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Pekine vyko Lietuvos ir 

Kinijos ekonominės derybos

i *
I

Vilnius, gruodžio 11d. (Elta) 
— Lietuvos ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus ir jį lydinčių 
ministrų bei Seimo narių vizitas 
Kinijoje prasidėjo gruodžio 11d. 
oficialia sutikimo ceremonija 
prie Visos Kinijos Liaudies 
atstovų Susirinkimo rūmų.

Po to prasidėjo Adolfo Šleže
vičiaus derybos su Kinijos 
ministru pirmininku Li Peng. 
Jose dalyvavo ir abiejų 
valstybių delegacijos.

Derybose su Kinijos vyriausy
bės vadovu daugiausia kalbėta 
ekonominio bendradarbiavimo 
temomis. Kalbėdamas apie 
Kinijos ir Lietuvos prekybą, Li 
Peng išreiškė pageidavimą, kad 
tuo aktyviau užsiimtų didelės 
firmos (valstybinės ar privačios), 
nes taip būtų labiau garantuota 
prekių kokybė ir sumažintos 
kainos. Dvišalei prekybai geras 
sąlygas sudaro Lietuvos prezi
dento vizito Kinijoje dienomis 
pasirašyta sutartis dėl bendra
darbiavimo ekonomikoje ir pre
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Šleževičius Kinijai pripažino 
Tibetą ir Taivaną

Vilnius, gruodžio -12 d. 
(AGEP) — Lietuvos ministro pir
mininko Adolfo Šleževičiaus 
pareiškimą per pokalbius Kini
joje, Taivano ir Tibeto klausi
mais Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos pirmininkas, Seimo 
-pirmininko pavaduotojas Aloy
zas Sakalas pavadino „neatsak
ingais”.

Lietuvos žinių agentūros Elta 
išplatintame pranešime apie A. 
Šleževičiaus vizitą Kinijoje 
pažymima, kad Lietuvos ir Ki
nijos vyriausybių vadovai pir
madienį kalbėjo ir Taivano bei 
Tibeto temomis. Jame rašoma, 
kad padėkojęs Lietuvos vyriau
sybei, kad ji pripažįsta Kiniją 
kaip vieningą valstybę (t.y. 
nepripažįsta nepriklausomybės 
siekio Taivanui — Red.), Kini
jos ministras pirmininkas at
kreipė dėmesį į tai, kad Lie
tuvoje yra politinių grupių, 
palaikančių Tibeto separatistus. 
Kinijos premjeras Li Peng pa
brėžė, kad Tibetas yra neatsie

A. Saudargas nepritaria 
Baltijos gynybos sąjungai

Vilnius, gruodžio 12 d. (Elta) 
— Seimo Užsienio reikalų komi
teto Europos pakomitečio pirmi
ninkas Algirdas Saudargas 
teigia, kad „atskira Baltijos 
šalių gynybos sąjunga gali duoti 
klaidingą signalą Vakarų vals
tybėms”. Buvusio Lietuvos už
sienio reikalų ministro A. Sau
dargo manymu, ketinimas suda-
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Pekine atidaryta
Lietuvos ambasada
Vilnius, gruodžio 12 d. (Elta) 

— Antradienį atidaryta Lietu
vos ambasada Kinijos Liaudies 
Respublikoje. Atidarymo cere
monijoje dalyvavo su oficialiu 
vizitu Pekine besilankantis 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius bei vyriausybinės 
delegacijos nariai.

Lietuvos diplomatinė atsto
vybė Kinijos sostinėje pradėjo 
veikti dar gegužės mėnesį. Am
basadai vadovauja Lietuvos lai
kinasis reikalų patikėtinis Dai
nius Voveris.

kyboje bei Investicijų skatinimo 
ir apsaugos sutartis.

Kinijos premjeras teigė, kad, 
pateikus patrauklų projektą, 
Kinija galėtų kredituoti kon
traktus, skatinti bendrų įmonių 
Lietuvoje kūrimą. Lietuva siūlo 
užmegzti tiesioginius ryšius 
tarp Lietuvos ir Kinijos bankų, 
kadangi šiuo metu atsiskaity
mai vyksta per trečias šalis. 
Buvo pažymėta, kad jau yra 
įvykę pirmieji kontaktai tarp 
„Kinijos banko” ir „Vilniaus” 
banko.

Adolfas Šleževičius pakvietė 
Kiniją aktyviau investuoti 
Lietuvoje, nes didžiąją Azijos 
valstybę domina Lietuvos geo
grafinė padėtis, Lietuvos ir viso 
Baltijos regiono rinkos galimy
bės, gana neblogas jau egzistuo
jantis komunikacijų tinklas. 
Mūsų delegaciją pasiūlė Kinijos 
premjerui aktyviau naudotis 
Klaipėdos uostų prekių tran
zitui per Lietuvą į Vakarų 
Europos valstybes.

jama Kinijos dalis. Jo teigimu, 
Tibeto nepriklausomybę re
miančios politinės grupės Lie
tuvoje, nežino realios politikos 
tame regione”, rašoma Eltos ži
nioje.

Seimo Socialdemokratų frak
cijos pirmininkas Aloyzas 
Sakalas antradienį spaudos 
konferencijoje sakė, kad „toks 
premjero pareiškimas turėtų iš
šaukti Lietuvos politinių jėgų 
reakciją”. Pasak Seimo pirmi
ninko pavaduotojo A. Sakalo, 
apie tai galima kalbėti tik tuo
met, kai šie. klausimai disku
tuoti Lietuvos Seime, Užsienio 
reikalų ministerijoje, „kai jau 
yra tokia valstybės politika”.

Tuo tarpu, Šleževičius nuva
žiavęs, pripažino, kad Taivanas 
ir Tibetas yra neatskiriama 
Kinijos dalis, sakė Sakalas. Jo 
nuomone, premjeras turėtų pa
tylėti apie užsienio politiką, 
.jeigu jos neišmano”.

Kaip tik pirmadienį Vilniuje 
prie Kinijos ambasados įvyko 
eilinis Tibeto rėmėjų piketas.

ryti tokią gynybos sąjungą yra 
„labai pavojinga politinė ten
dencija”.

Antradienį spaudos konferen
cijoje parlamentaras sakė, kad 
jis pritartų Baltijos šalių 
gynybos struktūrų bendradar
biavimui, jeigu šis procesas 
padėtų integruotis į Vakarų 
Europą. Saudargo manymu, 
„teisinga tendencija” galima 
būtų pavadinti kuriamą Balti
jos taikos palaikymo batalioną 
(BALTBAT) bei Vakarų Euro
pos Sąjungos siūlomą bendra
darbiavimo modelį.

Jeigu Baltijos šalių gynybos 
struktūros vienytųsi „bendrame 
kontekste” ir toks projektas 
būtų patvirtintas NATO 
generalinio sekretoriaus 
parašu, Europos pakomitečio 
pirmininkas teigia, jog tuomet 
jis pritartų tokiam sumanymui.

Algirdas Saudargas pažymėjo, 
kad nedera skubėti formuoti 
gynybos sąjungą dar ir dėl to, 
kad Baltijos valstybės nevi- 
suomet būna solidarios. Jis

Prie naujosios Prezidentūros, įsikūrusios buvusiuose Menininkų rūmuose, 
kasant griovį ryšių kabeliams tiesti, rasti toje vietoje buvusių Vyskupų rūmų 
parke 16-17 amžiaus medinių amatininkų miestelio pastatų pamatai ir 
statiniai, bei juose paliktų dirbinių fragmentai, Archeologai yra įteikę pra
šymą per vieną vasarą ištyrinėti Prezidentūros parko plotą, o po to jau žada 
užleisti sodininkams ir parko planuotojams.

Nuotr. V. Kapočiaus „Dienoje”

Siūloma pratęsti Seimo 
rudens sesiją

Vilnius, gruodžio 11 d. 
(AGEP) — Seimo vadovybė siūlo 
pratęsti rudens sesiją, kad iš
klausytų prezidento metinę 
ataskaitą ir spėtų nuveikti 
kitus užsibrėžtus svarbius dar
bus.

Pagal Konstituciją ir Seimo 
statutą ši sesija turėtų pasibaigti 
gruodžio 23 d., bet ji greičiausiai 
bus pratęsta iki vasario.

Seimo pirmininko Česlovo 
Juršėno paruošto nutarimo pro
jektą pratęsti sesiją iki vasario 
20 d. Seimas svarstys kitą 
savaitę. Projektas.be kita ko, 
numato tragiškųjų sausio 
įvykių 5-ųjų metinių minėjimą 
Seime ir vasario mėnesį prezi
dento Algirdo Brazausko meti
nę ataskaitą Seimui apie šalies 
vidaus ir užsienio politiką.

Pratęstoje sesijoje.be to, dar 
gali būti pradėta balsuoti dėl 
Konstitucijos 47 straipsnio, 
kuris kol kas draudžia parduoti 
žemę užsieniečiams ir trukdo in
tegracijai į Europos Sąjungą.

Per dvi likusias šių metų po
sėdžių savaites Seimas mėgins 
susidoroti su keliomis dešimti
mis anksčiau numatytų darbų. 
Spaudos konferencijoje pirma
dienį Česlovas Juršėnas tarp jų 
pirmiausia minėjo apsispren
dimą dėl Baudžiamojo Kodekso 
papildymo, numatančio preven
cinio sulaikymo tvarkos pratę
simą.

Iki Naujųjų metų tarp kitų 
numatoma priimti įstatymus, 
kuriais būtų iš dalies kompen
suojami bankrutuojančių bankų

priminė, kad Estija aplenkė 
Lietuvą, pirma pareiškusi apie
savo siekius tapti Europos Są
jungos nare.

indėlininkų nuostoliai ir įkur
tas gyventojų indėlių draudi
mas.

Iki gruodžio 21 d., paskuti
niojo šių metų Seimo posėdžio, 
savo eilės dar laukia nebaigtas 
nagrinėti sveikatos draudimo 
įstatymas, taip pat kilnojamų 
kultūros vertybių apsaugos, 
kūno kultūros ir sporto įsta
tymai.

Socialinių reikalų komiteto 
nariai siūlo progresyvią 

mokesčių sistemą
Vilnius, gruodžio 7 d. (AGEP)

— Neteisinga, kad Lietuvos biu
džete trečdalį įplaukų sudaro 
gyventojų asmeniškų pajamų 
mokestis. Vakarų šalyse, ir net 
Latvijoje bei Estijoje, gerokai 
didesnę dalį biudžeto sudaro 
pridėtinės vertės ar panašios 
įplaukos, ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje pažymėjo Vytau
tas Kanapeckas, Seimo sveika
tos, socialinių reikalų ir darbo 
komiteto narys.

Santarvės premija — 
Mons. K. Vasiliauskui

Vilnius, gruodžio 12 d. (Elta)
— 1995 metų Santarvės premi
jos laureatu išrinktas Vilniaus 
arkikatedros bazilikos klebonas 
monsinjoras Kazimieras Vasi
liauskas. Jis — antrasis šios 
premijos laureatas. Pernai juo 
tapo poetas Justinas Marcinke
vičius.

Premija monsinjorui paskirta 
už taikos ir santarvės misiją, 
kurią jis vykdo jau daug metų.
Premiją monsinjorui Kazimie
rui Vasiliauskui numatoma 
įteikti gruodžio 22 dieną.

Įteiktas oficialus 
Lietuvos prašymas 

stoti i ES
Vilnius, gruodžio 12 d. (Elta)

— Pirmadienio pavakare Lietu
vos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys Madride įteikė 
oficialų prašymą stoti į Europos 
Sąjungą. Dokumentą iš Užsie
nio reikalų ministerijos vadovo 
priėmė šiuo metu Europos Są
jungai pirmininkaujančios Ispa
nijos valstybės sekretorius 
Europos reikalams Carlos Wes- 
tendorp.

Kaip žinoma, penktadienį pra
šymą savo parašais patvirtino 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius. 
Ketvirtadienį Seimas pritarė, 
kad toks dokumentas būtų pasi
rašytas ir įteiktas. „Lietuvai 
nėra kitų alternatyvų”, pirma
dienį pokalbyje per Lietuvos 
radiją pasakė prezidentas A. 
Brazauskas, apibūdindamas 
sprendimą siekti narystės 
Europos Sąjungoje. Anot jo, jei 
nebūtų renkamasi stoti į šią 
organizaciją, liktų izoliavimasis 
arba kelias į Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugą.

Derybos su Europos 
Sąjunga prasidės dar 

negreitai
Vilnius, gruodžio 11d. (Elta)

— Seimo pirmininko Česlovo 
Juršėno nuomone, realios dery
bos su Europos Sąjunga dėl Lie
tuvos įstojimo į šią organizaci
ją prasidės ne anksčiau 1997 m. 
rudens arba dar kitų metų vidu
rio. Tokią išvadą jis padarė po 
praėjusią savaitę Varšuvoje vy
kusio Europos Sąjungos asoci
juotų Vidurio ir Europos valsty
bių parlamentų vadovų susitiki
mo.

Lietuvai siekiant narystės 
Europos Sąjungoje, būtina 
suderinti, be kita ko, labai daug 
įstatyminių aktų, kad jie ati
tiktų Europos Sąjungos reika
lavimus. Juršėnas pažymėjo, 
kad Lenkija jau pi lėmė apie 600 
tokių dokumentų, Čekija sude
rino su Europos Sąjunga du 
trečdalius savo šalies įsta
tyminių aktų.

Jis teigė, kad Lietuvoje būtina 
dar labiau sumažinti kasdieni
nio vartojimo prekių pridėtosios 
vertės mokestį, bet padidinti šį 
mokestį prabangos prekėms. 
„Lietuvoje yra tokia situacija, 
kad turtingieji turi padėti 
vargšams”, sakė jis.

Tokios pat nuomonės yra ir 
komiteto pirmininkas Gedimi
nas Paviržis. Siūlydamas taisyti 
gyventojų asmeniškų pajamų 
mokesčių įstatymą, Seimo 
narys G. Paviržis tvirtino, kad 
Lietuvai neišvengiamai reikės 
priimti jo siūlymą įgyvendinti 
progresyvinę mokesčių surinki
mo tvarką. Pagal ją, didėjant 
asmenų pajamoms, iš jų būtų 
atskaitomi vis didesni mokes
čiai valstybei. Pavyzdžiui, 
asmuo, uždirbantis 500 litų į 
mėnesį, privalėtų valstybei ati
duoti 33% savo uždarbio, o iš 
3,000 litų į mėnesį uždirbančiojo 
būtų atskaičiuojama jau 45% 
pajamų.

Pažymėjęs, kad jo siūlomas 
įstatymo pakeitimo projektas 
susilaukia daug kritikos, Pavir
žis savo oponentus pavadino 
„turčių gynėjais”.
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Bosnijos serbai praves 
referendumą dėl taikos 

sutarties
Sarajevo, gruodžio 11 d. 

(OMRI) — Bosnijos serbų 
vadovybė Pale mieste, Bosnijo
je, gruodžio 12 d. praves 
referendumą tarp serbų, gyve
nančių jų kontroliuojamoje 
Sarajevo miesto dalyje. JAV ir 
kitų valstybių pareigūnai su
tartį laiko galiojančia ir ne
pripažins referendumo teisėtu.

„Laisvos Europos radijas” 
gruodžio 11d. pranešė, kad kai 
kurie Sarajevo priemiesčiuose 
gyvenantys serbai jau pradėjo 
išsikraustyti iš savo namų, jei 
jie yra zonose, kurios po sutar
ties įsigaliojimo pereis Bosnijos

Lenkų organizacijos 
skundžiasi dėl savivaldybių 

teisių apribojimo
Vilnius, gruodžio 7 d. (AGEP) 

— Lietuvos Lenkų Sąjungos vy
riausioji valdyba ir Lietuvos 
Lenkų Rinkimų Akcijos taryba 
teigia, kad Lietuvos įstatymi
niai aktai bei aukščiausios 
valdžios veiksmai, siekiantys 
apriboti savivaldos institucijų 
kompetenciją, neatitinka civili
zuotos valstybės dvasios, o Vil
niaus rajono savivaldybės perse
kiojimas yra ir tautinė diskri
minacija.

„Lietuvoje galiojantys įsta
tymai atima iš savivaldybių 
galimybę vykdyti svarbiausias 
funkcijas”, sakoma ketvirta
dienį išplatintame minėtų orga
nizacijų kreipimesi į prezidentą 
Algirdą Brazauską, Seimo pir
mininką Česlovą Juršėną ir 
premjerą Adolfą Šleževičių. 
Kreipimesi teigiama, jog iš 
rajonų savivaldybių atimta 
kompetencija disponuoti žeme, 
įtakoti reprivatizacijos procesus, 
formuoti savo biudžetą, kurti 
kadrų politiką.

Vietos valdžios savarankiš
kumas apribotas ir sukuriant 
apskrities instituciją, kuriai 
buvo perduotos pagrindinės sa
vivaldybių funkcijos. „Valdžios 
centralizavimas vietoj vietinės 
valdžios kompetencijos išplėti
mo — tai žalinga tendencija, stu
mianti valstybę priešinga de
mokratijos vystymui kryptimi”,

Vyriausybė patvirtino 
lietuvių kalbos vartojimo 

ir ugdymo programą
Vilnius, gruodžio 8 d. (AGEP) 

— Vyriausybė patvirtino Lietu
vos valstybinės kalbos varto
jimo ir ugdymo 1996-2005 metų 
programą bei rekomendavo, kad 
savivaldos institucijos įsteigtų 
savo administracijoje kalbos 
tvarkytojo, kaip vyriausiojo 
specialisto, pareigybę.

Valstybinės kalbos vartojimo 
ir ugdymo programoje numato
ma rengti spaudai raštijos 
paminklus, lituanistikos moks
lui ir praktikai būtinus filo
loginius žodynus, tirti kalbos 
vartojimo tendencijas ir jų 
pagrindu rengti metines bendri
nės lietuvių kalbos norminimo 
programas.

Taip pat bus stiprinama aukš
tųjų mokyklų lituanistikos ka
tedrų materialinė bazė, visose 
aukštosiose, aukštesniosiose ir 
profesinėse mokyklose bus 
įvestas kalbos kultūros ir 
specialybės kalbos privalomasis 
kursas, kompiuterizuojamos 
kartotekos.

valdžios žinion. Pranešime sa
koma, kad Bosnijos serbų parei
gūnai Pale mieste leidžia šiems 
žmonėms išvykti į Serbiją, bet 
griežtai riboja vežamo turto 
kiekį.

Vokietijos laikraštis gruodžio 
12 d. rašė, kad Bosnijos serbų 
vadovybės žmonės pradėjo iš 
Bosnijos į Serbiją vežti pra
moninę techniką bei kitus įren
gimus. Kiti laikraščiai rašė, kad 
Bosnijos valdžios valdomose 
miesto dalyse buvo tarptautinės 
demonstracijos, prašančios, kad 
Sarajevo priemiesčių serbai pa
siliktų.

teigia Lietuvos lenkų organi
zacijos.

Kreipimosi autoriai kalba 
apie Vilniaus rajono savival
dybės persekiojimą ir tai pa
teikia kaip nacionalizmo ap
raišką Lietuvos aukščiausios 
valdžios organuose. Kaip jau ra
šyta, lapkričio mėnesį Vilniaus 
rajono (ne miesto) savivaldybė iš 
pareigų atleido Švietimo sky
riaus vedėją Danguolę Sabienę, 
už „lėšų švaistymą” ir, anot jų, 
rūpinimąsi tik lietuviškomis, ne 
lenkiškomis mokyklomis, kai 
lietuviškai besimokantiems mo
kiniams nebėra vietų aukštes
nėse klasėse. Jos atleidimas 
ypač papiktino įvairių pažiūrų 
lietuvių grupes, laikraščiuose 
atleidimą vadinant „naujuoju 
etniniu švarinimu”.

Ši lietuviškos spaudos reakci
ja Lietuvos lenkų organizacijų 
pareiškime komentuojama taip: 
„Isteriška kampanija sukelta 
spaudoje dėl vieno iš susi
kompromitavusių savivaldybės 
darbuotojų atleidimo, šio fakto 
iškėlimas iki valstybės lygio 
problemos, specialios darbo 
grupės sudarymas, savivaldybės 
persekiojimas nuolatine kon
trole — visa tai ne tik prieš
tarauja pačiai savivaldos idėjai, 
bet taip pat gali būti reiškinys, 
apibendrintas valstybiniu na
cionalizmu”.

Iš valstybės biudžeto 1996 
metams skirta 3 milijonai litų 
šiai programai vykdyti. Net 1.2 
milijonai litų skirta leidybos 
išlaidoms.

D. Mikulėnienė sakė, jog visus 
šios programos darbus bei fi

nansų panaudojimą koordinuo
ja Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija, ir ji yra suinteresuota, 
kad „pagaliau lietuvių kalba iš 
buitinės kalbos lygio pakiltų iki 
valstybinės kalbos statuso”.

Šį nutarimą vyriausybė pri
ėmė, vadovaudamasi įstatyrtni 
„Dėl Lietuvos Respublikos valss, 
tybinės kalbos įstatymo įgyven
dinimo”.

KALENDORIUS

Gruodžio 14 d.: Šv. Jonas 
Kryžiaus, Bažnyčios mokytojas 
(1542-1591); Fortūnatas, Ona- 
Marija, Žvangutė.

Gruodžio 15 d.: Justas, 
KristĮjona (Nina), Kovotas, Gau- 
denė.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT MI

SVEIKINAME
JAUNAVEDŽIUS

Gruodžio 9-tą dieną kun. Da- 
niel Trapp suteikė Moterystės 
sakramentą Audronei Marie 
Mingėlaitei ir John Andrew 
Walsh. Vestuvių pokylyje, vy
kusiame Mayflower Meeting 
House, Plymouth, Michigan, da
lyvavo arti trys šimtai giminių, 
svečių ir draugų, jų tarpe ir 
jaunųjų tėveliai Robert J. 
Walsh, Regina ir Šarūnas Min- 
gėlai, jaunosios močiutė Lidija 
Mingėlienė, močiutė ir senelis 
Salomėja ir Albinas Grigaičiai. 
Linkime jauniesiems daug mei
lės ir saulėtų gyvenimo dienų.

A.A. ELENA 
MARČIUKAITIENĖ

Gruodžio 9 dienos rytą savo 
namuose, Dearborn Heights, 
MI, netikėtai mirė a.a. Elena 
Marčiukaitienė, sulaukusi 77 
m. amžiaus. Paliko dukrą Biru
tę ir žentą dr. Šarūną Taurus, 
vaikaičius Andriuką ir Aliuką; 
dukrą Reginą ir žentą Robertą 
Janukaičius, vaikaites Rimą ir 
Raselę, brolį Stasį Aukštakalnį 
Lietuvoje ir brolį Joną Kalnį 
Australijoje bei kitus gimines. 
Po gedulingų šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, kur Mi
šias aukojo ir pamokslą sakė 
kleb. kun. Valdas Valdemaras, 
velionė buvo palaidota Holy Se- 
pulchre kapinėse šalia savo vyro 
a.a. Petro ir sūnaus a.a. Vytau
to. Atsisveikinimą ir laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė Yo- 
landa M. Zaparackienė.

PALAIDOJOM 
A.A. ONĄ RUTKAUSKIENĘ

Gruodžio 13 dieną po gedulin
gų šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, kur Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė kun. Alfonsas 
Babonas, Holy Sepulchre kapi
nėse šalia vyro a.a. Juozo ir sū
naus a.a. Eugenijaus, palaidota 
a.a. Ona Rutkauskienė, staigiai 
mirusi gruodžio 9 d., savo na
muose Livonia, Michigan. Ve
lionė anksčiau gyveno Manches- 
ter, Michigan, netoli Dainavos 
jaunimo stovyklos. Paliko vai
kaitę Ericą Rūkas, marčią 
Christine Rūkas, sesutę Albiną, 
brolį Joną ir jų vaikus Lietuvo
je, gimines Kanadoje. Atsisvei
kinimą ir laidotuves tvarkė lai
dotuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė.

NAUJO KLEBONO 
ĮVESDINIMAS

Dievo Apvaizdos parapijos 
naujo klebono kun. Valdo Val
demaro įvesdinimo šv. Mišios 
įvyko š.m. gruodžio 10 dieną. 
Mišias aukojo vysk. Britt, konce- 
lebravo kun. Valdas Valde
maras, kun. Waler Stanevich ir 
kun. Putrimas. Po Mišių vyko 
pietūs, kuriuose dalyvavo dau
giau 250 parapijiečių ir svečių.

Audra Navaaaitytė deklamuoja S.m. lapkr. 26 d. Dievo Apvaizdos parapijo
je, Southfield, MI, vykusiame Kristaus Karaliaus minėjime.

Nuotr. J. Urbono

Programai vadovavo tarybos 
pirmininkas Jonas Urbonas. 
Buvo perskaityti vysk. Pauliaus 
Baltakio, Kanados Kunigų Vie
nybės sveikinimai. LB vardu 
sveikino Vytautas Rauckis, o 
Šv. Antano parapijos ir kun. 
Alfonso Babono vardu — Algis 
Zaparackas. Kun. Valdas Val
demaras savo kalboje padėkojo 
visiems ir prižadėjo tęsti pas
toracijos darbą ir tarnauti Det
roito lietuviams.

lm

naujųjų metų
SUTIKIMAS

Naujųjų 1996 metų sutikimas 
— „Nakties melodija”, kviečia 
visus sekmadienį, gruodžio 31 d. 
vakarą atsilankyti į Šv. Anta
no parapijos salę. Nesigailėsite 
atsilankę. Dalyvauti ir kartu 
Naujuosius metus sutikti pa
kvieskite draugus ir bičiulius. 
Visų dalyvių lauks užkandžiai, 
karšta vakarienė, gėrimai, ma
loni nuotaika, smagi muzika šo
kiams, o dalyvių mašinos para
pijos aikštėje bus stropiai sau
gomos. Vakaras bus pradėtas 
7:30 vai. vak. šv. Mišiomis, Šv. 
Antano bažnyčioje. 8:30 vai. 
vak. kokteiliai šventiškai pa
puoštoje parapijos salėje. 9 vai. 
vak. karšta vakarienė, bendras 
dainavimas, vadovaujant muz. 
St. Sližiui, šokiai ir džiaugs
mingas Naujųjų metų sutiki
mas. Dalyvavimas — 20 dol. as
meniui. Smulkesnes informa
cijas teikia Regina Juškaitė, 
darbovietės tel. (313) 396-0389; 
namų tel. (313) 554-3288. Visi 
kviečiami ir laukiami. Sutikimą
ruošia Šv. Antano parapija.

Regina Juškaitė

NEW YORK, NY
APYGARDOS VALDYBOS 

POSĖDIS

LB NY apygardos valdyba po
sėdžiams, beveik reguliariai, su
sirenka kartą į mėnesį. Į posė
džius būna kviečiami ir apylin
kių pirmininkai.

Antradienį, lapkričio 28 d., 
Kultūros Židinio posėdžių kam
baryje įvykusį posėdį atidarė 
valdybos pirmininkė Laima Ši- 
leikytė-Hood. Kruopščiai pa
ruoštą praėjusio posėdžio pro
tokolą perskaitė valdybos sek
retorė Malvina Klivečkienė.

To posėdžio eigoje daugiausia 
dėmesio buvo skirta ateinančių 
metų Vasario 16-osios šventės 
minėjimo organizavimui. Tą, 
lietuviams brangią šventę 
švenčiant ir ją prisimenant, 
New Yorke, šventės organizavi
mu paeiliui, rūpinasi Tautos 
fondas, ALTas ir Lietuvių Bend
ruomenė. Ateinančiais metais 
minėjimo ruoša priklauso NY 
Lietuvių Bendruomenei.

Posėdžio metu buvo aps
varstyta pamaldų, paskaiti
ninko, meninės dalies pro
gramos bei kiti su minėjimu 
susiję reikalai.

Kristaus Karaliaus minėjime, Dievo Apvaizdos parapijoje, programos dalį 
atliko Regina ir Kristina Butkūnaitės — Puškorienė ir Zubrickienė.

Nuotr. J. Urbono

Kitas LB apygardos valdybos 
posėdis vyks ateinančių metų 
sausio 2 d.

SKAUTŲ KŪČIOS

Iki šiol, kasmet jaukias 
Kūčias, su tradiciniais tai 
šventei valgiais ir deramu oru
mu, surengia Vyresnių skaučių 
židinys „Vilija”.

Šiais metais Kūčios ruošiamos 
Kultūros Židinyje gruodžio 16 
d., 6:30 vai. vakaro.

Programėlę atlikti stropiai 
ruošiasi lietuviškos Maironio 
mokyklos mokiniai.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Naujieji metai New Yorke 
būdavo visuomet iškilmingai 
sutinkami. Tik praėjusiais me
tais, dėl kažkokių nesklandu
mų sutikimą organizuojant, jis 
neįvyko.

Ateinančius metus sutikti 
ruošiamasi gražiai papuoštoje, 
didžiojoje Kultūros Židinio 
salėje, su skaniais lietuviškais 
valgiais, šampanu, šokiais ir 
dainomis.

Naujų metų sutikimą, jungti
nėmis jėgomis, ruošia Kultūros 
Židinio vadovybė, NY Atletų 
klubas ir LB NY apygardos dvi 
apylinkės: Queens ir „Vers
mė”.

P. Palys

WORCESTER, MA

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa lapkričio 26 d. suruošė 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės įkūrimo 77 metų 
sukakties minėjimą. Šauliai su 
vėliavomis organizuotai dalyva
vo Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje 10 vai. r. šv. 
Mišiose, aukojamose už karius, 
šaulius, partizanus ir visus 
kitus žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Mišias šios šventės proga 
kiekvieneriais metais užprašo 
šaulių kuopa. Šią dieną šven
tėme ir Kristaus Karaliaus 
šventę.

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
sakė parapijos klebono asisten
tas kun. Antanas Nockūnas, 
MIC. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkės 
Onos Valinskienės. Po Mišių 
sugiedota „O, Kristau, pasaulio 
valdove”.

Šauliai su vėliavomis bei 
šventės dalyviai išsirikiavo 
šventoriuje, prie Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo, trum
poms žuvusių pagerbimo iškil
mėms. Diena buvo labai graži ir 
šilta. Vadovavo Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos vadas inž. 
Arūnas Grigalauskas. Kun. A. 
Nockūnas, MIC, sukalbėjo mal
dą. Šaulės Janina Miliauskienė 
ir Izabelė Parulienė padėjo 
vainiką. Žodį tarė rinktinės 
vadas g.n. Algirdas Zenkus. 
Sugiedojome „Marija, Marija”...

3 vai. p.p. Maironio Parko 
žemutinėje salėje buvo tęsiamas 
minėjimas. Susirinkusius pa
sveikino Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos vadas A. Griga
lauskas. Jis supažindino su šios 
šventės paskaitininku prof. Čes

lovu Masaičiu, atvykusiu iš Put- 
nam, CT. Prelegentas labai ge
rai paruoštoje kalboje pareiškė, 
kad susirinkome paminėti Lie
tuvos kariuomenės įkūrimo 77 
metus — tai laisvės ir Tėvynės 
meilės šventė.

Jis apžvelgė ilgą lietuvių tau
tos kovų kelią. Lietuviai nuo 
gilios senovės kariavo, nes jų 
širdyse visada buvo ir yra gili 
laisvės ir Tėvynės meilė. 1410 
m., laimėję Žalgirio mūšį, lietu
viai parsivedė ne belaisvius, bet 
Laisvę. Lietuvių meilė laisvei 
begalinė. Jei tos meilės laisvei 
jų širdyse nebūtų 1918 m., kažin 
kokia šiandien būtų Lietuvos 
padėtis. Į laisvės kovą jungėsi 
kariai, šauliai, aktyviai daly
vaudami kovose, o rusams vėl 
okupavus Lietuvą, daugelis įsi
jungė į Miško brolių gretas. Jie 
ėjo ne kovos laimėti, bet Laisvę 
ginti. Žuvusieji Medininkuose, 
Sausio 13-tąją ginant televizijos 
bokštą Vilniuje, tai vis tęsinys 
laisvės troškimo, kuris atvedė į 
1990 m. kovo 11-tąją su „Dai
nuojančia revoliucija”. Tik per 
aukas sugrįžo laisvė. Susitiko 
dvi seserys: Laisvė ir Meilė. 
Laisvė atėjo, bet dar daug palik
ta sovietinės vergijos, trukusios 
50 metų, padarytos žalos kraš
tui ir žmonėms. Padėkime visais 
galimais būdais Lietuvai apgin
ti sugrįžusią laisvę, nes grėsmė 
jai nesibaigia, o didėja. Pro
gramos vedėjas padėkojo prele
gentui už turiningą kalbą.

Rinktinės vadas g.n. Algirdas 
Zenkus, ne tik supažindino su
sirinkusius su Lietuvos Šaulių 
sąjungos leidžiamu žurnalu 
„Trimitas” (kurio atstovas jis 
yra), bet kvietė šaulius ir kitus 
dalyvius jį prenumeruoti.

Sugiedojus Lietuvos himną 
buvo baigtas šios giliai pras
mingos lietuviams kariuomenės 
šventės minėjimas. Kuopos va
das pakvietė visus dalyvius 
pasivaišinti sėsiu šaulių paruoš
ta kavute ir kitais skanu
mynais.

Sveikiname dabartinę jaunu
tę, gležną Lietuvos kariuomenę. 
Linkime jai stiprėti, augti ir 
bręsti į šaunią Tėvynės meile 
degančia Nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenę, kad jai žy
giuojant vėl dundėtų gatvių 
grindiniai ir kaip kadaise įtiki
nančiai skambėtų: „Dunda, 
trankosi griaustiniai, blykčioja 
žaibai, už tave brangi Tėvyne 
žengiame linksmai...”

IŠLYDĖJOME 
A.A. STEPĄ ŠURKŲ

Lapkričio 28 d. Clark Manor 
senelių slaugos namuose, su
laukęs 93 metų, amžinu miegu 
užmigo Stepas Šurkus.

Velionis gimė Lietuvoje. An
trojo Pasaulinio karo audros 
buvo nublokštas į Vokietiją, iš 
kurios 1949 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Worcesteryje. Įsigijo 
sklypą žemės, nusipirko vežioja
mą namelį-tralerį ir visą laiką 
buvo savo namų šeimininkas.

Priklausė Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijai, Lietuvių Lab
daros draugijai ir Lietuvių 
klubui. Kol sveikata leido, akty
viai aukomis rėmė lietuvišką 
veiklą.

Kūnas buvo pašarvotas Jono 
Kazlausko laidotuvių namuose. 
Gruodžio 2 d. pervežtas į Šv.
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Lietuvos Vyčių veikla 
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DOVANA EUCHARISTINIO 

JĖZAUS SESERŲ 
KONGREGACIJAI

Sovietams okupavus Lietuvą,
Eucharistinio Jėzaus Seserų 
kongregacijos narės rizikavo 
savo gyvybėmis, pranešdamos 
pasauliui apie katalikų perse
kiojimą tėvynėje. Jos slaptai 
ruošė „Katalikų Bažnyčios 
Kroniką Lietuvoje”. Dabar, kai 
Lietuva jau laisva, Lietuvos 
Vyčių fondas ir jo nariai nori ap
dovanoti šias seseles joms labai 
reikalinga medžiaga naujiems 
rūbams, avalyne ir reikalingais 
vaistais. Ši Seserų kongregacija, 
okupacijos metais organizavusi 
tiesioginius ryšius su užsieniu, 
negauna šalpos nei iš kitų kon
gregacijų Lietuvoje, nei iš kitų 
kraštų. Lietuvos Vyčiai tikisi, 
kad jų dovana bus pradžia gerų 
ryšių tarp jų organizacijos ir šios 
Eucharistinio Jėzaus Seserų 
kongregacijos.

Dabar kongregaciją sudaro
113 seserų vienuolių. 78 jų 
padariusios amžinus įžadus, 21 
— laikinus įžadus, 9 — kongre
gacijos naujokės, 5 — postulan- 
tės ir 2 kandidatės. Dauguma i 
seserų yra jaunesnės negu 40 
metų amžiaus. 30 jų yra baigu
sios universiteto mokslus, 8 — 
studentės. Jos negyvena bend
rabučiuose. Trys naujokės gy
vena viename kambaryje. Kar
dinolas V. Sladkevičius pa
dovanojo butus naujokėms, bet 
joms reikalingas kapitalinis 
remontas. Vilniuje seselės 
vienuolės gyvena išsklaidytos 
.mieste keliuose butuose.

30 šių seselių neturi vienuoliš
kų rūbų. Šventėms jos skolinasi 
drabužius vienos iš kitų. 
Kongregacija neturi lėšų pirkti 
reikalingus rūbus. Apie šią 
vienuolių seselių padėtį sužinoję 
Lietuvos Vyčių fondo direkto
riai, prašė L.V. fondo ir narių 
suteikti pagalbą seselėms. 
Lietuvos Vyčių draugai Jay ir 
Gertrude Heyman, Fabric Land 
medžiagų krautuvės savininkai, 
dovanojo 180 jardų medžiagos 
vienuolių drabužiams. Per 82-jį 
Lietuvos Vyčių seimą, L.V. fon
das ir nariai paaukojo daugiau 
negu 2,000 dol. drabužių pasiu
vimui, avalynės ir reikalingų 
vaistų nupirkimui seselėms vie
nuolėms. Medžiaga buvo iš-

Kazimiero parapijos bažnyčią. 
Po gedulingų šv. Mišių, chorui 
giedant „Arčiau prie Dievo” 
kūnas iš bažnyčios buvo išly
dėtas ir nuvežtas į krematorijų. 
A.a. Stepo Šurkaus urna su 
pelenais pavasarį bus nugaben
ta į Lietuvą — Marijampolę, ku
rioje gyvena sūnus Jonas Šur
kus ir duktė Gražina Gucevi- 
čienė. Dvi seserys — Austra
lijoje.

Viešpatie, būk gailestingas 
a.a. Stepo sielai ir priimk ją į 
dangaus karalystę.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Worcesterio ir Bostono skau
tai,-ės gruodžio 31 d. Maironio 
Parke, 52 So. Quinsigamond 
Avenue, Shrewsbury, MA, ruo
šia šaunų Naujųjų Metų suti
kimą.

Pradžia 7 vai. vakaro. Vaka
rienė — „Prime Rib” 9 vai. v.

Bufetas 12 vai. naktį — du 
buteliai šampano stalui, kepu
rės ir visa kita...

Visus linksmins Vyrų seks
tetas iš Bostono. Šokiams gros 
„Good SpeedGood Time” or
kestras. Pabaiga prieš aušrą — 
2 vai. ryte.
Stalai 10 ir 12 asmenų. Bilie

tai užsakomi iš anksto. Asme
niui dalyvavimas 30 dol., 
dviems — 60 dol. Kreiptis Wor- 
cesteryje į Ireną Markevičienę, 
Petrą Molį, Bronių Narą, Mai
ronio Parką. Bostone — Birutę 
Banaitienę.

J.M.
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija pž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

siųsta rugpjūčio mėnesį BALFo 
iš Philadelphijos talpintuvu. Dr. 
Rožė Šomkaitė iš New Jersey šį 
mėnesį, lankydama šią Seserų 
kongregaciją, įteikė joms pa
aukotus pinigus. Buvo gautas 
gražus ir jautrus sės. Gerardos 
— Elenos Šuliauskaitės ir sės. 
Pijos Vargelevičiūtės padėkos 
laiškas.

Lietuvių Religinė Šalpa 
(LCRA) koordinavo šį projektą. 
Visuomenė kviečiama šį pro
jektą remti. Aukos dabar ren
kamos ir priimamos, jas siųsti 
prašoma: LCRA „Sisters Fund”, 
c/o Mrs. Loretta Stukas, 234 
Sunlit Dr. Watchung, NY 
07060. Lietuvos Vyčių fondas iš 
anksto dėkoja.

Loretta Stukas 

Vertė Regina Juškaitė

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 *1., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Nonhweslern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 70S-422-8260

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

3»OO W »5 St. Tel. (704) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p 7 v v anlrd 12 30 3 »PP
irečd uždaryta ketvd 1-3 v pp 

penki ir šešld 9 v r 12 v p p

• 132 S. Kedtle Avė.. Chicago 
(312) 770-4000 arba (312) 4S0-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė Hickory Hills IL
Tai. (708) S98-81O1
Vai pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScMNar »., Ehnhural, IL 80129 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 708-934-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzla. Chicago, IL 80852 
Tol. 312-434-2123

Holy Croas Physlclan Contar 
8084 S. Archer, Chicago. IL 80838
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Rusijos kariuomenė 
nebenori kariauti

Gal tai yra visų imperijų pro
blema. Kai Romos imperija 
buvo pačiame žydėjime, netrūko 
jaunų vyrų, kurie didele garbe 
laikė tarnavimą Romos legi
onuose, kurie tikėjo, kad yra 
„saldu ir garbinga mirti už 
tėvynę” (dulce et decorum ėst 
pro patria mori). Laikai pasi
keitė, Romos imperijai žlungant. 
Sunku buvo rasti romėną jau
nuolį, kurį sužavėtų tarnyba 
legionuose. Juos turėjo užpil
dyti savanoriais „barbarais”. 
Panašiai dabar yra ir su Rusi
ja. Čečėnijos kare per prievartą 
mobilizuoti jauni rusai, ne tiek 
stengėsi kariauti, kiek rasti 
progų, kaip parduoti ginklus 
čečėnams, kad galėtų nusipirkti 
degtinės. Kariuomenės vadovy
bė bandė sudaryti samdytų 
karių dalinius, kuriems gerai 
mokėjo. Ir tie nebuvo patikimi, 
nebent beginklių civilių čečėnų 
žudynėms. Ne ką geriau yra ir su 
karininkais, kurių, kariuome
nės gretoms retėjant, dabar san
tykis yra maždaug vienas kari
ninkas dviem kareiviams. įdo
mių duomenų paduoda Stephen 
M. Meyer savo studijoje, Cur- 
rent History” žurnale (spalio 
mėn., psl. 322-7). Meyer yra po
litinių mokslų profesorius gar
siame MIT universitete. Jis 
rašo, kad pagal Rusijos karinin
kų apklausinėjimo duomenis, 
paskelbtus šių metų balandžio 
21 d. „Izvestija” laikraštyje, iš 
615 karininkų, paklaustų, ar jie 
galvoja, kad būtų gerai atkurti 
Sovietų Sąjungą, tik 10% davė 
teigiamą atsakymą. Net 60%

ZENONAS PRŪSAS

mano, kad būtų geriausia, jei 
Rusija pasiliktų esamose ribose. 
Panašūs duomenys esą gauna
mi ir civilių rusų apklausinė
jimuose. Taigi šiuo klausimu 
Rusijos karininkija galvojanti 
panašiai, kaip ir visi rusai. Šie 
apklausinėti karininkai prik
lauso Maskvos ir Šiaurės Kau
kazo kariniams distriktams, ku
rie politiškai esą aktyvesni, 
negu kituose distriktuose. Net 
69% šių karininkų turėjo nei
giamą nuomonę apie Žirinovskį, 
kuris yra gal pats „karin
giausias” rusas politikas. 
Dauguma turėjo blogą nuomonę 
ir apie buvusį generolą, dabar 
politiką Rutskoj, kuris irgi yra 
už Sovietų Sąjungos atstatymą 
karinėmis priemonėmis. Pagal 
Meyer, taip pat nesą pavojaus, 
kad kariuomenė pučo keliu ban
dytų paimti Rusijos valdžią. 
Vienintelis generolas, kuris gal 
turėtų šiek tiek galimybių 
pasidaryti „Rusijos Napoleonu”, 
esąs Aleksandras Lebed. Bet ir 
šiuo atveju, pagal „Izvestijos” 
paskelbtus duomenis, tik 26% 
apklausinėtų Rusijos karininkų 
pasisakę teigiamai apie Lebed 
kaip karį profesionalą. Todėl, 
pagal Meyer, Lebed ar kuris 
kitas karininkas gal galėsiąs 
pasidaryti Rusijos vadovu, bet 
ne pučo, o tik demokratinių 
rinkimų keliu.

Gal Lebed nėra toks 
baisus, kaip atrodo?

Šiuo metu Lebed gal yra 
dažniausiai minimas kaip kan
didatas pakeisti Jelciną. Daug

ką gąsdina ne tik jo imperia
listinės ir radikalios kalbos, bet 
ir jo išvaizda: mažaūgis, pana
šus į mušeiką, su didele, dėl 
jaunose dienose per dažno bok- 
savimo priplota nosimi, grubiai 
ir per garsiai kalbantis. Atrodo 
toks, kurio prietemoje akligat- 
vyje nenorėtum sutikti. Tą ir jis 
pats žino. Kai žinoma „Univer- 
sal Press Syndicate” kolumnis- 
tė Georgie Anne Geyer norėjo į 
pasikalbėjimą atsivesti foto
grafą, Lebed griežtai atsisakęs 
fotografuotis. Sakė esąs nefoto- 
geniškas. Bet pasikalbėjime bu
vęs racionalus ir jai padaręs 
įspūdį, kad, kaip prezidentas, gal 
galėtų daug padėti Rusijai iš
lipti iš ekonominės, moralinės ir 
politinės duobės. Lebed linkęs 
filosofuoti ir esąs labai susirū
pinęs Rusijos moralinių verty
bių bankrotu, purvu ir vargu, 
girtuokliavimu, labai paplitu
siomis vagystėmis, mafija, 
išnykusiu idealizmu. Jis galvo
ja, kad Rusija turinti pasikelti 
savo jėgomis, ne su užsienio 
pagalba. Geyer išvada: Lebed 
laimėjimas prezidentiniuose 
rinkimuose gal išvaduotų JAV
administraciją nuo fantazijų 
apie Rusijos transformavimą iš 
lauko, o ne iš vidaus, o taip pat 
gal išgelbėtų Rusija nuo jos pa
čios fantazijų.

Vokietijos geopolitiniai 
planai ir Baltijos kraštai

Vokietijos ir Vidurio Europos 
kraštų galimus santykius nagri
nėja Svvarthmore kolegijos poli
tinių mokslų profesorius James 
Kurth „Current History” žur
nale (lapkr. mėn., psl. 381-6). Po-

Ambasadorius dr. A. Eidintas ir Birutė Eidintienė su WNVC/56 TV kanalo personalu, kuris, 
tarpininkaujant Lietuvos ambasadai Vašingtone, paruošė ir transliavo informacinę programą 
apie Lietuvą. Antrasis iš kairės: Brian DeQuittner, programos paruošėjas, B. Eidintienė, amba
sadorius, Judy Sklar — programų direktorė ir kitos.

kariniame laikotarpyje jis išski
ria tris Vokietijas. Pirmoji buvo 
Bonos 1950-69 metų Vokietija. 
Ji daugiausia rėmėsi JA Valsti
jomis. Antroji Vokietija (1970- 
1980 dešimtmečiai) buvo Briu
selio ir Europos Bendruomenės 
Vokietija, o kartu ir Vakarų 
Europos Vokietija. Trečioji, kuri 
dar nesanti visai išsivysčiusi, 
bus Berlyno ir Vidurio Europos 
Vokietija, kuri bus dominuojan
ti šioje Europos dalyje. Vokieti
ja užtikrins politinį ir ekono
minį pastovumą šiame regione 
per prekybos lengvatas, inves
tavimus ir ekonominę pagalbą.
I šią orbitą įeis Lenkija, Čekų 
Respublika, Slovakija ir Vengri
ja. Ši ekonominė zona eitų pagal 
kultūrines bei religines ribas 
tarp rytų ortodoksų ir vakarų 
krikščioniškųjų religijų. Tuo 
atveju kaip būtų su Baltijos 
kraštais ir Vakarų Ukraina? Ar 
ir jas reikėtų įtraukti į Vokie
tijos ekonominę zoną? Tam au
torius neturi atsakymo. Jis tik 
šiuos kraštus pavadino „palai
dais galais” (loose ends). Ir jie 
turį šiokių tokių argumentų bū
ti laikomi Vidurio Europos 
kraštais. Kurth galvoja, kad 
Vokietijai būsią nelengva iš
spręsti šią problemą, nes gali 
trukdyti Rusija.

Lietuva priešpaskutinėje 
vietoje

Pagal 1993 metų bendrą vi
dinį produktą (BVP) vienam gy
ventojui, pretendentai į Europos 
Sąjungą (ES) išsirikiuotų šitaip: 
Slovėnija, Čekų Respublika, Es
tija, Vengrija, Slovakija, Latvi
ja, Lenkija, Bulgarija, Lietuva 
ir Rumunija. BVP yra ekono
mistų naudojamas kaip rodiklis 
krašto ekonominio lygio nusta
tymui. Šie duomenys buvo su
rinkti Pasaulinio Banko. Pagal 
juos, Lietuva yra priešpasku
tinėje vietoje ir pralenkia tik 
Rumuniją. įdomu, kad trys ša
lys, turinčios aukščiausią BVP 
(Slovėnija, Čekų Respublika ir 
Estija), nėra išsirinkusios 
buvusių komunistų, o trys, tu
rinčios žemiausią BVP (Rumu
nija, Lietuva ir Bulgarija) yra 
valdomos buvusių komunistų. 
Visos šios šalys yra labai at
silikusios nuo dabar jau priklau
sančių Europos Sąjungai kraš
tų. Pavyzdžiui, ir sąrašo prie
šakyje esančios Slovėnijos BVP 
yra apie du su puse karto že
mesnis už ES kraštų vidurkį, o 
Lietuvos BVP yra net šešis kar
tus žemesnis už ES vidurkį. Es
tijos BVP yra apie du kartus 
aukštesnis už Lietuvos, bet tris 
kartus žemesnis už ES vidurkį. 
Todėl „Economist” žurnalas 
(spalio 28 d.) yra gan pesimis
tiškas dėl greito priėmimo 
lygiateisiais nariais ne tik

LIETUVIAI LAIMĖJO 

PREMIJĄ UŽ

DOKUMENTINĮ FILMĄ

Lietuvos dokumentinio kino 
kūrėjai Diana ir Kornelijus Ma- 
tuzevičiai laimėjo pagrindinę 
premiją gruodžio 3 d. Vilniuje 
pasibaigusiame Baltijos vals
tybių dokumentinio kino foru
mo „Įamžintas laikas” konkur
se. Geriausiu forumo filmų pri
pažinta šių autorių videojuosta 
„Už slenksčio”. Tai šiais metais 
sukurtas 27 minučių doku- 
Lailos Pakalninos video juostą 
apie lietuvės moters — Sibiro 
tremtinės likimą.

Forumo prizu už geriausią re
žisūrą apdovanotas taip pat Lie
tuvos dokumentininkas Aud
rius Stonys už filmą „Antigra- 
vitacija”. Geriausio operato
riaus prizą pelnė latvis Gints 
Beržinš, filmavęs režisierės 
Lailos Pakalninos videcguostą 
„Keltas”. Specialus forumo 
prizas paskirtas latvių režisie
riui Ivars Seleckis už filmą 
„Kuržemė”.

Tarptautinio kino forumo 
konkursinei programai buvo 
pateikti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos dokumentininkų pasta
rųjų metų darbai. Juos vertino 
tarptautinė vertinimo komisija, 
kurioje buvo dokumentinio kino 
kūrėjai, kino kritikai iš Angli
jos, Danijos, Lenkijos, Rusijos, 
Vokietijos. Siekiant objekty
vumo, komisijoje nebuvo trijų 
Baltijos valstybių atstovų.

Tris dienas trukusį kino 
forumą „Įamžintas laikas” 
surengė Atviros Lietuvos Fon
do Atlikėjų meno programa kar
tu su tos pačios organizacijos 
fondais Latvijoje ir Estijoje.

Nekonkursinėje „Įamžinto 
laiko” dalyje buvo rodomi doku
mentiniai bei eksperimentiniai 
filmai, kuriuos į Vilnių atvežė 
vertinimo komisijos nariai ir 
svečiai iš įvairių valstybių.
LIETUVA GALI TURĖTI 

ANTRĄ UOSTĄ

Pradėti parengiamieji darbai 
atstatyti Šventosios uostą, vei
kusį prieš karą, kai Klaipėdos 
uoste šeimininkavo vokiečiai. 
Sutvarkius akvatoriją ir prie
plaukas, Šventosios uostą bus 
galima naudoti turizmo ir rek
reacijos reikmėms, nes čia pat 
Palangos kurortas. Šventosios 
uostas galės būti naudojamas ir 
pagalbiniams laivams, aptar
nausiantiems statomą Būtingės 
naftos terminalą.

Danutė Bindokienė

sąrašo gale, bet ir pradžioje 
esančių kraštų. Galvojame, kad 
2002 metais tik Čekų Respubli
ka turės visas kvalifikacijas 
priėmimui lygiateise nare į 
Europos Sąjungą.

Kiek
Čikagos universitetas pasižy

mi mokslininkais, surinkusiais 
nemažai Nobelio premijų; jame 
garsėja klinikos, grąžinančios 
sveikatą pavojingomis ligomis 
sergantiems, tačiau šiame uni
versitete laikomas ypatingas 
laikrodis: kiekvieną kartą, kai 
pajuda jo rodyklės, pasaulis at
kreipia dėmesį.

Laikrodį pagamino „Bulletin 
of Atomic Scientists” žurnalo 
leidėjai 1947 metais, po dvejų 
metų, kai buvo pradėtas leisti 
žurnalas, šiemet, gruodžio 7 d., 
šventęs penkiasdešimtąją su
kaktį. Tuomet laikrodis rodė 
septynias minutes iki vidur
nakčio — o vidurnaktis simbo
lizavo žmonijos pražūtį, pra
sidėjus branduoliniam karui. 
Šis laiko matas pavadintas 
„pražūties laikrodžio” vardu. 
Sovietų Sąjungai ir Jungtinėms 
Valstijoms žaidžiant pavojingąjį 
žaidimą „kas sukaups daugiau 
branduolinių ginklų”, atominio 
karo grėsmė nuolat svyravo 
tarp intensyvaus pavojaus ir 
tam tikro atoslūgio. Su tais svy
ravimais keitėsi ir „pražūties 
laikrodžio” rodyklių pozicija: iš 
viso keturiolika kartų.

Arčiausiai prie vidurnakčio ro
dyklės buvo priartėjusios 1953 
metais, po pirmojo vandenilio 
bombos išbandymo, o labiausiai 
nuo pražūties nutolo 1991 m.: 
pasibaigus „šaltajam karui” ir 
atlyžus įtampai tarp Rusijos ir 
Amerikos, „Biuletenio” leidėjai 
pastūmėjo rodykles atgal iki 17 
minučių nuo žmonijos susinaiki
nimo. Tuomet ne tik šio žurnalo 
leidėjų tarpe, bet ir visame pa
saulyje švytėjo optimistiška 
nuotaika, kad galbūt pagaliau 
baisieji ginklai bus išmontuoti 
ir Damoklo kardas nebekabos 
virš planetos gyventojų galvų.

„Pražūties laikrodžio” rodyk
lės pradėjo trauktis nuo vidur
nakčio Sovietų Sąjungai ir JAV 
pasirašius pirmąją Strateginių 
ginklų ribojimo sutartį (SALT). 
Tuomet laikrodis jau rodė 12 
minučių iki 12 valandos. Galbūt 
daugelį nustebino, kad gruodžio 
7 d., po gan ilgo ir „saugaus” 
periodo, laikas buvo vėl sutrum
pintas trim minutėm ir dabar 
jau rodo 14 min. iki vidurnak
čio. Šiam įvykiui, kuris sutapo 
su „Bulletin of the Atomic 
Scientists” 50-tuoju jubiliejumi, 
į Čikagoje ruoštą simpoziumą 
suvažiavo mokslininkai iš dau
gelio Amerikos vietovių, o pa
grindinė jų diskusijų tema — 
„Kiek laiko?” Visiems buvo aiš
ku, kad nekalbama apie papras
tą laiko slinktį, o mėginama 
atspėti, ant kiek stipraus „plau-

laiko?
ko” kabo žmonijos likimas. Sim
poziumo svarstybų išvada: „pra
žūties laikrodis” tebetiksi pavo
jinga linkme.

Kas pasikeitė nuo 1991 metų, 
kai į ateitį buvo žiūrima su dau
giau vilties? Rūpestį kelia tai, 
kad šiandien branduoliniais 
ginklais jau nebežvangina tik 
dvi didžiosios pasaulio valstybės 
— Rusija ir Amerika, bet suiru
sios sovietijos palikimas sudaro 
progą į atominių žaidynių aikš
tę įsibrauti ir „antraeilėm ko
mandom”, galbūt net visai 
smulkiem žaidėjam.

Nepaisant, kad „šaltasis ka
ras” pasibaigė ir komunizmo 
grėsmė iš dalies pranyko, pasau
lis nepasinaudojo tuo laikotar
piu užsitikrinti, kad atominiai 
ginklai daugiau nebevaidintų 
pagrindinio vaidmens tautų ga
lybės persvaros scenoje. Sovie
tų Sąjungai sugriuvus, Ameri
ka juk galėjo imtis daugiau ini
ciatyvos, galbūt supirkti Rusi
jos plutonijaus atsargas, pasi
kviesti į JAV svarbiuosius Rusi
jos branduolinės pramonės 
mokslininkus arba bent padėti 
tą pramonę saugiai pritaikyti 
civiliniams reikalams. Inves
tuotieji pinigai į šiuos, gy
vybiškai svarbius, projektus, 
būtų, be abejo, išsprendę daug 
ateities problemų.

Jau ne kartą nuaidėjo žinios, 
kad Rusijos branduolinių ginklų 
ir kitų pavojingų radioaktyvių 
medžiagų atsargos nėra saugios 
nuo grobstytojų, kurie jas ne
sunkiai gali išvežti iš krašto ir 
parduoti bet kam, galinčiam su
mokėti prašomą kainą. Pasauly
je yra pakankamai valstybių, 
tiesiančių nagus į atominius 
ginklus, jau nekalbant apie eili
nius teroristus, kuriems tai 
būtų labai paranki priemonė, 
verčiant bet kurio krašto vy
riausybę pildyti jų reikalavi
mus. Kad ši grėsmė yra reali, 
rodo keli atvejai, kai nusikaltė
liai buvo pagauti Austrijoje, Vo
kietijoje — net Lietuvoje — ir 
kitur su branduolinių ginklų 
gamybai reikalingomis medžia
gomis. Negana to, pastaruoju 
metu vėl kiek atvėso Maskvos 
ir Vašingtono santykiai, tad da
bartinė JAV vyriausybė neketi
na imtis rimtesnių žygių, kad 
pasauliniu mastu būtų mažina
mos branduolinių ginklų atsar
gos. Tokių pasiūlymų nežada 
daryti ir Rusija.

Atsižvelgiant į visus tuos pa
vojus, ir buvo pirmyn pasuktas 
„pražūties laikrodis”, o at
sakymas į klausimą „kiek lai
ko?”, tegali būti tik vienas: „lai
kas susirūpinti!”

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Paklausiau moteriškės, ar moka žąsį kepti. Atsa

kė „taip”. Išsiėmęs pistoletą nupyliau keturias žąsis. 
Kareiviai surado bulvių ir kitų priedų. Bet štai, darbui 
tik įpusėjus, užsuko kiti du SS mąjorai ir sako, kaip 
gaila, kad dabar mes savo žąsis turime ėsti. Nenorė
damas pakliūti į bėdą, sakau: „Ne, mes jas dar iš 
Lietuvos vežam”. Bet pagalvojau , jūs Lietuvoje daug 
mūsų žąsų suėdėte, o dabar galite mums atsilyginti”.

Iš besitraukiančių patyriau, kad pulkas gavo 
įsakymą trauktis į Tilžę. Gerai papietavus, priėjo psk. 
Žažeckas ir sako: „Leitenante, einam. Kai ką įdomaus 
parodysiu”. Tvarte gulėjo veislinė kiaulė, jau atpenėta, 
tokia didelė, kokios savo gyvenime nesu matęs. Tuoj 
metėsi į galvą mintis: pradžioje karo vokiečiai atėmė iš 
mano tėvo arklius. Ir štai gera proga už tai atsilyginti. 
Kareivis, paėmęs šautuvą, taikliu šūviu į galvą užbaigė
kiaulės gyvybę.

Kiek pavažiavus, pradėjo temti. Užsukom į vieną ūkį 
ir paprašėm nakvynės. Man davė kambarį savo name, 
o išgirdęs, kad lietuviškai kalbamės, kareiviams liepė 
atsigulti tvarte, nors darbininkų namas buvo tuščias. 
Čia vėl užvirė mano kraujas. Galvoju: „Mano kareiviai 
tvarte negulės”.

Aukštai, lyg sukdamasis, burzgė rusų lėktuvas, o 
mes nutarėme svilinti kiaulę. Lėktuvas, pastebėjęs ugnį, 
suko į mūsų pusę Mes tada užgesindavom, o nuskridus

ir vėl savo darbą tęsėm. Vokiečio, matomai, nervai 
nepemešė, ir jis, mums nepastebėjus, su savo pakrautu 
vežimu dingo.

Rytą „specialistai” pradėjo lašinius spirginti, o mėsą, 
šiek tiek pasūdę, valgėm pusryčiams, pietums ir 
vakarienei.

Trečią dieną iš bataliono paskyrė ryšio karininkais 
kpt. Miliauską, kpt. Ruzgi ir mane. Labai sujaudino kpt. 
Bareišis, kuris nuo Pabradės poligono nuo savo karei
vių nesiskyrė. Su ašarom akyse jis kalbėjo, kad štai, po 
penkiolikos metų karinės tarnybos, kaip spirgą iš košės 
išmetė... Aš sakau vokiečiui ryšio karininkui, kad aš nei
siu, paimk kapitoną. Tas gi atkerta: „Ar sukvailiojai? 
Kiekvienas tokios vietos nori, o tu...” Žinoma, aš jam 
aiškinu, kad esu jaunas ir grįšiu į kariuomenės dalinį 
į frontą, kur esu buvęs anksčiau. O tuo tarpu galvoje 
velniški planai sukosi, mąstant, „kur aš nukeliausiu, 
nakvynėlę gausiu...”

Kapitono neėmė, o vietoje manęs paskyrė j. ltn. St. 
Tada vokietis paklausė, ar norėčiau gurguolę palydėti 
į Dancigą. Sutikau.

Mano štabas nestojo į aviaciją ir pasiliko su manimi 
iki paskutinės karo dienos. Niekad, o niekad nepamiršiu 
jų. Tai buvo virš. Jonušis, psk. Gruzdys ir jo brolis, j. 
psk. Sinkevičius, du broliai Puzinai, Čeplaitis, V i ši ne
kas ir dar vienas Jonas, kurio pavardės nebeatsimenu.

Kai vora išsirikiavo žygiui, tik tada pastebėjau, kad 
mano vežikai buvo Lietuvos kariuomenės liktiniai pus
karininkiai ir viršilos, kurie nenorėjo aviacijoje būti 
eiliniais. Ryšio karininku pasiliko mano bičiulis Stein- 
berg ir vienas puskarininkis už maistą pakeliui ir už 
pašarą arliams su ūkininkais atsiskaitydavo.

Kolonoje buvo apie 260 vyrų. Traukėmės šalutiniais

keliais, kad netrukdytumėm kariuomenės judėjimo.
Pakeliui žygiuodami, sutikom apmokomą lietuvių 

desantininkų būrį. Kai kurie rado pažįstamų, kurie 
kvietė pasilikti. Jie pasakojo apie gerą maistą, gausą 
rūkalų ir kt. Kurie klausė mano patarimo, tiem aiškiai 
atsakiau: nebūkite kvaili, karas vokiečių jau pralaimė
tas.

Gurguolių niekas neskaičiavo. Iš pradžių buvo tik 
po vieną vežiką, o paskui matėsi ant kai kurių vežimų 
jau po du, po tris. Šypsosi ir nieko nesako. Tuo tarpu 
vokietis puolė mane, kad kareiviai arklius pardavinėja 
ar maino su ūkininkais. Jam tuoj atkirtau, kad niekas 
nepardavinėja. Pora arklių, pririštų paganyti, pabėgo, 
pora vežimų sugedo, o jeigu kas ir apmainė, tai — Dieve 
padėk, nes jie tuos arklius patys susikombinavo ar tai 
iš partizanų grobio, gal kiti buvo iš ūkininkų nusavinti, 
dar kiek buvo ir iš Lietuvos kariuomenės likę. Sakau 
jam: „Matai, kas darosi, ką palikom. Pasikviesk savo 
žmoną ir pagyvenk kur nors viešbučiuose, o aš čia už 
viską atsakysiu”.

Nuo to laiko daugiau jo nemačiau iki Dancigo. Apsi
stojom miestely Zugdam apie 15 km į rytus nuo Danci
go. Ryšio karininkas apsistojo pas biurgmeisterį, o man 
paskyrė kambarį pieninės savininko namuose. Tai buvo 
vietovė prieš karą priklausiusi Lenkijai. Lenkų ir jie la
bai nekentė, todėl ir į lietuvį jie pradžioje žiūrėjo labai 
abejingai. Bet greit pastebėjo skirtumą tarp lietuvio ir 
lenko — buvau priimtas kaip šeimos narys.

Toje šeimoje karo nesijautė. Pusryčiam karšta grie
tinė, pietums įvairūs kepsniai, puiki vakarienė, po vaka
rienės vynas su įvairiais sūriais. Praeinant per miestelį, 
viena kita karo našlė užsikviečia išgerti kavos puodelį 
ar stiklą vyno, ir vis tie patys dejavimai „Kaip nuobodu

be vyro gyventi”. Čia teko pirmus anglų belaisvius 
pamatyti. Jie dirbo pieninėje. Buvo geros mitybos, 
pieninėje aprengti švariais darbo drabužiais. Darbą 
baigę, švariom savo uniformom rikiuotėje vieni nueidavo 
į namelį, kur už miestelio gyveno. Turėjo senuką vokietį 
sargybinį, kurio niekad sargyboje prie jų namelio nepa
stebėjau. Bet čia pamačiau, kiek iškentėjo rusas belais 
vis, ir kaip anglas belaisvis gyveno.

Mūsų gurguolių niekas nenorėjo priimti, nes 
nežinojo, ką su jomis daryti. Todėl po poros savaičių buvo 
nutarta parduoti ūkininkams iš varžytinių. Vietiniai 
ūkininkai nupirko vežimą ir arklius po 5 ar 10 markių. 
Ryšio karininkas, nors ir partietis, nusikeikė, kad tokia 
kvaila tvarka buvo policijos daliniuose.

Kareiviai ir puskarininkiai privalėjo Tilžėje asme
ninius ginklus atiduoti. Žinoma, pistoletą kiekvienas 
pasistengė pasilikti. Ir štai prieš išvažiuojant vokietis 
puskarininkis staiga susigalvojo padaryti kratą, esą kai 
kurie yra pasilikę ginklų. Aš jam sakau, kad laiko ne
daug aš nuvažiuosiu dviračiu ir išrikiuosiu kratai. 
Žinoma, nuvažiavęs pasakiau, kad paslėptų kur nors 
lauke.

Vienas puskarininkis turėjo gražų pistoletą ir prašė, 
kad aš jį į kišenę įsikiščiau, t.y. kad pasaugočiau. Taip 
ir padariau. Traukinyje jam atidaviau, ko iki šios dienos 
gailiuosi, nes jis, atvažiavęs į Kanadą, įsimylėjo lietu
vaitę merginą, kuri tik jo pinigais norėjo pasinaudoti 
ir paskui jį pametė. Įpykęs ją nušovė ir pats nusišovė.

Ryšio karininkas atsisveikindamas man įteikė la 
bai gerą rekomendaciją, kad mane priimtų į aviaciją.

(Bus daugiau)
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Vaiko Tėviškės namų direktorius Arūnas Urbaitis su Silva Savickaite — 
Vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotoja (viduryje) ir Ritone Rudaitiene.

ŠVIESOS SPINDULĖLIAI 
TĖVYNĖS PADANGĖJ

RITONĖ RUDAITIENE

JIE MUMS PALIKO VILTĮ 
IR TIKĖJIMĄ

Š.m. lapkričio 5 d. prie vaiz
dingos ir poetų apdainuotos 
Šešupės i K. Naumiestį gausiai 
rinkosi svečiai ir vietiniai 
naumiestiečiai, sugrįždami į 
tragiškos mūsų tautos okupa
cinės istorijos laikus, kai vyko 
kova už Lietuvos laisvę, vals
tybinę garbę ir tautos orumą. 
Kadaise čia kryžiavosi knyg
nešių keliai, gelbstint di
džiausią tautos turtą — gimtąją 
kalbą. Tačiau šį kartą visų susi
rinkusių mintyse ir širdyse 
iškilo žuvusiųjų ir išniekintųjų 
Lietuvos partizanų skausmas, 
liūdesys, jų nebyli, nepaguosta 
kančia, kuri pasiliko su 
žuvusiais.

tiems, kurie, atlikdami pareigą 
pagal Lietuvos Kovų sąjūdžio 
deklaraciją 1947-1949 m.,kovo
jo ir žuvo dėl Lietuvos laisvės.

Atminimo iškilmės prasidėjo 
šv. Mišių auka K. Naumiesčio 
bažnyčioje. Šv.Mišias aukojo 
monsinjoras kun. Alfonsas Sva
rinskas. Susirinkęs gausus 
žmonių būrys savo malda pager
bė žuvusių partizanų šventą 
atminimą, norėdami bent iš 
dalies grąžinti jiems moralinę 
skolą, kurią patyrė komunisti
nio režimo metais.

Po šv. Mišių mons. kun. A. 
Svarinskas pašventino at
minimo paminklą. Iškilmingas 
pašventinimo ceremonialas

Žuvusiųjų už laisvę partizanų baigėsi maldomis ir giesmėmis.

Nepaisant labai sunkios eko
nominės padėties, Lietuva kas
met vis daugiau „vakarėja”. Tai 
vyksta taurių Lietuvos piliečių 
didelio darbo, sumanumo ir 
pasiaukojimo dėka. Užsienio 
lietuvių dosnios aukos ir lab
dara, nors pagelbsti, bet visų 
tėvynėje spragų toli gražu 
užpildyti negali. Todėl džiugu ir 
sveikintina, kad sumanūs ir 
energingi mūsų tautiečiai patys 
telkiasi, organizuojasi ir kuria 
sau ir savo vaikams geresnį 
rytojų.

Pereitą vasarą, dirbant Lietu
voje su APPLE (American Pro- 
fessional Partnership for Lithu- 
anian Education) bendrija, atsi
rado galimybė aplankyti ir 
geriau susipažinti su dviem 
vaikų globos draugijų įstaigom. 
Viena jų, tai 7 km, nuo Mari
jampolės įsteigti Vaiko tėviškės 
namai. Šiai našlaičių globos 
draugijai priklauso 30 tikrųjų 
narių (kunigų ir pasauliečių) ir 
apie 20 garbės narių. Draugijai 
vadovauja mons. Vytautas Kaz
lauskas. Jo tėviškėj, 10-ties hek
tarų plote, šie namai ir pasta
tyti. Mūsų vizito metu, iš sto
vinčių aštuonių, įrengti jau 
buvo keturi namai. Juose gyve
no 38 našlaičiai. Atsiradus dau
giau lėšų, numatyta pastatyti 
12 gyvenamųjų namų (120-čiai 
našlaičių), su ūkiniais pastatais, 
koplyčia ir senelių namais. Pla
nuojama 50-60 hektarų plote 
užsiauginti savas daržoves ir 
pasirūpinti savų karvių pienu.

Arūnas Urbaitis, Vaikų tėviš
kės namų direktorius, pa
aiškino, kad šių namų modeliu 
yra Austrijos, Šveicarijos ir 
Italijos SOS Kinderdorf. Vieno 
vaiko išlaikymas šiuo metu kai
nuoja apie 500 Lt. per mėnesį. 
Tai yra pigiau, negu našlaičio 
išlaikymas vaikų namuose. 
Daugumą išlaidų padengia ka
talikiška labdara ir dosnūs au
kotojai. 150 Lt. gaunama iš val
džios. Medicininį neapmokamą 
aptarnavimą suteikia valstybė. 
Aptarnauja gydytojai iš Liudvi
navo, o su vaistais padeda 
„Caritas”. Vaiko tėviškės namų 
augintiniai gali lankyti už 2(6 
km Meškučiuose esančią pra
džios mokyklą. Suėjus 18-kai 
metų, galima išvykti mokytis 
kitur. Tačiau tėviškės namų 
durys visuomet bus atviros ap
silankyti ir pasisvečiuoti.

Globotinių auklėjimas pagrįs
tas Montessori metodu. Labai 
daug dėmesio skiriama religi
niam ir tautiniam ugdymui. 
Norima, kad vaikai užaugtų 
rūpestingi, sąžiningi ir taupūs. 
Tai bus reikalinga tolimes
niame gyvenime.

Kiekviename šio socialinio 
centro namelyje gyvena 8-10 
vaikų „šeima”. Jie čia apgyven
dinami iš asocialių šeimų ir iš 
vaikų namų. Didelių šeimų 
vaikai neišskiriami. Viename 
namelyje gyveno penki tos 
pačios šeimos vaikai, kitame net 
septyni.

Vaiko tėviškės namų motinos
— auklėtojos ir jų padėjėjos — te
tos, labai rūpestingai paren
kamos. Jos turi būti nuo savo 
šeimos nepriklausančios (pvz. 
našlės, užauginusios savo 
vaikus), be galo pasiaukojančios 
ir šiam labai sunkiam užda
viniui ypač pasirengusios. Šių 
ypatingų auklėtojų ieškoma per 
spaudą. Kad nebūtų kaitos, 
atliekama kelių savaičių 
praktika ir tik tuomet pasi
rašoma sutartis. Alga: 300 Lt. 
per mėnesį motinoms ir 200 Lt.
— tetoms.

Antroji didelį įspūdį palikusi 
įstaiga, tai Kauno bendrija 
„Viltis”. Šią bendriją specialių 
poreikių vaikams ir jų tėvams 
įsteigė ir jai labai sumaniai 
vadovauja vieno tokių vaikučių 
mama — Joana Šimanauskienė.

Pastatas, kuriame anksčiau 
veikė vaikų lopšelis — darželis, 
buvo apleistas kaip nebe
tinkantis tolimesniam naudo
jimui. Sutelkus kitų vaikų su 
ypatingomis negalėmis tėvus, 
energingoji Joana jį parėmė, 
suremontavo ir jaukiai išpuošė. 
Dabar jame prieglobstį ir 
specialų apmokymą gauna ne 
tik mažamečiai ir paaugliai, bet 
ir jau subrendę specialių po
reikių jaunuoliai.

Lankydami šią įstaigą, gėrė
jomės išstatytais meno darbais 
ir medžio drožiniais. Buvo labai 
skaudu ir graudu, nes jų au
toriai ir kūrėjai sovietinės 
mokyklų sistemos buvo nura
šyti kaip „nemokomi”. Be jokio 
paruošimo gyvenimui šių 
asmenų ateitis blanki ir labai 
neaiški. Kai kurių tėvai jau se
nyvo amžiaus ir ligoti. Kas 
rūpinsis jais toliau, kai tėvai 
nebepajėgs?

didvyrių vardai, iškalti pa
minklinėje lentoje, tepadrąsina 
ateinančias kartas pasiaukoji
mui ir meilei dėl savo Tėvynės 
ateities.

Tebūna didžiulė garbė amži
nam jų vardų atminimui: Jonui 
Bendoraičiui — „Staršina” — 
1922-1947 m.; Vladui Kėvelai- 
čiui — „Tūzas” — 1922-1947 m.; 
Broniui Matijošaičiui — „Star
tas” — 1925-1947 m.; Antanui 
Vizgirdai — „Kapsas” — 
1918-1947 m.; Jonui Stankui — 
„Dobilas” - 1919-1947 m.; Vy
tautui Plaušinaičiui — „Vilkas”
— 1922-1947 m.; Justinui Kne- 
zevičiui — Nežin. — 1947 m.; 
Silvestrui Sederavičiui — Nežin.
— 1947 m.; Juozui Simanavičiui
— 1929-1948 m.

Garbingos atminties skydo
formos paminkle, simbolizuo
jančiame tėvynės gynimąsi nuo 
okupantų, vysk. M. Rainio 
iškalbingi žodžiai: „Tebus 
pašlovinti, nenusilenkę prieš 
netiesą” įkvepia istorinei at
sakomybei prieš Dievą, Tautą ir 
Teisingumą. Jie buvo šventi

Amerikoj ir kitose Vakarų 
kultūros šalyse sėkmingai 
veikia vaikų su specialiais po
reikiais teisėms apginti ir sau
goti organizacijos. Jų steigėjai 
dažnai būna patys tėvai. Tokių 
organizacijų rėmuose tėvai 
padeda ne tik savo vaikams, bet 
ir patys sau. Šia linkme gražiai 
organizuojasi ir darbuojasi 
Kauno bendrija „Viltis”.

Kai kuriuose Lietuvos mies
tuose pradėjo kurtis ir veikti 
mokytojų švietimo centrai. Vie
tiniai ir apylinkių pedagogai 
gali gauti mokymui reikalingą 
medžiagą, pasidalinti žiniomis 
ir pasiklausyti įvairių paskaitų 
bei seminarų rūpimomis te
momis. Marijampolėj mokytojų 
švietimo centrui įsisteigti labai 
daug padėjo danai. Vilniuje, Kė
dainiuose ir kitur — APPLE 
bendrijos nariai.

Pakeliui iš Kėdainių į Pane
vėžį teko pravažiuoti pro Trus
kavą. Jau iš tolo dėmesį patrau
kė naujai statomos baltos bažny
čios aukšti bokštai. Užsukom 
pasižiūrėti iš arčiau. Bažnyčios 
statyba slenka vėžlio greičiu, 
bet įrengtame rūsyje veikia 
šermeninė — laidojimo koply- 
lyčia. Mus pasitiko jaunas klie
rikas (dabar jau kunigas) Edvar
das Baniulis. Išsikalbėjus 
sužinojom, kad jis ir dar keletas 
seminaristų reguliariai vyksta 
į Marijampolės kalėjimą, kur 
žaidžia krepšinį su įkalintais už

Prie žuvusiųjų partizanų — 
didvyrių atminimo paminklo 
prisiminimais ir to meto iš
gyvenimais pasidalino žuvu
siųjų partizanų likę gyvi 
bendražygiai, kaimynai ir sve
čiai. Visi kalbėjusieji širdingai 
pagerbė žuvusiųjų nepalaužtą 
valią, tiesos siekimą ir taurią jų 
auką dėl Lietuvos laisvės.

Pasibaigus atminimo apei
goms prie paminklo, visi daly
viai buvo pakviesti į kultūros 
namų salę. Nepaprastai gilų 
įspūdį paliko V. Kudirkos var
do mokyklos mokytojos M. Und- 
raitienės režisuotas sceninis 
vaizdelis, kurį atliko šios moky
tojos auklėtiniai ir mokytojų 
oktetas. Scenoje buvo atgaivinti 
partizanų gyvenimo epizodai 
Lietuvos miškų prieglobstyje. 
Kilnūs siekiai,'pasiaukojimas, 
ilgesys ir svajonės, mirties 
grėsmė lakštingalų čiulbesių 
fone, besiblaškančios motinos 
skausmas, ieškant žuvusių 
sūnų nežinomo kapo krauju ap
laistytuose miško tankumy
nuose; subtiliai parinktos ir 
jautriai atliekamos tematinės 
dainos, daugeliui žiūrovų iš
spaudė ašaras. Giliai širdis 
palietė partizanų tragiškos žū
ties vaizdelis. Delnais nešamos 
liepsnelės ir „Reųuiem” aidai 
nepaprastu tikrumu atgaivino 
partizaninės kovos tragizmą.

Didžiulė garbė ir padėka to
kiems mokytojams. Duok Dieve,

sunkius nusikaltimus jaunuo
liais.

Nors neturėjom galimybės 
žiūrėti televizijos ar net regulia
riai pasiklausyti radijo laidų, 
vis dėlto teko girdėti, kad Lietu
voje rūpinamasi namais — prie
globsčiu moterims, kurioms ten
ka išgyventi smurtą. Be to, šią 
vasarą buvo suruošta konfe
rencija dėl transporto asmenims 
su negalia.

Šių ir kitų pragiedrulių 
kasmet vis daugiau pasirodo 
Lietuvos padangėj. Ir tai džiu
gina širdį,nes žinia, kad bet 
kokia pradžia be valdžios finan
siškai tvirto užnugario yra labai 
sunki.

kad tokių mokytojų Lietuvoje 
atsirastų kiek galima daugiau, 
nes mūsų mokyklos merdi. Jose 
nėra patriotinio-tautinio 
auklėjimo. O gal, kaip V. Kudir
kos laikais, vėl iš K. Naumies
čio pasklis po visą Lietuvą 
tautiškumo ir garbingų kovų 
prieš okupacijas atminimo ir 
dvasinio gaivinimo šviesa?

Didelį indėlį į atminimo pa
minklo atstatymą ir atminimo 
šventės organizavimą įdėjo K. 
Naumiesčio seniūnė R. Mačiu- 
laitienė. Savo entuziazmu ji 
uždegė visus ir susilaukė nuo
širdžios pagalbos, įgyvendinant 
šią taurią žuvusių ir išniekintų 
partizanų atminimo idėją. Ji 
nuoširdžiai padėkojo visiems, 
kurie darbu ir lėšomis prisidėjo 
prie nukankintų ir žuvusių K. 
Naumiestyje atminimo įamži
nimo: Šakių rajono merui R. 
Damušiui, architektui Kubiliui, 
visoms gėlių augintojoms, 
Šaulių s-gos orkestro vadovui Z. 
Šipailai ir jo jauniems orkest
rantams, choristams bei ki
tiems.

Tragiškos kovos dėl Tėvynės 
laisvės jau praeityje. Lietuva 
nepriklausoma. Tačiau nepri
klausomybė dar labai gležna. 
Vidiniai nesutarimai ir išorinė 
grėsmė iš Rytų dar labai nera
mina. Mes visi turime būti tvir
ti ir dvasiškai stiprūs, kad 
Lietuvai grėsmingu momentu 
už tėvynę stotume vieningu 
frontu. Tad statykime laisvės, 
teisingumo ir visų Lietuvoje 
gyvenančių žmonių gerovės 
siekimo paminklą savo širdyse 
bei protuose. Atgimkime dvasia, 
nes tik tuomet mokėsime pasi
rinkti pasiaukojančius Lietuvai 
žmones.

Jonas Dailidė 

LPKP vicepirmininkas

.KAUNO DIENAI”
METŲ

- 50

50 metų jubiliejų šiomis die
nomis švenčia vienas didžiausių 
Respublikos laikraščių „Kauno 
diena”. Miestui bei Kauno 
apskričiai skirtas 24 puslapių 
laikraštis išeina šešis kartus per 
savaitę vidutiniškai 60,000 
egzempliorių tiražu. Leidinys 
spausdinamas „Aūšros” spaus
tuvėje, turi keletą populiarių 
savaitinių priedų, skirtų kultū
rai ir menui, ekonomikai, spor
tui. Redakcijoje dirba apie 30 
žurnalistų.

VALDININKAI MOKOSI 

LIETUVIŲ KALBOS

Klaipėdoje rengiamas nedi
delis leidinys savivaldybės dar
buotojams ir tarybos nariams, 
kurį vyriausiasis miesto kal
bininkas J. Kantautas kol kas 
juokaudamas vadina „Mokyki
mės kalbėti lietuviškai”. Me
džiagą leidiniui kalbos specialis
tas renka jau keletą metų, sėdė
damas savivaldybės posė
džiuose.

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

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

77Ti
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.

Priimsiu į savo namus ir su
teiksiu gerą priežiūrą pagyve
nusiam ir negaluojančiam žmogui. 
Tel. 312-254-3979.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. peckys 
Tai. 885-6624

BULK MAIL SERVICE
Licensed & Insured 

Saulius Matulevičius
Tel. 312-247-1651

FOR SALE

Parduodama Olympla rašoma 
mašinėlė lietuvišku šriftu ir IBM 

elektrinė rašoma mašinėlė. 
Kreiptis: Nijolė: 708-301-5881

GREIT
PARDUODA

RE/MAX REALTORS (312) 586-5959 (708) 425-7161
RIMAS L. STANKUS

> Perkant ar parduodant
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
1MLS kompiuteriųir FAX pagalba
’ Nuosavybių įkainavimas veltui
> Perkame ir parduodame namus
> Apartmentus ir žemą
> Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS

2 7922 S. Putoki Rd.
• 4365 S. Archet Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

HELP WANTED

Ieškomas staliaus padėjėjas
Savų įrankių nereikia. 
Įrankius parOpinsim. 

Kreiptis: 708-265-1291

MARTROY ELECTRONICS, INC. reikal
ingi specialistai, mokantys taisyti TV, audio, 
video, radijo aparatūrą. Kreiptis: Oaveus,
tel.: (312) 778-7000, arba 0280 S. Kad- 
zle Avė. darbo valandomis (dirba Ir 
šeštadieni).

IEŠKO DARBO

Gail. sesuo ieško darbo. Gali slaugyti 
ligonius arba prižiūrėti vaikus.

Tel. 708-257-6149.

JJinksmų Švenčių 

ir
J2aimingą CNaujų cTMdų 

cMūsų Jkjameaams ^Rėmėjams. 

ACC LONG DISTANCE CORP.
xz

vardu, linki jums ^oma Cesonienė

Vaiko tėviškės namų socialinis centras Avikilų kaime, prie Marijampolės.

Nuotr Ritonės Rudaitienėa

TRANSPAK
MAISTO SIUNTINIAI 

šv. Kalėdoms
bus pristatyti Jūsų artimiesiems, jeigu užsakysite iki

gruodžio 20 d.
Aukštos kokybės maisto produktai 

Du patys populiariausi,tai už $39.- ir už $98.-

PINIGŲ PERVEDIMAS 
Į LIETUVĄ

Paskubėkite, Kalėdoms bus.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą 
įstaigą.
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940

I Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 

, patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci- 

(jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 

Į viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
lpridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
| Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių, 
t Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. S3rd Street, Chicago, 
|IL 60620.



SAVANORĮ KŪRĖJĄ 
MYKOLĄ BARANAUSKĄ 

AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Mykolas Baranauskas

I

Lapkričio 20 d. mirė paskuti
nis Los Angeles, Calif., gyvenęs 
savanoris kūrėjas Mykolas Ba
ranauskas. Velionis buvo gimęs 
1902 m. rugpjūčio 30 d. Maskvo
je, kur jo tėvas dirbo geležinke
lio kompanijoje. Mykolui esant 
6 mėn. mirė jo tėvas. Motinai 
buvo sunku dirbti ir auginti 
vaiką, todėl ketverių metų My
kolą išsiuntė pas gimines į 
Lietuvą. Jis gyveno ir mokėsi 
Šiauliuose. Baigė pašto, telefono 
ir telegrafo kursus. Lietuvai 
kovojant dėl nepriklausomybės, 
jaunuolis, perskaitęs vyriausy
bės atsišaukimą, kad Lietuva 
■yra pavojuje, nes jos priešai, 
svetimoji Rusijos kariuomenė, 
vokiečiams pasitraukus, įsibro
vė į Lietuvą ir eina, atimdama 
gyventojų duoną, gyvulius ir 
mantą, o jų palydovai — badas, 
gaisrų pašvaistės, kraujo ir 
ašarų upeliai... Atsišaukime 
buvo kviečiami visi mylintieji 
Lietuvą, pajėgūs valdyti ginklą 
stoti į krašto apsaugą kovai už 
Motiną Tėvynę ir Lietuvos 
valstybę.

Mykolas, kuris tada ėjo tik 
17-sius metus, neabejodamas, 
1919 m. birželio mėn. stojo 
savanoriu į kariuomenę Lietuvą 
ginti. Dalyvavo bolševikų fron
te ir užfrontėje, tarnaudamas 
kaip telegrafo-telefono specialis
tas Panevėžio, Kupiškio, Rokiš
kio, Iliukštos ruožuose.

Pasibaigus nepriklausomybės 
karams, Mykolas tarnavo įvai
riose įstaigose. 1921 m. įstojo į 
Šaulių sąjungą, kurioje buvo 
pareigose: būrio vado, valdybos 
pirmininko, sekretoriaus, iždi
ninko, šaulių rinktinės valdybos 
nario ir kt. Už šią veiklą buvo 
apdovanotas Šaulių žvaigždės 
ordinu, taip pat savanorio kūrė
jo ir Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmečio medaliais.

1936 m. Mykolas vedė moky
toją Magdeleną Avižienytę ir 
susilaukė dviejų vaikų: Ryman- 
tės, kuri yra mokytoja, ir Stasio 
išėjusio inžinerijos mokslus.

1944 m. nenorėdamas patekti 
bolševikams, kuriuos pažino pir
mosios okupacijos metais, su 
šeima pasitraukė į Vakarus. Iš 
čia emigravo į JAV ir ap
sigyveno Jersey City, N.J. Čia 
jis buvo vienas iš steigėjų LB 
apylinkės ir visą laiką buvo 
renkamas į valdybą, dažniausia 
jam tekdavo sekretoriaus parei
gos. Kasdieninę duoną pelnėsi 
dirbdamas fabrike. Vakarais 
lankė suaugusių mokyklą, kad 
pramoktų anglų kalbos.

1969 m. išėjęs pensijon, su 
žmona persikėlė į Kaliforniją, 
kad būtų arčiau sūnaus ir duk
ters, kurie jau anksčiau buvo čia 
apsigyvenę. Los Angeles įsikū
ręs įsijungė į įvairias vietos 
lietuvių organizacijas: ats. karių 
Ramovę, LB ir kt. 1983 m. už 
uolų pasidarbavimą ir nuopel
nus Lietuvai buvo pakeltas 
Lietuvių karių veteranų sky
riaus garbės nariu.

Mykolas, būdamas geroje nuo
taikoje, mėgdavęs prisiminti 
vieną nuotykį iš rytų fronto. 
Nutrūkus telefono susisiekimui 
pagal geležinkelį einančioj lini
joj į Iliukštą, jis su kitu kareiviu 
ryšininku gavo įsakymą sutai
syti. Manydami, kad sugedimas

yra kur nors arti, jie nepasiėmė 
maisto. Pasirodo, reikėjo eiti per 
mišką, kur nebuvo arti gyven
tojų. Nakvoti teko vokiečių ka
reivių pastatytose Pirmojo pa
saulinio karo metu trobelėse. 
Tik trečią dieną surado nu
trauktą vielą, kurią sutaisę 
vyko pirmyn, ne atgal, nes ten 
jau buvo bolševikus nustūmę 
mūsų kariuomenės dalys. Buvo 
labai išalkę, todėl niekad 
nebuvo taip skani žirnių sriuba 
su mėsos gabaliukais ir miežių 
košė, kaip tada, nors tuo metu 
pro galvas lėkė lietuvių artileri
jos sviediniai į priešo pusę...

Mirusio savanorio Mykolo kū
nas karste lapkričio 24 d. buvo 
atvežtas į Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčią, kur rožinį vedė kun. 
A. Volskis. Giedojo solistai R. 
Dabšys ir A. Polikaitis. Prie 
karsto garbės sargyboje stovėjo 
ramovėnai ir šauliai. Rytojaus 
dieną gedulines Mišias aukojo 
irgi kun. A. Volskis; jam patar
navo Č. Norkus. Lekcijas skaitė 
gen. garbės konsulas V. Čeka

VIENERI METAI BE A.A. 
ANTANO ZAUROS

Laikas greitai bėga, o mes 
bėgame su juo kartu. Štai, ro
dos, taip neseniai t.y. 1994 m. 
lapkričio 8 d. staiga ir netikėtai, 
veik nesirgęs, Amžinybėn iške
liavo taurus lietuvis, mylimas 
vyras, tėvas, patėvis, senelis ir 
prosenelis, daugelio organizaci
jų narys a.a. Antanas Zaura. 
Velionis buvo pašarvotas lapkri
čio 9 d. Petkus — Marųuette lai
dojimo namuose, Čikagoje. Ka
dangi velionis priklausė ke
lioms organizacijoms, tą patį 
vakarą įvyko atsisveikinimas. 
A.a. Antanas buvo Lietuvių 
pensininkų s-gos ilgametis 
sekretorius, o taip pat ir BALFo 
sk., tai šių organizacijų vardu 
atsisveikino Stasys Vanagūnas, 
Vytauto Didžiojo Šaulių rinkti
nės vardu atsisveikino Alfonsas 
Paukštė, Marųuette Parko lie
tuvių namų savininkų — Juozas 
Bagdžius,R.L.B-nės, ALTo ir 
Tautos fondo vardu žodį tarė 
Antanina Repšienė. Sekančią 
dieną, lapkričio 10 d. po gedulo 
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje velionio palaikai 
buvo nuvežti ir palaidoti Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje.
Minint tą liūdną vienerių metų 

Amžinybėn iškeliavimo sukak
tį, norisi tarti keletą žodžių apie 
velionio darbus lietuviškoje 
veikloje. Kaip jau anksčiau sa
kyta, velionis buvo ilgametis 
Lietuvių pensininkų s-gos Čika
goje sekretorius. Jo parašyti 
protokolai vaizdžiai pasakė apie 
viso susirinkimo eigą ir padary
tus nutarimus. Būdamas Mar- 
ųuette Parko BALFo skyriaus 
valdybos sekretorius labai aty- 
džiai rinko aukas vargstantiems 
lietuviams pagelbėti. Visose or
ganizacijose reiškėsi darbštu
mu, pareigingumu ir nuoširdu
mu, atliekant jam pavestas 
pareigas.

Antanas Zaura gimė 1911 m. 
rugsėjo 12 d. Naujų Stibikių 
km., Ramygalos valsč., Pane
vėžio apskr. vidutinio ūkininko 
šeimoje. Antano tėvai Salomėja 
Želvytė ir Mikalojus Zaura tu
rėjo 6 vaikus, Antanas buvo ket
virtas iš eilės. Po Antano gimę 
vaikai mirė maži. Vyriausias 
brolis Boguslovas žuvo po An
trojo pasaulinio karo ir nežinia 
kur palaidotas. Norisi pastebėti, 
kad tėvas prieš vedybas buvo 
Amerikoje, užsidirbęs pinigų, 
grįžo į Lietuvą, kur nusipirko 50 
ha ūkį, kurį padalino: 20 ha 30 
ha su trobesiais.

1917 m. tėvas susirgo šiltine 
ir mirė, motina paliko su šešiais

nauskas. Giedojo solistė J. 
Čekanauskienė ir choras. Var
gonavo muzikė R. Apeikytė (abi 
dienas).

Iš čia kūnas buvo palydėtas į 
Šv. Kryžiaus kapines. Kun. A. 
Volskiui atlikus religines 
apeigas, atsisveikino, reikšdami 
užuojautą: konsulas V. Čeka
nauskas, karių Ramovės vardu 
A. Mažeika, šaulių kuopos va
das K. Karuža (jis tvarkė ir 
laidotuves), Šv. Vardo drauguos 
Č. Norkus, LB ir „Vaikų vil
ties” D. Navickienė, Lietuvių 
moterų klubo D. Baltutienė, 
taip pat kalbėjo mirusiojo duktė 
ir sūnus. Visiems sugrįžus į 
salę, kur buvo pietūs, K. Karuža 
perskaitė velionio biografiją ir 
užuojautą pareiškė Lietuvių 
žurnalistų pirm. K. Milkovaitis 
ir Lietuvos Dukterų vardu R. 
Gasparonienė.

Mykolo mirtis buvo skaudus 
įvykis ne tik jo žmonai Magde- 
lenai, dukrai ir sūnui bei 
vaikaičiams, bet jo, kaip gero 
patrioto ir tikinčiojo, pasiges 
visa Los Angeles bendruomenė, 
kuri per daugelį metų jį matė 
šv. Kazimiero bažnyčioje ir 
sutikdavo parapijos salėje susi
rinkimuose ir renginiuose.

Ig. Medžiukas

vaikais. Antanas lankė Bartkū- 
nų pradžios mokyklą ir per me
tus baigė I ir II skyrius. Mokyk
lai sudegus, sekančiais metais 
Antanas lankė Ramygalos pra
džios mokyklą, kurioje per 
metus baigė III ir IV skyrių. 
Baigęs keturis skyrius, pavasarį 
Antanas laikė egzaminus į Ra
mygalos progimnazijos II klasę. 
Gavęs vokiečių kalbos pataisą ir 
per vasarą nesant laiko pasi
ruošti, Antanas liko I klasėje. 
Nesant lėšų toliau mokytis, 
turėjo palikti ūkyje, nes brolis 
buvo pašauktas į kariuomenę. 
Ūkininkaudamas Antanas bai
gė vietinės pieninės suruoštus 
kursus ir paliko pieninės vedė
ju. 1933 m. išvyko į kariuomenę 
II pėstininkų pulką, kur baigė 
naujokų apmokymą ir buvo iš
siųstas į Sanitarijos puskarinin
kių mokyklą, kurią baigė pir
muoju ir tarnybą baigė gusarų 
pulke. 1936 m. išėjo iš kariuo
menės ir įsidarbino Vidaus rei
kalų ministerijoje, eidamas at
sakingas pareigas. 1944 m. pa
sitraukė į Vakarus, nespėdamas 
paimti žmonos ir dukrelės. 1947 
m. iš Vokietįjos išvyko darbams 
į Angliją, o iš ten — 1951 m. 
Kanadą. Galutinai apsistojo 
1953 m. atvykęs į Ameriką ir 
apsistojo Marųuette Parke, ku
riame gyveno iki mirties. Žmo
nai Lietuvoje mirus, Antanas 
vedė našlę su trimis vaikais, su 
kuria išgyveno 23 metus. Šiai 
mirus, po 11 metų, 1992 m. vedė 
Laurą, neseniai atvykusią iš 
Lietuvos. Jo mirties metinių 
proga žmona Laura užprašė šv. 
Mišias Marijonų vienuolyne 
prie „Draugo” ir dar keliose 
kitose bažnyčiose, taip pat 
gruodžio mėnesį Lietuvoje.

Perskaičiusi jo atsiminimus ir 
paklausiusi įkalbėtą kasetę, ne
galėjau lengvai praeiti pro jo 
gyvenimą. Antanas buvo žmo
gus, kuris siekė mokslo ir, jo 
negavęs užtektinai jaunystėje, 
to pasiekė suaugęs. Kasetės pa
baigoje atsiprašo visų, jeigu 
kam blogo yra padaręs, tai ne iš 
blogos valios. Primena okupaci
jos laikus, kaip gelbėjo ūkinin
kus, statydamas save į pavojų.

Šis velionio aprašymas prime
na visiems, kaip galima pasiekti 
mokslą per save ir būti darbščiu 
ir sąžiningu, kokiu buvo An
tanas.

Tikime, kad Aukščiausias su
teikė jam Amžiną ramybę savo 
globoje už kilnius ir nuoširdžius 
atliktus darbus žemiškoje ke
lionėje.

Ant. Repšienė

6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 14 d. 5

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

14*11 127th STREET 
LEMONT. IL 80438 
Tel.: 7O4-257-1418 
Fax.: 704-257-1447

UETUVIŲ FONDAS UTNUANIAN FOUNDATION

1 x $1,000 Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, $17,400.
1 x $2,000 X. $11,000.
1 x $3,000 Baras Stasys ir Elena Stipendijų Fondas, pradinis 

įnašas: Kisielius dr. Tomas, Rita ir šeima, $3,000.
1 x $190,000 Karoblis Vytautas testamentinis palikimas, 

$538,600.
M viso $211,727.29.

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1995.X.31 — 8,081,650. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką 
švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą 4,091,621 dol. Palikimais gauta 
3,784,039 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 

Lietuvių Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR- 
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybę.

PADĖKA

A.tA.
IRENA SPRINDIENĖ 

EIDRIGEVIČIŪTĖ
Su rudens paukščiais išskridai j amžinai žydinčius Rojaus 

sodus amžinam poilsiui 1995 m. lapkričio 9 d.
Su liūdesiu ir skaudžia širdimi dėkojame kun. Fr. Harry 

C. Wallace už ligonės aprūpinimą šv. Sakramentais ir gedu
lingas šv. Mišias Lady of the Lakęs katalikų bažnyčioje 
Deltona, FL.

Dėkojame susirinkusiems koplyčioje, p. G. Lapėnui už 
maldą, poetei Birutei Pūkelevičiūtei už tartą žodį ir puikų 
deklamavimą poeto B. Brazdžionio momentui tinkamą eilė
raštį ir visiems darniai giedojusiems giesmę „Marija, Marija

Nuoširdi padėka karsto nešėjams: J. Janušaičiui, B. 
Juškiui, G. Lapėnui, J. Mažeikai, A. Skriduliui ir K. Žolynui.

Dėkojame visiems, iš arti ar toli, pasimeldusiems už 
velionės sielą, už šv. Mišių užprašymą, atsiuntusiems ta inten
cija aukų, už aukas labdarybei, Lietuvos našlaičiams ir au
kojusiems Lietuvių Fondui.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, mums pareiškusiems užuo
jautą žodžiu, raštu ar per spaudą.

Dėkui Deltona Memorial Funeral Home Mr. Robert O. 
McFall.

Nuliūdę liekame: vyras Antanas, sūnus Rimvydas, 
marti Monika, anūkas Mario, anūkė Daniella ir kiti 
giminės.

PADĖKA

A.tA.
JONAS STOŠKUS

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis ir Prosenelis mirė 
1995 m. lapkričio 22 d. Palaidotas lapkričio 27 d. Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.
Reiškiame gilią padėką klebonui kun. J. Kuzinskui už 

maldas koplyčioje, šv. Mišių auką ir raminančius užuojautos 
žodžius. Taip pat kun. V. Mykolaičiui už palydą ir maldas 

kapinėse.
Dėkojame J. Bagdžiui, Marųuette Parko Liet. Namų savi 

ninku sąjungos vardu pravedusiam atsisveikinimą; A. Rep
šienei, prisiminusiai velionį ALTo ir BALFo vardu; S. Vana- 
gūnui, A.L. Pensininkų klubo pirmininkui, už išreikštą užuo 
jautą; A. Paužuoliui, pravedusiam Rožinio maldas.

Dėkojame visiems giminėms, draugams bei pažįstamiems 
už gausias šv. Mišių aukas ir skirtą paramą dienraščiui 
„Draugui”. Taip pat už atsilankymą ir dalyvavimą lai

dotuvėse.
Nuoširdi padėka sol. A. Braziui ir muz. R. Šokui už jautriai 

pagiedotas giesmes ir muziką šv. Mišių metu.
Reiškiame padėką laidotuvių direktoriui D. Petkui už 

rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą.

Nuliūdę: žmona Marija, duktė Joana, sūnus Jonas, 
anūkai — Juozas, Petras, Edvardas ir kiti giminės.

Santrumpos: atm. įn. ■ atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
» aukotojas, įm. » įmokėjo, asm. - asmuo, suma po pavardės 
= įnašų iš viso.

1995 m. rugsėjo mėn.

1 x 930 Petrauskas Stasys atm.: įm. 2 asm., $130.
1 x $100 Liulevičius dr. Arūnas ir Aušrelė, $200.
1 x $155 Bartkus Stasys atm.: įm. Bartkus Jonas $100,

šimoliūnas Saulius $25 ir 2 kt. asm., $255.

1 x $810 Petrulienė Ona atm. įn.: po $100 Basiulis Algis ir
Danutė, Petrulis Algis, po $50 Augustaitis Rima, Stašaitis Kazys 
ir Aldona, $40 Petrulis Laima, po $25 Butkūnas Andrius ir Alice, 
Jurgutis George ir Danguolė, Rugienius Algis ir Liuda, Rukštelė 
Ona, Zaparackas Algis ir Yolanda, ir 17 kt. asm., $810.

Iš viso $1,095.00.

1995 m. spalio mėn.

3 x $10 Barisa Bart, $130; Grybauskas Vytautas ir Joana, 
$110: Kižys Juozas, $1,210.

1 x $15 Kulbis Tadas, $15.
1 x $20 Daukantas Bladas atm., $320.
2 x $25 Bublys Vladas (miręs) ir Stasė, $1,125; Mickus 

Vytautas ir Karen, $179.
1 x $25.29 Vaičeliūnienė Kazimiera, $905.29.
1 x $27 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius

Petras, $801.
I x $35 Venclova Tomas, $555.
II x $50 Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Vytautas ir Joana, 

$2,200; Dapkus Petras ir Ilona, $750; Draugelis Arūnas ir Irena, 
$1,250; Keblinskas Algirdas, $950; Keblinskienė Vida, $1,050; Klo
sis Walter, $460; Palubinskas kun. Vytautas A., $170; Rask- 
Raščiauskas VValter, $250; Shatas Romas ir Gertrude; $1,615; Sta- 
šaitienė Zofija, $450; Žinąs Rimas ir Natalija, $150.

1 x $90 Jansonas dr. Eduardas atm.: Jansonienė Irena, 
$2,590.

55 x $100 Bardauskas Tomas ir Ramona, $200; Benetytė 
Jurgita, $100; Butkus Romas atm. įn.: Ulinskaitė Marija, $100; 
Čepratskas Liutauras ir Diana, $100; Černavičius Algirdas ir 
Ramutė, $300; čižikas Balys atm. įn.: čižikaitė Bronė, $3,900; Čy- 
vas Tomaa J.: įm. čyvas Saulius ir Daina, $100; Cukuras Antanas 
(miręs) ir Janina, $850; Domanskis Jonas Juozas: įm. Domanskis 
Van ir dr. Alina, $100; Domanskis Maria Laučka: įm. Domanskis 
Van ir dr. Alina, $100; Džiugas Stasys ir Sofija, $1,100; Gasis dr. 
Albert J. ir Lilian M., $300; Gudauskienė Vitalija atm.: Gudaus
kas Alfonsas, $200; Jakštys Algirdas, $200; Jansonas Marija atm. 
įn.: Jansorrienė Irena, $300; Jarienė Jadvyga atm. įn.: Jaras 
Bronius ,$700; Jasaitienė Birutė, $400; JAV LB švietimo Taryba, 
$300; Juschkevitz Eugenie, $100; Karas Arvin ir Rita, $300; 
Kaunas dr. Roman ir Gražina, $600; Kirvelaitis Vytenis, $400; 
Klivečka Jonas, $600; Kojelytė Daina, $400; Končius Juozas ir 
Giedrė, $500; Kreivėnas Narcizas ir Olga, $100; Kučas Viktoras 
ir Regina, $300; Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė 
Eugenija, $1,200; Lapas Raimondas ir Ramunė, $100; Latvys 
Jonas ir Stasė, $600; Majauskas Kazys ir Elena, $1,300; Misiulytė 
Roma atm. įn.: Misiulis Domas, $500; Mozoliauskas Bronius ir Sofi
ja atm. įn.: Mozoliauskas Ramojus ir Janina, $100; Pakštas Pranas 
atm. įn.: Pakštienė Bronė, $800; Petrulienė Ona atm. įn.: Petrulis 
dr. Birutė, $910; Petrulis Vytas ir Marija, $700; Pilipauskas Pranas 
ir Bronė atm. įn.: Mozoliauskas Ramojus ir Janina, $100; Razma 
dr. Edis ir Kristina, $850; Razma Kazys ir Danuta, $200; Remienė 
Marija, $2,800; šalna dr. Jonas ir Janina, $1,100; Sčerbienė 
Franciška, $100; Šešplaukis dr. Alfonsas, $600; Šimutis dr. Leo
nardas ir Zita, $700; Šležas dr. Adolfas ir Algė, $2,900; šlutas 
Anatolijus, $100; X, $2,400; šulaitis Edvardas, $100; Sutkus dr. 
Pranas (miręs) ir Ada, $3,985; Varneckas Vladas ir Adelė, $600; 
Vilinskas dr. Petras, $500; Vilutis Edvardas atm. įn.: Vilutienė Mari
ja, $600; Zailskas Antanas ir Teodora, $800; Zukaitis dr. R. R., 
$200.

1 x $110 Bliūdžius Albinas atm. įn.: Bliūdžius Algis $25, 
Plečkaitis Algirdas ir Nijolė $25, šimoliūnas Saulius $25 ir 2 kt. 

asm., $110.
1 x $150 Vai Vito ir Regina, $750.
1 x $155 Pocius Antanas ir Birutė, $1,855.
1 x $170 Kubilius gen. Petras atm. įn.: Jansonienė Irena, 

$1,970.
17 x $200 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $7,700; Baras Sta

sys ir Elena, $6,050; Baškys dr. Bronius atm. įn.: Jansonienė Irena, 
$800; Bazis Vincas ir Dana, $5,810; X, $2,200; Ječius Kęstutis 
ir Dalia, $1,200; Kačilauskaitė Živilė, $200; Lauraitis Aleksas ir 
Vena, $500; Marchertas Antanas ir Vilią, $700; Motušis Kostas 
ir Elena, $200; Ostis Algirdas ir Regina, $2,100; Sapetka 
Kazimieras, $12,565; Saulis Algirdas ir Aušra, $1,600; Sidrys dr. 
Jonas ir Judy; $400; Siliūnas Bronius ir Vladė, $700; šlenys 
Kazimieras atm. įn.: šlenys Liudas, $300; Žlioba dr. Aras ir Lina, 
$500

4 x $250 Ažukas Albertas J., $1,100; Binder VValter ir Rima, 
$250; Gauronskas Petras ir Marija (mirusi), $2,800; X, $2,900.

2 x $300 Giečius Eleonora ir Jonas (miręs), $450; Sealey
prof. Raphael, $1,400. ,

0 x $500 Brizgys Juozas ir Aldona, $1,500; Kelertas Jonas 
ir Berta: Kelertas dr. Algimantas, $1,500; Mileris dr. Paul, $1,150; 
Paukštelis Ignas ir Stasė, $1,500; Plikaitis dr. Juozas ir Barbora, 
$9,100; Razma dr. Antanas ir Alė: aukojo vestuvių proga Baras 
Stasys ir Elena $200, Kilius Povilas ir Rūta $200, Ječius Kęstutis 

ir Dalia $100, $500.
1 x $800 Dirdienė-Girniūtė dr. Liuda atm.: Dirda Petras, 

$2,000.

„Ačiū už pienelį...”, sako mažas našlaitis Lietuvoje, kai Našlaičių globos komi
tetas pasirūpino, kad jo puodeliukas nebūtų tuščias.

’ Nuotr. Jono Dilio

I I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Daug kalbama apie lietuviš
kų mokyklų svarbų, daug dū
saujama, kad be tų mokyklų iš
nyks ir lietuvybė svetimuose 
kraštuose. Tačiau žodžiai ne
šildo nei pasiaukojančių moky
tojų, nei besimokančių kiekvie
nų šeštadieni mokinių, nei tėvų 
komitetų, kurie daug pastangų 
deda, kad mokyklos kaip nors 
išsilaikytų. Lietuviškoji visuo
menė galėtų paremti savo žo
džius akivaizdžiu būdu, atsilan
kydama į mokyklų renginius ir 
parodydama, kad mokyklos iš 
tikrųjų yra svarbios. Ateinantį 
šeštadienį, gruodžio 16 d., vidur
dienį, Jaunimo centre ruošiama 
Čikagos lit. mokyklos mokinių 
eglutė. Pripildykime salę žiū
rovais ir pradžiuginkime litua
nistinės mokyklos mokinius, 
mokytojus, tėvus.

Jau visiems žinoma nuolati
nė mūsų renginių ir stovyklų 
Dainavoje šeimininkė Ona 
Norvilienė ir šiemet paruoš 
lietuviškų kūčių valgius ateiti- 
ninkiškoms kūčioms, kurias 
ruošia Čikagos studentai ateiti
ninkai sekmadienį, gruodžio 17 
d., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Pradžia 1 vai. p.p. šv. 
Mišiomis, kurias aukos kun. 
Antanas Saulaitis, SJ.

Juozas Masilionis jau gavo 
iš Lietuvos ,.Panevėžio J. Balči
konio gimnazijos istorijų (auto
rius — Vytautas Baliūnas) ir iš
siuntinėjo knygos išleidimų pa- 
rėmusiems auka.

LAUKIAM 
KALĖDŲ SENELIO

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
Šv. Kazimiero lituanistinė mo
kykla ruošia Kalėdų eglutę — 
1390 W. 15th Str., Gary, India
na. Po 10 vai. šv. Mišių parapi
jos salėje šešiolika šios 
mokyklos mokinių (jie tarp 4 ir 
13 metų amžiaus) pasirodys su 
kalėdine programa savo šei
moms ir svečiams. Žinoma, ne
užmirš ir Kalėdų senelio. Tiki
mės, kad, mokiniams atsidėko
damas, Senelis taip pat nepa
mirš nei vieno. Po programėlės 
visų laukia šilti pietūs. Kvie
čiami svečiai ir iš tolimesnių 
apylinkių.

Šioji mokykla Gary, IN, atida
ryta 1955 metais, Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebono, 
prel. Igno Urbono iniciatyva. 
Mokyklai vadovauja ir moko se
selė kazimierietė Janina Galu- 
bickytė. Mokslo metai vyksta 
nuo spalio mėnesio. Į mokyklų 
šiemet suvažiuoja 16 mokinių iš 
artimesnių ir tolimesnių apylin
kių — South Bend, Lowell, Heb- 
ron, Marrilville, net keli iš Illi
nois valstijos. Šiais metais tau
tinius šokius moko Jane Valei
kienė, o lietuviškas daineles 
Kazė Kazlauskienė.

Tikrai svarbu, kad lietuviška 
visuomenė parodytų dėmesį šiai 
mažai, bet veikliai mokyklėlei 
ir sekmadienį, gruodžio 17 d., 
gausiai atvyktų į jos kalėdinį 
renginį.

Senelis Balys

Tilžės Akto sukakties minėjime Čikagoje kalba Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio pirm. Algis Regis. Kairėje — solistė Aldona Buntinaitė.

Nuotrauka J.S. Šidlausko

x TRANSPAK praneša: 
,,1569 m. į Lietuvų atsikėlė jė
zuitų ordinas, tuometinio Vil
niaus vyskupo Protasevičiaus 
kvietimu. Jie įsikūrė Šv. Jono 
bažnyčioje Vilniuje ir labai grei
tai paplito po visų Lietuvų”. 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais o 
siuntiniai. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL, tek 
312-436-7772.

(sk.)

x Robert ir Delores Woods, 
Barrington, NJ, atsiuntė $150 
ir nori globoti našlaitį Lietuvo
je. Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk.)

x Ada Sutkuvienė, Home- 
wood, IL, globoja našlaitį Lietu
voje. Pratęsdama globų sekan
tiems metams, atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas.

(sk.)
x MAISTO SIUNTINIAI 

Kalėdoms pradžiugins jūsų arti
muosius, jei užsakysite -iki
gruodžio 20 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. Tek 312-436-7772.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk)

Šv. Kazimiero lit. mokyklos, Gary, IN, mokinių dalis. I eil. iš kairės: Katie Jagiella, Algis 
Kazlauskas; II eil.: Rodney Vician, Jonas Valeika, Kodee Morgan, Brooke Morgan; III eil.: Gin
taras Pečiulis, Laima Valeika, Nicholas Jagiella, Jonas Stankūnas, Audra Pečiulytė ir mokyto
ja sės. M Janina Galubickytė.

ČIKAGOJE PAMINĖTA 
TILŽĖS AKTO SUKAKTIS

Mažosios Lietuvos Tautinės 
tarybos 1918 m. lapkričio 30 d. 
Tilžėje pasirašyto Akto, skel
biančio to krašto lietuviu norą 
susijungti į bendrų valstybę su 
tų pačių metų vasario 16 d. ne
priklausomybę paskelbusia Lie
tuva, 77-ji sukaktis Čikagoje 
buvo paminėta sekmadienį, lap
kričio 26 d. Minėjimų ruošė 
Mažosios Lietuvos Rezistencinis 
sąjūdis, dalyvaujant šauliams, 
Maž. Lietuvos draugijai, ramo- 
vėnams. ir visuomenei.

Minėjimą 2 vai. p.p. Šaulių 
namų salėje prasidėjo MLR 
sąjūdžio vicepirm. Ramūnas 
Buntinas, kviesdamas dėmesio 
ir pagarbos įnešamoms JAV, 
Lietuvos, Maž. Lietuvos ir 
šaulių vienetų vėliavoms. Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
šaulio Juozo Gurevičiaus vado
vaujamos vėliavų eisenos prie
kyje, Maž. Lietuvos tautiniais, 
drabužiais pasipuošusi Aldona 
Buntinaitė nešė gražiai įrėmin
tą didžiulį Tilžės Akto plakatų, 
neseniai atsiųstą iš Lietuvos. 
Visiems sugiedojus Lietuvos 
himną, tolimesnei minėjimo ei
gai vadovauti buvo pakviestas 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio pirmininkas Algis Re
gis.

Invokacijų sukalbėjo kun. 
Valdas Aušra, melsdamas Die
vą, kad nebūtume paskutinieji, 
kurie atsimena Maž. Lietuvų, 
kad Prūsų Lietuvos atmintis 
būtų išlaikyta ir ateinančių 
lietuvių kartų mintyse, ir šir
dyse.
Aldonai Buntinaitei gražia maž 
lietuvių tarme perskaičius Til
žės Aktą, Algis Regis pakvietė 
prisiminti didelę lietuvių tautos 
dalį, nuo priešistorinių iki mūsų 
laikų, gyvenusią tarp Vyslos ir 
Nemuno krantų. Giliu įsijauti 
mu apžvelgdamas to krašto 
žmonių 200 metų neatlaidžių 
kovą su grobuoniškais kryžiuo
čiais ir jų iš visos Vakarų Eu
ropos pasitelkta kariauna. Ne
tekę laisvės ir savos religijos, 
Maž. Lietuvos žmonės liko stip
rūs dvasiškai. Net sunkiausiose 
vergovės sąlygose jie sugebėjo 
vesti kultūrinę kovą, išlaiky
dami savo kalbą, papročius ir 
laisvės troškimą, ugdydami kul 
tūrines ir intelektualines ap
raiškas. Tad nenuostabu, kad

Operos choras jau pradėjo 
repetuoti K. Banaičio operų „Jū
ratė ir Kastytis”. Šios operos 
spektakliai bus 1996 m. balan
džio 20 ir 21 d. Morton aukštes
niosios mokyklos auditorijoje, 
dainuojant mūsų solistams ir 
svečiams iš Lietuvos.

Pataisome: šeštadienio, gruo
džio 9 d., „Draugo” trečiame 
puslapyje išspausdinta nuotrau
ka yra ne dr. Albinos Prunskie
nės, o Jono Dilio.

x Valandėlė „MISTIKA”,
kurios programoje dalyvaus ja
ponai, kiniečiai ir lietuviai bus 
sekm. gruodžio 17 d., 12 vai. 
p.p., Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte. I labdaros koncertėlį 
paremti bedalius vaikus Lietu
voje, visus maloniai kviečia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.

(sk.)

x Pagalba kūčioms! Nenori 
rūpintis ir vargti? Talman De
li padės! Iš anksto užsakyk ska
nų maistų, tek 312-434-9766. 
Užeik pas mus, 2624 W. 69 St., 
kur rasi, ko pageidauji kūčių 
stalui. Turime įvairių rūšių 
silkių, salotų, šližikų, lydekos, 
marinuotų stintų, rūkyto un
gurio ir 1.1. Darbo laikas prieš 
Kalėdas 8 v.r. — 6 v.p.p. pirmd. 
— šeštd. Kūčių dienų 8 v.r. — 4 
v.p.p. Linksmų švenčių!

(sk.)
x Pinigų pervedimas į Lietu
vą. Paskubėkite, Kalėdoms bus! 
Kreiptis į TRANSPAK, tel. 
312-436-7772.

(sk)
audiniais, nes teko mokytis apie Lietuvos linus ir jų apdirbimą.

Nuotr S. Radvilienės

Maž. Lietuvoje buvo išleista pir
moji lietuviška knyga, Šv. Raš
tas, giesmynai, čia pasirodė pir
masis lietuviškas laikraštis, su
vaidintas pirmas lietuviškas 
veikalas ir 1.1. Iš čia kultūrinės 
vertybės ir tautinis sąmonini- 
mas sklido ir į Didžiąją Lietuvą. 
Nepaisant vokiečių administra
cijos stiprių vokietinimo pastan
gų, lietuviškumas čia išsilaikė 
700 metų, o Lietuvai 1918 m. 
vasario 16 d. paskelbus nepri
klausomybę, Maž. Lietuvos Ta
ryba, rizikuodama persekio
jimais, net gyvybės netektimi, 
pareiškė norą jungtis prie Lie
tuvos valstybės. Šis drąsus 
pareiškimas vėliau, nacinės 
Vokietijos buvo slopinamas įvai
riomis represijomis jo pareiškė
jams, bet liko testamentiniu įpa
reigojimu visai lietuvių tautai 
— siekti jo įgyvendinimo. Ant
rąjį pasaulinį karą pralaimėjusi 
Vokietija atsižadėjo pretenzijų į 
šj kraštą, o Mažąją Lietuvą nu- 
teriojusi ir gyventojus išžudžius! 
Rusija neturi jokios moralinės 
nei juridinės teisės to krašto 
okupavimui. Su dideliu dėmesiu 
išklausę A. Regio žodžius, minė
jimo dalyviai atsistojimu ir susi
kaupimu pagerbė visus žuvu
sius ir mirusius Maž. Lietuvos 
kovotojus ir kankinius.

Paskaitai pakviestas Klaipė
dos vadavimo dalyvis teis. Jonas 
Dainauskas, paryškinęs Maž. 
Lietuvos gyventojų lietuvišku
mą iki II pasaulinio karo pa
baigos, plačiai atvaizdavo Sovie
tų Sąjungos sąmoningą ir apgal
votą beatodairišką to krašto gy
ventojų genocidą, vispusišką 
krašto naikinimą, net istorinių 
vietovardžių pakeitimą rusiš
kais, siekiant ištrinti pėdsakus, 
kad tai lietuviu tautos žemė.

Padėkojęs J. Dainauskui už iš
samių paskaitą. A. Regis primi
nė, kad Pirmąjį Maž. Lietuvos 
žmonių genocidą vykdė kryžiuo
čiai, Antrąjį genocidą po 700 
metą įvykdė sovietai. Privalome 
neleist dabartinei Lietuvos vy
riausybei savo apatišku nesirū
pinimu Maž. Lietuva netapti 
Trečiojo ir galutinio to krašto 
lietuviškumo genocide vykdyto
ja- .

Tolimesnėje programoje poe
tas Apolinaras Bagdonas pa
skaitė savo kūrybos eilėraščius 
„Prūsų žemė" ir „Lietuvos Sa
charai”.

Vėliavų tarnybai išnešus vė

liavas, Lietuvos Vyčių jaunieji 
šokėjai, vadovaujami Klaipėdos 
universiteto choreografės Ligi- 
jos Tautkuvienės, guviai pašo
ko penketą tautinių šokių.

Minėjimas buvo baigtas Aldo
nai Buntinaitei giedant, o vi
siems dalyviams pritariant, 
Mažosios Lietuvos himnu.

IR

DOVANOS JĖZULIUI

Maironio lit. mokyklos, vei
kiančios Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte, mokinių balsai 
garsiai giedos gimusio Kristaus 
garbei, kai Kalėdų eglutės me
tu bus vaidinamas vaizdelis 
„Dovana Jėzuliui”. Mokyklos 
eglutė vyks šeštadienį, gruodžio 
16 d., 12 vai. Kviečiame visus 
tėvelius, gimines ir svečius atei
ti ir pasidžiaugti mokinių dova
nom Jėzuliui. Tai viena ypatin
giausių mokslo metų švenčių.

O tų švenčių jau nemažai turė
jome per palyginti trumpą lai
kotarpį. Lapkričio 29 d. buvo 
paminėtos Vėlinės. Mirusiųjų 
prisiminimui iš kiekvienos 
klasės atstovai atnešė prie 
altoriaus uždegtas žvakeles. De
šimtojo skyriaus mokiniai 
skaitė parinktus skaitinius.

Lapkričio 18 d. mokykla jau 
trečius metus iš eilės ruošė Pa
dėkos dienos vajų, kai mokiniai 
sunešė vargstantiems vaiku
čiams Lietuvoje dovanėlių, o jos 
buvo perduotas „Saulutei", kad 
išsiųstų į Lietuvą. Šiemet 
penktas skyrius paruošė Padė
kos dienos paminėjimą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčioje.

Šv. Kalėdų belaukiant, kai 
kuriose mokyklos klasėse vyko 
šiaudinukų gamyba ir repetici
jos Kalėdų eglutei. Mūsų mo
kyklos „žvaigždutės" tenušvie- 
čia visiems kelią į eglutę — jas 
pamatyti ir jomis pasidžiaugti.

S. R.

Valerija Žadeikienė jau 
daug pietų padeda Čikagos 
studentams ateitininkams, kai 
jie ruošia tradicines kūčias visai 
ateitininkiškai šeimai ir lie
tuviškai visuomenei. Ji ir šįmet 
registruoja dalyvius į kūčias, 
kurios bus sekmadienį, gruodžio 
17 d., Jaunimo centre. V. Žadei- 
kienės telefonas — 708-424- 
4150. Registruotis reikia iki 
gruodžio 15 d.

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 1996 METŲ

Visiems tautiečiams ir visiems Lietuvių Tautinių kapinių sklypų 
savininkams linki —

Chicagos Lietuvių Tautinių kapinių 
Vadovybė — direktoriai:

pirmininkas Julius R. Kuzas, vicepirm. Grožvydas La
zauskas, sekr. Motiejus Batutis, ižd. Robert Sebastian; 
direktoriai — Peter Dapser, dr. Vytautas Jankus, 
Vytautas Yotka, Emma Petraitis, Hilde Kuzas, Rūta 
Šimėnas; administratorius Saulius Balsys.

(Kapinės įsteigtos 1911 metais.)

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI ŠV. KALĖDŲ 
IR NAUJŲ METŲ PROGA

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje nuo 1886 m. per ilgus 
dešimtmečius nešęs aukštai iškeltą lietuvybės vėliavą, žengęs 
vienybės keliu, sveikina visame pasaulyje gyvenančius lietuvius šv. 
Kalėdų proga ir linki kelionęje į išsvajotą XXI amžių — į 2000 
metus, daug stiprybės, idealizmo, pasiaukojimo, siekiant amžinos 
Lietuvos garbės. SLA per 110 veiklos metų, uis veidu į atvykusius 
iš Lietuvos, linki jiems našaus įsikūrimo, draugiško bendradar
biavimo.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Vykdomoji 
valdyba:

Dr. Vytautas Dargia — pirmininkas 
Vytautas Kasniūnas — vicepirmininkas

Genovaitė Meiliūnienė — sekretorė 
Loreta Stukienė — iždininkė

Nelė Bayoras-Romanas ir Stasys Virpša 
— iždo globėjai

Dr. Vytautas Tauras — daktaras kvotėjas

JA V Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba sveikina visas 
JAV LB apylinkes, apygardas ir visus JAV lietuvius bei lietuvybės 
puoselėtojus šv. Kalėdų ir Naujųjų 1996 metų proga, linkėdama 
visiems gražių švenčių ir sėkmės visuose darbuose bei užmojuose. 
Tegul Kristaus Gimimo šventė ir atneša tyro džiaugsmo, o Nau

juosiuose metuose teišsipildo mūsų visų viltys ir troškimai.

JAV LB Krašto valdyba:

Regina Narušienė — pirmininkė, sės. Margarita Bareikai
tė, dr. Vytautas Bieliauskas, Birutė Jasaitienė, Viktoras 
Kaufmanas, Alė Kėželienė, Ramunė Kligytė, Regina Ku- 
čienė, Rita Likanderytė, Giedrė Milašienė, Ramutis Pliūra, 
Algis Rimas, Algis Rugienius, dr. Vitolis Vengris, dr. 
Paulius Žygas ir JAV LB KV įstaigos tarnautojai — Asta 
Banionytė ir Darius Laucius.

Petras ir Elena Sniegaičiai
sveikina su šv. Kalėdomis ir 
Naujais metais savo gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Stella ir Augustas Paško- 
niai sveikina savo mielus 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami smagių šv. Kalėdų ir 
laimingų 1996-tųjų metų!

W ai te r Rask-Raščiauskas iš
Oak Lawn, IL, šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga nuoširdžiai 
sveikina visus savo artimuo
sius, draugus ir pažįstamus, lin
kėdamas daug sveikatos ir vi
sokios sėkmės Naujaisiais — 
1996-taisiai8 — metais!

Regina ir Vincas Vaitkai, 
New Buffalo, MI, šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga sveikina 
savo draugus bei pažįstamus, 
linkėdami laimės, džiaugsmo ir 
ypač sveikatos visiems. Vieton 
sveikinimo kortelių siunčia
auką „Draugui” paremti.

1
Marija Kapačinskienė šv. 

Kalėdų proga sveikina artimus 
bei pažįstamus. Tebūnie jums 
gera Dievo valia ir laimingi 
Nauji metai, o „Draugo” dar
buotojams — stiprybės ir sėk
mės.

Antanas Balčytis šv. Kalėdų 
ir Naujų metų proga širdingai 
sveikina savo gimines, gerada
rius, draugus ir bendraminčius, 
nuoširdžiausiai linkėdamas tyro 
šv. Kalėdų džiaugsmo ir kuo 
geriausios sėkmės 1996 metais.

Marytė Čemiūtė sveikina gi
mines, draugus bei pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir Naujais 
metais.

*

Vaūda Žolynienė sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir linki laimin
gų, gerų Naujų metų. Vieton 
sveikinimo atviručių skiria 50 
dol. auką „Draugui”.

Adelė ir Kazys Lietuvnin
kai sveikina savo gimines, 
draugus bei pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga, 
linkėdami daug daug sveikų, 
šviesių ir laimingų metų. 
Vieton kortelių — auka 
„Draugui”.

Juozas Ufartas sveikina 
gimines, draugus bei pažįsta
mus su šv. Kalėdomis ir Nau
jaisiais metais.

Marija ir Antanas Vyčai 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais!

Alex ir Carrie Navardaus- 
kai sveikina su šv. Kalėdomis 
visus Šakiečių klubo narius ir 
šeimas, taip pat Zarasiškių 
klubo, Suvalkiečių draugijos 
narius su šeimomis ir BALFo 98 
skyriaus aukų rinkėjus bei 
aukotojus. Visiems linki visoke
riopos Aukščiausiojo palaimos, 
sveikų, turtingų Naujų 1996 
metų. Vietoje sveikinimo korte
lių skiria auką dienraščiui 
„Draugui”.

Jaunimo centro Moterų 
klubas sveikina vyriausiąją 
„Draugo" redaktorę, visą redak
ciją, administraciją bei visus 
„Draugo” tarnautojus. Linkime 
malonių šv. Kalėdų, laimingų, 
palaimintų Naujų metų. Skiria
me „Draugui” 50 dol. auką.


