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Lietuvos užsienio 
politikos pliusai ir 

minusai 1995 metais 
Vilnius, sausio 2 d. (AGEP) -

„Lietuvos rytas" skiltyje „Lai
ko ženklai" pateikė 1995 m. Lie
tuvos užsienio politikos apžval
gą. Ji pradedama, vertinant pre 
zidento Algirdo Brazausko veik
lą užsienio politikos srityje. 

„Metams baigiantis valstybių 
vadovai ir jų užsienio reikalų 
žinybų šefai įpratę apžvelgti 
reikšmingiausius vidaus ir už
sienio politikos įvykius. Lie
tuvos prezidentas A. Brazaus
kas, jau trečiuosius metus 
vykdantis konstitucine pareigą 
spręsti pagrindinius užsienio 
politikos klausimus, (šįmet šią 
apžvalgą atliko) filmu apie savo 
vizitus į svečias šalis, parodytu 
per Lietuvos televiziją, ir svei
kinimu Naujųjų metų proga. 
Beje", rašo „Lietuvos rytas", 
turizmo reklamą „primenantis 
filmas, parodytas pačios bankų 
krizės įkarštyje, vargu ar 
nuteikė žiūrovus apmąstymams 
apie valstybės vadovo pastangas 
įtvirtinti Lietuvos interesus 
pasaulio bendrijoje". 

„Lietuvos rytas" padarė 
išvadą, kad turbūt „prezidento 
ir jo komandos požiūriu pasiro
dymas per televiziją" bus nau
dingesnis, nes nereikės atsaki
nėti korespondentų nemalonių 
klausimų apie „Maišiagalos me
morandumą, įklampinusį Lietu
vos prezidentą į naftos balą 
Baltijos jūroje". Tačiau „blo
giausias metų įvykis — bankų 
krizė. Tiesa", rašo laikraštis, „ir 
šiuo atveju Lietuvos prezidentas 
ir valdančioji partija turės 
mokytis iš savo, o ne iš svetimų 
klaidų". 

„Antra vertus, Lietuvos vals
tybės vadovas praleido progą 
akcentuoti pernai buvusius 
reikšmingus mūsų šaliai įvy
kius". Anot „Lietuvos ryto", 
, jeigu žvelgsime į Lietuvą ne 
vidaus, bet užsienio stebėtojo 
akimis, nepastebėsime esą atsi
likę nuo Latvijos ar Estijos, 
siekdami garsiai deklaruojamų 
strateginių tikslų — integraci
jos į demokratiją stiprinančias 
Vakarų struktūras. Visos trys 
Baltijos šalys pasirašė Aso
ciacijos sutartis su Europos 
Sąjunga (ES), yra atstovaujamos 
Europos Taryboje. Pirmą kartą 
prie bendro pietų stalo jų prezi
dentai Madride aptarė Europos 
vienijimosi problemas kartu su 
valstybių — ES senbuviu vado 

vais. Belieka suvienyti viena 
kitai oponuojančių Lietuvos po
litinių jėgų pastangas, kad būtų 
greičiau atlikti namų darbai. 
Jie bus vertinami jau pagal Eu
ropos Sąjungos kriterijus". 

Anot „Lietuvos ryto", visos 
trys Baltijos valstybės yra 
maždaug tokiame pačiame eta
pe kelyje į Europos Sąjungą ir 
NATO. Laikraštis pastebi, kad 
Lietuvos politikai mėgsta kar
toti Lietuvą vizituojančių 
NATO pareigūnų komplimetus 
Lietuvai, kaip vienai aktyviau
sių „Partnerystės taikos labui" 
dalyvei ir kad tai Vilniuje pa
tvirtino ir NATO „varomosios 
jėgos" — JAV gynybos sekreto
rius William Peny. Tačiau, 
„aukštasis svečias nesiryžo 
pradžiuginti pažadais, kad 
Lietuvai užteks vietos po gyny
binių NATO skėčiu". 

„Sausio 3 d. Lietuvos kariai 
išvyks į Daniją ruoštis sunkiai 
ir rizikingai taikos įvedimo 
misijai karo nualintoje Bosnijo
je. Nors jie vienu žingsniu 
lenkia Latvijos ir Estijos 
bendražygius, bandydami ženg
ti koja kojon su NATO partne
riais, tačiau", anot laikraščio, 
„tikriausiai tas žingsnis nenu-
lems NATO valstybių spren
dimo, kada ir kas papildys 
politinę ir gynybinę šešiolikos 
šalių sąjungą. Be abejo, dary
damos globalinę reikšmę turintį 
sprendimą, kurio Vidurio Euro
pos šalys laukia šiais metais, 
galingiausios pasaulio valstybės 
vadovausis ne tiek formaliais 
NATO standartais, kiek savo 
geopolitiniais interesais". 

Seimas priėmė bankų 
problemų sprendimo 

planą 

Gruodžio 8 d. prezidentas Algirdas Brazauskas psiiiaat Lietuvos oficialų prašymą įstoti i Europos 
Sąjunga. Prašymą taip pat patiraas 8eJmo pirmininkas Č—lovas Juršėnas ir ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, iškilmių metu stovintys su Susopo* salių atstovais. 

Nuotr. V. Valužio „Dienoje" 

A. Šleževičius grąžins savo 
indėlį bankui 

Vilnius, sausio 2 d. (AGEP) — 
Lietuvos premjeras A. Šleževi
čius atsiėmė savo indėlį i i Lie
tuvos Akcinio Inovacinio Banko 
gruodžio 18 dieną — šio banko 
veiklos sustabdymo išvakarėse. 

„Suvokdamas indėlininkų su
sirūpinimą ir norėdamas suteik
ti tvirtesnes garantijas, kad 
indėlių saugumas yra visiškai 
užtikrintas, praėjusią savaite nu
sprendžiau grąžinti savo pini
gus į Lietuvos Akcini Inovacinį 
Banką", pareiškė ministras pir
mininkas Adolfas Sleževičius po 

Paminėta sukaktis 
Gedimino pilyje' 

prezidento kabinete sausio 2 d. 
vykusio pasitarimo bankinin
kystės krizei įveikti. 

Paraginęs žurnalistus at
sisakyti sumanyme skaičiuoti jo 
pinigus, premjeras patvirtino 
turėjęs sąskaitą Lietuvos Akci
niame Inovaciniame Banke 
(LAIB). „Mano sutartis su Ak
ciniu Inovaciniu Banku baigėsi 
gruodžio 8 dieną, tačiau pra
tęsiau terminą pusei indėlio 
sumos", kalbėjo A. Šleževičius. 
Jis informavo, kasi vizito Uzbe
kijoje ir Kurijoje metfa (gruodžio 

Vilniaus aerodromas 
tris dienas buvo 

uždarytas 
Viln ius , gruodžio 28 d. 

(AGEP) - Tris dienas Vilniaus 
aerodrome nesileido užsienio-
aviakompanijų ir Lietuvos 
Avialinijų didieji lėktuvai. Kaip 
rašo .Lietuvos rytas", jie leidosi 
Palangos aerodrome, o iš ten ke
leiviai autobusais buvo atve
žami i Vilnių ar Kauną. 

Vilniuje naktį į gruodžio 24 d. 
lijo, o netrukus vėl šalo. Aero
dromo kilimo, tūpimo, riedėjimo 
takai ir lėktuvų stovėjimo aikš
telės apledėjo, kai kuriose vie
tose ledo sluoksnis buvo 5 cm (1 
colis). 

Vflniua, sausio 2 d. (AGEP) — 
Iškilmingomis Šv. Mišiomis Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje 
pirmadienį prasidėjo šventė, 
kuria paminėta sukaktis, kai 
1919 m. sausio 1 d. Gedimino 
pilyje pirmą kartą iškelta 
lietuviška trispalvė. 

Po to Aukštutinės pilies Gy
nybos bokšto, populiariai vadi-
namo Gedimino pilimi, papėdėje 
surengtam minėjime kalbėjo 
Vilniaus miesto meras Alis 
Vidūnaa, Seimo opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis, kariuo
menės vadas generolas Jonas 
Andriškevičius, kiti politikos ir 
visuomenės veikėjaf. 

Pirmąją Naujųjų metų dieną 
Vilniaus miesto savivaldybės ir 
Savanoriškosios Krašto Apsau
gos Tarnybos surengtoje šven
tėje buvo skaitomos ei lės , 
deginami laužai, vilniečiai 
vaišinami kareiviška koše. 

Vilniuje gruodžio 28 d piie Lietuvon Akcinio Inovacinio Banko Šio banko indėlininku, inidatrrines 
grupes sukviesti rinkosi Įmones, ftiam bankai petiksjs savo pinigus. Jie kraipėsi į prasidenta, 
premjerą ir centrinio banko vaidybos pirmininką, reikalaudavai grasinti indelius. Vienas 
kalbėtojas ragino žmones nemokėti mokesčiu kol bus išmoksti indeliai su parakanosnie. Jie laukia, 
kad iki sausio 9 d. būtų iipildyti prezidento pat adai vėl atidaryti *>*«>|»v o jei ne — sausio 10 
d. rinksis protesto akrijai prie Seimo Nuotr. R. <*««fc«« „T iatmisi aidą" 

11-15 d.), kol bankas dar veikė, 
finansinius planus šiek tiek 
pakeitęs ir antrą indėlio dalį 
atsiėmęs. „Prieš pusę metų 
negalėjau numatyti, kad įvykiai 
bankininkystėje taip susiklos
tys", patikslino vyriausybės va
dovas. 

Tvarkyti premjero finansinius 
reikalus buvo įpareigotas mi
nistro pirmininko padėjėjas 
Juozas Palionis. Patvirtinęs, 
kad buvo „tokių momentų", 
vyriausybės tarnautojas neno
rėjo kalbėti su žurnalistais ir 
padėjo telefono ragelį. LAIB 
darbuotojai taip pat atsisakė 
kalbėti apie premjero sąskaitą 
banke. 

Piketas reikalauja keisti 
priemonę 

JG. Preidžiui 

Viln ius , gruodžio 3 0 d. 
(AGEP) - Penktadienį Seimas 
priėmė visus specialios jung
tinės Seimo daugumos ir opozi
cijos darbo grupės parengtus 
bankų problemų sprendimo do
kumentus. Darbo grupėje buvo 
ir Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas bei premjeras 
Adolfas Šleževičius. 

Neeiliniame posėdyje Seimas 
priiminėjo dokumentus be 
tolimesnio jų redagavimo. Kaip 
pažymėjo Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) 
valdybos pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius ir LDDP frakci
jos seniūno pavaduotojas 
Justinas Karosas, darbo grupė 
pasiekė bendrą susitarimą, 
kuris netektų galios, jei nors 
vienas projektų būtų redaguoja
mas. G. Vagnorius sakė, kad tuo 
atveju opozicija atsisakytų nuo 
pasiektų sutarimų. 

Seimas priėmė įstatymą dėl 
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko ir Litimpeks banko, ku
riuo nutarė atkurti krizės 
apimtų dviejų didžiausių Lie
tuvos komercinių bankų veiklą. 

Balsų dauguma priimtame 
įstatyme sakoma, kad juo 
atstatoma akcinių bendrovių — 
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko ir Litimpeks banko — 
veikla, .Lietuvos Bankui ir vy
riausybei šiuos bankus sanuo
jant ir, prireikus, reorganizuo
jant juos įstatymų numatyta 
tvarka". (Sanuoti — daryti pa
lankesnį sveikatai, gydyti -

„Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, 3-ji laida, 1993 m). 

Už šį įstatymą balsavo 74 par
lamentarai, 5 pasisakė prieš ir 
9 susilaikė, {statyme teigiama, 
kad vyriausybė savo turtu ga
rantuoja, kad gyventojų ir bend
rovių bei organizacijų indėliai ir 
kitas turtas, patikėti minėtiems 
bankams, nebus prarasti. Ši 
garantija taikoma indėliams, 
lėšoms ar kitam turtui, išskyrus 
šių bankų akcijas, kurie buvo 
bankuose šio įstatymo priėmi
mo dieną. 

Įstatymas įpareigoja Lietuvos 
Banką ir vyriausybę nedelsiant 
parengti ir vykdyti Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko 
(LAIB) ir Litimpeks banko 
atstatymo programą ir ne vėliau 
kaip iki kitų metų vasario 1 
dienos nustatyti ir pradėti vyk
dyti indėlių grąžinimo tvarką. 
LAD3 ir Litimpeks banko veikla 
buvo sustabdyta praėjusią 
savaitę, o jų vadovai apkaltinti 
lėšų iššvaistymu. 

Nutarimu „Dėl neatidėliotinų 
priemonių bankininkystės pro
blemoms spręsti" Seimas įpa
reigojo vyriausybę ir Lietuvos 
Banką parengti veiksmų planą 
dėl krizės apimtų bankų toles
nės veiklos ir gyventojų indėlių 
bei įmonių lėšų išsaugojimo 
šiuose bankuose. 

Seimas taip pat priėmė keletą 
komercinių bankų įstatymo bei 
civilinio proceso kodekso papil
dymų ir pakeitimų. 

- • 

Vilnius, sausio 2 d. (AGEP) -
Prie Generalinės prokuratūros 
antradienį įvyko Litimpeks 
banko darbuotojų piketas. Pike
tuotojai reikalavo, kad Litim
peks banko valdybos pirminin
kui Gintautui Preidžiui, šiuo 
metu esančiam Lukiškių kalėji
me, būtų pakeista kardomoji 
priemonė: kad iki teismo būtų 
išleistas į namus, jam pasirašius 
pasižadėjimą niekur neišvykti 
arba už užstatą. 

Kaip informavo Generalinės 
prokuratūros atstovas spaudai 
Arūnas Ivaškevičius, nors atsa
kymą buvo numatoma pateikti 
šiandien, tačiau G: Preidžio 
likimas tikriausiai bos spren
džiamas sausio 3 dieną. 

Pasak Litimpeks banko atsto
vo spaudai Česlovo Iškausko, 
sausio 2 d. įvyko teisėsaugos 
institucijų atstovų pasitarimas 

Lietuvoje didėja 
mirtingumas 

V i l n i u s , gruodžio 29 d. 
(AGEP) — Lietuvoje gimstamu
mas mažėja, o mirtingumas di
dėja. Šiais metais Lietuvoje 
gimė 41,400 asmenų, o mirė 
44,400. Lietuvos Statistikos de
partamentas informavo, jog 
šiais metais ypač padaugėjo 
savižudybių, žmogžudysčių bei 
nelaimingų atsitikimų. Susituo
kusių porų šiais metais įregis
truota 22,000, o išsiskyrusių — 
10,100. 

Tačiau Kaune Šiais metais 
mirtingumas buvo mažesnis nei 
1994 metais. Šiais metais 
Kaune gimė 4,744 žmonės, o 
mirė 4,629. Taip pat daugiau 
asmenų susituokė (2,960), negu 
išsiskyrė (1,247). 

Dabar Lietuvoje gyvena 
3,713,000 žmonių. 

Lietuva tikisi įstoti į Europos 
Sąjungą iki 2000 m. 

Vflniua, gruodžio 18 d. (Elta) 

rengiami ir toliau. 

pas prezidentą. Jame buvo 
svarstomi bankų krizės teisiniai 
sprendimo būdai. 

Litimpeks banko atstovas 
8paudaita^patmforn»vo,kad _ ' C ^ g ^ T ^ ^ ~ĖZ 
banko darbuotojųi piketai bus M u s t o t i ^ ^ d i l d 20OO-ųjų 

metų Lietuva bus priimta į Eu
ropos Sąjungą. Tokią išvadą jis 
padarė po gruodžio 15 ir 16 d. 
Madride įvykusio Europos Są
jungos šalių vadovų susitikimo. 

A. Brazauskas ir jo vadovau
jama delegarija, kurioje buvo 
užsienio reikalų ministras Povi-

Paskelbti 
Vinco Kudirkos 

premijų laureatai 
Vflnhu, sausio 1 d. (Elta) -

Lietuvos Žurnalistų Sąjunga 
paskelbė metinių Vinco Kudir
kos premįjų laureatų vardus. 
1995 m. Vinco Kudirkos premi
ja po mirties paskirta fotome
nininkui ir žurnalistui Marijo
nui Baranauskui už fotopubli 
cistiką. 

Antroji 1995 metų Vinco Ku
dirkos premija bus įteikta Jung
tinėse Amerikos Valstijose gy
venančiam užsienio lietuvių 

Prunskienė bankų 
krizę pavadino 

finansiniu perversmu 
Vilnius, gruodžio 23 d. — Bu

vusi Lietuvos premjerė, ekono
mistė Kazimiera Prunskienė 
susidariusią padėtį dėl Lietuvos 
bankų apibūdino kaip „finansi
nį pučą", kurios kaltininkai ir 
iniciatoriai kol kas nesurasti. 
Jai taip pat „labai keista atrodo 
Lietuvos banko pozicija". 

Savo pasisakymuose „Lietu
vos ryte" išspausdintame il
game straipsnyje, kuriame įvai
rūs žinovai vertina bankų krizės 
problemas, paklausta, kaip po 
bankų krizės Lietuvą vertins 
užsieniečiai, Prunskienė pasa
kė: „Padėtis katastrofiška: 
verslininkai nebežino, kuo pasi
tikėti". 

K. Glavecko nuomone, „už 
A . . . _ . . . publicistui Broniui Railai. Ap-

grotų šiuo metu turėtų būti ir , • -. -
f. „_*_ „__, , , . _. . dovanojimu įvertintas jo svarus 

indėlis į Lietuvos žurnalistikos 
Lietuvos Banko valdybos pirmi 
ninkas Kazys Ratkevičius, ci
nišku pareiškimu apie Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko veik
los sustabdymą sukėlęs paniką, 
kurios pasekmės baisesnės ne
gu sprogus atominei bombai". 
Kaip gilesnes to priežastis pro
fesorius nurodo tai, jog „bankų 
įstatymus kūrė bankininkai, to
dėl jie naudingi jiems patiems. 
Tai tas pat kaip Baudžiamojo 
kodekso redagavimą patikėti 
vagims". 

Krikščionio demokrato Alber-

istoriją ir knyga „Rašalo aša
ros". 

Vinco Kudirkos premijos ski
riamos Lietuvos žurnalistų są
jungos prezidiumo sprendimu. 
Šie apdovanojimai bus įteikti 
jau ketvirtąjį kartą. Ankstesnių 
metų Vinco Kudirkos premijų 
laureatais yra tapę Arvydas 
Juozaitis, Česlovas Kudaba 'po 
mirties) ir Laimonas Tapinas. 

sirado savaime, JOB buvo sukur 
tos. Vyriausybė ir Lietuvos Ban 

to Šimėno požiūriu, .Lietuvos kas leido bręsti krizei, o dabar 
bankininkystės problemos neat- ją eskaluoja". 

las Gylys, Prezidento patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
Justas Paleckis bei kiti valdžios 
pareigūnai, buvo pakviesti į Eu
ropos Sąjungos valstybių vado
vų susitikimą, nes Lietuva yra 
asocijuota šios organizacijos 
narė. Lietuva pasirašė asoci
juotos narystės Europos Sąjun
gos sutartį šių metų vasarą. 

Nutarta, sakė valstybės va
dovas, jog informacija apie 
kiekvieną šalį, kuri yra preten
dentė j Europos Sąjungą, paruoš 
Europos Komisija — Europos 
Sąjungos vykdomasis organas. 
Jai pavesta įvertinti kiekvieną 
kandidatę pagal politinės, eko
nominės, teisinės ir demokra
tinės raidos kriterijus. 

Lietuvos prezidents pareiškė 
abejojąs tokių vertinimų objek
tyvumu. Informacija apie tai 
dažniausiai pateikiama buvu
sios Sovietų Sąjungos statis
tikos žinybų duomenimis, o 
duomenys apie Lietuvos ekono
miją ir jos socialinį gyvenimą, 
pasak A. Brazausko, daugeliu 
atveju yra neteisingi. 

Prezidentas sakė, kad išsamią 
informaciją Europos Sąjungos 
vykdomiesiem? organams turi 
paruošti šalies vyriausybė. 

KALENDORIUS 

Sausio 4 d.: Šv. Elzbieta Se-
ton. JAV* Kantieciu vienuolijos 
steigėja, pirmoji Amerikoje 
gimusi paskelbtoji šventoji 
(1774-1821): Hermas. Titas. 
Arimantas, Švitre. 

Saus io 5 d.: Šv. Jonas 
Neumann, JAV vyskupas' 1811 
1860); Telesforas. Simonas. Vy
tautas. Gedute 

mm, 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 4 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

B E R N A R D O BRIZGIU 
8CKJO GIMTADIENIO 

PROGA 

Daugelis Detroito lietuvių 
Bernardą Brizgi pažįsta kaip 
ilgameti Organizacijų centro 
darbuotoją. Mažai žino apie jo 
profesinio darbo pasiekimus. 
Nerasite jo vardo Lietuvių 
Enciklopedijoje, nepaisant, kad 
jis yra pralenkęs daugelį savo 
darbais. Tai liudija jo 25 paten
tai chemijos srityje, užregistruo
ti Amerikoje, Anglijoje, Prancū
zijoje, Kanadoje, Vokietijoje, 
Austrijoje ir Olandijoje. 

Bernardas Brizgys priklauso 
Mokslinių tyrimų draugijai. 
New Yorko Mokslų akademijai 
ir Sigmahi. Jo trumpa biografija 
ir darbai aprašyti „Notable 
Americans" 1976-1977 m. laido
je ir tarptautinių biografijų 
centre, Anglijos „Cambridge 
Man of Achievment" 16-toje 
laidoje (1993 m.) 

Bernardas Brizgys gimė 1915 
m. birželio 16 d. Iždagėlių km., 
S a s n a v o s valsčiuje, Mari
jampolės apskr. Baigęs Mari
jonų gimnaziją, įstojo į Karo 
mokyklą ir buvo pakeltas i 
jaunesnio leitenanto laipsnį. 
1942 m. Vytauto Didžiojo uni
versitetas suteikė jam cheminės 
technologijos inžinieriaus 
diplomą. Baigęs mokslą, pasi
liko Vytauto Didžiojo universi
tete organinės technologijos 
jaunesniuoju asistentu, kur kū
rė sulfa vaistų projektą ir pa
gamino para aceto amino benzo-
sulfo chloridą. Iš Lietuvos pasi
traukęs į Austriją, dirbo Eisen 
und Stahl Werke laboratorijoje. 
Artėjant rusams, teko pasi
traukti į Landshut, Bavarijoje. 
1949 m. atvyko į JAV ir įsikū
rė Clevelande. 1951 m. pradėjo 
profesini darbą Sherwin Wil-
liams dažų laboratorijoje, 1963 
m. persikėlė į Detroitą ir gavo 
darbą Wyandotte Chemicals, 
vėliau BASF Wyandotte Corpo
ration. 1982 m. išėjo į pensiją. 

Bernardas Brizgys nuo gim
nazijos dienų yra ateitininkas. 
Sėkmingai vadovavo Marijam
polės moksleivių socialiniam 
skyriui. 1940 m. buvo išrinktas 
į Vytauto Didžiojo universiteto 
studentų atstovybę. 1939 m. 
dalyvavo studentų tarptautinėje 
stovykloje Lenzerhaide, Šveica
rijoje, ir aplankė Vokietijos 
miestų žymesnius muziejus. 
Pirmosios sovietų okupacijos 
metu pergyveno NKVD tardy
mus ir 1943 m. Gestapo pinkles. 
Apsigyvenęs Detroite, įsijungė 
į vietos Lietuvių Organizacijų 
centre veiklą, yra lietuvių atsto
vas Pavergtų Tautų komitete. 
Baltų komitete ir priklauso 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų sąjungai. 

Su žmona Ona yra išauginęs 
ir išleidęs į gyvenimą du sūnus 
ir dukterį. 

Stasys Garliauskas 

„NAKTIES MELODIJA" 
1996 NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMUI PRAĖJUS 

Naujųjų 1996 metų sutikimas 
Detroite gruodžio 31 d. buvo su
ruoštas Šv. Antano parapijos pa
talpose. Šventė buvo pradėta šv. 
Mišiomis bažnyčioje. Gausus 
būrys žmonių susirinko išklau
syti kleb. kun. Alfonso Babono 
aukojamų šv. Mišių ir pamokslo. 
Giedojo ir vargonavo muz. Sta
sys Sližys. Skaitinius skaitė 
Bronius Valiukėnas. Po šv. 
Mišių visi dalyviai susirinko į 
parapijos salę, kur svečiai buvo 
sutikti ir sužavėti nakties tyla 
ir grožiu — tūkstančių žibančių 
žvaigždučių. Šampano burbulai 
plūduriavo padangėje, žvaigždės 
mirksėjo, muzikos garsai sklido 
ir sveikino visus svečius su ..Va 

lio!" Scenos sidabrinę (metalinę) 
užuolaidą puošė Mykolo Aba
riaus specialiai šiai progai 
padarytas plakatas su užrašu — 
„Linksmų Šv. Kalėdų ir Lai
mingų Naujų metų — 1996". 
Ant stalų blizgančios sidabrinės 
kepurės laikė paguldytus šam
pano butelius iš kurių veržėsi 
sidabrinės žvaigždutės ir 
šampano burbulai kilo į nakties 
tamsumą. Salė buvo elegantiš
kai ir skoningai papuošta. At
mosfera jauki ir šventiška. 

Vakaro programai sumaniai 
vadovavo Vladas Staškus. Prieš 
vakarienę maldą sukalbėjo kun. 
Alfonsas Babonas. Dalyviai 
vaišinosi gausiais ir skaniai pa
ruoštais patiekalais. Nuotaika 
pakili. Visi linksminosi. Po va
karienės aktorius Vincas Žeber-
tavičius skaitė žurnalisto Stasio 
Garliausko (kuris dėl nesveika
tos negalėjo dalyvauti) specia
liai sukurtą eilėraštį. „Į Naujuo
sius 1996-tuosius metus". Muz. 
Stasys Sližys visus įtraukė į 
bendrą dainavimą. Buvo sudai
nuota daug gražių dainų. O dai
na „Dar nejok" buvo specialiai 
skirta Reginai Juškaitei už pui
kų Naujų Metų sutikimo suor
ganizavimą. Puikią šokių mu
ziką parūpino Alfonsas Rimbą. 
Gėrimų barą tvarkė Vacys Sluš-
nys ir Albinas Andriušaitis. 
LŠSI vadas Mykolas Abarius, 
visų šaulių vardu sveikindamas 
dalyvius Naujųjų metų proga, 
linkėjo, kad ir toliau visi dirb
tume kaip viena darni šeima. 
Naujieji 1996-ji metai buvo 
sutikti su Tautos himnu ir 
pasveikinti visiems pakeliant 
pripildytas šampano taures. 
Kun. Alfonsas Babonas, svei
kindamas dalyvius, linkėjo 
Dievo palaimos 1996-siais me
tais. Po to vyko asmeniški svei
kinimai ir laimės linkėjimai 
tarp draugų ir bičiulių. 

Visiems dalyviams liko malo
nūs šios gražios šventės prisi
minimai. Naujųjų metų sutiki
mą ruošė Šv. Antano parapija. 
Linkime, kad visi vėl susirink
tume švęsti ir 1997-jų metų suti
kimą. 

Regina Juškaitė 

TALKA KILNIAM TIKSLUI 

Lietuvos Vyčių „Pagalba Lie
tuvai" pirmininkas Robert 
Boris praneša, kad š.m. sausio 
2 ir 3 d. savanoriai talkininkai 
vykdė Our Lady of Sorrows 
bažnyčioje Farmington, Michi-
gan, suolų išardymo ir jų kro
vimo į talpintuvą darbus. Suo
lai, talpinantys 900 asmenų, 
siunčiami į Lietuvą Vilkaviškio 
katedrai. Bažnyčios klebonas 
prel. Walter Hurley dovanoja 
suolus, o taip pat sutiko 
sumokėti 6000 dol. pirmojo 
talpintuvo pasiuntimo išlaidas. 

ILGIAUSIŲ METŲ 
KOSTUI ČIUŽELIUI 

Kostas Čiuželis, radijo valan
dėlių ir įvairių organizacijų rė
mėjas, š.m. gruodžio 20 d., šven
tė savo 95 gimtadienį. Sveikina
me Kostą Ciuželį ir linkime jam 
daug sveikatos ir ilgiausių 
metų. 

lm 

D A Y T O N A B E A C H , FL 

KALĖDINIS 
PABENDRAVIMAS 

Š.m. gruodžio 10 d. beveik visi 
šio telkinio lietuviai susirinko 
tradicinėms, o šiuo atveju ir ka
lėdinėms lietuviškoms pamal
doms į Prince of Peace katalikų 
bažnyčią Ormond Beach. 

Šv. Mišias aukojo nuolatinis 
lietuvių sielovados reikalais 
besirūpinantis kun. Ričard 
Garsso. Jis pasveikino mūsų 
telkinio gražią lietuvių šeimą, 
pasigerėjo veikla, gražiu sugy 
venimu, organizuotumu, ką liu
dija ir kas mėnesį vykstančios 

St. Peteraburgo, FL, „Saulės" lit. mokyklos mokytojai (i i kaires): Saulius Paulauskas, Nijolė 
Dimienė, vedėja Aurelija Robertson, Asta Lukienė ir Nomeda Abbasi. 

Nuotr. V i k t o r o Kučo 
tojų tarpe yra ir menkaverčių, 
savoje profesijoje menkai nusi
manančių daktarų, ypač dirban
čių įvairiose apdraudų išlaiko
mose ligoninėse. 

Ji patarė, ką pacientai turi da
ryti. Norint susirasti patikimą 
gydytoją,' pirmiausia reikia 
sužinoti apie jo išeitą mokslą, 
kada ir kur dirbo, kiek metų 
vertėsi praktika, surinkti nuo
monę apie jį iš jo esamų pacien
tų ar draugų Surinkus informa
ciją, pacientas turi apsispręsti, 
ar naudotis tokio gydytojo pa
slaugomis/ 0 tai, esą, būtina 
žinoti kiekvienam besirūpinan
čiam savo sveikata. Paskaita, 
patarimai naudingi. Būtų gera, 
kad dr. Birutė Preikštienė tęstų 
paskaitų ciklą ir aptariant įvai
rias ligas, jų atsiradimo priežas
tis, gydymo galimumus. Tai 
ypač svarbu vyresniojo amžiaus 
žmonėms. Kalbėtoja suminėjo ir 
įvairių vaistų vartojimą, vaistų 
veikimo datas, kas ypač svarbu, 
nes seni vaistai gali būti žalingi 
sveikatai. 

Mindaugas Petrikas padėkojo 
dr. PreikJ&ienei už svarbias 

lietuviškos pamaldos. Palinkė
jo malonių šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų 1996 metų. Pamal
das, kaip ir visuomet, praturti
no choro „Sietyno", vadovau
jamo muz. Antano Skridulio, 
gražios lietuviškos giesmės. 
Skaitymus ir tikinčiųjų maldą 
skaitė nuolatinis skaitovas Ka
zimieras Barūnas. Šv. Mišių ka
lėdines aukas nešė Janutė ir 
Mečys Rumbaičiai ir Jurgis Ma
žeika. 

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko kalėdinis pabendravimas, 
kurį suruošė Lietuvių klubo 
valdyba. Pamaldose ir pabend
ravime dalyvavo arti 90 as
menų, kas mūsų telkiniui yra 
gana gražus skaičius. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla prisiminė Kalėdų šven
čių tradicijas, pasidžiaugė mūsų 
telkinio darniu sugyvenimu, 
tarpusavio bendravimais, palin
kėjo malonių Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų 1996 metų. 

Choras „Sietynas", vadovau
jamas muz. Antano Skridulio 
salėje pagiedojo kalėdines gies
mes, giedojiman jungiantis vi
siems dalyviams. Giesmės, sce
noje puošniai egfajfei šviečiant, 
kėlė šventišką mlotaiką. 

Po to klubo pirfltrmnkas padė
kojo kun. R. GrsiHe už gražias 
pamaldas bažnyčioje ir salėje. 
Paskelbė keletą pranešimų. 

A.a. Stasio Šarausko, mirusio 
1995 m. sausio 1.1 d., artėjančių 
mirties metiniflf' proga, prisi
minimą ruošia žmona Marytė ir 
šeima š.m. gruodžio 27 d. Šv. 
Mišias už velionio, mylimo tėve
lio, sielą aukos sūnus, prel. dr. 
Jurgis Šarauskas. Kvietė visus 
pamaldose dalyvauti. 

Klubo ruošiami Naujųjų Metų 
pietūs Marcos restorane vyks 
sausio 1 d., 1 vai. p.p. Pirminin
kas kvietė visus dalyvauti. 

Po programos buvo pasivaišin
ta klubo valdybos paruoštomis 
vaišėmis. Nuoširdžiai pabend
rauta, vienų kitiems linkint ma
lonių švenčių. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

POPIETĖJE 

Š.m. gruodžio 6 d. Stacey's res
torane vykusioje LB popietėje 
dalyvavo arti 60 daytoniškių lie
tuvių iš platesniųjų apylinkių. 

Po pasivaišinimo popietės 
programą pradėjo valdybos vice
pirmininkas Mindaugas Petri
kas. Pasveikinęs dalyvius, pa
sidžiaugė dalyvių gausa, rodo
mu dėmesiu popietėms ir pa
kvietė LB apylinkės pirminin
kę dr. Birutę Preikštienę pasi
dalinti mintimis iš medicinos 
srities. 

Dr. Preikštienė kalbėjo tema: 
„Daktaras ir pacientas". Tai 
nebuvo kokių nors ligų ap
tarimas, bet praktiški pata
rimai pacientui, kaip reikia pa 
sirinkti patikimą gydytoją, kaip 
laikytis vizito metu, kaip išsa 
kyti nusiskundimus. Kalbėtoja 
pažymėjo, kad ne visi ir ne vi 
^iems gydytojai patinka Cydy 

kas rinko dr. S. Sukarevičienė; 
suaukota 220 dol. BALFo cent
rui nusiųsta 1,135 dol. Pirminin
kė Onutė Karašienė kalėdinio 
pabendravimo metu, gruodžio 
10 d. perskaitė BALFo centro 
valdybos padėkos raštą ir padė
kojo visiems aukotojams už 
aukas. 

Jurgis Janušaitis 

H O T S P R I N G S , A R 

KUN. HERMANAS ŠULCAS 

Lapkričio antroje pusėje kun. 
Hermanas Šulcas viešėjo keletą 
dienų Elzės ir Viktoro Dimins-
kių, gyvenančių Hot Springs 
Village, šeimoje. Kun. Jono 
Rusteikos lydimas, apsilankė 
radijo , ,Leiskit į t ėvynę" 
buveinėje. Pokalbio įrašas buvo 
perduotas klausytojams lapkri
čio 26-tos radijo laidoje. 

LB POBŪVIS 

įjas. Pranešė, 
popietė tame pat 

sausio 10 d. Įsi-

BEACH BALFO 
US VEIKLA 

visiems 
kadatei 
restorane 
dėmėti da 

DAYTON 
SKYR 

BALFas aideninį vajų vykdė 
š.m. l a p k r » 12 d. po lietuviškų 
pamaldų p$apijos salėje, vyku
siame lietujdų klubo narių pa
bendravime. Aukas rinko pirmi
ninkė Onutė ir Narimantas Ka-
rašai bei valdybos narė Onutė 
Daržinskiefe. Pažymėtina, kad 
mūsų telki$no lietuviai nuošir
džiai parėnj* BALFą gausiomis 
aukomis. Stoinkta BALFui 915 
dol., Vasario 16 gimnazijai au-

DRAUGAS 
(U8P8-161000) 

THE U T H U A N I A N WOBLD WIDE D A I L Y 

PuMiahaa daily ezcept Sunaays and Ifaaoays. togai Holidays, U* 
Tuesdaya fcUoaiag Mooday obesrvanee of togai Houdaya aa well a» Dec. 
Mfe aad Jas. 2ad by the Iitauanian Cataonc Praes Soeisty, 4645 W. 63rd 
Street, Chicago, IL S062M6M. 

Sscond d a * pootags paU at Chkago, IL aad aamtional mailing officas. 
Subseriptm Ratas: 186.00. Pareiga eouatneo $110.00 
Pnatmaatar omai addraai changes to Drangas — 4646 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60639. 
Palte išlaidas mainant, pakvitavimai ot gauta* prenumerata* 

netiunrtami. Ant DRAUGO prie kiekvieno akaitytojo adreao, gavus i i 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra ironmnkaju 

metams * 
JAV 696.00 $66.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 
Tik sistamsaio laida: 
JAV $66.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $60.00 $46.00 
Uatakaat t Uatawą 
(Air ergo) $100.00 $66.00 
Tik isotaaianin laida $65.00 
Usaakaa* i amatai 
oro pasta $600.00 $260.000 
Tik Mtedionio laida $160.00 $86.00 

3 : 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

Vyriausia redaktore Danote Bindokienė 
Administratorius Pijus Stontius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, ssatartisniaii 

• Redakcija ut skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus manymą kg 
nors skelbti 

• Berlskrįja dirba kaadien nuo 
8:30-4:00; eeatadieniaii nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuomarą. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 

Lietuvių Bendruomenės val
dyba, vadovaujama pirm. Stepo 
Ingaunio, rengia linksmą pobū
vį gruodžio 31 d., tuoj po lietu
viškų pamaldų. Visi maloniai 
kviečiami bendrai praleisti pa
skutinę šių metų dieną. Bus pa
gamintas įvairus gardus mais
tas; tuo rūpinasi renginių vado
vė Nelida Matulienė su talki
ninkėmis. Dalyvavimas asme
niui tik 7 dol. 

PRISIMENA AMŽINYBĖN 
IŠĖJUSIUS 

Gruodžio 18 d. sukako 20 me
tų nuo prof. dr. Prano Skar
džiaus mirties. Ši sukaktis buvo 
paminėta radijo „Leiskit į tėvy
ne" programoje. Žymus kalbi
ninkas, lituanistas savo gyveni
mo saulėlydį praleido Hot 

Springs vietovėje ir čia ilsisi 
velionio palaikai. 

A.a. muziko Jono Zdaniaus 
mirties 20 metų sukaktis buvo 
paminėta spalio 29-os radijo 
laidoje. Jis taip pat buvo šio 
lietuvių telkinio gyventojas. 
Palaidotas Čikagos Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Šiais metais Amžinybėn iške
liavo mūsų telkinio gyventojai: 
Ida Lakickienė, Elena Mazūrai 
tienė, Antonio Matulis, Helene 
Kalweit, Lionginas Sabaliūnas 
ir Anicetas Girkšas. 

PAMALDOS 

Gruodžio 24 ir 31 d. sekmadie
nių šv. Mišias aukos kun. Jonas 
Rusteika ir prieš pamaldas 
klausys išpažinčių. Prieš šven

tes aplankys ligonius slaugymo 
namuose ir savo namuose ser
gančius. 

Šv. Kalėdų dieną šv. Mišias 
aukos Father Andrew Dufault, 
o Naujųjų Metų dieną pamaldų 
nebus. 

LAUKIAME SVEČIŲ 

Prof. Stasys Vanagūnas, gyve
nantis Jonesboro — Arkansas, 
pranešė, kad vasario vidury 
turės svečią, politinių mokslų 
daktarą, Kauno technologijos ir 
Vytauto Didžiojo un-to prof. 
Algi Krupavičių. Žada su juo 
aplankyti ir Hot Springs lietu
vius. Tai maloni staigmena, nes 
data sutampa su L. Bendruome
nės ruošiamu Vasario 16-osios 
minėjimu. 

Salomėja Šmaižienė 

I I M O a t C. D I C K M , D M , P.C. 
4647 W. 163 St., Oak Laam, N. 

Pirmas apyt su NorttMeestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Oaoliartaiai 
(kalbėt angliškai) lai . 706-422-6200 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS « CHIRURGAS 
SP€CIALYBE - AKIŲ LIGOS 

MM W. M M « • (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitanmą 

P.rmd 3 y p p 7 w antrd 12 30-3 v p p 
ueta užoaiyia įcetvd 1-3 v p p 

aaal| Į t j į j 9 v ' i 2 v p p 
•132 • . Kėdele * » • 

(312) 77S-MM a'Da (312) 4M-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERBUS 
Dantų. Gydytoja 

3315 W 5Sth Si Ciicago IL 
Tai. (312)476-2112 

9525 S 791h Ave Mickory Mills IL 
Tol. (706) SM-0101 
Vai pagal susitarimą 

CpgsaaaaaĮgagalgg Cmnįroąa 
I S. I 

•16 

4146 W. OOrd g*. 
611-73)0-7700 

Csralot 
6132 S. Kasteto Ava 

C M c a f o , IL 60626 
To l . 312-436-7700 

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

Širdies ir Krauiagystiu Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Sol Algirdas Brasie ir akompaniatore Aldona Braziene po įvykusio koncerto 
per BALFo direktorių suvažiavimą St. Peteraburg, FL. lapkričio 9 d 

Nuotr Elvyros Vadopalienės 

Tol. ketinėto Ir balo: (706)66241 M 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 60. SOtn Ava. . Cicero 

Kasdien 1 ik< 8 v v 
sskyr.js uei šest 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS m PROSTATOS 

gydymas bei cbirurgųa 
MOJar OL, 69jaJsarat, IL 66126 

706-641-2006 
Valandos pagal susrtanmą 

vakaras ir MagaĮgaaa toL 706434-1116 

172 

SURENDER LAL, MD 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 6. Koatte, CMcago, H. 66662 
Tat. 312434-2126 

H*Jty Grot i FltyMCMfi C#fit#f 
6064 6. Archer. CMcaaa. IL 66636 

Tai. 3 1 2 4 6 4 4 1 6 6 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
1166 Punaeo Ava. , Clftft. M. 60120 

Tol. (706) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

60SS 6. Roaarts Ra. , Mtcaory Httts. 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (706) 566-4055 
Valandos pagal susrtar.iT. ą 

IL 

DR. LIONAS SEIBUTtS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6161 S. Keetete 

Vat.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v p.p. 
Seatd pagal susitarimą 

•a i . 312-776-3 

Kam. M . {312) 4 7 1 3 3 0 0 

V»AS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 t . Kasteto Ave., 
CMeato , M. g o t u 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.O., S.C 
Specalybe - Vidaus hgų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6166 6. Archer Ava. (pne fJaaaag 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 666-7765 

ARAS ŽUOSA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 

1 0 2 0 1 . Omamn Ava 
NaasrvMa IL 66663 
Tai. 766-627 0000 

Valandos pagal susitarimą 

Cantor-

310. 
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Taip šiandien atrodo Vilkaviškio katedra, kurios atstatymas vyksta labai 
pamažu, nes nuolat trūksta lėšų. Prie katedros statybos darbų yra prisidėję 
ir daug užsienio lietuvių, tačiau dar reikia daug pagalbos. Jeigu kas galėtų 
padėti, aukas galima siusti kun. Viktorui Rimseliui, MIC, „Draugo" adresu, 
pažymint, kad tai Vilkaviškio katedros statybos fondui. 

PRIESPAUDOS 
ISTORIJOS ŽINYNAS 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Pasirodė unikalus savo reikš
me ir svarba Lietuvos istorijai 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos leidinys „Tremties ir 
kalinimo vietos". Šis enciklo
pedinis žinynas ypač daug tei
kia medžiagos pasipriešinimo 
raudonajam okupantui istorijos 
tyrinėtojams. Leidinį, pagal bu
vusių tremtinių ir politinių 
kalinių prisiminimus, parengė 
Aldona Juodvalkytė-Suščenkie 
nė, talkinama grupės pagalbi
ninkų. 

„Bet argi kas gali sugebėti 
pavaizduoti neregėtų kančių 
gelmes, pats jų nepatyręs?! Kaip 
gerai, kad temtiniai ir kaliniai 
jaučia pareigą rašyti atsimini
mus, perteikti mums ir būsi
moms kartoms tą šiurpią tikro
vę; prašokančią net vaizduotės 
galias! O ta neregėtų kančių is
torija — tai gyvenimo mokslas! 
Naudingas mokslas, ypač tiems, 
kurie netenka pusiausvyros, pa
tyrę paprasčiausių gyvenimo 
sunkumų, nemalonumų. Tai bū
tinas mokslas, tai patriotizmo 
mokykla! Be tokio mokslo neį 
sijausime į priespaudos istoriją, 
nesugebėsime kaip reikiant pa
milti ir branginti savo Tėvynę 
Lietuvą, tą mūsų Brolių Trem
tinių ir Kalinių ilgesio šalį...", 
— rašoma LKMA centro valdy
bos pratarmėje. Rašytojas Eu 
genijus Ignatavičius pastebi, 
kad „ilgametes okupacijos nepa

liestų beveik neliko. Lietuvių 
procentas tėvynėje ar grįžusiųjų 
iš tremties bei gulagų skaičiai 
dar nedaug ką sako apie tautos 
gyvybingumą, ryžtą atkurti 
naują tėvynę. Didžiausia Lietu
vos tragedija yra tai, kas iš pir
mo žvilgsnio lyg ir nepastebima. 
Tai tautinės savimonės, krikš
čioniško tikėjimo, istorinės at 
minties susilpnėjimas, abejingu
mas esminėms tautinės valsty
bės reikmėms, visuotinis mora 
lės nuosmukis". Rašytojo nuo
mone, „turime gelbėtis, kol gyvi 
esame", ir „pirmiausia turime 
atgaivinti istorinę atmintį, 
išsiaiškinti ir suvokti, kuo bu
vome, kuo tapome ir kuo nori
me būti. Šiam kilniam tikslui 
skirta ir ši knyga — mūsų 
golgotos kryžiaus kelių enciklo
pedija". 

Trėmimų ideologiją ir techno
logiją nušviečia pakankamai iš
samiu įvadiniu straipsniu Sta
nislovas Buchaveckas. „1941 
metų birželio trėmimai buvo nu
kreipti visų pirma prieš sąmo
ningiausią ir aktyviausią visuo
menės sluoksnį — tarpukario 
nepriklausomybės metais susi 
formavusią patriotinę Lietuvos 
inteligentiją. Bolševikai supra
to, kad nuo jos daugiausia pri
klausė lietuvių tautos identite
to išsaugojimas ir Lietuvos gy
ventojų priešinimasis okupaci
jai, rusifikacijai, kolonizacijai". 

— konstatuoja straipsnio auto
rius,. Kiekvienas masinis trė
mimas buvo okupanto suma
nytas nubrėžtam tikslui pasiek
ti. Tai buvo Maskvoje suplanuo
to tautos genocido vykdymas. 
Tremties istorija „iš esmės tik 
pradėta rašyti". Straipsnio au
torius pats gimė tremtinių šei
moje Jakutijoje, todėl tremties 
tema jam artima ir vispusiškai 
patyrinėta. Nežmoniškus 
sunkumus tremtiniai kentė ne 
tik sibiruose, bet „į Lietuvą 
grįžę neatsitiktinai buvo 
diskriminuojami labiau, negu 
paskutiniaisiais tremties metais 
svetur". 

Beje, ir šiandien, jau nepri
klausomybę atgavusioje tėvynė
je, tremtinio duona nei skalsi, 
nei soti. 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos pirminin
kas, Seimo narys Antanas Sta
siškis parašė kitą įvadinį 
straipsnį „Kelione po Gulago ša
lį". Autorius pastebi, kad „šie 
glausti aprašymai padės skaity
tojui susipažinti su ta keista, 
žmogaus protu sunkiai suvokia
ma šalimi (valstybe valstybėje)" 
— Gulago salynu. Paminimas ir 
kiekvienos vergijos „didybės" 
ženklas — „vienas ryškiausių 
bolševizmo imperijos bruožų — 
nuolatinis poreikis klastoti ir 
apgaudinėti". Aprašoma pri
verstinio darbo lageriuose 
sistema, apžvelgiami krimina
listų ir politinių kalinių san
tykiai nelaisvėje. Pirmieji buvo 
aktyvūs sovietų valdžios pagal
bininkai". Atsakomybė už tai, 
kad dešimtys tūkstančių geriau
sių Lietuvos žmonių perėjo 
Gulago golgotas ir daugelis iš 
ten negrįžo, tenka ne vien 
sovietiniams okupantams, dar 
labiau už tai atsakingi mūsų 
tautos išdavikai ir kolaborantai 
— Lietuvos komunistų partija ir 
jos parankiniai. Jų vardas visa
da bus paženklintas kruvina, 
nenuplaunama nusikaltimo dė
me", — daro išvadą straipsnio 
autorius. 

> Žinyno rengėjai neturėjo ga 
limybės pasinaudoti Lietuvos, o 

taip pat buvusios Sovietų Są
jungos archyvais. Žinynas suda
rytas pagal anketas, atsiųstas 
buvusių politinių kalinių ir 
tremtinių. O tokių surinkta per 
tūkstantį. Taip pat pasinaudota 
periodikoje išspausdinta me
džiaga, kai kuriais užsienyje pa
sirodžiusiais leidiniais. Patei
kiamos trumpos istorinės žinios 
apie tremties ir įkalinimo vie
tas, apie ten buvusius ar ir 
tebeesančius lietuvius ir jų 
seimas. Žinyne neminimos Lie
tuvoje buvusios įkalinimo vie
tos. Tokio tikslo nebuvo kelta. 
Matyt, ši labai aktuali sritis dar 
laukia tyrinėtojų. Ir delsti 
negalima, nes vis mąžta ir mąž
ta gyvųjų liudininkų. O su jais 
nueina į kapus ir žinios apie 
kiekviename bažnytkaimyje ir 
miestelyje stribų ir enkavedis
tų įrengtus rūsius, požemius, 
kameras, duobes, kuriuose buvo 
laikomi, kankinami ir žudomi 
Lietuvos žmonės. Žinyno suda
rytojai nemano, kad jų darbas 
yra užbaigtas, kad „tremtyje ar 
koncentracijos stovyklose buvę 
žmonės atsilieps, papildys ir 
patikslins čia pateiktus 
duomenis, aprašys tas vietas, 
kurių nėra". Papildymus ir 
pastabas prašoma siųsti Lietu
vių katalikų mokslo akademijai 
adresu: Jakšto 9, 2600 Vilnius. 

Tokio pobūdžio leidinių vertė 
milžiniška. Būtinumą tokius 
leidinius leisti skatina dvi 
aplinkybės. Gyvųjų liudininkų 
atsiminimai, jei jie neužrašomi, 
negrįžtamai žūsta. Jų negali pa
keisti jokie slaptieji archyvai, 
nes jie sunaikinti arba gali būti 
sunaikinti, siekiant panaikinti 
nusikaltimų pėdsakus. Kita 
vertus, vis labiau problematiška 
pasinaudoti buvusios Sovietų Są
jungos archyvais, esančiais už 
Lietuvos ribų.'Antra, dabar šalį 
valdanti politinė jėga, paveldė
jusi kraupų savo tautos genoci
do istorinį palikimą, nėra ir 
niekada nebus suinteresuota 
tirti ir atskleisti šio baisiausio 
amžiaus nusikaltimo ideologiją 
ir technologiją. Dar daug gyvų 
tiesioginių genocido ideologų, 

LIETUVOJE SIAUČIA 
GRIPAS 

Vilnius, gruodžio 19 d. Praėju
sią savaitę Lietuvoje paskelbus 
gripo epidenują, šios ligos banga 
toliau kyla. 

Respublikinio imunoprofilak-
tikos centro gydytoja Rasa 
Telyčėnienė korespondentui pa
sakė, jog gyventojų sergamu
mas gripu ir viršutinių kvėpa
vimo takų katarais, palyginti su 
prieš tai buvusia savaite, Vil
niaus mieste išaugo 2, 4 karto, 
Klaipėdos ir Panevėžio miestuo
se — 2 kartus, o Kaune — 60 
procentų. 

Praėjusią savaitę didžiausias 
sergamumas gripu ir ūmiais 
kvėpavimo susirgimais įregis
truotas Panevėžyje — 10,000 
žmonių teko 311,8 atvejai. Tik 
gripu Panevėžyje sirgo 2195 
žmonės. Vilniuje šie rodikliai 
buvo 280,1 bei 10,199, o Kaune 
- 160,2 bei 3258. 

Rajonuose didžiausias serga
mumas įregistruotas Anykščių, 
Zarasų, Marijampolės, Ukmer
gės, Trakų bei kituose rajo
nuose. 

Gripo epidemija Panevėžyje ir 
Kaune paskelbta gruodžio 14 
dieną, Vilniuje — gruodžio 15 d., 
o Klaipėdoje ir Šiauliuose — 
gruodžio 18 dieną. 

Uždrausti lankymai ligoninė
se, o gydymo įstaigose šeštadie
niais ir sekmadieniais dirba 
budintys medikai. 

Sveikatos apsaugos ministeri
ja priešepideminių priemonių 
organizavimą ir priemonių kon
trolę pavedė Visuomenės svei
katos centrui. 

(AGEP) 

Danutė Bindokienė 

Kitoks paminklas 

organizatorių ir vykdytojų. To
dėl nereikia stebėtis, kad jų 
svarbiausias tikslas ne tiesą at
skleisti, ne piktadarystes įvar
dyti, o visais įmanomais būdais 
siekti juodos ir kruvinos praei
ties užmaršinimo, o jei tai nepa
vyksta padaryti, tai bent jau is
torijos perrašymo ir padailini
mo. 

Prel. Vytautas Kazlauskas prie jo statomų „Vaiko Tėviškes namų" projekto. 
Nuotr. Donato TųoneUo 

Reikia stebėtis „išradin
gumu", kai priešai (o kai kada 
priešais tapę ir savieji) mėgina 
suniekinti didžiąsias tautos ver
tybes. Dažniausiai puolimai 
nukreipiami prieš religiją, nes 
tikėjimą aukštesne galia galima 
vadinti pačiu svarbiausiu bet 
kurio žmogaus dvasios lobiu. Ti
kėjimas paprastam, eiliniam 
asmeniui, nieku niekuomet 
gyvenime nepasižymėjusiam, 
neprasikišusiam iš pilkosios mi
nios, suteikia nuostabių galių: 
drąsos, išminties, stiprybės, 
nenugalimos jokiais ginklais. 
Kai žmogus lieka vienas su 
nepakeliama kančia, tikėjimas 
ir pasitikėjimas dieviška globa 
padeda tą naštą pakelti. 

Lietuvių tauta visais amžiais 
pasižymėjo tvirtu tikėjimu — 
senų senovėje lietuvių likimas 
buvo „galingųjų dievų ranko
se"; krikščionybei pakeitus pa
gonybę — lietuvis visa širdimi 
atsigręžė į Dievo Apvaizdos 
globą. Tikėjimas mūsų tautai 
buvo svarbi gyvenimo tikrovė — 
stiprybė ir paguoda, bet ne fana
tiškas, kito tikėjimo žmonių ne
toleruojantis, nusiteikimas. Tai 
nereiškia, kad lietuvis ne
mokėjo savo religinių įsitiki
nimų ginti, nepabūgdamas nei 
galingų pavergėjų, nei jų smur
to. Pernelyg pasyvus ir ramus 
lietuvio žemdirbio būdas 
suliepsnodavo užsispyrėlišku 
ryžtu, jei okupantas pasikėsin
davo prieš jo didįjį turtą — tikė
jimą. 

Tas labai ryškiai įrodyta per 
pastaruosius penkis dešimt
mečius, sovietinės okupacijos 
laikais, kai ateistinis bolševiz
mas pasiryžo su visomis šakni
mis išrauti „religinius prieta
rus" iš lietuvių tautos. Tų pa
stangų vyksmą galime rasti 
kiekviename „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos" įraše, 
keliančiame pasigėrėjimą mūsų 
tautiečių sielos tvirtumu. Be 
abejo, beskaitydami ne kartą ir 
mes pagalvodavome: ar būtume 
galėję taip narsiai laikytis 
teismo salėje, kęsti kalėjimų ar 
ištrėmimo kančias, kaip tie, 
dvasios milžinais išaugę, eili
niai lietuviai, persekioti už savo 
tikėjimą... 

Svarbi tų persekiojimų dalis 
buvo šventovių pagrobimas ir iš
niekinimas. Daugybė Lietuvos 
bažnyčių buvo iš tikinčiųjų 
atimta, paverčiant jas sandė
liais, koncertų ar šokių salėmis, 
o kartais net ateistiniais muzie
jais. Kaip turėjo būti skaudu 
parapijiečiams ir apskritai 
tikintiesiems, kurie tose šven
tovėse metų metais garbindavo 
Dievą, kurie jose buvo krikštyti, 
susituokę ir tikėjosi gauti 
paskutinį palaiminimą, išlydint 

į amžino poilsio vietą. Juo la
biau, jog daug tų atimtųjų 
bažnyčių žmonės buvo statę 
savo rankomis, aukomis, ati
davę paskutinį centą, kad Dievo 
namai būtų t inkama Jam 
buveinė. 

Šiandien istorijos ratas vėl 
apsisuko, sunaikindamas tą, 
kuris troško kitus sunaikinti. 
Krikščioniškoji tauta prisikėlė 
laisvei, o ateistinis milžinas 
nuvirto, visiškai ištižus jo moli
nėms kojoms. Išniekintosios 
bažnyčios vėl grįžo į tikinčiųjų 
globą. Nuolat skaitome ir gir
dime apie Lietuvos parapijų pa
stangas atstatyti bažnyčią, 
užgydyti ne tik okupanto pada
rytas žaizdas, bet panaikinti ir 
jų randus, kad neliktų nė ženk
lo to, kas buvo. Kadangi mūsų 
tėvynės ekonomija dabar „rai
ša" (bent ta, kurią mato eilinis 
gyventojas savo kasdienybėje), 
bažnyčių remontas — nelengvas 
uždavinys. Ieškodami išeities, 
parapijų klebonai ir tikintieji 
kreipiasi į užsienio lietuvius, 
prašydami paramos bažnyčių 
atstatymui ar pataisymui. 
Reikia pasakyti, kad t ie 
prašymai nelieka be atgarsio ir 
išeivija gausiai aukoja šiam 
kilniam tikslui. Tačiau peršasi 
keista mintis: ar iš tikrųjų jau 
reikia taip skubėti, kad bema
tant išnyktų visi religijos per
sekiojimo ženklai? Galbūt tas 
skubėjimas yra naudingas ne 
tiek tikintiesiems, kiek buvu
siems komunistams: kas galės 
įrodyti, kad katalikų šventovės 
buvo nusavintos ir išniekintos, 
jeigu jokių matomų žymių ne
bus likę... Ar ne dėl tos pačios 
priežasties remontuojami KGB 
rūmai Vilniuje... 

Neabejotina, kad nauji bažny
čių bokštai puošia mūsų tėvynės 
panoramą ir kyla į padangę lyg 
vilties malda. Neabejotina, kad 
išniekintas šventoves reikia 
grąžinti į pirmykštį grožį, o jų 
varpai teskelbia dvasinį tautos 
atsinaujinimą, bet gal reikėtų 
vieną ar daugiau okupanto api
plėštų, išniekintų, apgriautų 
bažnyčių palikti, nepataisant 
nei vieno įskilimo, neperdažant 
išbjaurotų sienų, neįstatant 
vitražų į lentomis užkaltas 
langų angas. Tegul šventnamio 
griaučiai stūkso kaip šiurpus 
žvėriško persekiojimo primi
nimas. Tegul tai būna įspūdin
gas paminklas, kad niekas 
nepamirštų smurto ir iškentėtų 
vargų. Tegul prie to paminklo 
renkasi tikintieji, lai jį lanko 
užsienio turistai, mokyklų 
ekskursijos ir susimąsto, ir nu
eina šalin, pasisėmę tos stipry
bės, kuri lydėjo persekiojamus 
tikinčiuosius. 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS 
LIETUVOS NAŠLAIČIUS 

Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ 
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Kaip galim tuščiomis 
važiuoti? Bet laikas jau buvo 
vėlus, reikėjo skubėti. Dr. Algis 
mus užtikrino, kad dovanos — 
ne taip labai svarbu ir mes visi 
keturi patraukėm link Minties 
gatvės Nr. 2, esančių 2-ųjų 
Vaikų namų. Greit atvažiavom. 
Erdvus kiemas, namas geram 
stovyje. Maloniai mus sutiko 
Vaikų namų direktorė Janina 
Steikūnienė, labai maloni, ener
ginga, gana griežta moteris. 

Namuose visur tvarka, švara. 
Vaikučiai švariai aprengti, 
ramūs, pavalgę. Vieni žaidžia, 
kiti šnekučiuojasi, kiti sustoję į 
mus žiūri, rodos per daug dė
mesio mums neskirdami. Patys 
mažiausi jau valgo naktipiečius. 

Direktorė aiškina, kad Vilnių 
je, tokie kaip šie, yra treji vaikų 
globos namai, kuriuose auga 
vaikai, neturį tėvų — našlaičiai. 

Yra dar keturi internatai, kur 
vaikai gyvena ir mokosi. Ten 
gyvena našlaičiai ir tėvus turin
tys vaikai. Mūsų lankytuose 
namuose gyvena 59 našlaičiai, 
su jais užsiima 48 nuolatiniai 
tarnautojai. Vaikai suskirstyti 
į 4-ias šeimynas, maždaug po 15 
vaikų vienoje. Viena šeimyna 
turi tris auklėtojas. 

Direktorė aiškina, kad krimi
nalistų iš vaikų namų daug 
neišauga. Pasitaiko vienas 
kitas, bet vargšų procentas yra 
labai didelis. Kodėl taip yra? Ji 
sako, kad nei vaikų namai,nei 
internatai neparuošia vaiko sa
varankiškam gyvenimui. 

Tarnautojai gauna 200 - 500 
litų mėnesinį atlyginimą. Ji 
gauna 500 litų. 

Paklausiau apie vaikų įvaiki
nimą Amerikos šeimose. Ji aiš
kino, kad tai yra labai sunkus 

dalykas. 1992 m. buvo įvaikinti 
ir išvyko gyventi į Ameriką 22 
vaikai. Nuo 1993 m. iki šių 
metų į Ameriką išvyko tik 17 
vaikų. 

Liūdna buvo palikti šiuos rim
tų akelių veidelius, bet, šiek 
tiek pabendravusios, apžiū
rėjusios patalpas, pamojavom, 
pasakėm sudie ir sukomės durų 
link. 

Staiga vienas mažas berniu
kas pribėgo prie manęs, apsika
bino apie koją ir tyliai pasakė: 
„pamylėk, priglausk mane". Pa
kėliau nuo žemės, apkabinau, 
priglaudžiau ir bučiavau, bučia
vau... Žiūriu, jų jau pulkelis 
aplink mane. Visi vis to paties 
prašo: „pamylėk, ar tu dar 
ateisi?" 

Atsisukau į Aldoną, ją irgi 
vaikeliai apspitę. Ji irgi juos 
kelia, glaudžia, bučiuoja. Susi
graudinusios palikom šiuos 
namus. Nebuvo gaila, kad netu
rėjom saldainių. Jie ne saldai
nių laukė. Jie laukia motiniškos 
meiles, motinos glamonių, tikrų 
namų jaukumo, užuojautos, 
paguodos, gerų patarimų. Nuo 

vaikystės nėra patyrę to, kas 
kiekvienam žmogui yra svar
biausia, kaą duoda jėgų, 
nugalėti gyvenimo kliūtis. 
Jeigu sveikata leis ir vėl ten 
sugrįšiu, tik ne vienai valandai, 
ne kitai — ilgesniam laikui. 
Būtų gerai, kad ir kiti tai 
padarytų, su našlaičiais pabend
rautų. 

Stipendijos našlaičiams 

Vykstu į Kauną, į Vytauto Di
džiojo universitetą įteikti stu
dentams našlaičiams stipendijų. 
Prieš kelias dienas tą patį esu 
atlikusi Vilniuje. Oras baisus, 
šalta, vėjuota, lyja kaip iš 
kibiro. 

Manęs laukė studentų deka
nas Juozas Augaitis ir seselė 
Daiva Kuzmickaitė. Jaukioje 
salėje prie stalų ratu susėdę stu
dentai, kai kurie iš jų su didele 
fizine negalia. Sovietų laikais 
apie aukštąjį mokslą jie net ne
svajojo, buvo laikomi nepilna
verčiais žmonėmis, nereika 
linga visuomenės našta. 
1991 92 m. dr. Arvydo Žygo 
dėka, į Vytauto Didžiojo 

universitetą buvo priimti 
pirmieji studentai su fizine 
negalia. Priimti laisvais 
klausytojais. 

1992-93 m. už gerą mokymąsi 
visi buvo perkelti į reguliarius 
studentus. Tuos dvejus metus 
jiems pašalpos — stipendijos 
buvo skirtos iš Krikščioniškos 
ideologijos fondo. 1944 m. buvo 
paskirta daugiau stipendijų. Šį 
kartą — ne tik studentams 
invalidamas, bet ir kitiems 
našlaičiams. Visi studentai 
gavo po 250 dolerių, du studen
tai — po 300 dol. Tai labai didelė 
ne tik materialinė, bet ir 
moralinė parama. Tai tarsi 
balzamas ant skaudančios žaiz
dos, kuri per visą gyvenimą yra 
atvira našlaičio širdyje. 

Gražus, saulėtas rytas Vilniu
je, Žvėryne. Stoviu ant kalnelio, 
žvelgiu į tekančią Nerį, gražų 
Vingio parką. Kadais gyvenau 
čia „Birutes" bendrabutyje, kai 
lankiau Vilniaus Vytauto Di
džiojo lietuvių gimnaziją. Vis
kas per 55 metus pasikeitę, tik 
Neris, Vingio pušynas ir dangus 
tas pats. Lietuviškas dangus. 

kurio žydrynėje supasi palši de
besėliai, rodos, tuojau atneš 
jaunystę, draugus. Užsimerkiu 
ir girdžiu balsus, matau veidus: 
čia geltonplaukė, i lgakasė 
Vlada, ten visada linksma, 
išdykėlė Monika, gražiabalsė 
Aldona, sportininkė Marytė... 
Visos tokios mielos, artimos. 

Iš svajonių prižadino atvažia
vusios Lietuvos našlaičių komi
teto narės Lietuvoje: — pirmi
ninkė Gražina Landsbergienė, 
sekretorė Irena Mikšytė, kelio
nių pagalbininkė Onute Mi
liauskaitė. Verutė Dokšienė. bu
halterė, liko darbuotis raštinėje. 
Jų pagalba mes šelpiame apie 
200 našlaičių atskirose šeimose. 
Jie išsisklaidę po visą Lietuvą. 
Bent sykį per metus jos stengia
si kiekvieną aplankyti, visada 
veždamos labdarą iš „Gražinos 
sandėlių". Šiai kelionei jos jau 
pasiruošė vakar. Prikrovė pilna 
autobusiuką iš „Red Wing Co" 
gautų batų ir visokių kitu gė 
rybių, atsiųstų vokiečių Maltos 
ordino, SOS Lietuvos vaikai 
pirmininkės Arianos Kumpie 
nės, iš Miami FL, ir kitų vietų 

Viskas tvarkingai į atskirus 
maišus sudėta. Užrašyti vaikų 
vardai, pavardės, amžius, kad 
kuo mažiau laiko užtruktų dali
nant. Juk važiuojame ne tik 
daiktus išdalinti, bet, svarbiau
sia — su vaikais pasikalbėti, 
juos arčiau pažinti. 

Vykstam į Pabradę, apie 
50-60 km į šiaurės rytus nuo 
Vilniaus. Diena giedra, gražus 
plentas, abipus lieknos pušys, 
kalneliai, pakalnės. Nepaste
bėjau, kaip greit atsiradome 
Pabradėj. Lenkų okupacijos me
tais tai buvo labai populiari 
kurortinė vieta. Miestelis išsi
dėstęs pušyne, smėlėtos Žei
menos upės pakrantėje. Namai 
daugumoj mediniai, dar ir 
šiandien tvarkingi, geltonai 
nudažyti. 

Gatvėje sutikti žmonės kalba 
lenkų arba gudų kalba. bet. už
klausti lietuviškai, viską su
pranta ir kai kada net lietu
viškai atsako. 

Mūsų remiami vaikai lanko 
lietuviška mokykla ir gerai 
lietuviškai kalba 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 4 d. 

IZABELĖS JONAITIENĖS 
90-SIS GIMTADIENIS 

Graži buvo gruodžio 10-sios, 
sekmadienio popietės šventė. 
Izabele Marija Barniškaitė-Jo-
naitienė savo artimųjų, skaučių 
ir bičiulių tarpe buvo pagerbta 
jos 90-jo gimtadienio proga. Jos 
dukters Rimgailės ir Donato 
Nasvyčių sukviesti svečiai, prie 
šaunių pokylio stalų Lietuvių 
namuose vaišinami, buvo supa
žindinti su sukaktuvininkės gy
venimu — ilgu, garbingu ir tur
tingu darbais lietuviškajam 
švietimui, skautiškam sąjūdžiui 
bei bendriesiems mūsų tautos ir 
Tėvynės gerovei Lietuvoje ir 
išeivijoje. 

Sukaktuvininkė ir dabar jud
ri, atidžiai sekanti mūsų gyve
nimo slinkį Amerikoje ir Lietu
voje, dažnai dalyvaujanti (jos 
dukters ir žento dėka) Clevelan-
do lietuviškuose renginiuose, 
pareiškiant! savo nuomonę, 
besimeldžianti Dievo Motinos 
šventovėje, bes idž iaugian t i 
viskuo, kas primena gimtinę 
Lietuva. 

O džiaugtis ir didžiuotis Izabe
lė tikrai gali net su kaupu. Jos 
atveju nereikia ieškoti tuščių 

- kažkur nugirstų panegyrikų, ar 
perdėtų nuopelnų. Fakta i bylo
ja jos gyvenimo kelia, išsaukian
tį ir nuoširdų dėkingumą. 

Izabelė Bamiškaitė-Jonaitie
nė, Lietuvoje įsigijusi mokytojos 
diplomą, švietė, mokytojavo ir 
kaime, ir dvaruose, ir Kybar
tuose, ir ilgus metus Kaune. Jos 
laikais dar daug kaimo žmonių 
buvo beraščiai pagal tuometinio 
ruso okupanto siekius — tegu 
būna „ir tamsi ir juoda". Ir čia 
Izabelė, po reguliarių darbo va
landų mokyklose, vakara is 
mokė suaugusius rašto ir skai
tymo. 

Ištekėjusi (1928 m.) .ui leite
nanto Antano Jonaičio, persikė
lė į Kauną ir dirbo 17-joje 
Kauno mokykloje. Kaune-Šan-
čiuose pastačius moderniausią 
Pabaltyje tų laikų mokyklą, 
Bamiškaitė-Jonaitienė iš 50 
mokyklų mokytojų buvo parink
ta dirbti toje prestižinėje mo
kykloje. Čia jai, kaip reprezen
tacinėje mokykloje, atsivėrė ir 
plačios ne tik kaip pedagogės, 
bet kaip ir organizuotos veiklos 
atstovės durys. Čia ji buvo 
įvairių renginių vadovė, statė 
sceninius veikalus. Kaip repre
zentacinę, šią mokyklą lankė 
atstovai iš Latvijos, Estijos. 

Artėjant antrajai komunistų 
invazijai, pasitraukus į Vokie
tiją, Izabelė mokytojavo Schein-
feldo lietuvių gimnazijoje. Ame
rikoje lituanistinėse mokyklose 
dėstė Lietuvos istoriją. 

Be abejo, jos gyvenimo didelės 
dalies dėmesys buvo nukreiptas 
skautybei. į kurios eiles įsijungė 
jau 1922 metais. Šiuo keliu dar 
ir dabar tebekeliauja. Ji jau 
1933 metais dalyvavo tarptau
tinėje stovykloje Palangoje, 
kurioje lankėsi ir skautybės 
pradininkas lordas Baden-Po-
well. Daug jos įdėto rūpesčio, 
sumanumo, darbo ir rezultatu 
matome rengiant skautų sto
vyklas Vokietijoje, dalyvaujant 
stovyklose, besidarbuojant Sese
rijos štabe Vokietijoje. Seserijos 

vadijoje Amerikoje skautinin-
kių skyriaus vadovės pareigose, 
net 16 metų buvo skautininkių 
socialinio skyriauc vadovė, su
organizavo pirmąjį skautinin
kių suvažiavimą, kuriame daly
vavo atstovės — skautininkės iš 
įvairių pasaulio kraštų. 

Sukaktuvininkei užteko ener
gijos ir šeimai (dvi dukros), ir 
skautijai, ir gražią duoklę nuo

širdžiai darbu atidavė organiza
cijose kaip Lietuvių Bendruo
menė, DLK Birutės draugija, 
Vasario 16-sios gimnazija (buvo 
ilgus metus rėmėjų būrelio va
dovė). Savo darbu ir auka rėmė 
visus, kurie dirbo lietuvybės 
išlikimui išeivijoje ir Lietuvos 
gerovei. Už tai ji buvo įvertinta 
ir pagerbta. Skautija ją papuošė 
Lelijos ordinu ir vyresnės skau
tininkės laipsniu. Garbės pa
žymėjimais apdovanota: Cleve-
lando lietuvių namų, Lietu
viškųjų radijo t ransl iaci jų 
„Tėvynės garsų", skautų tunto. 
Vasario 16-sios gimnazijos, 
Čiurlionio ansamblio, DLK Bi
rutės draugijos ir kitų. 

Sukaktuvininkės veikla nesi-
ribojo tiktai vietiniais — parapi
jiniais darbais, bet jie išplauk
davo ir į platesnius vandenis, 
ruošiant tarptautines parodas, 
kur ji ir savo rankdarbiais pri
statydavo lietuvių liaudies 
eksponatų ir pan. Po vienos to
kios parodos Celvelando dien
raštis „Plain Dealer" išspausdi
no straipsnį antrašte „Lietuva 
užsitarnavo vietą pasaulio is
torijoje". 

Izabelė Jonaitienė — daugelio 
talentų moteris. Bet apie vieną 
jai Dievo dovaną, kaip kūrė-
ją-poetę, mažai kas težino, ne
daug apie tai kalbama. Ši pas
laptis jos garbingo amžiaus 
sukakties proga buvo atskleista 
— bus išleistas jos eilėraščių 
rinkinys, parinktų iš daugiau 
kaip penkių šimtų jos lyrikos 
posmų. Tai bus brangiausia su
kaktuvininkei dovana, ilgai 
išliekantis prisiminimas, iš
sakantis jos gyvenimo džiaugs
mo, sielvarto, skausmo ir vilties 
momentus. 

Gimtadienio šventei sklan
džiai vadovavo sukaktuvininkės 
anūkė Audra Nasvytytė-Bieli-
nienė. Čia kalbėjo ir linkėjimus 
perdavė skautininkės Nijolė 
Kersnauskaitė, ir Amanda Mu-
liolienė, Jurgis Malskis — pen 
sininkų vardu, Jadvyga Bud
rienė — Birutiečių vardu. Per
skaitytas prez. Bill Clintono, 
giminių ir artimųjų sveikini
mai. Vilija Nasvytytė-Klimienė 
jautriai perdavė porą sukaktuvi
ninkės eilėraščių „Mano gyve
nimo draugui" ir „Vaiva ir 
sesė". Pirmasis skirtas jos jau 
seniai mirusiam vyrui Antanui. 
Pirmajame posme ji eiliuoja: 
„Kai jaunystėje mūsų veidai 
žydėjo. / Pasaulis buvo toks 
gražus /. Tada laimužė takus 
mūs lydėjo, / Tikėjom, per am
žius taip bus /... ir paskutinia
me, septintajame posme, autorė 
jau kalba su gilia nostalgija: 
..Kai suklumpu prie gyvenimo 
kelio. / Ir jau pasilikt ten 
žadu Tu pakeli mane ir mitriu 

Bromus Makauskas. 

VYDŪNO FONDO PREMIJA 
ISTORIKUI 

kalbos išstūmimu iš viešo gyve
nimo savo gimtoje aplinkoje. Šią 
nuoskaudą sustiprino ir patirtis 
Seinų lenkiškoje gimnazijoje, 
kur, aplenkėjusių miestelio lie
tuvių laikysena buvo lietuviams 
labai nedraugiška. Brandos ar
ba gimnazijos baigimo atestatą 
jau likimas lėmė susilaukti 
Punske. Tai mažas bažnytkai
mis, tačiau atokiau nuo aplen-
kintos aplinkos, sulaukęs net 
lenkų pašaipaus „lietuvių sos
tinės" vardo. 

Čia teko pajusti savo moky
tojų, tokių, kaip Jonas Stoske
liūnas, Jonas Pajaujis, Juozas 
Vaina, lietuviškos dvasios po
veikį bei jau . „socialistiniai 
reformuojamos", bet vis dar 
tautiškai nusiteikusios, Lietu
vių drauguos gyvastingumą ir 
lietuviško stuburo ugdymą. Čia 
pajuto, ką praranda seiniškiai 
lietuviai, neturėdami tokio 
mokslo ir tautiškumo židinio. Ir 
šiandien t e n sprendžiamas 
klausimas: leis lenkai mokyklą 
lietuviams Seinuose — lietuvy
bė ten išliks gyva, neleis—jinai 
pasmerkta mirčiai ties Lietuvos 
vartais. 

Į Gdansko universitetą istori
ją studijuoti 1968 m. teko išvyk
ti jau Punske susiformavus. 
1974 m. su istoriko aukštųjų 
studijų diplomu'rankoje grįžus 
į Seinus, teko metus laiko mo
kytojauti lenkiškoje gimnazijo
je ir vėl iš arčiau pajusti skriau
džiamų lietuvių kasdienybę. Po 
metų darbo studijos Lenkijos 
Mokslų akadenujos Istorijos ins
titute ir doktorantūra iš Vilni
jos lietuvių vargų 1920-39 m. 
lenkų administracijos laiku. 

Iš Varšuvos Vedė takai į tuo
met laisvo pasaulio lietuvius. 
Taip buvo lemta, kad gal tau
tinis solidarumas nugalėjo bai
mę, kad štai dar vienas komu
nistų agentėlis metamas į išei
vių gretas. Šie ryšiai buvo pa
veiki atspara tolesniems žings
niams lietuviškoje dirvoje. 

Jau ketvirtas kartas Mykolo 
Žilinsko vardo premija paskir
ta istorikui, šį kartą dr. Broniui 
Makauskui, gyvenančiam ir dir
bančiam Varšuvoje, Lenkijoje. 
Premija buvo įsteigta paskatinti 
ir paremti jaunus istorikus, 
kurie savo darbus ir studijas 
skiria Lietuvos istorijos tyrinė
jimams. Lenkijos valstybė yra 
gausi Lietuvos istorijos 
šalt iniais, todėl studijų 
reikalams galimybių yra labai 
daug. Ten darbo surastų keli ar 
keliolika istorikų. Lenkai 
Lietuvos istorijai skiria daug 
dėmesio ir savo darbais pra
lenkia lietuvius. Todėl mūsų 
pareiga yra peržvelgti istorijos 
lapus savomis akimis. Vydūno 
fondas tokias galimybes rėmė ir 
rems. Neatsitiktinai buvo ap
sistota prie istoriko, kuris 
sėkmingai dirba Lietuvos istori
jos tyrinėjimui. Vydūno fondo 
valdyba paskyrė tūkstančio do
lerių premiją dr. Broniui Ma
kauskui už jo darbus Lietuvos 
istorijos srityje. Premija buvo 
įteikta Varšuvoje. Susipažinki
me su dr. Broniaus Makausko 
įdomia biografija ir mokslo dar
bais, kurių grandinę jis sėkmin
gai tęsia su pasišventimu, dirb
damas Lenkijos Mokslų akade
mijos Istorijos institute. 

Dr. Bronius Makauskas g. 
1950 m. Sankūrų kaime, Seinų 
apskrityje ir parapijoje, lietuvių 
ūkininkų šeimoje. Pradinę mo
kyklą lenkų kalba lankė Kras-
nave, mat apylinkėje lietuviš
kos mokyklos nebuvo. Visa ap
linka, išskyrus tą, lenkais po I 
pas. karo kolonizuotą kaimą, 
buvo grynai lietuviška. Seinų 
parapijoje perpus lietuviškoje, 
nuo 1947 m. jau buvo panaikin
tos pamaldos lietuvių kalba. 
Taigi nuo mažens teko susidur
ti su keistu reiškiniu: lietuvių 

kryželį / Su meile neši už 
abu"./ 

Šampano tostas, ilgiausių — 
sveikiausių metų linkėjimų gar
sai sveikino sukaktuvininkę. 
Susir inkusius ir vaišes 
palaimino kun. Gediminas Ki-
jauskas. SJ. Visi šio jaukaus 
pobūvio dalyviai linkėjo jai ir 
toliau tęsti prasmingo gyvenimo 
dienas Aukščiausiojo globoje. 

V. Rociūnas 

Teko jam būti arti Seinų lie
tuvių jų kovose^dėl pamaldų 
gimtąja kalba, išgyventi laisvės 
priešaušri lenkų Solidarumo 
veikėjų organizuotame sambū
ryje, kad suteiktų tautinėms 
mažumoms galimybe pasisaky
ti apie save valstybės daugu
mai. Teko būti arti žmonių, ve
dančių Lietuvą ir Lenkija į nau
jas istorijos vėžes,. Tam pradžia 
buvo padaryta gera, tačiau nau
ji politiniai vėjai Lietuvoje šiuos 
santykius ateičiai padarė duobė
tais. Žinoma, via,nepatogu bu
vo nesijungti ir į Suvalkų kraš
to lietuvių organizacinę veiklą, 
ir taip tekdavo ilgainiui būti 
mūsų krašto lietuviškumo ser
gėtojų gretose. .Susiklosčius 
galimybei įkurti Lenkijos lietu
vių bendruomenę, kaip PLB pa
dalinį, tenka šiais metais baig
ti pirmąją jos kadenciją LLB 

LIETUVIŲ FONDO 
RĖMĖJAI 

Baigiant senuosius metus, 
man kaip Lietuvių fondo įgalio
tiniui, malonu pastebėti, kad 
Daytona Beach ir apylinkių lie
tuviai per paskutiniuosius ket
verius metus nuoširdžiai rėmė 
ir Lietuvių fondo veiklą. Šio 
telkinio lietuvių tarpe turime 
17 šeimų, aukojusių LF po tūks
tantį ir daugiau. Iš viso šio tel
kinio lietuviai LF parėmė arti 
penkiasdešimt tūkstančių do
lerių. 

Paskutinieji stambūs š.m. LF 
rėmėjai — tai Antanas ir Sofija 
Kalvaičiai. Anksčiau jie į LF 
buvo įstoję su tūkstantine, šiais 
metais, LF siekiant sutelkti 8 
milijonus dolerių, rudenį atsku
bėjo dar su tūkstantine ir dabar 
ši šeima LF turi 2000,- dol. įna
šų, įteikdamas įgaliotiniui tūks
tantinę Antanas Kalvaitis pažy
mėjo: „Turime remti Lietuvių 
fondą, nes jis padeda išlaikyti 
lietuvybę už tėvynės ribų. Tik 
nenorėčiau ir linkėčiau, kad 
Lietuvių fondo pinigai neatitek
tų Lietuvos raudoniesiems". 
Kilnus linkėjimas. LF pasiekė 
aštuonis milijonus. LF dar
buotojai išpildys ir Antano 
Kalvaičio linkėjimus. Už LF 
tokį uolų rėmimą Antanui ir 
Sofijai Kalvaičiams LF vadovy
bė ir įgaliotinis nuoširdžiai 
dėkoja. 

Drauge noriu paprašyti šio 
telkinio lietuvius papildyti savo 
turimus LF įnašus, pradėjus de
vintąjį milijoną, o su visų talka, 
pasieksime ir dešimt milijonų. 

Įgaliotinis mielai sutvarko 
visus formalumus persiunčiant 
čekį LF. 

Jurgis Janušait is 

tarybai primininkaujant. 
Būnant svarių įvykių sūku

ryje, visuomenei ir politikai 
paimtas laikas buvo iš skirto 
mokslui. Atrodo, kad nei vienur, 
nei kitur visų lūkesčių nepa
tenkino, tačiau — prigimtis yra 
priešinga uždaram, vienos kryp-, 
ties veikloje apsistojusiam tipui. 

Prie mokslo darbų reikia pri
skirti minėtą monografiją apie 
Vilnijos lietuvius (lenkų ir lie
tuvių versijos), Baltijos valsty
bių aneksiją ir sovietizaciją 
1940-41 m., mokslo konferenci
joms ruoštus straipsnius, popu
liarias paskaitas intelektualių 
lenkų sambūrių lankytojams 
Lietuvos ir Baltijos istorijos 
temomis. Galop Lenkijos Mo
kyklinė ir pedagoginė leidykla 
užsakė „Lietuvos istorijos" 
vadovėlį, kuris kitais metais 
privalėtų tarnauti mūsų lietu
viškam jaunimui Lenkijoje. 

Prieš akis studija apie prof. M. 
Roemerį tos epochos fone. Ant 
darbo staliuko baigiamas 
straipsnis apie Baltijos vals-
tvbių likimą Jaltos ir Potsdamo 
galingųjų nuostatuose. 

Planų būtų daug. Žiūrėsime 
kaip gyvenimas juos koreguos. 

V. Mikūnas 
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TRANSPAK 
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 tūpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
alicjusjnesos konservai, aspirinas, multi vitaminai. 

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, sprotai,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, 
multivitatninai. 55 svarai arba 25 kg. 

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

MI8CELLANEOU8 REAL ESTATE 

• L I K T U O S 1 
ITOIMAI - PATAISYMAI ; 

Turtu Chicagos maisto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312.77*4313 

AUTOMOtmJO. NAMU SVEKATOS, 
m QYVYB£8 OftAUDMIAS. 

Agentas Frank Zapoea ir O*. Mgr. 
Auksė S. Kam katoa Muviftkaj. 

FRANK ZAPOUS 
MOSVį WeetBSthStraet 

Tai (708)424-4854 
(312)581-8884 

J K S COMSTRUCTrOM \ 
„Shingte" stogai ir visą rūšių 
apkalimai (skJing): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
teL 70*4MtV2868. 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTOR8 

(312)586 6889 
(708)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

> Perkant ar parduodant 
> G r e t a i sfZHngi 
>MLSkonvMM«MirFAX| 
«Nuoaavyttų ISBaSŠSsss i 
'Perkama ir parduodama namue 
• ApartrnarAut Ir lama 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Decfcys 
T«L 312-8*8-8824 

; KMKOK SSALTOat 
7922 S. Mastąs* 

4365S.Arc**BAvc 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

laW i m i l l a a« •>•<•• i_r>8l •*•- n t tliSl •> • ^ i i • 

Jm nontat p«rouou vptnCD nmmkm, 
k>lBa88*aVaaaaVaa> I fBBBBBBBeBBBBBm Sat^BaBBBaB*B I I 
"•arSBB^^BBjaaBBBBB • BB^SBBB^BSBBB^V SSlBaBT^r^a^S* *B*S 

MSBJTBBBBB, aajBpJngaJ ir 
patarnaus. Įkainavimas veHut 

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ 

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventą 
AJvidoBuMio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybes 
VHS juostoje. 

Kmlnmtlk$2S 

Čekius siųsti: 
Lithuanian R. Catholic 
FedaratJon of America 

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629 

FORRENT 

3kamb. 
tas butelis Brighton Parke vienam 
asmeniui. Tel. 311 

HELPWANTED 

iBJfcoma ild 
rte padėti moteriai namų ruošo
je ir gyventi kartu. Atskiras kam
barys su vonia Kreiptis* 

sau rfandaco, 
te4.415-831-2111, 
Žinutę galite palikti lietuviškai 

KNYGOS „DRAUGE" - 3 DOL. 
KIEKVIENA 

SAVANORIO IR KONTRŽVALGYBININKO ATSIMINIMAI. 
Jonas Demereckis. 200 psi. 

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. Atsiminimai. 
Rapolas Skipitis. 440 psi. 

NARSA GYVENTI. Romanas. Jurgis Gliaudą 310 psi. 
ATOLAS KAROLŲ SALA. Romanas. J. Gliaudą. 271 psi. 
VARDAI IR VEIDAI. Mūsų kultūros istorijoje. Stasys Yla 345 

psi. 
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psi. 
KRISTAUS KANČIA. K. Berntano. 349 psi. 
Iš SUTEMŲ į AUŠRĄ. Dr. Ant. Ramūnas. 453 psi. 
PIETRYČIŲ PABALTIJO ETNINĖ PRAEITIS. P. J. Kusneris. 

224 psi. 
ĄŽUOLO MIRTIS. Pasakojimai. Vanda Vaitkevičienė. 126 

psi. 
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. Kun. V. 

Bagdanavicius. Dr. P. Jonikas, J. Balčiūnas. 365 pat. 
ŽURNALISTIKA. Juozas Prunskis. 291 psi. 
RINKTINIAI RASTAI. Pulgis Andriušis. 263 psi. 
INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Ant. Turys. 177 psi. 
IKARO SONATA. Romanas. J. Gliaudą. 194 psi. 
BĖGOME NUO TERORO. Atsiminimai. Redagavo Juozas 

Prunskis. 287 psi. 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 330 psi. 
PRO VYŠNIŲ SODĄ. Eilėraščiai. VI. šlaitas. 68 psi. 
VĖLINĖS. Apysaka. J. Kralikauskaa. 165 psi. 
MANO PASAULĖŽIŪRA. Kultūrininkų pasisakymų rinkinys. 

Red. dr. Juozas Prunskis. 362 psi. 
ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Premijuotas eilėraščių rinkinys. Julija 

švabaitė. 86 psi 
RUDUO MĖNULYJE. Eilėraščiai. Al. Rėdžius 111 psi. 

Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus peiymėta pasiuntimo 
isiaidos. Ittinois gyv. pridedama Stata sales tax 9 . 7 5 * nuo 
knygos. 



RENGINIAI ČIKAGOJE 

Dr. Kęstutis Saniukas su savo pacientu Vilniaus Santariskių ligoninėje. Dr. 
Kęstutis Suninkąs yra „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto daktaras — chirur
gas Lietuvoje. 

AMERIKOS MEDIKAI RŪPINASI 
LIETUVOS VAIKŲ SVEIKATA 

Lapkričio pradžioje Lietuvoje 
pirmą kartą buvo atlikta opera
cija dvejų metų mergaitei su 
įgimtu stuburo iškrypimu — 
skolioze. Mergaitės stuburas 
buvo iškrypęs daugiau kaip 60 
laipsnių kampu. Deformacija 
apsunkino širdies, plaučių ir kitų 
organų veiklą, todėl bendras 
mergaitės vystymasis buvo su
trikęs, ji svėrė vos 9 kilogramus. 
Operaciją Vilniaus universite
t inėje San ta r i šk ių vaikų 
ligoninėje atliko chirurgai iš 
JAV, atvykę Lietuvos Vaikų 
vilties komiteto iniciatyva. 

-1991 metais JAV Lietuvių 
Bendruomenės rūpesčiu įkurto 
Lietuvos vaikų vilties komiteto 
tikslas — teikti specifinę medi
cinos paga lbą ortopedinę 
negalią tur in t iems lietuvių 
kilmės vaikams, kuriems ne
įmanoma padėti Lietuvoje. 
Komitetas suorganizavo jau 
ketvi r tą Amerikos medikų 
vizitą į šalį. Šio vizito metu 
amerikiečiai Lietuvos vaikų vii- * 
ties ortopedinėje operacinėje 
atliko 15 operacijų, konsultavo 
apie 140 vaikų. Sunkiausi 
ligoniai, kurių diagnozė ar gy
dymo takt ika neaiški, atrinkti 
operacijoms JAV. 

JAV gydytojų darbo dienos 
Lietuvoje buvo labai įtemptos. 
Amerikiečiai nepageidavo ir net 

- neturėjo laiko susitikti su spau
dos atstovais, o grupės vadovas, 
Čikagos Shriners ortopedijos li
goninės vyriausiasis chirurgas 
John P. Lubicky mano, kad ge
riausia reklama — tai atlikti 
darbai. 

Ka ip „Lie tuvos r y t u i " 
papasakojo ligoninės ortopedijos 
skyriaus gydytoja Dalia Gal-
vydienė, amerikiečiai Lietuvoje 
pirmiausia apžiūrėjo vaikus, 
operuotus pirmųjų savo vizitų 
metu. 

Šį k a r t ą JAV gydytojai 
sunkiai sergantiems Lietuvos 

vaikams atliko labai sudėtingas 
ir ilgai trunkančias stuburo, 
klubo operacijas, todėl jų buvo 
atlikta mažiau nei ankstesnių 
vizitų metu. Be to, kai kurių 
operacijų jau išmoko ir jas at
lieka Lietuvos gydytojai. 

I JAV, pasak gydytojos D. 
Galvydienės, važiuoja vaikai, 
kurių operacijoms ar tiksliai 
diagnozei reikia specialios apa
ratūros. 

Vaikų vilties komiteto Lietu
vos skyriaus pirmininkė Elena 
Gervickienė papasakojo, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
užmezgė ryšius su JAV veikian
čios „Shriners" organizacijos 
ligoninėmis, kuriose gydomi 
ortopedinę negalią tur intys 
vaikai iš viso pasaulio. Už 
operacijas, kainuojančias iki 
kelių milijonų JAV dolerių, 
mokėti nereikia. 

Operacijai į JAV vaikas 
važiuoja kartu su globėju, jiems 
nekainuoja nei kelionė, nei 
gydymas, nei gyvenimas toje ša
lyje. Visas išlaidas padengia 
JAV lietuvių bendruomenė. 
Amerikoje vaikai būna nuo trijų 
mėnesių iki pusantrų metų. 

Vaikų vilties komitetui pade
dant, jau 68 Lietuvos vaikai 
buvo operuoti JAV. Lietuvoje 
visų keturių Amerikos gydytojų 
vizitų metu konsultuota 820 
vaikų, turinčių ortopedinę ne
galią. 

P a s a k E. Gervickienės , 
amerikiečiai į Lietuvą visada 
a tvažiuoja savo atostogų 
sąskaita. „Operuodami jie daro 
gerą darbą ne tik vaikams, bet 
ir mūsų medikams: ameri 
kiečiai moko operacijų lietu
vius. Jie siekia, kad ir Lietuvo
je būtų galima daryti tai, kas 
daroma Amerikoje". 

Nuo amerikiečių vizitų pra 
džios Vilniaus universitetinėje 
Santariškių vaikų ligoninėje la
bai padaugėjo stuburo operacijų: 

Sausio 12 d - - Tragiškų 1991 
m. sausio 13-tos nakties įvykių 
Vilniuje prisiminimų vakaronė 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Pradžia 7:30 v.v. 

Sausio 14 d. — Solistė Nijolė 
Penikaitė, akompanuojant muz. 
Ričardui Šokui, koncertuos 3 v. 
p.p. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

Saus io 20 d. — Algimanto 
Kezio foto kūrinių „Lietuva — 
bevardės impresijos" parodos 
atidarymas 7:30 v.v. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte. 

Saus io 21 d. - LB Brighton 
Parko apylinkės narių metinis 
susirinkimas 11 vai. ryto Ne
kalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 So. Fairfield. Ave. 

— Jūrų skautijos tradicinė 
Klaipėdos dienos sueiga Lietu
vių centre, Lemonte. 

Saus io 28 d. — Palaiminto 
arkivysk. Jurgio Matulaičio 
68-jų mirties metinių paminėji
mas. Šv. Mišios 10:30 vai. r. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių minėjimas 
parapijos salėje. Kalbės „Drau
go" redaktorė Aldona Zailskai 
tė. Rengia — Nekaltai Pradėtos 
Marijos Seserų rėmėjos. 

— Vilniaus styginio kvarteto 
koncertas 12 vai. Lietuvių 
Dailės muziejuje,Lemonte. Ren
gia „Saulutė". 

Vasar io 3 d. — Maironio litu
anistinės mokyklos metinis 
pokylis Lietuvių centre, Lemon
te. 

Vasa r io 4 d- — Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apy
gardos me t in i s „L ie tuvos 
prisiminimų" banketas Marti-
nique pokylių salėje. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties minėjimas, 11 vai. 
ryto, Nekalto Prasidėjimo mo
kyklos salėje. Rengia LB Brigh
ton Parko apylinkės valdyba. 

Vasa r io 11 d. - ALTo Čika
gos skyriaus rengiamas Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas, 2 vai. p.p., Maria aukšt. 
mokyklos auditorijoje. 

Vasa r io 16 d. — Vasario 
16-sios minėjimas J a u n i m o 
centro kavinėje. Rengia Jau
nimo centras. 

1991 metais buvo atl ikta tik 
viena stuburo operacija, o 1994 
- 2 7 . 

Pasak E. Gervickienės, tai 
rodo, kad mūsų gydytojai jau 
daug pasiekė. 

JAV gydytojų grupėje buvo 
prieš 50 metų iš Lietuvos iš
važiavęs Algimantas Čepulis. 
Clevelande gyvenantis ir daug 
metų chirurgu dirbęs lietuvis 
padėjo amerikiečių chirurgams 
operacijų metu. Vizitą j i s 
pavadino labai sėkmingu. 

Lina Li leikienė 
„Lietuvos rytas", 11.14 

V a s a r i o 17 d. — Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos tra
dicinis šiupinys Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus „Ginta
ro" salėje. Pradžia 6:30 v.v. 

V a s a r i o 18 d. — Lietuvos ne
p r ik lausomybės minė j imas , 
12:30 vai. p.p., Lietuvių centre, 
Lemonte. Rengia LB Lemonto 
apylinkės valdyba. 

V a s a r i o 25 d. - LB Brighton 
P a r k o apy l inkės va ldybos 
ruošiami pietūs Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 44-ta ir 
So. Fairfield Ave. Mai s t a s 
t iekiamas nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. p.p. 

— Gedimino Vagnoriaus pra
nešimas, 12 vai. (po Mišių), 
Lietuvių centre, Lemonte. Ren
gia „Saulutė" — Lietuvos vaikų 
globos komitetas. 

Kovo 3 d. — Čikagos skautų 
ir skaučių Kaziuko mugė Jau
nimo centre. 

Kovo 10 d. — Susitikimas su 
poetu Bernardu Brazdžioniu, jo 
pagerbimas ir susipažinimas su 
jo naujai išleista knyga — 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre. Rengia 
„Saulutė" — Lietuvos vaikų glo
bos komitetas. 

Kovo 17 A — Pabaltijo uni
versiteto įkūrimo 50 metų su
kakties akadenuja. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo — Kovo 11d. pa
skelbimo uųnėjimas Lietuvių 

centre, Lemonte. Šv. Mišios 11 
vai. r. Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje. Akademinė 
ir meninė dalis 12:30 vai. p.p. 
PLC didž. salėje. Rengia Ameri
kos Lietuvių Tautinė sąjunga. 

Kovo 24 d. — „Draugo" kon
certas, 3 vai. p.p., Jaunimo cent
re. 

— Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
koldūnų priešpiečiai, 12 vai. 
vidudienį, Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 

— LB Lemonto apylinkės vi
suotinis metinis susirinkimas, 
12:30 v. p.p., Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Balandžio 20 d. — Banaičio 
operos „Jūratė ir Kastytis" 
premjera Morton auditorijoje. 

Balandžio 21 d. — Antrasis 
Banaičio operos „Jūratė ir Kas
tytis" spektaklis Morton audi
torijoje. 

Gegužės 5 d. — „Laiškai lie
tuviams" metinė šventė Jauni
mo centre. 

— Abiturientų pristatymo po
kylis 5 v. p.p. Condesa del Mar. 
Rengia LMKS federacijos Čika
gos skyrius. 

— „Pavasario g a r s a i " — 
„Saulutės" labdaros koncertėlis 
12 vai. vidudienį, Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte. Dai
nuos sol. Nerija Linkevičiūtė. 

Lapkričio 23 d- - „Lituani 
cos" futbolo klubo metinis poky
lis Lietuvių centro Lemonte didž. 
salėje. Pradžia 6:30 vai. vak. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 4 d. 

c „DRAUGO" RĖMĖJAI 
Attfcos už k a l ė d i n e s atvirutes ir ka lendor ių 

50.00 d o i Antanas Bakšys, 20.00 dol. J. ir V. Gailidė, 
W. Hartfoi^, CT; Vladas Na- Crete, IL; H. ir T. Alinksas, 
viekas, Chičago, IL; Teresė Ridgewood, NY; Ignas Stankus, 

Mok iniai ,,Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykloje HU v«TJ*'|a /'tji Marfuiltonytp 
N'uotr Donato Tijūnėlio 

Ūsas, Barrijftgton, IL; V. Karai-
tis, Union Pier, MI; Jan ina ir 
Vacys Mi t ras , W. Bloomfield, 
MI; Bronis J, Kasias, Wyoming, 
PA; Aldona'Prapuolenytė, Put-
nam, CT; Antanas ir Julija 
Janonis , Sunny Hills, FL; 

35.00 dol. Gertrūda Slaby, 
Powers Lake, WI; 

30.00 doL, Algimantas Kubi
lius, Chičago, IL; Kazimiera 
Sadauskas, ,Hot Springs, AR; 
Mečislovą Vaišvila, Chičago, IL; 
R. Ošlapas, Hinsdale, IL; Aldo
na Rukuiza, Oak Lawn, IL; 
Algis Grajauskas, Hamilton, 
Ont., Kanada; Bronė Širvi ns-
kas, No. Hofrjmood, CA; Vanda 
Vaitkevičiui, St. Petersburg 
Beach, FL;' l 'Ona Mažionytė, 
Chičago, IL?' 

25.00 dol. 'Filomena Černiu-
v ienė , Chičago, IL; J u l i u s 
Rau i ina i t i s , Glendale , CA; 
E l v i r a ir t l e d a s Žema i t i s , 
Cleveland, OH; Birutė Bal
čiūnas, Baltiraore, MD; Eugenia 
Budelskis, Sehiller Park, IL; C. 
Masaitis, Thompson, CT; Olym-
pia Chonin, Bellevue, WA; 
Pet ras Dirda, Oak Lawn, IL;S. 
Narkus , Sun City, AZ; Fer
dinandas Visockas, Spring Hill, 
FL; Marija Svotelienė, Baltimo-
re, MD; Lidija Petravičienė, 
Oak Lawn, IL; 

25.00 dol. A. Ruibys, Palos 
Height, IL; J. ir L. Šalčius, Arl-
ington Hts., IL; Aušrinė Karai-
tis, Evergreen Park, IL; Efro-
zina Mikuckienė, Green Valley, 
AZ; K. Kubilienė, Willowbrook, 
IL; D. Kalavinskas, Lake in the 
Hills, IL; Stasys Paulauskas, 
Chičago, IL; Valerija Aukštikal
nis, Boston, MA; Stasė Prekerie 
ne, San Jose, CA; M. ir A. Šer
mukšnis, Boylston, MA; Alek
sas Urbonas, St. Pete Beach, 
FL; Edward Shilling, Racine, 
WI; P r a n a s Michelevičius , 
St. Pete Beach, FL; Elena 
Paliliūnas, Chičago, Edward 
Shilling, Racine, WI; Pranas 
Michelevičius, St. Pete Beach, 
FL; Elena Paliliūnas, Chičago, 
IL; Vytas Zdanys, W. Hartford, 
CT; Vitas ir Audra Dauliai, 
Evanston, IL; E. Nelsas, Fullter-
ton, CA; J. ir L. Ringus, Palos 
Hts., IL; Agnės Bigelis, Three 
Oaks, MI; Irena Vinslovas, Cle
veland, OH; Dalia ir Stasys 
Strasius, Ann Arbor, MI; 

22.00 dol. Jane Gerdviliene, 
St Pete Beach, FL; 

Cleveland, OH; Oskaras Kreme-
ris, La Grange Park, IL; Birutė 
ir Vytautas Cypas, Hilton, N Y; 
F. Šatas, Fremont, WI; J. Pet
kus, Kirkland, WA; Kostas Žal-
nieraitis, Clarendon Hills, IL; 
Laima Predkelienė, Huntington 
Beach, CA; Milda Matusz, Del 
ran, NJ; A.F. Galdikas, Los 
Angeles, CA; Dalia Ivaška, 
Boston, MA; Vytautas Maželis, 
Ridgewood, NY; A. Lazdauskas, 
Bridgeport, CT; Stella Mau
rukas, Algonquin, IL; Edward 
Radionovas, W. Hartford, CT; 
Valer Rozevicius, Worcester, 
MA; Antanina Puškorius, Cle
veland, OH; Vytautas Liuima, 
Toronto, Ont., Kanada; Petras 
Stravinskas, Chičago, IL; 
Gediminas Brazaitis, Highland, 
IN; Dana Jennings, Wheatorn, 
IL; Valentinas Genčius, Chi
čago, IL; Lietuvos Dukterų 
draugija, Chičago, IL; Sofia 
Ląstas, Grand Rapids, MI; 
Rapolas Montrimas, Waukegan, 
IL; dr. Br. Krakaitis, Palos 
Hills, IL; S. Žymantas, Downers 
Grove, IL; Michael Kavolius, 
Willow Springs, IL; Emilija Am
brazaitis, Lemont, IL; Jonas 
Bironas, Livonia, MI; Stasė 
Taučytė, Waukegan, IL; Alek
sandra Jurjonas, Chičago, IL; 
Felicija Jaunius, Westmont, IL; 
Antanas Mikštas, Kenneth Ci
ty, FL; Stasys Eiva, Brockton, 
MA; Marija Kušlikienė, Grand 
Rapids, MI; M. Kleinaitis, St. 
Petersburg, FL; Jadvyga Joku-
baitienė, Palm Beach Shores, 
FL; Albina Lingienė, Redford, 
MI; V. Memenąs, Bloomfield 
Hills, MI; Maria Pisarevienė, 
Indian Wells, CA; Jan ina 
Radvenis, Los Angeles, CA; W. 
Kamantauskas, Norwood, MA; 

15.00 dol. Jun. J. Velutis, 
Chičago, IL; Jurgis Gimbutas, 
Arlington, MA; Juozas Vainei
kis, Oak Lawn, IL; Vaclovas 
Budnikas, Elizabeth, NJ; Vic-
toria Lange, Cleveland, OH; 
Stefa Grikenis, Oak Lawn, IL; 
Marija Laurinavičius, Chičago, 
IL; Juzė Lapšienė, Dedham, 
MA; J. Keraminas, Rockford, 
IL; Ona Ūselis, Lemont, IL; 

• Irena Ulpaitė, Dorchester, MA; 
Stasys K y b a r t a s , Willow 
Springs, IL; 

15.00 dol. Koste Ancevičius, 
Chičago, IL; Antanas Ragaus
kas, Cicero, IL; Salomėja 
Štnaižienė, Hot Springs, AR; J. 

A.tA. 
KAZIMIERA SADAUSKIENĖ 

KLIAUZAITĖ 
Gyveno Hot Springs, Arkansas, anksčiau Cleveland. OH. 
Mirė 1996 m. sausio 2 d., sulaukusi 83 metu 
Gimė Lietuvoje, Telšiuose. Amerikoje išgyveno 46 metus 
Nuliūdę liko: duktė Marija Sadauskaite, du sūnūs — Remi

gijus ir Raimondas, marčios — Karen ir Ivatte: anūke Renee 
ir anūkas Mark. 

Po šv. Mišių St. Mary's bažnyčioje, velione laidojama šešta
dieni, sausio 6 d. Crestview kapinėse, lietuvių sekcijoje Hot 
Springs, AR greta savo a.a. vyro Alekso. 

Nuliūdę: duktė, sūnūs, marčios ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Gross Funeral Home. Hot Springs AR 

Dzūkų Draugijos nar iu i , 

A.tA. 
VLADUI DARUI 

mirus, jo žmonai DANUTEI, Dzūkų Draugijos komi 
teto narei, jo giminėms bei artimiesiems, re iškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Dzūkų Draugija 

Vilniuje Elena Kubilienė (S.O.S. Vaikai) 
vaikais. 

Bardauskas, New Buffalo, MI; 
Kazys Gudauskas, Baltimore, 
MD; G. J. Rauiinaitis, Oak 
Forest, IL; Pranas Janulait is , 
Palos Verdes PN, CA; „Tėvynės 
garsai" — A. Stempužienė, 
Cleveland, OH; Aldona Palūnie-
nė, Akron, OH; dr. Leonardas 
Simutis, Evergreen Park, IL; 
Ona Žygas, Cleveland, OH; 
Vladislava Maciejauskas, Euc 
lid, OH; V. Simanavičius, Salt 
Lake City; Z. ir B. Krasauskas, 
Niceville, FL; Jane Rumbaitis, 
Dayton Beach Shores, FL; 
Albinas Slivinskas, Burband, 
IL; A. Šležas, Dorchester, MA; 
V.M. Matuzas, La Grange, IL; 
Virginia Majauskas, VVestmont, 
IL; Rita Bureikaitė, VVashing-
ton, DC; dr. Juozas Kižys, Chi
čago, IL; Mirga Vaitkus, San 
Jose, CA; N.K. Pupius, Chičago, 
IL; A. Eitmanas, West Patei son, 
NJ; Monika Šernaitė-Muraus-
kienė, Basking Ridge, NJ; D. 
Sudavicius, Omaha, NE; Al
dona Olis, Chičago, IL; E. Sven-
tickas, Livonia, MI; Aleksan
dras A. Atutis, Pleasant Hill, 
CA; Ona Rukštelienė, Farm 
Hills, MI; Pranas Zaranka, Red
ford, MI; Magdalene Akelaitis, 
Palos Park, IL; Stasys Augonis, 
So. Boston, MA; Laima Baltre 
nas, Glendale, CA; Irena God-
dard, Arcadia, CA; J. W. Dun-
cia, Wilmington, DE; kun. 
Vladas Aleksonis, Fargo, ND; 
Renata Ramanauskai te Bo 
rucki, Glendale Hts, IL; Stasys 
Pe tokas , Upland, CA; E. 
Veleckis, Orland Park, IL; 
Marcelė Bytautas, Darien, IL; 
Povilas Stelmokas, Lemont, IL; 
K. ir A. Willeke, Cincinnati, 
OH; Birutė Girnius, Allen Park. 
MI; Juozas P. L a u k a i t i s . 
Bethesda, MD; Ta iyda ir 
Ričardas Chiapetta, Chičago, 
IL. 

15.00 dol. Stasė Macys. Sun
ny Hills, FL; Stasys Jankaus
kas, Westlake, OH; P A . Rauli-

su talkininkais ir keliais globojamais 

Nuotr. Donato Tijūnėlio 
naitis, Burbank. CA; Panaras, 
Orland Park, IL; Meilė M Ren-
kus, Santa Ana. CA; V. Lekec-
kas, Burbank, IL; Jazminą E. 
Baukys, VVestern Springs, IL; 
Lilija Kizlaitienė. Oak Lawn, 
IL; V. Židžiūnas. Centerville, 
MA; Kazys Katilius. Tucson, 
AZ; F. M. Radis, Hot Springs, 
AR; Salomėja Skaudys, Round 
Rock, TX; dr. P Budininkas, 
Juno Beach. FL; Aleksas Smil
ga, Chičago. IL: Jonas Mickevi 
čius, Omaha, N'E; Jonas Kara
liūnas, St. Catharines. Ont.. 
Kanada; Jonas Martinkus, Chi
čago. IL; Joseph Ske ivys . 
Chičago, IL; Vaclovas Nenortas, 
Manchester. CT: Jadvyga Juk
nelis, Melrose Park. IL; Stasė 
Keženius, W'illowick. OH; An
tanina Misiun. Chičago IL; 
Henry Stasas. Cleveland. OH: 
Kazimiera Čampiene. New-
town, CT; Jonas Viktazentis, 
VVorcester, MA: V. Semaška. 
Sebring, FL; Maria Miklius. St. 
Pete, FL; Ann T Mockus. Chi
čago, IL; M. Povilaitis. Toronto. 
Ont., Kanada; Povilas Plikšnys, 
So. Boston. MA: Vladas Ged-
mintas, St Petersburg Beach. 
FL; Victoria Kleiva. South Pa 
sadena. FL: Algirdas Reivytis, 
Lombard. IL: Vincas Ankus. 
Oak Lawn. IL: Stase Kavaliū
nas, New Smyrna Beach. FL: A. 
Levanas. Summit. IL; Irena 
Jakštys, So. Pasadena. FL; 
Stasys Kazlauskas. Arlington. 
MA; Frank Buniki^. Panama 
City, FL; Irena Kereliene. Palos 
Park. IL; S. Gladkauskas. I)e-
troit, MI: Angele Venclova. 
Madison. WI; Marius Kas 
niunas. Orland Park. IL: Stase 
Fabijonas, Burl ingame. CA; 
L.V. Apanius. Chesterland, OH: 
Petras Bitlens. Dearborn. MI: 
N. ir V Andriusaitis. Cleve 
land. OH: Mindaugas Pračkaila. 
N Riverside. IL: A. Petkevičius. 
Lemont, IL. 

AČIŪ' 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Sekmadieni, sausio 14 d., 3 

vai. po pietų, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje vyks solistės 
Nijolės Penikaitės koncertas. 
Akompanuos muzikas Ričardas 
Šokas. Programoje lietuvių ir 
vakarų kompozitorių kūriniai. 
Taip pat koncerte dalyvaus 
pianistas Rokas Zubovas. 

Poetė Juttja Svabsitė-Gyue-
nė savo kūrybos eilėraščius, 
skirtus 1991 m. Sausio 13-tos 
nakties tragedijai Vilniuje, 
skaitys š.m. sausio 12 tos, 
penktadienio vakaronėje Atei
tininkų namuose, Lemonte. Visi 
kviečiami atsilankyti šioje 
mūsų tautos kelio į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą 
prisiminimo vakarą. Taip pat 
bus rodoma ir Vytauto Lands
bergio, Jr., vaizdajuostė „Bala
dė Daumantui". Pradžia 7:30 
vai. vak. 

LFK „Lituanica" vyrų ko
manda pirmąsias šios žiemos 
„Metropolitan" lygos salės fut
bolo pirmenybių rungtynes žais 
sekmadieni, sausio 7 d., 5:30 
vai. p.p. prieš „Lions" komandą, 
Rungtynės vyks Villa Park 
Odeum pastate. „Lituanica" ši 
sezoną žais pirmosios divizijos 
„mėlynojoje" grupėje, kuriai 
priklauso 7 komandos. Būtų 
gera, kad rungtynių stebėti 
susirinktų gausus l ietuvių 
būrys ir savo dalyvavimu bei 
domėjimusi skatintų „Lituani-
cos" vyrus pergalei. 

Čikagos lituanistinėje mo
kykloje vėl prasideda pamokos 
šeštadieni, sausio 6 d. Mokiniai 
prašomi nesivėluoti. 

Draugo fondo reportaže — 
1995.12.30 laidoje, pasitaikė 
korektūros klaida apie sutelk
tas lėšas 1993, 1994 ir 1995 
metais. Turi būti: Draugo fondą 
įsteigus 1993 m. rudeni, buvo 
surinkta 70,675 dol. Per 1994 
metus buvo gauta 239,325 dol. 
įnašų, o per 1995 m. buvo su
telkta apie 150,000 dol. 

„Saulutes" labdaros koncerte japonų 
šokį ..Moteris, kaip sniego baltumo 
gerve" atlieka Ikuko Sagaguchi. 
Koncertas jvyko gruodžio 17 d. Le-

Nuotr. Algio Mockaičio monte. 

Kasmetinės Vasario 16 me
no parodos atidarymas bus va
sario 16 d., 7:30 vai. vak. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cent
re. Parodoje su keramikos dar
bais dalyvauja dailininkai 
A l e k s a n d r a s ir E leonora 
Mareiulioniai. 

Cook ir Lake apskrityje 
•Čikagoje ir netolimose jos apy
linkėse; veikia 48 katalikiškos 
aukštesniosios mokyklos, tad 
Čikagos arkidiecezija š.m. sau
sio 7-13 d. savaitę skelbia 
katalikiškųjų aukštesniųjų mo
kyklų savaite. Visose mokyk
lose sausio 13 d., šeštadienį, 
vyks egzaminai ir naujų 
mokinių registracija atei
nantiems mokslo metams, o 
arkidiecezijos valdytojas, kar
dinolas Joseph Bernardin, ra
gina katalikus tėvus atkreipti 
dėmesį į šią svarbią auklėjimo 
sistema, ruošiant jaunąsias kar
tas gyvenimui. 

Tevo-vaiko vakare ..Žiburėlio" Montessori mokyklėlės auklėtiniai 
supažindina teveli su savo darbeliais. Ii kairės: Vytenis, Julius, Gintaras 
.r Vija Lietuvnmka. N u o t r L y d o - Budrienė. 

x TRA\SPAK praneša: 
„Lietuvoje seniausia grįsta gat
ve aptikta Vilniaus Žemutinės 
pilies teritorijoje. Tai XV am
žiaus grindinys". Pinigai, siun
tiniai \r komerc inės siuntos j 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRAN'SPAK, 2638 W. 69 St., 
( hicago, IL. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Dėmesio 1996 m. gimna
zijos ahirurientų tėveliai! Šau
kiamas susirinkimas abiturien
tų pristatyino pokylio ruošai ap
tarti. 1996 m. sausio mėn. 14 
d.. Pasaulio lietuvių centre, 
I.fmonto posėdžių kambaryje) 
12:15 v. p.p. Laukiame visų! 

(sk) 

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

(sk) 

x Knights of Lithuania #79 
pirm. Leonardas Balkus, Far-
mington Hills MI, globoja vieną 
našlaiti Lietuvoje. Pratęsdami 
globą atsiuntė $150 — metini 
globos mokesti. Dėkojame! „Lie-
t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " 
komitetas. 

(sk) 
x A.a. Kazimiero Krusins-

ko atminimą pagerbdami, gimi
nės, draugai ir pažįstami, laido
tuvių metu aukojo Lietuvos naš
laičiams. Aukojo: A. ir R. Kru-
sinskai, Petras ir Stella Rasimas, 
Regina ir Michael Patton, Birutė 
Cibulskienė, Antanas Matulaitis, 
Marytė R. Shalins, Ona Baraus
kienė, Liucija Alinskas, Donalis 
Uzs, Jeanne ir Tim Dorr, Teresė 
ir Algimantas Gečiai. Viso suau
kota $240. Reiškiame užuojau
tą velionio giminėms ir dėko
jame aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

PLB l i tuanist ikos kated
roje Ill inois universitete 
prasideda pavasario semestras. 
Katedra rengia tokias paskaitas 
ir seminarus: 1) Lietuvių kalba 
pradedantiesiems, 2) Lietuvių 
kalba pažengusiems, 3) Lietuvių 
literatūra (anglų kalba, antra 
dalis), 4) Literatūros teorija (an
tra dalis), 5) Moterų proza, 6) 
Lietuvių kalbos istorija QQX a). 
Kursus dėstys prof. Violeta Ke
lertienė, asistentė Karilė Vait
kutė ir prof. Giedrius Subačius. 

Nekalto Prasidėjimo Mari
jos seserų vienuolyno įsteigėjas 
Palaim. arkivysk. Jurgis Matu
laitis bus paminėtas sausio 28 
d. (sekmadieni): 10:30 vai J*, bus 
aukoiamos šv. Mišios (sumos 
metu) Šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. Tuoj po 
pamaldų parapijos salėje įvyks 
paminėjimas; apie arkivysk. 
Jurgi Matulaiti kalbės teolo
gijos magistrė Aldona Zails-
kaitė. Po paskaitos bus kavutė 
ir pabendravimas. Nekalto Pr. 
seselių rėmėjai nuoširdžiai 
kviečia narius ir svečius minė
jime dalyvauti. 

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
mėnesinis susirinkimas vyks 
sausio 16 d., antradienį, 7:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Programoje 
numatytos skaidres iš Lietuvos, 
vyčių 1960 ir 1960 metų veiklos. 
Visi naujieji ir kiti kuopos na
riai ypač raginami šiame susi
rinkime dalyvauti. Po susi
rinkimo bus kuklios vaišes. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKIŲ 

MOTERŲ 20-TOS KUOPOS 
VEIKLA 

. p -

A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
20-toji kuopa gyvuoja. Jos narės 
renkasi kiekvieno mėnesio pir
mąjį sekmadieni Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje mėnesiniam susirinki
mui, nes nori vienybės dvasioje 
pabuvoti kartu. Ten jos išgirsta 
pranešimus apie centro valdy
bos veiklą ir planuoja savo 
vietinius užsimojimus. Pereitą 
vasarą suruošė pusryčius sąjun
gos 46-tojo suvažiavimo uždary
mo proga. Be to, narės kuopos 
vardu prisideda prie parapijos 
veiklos „bazaro" ir karnavalo 
metu. 

Savo iždą papildyti gruodžio 
17 d. darbščiosios kuopos bitelės 
suruošė kavute parapijos mo
kyklos salėje po 8:30 ir 10 vai. 
Mišių. Iškepė net kugelio atvy
kusiems vietoje užkąsti ir dar 
namo išsinešti. 

Atėjus Kalėdų laikui gruodžio 
16 d. sąjungietės suruošė, jau 
tradicija tapusias, 20-tos kuopos 
kūčias. Čia narės sunešė savo 
pagamintus valgius pasidalinti 
su kitom draugiškoje vienybės 
dvasioje prie bendro stalo. Čia 
laužėme kalėdaitį, išsakydamos 
viena kitai savo nuoširdžius 
linkėjimus šventėms ir Nau
jiesiems metams. Kaip jau 
įprasta, buvo uždegtos trys 
žvakės prisiminti mūsų visos 
sąjungos gyvas ir mirusiąsias 
nares, ir už mūsų tėvyne Lietu
vą. Pasivaišinę ir pasišneku
čiavę, pagiedojome keletą mėgs
tamiausių Kalėdų giesmelių. 
Giedojimas religinių giesmių 
tikrai visose paliko kalėdišką 
nuotaiką. Ji buvo akivaizdi, 
atsisveikinant ir skirstantis 
namolei. Rodos, visų mintyse 
aidėjo angelo žodžiai: „Garbė 
Dievui aukštybėse, žemėje ra
mybė geros valios žmonėms". 

Norėtųsi tikėtis, kad šios 
dangiškos ramybės ir gerano
riškos valios artimo meilėje 
nepristigs mums per ištisus 
1996-tuosius metus. 

Salomėja Daulienė 

ŠAKIEČIŲ KLUBAS IR 
VEIKLA 

Kur bėga Šešupė, kur Nemu
nas teka. Ten mūsų tėvynė gra
ži Lietuva", — tai Maironio žo
džiai, kurie tapo Zanavykijos 
himnu. Šakiai Zanavykijos sos
tinė. Šis nedidelis žemės plotas, 
gal 1,613 kv. km, tarp Nemuno 
ir Šešupės vadinasi Zanavy kiją. 
Tai kultūringas kraštas, kuris 
išaugino daug garsių žmonių. 
Kultūra sparčiai pradėjo kilti 
nuo 1689 metų, kai čia pradėjo 
kurtis žydų kilmės žmonės. 
Vėliau Šakiai tapo pats žydiš
kiausias miestas Lietuvoje. 
Žydai su lietuviais gražiai 
sugyveno kartu mokslinosi, kar
tu kultūrėjo. 

Čia, toli nuo tėvynės gyvenan
tys, šakiečiai 1937 metais 
sugalvojo įsteigti Šakiečių 
klubą, kad galėtų tęsti savo tra
dicijas, kartu padėdami tėvynės 
reikaluose. 1995 metų lapkričio 
28 dieną rinkosi metiniam susi
rinkimui, atversti naują, 59 
veiklos lapą. Tą dieną, 1 vai. 
p.p., susirinkimą atidarė klubo 
pirm. Emma Balzerienė, svei
kindama gausiai susirinkusius 
dalyvius. Palinkėjo-geros nuo
taikos, sprendžiant veiklos 
reikalus. 

Minutės susikaupimu pagerb
tos, baigusios šios žemės kelionę 
B. Žemgulienė ir Valė Radavi-
čiūtė. Mirusiųjų giminėms nuo
širdi užuojauta. Sudarytas pre
zidiumas, pirmininkauti pa
kviestas Alfons Čičelis, sekre
toriauti Alex Žakas. Pankų plo
jimu parodytas pasitikėjimas. 
Protokolas priimtas-Sū maža pa
taisa. I klubo bičiulišką šeimą 
prisirašė šie nauji nariai: 
Danutė Zailskienė, Algis Zails-
kas, Loretta Rašinskas ir Galin
da Šilingaitė. Naujiems na
riams linkime sėkmės veikloje. 

Veiklos pranešimas: pirm. 
Emma Balzerienė pasidžiaugė, 
kad turėjo gerų šeimininkių 
abiem renginiams — gegužės 
28 d. gegužinei ir spalio 8 d. 
„Oktoberfest" šventei; Virtuvės 
šeimininkės: Stasė Rudokienė, 
Emilija Benešienė, Emma 
Balzerienė, Martha Naujokienė, 
Regina Petrauskienė, Anelė Ra
manauskienė ir Vasiukevičienė. 
Jos taip nuoširdžiai dirbo, virė, 
kepė, vaišino svečius. Laimėji
mų bilietėlių platintojai: Stasė 
Rudokienė, Regina; Petraus
kienė, Anelė Ramanauskienė, 
Emilija Benešienė, Alfons 
Čičelis ir Balys Turkevičius. 

Rugpjūčio 29 dieną suruošti 
darbininkų pietūs New War-
saw restorane. Nuoširdi 
padėka Osvaldui ar Elytei 
Schneideriams už dalyvavimą 
abiejose gegužinėse- su stalu 
svečių. Padėka Janei Skamai už 
baro tarnybą, Jonui Krumpliui 
už aptarnautą įėjimą, Juozui 
Vasiukevičiui-laimėjimų tvar
kymą, A. Navardauskui laimėji
mų pravedimą, visiems sve
čiams už gausų dalyvavimą. 
Iždininkas pranešė, kad klubas 
labai gerame stovyje, turtėja 
pinigais ir narių skaičiumi. 

Taip viską begvildenant, 
priėjo prie valdybos rinkimų. 
Susirinkimo pirm. Alf. Čičelis 
pranešė, kad valdyba bus ren
kama dvejų metų kadencijai ir 
kvietė 9iūlyti kandidatus. Su
tinkančių kandidatuoti neatsi
rado, reikėjo ieškoti išeities. 
Vienbalsiai siūlė palikti senąją 

„Saulutės" ruošto labdaros koncertėlio „Valandėlė mistika" dalyviai po programos apdovanoti 
gėlėmis ir Vytauto Landsbergio knyga apie Čiurlionį. Ii kairės: dr. Chengpei Xu, Cheng Li Xu, 
Takavuki Iahida, Hisako Ishida, Ikuko Sagaguchi, Nao Sagaguchi, Kaori Ishida, Ayaka Ishida. 

Nuotr. Algio Moekaiėio 

NAUJI METAI SU 
LIETUVIŲ OPERA 

Negali atpažinti Jaunimo 
centro didžiosios salės Naujų 
metų sutikime. Aukštai skliau
tuose kalnai balionų, kaip 
milžiniškos vynuogių kekės 
kabo. įvairiaspalvių lempučių 
virtinės, kaip džiunglių lijanos 
driekiasi per visą salę, balkone 
ir scenos fone susiraito į marga
spalvius švenčių simbolius. 
Šviesomis mirgantys stulpai pa
sieniuose rymo prie svečių 
stalų, kurie puošiasi žvakėmis 
ir gėlėmis. 

— Na ir išpuošėt salę, kaip 
Hollywoode,. — gėrėjausi. 

— Keturias dienas dirbau su 
talka, — šypsosi Lietuvių operos 
Naujų metų puotos rengėjas 
Vaclovas Momkus. 

Šypsotis yra dėl ko. Svetelių 
į Naujų Metų puotą prisirinko 
daugiau, negu 25 stalai galėjo 
sutalpinti. 

— Ponas, mes neužsisakėme 
vietų. Ar priimsite? Ar yra kur 
laisva vieta prie stalo? — V. 
Momkų prie durų sulaikė du 
jauni lietuvaičiai. Neseniai iš 
Lietuvos. 

— Surasime. Pasodinsime. 

valdybą: Emma Balzerienė 
pirm., Emilija Benešienė 
vicepirm., Juozas Vasiukevičius 
sekr., Jane Skama fin. sekr. 
Alex Navardauskas ižd., Anelė 
Ramanauskienė renginių 
vadovė. Revizijos komisija per
rinkta tokia: Jonas Krumplys 
pirm., Sue Cheplis ir Stefanija 
Brazionienė. 

Aukos paskirtos šiems reika
lams: „Draugas", „Laisvoji 
Lietuva", „Lietuvių balsas", 
„Margutis", Siutas Radijo s i e 
tuvos aidai", BALFas, „Sek
lyčia" ir 100 dolerių „Lietuvos 
Vaikų vilčiai". Iš viso aukota 
415 dol. 

Ateinančių metų veiklos pla
nas: valdybos posėdžiai bus 
šaukiami, reikalui esant bet ku
riuo metu. Narių susirinkimai 
du: pusmetinis gegužės mėnesį 
ir metinis lapkričio mėnesį. Dvi 
gegužinės Šaulių namuose; 
laikas bus paskelbtas vėliau. 
Nariui susirgus, patekus į 
ligoninę, vieną kartą metuose iš 
kasos bus duodama 15 dol. 
dovanėlė. Mirus nariui, per
kamas gėlių vainikas 40 dol. 
vertės, arba, jeigu šeima pagei 

z Gali. seselė iš Lietuvos 
ieško bet kokio darbo. Angliškai 
nekalba. Skambinti vakarais, 
tel. 706-366-3479. 

(sk) 

i,**. 

20-tos kuopos aajungietes usdega kflciu tvakute* ui mirusius, Lietuvos kan
kinius ir gyvas bei mirusias sajungistea 

Nuotr. 

Prašau į salę. 
Prie vienų stalų „Jūratės ir 

Kastyčio" operos pastatymo 
problemomis dalinosi Lietuvių 
operos veteranai, aptardami 
artėjantį 40-tąjį sezoną, 1996 
metų pavasarį. Prie kitų stalų 
ilgalaikiai operos lankytojai 
kėlė tostus už tolimesnę operos 
egzistenciją. Daug stalų apsėdęs 
jaunimėlis, neseniai iš Lietuvos, 
traukė dainas, nors ir ne iš 
operų repertuaro. 

— Matydamas jūsų dideli 
kultūrini darbą ir pasiryžimą 
per tiek metų išlaikyti Lietuvių 
operą, sveikinu jus su konkrečia 
parama „Jūratės ir Kastyčio" 
pastatymui, — Kurtas Vėlius, 
nuolatinis operos lankytojas 
įteikė tūkstančio dolerių čekį. 

Skambūs Ričardo Šoko ka
pelos garsai drebino ne tik salės 
skliautus, bet ir šokančias poras 
su „bugi-bugi", tango ir valsais. 

Polkas trenkė ne tik jaunimas, 
bet ir žili senjorai, nebijodami 
gauti širdies smūgio. Nauji 
metai. Kad jie būtų geri. Be šir
džių smūgių, be ligoninių, be bė
dų... Taip, kaip šį vakarą. 

— Sveikinu visus ir dėkoju už 
gausų atsilankymą, — senus 
metus bebaigiant, sveikino 
Vaclovas Momkus, žodžiui 
kviesdamas operos valdybos 
pirmininką Vytautą Radžiu. 

— Mes esame viena Lietuvių 
operos šeima, — visus sveikino 
pirmininkas. — Su jūsų pagalba 
pavasarį į rampos šviesą iš-
vesime „Jūratę ir Kastytį". 

Orkestro būgnai ir lėkštės jau 
mušė paskutines senųjų metų 
sekundes. Nuskambėjo Lietuvos 
himnas. Lėkė į orą šampano 
kamščiai. Skambant „Travia
tos" garsams, pakilo Naujų 
metų tostai su bučkiais ir 
geriausiais linkėjimais. Sveiki 
1996-ji metai! Sveiki visi, jų su
laukę čia, ir ten toli Lietuvos 
žemėje! Tegu 1996 metais išsi
pildo visų lūkesčiai ir troškimai. 
Tegu juose ir po jų skamba 
Lietuvių operos garsai. 

Br. J . 

dautų, išmokėti 40 dol. pinigais. 
Nariai, kurie atsilikę nemokėję 
nario mokesčio, prašomi 
asmeniškai arba paštu atsiųs
ti iždininkui: Alex Navardaus
kas 2894 Tecumseh St., Portage 
IN 46368, tel. 219-762-1030. 

Šis veiklos planas, reikalui 
esant, gali būti pakeistas arba 
papildytas. Užbrėžtą metinį 
veiklos planą vykdant narių ir 
klubo gerovei, kviečiame visus 
narius draugus ir pažįstamus, 
kas tik galite, jungtis į bendrą 
darbą. O už talką, aktyvų daly
vavimą tęsti organizuotą lietu
višką veiklą, iš anksto tariame 
nuoširdų lietuvišką ačiū. Lauk 
sime talkos ir patarimų. Susi
rinkimas buvo darbingas ir la
bai naudingas; baigtas vai
šėmis, kurias paruošė renginių 
vadovė Anelė Ramanauskienė. 

Alex Navardauskas 

BERNELIŲ MIŠIOS ŠVČ. M. 
MARIJOS GIMIMO 

PARAPIJOJE 

Kūčių dieną pilkas, paslap
tingas dangus, apgaubė Čikagą. 
Artėjant vidurnakčiui, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčios apšviesti bokštai, kaip 
švyturys kvietė visus iš arti ir 
toli į Bernelių Mišias. Viduje 
bažnyčia puikiai papuošta šiai 
šventei. Eglutes puošia lietu
viški šiaudiniai ornamentai ir 
mažos, mirgančios lemputės. 
Eglučių grožį išryškina rau
donos gėlės. Prakartėlė apsup
ta eglučių stovi prie šoninio al
toriaus. Kalėdiniai vainikai ant 
stulpų puošia visą bažnyčią. 

Tikintieji rinkosi, užpildy
dami bažnyčią. 

Dvyliktą valandą pasirodė šv. 
Mišių koncelebrantai, kartu su 
įspūdinga palyda patarnautojų, 
kurie nešė kryžių ir žvakes. 
Priėjus prie prakartėlės, kleb. 
kun. Jonas Kuzinskas pa
laimino kūtelę. Šv. Mišias su 
kun. Jonu Kuzinsku konceleb-
ravo kun. Vito Mikolaitis, kun. 
Pranas Kelpšas ir kun. Antanas 
Zakarauskas. Savo gražiame 
pamoksle kun. Kuzinskas iš
ryškino Kūdikėlio gimimo 
reikšmę, ragindamas visus įgy
vendinti geros valios iššauki
mus. 

Giedant parapijos chorui, 
Kalėdinės giesmės aidėjo per 
bažnyčią, paliečiant dalyvių šir
dis ir lyg nunešant jas artyn 
prie Betliejaus prakartėlės. Šv. 
Mišių iškilmingumą praturtino 
solistai Genovaitė Mažeikienė, 
Margarita Momkienė ir Vaclo
vas Momkus. Dalyviai žavėjosi 
ir giesmių palyda — Rimos Poli-
kaitytės fleita ir Lindos Velec 
kytės smuiku. Ričardas Šokas 
parodė savo muzikinius gabu
mus, akompanuodamas prie 
vargonų. Visą repertuarą koor
dinavo ilgametis choro dirigen
tas muz. Antanas Linas. 

Po šv. Mišių masė žmonių 
pasipylė iš bažnyčios, šiltai svei
kindami vienas kitą, nešdami 
tolyn tą Bernelių Mišių šilumą 
ir nuotaiką, skleisdami gerą va
lią iššaukimą. 

Taip džiugu ir malonu matyti 
bažnyčią pilną žmonių — iš ar
ti ir toli, įvairaus amžiaus, ypač 
daug jaunimo. Šioje minioje 
atsilankė daugybė svečių — 
buvo galima matyti daug 
neseniai atvykusių iš Lietuvos. 
Kaip malonu būtų, kad šie visi 
atsilankiusieji prisimintų, kad 
bažnyčia yra atdara ir sekma
dieniais, ir jie yra visuomet 
mielai laukiami. 

MPV 

Turėdami tai, ko norime, esa
me turtingi, o, galėdami be to 

"išsiversti — galingi. 
George Macdonald 

Sunkiausia išlaikyti paslapty 
je nuomonę apie save. 

Marsel Panjol 




