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„Jedinstvo” vadas nenori 
išvykti į Rusiją

Nr. 7

Baltarusija žada ratifikuoti 
sutartį

Vilnius, gruodžio 29 d. (LR) — 
Buvęs Lietuvos rusų partijos 
„Jedinstvo” vadas Valerij 
Ivanov gruodžio 28 d. buvo su
kvietęs Lietuvos visuomenės in
formavimo priemonių bei Ru
sijos laikraščio „Pravda” ir 
„Ostankino” televizijos ats
tovus.

Kaip pranešėme „Drauge” 
(1994.XII.29), gruodžio 19-osios 
savaitę Lietuvos Vidaus reikalų 
ministerijos Migracijos depar
tamento Vilniaus skyriuje, V. 
Ivanovui buvo įteiktas nutari
mas, kuriame rašoma, kad jis, 
„būdamas Lietuvos Respubliko
je, pažeidė įstatymo „Dėl užsie
niečių teisinės padėties Lietu
vos Respublikoje” 36 straipsnį”.

Remiantis minėtuoju įstaty
mu ir Vyriausybės 1993 m. ge
gužės 7 d. nutarimu nr. 311, Ru
sijos piliečiui V. Ivanovui pa
siūlyta per 30 dienų išvykti iš 
Lietuvos. Jei iki sausio 22 d. jis 
neišvyks, gali būti išsiųstas 
prievarta, ir jam bus uždrausta 
atvykti į Lietuvą penkerius me
tus.

Kaip rašo spaudos konferen
cijoje dalyvavęs „Lietuvos ryto” 
korespondentas Arūnas Jonu
šas, be V. Ivanovo, spaudos 
konferencijoje dalyvavo jo 
motina, sūnus, taip pat V. Šo- 
rochov bei V. Orlov, kurie 
vadinamoje „Ivanovo byloje” jie 
yra kaltinami, be kitų nusikal
timų, Šumsko pasienio punkto 
užpuolimu, organizavimu gru
pės, kuri siekė Lietuvoje nu
versti valdžią.

Valerij Ivanovui priklausan
čio kuklaus buto viename kam
baryje stovėjo senas televizorius 
„Aurora”, už sekcijos stiklo 
matomoje vietoje buvo užkišta 
nuotrauka, kurioje V. Ivanovas 
nusifotografavęs kartu su savo 
kolegomis — Latvijos bei Esti
jos „Interfrontų” vadais E. 
Koganu ir R. Alksniu.

Antrajame kambaryje įvy
kusioje spaudos konferenci
joje Ivanovas pareiškė, kad 
minėtu Migracijos departamen
to sprendimu norima deportuoti 
politinius disidentus. Pasak jo, 
jis nesutinka su šiuo sprendimu, 
jį laiko neteisėtu, necivilizuotu 
ir persekiojančiu už įsitiki
nimus.

Įstatymo „Dėl užsieniečių tei
sinės padėties Lietuvos Respub
likoje” 36 straipsnyje rašoma, 
kad užsieniečiui, pažeidusiam 
Lietuvos Konstituciją, kitus 
įstatymus ir jei jo veiksmai 
kelia grėsmę Lietuvos saugu
mui ar viešajai tvarkai, gy
ventojų sveikatai ir moralei, 
Vidaus reikalų ministerija pa
siūlo išvykti iš Lietuvos Res
publikos.

V. Ivanovas sakė nesu
prantąs, kokiu pagrindu jam 
taikomas šis straipsnis, nes, jo 
nuomone, jis liečia ne užsie
niečius, bet Vidaus reikalų 
ministerijos agentus: „Man 
niekas nepasakė už ką aš de
portuojamas iš Lietuvos. Man 
gaila pareigūnų, priėmusių tokį 
sprendimą. Aš nieko nekviečiau 
imtis smurto veiksmų Lietuvo
je, o visa kita neužtraukia jokios 
atsakomybės. Mes sakome tą, 
ką galvojame, apie tai, kad 
žmonės gyventų geriau, nebūtų 
pažeidžiamos jų teisės, kad jie 
siektų gėrio ir laisvės idealų”.

Protestuodamas dėl nutarimo 
jį išsiųsti iš Lietuvos, Valerįj 
Ivanov jau kreipėsi į Rusijos 
ambasadą, ketina atkreipti ir 
JAV ambasados dėmesį.

Šių metų liepos mėnesį Aukš

čiausiasis Teismas pripažino, 
kad Ivanovas aktyviai dalyvavo 
antikonstitucinėje Sovietų Są
jungai pavaldžios Lietuvos Ko
munistų partijos veikloje, žinojo 
apie „Nacionalinio gelbėjimo 
komiteto” tikslus ir pritarė 
jiems.

Teismo nuomone, V. Šorochov 
ir V. Orlov Baltarusijoje bandė 
įkurti Lietuvai priešišką radijo 
stotį, tačiau dėl šios veiklos 
įstatymai nenumato baudžia
mosios atsakomybės.

Teismas taip pat atmetė 
kaltinimą, kad pastarieji kalti 
už Šumsko pasienio posto už
puolimą. Nustatyta, kad 1991 
m. lapkričio mėnesį Šumsko pa
sienio punkto pareigūnams V. 
Orlov mašinoje suradus auto
matą bei radijo stotis, teisia
mieji V. Orlov ir H. Dzagojev pa
kluso pasieniečių reikalavi
mams. Tik mašinoje kartu va
žiavęs teisiamasis A. Smotkin 
bėgo ir į pareigūnus metė dvi 
granatas. Teismas jo veiksmą 
pavadino pasikėsinimu nužu
dyti keturis pareigūnus.

Buvo nustatyta, kad teisia
mieji A. Smotkin, A. Bobyliov, 
V. Šorochov, V. Orlov ir H. 
Dzagojev neteisėtai laikė ir 
nešiojo iš Vilniaus OMON bazės 
įsigytus šaunamuosius ginklus 
bei sprogmenis.

V. Ivanovui Lietuvos Aukš
čiausiasis Teismas paskyrė pus
ketvirtų metų, kitiems jo bend
rams — trejų metų laisvės atė
mimo bausmes. Visiems laisvės 
atėmimu nubaustiems teisia
miesiems, išskyrus A. Smotkin, 
pritaikius Amnestijos įstatymą, 
bausmės laikas sumažinamas 
trečdaliu. Į bausmės laiką iškai
čius pustrečių metų kardomojo 
suėmimo, nuteistieji įkalinimo 
įstaigose išbuvo kelis mėnesius.

Pasak Migracijos departamen
to direktoriaus Česlovo Blažio, 
pasiūlymai per 30 dienų išvykti 
iš šalies įteikti ir V. Ivanovo 
bendrams, tačiau du iš jų teigė, 
jog apie tai sužinojo tik iš 
„Lietuvos ryto” straipsnio. Anot 
V. Ivanovo, A. Bobiliov ir Ch. 
Dzagojev Lietuvoje nebegyve
na, su šeimomis jie yra išvykę 
į Rusiją.

Kauno vadovams
pareikšti papeikimai

Vilnius, gruodžio 30 d. (LR) — 
Kauno miesto tarybos nariai, 
svarstę miesto valdybos darbą, 

i nusprendė pareikšti papeikimą 
Kauno merui Arimantui Rač
kauskui už blogą valdybos 
skyrių darbo kontroliavimą. 
Papeikimą taip pat gavo val
dybos sekretorius R. Mikštas, 
apkaltintas laviravimu įstaty
mais (išsisukinėjimu).

Miesto tarybos nariai įparei
gojo merą ir miesto valdybą iki 
1995 m. sausio 22 d. pašalinti 
padarytus įstatymų pažeidimus 
ir nubausti dėl to kaltus valdi
ninkus.

Gruodžio 19-osios savaitę 
miesto tarybai buvo pateikti du 
šio sprendimo projektai. Miesto 
tarybos pirmoji frakcija, 
parengusi vieną iš tų projektų, 
siūlė iš pareigų atleisti miesto 
tarybos pirmininką V. Grinį bei 
merą A. Račkauską, nes laiko 
juos kaltus dėl savivaldybėje 
klestinčio teisinio nihilizmo. 
Tačiau miesto tarybos nariai 
pritarė antram, ne tokiam radi
kaliam projektui, kurį parengė 
savivaldos reikalų nuolatinė 
komisija.

Tie* šiaurinėje, tiek ir pietinėje Kalifornijoje jau visą savaitę nesiliaujančios rekordinės liūtys 
patvindė miestus, kelius ir laukus, sukėlė purvo griūtis, kurios užvertė namus ir kelius, 
nusinešdamos ant jų stovėjusius namus. Oro pranešėjai dar nenumato jų galo. Stichinės nelaimės 
zonomis paskelbtos 24 apskritys. Apsemti vynuogynai Sonoma apskrityje šiaurinėje dalyje, 
nepravažiuojami ir greitkeliai. Jau žinomi du, žuvusieji potvyniuose. Žmonės ir gyvuliai evakuo
jami laivais, sunkvežimiais, lėktuvais, malūnsparniais. Čia, šiaurinėje Kalifornijoje į saugesnę 
vietą vedami arkliai.

Šv. Tėvas pradeda kelionę 
Azijoje

Roma, sausio 8 d. (AP) — 
Istorijoje daugiausia apkeliavęs 
popiežius — Jonas Paulius II — 
trečiadienį sausio 10 d. pradeda 
ll-os dienų kelionę po Azijos 
kraštus. Nors ši kelionė bus ir 
išbandymas, ar gerai gyja jo de
šinioji koja, kuri lūžo, jam 
kritus balandžio mėnesį, jam 
ypač rūpi išlaikyti pažadą susi
tikti su pasaulio jaunimu Fili
pinuose, kuri yra katalikiškiau
sia Azijos šalis. Jis taip pat nori, 
kad šia proga popiežiaus vėliava 
plevėsuotų ir misijų šalyse: 
Papua Naujoje Gvinėjoje, Aus
tralijoje ir Šri Lankoje. Toks jo 
ryžtas parodo, kad šis 74-metis 
popiežius tikrai žada pasaulio 
950 milijonus katalikų įvesti į 
21-ąjį šimtmetį.

Savo kalboje Romoje praėjusią 
savaitę iš Lenkijos atvykusiems 
maldininkas popiežius Jonas 
Paulius pasakė: „Jie sako, kad 
senstu, ir kad nebepajėgiu 
vaikščioti be lazdos. Bet kažkaip 
vis dar einu. Tiems Lenkijoje, 
kuriems rūpi tokie dalykai, 
pasakykite, kad šiam popiežiui 
ne taip blogai sekasi”.

1992 m. popiežius Jonas Pau

Galima, kad Konstitucijos 
pataisos bus pateiktos 

referendumui
Vilnius, sausio 10 d. (Elta) — 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas Respublikos parla
mento darbą praėjusiais metais 
vertina kaip labai produktyvų.

Antradienį surengtoje spau
dos konferencijoje jis nurodė, 
kad per metus priimta kaip nie
kad daug įstatymų blokų. Iš jų, 
Česlovo Juršėno nuomone, pir
miausiai išskirtini įstatymai bei 
kiti teisiniai aktai, susiję su 
teismų reforma. Seimo pirmi
ninkas priminė, kad pernai 
priimti Teismų, Prokuratūros 
bei iš esmės pataisyti Advoka
tūros ir Notariato įstatymai, 
padaryta labai daug pataisų Ci
vilinio ir Baudžiamojo proceso 
kodeksuose. Metų pabaigoje Sei-

Sių metų miesto valdybos 
veiklą tikrinusiai kontrolės tar
nybai pavesta tokius patik
rinimus atlikti reguliariai.

lius buvo operuojamas dėl ne
piktybinio auglio, 1993 m. lap
kričio mėnesį jis krito audienci
jos metu Vatikane, o 1994 m. 
balandžio mėnesį susilaužė 
koją, kritęs savo vonios kamba
ry.

Kelionės į Kroatiją metu 1994 
m. rugsėjo mėnesį jis atrodė 
nusilpęs ir nepajėgė, išlipęs iš 
lėktuvo, pabučiuoti Kroatijos 
žemės, kaip paprastai daro, 
pirmą kartą atvykęs į kurią 
nors šalį.

Lietuvos žinių agentūra Elta 
sausio 10 d. pranešė, kad Vati
kano kvietimu Vilniaus arki
vyskupas Audrys Juozas Bačkis 
antradienį išvyko į Filipinus 
dalyvauti Šventojo Tėvo Jono 
Pauliaus II susitikime su 
pasaulio jaunimo suvažiavimo 
dalyviais. Ark. Bačkis jiems 
skaitys paskaitą apie viltį, at
sakys į susirinkusiųjų klausi
mus. Į Lietuvą arkivyskupas 
žada grįžti po dešimties dienų.

Pasaulio jaunimo suvažiavi
me Filipinuose dalyvaus ir du 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto Teologijos fakulteto stu
dentai.

mas paskyrė naujai įkurtų ir 
reformuotų teismų teisėjus ir 
vadovus arba pritarė jų kan
didatūroms, kurias pateikė 
Respublikos prezidentas.

Reikšmingi, sake Česlovas 
Juršėnas, savivaldos reformos 
įstatymai. Jais vadovaujantis 
kovo 25 d. bus surengti savi
valdybių tarybų rinkimai ir po 
to praktiškai iš naujo organizuo
jamas jų darbas.

Seimo pirmininkas pažymėjo, 
kad, įsteigus Seimo kontrolierių 
įstaigą, suformuotos visos Kons
titucijoje numatytos valdžios 
institucįjos.

I klausimą, koks likimas lau
kia sesijos pradžioje planuotų 
pateikti konstitucinių pataisų 
(dėl Seimo narių skaičiaus su
mažinimo ir žemės įsigijimo 
nuosavybės teise užsienio pilie
čiams), Česlovas Juršėnas 
atsakė, kad jis kol kad tebėra 
neapibrėžtas. Konstitucinėms

Dūma netvirtina 
Rusijos biudžeto

Maskva, gruodžio 22 d. (Elta) 
— Rusijos parlamentas gruodžio 
21 d. ir vėl nepatvirtino 1995 m. 
biudžeto projekto. Po pirmojo 
svarstymo buvo atmesti visi 
penki pagrindiniai biudžeto 
punktai.- Sis projektas, kurį 
padėjo rengti parlamento eks
pertų grupė, numato ateinančių 
metų biudžeto deficitą ne di
desnį kaip 7.7% bendro vidinio 
produkto.

Šį kartą už biudžetą balsavo 
215 Dūmos narių, prieš — 100. 
Dešimt susilaikė. Rusijos Dūma 
atidėjo biudžeto svarstymą iki 
kitos savaitės.

Atrodo, jog 1995 metų 
biudžeto laukia panašus likimas 
kaip ir šių metų biudžeto, kuris 
buvo patvirtintas tik prieš 
parlamento vasaros atostogas. 
1993 metų biudžetas buvo pat
virtintas tik tų pačių metų 
gruodį.

Rusijos vyriausybė planuoja 
1995 m. mėnesinę infliaciją 
sumažinti iki 2.5%-3%. Įver
tinant tai, kad spalio mėnesį in
fliacija buvo 14.2%, lapkričio — 
11.8%, kažin ar tai pavyks pa
daryti. Rusijos karinė inter
vencija į Čečėniją dar labiau 
padidins biudžeto išlaidas.
Rusijos finansų ministras 

Vladimir Panskov mano, kad ši 
intervencija Rusijai kainuos 
apie 400 bilijonų rublių (117 
milijonų dolerių). Didesnis 
biudžeto deficitas kažin ar leis 
įgyvendinti vyriausybės planus 
gauti 6.1 bilijonų dolerių pa
skolą iš Tarptautinio Valiutos 
Fondo.

Oficialus biudžeto deficitas 
per dešimt šių metų mėnesių 
siekia 47.3% visų Rusijos išlai
dų 1994 metais, arba 10.5% 
bendro vidaus produkto.

pataisoms priimti reikia dviejų 
trečdalių Seimo narių balsų, o 
ir balsuojama turi būti du kar
tus su nemaža laiko pertrauka. 
„Supratome, kad tiek balsų 
surinkti nepavyks”, prisipažino 
jis. Tačiau, pabrėžė Seimo pir
mininkas, neatmetama galimy
bė, kad pataisų projektai gali 
būti pateikti referendumui, ko 
gero, kovo 25 dieną kartu su 
savivaldybių rinkimais. Tam 
reikalingas 71 Seimo nario pri
tarimas.

Vilnius, sausio 11d. (Elta) — 
Jei dabartinis tekstas sutarties 
dėl Lietuvos ir Baltarusijos 
valstybių sienų nebus taisomas 
ar papildomas, Baltarusijos par
lamentas ją ratifikuos, sakė 
Minske Vladimir Golubev, Bal
tarusijos Aukščiausiosios Ta 
rybos tarptautinių ryšių sekre
torius. Pasak jo, dabartinis su
tarties tekstas, kuriame pasi
dalinta iki šiol ginčytoji Adu
tiškio geležinkelio stotis, Bal 
tarusįją patenkina. •

Geležinkelio linijoje Vil- 
nius-Vitebskas, einančioje per 
Lietuvos ir Baltarusįjos teritori
jas, Adutiškis yra nedidelė sto
telė. Dėl jos ir vyko ginčas 
beveik dvejis metus. Praėjusią

B. Dekanidzė .prašo malonės
Vilnius, sausio 11d. (Elta) — 

Mirties bausme pernai lapkričio 
mėnesį nuteistas už žurnalisto 
Vito Lingio nužudymo organiza
vimą Borisas Dekanidzė krei
pėsi į Lietuvos prezidentą su
teikti malonę. Laiške jis rašo, 
kad nuteistas neteisėtai ir nepa
grįstai, neigia savo kaltę.

Paskelbus teismo nuosprendį, 
Boriso Dekanidzės tėvas pa
reiškė, kad nei jis, nei sūnus 
malonės neprašys.

Prezidento kanceliarijos vado
vas pranešė, jog Boriso 
Dekanidzės malonės prašymas 
bus apsvarstytas per kelias sa
vaites po to, kai bus gautas at
sakymas iš Aukščiausiojo Teis

Rastas buvusio Lietuvos KGB 
šefo lavonas

Vilnius, sausio 11d. (Elta) — 
Lietuvos Saugumo departamen
to direktorius Juozas Jurgelis 
kategoriškai paneigė rusų spau
dos užuominas, būk Lietuvos 
specialiosios tarnybos prisi
dėjusios prie buvusio sovietinės 
Lietuvos KGB šefo Sergejaus 
Čaplino mirties. „Lietuvai jo

Sovietų armijoje 
žuvusiųjų šeimoms 

skirtos
kompensacijos

Vilnius, sausio 2 d. (BNS) — 
Vaikams tų, kurie žuvo, atlik
dami būtinąją karinę tarnybą 
sovietų armįjoje šeimoms bus 
sumokėta 129 minimalių mėne
sinių algų dydžio vienkartinė 
kompensacįja.

Priklausomai nuo to, kokia 
bus patvirtinta nauja minimali 
mėnesio alga, sausio mėnesį ši 
kompensacįja gali būti apie 8-9 
tūkstančių litų.

Gruodžio mėnesį minimali 
mėnesio alga buvo 65 litai.

Lietuvos vyriausybės gruodžio 
23 d. nutarimu kompensacijos 
bus mokamos nuo sausio 1 d. 
nuolatiniams Lietuvos gyven
tojams. Jas iš valstybės biudžeto 
lėšų per dvejus metus išmokės 
miestų ir rajonų valdybos.

Nutarimas priimtas, vado
vaujantis 1994 m. liepos 20 
d. įstatymu „Dėl socialinės pa
ramos asmenims, sužalotiems 
atliekant būtinąją karinę 
tarnybą sovietinėje armįjoje, ir 
šioje armįjoje žuvusiųjų šei
moms”.

savaitę derybų delegacijos 
sutarė, kad pagrindiniai linijos 
bėgiai atiteks Baltarusijai, o 
šalutiniai ir stoties pastatas — 
Lietuvai.

Tai, kad Adutiškio geležin 
kelio stotis atiteko Lietuvai, yra 
gerų kaimyninių santykių požy 
mis, pasakė Baltarusijos par 
lamentaras. „Jei lietuviškoje 
stotyje dirbs baltarusiai ir 
nekils jokių konfliktų, tai bus 
gerų santykių patvirtinimas”, 
pabrėžė jis.

Pasirašyti Lietuvos ir Balta 
rusijos sienos sutartį ketinama 
per šalių prezidentų susitikimą. 
Jis turėtų įvykti sausio pabaigo 
je arba vasario pradžioje Vii 
niuje.

mo dėl Boriso Dekanidzės prie- 
žiūrinio skundo.

Gruodžio pradžioje du iš trijų 
Boriso Dekanidzės advokatų 
įteikė priežiūrinį skundą, 
kuriame prašoma panaikinti 
nuosprendį ir grąžinti naujam 
teismo nagrinėjimui. Po kiek 
laiko priežiūrinį skundą parašė 
ir pats Borisas Dekanidzė.

Šiemet paskirti trys Aukš 
čiausiojo Teismo teisėjai, kurie 
paskelbs, ar tikslinga pradėti 
kasacinę bylą (t.y., apeliaciją). 
Jeigu išvada bus teigiama, jau 
penki teisėjai nutars, ar nuo
sprendį naikinti, ar palikti ga
lioti.

reikėjo gyvo, kad galima būtų 
kuo objektyviau nustatyti tiesą 
apie 1991 m. sausio 13-osios 
įvykius”, pareiškė jis.

Sergejaus Čaplino lavonas 
sausio 3 d. buvo rastas Maskvos 
upės krantinėje. Rusijos laikraš
tis „Komsomolskaja pravda”, 
remdamasis šaltiniais Rusijos 
Federalinėje kontražvalgybos 
tarnyboje, abejoja atsitiktine 
mirties versija. Buvusios so
vietų žvalgybos šefas Leonidas 
Šebaršinas laikraščiui teigė, 
kad 58 m. amžiaus Sergėjus 
Čaplinas buvo Lietuvos specia
liųjų tarnybų juoduosiuose są
rašuose. Sergėjus Čaplinas nuo 
1990 metų buvo KGB skyriaus 
Lietuvoje vadovas. Jis pakeitė 
šiame poste iki nepriklauso
mybės paskelbimo buvusį lie
tuvį Vytautą Marcinkų, kuris 

j atsistatydino. Sergėjus Čaplinas 
Maskvos nurodymu koordinavo 
Lietuvos nepriklausomybei 
priešingų jėgų veiklą. Manoma, 
kad jis buvo viena svarbiausių 
figūrų organizuojant sausio 13 
d. įvykius, kuomet Sovietų Są
jungos kariuomenė ir specialūs 
daliniai užėmė Vilniaus tele
vizįjos bei Televizįjos ir radijo 
rūmus. Iš Lietuvos Sergėjus 
Čaplinas pabėgo tuojau pat po 
nepasisekusio rugpjūčio pučo.

KALENDORIUS

Sausio 12 <L: Arkadijus, Pale
monas, Cezarijus, Gidą, Lingai 
lė.

Sausio 13 d.: Šv. Hiliaras, 
vyskupas, Bažnyčios mokytojas 
(mirė mžd. 367 m.); Veronika, 
Dargaudas, Gilvydė. Lietuvos 
Laisvės Gynėjų diena.

»
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LIETUVIŲ TELKINIAI

FLORIDOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMO 

BELAUKIANT

Pradėjome Naujuosius 1995 
metus. Lietuviškosios veiklos 
puoselėtojai planuoja naujus 
darbus, o jų užsieniuose gy
venantys lietuviai turi daug: 
išlaikyti tautinę gyvybę, ugdyti, 
puoselėti savąją kultūrą, rū
pintis lituanistiniu švietimu. 
Visu tuo rūpintis tenka Lietu
vių Bendruomenei.

Tad į Lietuvių Bendruomenės 
veiklą turime žvelgti ryžtingai, 
remti tuos darbus ir planuoti 
dar ilgus metus reikalingą 
veiklą.

Lietuvių Bendruomenės JAV- 
se veikiančios apygardos kas
met šaukia apygardų suvažia
vimus, kuriuose dalyvauja LB 
apvlinkių valdybos atstovai. 
Tokie suvažiavimai naudingi, 
net būtini. Juose apžvelgiama 
rajoninė LB veikla, planuojami 
ateities darbai, kurie būtų nau
dingi apygardos ribose gyvenan
tiems lietuviams; taip pat 
derinami darbai ir su JAV LB 
Krašto valdyba.

Floridos Lietuvių Bendruo
menė yra gyva. Veikia šešios 
apylinkės, kurios savuose tel
kiniuose vykdo kultūrinę, vi
suomeninę veiklą.

Pradėdami Naujuosius, 1995 
m., Floridos bendruomenininkai 
jau vasario 24-25 d. suvažiuos į 
Daytona Beach, FL, į apygardos 
suvažiavimą, šį suvažiavimą 
daytoniškiai suruošti pasižadėjo 
1994 m. pavasarį Juno Beach 
vykusiame apygardos su
važiavime. Taigi, LB Daytona 
Beach apylinkės darbščioji val
dyba, vadovaujama dr. Birutės 
Preikštienės, pažadą ryžtasi iš
tesėti ir numato suruošti dar
bingą LB apygardos atstovų 
suvažiavimą.

Šiuo rašinėliu siekiama pa
teikti daugiau informacijos.

Pirmiausia, LB apylinkės ne
delsdamos turėtų sušaukti me
tinius susirinkimus, išrinkti 
suvažiavimo atstovus, aptarti 
iškeltinus ir būtinos LB veiklos 
klausimus. Atstovai suvažia
vime, gerai pasiruošę, turėtų 
svarstybose aktyviai dalyvauti.

Suvažiavimas prasidės va
sario 24 d. 11 vai. ryto. Iki 12 
vai. vyks registracija, o po to, iki 
5 vai. p.p., darbo posėdžiai. 
Suvažiavimas vyks viename iš 
gražiųjų viešbučių, Treasure 
Island Inn, 2025 So. Atlantic 
Avė (Rt A1A, ant jūros kranto), 
Daytona Beach Shores.

Vasario 25 d., nuo 9:30 vai.

ryto, papildoma registracija, po 
to, iki 12:30 vai. darbo posėdžiai.
1 v. p.p. dalyvių ir svečių 
susipažinimas, pabendravimas, 
pasivaišinant kokteiliais, už ku
riuos susimokama individua
liai.

Suvažiavimas baigiamas 2 
vai. p.p. pabaigtuvių pietumis, 
kurių metu kalbą pasakys gar 
bės viešnia, JAV LB Krašto 
valdybos naujoji pirmininkė, 
adv. Regina Narušienė.

Suvažiavime dalyvaujantys 
moka 2 dol. registracijos mo
kestį ir už pietus 16 dol., ku
riuos rengėjai prašo iš anksto 
(ne vėliau kaip iki 1995 m. 
vasario 10 d.) atsiųsti Dėytona 
Beach LB apylinkės iždininkui 
Pranui Damijonaičiui, 54 May- 
field Terrace, Ormond Beach, 
FL 32174, arba pirmininkei 
Birutei Preikštas, 21 Misners 
Trail, Ormond Beach, FL 32174. 
Čekius rašyti minėtų asmenų 
vardu.

Rengėjai parūpino naują, 
gražų Bhama House viešbutį, 
norintiems jame apsistoti. Vieš
butis taip pat ant jūros kranto, 
du pastatai į šiaurę nuo Treasu
re Island Inn. Adresas: 2001 So. 
Atlantic Avė., Daytona Beach 
Shores, FL 32118. Kambario 
kaina (su dviem lovom) 66 dol., 
įskaitant lengvus pusryčius. 
Kambarius rezervuoti iš anksto, 
skambinant telefonu: 1-800 - 
571-2001 ir pranešant, kad daly
vaujate „Lithuanian Com- 
munity Conference”. Užsaky
mus atlikti iki vasario 11 d.

Visus dalyvaujančius LB Flo
ridos apygardos suvažiavime, 
prašoma šias informacijas įsi
dėmėti ir reikalui esant pasi
naudoti.

Suvažiavimo darbotvarkę 
spaudoje (ją gavę iš apygardos 
valdybos) aptarsime vėliau.

Būtų labai malonu, kad ir 
šiame suvažiavime, kaip ir 
ankstyvesniuose, gausiai daly
vautų LB apylinkių atstovai, o 
taip pat tikimasi, kad šiuo su
važiavimu domėsis ir Daytona 
Beach solidarioji lietuvių šeima.

Daytona Beach Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, kaip 
minėta, jau dabar suvažiavimui 
sparčiai ruošiasi ir pasiryžusi 
atvykstančius nuoširdžiai globo
ti. Tad ruoškimės į suvažia
vimą, į Daytona Beach, vasario 
24-25 d.

Jurgis Janušaitis

Viename Lietuvos Vyčių „Lietuvos prisiminimų” bankete (iš kairės) Illinois gub. Jim Edgar atstovė 
Pat Michalski, kun Petras Cibulskis, MIC. Aldona Brazienė ir Evelina Oželienė. Šiais metais 
„Lietuvos prisiminimų” banketas ruošiamas vasario 5 d., taip pat Martiniųue salėje. Banketo 
metu bus ne tik paminėta Lietuvos Nepriklausomybės diena, bet pagerbtas muz. prof. dr. Leo
nardas Simutis.

DETROIT, MI

ĮVERTINTA DAIL. 
STASĖ SMALINSKIENĖ

11 r, ne

Praėjusių metų spalio mėn. 
pabaigoje Livonijos Dailiųjų 
Menų atstovai buvo surengę 
savo kūrinių metinę parodą St. 
Mary’s ligoninės vestibiulyje. 
Buvo išstatyta arti šimtas įvai
raus žanro ir technikos darbų. 
Paroda tęsėsi dvi savaites. 
Dailininkė Stasė Sma
parodoje dalyvavo su 
tapybos paveikslu „Gt 
vyno stiklais”. Jury komisija 
darbą pripažino pirmaujančiu 
keliose kategorijdse ir pa i' t > p 
dailininkei Stasei Srnnuns 
kienei piniginę premiją. I’a 
rodos atidaryme dalyvavo bū r 
lietuvių. Dailiojo Meno mėgėjai 
prieš pat Kalėdas išspausdino 
korteles su dailininkės Stasės 
Smalinskienės paveikslu „Pasi
vaikščiojimas parke”. Korteles 
išleido „Galerija” Čikagoje. 
Greitu laiku kortelės pasirodys 
ir Detroite.

įu
SU

Nuotr. Jono Tamulaičio

SVEIKINAME DAKTARĄ

1994 m. liepos 24 d. Borisas 
Vytautas Bakunas, Vyto Baku- 
no ir Liudmilos Bakunienes-Si- 
rutavičienės sūnus, buvęs 
Brighton Paiko Čikagoje gy
ventojas, Illinois universitete 
gavo psichologijos daktaro 
laipsnį. Jis yra baigęs Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Brighton 
Parke pradžios mokyklą. St. Ig- 
natius aukštesniąją mokyklą 
Čikagoje, pastaruosius šešerius

metus studijavo auklėjamąją psi 
chologiją ir ruošėsi daktaro 
laipsniui, tuo pačiu matu mo
kytojaudamas Victor I. Andrew 
gimnazijoje Tinley Park, IL. Dr. 
Bakunas priklauso Amerikos 
Psichologų draugijai.

Jo disertacinis straipsnis 
spausdinamas „Applied Psy- 
cholinguistic” žurnale, kurį lei
džia Harvard universitetas.

A.A. GEORGE C. KASĖ

Lietuvos Vyčių veikla

102 KUOPOS KŪČIOS

Lietuvos Vyčių Detroite 102 
kuopos Kūčios sekmadienį, 
gruodžio 18 d. buvo švenčiamos 
pas Ievutę ir Juozą Aukšti
kalnius. Susirinko gausus būrys 
vyčių ir svečių. Daugelis narių 
Kūčias švenčia savo šeimose, 
tačiau 1970 m. 102-ji kuopa 
nutarė švęsti ir bendras Kūčias 
savo vyriškoje šeimoje. Taip 
buvo pradėta nauja tradicija 
Vyčių organizacįjoje, švenčiama 
jau 24-ti metai.

Pagal paprotį, 102 kuopos 
Kūčios buo pradėtos šv. Mi- 
šiomis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Mišias aukojo ir pa
moksle apie Kūčių reikšmę 
kalbėjo kuopos dvasios vadas 
kun. J. Walter Stanievich. 
Gražiai skambėjo dalyvių gie
damos lietuviškos giesmės. Po 
Mišių buvo dalinamasi kalėdai
čiais ir vienų kitiems reiškiami 
šventiniai linkėjimai.

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Publuhed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidaya, the 

Tuesdaya folloaring Monday obaervance of Legal Holidaya aa well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Cathohc Prese Society, 4646 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 6062^-6689.

Second ciane poetage paid at Cnicago, IL and additional mailing officea.
Subecnption Ra tęs: $95.00 Foreign countries $110.00
Postmaater: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Už „Draugo" prenumeratą atsilyginama iš anksto

Metams Vi metų 3 mėn.
JAV $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą —
Oro paštu $500.00 $250 00
Tik šeštadieninio laida $160 00 $85.00
Paprastu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida $55 00 $55.00

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turini neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

ARTŪRAS PAULAUSKAS 
KALBĖS VASARIO 16-TOS 

MINĖJIME

Tradicinis Vasario 16-tos 
minėjimas sekmadienį, vasario 
5 dieną, 12 vai. vidurdienį vyks 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent 
re. Pagrindinis kalbėtojas bus 
buvęs Lietuvos Respublikos 
generalinis prokuroras Artūras 
Paulauskas. Paulauskas kalbės 
apie organizuotų nusikaltimų 
pasekmes ir jų įtaką Lietuvos 
gyventojams. Prokuroras Pau 
lauskas atkreipė pasaulio 
dėmesį po jo sėkmingo bylos lai 
mėjimo prieš žurnalisto V. Lin 
gio žudikus. Šios bylos atgarsiai 
buvo išspausdinti „Newsweek” 
gruodžio mėnesio laidoje Va 
sario 16 — Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą rengia 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
centras, kuriam pirmininkauja 
advokatas Kęstutis Miškinis.

Sausio 9 d po gedulingų šv. 
Mišių, Dievo Apvaizdos bažny
čioje, Holy Sepulchre kapinėse 
buvo palaidotas a.a. George C. 
Koše fKasevičius), miręs š.m. 
sausio 6 dieną Ankstyvesnio- 
sios kartos aktyvus Detroito 
lietuvių visuomenininkas ir 
Dievo Apvaizdos bei Šv. Jurgio 
parapijos veikėjas. Velionis 
giliame nuliūdime paliko sūnų 
Richard ir marčią Faith, sūnų 
Michael ir marčią Yvonne ir 
sūnų Rolgnd; vaikaičius 
Richard, David, Elizabeth, 
Sherry, Gerald ir Denise. 
Laidotuves tvarkė Stepanausko, 
Charles R. Step laidotuvių 
direktoriai.

Dr. Borisas Vytautas Bakunas.

Šiuo metu dr. Bakunas pasiruo
šęs dirbti universitete savo spe
cialybėje. Kurį laiką darbuosis 
Lois universitete, Romeoville, 
IL, ir dėstys pedagoginę psicho
logiją.

Mokslo baigimu džiaugiasi ne 
tik naujasis psichologijos dak
taras Bakunas, bet jo žmona 
Patricija, sūnus Alex, motina 
Liudmila su patėviu, taip pat 
sesuo Janina su šeima. Visi jie 
linki Borisui Vytautui geriau
sios sėkmės.

M.P.

• Lapkričio 23 d. yra šven
čiama Kariuomenės šventė, Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
diena.

• 1918 m. gruodžio 1 d. vys
kupu konsekruotas kun. prof. 
dr. Jurgis Matulaitis-Matulevi- 
čius. Jis mirė 1927 m., o palai
mintuoju paskelbtas 1987 
birželio 28 d.

m.

SVEIKINAM
SUKAKTUV’NINV

Už aukas tariame nuoširdų 
ir didelį ačiū.

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

••30 *. Rldgeland Ava. 
Chicago Rldgo, IL *0418 

708-536-5622 
4149 W. 63rd St.

312-735-7700

KLAIPĖDOS
ATVADAVIMO
MINĖJIMAS

Po Mišių susirinkta vakarie
nei, kuriai dalyviai sunešė savo 
gardžiai pagamintų tradicinių 
Kūčių valgių.

Išklausytas ir trumpas artė
jančio 82 Lietuvos Vyčių seimo 
rengimo komiteto pirmininko 
Tim Baibak pranešimas. Jis 
papasakojo apie 82-jo seimo 
pasiruošimui vykdomų planų 
pažangą. Seimas š.m. rugpjūčio 
10-13 d. vyks Novi Hilton vieš
butyje, Novi, MI. Seimą globos 
102-ji kuopa. Seimo uždarymo 
šv. Mišias Sv Antano parapijos 
bažnyčioje laikys kardinolas 
Adam Maida. Ta proga bus 
švenčiama Šv. Antano parapijos 
75 metų sukaktis, o taip pat ir 
prie šios parapijos veikiančios 
102 Vyčių kuopos veiklos 
75-metis.

Visi šiame renginyje daly
vavusieji buvo patenkinti malo
niai tarp draugų ir artimųjų 
Kūčių nuotaikoje praleidę 
sekmadienio popietę.

Vertė Regina Juškaitė

Skautininkas Algirdas Vai 
tiekaitis šventė savo 80-tą gim 
tadienį. Sveikiname ir linkime 
ilgiausių metų ir toliau darbuo
tis Dievui, Tėvynei ir artimui.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
72 metų sukakties ir 1991 metų 
Sausio 13 dienos Sovietų S-gos 
įvykdytų žudynių Vilniuje 
minėjimas rengiamas šių metų 
sausio 15 dieną Šv. Antano 
parapijoje.

10:30 v. ryte šventos Mišios 
Šv. Antano bažnyčioje. Šv. Mi
šias aukos ir pamokslą sakys 
kun. Alfonsas Babonas.

12:15 minėjimas parapijos 
svetainėje. Paskaitą skaitys 
Stasys Garliauskas.

Meninėje dalyje: bendras 
dainavimas, kuriam vadovaus 
muzikas Stasys Sližys.

Minėjimą rengia: Ramovėnai, 
Stasio Butkaus ir „Švyturio” 
jūrų šaulių kuopų šauliai ir 
Birutietės.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis. Visi 
kviečiami dalyvauti. jm

Lietu vor V ' 
apygardos pirm inr.l n 

vadovas Robertas Buri 
Oželienė.
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Nuotr. J. Tamulaičio

LIETUVIS - BEGOTOS 
MERAS

Naujųjų metų, sausio 1 dieną, 
Kolumbijos sostinėje Bogotoje 
mero pareigas perėmė lietuvis,
43 metų amžiaus Antanas Moc
kus. Naujasis meras, paskelbė 
ir naują 33 patarėjų tarybą, 
kurioje yra 8 moterys. Tarybą 
sudaro daugiausia technikai L 
specialistai, savo sričių žinovai. 
Vietinėje žiniasklaidoje stebi
masi, kad taryboje nėra nei 
vieno politiko. Kolumbijoje tai 
labai neįprasta.

Naują merą, periimantį parei
gas, pasveikino ir jo 18 metų 
dukra Audra, ekonomikos stu
dentė, be ispanų kalbos, dar 
mokanti itališkai, angliškai, 
lotyniškai, šiek tiek japoniškai, 
nuo mažens kalbanti lietuviš
kai. Ji neseniai lankėsi Lietu
voje. Beje, kaip rašo Kolumbijos 
laikraščiai, Mockų šeima puose
lėja lietuviškas Kalėdų, Velykų 
ir kitų švenčių tradicijas.

Beveik 7 milijonų gyventojų 
miesto mero postas Kolumbijoje 
yra laikomas pačiu svarbiausiu 
po valstybės prezidento. Re
porteriams paklausus, ar jis turi 
ir prezidentinių ambicijų, Anta
nas Mockus atsakė, kad mero 

- pareigas laiko mokykla ir, jeigu 
pavyktų ją sėkmingai baigti, 
įstotų į dar aukštesnę mokyklą.

Antanas Mockus Bogotos me
ru buvo išrinktas pernai spalio 
30 dienos rinkimuose, kuriuose 
dalyvavo per 790,000 balsuo
tojų, net 492,000 balsą atida
vusių už Mockų.

Kolumbijos lietuviai yra pa
tenkinti, kad sostinės meru 
išrinktas tautietis. Tačiau 
vietos lietuviai bijo, kad jis gali 
būti likviduotas. Kolumbija yra 
neramus ir pavojingas kraštas 
— joje kulkos galima susilauk
ti ir netyčia įmušus įvartį į savo 
vartus. Taip atsitiko pernai 
vienam valstybinės rinktinės 
dalyvini, po Pasaulio futbolo 
pirmenybių sugrįžti: j Kolum 
biją.

M. I.

EUGENE C. DECKER, DD3, P.C. 
4847 W. 103 81., Oek Lown, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8200

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Harlem, tai. 708-894-0400 

Bridgavtaw, IL 604BS
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-738-4477;
Raz. (708)248-0007; arba (708)248-8581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6448 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

Cardlac Dlagnosls, Lld. 
Marųuatla Madlcal Bulldlng

8132 8. Kadzla 
Chicago, IL 6002*
Tol. (312) 436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

3»00 W. #5 St. Tat. (701) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p-7 v v. antrd 12 30-3 v p P
Irečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9vr-12vpp

•132 S. Kedzle Avė., Chicago 
(312) 77S-0M0 arba (312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Namų (700) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

8132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tol. (312) *25-2670 

1185 Dundoe Ava., Elgln, III. 60120
Tol. (708) 742-0288 *

Valandos pagal susitaririą’

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tai. (312) 478-2112'

9525 S 79th Avė , Hickory Hills,
Tai. (708) 8*8-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9085 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL|
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4088
Valandos pagal susitarimą

IL

Tai. kabineto Ir buto: (700)082-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų |
1025 Ogdon Avė.

Usto, IL 60532 
Tol. 708-963-1410

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SehMer BL, Elmhurat, IL 80128 

708-841-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 704-534-1120

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kedzle

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Seštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-2880 

Namų 708-448-8848
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Ketfzle. Chicago 8OOB2 
Tai. 212-434-2123

Pirmd 2 v p p -7 v.v., antr 9 v r -12,
ketvd. 12 - 4 v p.p., penktd 12 -.8 v.v

Kab. tol. (312) 471-3300

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.cj
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
8168 8. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 888-7788

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
MfKARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGO

7722 S. Kedzle Avo. 
Chicago, III. 80952

4-

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Modlcal Contor- 

Napervllle Campue 
1020 B. Ogdon Avo., Buho 310, 

Naporvlhe IL «0B83 
Tol. 704-8274)000 

Valandos pagal susitarimą

I
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KLAIPĖDOS 
SUSIJUNGIMAS SU 

LIETUVA
JONAS DAINAUSKAS

Pirmajam pasauliniam karui 
ką tik pasibaigus ir atgimusios 
Lietuvos valstybės pirmajai vy
riausybei susidarius, Mažosios 
Lietuvos atstovai panoro 
susijungti su Lietuva, pažymint 
maždaug tas pačias žemes, 
kurių reikalavo Vytautas. Deja, 
Versalio Taikos konferencijos 
vadovai Taikos sutartimi tik 
mažą Mažosios Lietuvos dalį pa
skyrė atiduoti Lietuvai, tik 
Klaipėdos kraštą, nes tai esan
ti lietuvių gyvenama žemė. 
Vienok ir tas, Versalio sutarties 
„dešimtos eilės” "Svarbos nu
tarimas, įgavo sąlygas: buvo 
bandyta juo šantažuoti atgims
tančią Lietuvos respubliką, ma
sinant ją susijungti su atgims
tančia Lenkijos valstybe, nes to 
„reikalavo” Prancūzijos to laiko 
politika Europos rytų erdvėje.

Atgimstančios Lietuvos vals
tybės atstovas Versalio konfe
rencijai perdavė Mažosios 
Lietuvos Tarybos reikalavimą 
sujungti ir kairiosios Nemuno 
pusės lietuvius su Lietuva, bet 
pati Lietuvos respublikos vy
riausybė to klausimo sąjun
gininkams nekėlė, o dėl Klaipė
dos krašto perėmimo tyliai 
laukė jų geros valios pa
reiškimo. Laikas bėgo. Klaipė
dos kraštą valdė Prancūzijos at
siųstas komisaras, apie kurį

„kūrėsi” visokie planai, kad tik 
tą kraštą nereikėtų atiduoti 
Lietuvos respublikai.

1920.11.21 d. rezoliucija Mažo
sios Lietuvos Taryba parei
kalavo nedelsiant Klaipėdos 
kraštą prijungti prie Lietuvos. 
1920.III.20 d. M. L. Tarybos iš
rinkti atstovai: V. Gaigalaitis, 
M. Jankus, K. Lekšas ir V. Stre- 
kys atvežė ir įteikė Lietuvos V. 
Tarybai tą rezoliuciją, kad Lie
tuvos vyriausybė ją įgyvendin
tų. Tie keturi M. L. Tarybos 
atstovai buvo kooptuoti nariais 
į Lietuvos Tarybą. 1920. V. 15 d. 
išrinktas, L. V. Steigiamasis 
Seimas, 1921.XI. 11 d. priėmė 
nutarimą Klaipėdos kraštą pri
jungti prie Lietuvos respublikos 
autonominėmis teisėmis, bet 
praktiškai tas nutarimas Klai
pėdos krašto Lietuvai par
davimo klausimą nepastūmėjo 
pirmyn. Klaipėdoje atsirado la
bai veiklus lenkų konsulas Sza- 
rota, o Klaipėdos krašto „Freiš- 
tatininkų” delegacija buvo net 
nuvykusi į Varšuvą.

Lietuva sąjungininkų buvo 
vis laikoma „nesubrendusi vals
tybės gyvenimui”. Tuo tarpu 
Lietuva, nepaisant bolševikų, 
lenkų, bermontininkų puolimų, 
sostinės Vilniaus klastingo 
užgrobimo, konsolidavosi. Buvo 
sužlugdytas lenkų pogrindžio

(POW) rengtas sąmokslas, 
1920.VII. 12 d. sudaryta taikos 
sutartis su Rusija, buvo praves
ta žemės reforma, priimta L. V. 
Konstitucija, įvestas savas 
pastovus pinigas — litas, dauge
lis užsienio valstybių Lietuvos 
respubliką pripažino ne tik ,,de 
facto”, bet ir „de jure”, t.y., 
Lietuva 1922 m. neabejotinai 
buvo įrodžiusi savo subrendimą 
būti nepriklausoma valstybe. 
Tai patvirtino Lietuvos pri
ėmimas į Tautų Sąjungą. Tuo 
tarpu sąjungininkai Klaipėdos 
kraštu vis šantažavo Lietuvą. 
Neabejotinai vis didėjo pavojus, 
kad Klaipėdos kraštą, sulaužant 
aną Versalio taikos susitarimą, 
užvaldys Lietuvos priešai.

1922 m. gruodžio 18 d. M.L. 
Tarybos buvo sudarytas Vyriau
sias Mažosios Lietuvos Gel
bėjimo Komitetas, su pirmi
ninku Martynu Jankum, sie
kiant, pagaliau, Klaipėdos kraš
tą sujungti su Lietuvos res
publika, o tam užsimojimui at
siekti net pavartojant jėgą, 
sukilimą. 1923 m. sausio 9 d. 
Šilutėje tas M.L.G. Komitetas 
paskelbė Manifestą, kuriuo pa
reiškė, jog visą valdžią Klaipė
dos krašte perima į savo rankas. 
1923.1.10-15 d. įvyko sukilimas, 
kuriame be mažlietuvių daly
vavo savanoriai iš Lietuvos. 
Sąjungininkų „karinės pąjėgos” 
pasidavė sukilėliams.

Slapti, bet konkretūs pasiren
gimai tam žygiui prasidėjo 1922 
m. gruodžio mėnesio pradžioje. 
Lietuvos savanoriai sudarė du 
telkinius: Šiauliuose ir Pane
vėžyje. Lietuvoje iš žinančiųjų 
tarpo buvo nemažai neprita

riančių tam žygiui. Didelį vaid
menį suvaidino jaunatviškas 
entuziazmas. Užtat, ypač 
Šiaulių telkinyje, buvo daug 
jaunimo, pirmučiausiai iš Kau
no I valstyb. gimnazijos (Kaune) 
VI, VII klasių mokinių, nors 
tam jų entuziazmui daugumos 
tėvai ir gimnazijos vadovybė ne
buvo palanki.

Daugumą savanorių sudarė 
Lietuvos kariuomenės kariai ir 
šauliai. Sausio 9-10 d. prasidėjo 
žygiavimas Klaipėdos miesto 
kryptimi. Pietinė grupė nuo 
Lauksargių, Smalininkų be 
jokio pasipriešinimo greit 
pasiekė Šilutę, o šiaurinė grupė, 
slinkdama nuo Bajorų, sutiko 
ginkluotą pasipriešinimą, kur 
apkasuose greta prancūzų 
karinio dalinio buvo Krašto 
policijos policininkai vokiečiai. 
Jie buvo nustumti ir sukilėliai 
įėjo į miestą. Sausio 15 d. apie 
vidudienį prancūzų karinis dali
nys, Prefektūra ir jų pagalbi
ninkai vietos vokiečiai pasi 
davė. Klaipėdos mieste ir 
visame krašte V.M.L.G. Komi
teto vardu vyriausią valdžią 
paėmė Sukilėlių kariuomenės 
vadas Budrys. Po to prasidėjo 
„diplomatinė” kovos kone su 
visais ano laiko pasaulio 
galiūnais.

1924 m. gegužės mėn. tarp 
Lietuvos respublikos ir Prancū 
zijos, Anglijos, Italijos bei Japo
nijos įgaliotinių, veikusių sąjun 
gininkų vardu, buvo pasirašyta 
Klaipėdos konvencija, tarptau
tinis aktas, rišęs visas, tą kon
venciją pasirašiusias, valstybes.

Vėlyvesnė įvykių raida paro
dė, kad sąjungininkai, besivado
vaudami klaidingai numatytais 
savo planais, nors ir pripažino 
Klaipėdos krašto susijungimą 
su Lietuva, ta konvencija ne
paprastai suvaržė Lietuvos vals
tybės teises Klaipėdos krašte, 
nors tai niekuo nepadėjo sąjun
gininkams, o Vokietijai paleng
vino kelti visokias tarptautines 
priekabes Lietuvai. Net Neu- 
mano-Sasso byla, seniai pava
dinta mažąja Neurnbergo byla, 
sąjungininkų nepamokė apie 
Hitlerio užmačias ir net privedė 
prie jų tylaus pritarimo 
1939.III.22 d. Hitlerio įvyk
dytam Klaipėdos krašto užgro
bimui ir... neapsaugojo nuo 
baisaus karo. Tas sąjungininkų 
„rūpinimasis” Klaipėdos krašto 
vokietininkų palaikymu ir nai
vus Hitlerio (bei Stalino) užma
čių nenuvokimas nuvedė prie 
1918 m. sausio mėn. JAV pre
zidento Wilsono paskelbtų 14 
Punktų paneigimo, prie panei
gimo leisti tautoms pačioms 
apspręsti savarankiškumą. 
Šiandieną tokia „politika” 
nuvedė prie Čečėnuos pastangų

griovimo atgauti nepriklau
somybę.

Tiek šimtmečių svetimųjų 
jungą kentėjusią Mažąją Lietu
vą, kurią 1918 m. Tilžės aktu 
ML Taryba reikalavo prijungti 
prie Lietuvos, pasaulio galiūnai 
privedė prie tų žemių gyventojų 
genocido, o šiandieną tas kraš 
tas graso Lietuvos valstybės 
nepriklausomybei. Versalio 
sutartimi nuspręstų ir dabar 
1995 metais tų lietuviškų 
žemių, gal net 3,000 metų 
lietuvių gyventų, likimas spren
džiamas vien tik grobikų užma
čių paisant. Nors istoriniai įvy
kiai nesikartoja, bet Mažosios 
Lietuvos žemių, kurių dalis da
bar yra vadinama „Kalinin 
grado sritimi”, priklausomybės 
šantažavimas tikrai neapsaugos 
pasaulio galiūnų nuo „ore ka
bančio” eventualaus katakliz
mo.

1918.XI.30 d. Mažosios Lietu
vos (daugiausia priklausę M.L. 
Birutės draugijai) veikėjai, pa
skelbę Tilžės aktą, tolygų 
1918.11.16 d. aktui, turėjo Lietu
vių tautos išlikimo viziją, o 
kurios neturėjo tie, kurie 
1922-23 metų sąvartoje smerkė 
pasirengimus sukilimui Klaipė
dos krašte ir kurios šiandieną 
neturi tie, kurie „praktiniais, 
realistiniais sumetimais” vis 
dar yra priešingi to Tilžės akto 
reikalavimams. Antrąjį pasau
linį karą laimėjusių sąjun
gininkų 1945 m. padarytas nu
tarimas panaikinti Prūsijos 
valstybę, nes ji buvo išaugusi 
ant užgrobtų žemių, lietuviams 
buvo naujas likimo „žaibas”, 
priminęs Tilžės akto viziją. O tų 
žemių holokaustas mus įparei
goja būtinai realizuoti Tilžės 
akto reikalavimą: Mažoji ir Di
džioji Lietuva sudaro vieną 
Lietuvą.

KIEK PRITEIS, TIEK 
ATIDUOSIM

Kelmės apylinkėje 1950 m. 
visuotinis kolūkiečių susirin
kimas nutarė žmogui parduoti 
tremtinių namą, kuriame jis 
gyveno 50 metų. Atvažiavę val
dininkai įkainavo namą 1,600 
rublių. Anais laikais tai buvo 
daug pinigų. Kol tas žmogus 
susirankiojo reikiamą sumą, kol 
prisiruošė nuvažiuoti pas nota
rą patvirtinti dokumentus, išėjo 
įstatymas, draudžiantis kolū
kiams pardavinėti gyvenamuo
sius namus. Taip liko žmogus be 
namo ir pinigų. Kai pinigai 
buvo nuvertinti, pasiūlė juos at
siimti. Atiduoda juos valstybė ir 
dabar. Bet išeina tik 16 litų. 
Sako, jei nesutinki, duok į 
teismą — „kiek priteis, tiek ir 
atiduosim”. ,

Kodėl neužtaria 
rusiakalbių

Daugiau kaip pusšimtį metų 
pasaulis nuolat jautė Sovietų 
Sąjungos grėsmę. Nuo Kinijos 
iki Europos, nuo Šiaurės Ame 
rikos iki Australijos buvo ruo 
šiamasi tai lemtingai dienai, 
kai pavojingasis priešas 
Sovietų Sąjunga — pagaliau 
gali neišsitekti visose užgrob 
tose teritorijose ir pajudėti 
naujų horizontų link. Šaltasis 
karas juk galėjo „ištirpti” dėl 
diplomatinio neapdairumo, ne
tyčia įvykusio incidento ar ir 
visiškai be rimtos priežasties. 
Kremliaus valdovai kiekviena 
proga pasistengdavo priminti: 
„Mes jus palaidosime!”

* * *

Ir po sovietuos žlugimo, 
daugeliui pavergtųjų respublikų 
vėl atkūrus nepriklausomybę, 
politinis šantažas bei spaudimas 
iš Maskvos nesiliovė, nuolat ieš
kant — ir randant — kabučių, 
ant kurių būtų galima kabinti 
sankcijas ir reikalavimus kai 
myniniams kraštams. Po Sovie 
tų Sąjungos suirimo tas pats 
Vakarų pasaulis desperatiškai 
stengėsi pataikauti Rusijai 
stipriausiai iš buvusių sąjungos 
sudėtinių dalių. Nors viešai ir 
nebuvo kalbama, kiekvienas, 
bent kiek labiau išprusęs poli 
tikos žinovas suprato, kad Sov. 
Sąjunga buvo sinonimas Rusi 
jai, o Europos ir galbūt pasaulio 
taika priklauso tik nuo demok 
ratinės santvarkos joje įsigalė
jimo.

Iš seno papratimo Rusija tebe 
buvo laikoma grėsminga karine 
jėga, su kuria reikia skaitytis, 
nepaisant, kad iš buvusių sovie
tų armijoje beveik 3 mil. karių 
Rusija pasiliko mažiau kaip 
pusę. Kadangi demokratėjimo 
kelias buvo nusagstytas ekono
minėmis ir kitokiomis kliū
timis, o kariuomenei skirtas 
biudžetas nepadengė pačių pa 
grindinių išlaidų, pats Apsau
gos ministras Pavel Gračevas 
neseniai pareiškė, kad Jokios 
kitos pasaulio valstybės armija 
nėra tokioje prastoje padėtyje, 
kaip mūsiškė”. Gyvenamųjų 
patalpų trūkumas, karinio pa 
ruošimo stoka, prastas maistas, 
pasenusi, suirusi ginkluotė ir 
jaunų vyrų nenoras stoti į ka 
riuomenę — visa tai prisidėjo 
prie rusų karinių jėgų demorali 
žavimo. Vienas JAV Pentagono 
pareigūnas, apsilankęs Rusijoje,

Danutė Bindokietie

išsitarė: „Aš savo akimis 
mačiau rusų karius, ieškančius 
užsilikusių bulvių kaimo lau 
kuose, tarytum tebebūtų 
1890 tieji metai...”

Nepaisant pasiruošimo ir t vil
to kovos plano stokos, apie 
40,000 karių gruodžio pradžioje 
buvo pasiųsta į Čečėniją „pamo 
kyti” čečėnus, kad nepriklauso 
mybė yra tuščia svajonė. Po 
pralaimėjimų Rytų Europoje, 
kai tenykštės respublikos — su 
Lietuva priešakyje — ne tik 
atsisakė Rusijos globos, bet 
reikalavo atitraukti kariuo 
menės likučius iš savo terito 
rijos ir gerbti jų suverenitetą, 
Jelcinui buvo svarbu atstatyti 
rusiškojo šovinizmo autoritetą 
ant tvirtesnių pamatų. Mažutė 
Čečėnija, neturinti nei pusantro 
mil. gyventojų, atrodė lengvai 
sutvarkoma. Sėkminga „opera
cija” turėjo ne tik sustiprinti 
Jelcino populiarumą Rusijoje, 
bet duoti efektingą pamoką ki 
toms Kaukazo kalnyno tau 
toms.

Pamoką, tiesa, gavo, bet ne 
čečėnai, o patys rusai ir kartu 
visas pasaulis Mokytojų rolėje 
atsidūrė čečėnai, nors tas moky
mas jiems jau daug kainavo ir. 
kas žino, kiek dar kainuos. Gal 
būt labiausiai nustebo vakario 
čiai, ką,! didysis jų „baubas” — 
rusų armija — dešimtmečiais 
persekiojęs valstybių vadų min
tis ir sapnus, šiuo metu yra 
kone „bedantis”, jeigu čečenų 
pasiryžėlių pulkeliai galėjo jam 
suduoti tokį žiaurų smūgį.

Antra vertus, čečėnai vartojo 
stipresnius ginklus už tankus, 
bombas ir rusiškąsias raketas. 
Tai tėvynės meilė, ryžtas ginti 
jos laisvę iki paskutinio kraujo 
lašo. Tuos pačius ginklus po 
1918 metų nepriklausomybės 
paskelbimo vartojo ir Lietuvos 
savanoriai prieš bolševikus, 
lenkus, bermontininkus. Jie 
taip pat laimėjo.

Tik viena lieka neaišku, kodėl 
JAV prezidentas, taip atkakliai 
įvairiomis progomis kartojęs, 
kad čečėnų skerdynės yra „Ru
sijos vidaus reikalas”, neprotes
tuoja ir nepataria Jelcinui grio
vimą bei žudymus sustabdyti? 
Juk Bill Clinton daug patarimų 
turėjo Baltijos valstybėm, ypač 
Latvijai, kad neskriaustų rusa 
kalbių. Kiek girdime žiniasklai 
doje, visi čečėnai kalba rusiš
kai...

SIRENOMS KAUKIANT IR 
MIESTAMS DEGANT

JUOZAS ŽYGAS
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Daug nekalbėdami virstame į lovas. Nepaprastai 

malonus jausmas, po suolų ir laukiamųjų grindų, at
sigulti į gerą lovą ir nieko nebijoti, kadangi policija mus 
saugo. Ilgai nesivartydamas ir nesvarstydamas užmiegu. 
Gerokai numiegojęs,pabundu, nors laikrodis ant rankos, 
bet patamsyje įžiūrėti negaliu. Tačiau pagal nujautimą, 
atrodo, kad jau gerokai po vidurnakčio. Nejaugi turėsime 
pirmą ramią naktį? Ilgai negalvodamas užmiegu, 
kuomet pabundu — tai lauke jau šviesoka. Tad lendu 
iš lovos. Apsirengiu, sutvarkau lovą ir pakeliu brolį. 
Kadangi visas mūsų turtas geležinkelio stotyje, tad gana 
greitai susitvarkome. Budinčiojo kambaryje jau girdėti 
kelių vyrų balsai. Įėję pasisveikiname su „geru rytu . 
Policininkai jau ne tie, kurie buvo praėjusį vakarą. 
Atrodo, jie apie mus šį bei tą žino. Vienas juokdamasis 
sako, kad mes galbūt esame anglų šnipai. 
Nesuprasdamas jo juoko, aš labai nustembu. Klausiu, 
kodėl taip galvoja? - „Jie todėl įtaria, kadangi po ilgo 
laiko buvo pirmoji naktis, kuomet nebuvo oro pavojaus .

Rūpestis, kur mums gyventi

Paklausiu, kiek mes turėsime už nakvynę atsilygin
ti? Tai sako, kad nieko. Viskas valdiška. Gera tvarka 
toje Vokietijoje. Matydami, kad mes jau einame prie 
durų, paklausia mus, kur dabar mes eisime? Sakau, kad 
pirmiausia eisime į stotį, gal gausime šį bei tą pavalgyti. 
Po to reikia nusiskusti ir tuomet eisime į Arbeitsamt 
Jie sako, kad mums reikėtų eiti į Arbeitsfront, užrašo

adresą ir paaiškina, kur jis yra. Dar kartą padėkoję, 
darome duris. Mums jau per duris einant, dar kartą pri
mena, kad neužmirštumėme Arbeitsfronte užsire
gistruoti.

Stoties bufetas labai menkas, turbūt dėl to, kad nėra 
ant magistralės. Gauname dubenį sriubos, kur gal miltų 
šiek tiek įplakta. Tik tiek, kad šiltas skystimas. Apsi- 
skutę ir apsitvarkę einame to Arbeitsfront ieškoti.

Ilgai ieškoti nereikėjo, kadangi mums adresą davė 
ir dar paaiškino. Be to, jau vakar su miestu šiek tiek 
susipažinome. Be didelio vargo tą įstaigą susirandame. 
Drąsiai einame į vidų. Prie stalų sėdi senyvos moterys 
ir vyrai. Pasisveikiname, pasirodo, kad iš policijos jau 
skambino ir jie apie mus žino. Žmonės labai mandagūs, 
tik kuomet parodome Arbeitsamto vadinamąjį kelion- 
lapį, tai jie pradeda teirautis, kodėl taip ilgai kelionėje 
užtrukome. Tuomet dar paduodame teatro pažymėjimą 
— tai padėjo. Pradeda vėl mandagiu tonu kalbėti ir ne
besiteirauja, kodėl ilgai užtrukome.

Pasirodo, kad tas Arbeitsamt kelionlapis tik Eitkū
nuose didelį svorį turėjo, o toliau Vokietijoje, tai geriau 
jo nerodyti. Viena tų moterų pradeda mūsų reikalus 
tvarkyti. Skambina iš eilės gal 20-30 min. Pagaliau ant 
popieriaus užrašo firmos pavadinimą ir adresą. Palinki 
kloties ir prideda, jeigu bus kokių neaiškumą, tai vėl 
pas juos sugrįžti. Be didelio sunkumo tuos „Siemens” 
fabrikus susirandame. Iš lauko pasižiūrėjus, tai daugiau 
primintų ligoninę ar kokio mokslinio instituto pastatus, 
bet ne fabriką. Šios bendrovės vardą Lietuvoje jau 
žinojau. Tai elektrotechnikos gaminių: radijo ir telefono 
sistemų įmonė. Prie vartų esantis sargybinis mums pa
aiškina, kur turime eiti. Lengvai sasirandame persona
lo skyrių, ten apie mūsų atėjimą jau žinojo, iš Arbeits- 
fronto skajmbino.

Atėjo vienas vyras mus apžiūrėti ir apklausinėti. At
likus visus formalumus, mane, kaip geriau mokantį vo

kiškai, skiria į raštinę. Aš pats savo vokiečių kalbos ži
nojimu kiek suabejoju ir tai pasakau. Bet jiems, maty
ti, žmonių reikia, tad mane apramina. O brolį į sandėlį, 
išvežamus gaminius skaičiuoti ir sužymėti. Darbai, 
atrodo, būtų neblogi, bet čia iškilo kitas klausimas: ar 
mes turime vietą gyventi? Atsakau, kad kol kas 
gyvename stotyje. Jie turi užsieniečįams lagerį, kur 
gyvena lenkai, čekai ir kitų slaviškų tautų žmonės, bet 
jis suabejoja, ar lietuvius galima su slavais maišyti. Tad 
skambina į Arbeitsfrontą pasiteirauti, iš kur gauna at
sakymą, kad ir jie aiškių direktyvų neturi ir turi 
susisiekti su aukštesnėmis instancijomis. Liepia mums 
kokį pusvalandį palaukti. Sėdime ir laukiame. Suskam
ba telefonas, iš kalbos suprantu, kad tai apie mus kalba. 
Pakabina ragelį ir sako, kad jie apgailestauja, bet mūsų 
į lagerį talpinti negali. Tad vėl į Arbeitsfrontą.

Einame atgal ir atraportuojame savo žinias ir bėdas, 
apie kurias jie jau žino. Tad prasideda skambinimai tele
fonais po įvairias darbovietes. Iš šalies klausydamasis 
suprantu, kad darbų tai yra įvarių ir daug, bet kuomet 
pamini, kad lietuvių negalima lageriuose apgyvendin
ti — tai tuo maždaug kalba ir baigiasi. Čia noriu įterpti, 
kad ne mes buvome dėl ko nors gerbiami, bet apskritai, 
lietuviai buvo pagarboje laikomi, kadangi jų beveik 
nebuvo matę. Kaip jau buvau minėjęs, miestas nebuvo 
ant didžiųjų kryžkelių. Taip pat nebuvo lietuvių, kurie 
buvo į darbus išsiunčiami. Be to, viešbutyje, kuriame 
vėliau gyvenome, ir kirpykloje bei kitur ant sienų bu
vo žemėlapiai, kuriuose Rytprūsiai buvo pažymėti — 
Preusische Litauen. Taigi jų akyse lietuviai — beveik 
savi žmonės!

Pagaliau atsirado viena darbovietė, kuri sutiko ir 
vietą rasti .nūs apgyvendinti. Atrodė, kad ir ta tarnauto
ja buvo susirūpinusi, tad apsidžiaugė, jog reikalas 
maždaug nuo jos pečių nukrito. Patenkintu veidu pasakė 
mums palaukti, kol iš tos darbovietės ateis žmogus

Pagaliau atėjo tas, kuris turėjo mus nuvesti. Žmogus 
dar apyjaunis ir gana simpatiškas. Pirmiausia pradėjo 
atsiprašinėti, kad mums teks keletą dienų palaukti, kol 
viešbutyje atsiras laisvi kambariai. O per tą laiką teks 
pavargti priešlėktuvinės slėptuvės sanitariniame kam 
baryje.

Beeidami teiraujamės, kokio dydžio tas mūsų „mies 
teliūkštis”. Nors žemėlapiuose tik mažas taškelis, bet 
pasirodo, kad turi apie 40,000 gyventojų. Tad didesnis 
negu buvo Šiauliai. Besikalbėdami prieiname ir mūsų 
būsimą darbovietę, ir kuriam laikui mūsų „viešbutį”. 
Įėjimas yra pro sargybinio namelį. Mus į knygą įrašo, 
kad, pasikeitus sargyboms, kokių nors problemų nekil 
tų. Einame į tą mūsų būsimą kambarį. Kambarėlis šva 
rus, vėl buvo dvejetas dviejų aukštų lovų. Pora raudo 
nais kryžiais pažymėtų spintų. Ant lentynų sanitariniai 
krepšiai, dujokaukės ir prausykla. Greta buvo kambarėlis 
su prausykla ir patogumais. Be to, buvo staliukas, pora 
kėdžių ir keletas pakabų. Po stočių laukiamųjų mums 
atrodė kaip tikras viešbutis. Ilgai neteko dairytis, nes 
tas mūsų palydovas vedė į restoraną.

Paminėjau, kad mes dar turime į stotį nueiti ir pa 
siimti skutimosi priemones, rankšluosčius ir kitką. 
Mums pasakė, kad dar spėsime, nes darbo dienomis stotis 
atidaryta iki 9 vai. Galbūt dėl to mes ėjome su palydovu, 
nes jau buvo po vakarienės laiko. Kadangi busimoji 
darbovietė tvarkė, tad ir be kortelių gavome po mėsos 
gabaliuką. Galbūt galvojo, kad mes ir pinigų neturime, 
tad ir mokėti nereikėjo. Dar paklausė, ar turime stoty 
je bagažą, pasakius, kad yra lagaminai ir kuprinės, 
patarė, kad pasiimtumėme tik tuos tualeto reikmenis, 
o rytoj duos vežimuką ir galėsime viską parsivežti. Taip 
pat pasakė, kad 7 vai. ryte turime pas darbų vedėją pri 
sistatyti.

(Bus daugiau)
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Nesuspėjau dar tau pasakyti, 
kokios skanios mūsų ežero 
žuvys, vyrų prigaudytos Kūčių 
vakarienei. Daugiausia tą pačią 
dieną, o jei ir anksčiau — irgi 
tinka, nes sušąla i ledą, kaip da
bartiniais laikais šaldytuvo 
šalčiausiame skyriuje. Veik vi
suomet savo pačių vyrija, iškirs 
tose lede eketėse žuvelių prigau- 
do. Jei jau nepasiseka mūsiš
kiams, tai pusbrolio Jurgio tė
vas, tikrai jų pasirūpinęs laiku, 
ir mums perleis, jei tik kreip
simės. Žinoma, šalia savo ežero 
žuvies Merkinės silkės iš Mauš- 
kės krautuvės — irgi būtinybė. 
Pas Mauškę ir sustojame, jo 
krautuvėje ir susiperkame 
viską, ko bereikia. Daugiausia 
kreditan, užrašant, o patogiu 
laiku atsiskaitome. Maušuvienė 
tokia apvali, storuliuke, turėjo 
gal penkias dukras ir vieną 
sūnų. Visus pamažu išleido 
Amerikon pas gimines, pasi
likdama namie vieną, ištekėju
sią Sonkę. Taip pat labai įdomūs 
jų maži šuniukai, kurie tik vidu
je būna. Jie čia vadinami „Čiu- 
vava”. Tai negalėdavau jų atsi
žiūrėti, tokių mažiukų. Pas
Mauškę viską, o viską perkame, 
tik medžiagų jie nelaiko — tai 
jau kitur

Kartą, vasaros metu Maušu
vienė buvo pas mus kartu par 
važiavusi, o iš mūsų tėvas ją pa 
vežėjo toliau, kokiai' * nerikos 
reikalais. Žodžiu, M Kine tai 
jau būtinai Mauškės pastogėje, 
Vilniaus gatvėje, mūriniame 
name, erdviame kieme ir jų 
krautuvėje, iš kur parvažiuoja 
balti miltai kvietiniai, silkės, 
kiti reikalingi ūkiui reikmenys. 
Vis tai prie mūsų pasakos 
priklauso.

Aš silkių nemėgstu, o mano 
jaunesnioji sesutė net pasveiko 
nuo gabaliuko, taip įsinorėjus 
buvo. Aš savo dalį atiduodavau 
jai, ar kas bepanorėdavo — vos 
beparagaudavau, kadangi pri
klauso Kūčių vakarienei. Mūsų 
ežero žuvis labai mėgstu vasarą, 
bet žiemą, Kūčių vakarienei 
man jų lyg ir per daug. Valgyda
vau su besigerinančiu katinu 
šalia. Kad gi tų valgių tokia 
gausybė, o tos vietos viduj tiek 
nedaug. O mūsų grybai grybai
— baravykai, Kūčioms patys ge
riausi iš kvepiančio džiovintų 
vainiko. Tokie balti kotai, gal
vučių apačia, tokios kietos jau
nos galvutės. Didesnių, senokų, 
Kūčioms neimame iš vainiko. 
Nebent į burokėlių sriubą smul
kiau supjausčius, dar su pipirais
— skanumynais! O jau po tų 
visų gėrybių ateina eilė ir kisie
liui, spanguolių bei avižų. 
Avižinio tai seneliai specialistai
— senelis avižas nugrūda, pa 
ruošia, senelė su mamyte 
užraugia ir jau ryte anksti, su 
pirmaisiais puodais, prasideda 
jo lengvas virimas. Maišoma 
tokiu lenktu kriukiu, labai nu
dailintu ir mažesniems, belaks
iantiems aplinkui, arba senelės 
pasisodintiems ant priepečio, vis 
tenka palaižyti to būsimo ska
numo, jei panori. Senelė turi 
kantrybės, leidžia, tik, žiūrėt, 
nenusidegint lūpyčių, nes ver
damas kisielius karštesnis nei 
kokia sriuba. Skanus ir kitą 
dieną, šaltas. Jei per rūgštus — 
daug visko pasaldinimui dar 
likę: ir medaus, kaimyno 
dovanoto, ir savo aguonpienio, 
ir miešimo — saldyto van
denėlio. Viskas būna likę ant 
Kūčių stalo giminės įnirusiems 
pasivaišinti. Palaiminti, ku
riems leista aplankyti gimusį 
Kūdikėlį ir savo namus.

Pirmą žiemą, sugrįžus iš Mer 
kinės Kalėdoms, kaimynystėje 
siautėjo skarlatina. Žinoma, abi 
sesutės anksčiau susirgo, grei
čiau persirgo. Metais jaunesnis 
Petrukas nesusirgo, o aš gi, 
atrodė, nebūsiu užsikrėtus. Bet 
kur tau Paskutinę atostogų

dieną pradėjau jausti šilta-šalta, 
savotišką jausmą. Mamytė po 
vakarienės, pridėjusi ranką prie 
kaktutės, pasakė, kad gal ir 
man teks prigulti, kaip 
sesutėm...

Namie gera būti su visais, na 
mai lyg pusšvenčiai — tradicija 
tokia — grįžti į mokyklą ir no
riu, ir nelabai, nes ima apimti 
atsiskyrimo liūdesys. Nors 
Merkinėje laukią bendrabutie- 
tės mergaitės, pamokos įdomios, 
bet namiškių palikti gaila ir 
gana, tiek jau pabuvus.

Atgulu, kaip reikia.
Tuo laiku kraustymasis iš 

senojo, dviem galais namo, su 
per vidurį kamera ir priemene, 
į naują, tik ką įrengtą, nors dar 
ne visai, tėvo nužiūrėtą naujos 
statybos išplanavimui su kam 
bariais, kaip jis Vokietijoje buvo 
matęs, kai buvo paimtas belais
viu karo metu. O antrąjį galą, 
buvusią seklyčią, dėdė su dė 
diene persistatė čia pat už mūs 
skiedryno, už mūs keturių liepų, 
ir jau jame gyvena. Perstatyti 
padėjo pusbrolis, grįžęs iš 
Amerikos su doleriais, tuojau po 
Nepriklausomybės paskelbimo, 
karui aprimus, kaip tik buvo 
galimybė grįžti. Ne iš gero noro 
jie dėdienei perstatyti padėjo — 
atidavė jiems didžiausią sklypą 
tolimesniuose laukuose. Jau ne
galėdavau tik per priemenę per
bėgti pas dėdienę, tekdavo pa 
eiti per visą kiemą, pro liepas, 
jos darželį ir tuomet jau jų nau
ja pirkia su visais laikraščiais ir 
knygelėmis. Dėdė buvo pra
dėjęs, bet nebaigęs mokslo, dė
dienė irgi nekaimietė — iš 
Varėnos, netoli. Mamytė su
senele buvo jos verpimo ir 
mokytojos, o ji nuolatos pas 
mus, kaip ir anksčiau, per 
priemenę gyvenant. Betgi 
mums jau irgi buvo pats laikas 
naują pirkią statyti, nes rąstų 
buvo privežta ir tik laukė pato
gaus laiko darbams. Dabar 
pirkia užbaigta prieš šalčius, 
vidus su pečiais prieš Kalėdas, 
o pokalėdyje jau ir persikėlėme, 
dar man neišvažiavus atgal į 
mokyklą.

— Atrodo, vaikeli, dar neiš
važiuosi rytoj. Reikia pažiūrėti, 
ar čia jau bus ir tau prikibus ta 
pati liga o gal praeis ir aplenks,
— susirūpinus mamytė baigė 
savo vakaro ruošos darbus, pa
girdžius mane ramunėlėm, ap
klostė ir pati pasimeldus nuėjo 
ilsėtis. Senelė jau miegojo su 
mažesne sesute, netoli ir 
mažiausios lovytės.

Naktelė nebuvo rami, blaš
kiausi ir mamytė buvo atėjusi 
pažiūrėti ar kaktelė mažiau 
karšta, bet ne tik kaktelė, ir 
rankutės darėsi karštos. Liga 
ne lengvėjo, o sunkėjo. Persikė
lus į naują namą, kol sušilo 
krosnys, kol visi apsidžiaugėm, 
o suaugusieji atsigavo nuo 
kraustymosi, su kaimynų talka
— jau pirmaklasė gimnazistė 
pradėjo net kliedėti. Kaip paaiš
kėjo, liga virto plaučių 
uždegimu.

Parvežė gimnazijos daktarą. 
Mokytoja, gyvenanti pas 
amerikietį pusbrolį, mamytei 
parodė kaip statyti taures. Betgi 
tuo pačiu žygiu Merkinėje 
nupirko balto, su rožytėmis ba
tisto — jei priseitų jos vyriau
siai, neduok Dieve...

Kliedėjau krizės naktį, susi
rinkę merginos giedojo rožinį, 
degino žvakę ir man dar blo
giau. Mamytė apalpo iš siel
varto, aš irgi mažai sąmonės 
turėjau. Tvarkėsi naujame 
name senelė, nežinodama, nei 
ką pirmiau, nei ką toliau. Ryte 
išvažiavo parvežti Perlojos 
kunigą Petkelį, bet sekmadie 
nis, tai tik po pamaldų tegalėjo. 
Viskas kaip sapne: ir baisioji 
naktis, ir kunigas, ir giedojimas 
Bet, išvažiavus kunigui, aš jau 
pasijutau geriau. Sako, Dievas
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padėjo — ėmiau stiprėti, taurių 
statymas buvo mamytei naujas 
mokslas, mokytojai padedant. 
Sveikau, stiprėjau.

Kai jau atrodė tikrai pa
sveikau, važiavom Merkinėn 
vėl mokslo semtis. Betgi dak
taras patarė dar pabūti namie 
bent mėnesį ir tik po Užgavėnių 
vėl sugrįžau. Tai bent ilgos tos 
pirmos Kalėdų atostogos, kone 
Amžinybėn nuskridus buvau.

Bendrabutyje lyg dvarnamyje 
dideliame sode mūsų lovos 
visais pasieniais viduryje ilgas 
stalas, prie kurio ruošiame 
pamokas ir ant to paties tris 
kartus valgome. Prie stalo ilgi 
suolai. Mano lova su pageri
nimu — ties ja mažytis langelis 
lange — vėdinimui. Man nesant 
mergaitės laikydavo tą langelį 
atdarą ir žiemos metu, bet 
dabar, po tokių dviejų mano 
ligų, jaučiu, šaltis taip ir plūs
ta per langiuką tiesiog į mano 
pečius, kad ir po šilta antklode 
iš namų.

Gelbėjuosi pati, suvokdama, 
kad galiu vėl peršalti ir susirg
ti. O dar nesustiprėjus kaip 
reikia. Uždarau langiuką nieko 
nesiklausdama, nes, galvoju, ir 
namie nelaikytume žiemą at
daro langiuko.

Gretimame kambaryje įsikū
rusios vyresnės paskutinės kla 
sės 5 mergaitės — ketvirtokės. 
Joms tai ir parūpo, kad bendra
bučio patalpa lieka naktį nevė
dinama. Ima ir vėl atidaro mano 
langiuką. O man jau panika — 
susirgsiu, numirsiu, nesgi net 
sniegas kartais pusnimis pro tą 
langiuką pas mane miegančią 
atplasnoja. Uždarau... Ir taip 
kartojasi ir įtampa auga — aš 
viena, jauniausia, kariauju už 
save pačią su vyriausiom, 
ketvirtokėm, dėl patalpų 
vėdinimo. Ir sakau joms:

— Vėdinkite, kiek norite, kai 
aš neguliu, o jei taip norite, pasi 
keiskime vietomis. Aš tik po 
ligos ir negaliu prie to atlapoto 
langelio miegoti, nes vėl susirg
siu.

— Tai va, gražuolė, bijo, kad 
jos kas neišvogtų pro langelį, — 
paveža negailestinga man viena 
iš jų-

— Jei norit, aš eisiu pas 
auklėtoją ir tegul ji pasako, o aš 
negaliu prie atdaro langelio 
gulėti žiemos metu. Arba 
susikeiskime vietomis su bet 
kuria — pasiūliau, jau brink- 
sėdama ašaromis. Žinau, kad 
niekas manęs neapgins. Dėl vė
dinimo aš negaliu vėl rizikuoti 
nauju plaučių uždegimu.

Atrodo, tuo ir baigėsi. Nusi
ramino ketvirtokė, man pavežu 
si sarkazmu. Buvau jauniausia,

mažiausia, kaimiškiausia, bet 
labai gerai sekėsi mokytis. Išvė
dindavo patalpas virėja po to, 
kai mes buvome mokykloje, o ir 
sugrįžus, laiko marios, bet 
nakties metu išsikovojau sau 
uždarą langelį.

Pamokose ir vėl laikykis! Per 
pirmą rašto darbą aritmetikos 
mokytojas pasodina mane prie 
savo staliuko, kad kiti, daugiau
sia kitos, nenusirašytų.

Ką bedarysi. Bandau arti
miausios sprendimo atsakymą 
lūpomis perduoti, kai mokytojas 
nusisuka, bet saugojuosi. Ką 
galėjau — padariau, savo rašto 
darbus ir artimiausiom su sun
kumais. Kai grįžo po kelių 
dienų rašomieji, jau buvo man 
labai miela ir labai nemiela. 
Mokytojas, grąžindamas darbą, 
prieš visą klasę gyrė:

— Pažiūrėkite, varnos, į šį 
žmogų, į šitą tiek sirgusią mer
gaitę. Tik pažiūrėkite! Kelis 
mėnesius sirgo, kelis mėne
sius... O jūs trynėt mokyklos 
suolus, valgėte tėvų atvežtus 
produktus, siautėjote visur ir 
net neišmokote menkų užda
vinių išspręsti. Pasitaisykite, 
pasistenkite ir paprašykite jos, 
kad pamokintų, kitaip ne 
vienam dvejetų atsiras.

Ir vėl man išimtis — geresnė 
nei visi. Miela labai, kad kone 
penkis su pliusu aritmetikos 
mokytojas pasiruošęs rašyti, bet 
baiminuosi, kad visa klasė vėl 
bus nedraugiška, ypač berniu
kai, kai jų geriausias nėra 
geriausias. Betgi dabar taip 
neatsitiko. Mergaitės tikrai pra
dėjo gretintis ir tolimesnės

norėjo pasimokyti tos painios 
aritmetikos. O berniukai laikėsi 
savo geriausio, kuris irgi ret
karčiais draugiškiau pasiūly
davo palyginti namų darbų 
atsakymus.

O štai kitų metų ir dar kitų 
pokalėdyje jau aš ūgtelėjus, tik 
prisiminimai tos pirmos žiemos 
po ligų su langiuku prie lovos ir 
matematika. Mokytoja, ta pir
moji, jau iškelta, o mūsų naujo 
namo dviejuose kambariuose 
gyvena nauja mokytoja su se
seria, kuri jai šeimininkauja. 
Pokalėdyje sugrįžusios iš tėviš
kės, jos eina jauniman ir kviečia 
mane. Nenorom, bet einu, 
mamytei raginant, su jomis, 
mokytojomis, iš mūsų pastogės.
I kaimo jaunimą nebuvau pra
tusi lankytis. Nueiname, kur 
susirinkęs jaunimas. Ir kur 
dabar man dėtis, įėjus vidun?

Mokytojos susėdo su mergi
nom, dainai rikiuojasi užustalėj, 
piemenukės arčiau priepečio, 
ten ir berniukų keli. Bernai — 
toliau, po „abrozais” susėdę. O 
kur man eiti, kur? Niekas 
nekviečia, pati viena visiškai 
nežinau, kur dėtis. Su vienais 
jaučiuosi dar jų nepriaugus, su 
kitomis ir vėl jaučiuosi, kad ne
tinku, nes nei vienos mano 
artimesnės jau nėra ant to suolo 
prie pečiaus. Ir kur man dėtis?

Užraudau ir nei iš vietos. Sto
viu sau, kaip stulpas, nesės
dama nei vienur, nei kitur.

Atrodo, praėjo amžinybė. Gir
džiu bernai savo būryje riečia 
visokias poringes, piemenaitės 
irgi krykštauja savais džiaugs
mais, merginos, už mane 
vyresnės, su mokytojomis tarpe,
savo dainos bandymais užimtos, 
o aš sau tirpstu iš nežinojimo, 
kur man pasidėti.

Pagaliau iš kažkur atėjusi 
šeimininkė pamatė mane taip 
stoviniuojančią ir tuoj pasi
traukė arčiau kitų, nętoli savo 
kampo, kur žadėjo prisėsti. 
Tuomet jau ir kitos pamatė ir 
pradėjo šio bei to paklausti: ar 
smagios Kalėdos, ar buvo gražu 
Perlojoj, ar patinka Merkinėj 
mokytis, kaip viskas namie ir 
mokykloj.

Ir galvojau sau — kokia sve
timumą! Šiuose pat namuose, 
kai buvome jaunesni vaikai, su 
jų vaikais žaisdavome, pas juos 
antrame namo gale mokyklos 
suolai — sustatyti mokėmės 
visi, o dabar jau aš kitokia. 
Viena vienintelė iš kaimo, iš 
parapijos mergaitė einu gim
nazijom Man gera mokytis, gera 
siekti naujų šviesų, nauju iš
minčių ir už nieką nepasilikčiau 
būti tik kaimo mergina, bet 
jaučiuosi kažkur dabar — nei 
šen, nei ten kaimo aplinkoje. 
Namie esu namie, bet kaime jau 
kitaip.

Tie tolimi, nuostabūs pokalė- 
džiai, kokie jie pasakiški dabar 
ir neišdilę savo dideliu vidiniu 
išgyvenimu. Gal ir likau su tuo 
nežinojimu, ilgesiu tėviškės iš 
tolo, begaliniu ilgesiu, o su
grįžus — neradau savęs.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS ;ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

* 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 

284-1900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 Į mėn. + 
„security dep " Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tai. 312-47S-S727.

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

A publlc servtce or thts nevvspaper

HELP VVANTED

Lietuvių kompanija „DAZZLE" Flo
ridoje ieško žmonių naktiniam darbui 
valyti grindis parduotuvėse Smulkesnei 
informacijai kreipkitės: tel. 1-S13-37S- 
•342. Kalbame lietuviškai, angliškai, 
lenkiškai ir rusiškai.

ALTERATIONS & TAILORING
NORDSTROM 

is coming to
VVOODFIELD 

in March
We are seeking experienced tai- 
lors, fitters & sewers who are 
interested in employment and 
career advancement. We offer 
competitive salaries, a good ben
efits package, 401 K, and prof it 
sharing. Part time and Full time 
positions available Call or send 
resumes to:

PO Box 1667
Oak Brook, IL 60522-1667

708-240-0280

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208’/» Weit 95th Street

Tel. (708) 424-8884 
(312) 581-8654

NAMŲ ŠILDYMAS
Taisau visų rūšių apšildymo įrengimus 
ir pakeičiu vandens šildytuvus. Papi
gintai gaunu visas atsargines dalis. 
Kreiptis: A. Banys, 1 708-447-8804.

, TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.; 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui.

MAISTO SIUNTINIAI
Aukštos kokybės maisto produktai

Nuo $29.- iki $98.- Du patys populiariausi:
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

,,Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.

ši dalis pavadinta ,,Be šūvio", nes, kaip įvade rašo knygos 
autorius: ,,Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų 
sąjungos Raudonąją armiją, okupuojančią Lietuvą, o ministras 
pirmininkas prašo tautą priešus mandagiai priimti..." Jis toliau 
teigia, kad ,,tolimesnį tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...šia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus".

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo — ne tik dalyvavo, bet ir buvo 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis.

Gaunama „Drauge"
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vac
lovas Biržiška. 280 psl............................... $10 00

KALIFORNIJOS IR ŠALIMŲ VALSTYBIŲ LIETU
VIŲ ALMANACHAS. Red. J. Pupius. 192
psl................................................................... $12.00

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944
KAUNE. Antanas Dundzila. 96 psl...........  $4.00

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Pen-
kiaknygė. Kun. Ant. Rubšys. 449 psl. ... $12.00

ŠV RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Is
torinės knygos. Kun. Ant. Rubšys. 811 psl. $12.00

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS. Apsakymai Nijolė Jan
kutė. 192 psl................................................ $7 00

LIETUVA PABALTIJY. Istorijos ir kultūros bruo
žai. A. J. Greimas 158 psl........................ $4.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8 75% nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai dar turi pridėti 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.



GYVA VEIKLA BALZEKO 
MUZIEJUJE

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus niekuomet nebuvo tik 
senienų sandėlys. Jo tikslas yra 
daugiau veikla, o ne senienų 
kaupimas. Nors ir jų gana aps
čiai yra. Didžiausias muziejaus 
darbuotojų nuopelnas yra tas, 
kad jame susitinka 3-4 kartų 
lietuviai. Ir ne vien tik lietuviai, 
bet ir kitų tautybių žmonės, ku
rie vienaip ar kitaip su lietu
viais palaiko ryšius. Deja, mano 
kartos lietuviai ateiviai šiame 
muziejuje tėra tik mažuma. O i 
galėtų jaustis, kaip savo na
muose.

Tačiau muziejus turi labai 
plačius ryšius su Čikagos aka
deminio gyvenimo viršūnėmis. 
Jame nėra reti svečiai univer
sitetų rektoriai, muziejų direk
toriai ir kuratoriai. Muziejus 
yra tarsi lietuvių langas ir 
durys į plačiąją Čikagą ir jos 
visuomenę. Jeigu nenorime gy
venti užsidarę ir būti nežinomi, 
tai turime tuo „langu” dažniau 
naudotis. Deja, mūsų visuome
nė į Balzeko muziejaus veiklą 
kažkaip per pirštus žiūri. Gerai 
bent tiek, kad „Draugas” patal
pina lietuviškos eglutės nuo
trauką, kuri muziejaus darbuo
tojų pastangomis kasmet yra 
pastatoma Midway aerodromo 
salėje. Ta eglutė patraukia dau
gelio keleivių dėmesį. Taip pat 
ir rodyklės greitkeliuose, gatvė
se, rodančios kryptį į Balzeko 
lietuvių kultūros muziejų, 
visiems primena apie lietuvių 
kultūrinį įnašą į Čikagos 
gyvenimą.

Kiekvienais metais yra 
renkamas vienas žmogus, daž
niausiai, (bet nebūtinai) vyras, 
kuris yra pagerbiamas „Metų 
žmogaus” žymeniu. Šiais metais 
jau įvyko dvidešimt penktas 
toks pagerbimas. Tai žmonės, 
kurie yra pasižymėję kultūrinė
je, politinėje ar visuomeninėje 
veikloje. Nebūtinai jie turi būti 
lietuvių kilmės, bet tie, kurie 
yra pasitarnavę lietuviškiems 
reikalams. Šių metų parinktasis 
asmuo yra Donald A. Petkus, 
trečios kartos lietuviškos kilmės 
amerikietis. Jis yra Com- 
monwealth Edison Company 
vyr. viceprezidentas, aktyvus 
kultūrinėje ir visuomeninėje 
veikloje. Tarp visų pareigų ir 
titulų, kuriuos jis turi savo ei
namose pareigose, paminėsiu 
tik keletą: korporacijos, ryšiai 
su valdžia ir visuomeninių san
tykių reikalai. Dažnokai jį ten
ka matyti televizijoje, kuomet 
įvairiais savo bendrovės reika
lais reikia pasiaiškinti visuome
nei.

Jis yra patikėtinių taryboje 
WTTW TV (11 kanalas), Dabar
tinio meno muziejaus, Čikagos 
Goodman teatro, Čikagos Pre
kybos rūmų, Suvažiavimų ir 
turistų biuro, Mercy ligonin Lo 11* 

medicinos centro ir Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
narys.

Jo pagerbimo pokylis įvyko 
gruodžio 17 d., šeštadienio 
vakare, Balzeko muziejaus Gin
taro salėje. Nors vakaras nebu
vo labai plačiai reklamuojamas 
(bilietai 100 dol asm.), tačiau 
prisirinko apypilnė Gintaro 
salė. Tai rodo, kad muziejus turi 
gana didelį skaičių draugų ir 
rėmėjų. Iš pradžių visi rinkosi 
į galerijos patalpas, kur buvo 
baras ir vyko susipažinimas. 
Patarnavimas buvo malonus, 
aukštos klasės, o svečiams susi
pažinus ir apšilus, visi buvo 
pakviesti vaišėms. Vakarą 
pradėjo Loreta Višomirskytė.

Po to vikriai buvo nešamas 
maistas, pilstomas vynas. Ka
dangi laikrodžio rodyklė neper
stojamai sukasi, tad su vakarie
ne nebuvo ilgai gaištama. 
Stanley Balzekas trumpu žodžiu 
padėkojo dalyviams ir pristatė 
„Man of the year 1994”. 
Pagrindinį pristatymą ir 
supažindinimą atliko Willard 
Boyd, President, Field Museum 
of Natūrai* History. Jis plačiai

papasakojo apie Donald A. 
Petkus asmenybę ir jo plačią 
visuomeninę veiklą. Po šio 
pristatymo, pats „Excelence 
Award” laimėtojas Donald A. 
Petkus, peržvelgė nueitą kelią 
ir savą gyvenimo filosofiją. 
Padėkojo jį pristačiusiems ir 
pagerbusiems St. Balzekui ir 
Willard Boyd.

Po oficialios dalies prasidėjo 
šokiai. Grojo Afro-American 
orkestras. Nors grojo man 
nežinomus šokius, bet su ritmo 
pojūčiu ir be didelio triukšmo. 
Ir nešokantieji neturėjo iš salės 
bėgti, bet galėjo sėdėti ir šneku
čiuotis, ko mūsų parengimuose 
dažnai stokojame.

Muziejus negalėtų gyvuoti, 
jeigu neturėtų daug draugų ir 
talkininkų. Amerikoje kultūri
nė, visuomeninė ir šalpos veikla 
daugumoje talkininkų darbu ir 
remiasi. Talkininkus reikia ne 
tik surasti, bet ir į darbą 
įtraukti, ir nuo savęs neatstum
ti. Todėl St. Balzekas, įvertinda
mas jų darbą, švenčių proga su
kviečia talkininkus bendroms 
vaišėms. Tai yra daugiau šeimy
niškas renginys, nes ta proga 
susirenka muziejaus talkinin
kai, kurių šiaip nė nežinotume.

Šiais metais, šiame susitiki
me, dalyvavo ir jauniausios Bal- 
zekų šeimos atžalos. Jaunoji 
Sigita Balzekienė-Berzėnaitė, 
dalyvavo su savo prieaugliu: 
trejų metų dukrele, kuri moka 
ir lietuviškai, ir vos dvejeto 
mėnesių sūneliu Stenliu Vasa
riu, kurie buvo dėmesio centre.

Ta pačia proga ir muziejus 
gauna, dovanų. Evergreen ban
ko atstovas, kaip kasmet, taip 
ir šįkart, įteikė čekį. Ir Scotie 
Žukas, President, Women’s 
Guild įteikė 1,500 dol. čekį. 
Kadangi jau buvo vėlu, tad 
netrukus visi pradėjo skirstytis. 
Šia proga noriu pastebėti, kad 
Balzeko muziejus nėra privati 
institucija, bet užregistruota, 
kaip pelno nesiekianti organi
zacija.

J. Žygas

Operos solistą Antaną 
Kučingį ir dailininką Liudą 

Truikį prisimenant
P. PALYS

Kalbai nukrypus į prieškari
nės nepriklausomos Lietuvos 
operą, nejučiomis iškyla vardai: 
tenoro Kipro Petrausko ir boso 
Antano Kučingio, kuris buvo 
vadinamas bosų karaliumi. 
Bosas A. Kučingis ypač išgarsė
jo ir nepamirštamu pasiliko Ch. 
Gounod operoje „Faust”, Mefis- 
to vaidmenyje, kurį yra daina
vęs net būdamas 78 metų!

Be Kauno ir Vilniaus A. Ku
čingis dainavo Maskvos, Pra
hos, Paryžiaus, Rygos, Talino ir 
Helsinkio teatruose. Patekęs į 
Lietuvos engėjų nemalonę, aš
tuonerius metus „dainavo” 
Sibire.

Š.m. spalio 18 d. Lietuvoje 
buvo paminėtas dainininko 
95-sis gimtadienis. Ta proga 
Kauno muzikiniame teatre, spa
lio 22 d., buvo statoma Ch. Gou
nod opera „Margarita” (tokiu 
vardu ten yra vadinamas „Faus
tas”), o Vilniaus operos ir baleto 
teatre lapkričio 24 d. — W. A. 
Mozart „Figaro vedybos” („Le 
nozze di Figaro”). »'

A. Kučingis, per 45 metus 
dirbdamas operoje, yra sukūręs 
apie 70 vaidmenų. Jis dainavo 
ne tik operoje, bet koncertuose 
lietuvių kompozitorių sukurtas, 
o taip pat ir liaudies dainas. 
Kompozitorius Antanas Budriū- 
nas rašė: „Kaip žavi monotoniš
kas jūros ir miško ošimas, taip | *^4 Verdi „Kaukių balius”,
lygiai ir liaudies dainos grožį 
galima pajusti per ilgesnę eilę 
vienodai banguojančių posmų.,
A. Kučingis liaudies dainas dai
nuoja labai kukliai ir giliai į jas 
įsijausdamas, todėl po jų publi-|

Jonas Žebrauskas, J. Žebrauskienė ir Laura Daugulytė talkininkų pager
bimo vakarienėje „Seklyčioje” 1994 m. gruodžio mėn.

„DRAUGO” RĖMĖJAI

Aukos už kalendorių ir 
kalėdines atvirutes

17.00 dol. R. Ziogarys, Toron
to, Ont., Kanada;

15.00 dol. Vladislava Macie- 
jauskas, Euclid, OH; Kl. Poli- 
kaitis, Midlothian, IL; Jonas 
Asminas, Delray Beach, FL; 
Stasė Taučytė, Waukegan, IL.

15.00 dol. Kostas Mačiulis, 
Spring Hill, FL; Aleksas Liut
kus, Euclid, OH; M. Dikinienė, 
Park Ridge, EL; Eugene E. Smil- 
gys, Michigan City, IN; Valeri
jus Gražulis, Westland, MI; Kęs
tutis Miliūnas, Chicago, IL; 
John W. Kuncas, Export, PA; 
Petras Kliorys, Euclid, OH; 
Jonąs Balys, Silver Spring, MD; 
Vincent V. Chiras, Hemet, CA; 
Konstancija ir Vaclovas Nenor
tas, Manchester, CT; Salomėja 
Stakenas, Chicago, IL; Regina 
Latoza, Westmont, IL; Anastazi
ja Tamulynas, Chicago, IL; 
George A. Likander, Kankakee, 
IL; Antanas Zailskas, Cicero, 
IL; Liudas Dovydėnas, Lenox, 
MA; H. Butkus, Mission Viejo, 
CA; Antanas Matulionis, Platt- 
sburgh, N Y: Vaclovas Mažeika, 
Park Ridge, IL; Jurgis ir Gerda 
Leskauskas, Naperville, IL; A. 
Baltrušaitis, Bolingbrook, IL; 
GerardaSMuškėnas, Cleveland, 
OH; Donatas Banaitis, Woodha- 
ven, NY; Marija Pauliukonis, 
Worcester, MA; Vaclovas Bud-

kos plojimui nėra galo”.
Ona Narbutienė savo išleisto

je knygoje apie bosą A. Kučingį 
rašo: „Sunku tą balsą charakte
rizuoti, nes jame daug skirtin
giausių niuansų, jis — sodrus, 
kupinas jėgos ir švelniai lyriš
kas, šaižiai besikvatojantis ir 
didingai iškilmingas, bet at
pažįstame jį nuo pirmojo garso, 
nes tas „kučingiškas” koloritas 
nepakartojamas...”

Lapkričio 10 d., Operos ir ba 
lėto teatre Vilniuje buvo pasta
tyta G. Verdi opera — „Don Kar
las”. („Don Carlos”). Lietuvoje 
operų pavadinimai yra rašomi 
ir (tik su retomis išimtimis) ope 
ros dainuojamos lietuviškai.

Operos pastatymas buvo skir
tas 90-jo dailininko-scenografo 
Liudo Truikio gimtadienio pa
gerbimui (gimė 1904 m ). Tos 
operos pastatymo scenarijų irgi 
buvo sukūręs L. Truikys.

Pirmuosius scenografijos žings
nius L. Truikys žengė Šiaulių 
teatre. Ten jis sukūrė scenogra
fijas (dekoracijas) K. Gocio 
„Princesei Turandot” ir 
Mykolaičio-Putino „Valdovui”, 
o Kauno valstybės teatre P. 
Vaičiūno „Aukso žaismui” ir 
„Tikruoju keliu”.
A. Truikys pirmąją operos sceno
grafiją sukūrė - B. Smetanos 
.Parduotąja! nuotakai”. Po to

••Aida’, G. Puccini „Madam Būt 
terfly” ir dekoracįjas baletui.

Dailininkas Liudas Truikys 
net šešis dešimtmečius paaukojo 
lietuviškam teatrui.

P. M. Palys

nikas, Elizabeth, NJ; Magdale
na Akelaitis, Palos Park, IL; 
Kazys Riškus, Chicago, IL; Sta
sys Rauckinas, Lemont, IL; 
Jonas Cinkus, Downers Grove, 
IL; Lucija Stadalninkas, Los 
Angeles, CA; Adomas Macie- 
jauskas, Orland Park, IL; V. 
Peseckas, Beverly Shores, IN; 
Maria Miklius, St. Petersburg, 
FL; Aldona Vasonienė, Chicago, 
IL; Aldona Prapuolenytė. Put
nam, CT; Marija Noreikienė, 
Putnam, CT; Danutė Liaugmi- 
nas, Surfside, FL; Vytas 
Biliūnas, Palm Bch Gdns, FL; 
B. Pranckevičius, Evergreen 
Park, IL; Joseph Kalvaitis, 
Chicago, IL; Janina Cukuriene, 
Chicago, IL; Antanas Kašuba, 
St. Petersburg, FL; M. Povilai- 
tienė, Toronto, Ont. Kanada;

12.00 dol. Vytautas Volertas, 
Delran, NJ; Marcelė Arienė, St. 
Pete Beach, FL;

10.00 dol. A. V. Dundzila, 
McLean, VA; Otilia Saulius, 
Denver, CO; dr. Justinas Kudir
ka, Baltimore, MD; Raymond ir 
Laima Kinderis, Waukegan, IL;
L. Antanėlienė, Omaha, NE; 
Elena Kelecius, Oak Lawn, IL; 
Regina Matonis, Burbank, IL; 
D. R. Nasvytis, Euclid, OH; Ed
vardas Kaminskas, Brookline, 
MA; Alfonsas Petrutis, W. 
Hyannisport, MA; Sofija Salie- 
nė, St. Pete Beach, FL;Bronius 
Bartkus, St. Petersburg, FL; L. 
Kronas, St. Petersburg, FL; V. 
Čyvas, Cleveland, OH; Aldona 
Stempužienė, Cleveland, OH; 
Vytautas Andrusaitis, Rich
mond Hts, OH; Neris Palūnie- 
nė, Seattle, WA; Vacys Num- 
gaudas, Harbert, MI; Mirga 
Rimavicius, Annapolis, MD; 
Pranas Sabalas, Harbert, MI; 
Rasa Razgaitis, Locust Valley, 
NY; Juozas Cechanavicius, Chi
cago, IL; Alfonsas Moliejus, 
Highland, IN; Algis Nenorta,

Klaipėdos senamiesčio gatvė
Nuotr P. Karpavičiaus

East Chicago, IN; Algimantas 
Bublys, Bloomfield Hills, MI; 
Romas Venskus, Santa Monica, 
CA; Vladas Jasiulionis, May- 
wood, CA; Bronius Paliulionis, 
Cicero. IL; Algis Grajauskas, 
Hamilton, Ont. Kanada; dr. 
Pranas Budininkas, Juno 
Beach, FL; L. Syrutowicz, Chi
cago, IL; Valentinas Bužinskas, 
Chicago, IL; Veronika Dubic- 
kas, Chicago, IL; Jonas Mar 
tinkus, Chicago, IL; Pranė Siu
tas, Chicago, IL; N. K. Pupius, 
Chicago, IL; Jonas Zubinas, 
Downers Grove, IL; A. P. Bag 
donas, Chicago, IL; dr. R. 
Povilaitis, Lemont, IL; Kotryna, 
Žostautiene, St. Pete Beach, FL; 
L. Kiddon, Hastings-on-Hudson, 
NY; J. Jakubauskas, Juno 
Beach, FL; Stefan Lengnick, 
Ann Arbor, MI; Antanas Ples- 
kys, Chicago, IL; B.B. Paulionis, 
Willoughby Hills, OH; J. A. 
Grina, Oak Lawn, IL; John ir 
Lillian Kasuba, Naperville, IL; 
Povilas Stelmokas, Lemont, IL; 
Juozas Kojelis, Santa Monica, 
CA.

10.00 dol. Bernadette Harris, 
Worcester, MA; Ignas Česnaus
kas, Brookfield, IL; J. Lamp- 
satis, Chicago, IL; Marija Gra
bauskas, Chicago, IL; A. Leva- 
nas, Summit, IL; Stasys Sližys, 
Dearborn Hts. MI; Walter Si
monaitis, Oak Lawn, IL; prel. P. 
Gaida, Mississauga, Ont. Kana
da; Stefanija Cesna, St. Peters

burg Beach, FL; Kazimieras 
Vaišvila, St. Petersburg, Vacys 
Slusnys, Detroit, MI; A. 
Juozapavičius, Etobicoke, 
Ont, Kanada; Jonas Gudėnas, 
Euclid, OH; Vladas Pocius, 
Groton, MA; dr. A. Dai- 
Dallas, PA; K. Kizlauskas, 
W. Bloomfield, MI; Ma
rija Kavaliauskas, Worces- 
ter, MA; Sisters at Matulaitis, 
N.H., Putnam, CT; Irena Valiu
lis, Beverly Shores, IN; Monika 
Lembertas, Santa Monica, CA; 
A. Norkeliunas, Waterbury, CT; 
Andrius Povilaitis, Chicago, IL; 
Marta Kleinas, Naperville, IL; 
Jonas Kontautas, Centerville, 
MA; Norman Burstein, Skokie, 
IL; Gedas ir Elvira Žemaitis, 
Cleveland, OH; Violeta Z. Le- 
ger, No. Olmsted, OH; Stasys 
Stravinskis, Brookfield, IL; 
Valerija Šimkus, Naperville, IL; 
Casimir Palubinskas, Cleve
land, OH; Vytautas Matulionis, 
Cleveland Hts, OH; V. Vaičjur- 
gis, Dorchester, MA; Stasys 
Makutenas, Indianapolis, IN; A. 
Stančius, Belleville, IL; Stanley 
Rastutis, Oak Lawn, IL; Dana 
Elsbergas, Melrose Park, IL; 
Dalia Butėnas, Oak Lawn, IL; 
Stasys Anciulis, Twin Lakęs,
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WI; Mečys Javas, Western 
Springs, IL; A. Grybauskas 
Bridgeview, IL; M Abromaitis, 
Palos Hts, IL; Evaldas Veleckis, 
Orland Park, IL; Vitas Ber- 
nadisius, Orland Park, IL; Algis 
Grigas, Hickory Hills Dr., IL; 
Juozas Morkūnas, Highland. 
IN; Jonas Mildažis, N. Palm 
Beach, FL; Aldona Dabrila, Dor 
chester, MA; Povilas Matiukas, 
Chicago, IL.

20.00 dol. Gintarė Gečys, 
Oaklyn, NJ; N. Sodeika, Cicero, 
IL; Al Smilga, Chicago, IL; 
Halina Plaušinaitis, Chicago, 
IL; Antanas Juškauskas, Wind- 
sor, Ont., Kanada; Leokadija 
Packauskas, Union Pier, MI; 
Liuda S. Šmulkštys, Arlington 
Hts, IL; Rimas Černius, Lagran- 
ge Park, IL; L. Juraitis, Orland

Park, IL; Aleksandras Traška, 
Oak Lawn, IL; Stasys Paulaus
kas, Chicago, IL; Emelija Gaš
kienė, Chicago, IL; V. Z. Rips- 
kis, Evergreen Park, IL; John 
McCloskey, Springdale, PA; Vy
tautas Musonis, Oak Lawn, IL;
J. Kredys, Lockport, IL; dr. B.
K. Latoza, Oak Lawn, IL;

25.00 dol. Mindaugas Klygis,
Oak Brook, IL; Virgilijus Kra- 
pauskas, Palos Park, IL; Valen
tina Gūdis, Chicago, IL; G. 
Kaufmanas, Springfield, VA; 
Vytautas Šeštokas, Los Ange
les, CA; Vaclovas Norvilas, 
Monroe, MI; Stasė Laniaus- 
kienė, Euclid, OH; P. ir V. 
Janušonis, Dousman, WI; G. V. 
Rėklaitis, West Lafayette, IN; 
Jonas Palukaitis, Harbert, MI; 
Eugenia Budelskis, Schiller 
Park, IL; Stasys Dalius, Ha
milton, Ont., Kanada; Jonas 
Didžbalis, Toronto, Ont., Kana
da; Albert Naudžiūnas, Boston, 
MA; Vai Krumplis, Willow 
Springs, IL;

20.00 dol. Albina Setikas, St. 
Catharines, Ont., Kanada; Sa
bina Ručas Henson, Oak Brook, 
EL; Liuda Unguraitienė, Brecks- 
ville, OH; J. Ribinskas, WesU 
land, MI; Jadvyga Poskus, Rcr 
chester, N Y; Antanas Sprindys, 
Deltona, FL; Vytautas Sendži- 
kas, Toronto, Ont., Kanada; R. 
A. Balsys, Woodhaven, N Y; Re
gina Viliamas-Vilkutaitis, Cle
veland, OH; Vy^s Tamulis, 
Cleveland, OH; Stefa Kuzmic- 
kienė, St. Petersburg, FL; J. 
Giedraitis, East Northport, NY; 
Antanas Drutys, Chicago, IL; 
Pranas Stankus, Hartford, CT; 
Stasys Šidlauskas, Springfield, 
IL; S. Butvilą, Livonia, MI; 
Irena Miecevičius, Michigan Ci
ty, IN; P. M. Rulis, Juno Beach, 
FL; Elena Mazuraitis, Hot 
Springs, AR; Irena A. Jansonas, 
Osterville, MA: Victoria Pikelis, 
Chicago, IL.

A.tA.
ELENA TAMOŠIŪNIENĖ

ZONAITĖ

Gyveno Lockport, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette 
Parko apylinkėje.

Mirė 1995 m. sausio 11 d., 12:45 vai. ryto, sulaukusi 89 
metų.

Gimė Lietuvoje, Kalvarijoj. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: duktė Palmyra Snarskienė, žentas Alfonsas, 

sūnus Jonas, marti Marytė, anūkai: Loretta Augaitienė su 
šeima, Sylvia Egan su šeima, Kristina Tamošiūnas; proanūkai 
Aleksandra ir Renata Augaitytės, Jonathan Egan; pusseserės: 
Mėta Tamos ir Natalija Žarolis; dukterėčia Judita Dargis su 
šeima.

Velionė buvo žmona a.a. Jono.
Priklausė Šv. Teresės draugijai.
Velionė pašarvota penktadieni, sausio 13 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer (prie 
Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 14 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. J. Matulaičio Misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių Globos 
komitetui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. D. A Petkus/D M Petkus Tel 
708 257 6067 arba 1-800 994 7600

10.00 dol. Stasys Kazlauskas, 
Arlington, MA; Elena Galenas, 
Chicago, IL; Česlovas Rama 
nauskas, Chicago, IL; N Gier 
štikas, Oak Lawn, IL; Kazys 
Prišmantas, Vista, CA; V Ban 
džiulis, Melrose Park, IL; L 
Baltrėnas, Glendale, C A; Jurgis 
Gepneris, Union Pier, MI; To 
mas Remeikis, Palos Hills, IL; 
J. ir M. Mikutaitis, Chicago, IL, 
Jonas Arlauskas, Chicago, IL; 
Eugenia Sakalas, Philadelphia, 
PA; Kazys Šakys, Glendale, CA, 
Edmundas Šventickas, Livonia, 
MI; Antanas ir Emilija Paužuo 
lis, Chicago, IL; Elena ir Eduar 
das Skalisius, Waukegan, IL; 
Bronė Selenienė, Livonia, MI; 
Vytautas Stuogis, Cleveland, 
OH; Edvardas Skiotys, Livonia, 
MI; Maria Ručys, Naperville, 
IL; Vytautas Cemarka, Dow 
ners Grove,' IL; Petras Mali 
nauskas, Chicago, IL; Peter P. 
Molis, Shrewsbury, MA; Jonas 
Kvietys, Dayton, OH; Jonas Zu 
kas, Woodhaven, N Y; Linas Ba 
laišis, Toronto, Ont., Kanada; 
VI. Židžiūnas, Centerville, MA; 
Oreginas Rovinskas, La Grange 
Park, IL; kun. Stasys Neima 
nas, Evanston, IL; G. Maciūnas, 
Jupiter, FL; Irena K. Vaitkus, 
Chicago, IL; E. Radzevičiūtė, 
Chicago, IL; M. Šaulienė, Semi 
nole, FL; Regina Petrauskas, 
Westmont, IL; V. Budrioms, Se 
minole, FL; Stasys Erlingis, 
Dearborn Hts, MI; Povilas Gri- 
galauskas, Sunny Hills, FL; V. 
Miceika, Toronto, Ont., Kanada; 
Stasė Kulvinskas, Wethersfield, 
CT; P. M. Ruikis, Chicago, IL; 
T. Mace, West Bloomfield, MI; 
Voldemaras Banevičius, Phila 
delphia, PA; Mike ir Asta Sa
vickas, Sunny Hills, FL; Izido
rius Gataveckas, Staynes, Ont., 
Kanada; Česlovas Kiliulis, Lex 
ington, MA; B. Valiukaitis, 
Centerville, MA; Zigmas 
Gavelis, South Boston, MA.

15.00 dol. A. Baceviciųs, 
Daytona Beach, FL; A. ir G. 
Rudis, Dearborn Hts., MI; An 
tanas ir Maria Vycas, Darien, 
IL; Anastasia Binkis, Plymount 
Meeting, PA; Birutė Girnius, 
Allen Park, MI; Stanislava Ci
bas, Milton, MA; Kazys Gricius, 
Dearborn Hts, MI; Antanas Va
lavičius, Chicago, IL; Antanina 
Baleišis, Chicago, IL; Kazys Ka
tilius, Tucson, AZ; Ona Merkis, 
South Boston, MA; Angele Ven
clova, Madison, WI; St. Bakai 
tis, Great Falls, VA; Monika 
Steikūnifenė, Highland, IN; X 
(pavardė ir adresas neišskai
tomas).

11 dol. Anelė dasmantas, 
Cicero, IL;

Aukos už kalendorių ir 
kalėdines atvirutes.

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Šv. Kryžiaus bažnyčioje šį
sekmadienį, sausio 15 d., 9:30 
vai ryte paskutinį kartą bus 
aukojamos šv Mišios lietuvių 
kalba. Parapijos klebonas, lie
tuvių parapijiečių komitetas ir 
tėvai jėzuitai kviečia visus, 
kurie šioje bažnyčioje tuokėsi, 
krikštijo vaikus, priėmė 
Pirmąją Komuniją, amžinybėn 
palydėjo šeimos narius ir
artimuosius, giedojo choruose 
ir kitais dvasiniais, visuome
niškais bei sentimentaliais ry
šiais susiję su Šv. Kryžiaus 
bažnyčia, dalyvauti šiose šv. Mi
šiose.

Šilta, draugiška aplinka;
karšti, skanūs blynai... Tai 
geras būdas praleisti viduržie
mio sekmadienio rytą, po daly
vavimo šv. Mišiose. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje bus 
kepami blynai sekmadienį, sau
sio 15 d. Visi kviečiami ateiti, 
pasivaišinti ir tuo pačiu paremti 
parapiją.

Sibiro tremtinių vokalinis
vienetas „Šilas” iš Kauno kovo 
men. atvyksta į Ameriką ir kon
certuos PLC Lemonte kovo 10 
d., Jaunimo centre Čikagoje 
kovo 12 d., Clevelande kovo 18 
d., Detroite 26 d. Iškentus la
gerių siaubą ir tremtį, niekas jų 
tėvynėje nelaukė, niekas nepa
kvietė juos ir į užsienį. Tai bus 
pirmas šios mažos, bet talen
tingos grupės išvykimas į užjū 
rį. Reikia tikėtis, kad užsienio 
lietuviai jiems parodys daug 
šilumos ir gausiai lankysis kon
certuose.

A. Kantvydas, Weston, Ont., 
Canada, parėmė ,,Draugo” 
leidimą 100 dol. auka. Linkė
dami jam sėkmingų Naujųjų 
metų, tariame nuoširdų ačiū.

Seminaras, padedąs suprasti vaiko kūrybingumą, rengtas „Žiburėlio” 
mokyklėlės mokinių tėvams lapkričio 16 d. Iš kairės: Daina Siliūnienė ir Rūta 
Vaznelienė.

Nuotr. Irenos Senkevičienės 

x Šio mėn. 14 d. Antanuix Šv. Mišios už a.a. Jono 
Ramanausko vėlę, jo 50-se 
mirties metinėse, bus auko
jamos sekmadienį, sausio 29 
d., 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Visi giminės, drau
gai ir pažįstami prašomi daly
vauti Sūnus Liudas.

(sk)

x Arizonos LB apylinkė,
kuriai pirmininkauja Stasys 
Narkus atsiuntė $750 — tai 5 
našlaičių metinis paramos mo
kestis 1995 metams. Jie jau an
trus metus globoja 5 našlaičius 
Lietuvoje. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629

(sk)

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago. IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

„Grandiečiai”, tikrai uoliai 
dirbdami, pagamino bent 3,500 
virtinukų (koldūnų). Jie ruošia 
pietus Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje sekmadienį, 
sausio 15 d., tuoj po šv. Mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje (apie 12 vai.). Visuo
menė kviečiama gausiai susi
rinkti ir įvertinti jaunimo pa
stangas. „Grandies” tautinių 
šokių ansamblio šokėjai nešto 
vi ištiesę ranką ir neprašo pa
ramos, bet stengiasi užsidirbti 
lėšų, kelionėms, įvairioms 
išlaidoms sumažinti. Mūsų 
jaunimo darbas vertas dėmesio 
ir pagyrimo. Tuo pačiu reikia 
paminėti, kad tuojau po pietų 
Algirdas Titus Antanaitis, 
dėstęs išeivijos lietuvių literatū
ros kursą Vytauto Didžiojo un- 
te Kaune ir neseniai grįžęs iš 
Lietuvos, papasakos savo įspū
džius. Po trumpų atostogų jis vėl 
grįžta į Lietuvą tam pačiam 
darbui.

Beverly Shores, IN, Šv.
Onos bažnyčioje šį sekmadienį, 
sausio 15 d., 12 vai., šv. Mišias 
aukos kun. dr. Viktoras Rimše
lis, MIC. Po pamaldų Lietuvių 
klubo susirinkimas įvyks Rūtos 
Arbienės namuose.

Literatas Algirdas Titus 
Antanaitis, prieš porą savaičių 
grįžęs iš Lietuvos, papasakos 
savo įspūdžius Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, sekmadienį, 
sausio 15 d., tuoj po tautinių 
šokių ansamblio „Grandies” 
ruošiamų pietų (maždaug 1 vai. 
p.p.). Jis Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune dėsto išei
vijos literatūrą. Visus kvie
čiame pasivaišinti skaniais pie
tumis ir pasiklausyti įdomaus
pranešimo, kurį ruošia — PLC 
renginių komitetas.

Kleizai sueitų 90 metų, o miręs 
jau keturi metai. Lietuvoje už jį 
meldėsi 300 žmonių. Liūdinti 
žmona ir šeima

(sk)

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)

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

(sk)

NAUJA LIET. TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ FESTIVALIŲ INC. 

VADOVYBĖ

Beveik prieš 20 metų 
(1975.X.2). Illinois valstijoje in
korporuota Lithuanian Folk 
Dance Festival, Ine. institucija 
5-sios Tautinių šokių šventės 
rengimui, greta JAV Lietuvių 
Bendruomenės sėkmingai atli
ko „auklės” pareigas per ke
turias tautinių šokių šventes.

Pagal LFDF konstituciją (By- 
laws) Liet. Tautinių šokių festi
valių korporacijos vadovybę 
sudaro 10 direktorių taryba. 
Šešis direktorius kas metai, jų 
tarpe ir tarybos pirmininką, 
skiria JAV LB krašto valdyba. 
Keturis direktorius kasmet 
skiria Lietuvių tautinių šokių 
instituto valdyba. LFDF ižde 
turimos lėšos naudojamos tau
tinių šokių švenčių ruošos 
finansavimui ir Lietuvių Tau
tinių šokių instituto vadovybės 
paramai. LFDF iždo lėšas 
sudaro ankstyvesnių tautinių 
šokių švenčių likučiai. Tik 
paskutinių dviejų švenčių liku
čiai nukeliavo ne į LFDF iždą, 
bet JAV ir Kanados LB krašto 
valdyboms.

Praėjusių metų gale JAV LB 
krašto valdyba 1995 metams pa
skyrė LFDF direktorių tarybos 
pirmininku Bronių Juodelį, 
LFDF steigėją ir 20 metų išbu- 
vusį direktorium bei tarybos 
pirmininku. LFDF sekretore pa 
skirta Rita Kėželienė, iždininkė 
Rėdą Pliūrienė ir direktoriais 
-ėmis: Birutė Jasaitienė, Regina 
Kučienė ir Linas Norušis.

Lietuvių tautinių šokių ins
tituto skirti 1995 m. LFDF 
direktoriai yra: Stasys Milašius, 
Rasa Poskočimienė, Nijolė 
Pupienė ir Lidija Ringienė.

Šie asmenys sudaro LFDF 
tarybą, bet ne Tautinių šokių 
šventės tarybą, kaip klaidingai 
paskelbta mūsų spaudoje.

Br. J.

JAV LB Švietimo taryba
kviečia visus lituanistinių 
mokyklų mokytojus dalyvauti 
tradicinėje darbo konferencijoje, 
kuri įvyks vasario 26 d. Pasau
lio lietuvių centro Bočių menėje. 
Konferencija prasidės 9 v.r. šv. 
Mišiomis Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje. Iš Phila- 
delphijos atvyksta ped. Jūratė 
Krokytė-Stirbienė, kuri praves 
ir apvalaus stalo diskusijas.

Visus lituanistinių mokyklų 
vedėjus ir mokytojus iš arti ir 
toli kviečiame dalyvauti konfe
rencijoje.

Danutė Genovaitė Tunku- 
nas, St. Pete Beach, FL, „Drau
go” leidimo išlaidas sumažino 
100 dol. auka. Esame jai labai 
dėkingi už paramą.

x A.a. Magdalenos Lend- 
raitienės atminimui Audronė 
ir Gražutis Matučiai paaukojo 
$100 Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką, 
kuri padės gydyti senelius su 
akių ligomis.

(sk)

x Marie D. O’Neill iš Phi- 
ladelhijos, PA siunčia $300 ir 
rašo; „Mano mama Felicija H. 
Stanionis O’Neill atvyko į 
Ameriką šio šimtmečio pradžio
je, užaugo Philadelphijoje. Ši 
auka — dviejų našlaičių para
mos metinis mokestis tegu būna 
mano mamos ir jos anūkų var
du pagalba jiems”. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)
x MAISTO SIUNTINIAI 

per Transpak. Produktai aukš
tos kokybės. Nuo $29 iki $98. 
Du patys populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir $55 sv. 
įvairaus maisto už $98. Sku
biems siuntiniams — AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

JAV LB KULTŪROS 
TARYBOS KONCERTAS

Buvusio Lietuvos prezidento 
Vytauto Landsbergio Čikagoje 
atsilankymo proga, vasario 11 
dieną, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje JAV LB-nė Kultūros 
taryba rengia koncertą, ku
riame pasirodys aukšto lygio 
menininkai, įskaitant patį prof. 
Vyt. Landsbergį, sutikusį for
tepijonu paskambinti keletą M. 
K. Čiurlionio kūrinių. Čiur
lioniui jis yra skyręs didžiąją 
savo gyvenimo studijų dalį.

Su savo buvusiu profesoriumi 
koncerte džiugiai sutiko daly
vauti solistė Lijana Kopūstaitė. 
„Prisimenu jį kaip ypač įdomų 
ir reiklų pedagogą, sugebėjusį 
įžiebti studentuose meilę 
muzikai ir atsidėjimą darbui. Jo 
egzaminai būdavo siaubas. Iš 
vieno klausimo žodiniuose eg
zaminuose jis iš studento suge
bėdavo išspausti visas kurso 
žinias. Vienok, mes jį mylėjome 
ir juo žavėjomės”, sako L. 
Kopūstaitė.

VAKARAS KARINEI 
SPAUDAI PAREMTI

LKV. sąjungos „Ramovė” 
Čikagos skyrius š.m. gruodžio 4 
d. surengė kavutės vakarą, su 
tikslu paremti karinę spaudą 
Lietuvoje. Vakaras įvyko 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės patalpose. Ruošiant pobū
vį, ramovėnams talkino visų 
trijų kuopų šauliai. Renginį 
pradėjo Čikagos skyriaus pirmi
ninkas Juozas Mikulis, pasvei
kindamas visus ne taip gausiai 
susirinkusius ir pakviesdamas 
LKV-S-gos „Ramovė” Centro 
valdybos pirmininką Edmundą 
Vengianską tarti žodį, kuris 
kalbėjo:

„Kiekviena spauda, kokia ji 
bebūtų, tarnauja informacijai. 
Spauda skirstoma: politinė, 
profesinė, karinė ir t.t. Karinei 
spaudai priklauso: „Karys”, 
„Trimitas” ir „Kardas”. 1940 
m., rusams okupavus Lietuvą, 
visa lietuviška spauda, laikraš
čiai bei žurnalai buvo uždrausti.

Išeivijoje „Karys” pradėjo eiti 
1950 m. „Karyje” skyrių turėjo 
„Trimitas”. Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, visa karinė 
spauda buvo perkelta į Lietuvą. 
„Karį” ir „Trimitą” leidžia 
Šaulių s-ga išeivijoje ir Lietu
voje. Kiekvienas šaulys moka 3 
dol. įnašus, todėl spauda šiaip 
taip išlaikoma. „Kardas” 
priklauso atsargos karinin- 
kams-ramovėnams. šis žurnalas 
prenumeratorių dėka neišsilai
ko, nes karininkų pensijos labai 
mažos, todėl reikalinga išeivijos 
pagalba. „Kardo” prenumerata 
— tik 20 dol metams”.

Ed. Vengianskas baigdamas 
savo žodį, padėkojo visiems, 
kurie dalyvavo kavutėje ir tuo 
parėmė „Kardo” tolimesnį lei
dimą.

Meninę programą atliko A.
Barniškis, padainuodamas dai
nas: „Lietus Lietuvoj”, „Kur 
balti keliai”, „Kiek rovė — 
neišrovė” ir „Tėvynė”.

Po to buvo kavutė su sumuš
tiniais ir saldumynais, kurią 
paruošė: Z. Bagdžiuvienė, I.

■

„Lietuvos Vaikų vilties” globojamų vaikų ir mamų pulkelis Gražinos ir Jim Liautaud ruoštame 
kalėdiniame pobūvyje. Iš kairės: Mantas Kaminskas, Stasė Vitulskienė, Dalia Kaminskienė, 
Sabina Birietaitė, Asta Vitulskytė, Gintarė Miciulevičiūtė, Birutė Miciulevičienė ir Rokas 
Andriuškevičius.

Pranskevičienė, A. Ašoklienė, 
Kulbokienė ir J. Skamienė. 
Buvo pravestas dovanų 
paskirstymas. Baigiant renginį, 
skyriaus pirmininkas Juozas 
Mikulis tarė nuoširdų padėkos 
žodį. Padėkojo visiems daly
viams, kavutės vakaro rengė
joms, korespondentei, aprašan
čiai visus renginius.

Reikia pastebėti, kad vakaro 
tikslas buvo labai kilnus ir 
geras, bet gaila, kad publikos 
buvo nedaug. Dalyvavusieji, at
sisveikinę vienas kitą, paten
kinti skirstėsi į namus.

Ant. Repšienė

BERNELIŲ MIŠIOS 
ŠVČ.M. MARIJOS GIMIMO 

BAŽNYČIOJE

Nakties tyla apsupo Čikagą. 
Visur tyku, ramu. Lauke tik 
šviečiančios eglučių lemputės ir 
papuošti namai liudija; kad šis 
vakaras ypatingas. Atėjus vėly
vam vakarui, žmonės renkasi į 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čią Bernelių Mišioms. Bažnyčios 
bokštai šviečia kaip švyturiai ir 
kalba visiems, kad čia vyksta 
didelė šventė.

Viduje bažnyčia atrodo kaip 
pasaka, dangiška pasaka. 
Eglutės, papuoštos baltais lietu
viškais šiaudinukais, supa didįjį 
ir šoninius altorius. Eglučių 
lemputės ramiai miega, apšvies- 
damos altorius ir prakartėlę, 
bet dar labiau išduodamos šio 
vakaro paslaptį, kad pasaulio 
Šviesa pralaužė žmonijos 
tamsumą visiems amžiams. 
Parapijos choro giedojimas 
toliau išryškina šios šventės 
prasmę, giesmių žodžiais ir 
melodija paliesdamas klausy
tojų širdis ir paruošdamas daly
vius šv. Mišioms.

Dvyliktą valandą ateina pro
cesija. Pirmiausia matyti kry
žius, kurį neša patarnautojas, 
kiti berniukai eina su žvakėmis. 
Už jų eina šv. Mišių konceleb- 
rantai: klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas, kun. Vito Mikolai- 
tis, kun. Pranas Kelpšas, kan. 
Vaclovas Zakarauskas ir kun. 
Antanas Zakarauskas. Jie pri

Švč M. Marijos Gimimo parapijos (Marųuette Parke) Seimininkės — pagarsėjusios lietuviškų blynų 
kepėjos. Sėdi iš kairės: S. Plenienė, A. Lietuvninkienė, S. Balčiūnienė, S. Galešienė, M. Banky; 
stovi: J. Ivaiauskienė, E. Kvantienė, S. Jurkūnienė, P. Andriukaitienė, I. Polikaitienė, A. 
Plienienė, O. Norvilienė, O. Mažonytė, S. Jonušienė, M Benning, L. Shatienė. Paprastai joms 
padeda M. Petrošienė ir E. Perkins. Pažymėtina, kad lietuviškų blynų pusryčiai parapijos salėje 
bus šį sekmadieni, sausio 15 d. po visų šv. Mišių.

Nuotr Prano Pranckevičiaus

eina prie prakartėlės, kurią 
palaimina klebonas. Procesija 
tada eina link altoriaus, pradėti 
šv. Mišias. Gražiai pritaikytame 
pamoksle kleb. J. Kuzinskas 
primena, ką mūsų tikėjimas sa
ko apie šią šventę ir kaip 
neapsakomai reikalingas yra 
mūsų Išganytojas šiam pasau
liui šiandieną. Šv. Mišių auką 
neša Vytautas ir Danutė Bindų- 
kai. Parapijos choras savo 
puikiu giedojimu priartina daly
vius mintimis prie prakartėlės 
ir Kūdikėlio. Iškilmes toliau 
praturtina savo giedojimu solis
tai Margarita Momkienė, Geno
vaitė Mažeikienė ir Vaclovas 
Momkus. Jiems pritaria smuiku 
Linda Valeckytė ir fleita Rima 
Polikaitytė. Dirigento pareigas 
eina muz. Antanas Linas, prie 
vargonų muz. Ričardas Šokas.

Buvo malonu matyti bažny
čioje tiek daug žmonių, jų tarpe 
didelį skaičių jaunimo bei šeimų 
su vaikais. Tokia minia žmonių 
prisirinko, kad, einant iš bažny
čios, buvome net petys į petį. Šis 
gražus būrys žmonių pasipylė už 
bažnyčios durų į lauką, kur bu
vo galima pajusti šios nakties 
geros valios šilumą, visiems 
besisveikinant šiltais žodžiais, 
rankomis, apsikabinimais. Ar 
nebūtų miela ir malonu, kad 
šios nakties gera valia ir šiluma 
pasiliktų per visus naujus 1995 
metus, o taip pat ir kad ši puiki 
lietuvių parapijos bažnyčia 
visada būtų pilna tikinčiųjų?

MPV
„LIETUVOS VAIKŲ 

VILTIES” VAIKŲ 
KALĖDOS

„Lietuvos Vaikų vilties” vai
kučiams ir jų tėveliams bei 
savanoriams kalėdinė šventė 
buvo suruošta 1994 m. gruodžio 
11d. pas Gražiną ir Jim Liau
taud jų rezidencijoje, Bloo- 
mingdale pastate. Gražina yra 
„Lietuvos Vaikų vilties” komi
teto pirmininkė.

Čia susirinko dabar Čikagoje 
besigydantys vaikai ir jų tė
veliai: Asta Vitulskytė ir Stasė 
Vitulskienė (Mažosios Lapės), 
Giedrė Pranaitytė ir Antanas 
Pranaitis (Kaunas), Gintarė

Miciulevičiūtė ir Birutė Mi
ciulevičienė (Kaimas), Gintaras ir 
Gintautas Valentukoniai (Kau-. 
nas), Jolanta Kernagytė ir Feli
cija Kernagienė (Kavarskas), 
Justas Milkevičius ir Salvinija 
Milkevičienė (Vilnius), Mantas 
Kaminskas ir Dalia Kaminskie
nė (Vilnius), Rokas Andriuš
kevičius ir Nijolė Andriuš- 
kevičienė (Kulautuva), Regi 
mantas Nemkevičius ir Virgini
ja Nemkevičienė (Šilai), Sabina 
Birietaitė ir Ričardas Birieta 
(Utena).

Vieniju čia, Čikagoje, jau yra 
ilgesnį laiką (Rokas net 18 
mėnesių), kiti — pasveikę grįžo 
namo, kiti — po turėtų sunkių 
operacijų laukia eilės papildo
moms operacijoms, dar kiti — 
pamažu sveiksta. Yra ir 
neseniai atvykusių iš Lietuvos.

Vakare dalyvavo gausus 
būrys savanorių, o taip pat ir 
„Lietuvos Vaikų vilties” komi
teto narių.

Buvo taip miela stebėti vaiku
čius, besižavinčius didele puoš
nia eglute bei kitomis kalėdi
nėmis dekoracijomis ir besižval- 
gančius pro didelius langus į 
besileidžiančią saulę, atsispin
dinčią Michigano ežero bangose 
ir debesyse. Pradėjus temti, 
visus užbūrė eglutės šviesytės, 
žvakės, židinio liepsna bei 
neaprėpiama jūra miesto šviesų.

Gražina ir Jim Liautaud bei 
jaunosios LVV komiteto narės 
užėmė vaikučius. Svečiai buvo 
vaišinami gaiviais gėrimais. 
Visi bendravo ir šnekučiavosi, 
kaip viena didelė, artima šeima. 
Negalima buvo atsistebėti ir at
sidžiaugti Liautaud širdies ge
rumu.

Visi svečiai buvo pavaišinti la
bai skania vakariene, o po jos 
Kalėdų senelis — Jim Liautaud 
su padėjėja Jūrate Budriene 
dalino dovanas vaikučiams. Ojų 
buvo labai daug, gražiai supa
kuotų. Jim Liautaud gražiai 
tarė visų vardus ir dar pridė
davo vieną kitą žodį lietuviškai.

Pora neužmirštamų valandų 
pas Gražiną ir Jim Liautaud 
prabėgo labai greitai, ir vėl visi 
grįžome iš puošnaus vidur- 
miesčio, iš nuostabiai gražios 
Gražinos ir Jim rezidencijos į 
kasdienybę. Savanoriai ir 
tėveliai padėjo vaikučiams su 
vežimėliais ir be vežimėlių 
susėsti j automobilius ir visi pa
judėjome „Seklyčios” link.

Taip buvo gera, kad šie vaikai 
turi galimybę pasveikti, ar bent 
šiek tiek pasijausti geriau, nes 
ne viską ir moderniausia me
dicina gali pakeisti. Bet šie 
vaikai, pagyvenę čia, pasijunta 
esą pilnaverčiais žmonėmis. Ir 
grįžę Lietuvon, jie jau skleidžia 
šią dvasią savo aplinkoje. O, kad 
jiems gyvenimas čia būtų leng
vesnis ir mielesnis, tuo rūpinasi 
Gražina Liautaud, LVV komi
teto pirmininkė, ir visi jos 
talkininkai, suteikdami vai
kams nepamirštamai gražių 
prisiminimų.

Aldona Šmulkštienė
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