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Lietuva pabrėžė tarptautinių 
organizacijų

bendradarbiavimo svarbumą

Demokratai sieks vidurio 
jėgų koalicijos prieš LDDP

Niujorkas, gruodžio 18 d. — 
Jungtinių Tautų Generalinei 
Asamblėjai svarstant bendra
darbiavimą tarp Jungtinių Tau
tų ir Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizaci
jos, šiuo reikalu pasisakė Veng
rijos, Slovėnijos, Ukrainos, 
Rusijos, Ispanijos (kuri kalbėjo 
Europos Sąjungos vardu), Bul
garijos, Rumunijos, Azerbai
džano, Turkijos ir Lietuvos am
basadoriai prie Jungtinių Tau
tų.

Kaip praneša Lietuvos Nuo
latinė Misija prie Jungtinių 
Tautų, Lietuvos atstovas, am
basadorius Oskaras Jusys, savo 
kalboje pabrėžė bendra
darbiavimo tarp Jungtinių 
Tautų ir ESBO svarbą. Jis sakė, 
kad bendradarbiavimas yra 
svarbus, ypač organizuojant 
bendrus ar vienas kitų papil
dančius veiksmus, diplomati
nėmis priemonėmis stengiantis 
išvengti konfliktų, reguliuojant 
krizes ir taikos palaikymo ope
racijose, abiems organizacijoms 
siekiant kartu palaikyti tarp
tautinę taiką ir saugumą.

Jungtinėse Tautose susitiko 
Baltijos ir Šiaurės šalių 

atstovai
Niujorkas, gruodžio 15 d. — 

Lietuvos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Oskaras Jusys 
bei Misijos patarėjas R. Pau
lauskas gruodžio 11d. dalyvavo 
Baltijos bei Šiaurės valstybių 
atstovų susitikime, kuriuos 
pietų metu surengė Latvijos 
ambasadorius Aivars Bauma- 
nis. Kaip praneša Lietuvos 
Nuolatinė Misija prie Jungtinių 
Tautų, susitikime dalyvavo Es
tijos, Danijos, Islandijos, Suo
mijos, Švedijos, Norvegijos 
ambasadoriai Jungtinėse Tau
tose bei jų patarėjai.

Susitikimo metu ambasado
rius Jusys informavo valstybių 
atstovus apie Baltijos valstybių 
veiklą JT taikos palaikymo 
pajėgose buvusios Jugoslavijos 
teritorijoje bei Lietuvos daly
vavimą „Partnerystė vardan 
taikos” programoje. Ambasa
dorius padėkojo Šiaurės valsty
bių (ypač Danijos) atstovams už 
teikiamą paramą Lietuvai šioje 
srityje bei painformavo apie 
Lietuvos pasirengimą JAV 
kvietimu dalyvauti tarptauti
nėse pajėgose, užtikrinant taiką 
tame regione. Danijos ambasa
dorius B. Kimberg pabrėžė, kad

Lietuva įteikė notas dėl 
JAV ir Švedijos firmų 

žvalgymo Baltijos jūroje
Vilnius, gruodžio 16 d. 

(AGEP) — Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija (URM) 
įteikė notas JAV ir Švedijos 
vyriausybėms dėl šių šalių 
įmonių Amoco ir OPAB naftos 
žvalgymo ginčijamoje Baltijos 
jūros dugno dalyje.

Dienraštis „Respublika” šeš
tadienį cituoja URM sekretorių 
Rimantą Šidlauską, kuris 
pažymėjo, kad praėjusią savai
tę JAV ir Švedijos ambasadoms 
įteiktos notos nėra protestai, o 
tik „oficiali informacija” apie 
Lietuvos ir Latvijos teritorinį 
ginčą.

Pasak jo, Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija supranta,

Ambasadorius Jusys pažymė
jo, kad Jungtinių Tautų ir 
ESBO bendradarbiavimas galė
tų sutvirtinti susitarimus gink
lų kontrolės ir nusiginklavimo 
srityje, plečiant ir gilinant 
pasiektus susitarimus. Anot 
Lietuvos ambasadoriaus, sutar
tis dėl įprastinės (t.y., ne
branduolinės) ginkluotės Euro
poje pasiekė nemažų rezultatų, 
mažinant tų ginklų skaičių Eu
ropoje. Tačiau, sutarties įgyven
dinimas, o ypač nuostatos dėl 
dalinių dislokavimo šalių pasie
niuose, reikalauja ypatingo 
dėmesio.

Ambasadorius O. Jusys pabrė
žė, kad labai vertinga yra ta 
ESBO nuostata, pagal kurią 
šalių saugumas grindžiamas 
tuo, kad valstybės turi teisę 
pasirinkti ar dalyvauti kurioje 
nors saugumo struktūroje ar ne, 
ir kurioje visais atvejais 
siekiama dialogo su kaimyni
nėmis valstybėmis dėl pagrin
dinių Europos saugumą užtikri
nančių organizacijų — NATO ir 
Europos Sąjungos — plėtimo.

Šiaurės šalys labai vertina Bal
tijos valstybių pastangas daly
vauti taikos palaikymo operaci
jose.

Estijos ambasadorius Trivimi 
Velliste pakomentavo Rusijos 
delegacijos pranešimą, padarytą 
Trečiajame komitete, kuriame 
Estija bei Latvija yra kaltina
mos rusakalbių asmenų, gyve
nančių šių valstybių teritorijo
se, teisių pažeidimu.

Daug dėmesio pietų metu bu
vo skirta Baltijos valstybių 
įnašų į Jungtinių Tautų biu
džetą klausimui. Šiaurės vals
tybių ambasadoriai labai pozi
tyviai įvertino Lietuvos bei Esti
jos pozicijas JT mokesčių klau
simais. Lietuva jau yra įmokė
jusi įnašą, o Estija ruošiasi tai- 
padaryti.

Latvijos atstovas išsakė Lat
vijos siekį atidėti mokėjimą ir 
tuo pačiu pripažino galimybę, 
jog yra rizikuojama prarasti 
balsavimo teisę JT Generalinėje 
Asamblėjoje. Šią Latvijos nuos
tatą Šiaurės šalių ambasadoriai 
apibūdino kaip labai neigiamą 
valstybės įvaizdžiui bei pareiškė 
abejones dėl paramos šiai pozi
cijai.

kad minėtų šalių vyriausybės 
negali daryti tiesioginės įtakos 
privačių įmonių veiklai, „tačiau 
privalo atkreipti dėmesį”. „Res
publikos” žiniomis, atsakymų į 
notas dar negauta. Pastaruoju 
metu nebuvo poslinkių ir ginče 
su Latvija dėl jūrų sienos bei 
sutarčių su trečiosiomis šalimis 
teisėtumo.

Latvijos vyriausybei spalio pa
baigoje pasirašius sutartis su 
Amoco ir (JPAB dėl naftos žval
gybos ginčijamoje Baltijos jūros 
dugno dalyje, Lietuva pareiškė 
jų nepripažįstanti.

Lietuvos protesto notoje Latvi
jos vyriausybei taip pat buvo 
pareikšta, kad Lietuva atsisako

JAV Atstovų rūmų pirmininkas Newt Gingrich ir JAV prezidentas Bill Clinton antradieni 
Baltuosiuose rūmuose tarėsi kaip susiderėti dėl federalinio biudžeto, kad nebūtų deficito ir kad 
nenukentėtų švietimas bei pensininkų sveikatos priežiūros finansavimas. Jie sutarė, kad sekančią 
dieną Kongresas skirs reikiamas lėšas federalinių darbuotojų algoms apmokėti, tad laikinai 
paleistieji galės sugrįžti į darbą, ir kad iki Naųjųjų metų susiderės ir dėl valstybinio biudžeto.

AP nuotrauka

Tautininkai ketina 
savarankiškai dalyvauti 

Seimo rinkimuose
Vilnius, gruodžio 19 d. 

(AGEP) — Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos Taryba gruodžio 16 d. 
nutarė, kad ši organizacija 
savarankiškai dalyvaus kitų 
metų Seimo rinkimuose — pa
rengs savo programą, savaran
kiškai formuos rinkimų sąrašą 
bei kels kandidatus vienman
datėse apygardose.

Tačiau, kaip spaudos kon
ferencijoje sakė sąjungos pir
mininkas Rimantas Smetona, 
tautininkai neatmeta galimy- 
bių jungtis į koalicijas. Pasak 
tautininkų vadovo, kituose Svi
rno rinkimuose bus trys pagrin
diniai „vidurio dešinės politinių 
jėgų” sąrašai — konservatorių, 
krikščionių demokratų ir tauti
ninkų prie kurių jungsis mažes
nės partijos. Smetona sakė pa
grindiniais tautininkų sąjungi
ninkais matąs Demokratų par

Lietuva oficialiai pakviesta 
dalyvauti taikos įvedime 

Bosnijoje
Vilnius, gruodžio 18 d. 

(AGEP) — Danija oficialiai 
pasiūlė Lietuvai pasiųsti karius 
į Bosniją taikos įvedimo operaci
jai. Oficialų kvietimą Lietuvos 
krašto apsaugos ministrui Linui 
Linkevičiui atsiuntė Danijos 
gynybos ministras Hans Haek- 
kerup. Sprendimą dėl Lietuvos 
taikos palaikytojų siuntimo į 
Bosniją dar turi priimti 
Lietuvos Seimas. Pirmadienį 
tam jau pritarė Seimo naciona
linio saugumo ir užsienio reikalų 
komitetai.

Lietuvos taikos įvedėjų būriui 
jau atrinkti 32 kariai, jų vadu 
paskirtas kapitonas Darius Vai
cekauskas, dalyvavęs pirmojoje 
Lietuvos taikos palaikymo misi
joje Kroatijoje. Gruodžio 18 d. 
šis būrys pradėjo sustiprintus 
anglų kalbos kursus karo aka
demijoje Vilniuje. Lietuvos tai-

visų ankstesnių susitarimų 
derybose su Latvija dėl jūros 
sienos, įskaitant ir abiejų šalių 
prezidentų pasirašytą vadinamą
jį „Maišiagalos memorandu
mą”, kuris rekomendavo dery
bininkams esminius sienos 
nustatymo principus.

tiją bei Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjungą. Tautinin
kai pirmieji Lietuvoje oficialiai 
paskelbė apie savo ketinimus 
busimuosiuose Seimo rinki
muose.

Tautininkų taryba^ taip pat 
numatė, kad pardavinėti žemę 
užsieniečiams galima būtų tik 
juridiškai sutvarkius žemės 
nuosavybės reikalusLietuvoje. 
Tik po to, tautininkjųrnuomone, 
galima būtų priimti Kėnstituci- 
jos 47 straipsnio pataisą.

R. Smetona sakė, kad po Lie
tuvos paraiškos stoti ij Europos 
Sąjungą ir Madrido .susitikimo 
tautininkų abejonėse dėl Lie
tuvos stojimo į Europos Sąjun
gą (ES) tik sustiprąjo. Tauti
ninkų vertinimu, pirmiausia 
reikia parengti Lietuvos eko
nomiją konkurencijai* su ES

kos palaikytojai į Daniją išvyks 
sausio 2 d., o iš ten po penkių 
savaičių treniruotės bus siun
čiami į Bosniją.

1994-1995 metais trys Lietu
vos kariuomenės būriai daly
vavo ir sėkmingai atliko tarny
bą Danijos taikos palaikymo 
pajėgų bataliono DANBAT su
dėtyje JT taikos palaikymo 
pajėgų operacijoje buvusioje 
Jugoslavijoje.

Šių metų lapkričio mėn. vi
soms kovojančioms šalims pasi
rašius Daytono taikos susita
rimą, patvirtintas taikos įgy
vendinimo buvusioje Jugoslavi
joje Operatyvinis planas. Opera
cijoje dalyvaus NATO ir kitų, 
NATO sąjungai nepriklausan
čių šalių karinės pajėgos.

Lietuvos būrys bus Danijos 
Karalystės batalione, kuri pri
klausys Šiaurės šalių ir Lenkijos 
brigadai, kuri bus pavaldi JAV 
divizijai. Lietuvos kariuomenės 
būriui bus sudarytos tokios pat 
sąlygos, kaip ir ankstesnėms lie
tuvių karių misijoms. Būryje 
LITPLA-4 yra jau tarnavę Tai
kos palaikymo misijoje ir turin
tys pakankamai karinių žinių bei 
patirties kariai. Jie buvo at
rinkti savanoriškumo principu.

šalimis bei išugdyti „tautinį 
atsparumą neigiamoms įta
koms”. Anot Smetonos , šis pro
cesas truks apie dešimt metų, ir 
jam baigiantis, Lietuvoje turėtų 
būti surengtas referendumas.

Tautininkų Sąjungos vado 
nuomone, stojimas į Europos 
Sąjungą tam nepasiruošus yra 
tolygus nepriklausomybės atsi
sakymui.

LDDP nutarė 
pašalinti B. Genzelį 

iš frakcijos

Vilnius, gruodžio 19 d. 
(AGEP) — Lietuvos Demokrati
nės Darbo Partijos prezidiumas 
gruodžio 18’d. /nutarė pašalinti 
iš LDDP frakcijos Seimo švieti
mo, mokslo it kultūros komite
to pirmininką Bronių Genzelį. 
Šiam sprendimui posėdyje pri
tarė visi 18 jatne dalyvavę 
LDDP prezidiumo nariai, pra
nešė dienraštis „Lietuvos 
rytas”. Bronius Genzelis taip 
pat buvo prašomas atsistaty
dinti iš Seimo narių, kadangi jis 
buvo išrinktas pagal LDDP są
rašą.

Filosofijos profesorius, 61-erių 
metų amžiaus B. Genzelis praė
jusią savaitę pareiškė nebelai
kąs savęs LDDP nariu. Jis kal
tino valdančiųjų partiją pa
sukus į autoritarizmą ir atsi
sakius socializmo idėjų. Po atsis
tatydinimo Genzelis sakė, kol 
kas pasiliekąs LDDP frakcijoje.

LDDP prezidiumui rekomen
davus jį pašalinti, valdančioji 
frakcija Seime spręs šį klausimą 
artimiausiuose savo posėdžiuo
se.

Per daugiau nei trejus Seimo 
darbo metus iš valdančiosios 
frakcijos yra pasitraukę šeši 
nariai, tačiau ji Seime dar 
išlaiko daugumą.

Seimas pratęsė sesiją
Vilnius, gruodžio 19 d. 

(AGEP) — Lietuvos Seimas 
nutarė pratęsti rudens sesiją iki 
vasario 20-osios. Už šį nutarimą 
antradienį balsavo 46 Seimo 
nariai, prieš buvo 9; aštuoni 
susilaikė. Seimo rudens sesija 
turėjo baigtis gruodžio 23 dieną.

Pratęsus sesiją, numatyta pa
minėti tragiškųjų sausio įvykių 
penktąsias metines, o vasario 
mėnesį metinę ataskaitą Sei
mui apie šalies vidaus ir užsie
nio politiką pateiks preziden-

Vilnius, gruodžio 18 d. 
(AGEP) — Lietuvos Demokratų 
Partija po praėjusį savaitgalį 
įvykusio 5-ojo suvažiavimo pa
skelbė, kad laikysis vidurio 
krypties. Mums nepriimtinas 
išsireiškimas „centristinė kryp
tis”, nes Lietuvos politiniame 
spektre centras „yra smukte
lėjęs į kairę”, pasakė partijos 
pirmininko pavaduotojas Juozas 
Tartilas pirmadienį įvykusioje 
spaudos konferencijoje.

Partijos sekretorius Valdas 
Petrauskas sakė, kad Demokra
tų Partija, Tautininkų Sąjunga 
ir kitos jėgos pirmiausia kalba 
apie vidurio koaliciją, kurią 
sudarytų „visos nekairiosios 
pakraipos jėgos — ne LDDP ir 
jos satelitai”. „Gyvybinis 
uždavinys”, pasak Valdo Pet
rausko, yra pasiekti, kad per 
kitus Seimo rinkimus kairiosios 
pakraipos jėgos negautų 51% 
mandatų.

Partijos pirmininkas Saulius 
Pečeliūnas pabrėžė, kad demo

Lietuvoje bus teisiami du 
nelegalūs migrantai ir jų 

vedliai
Lazdijai, gruodžio 19 .d. 

(AGEP) — Dviems Lietuvos 
sienos pažeidėjams ir jų 
vedliams Lazdijuose iškeltos 
baudžiamosios bylos, pagal 
kurias jie gali būti nuteisti 
laisvės atėmimu. Du Libano 
piliečiai kaltinami oficialių 
dokumentų klastojimu ir mėgi
nimu neteisėtai pereiti sieną, o 
vedliai — lietuvis ir lenkas — 
nelegalių migrantų gabenimu.

Bėgliai ir jų vedliai buvo su
laikyti Lazdijų pasienio kont
rolės poste sekmadienio naktį, 
kai jie mėgino pervažiuoti sieną 
su Lenkija. Automobilyje va
žiavę sutuoktiniai Libano pilie
čiai turėjo Lietuvos pasus su 
perklijuotomis nuotraukomis. 
Juos vežė du Lietuvos ir Lenki
jos piliečiai.

Bėglius ir jų vedlius sulaikiusi 
Lazdijų pasienio policija iškėlė

Aptartas santuokos ir šeimos 
kodekso projektas

Vilnius, gruodžio 19 d. 
(AGEP) — Pirmadienį Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) frakcija ir Tėvynės 
Sąjungos moterų komitetas 
Seime susitiko su Santuokos ir 
šeimos kodekso projekto auto
riumi Kęstučiu Lipeika. Šis pro
jektas buvo parengtas prieš 
metus, bet iki šiol nepateiktas 
Seimui.

Pristatydamas projektą, Kęs
tutis Lipeika kalbėjo apię 
civilinės ir bažnytinės santuo
kos lygiateisiškumo praktinį 
įgyvendinimą, apie turtinius 
sutuoktinių santykius. Jis sakė, 
jog labai sudėtinga yra įvai
kinimo problema, taip pat ne
lengva juridiškai tiksliai 
užfiksuoti vaiko teisę į gyvybę 
iki gimimo.

tas Algirdas Brazauskas.
Pratęstoje sesijoje, be to, dar 

gali būti pradėta balsuoti dėl 
Konstitucijos 47-ojo straipsnio, 
kuris kol kas draudžia parduoti 
žemę užsieniečiams ir trukdo 
įstojimui į Europos Sąjungą.

Pirmasis Seimo posėdis, pra
tęsus sesiją, greičiausiai įvyks 
apie sausio 10.

kratai „kategoriškai” pasisako 
prieš dvipartinę sistemą šalyje. 
Jo nuomone, tokia sistema būtų 
pavojinga, nes „atsirastų dvi 
nomenklatūros, kurios keistų 
viena kitą”.

Saulius Pečeliūnas kritikavo 
konservatorių frakcijos seniūno 
Andriaus Kubiliaus paaiškini
mus, kad konservatorių vado
vybei trūksta laiko tartis net 
tarpusavyje. Demokratų vadovo 
nuomone, jeigu konservatorių 
vadovybė, nesitarusi su savo 
nariais, priima sprendimus, tai 
būtų pavojinga, jei konservato- 
ria valdytų šalį.

Savo suvažiavime Demokratų 
Partija priėmė kelis dokumentus. 
Ši partija apibūdina save, kaip 
„klasikinės dešiniosios orien
tacijos” jėgą, „tačiau savo de
mokratine ideologija” esančių 
arčiau vidurio pozicijos. Peče
liūnas paragino visas šalies 
politines partijas priimti tokius 
dokumentus.

jiems baudžiamąsias bylas. Di
džiausia bausmė vedliams už 
panašų nusikaltimą yra įkali
nimas penkeriems metams, sie
nos pažeidėjams su suklastotais 
dokumentais gresia laisvės atė
mimas iki trejų metų. Lazdijų 
pasieniečiai mano, kad teismas 
sulaikytiesiems paskirs švel
nesnes bausmes, jei jie bus pri
pažinti kaltais.

Tai vienas retesnių atvejų, kai 
pasieniečiai sulaiko ne tik bėg
lius, bet ir jų vedlius, ir dar 
retesnis, kai nelegaliems mig
rantams keliamos baudžiamo
sios bylos.

Dabar Lietuvoje laikomi maž
daug pustrečio šimto vedlių 
apgautų ir likimo valiai palik
tų bėglių iš skurstančių Azijos 
bei Afrikos valstybių, kuriuos 
bandoma deportuoti į Baltaru
siją, iš kurios jie perėjo Lietuvos 
sieną.

Seimo narys Egidijus Jarašiū
nas sakė, jog kol kas bažnytinė 
santuokos registracija juridiškai 
yra atsidūrusi lyg antrame 
plane. Turėtų būti centralizuota 
ir kompiuterizuota sistema, ir 
žmonėms neturėtų reikėti du 
kartus registruoti santuoką.

Seimo narė Vilija Aleknaitė 
sakė, kad ir naujajame kodek
se yra daug galimybių vyrui nu
slėpti savo pajamas ne tik nuo 
valstybės, bet ir nuo buvusios 
šeimos. Ji sakė, jog sutuoktinių 
turtas turi būti dalijamas, atsi
žvelgiant į nepilnamečių vaikų 
interesus.

Seimo juridinio skyriaus vedė
jas Vytautas Sinkevičius sakė, 
jog atsižvelgiant į šeimos ir 
santuokos kodekso svarbą, būti
na jį svarstyti viešai.

KALENDORIUS

Gruodžio 21 d.: Šv. Petras 
Kanizijus, kunigas, Bažnyčios 
mokytojas (1521-1597), Tomas, 
Ilgis, Girenė. Pirmoji žiemos 
diena

Gruodžio 22 d.: Pranciška, 
Flora, Demetrijus, Juta. 1884 
metais gimė kompozitorius Juo
zas Gruodis.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 21 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI
„ŽIBURIO” MOKYKLOS 

KALĖDŲ EGLUTĖ

Paškus, Arminas Alksninis, Re
natas Tukis.

Juokdarių vaidmenis atliko 
ketvirtas skyrius: Kristina Ged
vilaitė, Algytis Kasputis, Tadas 
Kasputis, Andrius Miliūnas ir 
Jonas Paškus.

Kaladėles (kubus) vaidino 
penkto skyr. mokiniai: Deividas 
Alksninis, Gytis Mikulionis, 
Andrius Giedraitis, Tomas 
Kažukauskas, Lina Bublytė, 
Andrius Moss, Laura Sirgėdai- 
tė, Rūta Sventickaitė.

Kareivėliai: Lina Sirgėdaitė, 
Diana Leparskaitė, Aleksa 
Moos, Michael Juška, Andrius 
Mikaila ir Paulius Mikaila, visi 
aštunto skyriaus mokiniai.

Piemenėlius vaidino lietuviš
kai besimokančių klasė: Bonnie 
Gillis, Lisa Griciūtė, Kim Gilis, 

į Allison Tomkevičiūtė, Lina Mi
keska, Audrą Strakšytė, Rasa 
Kaunelytė, Dovas Kaunelis, 
Aaron Crank, Lara Polteraitytė, 
Claire McAndrew, Laura Geldy- 
tė, Lisa Geldytė, Matas Brideau, 
Laura McAndrew.

Scenos puošimą atliko kursan
tai: Mark Juška, Tomas Janu- 
šis, Tadas Baukys, Edmundas 
Leparskas, Tomas Sventickas, 
Audra Lapšytė, Nida Lapšytė, 
Lora Maier, Alexa Rukštelytė, 
Elena Strakšytė, Elenutė Sven
tickaitė.

Kalėdų senelis — Mark Juška.
Scenos ir šviesų tvarkytojai: 

Bonnie Gillis, Lisa Griciūtė, 
Kim Gillis, Allison Tomkevičiū
tė, Lina Mikeska, Tomas Janu- 
šis, Tadas Baukys, Edmundas 
Leparskas, Tomas Sventickas, 
Lora Mayer, Alexa Rukštelytė, 
Elena Strakšytė, Elenutė Sven
tickaitė.

lm

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre įvyko „Žiburio” 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė. Buvo pastatytas Rūtos 
Mikulionienės sukurtas vaidi
nimas „Dovana karaliui”. Vai
dino mokyklos mokiniai. Šokius 
ir dainavimą paruošė Virga Ši- 
maitytė ir Lėlė Viskantienė. 
Mokyklos vedėja yra Alma 
Butkūnienė, o tėvų komitetui 
vadovauja Rita Kasputienė.

Mokyklos mokiniai, atvyku
siam Kalėdų seneliui įteikė 
vaikų dovaną skirtą APPLE 
organizacijai. Kalėdų senelis ap
dovanojo vaikučius dovanėlėmis. 
Eglutę stebėjo arti trys šimtai 
dalyvių.

Nuotaikingame vaidinime da
lyvavo visi mokyklos mokiniai. 
Čia norime supažindinti su 
įvairius vaidmenis atlikusiais 
jauniausiais mūsų bendruome
nės nariais.

Veikaliuko turinys: Žaislai 
išgirdo, kad Kalėdų senelis lan
kys labai jauną karalių. Jie ti
kėjosi, kad Kalėdų senelis išsi
rinks vieną iš jų dovanoti kara
liui. Žaisliukai kiekvieneriais 
metais atlikdavo programėlę 
Kalėdų seneliui. Jie pakvietė 
tris teisėjas išrinkti karaliui 
tinkamiausią dovaną. Visi 
žaislai šoko ir dainavo. Paskui 
Kalėdų senelis paaiškino, kad 
gimė karalius Jėzus. Jam žais
liukų nereikia. Jam brangiau
sia dovana mūsų meilė ir drau
gystė.

Vaidmenis atliko: pasa
kotoja — Aida Viskantaitė. Tei
sėjos — Audra Lapšytė, Kristina 
Barauskaitė ir Nida Lapšytė. 
Lėles vaidino mažieji „Žiburė
lio” mokinukai: Monika Miku- 
lionytė, Diana Karvelytė, Alek
sa Miškinytė, Daria Zubrickai- 
tė, Gabrielė Mickevičiūtė, Rima 
Giedraitytė, Liana Šontaitė, 
Diana Jankutė, Saulius Matve- 
kas, Tadas Lukasievicz, Vikto
ras Puškorius, Lukas Rudis, Vy
tis Anužis, Matas Lukasiewicz, 
Mantas Kažukauskas, Lukas 
Bassett, Michael Harp, Jimukas 
Sanders, Vilija Makaska ir tre
čio skyriaus mokinės: Laura 
Karvelytė, Arija Kasputytė, 
Svaja Mikulionytė, Ingrida 
Miškinytė, Inga Moss, Lanutė 
Zombor, Vija Underytė.

Gyvuliukus vaidino „Lieps
nelė” — Kathlyn Snowberger, 
Tomas Soltis, Krista Soltis, 
Janina Pesys, Tomas Pesys, 
Austin Masalskis ir pirmo 
skyriaus mokinukai: Liana But- 
kūnaitė, Karina Puškoriutė, 
Kristina Juškaitė, Kristė Ne- 
manytė, Aleksa Lukasiewicz, 
Laila Zombor aite, Linas Kas
putis, Tadas Anužis, Marius 
Milūnas, Dainius Gaška.

Traukinį vaizdavo antro sky
riaus mokiniai: Matas Anužis, 
Aras Butkūnas, Ignas Gaška, 
Danius Giedraitis, Vytukas 
Kasputis, Paulius Jankus, Vitas

U Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Southfield, Michigan, naujojo klebono 
įvesdinimo apeigų S. m gruodžio 10 d. Iš k.: kun. Valdas Valdemaras, nauja
sis Dievo Apvaizdos par. klebonas, ir apeigas atlikęs vysk. Kevin Britt, 
atstovavęs Detroito arkivyskupui kard Adam Maida

Nuotr. V. Petrulio

DAYTONA BEACH, FL

SOLISTĖ AUDRONĖ 
SIMONAITYTĖ 

GAIŽIŪNIENĖ DAINUOJA 
FLORIDOS LIETUVIAMS

Praėjus vasaros audroms, 
karščiams, rudenį ir žiemą 
Floridos didesniuose ir mažes
niuose lietuvių telkiniuose su
banguoja visokeriopa veikla: 
ruošiami koncertai, paskaitos, 
literatūrinės popietės, pabend
ravimai, organizacijų susi
rinkimai, švenčių minėjimai ir 
kt. Visa tai džiugina čia gyve
nančius vyresniojo amžiaus 
tėvynainius.

Floridos lietuvių telkiniuose 
apsilanko mūsų menininkai ir 
iš kitų vietovių, o taip pat ir iš 
Lietuvos. Tuo mes labai džiau
giamės.

Šį kartą Floridoje viešėjo 
lietuviams jau gerai pažįstama 
gražiabalsė solistė iš Čikagos 
Audronė Simonaitytė-Gaižiū- 
nienė. Ji koncertavo Daytona 
Beach, Juno Beach, Miami lie
tuviams.

Solistės Audronės koncertą 
Daytona Beach organizavo čia 
veikiančios „Saulutės” skyriaus 
valdyba, vadovaujama Birutės 
Kožicienės, o solistę Audronę ir 
Aldoną Simonaitienę globojo

Danutė Kurauskienė, Izabelė 
Ramanauskienė, talkino Regi
na Snarskienė, Algima Dautar
tienė, Olga Kreivėnienė.

Į Daytona Beach viešnios at
vyko lapkričio 11 d. O lapkričio 
12 d. jos dalyvavo lietuviškose 
pamaldose ir solistė Audronė 
Mišių metu, drauge su choru 
„Sietynū”, vadovaujant muzi
kui Antanui Skriduliui, pagie
dojo „Maria Mater Gratiae” ir 
„Pie Jesu”.

Lapkričio 15 d. Prince of 
Peace parapijos salėje vyko 
solistės Audronės Simonaity- 
tės-Gaižiūnienės, pirmą kartą 
mūšų telkinyje viešinčios, aukš
to meninio lygio koncertas.

Su soliste supažindino Birutė 
Kožicienė, paryškindama jos 
muzikinį kelią, išeitus mokslus, 
dainavimus Lietuvių Operoje, 
koncertus amerikiečių didžiuo
siuose renginiuose. Pirmininkė 
vadovavo ir koncerto pro
gramai, aptardama kiekvienos 
dainos ar arijos mintį.

Solistė Audronė pirmoje kon
certo dalyje padainavo lietuvių 
kompozitorių harmonizuotas 9 
liaudies dainas, o antroje daly
je visą eilę arijų iš įvairių operų. 
Gražiai skambėjo liaudies 
dainos harmon. Tallat-Kelpšos, 
Olekos, Šimkaus, Račiūno, Dva
riono, Gutauskienės, Balzaro, 
Steponausko, Baumilo. Antroje 
koncerto dalyje: ,,Ah’ mio cor”,
— G. F. Handel; „Vissi d’arte”,
— Toskos arija, iš operos 
„Tosca”, — G. Puccini; Laure- 
tos arija iš operos „Gianni Sdnic- 
chi”, — G. Puccini. Dvi S. 
Rachmaninof — „Pamylėjau 
aš” ir „Nebedainuok, gražuole, 
man”. „Gulbė”, — E. Grieg ir 
„Myliu tave”, — E. Grieg.

Tai sunkūs kūriniai, nepa
taikaujantys publikai, solistės 
atlikti labai jautriai, su iš
gyvenimu ir vaidyba.

Solistei profesionaliu tiks
lumu akompanavo muz. prof. 
pianistė Carol Beack Belden. 
Publika solistę sutiko labai 
šiltai, o atsidėkodami sustoję il
gai plojo. Rengėjų vardu solistei 
ir akompaniatorei Ingrida 
įteikė gėlių puokštes, o Birutė 
Kožicienė nuoširdžiai padėkojo. 
Solistė kukli, gerai pasiruošusi, 
išėjusi gerą mokyklą, atlikusi 
sunkų koncertą šiltai padėkojo 
rengėjoms ir koncerto daly
viams. Po koncerto valandėlę 
pabendrauta prie kavutės ir 
pyragų.

Koncertui pasibaigus, užkal
binau mūsų autoritetus — 
operos solistę Juozę Kriš- 
tolaitytę-Daugėlienę ir maestro 
Antaną Skridulį, kokie jų įspū
džiai šį koncertą išklausius.

Juoze Daugėlienė: „Labai 
malonu buvo klausyti jos gerai 
paruoštų dainų, arijų ir bažny
čioje giesmių. Jos balsas malo
niai skambantis, lyrinis-drama- 
tinis sopranas. Sumaniai val
domas aukštose ir žemose gai
dose. Jos kvėpavimas, atrodo, 
visai be didelių pastangų, pui
kiai valdomas. Gražiai išba
lansuotas balso kilimas, cres
cendo ir decrescendo, pajutimas 
muzikinės frazės. Galiu tik pa
linkėti, kad solistė Audronė 
Simonaitytė-Gaižiūnienė dar il
gai, ilgai dainuotų ir mus džiu
gintų”.

Maestro Antanas Skridulis: 
„Girdėjome aukšto meninio 
lygio koncertą. Gerai valdomas 
balsas, jaučiama gera mokykla. 
Publikai nepataikaujantis 
dainų ir arijų parinkimas. Buvo 
sunkių kūrinių, bet solistė juos 
atliko pasigėrėtinai. Amerikie
tė pianistė akompanavo labai 
tiksliai, ne tik pasaulinius kū
rinius, bet ir lietuvių kompozi
torių kūrinius. Mielai solistei 
linkiu visokeriopos sėkmės”.

Po koncerto Markos restorane 
būrelis daytoniškių dar kartą 
susitiko su viešniomis, bendrai 
pavakarieniavo, pasidalino 
įspūdžiais. „Saulutės” pirmi
ninkė Birutė Kožicienė dar 
kartą dėkojo solistei Audronei 
už gražų koncertą, o taip pat 
dėkojo jai už jai priklausantį ho-

102 KUOPOS KŪČIOS
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kuopos Kūčios sekmadienį, 
gruodžio 17 d., buvo švenčiamos 
pas Ievutę ir Juozą Aukštakal- 
nius. Susirinko gausus būrys 
vyčių ir, jų svečių. Daugelis 
narių Kųčias švenčia savo šei
mose, tąčiau 1970 m. 102-ji 
kuopa nutarė švęsti ir bendras 
Kūčias savo vytiškoje šeimoje. 
Taip buvo pradėtas naujas pap
rotys Vyčių organizacijoje, tę
siamas jąu 25-ti metai.

102 kuppos Kūčios buvo pra
dėtos šv. Mišiomis, kurias auko
jo ir pamokslą apie Kūčių reikš
mę pasakė buvęs Centro valdy
bos dvasios vadas kun. J. Walter 
Stanievičius. Gražiai skambėjo 
dalyvių giedamos lietuviškos 
giesmės. Po Mišių buvo dalina
masi kalėdaičiais ir vienų ki
tiems reiškiami šventiniai lin
kėjimai.,,

Po Mišių susirinkta vakarie
nei, kuriai dalyviai sunešė savo 
gardžiai pagamintus tradicinių 
Kūčių valgius.

Visi šiame renginyje dalyva
vusieji buvo patenkinti malo
niai, tarp draugų ir artimųjų, 
Kūčių nuotaikoje praleidę sek
madienio popietę.

Regina Juškaitė

SMAGUS ŠVENTIŠKAS 
POBŪVIS

Viena didžiausių ir veik
liausių Lietuvos vyčių kuopų 
šiuo metu yra 112-ji, veikianti 
Marųuette Parko Švč. M. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijo
je, nors daugumas narių jau 
nebegyvena šioje apylinkėje. 
Kuopos mėnesiniai susirinki
mai tebevyksta parapijos salėje.

norarą, kurį solistė paaukojo 
„Saulutei”. Milda Sandargienė 
prisiminė „Saulutės” pastangas 
padėti Lietuvos vargšams ir ji, 
su savo skautais taip pat daug 
prisideda prie „Saulutės” 
veiklos įvairia parama.

Žurnalistas Jurgis Janušaitis 
pasveikino solistę ir Aldoną 
Simonaitienę, pirmą kartą vie- 
šinčias mūsų telkinyje, padėkojo 
už gražu koncertą, į mūsų telki
nį įnešimi šventišką nuotaiką ir 
dvasinį džiaugsmą. Linkėjo 
sugrįžti į Floridą dažniau,o taip 
pat dainuoti Lietuvių ir Lie
tuvos operose. Solistė Audronė 
dar kartą tarė visiems, jas 
gražiai priėmusiems, šiltą ačiū.

Jauniausįaš „vyčiukas” nelabai domisi Kalėdų seniu — turbūt žino, kad jis 
nėra tas tikrasis... Vaizdelis iš Lietuvos Vyčių atliktos kalėdinės programos 
Mokslo ir pramonės muziejuje pereitų metų gruodžio mėnesį.

Lietuvos Vyčių veikla

Gruodžio 18 d. suruoštas kalė
dinis pobūvis-susirinkimas, da
lyvaujant pilnai salei 112 vyčių 
kuopos narių. Pasistengta, kad 
susirinkimas būtų trumpas ir 
daugiau laiko liktų pabend
rauti, pasivaišinti, pabūti 
šeimyniškoje vyčių draugystėje. 
Prieš susirinkimą (ir po jo) 
trumpą maldą pakalbėjo kuopos 
kapelionas kan. Vaclovas Zaka
rauskas, taip pat padėkojęs 
vyčiams už maldas, dovanėlę ir 
sveikatos linkėjimus neseniai 
pergyventos operacijos metu. 
Susirinkime dalyvavo ir dau
giau dvasininkų, tarp kurių 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas, kun. Antanas 
Miciūnas, MIC, buvęs Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
klebonas kun. Antanas Zaka
rauskas, kelios seselės 
kazimierietės. Vyčių himno 
giedojimui vadovavo sol. Algir
das Brazis.

Buvo pranešta džiugi nau
jiena, kad mašinų pastatymo 
aikštėje prie bažnyčios ir apie 
parapijos mokyklą jau įtaisytos 
šviesos, kurios suteiks daugiau 
saugumo ir patogumo atvyks
tantiems į pamaldas vakarais ar 
į renginius salėje. Šviesas 
parapijai padovanojo 112 kuopa, 
o jai šiltai padėkojo klebonas 
Kuzinskas.

Į susirinkimą vyčiai neatėjo 
tuščiomis rankomis, bet atsi
nešė nedideles dovanėles, skir
tas vaikams, dalyvausiantiems 
„Vilties angelo” stovyklose šią 
žiemą Lietuvoje. Dovanėles su
rinko ir į Lietuvą nuveš dr. Ar
vydas Žygas.

Po susirinkimo buvo pasivai
šinta Sharko restorano atvežta 
vakariene ir pagiedota daug 
kalėdinų giesmių, vadovaujant 
Denise Zakarkai ir Jerri Chap- 
lin, pianinu palydint Robert 
Mockui, kuris yra vargoninin
kas St. George parapijoje, 
Tinley Park, IL. Giedojimą 
užbaigė sol. A. Brazis (pritariant 
visiems susirinkusiems) giesme 
„Oh Holy Night”.

N.V.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO 
VEIKLA

Kaip jau buvo rašyta, 
Lietuvos Vyčių choro valdybos 

’ ir dirigento muz. Fausto Strolios 
šeimos iniciatyva buvo susukta 
reto svarbumo vaizdajuostė, tu
rinti ilgalaikę reikšmę lietuvių 
išeivijos kultūriniame gyveni
me. Ta vaizdajuostė pateikia

Jurgis Janušaitis 14-kos lietuvių katalikų para-
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

pijų Čikagoje ir apylinkėse 
įkūrimą, gyvavimą ir išnykimą, 
taip pat ji apima ir tris vienuoli
jas: seselių kazimieriečių, Mari
jonų, Jėzuitų ir lietuvių Šv. Ka
zimiero kapines. Pirmąjį kartą 
vaizdajuostė buvo padaryta se
selių kazimieriečių vienuolyno 
auditorijoje lapkričio 1 d., kur 
susirinko gausiai anksčiau at
važiavusių palikuonys ir naujai 
atvykę. Po gausių užkandžių 
Teresė Strolienė pateikė plates
nę apžvalgą, kaip ta vaizda
juostė buvo ruošiama ir kiek 
daug asmenų įdėjo savo darbą ir 
pastangas į jos paruošimą. Va
karas praėjo labai jaukiai, vi
siems palikdamas gražiausią 
įspūdį.

Antrasis choro pasirodymas — 
gruodžio 10 d. dalyvavimas lie
tuviškos eglutės programoje

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

Pirmas apyl su Norihwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

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

3900 W. 95 St. Tat. (709) 422-0101
Valandos pagal susilarimą 

Pirmd 3 v p p 7 v v antrd 12 30 3 v p p 
Irečd uždaryta kelvd 1-3 v p p 

penki it Seštd 9 v r -12 v p p

9132 S Kedzle Ava.. Chicago 
(312, 779-9999 arba (312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55lh Si . Chicago IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills IL
Tel. (700, 590-8101
Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus ireč Šeši ,2 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchNtor M., Clmhurat. IL 00120 

700-041-2000
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 704-934-1120

SURENDER LA L, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadžio, Chicago, IL 60052 
Tel. 312-434-2123 

Holy Croaa Phyalclan Center 
0004 S. Archer, Chicago, IL 00036 

Tel. 312-004-4155 
Valandos pagal susitarimą

Ksto. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ava., 
CMcago, M. 00082

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

Mokslo ir pramonės muziejuje, 
kartu su Lietuvos Vyčių šokėjų 
grupe, kur buvo pateiktas lietu
viškų tradicinių kūčių vaidini
mas. Pirmiausia pasirodė L. Vy
čių choras, pagiedodamas lie
tuviškas kalėdines giesmes pa
kaitomis su muz. A. Giedraičio 
pateikta programa angliškai.

Trečiasis pasirodymas — cho
ro kalėdinių giesmių koncertas 
Šv. Kryžiaus ligoninės ligo
niams gruodžio 14 d., 5 vai. p.p. 
Čia choras giedos giesmes lie
tuvių ir anglų kalbomis. Ligo
ninės vadovybė jau kelmti me
tai kviečia Vyčių chorą šiai 
kalėdinei programai.

Tokiu būdu Lietuvos Vyčių 
choras dar sykį parodo, kad jis 
yra reikalingas ir reikšmingas 
lietuvybės palaikymui Čikagoje.

Apol. P. Bagdonas

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

i 9. RMgaland Avė.
IL 00419

4140 W. OOrd OL
912-790-7700

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
6132 S. Kedzle Avė.
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Oundaa Avė., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL|
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (706, 596-4055
Valandos pagal susilarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS CHIRURGIJA IR GYDYMAS

6132 8. KedzleVai.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. šeštd. pagal susitarimą
Kabineto tel. 312-776-2860 

Namų tel. 708-446-5545

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 565-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Cente*- 

Naparvllla Campua 
1020 0. Ogdan Ava., Sulle 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 706-827 0060 

Valandos pagal susilarimą

i



LIETUVIŠKOSIOS 
KULTŪROS KRISLAI

Dažnai stebimės senųjų tautų, 
sakysime, kinų, indų ar inkų 
pastatais, didingais išlikusios ar 
tebesančios kultūros pamink
lais. Turbūt nė kiek nėra skur
desnė lietuvių tauta, kurios 
menininkų kūriniai, piliakal
niai, architektų statiniai, tauti
nės juostos, aštuonnytės staltie
sės, lietuviškieji gobelenai ir 
kilimai, koplytstulpiai ir Rūpin
tojėliai nevienai dienai ir gal ne 
vienam šimtmečiui iškalbingai 
bylos apie darbščių, kūrybingų, 
dainingų ir muzikalių, gamtos 
grožį suprantančių ir mokančių 
tą grožį turtinti prasmingais 
drobės, akmens, medžio, metalų 
ir stiklo dirbiniais, puošti mūsų 
kasdienę buitį ir rečiau pasitai
kančią šventę.

Štai ir dabar, triukšmingo, 
retai ką galinčio nustebinti 
Montrealio didmiesčio kasdie
nybę paįvairino du renginiai, 
aiškiai liudiją, kad net tokiame 
dviejų trijų milijonų Kanados 
mieste, išsidriekusiame abipus 
Šv. Lauryno upės, lietuviai gali 
atsistoti greta kitų tautų ir jas 
sudominti.

Kanadiečiai atvažiavusiems 
emigrantams (dabar tas įvažia
vimas gerokai apsunkintas ir 
kai kuriuos norima išsiųsti, o 
pasitaikė, kad ne vieną jau 
išsiuntė iš šios šalies) ne tik 
duoda pašalpas, bet ir sudaro 
geras sąlygas mokytis anglų, 
prancūzų kalbos, be kurios 
dabar dvikalbėje aplinkoje, ypač 
norintiems įsidarbinti ir įsijung
ti į šio krašto gyvenimą, sunku. 
Štai tokioje vienoje mokykloje 
Verdune, kur įsikūrusi švietimo

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS 
LIETUVOS NAŠLAIČIUS

Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ

Kelionė i Žemaitiją

Ryte, 8 valandą, išvykstame į 
Žemaitiją. Su manim iki Kauno 
važiuoja mano giminaitė muzi
kė seselė kazimierietė Teresė 
Papšytė, atvykusi į Lietuvą 
mokytojauti. Automobilį vairuo
ja kun. Viktoras Aukštakalnis. 
Kartu važiuoja ir žurnalistas 
Bernardas Šaknys.

Užsukame į Kauną. Čia Kau
no priemiestyje, Fredoje, Gry
bausko g-vėj Nr. 24, įsikūrusi 
Raimundos Miškinienės šeimy
na, kurioje auga 16 našlaičių. 
Tai — Kauno vaikų namai „So
das”, kurių steigėja R. Miški
nienė surinko našlaičius ir juos 
apgyvendino savo bute Kaune.

Miškinių šeima buvo nutarusi 
paimti auginti penkis vai- 
kua-našlaičius. Paskui paaiš
kėjo, kad visi vaikai turi broliu
kus ir sesutes valstybiniuose in

ternatuose (vaikų bendrabu
čiuose). Teko ir juos priglausti. 
Vaikų skaičius didėjo, ir dviejų 
kambarių butas pasirodė per 
ankštas tokiai didelei šeimynai. 
Tame bute šeima pragyveno 
vienerius metus. Apie Raimun
dos ir Vytenio Miškinių šeimą, 
kaip gerumo ir ramybės salelę, 
buvo žinoma mieste. Todėl 
Kauno miesto savivaldybė_ ga
rantavo, kai iš komercinio Ūkio 
banko buvo paimta 45,000 dole
rių paskola ir nupirktas mūrinis 
namas gražiame, nemažame 
sodelyje. Kas tik šiuos namus 
lanko, stebisi, kaip juose jauku 
ir gera.

Našlaičiai, gyvenantys šei
moje, yra įvairaus amžiaus. 
Patys tvarko kambarius, vieni 
kitus prižiūri, padeda. Prie šio 
židinio gyvavimo prisideda ir 
mūsų Lietuvos našlaičių globos

ministerijai priklausanti su
augusių mokykla (Annexe du 
Centre Champlain), pradėjo mo
kytis ir du lietuviai. Šios 
mokyklos direkcijos ir pačių 
klausytojų pastangomis buvo 
organizuota tautų savaitė. Tarp 
įvairių renginių — šokių, dainų, 
paskaitų, filmų — buvo sureng
ta meno dirbinių, tautinių rūbų, 
pagamintų valgių (lietuvius šio
je parodoje ir paskui tarptauti
nių pietų metu atstovavo vienos 
parapijietės keptas pyragas su 
lašiniukais ir Putnamo seselių 
atvežtas lietuviškos duonos 
puskepalis — tarptautinė publi
ka joms nuoširdžiai dėkoja. 
Buvo skanu!) ir kitų daiktų 
paroda. Iš 240 šioje mokykloje 
studijavusių šiuose renginiuose 
ir ypač tarp 43 tautybių gerai 
atstovavo puošnią, išradingą 
parodėlę surengusi naujausios 
atvykėlių kartos atstovė, gabi 
vokiečių kalbos specialistė, jau 
sparčiai išmokusi anglų, o dabar 
sėkmingai studijuojanti prancū
zų kalbą Inga Gedrikienė. Ši 
jauna moteris, auginanti sūnų 
Paulių, tarp iraniečių, palesti
niečių, bulgarų, eritriečių, žydų, 
kupiečių, kvebekiečių ir dauge
lio kitų tautų parodėlių, išsisky
rė gražiai atrodančiais tauti
niais rūbais (juos paskolino Joa
na Adamonytė), ryškiai išsiski- 
riančiame raudoname fone Vy
timi, tautinėmis juostomis, 
Smūtkeliu, albumais, Lietuvos 
sostinės Vilniaus, Kryžių kalno, 
bažnyčių nuotraukomis, gintaro 
dirbiniais, medaliais, pašto žen
kliukais, pinigų pavyzdžiais ir 
kitais eksponatais.

Kai šamplein centre buvo su
rengta ši daugiatautinė diena, 
kurioje lietuviai dalyvavo 
pirmąsyk, kitoje vietoje — 
visiškai netoli prie olimpinio 
stadiono — Montrealio Botani
kos sode šio miesto visuomenei 
buvo pristatomos trys vaikams 
parengtos kalėdinės dovanos. 
Firma (Coffragants), leidžianti 
tradicinių pasakų seriją, 
vadovaujama gamybos direkto
rės Gailos Naruševičiūtės- 
Stankevičienės (Stankės), gra
žiai tarp žydinčių Botanikos 
sodo viename paviljone gėlių, 
žaliuojančių bambukų, lijanų ir 
kitų žalumynų surengtame pri
ėmime, dalyvavo gausus mont- 
realiečių būrys.

Tą vakarą tarp dailiai išvin
giuotų takų ant stalelių ir stalų 
buvo išdėlioti daugelio bičiuliš
kų rankų pagaminti ir čionai 
sugabenti užkandžiai, supirkti 
gėrimai. Tą vakarą Botanikos 
sode angliškai ir prancūziškai 
besikalbančioje minioje daug 
kur vyravo lietuviška šneka. 
Mat Aušros Vartų parapijos 
vargonininkas Aleksandras 
Stankevičius (Alexandre Stan- 
kė) 1987 m. Lietuvos krikšto 
jubiliejaus 600-mečio sukakčiai 
pagal poeto Henriko Nagio žo
džius parašęs net Lietuvoje 
atsidūrusią ir ne kartą Žemai
tijoje atliktą „Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva” kantatą, 
sukūrė ir trims pasakoms „Rau
donkepuraitė”, „Auksaplaukė 
ir trys meškos” ir „Batuotas 
katinas” muziką. Skamba įžan
ga, paskui sekamas pasakos 
tekstas, kuris beveik nuolatos 
lydimas melodingų garsų, labai 
gražiai ir tinkamai mažiesiems 
klausytojams pritaikytų muzi
kos akordų. Tik ką jie primena? 
Tokie lengvi, švelnūs ir pagau- 
lūs? Tai skamba iš žilos senovės 
močiutės ir motinos lopšinės 
nuotrupos, lietuviško, kur nors 
prie Zervynų, Siesarties ar prie 
Sasnovos tekančio upelio čiur
lenimas, girdėti Dzūkijos 
pušynų ošimas ir prie Nemuno 
vingio suokiančių paukščių 
gaida. Vargu, ar kas nors 
atsivertęs nedidelę, gražiai 
apipavidalintą Pero pasakų 
knygutę „Boucles d‘or et les 
trois ours” prancūzų ar anglų 
kalba šnekančios šeimos vaikų 
ir net suaugusių pasakys, kad 
šiose vaikiškose pasakose gyva 
lietuviškos muzikinės tradicijos 
dvasia, kad čia pulsuoja lietuvio 
kūrybinė mintis. Jos apraiškos,
— tiek Annexe du Centre Cham
plain, tiek Montrealio Botani
kos sode prie olimpinio stadiono
— apsilankė Montrealio televi
zija, kuri trumpai parodė abu 
šiuos renginius, o vietinis laik
raštis „Le Messager” gan pla
čiai aprašė suaugusių mokyklo
je surengtus tarptautinės savai
tės renginius.

Taip ir barstosi po pasaulį 
lietuviškos kultūros krislai, 
auklėdami mažus, darydami ge

komitetas, kas metai kiekvie
nam našlaičiui nusiųsdamas po 
150 dolerių.

Raimunda visiems žmonėms, 
kurie atsiunčia aukas, kurie dir
ba komitete, taria nuoširdžiau
sius žodžius.

Šie vaikų namai, pvz., miltus

O gal paskambina mamytė? . Raimundas Miškinienės globojami vaikai našlaičiai, prieglobsti ra 
dę jautrių žmonių namuose „Sodas”.

Nuotr. Jono Tamulaičio

ros įtakos suaugusiems. Būtų 
gera ir gražu, kad šios trys 
rūpestingai ir-skoningai pareng
tos pasakos būtų nusiųstos bent 
kai kuriems Lietuvos vaikų dar
želiams, ypač toms mokykloms, 
kur mokoma prancūzų ir anglų 
kalbų. Gal atsiras tokių mont- 
realiečių, kurie ryšis pradžiu
ginti pavabgusius nuo 
nepriteklių Lietuvos vaikus — 
nupirks kėlias dešimtis tų 
pasakų ir iššttįb Lietuvon. Pa
galiau būtų dėtr geriau, jei jos 
būtų įgarsintos 'lietuviškai ir 
pasiektų Lietuvą. Šiomis liūd
nomis dienomis, kai tėvai vis 
taip dažnai tebekalba apie duo
nos ar rūbo stoką, tai būtų bent 
šiokia tokia dtgaiva, malonus 
pragiedrulys rfJažiesiems, proga 
pasiklausyti kėrtu su pasaulio 
vaikais tos ttetuviško kom
pozitoriaus Aleksandro Stanke
vičiaus ir jo žmonos — lietuvės 
Gailos Narušėvičiūtės-Stanke- 
vičienės ir kitų kūrybingų šio 
krašto žmonių (Marie Eykel, 
Lara Barrington, Catherine 
Frechette, Lyne, Lafontaine) 
kūrinių. Tegul pasaulyje kuo 
dažniau skamba — lietuviška, 
pilna taikos dvasios, gerų norų 
ir iš Nemuno krašto per tėvų 
kraują ir kartų kartoms perduo
damą tradiciją'atsinešta muzi
ka, daina, giesmė, kupina 
gerumo. O Lietuvos ir jos vaikų 
teneišgąsdina kasdienis, bet 
laikinas stygius, nemalonumai 
ir dažnai akis badanti įkyri 
neteisybė, nes Dievas ir po
piežius su mumis.Kun. Kazimieras J. _____ Ambrasas
gauna iš Kauno Uždarosios 
akcinės bendrovės (UAB) „Grū
das”. Gauna ir kombinuotų 
pašarų, nes šeima turi ir 
gyvulių — karvę, keturias 
kiaules, ožką, vištų.

Šiame ūkelyje dirba patys 
vaikai, mokydamiesi visų ūkio

DAUKANTO PREMIJA - 
G. SUBAČIUI

Šiemetinė Simono Daukanto 
premija paskirta Vilniaus uni
versiteto habilituotam filolo
gijos daktarui Giedriui 
Subačiui.

G. Subačius tyrinėja Skuodo 
apylinkių šnekamąją kalbą, 
kaip, ji keitėsi nuo Daukanto 
laikų, ir kokį poveikį turėjo 
bendrinės lietuvių kalbos 
formavimui.

S. Daukanto gimimo 202-ųjų 
metinių minėjime dalyvavo 
Skuodo savivaldybės, mokyklų 
ir bažnyčios atstovai, grojo 
kamerinės muzikos atlikėjai iš 
Vilniaus. Istoriko, rašytojo, tau
tosakos rinkėjo S. Daukanto 
gimtadienio minėjimas Skuodo 
rajone, Lenkimuose, vyksta 
kiekvieną rudenį nuo 1989 m. 
Kas dveji metai, pagerbiant 
rašytojo atminimą, skiriama S. 
Daukanto premija literatūros ir 
istorijos srityse nusipelniusiam 
žmogui.

Pirmosios S. Daukanto premi
jos laureatu tapo Žemaitijos 
rašytojas Petras Dirgėla už 
romaną „Joldijos jūra”, 1991 m. 
premija paskirta istorijos 
mokslų daktarui akademikui 
Vytautui Merkiui už monogra
fiją „Simonas Daukantas”. 
Prieš dvejus metus laureatu ta
po jaunas istorikas Egidijus 
Aleksandravičius už knygą 
„Prieš aušrą”.

• Lietuva užima 65,000 kvad
ratinių kilometrų žemės plotą.

darbų. Žiemai pašarų parūpina 
kun. Viktoras Aukštakalnis, 
šiemet nupirkęs šeimai sunkve
žimį. Juo ir buvo suvežtas 
šienas, šiaudai, kitos gėrybės.

Man atrodo, kad Miškinienės 
šeima net nelygintina su val
diškomis „šeimomis” — vaikų

Danutė Bindokienė

Po rinkimų
Vakarų pasaulio žiniasklaida 

daug dėmesio skyrė gruodžio 17 
d. vykusiems rinkimams į Ru
sijos parlamentą. Dar gerokai 
prieš tą datą buvo įvairių spė
liojimų ir nuotaikų analiza
vimo, prognozuojant, kad rusų 
tauta į rinkimus reaguos labai 
skeptiškai ir galbūt iš vis neis 
balsuoti, o pagrindiniai laimė
tojai būsią „naujieji” komunis
tai, kuriems ypač naudinga tau
tos apatija.

Pirmosios porinkiminės žinios 
skelbė, kad vis dėlto daugiausia 
balsų surinko komunistai ir 
vadinamoji liberaliųjų demokra
tų partija, kurios vadas yra kon
traversiškasis nacionalistas 
Vladimir Žirinovskij. Tos žinios 
užsienyje staigmenos nepadarė, 
bet buvo sutiktos su rūpesčiu. 
Didesnę staigmeną sukėlė 
nepasitvirtinusi balsuotojų 
apatija — į rinkimų būstines 
suplaukė apie 65 procentai 
gyventojų (1993 m. parlamento 
rinkimuose dalyvavo maždaug 
55 proc.). Nemažesnė staigmena 
buvo ir tai, kad tik keturios 
partijos peržengė daugiausia 
balsų surinkusių — 5 proc. — 
ribą ir laimėjo reprezentaciją 
Dūmoje. Tiesa, antradienį 
(gruodžio 19 d.) tebuvo suskai
čiuota 40 proc. balsų ir rezulta
tai dar galėjo gerokai pasikeis
ti. Tačiau vargiai pasikeis fak
tas, kad komunistų partija lai
mėjo 22 proc. balsų, o po jų — su 
11 proc. — geriausiai pasirodė 
nacionalistai. Manoma, kad už 
komunistus daugiausia balsavo 
vyresnio amžiaus žmonės, kurių 
santaupos ištirpo ekonominių 
reformų įkarštyje. Iš pensijos 
negalėdami pragyventi, daugu
mas turėjo vėl ieškoti darbo ar
ba nuolat žvelgti skurdui į akis, 
todėl jie buvo labiau linkę tikėti 
komunistų pažadais visapusiš
kai pagerinti gyvenimą.

Žirinovskij su savo „libera
liais demokratais” patraukė 
jaunesnius balsuotojus, kuriems 
patinka jo drąsus patriotizmas 
ir „kitokios” pažiūros. Jau 
kalbama, kad galbūt komunis
tai sudarys koaliciją su Žiri- 
novskio partija ir tuo būdu 
įstengs „pakirsti reformų šak
nis” ateinančių metų birželio 
mėn. vyksiančiuose prezidento 
rinkimuose.

Vis dėlto prez. Jelcin laikomas 
pagrindiniu gruodžio 17 d. 
rinkimų laimėtoju. Nepaisant 
vis dar pašlijusios sveikatos, 
Jelcin yra tvirtai nusistatęs 
tęsti užsibrėžtas reformas ir 
ruošiasi kandidatuoti antrajai 
kadencijai. Komunistų partijos 
pasisekimas, Jelcino nuomone, 
nėra jau toks svarbus, nes jų 
partija nepritraukė naujų narių, 
o už ją balsavo prijaučiantys iš

namais. Miškinių vaikai jaučia 
absoliučią laisvę, tikėjimą jų ga
bumais, čia visapusiškai 
ugdomi vaiko sugebėjimai bei 
polinkiai. Vasaros metu vyres
nieji vaikai važiuoja į Estiją, 
Vokietiją lengvesniems ūkio 
darbams, pvz., ravėti daržų. 
Vaikai užsidirba išlaikymą ir 
pamato moderniai tvarkomus 
ūkius, pratinasi prie darbo.

Keturi vyresnieji, sulaukę 18 
metų, jau studentai aukštesnio
siose amatų mokyklose. Šeimos 
galva — Vytenis — inžinierius 
programuotojas, tačiau tokiai 
didelei šeimai reikia ir daug 
pinigų. Pusę namo kainos 
sumokėjo norvegai, danai 
nupirko baldus, nemažai padėjo 
Atviros Lietuvos fondas. Didelė 
skolos dalis dar nesumokėta. O 
bankui dar šiais metais būtinai 
reikia sumokėti 10,000 dolerių, 
kitaip šeima gali netekti namo. 
Mūsų geraširdės Lietuvos 
Dukterų draugijos narės jau 
nusiuntė 2,000 dolerių. Gal dar 
atsiras geradarių?

Miškinienė gaunamą labdarą, 
mano supratimu, panaudoja

kitų partijų, tuo susilpnindami 
savąsias ir nuteikdami jas prieš 
komunistus. Dėl šios priežasties 
parlamente bus dar daugiau 
susiskaldymo, išrinktieji partijų 
atstovai nesijungs į koalicijas. 
Paskirai veikdami, niekuomet 
nesudarys daugumos svarbių 
sprendimų metu. Vadinasi, net 
ir komunistai Dūmoje nebus per 
daug pavojingi.

Panašios nuomonės buvo ir 
Lietuvos Respublikos preziden
tas A. Brazauskas, nes, pasak jo, 
Rusijoje Dūma neturi per daug 
galių — jos priklauso pre
zidentui. „Prezidento vaidmuo 
Rusijoje labai didelis”, pareiškė 
A. Brazauskas spaudos konfe
rencijoje gruodžio 18 d.

Politologų spėjimai visiškai 
„prašovė pro šikšnelę” dėl žem
dirbių laimėjimo (jie gavo 8 
proc. balsų), taip pat prastai 
užsirekomendavo Černomyr- 
din (9.7 proc.) ir kita demok
ratinės krypties partija „Jab- 
loko” (7.9 proc.). Netikima, kad 
rezultatai daug pasikeis, suskai
čiavus visus balsus, o tas įvyks 
gal tik šios savaitės pabaigoje. 
Vienaip ar kitaip, komunistai ir 
nacionalistai vis tiek pasiliks 
laimėtojų sąrašo viršuje.

Daug mažiau kalbama apie 
balsavimus, tą pačią dieną 
vykusius Čečėnijoje. Vaka
riečiai į juos žiūri kaip į 
Maskvos režisuotą farsą, 
nedaug panašų į tikrovę. Krem
liaus tikslas buvo įteisinti 
Čečėnijos okupaciją, pasodinant 
į valdžią savo patikėtinį, 
šokantį pagal Maskvos taktą. 
Toks kandidatas, turėjęs pakeis
ti prez. Dudajevą, buvo Doku 
Zavgajev. Tačiau jis pasiliko 
ir vienintelis sąraše, nes ant
rasis — Ruslan Chasbulatov — 
prieš rinkimus savo kandidatū
rą atsiėmė (juk tai sovietų iš
bandytas metodas: kai yra tik 
vienas kandidatas, jis ir 
išrenkamas). Rinkimų stebėti 
neatvyko tarptautinė komisija, 
o daugelyje miestų ir mažesnių 
miestelių balsavimai buvo 
neįmanomi dėl čečėnų parti
zanų veiklos (čia ir vėl kartojasi 
rinkimų istorija panašiai, kaip 
ankstyvaisiais bolševikmečio 
laikais Lietuvoje).

Iš esmės Čečėnijoje situacija 
nepasikeitė: kovos dėl nepri
klausomybės vyks toliau, o 
Maskva turės „pilnas rankas”, 
besistengdama jas tiek užspaus
ti, kad neerzintų užsienio. 
Nedaug kas pasikeis ir Rusijos 
Dūmoje, tik galbūt Jelcin, 
pamatęs „užrašą ant sienos”, 
stengsis pagerinti kai kurias 
opias kasdienybės sritis, kad 
birželio rinkimuose gyventojai 
už jį balsuotų.

taupiai ir tvarkingai.
Iš Kauno važiuoju į Viduklę. 

Čia Viduklės gatvės 56-uoju 
numeriu pažymėtame name 
įsikūrė Krikščioniški vaikų 
našlaičių namai „Don Bosco”. 
Jie įsteigti kun. Viktoro Aukš
takalnio iniciatyva. Stasys ir 
Gražina Kalniūnai augina 
aštuonis vaikus našlaičius. 
Vienos šeimos keturi vaikai yra 
iš Kauno. Vaikų motina dingo, 
o tėvas, kaip spėja tardymo 
organai, nužudė vaikų motiną ir 
bute užkalė vaikus. Šie 
vaikučiai ir buvo atvežti į Vi
duklę. Kitų našlaičių likimai — 
panašūs. Vaikai likę be globos 
ir be artimųjų. Ar jie supranta, 
kas su jais atsitiko? Ar jie žino 
žodį našlaitis?
Vaikai atrodo baugštus, liūd

ni, išblyškę, kol kas dar niekie
no neremiami. Susisiekiau su 
Čikaga ir nusprendėme šią 
šeimą remti.

Namas, kuriame gyvena naš
laičiai, nuo to laiko, kai čia lan
kiausi pernai, labai pasikeitė.

(Bus daugiau)

*
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KŪČIŲ VAKARO 
PRISIMINIMAI

gyvuliniuose vagonuose, į „toli
muosius Rytus” iškeliavo per 
20,000 moterų, o birželio mėne
sį apie 12,000 lenkų AK karių, 
išlaisvinant ir juos iš savojo 
krašto. Visą tą vasarą pro Poz
nanę, nuo Berlyno ir į Rytus 
„plaukė” tūkstančiai gyvulinių 
vagonų... Vakarai tada džiaugė
si karo pabaiga ir laisve.

Tų pat metų birželio mėnesio 
gale, kai Maskvos genštabistai 
kalinių stovyklose karštligiškai 
ieškojo Reicho technikinių mo
kyklų fizikos mokslo profesorių, 
tos pat stovyklos leitenantas, 
viršininko adjutantas, Krymo 
totorius, fronte sužeistas (ir už 
tai ordinu apdovanotas), išėjęs 
iš ligoninės, savo tėviškėje 
Kryme neradęs savo šeimos, nes 
Stalinas, tuoj po paliaubų die
nos, visus Krymo totorius ištrė- 
męs į Sibirą, — lietuviui šaukė: 
„...kodėl tu bijai maskolių, tu 
užmiršai, kad kažkada lietuviai 
ir totoriai mušė maskolius... 
mes dar juos mušime!..”

O stovyklos ūkio vadovas, vy
resnysis leitenantas, dar prieš 
karą pabuvojęs Taigos stovyk
lose, Votiakas, iš kažkur nuo 
Karelijos, sakė, jog man kelias 
į Lietuvą esąs per „tolimuosius 
Rytus” ir „dvidešimt penke
rius metus”, o į klausimą „ko
dėl?”, teatsakė: „... Aš nežinau, 
kas tu toks esi! Gal tu esi Dievo 
angelėlis, bet tu buvai Vaka
ruose, o to vieno užtenka”...

Iki tų pat metų gruodžio mėn. 
pradžios, daugiau kaip pora 
tūkstančių tos stovyklos „dis
trofikų”, ne sovietijos piliečių, 
liko neišvežti, nes juos priglau
dė Poznanės miesto pakraščių 
žvyrduobės...’ .

Stovyklos sienos išnyko ir pra
sidėjo šešėlinis klajojimas, kurį 
apšvietė po beveik metų per 
Šveicarijos „Raudonąjį kryžių” 
gauta žinia, kad mano šeima 
išliko gyva...

Karo meto paskutinės Kūčios, 
jau ne Lietuvoje, kažkur pakely
je, buvo drauge su šeima, o pir
mųjų pokarės metų Kūčios pra
ėjo vėl kažkur pakelyje, bet sve
timoje, nors ir draugiškos šei
mos, pastogėje, kur Kūčių vaka
rienės stalas turėjo net tris 
tuščias vietas: pakeleiviui, šei
mininkei, kuri buvo raudonųjų 
kalėjime, nes kilusi nuo Rasei
nių, senos „Gulbės” herbo šei
mos bajorė, norėdama sūnų, ka
rininką, išgelbėti iš Osviencimio 
stovyklos statymo „darbų”, bu
vo užsirašiusi esanti gude, ir 
trečia — dukteriai, inžinierei, 
kuri, ieškodama galimybių gel
bėti motiną, pateko į tą pačią 
stovyklą ir ten mirė šiltine. O 
šeimos galva, inžinierius-kul- 
tūrtechnikas, kadaise parcelia
vęs Fredos bei Landvario dvarų 
žemes, Pirmojo karo metu buvo 
ištremtas į Sibirą... Kitų metų 
Kūčių vakarą, kaip „gydomųjų 
žolių rinkimo instruktorius”, 
daugybės žvaigždžių lydimas, 
pėsčias keliavau dešimtį kilo-

I Heidelbergo pilies pakalnėje, 
prie pat Universiteto bažnyčios 
sienos, esančią seną studentų 
kavinaitę, snaiguliavimo lydi
mas, atėjau prisėsti, atsipūsti, 
apdilti. Kavinaitė buvo beveik 
tuščia. Duryse pasitiko plokšte
lės melodija „Heilige Nacht!” 
Buvo Kalėdų išvakarės, mano 
Kūčių vakaras...

Plokštelė baigė groti Kalėdų 
giesmę ir pasigirdo „Vagabun
denlied”, Viduramžių „studųoso” 
bastūno melodija. Vieton žmogų 
guodžiančios šv. Kalėdų gaidos, 
kažkas įjungė prisiminimų ek
raną. Prisiminimų mintys už
griuvo praeities vaizdais ir 
dabarties bei ateities miražais. 
Tai buvo penkioliktos Kalėdos 
nuo to laiko, kai raudonieji 
mane išvijo iš namų; iš mano 
tėvynės, net ir elgetos „tarbos” 
neduodamas. Išvijo mane ar aš 
pats pabėgau? Ar ne vis viena? 
Tapau „Vagabundenlied” melo
dijos bastūnas...

Karo mėsmalės pakelyje 
įtrauktas į liepsnosvaidžių 
žibalo čiurkšlės ugnį, 
sutraiškyto stiklo čežėjimą, 
grindinio deginimo fosforu 
smarvę. Drezdeno griuvėsiuose, 
kaip vėliau sužinojau, žuvo ar
timas draugas su šeima, daug 
kitų išnyko kitur. Poznanės 
„pagrėbstai”, it gervė lietaus, 
laukė kada raudonieji juos 
išvaduos iš rudųjų jungo; mat 
antrieji atėjūnai visuomet 
atrodo geresni nei pirmieji.

Po pabėgimo metų Vasario 16 
dieną, apie trečią valandą ryte, 
į miesto pakraščio namo rūsį, 
pilną besislapstančių nuo karo 
ugnies gyvųjų, „pepe^a” įkišęs 
mažaūgis sovietų grandinis 
klausiamai sušuko: „Niemcev 
niet?”, bet, net nelaukdamas at
sakymo, nubėgo tolyn, nes prie 
septynių aukštų požemių tvir
tovės vyko žiauri oro ir žemės 
kova.

Tą pat dieną lenkų partizanai, 
drauge su bičiuliu, buvo pastatę 
prie sienos sušaudymui, o išgel
bėjo tik maža lietuviška mal
daknygė, turėta duonmaišyje. 
Keisti likimo keliai! Tų lenkų 
partizanų vadą, einantį Pozna- 
nėn-Oborinki plentu, sovietų 
sunkvežimis sutraiškė kitų me
tų Kūčių vakarą...

Tų pat metų Velykų šeštadie
nio ryte, iš (sovietų) stovyklos 
virėjo vokiečio, irgi kalinio, 
malonės slapčiomis gautas kiau
šinis, skirtas būti Velykų 
kiaušiniu, vyresniojo leitenan
to, stovyklos partorgo, ruso, 
kuris sakėsi buvęs mokytojas, 
kaliniui iš guolio buvo pavogtas. 
Tų pat metų balandžio mėnesio 
gale, dar prieš karo paliaubų sa
liutus, iš Poznanės miestelyje 
sovietų suorganizuotos stovyk
los, išvežta buvo per 27,000 ne 
sovietijos piliečių. Išvežta miškų 
kirsti šiaurės Sibire. Kiek buvo 
įmanu patirti, visi jie liko am
žiams miegoti Amžino įšalo že
mėje. Tuoj po paliaubų, irgi

Juozan ir Emilus Pranckevičiai pri® Kalėdų eglutės „Žiburėlio” mokyklėlėje 
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metrų į savo „urvą” viename 
kaime, kur tą vakarą ant mano 
„kūčių stalo” tebuvo tik į ledą 
sušalusio vandens puodukas. Po 
kelių metų sužinojau, kad kaip 
tik tą Kūčių vakarą Kaune, sa
vo bute, buvo nužudyta mano 
Mama. Buvo įtariami kažkokie 
„sovietų kariuomenės dezer
tyrai”, bet niekad jos žudikai 
nebuvo rasti...

Vaikystės laikų caro tvirtovės 
pakraščio namelis Kūčių vaka
rą žėrėdavo šviesa, o eglutė, 
margais saldainiais papuošta, 
vaikų akims buvo Jnagnetas. 
Nors vaikystės metais ne tik 
karves ganyti reikėjo, bet ir, 
kaip „vyriausias”, dirvą net 
arklu arti ar dalgiu pjauti šieną 
teko, o vėlyvą rudenį, įsijungus 
į taktą, reikėjo kulti rugius, 
paskui juos malti girnomis, bet 
Kūčių vakarą visa šeima, susi
burdavo prie stalo, padengto 
šienu ir baltutėle staltiese, ant 
kurios Mama patiekdavo ne ma
žiau tuzino skanių patiekalų...

Karštligiškas knygos pamėgi
mas per Lietuvos universitetą 
atvedė prie vaizdų, liudijusių, 
kad stropiai dirbant, nepaliau
jamai ir sąžiningai dirbant „kuo 
geriausiai”, buvo įmanu tapti 
Lietuvos piliečiu su gan užtik
rintu rytojumi savo šeimai.. 
Nepriklausomos Lietuvos ant
rajame dešimtmetyje tokių pa
vyzdžių buvo daug miestuose ir 
kaimuose.

Heidelbergo pilies kalno pa-
pėdėje, studentų kavinaitėje tie informaciją apie sovietų oku- 
praeities vaizdai ir visas ne- puotus Baltijoj kraštus ir steng

tis jas palankiai nuteikti Balti
jos valstybių laisvės klausimu. 
Tam buvo įsteigta BATUNo or
ganizacija, sušldedanti iš trijų 
sekcijų — lietinių, latvių ir es
tų. Pirmininku!, buvo išrinktas 
prel. Jonas B'aikūnas, o akty
viausias veiklbš vadovas iki jo 
mirties buvo latvis kun. Norber
tas Trepša.

1966 iki

ir visas ne
priklausomos Lietuvos kelias 
atrodė lyg laūmių ir raganų pa
kaitomis supinta pasaka.

Kodėl mums, senosios Lietu
vos nuolaužoms, kurios jau ne
žinojo svetimųjų jungo, likimas 
buvo toks žiaurus? Kodėl nepri
klausomos Lietuvos žmonės, 
savo darbštumu sugebėję, Put
vinskio žodžiais tariant, ir iš 
tuščio pripildyti, svetimųjų — 
seno Lietuvos priešo, Rusijos 
žmonių — buvo apšaukti: krau
geriais, parazitais, išnaudo
tojais, tarptautiniu keiksmažo
džiu „buržujais”,' dergiami, 
koliojami?! Už ką šimtai 
tūkstančių ramių Lietuvos 
žmonių buvo kalinti, tremti į 
svetimo krašto „bedugnes”, kur 
daug jų greit mirė badu, nuo 
išsekimo? Kodėl dešimtys 
tūkstančių buvo nužudyti vien 
todėl, kad jie buvo lietuviai, kad
jie nepabijojo kovoti dėl Lietu- jas į kasmetines Jungtinu Tau

tų žmogaus teįsių konferencijas 
Ženevoj. Daugelis misijų BA
TUNo įteiktą medžiagą su savo

vos išlaisvinimo.
Viešpatie, Viešpatie, už ką tos 

kančios, ašaros Lietuvos puose
lėtojams, kurie norėjo gyven-» 
ti su visais Lietuvos kaimy
nais taikoje? Ar laimės, ar ra
ganos tokį Lietuvos žmonių ke
lią užprogramavo? Kodėl tiek 
daug Lietuvos kūdikių, vaikų, 
tremtyje ir Lietuvoje, žuvo, mirė 
badu, liko našlaičiais?

Tarytum iš viduramžių tam
sos, iš kavinaitės neapšviesto 
kampo kažkoks kipšukas iš 
Harzo kalnų, raganų sąmoksla- 
vimo lizdo, sukikeno ir šve
beldžiuodamas pagarsino: „... ne 
tu vienas, ne vien tūkstančiai 
tavųjų, bet milijonai kitų, prie 
ir draugų, be paliovos pasauly
je buvo ir yra siurbiami į tą 
apokalipsinę istorijos mėsma
lę, nes Žemėje niekas nenori 
Taikos ir Ramybės.

Ar buvo lengviau po to šėto- 
niuko pasityčiojimo? Nežinau! 
Buvo skaudu! „Vagabunden
lied” melodija pasibaigė. Visi 
tos slogaus gyvenimo kelio vaiz
dai, praeities filmo vaizdai iš
nyko it dūmai.

Pasigirdo kita Kalėdų giesmė:
„Kūdikėlis Jėzus”, kuri pri
minė, jog Kūčių vakarą visas 
pasaulis džiaugiasi, nes Kūdi
kėlis Jėzus atnešė Taiką ir 
Ramybę žmogui žemėje. Tik tas 
žmogus, įsipainiojęs į savo 
kasdieninių smulkmenų vyžų 
apyvaras, nesugebėjo dovanos 
priimti. Mat tasai žmogus, be
rods, tą vakarą buvo užimtas 
skundo prieš savo artimąjį ra
šymu...

Ant mano to vakaro Kūčių

ŽYGIS Į JUNGTINES 
TAUTAS NENUTRŪKO CLASSIFIED GUIDE

Paulius Jurkus gražiai pami
nėjo prieš 30 metų įvykusią di
džiąją baltiečių demonstraciją 
New Yorke — žygį į Jungtines 
Tautas („Esam laisvi — netylė
kim!”, „Draugas”, lapkričio 29 
d.). Gaila tik, kad pakiliai apra
šęs 1965 lapkričio 13 d. masinį 
susirinkimą Madison Square 
Gardens salėje ir eiseną į 
Jungtinių Tautų būstinę, žygio 
rezultatus liūdnai įvertino. 
„Lapkričio 13 d. žygio laisvės 
šūkiai išblėso, entuziazmas su
švito kaip meteoras ir staiga už
geso, palikęs tik prisiminimus”. 
Žinoma, tai tiesa, nes neįmano
ma ilgam išlaikyti pakilią masi
nės demonstracijps nuotaiką. 
Orkestrai nutyla, šviesos 
užgesta, dalyviai išsiskirsto, 
lieka atkaklus, o kartais ir 
įkyrus darbas.

To darbo ėmėsi iš žygio kilusi 
bendra baltiečių BATUNo orga
nizacija (Baltic Appeal to the 
United Nations). Pasibaigus 
Jungtinių Tautų misijų lanky
mui ir žygio rezoliucijų bei 
papildomų memorandumų įtei
kimui, baltiečių delegacijos su
sirinko aptarti ir įvertinti 
apsilankymų rezultatus. Buvo 
nutarta, kad vienkartinis misijų 
lankymas nebus paveikus, nes 
netrukus bus užmirštas, kad 
reikalinga joms nuolat teikti

formuodamas air įtaigodamas 
Jungtinių Tautų misijas. Per ilgą 
laiką keitėsi pagrindinės temos, 
kurios buvo pabrėžiamos BA- 
TUNo raštuose ir apsilanky
muose, pradžioj sovietinis kolo
nializmas, vėliau — žmogaus 
teisių pažeidįmai. Vėlesniais 
veiklos metais BATUNas siųs
davo savo atstovus ar delegaci-

Per 25 metus, nuo
1991, kai Baltnpa valstybės bu- ££ p’ėjjend. visam BATtl 
vo priimtos I Jungtines Tautas, Nuj vadovavo Kęatutis MiWaa 
BATUNas atkakliai dirbo, in

stalo kavinaitėje buvo karštos 
arbatos stiklinė, kuri man pa
sakė, jog iki šiol keliauju po 
pasaulį todėl, kad Kūdikėlis 
Jėzus ir man nusišypsojo. Buvo 
eilinis Kūčių vakaras. Heidel
bergas. 1958 metų Kūčių vaka
ras. Tą eilinį Kūčių vakarą iš 
gyvenimo kelio kreivės niekaip 
neišmesi...

Baisusis Senelis

TRA NSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

MAISTO SIUNTINIAI.
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

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

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

pranešimais persiųsdavo į savo 
užsieno reikalų ministerįjas.

Prasidėjus Baltijos kraštų išsi
laisvinimo judėjimams, BATU- 
Nas sudarydavo galimybes tų 
judėjimų veikėjams apsilankyti 
Jungtinių Tautų misijose. Kar
tu su JAV Lietuvių Bendruo
mene ir Lietuvių informacijos 
centru, BATUNas dalyvavo, 
1989 m. paruošiant prof. Vytau
to Landsbergio ir Zigmo Vaiš
vilos apsilankymus įvairių kraš
tų misijose.

Baltijos valstybes priėmus į 
Jungtines Tautas, tų valstybių 
nuolatiniai atstovai ambasa
doriai Anicetas Simutis, Ernst 
Jaakson ir Anatol Dinbergs, vė
liau Ojar Kalninš, kurdami sa
vo misijas, misijų patarėjais pa
sikvietė daugumoj buvusius 
BATUNo darbuotojus. Todėl 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
misijos iš karto artimai ir nuo
širdžiai bendradarbiavo, nes jų 
darbuotojai buvo bendros veik
los BATUNe draugai.

Tiesa, nuo pat įsisteigimo 
lietuvių sekcija BATUNe buvo 
silpniausia, nes mažai New 
Yorko lietuvių įsijungė į jo 
veiklą. O BATUNas kaip tik 
reiškėsi New Yorke ir jo ar
timose apylinkėse ir tik žymiai 
vėliau dar ir Šveicarijoj, kur iš 
lietuvių į BATUNo veiklą įsi
jungė dabartinis Lietuvos 
ambasadorius Ženevoje Nar
cizas Prielaida. Latvių ir estų 
centrinės organizacijos BATU
No veiklą vertino ir ją rėmė. 
Pasaulio ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės taip pat su juo atitin- 
kamomis progomis bendradar
biavo.

Nepaisant mažo BATUNo na
rių lietuvių skaičiaus, jie didele 
dalimi tai atsvėrė itin inten
syvia savo veikla. Ilgus metus 
lietuvių sekcijai ir, rotaciniu

Per visą BATUNo veiklos laiką 
su ypatingu uolumu darbavosi 
Nastutė Umbrazaitė ir Dalia 
Bulgarytė. Daugelis kitų vei
kėjų ir ypač studentų darbavosi 
BATUNe po keletą metų, o 
jiems pasitraukus ar išvykus 
juos pakeisdavo kiti.

Šiuo metu BATUNas krizėj. 
Veikliausi nariai nuėjo dar
buotis į Baltijos valstybių mi
sijas. BATUNui lyg nebeliko ką 
veikti, nebent vėl imtųsi infor
macinio darbo tais klausimais, 
kuriais Baltijos valstybės negali 
oficialiai pasisakyti, pvz., Kara
liaučiaus krašto priklausomy
bės klausimu.

Bet vis tik galima tvirtinti, 
kad, prieš 30 metų pradėtas, 
žygis į Jungtines Tautas ne
nutrūko, nes lietuvių, latvių ir 
estų sukurtas BATUNas tą žygį 
tęsė, kol išsivadavę Baltijos 
valstybės tapo Jungtinių Tautų 
narėmis.

Algimantas Gureckas
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MISCELLANEOUS

Linksmų švenčių visiems 

B k D Lounge
klientams linki 

YUGO
Sekančius du savaitgalius groįa"Broliai" 

Tel. 312-925-6264

ELEKTROS ”1 
(VEDIMAI — PATAISYMAI ’

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
32O8V2 West 95th Street 

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

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

“ ------------ ------------r—Ttl

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 312-585-6624

US. Savinas Bonds 
Make Great Gifts.

M,
A pubfic servįpe of tM$ newspaper >

STASYS BARAS 
Audio kasete ir CD

Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis 

orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KučiOnas 

Audio kasetė -10 dol. Su persiuntimu 12 dol.
CD -15 dol. Su persiuntimu 17 dol.

Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd St Chicago, IL 60629

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politinį ūkinį, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl., gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, 315.

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Dainausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 352 psl., gau
siai iliustruota, 515.

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A. Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenirrią ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr. 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki 
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416 
psl., 315.

MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikelsime į mūsų tėvynės gintarinį 
krantą, tar prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga 
skiria jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., 34.
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzila, 96 psl. žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir 
persekiojamas, (domios iliustracijos, 34.

LIETUVA, Dr. J. šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams. 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, 315.
PASTABA: Vteus šluos VydOno Fondo leidinius galima gauti 
dienraščio DRAUGAS redakcijoje artos užsakant paštu. Prie kainos 
Illinois valstijos gyventojai prideda 8.75% prie knygos kainos. Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo Išlaidų 
apmokėjimui

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

«

’ KMIECIK REALTO8S 
MRSbH 7922 S. Pdbsfcl Rd, 

■J'tt «J 4365' S. Archejr 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

Reikalinga „Sočiai VVorker". Pilnos savai
tės darbas dvikalbėje institucijoje. Geras 
atlyginimas su puikiais priedais. Reikia 
turėti BSW ar MSVV. Pageidautina patirtis 
su ligoniais (Nursing Home) ir pažinimas 
valdžios reikalavimų. Siųsti aprašymą sa
vo darbo patirties: Administrator, Matu
laitis Nursing Home, 10 Thurber Rd., Put- 
nam, CT 06260.

Gėrimų parduotuvei-barui reika
lingas kasininkas; 8 vai. darbas. 
Rimti ir sąžiningi prašome kreiptis:
B še D Liųuors, 6600 S. Kedzie, 
Chicago.
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50 METŲ, KAI NĖRA 
VILIAUS GAIGALAIČIO

Prieš 50 metų, lapkričio 30 d., 
Bretten mieste Vokietijoje mirė 
kun. prof. dr. Vilius Gaigalai
tis, vienas iš įžymiųjų Mažosios 
Lietuvos veikėjų, kuriam Die
vas, kaip Mozei, nebebuvo sky
ręs dar gyvam esant sugrįžti į 
gimtąją šalį, kurios gerovei 
buvo pašventęs visus savo gyve
nimo metus. Jis buvo lietuvnin
kų tautinio susipratimo žadin
tojas Klaipėdos krašte, kovoto
jas už lietuvių kalbos išsaugoji
mą ne vien mokyklose, bet ir 
evangelikų-liuteronų bažny
čiose.

Minint mirties antrųjų metų 
sukaktį, Vokietijoje atsidūrusių 
lietuvių aukomis pastatyto pa
minklo pašventinimo proga, ka
pinėse susirinko būrelis jo 
mokinių, draugų ir giminių pa
gerbti velionio atminimą. Išei
vijos lietuvių evangelikų Vy
riausioji Bažnytinė taryba ir 
Heidelbergo universiteto lietu
vių evangelikų studentų atsto
vai padėjo prie kapo vainikus su 
atitinkamais įrašais. Kalbėjo 
kun. Stasys Neimanas ir lic. 
kun. Jonas Pauperas.

Vėliau Bretten miesto Philipp 
Melanchton muziejaus salėje 
įvyko oficialus minėjimas, kurio 
metu lic. kun. Jonas Pauperas 
savo kalboje tarp kitko pakar
tojo velionio kartą pasakytus 
žodžius: „Mano lietuviams aš 
gimiau, dėl jų aš ir noriu dar
buotis. Aš geidavau rūpintis už 
žmones savo kraujo ir kalbos, ir 
man gaila buvo, kad jiems trūko 
daugel idealių turtų, kuriais 
kiti džiaugėsi, ir aš klausdavau 
(savęs): ‘Kodėl lietuviai negali 
taipgi tuo pasinaudoti? Dėl to aš 
stengiausi lietuvių vaikams iš
rūpinti tikybos pamokas kalbo
je, lietuvius kviesti į vienybės 
darbus naminėje pasiuntinystė
je per draugiją ‘Sandorą’, dar
buotis dėl jaunųjų krikščioniško 
ir tautiškai draugiško išauklė
jimo...’ Tikiu, kad Didysis Tei
sėjas kartuntą mano veikimą 
Dateisins”.

Prof. d. dr. Vilius Gaigalaitis 
gimė 1870 m. rugsėjo 27 d. ūki
ninko Miko ir Adužės Austinai- 
tės Gaigalaičių šeimoje Nau
jienos kaime, Ragainės ap
skrityje. Jo gimtinė buvusi prie 
Geluvos ir Nemuno nuostabi že
mė. „Mūsų namas, — rašė jis 
vėliau, — buvo medinis ir stovė
jo ant kalnelio prie iš Maciškių 
į Beržlaukius einančio kelio. 
Nuo jo, žiūrint į tolį, pasireiškė 
nepaprastai gražus vaizdas: 
priešaky matėsi plačios girios, 
ganyklos, žardai su kaimenėmis 
gyvulių; visiems trims Nau

Nuotr. Vytauto Tamulaičio

jienos ūkininkams priklausęs 
pušynas, už jo — apžėlęs kalne
lis. Toliau buvo matyti Žukų 
kaimas, 1910 m. ten tapo pasta
tyta ir bažnyčia”.

Žukų kaime teko lankyti pra
džios mokyklą. Po kun. Janio 
Pipiro atatinkamo priruošimo, 
gimnaziją lankė Klaipėdoje ir 
Tilžėje. Jo visuomeninė veikla 
prasidėjo esant gimnazijoje ir 
įsteigiant slaptą lietuvių gim
nazistų draugiją „Baltiją”. Nuo 
1892 iki 1896 metų V. Gaigalai
tis studijuoja Karaliaučiaus ir 
Berlyno universitetuose teologi
ją ir filosofiją, įsigyja filosofijos 
daktaro laipsnį už disertaciją 
„Die Wolfenbuetteler litauische 
Postillenhandschrift aus dem 
Jahre 1573” (Wolfenbiuttelio 
lietuviškasis Postilių rankraštis 
iš 1573 metų), kuri buvo at
spausdinta 1900 ir 1904 metais.

Po sugrįžimo į tėviškę buvo 
pašventinamas evangelikų-liu
teronų bažnyčios dvasininku ir 
paskiriamas į Ramučių parapi
ją. Bet ilgai ten neliko, 1902 m. 
turėjo atsisveikinti „su mielais 
prieteliais”, gavęs paskyrimą 
užimti antrojo kunigo vietą 
Priekulės parapijoje. Priekulės 
parapijoje ištarnavo nuo 1903 
iki 1915 metų. Jam čia esant, 
Klaipėdos ir Šilutės apygardos 
išsirenka jį 1903, 1908 ir 1918 
metais jų atstovavimui Prūsijos 
Seime, kad kovotų už lietuvnin
kų teises. Kartu su dr. Sauer- 
weinu, Bruožiu, Smalakiu, 
Jagomastu, Zauniumi ir Angra- 
bu rūpinasi tautinės dvasios 
ugdymo savo tautos' žmonių 
tarpe.

Nuo 1915 iki 1919 metų eina 
mokyklų inspektoriaus pareigas 
Katyčiuose. Pirmininkauja lie
tuvių evangelikų-liuteronų lab
daros draugijai „Sandora”, įstei
gia „Sandoros moterų pagalbą” 
ir „Jaunųjų sandorą”. Nuo 1904 
m. redaguoja leidinėlį „Pagal
ba”. Jo rūpesčiu įsteigiamos 
lietuviškos evangelikų-liutero
nų sekmadieninės mokyklos; 
Laugaliuose, Plikiuose ir net 
paliegėliams ir seneliams prie
glaudos Tauragėje.

Tam nemažos įtakos turėjo 
Maria Dietze Gaigalaitienė, 
kuri nemažą iš tėvo, evangeli
kų-liuteronų bažnyčios superin- 
tendanto Frankfurte prie Mai
no, gauto kraičio dalį paskyrė 
šioms prieglaudoms. Ji, išmoku
si kiek lietuvių kalbos, vadova
vo vaikų pamaldėlėms ir padėjo 
suruošti liaudies meno parodas. 
„Sandoros” draugijai atidarius 
knygynus Klaipėdoje, Šilutėje ir 
Pagėgiuose, pagal jos sumany

mą, buvo įsteigti ir lietuvių 
tautodailės skyriai. Todėl šiuose 
knygynuose buvo galima įsigyti 
ne tik įvairių religinio turinio 
lietuviškų knygų, bet ir prūsų 
lietuvaičių rankdarbių su tau
tiniais motyvais. Maria Gaiga
laitienė dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą padėdavo suruoš
ti ūkininkaitėms rankdarbių ir 
namų ruošos kursus, ir kartu su 
prof. A. Kuršaičiu lietuviškų 
rankdarbių parodas net Tilžėje 
ir Berlyne.

Prof. dr. Vilius Gaigalaitis 
savo atsiminimais pasakoja apie 
rusų įsiveržimą 1915 m. kovo 
mėnesį penkioms dienoms į 
šiaurinę Klaipėdos krašto dalį, 
apie vietinių gyventojų teroriza
vimą ir ištrėmimą į Rusijos 
gilumą. „Skaudžiausiai, — pa
sakoja jis, — palietė mane mano 
prietelio, ‘Sandoros’ veikėjo ir 
‘Apžvalgos’ laikraščio leidėjo 
Ambrasaičio, nužudymas..., nu
sigabeno ir mūsų sandarbinin- 
ką Smilgynų Žvilių, kuris taip 
ir dingo...”

Ypač jam rūpėjo lietuviškoji 
spauda. Chronopolitanus ir Vai
vada slapyvardžiais rašo nuo 
1891 iki 1893 metų į „Varpą” 
ir tarp 1892 ir 1894 metų — į 
„Vienybę lietuvninkų”. Be to, 
rašo ir išleidžia visą eilę knygų 
religinėmis ir tautinėmis temo
mis. Stengiasi rašyti net į vokie
čių spaudą, į „Berliner Lokal- 
Anzeiger” ir į „Rheinisch-West- 
faelische Zeitung” Lietuvos ne
priklausomybės temomis, išlei
džia knygutę, pavadintą „Die 
litauisch-baltische Frage” 
(lietuvių-baltų ,klausimas) ir 
1917 m.: „Litauen — das besetz- 
te Gebiet; sein Vplk und dessen 
geistinge Stroemungen” (Lietu
va — okupuota šąlis; jos tauta ir 
josios dvasinės srovės). Šią 
knygutę išleidžią Ženevoje net 
prancūzų kalba.

1918 m. Lituanus slapyvar
džiu išleidžia „Die litauische 
Koenigswahl und die Beziehun- 
ge zwi8chen Deutschland und 
Litauen” (Lietuviškas karaliaus 
pasirinkimas ir Vokietijos ryšiai 
su Lietuva). Lietuvių taikos ko
mitetui Paryžiuje paruošia 
memoranduipą dėl Klaipėdos 
krašto atskyrimo nuo Vokieti
jos. Lietuvos vyriausybė siunčia 
jį 1921 m. į Londoną pasitari
mams dėl Klaipėdos krašto 
ateities. . ,

Klaipėdos kraštui galiausiai 
prisijungus prite Lietuvos, prof. 
dr. Vilius Gaigalaitis persikelia 
su žmona į Klaipėdą. Pirmojoje 
Krašto direktorijoje tvarko baž
nytinius ir mokyklų reikalus, 
įsteigia pirmąją lietuvių gimna
ziją Klaipėdoje. Krašto muziejui 
vadovauja jau nuo 1924 metų. 
Savo tuolaikinės Palangos gat
vės 19 numerio namuose įren
gia net dvi sales lietuviškų 
organizacijų susirinkimams. Jo 
bibliotekoje — apie 7,000 knygų. 
Suorganizuoja Klaipėdos krašto 
mokyklų draugiją, kuri įsteigia 
daugiau kaip 50 privačių lietu
viškų mokyklų. Nuo 1926 m. 
yra šios draugijos pirmininku.

Lietuvos lietuvių evangeli
kų-liuteronų bažnyčios sinodas 
išsirenka 1925 m. dr. Vilių Gai
galaitį šios bažnyčios senjoru, 
prokurorui Martynui Kavoliui 
esant konsistorijos pirmininku. 
Dr. Viliaus Gaigalaičio pastan
gomis, prie Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune įsteigiamas 
evangelikų teologijos fakulte
tas, kuriame turėjo būti paruoš
ti dvasininkai evangelikų liute
ronų ir reformatų bažnyčioms. 
Kurį laiką jis buvo šio fakulteto 
profesoriumi. Rygos univer
sitetas suteikėjam 1933 m. teo
logijos garbės daktaro laipsnį.

Klaipėdos kraštui 1939 m. ko
vo mėnesį vėl atitekus Vo
kietijai, jam tenka su žmona 
apleisti Klaipėdą. Maria Dietzė 
Gaigalaitienė, gimusi 1876 m. 
rugsėjo 24 d. Brettene, nenusi
gręžė nuo savo vyro net šiame 
sunkiame laikotarpyje. Ji kar
tu su savo vyru apsigyveno pas 
pažįstamas seseris Keller Kre
tingoje. Tuo laiku, kiek tada

buvo žinoma, kai kurios knygos 
buvo atvežtos į Kretingą ir pa
talpintos Kretingos Kavolio 
daržinėje. Tų knygų tolimesnis 
likimas nežinomas. Bet, mato
mai, kita jų dalis, kaip kartą 
Ansas Ly mantas rašė „Lietuvos 
pajūryje”, pateko į Marburgo 
universiteto biblioteką, kurioje 
Arthur Weirich prilipdęs prie 
kiekvienos knygos specialų pa-* 
žymėjimą: „Palikimas Kauno 
universiteto bibliotekai, nepri
klausomai Lietuvai atsikūrus. 
Po Vakarų Vokietijos bibliote
kos priežiūra”. Maria Dietzė 
Gaigalaitienė išsaugojo ne
mažai savo vyro. ir „Sandoros” 
draugijos veiklos raštų.

Sovietams užėmus Lietuvą, 
prasidėjus Lietuvos vokiečių 
repatriacijai į Vokietiją, dr. 
Vilius Gaigalaitis ir žmona 
Maria apsisprendžia pasinaudo
ti šia proga grįžimui į Vokietiją. 
Kadangi jis buvo gimęs Rytprū
siuose, automatiškai skaitėsi 
Vokietijos piliečiu ir turėjo teisę 
repatrijuoti į Vokietiją. Trumpą 
laiką gyveno su žmona Vokieti
joje sudarytoje repatrijantams 
stovykloje, vėliau, gavę vyriau
sybės leidimą, persikėlė gyven
ti į žmonos Marijos gimtinę Ba
deno krašte. Čia gyvendamas, 
užbaigė, pašyti savo gyvenimo ir 
veiklos (ątsiminimus, kuriuose 
šiandien, išryškėja ne tik jo 
krikščippiška ir patriotiškai 
lietuviška laikysena, bet ir su 
kokiais ^inkumais teko jam su
sidurti,fesant susipratusiu savo 
tautos ęĮnogumi.

Marija; Dietze Gaigalaitienei 
tekdavę kaip vokietei Klaipėdo
je dažųąi girdėti iš vietinių 
vokiečių.pusės įvairiausių įžei
džiančiu, užgauliojimų, bet ji 
tvirta}.(išlaikė savo vyro tauti
nius užsimojimus. Gal ji nekar
tą karfojo savo vyrui Biblijos 
Senojo. Testamento Rūtos savo 
uošvienę) Naomi tartus žodžius: 
„Tavo Dievas bus mano Dievu, 
kur tu eisi, ten ir aš eisiu, o kur 
tu mirsi, ten noriu ir aš būti 
palaidota”. Marija Dietzė Gai- 
galaitiėnė mirė 1965 • m. 
rugpjūč!62 d. ir buvo palaidota 
šalia jtfe3 vyro Bretten miesto 
kapinėše/1

Prof. <5V. Viliaus Gaigalaičio 
pareikŠiSš pageidavimas 1943 
m. sau§fo 31 d. dienoraštyje 
„Bet a^triieliau noriu paskujį 
atilsį rateti Lietuvos tėvynainiš- 
koje žerfiėje” išsipildė 1994 m. 
kovo 21 VI., kada jo ir jo žmonos 
palaikai^ dalyvaujant gimi
nėms, li’etuvninkų bendrijos 
„Mažoji Lietuva” pirmininkui 
V. Petraičiui, Vasario 16-tos 
lietuvių1 gimnazijos Huet- 
tenfelde1 mokytojams ir moki
niams bei iš Klaipėdos at-

„DRAUGO”RĖMĖJAI

Aukos už kalėdines atviru

tes ir kalendorių.

55.00 dol. J. Budreika, Gulf- 
port, FL; dr. Julius Simaitis, 
Forest Hills Gard., NY;

50.00 dol. Vytautas Mažeika, 
Colbert, GA; dr. Vydas Nemic- 
kas, Riverside, IL; Z. Korius, 
Santa Monica, C A; M. Vaškevi
čius, Toronto, Ont., Kanada; 
Aldona Drukteinis, South Pasa- 
dena, FL; E. Diminskienė, Hot 
Springs Village, AR; B. Žilin
skienė, Poplar Bluff, MO; Vy
tautas Šeštokas, Los Angeles, 
CA; V. Trumpa, Santa Monica, 
CA; Janusz Rushkevich, Engle- 
wood Cliffs, NJ; dr. K.G. Am
brazaitis, Chesterton, IN; Vili
ja Jakaitis, Dės Plaines, IL; 
Jonas Šarka, Omaha, NE; S.V. 
Pautienis, Lucerne Valley, CA; 
Rasa ir Domas Lapkus, Hinsda- 
le, IL; Jonas Maurukas, Ph. D., 
St. Petersburg, FL; Victor 
Aukzemas, Newark, DE; Janina 
Simutis, East Rockaway, NY; 
Žagarės ir Brighton Parko Mo
terų klubas (per Rožę Didžgal- 
vis), Chicago, IL; Konstancija 
Orentas, Cicero, IL; Elžbieta 
Sondienė, Toronto, Ont., Kana
da; prel. Ignas Urbonas, Gary, 
IN; dr. Arvydas Vanagūnas, 
Oak Park, IL. Petras Grina, 
Neshanic Station, NJ; J. Šva
bas, Lemont, IL;

50.00 dol. Apolinaras Varne
lis, Dowagiac, MI; Vytautas Vi
dugiris, Rancho Palos Verdes, 
CA; kun. John Tamulis, Cadil
lac, MI; Pranas Lapė, Chamber- 
lain, ME; Vincas Šmulkštys, 
Chipago, IL; Rimas Karklys, 
Los Gatos, C A; Gažina Kenter, 
Danbury, CT; dr. A. Broel-Pla-

, vykusiam kun. E. Fetingiui, 
buvo išlydėti iš Bretteno kapi
nių į velionio tėvų žemę.

Po budėtuvių Klaipėdoje ir 
Priekulėje, galiausiai juodu 
rado poilsį gražiose Elniškių 
kapinėse. Nors „neliko giminai
čių Lietuvoje, bet jų kąpas, rašė 
kun. Darius Petkūnas, — visuo
met bus prižiūrėtas. Jo artimieji 

, — tai žmonės, kuriuos jis mokė 
Dievo Žodžio. Kiekvieną kartą, 
trumpai sustoję prie jo kapo, 
mes prisiminsime jo darbus, kil
nius siekimus, tikėjimą. Gal ir 
mumyse užsidegs ta gerumo ir 
gailestingumo šviesa, spindėjusi 
šių kilnių žmonių sielose”.

Ant iš Vokietijos atgabento 
paminklo užrašyta: „Jis dirbo, 
vargo ir kovojo, kad patarnautų 
žmonėms ir žemiškai tėvynei, ir 
kartu įgytų dangiškąją”.

Valteris Bendikas

PADĖKA
AJA.

ONA BRADŪNAITĖ 
KEMEŽIENĖ

Iškeliavę Amžinybėn 1995 m. balandžio 9 d. ir buvo 
palaidota balandžio 18 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžią padėką reiškiame kun. F. Karveliui už 
sukalbėtas maldas koplyčioje ir už gedulingas šv. Mišias Šv. 
Juozapo parapijoje, Waterbury, CT. Taip pat kun. J. Kuzin- 
skui ir kun. A. Saulaičiui už sukalbėtas maldas koplyčioje, 
už gedulingas šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoje Čikagoje ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą.

Esame be galo dėkingi: Uršulei Krisiūnienei, Teresei ir 
Kaziui Kazlauskams, kurie mus užjautė ir padėjo mums pir
mose sunkiose valandose.

Nuoširdus ačiū Antanui Paliuliui ir jo parapijos choreliui 
Waterbury, o taip pat Dariui, Audriui, Mariui, Juozui 
Polikaičiams, Algiui Barniškiui, Ričardui Šokui už jaus
mingas giesmes bažnyčioje, Čikagoje.

Didelis ačiū Ritai Kazlauskaitei už jautrią smuiko muziką 
bažnyčioje, Čikagoje.

Ačiū visiems už gražias gėles, užprašytas Mišias, gausias 
aukas, ir pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą.

Nuoširdus ačiū Arvydui Žygui, kad sukūrė tokią gražią 
maldą pagerbti a.a. Onutę.

Širdingas ačiū karsto nešėjams, o Ritai Likanderytei 
didelė padėka už skaitymus Mišių metu.

Ačiū laidotuvių direktoriams — J. Stokes Waterbury, CT 
ir D. Petkui Čikagoje už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems mūsų 

brangią Žmoną, Mamytę ir Uošvę į Amžino Poilsio vietą.

Nuliūdę liekame: vyras Jonas, sūnus Petras, duktė 
Ramutė su vyru Vidu ir visi giminės.
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teris, Bethesda, MD; Juozas 
Naikelis, Omaha, NE; Juozas 
Žilionis, North Olmsted, OH; 
Jonas Siaurusaitis, Baltimore, 
MD; Teofilė Mišauskas, Union 
Pier, MI; M. Kizis, Tecumseh, 
Ont., Kanada,

20.00 dol. Vincas Brazys, 
Livonia, MI; Paulina Heiningas, 
Detroit, MI; Antanas Barčas, 
Sun City West, AZ; J. Žirgulis, 
Lucerne Valley, CA; Vaclovas 
Norvilas, Monroe, MI; Vladas 
Plepys, Orland Park, IL; Dona

tas Zakaras, Sun City, AZ; Fi
lomena Ignaitis, Woodhaven, 
NY; Marija Kuprienė, Cicero, 
IL; S. Kuzmickas, Toronto, Ont., 
Kanada; dr. Alfonsas Kisielius, 
Sidney, OH; Alfonsas Kasputis, 
Warren, MI; Indrė Toliušis, 
New Buffalo, MI; Kazys Račiū
nas Beverly Shores, IN; A. 
Petiys, Union Pier, MI; J. Ažu
balis, Toronto, Ont., Kanada; 
Lithuanian Credit Union, Los 
Angeles, CA; Elena Lapenas, 
Oak Forest, IL; Ina Kurauskie- 
nė, Oak Lawn, IL; J. Kascukas, 
Chicago, IL; Ursula Civinskas, 
Chicago, IL; Ona ir Stasys Bu
dėjus, Palos Heights, BL; kun. V. 
Skilandžiunas, Ottawa, Ont., 
Kanada; Bronė Buika, Three 
Oaks, MI; Stasė Škerienė, 
Woodstock, CT; Niką Vaičius, 
Oak Brook, IL; K. Warn-Var- 
nas, Slidell, LA; N. V. Aukštuo
lis, Munster, IN; Stasys Dargia, 
Oak Lawn, IL; dr. Jonas Stiklio- 
rius, Wallingford, PA; Pranas

Pranešame, kad gruodžio 18 d., sulaukęs 94 metų amžiaus, 
Glendale, CA, mirė diplomatas bei diplomuotas teisininkas

AJA.
PRANAS SIDZIKAUSKAS

Velionis gimė 1901 m. lapkričio 21 d. Baigęs karinę 
tarnybą, 1924 metais įstojo tarnauti Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijoje diplomatiniu kurjeriu; 1931 
metais tampa kanceliarijos viršininku, o nuo 1933 metų spalio 
15 d. išvyksta sekretoriauti į Lietuvos Respublikos pasiun

tinybę Prahoje, Čekoslovakijoje. Nuo 1938 metų kovo 15 d. 
iki sovietinės okupacijos Prahos pasiuntinybėje eina pirmojo 
sekretoriaus pareigas.

Rožinis už mirusį buvo kalbamas trečiadienį, Los Angeles 
Šv. Kazimiero lietuvių katalikų bažnyčioje. Laidojamas 
ketvirtadienį, gruodžio 21 d. Forest Lawn, Glendale kapinėse 
prie neseniai palaidotos žmonos Elenos.

Giliame nuliūdime liko velionio dukra Aldona su 
šeima.

TRISDEŠIMTIES VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

' A.tA.
Muz. ADOLFAS MONDEIKA
1964 m. gruodžio mėn. 27 d., pakėlęs daug žemiško 

skausmo, šios žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas 
Tėvelis Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 d. buvo palaidotas 
Queen of Heaven mauzoliejuje.

Jo brangų atminimą minint, trisdešimt vienerių metų mir
ties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 vai. ryto ir laidojimo 
dieną gruodžio31 d. Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero, 
IL, 8 vai. ryto, ir kitose parapijose už velionio sielą bus atna
šaujamos šv. Mišios.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome 
tą dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo Tėvelio 
Adolfo Mondeikos sielą.

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė ir kiti giminės.

Padėkos Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamo* Šv. Kalėdų matu — 

gruodžio 25 d., Iki sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioj* prie „Draugo”

Prašau įjungti mano atžymėtai intencijas į kalėdinės oktavos iv. Miiias ir 
maldaa:

□ Padėka Dievui ui iiuoa metus 
U Padėka Marijai ui globą
□ Padėka ui gautas malones 
U Padėka ui taiką pasauly
□ Ui lietuvius Sibire, gyv. ir mir.
□ Ui teimoa mirusius
□ UI vaikus

Mano kalėdinė anka Oktavai ..............................................................

Vardas, pavardė .......................................................... ...........................

Adresas .....................................................................................................

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kllbourn Avė. 
Chicago, IL 60629

Gudaitis, Lockport, IL; Juozas 
Briedis, West Bloomfield, MI; 
Valentina Gūdis, Chicago, IL; 
Juozas Petkūnas, Racine, WI; 
Genevieve Gobis, Amsterdam, 
NY; Elena Butkus, Los Angeles, 
CA; Danguolė ir Ron Weed, Ox- 
nard, CA; K. Karuža, Los 
Angeles, CA; Vytautas Maželis, 
Ridgewood, NY; Vanda Bagdo
nas, Daytona Beach, FL; P. R. 
Garliauskas-Goebel, Livonia, 
MI; Joana ir Ed Stepas, Wil- 
loughby Hills, OH; dr. D. 
Degesys, Euclid, OH; dr. Juozas 
Petrikas, St. Petersburg, FL; B. 
Sinkus, Savannah, GA.

15.00 dol. Jadvyga Mejeris.l 
Farmont City, IL; Franciscan 
Fathers, Kennebunkport, ME; 
Stanley Pūkelis, Chicago, IL; 
Bronė Selenis, Livonia, MI; 
Valeria Tumpienė, Chicago, IL; 
Ona Rimkus, St. Petersburg, 
FL; Birutė Kasinskas, Chicago, 
IL; Stasė Viščiuvienė, Chicago, 
IL; Jonas Baužys, Sunny Hill, 
FL; Jonas Kasputis, Birstol, CT; 
J. Kuncaitis, Tallahassee, FL; 
dr. R. Ošlapas, Libertyville, IL; 
Marija Noreikienė, Putnam, 
CT; Liudmila Vilimienė, Chi
cago, IL; Vlada Daras, Chicago, 
IL; George A. Likander, Kan- 
kakee, IL; A.V. Dundzila, Mc 
Lean, VA; Antanas Šantaras, 
Chicago, IL; Ona Adomaitis, 
Sunnys Hills, FL; dr. A. Vilkas- 
Stočkus, La Canada, CA; A.

Esame nuoširdžiai dėkingi 
už paramą!

□ Praiant laiming. ateinančių metų
□ Praiant sveikatos
□ Praiant ramybės leimoje
□ Praiant santūrumo malonės 
LJ Prašant Lietuvai laisvės
□ Praiant pašaukimu i dvasinį luomą 
U Ypatinga intencija

ti
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos automobilių pastatymo 
aikštėje prie bažnyčios, o taip 
pat prie mokyklos yra įtaisytos 
šviesos, kad vakarinių pamaldų 
metu (ypač besirenkantiems į 
Bernelių Mišias Kalėdų naktį) 
ir parapijos salėje vykstant susi
rinkimams ar renginiams, būtų 
saugu, jauku ir malonu. Šviesas 
parapijai padovanojo Lietuvos 
vyčių 112 kuopa.

Solistė Genovaitė Bigenytė, 
Algimanto Barniškio vado
vaujamas choras (ir jis pats) gie
dos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje, Brighton Parke, 
Kalėdų naktį, gruodžio 24 d., 
11:30 vai., o iškilmingos Kalė
dų Mišios bus 12 vai. (anglų ir 
lietuvių kalba). Solistai ir 
choras taip pat giedos lietuviš
kose šv. Mišiose Kalėdų dieną, 
gruodžio 25 d., 10 vai. ryte, 
bažnyčioje. Apylinkių ir iš 
toliau lietuviai kviečiami at
vykti, kartu pasimelsti ir 
pasiklausyti gražių kalėdinių 
giesmių.

Kalėdų Vilties žiburėliai vaiko
akyse...

Nuotr. Vytauto Maželio

Penktadienį, gruodžio 22 
d., „Draugo” redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė nedir
ba. Kalėdinis „Draugas” — su 
kultūriniu priedu — paruošia
mas ketvirtadienį. (Išeis penkta
dienio, gruodžio 22 d. data). 
Kalėdų pirmąją dieną, gruodžio 
25 d., „Draugas” taip pat nedir
ba. Grįžtame į darbą antradienį, 
gruodžio 26 d. Pokalėdinis dien
raštis išeis tik trečiadienio, 
gruodžio 27 d.,data.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Irena ir 
Arūnas Draugeliai bei Ona 
Pautienė a.a. Juozo Bandžio at
minimui $35, Dana ir^sdbinas 
Kur k ui i ai $100, Jūra ir Algis 
Bakaičiai $60, Rita ir dr. Tomas 
Kisieliai $50, Regina ir Algis 
Milašiai $50, dr. Meilutė 
Biskienė $25, dr. Ona 
Garūnienė $50, Irena Galinienė 
$20, Daina ir dr. Donatas Siliū- 
nai $100, Laima Žliobienė $25. 
Labai ačiū! „Saulutė”, 419 

Weidner Rd., Buffalo G rovė, 

n. 80089, Tax ID #38-300 3339.
(sk)

x TRANSPAK praneša: 
„1858 metais buvo įsteigta di
džiausią pasisekimą Lietuvoje 
turėjusi blaivybės brolija. Jos 
įkūrėjas buvo vyskupas Valan
čius (1801-1875). Kai kuriose 
parapijose jos nariai tapo net 
97% visų gyventojų. Ji buvo 
uždrausta 1863 m.”. Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2838 W. 89 St., 
Chicago, IL, tel. 312-438-7772.

(sk)

Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje Lemonte lapkričio mėn. 
pabaigoje pakrikštyti: Ieva 
Marija Marcinkevičiūtė, Man
tas Petras Kisielius ir Vidas An
tanas Kulbis.

„Seklyčioje”, Vyresniųjų 
lietuvių centre, trečiadienį, 
gruodžio 27 d. 2 vai. p.p., bus 
linksma dainų popietė — pasku
tinė šiais metais. Visi laukiami 
ir kviečiami. Atvykite.

Lietuvos Dukterų draugi
jos valdyba praneša, kad jų 
įstaigoje, esančioje 2735 W. 71 
Str., Chicago, IL, žiemos mėne
siais bus budima pirmadieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais, nuo 10 vai. ryte 
iki 2 vai. p.p.; antradieniais ir 
ketvirtadieniais įstaiga uždary
ta. Telefonas: 708-857-7281 
(Lietuvos Dukterų draugijos 
valdybos pirmininkės).

Pranešame, kad Lietuvos 
Respublikos Generalinis 
konsulatas Čikagoje tarp gruo
džio 25 ir sausio (1996 m.) 1 
dienos Kalėdų švenčių proga 
nedirbs. Kilus svarbiems klau
simams, galite kreiptis į Lietu
vos Respublikos Generalinį kon
sulatą New Yorke, tel. (212) 
354-7849.

Kalėdų vidurnakčio Mišios, 
kaip ir kitais metais, bus auko
jamos Jėzuitų koplyčioje.

„Nuoširdus ačiū už brangią 
dovaną. Knygą su džiaugsmu 
skaitau ir visas Šėrikų kaimas 
jau perskaitė; ne viena ašara 
žmonėms beskaitant nurie
dėjo...”, taip dr. Leonardui 
Šimučiui rašo pažįstama iš 
Šėrikų kaimo, gavusi dovanų 
buvusio „Draugo” redaktoriaus 
Leonardo Šimučio knygą „Lie
tuvą aplankius”. Tai puiki
dovana ne tik Šilalės apylinkių kusius ir pasidžiaugė dalyvių 
(L. šimučio gimtinės) žmonėms, gausumu. Ji pakvietė Pal.

Jurgio Matulaičio misijos chorą 
pradėti giesmėmis. Choras, 
vadovaujamas Rasos Posko- 
čimienės, diriguojant Birutei 
Mockienei, pagiedojo: „Kalėdų 
giesmė”, žodžiai brolio Antano 
— iš „Vilniaus Aušros” giesmy
no ir 3 J. Naujalio giesmės „At
siskubino Betliejun”, „Tyliąją 
naktį”, „Linksmą giesmę”.I .

Dalia Šlenienė pakvietė už
degti žvakes: už visus mirusius 
— P. Šapalą; už buvusius Sibire 
ir grįžusius — Ireną Galinienę; 
už visus partizanus — dr. Joną 
Valaitį, linkint Maironio litu
anistinei mokyklai sėkmės — 
Dalią Trakienę; už „Žiburėlio” 
Montessori mokyklėlę — Vik
tutė Kirkutę; už PLC sunkiai 
dirbančius talkininkus — Alę 
Karaliūnienę; už Dailės muziejų 
— Jadvygą Penčylienę; Marius 
Poskočimas uždegė žvakę už 
Lietuvių fondą ir jo darbuotojus, 
o Bronė Nainienė — už Lietuvių 
Bendruomenę ir jos narius. Pa
skutinę žvakę uždegė kun. A. 
Paliokas — už Pal. Jurgio Ma
tulaičio misiją. Taip pat

bet ir visiems lietuviams. 
Knyga gražiai išleista, kietais 
viršeliais, gaunama „Drauge”.

x A.a. Agnės Skladaitis 

Kudirka, duktė Frances K. 
Bucknam Aloha, OR, pagerb
dama savo a.a. motiną, atsiuntė 
$200 Lietuvos našlaičiams. 
Reiškiame užuojautą velionės 
dukrai, ir našlaičių vardu dėko
jame už auką. „Lietuvos naš

laičių globos” komitetas.

(sk)
x Nauji Metai Pasaulio 

lietuvių centre! Užkandžiai, 
šilta vakarienė, šalti patiekalai 
vidurnaktį, šokiai, gėrimai ir 
gera kompanįja jūsų laukia. 
Asmeniui $65. Rezervuokite 
stalus prieš gruodžio 22 d. 

Skambinkite Kristinai Raz- 

mienei (708) 301-4280.

(sk)
x Dr. Lucina G. Kaufma- 

naitė ir Genovaitė Kauf- 
manienė iš Springfield VA, yra 
naujos Lietuvos našlaičių 
rėmėjos. Jos atsiuntė $300
dviejų našlaičių metinį globos* 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)
x Algis ir Bronė Vaitkai, 

Monon IN, atsiuntė $150 ir yra 
nauji Lietuvos našlaičių glo
bėjai. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
80829.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk)

Šv. Kazimiero lit. mokyklos (Gary, IN) mokiniai Kalėdų eglutės programoje gruodžio 17 d.

Nuotr. Viktoro Kučo
KŪČIOS PASAULIO 

LIETUVIŲ CENTRE

Šventojo Kūdikio užgimimas 
mums, lietuviams, yra daugiau 
negu blizgančios krautuvės, 
siūlomos pigiausios prekės, 
įmantrūs skelbimai. Tai ypa
tinga šventė, todėl Kūčioms 
visada susirenka visa šeima, net 
ir iš toliau suvažiuoja. Tą vaka
rą šeima pajunta tamprų ryšį 
vienas su kitu, o mirusieji 
prisimenami maldoje.

PLC renginių komitetas, no
rėdamas suburti visus šios apy
linkės gyventojus, suruošė, jau 
tradicija tapusias, bendras Kū
čias penktadienį, gruodžio 15 d. 
vakare.

Salė išpuošta sezoninėmis 
gėlėmis, stalai uždengti bal
tomis staltiesėmis. Viduryje 
stalo papuošimas, padarytas iš 
eglių šakų, susmeigtų obuolių ir 
aukštų sudžiovintų gėlių, 
sudarė įspūdingą vaizdą. Salės 
puošimu rūpinosi Dalia Šle
nienė.

Kūčių vakarą pradėjo Bronė 
Nainienė, pasveikindama atvy-

Jadvyga Penčylienė uždega kalėdine atminimo žvake Pa«aulio lietuvių cen
tre ruoštose kūčiose gruodžio 15 d.

ATVYKO KALĖDŲ SENELIS
Gruodžio mėnesį kiekvienos 

lituanistinės mokyklos moki
niai ruošiasi kalėdinei prog
ramai. Tos dienos mokiniai 
laukia ne vien dėl Kalėdų 
senelio dovanų, bet paprastai po 
programos prasideda taip ne
kantriai lauktos atostogos.

Gruodžio 17 d. (sekmadienį) 
važiuoja į Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos (Gary, IN)( kalėdinę 
eglutę. Mokykla veikia jau 37 
metus. Šiais mokslo metais 
jaučiama pakili nuotaika, nes 
įsijungė nauji mokinjpi, tuo pa
dvigubindami mokinjų skaičių. 
Nuo pat mokyklos įsisteigimo ją 
nuoširdžiai globoja klebonas 
prel. Ignas Urbonas. Mokyklos 
vedėjos pareigas daug metų 
eina sės. Janina Galųbickaitė, 
be to, moko šios mokytojos: Jane 
Valeikienė, Joana Radzevičiūtė, 
Kazė Kazlauskienė. Tėvų komi
tetui vadovauja Kęstutis Pocius.

Dešimtų valandą ryte šv. Mi
šiose dalyvavo mokiniai, pasi-

G

kapelionas pakalbėjo maldą 
prieš Kūčių vakarienę ir 
pasveikino šio vakaro ruošos 
pirmininkę Bronę Nainienę 
gimtadienio proga. Choristų 
vardu Jūra Bakaitienė ir 
Vladas Stropus pasveikino chor
vedę Rasą Poskočimienę ir Biru
tę Mockienę, įteikdami dovanė
les, padėkodami už jų darbą.

Programai pasibaigus, Bronė 
Nainienė kvietė visus laužyti 
kalėdaičius ir duonos gabalėlį iš 
Lietuvoje išaugintų grūdų, kad 
nors mintimis susijungtume su 
Lietuvos žmonėmis.

Stalai buvo gausūs Kūčių 
patiekalais ir saldumynais. 
Užbaigę valgyti, dar visi giedo
jome kalėdines giesmes. Daly
vavusieji stebėjomės šei
mininkių sugebėjimais ir įdėtu 
darbu, o mes džiaugėmės, galė
dami šį vakarą susikaupti, pasi
stiprinti ir kaip viena Šeima pa
bendrauti.

Karolina Kubilienė

Gruodžio 24 d., 11 vai. vaka
re, Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos bažnyčioje bus Ber
nelių Mišios, kurių metu giedos 
misijos choras.

puošę tautiniais drabužiais. 
Klebonas I. Urbonas pritai
kytam pamoksle pabrėžė, kad 
mokiniai mylėtų ir gerbtų 
tėvelius, broliukus ir sesutes, 
nes tai yra kiekvieno gero vaiko 
pareiga. Po šv. Mišių visi rin
kosi parapijos salėje pasiklau
syti šiai progai pritaikytos pro
gramos. Kuklioje ir nedidelėje 
scenoje pasirodymo nuotaika 
buvo nuoširdi ir šeimyniška, nes 
juk ir Jėzus gimė kuklioje pra- 
kartėlėje, bet Jo gimimo šviesa 
pasiekė visą pasaulį. Scenoje 
matėme religinį vaizdelį-trijų 
karalių apsilankymą. Kūdikėlį 
Jėzų vaizdavo 5 mėnesių am
žiaus vaikutis, kuris savo ra
mumu sužavėjo dalyvavusius. 
Tautinį šokį „Kalvelį” išmokė 
Jane Valeikienė, muzikinę 
programą paruošė Kazė Kaz
lauskienė. Mokinius aplankė 
Kalėdų senelis su dovanomis. 
Visų mokinių veideliai ir akytės 
nušvito džiaugsmu.

Baigiantis programai, tėvų 
komiteto pirihininkas K. Pocius 
kreipėsi į tėvus ir į apylinkėje 
gyvenančius lietuvius, kviesda
mas galinčius sekmadieniais li
tuanistinėje mokykloje papasa
koti ką nors iš istorijos, li
teratūros ir kt. Tai būtų didelis 
įnašas mokyklai. Gary, IN, nuo 
Čikagos yra gero pusvalandžio 
kelionė, tad norintys padėti gali 
susisiekti su sės. Janina 708- 
654-4212.

Išeidama iš šio malonaus šei
myniško renginio, jaučiau nusi
vylimą, kad didmiesčio lietuviai 
retai užsuka į šį ramų lietuviš
ką telkinį.

Regina Kučienė

x Pagalba kūčioms! Nenori 
rūpintis ir vargti? Talman De
li padės! Iš anksto užsakyk ska
nų maistą, tel. 312-434-9768. 
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 t.t. Darbo laikas prieš 
Kalėdas 8 v.r. — 6 v.p.p. pirmd. 
— šeštd. Kūčių dieną 8 v.r. — 4 
v.p.p. Linksmų švenčių!

(sk.)
x Naujuosius Metus su

tikime mūsų Operoje, meniškai 
išpuoštoje Jaunimo centro salėje 
ir skambant „Traviatos” operos 
garsams. Bus dviejų patiekalų 
karšta vakarienė, o kai su
tiksime naujuosius metus, šalti 
užkandžiai. Šoksime ir dainuo
sime grojant Ričardo Šoko 
orkestrui. Asmeniui $50. Visas 
informacįjas teikia Vaclovas 
Momkus, šio pokylio vadovas: 
312-925-6193. Kviečiame Jus 
jau dabar užsisakyti vietas. O 
visas pelnas skiriamas Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos pa
statymo išlaidoms sumažinti.

(sk)

Lietuvoje yra 92 miestai su 
savivaldybėm. 19 užmiestinių 
savivaldybių ir 44 užmiesti..''.s 
apylinkės.

PASAULIS PAŽYMĖTAS JĖZAUS VARDU

Praėjusių savaičių bėgyje parduotuvėse pirkėjams siūloma daug 
įvairių kalėdinių papuošalų ir eglutei puošti žaisliukų. Kai kur 
galima rasti medinių, plastikinių ar keramikos ornamentų, kuriuos 
pardavėjai be papildomo mokesčio suasmenina: įrašo vardą asmens, 
kuriam norime ornamentą dovanoti.

Pirmosiose Kalėdose Dievas taip pat nuostabiu būdu 
suasmenino mūsų pasaulį: ant šio, dieviškomis rankomis sukur
to, žemės gaublio, Jis užrašė Žmogaus vardą — Jėzus Kristus. Tose 
pirmosiose Kalėdose Dievas paskyrė sau šį pasaulį, atsiųsdamas 
savo mylimiausią Sūnų būti mūsų Išganytoju ir Viešpačiu.

Mūsų pasaulį Dievas dar labiausia suasmenino, pavadindamas 
savo Sūnų reikšmingais vardais: Nuostabusis Patarėjas, Dievas 
Didvyris, Amžinasis Tėvas, Taikos Karalius, tačiau labiausiai 
Jėzaus vardu mylinti Dievo ranka Kalėdų metu pažymėjo šį pasaulį 
ir kiekvieno mūsų gyvenimą. Ir kaip tik tuo šventu Vardu Dievas 
paskyrė visą žmoniją Viešpačiui Kristui, todėl visa žemė jungiasi 
su dangumi, giedodama Jam garbę.

Priimkime Dievo Sūnų, padarykime Jam vietos savo širdyse 
ir savo pastogėse.

Kartu su visais Tėvais marijonais linkiu „Draugo" darbuoto
jams bei skaitytojams gausios Dievo palaimos Kalėdų laiku ir per 
visus ateinančius metus.

Kun. Donald Petraitis, MIC

Tėvų Marijonų Provincijolas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ ‘96 METŲ LINKI,

savo idėjų puoselėtojams kolegoms ir 
direktoriams pasaulyje,

IPSA INTERNATIONAL, Ltd.

JAV Lietuvių Bendruomenės nariai,
Medininkų pilies atstatymo iniciatoriai,
(Sibiro) Tremtinių Grįžimo fondo bekompromisiniai 
rėmėjai

GHQ

Rasa ir Romas Pukščiai šir
dingai sveikina savo gimines, 
draugus ir visus pažįstamus 
Kristaus Užgimimo šventės pro
ga, linkėdami tyro džiaugsmo ir 
šventiškos nuotaikos, o Nau
jaisiais metais — sėkmės, svei
katos bei Aukščiausiojo palai
mos! Vieton šventinių sveikini
mų siuntimo skiria auką lietu
viški spaudai.

Kasdien per 50 metų nešio- 
jam Lietuvą savo širdyse. Prisi
menami draugai, jau grįžusieji 
Namolio, prisimenami dar esan
tys tėvynėje ir jau čia, svetima
me krašte begyvenant, įsigytie
ji. Visiems jiems šv. Kalėdų pro
ga linkime Betliejaus Ramybės, 
Sv. Dvasios malonių ir Dievo 
palaimos žemiškojo gyvenimo 
kelyje.

Jadvyga ir Adolfas 

Damušiai

Dr. Marija, Vitalis ir An

tanas Žukauskai, Woodhaven, 
NY, Kalėdų šventėse sveikina 
savo gimines, draugus bei pažįs
tamus, linkėdami geros nuotai
kos ir sveikų 1996-tųjų metų.

Šv. Kalėdų proga sveikiname 
„Draugo” redakciją, adminis
traciją ir visus darbuotojus. 
Jaunatviškos energijos ir ištver
mės linkime vyriausiąjai redak
torei Danutei Bindokienei. Ski
riame kuklią auką spaudai 
paremti.

Pasaulio lietuvių centro 

Lemonte Renginių komitetas

Vytautas ir Danutė Bin- 
dokai, Chicago, IL, visiems 
savo artimiesiems ir pažįsta
miems nuoširdžiai sako: „Svei
ki, sulaukę šv. Kalėdų! Būkite 
linksmi, sveiki ir laimingi kiek
vieną 1996-tųjų metų dieną!”

Genė ir Bronius Radzevi- 

čiai iš Lemont Inn Lounge 
sveikina visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus ir klientus 
su šv. Kalėdom, linkėdami ge
ros nuotaikos ir sveikatos 
švenčių metų ir ateinančiais 
Naujais metais.

Kad per Kalėdas būtų gera 
Širdyje, nors lauke būtų ir balta, 
ir šalta; kad Naujuose metuose 
visi būtų sveiki ir linksmi, savo 
klientams, draugams ir pažįsta
miems linki Ona ir Jonas Gra-. 

dinskai.

Lai visus lydi Kalėdų džiaugs
mas, kuris yra Viltis; Kalėdų 
dvasia, kuri yra Taika; Kalėdų 
širdis, kuri yra Meilė. To 
visiems, ypač savo parapijie
čiams, nuoširdžiai linki Nekalto
M. Marijos Prasidėjimo parapi
jos Brighton Parke klebonas 
kun. Anthony Puchenski ir 
visi kunigai.


