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Galingas sprogimas žuvies
y

gamykloje Šventojoje
Palanga, lapkričio 27 d. 

(AGEP) — Galingas sprogimas 
sekmadienio naktį suniokojo 
bendros Lietuvos ir Olandijos 
įmonės „Tobesa” žuvies 
gamyklą Lietuvos pajūrio 
mieste Šventojoje.

Sprogimas išvertė gamyklos 
pertvaras, duris, išdraskė 
įrengimus, įtrūko sienos, spro
gimo banga pakėlė kelių metrų 
aukščio pastato stogą. Įmonės 
savininkai žalą vertina 500,000 
litų. Dėl šio įvykio iškelta 
baudžiamoji byla. Įvykio tyri 
mui vadovaujantis Palangos 
tardymo skyriaus tardytojas 
Jonas Girdenis pirmadienį 
korespondentui sakė, kad ti
riamos dvi galimos įmonės 
sprogdinimo priežastys: reketas 
arba konkurencija.

Su reketavimu, pasak tardyto
jo, Lietuvoje susiduria daugelis 
sėkmingai besiverčiančių firmų. 
Kalbėdamas apie antrąją gali
mybę — konkurentų kerštą — 
Girdenis minėjo panašia veikla, 
kaip ir „Tobesa”, Lietuvos 
pajūryje besiverčiančią vieną

Vyriausybė įsakė 
inventorizuoti ir atiduoti 

sprogmenis policijai
Vilnius, lapkričio 28 d. (Elta) 

— Lietuvos vyriausybė griežtina 
kovą su organizuotais nusikal
tėliais, teroro aktų vykdytojais. 
Ministrų kabinetas priėmė spe
cialų nutarimą, pagal kurį pi
liečiai privalo nedelsdami per
duoti policijai visus turimus 
sprogmenis.

Vyriausybė išplatino kreipi
mąsi į visuomenę, kuriame, be 
kita ko, rašoma: „Pastarųjų 
savaičių bombų sprogdinimai ir 
kiti teroro aktai, vykdomi prieš 
visuomenės informavimo prie
mones, gamybines įmones bei 
atskirus piliečius, verčia vals
tybę ir visuomenę atkreipti dė
mesį į šią nepaprastai pavojin
gą nusikaltimų rūšį. Valstybės 
saugumo departamentas turi 
duomenų apie turimus sprog
menų sandėlius, šio pobūdžio 
medžiagas, esančias pas priva
čius asmenis”.

Vyriausybės nutarimas skel
bia, kad „privatūs asmenys 
privalo besąlygiškai perduoti 
policijai visą turimą sprogstamą 
medžiagą. Už sprogstamosios 
medžiagos, savanoriškai per
duotos policijai, ankstesnį ne
legalų laikymą piliečiai nebus 
baudžiami”.

Kanados sostinėje 
atidaryta Lietuvos

ambasada
Ottawa, Kanada, lapkričio 29 

d. — Lapkričio 16 d. įvyko dar
binis Lietuvos Respublikos am
basados Otavoje atidarymas, 
praneša Lietuvos Respublikos 
laikinasis reikalų patikėtinis 
Kanadoje Jonas Paslauskas.

Šios pirmosios Lietuvos dip
lomatinės atstovybės Kanadoje 
naująsias patalpas pašventino 
kunigas dr. Viktoras Skilan- 
džiūnas.

Atidarymo metu kalbas pasa
kė Lietuvos ambasadorius JAV 
Alfonsas Eidintas, laikinasis 
reikalų patikėtinis Jonas Pas
lauskas ir Otavos lietuvių visuo
menės atstovai.

Lietuvos ambasados Kanado
je adresas: 130 Albert Street, 
Suite 204, Ottawa, Ontario K1P 
5G4. Telefono numeris: (613) 
567 5458, fakso: (613) 567-5315.

Portugalijos įmonę. Teisėsaugi
ninkų žiniomis, yra susikirtę 
abiejų įmonių keliai.

Tačiau patys susprogdintos 
gamyklos savininkai nenoriai 
padeda bylos tyrimui, nenurodo 
galimų sprogdintojų, sakė Jonas 
Girdenis. Tardytojas mano, kad 
žmonės savininkai yra aiškiai 
įbauginti.
Nuo šių metų birželio Lietuvo

je dirbanti „Tobesa” iš Lietuvos 
žvejų superka žuvis, jas šaldo 
eksportuoja į Olandiją. Susprog
dintoji gamykla Šventojoje buvo 
šios įmonės filialas. Pagrindinės 
„Tobesos” gamyklos yra Klaipė
doje.

Kol kas iš Vilniaus iškviesti 
ekspertai tiria, kokie sprogme
nys buvo panaudoti Šventojoje.

„Lietuvos ryto” straipsnyje 
apie sprogdinimą Šventojoje 
pacituojamas Olandijos firmos 
atstovas, atvykęs apžiūrėti sus
progdintos gamyklos. Jis pareiš
kė, jog „Lietuvoje nebėra pras
mės investuoti lėšų” ir kad 
„šalyje, kur siautėja teroristai, 
šios firmos filialo nebebus”. Pasitikėjimas nukrito 

tik policija

Tuo pačiu nutarimu vyriau
sybė įpareigojo Krašto apsaugos 
ministeriją per savaitę papil
domai inventorizuoti visus 
sprogstamos medžiagos sandė
lius. Tą patį padaryti privalo 
teisėtai sprogmenis saugančios 
įmonės ir organizacijos. Jos 
įpareigotos pranešti Vidaus rei
kalų ministerijai apie saugomus 
sprogmenų kiekius bei priimtas 
papildomas tokių atsargų ap
saugos priemones.

Priimti tokį nutarimą vyriau
sybę paskatino tai, kad lapkri
čio 17 d. buvo susprogdintas 
didžiausio šalies dienraščio 
„Lietuvos ryto” redakcijos 
priestatas, kiti teroro aktai.

Čečėnai priešinsis
neteisėtiems
rinkimams

Maskva, lapkričio 27 d. (In- 
terfax) — Čečėnijos gynybos ko
mitetas lapkričio 26 d. priėmė 
galutinį planą karinių bei poli
tinių priemonių, kuriomis bus 
pasipriešinama gruodžio 17 d. 
Rusijoje vykstantiems rinki
mams.

Komiteto posėdyje, kuriam 
pirmininkavo Džochar Dudajev, 
pareikšta, kad bet kokie rinki
mai Čečėnijoje bus neteisėti, kol 
nebus visiškai išvesta okupaci
nė kariuomenė . Pasak jo, ats
tovo M. Udugov okupacinė ad
ministracija Grozne, naudoda
masi Čečėnijos gyventojų pasų 
duomenimis, jau parengė užpil
dytus balsavimo lapelius, ir tai 
įrodo, jog rinkimų rezultatai yra 
iš anksto falsifikuoti.

TRUMPAI

— Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas iš Centrinės klinikinės 
ligoninės pervažiavo į sanatoriją 
Pamaskvėje.

— Estijos migracijos ir pilie
tybės departamento pareigūnas 
A. Janusas Taline informavo, 
kad iš Estijos gyventi į Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos šalis išvažiuoja 8-12 kartų 
daugiau žmonių, negu atvažiuo
ja į Estįją. Kasmet 8-12 tūkstan
čių žmonių palieka Estiją.

Lapkričio 14 d. posėdžiui su prezidentu Algirdu Brazausku buvo susitikę Lietuvos teisėsaugos 
institucijų vadovai, iš k. vidaus reikalų ministras Romasis Vaitekūnas, ministerijos sekretorius 
A. Svetulevičius, teisingumo ministras Jonas Prapiestis ir Kriminalinės policijos vyriausiasis 
komisaras V. Račkauskas. Lapkričio 28 d. Seimas svarstė trijų opozicinių partijų jteiktą 
interpeliaciją atstatydinti R. Vaitekūną, kadangi Lietuvoje nesuvaldomai blogėja kriminogeninė 
padėtis. Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte”

Vilnius, lapkričio 27 d. (R) — 
„Didėjant išpuoliams prieš lais
vą žodį, pasitikėjimas spauda 
auga”, dienraštis „Respublika” 
pavadino straipsnį, kuriame pa
teikti „Baltijos tyrimų” spalio 
ir lapkričio mėnesi atliktų 
visuomenės apklausų duomenys 
apie žmonių pasitikėjimą kai
kuriomis visuomenės institūci-i • >jomis.

Daugiausia pasitiki Bažnyčia 
— 73% apklaustųjų — irtas pro
centas nepasikeitęs nuo spalio 
mėnesio. Pasitikėjimas visuo
menės informavimo priemonė
mis auga: spalio mėnesį 67% 
išreiškė jomis pasitikėjimą, 
lapkričio mėnesį jau 71%. Šiek 
tiek paaugo pasitikėjimas Lie
tuvos Banku (spalio mėn. — 
33%, lapkričio — 36%, krašto 
apsauga (spalio — 31%, lapkri
čio — 30%), savivaldybėmis (spa
lio — 25%, lapkričio — 28%), pre
zidento tarnyba (spalio — 22%, 
lapkričio — 27%), vyriausybe 
(spalio — 20%, lapkričio — 24%), 
teismais (spalio — 21%, lapkri
čio — 23%) ir Seimu (spalio — 
19%, lapkričio — 20%). Pasitikė
jimas policija nukrito: spalio 
mėnesį buvo 25%, o lapkričio 
mėnesį tik 22%.

Ten pat spausdinami tos 
pačios firmos apklausinėjimų 
duomenys apie žmonių požiūrį 
į visuomenės veikėjus. Buvo 
apklausti 1,003 suaugę asme
nys, kurių sudėtis atspindi 
Lietuvos gyventojų charakteris
tikas. Atsakydami į klausimą 
„Kurie Lietuvos visuomenės 
veikėjai geriausiai atstovauja 
jūsų interesams?”, pavardes 
apklaustieji vardijo patys.

Keltas jungs 
Karaliaučių ir 

Rusiją
Maskva, lapkričio 27 d. 

(Interfax) — Sankt Peterburgo 
jūros konstruktorių biure „Al- 
maz” paruoštas projektas grei
taeigio krovininio-keleivinio 
kelto, kuris kursuos tarp Sankt 
Peterburgo ir Karaliaučiaus.

Karaliaučiaus srities adminis
tracijos atstovas A. Demeniuk 
pareiškė, kad šis keltas padės 
spręsti krovinių pristatymo į 
sritį ir išvežimo iš jos problemą, 
kuri paaštrėjo Lietuvai nusta
čius aukštus transporto tarifus.

Dešimt politinių ir visuome
nės veikėjų pagal populiarumą 
išsirikiavo tokia tvarka 
(skliausteliuose lyginama su 
rugpjūčio mėnesio apklausos 
rezultatais): Algirdas Brazaus
kas 10.6% (-8.4), Romualdas 
Ozolas 10.3% (+2.0), Egidijus 
Bičkauskas 7.9% (-6.1), Vytau
tas Landsbergis - 7.2% (-4.8), 
Kazimieras Antanavičius 6.6% 
(-2.0), Valdas Adamkus 4.9% 
(-4.1), Gediminas Vagnorius 
4.0%, (-4.0) Adolfas Šleževičius 
1.8% (-5.1), Česlovas Juršėnas 
1.6 (-2.5), Aloyzas Sakalas 1.1% 
(-2.0).

Šie skaičiai rodos kad Lietuvos 
žmonių pasitikėjimas praktiš
kai visais pagrindiniais po
litikais per pastaruosius tris 
mėnesius labai smarkiai nukri
to, tačiau Seimo nario Romual
do Ozolo antivyriausybinė kam-

Ilgos eilės prie Lenkijos ir 
Lietuvos pasienio muitinės

Vilnius, 'lapkričio 27 d. 
(AGEP) — Kalvarijos muitinės 
poste pirmadienio rytą iš 
Lietuvos pusės laukė trys keturi 
krovininiai automobiliai — 
sunkvežimiai. Iš Lenkijos pusės 
jų eilė buvo apie 5 kilometrai. 
Šeštadienį eilėje iš Lietuvos 
pusės Kalvarijos poste laukė 
apie 160 sunkvežimių. Kilo 
vairuotojų nepasitenkinimas — 
jie grasino užtverti kelią ir 
užblokuoti muitinę.

Lazdijų muitinės, kuriai 
priklauso Kalvarijos postas, 
viršininkas Alvydas Sodonis 
kalbėdamasis su korespondentu 
sakė, jog visokeriopų pastangų 
dėka, didesnio incidento pavyko 
išvengti.

Mėnesio pabaigoje, anot jo, 
beveik nuolat susidaro sunkve
žimių eilės. Tokiais atvejais 
vairuotojams paprastai sudaro
ma galimybė — ekskursija nuei
ti į muitinės postą įsitikinti, 
jog muitininkai dirba ir kad tai 
yra ne muitinės problema. Šį 
kartą, anot Sodonio, tokios eks
kursijos nebuvo.

Didelės eilės iš Lenkijos pusės 
yra todėl, kad Kalvarijos poste 
lenkų muitininkų dirba mažiau 
nei Lietuvos.

Lazdijų muitinės viršininkas 
numato labai didelį sunkveži

panija viešosios nuomonės ap
klausose padarė jį populiariau
siu, kokiu iki šiol yra buvęs. 
Rugpjūčio pabaigoje R. Ozolas 
atkreipė visų dėmesį, vyriau
sybę ir jos vadovą viešai apkal
tinęs korupcija.

Pasak lapkričio viduryje 
atliktos apklausos, R. Ozolas 
populiarumu beveik pasivijo 
prezidentą Algirdą Brazauską. 
Rugpjūčio viduryje R. Ozolas 
buvo šeštas, o lapkričio vidury
je R. Ozolas buvo antras.

Žmonių pasitikėjimas pagrin
diniais politikais per tris mėne
sius labai išsilygino. Rugpjūčio 
mėnesį buvo 5 taškų skirtumas 
tarp pirmojo ir antrojo politiko, 
o tarp pirmojo ir dešimtojo — 
15.9 taškų. Lapkričio mėnesį šie 
skirtumai atitinkamai buvo 0.3 
ir 9. 5 taškai. Per tą laiką 
smarkiausiai nukrito žmonių 
pasitikėjimas A. Brazausku, E. 
Bičkausku, A. Šleževičiumi ir 
V. Landsbergiu.

mių srautą nuo gruodžio 4 iki 20 
dienos. Paprastai vienoje Kalva
rijos posto pamainoje dirba 
16-18 Lietuvos muitininkų. 
Posto techninės galimybės lei
džia per parą į abi puses prava
žiuoti 500 sunkvežimių, tačiau 
kartais šis skaičius pasiekia 
tūkstantį. Praėjusį savaitgalį — 
nuo penktadienio iki sekmadie
nio — atvyko iš išvyko beveik 
1,200 sunkvežimių, arba beveik 
tiek pat, kiek ir prieš savaitę.

Brazauskas ragina 
pradėti jūros dugno 

tyrimus
Vilnius, lapkričio 27 d. (Inter- 

fax) — Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas pirmadienį 
per Lietuvos Televiziją kriti
kavo šalies vyriausybę dėl del
simo pradėti naftingų vietovių 
Baltijos jūroje tyrimą. Pasak, 
Brazausko, Švedijos firmos 
OPAB vadovai yra pasirengę 
ieškoti naftos Lietuvai pri
klausančiame Baltijos jūros 
dugne.

Lietuvos prezidento nuomone, 
Baltijos jūros dugno tyrimai gali 
išsklaidyti gandus apie čia 
esančias didžiules naftos at
sargas, o tai padėtų greičiau 
susitarti dėl Lietuvos ir Latvi
jos jūros sienos.

Tautininkai: Pesticidų 
deginimas Kėdainiuose — 

rizikingas
Vilnius, lapkričio 24 d. 

(AGEP) — Tautininkų frakcija 
Seime pasmerkė pasenusių che
minių medžiagų deginimą Kė
dainiuose, pavadinę jį „ekspe
rimentu su gyvais žmonėmis”. 
Tautininkų nuomone, lapkričio 
22 d. pradėtas netinkamų nau
doti pesticidų deginimo ekspe
rimentas nebuvo pakankamai 
paruoštas, todėl yra neleistinai 
rizikingas. Tą dieną buvusioje 
Kėdainių chemijos gamykloje 
sudeginta 300 kilogramų (660 
sv.) DDT cheminės medžiagos, 
sekančią dieną sudeginta apie 
200 kilogramų (440 sv.) 2-4 
D rūšies pesticidų.

Deginimo procesą akcinėje 
bendrovėje „Fostra” stebi Lie
tuvos Aplinkos apsaugos minis
terijos ekspertai, tiriantys, į 
kokias medžiagas skyla degina
mi pesticidai ir kokią įtaką tai 
gali turėti žmonėms ir rajono 
aplinkai.

Tačiau tautininkų frakcijos 
Seime seniūnas Leonas Milčius 
netiki, kad visuomenei bus 
paskelbti objektyvūs stegėjimų 
rezultatai. Pasak jo Kėdainių 
gyventojai tikrą teisybę gali 
sužinoti tik po 5-10 metų, „kai 
rajone padaugės apsigimimų”.

Skubėjimą deginti pesticidus, 
deramai neištyrus galimo po
veikio aplinkai, Leonas Milčius 
sieja su finansiniais motyvais. 
„Kai kurioms gamykloms ir ži
nyboms kišenę degina 2.2 mili
jonai litų, skirtų pesticidams 
nukenksminti”, spėjo jis spau
dos konfercijoje. Milčiaus 
nuomone, tai liudija dabartinės 
vyriausybės nesiskaitymą su vi
suomene. „Šitas Seimas turi

Danijos atstovas ragina 
Lietuvą prašyti narystės 

Europos Sąjungoje
Vilnius, lapkričio 28 d. 

(AGEP) — Lietuva gali įteikti 
pareiškimą stoti į Europos 
Sąjungą nepriklausomai nuo to, 
kad dar nėra ratifikavusi asoci
juotos narystės sutarties su šia 
organizacija. Tai pabrėžė Seimo 
Užsienio reikalų komiteto Euro
pos pakomitečio pirmininkas 
Algirdas Saudargas po susiti
kimo antradienį su Danijos už
sienio reikalų ministerijos po
litikos departamento direkto
riumi Per Poulsen-Hansen.

Kalbėdamasis su korespon
dentu Saudargas sakė, kad pa
reiškimą dėl stojimo į Europos 
Sąjungą reikėtų paduoti kuo 
greičiau, ir kad tai patvirtino ir 
Danijos atstovas. Pasak jo, pra
šymą reikėtų įteikti dar prieš 
gruodžio 16 d. Madride vyk
siantį ES šalių vadovų susiti
kimo, į kurį pakviesti ir 11 
asocijuotų ES narių vadovai, jų 
tarpe ir Lietuvos prezidentas.

Pasak Algirdo Saudargo, P. 
Poulsen-Hansen pakartojo tai, 
kas yra nuolat pabrėžiama, jog 
maždaug po poros metų prasidė
jus deryboms su kiekviena šali
mi, siekiančia narystės Europos 
Sąjungoje, bus labai svarbu, ką 
kiekviena valstybė pateiks de
ryboms, kaip ji pasiruoš joms 
per likusį laiką.

Seimo Europos pakomitečio 
vadovas sakė, jog numatoma, 
kad 1996 m. vyksianti ES Tarp
vyriausybinė konferencija 
baigsis 1997 m., o dar po pusės 
metų prasidės derybos su Vidur
žemio jūros valstybėmis — Kip
ru bei Malta.

būti paleistas ir skelbiami 
priešlaikiniai rinkimai, nes 
negalima net tikėtis, kad dabar
tinė valdžia skaitysis su visuo
mene”, sako tautininkų frakci
jos seniūnas.

Tačiau lapkričio 24 d. su ko
respondentų kalbėjęsis Aplin
kos apsaugos tyrimo centro di
rektorius Bronius Giedraitis 
sakė, kad negalutiniais moksli
nio tyrimo duomenimis, pestici
dų deginimo eksperimentas nei
giamos įtakos žmonėms ir Kė
dainių rajono aplinkai neturėjo.

Bronius Giedraitis paaiškino, 
jog jau suvesta 90% atliktų 
tyrimų. „Aplinkos apsaugos mi
nisterijos Jungtinio tyrimų cen
tro ekspertai kol kas nieko pa
vojinga nerado”, sakė jis. 
Galutiniai mokslinio tyrimo 
rezultatai turėtų būti paskelbti 
lapkričio 27 dieną.

Trečiadienį akcinėje bendro
vėje „Fostra” (buvusioje 
Kėdainių chemijos gamykloje) 
buvo pradėtas netinkamų nau
doti pesticidų deginimo ekspe
rimentas. Kėdainių rajono 
tarybos nariai prieštaravo dėl 
skystų pesticidų nukenksmi
nimo eksperimento, teigdami, 
kad rajono aplinką smarkiai 
teršia Kėdainių chemijos 
gamykla, karinis aerodromas, 
Biochemijos gamykla ir kitos 
pramonės įmonės, o papildoma 
cheminė tarša rajono aplinkai 
būtų nepateisinama ir rizik
inga. Be to, akcinė bendrovė 
(AB) „Fostra” gamyklos kros
nis, pasak deputatų, nėra pri
taikyta pesticidams nukenks
minti.

Tačiau kadangi yra šalių, 
kurios suinteresuotos, kad 
greičiau prasidėtų derybos ir su 
Rytų Europos šalimis, pasak A. 
Saudargo, tikėtina, kad tuo pa
čiu metu — apie 1997 m. pa
baigą — prasidės derybos ir su 
pastarosiomis šalimis.

Seimo narys taip pat pabrėžė, 
jog ruoštis deryboms su Europos 
Sąjunga būtina ne todėl, kad 
kas nors to reikalautų, o todėl, 
kad Lietuva galėtų jose tinka
mai apginti savo siekius ir in
teresus. Derybos bus dvišalės su 
kiekviena valstybe, ir visos jos 
sieks kuo geriau įgyvendinti 
savo siekius, pažymėjo A. Sau
dargas.

Su Danijos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovu taip pat 
buvo kalbėta apie saugumo rei
kalus, Europos Sąjungos san
tykius su Vakarų Europos Są
junga bei NATO.

Dvi dienas Lietuvoje viešėjusį 
Per Poulsen-Hansen antradienį 
priėmė Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos sekretorius 
Albinas Januška ir kiti šios 
ministerijos bei Krašto apsau
gos ministerijos pareigūnai.

KALENDORIUS

Lapkričio 30 d.: Šv. Andrie
jus, apaštalas; Justina, Links- 
muolė, Vytartė.

Gruodžio 1 d.: Natalija, 
Eligijus, Butigeidis, Šile. 1924 
m. Karaliaučiuje mirė vienas 
žymiausių lietuvių kalbininkų 
Kazimieras Būga.
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

STEFANIJOS IR IGNO 
KAUNELIŲ VEDYBŲ 
50 METŲ SUKAKTIS

Š.m. lapkričio 26 d. Šv. Anta
no bažnyčioje šv. Mišios buvo 
aukojamos už Stefaniją ir Igną 
Kaunelius, jų vedybų auksinės 
sukakties proga. Šv. Mišias 
aukojo kun. Alfonsas Babonas. 
Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio. Skaitinius skaitė 
Algis ir Vytas Kauneliai. Mišių 
metu kunigui patarnavo Rasa 
Kaunelytė ir Audra Strakšytė. 
Po šv. Mišių Stefanija ir Ignas 
Kauneliai atnaujino priesaikas 
vienas kitam.

Po šv. Mišių Kaunelių šeima 
suruošė tėveliams iškilmingą 
puotą, kurioje dalyvavo arti 80 
jų draugų, bičiulių ir parapijie
čių. Puota vyko gražiai išpuoš
toje salėje, kur kabėjo Mykolo 
Abariaus specialiai padarytas 
plakatas su užrašu „Sveikina
me Stefaniją ir Igną Kaunelius
— 50”. Baltos rožės puošė kiek
vieną stalą ir buvo pribarstyta 
auksinės spalvos „50” ženkliu
kų. Garbės stalas buvo apdeng i 
tas lietuviška linine staltiese ir, 
papuoštas įvairių baltų geliui 
puokšte. Pyragų stalas buvo 
tikrai turtingas. Įvairiausių 
pyragų, tortų, napoleonas ir 
sukaktuvininkams specialus 
tortas su užrašu ir auksiniu kry
žium. Buvo tikrai šventiška.

Vyriausias sūnus Saulius 
sveikino visus atsilankiusius ir 
apibūdino jo tėvelių gyvenimą
— jų susitikimą 1949 metų 
pavasarį ir jų vedybas 1949 m. 
gruodžio 1 d. Wiesbadeno kata
likų bažnyčioje, Vokietijoje. 
Kun. muz. Paukštys palaimino 
jų jungtuves. Atvyko ir pradėjo 
gyvenimą Amerikoje. Bažny
tinis gyvenimas jiems abiems 
buvo ir yra svarbus. Kai 
klausimas iškilo apie jų 
vedybų 50 m. sukakties puotos, 
ruošimą, jie sutiko su ta min
timi, tik, jai paminėjimas bus 
ruošiamas Šv. Antano parapi
jos patalpose. Trys Kaunelių 
vaikai buvo pakrikštyti šioje 
šventovėje, visi priėmė 
Komuniją ir Sutvirtinimo 
sakramentus. Visi vaikai baigė 
Šv. Antano pradžios mokyklą.

Sūnus Saulius pakvietė 
žurnalistą Stasį Garliauską 
vadovauti šventės programai. 
Stasys Garliauskas pristatė 
sukaktuvininkus Stefaniją ir 
Igną Kaunelius, jų vaikus ir 
vaikaičius: sūnų Saulių, jo 
žmoną Dianą, ir jų vaikus — 
Dalią, Saulių, Stefutę, Mikutį ir 
Audrą; sūnų Algį ir žmoną 
Patricią, ir jų vaikus — Dovą ir 
Rasą; dukrą Rūtą ir jos vyrą 
Lynn Freeland; sūnų Vytą, jo 
žmoną Mary ir jų vaikus — 
Darių, Laurą ir Jessicą.

Maldą prieš pietus sukalbėjo 
kun. Alfonsas Babonas. Saulius 
pakvietė puotos dalyvius 
pakelti taures už sukaktu
vininkus. Muz. Stasys Sližys 
palydėjo su Budriūno „Valio, 
Ilgiausių metų, Valio!”

Po skanių vaišių perduoti 
sveikinimai iš Lietuvos nuo Ste
fanijos sesers. Muz. , Stasys 
Sližys ir Antanina Petraus
kienė, parapijos choro vardu, 
sveikino sukaktuvininkus ir 
padovanojo jiems įrėmintą 
sveikinimą su choro įrašu. 
Muzikinę dalį labai jautriai 
atliko Elena Žebertavičienė ir 
Sigitas Bubnelis. Jie padainavo 
Stefanijai ir Ignui „Ruduo” ir 
„Gyvenimas”, naujas dainas iš 
Lietuvos, kad jie prisimintų kai 
susipažino ir draugavo rudenio 
laiku ir išgyveno 50 metų kartu! 

Kelis žodžius tarė ir duktė
Rūta, apibūdindama tėvelių 
gyvenimą ir pridūrė, kad bažny
čia ir tikyba yra svarbios jų 
gyvenime. Brolių ir savo vardu

ji padėkojo tėveliams už 
sėkmingą auklėjimą visų vaikų 
ir vaikaičių. Baigė žodžiais 
„Mylime Jus!”

Kun. Alfonsas Babonas pasa
kė, kad yra užprašytas popie
žiaus palaiminimas, bet ligi šiol 
dar negautas.

Baigiamą žodį tarė Stefanija 
Kaunelienė. Ji padėkojo savo ir 
vyro vardu kun. klebonui Alfon
sui Babonui už šv. Mišias ir 
patalpų naudojimą, muz. Sta
siui Sližiui ir chorui už puikų 
giedojimą, kuris papuošė jų 
šventę. Dėkojo Elenai Žeberta- 
vičienei ir Sigitui Bubneliui už 
muzikinį duetą, kuris buvo 
tikra staigmena. Stefanija 
Kaunelienė padėkojo visiems už 
dovanas ir sveikinimus, o mote
rims už labai skanius tortus ir 
pyragus.

Sigitas Bubnelis palinkėjo 
sukaktuvininkams gero ir 
gražaus gyvenimo, ir padaina
vo jiems „Giminės”. Po to jis 
pravedė bendrą dainavimą.

Pinigines dovanas — 360 dol. 
buvo paskirtos „Pagalba Lietu
vai”, vaistų ir medikamentų 
siuntimo Lietuvai išlaidoms pa
dengti.

Linkime Stefanijai ir Ignui 
Kauneliams susilaukti daug, 
daug gražių, sveikatingų metų, 
kad jie būtų pripildyti džiaugs
mo ir meilės, ir sulaukti garbin
gos 75-tos deimantinės su
kaktuvių šventės.

Regina Juškaitė

Kun. Daniel J. Trapp, laikinai 
administravęs Dievo Apvaizdos 
parapiją Southfield, MI.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Kristaus Karaliaus šventė 
Dievo Apvaizdos parapijoje buvo 
švenčiama sekmadienį, lapkri
čio 26 dieną. Po Mišių vyko aka
demija, kurioje kalbėjo seselė 
Igne iš Putnamo. Minėjimą pra
vedė Marija Jankauskienė. 
Meninę programos dalį atliko 
Audronė Navasaitytė, Kristina 
Zubrickienė ir Regina Puško- 
rienė. Minėjimo pabaigoje 
klebonas kun. Valdas Volde
maras padėkojo paskaitininkei, 
minėjimo rengėjams ir pro
gramos atlikėjoms. Kunigo 
Valdemaro įvesdinimo šv. Mi
šios bus sekmadienį, gruodžio 
10 d., 10:30 v.r. Po Mišių — pie
tūs parapijos salėje. Parapijie
čiai ir visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lietuvos Kariuomenės šven
tės minėjimas Šv. Antano 
parapijos salėje vyks sekma
dienį, gruodžio 3 dieną. Šv. Mi
šios už žuvusius karius, sava
norius ir partizanus bus auko
jamos 10:30 v.r. Mišių metu gie
dos parapijos choras. Organi
zacijos dalyvauja su vėliavomis. 
Po Mišių parapijos salėje vyks 
akademinė minėjimo dalis. 
Pagrindinis kalbėtojas bus 
žurnalistas Stasys Garliauskas. 
Meninę minėjimo dalį atliks 
mokytojas Kazys Gricius. Bend-

Iš Lietuviško Balso radijo (klubo) valandėlės 50 m. sukakties pokylio Detroite š.m. spalio 7 d. 
— meninę programą atlikęs Hamiltono (Kanadoje) tautinių šokių ansamblis „Gyvataras”, kuriam 
šiuo metu vadovauja Elytė Tarvydienė. Nuotr.Jono Urbono

Lietuvos Vyčių veikla

„PAGALBA LIETUVAI” , 
PRANEŠA

„Pagalba Lietuvai” atstovas 
Vilniuje Paulius Bindokas 
pranešė vadovui Robert Boris, 
kad 28-tas talpintuvas, kuris 
buvo išsiųstas iš Catholic 
Medical Mission Board (CMMB) 
iš New Yorko spalio 17 d., pa
siekė Vilnių ir buvo iškrauna
mas lapkričio 15 d. Tame talpin- 
tuve siunčiami vien tik vaistai, 
kurių vertė siekė 618,000 dol. 
Taip pat buvo pranešta, kad gri
po (flu) skiepai atsiųsti oro kar- 
go pasiekė Vilnių š.m. rugpjūčio
13 d.; jų vertė 576,000 dol. Skie-
pai skiriami tik medikams. 
„Pagalba Lietuvai” stengsis 
gauti ir daugiau skiepų, kad 
galėtų skiepyti visą Lietuvos 
kraštą. Skiepai dabar dalinami.

Robert Boris pareiškia didžią 
padėką Pauliui Bindokui už jo 
sąžiningą, greitą ir rūpestingą 
darbą, atliktą prižiūrint dali
nimą gautų siuntų — vaistų ir 
medikamentų.

30-tas talpintuvas būs išsiųs
tas penktadienį, lapkričio 17 d., 
iš CMMB New Yorke. 'tame tal- 
pintuve taip pat vien tik vaistai 
— nuo aukšto kraujo spaudimo, 
širdies, bronchito ir kosulio, 
siunčiami į Vilnių išdalinimui 
įvairioms ligoninėms.

Nuo 1990 m. iki 1995 m., 30 
talpintuvų išsiųsta broliams ir 
sesėms Lietuvoje. Iš viso jų 
vertė siekė 17,500,000 dol. Vien
---- -------------------- :_ i_ i_______
ram dainavimui vadovaus muz. 
Stasys Sližys. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą 
rengia Detroito ramovėnai, Sta
sio Butkaus šaulių kuopa, „Švy
turio” jūrų šaulių kuopa ir biru- 
tietės.

BLYNŲ VAIŠĖS

Šv. Antano parapijos kavi
nėje, šį sekmadienį tuoj po 9 ir 
10:30 v.r. šv. Mišių, bus galima 
pasivaišinti obuoliniais blynais. 
Šv. Antano parapijos šeimi
ninkės kviečia visus, po Mišių 
ir prieš Kariuomenės šventės 
minėjimą, aplankyti kavinę ir 
pasigardžiuoti obuoliniais bly
nais.

SKAUTŲ TRADICINĖ 
KŪČIŲ SUEIGA

„Gabijos” ir „Baltijos” skau
tų tuntų tradicinė kūčių sueiga 
vyks sekmadienį, gruodžio 3 
dieną, 4 vai. po pietų Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. 
Kviečiami dalyvauti ir buvę

Los Angeles Lietuvos Vyčių 133 kuopai savo darbais daug nusipelniusi šeima. Iš k — kuopos 
pirm. Marytė Šepikaitė, Elena Šepikienė, Onutė Keblienė ir Juozas Šepikas.

tik 1995 m. 13-ka 40 pėdų tal
pintuvų pasiųsta Lietuvon. Jų 
vertė siekė 6,428,653 dol. Tik su 
visuomenės nuolatine parama 
tai buvo galima įvykdyti ir iš
siųsti tiek daug talpintuvų šiais 
metais! Piniginiai ištekliai jau 
baigiasi ir visų pagalba yra 
reikalinga tęsti šį svarbų pro
jektą Lietuvoje. Kiekviena auka 
vertinga ir laukiama. Aukas ga
lima siųsti: Aid to Lithuania, 
4457 Fairway Court, Waterford, 
MI 48328-3483. Iš anksto dėko
jame už paramą.

Regina Juškaitė
LOS ANGELES LIETUVOS 

VYČIŲ VEIKLA

Los Angeles Lietuvos Vyčių 
133 kuopos susirinkimas įvyko 
1995 m. spalio 28 d. Pociūnų 
puikiuose namuose Agoura 
Hills, California. Po ilgų vasa
ros atostogū, didelių karščių ir 
dar didesnių gaisrų, pradedame 
Lietuvos Vyčių tolimesnę veik
lą. Kuopos atstovai dalyvavo 
82-ame Lietuvos Vyčių seime ir 
savo stalą turėjome Los Angeles 
Lietuvių dienose.

Šis susirinkimas buvo Hallo- 
ween pobūdžio su kostiumais ir 
be jų. Pociūnų namų viduje ir 
lauke baidyklės ne tik spokso
jo, bet ir visokiais balsais 
rėkavo. Buvo graži, šventiška 
nuotaika, gardžiai pavalgėme ir 
puikiai pavyko dovanų trauki
mai. Už geriausią kostiumą — 
„Katinas”,,pirmą vietą laimėjo 
Angelė Hale. Pobūvyje dalyva
vo iš Lietuvos į Los Angeles gy
dytis atvykę — 8 m. Justinukas, 
pergyvendamas 13-ją operaciją,

skautai. Šiais metais „Gabijos” 
ir „Baltijos” jtuntai mini savo 45 
metų veiklą-Detroite.

ša
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ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI 
RADIJO BANGOMIS

„Amerikoš balso” radijo klu
bo vedama radijo valandėlė 
gruodžio mėnesį bus transliuo
jama sekmadieniais nuo 8 iki 9 
vai. ryto, iš radijo stoties 
WCAR-AM banga 1090. Valan
dėlė švenčių sveikinimus per
duos gruodžio 17 ir 24 d. laidose.

„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlė transliuojama antra
dieniais nuo 3 iki 4 vai. po pie
tų ir šeštadienio rytais nuo 8 iki 
9 vai. iš radijo stoties WPON- 
AM banga 1460, švenčių sveiki
nimus pradės gruodžio 5 dienos 
laida.

lm

Kristina, kuri jau pradeda sto
tis ant kojyčių, ir Laura, kuri 
neturi dešinės rankos. Pirm. M. 
Šepikaitė visus atvažiavusius 
„Vaikų Vilties” vaikučius su ma
mytėmis kviečia į Vyčių suė
jimus, kad jie pamatytų išeivijos 
gyvenimą ir veiklą. Jie yra ap
dovanojami pinigais ar kitomis 
dovanėlėmis.

Šio pobūvio pajamų viena da
lis buvo skiriama „Vaikų Vil
čiai”, o kita dalis lietuvių radi
jo valandėlės anglų kalba daliai, 
kurios atstovė Tina Petrušytė 
su tėveliais dalyvavo mūsų po
būvyje.

Pobūviui maistą, daugiau 70 
žmonių, veltui pagamino: M. Še
pikaitė, Valerija Hale, Adella 
Goins, Antanas ir Ilona Pociū
nai. Kuopa padidėjo 7 naujais 
nariais. 133-ji vyčių kuopa šių 
metų Lietuvių dienose turėjo 
gerą pasisekimą su savo stalu, 
kur darbavosi daugiau negu 
20 kuopos narių. Pirm. M. Šepi
kaitė sakė, kad ten darbavosi 
9 jų šeimos nariai, net ir Juo
zo Šepiko 6 m. sūnus Linas. Jie 
visi yra Vyčių kuopos nariai. 
Marytės mamytė Elena Šepikie- 
nė iškepė Vyčių stalui daugiau 
kaip 200 „žagarėlių”. Ji ne pir
mą kartą apdovanoja mūsų kuo
pą kugeliu, cepelinais ir kitais 
lietuviškais valgiais. Šeima, 
gražiu bendravimu savitarpyje, 
turi didelės reikšmės ir visai 
mūsų bendruomenei.

Tikimės, kad mūsų kuopos 
veikla, su naujausiomis jėgomis 
kuopoje, tiek išeivijos, tiek nau
jai atvykusių, dar labiau sustip
rės.

Stasė Bajalienė

112 VYČIŲ KUOPA 
SUSIRINKIME

112-sios Lietuvos Vyčių 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
lapkričio 21 d., 7:30 v.v., vyko 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje Marąuette Par
ke.

Kuopos pirm. Rita Zakarka 
susirinkimą pradėjo malda. 
Sekretorė perskaitė buvusio 
susirinkimo protokolą, o visi 
valdybos nariai pranešė apie 
savo atliktus darbus. Renginių 
vadovė Juliįa Zakarka kvietė 
visus į kalėdinį pobūvį, ruo
šiamą gruodžio 19 d., 7 v.v. 
Prašė apie dalyvavimą iš anksto 
pranešti. Iždo sekretorė Terri 
Vaitkus pranešė apie iždo pa
dėtį ir kiek narių užsimokėjo 
nario mokestį.

Po pranešimų, vicepirm. Al. 
Mockui sukalbėjus maldą, pir
mininkė pakvietė šios dienos 
prelegentą inž. Valdą Adamkų
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neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

paskaitai. Jis kalbėjo apie da
bartinę padėtį Lietuvoje. Sei
mas ir prezidentas neišpildė 
savo pažadų. Ekonominė pa
dėtis vis blogėja. Žmonės 
jaučiasi nesaugūs dėl stiprios 
mafijos veiklos. Dabar buvo 
išsprogdintas laikraščio „Lie
tuvos rytas” pastatas, nes jis 
drįso rašyti apie mafijos nusi
kalstamą veiklą. Dėl padėties 
nepastovumo, užsieniečiai ne
nori investuoti pinigų Lietuvoje.

Ypač nuskurdintas žemės 
ūkis, net savo valstybei neuž
tenka javų duonai. Trūksta ir 
kito maisto. Valdžia nenori grą
žinti žemės savininkams, todėl 
nedirbami laukai apaugę pikt-
žolėmis. Moralė smukusi. Nie
kas nenori dirbti, ateitis be
viltiška. Alkoholio vartojimas 
labai išplitęs. Nėra nė vienos

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-io 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 706-422-6260

LINA* A. SIORYS, M.D. 
Ophtalmotogaa/Akių Chirurgas

6636 6. Rlšgaland Ava.
CMaago Rtdge, IL 60416

766-636-6622 ' 1
4146 W. 63rd Ot

312-736-7706

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

3S00 W. #5 St. Tat. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p P 
trečd uždaryta ketvd 1-3 v p P 

penki n šešto 9 v r 12 v p p

Cardlac Dlagnosla, Lt d.
6132 S. Kadzla Ava.
Chicago, IL 60629
Tai. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. I 

S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

0132 S Kedzle Ava.. Chicago
(312) 77S-4000 arba (312) 400-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundės Ava., Elgln, III. 60120 Į 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St . Chicago IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Kilis IL
Tai. (708) 598-6101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYOYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, ILI
t mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien t iki 8 v v 
išskyrus Ireč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai.: antr. 2-4 v. p p. ir ketv. 2-5 v. p p 
Šeštd pagal susitarimą

Kabineto tel. 312-776-2880
Namų tai. 708-446-6546

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller 3t., Elmhurst, IL 60126 

706-641.2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S Cj
SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzle, Chicago, IL 00652 
Tai. 312-434-2123

Holy Croaa Phyalclan Cantar
6084 S. Archer, Chicago, IL 60636 

Tel. 312-684-4155
Valandos pagal susitarimą

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 1 
Kalbame lietuviškai

6165 S. Archer Ava. (prie Ausim) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Goed Samarltan Madlcal Cantar- 1 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Ava., Sotie 310. 

Napervllle IL 60863
Tai. 706-627 0060

Valandos pagal susitarimą

Keb tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S Kadzla Avė., 
Chicago. III. 60052

f

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

upės Lietuvoj, kuri būtų neuž
teršta sveikatai pavojingais che
mikalais. Miestuose krautuvės 
visko pilnos, tik kainos labai 
aukštos, o atlyginimai labai 
menki. Pensijos siekia vos virš 
šimto litų per mėnesį. Dar yra 
idealistų, kurie tikisi pagerinti 
padėtį.

Jei opozicinės jėgos nesusi
jungs prieš ateinančius rinki
mus, laimės ta pati darbo par
tija. O rinkimai vos už 11 mė
nesių.

Po paskaitos buvo ir klausi
mų, į kuriuos jis plačiau Atsakė. 
Po to buvo pasivaišinta kava ir 
pyragaičiais.

Kito mėnesio susirinkimas

♦

gruodžio 19 d. vyks kartu su po
būviu.

Apol. P. Bagdonas
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Nelabai seniai „Draugo” 
redaktorė viename savo veda
mųjų priminė mums, kad šiuo 
metu visas pasaulis išgyvena 
rinkimų įkarštį. Bet tenka 
pažymėti, kad šiandieninius 
rinkimus tautos išgyvena jau 
visai skirtingose ir neįpras
tinėse nuotaikose.

Dar neseniai šioje šalyje rin
kėjai buvo gąsdinami liberaliz
mo ir liberalų grėsme arba vi
liojami jų pranašumu. Šiandien 
liberalizmo jau veik niekas 
nebemini, bet už tai ypač karto
jamos „kairės” ir „dešinės” 
sąvokos. Politikai veik visada 
yra šiomis sąvokomis sveriami. 
Žinių tarnyba paskutiniu metu 
pasidarė labai jautri šioms 
sąvokoms. Pakanka bet kuriam 
politikui padaryti kokį, kad ir 
nelabai reikšmingą, pareiškimą 
ir jau visi rašo, kad jis nukrypo 
į kairę. O kitą dieną, jam at
šaukus šį pareiškimą, jau vėl 
visi džiaugiasi, kad jis sugrįžo 
atgal į dešinę.

Žinoma, eiliniam balsuotojui 
dažnai sunku susigaudyti, kur 
gi čia ta „kairė” ir kur ta 
„dešinė”. Tad ir nenuostabu, 
kad šioje maišatyje staiga mūsų 
politinėje padangėje nušvito 
nauja Colin Powell asmenybė, 
aiškiai užėmusi vidurio liniją.

Kairės ir dešinės sąvokos pla
čiai naudojamos ir šiandieninės 
Lietuvos politiniam gyvenime. 
Tik labai gaila, kad veik kiek
vienas mūsų politikos veikėjas 
ar spaudos bendradarbis savitai 
aptaria šias sąvokas. Tad ir 
mūsų eiliniam tėvynainiui taip 
pat dažnai darosi nebeaišku, 
kur gi čia yra tos kairės ir 
dęįįinėSiribos. Neaišku pagaliau 
ir kas iš tikro slepiasi už tų 
sąvokų uždangos.

Dažnai šiose sąvokose pasi
klystame ir mes. „Varpo” 
redaktorius A. Kučys siūlo va
dovautis prof. Clinton Rositter 
apybraižomis: „Dešiniosiomis 
bendrai vadintinos partijos ir 
srovės, kurios abejingos liaudies 
valdžiai, nesutinka su plačiais 
reformatorių bei gerovę žadan
čiais planais ir didžiąja dalimi 
remiasi tais žmonėmis, kurie 
konservatyvioje visuomenėje 
turi žymią įtaką”.

O politinę kairę šis autorius 
nusako: „Kairiosiomis vadin
kime tas partijas ir sąjūdžius, 
kurie, bendrai aptariant, rei
kalauja platesnio gyventojų 
dalyvavimo valdžioje, aktyviai 
pasisako už reformas ir remiasi 
socialiniai žemesnių sluoksnių 
parama”. („Conservativism in 
America”)..

Šiandieniniame Lietuvos gy
venime į kairę yra įrašyta 
valdančioji LDDP. Vadovaujan
tis Rossiter apybraižomis, ši 
partija, turėtų ieškoti platesnio

visos tautos dalyvavimo valdžio
je. Bet jų ideologas J. Paleckis 
aną dieną skelbė: „Žmogus iš 
gatvės atliko savo pareigą — jis 
balsavo, jis suteikė prezidentui 
penkeriems metams įgaliojimus 
ir dabar jau prezidento reikalas, 
kaip maksimaliai jais pasinau
doti”. O vienas žymus žurnalis
tas rašo, kad dabartinės vyriau
sybės nariai į tautą žiūri kaip į 
tamsią minią, kurią reikia tik 
gerai pamaitinti. Žinoma, pa
našūs pareiškimai tik rodo, kad 
dabartinei valdžiai yra visai 
svetimi pagrindiniai demokra
tinės santvarkos reikalavimai

LDDP vadovai nežino, arba 
net nenori žinoti, kad demo
kratinėje santvarkoje dauguma 
valdo, bet nediktuoja. Dauguma 
privalo vertinti mažumos nuo
monę ir jos pasiūlymus. Tačiau 
šiandieninė Lietuvos Seimo dau
guma yra įgyvendinusi daugu
mos diktatūrą ir dažnais atve
jais naudoja moralinio teroro 
priemones mažumos reikalavi
mams sutramdyti.

Politinės dešinės sparną Lie
tuvoje yra užėmusi Tėvynės są
junga. Ji prie savo skambaus 
vardo dar prisegė ir konser
vatorių terminą. Jų veikėjai 
aiškina, jog, pasivadindami kon
servatoriais, jie norėja galutinai 
atsiriboti nuo liberalizmo ir vie
šumai parodyti, kad jie nieko 
bendra neturi su liberalais. Ta
čiau Tėvynės S-gos programoje 
visai neatsispindi tradicinio 
konservatyvizmo reikalavimai. 
Juk iš esmės konservatoriai yra 
priešingi bet kokioms naujo
vėms ir niekas nebando ieškoti 
naujų priemonių esamai padė
čiai pakeisti. Jie visada buvo bet 
kokių naujų bandymų ir per
tvarkymų priešai. Ogi mūsų 
Tėvynės S-ga visų pirma deda 
pastangas ir esmės pakeisti 
liūdną bolševikinės vergijos 
palikimą. Ieško būdų sukurti 
naują tautos gyvenimą. O taip 
pat turėtų užsimoti ir per
auklėti bolševikinėje vergijoje 
augusį bei subrendusį lietuvį — 
„homus sovieticus”. Jie gi 
siekia mūsų tautą iš naujo už
degti kūrybinėmis nuotaikomis. 
Tad kur gi čia tas konserva- 
tyvizmas?

Teisingai lietuviškų konser
vatorių ideologas M. Laurinkus 
tvirtina: „...neperspektyvu, o 
gal net ir pavojinga Lietuvos 
konservatoriams prisirišti prie 
tiesioginio žodžio tik konser
vatoriai reikšmės, — o toliau jis 
sako: — Gyvybingiausias būtų 
kitas šios politinės srovės 
(konservatorių J.D.) variantas, 
kurį aš vadinčiau nuosaikiuoju 
arba liberaliuoju konservatyviz- 
mu” („Lietuvos aidas” Nr. 46).

Tad šiandien konservatoriams 
liberalai ir liberalizmas jau

nebėra tokios bauginančios są
vokos, nuo kurių jau reikėtų 
griežtai atsiriboti. Stebint 
šiandieninį Lietuvos politinį 
gyvenimą, susidaro vaizdas, kad 
dešinė nežino, ką daro kairė, o 
kairė net ir nenori žinoti, ką 
daro dešinė. Niekas nežino, kiek 
toli kairieji nuklampos į kairę 
ir taip pat niekas nežino, kiek 
ilgai dešinieji klaidžios kopser- 
vatyvizmo klystkeliuose.

Tad kaip šioje politinėje mai
šatyje gali susigaudyti mūsų 
eilinis tėvynainis? Kaip jis, 
atėjęs į rinkimų būstinę, gali 
suvokti, už ką turėtų atiduoti 
savo balsą ir kuriai partijai 
patikėti valstybinio gyvenimo 
vairą? Galbūt tai ir yra priežas
tis, kad veik pusė turinčiųjų 
teisę balsuoti lietuvių pasiryžę 
rinkimų dieną pasilikti namuo
se.

Politinę pusiausvyrą Lietuvos 
politiniame gyvenime galėtų at
statyti trečiasis vidurio politinis 
junginys, kuris puoselėtų tauti
nio liberalizmo idealus. Libera
linės tautinės vidurio politinės 
partijos gyvuoja veik visose 
Europos demokratinėse šalyse. 
Nors jos yra ir negausios, tačiau 
dažnai vaidina lemiamą vaid
menį, sudarant koalicines vy
riausybes.

Žinoma, kalbėdami apie na
cionalizmą, tautinį liberalizmą 
ir liberalus, turime galvoje tau
tinį lietuvišką liberalizmą. Su 
tautiniu liberalizmu nieko ben
dra neturi Vakarų pasaulio 
liberalai. Jie dar ir šiandien 
žavisi komunistais. Dažnu 
atveju jie nevengė prekiauti su 
Kremliaus valdovais, dažnai 
jiems už gerą kainą parduodami 
ir tautų laisvės idealus, ne
vengdami išduoti ir savojo kraš
to interesus. O mūsų supran
tamas nacionalizmas neturi nie
ko bendra su Hitlerio ir Stalino 
puoselėtu zoonacionalizmu.

Tautinio liberalizmo sampra
tą liaudininkų veikėjas M. Mac
kevičius nusako: „Liberalinio 
nacionalizmo atstovai ypatingą 
dėmesį kreipė į kiekvieno tau
tos nario individualybę, jos he
rojinę praeitį, jos kalbos grynu

Grupelė dail. Prano Domšaičio kūrinių parodos lankytojų atidarymo metu lapkričio 17 d. Iš kairės 
(I eil.): Jadvyga Damušienė, Marija Ambrozaitienė, dr. Antanas Razma, Alė Razmienė ir dr. Jonas 
Valaitis. Paroda tęsis iki gruodžio 3 d. — vyksta Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte.

Nuotr. Jono Tamulaičio

mą, jos savitos kultūros ir gy
venimo būdo skirtingumą, jos 
teisę kurti nepriklausomą tauti
nę valstybę”. O liberalinio na
cionalizmo idėjoms išlaikyti yra 
būtina demokratinė santvarka: 
„Nacionalizmas ir demokratija 
yra tarsi dvynukai. Demokrati
jai yra reikalinga sąmoningai 
išryškinta tauta, o tautai reika
linga demokratija, kuri sudaro 
formalines ir esmines sąlygas 
tautai išryškinti save, savo indi
vidualybę” („Varpas”, Nr. 5).

Ano meto nepriklausomos 
Lietuvos politiniame gyvenime 
tautinio liberalizmo idėjas puo
selėjo liaudininkai. Jie ir sudarė 
tą trečiąją vidurio politinę jėgą, 
kuri įnešė pusiausvyrą tarp de
šiniųjų krikščionių demokratų 
ir kairiųjų socialdemokratų. 
Tuo pačiu Lietuvos politiniame 
gyvenime susidarė trys politi
nės srovės, kuriomis rėmėsi Lie
tuvos valstybinė santvarka.

Šiandien į politinį gyvenimą 
išėjo Demokratų partija. Jie, 
kaip ir liaudininkai, yra kilę iš 
1902 m. varpininkų suorgani
zuotos Demokratų partijos. Vė
liau iš jų atsiskyrė tautininkai. 
Jie ir šiandien veikia atskirai, 
rodydami stiprėjimo žymes. Ta
čiau jų programos niekuo nesis
kiria nuo demokratų. Tad atro
do, kad jie galėtų vėl susijungti 
į vieną politinį junginį ir veikti 
kartu. Toks junginys sudarytų 
centro politinę jėgą, į kurią 
galėtų įsijungti ir dabartiniai 
centristai bei daugelis kitų 
smulkesnių partijų bei partijė- 
lių. Tuo pačiu būtų vėl atsta
tytas mūsų tautos politinis pa
siskirstymas į tris politines 
sroves.

Šiame vidurio politiniame 
junginyje jau šiandien yra 
išryškėję stiprios asmenybės: S. 
Pečeliūnas, L. Milčius, J. Čiule
vičius, R. Ozolas ir kt. Iš mūsiš
kių galėtų įsijungti V. Adam
kus. Jis galėtų Lietuvoje vaidin
ti amerikietiškojo Colin Povvell 
vaidmenį.

Šiandieninė vyriausybė mūsų 
tautos gerovę labiau remia 
užsienio paskolomis ir pašal
pomis. Tautinio vidurio srovė

PANEIGIAMAS
GANDAS

Negalėdamas atvirai įveikti 
nepriklausomo ir jokiai partijai 
netarnaujančio demokratinio 
„Valstiečių laikraščio”, proko
munistinės jėgos imasi dar vie
no išbandyto ginklo — šmeižto 
ir dezinformacijos. Tiek Lietuvo
je, tiek užsienyje skleidžiami 
gandai, kad šis laikraštis jau 
nebėra nepriklausomas, kad pa
grindinį jo akcijų paketą nupir
ko žymus Lietuvos verslininkas 
Genadijus Konopliovas.

„Valstiečių laikraščio” val
dybos esame įgalioti pareikšti, 
jog niekam šio leidinio akcijos 
nebuvo parduotos, jog ekonomi
kos mokslų daktaras Genadijus 
Konopliovas iš viso nėra „Vals
tiečių laikraščio” akcininkas. 
Pagrindinį leidinio akcijų pake
tą, kaip ir iki šiol, valdo redakci
jos žurnalistai, o likusios akci
jos priklauso trims visuomeni
nėms žemės ūkio organizaci
joms — Ūkininkų sąjungai, Že
mės savininkų sąjungai, Žem
dirbių sąjūdžiui.

Visi, kurie skleidžia melą apie 
„Valstiečių laikraštį”, tiesiogiai 
ar netiesiogiai tarnauja proko
munistinėms jėgoms.

Vytautas Knašys 

„Valstiečių laikraščio” 
valdybos pirmininkas

Jonas Švoba

vyriausiasis redaktorius

visų pirma turėtų atstatyt; 
tautos pasitikėjimą savimi ii 
tautos narių kūrybiniu geni 
jumi. Be abejo, tarptautinic 
bendradarbiavimo šiandien ne 
galim atsisakyti, tačiau į 
tarptautines organizacijas turi 
ateiti savarankiška ir stipriai 
organizuota lietuvių tauta. Ir 
tose organizacijose ji negali vier 
ieškoti išmaldų, bet turi pat; 
įnešti savo įnašą į tarptautiniu 
organizacijų medžiaginių be: 
dvasinių vertybių lobyną. Tuo 
met mes galėsime drąsiai pa 
kartoti mūsų tautos pranaše 
Maironio žodžius: „Laisva, didi. 
pati savęs valdovė, tautų eilėn 
įstojo Lietuva”.

Danutė Bindokienė

Lietuvos spaudą 
bevartant

Sakoma, kad bet kurio kraš
to spauda, jeigu ji yra laisva ir 
gali vadinti „daiktus tikraisiais 
vardais”, neblogai atspindi jo 
gyvenimo tikrovę. Spaudą be- 
vartydami, galime susidaryti 
gan tikslų vaizdą apie valstybės 
politinę, socialinę, buitinę 
padėtį, gyventojų nuotaikas, 
vyriausybės darbus bei rūpes
čius. Lietuvos spauda nėra 
išimtis. Net, skaitant ribotą jos 
kiekį (nedaug kas galėtų per
skaityti šimtus laikraščių, lei
džiamų tėvynėje!), susiformuoja 
tam tikra nuomonė ir geresnis 
kasdienybės supratimas. Vieno 
ar dviejų Lietuvos laikraščių 
šiam tikslui nepakanka. Kad 
būtų įmanoma pamatyti tik
resnį vaizdą, reikia perversti 
kur kas daugiau ir įvairesnės 
spaudos. Kai užsienio lietuvių 
laikraščiuose, nepaisant pa
skelbtos oficialios krypties, 
vyrauja tam tikras panašumas, 
sielojantis tai pačiais mūsų bei 
Lietuvos reikalais, tėvynės 
spaudoje skirtumai nemažiau 
ryškūs, kaip ir tarp gausių 
partijų ar frakcijų. Artinantis 
rinkimams, nesutarimų dar pa
gausės.

Galbūt didesnė mums staig
mena yra spaudos Lietuvoje 
gausumas. Kaip tie laikraščiai 
išsilaiko, kas juos remia? Nuo
lat girdime, kad gyvenimas tė
vynėje yra sunkus, kasdienybė 
išmarginta išlikimo rūpesčiais, 
kurių sąrašo kone paskutinėje 
eilutėje įrašytas spaudos 
prenumeravimas ar pirkimas. 
Tvirtinama, kad eilinis pilietis, 
ypač pensininkas, neįstengia 
nusipirkti dienraščio, nes kiek
vienas centas skiriamas būti
niems reikalams, bet spauda vis 
tiek leidžiama dideliais tiražais.

Be abejo, kaip tik dėl tos 
priežasties laikraščiai tiesiog 
isteriškai vaikosi „sensacijos”, 
o kai kurie griebiasi net porno
grafijos, kad patrauktų skaity
tojus. Jau ir Amerikoje pasigirs
ta priekaištai, kad, per daug 
besimėgaujant nusikaltimų de
talėmis, tuo nusikaltėliams su
teikiant beveik didvyrių sta
tusą, paskatinami ir visokie 
silpnapročiai panašiu būdu 
„pagarsėti”. Užuot žadinę pasi
baisėjimą nusikaltimu, laikraš
čiai ugdo naujus nusikaltėlius.

Negalime neigti, kad Ameri
koje nusikaltimų daug, ypač di
džiuosiuose miestuose, tačiau 
Lietuvoje jų proporcijos kelia 
dar didesnį nerimą. Štai „Vals
tiečių laikraštyje” (lapkr. 21 d.) 
pateikiama nusikaltimų, įvyku
sių per 10 šių metų mėnesių, 
statistika: užregistruota 50,246 
atvejai — 8.1 proc. daugiau negu 
pernai tuo pačiu laiku. Daugiau 
kaip du trečdaliai nusikaltimų

yra vagystės. Sparčiai daugėja 
asmeninio turto, transporto 
priemonių (ir iš transporto 
priemonių) vagystės; įvykdyti 
424 tyčiniai nužudymai; tyčinių 
turto sunaikinimų bei sužalo
jimų dusyk daugiau kaip pernai
— 523; išžaginimų — 168; suk
čiavimų — 382... Vis dėlto Lietu
va iš Baltijos valstybių šioje 
srityje nepirmauja, ta „garbė” 
atiduodama Estijai, kurioje iš 
100,000 gyventojų šiemet per 10 
mėnesių įvykdyta 220.2 nusi
kaltimų (pernai — 195.4), o 
Lietuvoje 100,000 gyventojų per 
tą patį laiką — 135.2 (Latvijoje
— 125.6; tai vienintelė Baltijos 
valstybė, kurioje nusikaltimai 
sumažėjo nuo pernykščių 130.1).

Nusikaltimus, kaip ir bet kur 
kitur, siūloma kontroliuoti 
griežtesnėmis bausmėmis, su
stiprinta policijos veikla, naujų 
kalėjimų statyba ir baudžiamai
siais kodeksais. Tačiau to nepa
kanka. Būtina ne tik nusikaltė
lius gaudyti ir bausti, bet 
stengtis, kad jų iš vis mažiau 
atsirastų, stiprinant pagrin
dines auklėjimo institucijas: 
šeimą, mokyklą, visuomeninį 
susipratimą, paremtą krikščio
niškais principais. Deja, atrodo, 
kad Lietuvos vyriausybė kaip 
tik nori šias institucijas 
menkinti, jų autoritetą pakirs
ti. Tiesa, kol kas dar labai sub
tiliai, bet jau pastebima kova su 
katalikybe. Iš mokyklų mė
ginama pašalinti maldą, kry
žius, religijos pamokas; ka
riuomenėje sudaromos ypač 
nepalankios sąlygos Bažnyčios 
pastoraciniam darbui, o 
pamaldos tautinių bei bažny
tinių švenčių proga, kai, pagal 
senas tradicijas, visi kariai or
ganizuotai eidavo į bažnyčią, 
jau nebepraktikuojamos.

Lietuvos vyskupų konfe
rencija išreiškė protestą prieš 
vyriausybės paruoštą dokumen
tą „Šeimos politika ir veiksmų 
kryptis, Vilnius 1995”, nes jame 
„nerandama tikros šeimos kon
cepcijos ir apskritai neįvar
dijama, kas yra šeima. ...Pa
teikta šeimos samprata nesi
derina nei su bendražmogiško- 
mis vertybėmis, nei su Žmogaus 
teisių chartija ir pagaliau yra 
priešinga Lietuvos Respublikos 
konstitucijos 38 str., kuriame 
rašoma, kad santuoka suda
roma laisvu vyro ir moters susi
tarimu” („Garsas”, lapkr. 21 d.). 
Ypač įsidėmėtinas šis sakinys: 
„Remdamasis meile, dorove ir 
būdama atvira gyvybės dova
nai, šeima užtikrina visuome
nės ateitį, jos sveiką vystymąsi 
ir gerovę”. Tai tikras, ir 
daugelyje kraštų išbandytas, re
ceptas sveikai valstybės egzis
tencijai.

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

. JUOZAS KLIMAS
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Kai tame „baliuje” buvome gerokai išsigėrę, aš 
paėmiau nematom butelį ir nunešiau merginom išgerti. 
Padaviau pro langą. Jos paprašė mane užeiti. O aš su 
savimi dar pasikviečiau puskarininkį iš štabo. Vos tik 
praėjo keletas minučių, nors ir girti „baliavotojai” tuoj 
pastebėjo, kad mudviejų trūksta ir pradėjo belstis į mo
terų patalpos duris, mat, vokiečiams buvo uždrausta su 
rusėmis draugauti. Mes išlindom atgal pro langą, liep
dami merginom po keletos minučių atidaryti, o mes tuo 
tarpu tamsiam koridoriuje prisijungėm prie besi- 
beldžiančiųjų, o kai atsidarė durys įsiveržėliai mūsų ten 
nerado. Tačiau vis tiek kitą dieną jie pranešė štabo 
viršilai, kad mudu buvome pas ruses. Mudu nubaudė 
4 vai. patruliuoti. Gal tai ir menkniekis, tačiau per 
septynerius su puse metų penkiose kariuomenėse ir įvai
riuose daliniuose tai buvo mano vienintelė bausmė...

Kadangi kitą dieną turėjo prasidėti puolimas, tai per 
kaimą slinko naujutėliai tankai — tigrai. Būtume vis 
tiek negalėję miegoti, nes paryčiui pradėjo griausti ar
tilerija iš abiejų pusių. Taigi mes visai negulėme ir be
švintant pajudėjome link fronto.

Puolimas slinko vėžio žingsniu. Mūsų fronto linija 
ėjo per miškus, buvo plasti keliai. Žinoma rusų 
kariuomenė jau buvo visai kitokia negu karo pradžioje, 
o vokiečių pėstininkai atrodė liūdnokai, nes per žiemą 
daugel iššalo, o atsiųstieji papildymai buvo be patyrimo, 
per jauni ar per seni.

Netrukus sustojom paskutinėje vietoje — 
„Grybovka”. Tuoj ir įsakymas: pristatyti į pirmas eiles 
radijo aparatą, nes su viena pėstininkų kuopa nutrūko 
ryšiai. Tokiam reikalui naudodavo motociklą su prieka
ba. Naujas adjutantas, kuris buvo kadro karininkas, kad 
greičiau gautų pakėlimą, į panašius uždavinius eidavo 
savanoriškai ir visada imdavo mane. Kalbos mokėjimas 
ir mano karinis pasiruošimas tokiuose reikaluose labai 
pagelbėdavo, o, be to, apie šitokius pavojingus 
uždavinius aš visada svajojau, nes tai man patikdavo. 
Bet paskutinę minutę majoras pakeitė savo nuomonę 
ir įsakė vietoje vertėjo paimti radistą. Žygis pavojingas, 
o vertėjo netekimas būtų didelis nuostolis.

Pavažiavus porą kilometrų, užsilikę miške rusai 
paleido salvę iš automato ir vietoje nušovė motociklis- 
tą ir radistą, o leitenantui, sėdėjusiam ant užpakalinės 
sėdynės, kulka perėjo tik per kelnes. Nukritęs nuo mo
tociklo, šliauždamas grioviu, pasišalino iš pavojingos 
zonos, vakarop grįžo purvinas ir kruvinas.

Sušokus skyriui į sunkvežimį, nuvažiavę 
parsivežėme lavonus. Vienas buvo mano geras draugas. 
Kitą dieną laidojom. Buvo pagiedotas himnas. Nuskam

bėjo šautuvių salvė. Balto beržo kryžius su žuvusiųjų 
pavardėm ir laipsniais, o ant kryžiaus šalmas. Pirmą 
kartą stovėjau rikiuotėj ir tarytum regėjau savo kapą, 
nes tetrūko tik vienos minutės...

Frontas sustojo. Žydėjo vasara ir atrodė, kad čia ir 
žiemos sulauksime, todėl majoras įsakė prišienauti šieno 
arkliams.

Pievos tolokai nuo kolchozo tarp miškų, kuriuose 
buvo užsilikusių rusų kareivių. Iš darbininkų jie 
atiminėdavo maistą. Apie tai pranešiau majorui. Jis, 
užuot tokiam uždaviniui paskyręs būrį kareivių, paskyrė 
mane su dviem kareiviais tų užsilikusių ka- 
reivių-partizanų gaudyti. Beeinant tie du kareiviai ir 
keikia, nes tai yra pėstininkų reikalas, o jie radistai. 
Kalbėdami prisimena ir savo šeimas, vaikus. Priėjus prie 
miško, liepiau pasilikti ir, jeigu po penkiolikos minučių 
neišeičiau, grįžti į dalinį ir paprašyti, kad atsiųstų bent 
būrį.

Buvau įpratęs jau vaikystėje, einant per mišką 
neužminti net ir mažiausios sausos šakos... Ir kaip tik 
tuo pačiu laiku, kai tik ką buvo atėję partizanai, ir aš 
atėjau. Du su šautuvais gulėjo ant žemės sargyboje, o 
vienas ėjo maisto atimti. Aš beveik užlipau ant gulinčių 
sargybinių, o einančiam surikau „stot!” ir iššoviau į 
viršų perspėjantį šūvį. Tas nesustojo, ir aš šoviau į jį, 
tačiau jis suskubo dingti krūmuose. O abu sargybiniai 
tuo tarpu palikę šautuvus irgi pabėgo.

Parnešęs į štabą tuos šautuvus, majorui mandagiai

priminiau, kad prieš partizanus reiktų pasiųsti nors 
būrį, nes aš dabar tik per savo laimę likau gyvas.

Kitą dieną vis tik pasiuntė būrį, kuriam vadovavo 
adjutantas. Reikėjo ir man kartu eiti. Miško gilumoje 
suradom 13. Aš rusiškai surikau, kad jie yra apsupti ir 
kad pasiduotų. Visi metė ginklus ir, atrodo, džiaugėsi, 
kad pasibaigė jų gyvenimas miške, maitinantis uogomis, 
grybais bei kartkartėmis pripuolamai pasigrobtu 
maistu, tačiau iš miško bijojo išeiti, kad nesušaudytų.

Tai buvo paskutinė tokia akcija, nes vėliau, jeigu 
kas iš gyventojų ir pranešdavo bei įskųsdavo, aš majo
rui jau nebepranešdavau.

Divizijos vadas generolas su savo štabu stovėjo 
miške. Pradėjo atvėsti ir jau reikėjo ruoštis žiemai, todėl 
įsakė ryšių batalionui pasitraukti į netolimą kaimą, o 
kaimą „Grybovka” užleisti divizijos štabui.
, Mūsų kaime daugumas gyventojų turėjo žąsų. 
Vokiečiai, į jas žiūrėdami, laižėsi, galvodami, kad tai 
bus puikus kalėdinis kepsnys. O čia, va, įsakymas ne 
tik pasitraukti, bet nieko ir nepasiimti, kas priklauso 
kaimui. Štabo viršila garsiai keikiasi, jog esanti tikra 
kiaulystė generolui žąsis palikti. Aš jam ir sakau, kad 
viena galimybė yra žąsis pavogti.

Pasitraukus divizija atsiuntė būrininkus kaimą 
perimti, o iš mūsiškių liko vienas leitenantas su pora 
kareivių perdavimui. Tuo tarpu mes naktį pasikinkėm 
arkliuką į rusišką vežimą ir nuvažiavome į paliktąjį 
kaimą. (Bus daugiau)
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 30 d.

VYSK. K. PALTAROKO 
120 GIMTADIENIS

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

Atverskime pageltusį „Pane
vėžio balsą” — vyskupo amžini- 
ninką — ir pamatysime, kad 
vysk. Kazimieras Paltarokas 
buvo didingiausias miesto žmo
gus: aukštaičių ganytojas, 
katalikiškos tiesos skleidėjų 
sąžinė, socialinio klausimo Nes
toras Lietuvoje, 28 pavadi
nimų pedagoginių, istorinių, 
socialinių veikalų ir vadovėlių 
autorius... Apie jį šiandien 
sklinda legendos. Tikros — apie 
nepaprastą jo autoritetą ir įtaką 
žmonėms, apie žmonių meilę ir 
pagarbą jam. Kitos legendos — 
fantastiškos. Apie jo įtaką 
pačiam Stalinui, išsaugojusią jo 
gyvybę, leidusių išlikti vienin
teliu bolševikų okupuotoje Lie
tuvoje nerepresuotu vyskupu. 
Apie turtingą biblioteką, už
kastą prie Švč. Trejybės bažny
čios... Visa tai liudija, kad mū
sų mieste gyventa ir dirbta ne
eilinės asmenybės, kuriai ir 
šiandien dėmesio nebūtų per 
daug. (G. Rinkūnienė, „Panevė
žio balsas”, 1995 m. spalio 19 
d.).

Šitas dėmesys vysk. Paltaroko 
atminimui buvo parodytas, su
rengiant jo gimimo 120 su
kakties minėjimą, kuris truko 
visą savaitę.

A
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Vysk. Kazimieras Paltarokas.

Šeštadienį ir sekmadienį 
(spalio 14-15 d.) Kun. Alfonso 
Lipniūno kultūros centro ir atei
tininkų jaunimas aplankė 
vietas, susijusias su vyskupu. 
Buvo nuvykta į Linkuvos 
kapines, kur palaidoti vyskupo 
tėvai Uršulė ir Juozapas Palta
rokai. Kapinių koplyčioje buvo 
atlikta A. Saladūnaitės ir D. 
Pietario literatūrinė-muzikinė 
kompozicija vyskupo garbei. Po 
to jaunimas nuvyko į Pamūšį, 
kurio bažnyčios šventoriuje 
Amerikos ir Kanados lietuvių, 
vyskupo gerbėjų, aukomis 1992 
m. buvo pastatyta vyskupo 
statula, sukurta skulptoriaus V. 
Vildžiūno. Buvo aplankyta bu
vusio Gailionių kaimo vietovė, 
kur gimė vyskupas. Jos vietą 
dabar pažymi tik akmeninis 
kryžius, kuris stovėjo Paltarokų 
sodyboje. Jį išsaugojo vyskupo 
brolis Jurgis. Šalia to kryžiaus 
buvo sukrautos malkos ir 
šiaudų stirta: iš šio kaimo nepri
klausomybės laikais į vienkiemį 
iškeltoje sodyboje dabar gyvena 
svetimi žmonės, kurie ne
suvokia, kas čia anksčiau 
gyveno.

Šeštadienio vakare (spalio 14)
Dailės galerijoje aktoriai Virgi
nija Kochanskytė ir Petras 
Venslovas atliko teatrinę 
kompoziciją iš M. K. Čiurlionio 
literatūrinio palikimo „Geismas 
gyventi”. Tokiu būdu per 
muziką, dailę ir literatūrą buvo 
sujungti du epochos žmonės —
Čiurlionis ir Paltarokas, gimę kompozicija, prisiminimais apie
tais pačiais metais. 

Sekmadienį (spalio 15 d.) jau
nimas tęsė kelionę po vyskupiją. 
Jų meninis žodis skambėjo 
Biržų bažnyčioje. Choristai, 
vadovaujami B. Liuorytės, gie
dojo Nemunėlio Radviliškyje, 
kur Biržų klebonas S. Kazėnas 
pasakė pamokslą apie vyskupą 
Paltaroką.

Ketvirtadienį (spalio 19 d.) G. 
Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje 
buvo surengtas vakaras pa
gerbti vysk. Paltaroką. Susi
rinko miesto šviesuomenė, 
dvasininkai, vyskupo gerbėjai. 
Vakarui vadovavo Albina Sala- 
dūnaitė. Kalbėjo dabartinis 
Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas. Jis sakė esąs tarsi 
dvasinis vysk. Paltaroko 
vaikaitis: „Kai K. Paltarokas 
buvo konsekruotas vyskupu, aš 
gimiau. Švenčiant jo 70-metį, 
įstojau į kunigų seminariją. Si
dabriniais jo vyskupavimo 
metais buvau įšventintas. Pra
ėjus 30-čiai metų po jo mirties, 
tapau jo įpėdiniu”. Po to vysk. 
Preikšas sakė, kad vysk. Palta
roko gimimo metai lemtingai 
sutampa su švietėjo ir tautos 
blaivintojo vysk. Motiejaus 
Valančiaus mirties metais, tarsi 
vienas iš kito būtų perėmęs 
švietėjišką darbą Dievo garbei 
ir tautos naudai. Vysk. Palta
rokas, toliau sakė vysk. Preik
šas, laimino rašančiuosius, 
pažymėdamas, kad mūsų lai
kais reikia daugiau gynėjų 
plunksna negu žodžiu iš sakyk
los, nes žodis nuskamba ir 
dingsta, o raštas 'pasilieka. 
Vysk. Paltaroko raštus sąlygojo 
istorinė situacija. Reikėjo kuni
gams pamokslų, atsirado „Sa
kyklai vadovas”/ jaunimui 
trūko „maisto sieloms”, buvo 
parašytas „Tikybos pirmamoks- 
lis”, daug vadovėlių mokyk
loms. „Kol rašiau, tol gyve
nau...”, sakė vysk. Paltarokas 
1951 m., nusilpus sveikatai.

Buvęs vysk. Paltaroko kanc
leris, msgr. Jonas Juodelis 
papasakojo apie ramybę, viešpa
tavusią didžiulio sodo apsup
tame vyskupo name Sodų gat
vėje 3. Anot jo, tai buvo Pane
vėžio inteligentų prieglobstis. 
Vyskupas mokėjo suburti di
džius žmones — profesorius, 
dvasininkus, karininkus — 
tiesos, šviesos ir išminties 
jaunimui teikėjus. Žmones trau
kė ir žavėjo vyskupo didybė ir 
kartu paprastumas, gyvas pri
ėjimas prie žmogaus.

Dabartinis Panevėžio kated
ros klebonas msgr. J. Antana
vičius vaizdingai papasakojo 
linksmas ir graudžias istorijas 
iš vysk. Paltaroko gyvenimo.

Meninę programos dalį atliko 
Panevėžio muzikinio teatro 
kamerinis orkestras, vado
vaujamas V. Kapučinsko, ir 
solistas R. Vešiota, dainavęs ir 
vysk. Paltaroko mėgstamą 
dainą „Kur bakūžė samanota”.

Šeštadienį (spalio 21 d.) Cent
rinės bibliotekos skyriuje buvo 
surengtas vysk. Paltaroko raštų 
skaitymas, kurį atliko E. Baub
lienės poezijos teatro skaitovai. 
Apie vyskupo asmenybę papasa
kojo vysk. J. Preikšas, msgr. J. 
Antanavičius ir vyskupo dukte
rėčia Valerija Paltarokaitė. Bib
liotekos darbuotojai buvo 
surengę unikalią parodą, ruo
šiasi išleisti bibliografijos ir 
atsiminimų knygą apie vysk. 
Paltaroką. (Ta proga buvo 
pakviesti visi, kurie turi 
medžiagos apie vysk. Paltaroką, 
atsiųsti bibliotekai tokiu 
adresu: Centrinės bibliotekos 
Panevėžio skyriui, Kniaudiškių 
g. 34, Panevėžys.)

Sekmadienio (spalio 22 d.) 
ryte įvyko vyskupo minėjimas jo 
vardo katalikiškoje vidurinėje 
mokykloje. Buvo parodyta 
mokytojų ir mokinių meninė

vyskupą dalinosi msgr. J. Juo
delis, mokytoja V. Paltarokaitė, 
dalyvavo vysk. J. Preikšas ir 
svečiai iš Lietuvos katalikiškų 
mokyklų.

Po to įvyko paminklinio ak
cento vysk. Paltarokui šventi
nimas, kurį atliko vysk. Preik
šas. Tai V. Žigo sukurta 
lotyniško kryžiaus formos grani

Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos Amerikoje suvažiavime, spalio 22 d. vykusiame Putnam,
CT, iš kairės: dr. Vytautas Vygantas — finansinės valdybos pirm., Regina Taunienė — kontrolės 
komisijos pirm., prel. Vytautas Balčiūnas ir Juozas Rygelis — sekretorius.

Nuotr. J. Kriaučiūno

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 
(AMERIKOJE) SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos, jos dalies Ameri
koje, Finansinė valdyba su
šaukė narių suvažiavimą, įvy
kusį 1995 m. spalio 22 d. Put- 
name. Prieš suvažiavimo pra
džią valdyba turėjo posėdį Alko
je, po jo suvažiavimas vyko Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo sese
lių vienuolyno Raudondvario 
salėje. Posėdžiui ir suvažia
vimui vadovavo valdybos pirm. 
Dr. Vytautas Vygantas, posė
džiui sekretoriavo Algis Simo
naitis, suvažiavimui — Juozas 
Rygelis. Posėdyje dalyvavo 6 
valdybos nariai, be kitur įsi
pareigojusio kun. Valdemaro 
Cukuro. Suvažiavime dalyvavo 
ar buvo atstovaujami pagal įga
liojimus 26 nariai. Tiek posėdis, 
tiek suvažiavimas, buvo pradėti 
ir pabaigti malda.

Paaiškinimas finansinės val
dybos reikalu. Ji rūpinasi aka
demijos inkorporavimo Ameri
koje išlaikymu, o tai įgalina 
akademiją ir jos autonominius 
dalinius: Alką ir Krikščionis 
Gyvenime atleisti nuo pajamų 
mokesčių taksų. Tuo pačiu ir 
aukotojai akademijai ir jos 
daliniams, gyvenantieji Ameri
koje, atleidžiami nuo mokesčio 
už aukotas sumas. Valdyba pa
teikia valdžios mokesčių rin
kimo įstaigoms metines finansų 
apyskaitas. Tačiau ji yra tik tar
pininkas tarp aukotojų aka-

to blokų kompozicija su vyskupo 
herbo reljefu, pastatyta prie 
namo Sodų g. 3, kur 1926-49 m. 
gyveno pirmasis Panevėžio 
vysk. Paltarokas. Iškilmėse 
kalbėjo Panevėžio miesto meras 
T. Josas, iškeldamas vyskupo 
bekompromisinį gyvenimą, jo 
švietėjišką veiklą ir pava
dindamas jį XX amžiaus Valan
čiumi. Po senomis liepomis 
skambėjo B. Liuorytės kanklės 
ir religinio folkloro ansamblio 
giesmės. Iškilmingų Mišių metu 
katedroje vysk. Preikšas kvietė 
melstis už vysk. Paltaroką, ku
rio nuopelnai brangūs ne tik 
Panevėžio vyskupijai, bet ir 
visai Lietuvai. Po Mišių kated
roje įvyko koncertas, kurio 
programą atliko solistė R. 
Preikšaitė ir V. Kapučinsko 
vadovaujamas kamerinis or
kestras. Šeštadienį ir sekma
dienį Panevėžio televizijoj buvo 
pateiktos laidos apie vysk. 
Paltaroką.

Katedros kripta, kur palai
dotas vyskupas, buvo atdara 
lankytojams. Vysk. Paltarokas 
mirė 1957 m. sausio 3 d. Vilniu
je, kur jis buvo persikėlęs 
valdyti Vilniaus arkivyskupiją, 
sovietų valdžiai 1949 m. suėmus 
arkiv. M. Reinį.

Taip Panevėžy buvo prisimin
tas vysk. Paltarokas, praėjus be
veik 40 metų po jo mirties. Tai 
rodo, kad jis tebėra gyvas 
žmonių atminty, o jo testamen
tiniai žodžiai — „Net miręs 
norėčiau jums patarnauti” — 
pildosi. (Parengta pagal „Pane
vėžio balso” pranešimus).

Juozas Vitėnas

demijai ir centro valdybos Vil
niuje, kuriai ji persiunčia su
rinktas sumas. Ji nesikiša į aka 
demijos vyriausios valdybos 
sprendimus.

Amerikos žemyne yra apie 
120 akademijos narių ir žinomi 
jų adresai. Akademijai priklau
santis ūkis Nebrąska valstijoje 
vis dar neša apie 10,000 dol. 
pelną kasmet. Akademijos vado
vybė Vilniuje per pavasarį Ame
rikon atvykusį valdybos vice- 
pirm. dr. Igną Uždavinį sužinojo 
apie Amerikoje gyvenančių na
rių nepritari mą,hjkį dabar par
duoti, nes atpigusi'žemė. Akade
mijai Vilniuje reikia kabine
tams ir bibliotėkai patalpų. 
Jėzuitai pažadėjo bibliotekai pa
talpas Šv. Kazimiero bažnyčios 
ansamblyje. Neseniai lankantis 
Vilniuje, sužinota, kad gal 
pavyks akademijai ansamblyje 
gauti ir patalpas kabinetams. 
Tai įvyks tik ateinančiais me
tais. P. Uždavinys prašė pagal
bos įsikūrimui bei raštinei 
technologinių priemonių.

Akademijos laidiniai, kurie 
išleidžiami Lietuvoje, retas pa
siekia Alką. P. Uždavinys paža
dėjo kiekvieno ledinio du egz. 
atsiųsti Alkai. Anksčiau prak
tikuotas kiekvieno akademijos 
leidinio siuntimas kiekvienam 
akadmeijos narįųi, dabar būtų 
netikslu, nes reikia gauti kny
gai siųsti sutikimą, knygą siųs
ti tiesiai, o su ja ir knygos 
kainą su pasiuntimo išlaidomis. 
Akademijos vadovybė Vilniuje 
prašė Alkos priimti ir saugoti iš 
KGB archyvų gautus tikinčiųjų 
ir bažnyčios persekiojimo doku
mentų kopijas, nes dokumen
tams dar nesaugu Lietuvoje. 
Alkos vadovybė sutiko.

Alkos reikalais pranešimą pa
darė dr. Juozas Kriaučiūnas. 
Alka gausėja archyvų skaičiumi 
ir spaudos rinkiniais. Spaudos 
perteklius nuolat siunčiamas į 
Lietuvos bibliotekas ir insti
tucijas, siuntimą tvarko kun. 
Rapolas Krasauskas, surasda
mas pasiuntimui lėšų ne iš 
Alkos iždo. Alkos bibliotekoje 
yra sukataloguota apie 9,000 
knygų. Šiais metais sukatalo
guota labai mažas skaičius, nes 
kataloguotoja Beatričė Vasaris 
įsipareigojusi Vilniuje DLK 
Gedimino paminklo statybai. Ji 
pažadėjo grįžti ir tęsti kata
logavimą. Alką lanko žmonės, 
daug jų iš Lietuvos Amerikon 
pasisvečiuoti atvykę. Kai kas 
ieško ir randa medžiagos savo 
publicistiniams darbams. Alką 
tvarkyti kartais padeda talki
ninkai: Simonaičių šeima iš 
Hartfordo, dvi viešnios iš Lie
tuvos. Pastarosioms įteikta už 
kelių mėnesių pagalbą 400 ir 
500 dol., lyg ir premija.

Per pastaruosius dvejus metus 
Alka pareikalavo didokų iš
laidų. Uždėtas naujas status
stogas ant senojo pastato, kurio Paliulis ir Lionginas Švelnis.
plokščias stogas buvo nepataiso
mai prakiuręs, kainavo 23,000 
dol. Iškasti šildymo alyvos 
tankai, kurių vienas buvo 
prakiuręs (gerai, kad žemė dar 
nebuvo užteršta) ir tuo pačiu

buvo pertvarkyta visa pastatų 
šildymo sistema. Visa tai 
kainavo 11,000 dol., su pa
statymu vieno didelio tanko virš 
žemės. Sunykęs sienos didumo 
paveikslas vaizduojąs Vilniaus 
Akademijos steigimą, restau
ruotas Vilniuje, vėl š.m. liepos 
mėn. grąžintas į Alką, kainavo 
2,800 dol.

Alkai išlaikyti kasmet metų 
pabaigoje pravedami finansiniai 
vajai, kurie atneša keletą 
tūkstančių dol., pvz.: 1993 m. — 
8,000, 1994 m. - 8,000 dol. 
Metai po metų vajų atnešamos 
sumos mažėja, nes mažėja rė
mėjų skaičius, kai vyresnio 
amžiaus rėmėjai iškeliauja 
Amžinybėn ar tampa nepajėgūs, 
o jaunesnieji vengia tapti rė
mėjais. Alkos rėmėjų kartoteka 
rodo, kad yra apie 400 rėmėjų, 
kurie penkių metų laikotarpy
je nuolat, kai kurie tik pri
puolamai, Alką rėmė. Susidaręs 
Alkos ižde nedidelis kapitalas 
yra iždininko gana saugiai in
vestuotas, bet taupomas, nes iš 
jo reikės ateityje Alką išlaikyti, 
ypač, kad Alką tvarkančius rei
kės apmokėti (ligi šiol jų darbas 
nebuvo atlyginamas).

Krikščionis Gyvenime veiklą 
pateikė prel. Vytautas Bal
čiūnas. Jau išleistas atskiromis 
knygomis prof. kun. Antano 
Rubšio paruoštas Šv. Raštas. 
Rengiamasi visą Šv. Raštą iš
leisti viena knyga. Ieškomi 
mecenatai išleidimą įgalinti. 
Krikščionis Gyvenime skolin
gas akademijai 14,000 dol., 
kurie buvo užmokėti už pasku
tinės knygos išleidimą. Tačiau 
tą sumą ir daugiau bus galima 
surinkti iš įsigyjančiųjų iš
leistas knygas.

Akademijos finansinės valdy
bos iždininkas kun. Rapolas 
Krasauskas pateikė dviejų 
metų kasos apyskaitą, kuri 
patvirtinta ir kontrolės komisi
jos revizijos aktu. Ižde yra likę 
37,000 dolerių.

Pranešimai priimti. Keltas ir 
priimtas reikalas priminti aka
demijos nariams apie metinio 
nario mokesčio reikalingumą. 
Alkos vadovybė atsisakė dabar 
svarstyti Alkos patalpų padidi
nimą, nes pirma reikia sut
varkyti jau turimą medžiagą ir 
užtikrinti dabartinės Alkos 
išlaikymą ateityje.

Po trumpų diskusijų Finansų 
valdybos esamieji nariai vėl 
buvo perrinkti. Jie yra: kun. 
Valdemaras Cukuras — dvasios 
vadas, dr. Vytautas Vygantas — 
pirm., dr. Česlovas Masaitis — 
vicepirm., Juozas Rygelis — 
sekr., kun. Rapolas Krasauskas 
— ižd., ir prel. Vytautas Bal
čiūnas bei dr. Juozas Kriau
čiūnas — nariai. Kontrolės 
komisijos nariai taip pat per
rinkti, jie yra: Regina Taunie
nė, Antanas Girnius, Bronius

Išrinktiesiems valdybon palin
kėta našios darbuotės, taip pat 
pagyvinti susižinojimą su centro 
valdyba Vilniuje ir su nariais 
šiame kontinente.

Juozas Kriaučiūnas

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATO8, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

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

3208V2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(312) 581-8654

*

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.

Dviese, greitai ir profesionaliai, 
savo priemonėmis valome namus 
(šeštadieniais) Skambinti 
312-925-2347 nuo 7 v.v.

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $33 
8 svarų statinaitė — $19 

Skambinkite:
708-532-5951

arba
708-687-5677 

po 5 vai. p.p. 
Pristatome UPS

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

A pubfic servįce of thls nevvspaper

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame dr. ALGIUI PAULIUI, 
pagydžiusiam mūsų tautietį Lietuvoje. Tik dr. 
Pauliaus patarimai ir vaistai išgelbėjo to ligonio 
ypatingai sunkiai sužeistą koją.

Dėkingi —

Vytautas ir Rūta Graužiniai

Elgin, IL

NUO DUSIOS IKI TIBERIO I tomas. Vingiuotas mano 
gyvenimo kelias biografiniuose atsiminimuose. 1912-1960. 
443 psl. Knygos kaina $10.00. Užsakant paštu, persiuntimo 
išlaidoms pridedama $2.50. Illinois gyventojai dar prideda 
Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO II tomas. Atsiminimai apima 
1960-1970 metų laikotarpį. 428 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Il
linois gyventojai dar prideda Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO III tomas. Atsiminimai apima 
1970-1979 metų laikotarpį. 390 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Illi
nois gyventojai dar prideda Sales tax $0.88.

Užsakant visus 3 tomus mokama papigintai: $15.00. Užsa
kant paštu persiuntimo išlaidoms pridedama $4.00 Illinois 
gyventojai dar prideda Sales tax $1.31.

Knygos užsakoma: DRAUGAS, 4545 Wsst 63rd St., 
Chicsgo, IL 60629.

REAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

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

GflE/T
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

PRO REALTY
Parduoda „deluxen 7 kamb. „con- 
do", 8956 W. Sllverdale Dr., 151 South, Ortand Pk., 2 auto prijungtas garažas. Atviras apžiūrėjimui sek- 
mad., gruodžio 3 d., 12-4 v. p.p. Daugiau informacijų suteiks: Bemlce 
Padgurskla, tol. 312-776-7100. pager 312-614-3427. PRO REALTY pardavimui turi ir daugiau namų bei ,,con- dos” Čikagoje ir priemiesčiuose.

FOR RENT

Išnuomojamas butas Brighton 
Pk.: 4 kamb., 2 mieg. su baldais. 

Tel. 312-376-7883

HELP WANTED

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

FOR SALE

Parduodu gražius 
mot. tautinius rūbus. 

Kreiptis tel. 312-523-5972
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Sv. Kazimiero kolegija (kairėje) ir „Vilią Lituania” Romoje.

AMŽINYBĖN IRENĄ 
EIDRIGEVIČIŪTĘ - 

SPRINDIENĘ PALYDINT

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. lapkričio mėn. 30 d. b

AMŽINYBĖN IŠKELIAVO 
TAURI LIETUVĖ

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJAI 
JAU 50 METŲ
PREL. LADAS TULABA

Kolegijos gimimo tikroji data 
yra spalio 11 d. Tą dieną Mari
jonų namuose, via Corsica 1, Ro
moje, įvyko posėdis, dalyvaujant 
Kauno arkivyskupui metropoli
tui J. Skvireckui, marijonų ge
nerolui vysk. P. Bučiui, tėv. J. 
Vaitkevičiui, MIC, kun. P. Pet
raičiui, saleziečiui, buvusiam 
Kauno seminarijos rektoriui, ir 
rašančiajam, buvusiam Vil
niaus kunigų seminarijos rekto
riui, buvo nuspręsta steigti ko
legiją Romoje. Tuojau imtasi žy
gių laikinai surasti patalpas, 
kur iš Vokietijos atvykstantie- 
ji alumnai — kunigai ir klieri
kai — galėtų apsistoti bei suda
ryti pirmą steigiamos kolegijos 
branduolį autonomiškam kole- 
giniam gyvenimui su sava vado
vybe. Patalpas, kard. G. Pizzar- 
do rūpesčiu, gavome Pietų Ame
rikos kolegijoje. Spalio 19 d. pir
mieji studentai kunigai jau apsi
gyvenome Pietų Amerikos kole
gijoje. Tai buvo 1945 metais. Ši 
yra tikroji kolegijos atsiradimo
ir veiklos pradžia. De jure ofi
cialus Šv. Sosto kolegijos pripa
žinimas įvyko tik 1948 metų ge
gužės 1 d., po to, kai buvo pa
ruoštas ir patvirtintas kolegijos 
statutas ir reguliaminas. De fac- 
to tačiau egzistavo ir veikė nuo 
1945 metų rudens. O nuo 1946 
metų lapkričio 4 d. gyvename 
jau savuose namuose, kuriuo
se ir šiandieną kolegija veikia.

Kodėl dabartinė vadovybė ap
sisprendė 50 m. nuo kolegijos 
įsteigimo švęsti ne šiais, 1995, 
o 1998 metais, nežinau. Tikėki
mės, kad nepraleis progos švęsti 
šią sukaktį bent 1998, nors tai 
ne įsteigimo, o teisinio pripaži
nimo 50-metis.

40 metų man teko privilegija 
stovėti prie kolegijos vairo, kurį 
laiką bendradarbiaujant su 
vysk. V. Padolskiu (nuo 1951 iki 
1960). Kūrėme ir ugdėme šią 
brangią mūsų tautai įstaigą. Be 
vysk. V. Padolskio kdlegijos ug
dymui daug prisidėjo kiti vado
vybės nariai, ypač kan. Z. Igna
tavičius, ilgametinis vicerekto- 
rius; prel. A. Jonušas, ekono
mas; prel. V. Balčiūnas ir prel. 
S. Žilys, Dvasios tėvai; na ir 
vilos Tivoli administratorius 
prel. K. Dobrovolskis. Iš visų 
tačiau daugiausia mums lemia
mai talkino kard. G. Pizzardo; 
kard. A. Samore, o taip pat ar- 
kiv. J. Skvireckas ir vysk. V. 
Brizgys.

Per 40 metų dirbome ir auko- 
jomės; kentėjome ir džiaugėmės; 
buvome giriami ir kritikuojami. 
Dievas laimino. Kolegija augo ir 
išaugo į visais atžvilgiais sava
rankišką įstaigą. Dievas gausiai 
laimino, nes gyvenome ir veikė
me, nesiekdami savos naudos, o 
vien tarnaudami Bažnyčiai ir 
mūsų tautai.

Po 40 metų, kai vyresnieji 
sutiko pagaliau atleisti mane iš

rektoriaus pareigų kolegijoje, 
turėjau viltį neatsitolinti nuo 
kolegijos ir būti, pagal galimy
bes, jai naudingas savo patirti
mi bei patarimais. Deja, mano 
įpėdinis prel. A. Bartkus man 
aiškiai pareiškė, jog mano pata
rimų nebus reikalingas. Jų jis 
iš manęs praktiškai neprašė, ir 
aš stengiausi laikytis visiškai 
nuošaliai. Nebuvo tai lengva. 
Kartais net kentėjau, jausda
mas esąs ignoruojamas, tik pa
kenčiamas. Stengiausi tačiau jį 
respektuoti: būti jam parama, o 
ne kliūtis. Gal kiek giliau ir 
skaudžiau išgyvenau jo pasisa
kymą — atsiribojimą nuo mano 
atsiminimų. Nepaisant visko, 
baigiu rašyti didelį veikalą — 
kolegijos istoriją. Noriu tikėti, 
kad šis mano darbas prel. A. 
Bartkui ir visai kolegijos vado
vybei nesudarys sunkumų: ne
reikės nuo jo atsitverti. Rašau 
remdamasis vien atmintimi ir 
asmeniškais užrašais.

Dėkoju Dievui ir tiems, kurie 
man padėjo laiku pervesti ko
legijos vairą į jaunesnes prel. 
A. Bartkaus rankas. Šv. Sostas 
įvertino mano darbą kolegijoje. 
Suteikė man privilegiją tapti 
Šv. Petro Kapitulos kanaunin
ku. Čia daug prisidėjo A. Bač- 
kis, tuomet aukštas pareigūnas 
Vatikano valstybės sekretoria
te. Aš turimą laisvą laiką, 
atsipalaidavęs nuo sunkių pa
reigų kolegijoje, sunaudojau 
rašybai. Dešimt metų laikotar
pyje išėjo iš spaudos 10 mano 
parašytų knygų: 6 tomai homi- 
letinio turinio, o keturi atsi
minimų „Nuo Dusios iki Tibe
rio”. Atsiminimuose stengiausi 
pasakyti tiesą, ir tai dar ne visą. 
Kai kuriuos faktus nutylėjau, 
nes buvo apie asmenis. Nenorė
jau neigiamai pasisakyti nė apie 
vieną. Jei kas jaustųsi pažeistas, 
atsiprašau. Nenorėjau nė vieno 
užgauti, nė vieno pastatyti nei
giamoje šviesoje. Siekiau tik nu
sakyti įvykius tiesos šviesoje, 
kad skaitytojas pats susidarytų 
savo nuomonę.

Švenčiant 50-ius kolegijos gy
venimo ir veiklos metus, tenka 
minėti ir apgailėti du įvykius. 
Pirmasis yra prel. A. Jonušo 
pasitraukimas iš kolegijos 
ekonomo pareigų. Jas jis ėjo 45 
metus. Didelių nuopelnų, la
biausiai žinomas ir vertinamas 
visos lietuviškos išeivijos, o šiuo 
metu ir Lietuvos tikinčiųjų, 
ypač hierarchijos, asmuo. 
Apleidžia kolegiją ne dėl 
nesveikatos, ne dėl kitų 
aukštesnių pareigų, o dėl kai 
kurių nesutarimų. Šitai, 
manau, visi apgailestaujame. 
Dariau visa, kad pasiliktų kole
gijoje ir Romoje, nors ir toliau 
neidamas ekonomo pareigų. Pa
klausė. Šv. Sostas įvertino jo 
nuopelnus: paskyrė jį Šv. Petro 
Kapitulos nariu beneficiato ti
tulu. Spalio 8 d. buvo iškilmin

gai įvesdintas į Kapitulos na
rius. Tuo jis, ir mes su juo, visi 
džiaugiamės ir dėkojame Die
vui.

Antras apgailėtinis įvykis ko
legijoje, taip bent man atrodo, 
yra apsisprendimas siųsti į Ro
mą ir į kolegiją ne seminaristus, 
bet kunigus. Taigi kolegija tam 
tikra prasme tampa jau ne ko
legija, o institutas ar bend
rabutis. Nežinau, kodėl toks 
sprendimas buvo padarytas. 
Aišku, sprendimas buvo pada
rytas su episkopato pritarimu. 
Nepasitikima klierikų auklėji
mu kolegijoje? Nenorėčiau tikė
ti. Tiesa, atsirado sunkumų ir 
pasiskundimų iš klierikų pusės. 
Bet ar jie buvo pagrįsti? Laukė
me tos dienos, kada klierikai iš 
laisvos Lietuvos pripildys kole
giją, kada kolegija išauklės Lie
tuvos Romoje gerai paruoštus 
kunigus, būsimus vadovus Baž
nyčiai. Deja, nesuvokėme, kad 
atsiras didelis plyšys tarp mūsų 
išeivijoje gyvenusių ir bolševiki
nėje Lietuvoje augusių Dievo 
pašauktųjų bažnytinei tarnys
tei. Skirtumas yra. Bet jį išly
ginti, manau, kaip tik galės 
padėti kolegija, duodama romė
nišką auklėjimą jauniems, iš 
Lietuvos atsiųstiems, klieri
kams. Nemanau, kad Lietuvos 
seminarijose turima geresnės 
sąlygos bei galimybės duoti 
geresnį paruošimą kunigystei, 
negu kolegijoje.

Antra vertus, prieš darant to
kį pakeitimą kolegijos veikloje, 
reikėjo paruošti naują statutą ir 
reguliaminą, o ne palikti kolegi
jos vadovybei tvarkytis, kaip 
nori. Jau ir anksčiau, kai buvo 
siunčiami klierikai, Lietuvos 
vyskupai turėjo pasirūpinti nau
jo statuto paruošimu, gaunant 
Kongregacijos patvirtinimą. Šitai 
būtina padaryti. Kiekvienas va
dovybės narys turi žinoti savo 
pareigas bei kompetencijas, o ne 
palikti visą rektoriaus nuožiū
rai. Jei šitai būtų buvę padary
ta, gal ir prel. Jonušas dar būtų 
galėjęs naudingai eiti kolegijos 
ekonomo pareigas. Turint statu
tą ir pačiam rektoriui būtų pa
lengvintas jo neabejotinai sun
kus vadovavimo darbas. •

Šitai rašau, prašydamas visų 
maldų už kolegiją. Kolegija yra 
mūsų visų maža Lietuvėlė, ma
ža Lietuvos Bažnyčios dalis Va
tikano paunksmėje.

meLietuvių operos choras, diriguojamas Ričardo Šoko, atliko meninę programą lapkričio 11d. 
tinio pokylio metu Jaunimo centre. Daugelis prado tą programą pakartoti ir choro ruošiamame 
Naujų metų sutikimo pokylyje. Nuotr. Aleksandro Plėnio

Š.m. lapkričio 10 d. ankstyvą 
rytą Daytona Beach, FL. pasie
kė skaudi žinia: lapkričio 9 d. 
vakare, sunkios plaučių vėžio 
ligos išvarginta, mylimo vyro 
operos solisto Antano Sprindžio 
globota, šio pasaulio žemiškąją 
kelionę, toli nuo pamiltos tėvy
nės Lietuvos, baigė Lietuvos 
valstybinio teatro baleto solistė 
a.a. Irena Eidrigevičiūtė-Sprin- 
dienė.

Nuliūdo ne tik jos mylimas 
vyras Antanas, sūnus Rim
vydas, vaikaičiai, bet ir 
Daytona Beach lietuviai.

Vėl praretėjo mūsų gretos, vis 
dažniau ir dažniau mirties an
gelas aplanko mus. A.a. Irena 
buvo nuostabi moteris — visuo
met linksma, atvira, nuoširdi, 
mėgstanti gražius pabendravi
mus. Aktyvi lietuvių pamaldų 
ir visų renginių lankytoja, pri
klausė Lietuvių klubui, Lie
tuvių Bendruomenei, rėmė 
B ALFo, Lietuvos Dukterų ir ki
tų organizacijų veiklą, darbus. 
Buvo šių organizacijų aktyvi 
narė.

Antanas ir Irena Sprindžiai, 
okupantams antrą kartą prie 
Lietuvos artėjant, drauge su tūks
tančiais tėvynainių išėjo į tremtį.
Karui pasibaigus jie gyveno Vo
kietijoje, Selingenstadt DP 
stovykloj^kur a.a. Irena įsijun
gė į meninę veiklą, vadovavo 
tautinių šokių vienetui ir pati 
šoko baletu renginiuose.

1949 m. atvyko Amerikon. Či
kagoje tuojau įsijungė lietuviš- 
kon veiklon, talkino vaikų tea
trui, ilgesnį laiką vadovavo 
tautinių šokių būreliui Daina
vos ansamblyje. Reikėjo pelnyti 
kasdieninę duoną, baigė grožio 
salono mokslus Čikagoje, ir Eli- 
zabeth studiją New Yorke, buvo 
priimta Elizabeth Arden salio- 
nan veido masažams ir veido 
priežiūrai. Turėjo plačią klien
tūrą, jai teko patarnauti žy
mioms asmenybėms — prez. J.
Kennedy motinai, artistams, ba
leto šokėjams ir t.t. Artėjant 
poilsio amžiui, 1976 m. pasirin
ko labai ramią gyvenimui vie
tovę — Deltona, Floridoje. Čia, Kostas Žolynas.
prie ramaus ežerėlio, gražiai 
įsikūrė nuosavuose namuose, 
užveisė sodelį, ir džiaugėsi 
likusiu gyvenimu, vildamiesi 
sulaukti ilgo amžiaus.

1938 m. Antanas ir Irena, abu 
scenos menininkai — operos 
solistas ir baleto solistė, sukūrė 
gražią lietuvišką šeimą. Per 
gyvenimo audras laimingai 
keliavo; jų šeimos laimę pratur
tino gimęs sūnus Rimvydas. Net 
57 metus išgyveno meilėje, 
sutarime, besidalindami

Velionę iki paskutinio atodū
sio su meile globojo jos vyras 
Antanas Sprindys, o taip pat pa
skutinėmis dienomis dieną ir 
naktį budėjo jų namuose Hos- 
pice gailestingos seserys. Mirė 
aprūpinta šv. Sakramentais.

Tardami paskutinį sudiev, iš
lydėdami Tave, miela a.a. Irena, 
amžinybėn, prašome Aukščiau
siojo, kad Tau suteiktų amžiną 
ramybę ir džiaugsmą po skaus
mingų žemiškos kelionės vargų.

Jurgis Janušaitis

rūpesčiais, džiaugsmais. Ne
tekęs mylimos žmonos Irenos, 
Antanas su didele meile, iš
gyvenimais, prisimena bendro 
gyvenimo metus.

A.a. Irena Eidrigevičiū- 
tė-Sprindienė, savo žemiškoje 
gyvenimo kelionėje, pergyveno 
daug džiaugsmo, liūdesio, nes 
gyvenimas ir ją blaškė po platų 
pasaulį.

Ji gimė 1916 m. rugsėjo 25 d. 
Maskvoje. Tėvas buvo inžinie
rius, Stasys Eidrigevičius, mo
tina Marija Ekert (švedų 
kilmės). Sugrįžusi su tėvais į 
Lietuvą, baigė Kauno V gimna
ziją ir porą metų Vytauto Didž. 
universitete studijavo teisę. Bet 
ją viliojo teatro pasaulis, scena. 
Baleto studijas pradėjo 1923 m. 
Dvylika metų baletą šoko tea
truose, kol 1935 m. buvo priim
ta į Lietuvos valstybinį teatrą, 
baleto etatine soliste. Teatre 
šoko iki 1944 m. vidurio. Per tą 
laikotarpį a.a. Irena Eidrigevi- 
čiūtė-Sprindienė šoko 26-šiuose 
Lietuvoje statytuose baletuose 
ir 31 operoje, ką liudija jai 
išduotas Valstybės teatro vado
vybės dokumentas. Pasitrauku
si iš Lietuvos, kurį laiką gyveno 
Austrijoje. Ir čia Irena Sprindie- 
nė kurį laiką šoko operos balete.

A.a. Irenos Sprindienės gyve
nimas spalvingas, pareikalavęs 
iš jos daug energijos, ryžto, 
ištvermės, tačiau šias pareigas 
ji atliko su meile šeimai, menui, 
lietuvybei.

A.a. Irenos Eidrigevičiū- 
tės-Sprindienės palaikai buvo 
pašarvoti Deltona Memorial lai
dojimo namuose. Velionę paly
dėti amžinybėn,paskutinį kartą 
atsisveikinti, į laidojimo namus 
lapkričio 13 d. susirinko didelis 
būrys daytoniškių ir Deltonos 
gyventojų. Atsisveikinat maldą 
sukalbėjo Gediminas Lapenas, 
o rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
(jautriai apie žmogaus likimus ir 
gyvenimus) skaitė poeto Bar- 
nardo Brazdžionio eilėraštį. 
Atsisveikinimą trumpą, jautrų 
baigėme „Marija, Marija” gies
me, Velionė buvo palydėta į Lady 
of the Lakęs katalikų bažnyčią, 
kur buvo aukojamos šv. Mišias 
už velionės sielą. Pamoksle ku
nigas prisiminė a.a. Irenos 
prasmingą žemiškąją kelionę.

Po pamaldų karstas su velio
nės palaikais išvežtas į krema
toriumą. Amžinon kelionėn 
mielą a.a. Ireną palydėjome su 
giliu skausmu, o jos gyvenimas 
ilgai bus prisimintas ir mūsų 
telkinyje.

Velionės karstą nešė Gedimi
nas Lapenas, Antanas Skridu- 
lis, Jurgis Janušaitis, Jurgis 
Mažeika, Bronius Juškys ir

Šių metų spalio 25 d. New 
Yorke mirė Jadvyga Miliūnai- 
tė-Kregždienė. Gimusi 1919 m. 
vasario 19 d. Šančiuose, Kauno 
priemiestyje. Baigusi „Aušros” 
gimnaziją ir Vilniaus universi
teto Lituanistikos fakultetą.

Prieš apleidžiant Lietuvą, 
Aušros Vartuose susituokė su 
Adolfu Kregždžių. Karo aud
rose, labai sunkiose aplinkybė
se pasiekė Vokietiją. Gyveno 
išeivių stovykloje ir apsistojo 
Niurtingene.

Čia 1945 m. DP CAMP 657, 
UNNRA T 513 direktoriaus R. 
Maingeot globoje, buvo įsteigta 
Niurtingeno lietuvių gimnazija, 
kuriai vadovavo Jonas Daniuse- 
vičius. Toje gimnazijoje Jadvyga 
Kregždienė pradėjo mokytojos 
darbą. Daugelis tos gimnazijos 
buvusių mokinių tikriausiai 
tebeprisimena savo lietuvių 
kalbos mokytoją.

Atvykę Amerikon, Kregž- 
džiai, kaip ir visi naujakuriai, 
pelnė duoną fiziniu darbu. Ap
sigyveno Brooklyne, N.Y., ir čia 
užaugino tris dukras: Aušrą, 
Rasą ir Giedrę.

Tais laikais mums, iš tėvynės 
pasitraukusiems, tėvynės mei
lės, kalbos išlaikymo bei pap
ročių klausimas buvo labai jaut
rus.

1950 m. Apreiškimo parapijos

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
PETRAS MIKALAJŪNAS

Minint mūsų mylimo Tėvelio, kurio netekome 1970 m. 
lapkričio mėn. 18 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus 
aukojamos š.m. gruodžio mėn. 3 d., 11:15 vai. ryto, Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje.

Sūnus Algirdas ir duktė Rūta Galinaitienė kviečia visus 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose Mišiose ir kar
tu pasimelsti už a.a. Petro sielą.

A.tA.
ELENAI JASIUKAITYTEI 

NAUJOKAITIENEI
mirus, jos vyrą, Vilniaus LAF štabo narį ir 1941 m. 

Sukilimo organizatorių MYKOLĄ NAUJOKAITĮ ir 

jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Elvyra ir Pilypas Naručiai

TRANSPAK
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, mullivilaminai.

$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, 
mullivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

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

patalpose, Brooklyne buvo 
įsteigta Maironio vardo šeš
tadieninė mokykla. Mokyklą 
lankė labai gausus mokinių 
skaičius. Į tą mokyklą 1956 m. 
buvo pakviesta Jadvyga 
Kregždienė mokyti Lietuvių 
kalbą aukštesnėse klasėse. Tą 
darbą tęsė daugelį metų, per
duodama mokiniams mūsų kal
bos turtą.

Jau labai retėjantį buvusių 
mokytojų skaičių padidino 
mokytojos Jadvygos mirtis. 
Nuliūdusios liko trijų dukrų šei
mos. Du broliai ir sesuo Lie
tuvoje liūdi, toli nuo tėvynės 
amžinybėn iškeliavusios, sesers. 
Nemažiau liūdi giminės, drau
gai, buvę Dainavos mokytojų ir 
jaunimo stovyklų dalyviai, buvę 
mokiniai ir kolegos mokytojai.

Su Jadvyga Kregždiene atsis
veikinta Shalins laidotuvių 
koplyčioje Woodhavene ir po 
gedulingų pamaldų Apreiškimo 
bažnyčioje Brooklyne, spalio 27 
d. Palaidota Cypress Hills kapi
nėse, kur prieš aštuonerius 
metus buvo palaidotas jos vyras 
Adolfas Kregždys. Sakramen
tais aprūpino ir laidojimo apei
gas atliko Apreiškimo parapijos 
klebonas Vytautas Palubins
kas.

Ilsėkis ramybėje, miela Jad
vyga.

Elena Ruzgienė

t » i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ČIKAGOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KULTŪRINIS PALIKIMAS 

NAUJOJE VAIZDAJUOSTĖJE

Iš Toronto Kanadoje, iš
Philadelphijos Pennsylvanijoje ir 
daugybės kitų vietovių šį savait
galį suvažiuos žmonės į Pasau
lio lietuvių centrą,Lemonte, iš
dėstys modernius gintaro dir
binius, audinius, drožinius, įvai
rių įvairiausias prekes ant 
prekystalių ir vilios pirkėjus — 
jaunus ar senus — kad įsigytų 
fantastiškų, unikalių, nepa
kartojamų dovanų savo brangie
siems pradžiuginti Kalėdų ryte. 
Kaip jau buvo daug kartų skelb
ta, gruodžio 2-3 d. PLC salėje 
vyks kalėdinė mugė-bazaras. 
PLC renginių komitetas visuo
menę nuoširdžiai kviečia šia 
proga pasinaudoti ir „vienu su
stojimu” išspręsti visas kalė
dinių dovanų problemas.

Baigiantis lapkričio mė
nesiui, verta prisiminti, kad 
Čikagos mieste nuo gruodžio 1 
d. prasideda automobilių prie 
gatvių statymo suvaržymai, kai 
iškrinta tam tikras kiekis 
sniego. Palikti draudžiamose 
vietose, automobiliai gali būti 
miesto vilkikų nutempti, o jų 
savininkai turės mokėti 
nemažas pabaudas. Paprastai 
prie gatvių, kur draudžiama pa
likti mašinas sniego atveju, yra 
specialūs parašai. Atkreipkime į 
juos dėmesį.

Penktadieni, gruodžio 1 d., 7 
vai. vakare, Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje įvyks 
„Grupės 5” meno parodos 
atidarymas. Grupę sudaro 
žymūs Čikagos dailininkai, 
universitetų dailės profesoriai: 
Ralph Amold, Morris Barazani, 
Ghita Hardimon, Leopold Sege- 
din, Joan Taxay Weinger. Paro
doje tapybos, grafikos ir mišrios 
technikos darbai. Įėjimas nemo
kamas.

„Moters savaitgalyje”, vykusiame Lemonte spalio 29 d., iš kairės: Nijolė 
Maskaliūnienė, Jūratė Nesavas-Barsky ir Bronė Nainienė.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus
x TRANSPAK praneša; 

„Šiais mokslo metais į bendro
jo lavinmo mokyklas turėtų 
ateiti daugiau kaip pusė mili
jono moksleivių”. Siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x A.a. Irenos Sprindienės,

savo dukterėčios, atminimą 
pagerbdama, Vladislava Macie- 
jauskienė, vietoje gėlių, aukoja 
$25 Lietuvos našlaičiams. Reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems ir našlaičių vardu 
dėkojame už auką! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(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 
708-656-2233.

(sk)

Gruodžio 1 d., penktadienį, 
11 vai. ryte, University of Il
linois at Chicago, 263 BSB au
ditorijoje, poetas iš Lietuvos 
Eugenijus Ališanka susitiks su 
Lituanistikos katedros studen
tais. Kviečiama ir lietuviškoji 
publika susitikime dalyvauti.

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
ir adv. Povilas Žumbakis

gruodžio 9 d., šeštadienį, 1 vai. 
p.p., Jaunimo centro kavinėje 
kalbės apie „teisę dabartinėje 
Lietuvoje ir jos trūkumus”. T. 
Saulaitis supažindins su filoso
finiu teisingumo supratimu, o P. 
Žumbakis kalbės Apie Lietuvos 
teisę ir jos problemas (nuosavy
bių atgavimą, JAV - Lietuvos 
palikimų tvarkymą, genocido 
įstatymą ir kitus klausimus). 
Visuomenė kviečiama šiame 
aktualiame seminare gausiai 
dalyvauti.

Tauragės klubo narių me
tinis susirinkimas įvyks gruo
džio 3 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet (prasidės punktualiai) 
Šiaulių namuose, Čikagoje. Po 
susirinkimo bus šventinės 
vaišės. Visi klubo nariai 
raginami dalyvauti.

DĖMESIO! Pasaulio lie
tuvių centro skelbimuose 
apie gruodžio 2-3 d. vyksiančią 
mugę-bazarą rengėjai pateikė 
netikslų telefono numerį, ku
riuo reikia užsisakyti stalus, 
norint mugėje pardavinėti savo 
gaminius. Aldonos Palekienės 
tel. yra 708-448-7436.

Pasveikinkite savo arti
muosius šv. Kalėdų proga per 
„Draugą”. Kaip ir kitais metais, 
sveikinimai bus skelbiami 
specialiame skyrelyje su Jūsų 
tekstu arba be jo. Sveikinimus 
priima administracija kasdien 
darbo valandomis.

x „Čiurlionio pasaulis” 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le- 
mont, IL. gruodžio 3 d., sek
madienį, 1 vai. p.p. Programą 
atlieka pianistai Sonata ir Ro
kas Zubovai. Kviečiame visus.

(sk)

x Valandėlė „MISTIKA”, 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 
12:00 vai. p.p. (tuoj po 11:00 vai. 
Mišių) Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont. Programoje sol. 
Audronė Gaižiūnienė, muz. 
Ričardas Šokas, akt. Audrė 
Budrytė, ir japonai bei kiniečiai, 
kurie atliks liaudies šokius ir 
gros liaudies instrumentais 
paremti vargstančius vaikus 
Lietuvoje. „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis, visus 
maloniai kviečia į tradicinį, 
prieškalėdinį labdaros koncer
tėlį. Bus kavutė ir užkandėliai.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
tel. (312) 847-7747.

(sk)

Lietuviai, nuo 1870 metų pra
dėję kurtis Čikagoje, netrukus 
ėmė steigti institucijas, kur 
galėtų susitikti, bendrauti, 
melstis kartu ir švęsti šventes. 
Viena svarbiausių lietuvybės 
tvirtovių buvo ir tebėra lietu
viška parapija. Kaip žinome, 
parapiją sudaro ne vien pasta
tai, bet žmonės, o jiems išsikėlus 
kitur, parapija praranda savo 
tautinius bruožus, arba net 
visai užsidaro. Laimė, kad atsi
randa entuziastų, kurie, kas 
galima, bando išsaugoti vaizda
juostėse.

Naujoje vaizdajuostėje surink
toji medžiaga apima 14 lietu
viškų parapijų Čikagoje ir jos 
priemiesčiuose. Priedui dar pri
jungtos ir trys lietuvių vienuo
lijos: Seselių kazimieriečių, 
marijonų ir jėzuitų. Iš tų 
lietuviškųjų bažnyčių tik ketu
rios dar turi lietuvius klebonus. 
Trys jų yra visai nugriautos, bet 
ir jos randa būdą vaizdajuostėje 
būti paminėtos, kas mums pa
rodo mūsų pirmtakų kilnų 
aukojimąsi lietuvybei ir savo 
bažnyčiai. Vaizdajuostė apima 
ir didžiausią lietuvišką „insti
tuciją” — Šv. Kazimiero kapi
nes, įsteigtas kun. Mato Kriau
čiūno pastangomis 1903 metais. 
Tos kapinės iki 1942 m. buvo 
paaukojusios net 166,400 dol. 
kitoms gyvoms institucijoms: 
lietuvių vienuolijoms, Šv. Kry
žiaus ligoninei, senelių prie
glaudai (Holy Family Vilią) ir 
kt. Deja, šiandien tose kapinėse 
šeimininkauja nebe lietuviai, ir 
steigėjo paveikslas, nukabintas 
nuo administracijos sienos, ,,il
sisi” rūsyje.

A.a. Eleonoros Laurinavičiū- 
tės (Laurin), Lietuvos Vyčių II- 
linois-Indianos apygardos pirmi
ninkės ir organizacijos Garbės 
narės dosnumo dėka, Liet. Vy
čių choras, jau 35 metus vado
vaujamas muziko Fausto Stro- 
lios, įgalino sukurti šią bažnyčių 
kroniką vaizdajuostėje. Eleono
ra buvo viena pagrindinių

TARPTAUTINĖ PARODA 
SHRINERS LIGONINĖJE

Š.m. lapkričio 8 d., trečiadie
nį, Chicago Shriners ligoninėje 
buvo suruošta „International 
Fair” — Tarptautinė paroda. 
Shriners ligoninėje yra gydomi 
vaikai, ortopediniais reikalais 
atvežti iš viso pasaulio, jų tarpe 
ir mūsų lietuviai vaikai iš 
Lietuvos. Tais vaikais iš Lietu
vos rūpinasi „Lietuvos Vaikų 
vilties” komitetas, kuriam 
pirmininkauja Gražina Liau- 
taud. Komitetas ir jo darbai yra 
išsiplėtę ir turi savo skyrius Los 
Angeles (vadovauja Danguolė 
Navickienė), San Francisco (jam 
vadovauja Vyga Dikinienė), 
Minneapolyje (Daiva Franchik) 
ir skyrius Lietuvoje (Elena Ger- 
vickienė). Didžiausias skyrius ir 
daugiausia dirbama yra Čika
goje. Čia nuolat gydosi tarp 7 ir 
11 vaikų. Čia be komiteto, kuris 
„suka” visus šio didelio darbo 
„ratukus”, dirba labai daug 
gerų žmonių — savanorių, be 
kurių šis darbas — pagalba ser
gančiam Lietuvos vaikui, ne
būtų įmanomas.

Shriners ligoninės surengta 
tarptautinė paroda buvo skirta 
ligoninės personalui ir pacien
tams susipažinti ir parodyti 
įvairių tautų tautinę kultūrą 
bei meną Šioje parodoje su

x Dr. I. Labanauskas rašo:
„Siunčiu $200 čekį. Prašau 
paskirti $50 čia Amerikoje so
cialiniams reikalams, o $150 — 
„Lietuvos našlaičių globos 
komitetui” — vieno našlaičio 
išlaikymui”. Geradariui dėko
jame! „Lietuvos našlaičių glo
bos” komitetas ir JAV LB 
Socialinių reikalų taryba.

(sk)

asmenų, šalia Estellos Rogers, 
atkūrusių šį chorą. Ji norėjo, 
kad ir Čikagos parapijų lietu
viški giedojimai šio choro būtų 
įamžinti ir perduoti atei
nančioms kartoms.

Ruošiant šį projektą, teko lai
kytis Eleonoros nuorodų. Ona 
Marija Kassel sudarė komitetą. 
Kai projektas pradėjo .judėti” 
iškilo reikalas surinkti doku
mentinę medžiagą iš visų 14 
parapijų, kas buvo tikrai ne
lengvas uždavinys. Kai dirigen
tas rūpinosi choro paruošimu, 
Teresė Strolienė rinko medžia
gą apie lietuvių bažnyčias, mo
kyklas, vienuolijas, senelių prie
glaudą, ligoninę ir katalikišką
sias lietuvių kapines.

Jonui Stroliai pradėjus fil
muoti šias istorines vietoves, 
iškilo opiausias klausimas, kaip 
pristatyti jau nugriautas bažny
čias, pvz., lietuviams labai 
brangi pirmoji 1892 m. kun. M. 
Kriaučiūno pastatytoji Šv. Jur
gio bažnyčia, Bridgeporte. Pri
reikė kreiptis į tikinčiuosius, 
kurie atėjo pagalbon su savo 
albumų ir skaidrių rinkiniais. 
Lietuvos Vyčių choras dėkingas: 
seselėms kazimierietėms — sės. 
M. Perpetuai, sės. M. Paulissai, 
sės. Janinai Galubickytei, 
Martynui Geštautui, Antanui 
Giedraičiui, Gintarui Plačui, 
Jonui Tamulaičiui ir Zigmui 
Degučiui.

Choras taip pat dėkoja buv. 
Metropolitain operos ir Lietuvių 
operos solistui Algirdui Braziui, 
savo dainavimu papuošusiam 
šią vaizdajuostę. Taipgi choras 
dėkoja ir buv. ilgamečiui liet. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos klebonui Antanui 
Zakarauskui už liturginį giedo
jimą.

Ši vaizdajuostė bus parodyta 
š.m. gruodžio 1 d. 7 vai. vak. 
Seselių kazimieriečių motiniško 
namo auditorijoje. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti. Ten bus 
galima tą vaizdajuostę ir įsigyti.

Apol. P' Bagdonas

eksponatais pasirodė visos tau
tos, kurių vaikai yra gydomi 
Shriners ligoninėse. Ojų yra la
bai daug.

Lietuvių skyrių tvarkė „Lie
tuvos Vaikų vilties” komiteto 3 
savanorės: Danutė Gierštikienė, 
Regina Smolinskienė ir Marija 
Kriaučiūnienė. Joms padėjo 
Danutė Burbienė iš Alytaus, 
kurios duktė Rūta yra ligoninės 
pacientė.

Lietuvių skyrius atkreipė visų 
dėmesį eksponatų gausumu ir 
puošnumu. Visus viliojo audinių 
grožis, medžio drožiniai ir 
gausybė nepaprasto grožio gin
taro papuošalų. Taip pat visi pa
rodos lankytojai buvo pavaišinti 
didžiuliu lietuvišku raguočiu. Šį 
didžiulį raguotį iškepė ir pa
dovanojo „Racine” kepykla. 
Kitataučiams raguotis buvo 
naujiena. Pradžioje jie galvojo, 
kad tai medis, dalis parodos 
eksponatų. Pradėjus raguotį 
pjaustyti ir juo svečius vaišinti, 
visi smaguriavo jo skoniu ir 
klausinėjo šimtus klausimų: 
kaip jis kepamas, kam kepa
mas, jo receptą ir pan. Negražu 
girtis, tačiau kaip ir visada, 
lietuvės moterys savo suge
bėjimais ir darbu parodė savo 
pranašumą kitų tautybių tarpe.

Jei norite ir galite tapti 
„Lietuvos Vaikų vilties” sava
noriu, prašome skambinti į 
„Lietuvos Vaikų vilties” ra
štinę, 312-476-0664. Savanorių 
visuomet ieškome. Padėti nelai
mingam vaikui yra geriausias 
darbas, kurį žmogus gali pada
ryti. „Lietuvos Vaikų viltis” ieš
ko savanorių. Skambinkite 
šiandien ir padėkite Lietuvos 
vaikui.

Aušra Petry

susirinkimo, įvykusio rugsėjo 20 d. Iš kairės: ižd. Vitas Kazlauskas, vargonininkas Ričardas Šokas, 
kun. Jonas Kuzinskas, pirm. Vaclovas Momkus, choro vadovas Antanas Linas, vicepirm. Povilas 
Kantas ir Vitalius Lekeckas, valdybos narys. Valdybai dar priklauso sekr. Kazimieras Skaisgirys.

MAŽLIETUVIŲ SUSIRINKIMAS 
BALZEKO MUZIEJUJE IŠ ARTI IR TOLI

Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija lapkričio 12 d. buvo su
šaukusi savo narių visuotinį 
susirinkimą Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Į susi
rinkimą atvyko nemažas skai
čius Kuršių pamaryje gimusių 
arba ir ten kurį laiką gyvenusių 
bei mokyklas lankiusių, narių, 
kad išsirinktų ateinantiems me
tams naują valdybą ir nusista
tytų gaires ateities veiklai. Be 
to, dalyviai turėjo vėl progos 
pasidalinti praeitų laikų 
prisiminimais.

Susirinkimas pradėtas miru
sių narių pagerbimu. Jurgiui 
Lampsačiui perskaičius praėju
sio susirinkimo protokolą ir 
dalyviams jį patvirtinus, vyko 
draugijos veiklos apžvalga. Vi
lius Trumpjonas, draugijos 
pirmininkas, suglaustai apibū
dino, kas buvo šiais metais 
atlikta draugijos veikloje. Apie 
draugijos kasos stovį pranešė 
iždininkas Kurtas Vėlius. Kiek 
ilgiau pranešimams užsitęsus, 
Stasė Purvinienė, jau nekant
raudama, laukėjų pabaigos, nes 
jos rūpesčiu išvirtiems pietums 
grėsė atšalimo pavojus. Galiau
siai susitarta susirinkimo eigą 
pertraukti ir pavalgyti dar 
šiltus pietus. Vysk. Hansui 
Dumpiui, Tėviškės parapijos 
klebonui, sukalbėjus stalo 
maldą, Danutei Trumpjonienei 
ir Laimai Ardickienei patarnau
jant, visi gardžiavosi gerai pa
ruoštu maistu ir gyrė šeiminin
kės sumanumą.

Po to susirinkimo eiga buvo 
tęsiama. Kurtas Vėlius, Mažo
sios Lietuvos fondo Tarybos 
pirmininkas, pasakė kalbą, pra
dėdamas ją savo jaunystės 
prisiminimais. Juos girdė
damas, net Vincas Kudirka 
būtų pasidžiaugęs, kad kalbė
tojas „tėvynei aukoja žodelį ir 
motiną pagarbina atminimais 
vaiko”. Jis nuo pat vaikystės 
metų jautęs širdyje troškimą 
prisidėti bet kokiu būdu prie 
lietuvybės palaikymo gim
tajame Kuršių marių pakraš
tyje. Čia jam padėjo jaunimo or
ganizacija „Santara”, kurioje 
jaunimas buvo auklėjamas 
lietuviškai tautine dvasia. Jis 
pasakojo savo įspūdžius iš 
paskutinio apsilankymo Lietu
voje, apie susitikimą su Vilium 
Pėteraičiu, Vytautu Gocentu, 
Milkeraičiu Vilniuje pilietybės 
atgavimo reikalais, apie daly
vavimą lietuvninkų seimelio 
suvažiavime ir apie evange
likų-liuteronų bažnyčios atsta
tymą bei jos pašventinimą Do
viluose.

Kitas kalbėtojas buvo kun. 
Valdas Aušra. Jis, užbaigęs 
šiais metais studijas Čikagoje, 
grįžta atgal su šeima į Lietuvą. 
Todėl jis savo kalboje iškėlė 
ryšių su Mažąja Lietuva plana
vimo reikalingumą. Klaipėdos 
kraštas esąs lietuviškas, sakė 
jis, problemų tuo atžvilgiu nesą, 
bet reikalinga išsaugoti lietuviš
kumo sėklą Karaliaučiaus 
krašte, Lietuvių namų stei
gimu, gal net asmeniškai pare
miant lietuvius mokytojus vie
tinėse mokyklose. Iš susirinki
mo padalintų anketų kalbėtojas 
tikisi susilaukti pasiūlymų, 
kaip tiksliau išvystyti tolimes

nę veiklą Mažojoje Lietuvoje.
Ema Žiobrienė, Mažosios Lie

tuvos lietuvių draugijos buvusio 
pirmininko Vinco Žiobrio našlė, 
perskaitė šiai progai sukurtą 
„Pasikalbėjimą mamytės su 
dukrele”, susilaukdama iš 
klausytojų dėkingumo pareiš
kimo.

Naujai draugijos valdybai tin
kamesnių ir uolesnių kandida
tų veiklos praplėtimui ne
randant, beveik vienbalsiai vėl 
buvo išrinkti: Vilius Trump
jonas, Ramūnas Buntinas, Jur
gis Lampsatis ir Kurtas Vėlius. 
Valteriui Bendikui atsisakius 
kandidatuoti, į jo vietą vien
balsiai išrinkta Ema Žiobrienė.

Dar buvo pasitarta, kaip 
paminėti Sausio 15-ją ir sutarta 
tradicinį šiupinį vėl suruošti 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro” salėje, 
kaip paskutiniais metais. Į susi
rinkimą dar spėjo atvykti ir 
Algis Regis, kuris dideliu 
užsidegimu seka Mažosios 
Lietuvos dabartinį išsivystymą. 
Ta proga jis pakvietė susi
rinkimo dalyvius dalyvauti taip 
pat ir Tilžės Akto minėjime 
šaulių salėje.

Darbingas susirinkimas už
baigtas Aldonos Buntinaitės 
pravestu Mažosios Lietuvos 
lietuvių himnu: „Lietuviais 
esame mes gimę”.

Valteris Bendikas

„Drauge” jau buvo rašyta 
apie Illinois valstijos (48 distrik- 
to) atstovę Anne Žičkus, kad ji 
labai rimtai eina savo pareigas 
ir atstovauja žmonėms. Lap
kričio 15 d. Anne Žičkus ir Con- 
ference of Women Legislators 
pastangomis, valstija paskyrė 
papildomą 1.3 mln. dolerių 
sumą, kuri bus panaudojama 
padėti šeimose skriaudžiamoms 
ir persekiojamoms moterims. 
Kaip A. Žičkus pareiškė, kad 
kasmet kone 4 mln. moterų 
Amerikoje iš savo vyrų patiria 
smurto veiksmus, todėl reikia 
imtis visų priemonių šiam 
smurtui sustabdyti. Illinois 
valstijos koalicija prieš moterų 
patiriamą smurtą paskyrė atsto
vei Anne Žičkus padėkos 
žymenį.

Amerikos lietuvių meno
draugija kviečia į vakaronę su 
poetu ir „Miestelėnų” alma
nacho leidėju Eugenijum 
Ališanka šeštadienį, gruodžio 2 
d., 6 vai. vakare, Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje. Poezi
ja ir diskusijos.

Ethnic Heritage muziejuje, Rockford, IL, lietuvių skyrius.
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SKELBIAMAS
KONKURSAS

Mažosios Lietuvos fondas 
skelbia 1998 metų Dr. Vydūno 
$5,000 vertės premiją už mokslo 
veikalą tema „Mažosios Lietu
vos vaidmuo išsaugant lietuvių 
tautinį savitumą”.

Premijuotinas rankraštis turi 
būti apie 400 mašinėle rašytų 
puslapių lietuvių, anglų ar 
vokiečių kalba su maždaug 40 
psl. santrauka kita kalba.

Atsiųstini trys rankraščio eg
zemplioriai ir jie nebus 
grąžinami, nebent iš anksto 
susitarus.

JAV $5,000 vertės premija 
nebus skaldoma, bet, gavus du 
premijos vertus rankraščius, 
mecenatas Kurtas Vėlius gali, 
bet neprivalo, skirti papildomai 
$2,000 antrajai premijai.

Premijos vertinimo komisija, 
į kurią įeis išeivijos ir Lietuvos 
specialistai, bus paskelbta 
1996/97 metais.

Premijuotini rankraščiai at
siunčiami iki 1998 m. sausio 15 
d. MLF valdybos pirmininko 
adresu: V. Pėteraitis, 6980 Cote 
St. Luc Rd., Con. Nr. 807, Mont- 
real, Quebec H4V 3A4, Canada. 
Tel.: (514) 485-9144.

Premija ar premijos bus įteik
ta 1998 m. rugsėjo mėn. Toron
te, Kanadoje, MLF-o visuotinio 
susirinkimo metu.

Premijuoti darbai bus leidžia
mi MLF-o leidinių grandinėje.
Pasaulio Mažosios Lietuvos 

fondo valdyba

NAUJAS MUZIEJUS 
ROCKFORD, IL

Naujausias Rockford, IL, 
muziejus pavadintas „Ethnic 
Heritage” (Tautinio palikimo) 
vardu. Jame randami airių, 
ispanų kilmės amerikiečių, 
italų, Afrikos amerikiečių, 
lenkų ir lietuvių eksponatai — 
nuo pirmųjų, šiose apylinkėse 
bei mieste įsikūrusių imigran
tų, iki dabarties. Lietuva 
vadinama „Gintaro šalimi”, c 
jos skyriuje eksponatai 
padovanoti Rockfordo lietuvių 
susideda iš medžio drožinių 
paveikslų, knygų, tautinių dra 
bužių, gintaro dirbinių ir kitų. 
su Lietuvos kultūra bei tauto
daile susietų, daiktų. Taip pat 
muziejuje galima įsigyti knygų, 
žurnalų, laikraščių anglų ir 
lietuvių kalba. Muziejaus ad
resas: 1129 S. Main St., Rock
ford, IL, atidarytas sekma
dieniais nuo 2 iki 4 vai. popiet. 
Verta jį aplankyti.
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