėdinį susi
rinkimą pobūvį gruodžio 15 
d., 7 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Bū
tinos rezervacijos, kurias prii
ma Julie Zakarka 708-425-
5015 arba Estelle Rogers 708-
425-6003. Maloniai kviečiami 
ir svečiai arba norintieji pri
klausyti Lietuvos Vyčiams. 

Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus filis
terių prieškalėdinė sueiga 
- pietūs sekmadienį, gruodžio 
13 d., 1 v.p.p. vyks „Seklyčios" 
patalpose. Kviečiami visi filis
teriai, jų šeimos ir draugai. 
Apie dalyvavimą iš anksto 
pranešama sesei Halinai, tel. 
773-523-9162. 

Rima Polikaitytė, žinoma 
fleitistė, kalėdinėms gies
mėms pritars Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos choro rengia
mame koncerte, kuris įvyks 
gruodžio 13 d., sekmadienį, 
1:30 val.p.p. misijos bažnyčio
je. Bilietus į šį koncertą ir 12 
vai. pietus galite įsigyti sek
madieniais bažnyčios prie
angyje arba užsisakyti tel. 
815-836-1845 (jei skambinsite 
dieną), 630-257-3071 (po 7 vai. 
vakaro). 

Vyresnioji karta, išblašky
ta po visus laisvojo pasaulio 
kraštus, išlaikė savo papro
čius bei tradicijas. Turime ge
rą progą perduoti šias tradici
jas mūsų jaunajai kartai -
PLB Švietimo komisija pakar
totinai išleido Danutės Brazy-
tės Bindokienės knygos „Lie
tuvių papročiai ir tradicijos 
išeivijoje" trečiąją laidą. Tai -
puiki dovana bet kokiai pro
gai. Knygos ieškokite PLC 
Švietimo komisijoje (tel. 708-
301-6410) arba „Drauge", Bal
zeko muziejuje, PL centro 
krautuvėlėje. 

„Draugo" administrato
rius Valentinas Krumplis 
primena, kad šiais metais vėl 
galite pasveikinti savo arti
muosius, draugus ir pažįsta
mus su šv. Kalėdom ir Naujais 
metais dienraščio puslapiuose. 
Kainą — 15 dol. Žinant, kaip 
veikia paštas šiame krašte, 
paskubėkite siųsti savo svei
kinimus, kad Jūsų artimieji 
prieš šventes juos dar pama
tytų. 

Žiemos kursai mokslei
viams ateitininkams Daina
voje vyks š.m. gruodžio 26-31 
d. Čikagos moksleiviai infor
macijai ir registracijai prašo
mi kreiptis į dr. Aloyzą Pakal
niškį, tel. 630-717-7351. 

ŠEIMOS KLUBAS 

Paskutinį spalio šeštadienį, 
sutapusį su Halknveen švente, 
surengėme pirmąjį rudeninį 
Šeimos klubo susitikimą. Kaž
kiek dvejojau — rengti ar ne, 
bus žmonių, ar ne. Pasitarę su 
aktyvesniais klubo dalyviais, 
nutarėme surengti vakaronę, 
o Dalia Badarienė pasiūlė vai
kams atsinešti kaukes. Na, o 
koks kaukių pobūvis be vai
šių?! Taip atsirado dar vienas 
pasiūlymas — kiekviena šei
ma atsineša sumuštinių ar py
ragėlių lėkštelę, kad patiems 
užtektų ir kaimyną pavai
šintų. 

Prieš pradedami „linksmąją" 
dalį, tęsdami tradiciją, turėjo
me ir „rimtąją" — malonią 
progą pasimokyti, kaip su
lankstyti servetėles pietų ar 
vakarienės stalui. Šio meno 
paslaptis mums parodė Jolan-
da Kerelienė, atvykusi su duk
ra Svajone. Atvirai pasakius, 
nelabai tikėjausi išmokti ką 
nors nauja, nes servetėles 
lankstėme kiekviena iškilmin
gesne proga ir namuose Lietu
voje. Tačiau tai, ką pamatėme 
buvo nauja. Moterys ir net vy
rai, o ypač dukrytės, su užsi
degimu lankstė ir grožėjosi, 
kaip paprastai, greitai ir gra
žiai galima sulankstyti ser
vetėles, kurios papuošia ir pa
gyvina pietų stalą. Kol mote
riškoji pusė buvo „užsiėmusi", 
vyrai turėjo progos pasikalbėti 
apie darbus, sportą ir... gyve
nimą Amerikoje. 

Gražiai padėkoję mūsų mo
kytojoms, apdovanoję jas gėlė
mis, pradėjome antrąją vaka
ronės dalį. Kad būtumėt ma
tę, kaip stengėsi vaikai, kad 
pristatytų savo kaukę. Čia bu
vo ninzių, voverių, šikšno
sparnių, prancūzių guvernan
čių, princesių su auksinėmis 
garbanomis, nykštukų ir t.t. 
Drąsesni vaikai net eilėraš
čius sakė. 

Sudarėme komisiją, kad tei
singai įvertintume kaukes. Jai 
vadovavo alytiškė mokytoja 
Violeta Pakalniškienė šiuo 
metu dirbanti Čikagos litua
nistinėje mokykloje. Trys mo

terys: Dalia Badarienė, Gra
žina Jonavičienė ir Violeta Pa
kalniškienė įvertino kaukėmis 
ir įvairiais kostiumais pasi
puošusius vaikus pirmomis ir 
antromis vietomis. Vaikai ga
lėjo patys pasirinkti patikusį 
prizą, nes pasirinkti, buvo iš 
ko! Džiaugsmo buvo daug. Do
vanėlių užteko ir dar kitam 
kartui liko. 

Po apdovanojimų, pasivaiši
nę įvairiais skanėstais, susto
jome į ratelį ir visi kartu pašo
kome „Aguonėlę", „Noriu mie
go", „Du gaidelius", „Tėtis ar 
mama, ar Jonukas parva
žiavo", „Mokyt vaikus savo". 
Susėdę padainavome, ir... pa
sirodė, kad daugeliui mūsų 
jau pritrūksta žodžių dai
noms. Neprošal turėti dainy
nėlį. Mums visiems — ir kau
kių pristatymui, ir šokiams, 
ir dainoms akordeonu groda
mas maloniai talkino Danguo-
lis Jakštas iš Panevėžio. 

Vakaronė buvo smagi. Nes
kubėdami išsiskirstėme, suta
rę į kitą šeimos klubo susiti
kimą pasikviesti ir daugiau 
draugų. Malonu buvo matyti 
ir pastovius klubo dalyvius, ir 
naujus. Dar maloniau, kad į 
Šeimos klubą atėjo ir neseniai 
atvykę iš Lietuvos. 

Paskutinis šių metų Šeimos 
klubo susitikimas rengiamas 
gruodžio 5 d. — pirmąjį šeš
tadienį. Moterims, paauglėms, 
o gal ir vyrams, bus įdomu 
išgirsti kosmetologės iš Kauno 
Alvydos Gudėnienės pokalbį 
apie veido odos priežiūrą. 
Svarbiausią vakaro temą san
tykius tarp tėvų ir vaikų, šei
mos pedagogiką kartu su mu
mis narplios klinikinės šeimos 
pedagogikos magistrė Laima 
Šalčiuvienė, turinti per 20 me
tų praktinio darbo stažą šioje 
srityje. Beje, L. Šalčiuvienė re
daguoja ateitininkų skyrių 
„Drauge". 

Mums, ne per seniausiai at
keliavusiems iš Lietuvos, šei
moje atsiranda daug nenuma
tytų problemų, ypač tarp pa
auglio, mamos ir tėvo. Žiūrėk, 
koks piplys, tik išmokęs atsi
liepti telefonu, jau sugeba pa
grasinti tėvams — jei neįeisite 
ilgai žiūrėti TV, paskambinsiu 
„Child abuse"... Arba kitas 
grasinasi pabėgti iš namų, vis 
dėl to paties TV. 

Kad aptartų panašias prob
lemas, L. Šalčiuvienė atvykti 
kviečia šeimas kartu su vai
kais (ne jaunesniais kaip 11 
metų). Jaunesnius vaikus pa
mėginsime sudominti žaidi
mais. Gal kas turės kokių pa
siūlymų, kaip užimti mažuo
sius. 

Kad bendrauti būtų leng
viau, vėl siūlau atsinešti lėkš
telę su užkandėliais. Susitiki
mo pradžia, kaip visada, 6 v.v. 
Tad kviečiame ir laukiame. 
Smulkesnę informaciją su
teiks Gražina, tel.: (708) 599-
4399. 

Ligija Tautkuvienė 

O.ih:- v.ukg Kaukig dienos pobūvyjr Smirnos klube 
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Lietuvos Vyčių šokėjai, kurie atlik-s kalėdinę programą Mokslo ir pramonės muziejuje gruodžio 6 d., jau šį sek
madienį. Programoje dalyvaus Dalia Gedviliene su vaikų choru „Lakstutė", kanklininkė Daiva Kimtytė ir Povi
las Strolia su dukrelėmis Daniele ir Aleksandra Kalėdų senelio vaidmenį atliks John Radavich. Programos 
pradžia 2:45 vai. p.p. Vyčių šokėjams vadovauja Frank Zapolis, Lidija Ringienė ir choreografė Ligija" Tautkii-
vienė. Su vaikų grupe dirba Daiva Kamberos ir Gražina Jonavičienė. Visi kviečiami atvykti į muziejų ir pa
sigėrėti Lietuvos Vyčių su talkininkais atliekama lietuviškų Kalėdų papročių programa. 

PO TRUMPALAIKIŲ SKYRYBŲ SU 
JUODA BALTA — JUNGTUVĖS! 

Dvidešimt šešis kartus Bud
rio Lietuvių fotoarchyvas, jo 
tarybos pirmininkė, Budrio 
fondo steigėja ir išlaikytoja dr. 
Milda Budrienė bei Algiman
tas Kezys, ruošė kasmetinės 
lietuvių foto parodas, dovanojo 
progas žvelgti, tirti, jausti ir 
likti užburtiems baltos šviesos 
ir juodos šešėlių magijos, ku
rios vardas — fotografija. 

Būta daugybės jaunų ir ne
labai jaunų fotografų, vietinių, 
o pataraisiais metais ir iš Lie
tuvos, nesuskaičiuojama gau
sybė nuotraukų. Būta geros 
kokybės ir tik... kiekybės. Dvi
dešimt šešios parodos, kurių 
metu: rodytos režisuotos ir 
studijinės fotografijos, aktai ir 
portretai, būta šviesos — tam
sos žaismo, liudijančio, jog 
šviesa fotografui yra tai, kas 
tapytojui teptukas ir paletė; 
bandyta atspindėti gamtos ap
mirimą rudenį ir pabudimus 
pavasarį, posūkius į save, vėl 
atgal į tylią gamtą ir triukš
mingą buitį; matyta šešėliai ir 
visa, kas gaunasi savaime; pa
teikta pažįstamos tikrovės 
ženklų bei matymų; rodyti 
įdomiausi žmonių veidai, į die
nos šviesą ištrauktos seniai 
nebeegzistuojančio sodžiaus 
gyvenimo akimirkos ir kaimo 
turgaus vaizdai, amatai, susi
tikimai, meilė, netekties ir ne
vilties atšvaitai; mėginta at
skleisti didelį, o kartu ir tokį 
mažą pasaulį; bandyta sustab
dyti praeinantį laiką. 

Labai įvairūs ir saviti foto
grafai 26-erius metus šaukte 
šaukė — aš taip matau — su
teikdami mums erdvę ir teisę 
suprasti savaip. 

Fotografijos meistrai labiau 
už viską bijo pasikartojimo. 
27-osios lietuvių parodos ren
gėjai — taip pat. Vieną paro
dos temų pavadinę „Geriausia 
mano 1998 m. fotografija, 
lakštus rodė Lietuvių dailės 
muziejuje Lemonte lapkričio 
21 d. Po tiek metų, supratę, 
jog keičiasi ne technika, o pati 
gyvenimo realybė, ruošėjai 
nusprendė pulti į ją stačia gal
va, antrąja parodos tema pas
kelbdami kompiuterinę fotog
rafiją. 

Ar kompiuteryje žydi sodai? 
Ar galima pamatyti saulėlydį 
ir išgirsti krintantį nuo žiedo 
rasos lašą? Bala žino... Aš tik 
žinau, kad lapkričio 27-osios 
vakare, atidarant parodą 
Čiurlionio galerijoje, regėjome 
žmogaus proto, jausmo ir šir
dies jungtuves e u protinga, la
bai „protinga" mašina. O kas 
iš tų vedybų išėjo — bylojo 
kompiuterinės fotografijos ant 
baltutėlaičių galerijos sienų. 
Dėl žinių ir tam tikrų sraigte
lių mąstymo aparate stokos 
aptarti jį, juo labiau — įver
tinti negaliu. Gaila, bet mano 
gerbėjų tarpe Jo Didenybės 

kompiuterio nėra, tad ir vedy
bos, net tolimoje ateityje, ne
numatomos. Savo įspūdį iš
reikšiu trumpai — pritrenkta 
ir sužavėta. 

Nuotraukos dar tebėra. Už
tikrinu — jos pakerės kiek
vieną, nutarusį užsukti į Jau
nimo centro galeriją. Bet ge
riausia — atvykti penktadie
nį, gruodžio 4 d. vakare, kuo
met 7:30 vai. kavinėje vyks 
parodos uždarymas, laimėto
jų pagarsinimas ir premijų 
įteikimas. 

Bus kalbama apie kompiute
rio išmones ir juodai-baltą fo-
tografją. Pokalbio temų ratą 
praplės rodomos skaidrės. 
Vaišinsimės. Vienaip ar ki
taip, o dalyvauti patartina dar 
ir todėl, kad dr. M. Budrienė 
paskelbs lietuvių fotografijų 
29-osios parodos temas. 

Laureatams, dalyvavusiems 
ir besiruošiantiems dalyvauti, 
pritariantiems, esamiems ir 
bosimiems fotografams — 

mintys iš naujausios Algiman
to Kezio knygos „Būties frag
mentai": Ir mikro, ir makropa-
saulių audiniai yra sujungti 
bendros būties, kurioje indivi
dualybės priklauso bendruo
menei. Individų gimimai ir 
mirtys, gėris ir blogis tėra są
lygiškos sąvokos. Svarbesnis 
yra ryšys, viena didžiulė šei
ma. Ryšiu remiasi būties dar
na, grožis, pastovumas. Indivi
dai yra atskiri, bet neatskirti. 
Mes esame maži didžiulio au
deklo taškeliai". 

Tad — už ryšį, mielieji! Už 
tamprią, ne tik akimirkos 
jungtį tarp mūsų ir 166 paro
doje dalyvavusių fotografų-
Verta ir būtina ateiti paska
nauti jau tradicija tapusios 
mėtų arbatos ir dar kai ko... 

Aldona Jurkutė 

Jaunimo centro metinė 
šventė sekmadieni, gruo
džio 6 d. bus pradėta 3 v.p.p 
šv. Mišiomis. Vakarienė su 
programa — 4 v.p.p. Bilietų 
dar galima gauti paskambinus 
tel. 773-778-7500. Visi kvie
čiami. 

• J 
• Kara l iauč iaus s r i t i e s 
lietuvišku mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: Po $100 - Andrius 
Sedaitis; dr. Martynas Shobris. 
Po $50 - Vysk. Hansas Dum-
pys; Vincas Kamaitis; Liudas ir 
Rūta Šmulkščiai. $36 - Adolfas 
Brinkis. $30 - Viktoras 
Pauperas. $25 - Vincas Ankus; 
Petras Kisielius; Raimundas ir 
Danutė Korzonai. Po $20 -
Algirdas Antanaitis; Joseph 
Bernot; Vytau tas Jona i t i s ; 
Algis Kazlauskas ; Maria 
Stanaitis. $10 - Elena Purtulis. 
Dėkodami visiems rėmėjams, 
kviečiame visuomenę remti 
lietuvišką Švietimą Maž. 
Lietuvoje aukas siunčiant: 
„Karal iauč iaus kraš to 
lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Naperv i l l e , IL. 
80540-7011. 

(sk.) 
• Frank Rysavy, iš Ft. 

Lauderdale, per Juozą Ližaitį, 
„Saulutei", Daytona Beach 
skyriui, paaukojo $100 Ačiū 
Mr. Rysavy ir Ližaičiui už 
pagalbą Lietuvos žmonėms. 
Dėkojame Sodaiciams, Janu-
šaičiams, Kazlauskienei už 
aukas ir dr. Birutei Preikšienei-
Petrulienei už globą jau 
ketvirtam našlaičiui. ^ ) 

• Išnuomojamas 3 kamb. 
butas prie 66 St. ir Kedzie 
Ave.;su baldais ir Šiluma; $380 
mėn. Tel. 708-425-7160. 

(sk.) 
• Lithuanian Mercy Lift 

Širdingai dėkoja Astai Pejovic 
už atsiųstą $125 auką a.a. 
Aleksandro Sako atminimui. 

(sk.) 

• A.a. Petro Brazdžionio 
a t m i n i m u i buvo suaukota 
„Saulutei", Daytona Beach, FL. 
skyriui, $1,250. Ačiū už paramą 
Lietuvos našlaičiams. Žmonai 
Danute i Brazdžionienei , 
dukroms Rūtai, Daliai, sūnums 
Petrui ir Pauliui ir jų šeimoms 
„Saulutes" nuoširdi užuojauta. 

(sk.) 
• K o m p i u t e r i n ė s 

fotografijos parodos užda
rymas ir premijų įteikimas 
laimėtojams šį penktadienį, 
gruodžio 4 d. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Kalbės Šios 
parodos dalyviai, sukūrę 
paveikslus kompiuterine tech
nika. Vakaronę rengia Budrio 
L i e t u v i u Foto a r c h y v a s . 
Kviečiame visus gausiai 
atsilankyti. 

(sk.) 
• Atlantic Ezpress Corp. 

siūlo darbą automechanikams 
ir vairuotojams, tur in t iems 
CDL teises. Kreiptis tel. 630-
257-8652, Lemont, IL. 

(sk.) 

• Pr i s imindamas savo 
senelius Leoną ir Oną Mirz-
vinskius ir Jurgį ir Oną Dau
girdus, ponas Peter Merwin, 
Orland Hills, IL, įteikė Lithu
anian Mercy Lift $100 auką 
toliau tęsti kovą prieš tuber
kuliozę. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 


