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Premjeras paskelbė
svarbiausius vyriausybės
tikslus
Vuniua, sausio 12 d. (Elta)
— Trečiadieni Seime premje
ras Andrius Kubilius pateikė
socialini ekonomini praneši
mą, biriame buvo išskirti trys
svarbiausi vyriausybės užda
viniai
Pasak premjero, būtina per
tvarkyti didžiųjų valstybinių
energetikos ir transporto mo
nopolijas, pertvarkant jų val
dymą, mažinant valdymo są
naudas, atskiriant ir privati
zuojant kai kurias funkcijas.
Kitas uždavinys — verslo
sąlygų peržiūrėjimas ir palen
gvinimas, pradedant muitinių
informaciniu aprūpinimu bei
skaidrumu ir baigiant teisine
verslo aplinka bei verslą pri
žiūrinčių valstybės ištaigų
funKc\jų peržiūrėjimu.
Paeis skaudžiausia proble
ma A. Kubilius pripažino ne
darbą bei socialinių garantijų
užtikrinimą.
.Akivaizdu, kad nedarbo
problema žmonėms yra pati
svarbiausia. Kaip vyriausybės
vadovas suprantu šio reiškinio
įtaką vyraujančioms nuotai
koms. Žmonės jaučiasi ne
saugus, jie jaučiasi neužtikri
nti dėl savo ateities. Galbūt
kaip tik tai yra viena priežas
čių, kodėl palankią dirvą vi
suomenėje susiranda antivakarietUkos, antikapitalistinės,

šalies uždarumą skatinančios
nuotaikos", pažymėjo A. Kubi
lius.
Premjeras atkreipė parla
mentarų dėmesį, kad šiuolai
kinės valstybės atsisako ūki
nės veiklos, jos pačios nekuria
darbo vietų. Vienintelis daly
kas, kurį vyriausybė gali pa
daryti, tai sudaryti sąlygas ne
trukdomai verslo plėtrai, in
vesticijoms ateiti.
Komentuodamas privatiza
vimo eigą, premjeras patvirti
no, jog įvairios politinės jėgos
neprieštarauja, kad privati
zavimas ir struktūrinis ūkio
pertvarkymas būtų toliau vyk
domi.
Vyriausybės vadovas pasi
džiaugė, kad pavyko įgyven
dinti uždavinį, kuris vyriausy
bei buvo pats svarbiausias —
patvirtintas tikroviškas šių
metų biudžetas, iš esmės nor
malizavosi ekonominė padėtis,
atslūgo įtampa finansinėse
rinkose.
„Džiugu, kad nebegirdėti
spekuliacijų apie lito devalva
vimą, vyriausybės vertybinių
popierių palūkanos krinta, o
pasitikėjimas jais auga. Dabar
turime žengti kitą žingBnį —
padėti pamatus neišvengia
mam šalies ūkio atsigavimui,
gyvenimo lygio kilimui", pa
brėžė A. Kubilius.

Seimo vicepirmininkas įstojo į
„moderniųjų" frakciją
Vilnius, sausio 12 d. (BNS)
— Praėjusių metų pabaigoje iš
Krikščionių demokratų frakci
jos pasitraukęs Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Feliksas
Palubinskas trečiadienį įstojo
į atskilusių .modernistų" frak-

cyą.
Trečiadienį Seimo visuotinio
posėdžio pirmininkas perskai
tė F. Palubinsko pareiškimą,
kuriame prašoma laikyti jį
Moderniųjų krikščionių de
mokratų frakcijos (MKDF)
nariu.
Kaip sakė MKDF seniūnas
^illiams" ir
Vytautas Bogušis, F. Palu
„Mažeikių naftos" binsko prašymas patenkintas.
„Mums tai džiugu, nes frakci
sutartis pristatoma jos
darbas bus išties konstruk
visuomenei
tyvesnis ir dinamiškesnis",
Vilnius, sausio 12 d. (BNS) sakė V. Bogušis. Pasak jo, Už
— Nuo pirmadienio visuo sienio reikalų komiteto narys
menė galės susipažinti su Lie F. Palubinskas frakcijoje bus
tuvos vyriausybes ir „Williams atsakingas už užsienio poli
International" sutartimis dėl tiką, neg „integracijos į NATO
„Mažeikių naftos" privatizavi ir ES prioritetai fr»kcįjai yra
labai svarbūs".
mo.
Antradienį ūkio ministras
MKDF susibūrė gruodį, kai
Valeatinas Milaknis, „Mažei iš Krikščionių demokratų
kių naftos" ir „Williams" ben frakcijos pasitraukė V. Bogu
drovių atstovai pasirašė su šis, Algis Kašėta ir Marija
tartį, pagal kurią visuomenei Šerienė. Lapkričio pabaigoje
suteikiama galimybė susipa „moderniajam"
Krikščionių
žinti su kai kuriais pernai demokratų partijos (LKDP)
spalį sudaryto sandorio doku sparnui atstovavęs F. Palu
binskas pralaimėjo partijos
mentais.
Visi norintieji galės perskai pirmininko rinkimus „konser
tyti Investicijų sutartį ir kai vatyviojo" sparno atstovui
kuriuos jos priedus, Bendrų akademikui Zigmui Zinke
terminų ir aiškinimų sutartį vičiui.
bei vyriausybės ir „Williams"
„Modernistai" taip pat pra
susirašinėjimo dokumentus.
laimėjo kitų LKDP vadovybės
Visuomenė negalės susipa struktūrų rinkimuose. Po šio
žinti su „Mažeikių naftos" ir pralaimėjimo V. Bogušis ir jo
„Klaipėdos naftos" bei „Mažei bendraminčiai paskelbė for
kių naftos" ir „Lietuvos gele muoją Moderniosios krikščio
žinkelių* bendradarbiavimo niškosios demokratijos bloką,
autartamis, su teisininkų išva išstojo iš „motininės" frakcijos
domis, su „Mažeikių naftos" Seime, tačiau formaliai tebe
verslo ir finansavimo planais. lieka LKDP nariai.
Manoma, kad „modernistai"
Pasak V. Milaknio, su sutar
timis bus galima susipažinti turi maždaug 4,000 rėmėjų iš
Okk» ministerijoje pagal tam 12,000 LKDP narių.
„Modernistai" siekė atvires
tikrą nustatytą tvarką. Skai
tytojams bus uždrausta kopi nės, pasaulietiškesnės, labiau
juoti, užsirašinėti ar kitaip rinkėjams patrauklios parti
jos. „Konservatyviojo" spar
dauginti sutarčių tekstus.
Ii pradžių susitarta sutartis no atstovai remia tradicines
rodyti 30 dienų, tačiau vėliau krikščionių demokratų ver
laikas gali boti pratęstas iki tybes, aktyvesnius ryšius su
Bažnyčia.
trijų mėnesių.

Sausio 13-oji — Lietuvos
laisvės gynėjų diena

Lietuvoje
* Seimas trečiadieni nu
tarė nesvarstyti prezidento
siūlytų Visuomenės informavi
mo įstatymo pataisų. Tuo pa
čiu parlamentarai pripažino
negaliojančiomis savo nese
niai priimtas minėtojo įstaty
mo pataisas. Prezidento atsto
vė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė sakė, kad Seimas, atsi
sakęs pakartotinai svarstyti
įstatymą, sukūrė naują, teisiš
kai neapibrėžtą ir diskutuoti
ną situariją. Pasak Seimo pir
mininko pavaduotojos Rasos
Juknevičienės, „aiškinant po
puliariai, prezidento veto pri
imtas, tačiau susidarė situaci
ja, kai liko galioti senasis įs
tatymas", tačiau be neseniai
Seimo priimtų pataisų.
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Strasbūro teisinas apgynė
nusikaltėlių vado teises

H. Daktaras Vilniaus apy
Vilnius, sausio 12 d. (BNS)
— Europos žmogaus teisių gardos teismo sprendimu buvo
teismas Strasbūre antradienį pripažintas kaltu dėl turto
nusprendė, kad buvo pažeistos prievartavimo ir poveikio nu
Lietuvos piliečio Henriko Dak kentėjusiam. Už šiuos nusi
taro teisės, garantuotos Euro kaltimus jis atlieka 7.5 metų
pos Žmogaus teisių ir pagrin laisvės atėmimo bausmę.
dinių laisvių konvencijoje.
Europos žmogaus teisių
Po tokio teismo sprendimo teismo sprendimai nėra skun
Lietuva bus priversta derėtis džiami, juos privalo vykdyti
su Kauno nusikaltėlių autori visos Europos Tarybos narės.
tetu H. Daktaru, pravarde
Lietuvos teisingumo vice
„Henytė", dėl piniginės kom ministras Gintaras Švedas tei
pensacijos išmokėjimo, prane gia, jog dar ne laikas kalbėti,
ša „Respublika".
ar Lietuva pažeidė Henriko
Žmogaus teisių teismas pri Daktaro teises. „Sakyti, ar
pažino, kad H. Daktaro skun Lietuva pažeidė, ar ne — dar
das turi būti nagrinėjamas per anksti. Tai mes galėsime
Žmogaus teisių teisme, nes pasakyti tik tada, kai teismas
buvo pažeistas teismų neša priims būtent tokį sprendi
* laikinai nuo pareigu liškumo principas ir nekaltu mą", sakė Lietuvos teisingumo
nušalintas Lietuvos Karinių mo prielaidos principas. Kiti viceministras.
Pasak jo, jeigu teismas nu
oro pajėgų (KOP) vadas pulki skundo motyvai — dėl neva H.
Daktarą
šmeižusių
spaudos
statytų,
kad H. Daktaro teisės
ninkas Zenonas Vegelevičius.
Dienraštis „Respublika" pra radinių, dėl neteisėto kardo buvo pažeistos, to priežastys
nešė, kad įsakymą dėl Z. Ve- mojo kalinimo — buvo atmesti būtų dvi — įstatymų netobu
gelevičiaus nušalinimo krašto kaip nepriimtini Europos žmo lumas ir pareigūnų veiksmai.
Tuo tarpu Krikščionių de
apsaugos ministras pasirašė gaus teisių teismo teismingumui.
mokratų
sąjungos pirminin
praėjusią savaitę. Generalinei
kas
Kazys
Bobelis mano, kad
Po
tokio
Strasbūro
teismo
inspekcijai pavesta patikrinti,
H.
Daktarui
palankus Euro
sprendimo
turėtų
prasidėti
H.
ar teisėtai praėjusių metų pa
pos
žmogaus
teisių teismo
Daktaro
ir
Lietuvos
vyriausy
baigoje nupirkta techninių
duomenų stebėjimo įranga bės taikaus susitarimo sieki sprendimas galėtų pakenkti
konfiskuotiems ir kariuome mo procedūra. Jei šalims pa Lietuvos įvaizdžiui ir euroinnei perduotiems sraigtaspar vyktų susitarti dėl kompensa tegraciniams jos siekiams. Jo
niams „Mi-8". KOP už 91,000 cijos sumos, kurią Lietuva su nuomone, Lietuva gali patirti
Lt iš bendrovių „Streta" ir tiktų sumokėti H. Daktarui, ši ne tik didelę moralinę žalą,
„Raleksas" pirko informacijos byla nebūtų nagrinėjama bet ir turėti nemažų materiali
apdorojimo, kaupimo, perneši Strasbūre. Jei susitarti nepa nių nuostolių.
Pasak K. Bobelio, šis spren
mo bei programinės įrangos. vyktų, tuomet kompensacijos
sumą, nagrinėdamas bylą, nu dimas rodo prastą Lietuvos
Nuotra 1991-ųjų sausio 13-ąją, tuoj po „kruvinojo sekmadienio*, prie Vil
* Prezidento žmona Al statytų Žmogaus teisių teis vyriausybės pasiruošimą ginti
niaus televizijos bokšto buvo pastatytas rūpintojėlis žuvusiems bokšto gy
nėjams atminti.
tEh»>
ma Adamkienė išskrido i mas.
valstybės siekius tarptautinė
Čikagą, kur vėliau prie jos pri
Nuteistojo advokatai dien se arenose ir teismuose. „Jie
sijungs ketinantis atostogauti raščiui teigė, jog jų ginamasis seniai žinojo, kad šis klausi
Valdas Adamkus. Numatoma, gali iš vyriausybės reikalauti mas bus Strasbūre ir turėjo
kad jis į JAV išvyks sausio an 700 litų, kuriuos „Henytė" su atitinkamai pasiruošti. To ne
Sakalausko troje pusėje, iš kur vėliau pir mokėjo už vertimo paslaugas, padarė, ir dabar mes kentė
Vilnius, sausio 12 d. (Elta) savanorio A.
sime", sakė Seimo narys.
žūties
vietoje,
aplankytas
Te moji Lietuvos pora skirs į susirašinėj ant su Strasbūru.
— „Prieš devynerius metus
Meksiką,
kur
Adamkų
šeima
levizijos
bokšto
paminklas
ir
pasaulis stebėjo ir stebėjosi,
kaip Lietuvos žmonės, laiky Kryžių kalnelis prie Lietuvos atostogauja daugiau nei 10
metų. Ši tradicija nebuvo su
dami viens kito ranką, stovėjo, radijo ir televizijos rūmų.
laužyta
ir praėjusiais metais,
Vakare Nacionalinėje fil
nesitraukė ir nugalėjo, nes yra
kai
dalį
savo atostogų V.
Vilnius, spalio 12 d. (BNS) ridinio įvertinimo įstatymų
ginklų, stipresnių už geležį", harmonijoje atliktas kompozi
Adamkus
praleido
Meksikoje, — Rusijos ambasada Vilniuje numatyta tvarka.
sakė Seimo pirmininkas Vy toriaus Algirdo Martinaičio
Tarptautinis skandalas
tautas Landsbergis Sausio 13- kūrinys „Pieta", o Vilniaus o kitą — Lietuvos pajūryje. „2000 metų lietuvio kalendo
— geriausia reklama
osios išvakarėse sostinės Ne universiteto Šv. Jonų bažny Planuojama, kad šiemet prezi rių" vertina kaip aiškią pro
priklausomybės aikštėje vyku čioje surengtas tradicinis kon dento atostogos truks apie po vokaciją, kurstančią naciona
„2000 lietuvio kalendorius",
rą savaičių.
<BNS> linę neapykantą ir nesan nacionalistinėmis pretenzijo
sioje Laisvės gynėjų atminimo certas „In memoriam".
taiką, sakoma trečiadienį iš mis sukėlęs tarptautinį triukš
valandoje.
platintame
ambasados pareiš mą, tapo geidžiama preke
Pagerbti Seimo gynėjus at
kime
spaudai.
knygynuose.
ėjo Seimo, vyriausybės vado
Jame
pažymima,
kad
leidi
Knygynas „Vaga", pasak
vai ir nariai, sostinės gyvento
niu
siekiama
pakenkti
ge
sakė,
jog
aukštaaulių
guminių
Kaunas,
sausio
12
d.
(BNS)
pardavėjų,
baigia išparduoti
jai.
riems
Lietuvos
ir
Rusijos
san
batų
gamybos
presas
nėra
—
Kaune
trečiadienį
jau
tre
skandalingojo
kalendoriaus
Susirinkusiems prie Seimo
tykiams
bei
ryšiams
su
ki
bendrovės
nuosavybė,
jis
yra
čia
para
prie
uždarosios
ak
siuntą,
nors
anksčiau
pirkėjai
rūmų V .Landsbergis priminė,
kad tomis rūsčiomis Lietuvai cinės bendrovės (UAB) „In nuomojamas, tačiau nenuro tomis kaimyninėmis valsty juo beveik nesidomėjo. Pasak
knygyno vedėjos, įsiplieskus
dienomis buvo aiškumas, tvir karo avalynė" padalinio vartų dė, kas yra įrenginio savinin bėmis.
Danutes Balsytės sudary aistroms dėl kalendoriaus, da
tybė ir žinojimas, kas yra tie budėjo darbininkai, neleisda kas. Anot jo, įrenginys bendro
sa ir garbė. „Tada, pro tą iš mi įmonėms vadovams išvežti vei šiuo metu visiškai nereika tame ir privačioje „Metskait- bar jo kartais perkama po tris
išleistame egzempliorius.
orinį siaubą ir mirtį švietė svarbaus įrenginio ir paga lingas, nes bendrovė neturi Hų" leidykloje
„2000 metų lietuvio kalendo
Knygyno „Draugystė" vedėja
žmonių dvasia. Supraskime ir mintos produkcijos. Darbinin užsakymų.
Kaip didžiausią problemą A. riuje" išspausdintas žemėla sakė, kad dabar „lietuvio ka
pajuskime, kad žuvusieji mū kai bįjo prarasti darbą ir rei
sų broliai ir sesuo tebėra, jie kalauja jau beveik metus ne Adomavičius įvardįjo tai, jog pis, kuriame dalis Lenkijos, lendoriaus" parduodama per
darbininkai neleidžia išvežti Rusijos ir Baltarusijos teritori pus daugiau. Vilniaus centri
žvelgia į mus ir klausia: o ko išmokėtų atlyginimų.
Pirmadienį įmonės darbinin jau pagamintos produkcijos jos pažymėta kaip okupuotos nio knygyno pardavėja sakė,
kie jūs? Atsakykime: jeigu rei
kad per dieną nuperkami 3-4
kės, mes būsim tokie kaip jūs, kai ėmė budėti prie 5 tonas anglams, todėl jis baiminasi, Lietuvos etninės žemės.
Šios savaitės pradžioje tai „lietuvio kalendoriai".
ir mes nesitrauksim. Kol yra sveriančio technologinio įren kad po šių veiksmų gali nu
Kalendoriaus sudarytoja D.
prisimenančių, jaučiančių, au ginio, atsitiktinai sužinoję, trūkti sutartis su užsakovais. sukėlė didelį Lietuvos ir Len
gančių, bręstančių su su tuo jog aukštaaulių guminių batų „Jai iš tikrųjų nutruks kon kijos lenkų pasipiktinimą. Balsytė teigia, kad jai nesu
ištikimybės tėvynei jausmu, gamybos presą ketinama iš traktas, mes turėsime arba Lenkijos užsienio reikalų mi prantama Lenkijos vyriau
skelbti bankrotą, arba likvi nistras pareiškė reikalausiąs sybės reakcija. „Aš nesu pa
tol Lietuva saugi", sakė Seimo montuoti ir išgabenti.
vadovas.
„Šios staklės bendrovėje yra duoti bendrovę", sakė A. Ado Lietuvos valdžios, kad šis lei valdi Lenkijos vyriausybei,
' dinys būtų nustotas parda esu Lietuvos pilietė ir vado
Seimo gynėjai buvo pa vienintelės, kunos duoda žmo mavičius.
Antradienį
kelios
dešimtys
vinėti.
vaujuosi Lietuvos įstatymais",
gerbti prie Seimo paminklo. nėms šiek tiek užsidirbti. Jei
„Inkaro"
darbuotojų
užtvėrė
sakė D. Balsytė. „Ką aš
darbdaviai
išsiveža
stakles,
Lietuvos
Valstybės
saugumo
Kalbėjo Lietuvos Sąjūdžio va
kelią
vilkikui,
kuris
turėjo
į
išmaniau, ką turėjau širdyje,
darbininkai
nebereikalingi,
ir
departamentas
(VSD)
ir
Ge
dovas Romas Batūra, žuvusio
AngUją
išvežti
guminius
aukšgalvoje, minty, tą aš viską
mažiausiai
30
žmonių
iš
karto
neralinė
prokuratūra
premje
savanorio Artūro' Sakalausko
taaulius
batus.
Šio
krovinio
sudėjau į tą kalendorių", sakė
praranda
darbą",
sakė
UAB
ro
Andriaus
Kubiliaus
prašy
motina Genovaitė Sakalaus
vertė
—
apie
120,000
litų.
Ne
ji„Inkaro
avalynė"
profsąjungos
mu
pradėjo
tyrimą,
ar
kalen
kienė, savo kūrybą ir žymių
poetų eiles skaitė šalies moks pirmininkas Kazimieras Ru- leisdami išvežti produkcijos, doriuje nėra pažeidžiami tau
KALENDORIUS
leiviai. Kaip ir 1991-ųjų sausį, ževskis. Anot jo. kol visi įren darbininkai reikalauja, kad tinio ir rasinio lygiateisišku
Sausio 1S d.: Dargaudas, Hiliažvarbų trečiadienio vakarą giniai vietoje, darbininkai ne jiems botų išmokėti atlygini mo principai.
Antradienį VSD pranešė, jog ras, Gilvydė. Iveta, Veronika, Vil
žmonės
Nepriklausomybes atleisti, jie gali reikalauti mai.
aikštėje šildėsi prie Atgimimo uždirbtų pinigų, o praradus
Bendrovės darbininkai jau atliekamas kalendoriaus tek mantas. Lietuvos Laisvės gynėju die
darbo
vietą,
nebus
ko
reika
laužo, vaišinosi savanorių pa
antra diena derasi su ben stologinis tyrimas, o gavus jo na.
lauti.
Sausio U d.: šv. Hiliaras; Auksė,
ruošta karšta arbata, dainavo.
drovės vadovais, tačiau, anot išvadas, bus sprendžiama dėl
jo
leidėjų
ir
autorių
išsakytų
Feliksas,
Laimonas (Laimis), Lilija,
Laisvės gynėjų dienos iš
UAB „Inkaro avalynė" direk K. Ruževskio, derybos nesėk
teiginių
bei
pateiktų
faktų
ju
Teodozųus.
vakarėse gėlės buvo padėtos torius Albinas Adomavičius mingos.

Pagerbti gynę laisvę,
širdimi įveikę taukus

Rusija: „2000 metų lietuvio
kalendorius" — provokacija

„Inkaro" gamyklos darbininkai
ėmėsi kraštutinių priemonių

DRAUGAS, 2000 m. sausio 13 d., ketvirtadienis

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI
SUDIEV SENIEJI METAI
Tik sutemus, neįprastu lai
ku, neįprastą dieną, rinkosi
parapijiečiai į Dievo Apvaiz
dos šventovę, kur kunigas
Aloyzas Volskis aukojo šven
tas Mišias — tai Naujųjų Me
tų išvakarės. Tuoj po šventų
Mišių, dar susikaupę, vieni ki
tus sveikindami švenčių pro
ga, pajudėjo sales link, kur
laukė „Amerikos Lietuvių bal
so" radijo klubo paruošta puo
ta — Naujųjų Metų sutikimas.
Staiga jautėsi ūpo pakilimas,
nes šeimininkai puikiausiai
pasiruošę, laukė priimti sve-'
čius. Jaukiai apšviestoje salė
je, prabangiai papuošti stalai
viliojo akį ir širdį. Šį nuostabų
vakarą čia sutiksime šimtme
čio paskutiniuosius metus. Po
valandėlės kalbų ir atsigaivi
nimo, svečiai rinkosi prie sta
lų ir netrukus buvo pasveikin
ti valdybos narių Manvydo Še
pečio, Valdo Piesčio ir radijo
valandėlės vedėjo Kazio Goge
lio, kuris jau prieš kelis metus
pradėjo rūpintis, kad išskirti
nis Naujojo šimtmečio sutiki
mas būtų atitinkančiai pažy
mėtas, kaip ir reklamoje buvo
skelbiama „kitos tokios progos
reikės laukti šimtą metų".
Klubo pirmininkas
Linas
Orentas su žmona Vida sten
gėsi sutikti ir užimti svečius.
Naujojo šimtmečio pokylio da
lyvius ir vaišes palaimino ku
nigas Volskis šia proga skirta
malda. Per vakarienę vaišių
nuotaika dar keliomis skalė
mis pakilo užgrojus Romo Zablecko orkestrui. Mieli akx>r• dai glostė širdį, nes seniai mū
sų salėje bebuvo girdėtas au
tentiškų instrumentų ir vien
lietuviškų dainų repertuaras.
Tikrai pagirtinai atlikta pro
grama. Po vaišių ir šokių atėjo
ta visų lauktoji ' alanda. Per
du šimtus svečių susibūrė į di
džiulį ratą ir iškėlę šampano
taures pakilia nuotaika sutiko
2000-tuosius. Ratas ilgai su
kosi salės viduryje, sveikini
mų ir linkėjimų aidas ilgai
skambėjo keldamas viltis su
laukus nuostabių metų. Jau
nimas dainavo iki paryčių.
Lieka tik padėkoti „Ameri
kos Lietuvių balso" radijo klu
bui, ilgamečiui
ir nepails
tančiam vedėjui Kaziui Goge
liui ir jo kūrybingai, tauriai ir
energingai valdybai suruošus
tokį įspūdingą Naujųjų Metų
sutikimą. Visa tai mūsų tel
kinys ilgai nešios savo širdyse
ir kai kurie — gal prisimins
kito šimtmečio pabaigoje.
R. Petrulienė
DR. P. KISIELIUS
KALBĖS DR. J . PIKUNO
PAGERBIME
Dr. Petras Kisielius priėmė

(USPS-161000)
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kvietimą dalyvauti prof. dr.
Justino Pikūno 50 metų akademinės-kūrybinės veiklos ir
80 metų amžiaus sukakčių pa
gerbime. Savo sutikimo laiške
dr. Kisielius rašo: „Mane su
Justinu riša ne tik gimnazijos
laikai (jis už mane jaunesnis),
bet ir organizacinės vadovybės
kaita ateitininkuose: iš jo pe
rėmiau Studentų ateitininkų
sąjungos pirmininko pareigas,
iš jo perėmiau ir Ateitininkų
federacijos vadovybės atsa
komybę". Dr. P. Kisielius pa Los Angeles Juozo Daumanto šaulių kuopos tradicinėse Kūčiose, 1999 m. gruodžio 12 d. suruoštose Šv. Kazimie
gerbime trumpai kalbės apie ro parapijos salėje. Iš k.: LaL — sol. Janina Cekanauskienė, Lietuvos Respublikos gen. konsulas New Yorke dr.
sukaktuvininką kaip visuo Rimantas Morkvėnas, poetas Bernardas Brazdžionis, Lietuvos, Respublikos gen. Wnn>M|f.ff Vytautas Čeka
menininką/ateitininką. Pager nauskas. II eil. — ALTo pirm. Albinas Markevičius, kompozitorė Raimonda Apeikytė, Gary A Markus ir jo
bimas vyks sausio 30 d., Dievo žmona, Juozo Daumanto šaulių kuopos vadas Kazys Karuža, Karolis MilkovaitU ir Vytautas Vidugiris.
Apvaizdos parapijos patalpose
ir prasidės su šv. Mišiomis niai sugiedojo keletą kalėdinių šienu nuklotą stalą, padengtą Rimantas Morkvėnas pasvei
giesmių. Choro vadovas Vikto linine staltiese, Kūčių valgius kino susirinkusius ir prisis
10:30 vai.
ras Ralys į kai kurias giesmes lėkštėse ir dubenėliuose. Vai tatė susirinkusiems. Jis nese
įjungė ir visus salėje prie sta kų dėmesį traukė ant langų niai perėmė gen. Lietuvos
„LIETUVIŠKŲ
lų sėdinčius dalyvius. Progra sniego ir ledo piešiniai — lyg Respublikos konsulo pareigas,
MELODIJŲ" RADIJO
mos pranešėja buvo R. Gaspa- šaltos gėlės. Tėvų veidai pa bet diplomatiniam darbe turįs
LAIDOSE
ronienė.
blyškę, ypač motina po šven jau ilgesnį stažą.
Pasveikino garbės gen. kon tinės ruošos buvo pavargusi.
Prieš vaišinantis tradici
Sausio 11 dienos laidoje bu sulas Vytautas Čekanauskas. Po maldų ir palinkėjimų lau
niais
Kūčių valgiais, kun. Sta
vo perduotas Algio Zaparacko Jis sakė, kad gyvendami sve žomos paplotėlės ir tada ra
nislovas
Anužis sukalbėjo
pasikalbėjimas su „Dainavos" tur, prisitaikėme prie svetimų gaujami Kūčių valgiai
maldą
ir
palaimino valgius.
vyrų okteto vadovu Darium papročių, bet likome ištikimi
Motina
sakė,
kad
reikia
pa
Tada
prasidėjo
paplotėlių lau
Poiikaičiu ir okteto akompa- ir savoms tradicijoms. Viena
likti
valgių
liekanas
ant
stalo.
žymas
ir
jais
pasidalinimas,
niatoriumi Vidu Neverausku. tokių — Kūčios, Kalėdų išva
Gal
giminės
vėlės
ateis
pasiso
reiškiant
geriausius
linkėji
Su „Dainavos" okteto naujau karėse vakarienė. „Lietuvių
siu kompaktiniu disku ir ka tauta, būdama giliai religinga, tinti prieš Kristaus gimimą mus.
Po Kūčių vaišių padėkota
sete klausytojai buvo supažin šią iškilmingą vakarienę pa Kūčiose. Rytą atsikėlusi mer
dinti „Lietuviškų melodijų" ra vertė Šeimos tradicija ir išsau gaitė tikrai įtikėjo, ką motina programos atlikėjams, visiems
dijo valandėlės sausio 1 dienos gojo ją iki šių dienų. Kūčias ir tėvas buvo sakę, kad miru talkininkams, prisidėjusiems
laidoje. Naują kompaktinę lietuviai šventė visais laikais sieji ateina Kūčių naktį ir kad prie šio renginio, taip pat atsi
kasetę galima įsigyti Spaudos bet kur būdami, draugėje ar vanduo tampa saldus, ir gyvu lankiusiems, kurių šiame ren
kioske, veikiančiame sekma vienumoje — ir tremtyje Si liai kalba žmonių balsais. Tai ginyje buvo daugiau kaip 200
dienių rytais Dievo Apvaizdos bire, ir kalėjimo rūsiuose papročiai iš senovės, kurių lai asmenų.
Ig. Medžiukas
Kultūros centre. „Lietuviškų Maskvoje, ir koncentracijos kosi visa tauta. Rašytoja prisi
melodijų" radijo valandėlės stovyklose Vokietijoje bei jos minė šaulių Kūčiose kadaise
laidoje dalyvavo ir Romas užimtose žemėse ir sniegu ap dalyvavusius rašytoją Jurgį GARDNER, M A
Kasparas. Jis pranešė apie dengtose Lietuvos giriose, ku Gliaudą k jo žmoną. J i galvo
NAUJA LIETUVIU
„Amerikos balso" lietuvių pro rios ilgus metus glaudė prieš janti tartum jų sielos būtų
KLUBO VALDYBA kartu
čia^at.
Kiekvienas
turi
gramas, • 4«mas - galima bet krašto pavergėją pakėlusius
brangių
įnirusiųjų.
Turime
pa
kada girdėti per kompiuterį ranką ir ginklą brolius ir seses
Gardnerio Lietuvių klubo
justi ju netektį ir buvimą
adresu:
partizanus.
mums nežinomoj amžinybėj. nariai šiems metams išrinko
http://voa.gov/Lithuanian/.
Los Angeles miesto ir apy Rašytoja pasveikino šaulių naują valdybą: pirmininkas —
Romas Kasparas detroitiekuopos vadovybę, suruošusią Peter Douckas, finansų sekre
čiams papasakojo savo įspū linkių lietuviai užpelnytai gali lietuviškų papročių šventę vi torius Vilimas Višniauskas,
džius apie Naujų Metų suti didžiuotis gyveną puikioje, sų pabendravimui ir suartė protokolų sekr. Howard Beaukimą Vilniuje ir siūlė 2001 kiek sąlygos leidžia, lietuviš jimui.
dette, iždininkė Trish Douc
metus sutikti Lietuvoje. „Lie koje aplinkoje. Čia veikia
Poetas Bernardas Brazdžio kas. Direktoriai: David Lukas,
daug
įvairių
organizacijų,
iš
tuviškų melodijų" radijo va
nis, taręs įvado žodį, kuriame Gediminas Penney, Romas Ja
landėlė transliuojama antra kurių vienos — Juozo Dau
prisiminė savo vaikystę, kai kubauskas, Michael Tanso,
dieniais nuo 4 iki 5 vai. ir manto šaulių kuopos rūpesčiu
Betliejus jam buvo Pasvalio Petras Molis. Valdybos nuo
šeštadienio rytais 8 vai. iš ra ir darbo dėka, šiandien dvi
bažnyčia, buvusi už 4 kilo trauka buvo išspausdinta vie
dijo stoties WPON AM banga dešimtą kartą iš eilės renka
metrų. Jis paskaitė pritaiky tinėje spaudoje.
1460. Kompiuterio interneto mės bendrai Kūčių vakarie
tos
šventei savo kūrybos.
nei. Šia gražia traidicija tapęs
adresas www.wpon.com
BEKERIV IŠLEISTUVES
Aktorė
Ema Dovydaitienė
reiškinys, suteikia
puikią
lm progą Ramiojo vandenyno pa padeklamavo du Bernardo
Juozas ir Bronė Bekeriai, 50
krantėje įsikūrusiai lietuviš Brazdžionio eilėraščius —
L O S A N G E L E S , CA
kai bendrijai pasijusti esant „Bernelių mišios" ir „Kirie metų gyvenę Gardner, MA
vienos didelės lietuviškos šei eleison" ir vieną Balio Augino išvyko gyventi pas dukterį ir
DVIDEŠIMTOSIOS
žentą į New Hampshire. Jie il
eilėraštį.
LOS ANGELES ŠAULIU mos nariais".
gus
metus reiškėsi Gardnerio
Programos
pranešėja
buvo
I.
Prieš
palinkėdamas
Kalėdų
TRADICINĖS KŪČIOS
lietuviškame gyvenime ir ne
ir Naujų metų švenčių, konsu Arienė.
Šaulių tradicinės Kūčios las sakė, jog turime dar vie
Kūčiose dalyvavęs iš New mokamai dirbo lietuvių klube
Yorko
atvykęs gen. konsulas prie ežero. Jiems išvykstant
1999 m. gruodžio 12 d. vyko nerius metus pasiruošti nau
Šv. Kazimiero parapijos salė jam tūkstantmečiui, kad į jį
je. Susirinkusius pasveikino J. galėtume įžengti su ramia są
AUKOJO PARTIZANŲ ŠALPAI
Daumanto šaulių kuopos va žine, jog mes, lietuviai, esame
das K. Karuža, pakvietė tylos tauta, gyvenanti taikoje ne tik
$1730.80 Materas Juozas L. atsiuntė iš Kalifornijos (iš
minute pagerbti mirusius šau su svetimaisiais, bet ypač su
viso $5200;
lius, karius, partizanus, žuvu savimi.
SDI Construction Group-c/o Algis Rugienius
$800
sius Lietuvoje ar mirusius
Rašytoja Alė Rūta kalbėjo
(iš viso $700);
tremtyje ar kalėjimuose. Tada apie sielų ir gyvųjų bendravi
Per Juozą Mikulį, Jūrų šaulių kuopa
$400
Šv. Kazimiero parapijos cho mą Kūčiose. J i savo kalbą pra
„Klaipėda" (iš viso $2000);
ras (8 vyrai ir 15 moterų) dar- dėjo novelistine forma apie
Mickevičienė Sofia, vyro a.a. Gedimino
$300
atminimui (iš viso $600);
Žebrauskai Jonas, Juzė (iš viso $700);
$200
Černius K., Petrauskai Vito, Regina,
$100
Leparakas Romas, Moris Vida-Matušaitienė
Ona (iš viso $250), Bobelis Anthony, Danutė
(iš viso $300), Šerkšnienė Veronika, Chesonis
Romas, Rima;
Srikas Jovita (iš viso $200), Karaškiene
$50
Bronė, Užupiai Sigutė, Juozas, Kondratai
Balys, Elena aukoja tremtinių grįžimui
paremti;
$30
Simoliūnai Saulius, Dalia;
$25
Nutautas A , Januška Antanas, Pretkelia A.,
Mikrut Sigutė ir Kondratas Ramūnas, Raišiai
Vidmantas, Marija;
Kirsteir. Raimund, Kudirka, Orentas A,
$20
Zebertavičiai Vincas, Elena;
Duda&tasys.
$15
į

-
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pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada pranumarata
galioja.
iii
DRAUGO prenumerata yra
3]
1/2 metų
Mrtimi
$38.00
$60.00
JAV
$100.00
$65.00
$46.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $116.00
Tik šeštadienio laida:
$33.00
$45.00
JAV
$60.00
$38.00
$50.00
IUnadojeirkituraJ5.)
$66.00
Uisakant i Lietuva:
$250.00
Oro pastų
$500.00
$55.00
Reguliariu pettu
$100.00
$85.00
Tik šeštadienio laida oro paltu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų .$56.00
Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras 1»»i»K«
• Administracqa dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ka nors skelbti.
• Redakcija straipsniustaisosavo nuotiura. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopįa.

UNASSIDRYS.M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeiand Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149W.63rd.St

Tel. 773-735-7709

buvo surengtos išleistuves,
kuriose dalyvavo arti 50 as
menų. Jiems buvo įteikta Pet
ro Molio dovana — gfaži pla
kėte. Buvo paruoštas įvairiais
patiekalais gausus bufetas. Ke
li kalbėtojai nuoširdžiose kal
bose reiškė jiems padėkas už
atliktus darbus ir linkėjo lai
mingo gyvenimo naujose ap
linkybėse. Jų nuotrauka ir ap
rašymas buvo išspausdinta
vietiniame laikraštyje.

EUC0CC. DECKER. DOS; PC
4647 W. 103 8L, Oak Larnn. L
Pirmas apyt su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kasbeti angliškai)
Te4.708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
962S S.I'UUI Ava., HUsoty Hafa, L

Tc4. (708) 506-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEkUCKAS, M J).
KARDIOLOGAS - S1ROIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETRBK1S
DANTŲ GYDYTOJA

NAUJA VYČIU KUOPOS
VALDYBA

9055 SRcberts Rd, Hfckory Hfc, H.
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava.
Tel. (708) 598-4056
Valandos pagal susitarimą

Vietinė Lietuvos Vyčių kuo
pa išsirinko naują valdybą: B3MUNDASVQNAS,HD.,&C.
pirmininkas Henry Gailiūnas, Specialybė - Vidaus igų gydytojas
vicepirm. Vilimas Višniaus
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 k 6
kas, ižd. Nellie Melaika, proto
CWcago.IL 60838
Tci 775-22
kolo sekr. Pamela Bouthillier,
finansų sekr. Howard Beau- ^_^^aĮąndosj)»ajj
dette, tvarkdarys David Lu ARAS2UOBA.M.D.
kas, ritualo pirm. Bronė Viš- INDRĖ RUDAITIS, O.D.
niauskienė. Dvasios vadovas AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ava., Šuto 310
*- kun. J. Jurgelonis.
NaperviHe, IL 60583
t. Kūčios buvo suruoštos gruo TeT (630) 527-0090
3825 Highland Ave..
džio 19 d.
Tower1,Suite3C
Koresp. Downers Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120

* Kaune šeštadieni m i r ė
J a u n u t ė Škėmaitė Darienė-Čišinauskienė, Atlanto
nugalėtojo lakūno Stepono
Dariaus žmona. 94 metų J.
Škėmaitė Darienė-Čižinauskienė mirė po gruodį ją išti
kusio insulto. Garsiojo lakūno
žmona mirė per daugiau nei
prieš pusę amžiaus žuvusio
savo vyro gimtadienį.
CBNS)

• Kaišiadorys. Po Kaišia
dorių vyskupiją keliauja Jubi
liejui skirta fotodokumentinė
archeologinė paroda Jš Šven
tosios žemės — į visas tautas".
Ši paroda Kaišiadoryse iškil
mingai atidaryta lapkričio 22
d. Gruodžio 5 d. ji pradėta ek
sponuoti Birštono kultūros rū
mų salėje, gruodžio 13 d. bus
perkelta į Molėtus.

"

Lietuvos P a r t i z a n u globos fondo valdyba reiškia
nuosirdfią p a d ė k ą aukotojams u i p a r a m ą p a r t i sanams/Taip P*t reiškiame nuoširdžią utuojautą poniai
Mickevičienei Sofijai, netekus mylimo vyro Gedimino.
Aukas siųsti: L.P.G. F u n d , 2711 West 71 Str., Chicago
IL 00629. Tas ID 36-3163350.
Prie tradicinių kūčių valgių stalo Detroito skautų surengtose Kūčiose

PubliaheddauyeioeptSuiKUyi and Moodayi, lepi Hobdayt.theTuaadajm
foUo«iiiKMoadayobwtrvanoeoflag«lHolkU3rBMW«Uwr>c.26th«ndJaiL
2nd by the Lithuanian Catholic Press Societjr, 4646 W. 63rd Street, Chicago,
IL6062S-S689.
Periodical daas postage paid at Chicago, IL and additional mailing officaa.
Subecriptjon RataK $100.00. Foreign oountnes $116.
Postmaster: Send addresa change* to Draugas - 4645 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5689.

J uotas ir Brone Bekeriai, Gardner, MA, lietuvišku organixacŲU buvę
veiklus nariai ir Lietuvių klubo darbuotojai, jiems išvykstant nuolatiniam
apsigyvenimui j New Hampshire, buvo pagerbti jiems suruoštose išleis
tuvėse.
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DIRBKIME LIETUVOS
VARDAN

Danute

Mes niekuomet
nepamiršime

Šios mintys perduotos sekmadienio, sausio 9 d., lietu
vių radijo valandėlės laidoje Philadelphijoje. A. Stučinskaitė-Kline yra viena jaunųjų tų laidų vedėjų; ji pati
buvo 1901 m. sausio 13 d. įvykių liudininkė.
Faktai, Sausio įvykių verti
nimas, atmintis tavo ar kito
žmogaus, kurie dainavo, mel
dėsi ir nesitraukė. Kas tą iš
gyveno, suprato — tvenkėsi
neapykanta laisvei kitaip ma
nančiam jau lapkričio ir gruo
džio mėnesiais. Įvairūs ulti
matumai iš Sovietų Sąjungos
pusės, moratoriumas Kovo 11osios aktui, ekonominė bloka
da, kainų pakilimas, kad su
keltų riaušes tam, kad pri
verstų parlamentą pasirašyti
sąjungos sutartį. Jau sausio 8
dieną pasirodė „Jedinstvos"
būriai, mėgindami įsiveržti į
parlamento rūmus, tačiau gy
nėjai, tuoj pat susirinkę Sąjū
džio žmonės, privertė „Jedinstvą", dar pasikoliojus, iš
siskirstyti. Sąjūdžio žmonės
suprato, jei būtų išvaikyta
Aukščiausioji Taryba — Atku
riamasis Seimas, tai reikštų
kaip ir antrąją okupaciją. Gor
bačiovui to nereikėjo, jam rei
kėjo, kad parlamentas, pa
sirašytų sutartį, jis norėjo,
kad sumaištyje kiltų mušty
nės, būtų keletas žuvusiųjų, ir
taip pasaulis būtų įtikintas,
kad žmonės nepalaiko Vytau
to Landsbergio ir nori sąjun
ginės sutarties. Sausio 13osios nakties įvykiai pakeitė
TSRS žemėlapio spalvas. Gor

bačiovo Taikos premija pasru
vo krauju, apsinuogino tikroji
imperijos prasmė.
Prasidėjo pažangiųjų jėgų,
Lietuvos patriotų broliavima
sis
darbovietėse, gatvėse,
kaip niekad, visi tapo artimi
— ir pažįstami, ir nepažįsta
mi. Nuo sausio 8-osios, budint
prie parlamento, sutinki vos
ne visą Kauną. Dauguma lie
tuvių dažniausiai važinėdavo
po darbo prie parlamento,
prabūdavo iki 2-3 vai. ryto,
grįždavo namo truputį pailsė
ti, vėl eidavo į darbą, o po to
vėl į Vilnių, ir taip iki sausio
12 d. Neįmanoma perpasakoti
tos įtampos: nuvažiuoji prie
Parlamento — visi gieda, dai
nuoja, meldžiasi, žmonių daug
ir atrodo visai nebaisu. Grįž
tant namų link, nutolsti nuo
Vilniaus apie 10 km, klausaisi
žinių ir atrodo viskas, jau tuoj
kažkas bus, ir galvoji, galbūt
reikėtų grįžti atgal? Ir štai
sausio 12-oji!
Atėjo išbandymų metas, iš
kilo
grėsmingas
pavojus,
TSRS kėsinosi į Lietuvos su
verenumą, pradedami užgrob
ti valstybiniai pastatai, ka
riuomenė prie Radijo ir televi
zijos bokšto pradeda baugini
mo ataką. Atsuka į žmones
tankų vamzdžius ir šaudo tuš-
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1991 m po tragiškų įvykių sausio 13 d. Tankais ir šarvuočiais buvo tikimasi nuo patriotų lietuvių išsaugoti Vil
niuje, Konarskio gatvėje esančius Lietuvos radijo irtelevizijosromus.

čiais šoviniais. Aikštėse tūks
tančiai žmonių, susikabinę
rankomis apsupa pastatus ir
okupantų
nebepraleidžia.
Tankai pamažu nuvažiuoja.'
Atrodo, viskas aprimsta, grįž
tame prie Parlamento, ir su
žinome; kad atvyksta TSRS
Tarpparlamentinė grupė. Visi
galvojo, kad daugiau Rusijos
kariškiai nebepuls. Apie 8 vai.
vakaro išvažiuojame į Kauną.
Grįžtame pavargę ir išsigan
dę. Nueiname miegoti.
Pašokome iš miego nuo si
renų gausmo, ir supratome,
kad Lietuva žūsta, laukia mū
sų pagalbos. Dar Vilniuje prie
Parlamento sienų dengėm jį
metalo strypais, lentomis,
smėlio maišais, savo kūnais
gynėm Parlamentą.
Po vidurnakčio prasidėjo Ra
dijo ir televizijos bokšto puolimas. Žurnalistė E. Bučelytė
drebančiu balsu praneša: „Girdžiu kaip žemai šaudo, girdžiu
žingsnius, laužia duris", ir
staiga televizijos ekranas už-,
gęsta, o radijas iš pogrindžio
dar vis kartoja: „Čia Lietuva,
mes dar gyvi", ir šie žodžiai
nuskamba į pasaulį. 2 vai.
nakties pradeda veikti Kauno
Televizijos stotis, jos signalas
pasiekia Latviją, Estiją, Suo
miją ir JAV. Dauguma kau
niečių ir Kauno priemiesčio
gyventojai dabar skuba prie
Sitkūnų radijo ir televizijos
transliatoriaus.
Jau apie 2 vai. nakties prie
Sitkūnų minios žmonių stato
barikadas, ruošiasi ginti pas
tatą — Sitkūnų ir Juragių sto
tys yra svarbiausios dabar
Lietuvai, kad praneštų pasau
liui, jog netylame, ne savo
noru mus pradeda žudyti. Tu
rime apginti, kad galėtume
kalbėti. Radijo diktoriai lietu
viškai, rusiškai, lenkiškai, vo
Televizįjos bokštas Vilniuje, prie kurio 1991 m. sausio 13 d vystėsi šiurpi kiškai, angliškai informuoja,
kad Lietuva gyva, nors yra
lietuvių tautos t r gėdija
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PETRAS DIRGĖLA
Iš „Vilties pilnųjų" knygos
GYVENIMO INTRIGA

(Tęsinys)
Nr.20
Antai briedis dingsta už horizonto, dar re$pu ragus, ant ragų kalvis kala žvaigždes ir mėnesio delčią.
Išnyks tuojau iš akių vičviskas. Christe Christiansen,
aš einu, tavo valia teikia jėgų, net ir naktį diena man
ilgesnė už naktį, einu prie tavęs nesugrąžinamai".
Mišios pasibaigė. Prasidėjo tuoktuvių apeigos. Sau
lenė Daujotaitė atsiklaupė prie mažojo — šoninio —
altoriaus, ant kurio žaižaravo žarijų pripiltas dubuo.
Saulenė laikė virš žarijų kempinę, parneštą iš girios.
Jaunikis Ferantė Lisola ir kitos dvi poros — Kaz;mieras Augustas ir Igeborga, Fausta ir Tas, kuris iš numi
rusių prisikėlė, — stovėjo. Aš žinojau, kad Fausta ir
Tas, kuris prisikėlė, ateis į katedrą. Jaukantas sakė,
kad jiedu stovės svitoj. Svitos priešaky stovėjo pajau
niai. Jų buvo daug! Pabroliai ir pamergės: Petras Dau
jotas ir Antanė Lukmaitė, Linas Ignas Jablonskis ir
Simona Jaukantaitė... Gedvydas Kęsgailą ir Klotilda
Būgaitė, Robertas Radavičius ir Ingrida Brauklytė...
Artūras Talmantas ir Zigmante Sirutytė, Joanas Seroontis ir Kolumbą Dimgailaitė. Vainiksegiai: Anė
Dargytė ir Marinas Kuzminskis — Losolų; Karūna Sidabraitė ir Barnabas Kantoras — Milkerų; Lina

Bindokieni

užimti Vilniaus Radijo ir tele
vizijos rūmai. Apie 3 vai. nak
ties išgirstame informaciją,
kad prie Vilniaus bokšto yra
daug sužeistų ir 9 žuvę žmo
nės. Jau apie 4 vai. ryto pa
siekia žinia, kad link Sitkūnų,
Kauno kryptimi juda Rusijos
kariuomenės bariai. Žurnalis
tai skuba išvežti ką tik nufil
muotą medžiagą, o per radiją
visomis kalbomis skelbiama
tragedija. Sustojame, apsupa
me pastatą, susikabiname
rankomis. Stoja spengianti ty
la ir tamsa. Tylu... Dar po va
landos gauname žinią, kad
Parlamentas dirba, kad nie
kas iš jo narių nepaliko Parla
mento. Vėl išgirstame liūdnas
žinias — jau 11 žuvusiųjų ir
apie 300 sužeistų.
Išaušo 13-osios dienos rytas.
Kauniečiai palieka Sitkūnus
ir šimtai žmonių vyksta į Vilnių. Radijuje pasigirsta pirmošios žinios ir paskelbiamos
žuvusiųjų pavardės: Kanapickaa, Maciulevičius, Kavaliukas, Masiulis, Asanavičiūtė,
Šimulionis, Vaitkus, Gerbuta
vičius, Druski8, Povilaitis,
Jankauskas, Makulka. Nuo
žaizdų tą rytą miršta Jukne

vičius. Visa Lietuva apsigau
bia gedulu. Turbūt tik tokio
išbandymo mums reikia, kad
pamiltume vieni kitus; kruvi
no — kad susivienytume.
„Laisvė! Laisvė!" puolame
skanduoti, drąsinti vienas ki
tą — mes nugalėsime. Tą rytą
gimsta K Genio eilėraštis —
kreipimasis „Visiems pasaulio
politikams".
„Tepadeda mums Dievas",
„Marija - Marija", gieda vyrai
ir moterys, tą Sausio 13-ąją
dieną. Aikštė pilna giesmių,
poezijos ir liūdesio. „Lietuva
bus laisva!" — visi skanduoja.
Ir žodis tapo kūnu.
Gyvename ne lengvu, bet di
džiai reikšmingu metu. Šią
datą kiekvienų metų Sausio
13 naktį minime mes, minės
mūsų vaikai ir anūkai. Nuo
mūsų, lietuvių, priklausys,
kokia Lietuva bus. Turėkime
vilties, kad ateitis bus palanki
mūsų tėvynei — ir mums vi
siems, tegul šios datos primi
nimas sujungia mūsų širdis,
įkvepia vienybei ir kūrybai
Lietuvos ateities vardan. Te
gul į mūsų žemę nusileidžia
taikos, vilties ir tikro džiaugs
mo žvaigždė.

Visiems pasaulio politikams ir parlamentarams
Visiems premjerams, jų ministrams ir pavaldiniams!
Visiems galingų ir didžių valstybių prezidentams!
Mes kreipiamės į jus — atsikvošėkit pagaliau!
Kur dingo jūsų iškilmingi žodžiai apie Laisvę,
Kur sotini, kur Jūsų duoti priesaikai šventi?
Kur išgaravo tautų chartijos ir žmogaus teisės?
Kodėl jūs bijot pažiūrėti tiesiai į akis?
Mažytė Lietuva — kaip Dovydas prieš Galijotą
Beginklė grumiasi likimo palikta!
O jūs raketomis ir bombomis ginkluoti
Didžių valstybių vyrai nusiplaunate rankas.
Žinokit prezidentai ir politiniai veikėjai,
Tauta, tiek amžių nešus laisvės kryžių ant pečių
Prieš budelius neatsiklaups ir neprašys pasigailėjimo
Su savo sąžine nesudarys gėdingų sutarčių!

Pelėdiškytė ir Adolfas Trockis — šitų nelabųjų. Nu
teistas ir sušaudytas — kad ir prisikėlęs! — žmogus
niekur pasaulyje negalėtų tuoktis. Čia galėjo. Tuokėsi
Mažos mergaitės, aprengtos baltom suknelėm, man
negirdėtą maldą kalbėjo:
— Tamsu akyse. Tamsu mintyse. Tamsu širdyje.
Pažvelgiau į Barute. Ji nusišypsojo blankia šypsena.
Jaunutė moteris buvo išsigąsdinusi tiek pat, kiek ir
aš.
— Fausta ir tas nelabasis — kas jie dabar?
— Sudimantai, — atsakė Barute, pasijuto apsiriku
si, sužiuro į Žemyną. Misįjos vadovė liūdnu balsu pa
sakė:
— Kuo jūs stebitės, mielosios? Tais metais, kai aš gi
miau. Lotas Sudimantas jau buvo tyruose, ėjo hercogo
Meklenburgiečio pareigas ir pradėjo statyti šią ka
tedrą. Loto dukters aš negaliu išvaryti ii katedros.
Aš taip pat negalėčiau išvaujti ii katedros žmogaus
Jeigu išvaryt kitą žmogų pasidarytų būtina, išeičiau
pati. Tačiau išeidama aš pasipriešinčiau, o ne susi
taikyčiau. Žmonės, kurie pasipriešina, net ir numiršta
ne visai taip pat, kaip numiršta tie, kurie nepasi
priešina, tai aš jau buvau supratusi. Ėmiau kalbėti,
nedarydama pauzių, kaip vaikas:
— Vaikystėj, kai nusikalsdavau globėjams, atsisės
davau ant liepto, įmerkdavau kojas į kūdros vandeni
ir siurbėlės siurbdavo ii mano kūno negerą kraują tol,
kol išpampdavo ir nugaišdavo, būdavo labai bjauru,
tačiau kaip lengva širdy pasidarydavo!..
Christė Christiansen paklausė:
— Ar tik šiaip tai prisiminei, ar pamanei, kad ir da

Šie sakiniai rašomi tik dėl
Jau buvo praėję beveik metai
nuo pamišėliškai drąsaus Lie to, kad tautiečiai, kurie anuo
tuvos Nepriklausomybės atkū met Vilniuje, Kaune bei ki
rimo akto, paskelbto 1990 m. tuose miestuose budėjo ir ko- 1
kovo 11 d. Rodos, pakako laiko vojo, žinotų: jie nebuvo vieni.
su tuo džiaugsmingu įvykiu Ne tik užsieniuose gyvenantys
apsiprasti, tačiau nuolat tvy lietuviai, bet ir kitataučiai
rojo kažkokia tamsi, šiurpą (daugiausia tų lietuvių dėka)
kelianti nuojauta, kad „Rau budėjo, meldėsi kartu, o sau
donoji meška" savo grobiui sio 13-tos tragedijai ištikus —
taip lengvai neleis pasprukti. griežtai reagavo, reikalauda
Juo labiau, kad Lietuva buvo mi pagalbos lietuvių tautai.
pirmoji iš viso būrio okupuotų
Tik po to, kai paskutinis
ir prievarta į Sovietų Sąjungą rusų — t.y. sovietų — kareivis
įjungtų valstybių. Jeigu jai paliko Lietuvos teritoriją, kai
per lengvai pavyks nuo so net Amerikos prezidentas
vietų imperijos atsiskirti, ir George Bush pagaliau nu
kitos skubės tai padaryti. Tad sprendė savo parašu pripa
buvo logiška bijoti, kad bus žinti Lietuvos nepriklausomy
stengiamasi Lietuvą „pamo bę ir į mūsų tarpą pradėjo at
kyti", o per ją — atvėsinti ir vykti daugiau tautiečių iš tė
kitų laisvės siekių karštligę. vynės, galėjome išgirsti iš
Kaip šiandien daroma su pirmų lūpų, kas anuomet, to
Čečėnija, kad kitos Kaukazo mis lemtingomis sausio dieno
kalnyno tautos nedrįstų net mis, iš tikrųjų vyko Vilniuje.
svajoti apie pasitraukimą iš
Kiek pasakotojų — tiek
Nepriklausomų valstybių san skirtingų istorijų, bet visos jos
draugos su sostine Maskvoje.
turi bendrą vardiklį: žmonės
Buvo sekmadienis Lietu buvo visiškai pamiršę save,
voje. 1991 metų sausio 13 d. savo saugumą (juk kiekvie
Nors gyvenome toli nuo besi nam gyviui įgimta saugoti
vystančių įvykių, priversti tik savo gyvybę, vengti kentėji
bejėgiškai stebėti ir rūpintis.
mo). Tai buvo ne tik siaubo,
Ne, buvo ir daugiau galimy bet ir nuostabaus dvasinio
bių. Ypač jas sėkmingai pa pakilimo, ryžto metas. Visi
naudojo mūsų — t.y. Ameri jautėsi tos pačios tautos vai
kos lietuvių — jaunesnės kai su tais pačiais siekiais. Vi
kartos, sukūrę greito telefoni siems grėsė tas pats pavojus, o
nio ryšio būrelius, vadi vis tik bailių neatsirado.
Gal kas sakytų, kad laisvės
namąsias „hot line", susirinkę, budėje, gaudę žinias ir jas kaina, pirkta nedaug daugiau
skleidę tiek lietuvių, tiek kaip tuzino žmonių gyvybe,
amerikiečių visuomenei bei nėra tokia aukšta. Štai kiek
valdžios įstaigoms. Buvo ruo kovotojų už savo tautos laisvę
šiamos demonstracijos, vyks jau žuvo Čečėnijoje ar kitur,
tama į Vašingtoną, beldžia kur rusai pavartojo ar tebe
masi į kiekvieno įtakingo ir vartoja daug brutalesnę ir sti
mažiau įtakingo valdžios pa presnę jėgą.
Žuvusieji 1991 m. sausio
reigūno duris: „Gelbėkite Lie
tuvą! Neleiskite Gorbačiovui 13-ąją yra Lietuvos didvyriai,
ją sutriuškinti, jos laisvę kurių vardai ir narsa nie
užgniaužti! Neleiskite jam ap kuomet neišdils iš tautos at
gaudinėti ir Amerikos vyriau minties. Bet ar tikrai? Juk ne
sybės — pavergtos tautos nori užtenka vien statyti didvy
laisvės, jų troškimo nenura riams paminklus ir kartą me
mins menko laisvėjimo paža tuose prie tų paminklų padėti
vainiką ar pasakyti patrio
dai!"
Jeigu Atgimimo sąjūdis ir tišką kalbą. Toks didvyrių
visiškos
nepriklausomybės prisiminimas yra beveik jų
siekiai sujungė žmones Lietu išjuokimas, jeigu visiškai nu
voje į vienalyte, ryžtingą tautą sisukama nuo idealų, dėl
— tarytum ji visa alsavo tais kurių jie atidavė savo gyvybę.
Nėra abejonės, kad ir šįmet
pačiais troškimais, nepaisant
bus
atitinkamai prisimintos
partįjų, kartų skirtumo; tary
„Kruvinojo
sekmadienio" au
tum tebejautė Baltijos kelio
kos.
Bet
ar
nebūtų prasmin
gyvosios grandinės rankų
giau
prisiminti
tą nuostabų
šilimą, tai tos pačios prie
žastys veikė ir šiapus Atlanto. vienybės jausmą, jungusį vi
Daug mūsų jaunesniųjų, jau sus, kurie gynė Parlamentą,
„nuskaičiuotų į nuostolius", žiniasklaidos perdavimo prie
staiga atsirado pirmose pačių mones, tuometinius Lietuvos
veikliausiųjų kovotojų dėl Lie vadovus? Šiandien mūsų tau
tuvos gretose. Kai vyresnieji tai reikia ne daugiau pa
dar „tarėsi", abejojo ir ruošėsi, minklų, o kaip tik tos vie
nybės dvasios!
jaunieji pasirinko veikai.

bar įmerktum kojas į siurbėlėtą vandenį?
— Taip, įmerkčiau, dabar, — aš šnekėjausi su Chris
te, į kurios slėnį keliavo Butkus, ir man atrodė, kad
privalau jai pasakyti — ką pasakyti? Aš kalbėjau: —
Liga prieina prie lango, žiūri į vidų, balta drobule ap
sisiautusi. Tai šiltinė. Juoda drobule apsisiaučia ma
ras. Džiova ateina, apsigaubus skylėtu maišu. Chole
ros pavidalas neapsakomas, draikos kaip garas viri
Parčevo pelkių. Garbingoji Christe, aš pažinojau žmo
gų, kuris prieš trisdešimt metų parašė kūrinį „Christė
' Christiansen" ir visą likusį gyvenimą keliavo pas jus.
Kol sukniubo.
— Sukniubo — nupuolė į padugnes ar mirė? — pa
klausė Christė.
— Jį sustabdė. Jį sukniubdė. Jis mirė. Jį nužudė,
kad nenueitų pas jus.
— Jis atėjo, — tarė Christė Christiansen.
Kempinė, kurią nuotaka Saulenė laikė viri žarijų,
užsiliepsnojo netikėtai didele melsva liepsna. Saulenė
išsigando, ėmė blaškytis, ketindama kempinę mest
ant grindų. Christė Christiansen atsistojo, priėjo prie
Saulenės, paėmė iš jos rankų liepsnojančią kempinę.
Christė ugnį prie didžiojo altoriaus nunešė lėtai, pa
garbiai, gal jos ranka iš tikrųjų buvo šalta kaip ledas
ir nebijojo karščio. AŠ vėl apsidairiau. Titulinį didžiojo
altoriaus paveikslą prieš daugelį metų nupiešė Kūnas
Daujotas. Prie paveikslo tuokėsi Kūno Daujoto pusse
serė Saulenė Daujotaitė. Kūno bažnyčioj nebuvo. Su
žiurau į nelabąjį Lotyną Sudimantą. Man pasirodė,
kad jo veidas pradeda skleisti šviesą. Man vaidenosi.
Taip juk negalėjo būti!

Monsinjoras Angelas Tumas — arkivyskupas Vilhel
mas — užgesino kempinę vynu, kurį pylė iš auksinės
taures. „Ką Dievas yra sujungęs, žmogus teneišskiria... Vardan Dievo..."
Tuoktuvių apeigas aš regėjau pro ašaras. Angelas
Tumas Faustai Lot — Sudimantaitei tarė:
— Moterie, tave su vyru išskyrė žmogus, o ne Die
vas, tavęs antrą kartą sutuokti negaliu.
— Dvasiškas tėve, aš prašau ne moterystės sakra
mento, aš prašau palaiminimo man ir mano vyrui, —
atsakė Fausta.
Atsistojo Žemyna, atsistojo Barute. Juodvi tolo nuo
manęs. Po baldakimu likau aš viena. Aš meldžiausi.
Man tebesivaideno, kad Lotyno Sudimanto veidas vis
ryškiau šviečia. Regėjau Butkų. Jis sėdėjo Christės
trobelėje ir nemirksėdamas žiūrėjo, kaip židinio paku
roje ramiai plasta liepsnos.
Vienuoliktas skyrius
Sikstą Kerpienė, pajutusi, kad viešnia joe gaili
si, puola į nevilti Kaip būtų buvę gerai, jeigu
Christė Christiansen nebūtų jos aplankiusi.
Buvo atėjės Butkus... Šuo rodė kelią, paseno ir nu
gaišo...". Manau, taip galėjo atsitikti. Mes juk kelia
vome į tyrus, „ten, kur nieko nėr". Tyruose stovėjo
bažnyčia. Aš pagimdžiau, mane ir vaikelį pradėjo me
džioti Inozemskis. Svirgaila nusprendė mus paslėpti.
Svirgaila šlapiais laiptais lipo žemyn pirmas. Maniau,
kad paslėps mus klaikiame šulinio dugne, kloakoje.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, 2000 m. sausio 13 d., ketvirtadienis

SAUSIO 13-OJI
1991 m. sausio antroji savai
te prasidėjo 7 diena. Pirmadie
nis. Buvo moksleivių atosto
gos. Paaugliai lakstė budėti
prie Aukščiausiosios Tarybos
Uoliau — AT), Spaudos rūmų
ir 1.1. Jų negalėjai sugaudyti,
jiems negalėjai uždrausti. La
bai judrios mano mergaitės
beveik nebuvo namie, kartu
tempė ir brolį. Prieš gerą mė
nesį buvau susitarusi su Kau
no klinikinės ligoninės endo
krinologiniu skyriumi dėl tyrimų — po Černobylio elektrinės sprogimo kažkurią gegužes pradžios dieną lijo, o vai
kai lauke nenustojo žaidę kla
sę. Į pavakarę ant Jurgos no
sies ir kojų atsirado smulkūs
raudoni plemeliai, kurie ne
pranyko keletą dienų. Tada
mes dar nieko nežinojome
apie sprogimą, radiacijos ban
gą. Vėliau, gal po metų ar dve
jų, pastebėjau
padidėjusią
skydliaukę. Tuoj kreipiausi į
gvdytojus, klausiau, ar tai ne
susiję su Černobyliu — gydy
tojai, lyg susitarę, visi vienu
balsu tvirtino, jog tai neturi
nieko bendra, kad tai tik juvenilinė difuzinė skydliaukė, o
man nereikia fantazuoti apie
radiaciją... Tačiau motinos
niekada nenurimsta, kol neįsi
tikina suklydusios, ar ne. Tad
ir ieškojau kelio pas geriau
sius specialistus. Sausio 7 d.
anksti ryte atsiradome Kauno
klinikose. Keliaujant į paskir
tą palatą, prieš atsiskiriant,
norėjau pavaišinti dukrą ska
nėstais.. Ligoninės bufete, val
gykloje vyravo įtampos situa
cija — iš po nakties kainos
buvo išaugusios kaip ant mie
lių, vos ne keturgubos. Kitą
rytą dėl tokių kainų prie AT
įvyko rusakalbių išprovokuo
tos riaušes...

Kažkaip pasirodė per daug
linksma, per daug triukšmin
ga. I Kauną mamai ir seseriai
skambinau kiekvieną dieną,
pasikeisdavome
informacija.
Žinojau, kad ketvirtadienį at
važiuos sesers sūnus Titas su
draugais ir budės ligi ryto prie
AT. Mes su sūnumi Adomu
išėjome prie bokšto. Adomui
tada ėjo trylikti metai ir jis.
mūsų supratimu, turėjo daly
vauti, matyti, suprasti kas
vyksta. Žmonių prie bokšto
buvo visai mažai. Kur ne Kur
degė lauželiai, studentai bandė pajudėti: šokti, dainuoti.
Pabudėję ligi pusiaunakčio,
grįžome namo — rytoj reikėjo
eiti į darbus. Penktadienį Ti
tas taip pat išskubėjo į savo
darbą. J pavakarę dar suspėjo
aplankyti Jurgą ligoninėje,
nunešęs jai išlaikytų sodo
obuolių. O aš paskambinau į
TV komitetą ir atsiliepusiam
žmogui pasakiau, kad reiktų
„įmesti" kokią kamerą prie TV
bokšto — vis daugiau žmonių
atsirastų. Man buvo atsakyta.
kad visos kameros, deja, yra
prie AT.
Penktadienio,
šeštadienio
vakarą budėjome prie bokšto.
Tą šeštadienį buvo šlykšti dar
gana — nebuvo šalčio, o drėg
mė, su protarpiais šlapiu snie
gu, smelkėsi į kaulus. Prie AT.
atvažiavę dviem mašinomis.
buvo sesers .šeima — vyras
Juozas, sūnus Titas, dukra
Giedrė ir žentas Mindaugas
su draugais. Mes išėjome bu
dėti prie TV bokšto. Budėjome
nuo 5 vai. vakaro. Adomas,
nors ir aprengtas šilčiausiai,
pradėjo skųstis — sušalau.
Žmonės iš aplinkinių namų ki
birais nešė karštą arbatą, o
kai kas ir sumuštinį vieną ki
tą siūlė. Atsisakydavome —
Tą savaite tvyrojo didžiau esame vilniečiai, gal kitiems,
sia įtampa. Atsistatydino K iš toliau atvažiavusiems. Koks
Prunskienė. Sovietai sustabdė geras jausmas apimdavo, kai
Vilniuje geležinkelį, oro uostą. sužinodavai, kad šalia tavęs
Sovietų šarvuočiai zujo prie stovi šeima iš Lazdijų, o iš ki
TV ir radijo, įvyko rusakalbių tos pusės stovintys vyrai at
priešiškos demonstracijos, bu važiavo net nuo „Plongės"
vo gauta M. Gorbačiovo ulti- (Plungės). Tada tikrai buvome
matyvinė telegrama su pasiū viena šeima, išėję atstovėti
lymu pripažinti SSSR konsti savo tėvynę. Tada, kaip vėliau
tucijos viršenybę, o jei ne — pasakys poetas Justinas Mar
grasinimas apie „prezidentinio cinkevičius — mano rankoje
valdymo" įvedimą. To ir siekė buvo tavo ranka, o tavo ran
komunistai. Sovietų armijos koje — mano.
veiksmai vis labiau įžūlėjo —
Keletą kartų buvo pašnibž
buvo užimti Spaudos rūmai, domis pasakyta: -Ateina!" Pir
prieš tai pagąsdinant, pašau- mą kartą, atrodė, pakirte ke
dant ir sužeidžiant žmones. lius, suakmenėjau. Vyras grei
SSSR penktoji kolona paskel tai atitraukė sūnų nuo bokšto
bė sudaranti „nacionalinio gel lango — vaikai žiūrėjo iš bokš
bėjimo komitetą", kuris turėjo to vidaus rodomą kažkokią TV
paimti valdžią į savo rankas. programą, mane pastūmė sau
Brendo įvykiai, kurie turėjo už nugaros ir per akimirksnį
sukrėsti pasaulį..
prieš mus sustojo vyrų gran
O tuo tarpu iš visos Lietuvos dinė, užstojanti moteris ir vai
plūdo žmonės pakaitomis bu kus. Spontaniškai, be jokio iš
dėti prie AT. prie Radijo ir TV ankštinio susitarimo. Nuo kal
komiteto, prie TV bokšto. niuko apačios atėję kažkokie
Kiekvieną vakarą ėjome bu skrybėliuoti vyrai, ėjo aplink
dėti prie AT. vyras likdavo iki bokštą. Gal jie ir buvo iš to
paryčių.* Trečiadienį žiūrėjau gelbėjimo komiteto, atėję pa
iicr TV transliaciją iš ten. sitikrinti ar daug žmonių susi-

Nežinau, kokioje būklėje bu
vau — niekada gyvenime ne
buvau plovusi grindų pusę
dviejų nakties, o tada plo
viau... Antrą nakties vėl
skambinu į Kauną — sesuo
išvažiavo į savo namus, o ma
no tėvai, suklupę meldėsi. At
siklaupiau ir aš prie miegan
čio Adomo ir pradėjau melstis
— Viešpatie, apsaugok mus
visus nuo nelaimės. Jau po
trijų skambinu seseriai ir
klausiu: „Vita, o kur Titas?".
„Nušovė! Nušovė!" Dieve, už
ką?! Gal pusę keturių ryto
skambina Jurga iš ligoninės:
„Mama, labai spaudžia širdį,
gal kas atsitiko?" „Nebėr Ti
to..." Kokia nuojauta ir kokia
ašarų pakalnė.

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank ZapoKs ir Off. Mgr. Auksė
S. Kana kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3206 1/2 West 95th StrMt

Tei. (708) 4244664
(773)561-6664

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
O R O VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-8624

GREIT PARDUODA
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KALTOS
(773)5IMMS

(noram

RIMAS L.STANKVS
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkama ir parduodama namus
« Pensininkams nuolaida
NMECKREALTOMI
7922 S.PulasU Rd.
• 4366 SAfOhaf Ava.

Ar įmanoma aprašyti visą
tos nakties baisumą, tragiz
DANUTĖ MAYER
* £ "<
mą. Tik tas, kas buvo tada,
779-284-1900
kas išgyveno viską betarpiš
Jei norite parduoti ar p i k i namus
kai, visam gyvenimui liko su
Perkate automobilį?
kreipkitės
[ Danute. Mayer. JI
^>
,«**v
žaizda širdyje.
Turite kredito problemų?
profesionaliai, sąžiningai kasrneJau po laidotuvių parašiau
Nėra kredito istorijos?
niškai patarnaus. Įkainavimas
apie a.a. Titą straipsnį. Nune
Pirmas automobilis?
vetuL
šiau į jo mėgstamą jaunimo
Neilgai naujame darbe?
Ką ūk atvykot į JAV?
Apartment for Rent
laikraštį
„Lietuvos
rytas".
Pra
••>
v
Ne problema!
laikė gal mėnesį — nespausdi
Marąuette Pk. area; beated
Žemos automobilių kainos!
no. Pasirodo, laikraščio ben
with range A refrig.
Maži
mėnesiniai mokesčiai!
dradarbis rinko medžiagą apie
1 bedrm. $325 a mo.
Paminklas žuvusiems 1991 m. sausio 13-ąja prie Televizijos bokšto.
Nėra pradinio mokesčio!
žuvusiuosius... Atsiėmiau, nu
CaO
773-478-8727.
Galėsite sėst už vairo šiandien!
rinko. Kad nesušaltume, mes Vitalija, kartu žiūrėjo TV pro nešiau į, „Atgimimą", „Šiaurės
(630) 207 2748
53 m. moteris ieško d>rbo,
visi ėjome ir ėjome ratais. gramą, matė kas vyksta. Se Atėnus" — nespausdino. Kai
Vairuoju automobili, truputi kalbu
Žmonių buvo ne per daugiau suo nevyko į Vilnių, nes labai kur sakė, kad straipsnis labai
HelpVVanted
angliSkai, galiu prižiūrėti senus
sia, o apačioje, prie leidimų slogavo ir prastai jautėsi. Pa moteriškas. Ačiū „Lietuvos ai
Full time/part tint banquet facidui"
ir
tuometiniam
jo
redak
žmones, vaikus, atlikti namų ruošą.
biuro taip pat būriavosi gru- linkėjome vieni kitiems stip
llty is seeking bousekeeper. Experitoriui
Stomai.
Išspausdino
iš
TeL
773-918-1587, kviesti Alins,
rybės.
Adomėlis,
atsisakęs
pel.ė žmonių. Pro truputį pra
ence preferrded. Includes weekends.
Ability to speak English. Apply in
vertus pastatų langus buvo miegoti vaikų kambaryje griu kart.
person to: Judd's Red Derby, 127
Kasmet, minint sausio 13matyti iškištos ugniagesių vo kaip užmuštas ant plačios
E i p e r i e n c e d painters
St. & Kedzie A ve., Blne lsland, IL
vandens žarnos gaisrui gesin sofos. Vyras snūstelėjo, prisa ąją, paminimos tik žuvusiųjų
needed. Call 8 p.m. to 10
pavardės. Kas jie, kokie buvo
ti, ir negalėjai suprasti, ne kęs tuoj pakelti.
p.m., t e i 847-808-9109,
galėjai net įsivaizduoti, jog tai
Tai - Jusu laikraštis
Mes gyvenome Šeškinėje, iš žmonės nutylima, gal nežino
speak English or Russian.
savigynos priemonės. Bokšto vaikų kambario matėme TV ma — po truputį istorijos upė
TMf D l m t M M M M « t «
viduje jauni vaikinukai vis bokštą. Nesiruošiau miegoti. nuneša viską tolyn. Neturime
kažkokius pagalius pakilnoda Staiga nakties tyloje išgirdau: teisės ir negalime pamiršti jų, Zimanas, Šumauskas. Jų pa nos laiku būta minusų, tačiau
vo, pasifkiodavo tarp rankų. „Broliai ir sesės, eikite namo, žuvusių už tėvynės laisvę. Ti grindinis tikslas — ne kova demokratija buvo pamažu at
Nedaug ir jų ten buvo. įdomų jūsų laukia... Eikite namo" ir tas — mano šeimos narys, prieš vokiečių okupantus (tai statoma. Lietuva, nepaisant
įspūdį paliko man šie jaunuo atsakantį skandavimą „Lietu jaučiu pareigą supažindinti buvo tik popieriuje), bet anti Klaipėdos krašto netekimo ir
liai. Atsukti į langus, vienas va, Lietuva..."^ Matyt koks užsienyje gyvenančius lietu- komunistinės rezistencijos su okupantų nususinto Vilniaus
šalia kito stovėjo du televizo Jarmalavičius ar Burokevičius * vius su juo. Ij992 metais Lietu- naikinimas Lietuvoje.
krašto, buvo ekonomiškai stip
riai. Per vieną TV diktorė prabilo. Skubiai, pakėliau vyrą vos Televizijos kūrybinė grupė
Dar bolševikams neužeinąs ri valstybė, sintra Europoje,
skaitė žinias, o šalia esantis, — reikia lėkti. Pradėjau reng (L. Lingytė, J. Gurskas, S. visos Lietuvos, A. Bieliauskas sumokėjusi užsienio 'HktMs.
veikiantis per palydovinę an tis ir aš, o jis įsakmiai parodė Kazlauskas, V. Damaševičius, su kitais vadais jau Kaune. Bet, komjaunimo sekretoriau,
teną, rodė kažkokią pramogi į miegantį Adomą ir pasakė: L. Tautkuvienė) savanoriškai Atsiminimuose jis prisipažįs Lietuvoje
nebuvo
masinio
nę laidą, kurią žiūrėjo ir mūsų „Saugok vaiką, nėr moterims sukūrė dokumentinį filmą „Ti ta, kad rusų kariai plėšė ir žu skurdo, masinis skurdas tik
vaikai. Pora jaunuolių, žvilg ten ką veikti" ir vėl išlėkė prie tas". Filmo kūrėjai negavo nė dė Kauno gyventojus. Už pro rai buvo Sovietų Sąjungoje.
terėję į lietuvišką laidą, išjun bokšto. Neilgai trukus išgir vienos kapeikos šiam projek testus jis ir raštytojas Eduar Paskaityk Sibiro tremtinių at
gė televizorių ir įniko žiūrėti dau kažkokį keistą garsą, ne- tui įgyvendinti.
das Mieželaitis apšaukti Lie siminimus, ten pilna pavyz
Šiais metais vasario 6 d. Ti tuvos nacionalistais. Maskva džių, kokį skurdą Rusijoje
tą kitą, pramoginę. Man pasi- galėjau susivokti, kas darosi.
rodė. kad jiems buvo visai vis Stovėjau balkone ir klausiau- tui Masiuliui būtų suėję 38- nepasitiki komjaunimo vadais matė pravažiuojantys Lietu
lietuviais, siunčia rusus, kurie vos tremtiniai.
tiek, kas vyksta, daugiau rūpi si. Kūnas nuėjo pagaugais, kai neri metai.
nekenčia lietuvių.
savęs parodymas. Sako, kad supratau — tankai eina. Bai
Per 22 metus visose gyveni
Ligija
Tautkuvienė
su.
Pasigirdo
šūviai...
jie turėję įsakymą, prasidėjus
Rašytojas, žinoma, nesuka mo srityse, ypač švietimo Lie
puolimui, sprukti pro atsar
galvos, kad šimtai tūkstančių tuva padare-nepaprastą šuolį į
ginį išėjimą. Gal ir tiesa, juk
lietuvių kenčia ir miršta gula priekį. Po II pasaulinio karo
nežuvo nė vienas iŠ apsaugos,
guose, kad tūkstančiai Lietu atvykę Amerikon, Kanadon,
nė vienas policininkas.
vos patriotų - partizanų žūsta Australijon ir į kitus kraštus,
ir jų lavonai išniekinami mies jauni lietuviai visose mokslo
Išbuvę gal iki 10 v.v., dėl
HENRIKAS KUDREIMS
tų aikštėse.
Adomo turėjome traukti na
įstaigose buvo pirmaisiais mo
Sugriuvus komunizmui ir gu komjaunuolis Bieliauskas iš
mo. Vyras žadėjo trumpai pa
Apie savo viršininką J. Gri kiniais. Reikia tik pavartyti tų
ilsėti ir vėl eiti apie 1 vai. nak Lietuvai atgavus laisvę, keletą miško pabėga. Neturėdamas galavičių rašo: „Vis dėlto jis laikų lietuvišką spaudą., Vi
ties budėti. Tuo metu per TV metų raudonasis elementas nei maisto, nei pinigų, prašosi buvo komunistas. Komunistas suose kraštuose lietuviai buvo
kalbėjęs ministras A. Butke lindėjo kažkur peludėse. Šian priimti į Raudonąją armiją. komunistui nelygu, būta bukų gerbiami imigrantai. Rašyto
vičius paskelbė, kad troleibu dien, jie visi, kaip žiurkės, Bet lietuvių tuomet dar ne ir apykvailių komunistų, būta jas Alfonsas Bieliauskas, deja,
sai kursuos visą naktį. Pridū išlenda švieson -Viename mo ėmė.
dogmatikų ir stalinistų, bet šiandien vis dar LTSR pilietis.
Visgi po ilgų vargų atsiran buvo aukšto intelekto ir aukš
rė, „nebijokite šaudys iš tuš terų žurnale buvusi neva už
Alfonsas Bieliauskas „Po Marso
čių"5. Tie. kurie girdėjome šią sienio ministre Diržinskaitė- da 16-oje, vad. lietuvių divizi to moralinio lygio. Atrodo, vie ratais" Leidykla „Pradai" Vilnius
frazę, tikriausiai nustėrome Pliušenko pasakoja, koks pui joje. Bet Sniečkus ir Šumaus- nas jų — Juozas Grigalavi 1998.
— argi yra kokia sutartis, kad kus gyvenimas vystėsi LTSR. kas komjaunimo vadui numa čius". Rašo toliau Bieliauskas:
bus žinoma, iš ko ir kaip šau Iš tikrųjų Pliušenko gyveni to kitokias pareigas. Skyriuje „Jis buvo tikras lietuvis, bent
mas buvo geras, nes jai ne „Tarp savų" (III) A. Bieliaus jis tikresnis už kuri kitą, su
dys".
• Kėdainiai.
Lapkričio 21
Paskambinau į Kauną tė reikėjo stovėti diena iš dienos kas puola kiekvieną, jų tarpe vokiečiais okupantais arti
d.
Kėdainių
Šv.
Juozapo
para
ir
gen.
St.
Raštikį,
kurie
ką
eilėse
prie
maisto
krautuvių
ir
miau bendravusį, lietuvį ko
vams. Pas juos buvo ir sesuo
gauti pirkti netikusių maisto nors neigiamai pasisakė apie laborantą, ar kurį eilinio lietu pijoje surengtas seminaras
16-tą divizrją. Cia jis pabrėžia vio likimo išvengti norėjusį ir paaugliams „Mes laisvi nuo
produktų.
didvyriškus
divizijos žygius. todėl į turtingesnius užjūrius narkotikų". Apie narkotikų
Rašytojas ir komjaunimo
Divizija
taip
pat panaudota sprukusį, bei per patį tragiš paplitimą Kėdainiuose kalbėjo
sekretorius Alfonsas Bieliaus
prieš
Lietuvos
laisvės kovoto- kiausią Lietuvai penkiasde mokytoja R. Kutraite. Pa
kas išleido sav<- atsiminimus,
dedikuotus draugams, kurie jus-partizanus ir Sibiro trem šimtį karjerą pasiekusį 'vei skaitą „Narkotikų poveikis
kėją'".Taigi, taip gražiai mus žmogui" skaitė Kauno medici
jau guli smėlyje. Nesunku tinių palydoms.
įspėti kam: A Venclovai, P.
Po Jeroslavlio kursų, ku aprašo komjaunimo vadas. nos universiteto studentė I.
Cvirkai, Salom, jai Neriai bei riuose dalyvavo didelis būrys Bet, „drauge" sekretoriau, jūs Kuliavienė. Seminare dalyva
kitiems raudoniesiems. Kny Lietuvos merginų - komjau su Grigalavičiumi taip pat iš vo Kauno kunigų seminarijos
gos pradžioje j - maždaug pa nuolių, Bieliauskas atsiunčia vengėte eilinio lietuvio likimo 4 kurso klierikai, jie diskutavo
apie gyvenimo prasmę, atsakė
kartoja tai, ka aprašė vienoje mas Maskvon ir pradeda dirb sprukote į „didžiąją tėvynę".
į jaunimo klausimus. Dek.
geriausių savi, knygų: „Mes ti Lietuvos SSR komjaunimo
Pagal A. Bieliausko galvo
dar susitiksime, Vilma". Prieš centro komitete. Jo tiesioginis jimą, Stalino - Hitlerio paktas kun. S. Bitkausko aukotose
vokiečiams pa- rodant, iŠ Pet viršininkas — komjaunimo neturi reikšmės, nes Lietuva' šv. Mišiose buvo paminėta
rašiūnų, palik s motiną, dvi pirmasis sekretorius Juozas su A. Smetona buvo prie be Kristaus Karaliaus šventė.
račiu išrūksta į rytus. Esą Grigalavičius. Jų pareigos: po dugnės krašto. Jo žodžiais:
• Kauna*
Lapkričio 27-28
„baltaraiščiai" ;o jau ieškoję.
grindžio ir partizaninės kovos .Atgyvenusi privatinė kapita d. Kauno arkivyskupijos Jau
Iš tikrųjų gyvenimas
ne kadrai Lietuvon. Kaip žinome, listinė nuosavybė, masių skur nimo centre Gyvenimo ir ti
toks puikus, kaip bolševikiš savo pareigas jie atliko pui das, demokratijos stoka. Turė kėjimo institutas organizavo
kame romane Komjaunuolius kiai, nes Lietuvon parašiutais, jęs virsti visas pastatas, o bū seminarą „Mokslas ir tikėji
išsiunčia į gilus miškus kaž sklandytuvais ar pėsčiomis tent taip ir atsitiko". Vadinasi mas". Seminaro vados/ai B.
kur prie Volgo>. marių krašte. per frontą pasiųsta apie keturi komunizmas išgelbėjo Lie Elsner ir G. Bielskytė-Elsner
Darbas sunkus, badas žiūri šimtai buvusių čekistų, milici tuvą.
kartu su dalyviais nagrinėjo
ninkų ar šiaip komjaunuolių.
kasdien
į
akis
Dalykai
vyksta
Bet autorius čia tik pučia įvairias modernaus mokslo ir
iotu kanai. 1991 m. sausio 13 d. pasiruošę galutinai užgniaužti Lietuvos laisves siekius.
Vadai: Rainių žudikas Ročius, raudonas miglas. Nors Smeto teologijos sąsajas.
kitaip,
negu
romane.
Su
drauNuotr Aleksandro Juozapaičio
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APMĄSTYMAI IŠ ELUCOTT
MIESTELIO

ku, kai vyko beprasmis LB
skaldymas. Jam teko patirti
nepagrįstų kaltinimų, užgau
liojimų, priekaištų, net ir teis
mų, tačiau jis išliko ištikimas
LB idėjai ir pasiliko nuošir
džiu tuometinės krašto valdy
bos rėmėju.
Tokiu jis pasiliko ir nusikėlęs gyventi į Kaliforniją, ir
tapęs Santa Monica apylinkės
valdybos pirmininku. Bedirb
damas PLB atstovybėje Vil
niuje ir sužinojęs, kad jis apsi
gyvenęs pensionate, porą kar
tų jį aplankiau, jau gerokai
sunkios ligos paliestą. Ir taip
gruodžio pabaigoje abu grį
žome į Ameriką: aš pas savo
šeimą, jis urnoje pas savo
žmoną į kapus, Santa Monicoje.
1998 m. gegužės 3 d. pasiekė
žinia, kad mirė Algirdas Še
rėnas. Su šiuo Sibiro tremti
niu tik porą kartų teko susi
tikti. Kartą dabartinė Lietu
vos Gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro di
rektorė Dalia Kuodytė parodė
man rankraštį, parašytą Al
girdo Šerėno apie Vorkutos la
gerius. Rankraščio niekas Lie
tuvoje nespausdino. Pamenu,
kaip mane sukrėtė, ką tuose
puslapiuose pamačiau. Ne
delsdamas gavau leidimą iŠ
PLB valdybos spausdinti,
įtraukiant į „Lietuvos Kovų ir
kančių istorija" seriją, ir taip
gimė knyga — „Vorkutos mir
ties lageriai". Išėjus knygai,
teko susitikti ir su autoriumi
— Gulagų kankiniu, atvyku
siu į Lietuvą iš Konujos, kur
jis dirbo ir taip pat archyvuose
tebeieškojo medžiagos apie lie
tuvių bei kitų tautybių kan
čias sovietiniuose lageriuose.
Algirdas Šerėnas — mano
bendraamžis, būdamas dešim
ties metų, su tėvais išvežtas į
Sibirą, kur mirė jo tėvas. Še
šiolikmetis Algirdas pabėgo iš
Sibiro, grįžo į Lietuvą, bet vėl
buvo suimtas ir per kalėjimus
išsiųstas atgal į tremtį- Džiau
gėsi Algirdas Šerėnas savo
knyga, išvydusią pasaulį, deja,
netrukus jo šeimą ištiko baisi
nelaimė: iš penkto aukšto bu
vo išmestas sūnus Petras ir
sunkiai sužalotas. Spėjama,
kad sūnus buvo kerštininkų
auka už tėvo antikomunistinę
veiklą. Paralyžuoto sūnaus
kančios palaužė Algirdą Še
rėną ir jis iškeliavo ten, kur
nėra gulagų ir kančių...

JUOZAS GAILA
Juosai, mūsą tėtis mirita, kad juos užpildyčiau ir išsiun— veikiantis sesers bakas te- tinėčiau. Tai buvo aukos mūsų
teftm© ragely. — Jis dar nori spaudai, organizacijoms. Nu
tau ką pasakyti". Girdžiu sun stebau, kai paprašė, kad išra
kų tėvo kvėpavimą ir žodžius: šyčiau čekį PLB fondui arba
^Juozai, Juozai..." kitų deja kaip jis sakė Kamanto fondui,
negaliu suprasti. Bandau nes žinojau, kad jis „Lietuvos
klausti, ar jam labai skauda, Kovų ir Kančių istoriją" jau
bet atsakymo negaunu, tik yra užsiprenumeravęs. Pa
girdžiu dar sunkesnį jo kvėpa klaustas, kodėl vėl aukoja, pa
vimą. Prie telefono vėl sesuo, rodė ant stalo atverstą laik
raminu ją ir sakau tuoj at raštį. Jame buvo aprašymas
važiuosiąs, nors tinau, kad tai apie knygos deginimą. Žiū
keturių valandų kelias. Po ke rėjau kaip jis pasirašydamas
liolikos minučių vėl skambu čekį sunkiai dėliojo raidę prie
tis: „Tėtukas mirė*. Mano raidės ir tada pajutau nepa
dukters Nidos balsas.
prastą pasididžiavimą savo tė
Palaidojau tėvą mato vaka vu. Pasididžiavimą, ne tik,
rų Virginijos valstijos mieste- kad jis nematęs mokyklos suo
I lio kapinaitėse. Liko Suvalki lo taip mylėjo lietuvišką kny
jos ūkininko sūnus ilsėtis ant gą, bet kad jo atsakymas de
kalnelio, nuo kurio tolumoje gintojams buvo ne priekaištai
buvo matyti kalnų virtinė ir ir keiksmai jų atžvilgiu, bet
slėnyje ūkininkų sodybos, toli dar didesnė parama knygos
toli nuo gimtųjų Suvalkijos ly leidėjams. Toks buvo mano
gumų. Palaidojęs 1998 m. tė tėvas.
vą, o po metų ir motiną, palai Pereitą mėnesį, tuoj po Ka
dojau ir didžiąją dalį savo gy lėdų, Baitimores Šv. Alfonso
venimo: savo gyvenimo pava parapijos bažnyčioje buvo au
sarį ir vasarą. Beliko tik ru kojamos šv. Mišios už mano
duo: Vienas? Keli? Keliolika? tėvus. Prie altoriaus, ameri
Ar liūdžiu amžinai prabėgu kiečio klebono ir diakono pri
sios jaunystės pavasarių ir laikomas, atėjo kun. Kazimie
niekada negrįšiančių vasarų? ras Pugevičius. Tačiau jau
• Ne. Tačiau turiu ir ko gailėtis. tiek ligos prispaustas, kad
Juk taip mažai laiko pralei sunkiai ir tik jų padedamas
dau su tėvais, ypač pastarai- tegalėjo Mišias aukoti. Retai
j šiais metais, besitrankydamas kada per pamaldas aš sugebu
sekti Mišių eigą ir atsakinėti,
tarp Amerikos ir Lietuvos.
Nebuvo tėvas man geriausiu dažniausiai paskęstu savo
draugu, kaip įprasta kalbėti mintyse. Ir šį kartą, žvelg
. tarp amerikiečių, buvo tėvu ir damas į paliegusį kun. Kazi
tiek. Jaunystėje draugams lyg mierą, mąsčiau apie mūsų gy
ir pavydėdavau jų tėvų: veikė venimo trapumą, pergyvenau
jų, rašytojų, mokslininkų, ir paskutines dienas, valandas
tik vėliau įmečiau, kad turiu su savo tėvais ir prisminiau
didžiuotis savo tėvu. Grįžęs iš pastaraisiais metais mus ap
Jtąįiuomenės, nuėjau dirbti ei leidusius pažįstamus, su ku
liniu darbininku į cukraus riais Lietuvoje susitikdavau.
fabriką, kuriame dirbo ir ma
1997 m. pabaigoje, besiruoš
no tėvas su kitais bendra damas išvykti iš Lietuvos, te
amžiais lietuviais. Jutau, kaip lefono atsakove radau žinutę
..jia .pergyveno, kad jo vieninte- iš Vlado Velzos, kad jis norėtų
. lis sūnus nesiekė aukštojo vėl susitikti su manimi. Tuo
mokslo kaip kiti, bet šlavė fab laiku buvau labai užsiėmęs ir,
riko grindis. Tačiau nesusilau kai po kiek laiko jam paskam
kiau iš jo nei vieno nusivylimo binau, sužinojau, kad jis jau
ar priekaišto žodžio. Bet taip miręs. Nebuvo jis mano arti
pat nesusilaukiau pagyrimo miausias draugas ir su juo tik
kai baigiau kolegiją ar kai ta keletą kartų esu asmeniškai
pau įmonės vadovu. Nepeikė susitikęs, tačiau mus rišo
jia manės, bet ir negyrė. Ste bendras darbas JAV Lietuvių
bindavo mane jo kantrybė, Bendruomenėje. Man esant
nuolankumas, meilė lietuviš JAV LB krašto valdybos pir
kai knygai, laikraščiui. Kartą mininku, jis buvo išrinktas
PLB atstovybėje Vilniuje
aplankęs jį, kaip ir visada ra Marųuette Parko apylinkės dažnai apsilankydavo dr. Rai
dau ant stalo keletą čekių, valdybos pirmininku, tuo lai mundas Ošlapas. Jis visada

atnešdavo man ir mano bend
radarbei Virginijai Grybaitei
vitaminų, k&d mes uoliau
dirbtumėm ir būtumėm svei
kesni. Raimundas buvo vedęs
Reginą Legeckytę, su kuria
lankiau Deipholzo gimnaziją
Vokietijoje, o su jo dvyniu bro
liu Algimantu tarnavau JAV
Marinų antroje divizįjoje, taigi
turėjome bendrų pažįstamų.
Rūpinosi Raimundas Ošlapas
ne tik mano ir Virginijos svei
kata, bet taip pat savo tėvų
namo Kaune atgavimu. Nesi
sekė jam su tuo atgavimu, nie
ko nelaimėjęs žemesniuose
teismuose, ėjo su manim pas
vieną, o vėliau ir pas kitą
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninką. Nelaimėjome.

kostiumu dėvįs, kiek vyresnis
už mus vaikinas. Nusimetęs
švarką, įsijungė į mūsų tarpą
ir nustebino mus ne tik savo
kostiumu, kuris mums tuo lai
ku buvo tik svajonė, bet ir
žaidimu. Tai buvo Kazimiero
Pabedinsko sūnus, keliauda
mas iš Madrido, užsukęs į
mūsų stovyklą. Inž. Kazimie
ras Pabedinskas — sėkmingas
pramonininkas,
vadovavęs
įmonei nepriklausomoje Lietu
voje, labai šiltai prisimenamas
ten dirbusių žmonių. Apie sa
vo gyvenimą ir veiklą išleidęs
knygą „Nuo Plungės iki Maro
ko", kurią, vieno apsilankymo
metu įteikė ir man. Aplanky
davau jį per Kazimierines,
nors ir trumpai

Nuliūdau 1998 m. liepos 1 d.
„Drauge" pamatęs užuojautas,
mirus dr. Raimundui Ošlapui
ir inž. Kazimierui Pabedins
kui. Dr. Raimundas mirė bir
želio 15 d., sulaukęs 71 metų,
o Kazimieras Pabedinskas bir
želio 23 d., sulaukęs garbingo
94 m. amžiaus
Su senuku inž. Kazimieru
Pabedinsku susipažinau, jam
lankantis Seimo romuose. Ste
bino mane jo guvumas, energi
ja ir idėjos, kaip padėti Lietu
vai. Gyveno jis vienas kitoje
pusėje Neries nuo Seimo rū
mų. Susipažinęs su juo, pri
siminiau, kai prieš 50 metų
mes gimnazistai prakaitavo
me krepšinio aikštėje Diepholze ir prie mūsų prisistatė
nematytas, labai madingu

Vilniuje Kazimierines būda
vo man tikro, nors ir malo
naus, darbo diena. Pirmiausia
bėgdavau sveikinti arčiausia
gyvenantį Pabedinską. Išgėręs
taurę šampano ir pasišneku
čiavęs važiuodavau į Lazdy
nus pasveikinti ten gyvenantį
mielą bendruomenininką Ka
zimierą Gimžauską, deja, ne
per geriausios sveikatos ir dar
besiginantį nuo žydų kaltini
mų. Po to vykdavau pas daili
ninką Kazimierą Žoromskį,
sveikinti jį, žavėtis jo gražia
jauna žmona. Anais laikais,
kai gamindavau alkoholinius
gėrimus Philadelphijoje, kar
tais užsukdavo į įmonę dail.
Žoromski8 su prof. Jonu Puzinu ir mes praleisdavome vieną
kitą valandėlę, beragaudami

Mirus

A. t A.
Dr. KĘSTUČIUI AGLINSKUI,
žmonai dr. JUZEI AGLINSKIENEI, sūnui AUDRIUI,
marčiai ELENUTEI, anūkei VAIVAI reiškiame
nuoširdžiausią užuojautą.
Povilas Baltis
Marytė Šemogienė ir Clay Pogue
Rūta Semogaitė Fox
Auksė ir Vladas Mikliai
Aldona ir Robert Look
Bronė Jameikienė
Dainora ir Nerijus Puidos
Hawaii
• . ' .
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PADĖKA UŽ AUKAS PAŽAISLIO FONDUI

lt makes a world of difference when
you fly SAS to Lithuania.
-«-•• '
hub. And whether

No one fflshn round-

you fly Business Class

trtp travel to Uthuanta

or Economy Gass, you can be

sMSf and more comenlent
man SAS. Frotn Chtcago, we

^"sure our service w * be worW-dass,

offer daily servtce to Vilnius wtth

and wifl a«ow you to arrive rested and

just ©ne hasste-free cormectton

refreshed - all for a reasonabte fare.

ttirough Stocknofcn. Our 4:30 p.m

Ftnd out wnat a vrortd of difference^

departure oVes you a ictned moro-

SAS can make for your next trip.

mg antoa)forbustness or pleasure.

Just call your Travel Agent or SAS

When you're ready to retum, youll

at 1-800-221-2350. For more infor-
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Edmundas ir Jolanta Kazragiai $200; Aldona
Rukuižienė (atminimui savo vyro a.a. Aleksandro) $100;
Koste Ancerevičienė (atminimui savo vyro a.a. Vlado); dr.
Jonas Adomavičius $100; dr. Birutė Kasakaitienė $50; dr.
V. Dubinskas $50; dr. Laimutė O. Šmulkštys $35; J. ir B.
Briedis $26; Alezandra Gylys $25; Dana Springhetti $10.
I i Tiso $916.
Grand Rapids, Michigan
(Aukas rinko Sofia Lastienė)

htm
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CMogs

4:30 pm
*20am*l
12:45 pm
340 pm

Artini TWIG
?40»m+i
1050«icl
2:15 pm
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A.L.RK. (Moterų sąjungos 42 kuopa) $200; Marija
Kušlikienė $20; Vytautas Jonaitis $20; V. ir N. Baniukaičiai
$20; kiti $19. U viso $279.
Racine, Wisconsin
(Aukas rinko V. Kalemekaitia)
Dolores Kovera Fitch $50, Rima Kažemekaitis $50, V.
Kažemekaitis $60, Stasė Petrušaitis $20. I i viso $170.
Imnaealate Conception Choreli (East St. Louis, H.)
(Aukaa rinko Marija Vaitkus)
Vita Remežienė $20; Marija Vaitkus; Sunday Coffee
Group $20, Patricia Kassly $10; Albina Gavelienė $10; Terry
ir Lorraine A. $10; Zigmas Grybinas $10; kiti $25. I i viso
$126.
Ii viao $1,M9.00.
širdingai dėkojame!
Aukas prašoma siusti Muo adresu: Pažaislis
Fund, e/o Siaiters of 8t. Caaimir, A non-profit
organiTation, M01 Weat Marauette Road, Chicago,
VL 90929-1817. Aukos nurašomos nuo mokesčiu- Ant
Čekio prašom užrašyti „Pažaislis Fund".
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tauriuosius gėrimus ir begvildendami kultūrines bei poli
tines temas.
Aplankęs Žoromskius, sku
bėdavau į Pilies gatvę, kur
vykdavo Kaziuko mugė, o ten
netoliese gyvena ir Kazė su
Kazimieru Bradūnai. Aplan
kydavau senamiesty ir buvusį
politinį kalinį, jau iš dalies
apakusį, bet knygomis apsik
rovusį šimtametį, Kazimierą
Skebėrą, padovanojusį man
savo knygą „Reikėjo mūsų
kančių". Po visų lankymų, gal
vodavau, kad, nors tas Vilnius
ir nėra jau toks didelis, bet
kaip būtų malonu, jei visi Ka
ziai gyventų vienoje vietoje...
1998 m. birželio mėn. suži
nojau, kad 22 d. mirė Liudas
Sagys. Ak, kaip gailėjausi,
kad, išvykdamas iš Lietuvos,
nenuėjau net atsisveikinti,
betgi galvojau, kad dar pasi
matysime. Deja, pernai nuvy
kęs pasimačiau, tik prie jo
k: .po kartu su našle Sagiene ir
jų artimaisiais. Pamenu, kaip
mes džiaugėmės ir jo, ir žmo
nos vadovaujama „Grandinė
le". Juk tai buvo mūsų pasi
didžiavimas. Kai Baitimores
vokiečiai užsikvietė „Grandi-

S

nėlę" į Baltimorėje ruošiamą
savo „Octoberfest", aš paruo
šiau radijo reportažą apie jų
sėkmingą pasirodymą, laimė
jau „Margučio" paskelbtą ge
riausių radijo reportažų kon
kursą ir vadinamą „Gintarinį
margutį".
Visgi, labiausiai mane pri
slėgė dr. Vytauto Vyganto
mirtis 1998 m. spalio 17 d. Ne
buvo ji netikėta, nes jis kelis
metus kariavo su žmonijos
priešu — vėžiu, tačiau kaž
kaip negalėjau patikėti, kad
vieną dieną jo nebebus mūsų
tarpe. Su jo ir savo tėvų mirti
mi pajutau pasiekęs savo gy
venimo saulėlydį. O dabar?
Anot poeto Gedimino Jokimaičio:
„...Dabar metai daug
trumpesni,
nes nėra ilgų rudenų,
nes žibintai nevedžioja
žmonių
ilgais rudeniniais takais,
ir nėra ilgų vakarų,
rateliu verpiamų į dainas,
nešaukia linai,
pačios jaujos užgesę,
o metai
kaip išskrendančios
gervės...".

A. t A.
BIRUTEI SODEIKAITEI
SKORUBSKIENEI
mirus, reiškiame giliausią užuojautą dukrai RIMUTEI
ir jos šeimai; broliams LEONUL MONTEL POVILUI
ir jų šeimoms. Visą giminę nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.
Romas ir Nijolė Biliūnai
Ramono, Julie, Mike ir jų šeimos

PADĖKA
A. t A.
VACLOVAS DZENKAUSKAS
1914 —1999
Mano mylimas Vyras mirė Daytona Beach, FL, 1999
m. spalio 25 d. Palaidotas 1999 m. spalio 28 d. Volusia
Mcmorial kapinių mauzoliejuje.
Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, taip gausiai dalyvavusiems atsiveikinime
laidotuvių namuose, gedulingose pamaldose bažny
čioje ir Velionio palydėjime į Amžino Poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkoju visiems man skausmo dienose
pareiškusiems užuojautas žodžiu, laiškais, telefonu.
Jūsų nuoširdumas lengvino mano skausmo dienas.
Ypatingą padėką reiškiu Daytona Beach, FL, Lietuvių
klubo pirmininkui Jonui Daugėlai už gražų vado
vavimą atsisveikinant su Velioniu laidotuvių namuose,
už tartą užuojautos žodį, už a.a. Vaclovo darbų
įvertinimą.
Nuoširdžiai dėkoju organizacijų atstovams už
pareikštas man užuojautas laidotuvių namuose
atsisveikinimo metu: Vytautui Abraičiui, atsis
veikinusiam KorpiNeo-Lithuania vardu; Kostui
Žolynui, Velionį prisiminus iš jaunystės dienų ir kaip
bendradarbį; Lietuvių fondo vardu įgaliotiniui Jurgiui
Janušaičiui, Lietuvių Bendruomenės pirm. Birutei
Kožicicnei, B ALFo pirm. Onai Karalienei, „Saulutės"
skyr. Danutei Kurauskienei.
Ypatingą padėką reiškiu chorui „Sietynui" ir jo
vadovui muz. Antanui Skriduliui už jautrių giesmių
giedojimą laidotuvių namuose ir gedulingose
pamaldose Prince of Peace bažnyčioje, Ormond Beach,
FL, laidotuvių dieną.
Dėkoju amerikiečiui kunigui už maldas laidotuvių
namuose ir kun. Ričardui Grasso už gedulingas šv.
Mišias laidojimo dieną, jautrų pamokslą ir Velionio
palydėjimą į Amžino Poilsio vietą bei atliktas religines
apeigas. Dėkoju karsto nešėjams.
Nuoširdžiai dėkoju visiems mieliems tėvynainiams už
pareikštas užuojautas ir moralinę paramą mano
skausmo valandose. Jūsų nuoširdumą dėkingai
minėsiu visą gyvenimą.
Liūdinti žmona Birutė Dzenkauskienė.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
ŠOKIAI TŪKSTANTMEČIUI
Baigiantis rudeniui „Lietu
vos vyčių tautinių šokių gru
pė buvo pakviesta dalyvauti
Čikagos miesto renginiuose,
kurie buvo skirti Naujojo
tūkstantmečio sutikimui.
Sausio 31 dieną Čikagos is
torijos muziejuje (Lincoln
Park) programoje JDance til
the Down of the New Mille
nium" dalyvavo tik keturios
nacionalinių šokių grupės:
lenkai, airiai, egiptiečiai ir
mes, lietuviai. Taip pat šoko
Trinytų bažnyčios liturginių
šokių bei džiazo, šiuolaikinių
šokių atlikėjai iš A. Havvkins
šokių studijos. Programos pra
džioje publika buvo mokoma
įvairių judesių, kurie buvo pa
vadinti „Šokame į Naująjį
tūkstantmetį".
Mūsų programoje buvo pa
kankamai įvairovės. Mažieji,
padedant Lidijai Ringienei ir
Daivai Kanberos, pašoko „Du
gaidelius" ir „Vėdarą". Jauniai
supažindino publiką su kalė
diniais papročiais iš mūsų
programos Mokslo ir pramo
nės muziejuje „Viso pasaulio
eglutės" ir buvo labai šiltai su
tikti ne itin gausiai susirinku
sios publikos. Tiek jauniai,
tiek studentai supažindino
publiką su keliais lietuviškais
tautiniais šokiais, o studentai
pašoko dar ir pramoginį „Vis
ko po truputį". Kartu su Meno
mokyklėlės moksleivėmis Ka
mile ir Justina visi kartu pa
šokome „Noriu miego". Kon
certo metu ir žiūrovus pa
kvietėme pasimokyti šio šokio.
Kad sustojo didžiulis ratas!
Mokyti žiūrovus man padėjo
Tomas, Loreta ir visi mūsų
„Vyčių" šokėjai bei vadovai.

Koncertą puikiai vedė Lidija
Ringienė, įžangoje trumpai
supažindinusi su Lietuva, jos
regionais. Mes užbaigėme visą
šitą renginį palinkėdami pub
likai ir sau — gėrio, sveikatos
Naujajame Tūkstantmetyje,
Linksmų Naujųjų metų sutiki
mo.
Šia proga norisi pastebėti,
kad mūsų dažni koncertai pa
deda augti, tobulėti šokėjų
grupėms. Gražėja vaikų, jau
nių šokimas. Labai graži stu
dentų pamaina auga jaunių
grupėje. Deja, gripo epidemija
palietė ir mus — daug vaikų
susirgo ir negalėjo dalyvauti
renginyje iš vaikų grupės bei
Meno mokyklėlės.
Man norisi pridurti ir pa
sidžiaugti, kad ne taip seniai
susikūrusi beveik nauja stu
dentų šokėjų grupė taip nuos
tabiai susidraugavo, jog pano
ro sutikti Naujuosius kartu.
Kas dar nuostabiau — sausio
1-ąją per telefoną išgirdau
sveikinimus ir pareiškimą:
„Vadovyte, mums visiems rei
kia repeticijos"... Sausio 2-ąją
lygiai 12 vai. Loretos iniciaty
va šokėjai susirinko į mažąją
Jaunimo centro salę repetici
jai. Sausio 15 d. A. Barniškio
kvietimu
koncertuojame
Brighton" Parko lietuviams, o
vasario 6 d. — kasmetiniame
Lietuvos Vyčių pokylyje Martiniąue salėje.
Šokėjai priimami į visas Lie
tuvos Vyčių grupes. Mes ren
giamės vykti į Kanadą — į
XI išeivijos šokių šventę. Visi,
kurie turi nori prisijungti,
kviečiami!

Poetės Janinos Deguty
tės atminimo vakaras - jos
mirties 10 m. metinių minėji
mas - vyks vasario 4 d., penk
tadienį, 7 val.v. Jaunimo cen
tro kavinėje. Janinos Deguty
tės poeziją skaitys poetės bi
čiulė aktorė Irena Leonavičiū
tė. Vakaro programoje skam
bės fleitos muzika. Fleita gros
muzikė Giedrė Kazakauskaitė, fortepijonu pritars Ričar
das Šokas. Šį vakarą rengia
Lietuvių rašytojų draugija. Vi
si kviečiami dalyvauti.

Birutei Jasaitienei, JAV
LB Socialinių reikalų tarybos
pirmininkei, Čikagos miesto
meras Richard M. Daley pra
tęsė paskyrimą ; miesto „Community Development Advisory" komitetą dvejiems metams
iki 2001 m. gruodžio 31 d. B.
Jasaitienė šiame komitete dir
ba jau septynerius metus.

Naujaisiais Pal. J. Matu
laičio misijos vargonais va
sario 27 d. 1 val.p.p. gros žy
mus Lietuvos vargonų virtuo
zas Gediminas Kviklys.
Palaimintojo arkivysku
po Jurgio Matulaičio minė
jimo šventė yra nukeliama iš
sausio į liepos mėnesį. Lietu
voje arkivyskupo Jurgio Matu
laičio atminimas bus minimas
liepos 12 d., jo paskelbimo pa
laimintuoju šventėje. Čikagos
ir apylinkių Nekalto Prasidė
jimo M. Marijos seselių rė
mėjai jungsis į šią Šventę.
Čikagoje šventė bus minima
sekmadienį, liepos 16 d.

JAV LB VVaukegan/Lake
County apylinkė Vasario 16osios minėjimą rengia*vasario
13 d., sekmadienį, 2 val.p.p.
Libertyville Civic Center (135
W. Church Str., Libertyville,
IL). Visi kviečiami.
Vasario 13 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centre Lemonte
rengiamas Vasario 16-osios
minėjimas, kurį ruošia Lemonto lietuvių bendruomenė.
PRIEŠKALĖDINĖS
ALTO VAIŠĖS
Kiekvienais metais ALTo
Čikagos skyrius suruošia
prieškalėdines vaišes savo
darbuotojams. Šiais metais
prieškalėdinės vaišės įvyko
gruodžio 15 d. ALTo centro
valdybos patalpose, Jaunimo
centre. Skyriaus moterys pa
ruošė maistą ir stalą.
Visiems susirinkus skyriaus
valdybos pirmininkė Evelina
Oželienė dalyvius pasveikino,
palinkėjo linksmų Šv. Kalėdų
ir pakvietė sėsti prie kuklių
vaišių. Kiek užvalgę, vyrai
tuoj pradėjo politikuoti, žino
ma, paliesdami ir ALTo nu
veiktus darbus, ir pasaulio
politikos reikalus. Buvo ir
keli svečiai — Zuzana Juške
vičienė, priklausanti ALTo
valdybai, su ja atvažiavo jos
duktė su vyru — Jūratė ir Jo
nas Variakojai. Labai malonu
buvo juos matyti altininkų
tarpe. Taip besikalbant greitai
prabėgo tos kelios valandos,
kada reikėjo atsisveikinti ir
žygiuoti į namus. Prieš bai
giant susirinkimą ALTo centro
valdybos pirmininkas prof. dr.
Jonas Račkauskas tarė padė
kos žodį ALTo skyriaus na
rėms už paruoštas kuklias
vaišes ir progą pasikalbėti
ALTo veiklos reikalais.

Ligija Tautkuvienė

Marijonu koplyčioje sau
sio 18-27 d. 7 vai. ryto bus
laikomos novenos — devyndienio šv. Mišios prie palai
mintojo arkiv. Jurgio Matu
laičio. Jos bus baigiamos pa
laimintojo šventės dieną —
sausio 27 d. Marijonai nuošir
džiai kviečia visus šiuo ypa
tingu metu kartu melstis prie
pal. Jurgio, kuris yra suteikęs
prie jo besimeldžiantiems
gausių malonių kūno ir sielos
reikaluose. Gavusieji palai
mintojo Jurgio užtarimu ypa
tingų malonių, prašomi pra
nešti pal. Jurgio kanonizaci
jos vicepostuliatoriui t. pro
vincijolui kun. Donaldui Pe
traičiui, MIC, šiuo adresu: V.
Rev. Donald Petraitis, MIC,
6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, IL, 60629.

..Grandies" ansamblio šokėjai (iŠ kaires) Viktorija Trakytė. Rimas Pui
rius ir Laura Dainytė primena visiems grandieciams, kad tokių šventes
nuotraukos bus fotografuojamos repeticijos metu iį sekmadieni, sausio 16
d Daugiau informacijos skambinant vadovei Violetai Fabianovich tel.
773^36-1624.

Nuoširdžiai atsisveikinę, vi
si skubėjo į namus, nes ryto
jus kai kam buvo darbo diena.
O skyriaus valdyba džiaugėsi,
kad be didelių išlaidų visi pa
bendravome, nes ne visados
yra proga visiems kartu susi
tikti ir paprasčiausiai pabend
rauti. Visi buvo dėkingi už
tokias malonias vaišes. Reikia
padėkoti daugiausiai dirbusiai
naujai įstojusiai valdybos na
rei Irenai Dirdienei.
Ant. Repšienė
PRISIMENAME SU
LIŪDESIU
1990 m. sausio 29 d. mirė
Lietuvos gen. garbės konsule
Čikagoje a.a. Juzė Daužvardienė. Čikagos Lietuvių Mote
rų klubo narės, minėdamos
buvusios ilgametės klubo gar
bės pirmininkės, patarėjos ir
lietuviškos veiklos skatintojos
atminimą ir 10 metų mirties
sukaktį, trečiadienį, sausio 19
d., 10:30 vai. ryto renkasi į
Švenčiausios Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčią pasi
melsti per šią intenciją auko
jamas šv. Mišias.
Č.L.K.M. narės prašo a.a.
Juzės Daužvardienės draugus
ir pažįstamus kartu dalyvauti
šiose pamaldose.
M.K.

SKELBIMAI
r

• 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.
• Sv. Mišios u i a. a. Vy
tenį Dirki 10 metų mirties
sukaktyje bus aukojamos š. m.
sausio 15 d. 8 vai. ryto Pal.
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje, Lemont, IL. Šeima
prašo Vel : onį pažinojusius
pasimelsti.
• A. a. J. R. Karužos atmi
nimą pagerbdama, C T. Petrusis, Santa Monica, CA, at
siuntė Lietuvos našlaičiams
auką $25. Reiškiame užuojautą
ir dėkojame! „Lietuvos Naš
l a i č i u globos" komitetas,
2711 West 71 Str., Chicago,
IL 60629.

sai: užmušė keletą vienuolių,
sunaikino bažnyčios ir altorių
įrengimus. 1746 m. prie baž
nyčios ir vienuolyno atidaryta
mokykla — naujokynas, ruo
šusi busimuosius vienuolius.
1771-1778 m. pakeistas baž
nyčios fasadas, pristatyti
bokštai, prieangis, arkadose
įrengtos Kryžiaus kelių stotys,
pastatyta Kristaus kančios
koplyčia su laiptais. į stotis
arkadose ir į koplyčios laiptus
sudėtos vienuolio A. Burnickio
iš Jeruzalės atgabentos relik
vijos, įdėtos į specialius įstik
linimus.

Tytuvėnų bažnyčia Nuotr. Jono TamulaUHo

VAIZDAJUOSTĖ APIE TYTUVĖNUS
Per pirmą 2000 metų tre
čiadienio, sausio 5 d. popietę
„Seklyčioje" renginių vadovė
Elena Sirutienė mums parodė
labai įdomią vaizdajuostę apie
Tytuvėnus — labai gražų ir
seną Žemaitijos miestelį, ku
rio vardas kildinamas nuo Tytuvos upelio vardo, taip pat ir
nuo bajoro Tytuvėno ar Tytavičiaus pavardės; manoma,
kad jis pirmasis šioje vietoje
sodybą įkūręs. Istorikai T.
Narbutas ir M. Balinskis tei
gia, kad senovėje ten, kur da
bar yra Tytuvėnai, buvusi pi
lis, kronikose Cidor vadinama,
kurią 1296 m. kryžiuočiai su
griovę. Tytuvėnai minimi XV
a. pabaigoje, kada čia įsikūrė
dvaras, kurį kunigaikštis Vy
tautas
atidavęs Jadvygai
Aleknavičaitei. XVI a. dvaras
perėjo Leonui Sapiegai, 1618
m. dvarą perėmė Jeronimas
Valavičius, po to kraičio keliu
perėjo Radvilams. Iš Radvilų
Tytuvėnus nupirko Burbos.
1825 m. A. Burbos duktė Celi
na kraičio keliu Tytuvėnus
įnešė į Beciševskių turtus, o
jos duktė ištekėjo už Izido
riaus Roemeno. Jų sūnus Eu
genijus Tytuvėnų dvarą valdė
iki 1941 m.

Tytuvėnų miestas, buvęs
dvaras ir vasarvietė, yra pasta
tytas Tytuvėnų šile, tarp Birdvaišio, Varlynės ir Giliaus eže
rų, netoli Radviliškio — Tau
ragės geležinkelio linuos. Ty
tuvėnus kerta Raseinių Šiaulių plentas. Jau 1581 m.
Tytuvėnuose buvo Šv. Jurgio
bažnyčia ar koplyčia.
1609-1616 m. Tytuvėnus
valdė Andriejus Valavičius,
pasižymėjęs mūšiuose su šve
dais. Jis 1613 m. iš Vilniaus
atsikvietė vienuolius bernardi
nus, užraše jiems gabalą že
mės, 2 tvenkinius, 10,000 auk
sinų pinigais. Atvyko 5 ber
nardinai, ir prasidėjo vienuo
lyno bei bažnyčios statyba.
1614 m. birželio 20 d. buvo pa
šventintas kertinis akmuo. A.
Valavičius mirė savo darbų
nebaigęs. Jo darbą tęsė miru
siojo brolis Jeronimas. 16141633 m. pastatyti bažnyčia ir
vienuolynas yra sugrupuoti
apie keturkampį vienuolyno
kiemą. Vidaus įrengimo dar
bai tęsėsi iki 1639 m. Tada
įvyko iškilmingas bažnyčios
pašventinimas. 1697-1733 m.
kovų su švedais metu bažny
čia nukentėjo. 1708 m. ją api
plėšė į Tytuvėnus įsiveržę ru

GAJA NEMIRŠTA, NES GELBSTI
JAUNIMAS
1999 m. lapkričio 21 d. po
šv. Mišių Palaimintojo J. Ma
tulaičio misijos koplyčioje
Ateitininkų federacijos Gajos
korporacijos nariai rinkosi
Ateitininkų namuose (Lemon
te) į susirinkimą, kurį pradėjo
pirmininkas dr. Antanas Raz
ma. Jis pakvietė programos
vadovę dr. Dalią GarūnaiteSadauskienc. kad ši vadovau
tų pasikalbėjimams apie mil
žinišką medicinos pažangą
šiame šimtmetyje.
D. Sadauskienė, kaip anes
tezijos specialistė atskleidė
šios specialybės progresą, pa
teikdama keletą pavyzdžių.
Vienas iš jų — 1960 m. mir
tingumo dažnumas bodavo
vienas iš 3,500 atvejų, o dabar
— vienas iš milijono. Naudo
jant moderr.įą aparatūrą ir
naujus vaistus buvo pasiekti
tokie nuostabas rezultatai.
Dr. Dana BrazdžiunaitėAndrasek, pediatrė, supažin
dino su daugybe skiepų, ku
riais vaikai ir suaugusieji gali
pasiskiepyt ir tokiu būdu iš
vengti sunkių ligų. Dr. Au
gusta Šaulytė, pediatrė, taip
pat užtikrino skiepų svarbu
mą.
Dr. Domas Lapkus ir dr.
Antanas G. Razma, jaunesny

sis, pulmonologai, kalbėjo
apie plaučių ligas: vėžį, ast
mą, įvairias infekcijas ir jų
gydymą. Anksti diagnozuoti
plaučių vėžį nėra lengva; tiki
masi greitu laiku susilaukti
geresnių priemonių šią pavo
jingą ligą kuo anksčiau aptik
ti.
Dr. Eligijus Lelis, oftalmolo
gas, rodydamas skaidres, la
bai aiškiai atskleidė regėjimo
nukrypimus ir jų gydymą la
zerio chirurgija.
Šios jaunų gydytojų grupės
susitikimas sutraukęs apie 40

Tytuvėnų bernardinai laikė
save pasauliui mirusiais žmo
nėmis, taigi jų kambarėliai —
celės buvo karsto pavidalo:
ant sienos kabojo tik kryžius,
celėje stovėjo kieta lentinė lo
va, o vietos pasivaikščioti te
buvo tik 3-4 žingsniai. Baž
nyčios didžiajame altoriuje
yra Švč. Mergelės Maruos pa
veikslas, kurio įrengimui Ko
tryna Valavičienė paskyrė
1,000 auksinų. Paveiksle pa
auksuotais rėmais Marijos
rūbai taipogi auksiniai. Tikin
tieji paveikslą laikė turinčiu
stebuklingos galios. Kairėje
esantis šv. Antano paveikslas
irgi buvo laikomas stebuklin
gu. Buvę aštuoni vėlyvos goti
kos altoriai, vėliau perdirbti
rokoko stiliumi, yra spalvingi
ir plastiški. Jie kontrastuoja
su kukliomis sienomis ir renesansiškais kryžminiais skliau
tais. Altorių ansamblis impozan
tiškas savo dydžiu ir turtingu
mu. Dešinėje navoje yra anks
tyvojo baroko stiliaus antka
pis bažnyčios fundatoriaus Že
maičių seniūno A Valavičiaus
atminimui. Tebėra išsaugoti
1796 m. P. Rcselinio drobėje
tapyti paveikslai.
Architektūriniu
atžvilgiu
ypač įdomios yra (vienintelės
tokios Lietuvoje) buv. vienuo
lyno valgomosios salės skliautinės lubos. Vidinėse arkadų
sienose 1824 m. nutapytos
freskos bibliniais siužetais yra
vietinio dailininko M. Saba
liausko. Šventoriaus centre
stovinti šv. Laiptą koplyčia,
dar vadinama Katkevičių, turi
barokinį frontoną. Tytuvėnų
ansamblis statytas ir puoštas
Lietuvos meistrų, o ne užsie
niečių, kaip dauguma baroki
nių bažnyčių. Tytuvėnų baž
nyčia ir vienuolynas buvo kur
tas porą šimtmečių, kurių me£u susiklostė gotikos, renesan
so ir baroko architektūriniai
stiliai; meniškai įdomus pas
tatas labiausiai atskleidžia

lietuvišką renesanso stilių.
Tytuvėnų bažnyčios bokite
(1619-1639 m.) buvo įruoštas
viešas saulės laikrodis, vienas
iš pirmųjų laikrodžių Lietu
voje. Jis buvo sunaikintas po
D pasaulinio karo.
1832 m. rusų valdžiai Lietu
voje naikinant vienuolynus,
Tytuvėnai išliko, bet po 1863
m. sukilimo vienuolynas nebeišsilaikė. Rusų pareigūnai
apkaltino vienuolius bendra
vus su sukilėliais ir juos pri
ėmus vienuolyne. Muravjovo
įsakymu gvardijonas Andrie
jus Petravičius buvo ištremtas
ir 1875 m. Irkutske mirė. Ka
talikai norėjo vienuolyną gel
bėti, bet jiems nebuvo leista
siųsti delegatų į Petrapilį, kas
pasišaudavo vykti, sodindavo į
kalėjimą. Iš katalikų atimta
vienuolyno žemė ir didžioji
vienuolyno bibliotekos dalis
(palikta 2,000 knygų). Parapi
jiečiams reikalaujant, bažny
čia paversta parapijine ir vėl
atidaryta. Vyskupas M. Va
lančius klebonu paskyrė kun.
J. Dargevičių, o vikaru kun. L.
Tarvydą (abu vienuoliai). 1868
m. rusų administracija nu
sprendė bažnyčią nusavinti ir
ją panaudoti stačiatikių reika
lams, nors tuo metu Tytu
vėnuose tegyveno 3 stačiati
kiai. Vysk. M. Valančius pa
rašė gubernatoriui protesto
laišką, kad įsakymo nevykdys,
o parapijiečiai, pripildę bažny
čią, dieną ir naktį pakaitomis
budėjo ir meldėsi. Į Petrapilį
buvo išsiųsta delegacija ir gu
bernatorius vyskupui M. Va
lančiui pranešė, kad galima
bažnyčią katalikams palikti.
Tytuvėnai garsėjo Parcinkulės
ir šv. Antano atlaidais, į ku
riuos atvykdavo daug maldi
ninkų. Didžiųjų Šiluvos atlai
dų metu (rugsėjo 8-15 d.) Ty
tuvėnai virsdavo lyg Šiluvos
priemiesčiu, nes Šiluvos mal
dininkai ir Tytuvėnus lanky
davo (nuo Šiluvos iki Tytyvėnų — 8 km). Tytuvėnų Romos
kat. bažnyčia ir buvęs vienuo
lynas paskelbti architektūri
niu paminklu ir suremontuoti.
Prie Tytuvėnų yra didžiulis
Tyrulių durpynas, kuriame
dirba daug tytuvėniškių.
Bežiūrint į Tytuvėnų vaiz
dus ir beklausant Tytuvėnų
istorijos, beveik iki ašarų pa
junti tėvynės ilgesį ir imi sa
vęs klausti, kodėl ir už ką mū
sų tautai reikia tiek kentėti.
Esam dėkingi renginių vado
vei E. Sirutienei už tokią įspū
dingą vaizdajuostę.
Emilija J. Valantinienė

Gajos narių, buvo tikra atgai
va medicinos darbuotojams.
Po pranešimų vyko gyvos dis
kusijos, kuriose dalyvavo dr.
Edis Razma, dr. Petras Kisie
lius, dr. Kazys Rimkus, dr.
Vacys Šaulys ir kiti.
Po diskusijų buvo skaitomi
trumpi valdybos narių prane
šimai, dr. Vacys Šaulys supa
žindino su Gajos korporacijos
istorijos rašymo eiga.
Po dviejų valandų protinės
mankštos visi nariai pasivai
šino ir asmeniškai kalbėjosi
įvairiais rupimais klausimais.
Kitas susirinkimas bus prieš Susirinkime kalbėjo dr. Vacys Šau
Velykas.
lys, knygos apie Gajos korporacijos
A. R. istoriją redaktorius.

Gajos korporacijos susirinkime. Ii dešinės: dr. Dalia Garanaitė-Sadauskienė. dr. Dana BrarditanaitėAndrasek, dr Antanas G Razma, dr. Domas Lapkui, dr. Eugenija Kriaučiūnienė

