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Seimo nariai prieštaringai
vertina JAV Kongreso nario
išsišokimą

Nr.4
Kaina 50 c.

L J Tėvynėje pasižvalgius

* „Profesionalūs meni
* Tėvynės sąjungos (Lie
Vilnius, sausio 5 d. (BNS) apkaltinus Lietuvos valstybę,
tuvos konservatorių) prezi ninkai patrauk* i Tėvynė*
— Seime atstovaujamų par- Seimo nariai pagarbiai atsidiumas pareiškė susirūpinimą liaudies partiją", rašo „Res
tįjų vadovai kritiškai atsiliepė stoja, palydi, ir, galų gale, jis
dėl antivakarietiškos isterijos publika" (01.04). Vieno jau
apie JAV Kongreso atstovo kumščiu prievartauja Lietureiškinių. Trečiadienį TS(LK) niausių Lietuvos politinių ju
Tom Lantos pasikarščiavimą vos teisės sistemą elgtis taip,
prezidiumo posėdyje priimta dėjimų — Tėvynės liaudies
per oficialų susitikimą Vii- kaip jam atrodo teisinga, o ne
me pareiškime rašoma, kad partijos — pirmininkės Lai
niuje su Lietuvos generaliniu taip, kaip nustatyta mūsų
Lietuvoje
gausėja pareiškimų mos Andrikienės pavaduotoju
prokuroru Kaziu Pėdnyčia.
Konstitucijos ir mūsų įstaprieš
užsienio
investicijas, pri išrinktas operos solistas, nese
Antradienį susitikimo metu tymo", neslėpė pasipiktinimo
vatizavimą,
Vakarus
ir ameri niai tapęs Nacionalinio operos
svečias smarkiai pakėlė balsą R- Smetona,
kiečius, NATO ir Europos Są ir baleto teatro operos direkto
ir ėmė trankyti kumščiu stalą, Tėvynės liaudies partįjos
jungą. „Dažnai tie išpuoliai riumi Vytautas Juozapaitis,
kai išgirdo priekaištų, kad pirmininkė, buvusioji Europos
bei demagogija turi tokį at partijos tarybos narys yra ba
reikalų
ministrė
Laima
An
JAV Teisingumo departamen
spalvį, kuris visiškai nedera leto artistas Petras Skirman
tas kartais neatsako į Lietu- drikienė teigė „suprantanti" T.
normalioms
europietiškoms tas, partijos oficialus rėmėjas
vos prokuratūros pagalbos Lantos jautrumą problepartijoms",
pabrėžiama
pa — kino režisierius Arūnas
moms, susijusioms su tautos
prašymus genocido bylose.
Žebriūnas. Menininkai teigia
reiškime.
(Elta)
Seimo narys centristas Egi- genocidu", nes jis pats yra buv
neturį politinės patirties, ta
dįjus Bičkauskas trečiadienį ? s nacių koncentracijos sto* Iki šių metų pavasari čiau tikisi permainų ir nori
nusiuntė Lietuvos užsienio vykios kalinys. „Tačiau tai
įvyksiančių rinkimų į savi prie jų prisidėti.
reikalų ministrui Algirdui neatleidžia jo nuo pareigos pavaldybių tarybas Lietuvoje tu
Saudargui laišką, kuriame tei- garbiai ir korektiškai elgtis su
* Seimo kancleris Jur
ri būti įsteigtos penkios nau
giama, kad T. Lantos „pa- kitos valstybės pareigūnais.
gis
Razma
kreipėsi į sosti
jos
savivaldybės.
Tačiau
iki
Sausio 5 dieną Helsinkyje savo oficialųjį sezoną pradėjo Šiaurės Europos krepšinio lyga (NEBL). NEBL teisėjas
reiškimų tonas ir elgesys yra Grubus, agresyvus elgesys yra Šarūnas Marčiulionis džiaugėsi, kad 1999 m. NEBL sušilau ne pripažinimo is FIBA, o šiemet į lygą įsijungė ir šiol neaišku, iš kur paimti nės merą Juozą Imbrasą, pra
aiškiai nesuderinami su visuo- nepriimtinas ir netoleruoti- daugiau komandų. 2000-ųjų čempionate dalyvaus 14 komantių iš 9 valstybių, bus sužaista 91 rungtynės — visos tam reikalingus 6 mln. litų. Ši šydamas paaiškinti, ar miesto
tinai priimtinomis civilizuoto- nas", teigė L. Andrikienė,
komandos po kartą susitiks tarpusavyje, Planuojama, kad vienas didžiausių NEBL įvykių bus NBA žaidėjo Earsuma dar nėra galutinė, nes į Rotušėje surengtam Naujųjų
mis normomis bei lygiateisių
Konservatorių partijos vice- vin Magic Johnson dalyvavimas keliose rungtynėse su Boraso „Magic M7" komanda (planuojama, kad jis kovo ją neįskaičiuotos lėšos išeiti metų sutikimo pokyliui buvo
santykių tarp valstybių princi- pirmininkė, Seimo pirmininko 12 d. žais su Kauno „Žalgiriu"). Šio NEBL sezono sukis — „It s more than a game!".
nėms darbuotojų pašalpoms. skirtos biudžeto lėšos. Seimo
Nuotr.: „Šarūno" viešbutyje įvykusioje spaudos konferencijoje buvo pasirašytos sutartys su NEBL bendri
pais". E. Bičkauskas paprašė pavaduotoja Rasa Jukne* Su prezidentu Valdu kancleris įsitikinęs, jog tokių
Užsienio reikalų ministerijos vičienė teigė, kad incidentas ninkais Lietuvoje — Baltijos televizija, AB „Švyturys" ir „Ccca Cola Bottlers Lietuva*. Is kairės — NEBL teisė, jas Šarūnas Marčiulionis, NEBL vykdantysis direktorius Algimantas Pavilonis ir Baltuos televizijos generalinis Adamkumi trečiadienį susiti renginių miesto valdžia turėtų
pareikšti savo nuomonę šiuo buvo „pernelyg žiniasklaidos direktorius Gintaras Songaila.
(Elta) ko naujas Lietuvos ambasa atsisakyti. Kaip sužinojo „Lie
sureikšmintas". „Pono Lantos
klausimu.
dorius Kanadoje Rimantas tuvos rytas", mero surengta
Jis teigia galįs nesunkiai vizitą laikau labai pozityviu,
Pasak L. Zakarevičienės,
Šidlauskas, iki šiol vadovavęs me pokylyje Rotušėje iš dau
įsivaizduoti, kaip reaguotų naudingu ir reikalingu. Jo kalSeimo pirmininkas taip pat
Užsienio reikalų ministerijos giau kaip 150 kviestų svečių
JAV Valstybės departamen- ba Seime buvo labai subalannemano, kad J. Imbrasas
Konsuliniam departamentui ir dalyvavo mažiau nei 100. Sa
tas, jeigu kuris nors Lietuvos suota", sakė R. Juknevičienė,
turėtų atsistatydinti. J. Im
vivaldybės kultūros ir meno
atstovų išdrįstų panašiai elg- Pasak
R. Juknevičienės,
Vilnius, sausio 5 d. (BNS) pertvarkyti iki tol iaažai popu brasas meru išrinktas pernai Lietuvos deryboms dėl sienų skyriaus vedėjos Renės Jaku
sutarčių su kaimyninėmis val
pavasarį, kai R Paksas sutiko
tU toje valstybėje. .Jeigu to „vienas nesusipratimas, vie — Sekdamas buvusio Vilniaus liarią LLS.
stybėmis. Į Kanadą išvykstan bėnaitės teigimu, biudžeto lė
kios reakcijos nebus arba mes nas pasikarščiavimas iš vie mero ir buvusio premjero Ro J. Imbrasas bendrus darbo užimti premjero pareigas. tis ambasadorius R. Šidlaus šų šiam pokyliui nebuvo skir
mandagiai nutylėsime, kaip nos ar kitos pusės neturėtų lando Pakso pavyzdžiu, Vil su R. Paksu rietus laiko Miestų ir rajonų merus Lietu kas paskirtas vietoj kadenciją ta.
jau yra praeityje pasitaikę, būti iškeliamas į tokias aukš niaus miesto meras Juozas kūrybiškiausiais savo veiklos voje renka savivaldybių tary baigusio ambasadoriaus Al
* Generalinė prokuratū
pasilieku teise manyti, kad tumas, tai nepasitarnaųja lie Imbrasas išstojo iš Konserva metais bei nori ir toliau „dirbti bos.
fonso
Eidinto.
Prezidentas
pa
ra
susidomėjo naftos vers
komandoje
žmonių,
kuriais
šiuo atveju suverenios Lietu tuvių ir žydų santykių gerini torių partijos ir pereina į Lie
Konservatoriai su politiniais skatino ambasadorių aktyviai lo tarpininkų veiksmais. Tir
tiki
ir
su
kuriais
galima
nutuvos
liberalų
sąjungą
(LLS).
vos valstybės institucija, už mui".
bendrininkais turi daugumą bendradarbiauti su nemenką dami lėšų švaistymo faktus
Opozicinės LDDP partijos
Trečiadienį spaudos konfe veikt daug naudingų miestui Vilniaus miesto taryboje.
kurios politinę poziciją atsako
įtaką Kanadoje turinčia lietu Valstybinėje naftos perdirbi
dabartinė valdžia, negerbia pirmininkas ir frakcijos Seime rencijoje J. Imbrasas sakė, jog ir žmonėms darbų".
vių
bendruomene.
'Eitai mo įmonėje „Mažeikių nafta*,
mūsų šalies įstatymų, negina seniūnas Česlovas Juršėnas į LLS ketina įstoti, nes šios Tuo tarpu konservatorių va
*
Antradieni
vizitą
JAV
pareigūnai nustatė, kad įmonė
* LDDP vadas rengiamą
Valstybės ir jos piliečių oru teigė, jog jis neabejotinai pri sąjungos nuostatos tapo pri dovai abejingai sureagavo į pradėjo Lietuvos krašto ap
pagal sutartis pirkdavo naftos
taria, kad „karo nusikaltėliai imtinos tiems, kurie save no Vilniaus mero sprendimą pa
Vienos balių vadina „puota
mo", teigiama laiške.
saugos
ministerijos
(KAM)
žaliavą iš Rusijos susivieniji
Be to, E. Bičkauskas pa tikrai susilauktų atpildo". „Ki rėtų vadinti moderniaisiais sitraukti iš konservatorių par viceministras Romas Kilikaus- maro metu" ir spėja, kad Lie mo „Surgutneftegaz", tačiau
žymi, kad JAV Kongreso nario ta vertus, nors JAV ir drau konservatoriais. ^Naujoji poli tijos.
kas. Vašingtone R. Kilikaus- tuva pagal Vienos valso ritmą dalis atsiskaitymo lėšų nebu
Seimo pirmininko atstovė
vizitui Lietuvoje parodytas giška mums šalis, jeigu jos at tinė jėga yra atvira visiems
kas aplankys Kongresą, Gyny galėtų suktis tik po 5 metų. vo panaudotos
apmokėji
nepaprastas dėmesys, ir toks stovas nori mums patarti, jis dešiniųjų pažiūrų, liberalizmo spaudai Loreta Zakarevičienė bos departamentą, Centrinės Spaudos konferencijoje pirma mams, nes atitekdavo įmo„perdėtas
keliaklupsčiavi turėtų tai daryti korektiš- bei konservatizmo, atviros vi pranešė, kad konservatorių žvalgybos valdybą, Valstybi dienį Česlovas Juršėnas teigė, nėrns-tarpininkėms. Spartin
mas" gali paskatinti kitos val kesne forma", sakė č. Jur suomenės idėjas pripažistan- partijos ,vadovas Vytautas nio saugumo tarybą, Val kad rengti tokią puotą ,,tautos dama tyrimą ir atsižvelgdama
__•
tiems Lietuvos piliečiams", Landsbergis dar antradienį
stybės parlamentarą elgtis šėnas.
stybės departamentą, pranešė nuskurdinimo ir tolesnio skur į tai, kad šios lėšų švaistymo
kalbėjosi
su
J.
Imbrasu.
teigė
J.
Imbrasas.
taip, tarsi Lietuva nebūtų su
Lietuvos ambasada JAV. KA dinimo sąlygomis yra mažiau bylos yra sudėtingos ir didelės
Sugriežtinta
vaikų
Konservatorių
partijos
pir
Pasak
jo,
pas
liberalus
keti
vereni valstybė.
viceministras taip pat susitiks siai nejautrumas ir nesuprati apimties, o iš tardymo me
mininko
viena
pavaduotojų
na
pereiti
dalis
miesto
tarybos
Nacionaldemokratų partijos
išvykimo
su įtakingų nevyriausybinių ir mas, kad negalima linksmin džiagos ryškėja korupcijos epi
Rasa
Juknevičienė
sakė,
kad
konservatorių
frakcijos
narių.
pirmininkas Rimantas Smeto
akademinių organizacijų, pri tis, kai aplinkui žmonės ver zodai, Generalinė prokuratūra
ii
Lietuvos
tvarka
kia ir skursta". Nors aiškina
J.
Imbraso
sprendimas
yra
jo
Konservatorius
R.
Paksas,
na teigė, kad šis incidentas —
Vilnius, sausio 5 d. (Elta) pernai rudenį atsistatydinęs iš „asmeninis pasirinkimas". Ji sidedančių prie JAV saugumo ma, kad Vienos balius rengia tolesnį parengtinį tardymą pa
„tai rezultatas mūsų to pra
ir užsienio politikos formavi
vedė atlikti Šiaulių bei Klai
mas labdaros tikslu, Č. Juršė
keikto nuolankumo, kurį mes — Vyriausybė sugriežtino lai premjero pareigų, gruodį buvo teigė nemananti, kad J. Im mo, žinovais.
pėdos apygardų prokuratū
nas teigia, kad labdarą galima
demonstruojame jau seniai". kinojo vaikų išvykimo į užsie išrinktas LLS pirmininku. R. brasas turėtų atsistatydinti iš
roms.
*
Per
„solidarumo"
ato
telkti, neiššaukiant visuome
Paksas ir jo šalininkai siekia sostinės mero posto.
„Jam ii tribūnos eilinį kartą nį tvarką.
stogas
Seimas
sutaupė
be
Pasak socialinės apsaugos
nės nepasitenkinimo. Austri
* „Kontrabanda i i Lietu
veik 134,000 litų. Seimo spau jos ambasada sausio 22 d. Vil
* Lietuvos) generaline ir darbo ministrės Irenos De
vos
apraizgė Angliją", rašo
dos tarnyba pranešė, kad po niaus Rotušėje vėl ketina su
prokuratūra iš Austrijos gutienės, šią tvarką buvo bū
„Lietuvos
rytas" (01.04). Lie
Kalėdų „solidarumo" atostogų rengti labdaringą Vienos ba
gavo dokumentinės medžiagos tina keisti, kadangi yra atve
tuvos
mafijos
veikla trukdo
išėjo
258
Seimo
kanceliarijos
Vilnius, sausio 4 d
apie Antano Gudelio, įtariamo jų, kai vaikai išvežami į už
lių, kuris pernai sulaukė ne eksportuotojams skintis kelius
(Elta)
prastosios
vizos
išdavimą
rei
darbuotojai
ir
taip
sutaupyta
— Finansų ministerija padidi
karo nusikaltimais, praeities sienį ir nebegrįžta.
mažai visuomenės kritikos. į Europą. Nusikaltėlių grupės
kės sumokėti 110 Lt mokestį,
tyrimą. Prokuratūra pernai
Vyriausybės posėdyje nu no žyminį mokestį, kuris mo specialiosios vizos — 215 Lt, apie 63,500 litų atlyginimo ir
iš Lietuvos praėjusiais metais
(BNS!
19,050 litų valstybinio sociali
liepą iškėlė baudžiamąją bylą spręsta sugriežtinti biurokra kamas už kvietimą užsienie
išplėtė
savo įtaką Didžiosios
tranzitinės
—
28
Lt,
o
grupi
nio draudimo įmokų. Iš 66 Sei
* „ *Vilniau8 brigada' —
AustraUjoje gyvenančiam A. tinius reikalavimus bei nusta čiui atvykti gyventi į Lietuvą.
Britanijos
kontrabandinių ci
nės
vizos
kainuos
po
55
litus
mo narių ir 9 kanceliarijos Bruklino mafijos įrankis",
Žyminis mokestis už kvie
Gudeliui dėl gyventojų genoci tyti atsakomybę už vaiko sau
garečių
tiekimo
ir pardavimo
kiekvienam
asmeniui.
darbuotojų atlyginimų į biu teigia „Respublika" (01.04),
do Lietuvoje per nacių okupa gumą, jei nepilnamečiai į už timą atvykti gyventi į Lietuvą
rinkoje.
D.
Britanijos
muitinės
Jei
viza
išduodama
pasie
džetą pervesta 44,008 litai, o informuodama, jog Lietuvoje
ciją ir paprašė Australijos tei sienį išvyksta vieni arba iš pabrangs iki 28 litų už asme
ir
kriminalinių
tyrimų
tarny
nio
kontrolės
punkte,
žyminis
10
Seimo
narių
ir
vienas
kan
nusikaltėlių veiklą nagrinėja
singumo ministerijos žinių vaikų globos institucijų užsie nį, jei kviečiantį asmenį su už
bos
duomenys
rodo,
jog
gerai
mokestis
didinamas
50
litų.
celiarijos
darbuotojų
įvairioms
Europos žurnalistai. Belgijos
apie jį. B Australijos gauta nio nevyriausybinių organiza- sieniečiu sieja giminystės ry
organizuotos nusikaltėlių gau
Jeigu
viza
dukartinė,
mokes
organizacijoms
pervedė
7,316
dienraščio
„Le
Soir"
žurnalis
šiai. Kviečiant ne gimines,
įvairios dokumentinės me rijų kvietimu.
tis didinamas 50 Lt, daugkar litų.
tas Alen Laleman, daugiau jos iš Kauno, Alytaus, Klai
džiagos apie prieš 6 ar 7*me„Prekyba vaikais yra vie teks mokėti po 40 litų už kiek tinė —100 Lt.
* Didžiausiu Lietuvos nei 10 metų tyręs Rusijos or pėdos ir kitų Lietuvos miestų
tus australų teisėsaugininkų nas iš trijų pelningiausių biz vieną asmenį.
Už
vizos
išcavimą
skubos
televizijų — LNK, LRT, ganizuotąjį nusikalstamumą, gabena kontrabandą, slepia ją
atliktą A Gudelio veiklos II nių po prekybos narkotikais ir
Leidimas laikinai apsigy
tvarka
per
para
nuo
prašymo
BTV, TV3 ir Tarptautinės re įsitikinęs, kad vadinamosios sunkvežimiuose ir laivuose,
pasaulinio karo metais ty nafta", pabrėžė I. Degutienė.
venti Lietuvoje šeimos susi
priėmimo
žyminis
mokestis
di
klamos asociacijos Lietuvos „Vilniaus brigados" vadeivos klastoja importo dokumentus
rimą. Kai kurie įrašai padary
Todėl naujuose vaikų laiki jungimo atveju kainuos 250 li dinamas 100 Lt išduodant vi
skyriaus vadovai trečiadienį tėvas ir sūnus Dekanidzės te bei organizuoja prekybą ciga
ti Lietuvoje, kur Australuos no išvykimo į užsienio valsty tų. Šeimos susijungimu laiko
zą
per
3
paras
—
75
Lt.
susitiko su Lietuvos Vyskupų buvo tarptautinės rusiškos retėmis juodojoje rinkoje. Lie
teisėsaugininkai domėjosi A. bes tvarkos pakeitimuose pa mi atvejai, kai leidimas gyven
U
lietuvių
kilmės
asmens,
Konferencijos pirmininku ar mafijos įrankiai. „Problema tuvių kontrabandininkų įsi
Gudelio praeitimi. Tačiau tuo brėžiama būtinybė turėti ant ti Lietuvoje išduodamos Lietu
pateikusio
krašto
lietuvių
ben
kivyskupu Sigitu Tamkevičiu- ta, kad virš tėvo ir sūnaus De veržimas į D. Britaniją kenkia
met neradus pakankamai rojo iš tėvų sutikimą leisti vai vos piliečio tėvams, vaikams
druomenės
arba
Lietuvos
dip
mi, kitais Katalikų Bažnyčios kanidzių buvo dar viena sąžiningiems eksportuotojams
įkalčių, kaltinimai A. Gudeliui kui išvažiuoti į užsienį. Jei to taip pat Lietuvos piliečio arba
iš Lietuvos.
IBIUI
nebuvo pateikti. Lietuvos pro kio sutikimo neįmanoma gauti užsieniečio, turinčio leidimą lomatinės atstovybės ar kon atstovais ir aptarė reklamos struktūra — legaliai veikian
kuratūra įtaria A. Gudelį — jį suteikia Vaiko teisių ap nuolat gyventi Lietuvoje, su sulinės įstaigos pareigūno iš komiteto kūrimą, reklamos ir čios bendrovės Diuseldorfe bei
KALENDORIUS
duotą pažymėjimą, mokestis žurnalistinės etikos bei žinia- Berlyne. Jos *Vilniaus briga
1941 m. liepos mėnesį Ku saugos tarnyba.
tuoktiniui.
už vizos išdavimą ir pratęsimą sklaidos ir Bažnyčios santykių dai' duodavo įsakymus, ką to Sausio 6 d~ Pal. Andrius
piškyje dalyvavus sušaudant
'.
Kitais atvejais žyminis mo
Jei vaikas vyksta į turistinę
neimamas.
problemas. Arkiv. S. Tamkevi- liau daryti. Niekada nesupra te, Arūnas, Arūnė, Baltazaras, Kas
civilius Lietuvos gyventojus, kelionę, jis privalės turėti kestis sieks 450 litų.
Viza taip pa* išduodama čiu8 pabrėžė, kad Ka' Tukų site, kodėl buvo nužudytas Vi paras, Melchioras, Merkelis.
tarp kurių buvo ir žydų, taip abiejų tėvų ar kitų teisėtų ats
Išduodant pirmąjį leidimą
pat tarptautinės humanita tovų sutikimą, kuriuose para nuolat gyventi Lietuvoje, už nemokamai politiniams kali Bažnyčios nuostata — plėsti tas Lingys, jeigu nesuprasite
Sausio 7 du Šv. Raimundas i i
rinės teisės saugomų asmenų šo tikrumą yra patvirtinęs no sieniečiui teks sumokėti 250 niams ir tremtiniams, patei visuomenei naudingą dialogą visos schemos", sakė A. Lale Penjafort; Julius, Liucijus, Raudvila,
<ElU) Rustenia, Rotenis.
žudymu.
itNS)
<*»•> man.
litų žyminį mokestį. Už pa- kusiems reabilitacijos pažy — išlieka nepakitusi.
taras.
mėjimą.

Vilniaus meras konservatorius
pereina pas liberalus

Lietuva didina mokesčius
uz vizas

-
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LIETUVIŲ TELKINIAI
D E T R O I T , MI
LINKSMAI SUTIKTI
NAUJIEJI METAI
Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūros centre Naujų Metų
sutikimą surengė Amerikos
„Lietuvių balso" radijo klubas,
transliuojantis
programas
sekmadienio rytais 8 vai. iš
radijo stoties VVNZK 680 AM.
Sutikime dalyvavo daugiau
negu 180 svečių, trečdalis jų
neseniai atvykusių iš Lietu
vos. Sutikime matėsi ir Buvu
sių detroitiečių. dabar gyve
nančių Čikagoje ir jos apylin
kėse. Gražiai pasipuošę daly
viai, atsisveikino su senais
metais ir sutiko Naujuosius
2000-sius meniškai papuoštoje
salėje. Čia prie karštos vaka
rienės ir gaivinančių gėrimų
visus linksmino Romo Zablecko orkestro lietuviška mu
zika ir Virgos Šimaitytės
akordeono garsai. Paskutiniai
svečiai salę apleido tik 4 vai.
ryto.
Sutikimo pagrindiniai šei
mininkai buvo Vida ir Linas
Orentai.

becko ir Neustadto lietuvių
gimnazijose, bei Detroito litu
anistinėje šeštadieninėje mo
kykloje. Buvo skautas nuo
gimnazijos laikų. Detroito
„Baltijos" vietininkijos ir „Bal
tijos" skautų tunto tuntininkas. „Geležinio Vilko" skautų
vyčių būrelio narys. Lietuvos
okupacijos metais veikliai
reiškėsi pogrindžio veikloje.
1942-1944 m. buvo Šiaulių
miesto burmistro pavaduoto
jas. Detroite vedė dr. Euge
niją Gurskis. Prie šv. Antano
parapijos įsteigė „Neringos"
tautodailės parduotuvę. Prik
lausė Korp Neo-Lithuania
korporacijai ir Amerikos Lie
tuvių Tautinei sąjungai. Bu
vęs LB Detroito apylinkės val
dybos pirmininkas. Lietuviš
koje spaudoje bendradarbiavo
nuo 1939 m.

PRANEŠIMAS APIE
SOCIALINIUS
REIKALUS
Sausio 16 dieną. 12 vai. vi
durdieni, Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre Rusnė
Kasputienė kalbės apie socia
linius reikalus. Organizuoja
LB Detroito apylinkės valdy
ba.
PREZIDENTINIU
KANDIDATU
PIRMINIAI RINKIMAI
Amerikos Lietuvių Respub
likonų federacijos, Michigano
skyriaus metinis susirinkimas
Saukiamas š.m. sausio 16-tą
dieną, Dievo Apvaizdos para
pijos kultūros centre. Vyks
valdybos pranešimai, rinki
mai ir aptarta veikla. Michigan valstijos prezidentinių
kandidatų rinkimai vyks va
sario 22 d. Michigan Lietuvių
Respublikonų skyriui pirmi
ninkauja Jonas Urbonas.
AJL VLADAS PAUŽA
Šeštadieni, sausio 8 d., Lie
tusių Tautinių kapinių mau
zoliejuje, Justice, IL, bus pa
talpinti a.a. Vlado Paužos pe
lenai. V. Pauža mirė 1999 m.
gruodžio 17 d, sulaukęs 83 m.
Gimė Skapiškyje, Rokiškio
apskrityje. Amerikoje išgyve
no 50 metų. Paliko žmona dr.
Eugenija Gurskis, dukra Eglė
Lietuvoje, sūnūs Antanas ir
Walter, vaikaičiai Rūta, Monica ir Jeffrey.
Aa. Vladas mokytojavo
Šiauliuose, Vokietijoje Lue-

DR. J. PIKŪNO
PAGERBIMAS
Detroito universiteto ir Vy
tauto Didžiojo universiteto
prof. dr. Justino Pikūno, 80
m. amžiaus sukaktuvių pa
minėjimas sekmadieni, sausio
30 d., vyks Dievo Apvaizdos
bažnyčioje 10:30 vai. r. Šv.
Mišių metu bus suteiktas po
piežiaus palaiminimas, o 12
vai. pagerbimo programa.
Sveikinimus raštu sukaktuvi
ninkui prašome iki sausio 15
d. siųsti Birutei Bublienei ad
resu: 5159 LongmeadoV Rd.,
Blocmfield Hills, MI 48304.
lm
•

NAUJŲJŲ 2000 METŲ
SUTIKIMAS
ŠV. ANTANO
PARAPIJOJE
Naujųjų 2000 metų sutiki
mas gruodžio 31 d. buvo su
ruoštas Šv. Antano parapijos
patalpose. Šventė buvo pradė
ta šv. Mišiomis bažnyčioje.
Gražus būrelis žmonių susi
rinko išklausyti kun. Alfonso
Babono aukojamų šv. Mišių ir
pamokslo.
Po Mišių visi dalyviai susi
rinko i parapijos svetainę.
Svečiai buvo sutikti ir suža
vėti nakties tyla ir grožiu —
tūkstančių žibančių žvaigždu
čių. Sidabriniai, auksiniai,
juodi ir perliniai šampano
burbulai plūduriavo padangė
je, žvaigždės mirksėjo ir svei
kino visus dalyvius.
Scenos juodą, auksinę ir si
dabrinę (metalinę) užuolaidą
puošė Mykolo Abariaus šiai
progai padarytas plakatas su
užrašu JSveikiname Šventų
Kalėdų proga, Nauji Metai
tebūna sėkmingi — 2000".
Ant stalų gėlėtos staltiesės,
ant jų mažesnės juodos (sidab
rinės) staltiesiukės, auksinės
žvaigždžių formos žvakės su
„2000" krikštolinėse žvakidėse
ir apsuptos „2000 confetti".
Spalvingos „2000" servetėlės

Puhikdi^dai)y«ae^SuadaysaiidMondays,l<«mlHolKlays theTueadaya
foUoving afooday obssrvanes of lsgal Holidays as well as Dec 26th and Jan.
2nd by ths 1 jthiunisn Catholic Pr—s Socmty, 4546 W 63rd Street, Chicago,

UHMi

Jaunųjų Karaliaučiaus lietuvaičių stovykloje ,Velykų dienos" programoje vaikai susipažįsta tu lietuviškais Velykų papročiais.
Nuotr. Sigito SamboraUo

sulankstytos ir surištos auk
siniais ir sidabriniais kas
pinėliais. Nuotaika jauki ir
šventiška.
Vakaro programai sumaniai
vadovavo Vladas Staškus. Jis
gražiai papasakojo kaip jis pa
teko prie mikrofono. Jau ke
letą savaičių iš galvos V.
Staškui neišėjo garsaus romė
nų poeto Virgiliaus, gyvenu
sio prieš porą tūkstančių me
tų žodžiai iš jo poemos „Enejidė", kurie lotyniškai skam
ba: Jnfandun, regina, jubes
renovare dolorem". Lietuviš
kai — „O karaliene, įsakai
man atnaujinti tą baisųjį
skausmą". Panašų įsakymą
gavo ir Vladas Staškus iš šio
vakaro rengėjos, kurią visi pa
rapijoje dažnai vadina „mūsų
Regina". O žodis „regina" reiš
kia „karalienė". „Tad ir mūsų
Tcaralienės' įsakymą šį vakarą
vykdo". Jis padėkojo parapijos
klebonui už Mišių aukojimą ir
nuolatinę talką. Padėkojo
Naujųjų Metų pobūvio ruoši
mo komitetui: Mykolui Aba
riui, Albinui Grigaičiui, Ste
fanijai Juškienei, Petrui Pagojui, Onai Pusdešrienei, Alfon
sui Rimbai, Stasiui Šadeikai,
Vaciui Slušniui ir Juozui suo
piui. Padėkojo Reginai Juškaitei-Švobienei už puikų or
ganizavimą.
Prieš vakarienę maldą su
kalbėjo kun. Alfonsas Babonas. Visi vaišinosi gausiais ir
skaniai paruoštais patieka
lais. Nuotaika pakili. Visi
linksminosi.
Šokių muziką parūpino Al
fonsas Rimbą. Įvairių tempų
šokiai, rožių sukaktuvinis val
sas, tango ir polkos linksmino
visus. Gėrimų barą tvarkė
Juozas Šuopys.
Palydint senuosius 1999 me
tus, Vladas Staškus davė kele
tą minčių apie užbaigimą
šimtmečio, kurį galima pava
dinti lietuviškuoju: 1904 m.
lietuviai atgavo spaudos lais
vę; 1918 m. paskelbė Lietuvos
nepriklausomybę, kurią apgy
nė sava kariuomenė; po 22
laisvės metų pasaulio galionų
sutartimi laisvę ir valstybin
gumą prarado, bet po 50 metų
okupacijos vėl atstatė savo

nepriklausomybę. Per pasta
ruosius 10 metų stengiasi ją
sutvirtinti. Naujas tūkstant
metis buvo sutiktas Tautos
himnu ir pasveikintas pakel
tomis
šampano taurėmis.
Kun. Alfonsas Babonas, svei
kindamas dalyvius, palinkėjo
Dievo palaimos 2000-ais me
tais. Po to vyko asmeniški
sveikinimai ir linkėjimai.
Rengėjų vardu dėkojame vi
siems talkininkams už rūpes
čius, patarimus ir atliktą mil
žinišką darbą ruošiant šį sėk
mingą
renginį. Dėkojame
tiems, kurie jau aštuntus iš
eilės metus neatsisako ir ran
da laiko talkinti. Padėka vi
siems dalyviams. Atvyko sve
čių net iš Kanados. Jiems
buvo specialiai pagrota viena
„Aušros" kvarteto dainų, ku
riam Valė Tautkevičienė va
dovavo prieš keliolika metų.
Visi jautėsi lyg viena šeima.
Šaunus Naujųjų 2000 metų
pokylis jau praeityje. Visiems
dalyviams liko malonūs šios
gražios šventės prisiminimai.
Naujųjų Metų sutikimą ruošė
Šv. Antano parapija. Linkime
ir lauksime, kad ir vėl visi su
sirinktume švęsti ir 2001-ųjų
metų sutikimą.
Regina Juškaitė
' Švobienė
<
KLAIPĖDOS KRAŠTO
ATVADAVIMO IR
SAUSIO 13-OSIOS
SUKAKČIŲ MINĖJIMAS
Klaipėdos krašto ir miesto
77 metų atvadavimo ir 1991
m. sausio 13- d. prie Lietuvos
Parlamento žuvusiųjų dalyvių
minėjimas rengiamas Šv. An
tano patalpose sekmadienį,
sausio 16 d. tokia tvarka:
10:30 v.r. šv.- Mišios, kurias
aukos Šaulių sąjungos išeivi
joje vyr. kapelionas kun. Al
fonsas Babonas. 12:15 v. p.p.
akademija parapijos salėje.
Žodį tars žurnalistas Stasys
Garliauskas. Meninėje prog
ramos dalyje bus bendras dai
navimas, vadovaujant muz.
Stasiui Sližiui. Minėjimą ren
gia Detroito ramovėnai, talki
nant St. Butkaus ir „Švyturio"
jūrų šauliu kuopoms bei birutietėms. Organizacijos daly
vauja su vėliavomis. Visi kvie
čiami daly-.auti minėjime.
Mykolas Abarius,,
Detroito Ramovėnų skyriaus
pirmininkas
CLEVELAND, OH
LIETUVA
TELEVIZIJOJE

Sekmadienį po Kalėdų, no
rėdama PE lseti nuo šventinių
pramogų i- Švenčių, nutariau
stebėti teevizyą. Sukinėjau
nuo vienos stoties iki kitos.
Nusibodo turėti nuolatos pa
sikartojai įą Indyos lėktuvo
pagrobimo tragediją ir įvairias
eismo nei i įmes, kol pagaliau
sustojau t:es septintu Clevek t alinės televizijos
Nora vasara atrodo dar lobai toli. bet juk malonu prisiminti žaliuosius Dainavos kalnelius, spindintį Spyglio lando
programos
kanalu. Tarsi ste
eserą ir krykštaujančius stovyklautojus Nuot r Pauliaus Jankaus

buklas! Ko nenukritau nuo
kėdės, kai išgirdau, kad bus
rodoma... Lietuva. Tokios gar
bės Lietuvai modernioje tele
vizijoje nesu mačiusi nei gir
dėjusi, išskyrus tuos momen
tus, kai Lietuva iškalbingais
ir istoriškais Landsbergio žo
džiais pasiskelbė esanti ne
priklausoma nuo Sovietų Są
jungos. Diktorius, pradėjęs
nuo istorinio Lietuvos išlais
vinimo iš sovietinio jungo, to
liau pasakojo sutrauktai, bet
labai nuosekliai, didingą se
novės Lietuvos istoriją pabrėž
damas, kad savo metu Lietuva
buvusi galingiausia Europos
valstybė. Jis taip pat rodė Eu
ropos žemėlapį, kuriame Lie
tuvos valstybė plėtėsi nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros. Buvo
rodomi Vilniaus garsieji ir se
nieji pastatai — Katedra ir
Gedimino bokštas su plevė
suojančia trispalve, aikštės su
gražiais pastatais, geru grin
diniu, ir kitus vaizdus. Dikto
rius toliau su dideliu pasi
gėrėjimu pasakojo apie išsilai
kiusią, labai seną lietuvių tau
tos kultūrą. Protarpiais ilgo
kai angliškai kalbėjo Vilniaus
radijo pranešėja.

latChka$o,tt.andaddiUonalmailingoflices.
: $100.00. Farasjn oountrias $116.
Saod addrsss chanfas to Draugu - 4545 W 63rd Street,
Chicafo, IL 60639-6680.
ItaSmdaau palto išlaidas, pakvitavimų u* prenumeratą nesiimtame Prie
. pavarsas ir adraso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata
galioja.
iii
DsTAPGO f rsniiai • ai a yra
3mėn.
1/2 metų
Matams
$38.00
$60.00
JAV
.
$100.00
$45.00
$65.00
Kanadcgs ir kitur
(U Š.) $115.00
Tik isttaitlsMtn laida
$33.00
$45.00
JAV
„
$60.00
$38.00
$50.00
lOnadojs ir kitur (US.)
$66.00
UsaakaatiLiatavą:
$260.00
Oro pasta
$600.00
$65.00
Ragubarta pasta
$100.00
$85.00
Tik iattadianin laida oro pattu
$160.00
Tik satta<b«nio laida rafuhanu pastų $66.00
Vyriausia redaktorė - Danui* Btadokiine
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius-kun. Viktoras Rimšelis
fliliiiinisliaiUs ilirtis issilisn iiiiiifliniii Į 1(1, iiilnilii iniii
luini
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4.-00, šeštadieniais nedirba.
• ĮetUirįjs u* skalbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skalbti.
» Radskraa straipsnius taiso savo nuotiara. Nenaudotų straipsniu nesaugo
i pasilikti kopus

2,000 dol. ar šiek tiek ir ma EUOB4EC. DECKER, DOS, P.C.
žiau. Kiekviena parama, su 4647 W. 103 S t . O a k . U w n . I L
teikta studentui, leidžia žino Pirmas apyi. su Northvvestem un-to
dšpionuj, lietuviams sutvarkys dantis
ti, kad jis Lietuvai ir išeivijai
už prieinamą kainą. Pacientai
yra svarbus, į jį atkreiptos vi
prirnaroi absoliučiai punktualiai.
suomenės akys, iš jo laukiama
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 706-422-8260
pozityvios lietuvybei naudos.
Šį Lietuvių fondui skirtą
DR. JOVITA KERELIS
renginį, pradėjo atstovė Ge
novaitė Treinienė, padėkoda
DANTŲ GYDYTOJA
ma gausiai (daugiau 250) susi 9625 S.79th Ava., Hfctory Hite, IL
rinkusiai publikai, ir supažin
Tel. (708) 596-8101
dindama su koncerto atlikė
Valandos pagal susitarimą
jais.
Programos pradžioje N. Pal
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
omenė labai jautriai padaina KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
vo kas joa širdžiai buvo arti
7722 S. Kedzie Ave.
miausia: tai daina savo ma
Chicago, IL 60652
mai ir daina jos numylėtam
Kab. tel. 773-471-3300
Klaipėdos miestui. Toliau —
lietuvių kompozitorių — B.
DR. L PETREIK1S
Gorbulskio, A. Bųjavičiaus, R.
DANTŲ GYDYTOJA
Bacevičiaus ir A Paltino mu 9055 S.Rooerts Rd, Hiekory Hills. IL
zikiniai įrašai. Dainų žodžiai, 1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Tel. (706) 5964055
daugumoje, romantiški, melo
Valandos
pagal susitarimą
dijos švelnios, visiems lengvai
pagaunamos.
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Tokia programa man buvo Solistas E. Ivanauskas vie
Specialybe - Vidaus Rgu gydytojas
tarsi stebuklas. Svarbu žinoti, nas padainavo keletą melodin
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sis. S ir 6
kad kabelinė televizija turi gų romansų, nuteikdamas
Chicaao, IL 60638
daug žiūrovų. Būtų įdomu pa publiką jaunatviškai. Iš tikrų
Tei. 775-229-9865
tirti, kas CNN televizijai pa jų ir visiems malonu sugrįžti į
Valandos papai smUtkną
kišo tokią „nepopuliarią" min laikus, kai pavasariai atrodė ARAS2UOBA.M.D.
tį kaip bent šiuo metu tarp nuostabūs.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
tautinėje plotmėje jokio vaid Ypač gerai skambėjo jų AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
mens neturinčią Lietuvą. Ačiū abiejų atliktos dainos duetai. 1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Atrodo, kad ir publika neatsi TsT
tiems, kurie prisidėjo!
(630) 527-0090
AureHja M Balaiaitienė liko nuo solistų, užsikrėtė dai 3625 Highland Ave.,
nomis, plojo, kartu dalyvauda Tower 1, Suite 3 C
mi banguojančių melodijų ai Dovvners Grove, IL 60515
Tel. (630) 435-0120
S T . PETERSBURG, F L duose. Dainininkai ne tik
(traukė publiką kartu daly
UNASSIDRYS,M.D.
vauti, bet ir patys nužengė
Aldų ligos / Chirurgija
KELIAUJAM SU DAINA nuo scenos, dainavo tarp žmo
9630 S.Ridgeland Ave.
I LIETUVIŲ FONDĄ
nių, kas juos dar labiau su vi
Chicago Rktae, IL 60415
sais suartino. Dalyviai nuošir
Tei 708-636-6622 .
Šių metų lapkričio 15 d. St. džiai jiems plojo ir džiaugėsi
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-736-7709
Petersburge, Floridoje, įvyko dalyvaudami jaunatviškame
Lietuvių fondui paremti, so atsigavime. Kad ir ne pirmos
listų iš Lietuvos, N. Paltinie- jaunystės St. Petersburgo lie
nės ir E. Ivanausko, lengvo tuviai, bet pagal daines žo listai nuoširdžiai dėkojo už
sios muzikos koncertas. Tai džius: „Ir per pasaulį žengia pakvietimą, o muzikinis vado
vas A. Paltinas tarė gražų at
jau ne pirmas jų koncertas me širdyje mes jauni!"
sisveikinimo žodį: atsisveikino
Floridoje, tik ankstyvesniuose
Ir taip per visą koncertą pa už visus, tardamas „iki pasi
dainavo viena N. Paltinienė, o
kaitomis dainavo, ar vėl abu matymo!"
E. Ivanauskas, įdainuotose
kartu atlikdami dviejų valan
Po koncerto visi vaišinosi
juostose, jai pritardavo. A.
dų trukmės programą. Publi rengėjų paruošta kavute ir
Paltinas akompanuodavo ar
ka ilgai plojo dainininkams už įsigijo dainininkų atvežtas ka
žodžiams pritaikydavo muzi
gražų ir gerai paruoštą kon setes su jų įrašytomis daino
ką. Šio koncerto daugumos
certą, o rengėjai apdovanojo mis. _
. . . .
žodžius sukorė Vokietijoje gy
solistus gėlių puokštėmis. SoGenovaitė Modestienė
venanti lietuvaitė H. liepa,
savo kūryboje daug reikšmės
skirdama meilei, kuri kiekvie
nam žmogui, anksčiau ar vė
liau, turėjo vietą širdyje...
Kaip žinome, Lietuvių fon
dui aukoja pavieniai asmenys,
įvairūs palikimai ir rengi
niai... Juk ir tie milijonai ne iš
dangaus byrėjo, bet, visų
bendromis jėgomis surinkti ir
rimtiems dalykams skirti. Visi
žinome Lietuvių fondo plačią
lietuvybės išlaikymo reikšme,
visur jaučiama jo ištiesta ran
ka. Ypatingai svarbu yra išei
vijos ir Lietuvos jaunimo pa
ruošimas dirbti savo tautai.
Kad ir šiemet, net 119 stu „Dovana Lietuvai* konferencijoje 1999.11.06 d. Washington, DC. Ii
„Kaimo vaikai*feodoLietuvoje pirm. dr. Regina Svobiene, JAV
dentų suteiktos stipendijos, kairsa:
U Krafto valdybos pina. Regina Narutiene, .Vaikų vilties" komiteto
kurios svyruoja tarp 1,000- .pirm. Grafiną Uautaud Nuotr. Tarusi Laadaberfienėa

TAMSŪS ŠEŠĖLIAI
DIDŽIOSIOS SUKAKTIES
IŠVAKARĖSE
JONAS DAUGĖLA
Gyvename didžiųjų metinių net ir su žiburiu Lietuvoje ne
švenčiu šurmulyje. Tad net galime pastebėti panašių nuonepastebime, kad artinamės taikų. Šiandien neatpažįstaprie dešimtmečio sukakties mai pasikeitęs mūsų tautos
nuo Lietuvos nepriklausomy- gyventojų veidas, o taip pat ir
bės paskelbimo. Dar ir šian- jų nuotaikos. Jeigu mūsų ideadien gyvai prisimename tas liatai, skelbdami nepriklausodžiaugsminga8 nuotaikas, ku- mybės atstatymo pareiškimą,
riaą išgyvenome, kai tauta dar užsiminė tautos sąvoka,
išsilaisvino iš penkių dešimt- tai šiandien ta sąvoka visiškai
mečių verguos. Dar mūsų že- išbraukta iš žodyno. Yra likusi
mėje siautėjo Raudonosios ar- tik tam tikrame žemės plote
mįjos ir Omonų žudikų dali- gyvenančių žmonių masės
niai, o Vingio parke vėl skam- samprata,
bėjo Lietuvos himno garsai.
O ta gyventojų masė yra laKas gali užmiršti Baltijos ke- bai marga. Jos didelę dalį sulią, kai keli milijonai žmonių daro įvairaus plauko ir visogyva grandine apjuosė Baltįją kiais teisėtais, ir neteisėtais,
nuo Vilniaus iki Talino?
keliais į mūsų šalį patekę
Tada tėvynėje girdėjome bal- atėjūnai. Jiems rūpi tik pato
sus: tegul tik pavergėjas ap- gįai, pelningai ir sočiai pagyleidžia mūsų žemę, mes mo- venti. Lietuvos jie nemyli, bet
kė8ime gyventi; jokie vargai turi visas pilietines teises,
mums nebus baisūs; mes juos Rinkimų dienomis jie turi tokį
nugalėsime savomis jėgomis, pat balsą, kaip ir mūsų partiTik labai gaila, kad, atgavus zanai.
nepriklausomybę, tos visos
Šie atėjūnai tiki, ir yra daug
nuotaikos labai greitai sutir mūsų tautiečių įtikinę, kad
po. O po dešimtmečio net ma valstybės gyvenimą sukurti ir
žiausių šio ryžto žymių nebeli gyventojų gerovę patikinti turi
ko.
vyriausybė be jokių jų pačių
Pasitikdami šios mūsų ne pastangų. Ir tą gerovę vyriau
priklausomybės dešimtmečio sybė turi sukurti tuojau.
sukaktį, dažnai mintimis nu
Prieš dešimtmetį Vakarų
sikeliame į pirmosios neprik pasaulis išgirdo, kad yra at
lausomybės paskelbimo pana- statoma nepriklausoma Lietu
sią sukaktį ir prisimename vos valstybė ir ji tvarkysis deano meto nuotaikas. 1928 m. mokratiniais pagrindais. 'Dė
jau visiškai buvo sukurtas mokratinės santvarkos pagmūsų tautos valstybinis gy- rindą sudaro visų piliečių lyvenimas ir sukurta tautinė giu ir slaptu balsavimu išvalstybė tikrąja šio žodžio rinktas parlamentas. Parla
prasme. Veikė gan tobula mente išryškėja tautos politišvietimo įstaigų sistema ir vi- ais pasiskirstymas, o tuo pa
są valstybinio gyvenimo ad- čiu ir jos politinis veidas. Pirmosios nepriklausomybes me
ministracija.
Kaimo žmonės savo reika tais mūsų tautos politinis pa
lams ginti buvo susibūrę į koo siskirstymas pasireiškė trimis
peratyvus. O tie vietos koo srovėmis: kairėje buvo social
peratyvai buvo suorganizavę demokratai, dešinėje — krikš
savo kooperatinius centrus, čionys demokratai, o vidurio
kurie ir tvarkė valstybės eko srovei jai atstovavo valstiečiai
nominį gyvenimą. Tad nors to liaudininkai. Visi šie trys po
meto ekonominis gyvenimas litiniai junginiai turėjo tam
nepatikino visiems piliečiams tikrą ideologiniai pasaulėžiū
ypatingos kasdienės gerovės, rinį atspalvį, tad jie ir liudijo
bet vis dėlto jie buvo apsaugo visai gyvenamajai aplinkai
ti nuo skurdo ir bado pavojų. mūsų tautos politinį subren
Ir visa tai buvo sukurta bei dimą bei pasiruošimą tvarkyti
pasiekta, remiantis tik savo demokratiniais pagrindais Sa
žmonių jėgomis, darbu, suma vo valstybinį gyvenimą, su
numu. To meto vyriausybėms kurti tautinę valstybę.
Tačiau šiandieniniame Sei
net ir į galvą neatėjo ieškoti
me
Šio tradicinio mūsų tautai
užsieniuose kažkokių paskolų
politinio
pasiskirstymo nei su
ar milijoninių pašalpų. Visa
žiburiu
negalime pastebėti.
tauta gyveno šviesios ateities
Apie
bet
kokius ideologinius
viltimis.
Pasitinkant šios nepriklau- ar pasaulėžiūrinius skirtumus
somybės dešimtmečio sukaktį, net ir kalbėti netenka. Tiesa,
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Simonas pasibaisėjo:
— Ar tu visai nebeturi nuovokos? Zosimas yra išba
dėjęs! Jam reikia spirgų!
Rydamas spirgus, Zosimas šnairavo į gėlių vazonėlį,
kuriame Jonas Eduardas palaidojo uždususį kardi
nolą. Vazonėlis jam kėlė didelį nerimą.
Paklojau pulkininkui lovą alkieriuj. Virš lovos paka
binau rožančių ant dviejų vinučių, kad kabėtų kaip
širdis. Domicės patalus nunešiau į mansardą. Domicė
Tramdytoja įsiveržė į valgomąjį ir spirgus ryjančiam
rusui šaukė:
— Kokiu Zubru Drezdeniečiu dedies? Alkieriuj šilta
kaip stabe, mansardoj Šalta kaip kape. Tu pulkinin
kas, tu ir lįsk į apkasą!
Jiedu sutarė apsikeisti miegamaisiais. Rožančių iš
nešiau ii alkieriaus ir pakabinau mansardoj. Ona
Giedrė, Anikė, šoktelėjo ii apačios, kad man skambi
na. Per dvi paras pastatė uragano išverstus stulpus,
telefonas vėl veikė, tai buvo stebuklas. Kai ėjau pro
Anikę, ji žaviai šypsojosi.
— Toks tėvas man patinka, — tarė. — Tu veikiau
siai ištekėjai už tokio tėvo, koks jis yra dabar.
Per uraganą visi išsikraustė a proto. Stulpus vėl
pastatė. O protą ar sukraustys Dievas atgal į galvas?
Ai niekada nebuvau susitikusi Dargio, nepažinojau nė
vieno Dargio. Dargia, kuris man paskambino, kalbėjo:
— Dalia Regina, man neramu, man koktus gyveni

yra per 40 partijų, bet niekas
negali suprasti, ir jų vadovai
negali išaiškinti, kuo jos viena
nuo kitos skiriasi. Tuo pačiu
šiandieniniame Seime, užuot
bent kiek ryškaus mūsų gy
ventojų politinio veido, vyrau
ja tik kažkokia maišatis.
Šią maišatį sudarė, retai
kur Europoje pastebima, savo
tiška Seimo narių rinkimų
santvarka: pusė narių renka
ma pagal partįjų sąrašus, o
kita pusė išrenkama per rinki
mines apylinkes. Nustačius
partijoms 5 proc. ribą, per jas į
Seimą pateko 5-6 partijos. Bet
už tai, vadinamaisiais vienmandatiniais rinkimais, į Sei
mą pateko įvairaus plauko po
litiniai avantiūristai ir nuoty
kių ieškotojai Jie Seime suda
ro kažkokias neaiškias frakci
jas. Tų frakcįjų nariai savo
tarpe nieko bendra neturi.
Frakcijos sudaromos tik tam,
kad jos vadovas gautų papil
domą atlyginimą ir galėtų sa
vo giminaitį įstatyti į gerai ap
mokamą frakcijos sekreto
riaus vietą.
Savaime suprantama, kad
taip sujauktas Seimas vargu
ar gali reikšti rinkėjų politinę
valią. Tačiau šiandieninis Lie
tuvos Seimas negali vykdyti
rinkėjų politinės valios ir dėl
to, nes jos net nežino. Seimo
nariai yra užsikrėtę .turisti
nės diplomatijos" epidemija.
Per šiuos metus Seimo nariai
už valdžios pinigus padarė
650 išvykų į užsienį. Veik vi
sos šios kelionės, be abejo, bu
vo pramoginio pobūdžio. Juk
vyriausybės reikalus užsienyje
gina mūsų brangiai apmokami
ambasadoriai. O, be to, dar į
užsienį dažnai keliauja ir už
sienių reikalų ministras bei
pats prezidentas.
Seimo posėdžių salės daž
niausiai būna tuščios. Net
svarstant ypač svarbius klau
simus, į posėdžius atvyksta
vos pusė Seimo narių tik tam,
kad posėdis būtų laikomas
teisėtu. Tad daug įstatymų
priimama Seimo narių mažu
mos balsais. Žinoma, Seinfo
darbingumą pakelti ir jo na
rius sudrausminti galėtų tik
Seimo pirmininkas. Išrinkus
pirmininku V. Landsbergį, į jį
buvo dėta daug vilčių. Bet,
deja, ir jis yra užsikrėtęs „tu
ristinės diplomatijos" liga. Tuo
būdu nei Seimo pirmininkas,
nei nariai neturi laiko palai
kyti ryšį su savo rinkėjais, pa
tirti jų vargus ir jų valią, o
daugelis jų net nežino, kur yra
Lietuvos kaimas ir nepažįsta
jo gyventojų.
Nereikia stebėtis, kad toks
palaidas ir pakrikęs Seimas
nesudaro jokių sąlygų sukurti

Danutė

Bindokienė

Lengviau pasakyti,
negu įvykdyti

Try» aniejuot. „nykitukai" Šiaulių miesto parke. Nuotr. V. Kapočiau*

valstybėje bent kokį politinį
pastovumą. Kur pasaulyje ma
tyta, kad per dešimt neprik
lausomo gyvenimo metų pasi
keistų net 10 vyriausybių. Tu
rint galvoje, kad viena (Šleže
vičiaus) išsilaikė 4 metus, li
kusiųjų trukmės vidurkis tėra
tik po kelis mėnesius. Kadan
gi vyriausybių sudarymas
dažnai užtrunka kelias sa
vaites, ar net mėnesius, tai be
lieka prileisti, kad daugiau
nei pusę dešimtmečio Lietuva
gyveno be jokios vyriausybės.
Tokioje nuolatinėje vyriau
sybių kaitoje jų nariai negali
net pradėti vykdyti savo pro
gramų ar imtis kokių griež
tesnių žygių esamoms nege
rovėms pašalinti. Visi minist
rai jaučiasi labai laikini ir
žino, kad kiekvienu metu gali
būti pakeisti, todėl tik sten
giasi tą trumpą laiką galimai
patogiau įsitvirtinti, pasinau
doti visomis, ministrams tei
kiamomis lengvatomis ir, jei
gu galima, dar kiek nušluoti
„pro šalį". J,
Tad tokioje aplinkoje artina
si nauji savivaldybių ir Seimo
rinkimai. Jie gali būti lemiami
Lietuvos nepriklausomo vals
tybinio gyvenimo ateičiai. Par
tijos ir politikieriai jau pradėjo
rinkimams sparčiai ruoštis.
Tik gaila, kad dauguma Lietu
vos piliečių šiandien yra visai
nusivylę tautos valstybiniu
gyvenimu. Tuo pačiu yra nu
sivylę ir demokratija, o gal ir
net pačia nepriklausomybe.
Jiem visai nesvarbu, kurios
partijos atstovas daužys val
diškus automobilius, kuris
Seimo narys už valdiškus pi
nigus atostogaus Šveicarijoje
ar maudysią Viduržemio jūro
je... tad jie gali visai neiti į
rinkimines būstines, o naują
Seimą gali išrinkti tik vieni

mas, niekaip jo nesusitvarkom, žmonės baisūs, tačiau
juk ne visi, ar ne? Ar jūs žinote, kas yra Kielasaitė?
Buhalterinės apskaitos masina. O Budrytė, šnekėdamasi su ja apie baisų gyvenimą, staiga pasakė:
„Meilė — tai stebuklas!" Dalia Regina, dar yra žmo
nių, kurie sprendimus pagrindžia meile ir į ją pana
šiais dalykais. Žinau, kad Grygui dabai labai sunku.
Prašau, bukit jam atidi. Mato dešimt, trisdešimt šeši.
Dirstelėkit, pasidarysit stipresnė.
Nepažįstamas žmogus kalbėjo su manim labai nuo
širdžiu balsu — tarytum su seseria. Dešimt plius tris
dešimt šeši lygu keturiasdešimt šeši. Tai juk skaičius,
kuris gali nulemti mano šeimos ateitį! Ai nupirkau ke
turiasdešimt šešias „Laisvos zonos" akcijas! Galva nu
švito: buvo susirinkę UAB „Laisvų zonų tinklainė"
steigėjai, prezidentu jie išrinko Dargį, kuklų žmogų,
grįžusį iš Sibiro. Judita Izabelė sakė, kad dar jauną.
Man, vienos „zonos" akcininkai, skambino „visų zonų"
prezidentas. Supratau, kad iipešiau daug akcijų, esu
svarbi, galbūt niekas negali valdyt akcijų paketo nepa
sitaręs su manimi.
Atsisėdau prie stalo ir įžūliai žiūrėjau, kaip Zosimas
Zubras Drezdenietis valgo. Ne, ne, kad ir kaip suk
tum, Drezdentecio titulas jam netinka. Drezdenskij —
taip, tebūnie, pagaliau tai jo reikalas. Drezdenskij
kimšo į burną kiaušiniene ir kalbėjo:
— Znaješ, man gėda grįžt į Rusiją. Tai gerai. Jūs,
girėnai, turėtumėt tuo džiaugtis. Dabar Rusijoj tik
smulkutis kruvinas lietus palyja. O jei grį£či&u i R u sįją, aš — pradėčiau ieškot teisybės. Norėčiau nuplaut
Rusijos gėdą. Na ir kas atsitikti)? Pliūptelėtų kruvina
liūtis. Pabėgėliai plūstelėtų į jūsų girią. Jie suvalgytų
kiaušinienę, spirgus, taukus, taukuotas špygas, o kai
nieko valgomo nebeliktų, suvalgytų ir jus, ir jūsų
šunis.

nomenklatūrininkai ir tie, ku
rie visai nemyli Lietuvos.
Artinasi rinkimai, kuriasi
naujos partijos. Jų pavadini
mai patrauklūs. Sunku tikėti,
kad kuri nors viena jų spės iki
rinkimų deramai įsitvirtinti
rinkėjų masėse, tad susiskal
dymas eis dar toliau. Dedame
daug vilčių į centro partiją,
kuri turėtų apjungti tautiniai
demokratiškai nusiteikusius
politinius junginius ir užimti
vyraujantį politinio centro vi
durį, kuris stabilizuotų tarp
dešinės ir kairės besiblaškan
čią mūsų visuomenę.
Bet vargu ar toks apsijungimas iki rinkimų įvyks, todėl
tenka ir toliau daug dėmesio
kreipti į Tėvynės sąjungą, ku
ri vis dėlto yra išryškinusi sa
vo politinį veidą ir kurioje dar
didelę įtaką turi Atgimimo
sąjūdžio idealistai. Tik labai
gaila, kad paskutiniu metu la
bai ryškiai pasirodė šios parti
jos susiskaldymo žymės. No
rime tikėti, kad V. Lands
bergiui pasiseks išlaikyti šios
partijos nugarkaulį ir ji dar
vaidins didelį vaidmenį atei
nančiuose rinkimuose. O gal
net juos ir laimės. Tad belieka
kartu su „Draugo" bendradar
biu Br. Nainiu šauktis: „Kon
servatoriai, nesiskaldykite, o
mes, kiek įmanoma su jumis".

• Kaunas. Gruodžio 11-12
d. pal. J. Matulaičio namuose
vykusiuose šios parapijos Kolpingo šeimos savanorių moky
mo kursuose „Ligonio slauga
namuose" dalyvavo 20 savano
rių. Kursų metu kalbėta įvai
riomis ligonių slaugos namie
temomis, apžvelgta ne tik me
dicininė priežiūra, bet ir dva
sinė ligonio parama, pagalba
mirštančiajam.

Praėjus kelioms dienoms po Jelcino kabineto nariai. Žino
„staigmenos iš Kremliaus", ma, tai natūralu, keičiantis
vakariečiai, atrodo, pradeda valdžios viršūnei, bet spėlio
atsipeikėti ir įsisąmoninti, jimų, ypač dėl Jelcino dukters,
kad nuo dabar reikės Rusijos netrūksta.
reikalais derėtis ne su Boris
Tatjana, finansininkas Bo
Jelcin, o su Vladimir Putin. ris A. Berezovsky, Anatoly B.
Tad ir stengiamasi ieškoti Čubais ir dar keli kiti sudarė
visų gerųjų jo pusių, ant kurių vadinamąją „šeimą" (taip pa
galėtų statyti „demokratiškos vadintą, bene, italų mafijos
Rusijos ateities" viltis. Kai kas pavyzdžiu), kuri turėjo ypač
linkęs manyti, kad net smul daug įtakos ir Jelcinui, ir visai
kesnės informacijos stoka apie Rusijos politikai. Tikima, kad
patį Putin ir jo Vienybės par be Tatjanos pastangų ir Beretiją yra geras reiškinys — va zovskio milijonų, Jelcinas jo
dinasi, jis „dar nėra visiems kiu būdu nebūtų buvęs per
panagėse įsiskelbęs" (kaip tas rinktas antrajai kadencijai.
lietuviškos pasakėčios vilkas). Susiklausymas ir bendradar
Kitas geras ženklas: net ir biavimas tarp tėvo 'ir dukters
komunistų partija Jelcino visą laiką buvo labai artimas,
įpėdinį remia, o tai, be abejo, nepaisant, kad keletą kartų
jam teikia daugiau galimybių iškilo stiprūs kaltinimai dėl
tapti tikruoju prezidentu po Tatjanos finansinių painiavų,
rinkimų. Kol kas niekas nenu kredito
kortele
padarytų
mato stipresnio kandidato, ku milžiniškų skolų ir neaiškumų
ris galėtų net priartėti prie dėl jos vyro ryšių su naftos
Kremliaus. (1996 m. vyku pramone. Viskas būdavo pato
siuoserinkimuose,kuriuos vėl giai „pašluojama po kilimu".
laimėjo Boris Jelcin, jo tvir Ar prie naujojo prezidento tie
čiausias oponentas buvo Ko „kauburiukai po kilimu" neiš
munistų partijos vadas Gen- lįs viešumon, dar per anksti
nadi Ziuganov.) Atrodo, kad spėlioti.
Boris Jelcin mokėjo pasirinkti
Vis tik Rusijoje jau pasigirs
„savo įpėdinį".
ta balsų, kad sparčiai sukama
Žinoma, prezidentas — ne atgal į sovietų sistemą, kai
caras, savo įpėdinių demokra rinkimuose tebuvo vienas
tinėje santvarkoje paskirti ne kandidatas, jis buvo „vienbal
gali. Tačiau Rusijoje viskas siai" išrenkamas ir visas pro
truputį kitaip vyksta, tad ir cesas baigtas. Galbūt nėra ko
demokratijos vežimas ne vi per daug stebėtis, nes Vladi
suomet (kaip jau parodė kone mir Putin yra tos sistemos au
dešimtmetis po sovietų impe gintinis, patikėtinis ir buvęs
rijos žlugimo) išsilaiko ant veiksmingas pareigūnas. Ta
nustatyto kelio. Vladimir Pu čiau viskas šiandien jam at
tin per televiziją kukliai pa leistina, nes „rusų tauta juo
reiškė, kad jis jokiu būdu ne pasitiki". O tai jau šis tas —
siekė valdžios viršūnės, tik galbūt to pasitikėjimo pakaks,
išpildo savo pirmtakūno pra kad pagaliau Rusijoje aprims
šymą. Boris Jelcin, skirdamas komunizmo ir demokratijos
laikinai eiti prezidento parei sandūrio sukeltos bangos, gy
gas, pareiškęs: „Žmonės tavi venimas pagerės ne tik „nau
mi pasitiki. Rūpinkis Rusija!" jųjų rusų" luomui, bet ir eili
Kaip tokiam prašymui galima niam gyventojui.
nepaklusti?
Tik kaip bus str- Čečėnija?
Vladimir
Putin. perimdamas
Verta pastebėti, kad pirmą
premjero
pareigas,
žadėjo su
kartą jau iš Kremliaus kal
bėdamas per televiziją, Vladi „čečėnų banditais" bematant
mir Putin neužsiminė apie susitvarkyti. Kol kas jo pa
tariamą pažadą nepersekioti žadų dvaras dar net pamatų
Jelcino dėl galimų kriminali neturi, o rusai vis garsiau rei
nių ar politinių nusižengimų. kalauja, kad „kažkas būtų
(Apie tokias galimybes buvo daroma", nes Groznas vis dar
kalbama, vos tik pasklido ži nepaimtas, laisvės kovotojai
nios, kad Putin paskirtas pre nenugalėti — ateina ir praei
zidento įpėdiniu.) Buvusio pre na datos, išgaruoja grasinimai
zidento dukrai Tatjanai Dja- ir pažadai. Jeigu Vladimir Pu
čenko jau teko apleisti savo tin iki rinkimų neužbaigs karo
šiltą vietą, į kurią ją buvo Čečėnijoje, jo norai įsitvirtinti
įsodinęs tėvas. Panašaus liki Kremliuje gali taip ' pat iš
mo susilaukė ir kai kurie kiti garuoti.

Į kiemą įvažiavo automobilis, aš jį pro langą gerai
mačiau. Iš automobilio išlipo Albertas Brauklys. Iš
viceministerio balno ištrenktas vyriškis stovėjo ir dai
rėsi į langus. Per kiemą bėgo Jonas Eduardas, jis pa
sakė tėvui, kas atvažiavo, ir Simonas išėjo laukan su
Braukliu pasikalbėti. Jiedu kalbėjosi pamažėl sukda
miesi ratu — lyg susipykę gaidžiai, pasiruošę gintis,
jeigu katras nors pultų.
Pulkininkas duonos gabalėliu šluostė riebaluotą
lėkštę ir gražbyliavo:
— Malonioji ponia, aš, karo vilkas, prisitraukęs pil
nus plaučius parako dūmų, gerai žinau, kad žmo
niškumą pralaimėjusieji vertina labiau negu laimė
tojai. Aš ne visus mūšius laimėjau ir tuo didžiuojuosi.
Esu žmoniškesnis.
— Ak ak! — aš pakilau nuo stalo. Vis dar negalėjau
užmiršti Dargio pasakytų skaičių. Patikrinau, ar nešlapios nukaršėlio Dausprungo kelnės. Senis, pažinęs
mane, ėmė balinti akis ir šaukti:
— Aš nebenoriu būti niekinamas! Aš turiu teisę pa
reikalauti, kad Dievas mane pasiimtų! Kodėl aš turiu
kankintis ir jus kankinti! Kam aš turiu būti, jeigu nė
Dievui nebesu reikalingas? Užnerkit ant kaklo kilpą ir
pakarkit!
Kretančioj rankoj Dausprungas laikė didelį juodą
butelį. Atėmiau. Butelis buvo tuščias. Jaunystėj Daus
prungas daug gerdavo.
Nuėjau į Simono biblioteką ir pradėjau raustis
knygų spintoje. Ieškojau Naujojo Testamento. Atsiver
čiau didelę juodą knygą su baltu kryžium ant viršelio.
Mane marino miegas. Akys merkėsi. Verčiau knygos
lapus, lyg miegodama. Evangelija pagal Matą, dešim
tas skyrius, trisdešimt šešta eilutė: „Žmogaus namiš
kiai taps jam priešais". Aš pasijutau nežmoniškai
įžeista. Dargis kalbėjo ne apie akcijas, Dargis nuo

gąstavo, kad aš jau tapau Simono prieše. Pravirkau iš
nevilties. Sugirgždėjo durys. J biblioteką įslinko Simo
nas. Sustojo prie durų, žiūrėjo j mane. Jo akys buvo
padidėjusios ir užgesusios. Meilė yra laikinas stebuk
las, ji užgesta akyse ir pasibaigia. Kas kas. o Budrytė
tai tikrai patyrė, apie meilės stebuklą šneka tik iš
gudrumo. Klūpėjau ant kilimo, atsivertusi Bibliją, ir
verkiau. Simonas verkiančiai žmonai neišdrįso nieko
sakyti, apsigręžė ir norėjo išeiti. Ir aš pašoikau ant
kojų. Marinama miego, gal svirduliavau, tačiau iš pik
tumo akis Simonui būčiau galėjus išdraskyti: ^
— Kiek dienų rusas pas mus gyvens? Tiek, kiek
reikės? Okupanto išnara tave saugos, o aš jį"penėsiu?
Kuo? Ar pirštu? Jis ėda kaip zubras! Vienu sykiu pra
ryja spirgų tiek, kiek mūsų šeimai užtektų savaitę. Aš
nebeturiu jėgų mėžti tavo tėvo kelnes. Dešimtį metų
tu nebegauni honorarų. Manęs, keturių vaikų moti
nos, į darbą niekas nepriima. Iki žemės nuŠHenkiau
Nemcovai, kad parduotų akcijų už centus. Nuvežiau į
Klaipėdą dukteris ir suklupdžiau prieš Oskarą; Valantę. kad parduotų daugiau akcijų. Sutikau duojį kraujo
net tavo buvusiai meilužei, kad klanas pardObtų dar
daugiau akcijų. Tu neapkenti klano akcijų. Aš jų nu
pirkau. Daug ir pusvelčiui! Jeigu nori, neapkęsk ir
manęs, toliau šitaip gyventi nebenoriu, nebegaliu, ne
beturiu jėgų...
-.— Užmiršk akcijas, — pasakė Simonas, praėjo pro
mane, ir jam Dausprungas ėmė šaukt, kad priverstų
Dievą pasiimt jį arba pats sūnus užnertų kilpą- ir tėvą
pakartų.
-~
— Nerėk. Skelbiu karo padėtį. — tarė Simonas.
Karšinčiuj jis išrikiavo vaikus, lyg generolas kariuo
menei kalbėjo:
— Jvedu namuose ypatingą tvarką Štai pulkinin
kas, vardu Zosimas.
(B.d.)
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KONFERENCIJA, SKIRTA
ADELEI DIRSYTEI
DR. ALDONA VASUJAUSKIENĖ
eiga kankinių ir šventųjų skel
bimo procese;. Be to. prisimi
nimais apie savo mokytoją ir
Sibiro kančių draugę dalijosi
Danutė Lašinskienė, Pranutė
Gaižutytė, Joana Mozerienė ir
Zina Viščiūtė.
Konferencijos dalyviai galėjo
susipažinti su įdomia Snie
guolės Justytės ir Domo Aksti
no iniciatyva parengta gana
išsamia paroda — Adelei Dir
sytei — 90", pasiklausyti
skambaus solistės Ritos Preikšaitės balso, pasigėrėti Kauno
sakralinės muzikos mokyklos
choro „Pastoralė*' (vadovė Ni
jolė Jautakienė) atliekamais
kūriniais. Konferencijos daly
Adele Dirsytė.
viai gavo dr. Mindaugo Bloz- Prieš konferenciją, skirtą Adelei Dirsytei. Iš kaire*: mons. Vytautas S. Vaičiūnas, vysk. Rimantas Norvilą, arkinelio parengtą lankstinuką —
1999 m. lapkričio 28 d. Kau .Adelė Dirsytė 1909-1955". su vysk. Sigitas Tamkevičius, SJ, ir dr. kun. Kęstutis Trimakas Nuotr. A. Vasiliauskienės
ne {vyko konferencija, skirta aprašytais svarbiausiais gyve
aktyvų darbą ateitininkijoje, į teisių.
Kalbėdamas apie Adelės
Adelės Dirsytės veiklai, patei nimo veiklos momentais.
kurios
veiklą
įsijungė
dar
mo
Lageryje
Adelė
ne
tik
peda
Dirsytės
maldos dvasingumą,
kus prašymą pradėti kanoni
Pranešimų metu buvo ap kydamasi gimnazijoje. Skaitė gogė, patarėja ir guodėja, bet dr. kun. K. Trimakas akcenta
zacijos bylą. Konferenciją or
ganizavo Lietuvių katalikų žvelgtas sunkus ir sudėtingas, paskaitas katalikiškų organi neeilinės lietuvaites asmeny vo, kad vaikystė ir jaunystė
mokslo akademija, VDU Teo tačiau pilnas meilės Dievui ir zacijų renginiuose, priklausė bė, kuriai Apvaizda skyrė kan buvo tarsi paruošiamasis eta
moterų kinės dalią.
pas vedęs į maldaknygės, kuri
logijos fakultetas, Ateitininkų žmonėms, pasiaukojantis Ade Lietuvių katalikių
centro
valdybai,
vadovavo
1947 m. vasarą kartu su ki parašyta jos širdies krauju,
federacija ir Politinių kalinių lės gyvenimo kelias, vedęs į
„Caritas" draugijai, rūpinosi tais ji patenka prie Vorkutos sukūrimą Sibire. Ši maldak
kankinystės garbę.
bendrija „Kolyma".
1909 m. balandžio 15 d. Kė našlaičių ir vargšų šalpa. Jos geležinkelio (Čumos stotelė), nygė — Adelės dvasingumo
Renginys pradėtas šv. Mišiostraipsnių ir religinės poezijos kur pradedama garsioji užpo- liudytoja, tad
maldaknygė
mis Kalino arkikatedroje, ku dainių apskrities Šėtos para
galima
rasti
to
meto
katali
liarinio
geležinkelio
statyba
—
tampa
ir
didi
literatūra,
ir gili
rias aukojo arkivyskupas Sigi pijos Promislavo vienkiemyje,
kiškoje
spaudoje
„Vaidilutėje",
501
statyba.
Adele
nuo
jau
teologija.
Ji
savo
kančios
kelią
tas Tamkevičius, SJ, prof. ūkininkų Agotos Ragaišytės ir
„Moteryje" ir kt. Straipsniuose nystės buvo silpnos sveikatos susiejo su Jėzaus KristausAntano
Dirsės
šeimoje
gimė
kun. Kęstutis Trimakas, dr.
ji kvietė jaunuoles ir jaunuo — o Sibire ne tik šaltis, sun Išganytojo keliu. Jie eina su
kan. Algimantas Kajackas, dr. jauniausia — Adelė. Tėvas bū
lius pamiršti asmeninę naudą kus fizinis darbas, alkis, bet ir visais žmonėmis, visais lai
mon. Vytautas Steponas Vai damas labai darbštus — mat
ir
aukotis dėl svarbių idealų. prižiūrėtojų patyrios kamavo kais. Adelė jautė, kad ji turi
čiūnas, OFS, ir diakonas To susitaupęs pinigų, nusipirko
Mokė
ir organizacinio darbo, ne tik kūną, bet ir dvasią. būti šalia Jėzaus ir semtis iš
30 ha ūkį ir įsikūrė Promisla
mas Budrys.
kaip
tinkamai * organizuoti Tačiau ir menkutėmis ato- Jo kantrybės ir stiprybės.
Konferenciją, kuri vyo Kau vo vienkiemyje, prie darbo
renginį,
kad organizatoriaus kvėpio valandėlėmis ji orga Adelės dvasingumas — tai ar
no arkivyskupijos salėje, įžan spaudė visus šešis vaikus: tris
gebėjimas
pasireiškia ne tuo, nizuoja pokalbius, veda disku timo meilė, meilė tautai, meilė
giniu žodžiu pradėjo arkivys sūnus ir tris dukras. Šėtoje
kad jis vienas viską dirba, o sijas, siekdama niūriai realy priešui. Maldaknygė liudija
gyveno
Antano
Dirsės
sesuo
kupas S. Tamkevičius. Adelės
tuo kad moka tinkamai pa bei priešpastatyti dvasingu dvasinę pergalę prieš bruta
Dirsytės seserėnas Stasys Iva Mariukė, tad Adelė galėjo pas
skirstyti darbus ir juos pravesti mą. Pavyzdžiui ji su moki lios kančios jėgą — todėl Šis
nauskas dalijosi prisimini ją gyventi ir mokytis Šėtos
atsakingiems žmonėms, moka nėmis svarstė, kas geriau — širdies kūrinys susilaukė to
mais (Adelės Dirsytės jaunys progimnazijoje (nuo Šėtos iki
jų
darbą subtiliai kontroliuoti. laisvė ar jos siekimas. Po kio pasisekimo. Kun. A. Tri
te). Pranešimus skaitė VDU Provisiavo 8 km), vėliau mo
Prasidėjus sovietinei okupa karštų disputų prieita bendros makas akcentavo, kad tik di
magistrantas Aurimas Šukys kėsi Kėdainių gimnazijoje, o ją
nuomonės — laisvės siekimas džiai dinamišką galią turinti
Adelė Dirsytė — ateitininkė), baigusi 1928 m. įstojo į Lietu cijai, Adelė dirbo mokytoja
siela gali pakilti ant tikėjimo
prof. kun. K. Trimakas (A. vos universitetą, studijavo mergaičių gimnazijoje Vilniu — jis suteikia dvasinį paki
ir meilės sparnų žymiai aukš
Dirsytės dvasingumas Sibiro Teologijos-filosofijos fakultete, je. Vokiečių okupacijos metu limą. Mokė dvasinės stiprybės
įsijungė
į
Birutiečių
veiklą.
'1942-1944 m.) amatų mokyk ieškoti maldoje, aktyvaus re čiau materializmo.
lietuvaičių maldaknygėje), dr.
1932
m.,
išėjusi
iš
universiteto
loje dėstė vokiečių kalbą, buvo liginio gyvenimo, ieškoti žmo
A. Dirsytei skirtoje jubilie
Mindatigas Bloznelis (A. Dir
jinėje parodoje yra ir toks do
sytės moralinės reabilitacijos tik 1940 m. pavasarį gavo 20 mergaičių klasės auklėtoja: nėse gėrio.
mergaitės buvo ruošiamos
1949 m. A. Dirsytė patenka kumentas —1998 m. lapkričio
sistema) ir dr. kun. Artūras VDU baigimo diplomą.
Jagelavičius (A. Dirsytės bylos
Išėjusi' iš universiteto, tęsė siuvėjomis. Auklėtinės prisi prie geležinkelio Taišetas- 16 d. Kauno arkivyskupijos
mena, kad jai labiausiai rū Bratskas statybų. Nors 6 a bu kurijos raštas Nr. 1076.
pėjo dvasinis mergaičių bren vo šilčiau, tačiau Adelę, kuri
„Didžiai Gerbiamiems A.
dimas, Adelė siekė joms iš buvo labai jautri, kankino ma Dirsytės dvasinio palikimo
aiškinti subtilybes, kad jos žytės museles ^noškos", nuo saugotojams.
augtų tėvynės mylėtojomis ir jų įkandimo tindavo ne tik vei
Kauno arkivyskupijos kurija
patriotėmis. Kartu su kun. Al das, bet ir visas kūnas. Tačiau praneša, jog A Dirsytė gimusi
fonsu Lipniūnu Adelė organi ir čia ji aplinkiniams sugebėjo 1909.04.15 yra įtraukta į Ka
zuoja šalpą ir jos dalinimą rodyti kančios prasme, kaip talikų Bažnyčios Kankinių są
vargstantiems.
auką Aukščiausiajam.
rašus, kuriuos išnagrinėjusi
Nuo 1944 m. rudens A. Dir
1950 m. etapu siunčiama į Šventųjų skelbimo Kongrega
sytė dirba Vilniaus Salomėjos Kolymą. Šioje Šiurpioje ke cija Vatikane, duos patvirtinti
Nėries mergaičių vidurinėje lionėje laivu ji stiprino mer popiežiui Jonui Pauliui H.
mokykloje. Čia ji irgi visiems, gaičių dvasią, rengė disputus
Lietuvos Vyskupų konferen
esantiems šalia, dalina ne tik literatūrinėmis bei dvasinė cija Kauno arkivyskupijos ku
savo žinias, bet ir širdies tur mis temomis, kalbėjo apie gy rijos oficiolui (Bažnytinio tri
tus. Tačiau sovietinei valdžiai venimo prasmę. Rudenį kali bunolo pirmininkui) pavedė
didžiausi priešai buvo tie, ku niai pasiekė Magadaną. A. garbingas postulatoriaus pa
rie rūpinosi jaunimo dvasingu Dirsytė pateko į specialų la reigas, tiriant Lietuvos kanki
mu, tad žymi ateitininkų vei gerį 3erlag". Čia kaliniai dir nių ir šventųjų bylas. Šiuo
kėja A Dirsytė 1946 m. kovo 6 bo specialiame 6 kilometre. Už metu yra vedama A. Dirsytės
d. suimama. Po aštuonių mė dvasingumo stiprinimą, kūry kanonizacijos byla, apklausi
nesių kančių KGB rūsiuose, binių poreikių troškimo skati nėjami liudytojai ir renkami
už dalyvavimą kontrrevoliu nimą kalinių tarpe Adelė buvo reikalingi dokumentai.
cinėje ateitininkų veikloje, ne tik persekiojama, bet ir
Šios bylos sėkmė priklausys
1946 m. lapkričio 11 d. Adelė kankinama. Tačiau ji mokė ir ir nuo jūsų visų maldų!"
- :•• i •• - ••:':• ysk Sigitas Tamkr\;fius. SI. <tr Mindaugas Blozneli.- ir Dirsyte nuteisiama 10 metų prižiūrėtojuose rasti bent kris
Arkivyskupas Sigitas Tam
Adelės Dirsytes seserėnas Stasys Ivanauską." A. Dirsytei skirtoje konfe kalėti lageryje bei 5 metus be lelį gėrio, ragine melstis už kevičius kalbėjo, kad mes savo
rencijoje. Nuotr Aldonos Vasiliauskienės
savo skriaudėjus, mokė dalin tėvynėje turime daug puikių
tis mažiausiu trupinėliu. Ir ne tikėjimo, dvasingumo pavyz
tik mokė — ji pati buvo pui džių — tai Bažnyčios turtas,
kiausias pavyzdys. Čia jai bū kurį reikia kaupti ir, svar
nant, mirė Stalinas. Visi kali biausia, viešinti — garsinti.
niai galėjo kiek atsikvėpti. Ga Adelė Dirsytė ir ilgoje galgotos
lėjo jau ir rašyti. Ir tada gimė kančioje sugebėjo pamiršti sa
maldaknygė.
Maldaknygėje, ve ir rūpintis kitais — o kad
kur išsiuvinėtos mergaičių pa mes šiandieną savo varguose
vardės — tai vi?o» buvusios sugebėtume taip melstis, kaip
kartu 6-ame kilometre. Sibiro meldėsi Adelė — uždegdama
tremtinių maldaknyge *Mari- ir kitus — tada nebūtume to
ja, gelbėk mus" pasiekė Va kie pikti ir gyvenimas taptų
karus ir tapo viena populia- visiems geresnis — o kad
' riaušių lietuviškų knygų, kuri Viešpats savo dukrą oficialiai
buvo verčiama į įvairias kal išaukštintų mūsų šeimoje, rei
kalinga visų malda...
bas.

Kauno <,.Tkr;»linfs muzikos mokyklos choras „Pastoralė" Nuotr Aldono* Vasiliauskienės

1955 m. rugsėjo 26 d. pake
liui į Lietuvą, chabarovsko
krašte Aukščiausiasis užbaigė
Adelės Dirsytes
žemiškąjį
kančios kelią.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

IR GYVYBES DRAUOMAS.

RIMAS L.STANKUS

Aomtss Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auta*
S. Kana kaft>a lietuviškai.

FRANKZAPOUS
3208 1/2 Wsst 960) StTMt
TU. (708) 4244864
(773)681-8664
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS.
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

HdpYVantcd
Full time/parttimebanąott fadlity is sceking housekeėper. Experience preferrded. Includes weekcnds.
Ability to speak English. Apply in
person to: Judd's Red Derby, 127
SL & Kedzie Avc, Blue Island, IL

(M)OM!M
'Greteirsažmmoaspatainavimai
> Nuosavybių dainavimas vsttui
• Parkams ir parduodam* namus
• Pensininkams nuotakia
7822 S.PiaesM Rd.

DANUTĖMAYER
77*28+1900
Jei norite parduoti ar piktinamus
kreipkitės [ D a n u * Moysr. Ji
profesionalėj, ąąžiningBi iraamaniikai patarnaus. įkainavimas
vs*uL
Perkate sntcmoM}?

Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Parduodama Mazda MCX 3
93'. Puikiai išlaikyta.
Tel. 630-243-8000 arba
708-857-3019.

Pirmas automobilis?

Neilgai naujame darbe?
Ką tik atvyko* į JAV?
Nepiobls—if
Žemos automobilių kainos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
GaMsBte sėst u i vata

(•330)207 2748

IŠVYKO LIETUVOS AMBASADORIUS
Lietuvos Respublikos amba
sadorius Vokietijoje dr. Zeno
nas Namavičius po sėkmingo
šešerių su puse metų darbo
Bonnoje apleidžia Vokietiją.
Ateityje jis atstovaus Lietuvai
Rusijos sostinėje Maskvoje.
Pirmasis po nepriklausomybės
atgavimo Lietuvos Respubli
kos ambasadorius prof. Dr.
Vaidotas Antanaitis, buvo at
šauktas 1993 m. balandžio 20
d. ir gegužės 16 d. apleido Vo
kietiją. 1993 m. gegužės 20 d.
dekretu LR prezidentas su
teikė dr. Zenonui Namavičiui
nepaprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus rangą ir tą pačią
dieną skyrė jį antruoju LR
ambasadorium
Federalinėje
Vokietijos Respublikoje. Rug
sėjo 1 dienos priėmimu nauja
sis ambasadorius prisistatė
platesnei laikinosios Vokieti
jos sostinės Bonnos politinei
visuomenei. 1999 m. gruodžio
6 d. taip pat priėmimu, dabar
jau Berlyne, ambasadorius ofi
cialiai atsisveikino su bendra
darbiais, bičiuliais, kolegomis
ambasadoriais ir vokiečių val
džios atstovais.

Darbas Bonnoje buvo ne
lengvas: Vokietija — didelė ir
įtakinga valstybė, plėtojanti
savotiškus santykius su Rusi
ja. Jos balsas Europos Sąjun
goje daug reiškia. Taigi tvar
kytinų reikalų aibės, o amba
sados darbuotojų mažai. Na
mavičiui vadovaujant ambasa
dos darbui buvo pasirašyta
daug svarbių abišalių sutar
čių: Draugiškų santykių ir
bendradarbiavimo
pagrindų
sutartis, Pajamų ir kapitalo
dvigubo apmokestinimo išven
gimo sutartis, Sutartis dėl fi
nansinio bendradarbiavimo,
Sutartis su Vokietijos Federaliniu Banku „Kreditanstalt
fuer Wiederaufbau", Sutartis
dėl darbininkų įdarbinimo pa
gilinti savo profesines ir vo
kiečių kalbos žinias, Sutartis
dėl kultūrink) bendradarbiavi
mo. Sutartis dėl savitarpio pa
galbos stichinių nelaimių ir
stambių avarijų atvejais ir
kitų. Po ilgų derybų nuo i.m.
kovo 1 d. buvo įvestas bevizis
režimas tarp Lietuvos ir Vo
kietijos. Daug pastangų ir lai
ko reikėjo įdėti ambasadoriui
• Norinčių pamokslauti yra išrūpinant, šefuojant ir koor
daugiau negu norinčių mels dinuojant įvairią tiek Federa
linės valdžios, tiek atskirų Vo
tis.

kietijos kraštų teikiamą ūkinę
ir kitokią pagalbą Lietuvai,
nuolat teikti įvairią informa
ciją verslininkams, norintiems
Lietuvoje investuoti. Reikėjo
planuoti ir parengti Dabai gy
vas Lietuvos ir Vokietijos poli
tikų bei verslininkų keliones
vieni pas kitus. Daug darbo
bei nervų pareikalavo ir il
gametė byla dėl Lietuvos am
basados sklypo Berlyne atga
vimo. Byla buvo laimėta ir
šiuo metu jau suplanuoti nau
jieji LR ambasados pastatai.
Šių metų vasarą ambasado
riui teko organizuoti ambasa
dos persikėlimą iš Bonnos į
Berlyną, kur laikinai įsikurta
išnuomotuose pastatuose.
Ambasadorius dr. Zenonas
Namavičius palaikė glaudžius
santykius s u Vokietijos lietu
vių bendruomene, buvo daž
nas svečias ir kalbėtojas Vo
kietijos LB ir Vasario 16-osios
gimnazijos renginiuose Huettenfelde ir kitur, rūpinosi išei
vių reikalais. Ypač paminėti
nos jo pastangos užtikrinti
Vasario 16-osios gimnazijos
egzistenciją.
Dr. Zenonas Namavičius gi
mė 1943 m. Panevėžyje, teise
studijavo Vilniaus ir Maskvos
Lomonosovo universitetuose.
Nuo 1967 m. — Vilniaus uni
versiteto docentas, 1991-1993
m. universiteto prorektorius,
1989-1993 m. Lietuvos teisi
ninkų sąjungos pirmininkas.
Ambasadoriui talkino žmona
Nijolė. Ji LMA prof. V. Radovičiaus smuiko klasės absol
ventė, ilgametė Lietuvos ka
merinio orkestro smuikininkė,
M. K. Čiurlionio menų gimna
zijos dėstytoja. Nuo 1993 m.
dalyvauja Bonnos muzikinia
me gyvenime, yra „Bonner Orchesterverein" koncertmeiste
rė. Paskutinis jos solo pasiro
dymas buvo šių metų vasarą
Tarptautinio klasikinės muzi
kos projekto „Europos kultūra
be vizų" rėmuose vykusiuose
Bonner Orchesterverein ir Vil
niaus Balio Dvariono dešimt
metės muzikos mokyklos pe
dagogų kamerinio orkestro
bendruose koncertuose Lietu
voje ir Vokietijoje. Sūnus Jus
tas 1997 m. baigė Vasario 16osios gimnaziją ir studijuoja
teise Bonnos universitete.
Vokietijos LB valdybos
įnnjf macuos,
1999 m. gruodis
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2000 METAI

KOVO MĖN.

SAUSIO MĖN.

4 d , šeštadieni — Tradici
nis mažlietuvių šiupinio vaka
ras Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus patalpose. Pradžia
6:30 v.v.
5 d , sekmadieni — Skautų
ir skaučių tradicinė Kaziuko
mugė Jaunimo centre.
13 d* ketvirtadieni — Zarasiškių klubo pusmetinis na
rių susirinkimas Šaulių na
muose.
16 d , ketvirtadieni — Su
valkiečių draugios pusmetinis
narių susirinkimas Saulių na
muose.
19 d , sekmadieni — Ne
kalto M. Margos Prasidėjimo
Čikagos ir apylinkių rėmėjų
metinė šventė: 3 vai. p.p. šv.
Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje; 4 v.p.p. vakarienė ir me
ninė programa Jaunimo cen
tre.
26 d , sekmadieni — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia
LB Kultūros taryba.

' :
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RENGINIAI ČIKAGOJE

•

13 d., ketvirtadieni —
'Sausio 13-tąją Vilniuje prie
"Lietuvos Parlamento rūmų
žuvusiųjų prisiminimą-pagerbimą rengia ALTo Čikagos
skyriaus valdyba. 10 v.r. šv.
Mišios Jėzuitų koplyčioje. 10
v.r. prisiminimas-pagerbimas
Jaunimo centre.
16 d., sekmadienį — PaI bendravimas su Brone Nai
niene, 12 vai. Pasaulio lietu• vių centre, Lemonte. Ruošia
. komitetas.
> 23 d., sekmadieni — Klai
pėdos dienos iškilminga me
tinė jūros skautų ir skaučių
• sueiga PLC, Lemonte.
— JAV LB Brighton Parko
apylinkės metinis narių susi
rinkimas po lietuviškų 10:30
vai. r. šv. Mišių, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo salėje.
30 d„ sekmadieni — Či
kagos ir apylinkių N. Pr. M.M.
seserų vienuoHjos rėmėjai mi
nės arkivysk. Jurgio Matulai
čio 73-čias mirties metines.
10:30 v.r. šv. Mišios Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčioje
Marųuette Parke. Po Mišių
i
parapijos salėje vyks minėji
mas.
'-•"•

VASARIO MĖN.

4 d., penktadieni— Lite
ratūros vakaras poetės Jani,.nqs Degutytės prisiminimui.
Jaunimo centro kavinėje, 7
v.v. rengia Lietuvių rašytojų
draugija.
6 d., sekmadieni — Illinois
Lietuvių Respublikonų meti"niš narių susirinkimas 12 vai.
Bočių menėje, PLC, Lemonte.
— Lietuvos Vyčių rengia
mas „Prisiminimų" pokylis 5
vai. p.p. „Martiniąue" pokylių
"salėje.

BALANDŽIO MĖN.
2 d* sekmadieni — „Laiš
kai lietuviams" 50 metų Jubi
liejinė šventė Jaunimo centre.
— Th. Dubois „Septyni
Kristaus žodžiai" — jungtinischoro, solistų ir orkestro kon
certas Lemonte, PLC Lietuvių
fondo salėje.
9 d* sekmadieni — Teat
ro spektaklis Jaunimo cent
re. Globoja LB Kultūros tary
ba.
— Fortepijoninės muzikos
popietė. Skambina Sonata Zu
bovienė. 1 vai. p.p. Lietuvių
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte.
30 d„ sekmadieni — Išei
vijos operos solistų ir meno
darbuotojų pagerbimas Jau
nimo centre. Ruošia JAV LB
Kultūros taryba.
GEGUŽĖS MĖN.

7 d* sekmadieni — G.
11 d., penktadieni — Z.
Kazėno plakatų paroda, Čiur Verdi operos „La Traviata"
lionio galeryoje, Jaunimo cen pastatymą Morton mokyklos
auditorijoje rengia Čikagos
tre,
Lietuvių opera. Pradžia 3 v.
18 d., sekmadieni — Va p.p.
lentino dienos proga dainų ir
13 d , šeštadieni — JAV
arijų apie meile popietė. Dai LB Vidurio Vakarų apygardos
nuoja sopranas Angel Petro, ir rajoninis suvažiavimas 9
fortepijonu skambina Rokas vai. r. „Bočių" menėje, PLC,
Zubovas. 1 vai. p.p. Lietuvių Lemonte.
Dailės muziejuje, PLC, Le
14 d., sekmadieni — Pomonte.
operinis koncertas Jaunimo
— Lietuvos Nepriklauso centre. Pradžia 3 vai. p.p.
mybės paskelbimo sukakties
— „Mama , Tau" pietūs 12
minėjimas Maria vidurinės val.p.p. PLC, Lemonte. Rengia
mokyklos auditorijoje. Rengia Pal. J. Matulaičio misija.
ALTo Čikagos skyriaus valdy
21 d , sekmadieni — „Poe
ba.
zijos diena" Jaunimo centre.
20 d«, sekmadieni, — Lie Rengia LB Kultūros taryba.
tuvos Nepriklausomybes mi— Koncertas fortepijonui
, nėjimas Brighton Parke, Mari keturiomis rankomis. Skambi
jos Nekalto Prasidėjimo mo na Sonata ir Rokas Zubovai. 1
kyklos salėje po lietuviškų vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte.
10;30 vai. r. šv. Mišių.

DRAUGAS, 2000 m. sausio 6 d., ketvirtadienis
Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
2000 m. sausio 3 d. po ilgos ligos Lietuvoje mirė mano
žmona

M

A. t A.
RŪTA KLEVĄ
MICKEVIČIŪTĖ
\rTDŽIŪNIENĖ
Buvo "gimusi 1923 m. kovo 14 d., Kaune. Didesnę savo
gyvenimo dalį gyveno Kalifornijoje. Buvo „Draugo"
bendradarbė. Palaidota Zapiškio kapinėse, Kauno rajone.

Grupė keliautoju, kurie lapkričio 18 d. keliavo j Cuaeo rūmus ir sodus, Mt. Vernon, IL. Išvyką organizavo LB
Lemonto apylinkes Socialinių reikalų skyrius.
Nuotr. G. fasjs—

BIRŽELIO MĖN.

TARP MŪSŲ KALBANT

4 d , sekmadieni — Či
kagos ir apylinkių N. Pr. M.M.
seserų vienuolijos rėmėjų me
ŽENGIANT i
tinis susirinkimas. Šv Mišios
Vienam Irano geram bičiu
9 vai. r. Švč. MM. Gimimo
bažnyčioje Marųuette Parke. liui parūpo, ar aš dar prisime
Po Mišių susirinkimas parapi nu vaikystės svajones. Jis
klustelėjo (laišku), ar aš nepa
jos salėje.
miršau mudviejų svajonių
apie tolimąją ateitį. Tąsyk,
RUGPJŪČIO MĖN.
kiek pamenu, nelabai tikėjo
13 d , sekmadieni — JAV mės sulaukti neįprasto 2000
LB Vidurio Vakarų apygardos skaičiumi paženklintų metų.
ir apylinkių gegužinė 12 vai., O vis dėlto sulaukėme!
Čikagos gyventojų dauguma
PLC sodelyje, Lemonte.
— Zarasiškių klubo geguži (jų tarpe ir lietuviai) Naujuo
sius metus sutiko savo gyve
nė Šaulių namuose.
27 d , sekmadieni — Il namuose namuose. Tiesa, Či
linois Lietuvių Respublikonų kagoje buvo daug viešo pobū
lygos metinė gegužinė 12 vai. džio sutikimų. O lietuviai bu
vo surengę bene penkis dides
p.p. PLC sodelyje, Lemonte.
nio masto naujametinius po
kylius.
RUGSĖJO MĖN.
Čikagos miesto valdžios pas
17 d , sekmadieni — tangomis paežeryje, McCor„Draugo" pokylis Jaunimo mick Place pastate, buvo su
rengtas tarptautinis Naujųjų
centre.
24 d* sekmadieni — Lie metų sutikimas. Čionai daly
tuvių fondo 6-tos metinės golfo vavo svečiai bemaž iš 200
žaidynės Old Country Club kraštų. Nebuvo pamiršta ir
nuošali, vos dviejų kvadrati
laukuose.
— Suvalkiečių draugijos nių mylių didumo, Pitcarin
gegužinė Šaulių namuose. sala. Joje tegyvena kelios de
šimtys žmonių.
Pradžia 12 vai.
Teigiama, kad visi maloniai
priėmė kvietimus. Deja, ne vi
SPALIO MĖN.
siems pavyko pasiekti Čikagos
5 d , ketvirtadieni — Za miestą. Vienus sutrukdė as
rasiškių klubo metinis narių meniški reikalai, kitus neti
susirinkimas Šaulių namuose. kėtos gamtos nelaimės, o kai
8 d , sekmadieni — Paben kuriuos nelemtos vizų gavimo
dravimo pietos 12 vai. p.p. problemos. Visiems buvo apPLC, Lemonte. Rengia Pal. J. . mokėtos kelionės, viešbučio ir
kitos smulkesnės išlaidos, gy
Matulaičio misija.
venantiems šiltuose kraštuose
buvo veltui parūpinti žiemi
LAPKRIČIO MĖN.
niai drabužiai ir apavas.
Miesto meras Richard Da11 d , šeštadieni _ Suval
kiečių drauguos metinis narių ley, sveikindamas atvykusius
susirinkimas Šaulių namuose. svečius, teigiamai atsiliepė
23-26 d , ketvirtadieni iki apie Čikagos įvairių tautų,
sekmadienio — Teatro fes įvairių rasių gyventojus bei jų
tivalis Jaunimo centre. Ren ekonominį ir kultūrinį įnašą.
Lietuvai atstovavo žymus
gia JAV LB Kultūros taryba.

l i n d i n t i s vyras.

2000 METUS

A. t A.
BIRUTEI SODEIKAITEI
SKORUBSKIENEI

saksafonistas Petras Vyš
niauskas ir jo žmona Dalia.
Tačiau jų įsipareigojimai ne
leido susitikti su Čikagos lie
tuviais, neskaitant kelių bend
rai praleistų valandų su gimi
naičiu.
Naujųjų metų sąvartoje no
rėtųsi prisiminti ankstyves
nius metus. Pavyrdžiui, ar ne
būtų įdomu patirti, kaip Čika
gos lietuviai sutiko 1900 me
tus? Tais metais Čikagoje gy
veno ne taip jau menkas lietu
vių skaičius. Jie mėgdavo su
sitikti, pabendrauti ir pasitar
ti bendriniais reikalais. Tik
gaila, kad ne visi anų metų
lietuviai save laikė lietuviais.
Darbovietėse juos vadindavo
„paliokais", kiti net nežinojo,
kad tarp „palioko" ir Jitvino"
yra nemažas skirtumas.
Galima manyti, kad Čika
goje buvo surengtas bendras
1900 metų sutikimas ir jame
dalyvavo nemažai lietuvių.
Tik nežinia, ar kas iš jų pagal
vojo, kad ilgainiui šiame mies
te įsikurs apie 100,000 lietu
vių. Žinia, tai ne esminės
reikšmės klausimas. Gal ge
riau reikėtų pagalvoti, kaip
vystysis tolimesnis gyvenimas
ir kaip ateityje sugebės pasi
reikšti Čikagos, o taip pat ir
kitų telkinių lietuviai.
Petras Petrutis

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai RIMAI
TAMOŠIŪNIENEI su vyru ALGIU, broliams
MONTEI SODEIKAI su žmona DALIA, LEONUI
SODEIKAI su žmona ZITA ir visiems artimiesiems.
Janina ir Vytautas Čekanauskai
Liuda ir Algis Kūprinai
Danguolė ir Albinas Vaičiūnai
Gražina ir Jonas Talandiiai
Rita ir Julius Žukai
Bronė Milūnas
Gailė Milūnas
Zenonas Milūnas

A. t A..
BIRUTEI SODEIKAITEI
SKORUBSKIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai RIMAI su
šeima ir visai SODEIKŲ giminei.
Marija Kuprienė
Saulius ir Roma Kupriai su šeima
Vida Kuprytė

• Žiežmariai. Gruodžio 4 d.
Žiežmariuose vyko Kaišiado
rių ir Elektrėnų dekanatų tikybos mokytojų adventinė
konferencija, kurioje dalyvavo
Kaišiadorių vyskupas J. Ma
tulaitis ir kancleris kun. R.
Rumšas. Prieš konferenciją
Žiežmarių bažnyčioje vyko su
sitaikinimo pamaldos.

Jonas Kuprys
l

Mūsų klubo ilgameti narį ROMĄ LIBŲ užjaučiame
dėl j o brangios žmonos

ELIZABETH
mirties ir karti su juo pergyvename šį skaudų įvykį.

&

Čikagos Lietuvių futbolo klubo „Lituanica"
valdyba
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PADĖKA
A. t A.
JONAS A. STOŠKUS
Netikėtai mirė 1999 m. gruodžio 12 d. Palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse gruodžio 16 d.
Širdingai dėkojame visiems, išreiškusiems užuojautą
asmeniškai, laiškais, spaudoje, aukojusiems šv.
Mišioms bei labdarai, atsiuntusiems gėles ir
dalyvavusiems šermenyse bei laidotuvėse.
Nuoširdi padėka kun. Algirdui Paliokui už maldas
šermenų metu, kun. Jonui Kuzinskui už maldas
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į
kapines.
Dėkojame sol. Lijanai Kopūstaitei ir muz. Faustui
Stroliai už jautriai skambančias giesmes bei muzikinę
palydą.
Nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir ypatinga padėka
laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už rūpestingą
patarnavimą.
Nuliūdę: velionio šeima, motina ir

Besirenkančius svetius į „Saulutt**, Iiatuvoa vaikų globos barelio, lab
daros koncertą „Sidabro varpstis*, vykusi Lsrtuvių dailės muriejuje, Le
monte, su Šypsena pasitikdavo „Saulutes* narei - iždininke Ramune
Račkauskiene ir Milita Milašienė.
Nuotr. BaaiuUs Kimtienės

Prenumeruokime ir skaitykime ..DRAUCA
UKAIK.A

NAUJI METAI LIETUVIŲ OPEROJE

DRAUGAS, 2000 m. sausio 6 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Lietuvos
Generalinis
konsulatas Čikagoje norėtų
atkreipti skaitytojų dėmesį į
pakeistas lankytojų priėmimo
valandas. Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Road, Suite 219) ant
radieniais ir ketvirtadieniais
priėmimas bus pradedamas
viena valanda anksčiau, t.y.
vyks nuo 9 vai. iki 12 vai. Pag
rindinėse konsulato patalpose
(211 E. Ontario, Suite 1500)
lankytojų priėmimui skirtas
laikas yra antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po
piet. Smulkesnę informaciją
galima gauti konsulato darbo
valandomis — nuo pirmadie
nio iki ketvirtadienio, nuo 8
vai. ryto iki 4 vai. popiet,
penktadieniais nuo 8 vai. ryto
iki 2 vai. 45 min. popiet, tel.
•312-397-0382.

40-asis Lietuvos prisimi
nimų pokylis vyks 2000 m.
sekmadienį, vasario 6 d., 5
vai. p.p. Martiniąue pokylių
salėje. Pokylį rengia Lietuvos
Vyčių Vidurio Amerikos apy
garda. Šiame pokylyje bus pa
gerbta Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinė, jai atstovaus Jus
tinas Šidlauskas. Susidomėji
mas šiuo renginiu visuomet
yra didelis, todėl rengėjai
kviečia iš anksto užsitikrinti
viatą skambinant pokylio ko
miteto narėms: Lorraine Svelnis tel. 708-423-4213 arba Al
Brazis tel. 708-361-5594.

Šiuolaikinio meno muzie
juje Čikagoje (Museum of
Contemporary Art, 220 East
Chicago Avenue, Chicago) jau
veikia nauja paroda „At the
End of the Century: One hundred Years of Architecture"
(„Šiam amžiui besibaigiant:
šimtas architektūros metų").
Muziejus veikia trečiadienį,
ketvirtadienį,
penktadienį,
šeštadienį ir sekmadienį nuo
10 val.r. iki 5 val.p.p.; antra
dieniais - nuo 10 val.r. iki 8
val.p.p. Antradieniais įėjimas
- nemokamas.
Prof. dr. J u s t i n u i Pikun u i jo akademinės veiklos ir
amžiaus sukakčių.proga sau
sio 30 d. Dievo apvaizdos pa
rapijoje, Southfield, MI, bus
įteiktas raštu gautų sveikini
mų albumas. Jį paruoš Birutė
Bublienė. Sveikinimus siųski
te jos adresu iki sausio 15 d:
Vanda Gvildienė priima 5190 Longmeadow, Bloomfield
užsakymus pietums-pabend- Hills, MI 48304.
ravimui su Brone Nainiene.
Iki sausio 15 d. galite pa
Pietūs vyks 2000-ųjų metų
sausio 16 d. tuoj po 11 v. šv. aukoti knygų, kurios tinka
Mišių Pasaulio lietuvių centro mos skaityti mokyklinio am
salėje. Vandos telefonas yra žiaus vaikams. Knygas prista
tyti galite: Richard Daley Col630-271-9136.
J e i norite paremti Jauni lege (7500 S. Pulaski Ave),
mo centro Čiurlionio gale Truman College (1145 W. Wilriją, sausio 7 d., penktadienį, son Ave), Harold Washington
7:30 val.v. atvykite į mažąją Library (400 South Stąte St.),
JC salę - ten vyks sporto var Harold Washington College
žybos, šokiai, loterija ir vaišes. (30 E. Lake St.) ir kt. Daugiau
Lėšos bus skirtos Čiurlionio žinių tel. 312-791-8513.
galerijos eksponavimo reikme
sįo
nims įsigyti. Daugiau informa
cijos tel.773-778-7500.
Draugo
knygynėlyje

Kalėdinį vaidinimą šiais metais puikiai surežisavo mokytojai Zita Dubauskaitė ir Vytas Pabedinskas, jame vai
dino visi mokyklos mokiniai. Nuotraukoje iš kaires: Var.įssa Ruesh, Viktorija Biskytė, Lisa Bartašiūtė, Živilė
Badaraitė.

Tradicinis Lietuvių operos
naujųjų 2000 metų sutikimas
gal dar niekad neturėjo tiek
svečių, kiek'šiais metais.
Jaunimo centro vestibiulyje
svečiai, naujų metų puotai pa
sipuošę atitinkama apranga,
išvydo stalus, apkrautus kok
teiliais bei vyneliu ir patar
nautojas, nešinas skaniais
užkandžiais. Artėjant aštun
tai valandai atsidarė salės du
rys, ir sveteliai užėmė vietas
prie stalų.
Naujųjų metų puotos daly
vius pasveikino Lietuvių ope
ros valdybos pirmininkas Va
clovas Momkus. Šio pokylio
proga buvo paminėti keli
stambūs Lietuvių operos au
kotojai. Kun. Juozo Vaišnio
invokacijoje prieš valgius bu
vo dėkojama Dievui už viską,
kas buvo suteikta 1999 me
tais, prašant palaimos, susi
klausymo, vieningų pastangų
geresnei mūsų ,ir Lietuvos
ateičiai. Pakėlus tostus už nu
einančius gerus 1999 metus
prasidėjo šokiai skambant Al
gimanto Barniškio ir jo kole
gos akordeonisto atliekamai
muzikai, kas nebuvo įprasta
ankstyvesniuose naujųjų me
tų sutikimuose. Kas tinka va
saros gegužinei, tas netinka
naujųjų metų pokyliui. Per
pildytoje salėje šokiams mažai

beliko vietos, keletai labai
smarkių šokėjų, neseniai at
vykusių iš Lietuvos, stumdant
kitus bešokančius. Grybavi
mui tinkama jų apranga h*
elgesys nesiderino prie poky
lio nuotaikos.
Besibaigiant seniesiems me
tams nuskambėjo paskutinių
minučių bei sekundžių dūžiai,
ir Naujieji metai buvo sutikti
skambant Lietuvos himnui
Pakėlę šampano taures svete
liai per visą salę sveikino vie
ni kitus, linkėdami geriausių
2000-ųjų metų. Puikiai nus
kambėjo „Ilgiausių metų" dai
na ir dar porą dainų bei „Že
mėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos". Akordeonistas trenkė
pasiutpolkę (su komanda, ra
teliais ir pasivaikščiojimais),
kaip kad būdavo Lietuvoje
kaimo gegužinėje praeitame
šimtmetyje.
Puotoje buvo operos vetera
nai ir labai daug puošnaus
jaunimo, neseniai atvykusio ii
Lietuvos, gražiai besilinksmi
nančio.
Po vidurnakčio vestibiulyje
ant stalų laukė šalti užkan
džiai. Kaip ir anksčiau, salė
bei scena papuošta naujųjų
metų sutikimui. Salės puošė
jams buvo nuoširdžiai padė
kota ir įteiktos gėlių puokštės.
Br.J.

vai, ypač tėvų komitetas. Jis
suorganizavo vaišes, kuriomis
piemenėliai"
ir pasivaišino visi Kalėdų eglu
1999 m. gruodžio 18 d. Či buskit
kagos lituanistinėje mokykloje JDžiaugsmingų Šventų Kalė tės dalyviai.
buvo didelė vaikų šventė — dų". Vienas iš tėvų komiteto
Vaidintojai mokėjo savo
Kalėdų eglutė. Mokiniai rin pirmininkų pasveikino vaidin vaidmenis atmintinai. Aiškiai
kosi įprastu laiku, gražiai pa tojus ir žiūrovus. Atėjo Kalėdų tarė žodžius, vaidino gerai.
sipuošę, tik ne pamokoms, o senelis ir visus mokinius ap Tai režisierių Z. Dubauskaitės
eglutės repeticijai. Įtemptai dovanojo.
ir V. Pabedinsko nuopelnas.
dirbo mokytojai ir tėvų komi
Vaidintojų šokius paruošė Kalėdų eglutė puikiai pasise
tetas. 11:30 vai. Jaunimo cen Nijolė Pupienė. Garsą ir švie kė. Mokiniai skirstydamiesi
tro didžiojon salėn susirinko sas tvarkė Andrius Utz ir Vy švenčių atostogoms parsinešė
mokiniai, tėvai ir svečiai
tas Pabedinskas. Muzikinė pa ir kalėdinį mokyklos laik
ŠAUNIŲJŲ ŠAKIEČIŲ SUSIRINKIME
raštėlį. Ačiū mokyklos vadovy
Visiems nutilus, prabilo pra lyda — Dalios Gedvilienės.
Mūsų
Šakiečių Zanavykų dybą 2000 ir 2001 metų kaPasirodymas trumpas, bet bei — ir mokytojai gavo po do
nešėjas, 10 kl. mokinys — Po
klubas
įsteigtas
Cicero mieste dencijoms. Pasiūlymams neat
vilas Žukauskas ir pakvietė pasiruošimas ilgas. Daug dir vanėlę.
lyje
dar
prieš
pasaulinį
karą. siradus buvo pateiktas sąra
bo
mokytojai,
jiems
padėjo
tėJ . Plačas
prie mikrofono mokyklos di
šas į valdybą: pirmininkė —
Tebeveikia
ir
dabar.
Žinoma,
rektorę Jūratę Dovilienę. Ji
Emma
Balzerienė, vicepirmi
daug
pasikeitimų,
daug
narių
trumpai pasveikino visus susi
ninkas
—
Alex Navardauskas,
pabaigė
šios
žemės
kelionę.
rinkusius su besiartinančio
sekretorė
— Jean Banienė,
Kiti
sulėtino
žingsnelius
se
mis Kalėdų šventėmis. Dar
iždininkas
Jonas Krumplys ir
natvės
pakalnėn.
Dar
kiti
gal
scenai neatsidarius, išėjo ke
renginių
vadovė
— Anelė Ra
voja
—
kam
dirbti,
vis
tiek
kas
turios aštuntokės su kanklė
nors tuos visus sukauptus pi manauskienė. Revizijos rinki
mis: Aušra Bužėnaitė, Kristi
mai vyko taip: buvo pasiūlyta
nigus nušvilps.
na Badaraitė, Živilė Badaraitė
ir sutiko Martha Naujokienė,
Nuo
klubo
įsteigimo
—
1937
(6 kl.) ir Rasa Miliūnaifė. Jos
Sue Cheplis ir mažai kam
metų
—
klubo
turtas
buvo
tik
paskambino lietuvių liaudies
pažįstama D. Blekienė.
37.52
dol.
Šiandien
turime
jau
melodiją „Šėriau, šėriau sau
19,337.52
dol.
Tas
atlikta
vie
Šis gražiai surengtas garbin
žirgelį". Kadangi mergaitės
ningo
darbo,
pasišventimo,
pa
gas
susirinkimas baigtas E.
priklauso Meno mokyklėlei (L.
garbos
vienas
kitam
dėka.
Vi
Sulaičiui
pakvietus visus prie
Tautkuvienės vadovaujamai),
si bendrai veikėme draugiškai vaišių, kurias paruošė mūsų
tą melodiją ten ir išmoko.
— kad tik sukauptume dau pagarsėjusios
Seimininkės.
Atsidarė labai gražiai ir
giau pinigų bei susilauktume Dėkojame E. Sulaičiui už pa
šventiškai papuošta scena.
daugiau narių. Vienybėje — vyzdingą susirinkimo vadova
Puošėjai: Jolanta Gudėnaitė,
galybė. Taip viskas gerai se vimą. Dėkojame spaudai —
Laima Kataržienė, Zita Du
kėsi iki šių dienų.
„Draugui" ir- radįui „Margu
bauskaitė ir Vytas Pabedins
Gruodžio 21 d. 1 vai. p.p. su čiui IT ir Šluto racbjui. Lin
1995 m. rudeną gimė „Dai kas. Prasidėjo
Lietuviškos organizaci
vaidinimas
sirinkimą pradėjo valdybos kime didžiausios laimės, svei
j o s įstaigai Čikagoje reika navos" ansamblio vyrų okte ^Kalėdos mieste". Jį parašė ir
pirmininkė Emma Balzerienė, katos visiems nariams žen
linga t a r n a u t o j a arba tar- tas, kuris prieš pat Kalėdas surežisavo Zita Dubauskaitė
sveikindama
susirinkusius giant į XXI amžių.
nautojas-reikalų
vedėja/as. išleido savo kompaktinę plokš ir Vytas Pabedinskas. Vaidino
dalyvius. Perskaitė tai dienai
Alex Navardauskas
Asmuo turi būti baigęs univer telę ir audio kasetę. Jose - 18 visi pradžios mokyklos moki
numatytą dienotvarkę, kuri
sitetą, gerai mokėti anglų ir dainų, tarp jų jau seniai pa niai. Pagrindines roles atliko
vienbalsiai buvo priimta. Po to
lietuvių kalbą, gerai mokėti mėgtos dainos - „Ant kalno šešto skyriaus ir dvikalbės
mirusių narių pagerbimas.
#>«jf»»ffi<*'# i
dirbti su kompiuteriu ir norėti karklai", „Žygis į Vilnių", klasės mokiniai: Linas AlekPirmininkė pranešė, kad šiais
dirbti su žmonėmis. Darbas „Kur gimta padangė", „Pem siūnas ir Gediminas Bielskus
Žurnalą „Techniko* žo
metais mirė dvi narės Martha
yra dienos metu, valandos re pei, pempei" ir kt. Kompakti (skaitytojai), Živilė Badaraitė, Linksmojo Kalėtų senelio balso mažieji gal ir neatpažino, bet jų tėveliai Jurkšaitienė, Stasė Macko- dis" leidžia Amerikos lietuvių
guliarios. Savo reziume pra nė plokštelė ir kasetė - puiki Viktorija Biskytė, Lisa Bar ir mokytojai turt ūt greit suprato, kad gerasis stebukladaris - tai „Žalt nienė. Mirusių šeimoms pa inžinierių ir architektų sąjun
šome siųsti „Draugo" adresu, dovana artimiesiems ir drau tašiūtė, Vanessa Ruesch (naš vyksles" teatro ktorius Pranciškus Ivinskis. Jis jau antrus metus atke- reikšta užuojauta ir už miru gos Čikagos skyriaus techni
bet ant voko būtinai užrašyti gams. Plokštelės kaina - 15 laitės), Deimantė Krikštanytė liauj i į Čikagos lituanistinę mokyklą Visos šios šventes nuotraukos - sių sielas atsistojus sukalbėta kinės spaudos sekcija. Pasku
„Lietuviškai
organizacijai". dol. (su persiuntimu - 18.95 (močiutė), Jonas Vaičikonis Dalios Kadarie.iės
malda „Tėve mūsų". Protoko tiniame žurnalo numeryje
Laiškai bus perduoti tai įs dol.), kasetės - 10 dol. (su per (Kalėdų senelio padėjėjas),
las, kurį parašė sekretorė (1999 Nr. 3) pasakojama apie
siuntimu -13.95 dol.).
taigai.
Mantas Stankevičius (kati
Jean Banienė, priimtas neat prof. dr. inž. Joną Simotiūną,
nas), Paulius Trimakas (žvirb
siradus jokiems klausimams. I plačiai aprašomi Lietuvos avia
lis), Luką Šaparnytė (baleri
prezidiumą pirmininkė pa cijos reikalai ir istorija, avia
na), Brian Jučas (dešrelių par
kvietė žurnalistą Edvardą Su- cijos sukakties paminėjimas
davėjas), Tomas Mačiulis (ku
laitį, o sekretoriauti — Jean Čikagoje ir kt. Žurnalo adre
nigėlis). Pasirodė ir grupės
Banienę. E. Šulaitis, užėmęs sas: „Technikos žodis", 7980
vaidintojų: apsipirkusios po
vietą, padėkojo visiems už pa W. 127th Street, Palos Park,
nios, našlaičių būrys (III sk.),
sitikėjimą. Tęsėme dienotvar IL 60464.
katinai (H sk.), snaigės (II
kę. Pirmiausia į klubą priėmė
sk.), žvirbliukai (darželis), Ka
me 3 naujus narius: Emma SKELBIMAI
lėdų seneliai (IV ir V sk.),
Venckus, Vernon Balandis ir
• Na
žaislai (I sk.), vaikų choras
Arvydą Brunių. Naujiems na lot duodamos matais mėnesi
(vaikų ratelis). Visi čia išvar
riams linkime geriausios veik niais įmokėjimais ir prieina
dintieji vaidinimo metu šoko
los klube. Veiklos pranešimą mais nuošimčiais. Kreipkitės \
ir dainavo. Trumpai įsijungė
skaitė pirmininkė Emma Bal Mutual Federal S a v i n f s ,
ir aukštesnioji mokykla. VTI ir
zerienė, pasidžiaugdama ge 331S West C e n n a k Road.
VIII klasės mokiniai pašoko:
gužinės pasisekimu. Ji padė ToL (773) 847-7747.
„Skris, skris bitutė" ir „Upykojo visiems laimėjimų auko
tėlė teka". DC ir X klasė pa
tojams, tvarkdariams, vir
mokyklų administracijos mošoko „Suktinį". Juos paruošė
tuvės darbininkams ir visiems
kytojai-administratoriai per
šokių mokytoja Virginija Dar
svečiams, kurių buvo daugiau
RimąKaivbaiteBindergbbcja
gienė.
kaip šimtas. Klubo kasininkas
Alex Navardauskas apibudino vieną vaiką Lietuvoje. Pra
Vaidinimui pasibaigus, mo
finansinę būklę. Klausimų ne tęsdami paramą kitiems me
kyklos choras, vadovaujamas
atsiradus valdybos praneši tams, vietoje švenčių dovanų
muzikes Dalios Gedvilienės,
mas buvo baigtas. Revizuos atsiuntė $180. Tie asmenys yra:
B.tL'tke lietuvių kultūros muziejuje veikia geneologijoa skyrius, kurio pagiedojo: „Sveikas Jėzau gi- Kalėdinę švent apvainikavo visos mokyklos choras, sugiedojęs „Laimin komisuos aktą perskaitė revi dr. Mary H e r r m a n n , Rima
v i-H "j n Loreta Mizanenė. Ji priedą lietuvių kilmės amerikiečiams su musis", „Gul šiandieną", „Pa gų Šventų Kai' |ų".
zijos
pirmininkas
Jonas Kašubaitė Binder, Jennifer
rasti savo protėvių šaknis Lietuvoje bei dabartinius gimines Lietuvoje.
Krumplys. Jis buvo priimtas. HayMarie Plony, Robcrt Luby
(,etiologijos skyrius taip pat padeda lietuviams is Lietuvos ieškoti gimi
Taip viską benagrinėjant pir ir Nancy Rogers. Dėkojame!
nių Amerikoje Jei norėtumėte atrasti savo gimines Lietuvoje ar Ameri
mininkaujantis. E. Šulaitis
koje, kreipkitės i muziejaus geneologijos skyriaus vedėją Loretą Mizarie
kvietė
siūlyti kandidatus į vai- komitetas, 8711 We 1711
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«- I T M 1 i
Chieafo, IL 80888.
jus, 6500 South Pulaski Road, Chicago IL 60629-5136
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