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Lietuvos prezidentas 
baigė vizitą Švedijoje

Iš kalėjimo paleistas Sausio 
13-osios perversmininkas

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(AGEP) — Ketvirtadienį baigda
mas trijų dienų vizitą Švedijoje, 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pakrančių apsaugą 
pavadino vienu prioritetinių 
Lietuvos ir Švedijos bendra
darbiavimo sričių. Tai labai ak
tualu abiems šalims, sakė jis 
Karlskrona mieste susitikęs su 
žurnalistais.

Atsakydamas į Švedijos parei
gūnų susirūpinimą dėl didelio 
per Lietuvą į Švediją keliau
jančių nelegalių migrantų skai
čiaus, A. Brazauskas pabrėžė, 
kad Lietuva labai stengiasi, 
mėgindama juos sulaikyti. „Mes 
nemažai jų sulaikome tiek sau
sumoje, tiek teritoriniuose 
vandenyse ir grąžinam atgal”, 
sakė šalies vadovas, bet ne
neigė, jog jie prasiskverbia per 
visas užtvaras.

Prezidentas pastebėjo, kad 
Lietuvai labai trūksta pakran
tės apsaugos laivų ir pažymėjo, 
jog Lietuva tikisi ir tolesnio Šve
dijos bendradarviavimo ir pa
galbos.

Lietuvą ir Švediją telkia ne 
tik bendri interesai, vertybės, 
bet ir tos pačios problemos, 
pasakė Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas lapkričio 
21 d. per Švedijos karaliaus Carl 
XVI Gustaf ir karalienės Sil
vijos surengtą oficialią vaka
rienę.

Lietuvos prezidentas pabrėžė, 
kad viena svarbiausių sąvokų 
abiems šalims tampa saugumas 
— politinis, ekonominis, ekolo
ginis, atskiro žmogaus ir valsty
bės, regiono, žemyno ir pasau
lio. ,,Lietuvos siekis tapti 
Europos bei transatlantinių 
organizacijų nare nėra nukreip
tas nė prieš vieną šalį ar tautą. 
Jis nekelia grėsmės nei mažam, 
nei dideliam”, pabrėžė A. Bra
zauskas.

Sakydamas tostą, Lietuvos 
vadovas prisiminė baravykus, 
kurie Švedijoje taip pat labai 
mėgstami ir vadinami „Carl 
Johan Svamp”, nes Švedijoje

Diskusijos dėl bendros 
Baltijos oro erdvės kūrimo

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(AGEP) — Lietuvos oro erdvės 
kontrolės sistemos kūrimas 
trečiadienį buvo aptartas su 
Lietuvoje akredituotais užsienio 
šalių karo atašė. Šie pareigūnai 
su Lietuvos krašto apsaugos mi
nistru Linu Linkevičiumi, ka
riuomenės vadu generolu Jonu 
Andriškevičiumi, karinių oro 
pajėgų vadu pulkininku Zenonu 
Vegelevičiumi diskutavo prista
tytą regioninės kelių šalių oro 
kontrolės sistemos kūrimo pla
ną, Lietuvos galimybes bei ga
limą Vakarų paramą, įgyvendi
nant šią programą.

Politinius oro erdvės kontro
lės sistemos kūrimo aspektus 
užsienio šalių atstovams aiškino 
ministerijos gynybos politikos 
planavimo departamento direk
torius Renatas Norkus.

Jis informavo, kad dabar pa
dėtis Lietuvos oro erdvėje 
ganėtinai sudėtinga. Dabartinė 
sistema nepajėgi vykdyti visų 
užduočių, įmanoma gauti tik 
apytikslius duomenis. Tačiau 
Lietuvos pareigūnas juokavo, 
kad Lietuva dabar yra geresnėje 
padėtyje, nei Vakarų šalys. Dėl 
visame pasaulyje didėjančio 
skrydžių dažnėjimo pastarai
siais metais daugelis valstybių 
priverstos besidubliuojančias ci-

juos išpopuliarino karalius Carl 
XIV Johan.

Prezidentas sakė, kad Dzūki
joje grybų rinkimas ir pardavi
mas yra vienas svarbiausių 
verslų. „Prisipažinsiu, kad aš — 
praktiškas žmogus ir galvoda
mas apie politiką, niekada ne
pamirštu ūkio. Todėl ir pama
niau: gal Dzūkija galėtų tiekti 
Kari Johan Svamp grybus Jūsų 
karališkųjų didenybių dvarui, 
jei jūs užsakytumėte”, sakė A. 
Brazauskas.

Ketvirtadienį A. Brazauskas 
lankėsi Karlskronos laivų sta
tykloje, kurioje statomi karo lai
vai. Prezidentas galėjo apžiūrėti 
juos, susipažinti su naudo
jamomis naujomis technologi
jomis. Tačiau apie naujų karo 
laivų pirkimą statykloje nebuvo 
kalbama.

Švedijos žurnalistams pre
zidentas taip pat sakė negalįs 
tiksliai atsakyti, ką padarė 
vyriausybė, siekiant atidaryti 
naują keltų liniją tarp Klaipė
dos ir Karlskronos. Tačiau jis 
sakė, kad yra numatyta Klaipė
doje įrengti naują keltų susto
jimo ir keleivių aptarnavimo 
vietą. Pasak prezidento, tiek 
vyriausybė, tiek keltą aptarnau
siančios kompanijos turi imtis 
žygių, kad būtų atidaryta linija 
į Švediją.

Jau skrisdamas į Lietuvą, ša
lies vadovas sakė iš pagrindinės 
Švedijos keltų kompanijos „Silja 
Line” sužinojęs, kad Lietuva 
taiko didžiausius mokesčius, 
kelis kartus didesnius, nei, 
pavyzdžiui, Latvija už naudoji
mąsi savo uostais. Lietuvos 
prezidentas žadėjo asmeniškai 
pasirūpinti, kad keltai tarp 
Lietuvos ir Švedijos pradėtų 
kursuoti.

įvairiuose susitikimuose 
Švedijoje buvo pastebėta, kad 
bene didžiausia kliūtimi Lietu
vos ir Švedijos ekonominiam 
bendradarbiavimui yra prastai 
išvystytas tiesioginis transpor
to susisiekimas.

vilinės ir karinės oro erdvės 
kontrolės sistemas reorganizuo
ti į vieningą sistemą. „Tuo tar
pu Lietuvoje nelabai yra ką re
organizuoti, o kurti iš pradžių — 
bent jau įdomiau”, kalbėjo Re
natas Norkus.

Jis pažymėjo, kad Lietuvos, 
kaip ir Latvijos bei Estijos oro 
erdvė yra palyginti maža, todėl 
atskirai ją kontroliuoti valsty
bėms yra sunku ir labai brangu. 
Be to, norint laiku reaguoti į oro 
erdvės pažeidimus, būtina su
kurti radarais sekamą lauką 
kuo didesniu atstumu aplink 
valstybę.

Pasak R. Norkaus, geopolitiš- 
kai būdama centrinės Europos 
ir Baltijos šalių tiltu, Lietuva 
neišvengiamai taps šio regiono 
bendros oro erdvės kontrolės 
sistemos dalimi. Jis primi
nė, kad tokį planą labai are- 
mia JAV, padedanti kurti Vy- 
šegrado šalių bei Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos bendros oro kont
rolės koncepciją bei žadanti ma
terialinę paramą ateityje.

Lietuvos vyriausybė yra pa
tvirtinusi kelių metų oro erdvės 
kontrolės vystymo planą, o vė
liau šią nacionaliniam saugu
mui svarbią sritį reglamentuos 
dabar rengiama nacionalinio 
saugumo koncepcija.

„Lietuvos ryto” priestatas lapkričio 17-osios rytą po sprogimo. Sekančią dieną po sprogdinimo 
„Lietuvos rytas pirmame puslapyje išspausdino „Laisvojo žodžio fondo” pareiškimą, kuriame 
sprogdinimas pavadintas „Lietuvos politinės vadovybės ir korumpuotų finansinių grupuočių 
išprovokuotą teroristinį aktą”. Fondas iš vyriausybės reikalauja „ryžtingų veiksmų, kurie 
neginčijamai įrodytų, kad Lietuvos vyriausybė sugeba kontroliuoti padėtį šalyje, taip pat 
pasiruošusi gerbti Lietuvos piliečių teisę gauti ir skleisti informaciją bei visuomenės informavimo 
priemonių nepriklausomybę”.

Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte”

Lietuvoje paminėta 
Kariuomenės diena

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(AGEP) — Lietuvoje šiomis die
nomis paminėtos Lietuvos ka
riuomenės įkūrimo 77-osios 
metinės. Prieš tiek metų 
lapkričio 23 d. tuometinis 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona išleido įsaką, skelbiantį 
šalies karinių pajėgų kūrimo 
pradžią.

Šiemet lapkričio 23-ioji — Ka
riuomenės diena — buvo pažy
mėta tradicine visų kariuome
nės rūšių dalinių rikiuote 
sostinės Nepriklausomybės 
aikštėje ir kariniu paradu, 
vėliau Vilniaus Arkikatedroje 
Bazilikoje buvo aukojamos šv. 
Mišios. Vakare Vilniaus Kari
ninkų ramovėje įvyko šventinė 
vakaronė.

Rikiuotės, kariniai paradai 
ketvirtadienį buvo surengti ir 
kituose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose.

Ypatinga tradicija šią lapkri
čio 23-iąją buvo įvesta tarpuka
rio Lietuvos laikinojoje sostinėje 
Kaune. Nuo šiol visomis valsty
binių švenčių dienomis bei kiek
vieną sekmadienį pagal to meto 
karines tradicijas virš Vytauto

Taikos palaikytojų tarpe 
Bosnijoje bus ir lietuviai

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(AGEP) — Tarp 25 šalių, jau pa
reiškusių, kad siųs savo karius 
įgyvendinti taikos susitarimo 
Bosnijoje, yra ir Lietuva. Apie 
ketinimus pasiųsti taikdarius į 
buvusią Jugoslaviją kalbama 
trečiadienį paskelbtame Lietu
vos Užsienio reikalų ministeri* 
jos pareiškime.

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius penktadienį 
patvirtino, kad netrukus ketina
ma pradėti rengti Lietuvos ka
rius bendrai kelių dešimčių 
pasaulio valstybių kariuomenių 
operacijai.

JAV gynybos sekretorius 
William Perry pranešė, kad po 
taikos sutarties pasirašymo 
gruodžio pradžioje Paryžiuje, 
daugelio šalių kariuomenės su
sijungs į 60,000 NATO vadovau
jamas taikos pąjėgas, kurios bus 
dislokuotos buvusioje Jugosla
vijoje.

Šios savaitė: pradžioje Lietu
voje lankęsis W. Perry labai pa
lankiai atsiliepė apie Lietuvos

Didžiojo karo muziejaus bus ke
liama Vytautinė vėliava.

Be to, karo muziejus pasiuvo 
Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tystės kariuomenės 1792 m., ar
tilerijos uniformas ir bando 
atkurti to laikmečio pabūklus. 
Ateityje tradicinėje vėliavų 
pakėlimo ceremonijoje kariai 
vilkės autentiškas Lietuvos 
gvardijos pulko, grenadierių 
jėgerių, Lietuvos husarų briga
dos uniformas.

Lietuvos karo vadai kariuo
menės dieną pradėjo minėti dar 
šventės išvakarėse. Trečiadienį 
kariuomenės generaliniame 
štabe į iškilmingą susirinkimą 
atvyko aukščiausieji Lietuvos 
karininkai, ir jiems koncertą 
surengė moterų choras „Guos- 
tė”.

Į iškilmingą minėjimą Valsty
binėje Filharmonijoje trečiadie
nio vakarą krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius ir 
kariuomenės vadas generolas 
Jonas Andriškevičius pakvietė 
ir Lietuvos Seimo bei vyriausy
bės narius, užsienio šalių diplo
matus.

pastangas prisidėti prie taikos 
buvusioje Jugoslavijoje užtik
rinimo.

Lietuvos krašto apsaugos 
ministras sakė, kad formalų 
sprendimą dėl Lietuvos būrio 
siuntimo įvesti taiką Jugosla
vijoje turės priimti Lietuvos vy
riausybė ir Seimas.

Rengti karius tokiai operaci
jai padės Danijos specialistai — 
dėl tojau tariamasi su Danijos 
gynybos ministerija. Lietuvos, 
kaip ir Estijos taikdariai grei
čiausiai bus JAV vadovaujamo
je divizijoje, kuri bus sudaryta 
dar ir iš Lenkijos bei Šiaurės 
šalių karių. Lino Linkevičiaus 
žiniomis, Latvija tikriausiai ne
dalyvaus šioje tarptautinėje ope
racijoje.

Lietuvos taikdarių būrys bus 
formuojamas iš karių, kurie jau 
turi tarnybos buvusioje Jugos
lavijoje patirtį. Lietuva buvo pa
siuntusi tris savo būrius vykdy
ti taikos palaikymo operacijų 
Kroatijoje.

LDDP atmetė „Laisvo 
žodžio fondo”

kaltinimus
Vilnius, lapkričio 22 d. 

(AGEP) — Valdančiosios Lietu
vos Demokratinės Darbo parti
jos frakcijos vadovai kategoriš
kai atmetė spaudos kaltinimus, 
kad dabartinė valdžia nori už
gniaužti laisvąją spaudą. „Mes 
esame už laisvą spaudą, ir tai 
visiškai neabejotina”, spaudos 
konferencijoje pasakė LDDP 
frakcijos Seime seniūno pava
duotojas Justinas Karosas. Pa
sak jo, laisva spauda ir laisvas 
žodis yra „minimaliausia vals
tybės gyvavimo sąlyga”. Kartu 
jis sakė, kad valdžia pasilieka 
sau teisę „sakyti pastabas 
spaudai, ir tai natūralu”.

Pasak Karoso, valdžia nenori, 
kad „ketvirtoji valdžia” pre
tenduotų į valdžios monopolį. 
„Laisvojo žodžio fondo” pa
reiškimu „pretenduojama į vie
nintelio teisuolio, kuris neturi 
jokios dėmės”, vardą, sakė J. 
Karosas.

„Mes pradedame aiškiai skir
ti, kas yra žurnalistų spaudos 
laisvė, ir kas yra spaudos mag
natų norima spaudos laisvė”, 
pasakė Algirdas Kunčinas, ki
tas LDDP frakcijos seniūno pa
vaduotojas.

Delsiamas nutarimas dėl 
Rusijos konsulato įsteigimo 

Kaune
Vilnius, lapkričio 24 d. 

(AGEP) — Seimo Užsienio 
reikalų komitetas jau dvi 
savaites delsia priimti spren
dimą dėl Rusijos konsulato 
Kaune įsteigimo, tačiau Rusijos 
ambasada kol kas vengia griež
tų pareiškimų.

Rusijos ambasados Vilniuje 
vyriausias konsulas Sergej 
Zagriadski kalbėdamasis su 
korespondentu sakė sekąs Lie
tuvos politikų ginčus dėl Rusi
jos atstovybės' Kaune. Tačiau 
komentuoti padėtį Rusijos ats
tovas žada tik tada, kai bus 
priimtas oficialus Seimo ko
miteto sprendimas.

Rusija prieš kelerius metus 
leido Lietuvai atidaryti konsu
latus Sankt Peterburge ir Kara
liaučiuje. Lietuvoje Rusija 
dabar turi tik generalinį kon
sulatą Klaipėdoje. Prieš pusan
tro mėnesio ji įteikė Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijai

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(AGEP) — Dėl labai pablogėju
sios sveikatos Lietuva lapkričio 
20 d. iš Lukiškių kalėjimo 
paleido prosovietinį aktyvistą 
Ivan Kučerov, kuris ten dvejus 
su puse metų laukė teismo už 
dalyvavimą 1991 m. sausio 
13-osios perversme. Baltarusijos 
ambasados darbuotojų atgaben
tas iš Vilniaus kalėjimo į 
Minską, jis trečiadienį atsisakė 
susitikti su vietos bendramin
čiais dėl prastos savijautos.

Savo namuose besiilsintis 
Ivan Kučerov, kurį Lietuva kal
tina dalyvavimu valstybės per
versme, netrukus ketina gultis 
ligoninėn, bet iki tol dar žada 
surengti spaudos konferenciją. 
Per sovietų KGB ir Komunistų 
partijos surengtą perversmo mė
ginimą, nuo sovietų tankų ir 
kulkų žuvo 13 taikių žmonių ir 
šimtai buvo sužeisti.

Kučerov, jau kalėjime gavęs 
Baltarusijos pilietybę, yra 
paleistas už Baltarusijos amba
sados Vilniuje sumokėtą užsta
tą, kurio dydis oficialiai ne
skelbiamas. Tačiau, pasak šal
tinių Baltarusijos Užsienio 
reikalų ministerijoje, baltarusių 
diplomatai sumokėjo 5,000

A. Brazauskas aiškinasi dėl 
sprendimo paleisti 

perversmininką
Vilnius, lapkričio 24 d. 

(AGEP) — Prezidentas Algirdas 
Brazauskas teigia nedaręs jokio 
spaudimo prokuratūrai, kad 
paleistų iš kalėjimo sunkiai ser
gantį 1991 m. sausio perversmo 
mėginimo organizatorių. Pasak 
prezidento, jis tik prašė pro
kuratūrą „labai gerai įsigilinti” 
į Baltarusijos piliečio Ivano 
Kučerovo reikalą, kai buvo nu-

— Estijos premjeras Tiit Va- 
hi pasirašė oficialią Estijos pa
raišką įstoti į Europos Sąjungą. 
Paraiška bus netrukus įteikta 
ES atstovams Briuselyje.

— Gruzijoje E. Ševardnadzė 
prisiekė kaip prezidentas. Inau
guracinėje kalboje jis pažadėjo 
tęsti demokratijos ir laisvės 
įtvirtinimo kursą, o taip pat pra
nešė, kad atėjo realus laikas 
kurti federacinę valstybę.

notą su prašymu leisti atidaryti 
antrąjį konsulatą Kaune.

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnai mano, kad 
pariteto pagrindais Rusijai rei
kia leisti atidaryti konsulatą 
Kaune. Tačiau Seimo komitetas 
jau kelis kartus atidėjo Rusijos 
konsulato steigimo klausimą, 
reikalaudamas papildomų argu
mentų, kodėl Rusijai reikia kon
sulato tik 100 kilometrų nuo 
Vilniaus, kur įkurta ambasada.

Seimo Užsienio reikalų komi
teto posėdyje šią savaitę Rusijos 
ambasada pateikė statistiką 
apie Lietuvoje gyvenančius 
Rusijos piliečius. Vienas Rusijos 
ambasados argumentų yra tas, 
kad konsulatas Kaune būtų bal
savimo būstinė Lietuvoje gyve
nantiems Rusijos piliečiams.

Tačiau Seimo nariai mano, jog 
Rusijos pateikti duomenys, yra 
„išpūsti”, todėl jie dabar tiks
linami Statistikos departamen-

dolerių vertės užstatą, nors 
pradžioje prokuratūra prašė 
didesnio.

Baltarusių Komunistų parti
jos sekretorius Viktor 'Cikin 
sveikino I. Kučerovo paleidimą 
ir vadino jį „logiška Baltarusijos 
prezidento Aleksandro Luka
šenkos kreipimosi į Lietuvos 
prezidentą Algirdą Brazauską 
išdava”.

Tuo tarpu po spaudos praneši
mų apie A. Lukašenkos laišką 
A. Brazauskui, Lietuvos prezi
dentūra nurodė, kad preziden
tas negali daryti įtakos bylos 
tyrimui. Lietuvos prokuratūra 
taip pat atmeta prielaidą, kad 
patyrė valdžios spaudimą pa
leisti perversmininką ir sako, 
kad toks sprendimas priimtas , 
atsižvelgus tik į ypač blogą 
kaltinamojo sveikatą.

Ivan Kučerovo ir kitų Lukiš
kėse kalinamų perversmininkų 
— Lietuvos Komunistų partijos 
vadovų Mykolo Burokevčius ir 
Juozo Jermalavičiaus — bylą 
Generalinė prokuratūra baigė 
tirti pernai metų gruodžio 
mėnesį. Kaltinamieji iki šiol 
susipažino su gausia bylos 
medžiaga ir tikimasi dar šiemet 
ją perduoti teismui.

statyta, kad jis sunkiai serga.
A. Brazauskas mano, kad 

„mūsų katalikiškoje šalyje” vi
suomenė turėtų pritarti sun
kaus ligonio paleidimui iš 
kalėjimo, juo labiau, kad 
Kučerov Lukiškėse ne atlikinėjo 
bausmę, o tik laukė teismo. Be 
to, pasak prezidento, „duotos 
garantijos yra pakankamos, kad 
Kučerov dalyvaus teisme” 
svarstant Sausio 13-sios per
versmo bylą. Jis nenurodė, 
kokias garantijas turėjo galvoje 
ir kas jas davė.

Prezidentas drauge atsisakė 
komentuoti Baltarusijos užsie
nio reikalų viceministro Michail 
Chvostov pareiškimą, kad palei
džiant į laisvę I. Kučerovą „le
miamą vaidmenį suvaidino Bal
tarusijos prezidentas”. Pasak 
baltarusio diplomato, paleisti į 
laisvę perversmininką imta 
rengtis po Baltarusijos preziden
to Aleksandro Lukašenkos laiš
ko Algirdui Brazauskui.

„Jokio spaudimo iš Baltarusi
jos pusės nebuvo. Tas laiškas 
parašytas labai diplomatiniu ir 
korektišku tonu”, sakė A. Bra
zauskas

Pirmadienį, Baltarusijos 
ambasadai Vilniuje sumokėjus 
5,000 dolerių vertės užstatą, jis 
buvo paleistas iš kalėjimo ir 
pervežtas į Minską, kur ketina 
ligoninėje gydytis sunkias 
plaučių ir virškinimo ligas.

te, korespondentui pasakė ko
miteto narys Vytautas Pleč
kaitis.

Kita komiteto delsimo oficiali 
priežastis - niekaip nesulau
kiama Kauno miesto vadovų 
nuomonės dėl Rusijos atstovy
bės įkūrimo jų mieste.

KALENDORIUS

Lapkričio 28 d.: Steponas, 
Jokūbas, Valerijonas, Rimgau
das.

Lapkričio 29 d.: Saturninas, 
Iluminata, Daujotas, Vėla.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

VĖŽIO LIGŲ PRIEŽASTYS
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

(Tęsinys)
Čia ir yra vėžio pradžia. Mano

ma, kad žmogaus gyvenimo tėk
mėje daugiau negu 1,000 atvejų 
susidaro tokie nenormaliai au-
gantieji židiniai, bet organizmo 
imuniteto sistema juos sunaiki
na.

Sukurti sveiką geną laborato
rijoje yra galima, todėl, pakei
tus defektyvų geną sveiku, būtų 
galima apsaugoti žmogų nuo 
vėžio ligos. Dabartinė technika 
žino būdus kaip defektyvų geną, 
naudojant specifinius retraviru- 
sus arba ir be jų, galima pakeis
ti dirbtiniu, sveiku genu. Tokie 
bandymai yra daromi, bet genų 
keitimo būdai dar nėra tobuli ir 
turi daug trūkumų. Šioje srityje 
dirbantieji mokslininkai sako, 
kad 20 metų tėkmėje jie bus iš
tobulinti ir bus gana plačiai 
vartojami įvairių ligų ir vėžio 
gydymui.

Normaliose sąlygose visos 
kūno ląstelės dalinasi (išskyrus 
smegenų ląsteles) ir kūnas 
auga, bet ląstelių dalinimasis 
būna ribotas. Ląstelės, pasidali
nusios apie 70 kartų, nustoja 
toliau dalintis ir miršta. Tuo 
tarpu vėžio ląstelės dalinasi ir 
auga visą laiką be sustojimo. 
Todėl buvo labai svarbu sužino
ti, kodėl gi vėžio ląstelės nesens
ta ir nemiršta?, Nes, žinant tą 
paslaptį, būtų lengviau kovoti 
su vėžio augliais. Visai neseniai 
buvo nustatyta, kad vėžio ląs
telės gamina enzymą, vadinama 
telomerase, kuris ir palaiko 
vėžio ląsteles visą laiką jaunas 
ir pajėgas dalintis. Jeigu pa
vyktų surasti vaistus, stab
dančius to enzymo gamybą, tai 
vėžio vystymasis būtų lengviau 
kontroliuojamas.

Dažniausiai pasitaikančios 
vėžio ligos yra: plaučių, storo
sios žarnos, krūtų, prostatos4r 
odos. Dešimties metų tėkmėje, 
tarp 1980 ir 1990 metų, vien tik 
cigarečių dūmų poveikyje kas 
metai mirdavo virš 300,000 
žmonių. Tai yra apie 6 kartus 
daugiau, negu Amerikos karių 
žuvusių Vietname dvylikos 
metų laikotarpyje. Plaučių 
vėžiui išsivystyti tabakas yra 
vienintelis svarbiausias karci- 
nogenas šių dienų pasaulyje. 
Environmental Protection 
Agency yra apskaičiavusi, kad 
3,000 nerūkančių, bet gyve
nančių cigarečių dūmų aplinko
je, Jungtinėse Amerikos Valsti
jose kas metai miršta nuo ciga
rečių dūmų toksinio veikimo. 
Nors mirimų skaičius pradeda 
mažėti, bet pernai, tai yra 1994 
metais, vis dėlto apie 150,000 
mirė plaučių vėžiu. Yra apskai
čiuota, kad šiais metais bus 
170,000 naujų plaučių vėžiu 
susirgimų. 1951 metais Ameri
can Cancer Society stebėjo 
187,000 rūkančių ir priėjo išva
dos, kad tie, kurie rūkė 25 arba 
daugiau cigarečių dienoje,

~ turėjo 50 kartų didesnę riziką 
mirti nuo plaučių vėžio, negu 
tie, kurie nerūkė. Bet reikia 
pasakyti, kad ne vien cigarečių 
dūmai sukelia plaučių vėžį. 
Aplinka ir oro tarša taip pat turi 
įtaką į plaučių vėžio vystymąsi. 
Utah ir Nevada valstijose 
plaučių vėžiu susirgę miršta 2 
iš 100,000 gyventojų, tuo tarpu 
New Yorke miršta 145 iš to pa
ties skaičiaus gyventojų.

Plaučių vėžiui išsivystyti 
užtrunka maždaug 35 metai. 
Cigarečių dūmai turi daugybę 
karcinogenų, vadinamų hydro- 
carbons, kurie ir sukelia 
plaučių vėžį bandomųjų gyvu
liukų tarpe, bet ne visi 
gyvuliukai reaguoja vienodai į 
tuos pačius karcinogenus. Iš ci
garečių dūmų padaryta derva 
užtepta ant triušių odos, sukelia 
odos vėžį, bet sunku sukelti tokį 
pat odos vėžį, tepant ją ant jū
ros kiaulytės odos. Žmonės irgi 
ne visi vienodai reaguoja į ciga
rečių dūmus.

Mirimų skaičiumi po plaučių 
vėžio antroje vietoje stovi storo
sios žarnos vėžys. Storosios žar
nos vėžio mirtingumas yra 60%, 
bet, atpažinus vėžį anksti, mir
tingumas būna mažesnis, bū- 
•tent 20%. Apie 53,000 ameri
kiečių kas metai miršta nuo tos 
ligos. Storosios žarnos vėžiui 
atsirasti svarbiausias veiksnys 
tai žmogaus amžius. Peržengus 
50-ties metų amžiaus ribą, gali
mybė susirgti storosios žarnos 
vėžiu kiekvienais metais didėja 
dvigubai. Storosios žarnos vėžys 
prasideda žarnoje esančiuose 
polipuose arba adenomose. 
Todėl turintieji juos, privalo 
dažnai tikrintis ir polipus bei 
adenomas šalinti. Sergantiems 
žaizduotu kolitu, galimybė 
susirgti vėžiu yra 50%. Storosios 
žarnos vėžiui išsivystyti ypač 
didelę įtaką daro maistas. Sta
tistiniai duomenys rodo, kad 
žmonės, kurie valgo daugiau 
daržovių, vaisių ir skaidulų 
turintį maistą, storosios žarnos 
vėžiu serga retai. Tuo tarpu 
tie,kurie valgo mažai skaidulų 
turintį maistą, o daugiau mėsos 
ir riebalų, storosios žarnos vėžiu 
serga dažniau. Šiaurės Indijos 
gyventojai storosios žarnos 
vėžiu serga mažai. Jų maistas 
susideda iš rupiai maltų grūdų 
duonos, daržovių, vaisių ir ne
didelio kiekio rauginto pieno 
gaminių. Pietinės Indijos 
žmonės valgo mažai daržovių ir 
vaisių, bet daugiau riebalų ir 
alyvos. Pas juos storosios žar- 
nors vėžiu serga gan daug. 
Daržovės ir vaisiai arba ir prie
skoniai turi specifines medžia
gas, kurios padeda apsisaugoti 
nuo vėžio. Manoma, kad cit
rinos, svogūnai ir daugelis kitų 
daržovių turi specifinius sieros 
junginius, kurie stabdo vėžio 
augimą. Visai neseniai Johns 
Hopkins mokslininkai š brocoli 
išskyrė enzymą, vadinamą sul-

Lithuanian Mercy Lift rėmėjai „Sveikatos dovana” puotoje laflEričm 4 d. Čikagoje. Iš kairės: Jur

gis Riškus. Valdas Adamkus, brolis Regis ir sės Dora iš Rnlvatorian Mission, A Birutis

Kauno I arpdiecezinės kunigų seminarijos auklėtiniai, pasiruošę kunigystės įšventinimui.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

SIELOVADOS RŪPESČIAI VISUR 
VIENODI

r

i

JAV Vyskupų konferencijos 
būstinėje, Vašingtone, lapkričio 
17 d. Migrantų ir tremtinių 
sielovados įstaigos globojami, 
tarėsi JAV gyvenančių Rytų 
Europos kilmės katalikų sielo
vados ryšininkai. Devynių tau
tybių atstovai supažindino kitus 
su dabartine būkle, apibūdino 
ryšius su savo kilmės kraštais, 
atrinko giliau tirtinas sielova
dos sritis ir sutarė kasmet susi
tikti. Vienos dienos pasitarimo 
išskirtinis svečias pietų metu 
buvo prel. Jurgis Šarauskas, 
JAV Vysk. konf, talkos Vidurio 
bei Rytų Europos Bažnyčioms 
vedėjas. Lietuvių sielovadai at
stovavo Janina fiikotienė (Va
šingtono apylinkė) ir kun. A. 
Saulaitis, SJ (Čikaga).

Ryšininkų sambūrio ir USCC 
PCMR (anglų kalba įstaigos 
santrumpa) veiklos kryptis iš
ryškinta iš tautybių pranešimų. 
Sės. Suzanne Hali, PCMR ve
dėja, išdalino įvairios medžia
gos, pranešė apie JAV VK skel
biamą Migrantų savaitę 1996 
sausio 8-13 ir apie pagrindinį 
sielovados suVažiavimą 1997 
kovo mėn.

Čekai katalikai turi savo 
išeivijai vyskupą (kaip lietuviai 
vysk. P. Baltakį); iš JAV sena
miesčių parapijų persirikiuoja į 
misijas su pamaldomis vietinėse 
bažnyčiose ir keliaujančiais 
kapelionais. Čekijos vyskupai 
kunigų išeivijon neišleidžia, 
taip pat negalėta išsiprašyti 
seselių vienuolių. Rumunus į 
JAV traukia ekonominės prie
žastys; sulaukę pagalbos iš 
parapijų bei draugijų, dingsta —

foraphane, kuris stabdo vėžio 
vystymąsi žiurkių storoje 
žarnoje.

Darant bandymus su pelėm, 
buvo pastebėta, kad aspirinas 
stabdo storosios žarnos polipų 
vystymąsi. Mes gi žinom, kad 
vėžys išsivysto iš polipų. Ste
bėjimai rodo, kad žmonės, kurie 
ėmė ne mažiau, kaip 16 kartų 
per mėnesį aspiriną, turėjo 
40-50% mažesnę riziką mirti

persekiojimų metu savo krašte 
lankę bažnyčią, JAV to įpročio 
netęsia; daug naujų ateivių be 
galiojančių dokumentų; turi tris 
(Rytų apeigų) vyskupus JAV, 
geri ryšiai tarp kunigų.

Ukrainiečiai, taip pat Rytų 
apeigų, turi keturis vyskupus; 
naujai atvykę retai gauna JAV 
valdžios leidimą čia pasilikti 
(apie 90% tokių yra neteisėti 
gyventojai). Atgimimo metu 
senesnės imigracijos kartos tiek 
lėšų kraštan išsiuntė, kad šeimų 
bei draugijų iždai ištuštinti. Iš 
krašto atvyksta (vedusių) kuni
gų, kurie siunčiami mokytis, 
susipažinti su JAV parapijiniu 
gyvenimu bei katalikiškų mo
kyklų švietimo tinklu, šios 
šalies sielovados darbu. Lenkai 
turi 598 parapijas, ketvirtadalis 
visų JAV katalikų yra lenkų 
kilmės, iš Lenkijos šiuo metu 
dirba apie 206-250 kunigų. Nau
jus ateivius (ketvirtis milijono 
be galiojančių dokumentų) 
padeda priė bažnyčios pri
traukti metinė šventkelionė 
Pennsylvanijoje.

Slovakai siiintė ir siunčia lėšų 
savo tėvyriėje atgautoms 
bažnyčioms remontuoti (šiuo 
metu bažnyčios sunkiai grąžina
mos); iš tėvynės vyksta ne į 
JAV, bet į gretimą Austriją, 
Vokietiją, Čdkiją; JAV slovakų 
kilmės žmonės uoliai senosiose 
parapijose dalyvauja, sekma
dienį iš tolimų priemiesčių 
suvažiuodami; rūpinamasi iš 
Slovakijos laikinai atkviesti 
kunigų bei viėnuolių susipažinti 
su sielovada, b tada grįžti namo. 
Albanijoje Katalikų Bažnyčia 
buvo beveik visai sunaikinta; 
JAV pirmoji albanų draugija 
įsteigta tik 1969 m., veikia trys 
parapijos; 99% naujai atvykusių 
nelegalūs JAV gyventojai; 
globojami svetingose šeimose; 
būtų įmanoma puoselėti vedu
sių diakonų talką, tačiau žmo-
nuo storosios žarnos vėžio. 
Švedai yra irgi pastebėję, kad 
žmonės, kurie sirgdami reuma
tu ėmė aspiriną, turėjo 40% ma
žiau storosios žarnos vėžiu susir
gimų, negu tie, kurie aspirino 
neėmė. Nepaisant šių duomenų, 
American Cancer Society nepa
taria imti aspiriną storosios 
žarnos vėžio profilaktikai, kol 
nebus daugiau duomenų. Da
bartiniu metu yra daroma 
didelės apimties aspirino studija 
su žmonėmis, kurie turėjo sto
rosios žarnos polipus. Užbaigus 
tą studiją, duomenys parodys, ar 
aspirinas tikrai mažina vėžio 
vystymosi galimybę. Šiuo metu 
mišrus, neriebus, turintis 
daugiau daržovių, vaisių ir 
skaidulų maistas ir reguliarus 
storosios žarnos egzamina
vimas — kolonoskopija, yra pa
tikimiausios profilaktinės prie
monės prieš storosios žarnos 
vėžį.

(Bus daugiau)

nės sunkiai vedusį dvasininką 
priima.

Vengrų yra 52 parapijos, 29 
turinčios pamaldas vengriškai; 
po atgimimo daug jaunesnių 
kunigų nuvyko Vengrijon pa
dėti, o Š. Amerikoje liko vyresni 
kunigai, nespėjantys visur 
patarnauti JAV vengrų kilmės 
žmonėms. Kroatai išgyvena 
senųjų parapijų uždarymą ar su
jungimą su kitomis JAV sena
miesčių bažnyčiomis; sielojasi 
dėl karo bei žudynių buv. Jugo
slavijoje, kur Vakarai turėtų 
karą sustabdyti ir įvesti teisin
gumu paremtą taiką; džiaugiasi 
šv. Tėvo rūpesčiu jų valstybe.

Lietuvių pranešime minėtas 
kunigų trūkumas, lėtai ju
dinamas (vedusių) diakonų 
klausimas, kai kuriose parapi
jose veiklus pasauliečių darbas, 
naujasis Šv. Rašto vertimas, pa
stangos patarnauti bei suartinti 
naujai atvykusius su lietuviš
komis parapijomis.

Posėdyje išryškintos tirtinos 
sritys: dialogas tarp senesnių ir 
poatgimiminių ateivių; naujai 
atvykusių evangelizacija iš 
pamaldumu paremto katalikiš
kumo persijungti į platesnės 
apimties parapijinį gyvenimą; iš 
kraštų atvykusių kunigų sun
kumus pajusti JAV katalikų 
gyvenimo pulsą (nesislėpti kle
bonijoje); rūpestis dėl JAV 
uždaromų bažnyčių; pasauliečių 
tarnybos ir vadovavimas; ka
dangi per JAV VK tarnybas 
apie 50% visų JAV imigrantų 
pereina, geresni ryšiai su tau
tybių sielovados pareigūnais 
savus žmones surasti; vadovėlis 
naujai atvykusiems, kursai 
atvykusioms seselėms bei kuni
gams apie JAV katalikų gyve
nimą; teisinė pagalba nelegaliai 
atvykusiems.

AS

VATIKANAS PALAIKO
EUROPOS STABILUMO 

PAKTĄ

Vatikanas teigiamai įvertino 
naują Europos Stabilumo Paktą 
ir pareiškė, kad jame įtvirtinta 
„geros kaimynystės” politika 
turėtų būti taikoma Balka
nams. Kovo 21 d. Paryžiuje 
kreipdamasis į Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo organi
zacijos (ESBO) nares, arkivys
kupas Jean-Louis Tauran pažy
mėjo, jog sutartis turėtų padėti 
šalims „pasakyti *ne’ praeities 
antagonizmams ir mirtį nešan
čioms nacionalizmo formoms” 
bei atverti kelią dialogo ir ben
dradarbiavimo link. „Šventasis 
Sostas tikisi, kad sutarties filo
sofija bus pavyzdys visoms 
tautoms, įsitraukusioms į Bal
kanų krizę”, sakė jis. Sutartis, 
akcentuojanti nacionalinių sie
nų neliečiamumą ir pagarbą 
mažumoms, yra laikoma svar
biu įrankiu, norint užkirsti ke
lią kilti etniniams konfliktams 
šiuolaikinėje Europoje.

Arkivyskupas Tauran sakė 
konferencijai, kad ginkluotos 
kovos Balkanuose tragiškai pa
rodė, kaip abipusiškos pagarbos 
nebuvimas visuomenėje gali
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„padidinti skirtumus, pažadinti 
seną neapykantą ir sukelti 
karą”. Jis taip pat pabrėžė, kad 
Vatikanas laiko Stabilumo pak
tą mėginimu įveikti istorinius 
antagonistinius prieštaravimus 
ir kurti Europoje taikingą tautų 
bendriją. Arkivyskupas Tauran 
drauge pareiškė, kad Vatikanas 
siekė priminti Europos valsty
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bėms, jog karingam nacionaliz
mui klestėti sąlygų yra mažiau 
ten, kur politikos, ekonomikos 
ir kultūros srityse gerbiamos 
žmogaus teisės. „Visiška pagar
ba religijos laisvei ir mažumų 
teisėms yra ypač svarbi”, sakė 
jis.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

1995, Nr. 3)

SUNG L. CHOU, M.D.

Vidaus ligos, akupunktūra 
HOLY CROSS

PHYSICIANS PAVILION 
3 fl. South, East Suites

Lithuanian Plaza Ct.
at California Avė. 

Chicago, IL 60629 

(312)-471-8142 

Kalbame lietuviškai

+ + + + + + + +,+ + +
HOLY CROSS FAMILY

MEDICAL CENTER 

749 W. 31 St St.
Chicago, IL 60616,

(312)-225-0695

$■■■'■
Cardlac Dlagnosla, Lt d.

6132 S. Kedzle Ava. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 312-436-7700

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

Širdies ir Krauiagyalių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1195 Dundaa Ava., Elgln, III. 40120 

Tai. (700) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hllla, IlI
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (700) 594 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkštų pūsles ir prostatos 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
4132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 774-2490 

Namų 700-448 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6t05 S. Archer Ava. (pne Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 545-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Cantar- 

Napervllle Campua
1020 C. Ogden Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 80903 
Tai. 700-927-0090

Valandos pagal susitarimą
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Kur okupacijos metais partizano kraujas krito, ten laisvoje tėvynėje kryžius išdygo...
Nuotr. savanorio Ričardo Auškalnio

AR TAI VALSTYBES 
POLITIKA

EDMUNDAS SIMANAITIS
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Dėl žmogaus teisių 
pažeidinėjimo Rytų

Lietuvoje

„Spalio 5 dieną, Tarptautinės 
mokytojo dienos proga, be aiš
kaus teisinio pagrindimo, atleis
ta iš darbo Vilniaus rajono Švie
timo skyriaus vedėja Danguolė 
Sabienė. Šiuo metu Vilniaus ra
jono savivaldybė iš rajono Švie
timo skyriaus atleido aštuonis 
lietuvius. Atleisti iš pareigų visi 
skyrių vedėjai — lietuviai (iš
skyrus ūkvedį).

Konkretus pažeidimas: 1995. 
06.05 D. Sabienė gauna Vil
niaus rajono administracijos 
įspėjimą apie atleidimą pagal 
Darbo sutarties įstatymo 29 
Straipsnio 1 dalies 2 punktą 
(etatų sumažinimas), o 1995.’ 
10.05 atleidžiama pagal 26 
straipsnio 12 punktą (kai nepa
skiriamas).

Atleidžiant Sabienę, pažeisti 
Darbo sutarties, Savivaldybių 
bei Valdininkų įstatymai.

Dar kartą primenu, jog šiuo 
metu Vilniaus rajono savivaldy
bėje atleisti iš pareigų visi sky
rių vedėjai — lietuviai (išskyrus 
ūkvedį). Iš Švietimo skyriaus at
leisti astuoni lietuviai.

Dar blogiau:
— Vilniaus rajone iki šių 

mokslo metų pradžios nebuvo 
įsteigta nė viena lietuviška mo
kykla, nors tėvų pareiškimų 
buvo;

— yra bandymų iš lietuviškų 
pradinių mokyklų atimti patal
pas;

— mokytojams lituanistams 
-pensininkams nemokamas vy
riausybės numatytas priedas;

— žlugdoma Rudaminos mo
kyklos statyba;

— savivaldybė švaisto lėšas, 
todėl nesugeba nupirkti pastato 
Nemėžio mokyklai;

— neskiria lėšų jokiai lietu
viškai mokyklai remontuoti.

Situacija Rytų Lietuvoje grės
minga valstybei, nes nesirūpi
nimas lietuviškų mokyklų stei
gimu, jų priežiūra bei pedago
gais, dirbančiais jose, pažeidžia 
žmogaus teises bei Lietuvos 
Respublikos Konstituciją ne tik 
lietuvių, bet ir kitakalbių Rytų 
Lietuvos piliečių atžvilgiu.

Trukdant kurtis lietuviškoms 
mokykloms Rytų Lietuvoje, ati
mama lietuvių vaikams teisė 
mokytis gimtąja kalba, o kita
kalbiams, norintiems leisti vai
kus į lietuviškas mokyklas (to
kių vis daugėja), atimama gali
mybė pasiruošti studijoms aukš
tosiose Lietuvos mokyklose bei 
tapti pilnaverčiais mūsų valsty
bės piliečiais.

Todėl būtina, jog
1. Vilniaus rajono savivaldy

bės pažeidimai dėl Švietimo sky
riaus D. Sabienės bei kitų netei
sėti atleidimai iš darbo būtų 
atstatyti.

2. Nesuderinami nei su LR 
Konstitucija, nei su Žmogaus 
teisių dokumentais neteisėti 
veiksmai Rytų Lietuvoje vyk
domi sistemingai, dėl valsty
binės politikos nebuvimo tame 
krašte. Todėl Vykdomosios val
džios atstovai privalo skubiai 
sudaryti aiškų konkretų planą 
Rytų Lietuvos švietimo atstaty
mui ir mėnesio laikotarpyje (po 
to sistemingai) informuoti vi
suomenę apie konkrečius veiks
mus šioje Lietuvos dalyje”.

Romualda Hofertienė, 
Seimo narė, Lietuvos mokytojų 

sąjungos pirmininkė

Seimo narės R. Hofertienės 
pareiškime minimi žmogaus tei
sių ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos pažeidimai yra 
tokie rimti ir susirūpinimą ke

liantys, kad apie juos reikia jau 
ne kalbėti, o garsiai šaukti. Tai 
darytina dar ir todėl, kad nepri
klausomoje Lietuvos valstybėje 
atvirai ir įžūliai niekinami bei 
ujami lietuviai. Tokie faktai pa
tys savaime turėtų atkreipti vy
riausybės ir teisėsaugos organų 
dėmesį. Į juos turėtų būti rea
guojama nedelsiant. Deja, to 
nematyti. Tokiu atveju reikia 
ieškoti įstatymų leidžiamosios, 
teisinės ir vvkdomosios valdžios 
tylėjimo priežasčių. Kas nutiko, 
kad atsikūrusioje Lietuvoje lie
tuviui, ir kaip tik jam, neleidžia
ma dirbti valstybinėje tarnybo
je? Ar šitaip tęsiama prieškari
nės Lenkijos vykdyta lietuvių 
ujimo ir lietuvybės naikinimo 
politika okupuotame Vilniaus 
krašte? O gal uolaus kolaboran
to A. Sniečkaus, aklai vykdžiu
sio Maskvos valią ir uždardėju
sio lietuviškas mokyklas Rytų 
Lietuvoje, praktikos atgaivini
mas?

Verta priminti Konstitucijos 
teiginį, skelbiantį, kad „Lietu
vos valstybę kuria tauta” (2 
straipsnis). Taigi negali būti 
taip, kad Lietuvos valstybėje bū
tų ujamas lietuvis, kad būtų 
varžomos jo teisės tik todėl, kad 
jis lietuvis. Atvirkščiai, tauta 
sukūrė valstybę kaip savo na
mus, kuriuose saugu gyventi ne 
tik lietuviams, bet ir visiems jos 
piliečiams, kokios jie bebūtų 
tautybės. Dar daugiau — Lietu
vos valstybė yra vienintelė vie
ta pasaulyje, kur unikali lietu
vių tautinė kultūra, tradicijos, 
papročiai gali laisvai tarpti ir 
plėtotis, kur be suvaržymų ir 
draudimų gali reikštis tradiciš
kai tolerantiška lietuvybės dva
sia, anaiptol nenustelbdama 
tautinių mažumų kultūros, o 
padėdama joms gyvuoti.

Aišku tik viena, kad be tylaus 
aukštųjų valdžių pritarimo ta
riamai įstatyminis lietuvių uji
mas ir jų pilietinių teisių varžy
mas Rytų Lietuvoje būtų neį
manomas. Lygiai taip pat Sei
mo, prezidento, vyriausybės, tei-

PAMINĖTAS TAUTOS DIDVYRIS Danutė Bindokienė
Lapkričio 11 dieną sukanka 

110 metų, kai gimė žymus 
Lietuvos valstybės veikėjas Sta
sys Šilingas. Šią datą pažymėti 
Lietuvos Šaulių sąjunga, SKA 
Tarnybos Kauno rinktinės, Vy
tauto Didžiojo vardo atskirojo jė
gerių bataliono, Kauno Vytau
to Didžiojo Karo muziejaus, 
Lietuvos Žmogaus Teisių gy
nimo sąjungos ir Vilniaus Zana
vykų bendrijos atstovai Kauno 
Karininkų ramovėje organizavo 
minėjimą.

11 vai. Šv. Mykolo (Įgulos) 
bažnyčioje už S. Šilingą buvo 
aukojamos šv. Mišios. Po Mišių 
minėjimo organizatoriai ir daly-

sėsaugos institucijų abejin
gumas tokiems faktams negali 
būti nei suprastas, nei patei
sintas.

Galima spėti, kad po savival
dybių rinkimų, kai vienspalvės 
valdžios piramidės (čia prezi
dento vartotas terminas) apačia 
ėmė keisti politinę spalvą, val
dančiajai partijai pasidarė nau
dinga ardyti vietos savivaldos 
teisinę vienovę. Matyt, tuo sie
kiama išlaikyti lenkų ir kitų pi
lietiškai nesusipratusių kitakal
bių gyventojų balsus, kurie nu
lėmė, kad 1992 metais į valdžią 
ateitų prokomunistinės jėgos. 
Valdančiajai partijai, matyt, 
naudinga saikingai remti lenkų 
separatizmo tendencijas ir tole
ruoti neapykantą lietuviams.

Žinant, kad visados egzistavo 
ir dabar tebėra išlikusi grėsmė 
Lietuvos valstybingumui iš Ry
tų, o taip pat įvertinant šiuo 
metu valdančios valstybę poli
tinės jėgos kolaboracinę patirtį, 
gali būti naudinga (tik siauru 
„partiniu”, o is tiesų tai prag
matiniu, „prichvatizacijos” in
teresais išugdytu požiūriu) pa
laikyti iki tam tįkro laipsnio an
tilietuviškas, o iš esmės — an- 
tivalstybiškas nuotaikas, nebi
jant joms suteikti net labai ryš
kaus prorusiško atspalvio. Taip 
dabartinė valdžia mėgina susi
kurti sau šiokį tokį išlikimo 
užtikrinimą katastrofos atveju. 
Maskvos pagrasinimai iš naujo 
okupuoti Baltijos valstybes vi
siškai pagrįstai kelia valdžios 
susirūpinimą, o kas po to? Nie
kam ne paslaptį, kad komparti
jos viršūnės ir KGB valia nū
dienos naujausiais turtuoliais 
tapo partinės nomenklatūros 
grietinėlė. Ji labiausiai suinte
resuota, kad ir po galimos oku
pacijos turtiniai interesai nenu
kentėtų.

Neturėtume stebėtis, kad šį, 
sumaištimi ir tautine neapy
kanta formuojamą, užtikrinimą 
puikiai papildo ir... jėgos garan
tas. Vidaus kariuomenės ar tar
nybos pulkai suformuoti ne tik 
kalėjimams saugoti. Jie valdžios 
paliepimu bus kaip mat panau
doti malšinti ne tik bruzdančiai 
tautai, bet ir liaudžiai, kai pas
taroji pasijus apgauta.

viai rinkosi į Vytauto Didžiojo 
Karo muziejų, kur buvo atida
ryta ekspozicija, skirta S. 
Šilingui ir jo šeimai.

Po pietų Karininkų ramovėje 
prasidėjo pagrindinis renginys, 
į kurį atvyko Seimo nariai S. 
Pečeliūnas, L. Milčius, Krašto 
apsaugos ministras L. Linke
vičius, kariuomenės vado pava
duotojas pulkininkas A. Leka
vičius, Tautininkų sąjungos 
pirmininkas R. Smetona, ka
riuomenės struktūrų atstovai, 
šauliai, miesto gyventojai. 
Vadovauti šiam minėjimui buvo 
patikėta LŠS vado pavaduotojui 
S. Ignatavičiui ir SKA Tarnybos 
vyr. leitenantui G. Reutui, 
kurie pirmiausia pakvietė susi
rinkusius tylos minute pagerb
ti S. Šilingą. Tuo pačiu metu 
Kelmėje prie S. Šilingo kapo 
vietos šauliai padėjo gėles.

Pranešimą apie S. Šilingo 
vaidmenį, kuriant Lietuvos 
Krašto apsaugą, kariuomenę, 
vadovavimą Šaulių sąjungai, jo 
teisininko praktiką skaitė 
Kauno Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės štabo viršininkas L. 
Trumpulis. Su S. Šilingo vi
suomeninių darbu, jo gyvenimo 
momentais okupavus Lietuvą ir 
tremties bei kalėjimo metais 
supažindino dr. A. Vaičiūnas. 
Mintimis apie S. Šilingą 
pasidalino jo pusbrolio kapitono 
Zigmo Šilingo duktė Gražina 
Šilingaitė, kuri atkreipė 
dėmesį, kad į panašius ren
ginius renkasi labai mažai jau
nimo, todėl būtina, kad nebūtų 
užmiršti Lietuvos didžiavyriai, 
pritraukti į įvairius renginius 
moksleiviją ir studentiją. Bai
giant oficialiąją dalį, vyr. leite- , 
nantas G. Reutas perskaitė kun.
R. Mikutavičiaus eiles.

Koncertinę dalį pradėjo cent
rinis Šiaulių sąjungos vyrų 
choras „Perkūnas”, kurio pro
gramoje skambėjo karinės, liau- . 
dies dainos, operų arijos. B. 
Brazdžionio eiles skaitė birutie- 
tės. Šaulių sąjungos ansamblio i 
„Trimitas” moterų grupė daina- i 
vo tautines dainas. ;

Koncerto pabaigoje susirinku
siems grojo Kauno Vytauto Di- , 
džiojo atskirojo jėgerių batalio- , 
no pučiamųjų instrumentų or- , 
kestras, vadovaujamas kapitono ' 
A. Raikovo.

Po koncerto garbingi svečiai 
buvo pakviesti į Prezidento i 
menę, kur jų laukė birutiečių ir 
šaulių-moterų paruoštos vaišės, 
kurių metu Seimo nariai, kariš
kiai, šauliai, birutietės 
pasidalino savo įspūdžiais, 
prisiminimais, aptarė ateities 
planus.

Tokie bendrai organizuojami 
renginiai dar labiau suartina 
kariškius ir šaulius. Draugystė, 
gimusi tokiuose renginiuose, su
stiprės, iškilus grėsmei mūsų 
tėvynei ir tautai. To siekė ir

Šventės
Niekur greičiau nesikeičia 

metų laikai, kaip Amerikos par
duotuvėse. Reikšmingųjų šven
čių (arba ir mažiau reikšmingų, 
bet — su atitinkama reklama — 
pelningų) proga parduotuvių 
lentynose išrikiuojamos prekės 
stengiasi suvilioti pirkėjus dar 
gerokai prieš pačią šventę, ir 
prie tojau esame pripratę. (Kaip 
kitaip galėtume gyventi?) 
Tačiau tiesiog neįmanoma pri
prasti prie Kalėdų. Dar net 
lapams nepradėjus kristi, „fi
nansinės institucijos” kažkokiu 
magišku būdu apskaičiuoja, 
kiek vartotojai nupirks prekių 
Kalėdų proga, o priekybininkai, 
pasitelkę reklamavimo žinovus, 
stengiasi ne tik surinkti numa
tytas dolerių sumas, bet 
pasiekti naujas pajamų viršū
nes. Prasidėjusios lenktynės iš 
Kristaus Gimimo šventės 
padaro blizgantį, skambantį, 
„giedantį” pasiūlų cirką, kuris 
užsibaigia tuoj po švenčių visuo 
tinėm „kainų perpus sumažini 

Į mo” orgijom.
i Kalėdinių prekių siūlymo po 

tvynis, nors „neoficialiai” pra 
sidėjęs jau rugsėjo gale, paskan
dina kai kurias prasmingas 
rudens šventes, tačiau oficialio
ji šio laikotarpio pradžia yra 
savaitgalis po Padėkos dienos. 
Jeigu dar šiauresnėse šio kraš
to dalyse tą savaitgalį pasitaiko 
palankus oras ir iš namų išvi
lioja net atsargesnius pirkėjus, 
prekybininkai džiaugsmingai

j trina rankas ir dar labiau sten
giasi įpiršti vartotojams menka
verčius niekučius, nes tai esan
ti „prasmingiausia Kalėdų 
dovana, be kurios niekas 
neturėtų likti”. Ypač reikia 
užjausti turinčius mažus vaikus 
(ar vaikaičius), kurių „aš noriu” 
nuolat sumaniai kursto tele
vizijos ekranas, o suaugusieji 
tuo pačiu apipilami nesibai
giančiais prašymais.

Nereikia suprasti klaidingai: 
dovanos yra gražus paprotys ir 
geras būdas išreikšti pa
lankumą ar meilę artimam 
asmeniui. Kalėdų proga Ameri
koje atliekama nesuskaitoma 
gausybė artimo meilės darbų, 
dosniai šelpiant neturtin
guosius, benamius, lankant 
senelių prieglaudas, našlai- 
tynus, atveriant širdį — ir pini-

i ginę — tiems, kurie to labiausiai 
! reikalingi. Kaip būtų gera, kad 

tas geraširdiškumo jausmas 
pasikartotų ir kitų metų laiku 
— socialinės nelygybės, jeigu 
visiškai neišnyktų, tai bent 
žymiai sumažėtų.
-------------------------------------------
norėjo matyti tokie Lietuvos 
valstybės veikėjai, kaip S. Šilin
gas, V. Putvis, J. Basanavičius 
bei kiti.

Stasys Ignatavičius

ir pelnas
Liūdna, kad tuo šiltu artimo 

meilės jausmu, gaubiančių žmo
niją Kalėdų metu, pasinaudoja 
įvairūs patamsių gaivalai, suk
čiai, apgavikai. Niekas turbūt 
negalėtų apskaičiuoti, kiek pini
gų jie išvilioja iš minkštaširdžių 
žmonių, kurie yra įsitikinę, kad 
savo auka paremia kilnų tikslą. 
Kai prisiklausom ir prisi- 
skaitom tokių istorijų, kartais 
sunku nuspręsti, kuo tikėti ar 
pasitikėti — nusivylęs aukotojas 
iš vis atsisako aukoti. Tad apga
vikų žala dviguba: ir apgauta
jam, ir tam, kuris negavo 
paramos.

Lietuviams šiuo atveju leng
viau, nors atsargumas taip pat 
reikalingas, nes ne visi graudūs 
prašymai iš tėvynės yra au
tentiški. Tas jau ne kartą pasi
tvirtino. Tačiau turime tikrai 
patikimų organizacijų, kurios 
savo darbu jau įrodė, kad veltos 
pasitikėjimo ir paramos. Jbs 
nuolat viešai pateikia savo apy
skaitas ir duoda tikslią atliktų 
darbų ataskaitą, jos Lietuvoje 
turi patikimus žmones, kurie 
griežtai prižiūri siunčiamos lab
daros dalinimą. Kas šiandien 
dar nežino Lithuanian Mercy 
Lift, Lietuvos Našlaičių globos 
komiteto, Vaikų vilties, 
Saulutės, Religinės šalpos, 
Lietuvos vyčių Aid to Lithu- 
ania, Ine., BALFo, Lietuvos 
dukterų ir kitų tolygių organi
zacijų veiklos? Paskyrę joms 
auką Kalėdų proga, žinome, kad 
mūsų pinigai nenueis „admi
nistracinėms išlaidoms”, o 
pateks ten, kur norime, kad 
patektų, nes šių organizacijų 
„administratoriai” dirba be 
atlyginimo, iš artimo meilės.

Antra vertus, kartais mėgs
tame pasirinkti lengviausią 
kelią, net ir labdaros atveju — 
išrašyti čekį ir paaukoti dolerį 
nėra sunku, ir daugelis tuo pasi
tenkina. Sunkiau duoti dalį 
savęs, ateiti į pagalbą konkrečiu 
darbu: padėti jaunimo organi
zacijai, šeštadieninei mokyklai, 
organizuoti renginėlį, kurio 
pelnas skiriamas spaudai, radijo 
laidai, parapijai, lietuvių cent
rui... Savanorių, galinčių pa
aukoti vieną kitą valandą, kur 
nuolat trūksta darbo rankų, 
visuomet reikia. Tai būtų tikrai 
prasminga dovana ne tik Kū
dikėliui Jėzui ir artimui, bet ir 
sau. Tam tikras laiko kiekis juk 
kiekvienam mūsų duotas, gal
būt už šią dovaną Amžinybė pa
reikalaus ataskaitos — ką 
atsakysime?

• JAV Aukščiausiasis teis
mas 1922 m. vasario 27 d. vien
balsiai suteikė moterims teisę 
balsuoti.

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Jie jau buvo pasistatę eglutę. Neturėdami papuošalų, 
kiekvienas ant eglutės šakų pakabino savo žmonos ar
ba simpatijos nuotrauką. Aš buvau nevedęs, neturėjau 
ir simpatijos, bet pas mane buvo ltn. Šventoraičio žmonos 
paveikslėlis. Galvojau, kad gal nesupyks, jei vienai nak
čiai nuotrauką pasiskolinsiu ir kaip savo simpatiją 
vokiečiams pristatysiu. Žinoma, ši lietuvaitė buvo pati 

gražiausia iš visų ant eglutės pakabintų. Vokiečiams 
paklausus, ar visos lietuvaitės tokios gražios, atsakiau: 
žinoma, kad taip.

Šešiese pasidalinom žąsį lygiomis dalimis, žinoma, 
užgerdami konjaku, kalėdines giesmes traukėme iki 
vidurnakčio.

Tame kaime mačiau vienintelę didžiulę cerkvę, kuri, 
atrodo, iki pat praūžusio karo pirmųjų kanonadų buvo 
naudojama maldai.

Frontas šiuo metu lyg ir sustojo vietoje, ir mes tame 
kaime pasilikome keletą dienų. Pradėjo smarkiai šalti. 
Patruliavimas buvo tikra kankynė. O patruliuoti skyrė 
ir karininkus. Naujų Metų vakarą ir man atėjo eilė. Tai 
buvo mano pirmutinė kariško pobūdžio tarnyba vokiečių

kariuomenėje. Pamaina buvo su štabo raštininku nuo 
vidurnakčio iki 2-ros vai. Buvo mėnesiena. Nuo šalčio 
tvoros braškėjo. Stengėmės greit judėti, o sustoję 
susiglausdavome. Mušėm rankomis į šonus. Trepsenom. 
Bet šaltis negailestingai siurbėsi iki kaulų. Pagaliau nu
sprendėm, kad šitokią naktį ne tik rusas, bet ir velnias 
nedrįstų pulti. Todėl nutarėm grįžti į namą. Palindę po 
antklodėm dar ilgokai drebėjome. Penkiolika minučių 
prieš pamainai pasikeičiant atsikėlėm ir perdavėm postą 
kitiem.

Nuo čia jau pradėjome tvarkingai trauktis iki numa
tytų vietovių, t. y. iki naujų pozicijų. Sunkvežimiai ir 
kitos mašinos buvo nuo fronto atitrauktos, o iš kolcho 
zų buvo paimtos rogės su arkliais. Aš traukiausi 
paskutinis su štabo viršila vienose rogėse, o kitose buvo 
kareivis, kuris pakinkydavo mums arklį. Rogėse nebuvo 
galima sėdėti, nes sušaltum, tai visą laiką paskui ro
ges arba eidavom arba bėgdavome.

Antrąją atsitraukimo naktį apsistojome viename 
kolchoze. Nė nežinojom, kad jau ir pėstininkai buvo pasi
traukę. Nuvargę sukritom miegoti. Pradėjus aušti 
vienas kareivis išėjo į lauką gamtos reikalu ir mato 
kitame kaimo gale sų stiebeliais ant kepurių žmonės 
vaikštinėja. Žaibo greitūmu kišom arkliukus po lankais 
ir zovada išsinešdinom. Pasirodo, kad viename kaimo 
gale miegojom mes, o kitame rusai.

Atėjus papildymui iš Vokietijos, buvo įvykdyti keli 
priešpuoliai. Kur rusai buvo užėmę, šiurpu buvo žiūrėti.

Sustojom pastoviui prie Bieloj vadinamoje 
„alkūnėje”. Čia buvo tik geležinkelio linija. Naktį trau 
kiniai įslinkdavo su amunicija. Maistą numesdavo is 

lėktuvų. Tačiau nemesdavo rūkalų, todėl rūkoriai, ne
gaudami rūkalų, kraustėsi iš proto — rūkė šieną, lapus, 
net mėšlą... Aš, nerūkorius, turėjau susidaręs rūkalų 
atsargą. Cigaretes po truputį pardavinėjau normalia 
kaina, tapdamas rūkorių geriausiu draugu. Sumažėjus 
mano rūkalų atsargai, tik jau labai prislėgtiems po ciga
retę vieną kitą surasdavau. Tą „alkūnę” Hitleris laikė 
dėl fronto prailginimo, kad pavasarį, atsiuntus 
papildymus, galėtų smogti į Maskvą.

Čia buvo įsteigtas radijo žvalgybos būrys. Trys ra
distai klausydavo rusų radijo ir, kai būdavo perduodama 
radiograma, perduodavo vertėjui. Vertėjavom aš ir lat
vis. Darbas buvo įdomus. Išmokau šifravimo. Iš belais
vių sužinojome šifro sistemą ir priėmę keletą radio
gramų, nurašę vienodus numerius, paskui, paėmę rusų 
knygą, nurašėm raides, palyginę pasikartojimus, 
sudarėme šifro raktą.

Tas ryšių būrys priklausė tiesiog armijos štabui. Ne
trukus atsiuntė aparatą nustatyti ateinančių radijo 
bangų krypčiai. Tada įsteigė kitoje vietoje tokį žvalgy
bos būrį. Tokiu būdu, kryptį nustačius iš dviejų vietų, 
radijo bangų susikryžiavimas ir buvo radijo siųstuvo 
vieta. Artilerijos ugnis radijo siųstuvus lengvai nutildy- 
davo. Vėliau rusai radijo siųstuvus pradėjo statyti toliau 
užnugaryje, o priekyje liko tik telefono ryšys. Atsiuntė

iš Vokietijos aparatus telefonui klausyti. Su jais 
galėjome vokiečių pokalbius girdėti, bet rusų ne. Nu
sprendė, kad buvo per toli, todėl viršilą, specialistą, ir 
mane, vertėją, pasiuntė į priekines linijas.

Davė pirmoj linijoj bunkerį. Bunkeris gerai pasta
tytas: šaudyme anga, lubos iš rąstų ir pora metrų žemes 
užpilta. Užsidengėm šaudymo angą palapine, taip pat 
uždengėm ir įėjimo angą. bet negalim ugnies užkurti, 
nes dūmai tuoj iššauktų artilerijos ugnį, nes naktį per 
palapinę vis tiek galima įžiūrėti šviesą. Buvojau 1942 
metų vasario pradžia. Gan šalta. Mudu su vežiku, įsi 
vynioję į antklodes, tūnojome kampe, o viršila ir apka 
se darbavosi.

Ramu Rytų fronte

Jau trečia diena pirmose linijose. Dar negirdėjau nei 
vieno šūvio. Mane maistui priskyrė prie pėstininkų, taigi 
kas rytą, dar tamsoje, iš kažkur užmaskuotos lauko vii 
tuvės atneša maisto davinį su kava. Vakare, sutemus, 
atneša geros sriubos su mėsos gabalais.

Naktį viršilą išvedžiojo Antanas iš bunkerio. Skir
tingu laiku įjungia aparatą ir spaudžioja 10 mygtukų, bet 
nieko nesigirdi. Ir keikiasi, kad prie tokio aparato turėjo 
paskirti radistą, su gerai išlavinta tokiem aparatam 
klausa.

(Bus daugiau)
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VILNIAUS VYTAUTO 
DIDŽIOJO GIMNAZIJOS 

JUBILIEJUS
GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ- 

SIRUTIENĖ

Šį rudeni Lietuvos spaudoje 
buvo nemaža rašyta apie, prieš 
80 metų įsteigtą Vilniuje, Vy
tauto Didžiojo gimnaziją, apie 
jos jubiliejines iškilmes bei apie 
pastangas grąžinti jos įpėdinei 
— rašytojo Antano Vienuolio vi
durinei mokyklai sovietmečiu 
atimtą Vytauto Didžiojo vardą, 
arba tiesiog atkurti Vilniuje 
prestižinę Vytauto Didžiojo 
gimnaziją su griežtesniais 
mokslo reikalavimais, prityru
siais mokytojais. Ji turėtų būti 
aprūpinta tinkamomis priemo
nėmis bei reprezentacinėmis pa
talpomis.

Ta pirmoji Lietuvoje gimna
zija, kurioje visi dalykai buvo 
dėstomi lietuvių kalba, buvo 
įsteigta I pasaulinio karo metu, 
1915 metais, vokiečiams užė
mus Vilnių. Jos steigėjai buvo 
žymūs Lietuvos kultūrininkai, 
tuo metu susibūrę ir veikę Vil
niuje. Jos mokytojais yra buvę, 
iki lenkams užgrobiant Vilnių, 
tokie žymūnai, kaip busimieji 
Lietuvos prezidentai Antanas 
Smetona, Aleksandras Stulgins
kis, arkivyskupas Mečislovas 
Reinys, Vasario 16-sios Nepri
klausomybės Aktos signataras 
prof. Mykolas Biržiška ir kiti.

Gimnazija pradžioje vadinosi 
„Daktaro Jono Basanavičiaus, 
Mykolo Biržiškos ir Povilo 
Gaidelionio Vilniaus lietuvių 
gimnazijos kurso pamokomis”. 
Netrukus ją perėmė globoti 
Lietuvių švietimo draugija 
„Rytas”, o dar po kelių paki
tėjimų, 1921 metais rugpjūčio 
22 d., pedagogų tarybos posėdžio 
nutarimu ji buvo pavadinta Vy
tauto Didžiojo gimnazija. Ir tuo 
vardu ji egzistavo, nepaisant 
visų okupantų priespaudos, fei- 
kalavimų, trukdymų iki 1944 
metų.

Sovietmečiu gimnazija buvo 
mėtyta ir vėtyta, keletą kartų 
perorganizuota, kol pagaliau, 
netekusi savo vardo, 1957 me
tais buvo transformuota į rašy
tojo Antano Vienuolio vardo 
vidurinę mokyklą, kuri šiuo me
tu yra perpildyta mokiniais ir 
įkurdinta apleistame Vilniaus 
senamiesčio rajone. Ją su 
Vytauto Didžiojo gimnazija 
tebesieja tradicija ir archyvai.

Gimnazijos jubiliejinės iškil
mės prasidėjo rugsėjo 22 d. ir 
vyko tris dienas. Penktadienį 
vyskupas Juozapas Tunaitis 
aukojo iškilmingas šv. Mišias 
vilniečiams brangioje Šv. Mika
lojaus šventovėje, perpildytoje 
susikaupusių dalyvių, ir pra
smingame pamoksle priminė 
gimnazijos steigėjus, auklė
tinius bei jų įnašą į Lietuvos 
kultūros aruodą.

Po šv. Mišių buvo grupėmis 
lankomi kapai, pagerbiant 
Lietuvos žymūnus, susijusius su 
Vytauto Didžiojo gimnazija —

Z dr. Jono Basanavičiaus, ilgame
čio gimnazijos direktoriaus Mar
celino Šikšnio, kunigo Kristupo 
Čibiro, dr. Jurgio Šlapelio ir 
kitų — Rasų ir kitose kapinėse. 
Ir arkikatedroje buvo padėta gė
lių puokštė prie Vytauto Didžio-

« jo gimnazijos auklėtinio arki
vyskupo Julijono Steponavi
čiaus kriptos.

Po to visi rinkosi prie buvusių
« gimnazijos rūmų A. Jakšto gat- 
; vėje. Vilniaus vicemeras
* Romualdas Sikorskis tarė žodį
1 ir atidengė paminklinę juodo 

granito lentą su įrašu: „1931- 
1941 m. čia buvo Vilniaus Vy-

; tauto Didžiojo gimnazija”.
Z Kalbėjo gimnazijos absolventas

ir buvęs mokytojas istorikas 
į Vincas Martinkėnas, istorikas
; Romas Batūra. Buvusioje gim-

nazijos salėje (dabar čia „Vai
dilos” teatras) vyko jautrus 
susitikimas gimnazijos auklėti

nių veteranų, A. Vienuolio var
do vidurinės mokyklos gimna
zistų, „Vilnijos” atstovų, 
vilniečių bičiulių ir svečių. 
Scenos gilumoje simboliškai by
lojo dr. Jono Basanavičiaus 
žodžiai: „O kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dvasia!” 
Vakarą pradėjo Vilniaus kvar
tetas M.K. Čiurlionio kūriniu, 
programai vadovavo vienas 
„Vilnijos” steigėjų, Vytauto 
Didž. gimnazijos auklėtinių dr. 
Stasys Trepšys, talkininkaujant 
A. Vienuolio vid. mokyklos di
rektorei Danutei Puchovičienei 
(žemaitei nuo Kintų). Kalbėjo V. 
Martinkėnas, A. Vengris, S. 
Abramauskas, I. Šimelionis, B. 
Petrulionis, V. Narbutas, K. 
Makariūnas, — vis tai gimnazi
jos ir jos tąsos — I berniukų gim
nazijos auklėtiniai. Žodį tarė ir 
Lietuvos Respublikos Seimo na
rė, Lietuvos mokytojų profesi
nės sąjungos pirmininkė Romu
alda Hofertienė. Šiltai buvo 
sutiktos kalbėjusios ir sveikinu
sios viešnios iš užjūrio — pirmo
jo gimnazijos direktoriaus prof. 
Mykolo Biržiškos dukraitė Da
nutė Barauskaitė-Mažeikienė ir 
Vytauto Didžiojo gimnazijos ab
solventė, buv. mokytoja, atsto
vaujanti ir JAV bei Kanados 
Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungai Gražutė Šlapelytė-Siru- 
tienė, abi iš Kalifornijos. Da
lyvavo ir iš Australijos atvykęs 
Vytauto Didž. gimnazijos auk
lėtinis Kostas Pauliukėnas, ir iš 
Lenkijos Antanas Suraučius.

Susirinkimo dalyviai priėmė 
deklaraciją ir sudarė Vytauto 
Didžiojo gimnazijos atkūrimo 
senatą. Po minėjimo A. Vienuo
lio vidurinės mokyklos mokiniai 
surengė koncertą.

Šeštadienį Vytauto Didžiojo 
jubiliejinės iškilmės tęsėsi 
Operos ir baleto teatre. Pagie
dojus Lietuvos himną, kalbėjo 
A. Vienuolio vid. mokyklos 
energinga direktorė D. Puchovi- 
čienė, ilgai (gal net per ilgai) savo 
atsiminimais dalinosi veteranai 
V. Martinkėnas, dr. P. Čibiras, 
vėl kalbėjo viešnia iš Kali
fornijos D. Mažeikienė, Talino ir 
Rygos vidurinių mokyklų atsto
vai — direktoriai. Perskaitytas 
Lietuvos Respublikos preziden
to sveikinimas, o asmeniškai 
dalyvavo ir trumpai žodį tarė 
Lietuvos Respublikos Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas, 
taip pat Švietimo ir mokslo mi
nistras V. Domarkas. Buvo ir 
daugiau sveikinimų. Iškilmės 
baigtos įspūdingu koncertu. O 
po to — vaišės ir susitikimai raš. 
A. Vienuolio vidurinėje mokyk
loje.

Trečią dieną — sekmadienį 
rinkomės į Vilniaus arkika
tedrą pasimelsti ir paminėti 
seniausios Lietuvoje gimnazijos 
reikšmę bei nuopelnus Lietuvai. 
Šv. Mišias aukojo ir prasmingą 
pamokslą pasakė Vilniaus vys
kupas Juozapas Tunaitis, kal
bėjo ir monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas.

Rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto 
valdybos narių pasitarime, pir
mininkaujant Vilniaus merui 
Aliui Vidūnui, buvo svarstytas 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
atsteigimo ar jos vardo sutei
kimo raš. A. Vienuolio vidurinei 
mokyklai klausimas. Posėdyje 
dalyvavo Vilniaus universiteto 
profesorius, Vytauto Didžiojo 
gimnazijos atkūrimo tarybos ir 
šalpos fondo pirmininkas Vy
tautas Šernas, „Vilnijos” vice
pirmininkas Kazimieras Garš
va, M. ir J. Šlapelių namo-mu
ziejaus direktorė Alma Gudo- 
nytė ir abi viešnios iš Kalifor
nijos. Valdybos nariai pritarė, 
kad būtina Vilniuje atkurti Vy
tauto Didžiojo gimnaziją, vardą

Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientų laida 1927 metais.

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, ” 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Street 
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LF PIRMININKAS LANKĖSI 
LIETUVOJE

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt.. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

Nors LF valdybos pirmininko 
Stasio Baro apsilankymas 
Lietuvoje buvo daugiau susietas 
su asmeniškų reikalų tvarky
mu, bet, kiek suspėdamas, 
lankėsi jis įvairiose valdinėse 
įstaigose bei susitikinėjo su 
pareigūnais, su kuriais aptarė 
bei pasiinformavo Lietuvių fon
do klausimais.

Kaune S. Baras lankėsi Vals
tybiniame K. M. Čiurlionio 
muziejuje, kur susitiko su mu
ziejaus direktoriumi Osvaldu 
Daugeliu ir buvo supažindintas 
su muziejaus atnaujinimo dar
bais, įvedant būtiną oro tempe
ratūros bei drėgmės kontrolę, 
izoliaciją ir kitus pagerinimus. 
Šiam tikslui Lietuvių fondas 
yra paskyręs 300,000 dolerių, o 
visi pagerinimai, pagal danų fir
mos pateiktą projektą, kainuos 
apie 1,5 mln. dolerių. Valdybos 
pirmininkas buvo išsamiai 
supažindintas su muziejaus 
atnaujinimo projektu. Pačius 
remonto ir pagerinimo darbus 
atliks Lietuvos firmos. Danų fir
mos paruošto muziejaus restau
ravimo projekto kopiją Stasys 
Baras parvežė Lietuvių fondui, 
supažindindamas ir valdybos 
posėdžio dalyvius.

Lankydamasis Kaune, valdy
bos pirmininkas taip pat buvo 
susitikęs ir su Vytauto Didžio
jo universiteto rektorium profe
sorium dr. Bronium Vaškeliu, 
kuris jį supažindino su patalpo
mis, kur įsikurs universiteto 
biblioteka. Kadangi Lietuvių 
fondas bibliotekos skaityklų ir 
laboratorijų įrengimui yra taip 
pat paskyręs 100,000 dol. sumą, 
biblioteka bus pavadinta Lietu
vių fondo vardu. Tiek Vytauto 
Didž. universiteto bibliotekai, 
tiek ir Čiurlionio muziejui skir
ti pinigai eina iš prieš keletą 
metų LF narių Lietuvai paskir
to milijono dolerių fondo. 
Išmokėjimus iš šio milijoninio 
fondo Lietuvai tvarko LF garbės 
pirmininkas dr. Antanas 
Razma.

Vilniuje Stasys Baras lankėsi 
Švietimo ministerijoje, kur ap
tarė mokykloms trūkstamų 
vadovėlių paruošimo konkursą. 
Lietuvių fondas yra pasižadėjęs 
konkursą finansuoti, jei jis ati
tiks LF nuostatus.

Lankydamasis Švietimo mi
nisterijoje, valdybos pirmi
ninkas susitiko taip pat su už 
Lietuvos ribų veikiančių lietu
viškų mokyklų reikalų tvarky
toja Kuodyte, kuri supažindino 
su veikiančiomis mokyklomis 
bei sunkia už Lietuvos ribų dir
bančių mokytojų materialine 
padėtimi. Dėl žemų mokytojams 
atlyginimų sunku yra surasti

suteikiant vienai iš Vilniaus 
mokyklų ir sudarė grupę, kuri 
kitame valdybos pasitarime pa
teiktų konkrečius motyvuotus 
pasiūlymus.

užtektinai mokytojų, galinčių ir 
norinčių ten dirbi. Tautos fon
das yra jau parėmęs dalį tokių 
mokytojų stipendijomis. Susi
tikime buvo pageidaujama, kad 
prie tokios paramos prisidėtų ir 
Lietuvių fondas.

Grįždamas į namus, Stasys 
Baras pakeliui buvo sustojęs 
Berlyne, kur apžiūrėjo užbaig
tus remonto darbus Lietuvių 
fondo paveldėtame Mykolo 
Žilinsko name<,Visi remonto 
darbai, pirmininko žodžiais, esą 
atlikti puikiai, pagal precizišką 
vokiečių darbo kokybę. Visi 4 
butai yra išnuomoti ir duoda 
Lietuvių fondui pelno. Be to, 
namo vertė po remonto irgi 
gerokai pakilo.

Posėdyje dalyvavę Lietuvių 
fondo tarybos pirmininkė Mari
ja Remienė ir garbės pirmi
ninkas dr. Antanas Razma 
padėkojo valdybos pirmininkui 
Stasiui Barui, kąd jis nuvykęs 
į Lietuvą asmeniniais reikalais, 
nepagailėjo laiko ir energijos, 
lankyti valdines įstaigas, susi
tikinėti su įvairiais pareigūnais, 
su kuriais aptarė Lietuvų fon
dui rūpimus klausimus.

Lietuvių fondo reikalų vedėja 
Alė Razmienė painformavo 
posėdžio dalyvius apie sėkmin
gai praėjusį fondo vajų, o taip 
pat ir jį užbaigiant suruoštą 
pokylį, kuris vyko spalio 21 d. 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Vajaus metu į Lietu
vių fondą būvą įnešta 20,500 
dolerių ir įstojo 21 narys. Reikia 
pažymėti, kad pagrindinis 
Lietuvių fondo kapitalas jau 
perkopė 8 milijonų ribą, o į 
Lietuvių fondą iki spalio 
mėnesio galo įstojo 64 nauji 
nariai.

Posėdyje buvo pasisakyta

PAMINĖTA POKARIO
POGRINDŽIO „AUŠRA”

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija lapkričio 11 d. 
Vilniaus Šv. Kazimiero bažny
čioje surengė pogrindžio žurnalo 
„Aušra” (1975-1988) dvidešimt 
metų sukakties minėjimą. Pri
siminimais pasidalino pirmųjų 
žurnalo numerių redaktorius 
vyskupas Sigitas Tamkevičius, 
techninė redaktorė sesuo Gerar
dą — Elena Šuliauskaitė.

Daugiausia savo talento ir 
jėgų „Aušros” žurnalui atidavė 
buvęs vėlesnių numerių jo re
daktorius kunigas Lionginas 
Kunevičius (1932-1994), negai
lestingos ligos pakirstas 
praėjusių metų vasario mėnesį. 
Apie Bažnyčiai ir tėvynei 
pasišventusį kunigą papasako
jo jo brolis, vilnietis gydytojas 
chirurgas Česlovas Kunevičius. 
Minėjime taip pat kalbėjo istori
jos daktaras Romas Batūra ir 
kunigas Antanas Gražulis.

PASKAITOS APIE
UŽSIENIO LIETUVIŲ 

LITERATŪRĄ
Klaipėdos universiteto Huma

nitarinių mokslų fakultete šį 
rudens semestrą paskaitas apie 
užsienio lietuvių literatūrą 
skaito JAV lietuvių literatūros 
istorikas, rašytojas Algirdas Ti
tus Antanaitis. Tautietį pasi
kvietė šio universiteto Litera
tūros katedra. Algirdo Titaus 
Antanaičio paskaitų apie išeivi
jos literatų darbus, jų santykį su 
to meto Lietuvos rašytojų kū
ryba klausosi literatūros ma
gistrantai, diplomantai, baka- 
laureatai.

Lietuvių fondo veiklos klau
simais. Turėjo progą pasisaky
ti ar iškelti naujų minčių ir kiti 
valdybos nariai.

Juozas Končius

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

Čekius siųsti:
Llthuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

TRA.NSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukšlos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

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

$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, 
mullivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkių informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, 1L 60629 Tcl. 312-436-7772

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS RE/MAX 

REALTORS 
(312) 586-5959 
(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

>

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas> MLS kompiuteriųir FAX pagalba
> Nuosavybių įkainavimas veltui
' Perkame ir parduodame namus 
■ Apartmentus ir žemą 
' Pensininkams nuolaida

FOR SALE
Great income opportunity. Maint- 
Free, brick 3 flat.
Diamond R.E. 708-458-8M*

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ

FOR RENT

Išnuomojamas butas Brighton

Pk.: 4 kamb., 2 mieg. su baldais. 
Tel. 312-376-7883

HELP WANTED

REIKALINGA „SOCIAL WORKBR"
Pilnos savaitės darbas dvikalbėje in
stitucijoje. Geras atlyginimas su puikiais 
priedais. Reikia turėti BSW ir MSW. Pagei
dautina patirtis su ligoniais (Nursing Home) 
ir pažinimas valdžios reikalavimų. Siųsti 
aprašymą savo darbo patirties: 
Admlnlstrator, Matulaitis Nursing 
Home, 10 Thurber Rd. Putnam, CT 
06260.

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBOS 
KOMITETAS

2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629
Nuoširdžiai dėkoja A.A. ANTANO MASIONIO lai

dotuvių dalyviams, kurie norėdami pagerbti tą žymų peda
gogą, jo atminimą įamžino aukodami vargstantiems Lietu
vos našlaičiams.

Aukotojai: Raimonda ir Vidmantas Rukšiai, Jeanne ir 
Jim Dorr, John ir Angelą Puodžiūnai, Juozas Klausa, J. Kali
nauskas, Carl ir Eve Kazakauskas, Jadvyga Gečiauskienė, 
Jadvyga ir Stasys Melnikas, Milda ir Joseph Vallace, Audronė 
ir Rimas Gulbinai, V. Muraška, I. ir Vyt. Matoniai, Aušra ir 
Vladas Mameniškis, Walter Vienažinskis, Sofija Trakimas, 
Algis Vasys, Ona Kreivėnienė, K. A. Juzaitis, Povilas Maka- 
rauskas, Krokiai, G. V. Maciūnai, Dalia ir Rimvydas Jakai, 
D. ir G. Dragūnai, Roma Krušinskas, Laima Tvarkūnas, 
Bronė ir Vytautas Volertai, Vytautas ir Marija černiai, Daina 
Krivickas, K. ir O. Pliuškoniai, Ona ir Juozas Mikolaičiai, 
Feliksas Andriūnas, Aldona ir Feliksas Šidlauskai, Romas 
ir Aušra Tautkai, A. ir Putinas Masalaičiai, Brigita ir Juozas 
Kasinskai, R. ir J. Stirbiai, Gintaras Labutis, Vytautas V. 
Maciūnas, Teresė ir Algimantas Landsbergis, Mr. Mrs. K. 
Bugenis, Julija Danta, Marie Stamit, Helen ir Peter Gause 
Jr., Katherine Gause, Audronė Nagy, Sigitas ir Guoda 
Bobeliai, Jūratė Gentlesk, Bob ir Aušra Avanzato, Judith E. 
VValdman.

Ii viso suaukota $1,265.
Kadangi velionis a.a. Antanas Masionis buvo mokytojas, 

visos aukos jo dukters, Teresės Gečienės, pageidavimu bus 
paskirtos našlaičių ir neturtingų vaikų maitinimui Lietuvos 
mokykloje per „Kaimo vaikų" fondą.

Lietuvos našlaičių vardu reiškiame užuojautą velionio 
artimiesiems.

Many happy retnrns.
Give the gift that gives back more than 

you’ve given. For m linle as $25. you can 
give a piece of America lo someone you 
care about

Ask your banker for a gifi certificale 
upon purchase

A puhlic Service of Itin nevvcpaprr
TaleStock•"Amerka

SAV1NGS
HONDS
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.LAIŠKAI
L VERTAS PAGERBIMO

Teigiamai tenka vertinti
„ .Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejaus direktorių tarybos 
-sprendimą Lietuvos ambasado
rių dr. Alfonsą Eidintą išren

kant 1995 m. „Metų žmogumi”.
* Šiuo parinkimu netiesiogiai yra 

iprinami užsienio lietuvių 
šiai su Lietuvos lietuviais, nes

atmetus etiketę , jie” ir „mes”, 
pagerbiamas yra asmuo už jo rū- 

istį Lietuva. Malonu, kad am- 
ladoriui ranką ištiesė seno- 
išeivijos rūpesčiu įkurta ins

titucija, dr. Eidinto parinkimu 
„metų žmogum” primindama,

’ kad yra pribrendęs laikas jo 
veiklą vertinti, atsiribojus nuo 

į mūsų turimų asmeninių nusi- 
’į teikimų dėl prez. A. Brazausko 
t sprendimo atšaukti ambasado

rių St. Lozoraitį,Jr.
1 Tikimasi, kad gruodžio 9 d.
* Čikagoje įvyksiančio ambasa

doriaus pagerbimo metu nebus 
pamirštas dr. Eidintas-istorikas 
Ir publicistas. Pirmojo Sąjūdžio

. , suvažiavimo metu kėlęs 1940 
m. SSRS įvykdytos Baltijos 
valstybių okupacijos faktą, 

t akademinės laisvės ir reformų 
mokslo reikalus, dr. Eidintas su

"Eitais istorikais ėmėsi darbo*
rinkti istorinę medžiagą apie 
Lietuvos okupacijos neteisė- 

, t ūmą ir ją teikė dar SSRS Aukš
čiausios Tarybos deputatams. 
Istorikų paruošti projektai 
privedė prie laimėjimo, SSRS 
Aukščiausiai Tarybai Maskvo
je niekiniu paskelbus Molotovo- 
Ribbentropo paktą. Tuo pačiu, 
tikimasi, Balzeko muziejaus 
vadovai pastebės ir įvertins dr. 
Eidinto darbštumą, paskutinių
jų penkerių ar šešerių metų lai
kotarpyje išleidžiant individu- 
alių monografijų apie prez. A. 

, “^įietoną, prez. A. Stulginskį, 
prez. K. Grinių, diplomatą 
Gabrį-Paršaitį ir lietuvių 
emigracijos istorijos apybraižą 
„Lietuvių kolumbai”.

Algimantas S. Gečys 

į Philadelphia, PA

vėlesnių laikų teologai yra iš
verčiami į mūsų kalbą, kaip šv. 
Bonaventūra ir kiti. Panašiai ir 
su kitomis mokslo bei litera
tūros sritimis, kurios eiliniam 
kultūrininkui yra sunkiai pri
einamos. Vienu žodžiu, „Nauja
jame židinyje-Aiduose” atsi
spindi viso pasaulio ir taipgi 
Lietuvos kultūrinis gyvenimas.

Bet kiekvienam turėtų būti 
aišku, kad tokio svarbaus 
žurnalo leidimas, ypač dabar 
vos prisikėlusioje Lietuvoje, yra 
sunki našta ir reikalinga visų 
mūsų, ypač krikščioniškos 
kultūros mylėtojų, pagalbos. 
Dėl savo aukšto lygio šis žur
nalas neturi daug prenumera
torių nei tėvynėje, nei išeivijoje. 
Atsimintina ypač tai, kas 
žurnalo viršelyje parašyta, 
būtent, kad jo steigėja yra 
„Lietuvos ateitininkų federa
cija”. Taipgi pirmiausia 
Amerikos bei Kanados atei
tininkams sendraugiams turėtų 
rūpėti šio žurnalo gyvybė, kuri 
dabar dėl finansų stokos yra pa
vojuje. Taip pat ja turėtų rūpin
tis ir visi kiti išeivijos šviesuo
liai.

Šiuo metu gi nieko kito nepra
šoma, kaip tik užsiprenumeruo
ti „Naująjį židinį-Aidus” arba 
atnaujinti 1996 metams prenu
meratą. Už mėnesinį žurnalą, 
turintį 100 didelio formato pus
lapių, prenumerata yra tik 22 
dol. Kiti 22 reikalingi už 
siuntinėjimą oro paštu. Viso 44 
dol. (Siunčiant paprastu paštu, 
žurnalas ateina labai vėlai ir 
sukelia kitų sunkumų).
Užsisakoma ir prenumeratos 

mokestis siunčiamas šiuo 
adresu; Rev. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, P.O. Box 980, Ken- 

‘ nebunkport, Maine 04046.
Leonardas Andriekus

LIETUVOS NUSIKALTĖLIŲ 

PARLAMENTAS

„Lietuvos ryte” (1995 m. 
spalio 27 d., Nr. 253) žurnalis
tas Arvydas Lekavičius rašo: 
„Nusikaltėlių parlamentas. La
bai dažnai tarp grupuočių kil

davo konfliktai, vykdavo susi
šaudymai, buvo grobiami ir 
laikomi įkaitais gaujų nariai. 
Atsirado būtinybė įkurti kažką 
panašaus į parlamentą, kur bū
tų sprendžiami gaujų tarpu
savio klausimai, įsteigta bendra 
kasa. Toks „parlamentas”, pa
vadintas „obščiagu” arba 
„šeimų” taryba, atsirado 
maždaug 1990 metais. Šią idėją 
kauniečiams pasiūlė Rygoje 
gyvenę ir su Latvijos banditais 
susiję lietuvių gangsteriai.

Daug „šeimų” — nebegerai. 
Nusikalstami verslai duodavo 
didžiules pajamas, ir „šeimų” 
skaičius nuolat augo. Kai jų 
Kaune atsirado daugiau kaip 
20, viename tarybos susirinki
me buvo priimtas nutarimas, 
draudžiantis kurti naujas 
„šeimas”.

Išieškoti baudoms ir nubaus
ti prasikaltusiems buvo pradė
ta kurti atskiras tarybos repre
sinis aparatas. Tačiau kartu 
buvo siūloma ir pasinaudoti 
Latvijos mafijozų pavyzdžiu — 
su persižengusiais susidoroti 
policijos rankomis. Tai, beje, 
vėliau imta ypač dažnai taikyti. 
Draugų tarp aukštų policijos 
pareigūnų turėjęs „Pšidzė” su
gebėjo grįžusį iš kolonijos 
„Henytę” įtikinti, kad apsaugos 
jį nuo galimo suėmimo”.

Prie straipsnio yra pridėta ir 
nuotrauka su užrašu. „Dak
tarų” privatizuota „Vilijos” ka
vinė, kurioje vykdavo „šeimų” 
susirinkimai. „Ji randasi Vili
jampolėje”.

Mafija iš pogrindžio išėjo į 
viešumą, turi savo rūmus posė
džiams, pasivaišinimams ir ne
reikia slapstytis. Pasidarė drau
gai su valdžia ir policija, manau, 
ir su teismais. Po Dekanidzės 
sušaudymo reikalai su mafija 
pagerėja. Bet netikiu, kad jį su
šaudė, kodėl viskas buvo 
padaryta slaptai? Aš manau, 
kad jį, kaip kadaise Leniną, 
užantspauduotame vagone, kur 
nors išsiuntė...

Antanas Marma
Chicago, IL

4
„AIDAI” DAR NEMIRĖ

Daug kas išeivijoje dar pasi
genda kultūros žurnalo „Aidų”, 
beveik 50 metų skleidusio 
mokslą, meną bei religiją ir 
dvasiškai gaivinusio lietuvius, 
atskirtus nuo tėvynės. Bet 
laikai keitėsi — sugriuvo „blo
gio imperija” Rusija ir iš tų 
griuvėsių iškilo nepriklausoma 
Lietuva. Kultūros žurnalo 
„Aidų” tikslas buvo pasiektas: 
tauta laisva, išeivija išretėjusi 
ir net pavargusi. Atrodė, kad 
mūsų kultūros žurnalui geriau
sia vieta būtų Lietuvoj su gyvais 
kultūriniais polėkiais prisikėlu
sioj iš kapo. Todėl pačioje nepri
klausomybės pradžioje pradėta 
rūpintis, kad „Aidai” pasauliui 
„skambėtų” ne iš Brooklyno, 
bet iš Lietuvos — net tautos šir
dies Vilniaus.

Taip ir įvyko — išeivijos žur
nalas sėkmingai buvo sujungtas 
su tėvynėje leidžiamu panašios 
krypties žurnalu „Naujuoju ži
diniu”, Taigi „Aidai” dar nemi
rė, bet jau penkeri metai gyvuo
ja Lietuvoje ir yra nesunkiai 
pasiekiami, kaip jungtinis 
žurnalas, pavadintas „Naujuo
ju židiniu-Aidais”. Tai turėtų at
siminti buvę mūsų žurnalo pre
numeratoriai ir visi, kuriems 
brangus mokslas, menas, litera
tūra ir krikščioniškoji kultūra.

Peržvelgęs jungtinio žurnalo 
„Naujojo židinio-Aidų” numerį, 
kiekvienas turės pripažinti, jog 
tai tokio pat pobūdžio, lygio ir 
polėkio žurnalas kaip „Aidai”. 
Kai kuriais atžvilgiais jis net 
pralenkia „Aidus”, ypač supa- 
žindydamas su ankstyvąja 
krikščioniška kultūra ir skelb
damas net pirmųjų amžių teolo
gų raštus. Taip pat ir kiek

A.tA.
ELENAI SIDZIKAUSKIENEI,

ateitininkų sendraugių skyriaus narei, mirus, jos 

dukrą ALDONĄ KUDIRKIENĘ, vyrą dr. ARVYDĄ, 

anūkus ANDRIŲ, PAULIŲ, ROMĄ ir AUDRĄ ir 

visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Los Angeles Ateitininkų sendraugių skyrius

< J
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A.tA.
LIUDUI KRONUI

mirus, seserį STEFANIJĄ KAUNELIENĘ ir jos 

šeimą užjaučiame ir kartu liūdime.

Šv. Antano lietuvių parapijos choras ir 
vadovas Detroite

E

A.tA.
LIUDVIKUI KRONUI

mirus, žmonai ONAI, sūnui ALGIMANTUI, broliams 

— ROMUI IR EDVARDUI, seserims — STEFANIJAI 

KAUNELIENEI ir ELENAI JASINEVIČIENEI, 

šeimų nariams, giminėms ir artimiesiems, reiškiame 

gilią užuojautą.

R. V. Albrechtai D. S. Liepai
V. A. B įgeltai V. 1. Linartai
B. Butkienė P. A. Mikštai
S. J. Cibai M. Nenienė
V. O. Gutauskai T. Mišauskienė
J. S. Girdiiūnai 1. K. Miecevičiai
S. Juodakis O. A. Petriai
Z. Juškevičienė E. J. Rudzinskai
V. A. Karaičiai, S. Staponkienė
S. Kasnickienė B. P. Sabalai
V. A. Kačinskai B. E. Vengianskai
E. Burlienė R. V. Vaitkai
G. Budraitienė E. Holeneris

A.tA.
ADA SKUČIENĖ GERVAITĖ

. »
Mirė 1995 m. lapkričio 25 d., sulaukusi 91 metų. Gimusi 

Lietuvoje, Veiveriuose. Amerikoje išgyveno 46 metus. ’
Gilišm liūdesy liko du sūnūs: Donatas ir Jovitas su mar

čiom Gina ir Gailute; dvi dukterys: Lina su vyru John Vla- 
vianos ir Milda su vyru George Napjus; keturi anūkai: Tomas, 
Andrius, Alexas ir Erikas; dvi anūkės: Loreta ir Elena. 
Velionė buvo Lietuvos savanorio kūrėjo, atsargos karininko, 
miškininko ir lentpjūvės direktoriaus Andriaus Skučo, miru
sio 1981'm., našlė.

Laidojama Queen of Peace kapinėse, West Palm Beach, 
FL 1995 m. lapkričio 29 d. greta savo vyro. Laidotuvių di
rektorius: E. Earl Smith & Son Funeral Home, Lake Worth, 
FL. Tel.: 407-582-3341.

Nuliūdę: vaikai, marčios,žentai ir anūkai.

A.tA.
ALGIRDAS KARAITIS
’š \

Gyveno Union Pier, MI.
Mirė 1995 m. lapkričio 23 d., 9:30 vai. ryto, sulaukęs 74 

metų.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Viktorija, sūnus Gintaras, marti 

Kristina, duktė Aušrinė Karaitytė; anūkai: Aras, Vytenis, 
4.va, Žaibas; pusseserės: Marytė Dailidienė, Elė Rožėnienė su 

šeimomis, pusbrolis Oreginas Rovinskas su šeima; svainės: 
Konstancija Balzarienė ir Valerija Šileikienė; sūnėnas Algis 

Pūras; svainis Vladas Morkūnas Lietuvoje. Taip pat giminės 
JAV-bese ir Lietuvoje.

Priklausė Union Pier ir Beverly Shores Liet. Ben
druomenei, Union Pier Lietuvių draugijai.

Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 24 d. nuo 4 iki 
8 v.v. Smith laidojimo namuose, 315 N. Barton, New Buffalo, 
MI ir sekmadienį, lapkričio 26 Petkus Marųuette laidojimo 

namuose nuo 1 iki 9 v.v.
Laidotuvės įvykč pirmadienį, lapkričio 27 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto buvo atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 

parapijos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 10:30 vai. ryto 
geduliiigos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis buvo 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift ar
ba Michiana Vaikų lopšeliui.

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės.>’
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

n
A.tA.

ELENAI GRUDZINSKIENEI
mirus, giliai užjaučiame dukrą ALDONĄ GRI
NIENĖ, jos šeimą, gimines ir artimuosius.

».L
Aldona ir Antanas Lipskiai 

.. Praurimė ir Leonidas Ragai

Brangiam Vyrui, Tėvui ir Seneliui

A.tA.
VLADUI JUKNEVIČIUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame ilgametei 
Montessori auklėtojai ir draugijos darbuotojai 
JANINAI, sūnums SVAJŪNUI ir AUDRIUI su šei
momis, broliui KOSTUI Lietuvoje.

Lietuvių Montessori draugija 
ir Auklėtojų sekcija

SIUNTINIAI LAIVU
IR AIR CARGO

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUS
Mūsų raštinės:

447 S.Correy Avė., 52 Feagies Rd.,
SLPete Beach, FL 33706

Tel.(813)363-7700

639 East 185th Avė 
Euclid, OH 44119

»Tel.(216)481-0011

Warwlck, NY 10890 
Tel.(914)258-5133

Rochester: 
(716)232-4111 
Pittsburgh: 
(412)481-6222_____ I12'!!1'62!2 _

$0.50

IMPORT-]EXPORrJ', >rsi<77. 
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A.tA.
DOMICĖLĖ VIZGIRDIENĖ 

Krutulytė
Gyveno Aurora, IL, mirė 1995 m. lapkričio 26 d., sulaukusi 

90 metų. , t
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Amerikoje iš

gyveno 46 m.
Nuliūdę liko sūnūs: Vytautas, Petras, marti Adelė, 

Romualdas; anūkai: Algis, žmona Debbie, Kęstutis, Valė, 
vyras Alan Rutherford, Renata, vyras Kirk Boone, dr. Paulius 
Vizgirda, žmona Margaret, Ann, vyras Patrick Bond, Andrevv 
Vizgirda; penki proanūkei bei kiti giminės Amerikoje, Kana
doje ir Lietuvoje.

Velionė pašarvota trečiadienį, lapkričio 29 d. nuo 2 iki 5 
v. p.p. ir 7 v.v. iki 9 v.v. Daleiden Mortuary, 220 N. Lake St., 
Aurora.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 30 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Holy Angels parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:00 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnūs, marti, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės.

AJA.
SESUO BERNICE EMILY 

WALLIS, SSC
Mūsų mylima Seselė mirė 1995 m. lapkričio mėn. 26 d., 

sulaukusi 82 metų.
I vienuolyną įstojo iš Šv. Baltramiejaus parapijos, Wau- 

kegan, IL.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 63 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.

Marųuette Rd., Chicago, antradienį,' lapkričio 28 d. 10 vai. 
ryto.

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje, antradienį, lapkričio 28 d. 7 vai. vakaro.

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse trečiadienį, 
lapkričio 29 d. 10 vai. ryto.

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys.
Laidotuvių dir. S. C. Lack ir Sūnūs Funeral Home. Tel. 

708-974-4410.

PADĖKA
AJA.

ZIGMAS MIKUŽIS, SR
Mylimas Vyras, Tėvelis, Uošvis ir Senelis po ilgos ligos 

iškeliavo Amžinybėn 1995 m. spalio 9 d. ir buvo palaidotas 
spalio 13 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Norime išreikšti gilią padėką klebonui kun. J. Kuzinskui 
už maldas koplyčioje ir šv. Mišių auką, bei raminančius žo
džius bažnyčioje ir atsisveikinant su velioniu kapinėse.

Ačiū visiems už aukas šv. Mišių intencija, gėles, 
užuojautas išreikštas per spaudą ir raštu ir aukas Lithuanian 
Mercy Lift.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems mūsų bran
gų Zigmą į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdus dėkui Vaclovui Momkui ir Ričardui Šokui už 
gražias giesmes ir jautrią muziką bažnyčioje.

Dėkojame karsto nešėjams Liubai Bichnevičiui, Ron 
Jasica ir Rich Jasica.

Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą ir nuo
širdų patarnavimą.

Nuliūdę liekame: žmona Kostė, sūnūs Petras, Zigmas, 
Jr., Juozas ir Antanas su šeimomis, sesuo Vanda 
Šertvylrienė Lietuvoje ir kiti giminės.

A.tA.
ALEKSANDRAI MARKŪNIENEI

Kanadoje mirus, giliam liūdesyje likusius — vyrą 

JUOZĄ, seserį ONĄ su vyru, brolio dukrą DANĄ su 

šeima, brolienę ELENĄ ir visus gimines bei artimuo

sius Kanadoje, JAV-bėse ir Lietuvoje nuoširdžiai 

užjaučiu.

Juozas Mačėnas

Mylimam Vyrui

A.tA.
ALGIRDUI KARAIČIUI

mirus, reiškiu širdingą užuojautą žmonai VIKTO

RIJAI, sūnui GINTARUI, dukrai AUŠRINEI su 

šeimomis ir kitiems artimiesiems.

Genė Valantinienė

I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

PRANO DOMŠAIČIO „VAIZDINIS 
DIENORAŠTIS”

Dail. Claude Monet
kūrinių paroda, keturis mėne
sius vykusi Čikagos Meno ins
titute (Art Institute), susilaukė 
nepaprasto pasisekimo. Per tą 
laiką parodą matė netoli mili
jono lankytojų (apskaičiuota per 
950,000), manoma, kad tai buvo 
didžiausias dėmesys vieno 
dailininko kūriniams bet kada 
šio muziejaus (galbūt ir bet ku
rio kito) istorijoje. Eksponuotieji 
kūriniai — jų buvo pusantro 
šimto, atvežti iš Paryžiaus bei 
įvairių privačių kolekcionierių, 
bet pats Art Institute turi apie 
40 Monet paveikslų. Paskolin
tieji bus netrukus išsiųsti jų 
savininkams. Parodos metų 
lankytojai gausiai pirko meno 
knygas apie Monet, įvairius 
suvenyrus, o taip pat labai daug 
įsirašė į nuolatinių Art Institute 
rėmėjų gretas. Tikėkime, kad ši 
paroda kai kam dar kartą „su
griovė mitą”, apie kultūros 
stoką Amerikoje.

Ona Bundelienė, Ellisville, 
MO, iš „Draugo” knygyno užsi
sakė Kalėdų dovanoms knygų 
net už 140 dol. Tai tikrai ver
tingos dovanos, kurios pradžiu
gins gavėją ne tik Kalėdų rytą, 
bet ilgai po to, kai nuo eglutės 
nubirs spygliukai ir užges švie
selės. Primename, kad „Drau
ge” galima gauti lietuviškų 
muzikos kasečių, ypač kalėdinių 
giesmių, knygų, plokštelių, 
gražių audinių ir kitų dova
nėlių. Kviečiame pasinaudoti 
„Draugo” paslaugomis ir 
apsirūpinti Kalėdų dovanomis.

Čikagos policija perspėja gy
ventojus, kad kalėdinių apsi
pirkimų įkarštyje smagiai dar
buojasi ir kišenvagiai bei visoki 
plėšikai. Tūkstančiai žmonių 
praranda rankinukus, pini
gines, dokumentus, kredito kor
teles, pinigus ir jau nupirktas 
dovanas. Patariama visuomet 
laikytis atsargumo, nes apsisau
goti nuo vagišių nėra per daug 
sunku, tik reikia apdairumo ir 
paprasto sveiko proto.

Smuikininke Linda Veleckytė ir muz. Alvydas Vasaitis atlieka meninę 
programa buvusio Lietuvos gen. konsulo Petro Daužvardžio 100 metų gimimo 
sukakties paminėjime lapkričio 12 d. Čikagoje.

Nuotr. Jono Kilkaus
x Operos Naujų Metų suti

kimo pokylis bus specialiai 
išpuoštoje Jaunimo centro salėje 
skambant Traviatos operos gar
sams ir su dviejų patiekalų 
karšta vakariene bei šaltais už
kandžiais, kai sutiksime nau
juosius metus. Šokiams gros 
Ričardo Šoko orkestras. Visas 
informacijas teikia to pokylio 
vadovas Vaclovas Momkus: 
312-925-6193. Asmeniui $50. 
Jau dabar prašome užsisakyti 
vietas Visas pelnas skiriamas 
Banaičio „Jūratė ir Kastytis” 
operos pastatymo išlaidoms 
sumažinti.

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Sės. Bernice Emily Wallis
mirė š.m. lapkričio 26 d. Šv. 
Kazimiero vienuolyno motiniš
kojo namo slaugos skyriuje, su
laukusi 82 m. amžiaus. Gimusi 
Waukegan, IL„ į Šv. Kazimiero 
vienuolyną įstojo 1929 m. iš St. 
Bartholemew parapijos, Wauke- 
gan IL, ir įžaduose išgyveno 63 
metus. Kurį laiką mokytojavo 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokykloje Čikagoje, o nuo 1931 
m. paskirta į Šv. Kryžiaus ligo
ninės administracinę įstaigą, 
kurioje su pertraukomis dirbo 
57 metus. Sės. Bernice laido
jama trečiadienį, lapkričio 29 d., 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Naujosios lietuvių kartos
iniciatyvinės grupės susi
rinkimas šaukiamas gruodžio 
10 d., sekmadienį, 4 vai. popiet, 
Jaunimo centro kavinėje. Bus 
proga pareikšti savo nuomonę, 
ypač kaip turėtų dirbti taryba, 
bus taip pat ieškoma naujų žmo
nių, kurie įeitų į tarybą 
kultūros, informacijos, švietimo, 
socialinių reikalų srityje. 
Informacijų teikia Gintaras, tel. 
708-484-3451.

Kviečiame į Pasaulio lietu
vių centro, Lemonte kalėdinę 
mugę — bazarą gruodžio 2-3 d. 
nuo 9 vai. - 3 vai. p.p. Rasite 
įdomių dovanų artėjančioms 
šventėms: šiaudinukai, papuo
šalai, rankdarbiai, lietuviški 
maisto gaminiai ir šiais metais 
turėsime didelį drabužių pasi
rinkimą. Jei turite ką parduoti 
išsinuomokite stalą — vietą pas 
Aldoną Palekienę tel. 708-488- 
7436. Mugę ruošia PLC ren
ginių komitetas.

Lietuviškų blynų pusryčius 
vėl žada paruošti sumaniosios 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos šeimininkės gruodžio 10 d., 
po 8, 9:15 ir 10:30 vai. ryto šv. 
Mišių. Blynų pusryčiai jau tapo 
gražia parapijos tradicija, kai 
susirenka pažįstami ir nepažįs
tami skaniai papusryčiauti ir 
paremti šią lietuvišką parapiją.

x Aldona Griškelienė, Chi- 
cago, IL paaukojo $150 — ir no
ri globoti našlaitį Žemaitijoje, 
Mosėdyje, kuriuo rūpinasi kun. 
L. Dambrauskas. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x Septynių dienų kelionė 
laivu SS Norway Karibų jūroje 
nuo $798. Į kainą įskaitoma 
lėktuvo bilietai ir kelionė laivu. 
Dėl informacijos skambinkite: 
T. Lesniauskienei, Travel 
Centre, Ltd., tel. 7086264)773.

(sk)

x Algimanto Kezio 1996 m. 
fotografijų kalendoriai gau
nami „Galerijoje”, 4317 S. Wis- 
consin, Stickney, IL 60402, tel. 
708-749-0888. Kaina $9.95, su 
persiuntimu $10.50.

(sk)

Tokiu vardu buvo pavadinta 
dailininko Prano Domšaičio 
(1880-1965) akvarelių ir pa
stelių paroda, suruošta Lietuvių 
fondo ir Lietuvių dailės muzie
jaus Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Parodos atidarymas 
įvyko lapkričio 17 d. Paroda 
tęsis iki gruodžio 3 d.

Parodą atidarė Dalia Šle- 
nienė, Lietuvių dailės muzie
jaus direktorė, ir pakvietė dr. 
Gediminą Baluką, LF Meno 
komisijos pirmininką supažin
dinti atsilankiusius su šio vaka
ro prelegente Danute Bindokie- 
ne.

Ji yra gimusi Bartininkuose, 
Suvalkijoje. Būdama talentinga 
ir kūrybinga, parašė 12 knygų, 
už dvi jų, skirtų jaunimui, gavo 
JAV LB Švietimo tarybos 
premijas. D. Bindokienė 25 
metus buvo mokytoja Kristijono 
Donelaičio aukštesniojoje litu
anistinėje mokykloje. Ji yra ne 
tik mokytoja ir rašytoja, bet ir 
žurnalistė — redaktorė („Švie
timo gairės”, „Ateitis”). Nuo 
1993 m. yra „Draugo” vyr. 
redaktorė, o 1995 m. pelnė JAV 
LB Kultūros tarybos žurnalisto 
premiją (šios premijos mecena
tas yra Lietuvių fondas).

D. Bindokienė savo žodyje kal
bėjo apie menininkų gyvenimą. 
Dauguma kūrėjų įvertinami tik 
po mirties. Kol yra gyvi, dažnai 
vadinami keistuoliais ir dau
gelis jų gyvena vargingai. LF 
įsigijo ir saugoja dail. Domšaičio 
kūrinius, kurie yra didžiulis 
turtas, nes Domšaitis yra 
nepaprastas talentas, pabrėžė 
prelegentė. Kritikai sako, kad jo 
kūryboje jaučiama lietuvių liau
dies kūryba, lietuviška dvasia.

Domšaitis meno pasaulyje 
buvo pripažintas, sulaukęs 39 
m., bet tapyti pradėjo dar jaunas 
būdamas. Pirmoji Domšaičio 
paroda buvo suruošta 1919 Ber
lyne ir Breslau. Jis buvo kritikų 
gerai įvertintas. Jo parodos 
buvo rengiamos daugelyje šalių, 
muziejai įsigiję jo paveikslų. Su 
lietuviais dailininkais jis labiau 
susipažino Antrojo pasaulinio 
karo metu Austrijoje, kur per 
Paulių Augių ir Telesforą Valių 
grįžo į lietuviškumą ir kartu su 
jais dalyvaudavo parodose.

1949 m. Pr. Domšaitis išvyko 
į P. Afriką, ten gyveno ir kūrė

Ona Strimaitis, Putnam, CT 
ir vėl apdovanojo „Draugą” 100 
dol. auka už kalėdines atvirutes 
bei kalendorių. Malonus yra to 
vienintelio užsienio lietuvių 
dienraščio įvertinimas, kurį 
parodo jo rėmėja dosniomis 
dovanomis. Linkime gerų dienų 
ateinančiose žiemos valandose 
ir nuoširdžiai dėkojame už 
pagalbą.

x TRANSPAK praneša:
„XX amžiaus pradžioje lietuvių 
liaudies buityje buvo galima 
pastebėti nusistovėjusius du 
vestuvių periodus, būtent, vėly
vą rudenį ir žiemą (sausio - 
vasario mėnesiais)”. Siuntiniai 
ir komercinės siuntos į Lietu
vą. Maisto siuntiniai. TRAS- 
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x A.a. Jadvygos Dočkienės

atminimą pagerbdami, Lietuvos 
našlaičiams aukojo: S. Bernata
vičius — $10 ir ponai Paliu- 
lioniai — $30. Reiškiame užuo
jautą velionės vyrui ir artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)
x Pasinaudokite proga! N. 

Riverside, 8 kambarių rezi
dencija. Pensininkai nori sku
biai parduoti; 4 miegamieji; 3 
tualetai. Poilsio kambarys su 
natūraliu židiniu. Vieno bloko 
gatvė tarp dviejų golfo laukų. 
$229,000 arba geriausias pa
siūlymas. ALEX REALTY 
708656-2233.

(sk)

iki mirties. Jo pirmoji paroda 
Amerikoje buvo suruošta Ha
vajuose 1978 m. lapkričio 18. 
Lietuvių fondas 1988 m. su
ruošė pirmą Domšaičio nupirk
tų kūrinių kolekcijos parodą. 
Taip LF apsaugojo Domšaičio 
kūrinius, kad jie neišsibarstytų 
svetimuose kraštuose.

D. Bindokienė pabrėžė, kad 
galime džiaugtis, matydami 
šiuos, dar niekur lietuviams ne
rodytus, Domšaičio kurinius. Ji 
sakė, kad meno neaptarsianti, 
nes tai ne jos kompetencija, bet 
pabrėžė, kad meno kūrinius tu
rime matyti ne tik kūno akimis, 
bet ir siela. Ji kvietė lankytojus 
sustoti prie tų kūrinių ir leisti 
Domšaičiui kalbėti į save. D. 
Bindokienė linkėjo ne tik 
žvelgti į tuos kūrinius, bet įsi
jausti į juos ir jais gėrėtis bei di
džiuotis, kad šis mažlietuvis yra 
mūsų tautos dalis.

Dr. G. Balukas dėkojo D. Bin- 
dokienei, o ir Daliai Šlenienei, 
kuri įdėjo daug darbo šią pa
rodą ruošiant. Dėkojo ir visiems 
atsilankiusiems bei kvietė, ap
žiūrėjus parodą, pasivaišinti D. 
Šlenienės paruoštais užkan
džiais.

Marija Remienė, LF tarybos 
pirmininkė, įteikė D. Bin- 
dokienei gėlių puokštę.

Tada visi apžiūrinėjo paro
dinius paveikslus, gražiai išdės
tytus erdviose patalpose, ir ban
dė skaityti tą vaizdinį dienoraš
tį, kuris atsiskleidė prieš lanky
tojų akis bei leido Domšaičiui 
kalbėti į save, kaip D. Bin
dokienė savo žodyje linkėjo.

Čia tik truputis mano įspū
džių, kaip vienos lankytojų, bet 
ne meno apžvalga. Bet kai ėjau 
nuo paveikslo prie paveikslo, 
kai ir aš skaičiau. Domšaičio 
dienoraštį vaizduose, jis tapo 
man toks artimas. Jis — ekspre
sionistas, pamėgęs ir suaugęs su 
gamta, vaizduojąs kasdienybės 
žmones. Jis perteikia viską 
paprastai, bet jauti, kaip jo tema 
išreiškiama vaizdu. Juk reikia 
didelio talento, kad net ir 
komplikuotus dalykus būtų 
galima išreikšti paprastai, bet 
taip, kad jie kalbėtų į žmones ir 
žmonės juos suprastų. Tai tokie, 
man rodos, yra Domšaičio šios 
parodos paveikslai. Tos mėlynų, 
violetinių spalvų gėlės, tie vie
niši medžiai, ar ramios žalsvos, 
melsvos, pilkšvos peizažų 
spalvos, net apsiniaukęs dan
gus, sukelia tokį graudulingą 
liūdesį ir ilgesį seniai praėjusių 
dienų, kai panašiais laukais ir 
takais buvo vaikščiota ne tik 
Lietuvoje, bet ir svetimose 
šalyse.

Ten radau net tokį nuostabų 
namą, kur panašiame ir man 
teko gyventi, ir žiūrėti pro jo 
langus į lygias pievas, kanalus. 
O tas juodmarges karveles tai 
norėjosi net paglostyti, o gėles 
pakvėpinti... Tikrai, Domšaičio 
paprastumas ir talentas užburia 
lankytoją!

Parodos proga išleistas katalo
gas „Pranas Domšaitis”, sumi
ni 93 parodoje išstatytus kū
rinius. Tai daugiausia pastelės 
ir akvarelės, yra ir keletas alie
jaus darbų. Visi jie nedidelio for
mato, gražiai įrėminti. Be jau 
minėtų gamtovaizdžių yra dar 
ūkio vaizdų, aktų, mauduolių, 
Afrikos čiabuvių, laivų, keletas 
portretų ir religinio turinio pa
veikslų, kuriuos tikrai verta 
pamatyti.

Aldona Šmulkštienė

REIKĖS IŠRŪŠIUOTI 
ŠIUKŠLES

Pradedant gruodžio 4 d., 
pirmadieniu, Čikagos gyven
tojai įsirikiuos į daugelio mies
tų ir priemiesčių jau seniai 
praktikuojamą šiukšlių skirs
tymą į tris dalis, vartojant tam 
skirtus „mėlynus maišus” (tai 
plastikiniai krepšiai, padaryti iš 
storesnės plastmasės ir dėl to 
tvirtesni). Kadangi Amerikoje

(iš kairės): Lietuvių fondo tarybos pirm. Marija Remienė, parodą atidariusi Danutė Bindokienė
ir LF Meno komisijos pirm. dr. Gediminas Balukas. Parodą ruošė Lietuvių fondas ir Lietuvių
dailės muziejus. x , ...Nuotr. Jono Tamulaičio

vis mažėja žemės plotai, skirti 
pilti atmatoms bei šiukšlėms; 
miestams augant, didėja ir tų 
atmatų „kalnai”, būtina steng
tis kuo mažiau palikti tikrai 
išmetamų šiukšlių, o, ką ga
lima, iš naujo panaudoti, gami
nant kitus produktus.

Šiukšles visi turėsime skirs
tyti taip: 1. į vieną mėlynąjį 
maišą reikės dėti švarius popie
rius (nešlapius, nesuteptus), 
kartonines dėžes, kartoną, 
senas telefono knygas, katalo
gus, rudus popierinius krepšius, 
laikraščius, žurnalus ir pan. Ne
galima dėti vaškuotų nuo pieno 
ar sulčių indų — „cartons”, nors 
jie ir popieriniai. 2. 1 kitą 
mėlyną maišą reikės krauti 
visokius stiklus, butelius, stik
lainius, skardinukes, plastiki
nius butelius, aliuminijaus in
dus ir net aliuminijaus popierių, 
viską perplovus, kad nebūtų 
maisto liekanų (galima suspaus
ti, tai užims mažiau vietos). 
Maisto atliekas mesti į papras
tą plastikinį maišą, kaip ir 
anksčiau. Prieš vežant šiukšles, 
mėlynuosius maišus tvirtai 
užrišti ir sudėti į miesto duotą
sias šiukšlių dėžes prie gatvės 
ar užpakalinės gatvelės. Kai 
šiukšlės bus nuvežtos į surin
kimo stotį, mėlynieji maišai bus 
išimti ir perduoti atitinkamoms 
dirbtuvėms.

Tuos mėlynus maišus reikia 
pirkti. Jų yra maisto ir kitose 
parduotuvėse. Ieškokite su 
užrašu: „Blue. Tali Kitchen 
Recycling Bags”, o plastikos sto- 
ris — 1.5 mm ( tai svarbu.nes 
tokie maišai tvirtesni). Šie 
maišai oficialiai skirti šiukšlių 
išrūšiavimui.

IŠ ARTI IR TOLI
ŽUVUSIUJV DĖL 

LIETUVOS LAISVĖS 
PAGERBIMAS

Lietuvos kariuomenės šventės 
pagrindu Žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę pagerbimą rengia LKVS- 
gos Ramovės Bostono skyrius, 
vadovaujamas Martyno Dap
kaus. Tas pagerbimas bus dvie
jų dalių. Šventės išvakarėse 
Laisvės Varpo laidoje lapkričio 
19 d. bus perduota speciali pro
grama, paruošta buv. Laisvės 
Varpo vedėjo Petro Viščinio. Ji 
sudarys lyg įvadą į pagrindinį 
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pa
gerbimą, kuris vyks lapkričio 26 
d. tokia tvarka: šv. Mišios su ati
tinkamu pamokslu Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone, organizacijoms daly
vaujant su vėliavomis. Tai bus 
10:30 vai. ryte; tuoj po šv. Mi
šių, 1 vai. po pietų, iškilmingas 
susirinkimas So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos namo trečio 
aukšto didžiojoje salėje, 368 W. 
Broadvvay, So. Bostone, MA. 
Ten pagrindiniu kalbėtoju bus 
JAV aviacijos pik. lt. Donatas 
Skučas, kuris drauge su kitais 
šio krašto karininkais lietuviais

yra paruošęs planą dabartinei 
Lietuvos kariuomenei orga
nizuoti ir nuvežęs tą planą 
Lietuvos vadovybei bei karinių 
pajėgų organizatoriams. Jo 
kalbos Bostone tema: „Lietuvos 
kariuomenė tada ir dabar”. 
Meninę programą šioje Žuvusių
jų už Lietuvos laisvę pagerbimo 
dalyje atliks Montrealio vyrų 
oktetas iš Kandos.

Į šį renginį atvyks Lietuvos 
generalinis konsulas dr. Petras 
Anusas iš New Yorko ir atveš 
Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko dekretu skirtus 
Gedimino ordinus Juozui Kapo
čiui ir Petrui Viščiniui už jų 
plačią veiklą Lietuvos labui. Tie 
ordinai bus įteikti tuoj po pik. 
lt. Donato Skučo kalbos. Tuo 
reikalu su Lietuvos generaliniu 
konsulu susitarė LB Bostono 
apylinkės valdyba, talkinama 
kitų organizacijų.

Taigi šiemet Žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę pagerbimas Bos
tone vyks daug plačiau, reikš
mingiau ir iškilmingiau, negu 
ankstyvesniais metais, kai visas 
dėmesys buvo kreipiamas į lais
vės Lietuvai atgavimą. Dabar 
reikalingos pastangos atgautai 
laisvei įtvirtinti, sugriautam 
gyvenimui atstatyti, tautos 
konsolidacijai pasiekti. Gausus 
visuomenės dalyvavimas šiame 
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pa
gerbime tikriausiai prisidės prie 
tų pastangų išryškinimo ir jų 
sustiprinimo.

M. Dapkus

MOKSLEIVIŲ
ATEITININKŲ ŽIEMOS 

KURSAI

Tradiciniai moksleivių atei
tininkų Žiemos kursai šiemet 
vyks Kanadoje, Albion Hills 
Fields Center, prie Bolton, On- 
tario, į šiaurę nuo Toronto. Kur
sai vyks nuo gruodžio 27 d. vidu
dienio iki sausio mėn. 1 d. Vieta 
talpina 44 asmenis, todėl prašo
ma nedelsiant registruotis. In
formacijas teikia ir registraciją 
priima: JAV-se — Asta Čuplins- 
kienė, tel. (312) 376-7375, Kana
doje — Dana Grajauskaitė (416) 
534-8544. Kursus organizuoja 
Moksleivių Ateitininkų s-gos 
centro valdyba.

POPIETĖ, SKIRTA 
RAŠYT. ALEI RŪTAI

Gruodžio 3 d., sekmadienį, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje, Los Angeles, CA, Lietu
vių fronto bičiuliai ruošia litera
tūrinę popietę su rašytoja Ale 
Rūta. Programoje apie autorę 
kalbės Juozas Kojelis, ištraukas 
išjos kūrybos skaitys aktoriai: 
Vincas Dovydaitis, Sigutė 
Mikutaitytė ir Juozas Pupius, o 
taip pat pati Alė Rūta. Muzi
kinę programą atliks pianistė 
Raimonda Apeikytė ir sol. An
tanas Polikaitis. Popietės pra
džia — 12 vai. (užsibaigs vai
šėmis).

GRAŽIAI PAMINĖTA 

PIANISTĖ

„Piano and Keyboard” žur
nalas (1995 m. gruodis, Nr. 177) 
išspausdino ilgą ir labai 
teigiamą apžvalginį straipsnį 
apie pasižymėjusią lietuvaitę 
pianistę Mūzą Rubackytę. Jos 
talentas piešiamas ryškiomis, 
šviesiomis spalvomis (autorius 
— Justin Davidson), o taip pat 
pateikiama plati biografija — 
tiek gyvenant Lietuvoje, tiek 
vėliau Paryžiuje, pranašaujant 
šiai talentingai lietuvaitei, kuri 
savo skambinimu „įelektrina 
net patį orą”, gražią ateitį.

ARVYDO SABONIO ŠEIMA 

ĮSIKŪRĖ PORTLAND, OR

Ingrida Sabonienė, atvažia
vusi į Lietuvą pasiimti sūnų 
Tautvydo ir Žygimanto, papa
sakojo, kad Portland, Ore., jie 
nusipirko erdvų namą su dide
liu kiemu. Svarbiausia, kad 
name aukštos durų staktos ir 
Arvydui, einant pro jas, ne
reikia lankstytis. Namas buvo 
pastatytas specialiai konstruk
torių konkursui, todėl įrengtas 
labai šiuolaikiškai. Kiekvieną 
dieną Ingrida Sabonienė savo 
virtuvėje atranda technikos ste
buklų.

Sutvarkiusi Sabonio krepšinio 
mokyklos reikalus Kaune, In
grida Sabonienė išskrido į Is
paniją, kur liko pradėti šeimos 
verslai: Valladolid mieste — 
šviestuvų parduotuvė, Malago
je — vila.

Ingridos tėvai džiaugiasi trijų 
aukštų namų Fabijoniškėse, Vil
niuje. Namą jiems nupirko duk
ra ir žentas. Ingrida Sabonienė, 
atsakydama į žurnalisto klausi
mą, pasakė, kad, kol maži 
vaikai nėra prasmės galvoti apie 
jos, „Gražiosios vilnietės - 88” 
karjerą. Be to, pavasarį Sabonių 
šeima sulauks trečio vaikelio.

(LR 11.09)

RANKDARBIŲ MUGĖ

Šiais metais Bostono tauto
dailininkų rankdarbių mugė 
įvyks gruodžio 3 d., sekmadienį, 
nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p., 
Lietuvių klubo III aukšto salėje, 
368 West Broadvvay, S. Bostone. 
Ten bus galima įsigyti audinių, 
juostų, keramikos, medžio dro
žinių, mezginių, gintaro, sidabro 
ir kitokių papuošalų, lietuvių 
dailininkų darbų, knygų, sveiki
nimo kortelių ir įvairių suveny
rų iš Lietuvos. Taip pat veiks 
kavinė su namuose gamintais 
tortais ir pyragaičiais. Kvie
čiame visus atsilankyti, pasi
žmonėti bei apsirūpinti kalėdi
nėmis dovanomis.

_______________________________ (S.Š.)

Dr. Augustinas Laucis,
Mount Olive, IL, yra nepails
tamas „Draugo” rėmėjas, daug 
kartų padėjęs dienraščiui. 
Dabar ir vėl atsiuntė 105 dol. 
auką su prenumeratos 
mokesčiu. Esame labai dėkingi 
už dažnai teikiamą pagalbą.
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