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A. Saudargas ragina į NATO 
priimti nors vieną Baltijos 

šalį 
BeriynsavVilnius, sausio 8 d. 

(BNS) — Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Algirdas Saudar
gas (KDP) trečiadienio vakare 
(Lietuvos laiku) Berlyne pradėjo 
susitikimą su Vokietijos UR mi
nistru Klaus Kinkei. Jame jis 
ketino paraginti vienos iš įta
kingiausių Europos valstybių 
užsienio reikalų ministrą pir
majame NATO plėtimo etape 
priimti nors vieną Baltijos 
valstybe. 

Ministras A. Saudargas pa
brėžė, kad tai būtų ne tik re
giono saugumo ir pastovumo 
sustiprinimas, bet taptų ir 
sąjungos plėtimosi tęstinumo 
garantija ateičiai. 

Kaip žinoma, Lietuvos politi
kai yra ne kartą pabrėžė, jog 
Lietuva visomis išgalėmis sieks 
pasiruošti narystei Šiaurės At
lanto sąjungoje kartu su pir
maisiais naujais nariais. 

Vienos dienos oficialaus vizito 
į Berlyną Lietuvos UR minist
ras atvyko trečiadieni, pabaigęs 
dviejų dienų viešnage Varšuvo
je, kur užsitikrino visokeriopą 
Lenkijos paramą Lietuvai sie
kiant narystės Europos Sąjun
goje ir NATO jau pirmajame šių 
organizacijų plėtimo etape. 

Berlyne A. Saudargas jau su
sitiko su Berlyno burmistru, 
Berlyno federalinės žemės vado
vu Eberhard Diepgen bei Berlyno 
Deputatų rūmų pirmininku 
Herwig Haas. 

Ministras apžiūrėjo sklypą 
Berlyne, kur prieš karą stovėjo 
Lietuvos ambasada, o dabar jis 
yra išnuomotas automobilių 
pardavimo aikštelei. Su Berly
no vadovais ministras A. Sau
dargas aptarė, kokiu būdu Lie
tuva galėtų atstatyti savo nuo
savybės teises i jį. 

Estija ir Latvija turi greičiau 
pateikti dokumentus į dėl 

narystės NATO 
Vilnius, sausio 8 d. (BNS) -

Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas ir Baltijos Asamb
lėjos prezidiumo narys Mečys 
Laurinkus (TS) mano, kad kai 
kurie Baltijos kaimynų politikai 
per anksti atsisako kovos dėl 
greitesnės narystės Europos 
Sąjungoje ir NATO. Jis taip pat 
sako, kad per anksti skelbti pe
simistines nuotaikas, jog Balti
jos valstybėms jau nėra galimy
bių patekti į šias organizacijas 
su pirmąja naujų narių banga. 

Geriau latviai ir estai greičiau 
pateiktų oficialius prašymus na
rystei NATO, tuomet būtų leng
viau Baltijos šalims derinti 
bendrus veiksmus, sakė M. Lau
rinkus, primines, kad iki šiol tik 
Lietuva yra oficialiai ir aiškiai 
paprašiusi narystės Šiaurės At
lanto sąjungoje. Latvių ir estų 
delsimas net gali kelti abejonių, 
„ar jie tikrai to siekia", pa
žymėjo Seimo URK pirminin
kas. 

M. Laurinkus sakė, kad jį nu
stebino Latvijos delegacijos Bal
tijos Asamblėjoje vadovo įvaro 
Kezberio pesimistinės mintys 
spaudoje, kad Baltijos šalys 
greitai nebus priimtos į sau
gumo struktūras ir joms niekas 
nepadės gintis. 

M. Laurinkaus nuomone, per 
anksti atsisakyti--kovos. Jis 
pažymėjo, kad balandžio mėnesį 
vyksiančioje Baltijos Asamblė
jos sesijoje kaip tik ketinama 
daugiausia dėmesio skirti šalių 
saugumui ir įsijungimui į 
NATO. 

„Mums labai svarbus šis laiko
tarpis, todėl būtina aktyviau 
veikti ir išnaudoti Baltijos 
Asamblėją, kaip tarptautinį fo
rumą, sustiprinant savo balsą 
siekiant šio tikslo", sakė M. 
Laurinkus. Jis pabrėžė, kad 
Baltijos šalys pačios „turi 
padaryti viską ir net daugiau", 
kad patektų į pirmąjį NATO 
plėtimo etapą. 

Teisėsaugos pareigūnai 
nepatenkinti NTB kūrimo 

idėja 
Vilnius, sausio 8 d. (BNS) -

Lietuvos Nacionalinio tyrimų 
biuro (NTB) „krikštatėvis" 
Seimo vicepirmininkas Romual
das Ozolas (CS) teigia visai 
nenustebęs dėl teisėsaugos pa
reigūnų kritiškų pasisakymų 
apie jo sumanytą kontrolės in
stituciją. 

„Aišku, kad joks teisingumo 
kontrolierius nenorėtų pats tap
ti kontroliuojamu", spaudos 
konferencijoje trečiadienį sakė 
R. Ozolas. 

Jam prezidentas Algirdas 
Brazauskas yra pavedės vedo-

* Valstybė* saugumo depar
tamento Marijampolės rajono 
apylinkės prokuratūros darbuo
tojai sulaikė Kalvarijos mui
tinės viršininką Antaną Dapkū-
ną ir pasienio policijos Pietva
karių rinktinės štabo komisarą 
Joną Gudžiauską. Tai aukščiau
sio rango valstybės muitinės ir 
pasienio policijos darbuotojai, 
kada nors sulaikyti įtariant 
kontrabanda ir pareigybiniais 
nusikaltimais, praneša „Lie
tuvos rytas". Kelios Vilniaus ir 
Kauno firmos turėjo vad. „žalią 
koridorių" kontrabandai per 
Kalvarijos muitine gabenti. 

vauti darbo grupei, kuri rengia 
NTB įstatymo projektą. Projek
te numatyti labai dideli biuro 
darbuotojų įgaliojimai, jie tu
rėtų teisę gauti visų operatyvi
nių tarnybų renkamą informa
ciją, o NTB vadovai turėtų teise 
siūlyti prezidentui ir Seimui 
atleisti iš pareigų jų skiriamus 
valdžios pareigūnus. 

įstatymo projektas buvo įteik
tas visoms Lietuvos teisėsaugos 
institucijoms ir daugelio jų 
vadovai spaudoje sukritikavo 
NTB kūrėjų idėjas. Pažymėta, 
kad baudžiamojo persekiojimo 
procese neturi būti antraeilių 
vaidmenų ir vienos kitiems 
vadovaujančios institucijos. Be 
to, toks NTB, koks jis dabar siū
lomas, kovotų ne su korupcijos 
priežastimis, o tik su pasekmė
mis, mano dabartinių teisėsau
gos institucijų atstovai. 

R. Ozolas sakė kol kas nenorįs 
komentuoti šios kritikos, nes tai 
„galėtų komplikuoti padėtį įsta
tymo nenaudai". Jis patikino, 
kad projekto rengėjai vėliau 
viską paaiškins labai išsamiai. 

Lietuviškojo NTB projektas 
yra nusiųstas į JAV Fsdsralinį 
tyrimų biurą (FBI) ir dabar yra 

, aauaio 8 d. (PAP-BNS). Žymus lenkų režisierius Krzysztof Zanuasi kuria nauja vaidybinį 
filmą pagal Karol Wojtyla, dabartinio popiežiaus Jono Pauliaus n, pjese „Brmt n• 11111111 Boga" 
(„sttaų Dievo brolis")- Filme pasakojama apie Krokuvos dailininką, tapusi vienuoliu, kuria savo 
gyvenimą pašventė vargšams ir paklydėliams, kalbama apie pasirinkimą tarp mano ir Dievo. 
Premjera ivyks gegužį, popiežiaus vizito Lenkijoje metu. 

Nootr.: Popiežius Kalėdų išvakarėse laimino Vatikane viešėjusią vaikų grupe ii Lietuvos. 

Kauno kunigai gins Bažnyčią 
nuo pavojų 

Kaunas, sausio 8 d. (BNS) -
Kauno arkivyskupijos kunigai 
pareiškė apginsią Bažnyčią, 
„nepaisydami jokių kliūčių" ir 
katalikams šventų dalykų nie
kinimo. 

37 Kauno katalikų dvasinin
kai pasirašė pareiškimą, kuria
me prisimena Ukmergėje nužu
dytą kunigą, išniekintas bažny-
čias, kapines. Šiuos incidentus 
kunigai vadina „nenutrūkstan
čia kova prieš Kristaus Bažny
čią, kuri nesibaigė su sovieti
niais laikais, kaip ne su jais ir 
prasidėjo". 

Trečiadienį paskelbtame do
kumente dvasininkai pareiškė 

stiprinsią Bažnyčią, „steng
damiesi su ja kuo glaudžiau 
susivienyti, jungdamiesi viena
me tikėjime, sakramentų malo
nėje ir paklusnume bažnytinei 
vadovybei". 

Kartu pareiškimo autoriai 
pripažįsta Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios trūkumus — sąmo

ningo tikėjimo stoka, nepa
kankamai stiprią kunigų dva
sią, kartais kenksmingą pasau
liečių įsijungimą į Bažnyčios 
gyvenimą ir kitus. 

Tačiau jie pasiryžę vykdyti 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
raginimą „atsidėti atgailai ir at
sinaujinimui, suprasti praeities 
klaidas, kad nepabūgtų ateities 
pagundų ir iliuzijų". 

Lietuva padidino mokestį 
už vizas 

Vilnius, sausio 6 d. (BNS) — 
Lietuvos vyriausybė trečiadienį 
nutarė du kartus padidinti mo
kestį už daugkartines vizas. 
Nuo šiol mokestis už daugkarti-

Lietuvos spec. tarnybos 
norėjo pagrobti b ai t aru sų 

generolą 
Minskas, sausio 8 d. (BNS) — Baltarusijos armijos generolą 

Lietuvos specialiosios tarnybos sunkiau nei du beginklius 
senukus". Tuo metu Vladimir 
Uschopčik jau buvo gavęs Bal
tarusijos pilietybę ir tapo 
Bobruisko įgulos vadu. 

Viktor Čikin pažymėjo, 
kad pagrobimą sutrukdė ir 
didelis triukšmas, kilęs po 
Lietuvos komunistu vadų 
suėmimo. 

1994 m. planavo pagrobti iš Bal
tarusijos generolą Vladimir 
Uschopčik, kuris 1991 m. sausio 
13-osios karinio perversmo Vil
niuje metu vadovavo tuomet 
Lietuvos sostinėje dislokuotai 
sovietų kariuomenės motošau-
lių divizijai. Tai pareiškė Bal
tarusijos komunistų partijos pir
mininkas Viktor Čikin. 

Jis sakė, kad suimti V. Us
chopčik ir jį atvežti į Lietuvą 
buvo planuojama maždaug po 
mėnesio, kai Minske buvo suim
ti sovietiniai Lietuvos komunis
tų vadai Mykolas Burokevičius 
ir Juozas Jermalavičius. V. 
Čikin nuomone, šiuos planus 
sutrukdė tai, kad „pagrobti 

Tuomet buvo atleistas Balta
rusijos vidaus reikalų ministras 
Vladimir Jegorov, kurio žinyba 
padėjo Lietuvos teisėsaugos ins
titucijoms suimti dabar Vilniu
je teisiamus M. Burokevičių ir 
J. Jermalavičiu. 

Vladimir Uschopčik ir dabar, 
tebevadovauja Bobruisko įgulai. 

Konservatoriai nori padalinti 
prasižengus} pareigūną 

nę vizą bus 20 JAV dolerių. 
Užsienio piliečiai už tokią vizą 
iki šiol mokėjo 10 dolerių. 

Be to, padidintas mokestis u i 
skubiai išduodamas visas. Pvz., 
už vizą, išduotą per 24 valandas, 
teks mokėti papildomai 20 dol., 
o išduotą per 72 valandas — 15 
dol. 

Užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas teigia, jog 
daugelio užsienio valstybių, 
ypač buvusių Sovietų Sąjungos 
šalių, mokesčiai u i visų išda
vimą yra gerokai didesni. Pvz., 
Rusija už daugkartine vizą ima 
50 dol., o vienkartinė viza kai
nuoja 26 dolerius. 

Lietuvos URM ne kartą krei
pėsi į kai kurias užsienio šalis, 
prašydama suvienodinti mokes
čius už vizas, tačiau buvo at
sakyta neigiamai. 

Nuo 1996 m. balandžio Lietu
va išduoda naujo pavyzdžio vi
zas, kurių neįmanoma suklasto
ti. Papildomos išlaidos, susiju
sios su naujomis vizomis, ver
tinamos 480,000 dolerių, todėl 
vyriausybė nori padidinti kon
sulinio mokesčio įplaukas. 

K. PranskasB* dalyvaus 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

Vflnfos, sausio 8 d. (BNS) -
Konservatorių valdybos pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
ketina artimiausiame partijos 
valdybos posėdyje reikalauti 
pasalinti i i partijos ir užimamų 
pareigų Vilniaus miesto savi-
valdybės patarėją architektūros 
bei urbanistikos klausimais Ed
vardą Jurgelionį. 

Partijos informaciniame pra 
nešime pažymima, kad E. Jur 
gelionis pritarė pernai gruodžio 
12 d. Vilniaus miesto valdybos 
priimtam sprendimui, kuriuo 
negyvenamos patalpos S. Skapo 
gatvėje 5-16 buvo išnuomotos 

laukiama amerikiečių pastabų, 
sakė R. Ozolas 

grafikei N. Kryževičiūtei-Jur-
gelionienei Manoma, kad E. 
Jurgelionis tuo pažeidė tar
nybinės etikos reikalavimus. 

Minėtas Vilniaus miesto val
dybos sprendimas gruodžio 23 d. 
pripažintas negaliojančiu. Ge
neralinė prokuratūra taip pat 
paprašyta ištirti, ar negalio
jančiu pripažintas Vilniaus 
miesto valdybas -prendimas ne
prieštaravo dirbtuvių ar kitokių 
patalpų nuomavimo tvarkai. 

Tai jau ne pirmas kartas, kai 
konservatoriai, vykdydami 
„švarių ranku" programą, ša
lina iš partijos ir užimamų pa
reigų nusižengusius savivaldy
bių lygio pareigūnus. 

Vilnius, sausio 8 d. (Elta) — 
Seimo narė, Lietuvos moterų 
partijos pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė dalyvaus pasaulio 
moterų aukščiausio lygio susi
tikime „Moterų ekonominė ga
lia" (Global Summit of Women 

1997 „V/omens Economic Po-
wer") Jis vyks sausio 9-12 d. 
Miami, Floridoje. 

Šiame susitikime dalyvaus 
per 500 įžymiausių pasaulio mo
terų — politikių, verslininkių, 
mokslininkių, atstovaujančių 
valstybinėms, visuomeninėms 
ir ^vyriausybinėms organizaci
joms. Posėdžiuose, seminaruose 
bus diskutuojama apie moters 
vaidmens didinimą pasaulio 
ekonomikoje. 

B o n a . Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Klaus Kinkei, 
kalbėdamas apie kitų metų už
sienio politiką, žurnalistams 
pareiškė, kad Estija pirmauja 
tarp Baltijos valstybių, siekiant 
narystės Europos Sąjungoje (ES), 
ir Briuselis dabar turi nuspręsti, 
ar tris Baltijos valstybes atsieti 
vieną nuo kitos ir vertinti jas 
kaip atskiras kandidates į ES. 
„Estija išsiskiria kaip stipri 
kandidatė į ES", teigė Kinkei. 
Jis pareiškė, kad dabar klausi
mas yra tas, ar Baltijos valsty
bės turėtų būti vertinamos kaip 
viena visuma, ar kaip atskiros 
valstybės, kurios būtų priimtos 
į ES skirtingu metu. 

V a r š u v a . Popiežius Jonas 
Paulius II gegužės 31 - birželio 
10 dienomis viešės savo tėvynė
je Lenkijoje, kur aplankys 12 
miestų, trečiadienį pranešė 
Lenkijos vyriausybė. Popie
žius taip pat dalyvaus Eucharis
tiniame kongrese, kuriuo bus 
pažymėtos Lenkijos globėjo 
šventojo Adalberto mirties 
tūkstantosios metinės. Tai bus 

įjau šeštasis Jono Pauliaus II 
vizitas į tėvyne, nuo to laiko kai 
jis 1978 m. tapo popiežiumi. 

Vašingtonas. Newt Gingrich 
antradienį vėl išrinktas JAV 
atstovų rūmų pirmininku. Jis 
gavo 216 balsų, o demokratų 
mažumos vadovas Richard Gep-
hardt gavo 206 balsus. N. Ging
rich, kuriam 53-eji, tapo pirmuo
ju respublikonu, kuris per pas
taruosius 68 metus antrą kartą 
tano JAV žemųjų rūmų pirmi
ninku. Balsavimas dėl jo buvo 
įtemptas, kadangi N. Gingrich 

tiria parlamento etikos komisi
ja dėl kaltinimų, kad jis netin
kamai pasinaudojo nuo mokes
čių atleistomis organizacijomis 
savo politinei veiklai finansuoti. 

M a s k v a . Rusijos valdžia 
pripažins rinkimų Čečėnijoje re
zultatus, jeigu jie vyks pagal 
visuotinai pripažintas normas, 
pareiškė Rusijos tautybių reika
lų ir federalinių santykių 
ministras Viačeslav Michailov, 
pabrėždamas, jog „svarbiausia, 
užtikrinti piliečių, kurie sausio 
27 dieną ateis į rinkimų apylin
kes, saugumą". 

Praha . Pirmą kartą į Čekijos 
ministro postą paskirta moteris. 
Čekijos prezidentas Vaclav Ha-
vel paskyrė Piliečių demokrati
nės sąjungos narę, 45 m. Vlasta 
Parkanova teisingumo minis
tre. 

Zurich. Šveicarijos vyriausybė 
pareiškė, kad nori nedelsiant su 
bankais ir žydų grupėmis ap
svarstyti nenaudojamų sąskaitų 
(kai kurios priklauso nacių 
aukoms) Šveicarijos bankuose 
panaudojimą, kuriant Holo-
kausto aukų atminimo fondą. 
Šveicarijoje vyriausybė kriti
kavo žydų grupių grasinimus 
surengti Šveicarijos bankų 
boikotą. Federacijos Taryba, 
kurią sudaro septyni nariai, taip 
pat atsisakė atsiprašyti už Švei 1 
caruos ekonomikos ministro 
Jean-Pascsl Delamuraz žodžius, 
kad žydų raginimas sukurti 
Šveicarijos Holokausto aukų at
minimo fondą yra šantažas. 
Šveicarijos vyriausybės parei
gūnai tikisi, kad iki sausio mėn. 
pabaigos bus nuspręsta ar kur
ti fondą iš nenaudojamų sąskai
tų. 

Belgradas. Serbijos opozicija 
trečiadieni ėmėsi naujos protes
to prieš prezidentą Slobodan Mi-
loeevič taktikos — paragino savo 
šalininkus skambinti vyriausy
bės telefonais, kad būtų per
krautos linijos. Nepriklausomas 
dienraštis „Demokratia" pa
skelbė opozicijos koalicijos „Za-
jedno" kreipimąsi, kuriame 
surašyti telefonų . numeriai, 
kuriais prašoma skambinti — S. 
Miloševič, visų ministerijų 
Aukščiausiojo teismo ir valdan
čiosios koalicijos partijų 
būstinių telefono numeriai. 

Lima. Siekdamas atimti ryšių 
su visuomene iniciatyvą iš 74 
įkaitus laikančių sukilėlių, 
Peni prezidentas Alberto Fu-
jimori po ilgos pertraukos viešai 
prabilo apie įkaitų krizę ir 
apsilankė kalėjime, kur, be 
kitų, kalinami Tupaco Amaru 
judėjimo nariai, ir pareiškė, kad 
, jis, kaip ir visi, tikisi taikaus 
krizės sprendimo". Tačiau prezi
dentas dar kartą atmetė gruo
džio 17 d. Japonijos ambasado
riaus rezidenciją užėmusių su
kilėlių reikalavimą išlaisvinti iš 
kalėjimų apie 300 jų bendražy
gių 

Maskva. Peršalęs Rusijos 
prezidentas Boris Jelcin trečia
dienį dar praleis savo užmiesčio 
rezidencijoje prie Maskvos, pra
nešė Kremliaus atstovas spau
dai. 65 metų prezidentą, kuriam 
lapkričio 5 d. buvo atlikta 
širdies operacija, atidžiai stebi 
vyriausias Kremliaus gydyto
jas. Šeštadienį per televizijos 
reportažą apie jo susitikimą su 
Vokietijos kancleriu Helmut 
Kohl B. Jelcin atrodė išbalęs 
ir pavargęs. 

Briuselis. NATO vadovas 
Javier Solana pranešė, kad są
jungos karinių pajėgų Europo
je vadas generolas George Joul-
wan tarnaus iki birželio. Patą G. 
Joul wan dar gruodžio 23 d. pra
nešė atsistatydinąs, baigdamas 
36 metus trukusią kariškio kar
jerą. Kas jį pakeis, dar nepa
skelbta, tačiau pagal tradiciją į 
šias pareigas skiriamas ameri
kietis. G. Joulwan NATO pajė
gų Europoje vadu buvo nuo 
1993 m. lapkričio. 1995 m. jis 
lankėsi Lietuvoje. 

New Yorkas. Pasaulio žydų 
kongresas (WJC), ieškantis JAV 
Valstybiniame archyve karo lai
kų dokumentų apie Šveicarijos 
bankų susitarimus su naciais, 
paskelbė JAV žvalgybos doku
mentą. Jame teigiama, jog Švei
carija, bijodama, kad iš nacis
tinės Vokietijos gauti pagrobti 
aukso luitai gali būti paimti 
kaip atsiskaitymas už karo nuo
stolius, reikalavo, kad Vokieti
ja antspauduotų juos, kaip pada
rytus prieš II pasaulinį karą. 
Tačiau, kai taip sąjungininku 
apgauti nepavyko, kai kurie 
bankai pardavė šiuos luitus fir
moms, gaminančioms auksines 
užsienio monetas. Teigiama, 
kad tai pirmasis dokumentas, 
kaltinantis tiesogiai Šveicariją, 
o ne nacius dėl pagrobto aukso 
slėpimo. 

KALENDORIUS 
Sausio 9 d.: Julijonas, Bazilė, 

Algis, Gabįja. 1944 m. Clevelan-
de mirė Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona. 

Sausio 10 d.: Agatonas, Vil
helmas, Ragailė, Gražutis. 
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VAITKEVIČIUS 

Prieš kuri laika Detroito prie
miestyje Southfield, MI, buvo 
atidaryta vėžio pacientų gy
dykla (hospice), kurios plotas 
yra 16,500 kv. pėdų ir kurios 
statybą finansavo geraširdžiai ir 
pasiturintys žmonės. Lietu
viams ši gydykla (hospice) yra 
įdomi tuo, kad jos steigėjai pava
dino ją lietuvio vėžio ligų specia
listo dr. Vainucio Vaitkevičiaus 
vardu. „Detroit News" dr. V. 
Vaitkevičių (Dr. Ve) pavadino 
vienu iš tų, kuris turėtų būti 
įrikiuotas į „Amerikos legen 
darinių gydytojų panteoną". 

Laikraštis išskaičiuoja dr. V. 
nuopelnus medicinoą^srityje ir 
tai, kad jis, kaip Michigano 
Vėžio fundacijos prezidentas 
(1990-95), savo paties pastan
gomis Michigano valstijoje koor
dinavo vėžio gydymą ir tyrimus. 

Profesiniai dr. V. Vaitkevi
čiaus kolegos apibūdina jį kaip 
daktarą, prieinamą pasi
turinčiam ir neturtingam 
pacientui. Jis, vienas tų gydy
toju* kuris, jei reikia, aplanko 
ligoni jo namuose... 

Toliau laikraštis rašo, kad dr. 
V. Vaitkevičius yra kilęs iš 
Lietuvos, 1951 m. gavo me
dicinos daktaro diplomą Go-
ethės universitete, Frankfurte, 
Vokietijoje. Jis laikomas vienu 
iš Amerikos žymiųjų vėžio ligos 
specialistų. 

V.V. 

Dr. Vainutu Vaitkevičių* 

„ŽIEMOS ŽIEDU 
ROMANTIKOJE" 

SUTIKOME 
NAUJUS METUS 

Naujųjų 1997 metų sutikimas 
Detroite gruodžio 31 d. buvo 
suruoštas Šv. Antano parapijos 
patalpose. Oras apsiniaukęs, 
šaltokas. Šventė buvo pradėta 
šv. Mišiomis bažnyčioje. Gausus 
būrys žmonių susirinko išklau
syti kleb. kun. Alfonso Babono 
aukojimų šv. Mišių ir pamokslo. 
Giedojo ir vargonavo muz. Sta
sys Sližys. Skaitinius skaitė 
Bronius Valiukėnas. 

Po šv. Mišių visi dalyviai susi
rinko į parapijos salę, kur 
svečiai buvo sutikti ir sužavėti 
nakties tyla ir grožiu — tūks
tančių žibančių žvaigždučių. 
Šampano burbulai plūduriavo 
padangėje, žvaigždės mirksėjo ir 
gelsvos su auksinėmis spal
vomis magnolijos, ir uogos kilo 
ir sveikino visus svečius. Scenos 
auksinę (metalinę) užuolaidą 
puošė Mykolo Abariaus spe
cialiai šiai progai padarytas 
plakatas su užrašu — „Linksmų 
Sv. Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų - 1997". 

Ant stalų,užtiestų baltomis 
staltiesėmis, „išdygo" auksinės 
ir šviesiai rožinės-violetinės 
rožes, magnolijos, egzotiškos 
uogos ir lapuoti medeliai bei 
šsko*>apšviestos auksinių rožių 
žvakutėmis. Rožines servetėlės 
buvo purentos kaip rožytės su 

auksinėmis šakomis. Kiek 
vienam dalyviui padėta šio va 
karo programėlė ir pažymėta, 
kad šis Naujų Metų sutikimas 
yra jau penktas Šv. Antano 
parapijoje. 

Parapijos mažojoje salėje buvo 
įrengtas baras, saldumynų 
stalas ir parodėlė. Ant baltų 
staltiesių poinsetijų, uogų, ir 
bugienių girliandos. Aukštos 
raudonos žvakės apšvietė visus 
stalus. Ant auksinės staltiesės 
padėta gelsvų magnolijų puokš
tė. Šalia jų — įvairiausi saldu
mynai ir pyragai. Salės buvo 
elegantiškai ir skoningai pa
puoštos. Atmosfera jauki ir 
šventiška. 
vadovavo Mykolas Abarius. 
Prieš vakarienę maldą sukal
bėjo kun. Alfonsas Babonas. 
Dalyviai vaišinosi gausiai ir 
skaniai paruoštais patiekalais. 
Nuotaika pakili. Visi linksmi
nosi. Muz. Stasys Sližys visus 
įtraukė į bendrą dainavimą. 
Buvo sudainuota daug gražių 
dainų. O daina „Dar nejok" 
buvo skirta naujiems sužieduo
tiniams Reginai Juškaitei ir 
Rimgaudui Švobai. Puikią 
šokių muziką parūpino Alfonsas 
Rimbą. Įvairių tempų šokiai, 
rožių ir sukaktuvių valsai, 
tango, polkos linksmino visus. 
Vyresnės ir jaunesnės poros 
sukosi salės viduryje. 

Gėrimų barą tvarkė Vacys 
Slušnys ir Rimgaudas Švoba. 

Naujieji 1997-ji metai buvo su
tikti su Tautos himnu, pasvei
kinti visiems pakeliant pripildy
tas šampano taures. Kun. Alfon
sas Babonas, sveikindamas 
dalyvius, linkėjo Dievo 
palaimos 1997 -šiais metais. Po 
to vyko asmeniški sveikinimai 
ir laimės linkėjimai tarp draugų 
ir bičiulių. 

Parapijos mažojoje salėje vyko 
fotografijų parodėlė. Kadangi 
Šv. Antano parapija sėkmingai 
ruošė Naujų metų sutikimus jau 
penktus metus, buvo nuspręsta 
išstatyti fotografijų parodėlę iš 
visų sutikimų. Ta proga 
Vladas Staškus išstatė savo ir 
Reginos Juškaitės bendrų vaiz
dų — ištraukų. Parodėlė pava
dinta — „Šv. Antano parapijos 
Naujųjų metų sutikimų penk
metis - 1993-1997". Penkiuose 
lapuose ir dvejuose albumuose 
matėme linksmus pabendravi
mus ir sutikimus šventėje. Net 
liūdna buvo, nes kai kuriose 
nuotraukose matėme draugus ir 
pažįstamus, jau iškeliavusius 
amžinybėn. Nors parapijiečių 
skaičius vis mažėja ir retėja, jų 
solidarumas ir dvasia stiprėja. 
Ši parodėlė buvo tikrai įdomi ir 
žiūrovai džiaugėsi prisimindami 
senus, gerus laikus, draugus ir 
sutikimus. 

Rengėjų vardu dėkojame vi
siems talkininkams už rūpes
čius, patarimus ir atliktą 
milžinišką darbą ruošiant 
sėmingą renginį/sutikimą. 
Dėkojame tiems, kurie jau 
penkerius metus iš eilės neatsi
sako ir randa laiko talkinti. Pa
dėka visiems dalyviams, kurių 
šimtinė pripildė mūsų svetainę. 
Visi jautėsi lyg viena šeima. 

Šaunus ,.Žiemos žiedų roman
tikos" pokylis jau praeityje. 
Visiems dalyviams liko malo
nūs šios gražios šventės prisimi 
nimai. Naujųjų Metų sutikimą 
ruošė šv. Antano parapija. 
Linkime, kad visi vėl susirink
tume švęsti ir 1998-jų metų suti
kimą. 

Regina Juškaitė 

„Gabųoa" tunto •kauta* kandidatės pasakoja apei lietuviškų Kūčių papročiu*. Iš k. - Svaja Miku-
lionyte, Laura Karvelytė, Ingrida Miškinytė, Arija Kasputytė, tuntininkė s. Rasa Karvelienė, 
Inga Mo—aite ir Lanutė Zamboraitė. 
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vivaldybėje. Spaudoje reikštis 
pradėjo kaip korespondentas. 
Lietuvos kariuomenėje tarnavo 
I Gusarų pulke, „Kario" žur
nale aprašinėjo žirgų lenktynes, 
sporto šventes ir kt. 

I JAV Antanas Grinius su 
žmona Jadvyga atvyko 1949 m. 
Apsigyvenęs Detroite dirbo For
do automobilių pramonėje iki 
išėjo į pensiją. Lietuvių išeivija 
Antaną Grinių gali lengvai at
siminti iš jo bendradarbiavimo 
spaudoje, nes jis plačiai aprašė 
Detroito kolonijos organizacinę 
ir kultūrinę veiklą „Drauge", 
„Dirvoje", „Nauj ienose", 
„Kele ivyje", „Karyje" ir 
„Žurnaliste". Už visuomeninę 
veiklą Lietuvoje buvo apdovano
tas Gedimino ordinu ir Vytau
to Didžiojo medaliu. Išeivijoje 
buvo apdovanotas LŠST Žvaigž
dės medaliu ir spaudos premija. 

Penkerių metų mirties sukak
ties šv. Mišios bus aukojamos 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčioje sausio 12 d., sekma
dienį. Antanas Grinius buvo la
bai paslankus spaudos bendra
darbis, aukodamas savo laisva
laikį apie visus teigiamai spau
doje atsiliepė. Atsilankymu 
pamaldose parodysime miru
siam Antanui Griniui padėką ir 
pagarbą, o liūdinčiai žmonai 
Jadvygai bus pareikšta paguoda 
ir užuojauta. 

S. Sližys 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Prieš penkerius metus, 1992 
m. sausio 10 d., mirė Antanas 
Grinius, sulaukęs 85 metus 
amžiaus. Antanas gimė 1906 m. 
lapkričio 5 d. Jačiūnų km., Pa
girio valsč., Ukmergės apskr. 
Dirbdamas Siesikų valsčiaus sa-

2urn. Antanas Grinius 

A. A. A D E L Ė PODERIENĖ 

Š.m. sausio 5 d., sulaukusi 87 
m. amžiaus, Detroite mirė a.a. 
Adelė Poderienė. Gyveno South
field, Michigan, prieš tai Rich-
mond Hills, New Yorke. Pri
klausė St. Butkaus Šaulių 
kuopai. 

Velionė pašarvota Vai S. Bau
ža laidotuvių namuose, 1930 
25-Street, Detroit, Michigan. 
Laidojama sausio 9-tą dieną, su 
10 vai. ryto pamaldomis Šv. An
tano bažnyčioje. Po pamaldų 
bus nulydėta į Holy Sepulchre 
kapines, Southfield, Michigan, 
ir palaidota šalia savo vyro a.a. 
Jono Poderio. Giliam liūdesyje 
liko įsūnytas sūnus kun. Alfon
sas Babonas, ir kiti giminės. 

PALANGOJE 
PALAIDOTAS 

P L A C I D A 8 S A L Y N A S 

Gruodžio 26 dieną Palangoje 
mira a.a. Placidas Balynas. Po 
gedulingų iv. Mišių buvo palai

dotas Palangos kapinėse, Šalia 
žmonos a.a. Vandos. Velionis 
yra buvęs Detroito lietuvių 
telkinio veiklus narys. Savo 
veikla reiškėsi Dievo Apvaizdos 
parapijoje, buvo mėgėjų teatro 
grupės narys, organizacijų dos
nus rėmėjas ir „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
nuolatinis rėmėjas. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, jo 
žmonos sveikatai sunegalavus, 
Balynai buvo vieni pirmųjų Det
roito l ietuvių sugrįžusių į 
Lietuvą. Gyveno pas gimines. 
Sekė Lietuvos atgimimą, ir savo 
profesinėmis architekto žinio
mis dalinosi su Palangoje gyve
nančiais kolegomis. Jo gimi
naičių pastatytas namas ir 
graži lauko aplinka, ypač žalia 
žolė, kurią reikia laistyti ir 
prižiūrėti taip, kaip velionis 
buvo įpratęs Detroite. Jo liūdi 
giminės Detroite. 

A A . MARY WALLAK 

Sausio 6 dieną, po gedulingų 
šv. Mišių Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Holy Sepulchre 
kapinėse, salią vyro a.a. Joseph 
Wallak, buvo palaidota Mary 
Wallak. Paliko nuliūdusius 
brolį Peter, seseris Anną, Dalią, 
Josephinę ir Antionettę. 

lm 

W O R C E S T E R , M A 

ŠVĘSIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTE 

VVorcesterio Lietuvių or
ganizacijų taryba. Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
79 metų sukaktį VVorcesteryje 
ruošia Vasario 16-tą dieną — 
sekmadienį. 

10 vai. ryto iškilmingos šv. 
Mišios Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje už Lietuvą ir visus 
žuvusius dėl jos laisvės. Pa
kviestas mūsų diecezijos vysku
pas Daniel Reilly. Organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėlia
vomis, o jų nariai uniformuoti. 
Visos moterys, turinčios tau
tinius drabužius — jais pasipuo
šia. Per Mišias giedos parapijos 
choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės ir 

minėjime, vyksiančiame Mai
ronio Parke, atliks meninę pro
gramos dalį. Po Mišių salėje po 
bažnyčia Lietuvos Vyčių 26-ta 
kuopa paruoš visiems pamaldų 
dalyviams kavutę. 

3 vai. p.p. Maironio Parko di
džiojoje salėje minėjimas. 
Pagrindinis kalbėtojas Lietuvos 
konsulas Arnoldas Milukas iš 
New Yorko. Minėjimo metu bus 
renkamos aukos ir jos skiriamos 
pagal aukotojų pageidavimą: 
„Dovana Lietuvai", Lietuvių 
Bendruomenei, Tautos fondui ir 
Amerikos Lietuvių tarybai. 
Rengėjai prašo organizacijas, ir 
atskirus asmenis dalyvauti šv. 
Mišiose, minėjime ir suteikti 
auką. 

Po minėjimo skautes visus 
dalyvius ir svečius pavaišins 
kavute ir užkandžiais. 

J. M. 

METINIS SUSIRINKIMAS 
IR KALĖDINIS POBŪVIS 

Gruodžio 15 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko ALRK 
Moterų sąjungos 5-tos kuopos 
trumpas metinis susirinkimas 
ir kalėdinis pobūvis susi
rinkimui pasibaigus. 

Susirinkimą pradėjo ir jam 
vadovavo kuopos pirm. Aldona 
Jakniūnaitė. Pranešė, kad pa
rapijos adm. kun. Antanas Noc-
kūnas, MIC, sutiko būti kuopos 
dvasios vadovu. Nominacijų 
komiteto Izabelė Parulienė 
pareiškė, kad ji ir Vanda Ramo
nienė atsiklausė dabartinę 
valdybą, ar ji sutinkanti 
pasilikti ateinantiems metams. 
Visa valdyba sutiko, bet salėje 
esančios buvo paklaustos, ar 
kuri nors norėtų kandidatuoti į 
valdybą. Tokių neatsirado. 
Salėje pasigirdo rankų plojimas. 
Susirinkimą užbaigėme, nes iš 
virtuvės jau sklido apetitą ža
dinantys malonūs kvapai. 

KALĖDINIS POBŪVIS 

Pirm. A. Jakniūnaitė pakvie
tė dvasios vadovą prieš vaišes 
sukalbėti maldą. Ilgas stalas 
kvietė įvairiausių rūšių maisto 
patiekalais. Aldona Zitkienė ir 
Darata Zalieckaitė nešiojo 
aplink stalus sklidinas šampa
no ir vyno taureles. Dalyvavo ir 

DRAUGO praaaasrata asokaau i i 

metams W matu 
JAV $96.00 $66.00 
Kanadoje ir kitur (VS.) $110.00 $60.00 
Tik ssstadktaio laida: 
JAV $86.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U-S.) $40.00 $46.00 
Utsakaat i Listavs 
(Air cargo) $100.00 $66.00 
Tik teatadisnio laida $66.00 
I ' I M S I I I I Į nesUaį 
oro pasta $600.00 $260.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $86 00 

Vyriausia redaktore Danute Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Bimsslii 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4 JO, isstsdienisii 
nedirba. 
• Redakcija ui skelbimu turini 
neatsako Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nore skelbti. 

8:30-4:00-, 

• Bsdskrgs straipsnius 
savo nuotiflrs. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo, 
siunčiant pasilikti kopija. 

parapijos asistentas kun. Jonas kalėdine nuotaika paruošė ir 
Petrauskas, MIC, Maironio papuošė Helen Banis ir Elzbie-
Parko pirm. Kazys Adomavičius 
ir jo žmona Teresė, Lietuvos 
Vyčių 26-tos kuopos pirm. Vi-
vian Rodgers ir nemažas būrys 
narių, bei kiti svečiai ir vieš
nios. Nesirūpinome nei choles
teroliu, nei aukšto kraujo spau
dimu, nes viskas buvo labai 
skanu ir renginių komiteto ve
dėja Onutė Kildišienė dar vis 
kvietė pasipildyti ir jau kupinas 
lėkštes. Daug darbo įdedame, 
bet jį atliekame su malonumu, 
nes smagu susitikti, paben
drauti su tomis,kurios dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių negali 
atsilankyti į susirinkimus. De
ja, pasižvalgius salėje kiekvie-
neriais metais jau pastebime 
susirenkančių vis mažėjantį 
būrį- Tai gyvenimo realybė. 

Visoms pasistiprinus, pačios 
jauniausios būsimos sąjungietės 
— Onytė Harris, šešerių me
tukų, ir Rožytė Harris — ketve
rių metų lietuvių kalba padek
lamavo eilėraštuką „Kūdikėliui 
Jėzui". Mergaites paruošė jų 
mamytė, mūsų kuopos iždi
ninkė. Giedojome Kalėdų lietu
viškas ir angliškas giesmes. 
Akompanavo vargonininkė Ona 
Valinskienė. Stalus skoningai, 

ta Alavošienė, kuri visoms 
sergančioms narėms nusiunčia 
Šv. Kalėdų sveikinimus ir 
ligones įrašo į maldų Noveną. 
Turime nemažai sergančių 
narių. Vienos savuose, o kitos 
senelių slaugos namuose. Jas 
visas prisimename. 

Laikui nestovint vietoje, 
vakaro prieblandai dengiant 
dienos šviesą ruošėmės kelionei 
į namus, nors čia, gražioje ir 
šiltoje salėje, su draugėmis buvo 
labai smagu. Linkėjome vienos 
kitom laimingų Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų, su viltimi, kad vėl 
susitiksime. 

siu. 
, • Raseiniai. Rugsėjo 29 die-
'ną miesto bibliotekos Mažojoje 
salėje Raseinių gyventojai susi
tiko su dr. Arvydu Žygu ir 
LKDP kandidatu į Se»mą dr 
Liudu Matyliu. Susitikimas su
rengtas Raseinių klebono kun. 

, Gintauto Jankausko iniciatyva. 

OphtsJa etos 
S. 
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Ofl. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGU* 
1196 OunSss Ava., aigsa. M. S911S 

Ta t (7tS) 74S-SM9 
Valandos pagal susitarimą 

Donatas Skučas. M V karinta aviacijos att. pulk. H., kalba Bostoną vyku
siame Lietuvos kariuomenes šventes minėjime. 
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KELIOS MINTYS APIE 
NEPILNAMEČIŲ GLOBĄ 

IR APSAUGĄ LIETUVOJE 
IRENA K. LUKOŠEVIČIENĖ 
8 o c mokslų magistrė, Kanada 

Atsivertus „Lietuvos aido" 
rugpjūčio 7 d. 12 puslapį, per
skaičiau antrašte — „Neduokite 
išmaldos ir neliks elgetaujančių 
vaikų". Negaliu nereaguoti i 
tokią nepagrįsta išvadą. 

Nuo pat pirmųjų mano lanky
mosi ir darbo momentų Lietu
voje didelio rūpesčio ir dėmesio 
kalė vaikų, arba tiksliau, jauna-
mečių globos ir apsaugos proble-

Su šia problema susidūriau 
sveikatos institucijose, mokyk
lose, naalaitynuose, gatvėse, 
bažnyčių šventoriuose, restora
nuose. 

Teigimas, kad išmaldos neda
vimas išspręs elgetaujančio 
problemą, yra ir šokiruojantis ir 
keliantis begalini rūpestį mūsų 
jaunamečių ateitimi. 

Nuostabu, kad beveik per 
šešerius atgautos nepriklau
somybės metus mes nepajėgėm 
nustatyti esminių mūsų atsiku
riančios visuomenės gyvenimo 
poreikių bei pirmenybių. 

Graliai skamba kai kurie 
mūsų konstitucijos paragrafai: 
„Seime yra visuomenės ir vals
tybės pagrindas"; „Valstybė 
globoja seimas, auginančias ir 
auklėjančias vaikus namuose; 
įstatymo numatyta tvarka 
teikia joms paramą"; „Valstybė 
pripažįsta kiekvieno vaiko teise 
turėti tokias gyvenimo sąlygas, 
kokių reikia jo fiziniam, proti
niam, dvasiniam ir doroviniam 
vystymuisi" ir t.t. 

Paskutinis teiginys iš Jung
tinių Tautų Vaiko teisių pripa
žinimo buvo ne vienos mano 
studentams skaitytos paskaitos 
ar su jaunamečiais dirbančiais 
profesionalais susitikimų 
pagrindinės mintys. 

Pažvelgus į tas visas išgyve
namas ir šiame straipsnyje pa
minėtas problemas, manau, jog 
yra daugiau negu aišku, kad 
atėjės aukščiausias laikas 
konkretizuok > Vaikų globos ir 
apsaugos įstatymo išvystymui į 
sistemą, kuri užtikrins vaikų 
teisių pripažinimą. 

Savaime aišku, kad neišau-
ginsim sveiko, laimingo, savim 
pasitikinčio ir savarankiško 
jaunuolio, neužtikrinę normalių 
jo šeimos ir jo aplinkos gyve
nimo sąlygų. 

Gražiai ir skambiai suformu
luoti įstatymai, neišvysčius jų 
pritaikymui reikalingos siste
m a bei profesinės pagalbos, liks 
ant popieriaus ar ministerijų ir 
miestų tarybų stalčiuose, o 
realiame gyvenime plintančios 
problemos naikins ir griaus 
mūsų tautos ateitį. 

Visi puikiai žinom, kad, jeigu 
įvairius sunkumus išgyvenan
čiai šeimai nepadedam ir nesu 
darom sąlygų atsakyti į au

gančio kūdikio, vaiko, jaunuolio 
fiziniuj, psichologinius, dva
sinius poreikius — už 5 - 10 - 15 
metų į mūsų visuomene iš tų 
problematiškų seimų išaugs dar 
komplikuoteanių asmenų ar 
šeimų. 

č i a ir stovime prieš svar
biausią klausimą: kokios yra 
pagrindinės e lgetaujančių 
vaikų bei jaunuolių problemos 
ir kokia turėtų būti išvystyta 
pagalbos sistema 

Žinau, kad turime ir gerų 
mokytojų, gydytojų, med 
seserų, psichologų, soc. darbuo
tojų, labdaroj dirbančių sava 
norių, dvasininkų, ideologinių 
organizacijų narių, kurie mė
gina šioje srityje išvystyti 
eventualią pagalbą. Deja, įsta
tymine sistemą tvarkantys 
autoritetai sunkiai įžiūri tose 
pastangose mėginimą įgyven
dinti vaikų* globos ir apsaugos 
projektus. Beveik visuomet 
sunkiai yra iškovojama jų įgy
vendinimui reikalinga pagalba 
— tiek profesinė, tiek eko
nominė. Dažnai ta valstybinė 
pagalba pasireiškia kontrole bei 
nutarimu, kad vienoj ar kitoj si
tuacijoj bet kokia pagalba yra 
beprasmė ir neduos jokių 
rezultatų. Čia susiduriam su 
vadinamom „asocialių šeimų" 
problemom; vienišų motinų ir jų 
vaikų; skurdo ir trūkumų pa
sekmėm; skriaudžiamais ir 
išnaudojamais vaikais bei jau
nuoliais. 

Todėl yra svarbu išvystyti soc. 
pagalbos sistemą, kuri bus atvi
ra iškylantiems realiems po
reikiams ir rūpinsis sukurti rei
kalingą pagalbą. Elgetaujantys 
ir valkataujantys vaikai ar 
jaunuoliai — tai tik matoma ap
raiška gilių problemų, kurios 
dažnai lydėjo šiuos vaikus ar 
jaunuolius nuo jų gimimo. 

Pirmiausia reikėtų suor
ganizuoti Vaikų-jaunuolių glo
bos ir apsaugos centrus visuose 
rajonuose ir apylinkėse. Jų 
tikslas būtų rūpintis ir atsakyti 
į tų apleistų bei skriaudžiamų 
vaikų-jaunuolių poreikius. Tų 
centrų personalas turi būti 
profesionaliai pasiruošęs pada
ryti tikslią vaiko-jaunuolio 
situacijos analize ir numatyti, 
kokia pagalba reikalinga. Šioje 
instancijoje turi būti apspren
džiama, kokia turi būti profe
sinės pagalbos orientacija. 
Vadinasi, reikia apspręsti, ar 
įmanoma užtikrinti vaikui gero
vę, suteikiant seimai reikalingą 
pagalbą; ar reikia ieškoti kitų 
būdų, vaiką laikinai atskiriant 
nuo šeimos, kurios šeimyninis 
gyvenimas yra palaužtas ar su
griautas alkoholizmo, narkoma
nijos, nesantaikos, nuolatinio 
tarpusavio brutalumo, psichinių 

Palangos pušyne .kerpėmis ir grybais apaugę" pušų kamienai 
Nuutr dr. Kazio Ambrazaičio 

problemų ir pan. Šeimai reikia 
pasiūlyti reikalinga pagalbą, 
nenuleisti rankų ir iš anksto 
nenuspręsti, kad jie neverti 
laiko gaišinimo. 

Susidūrus su skriaudžiamais 
ar apleistais vaikais, išryškėja 
skaudi šeimų realybė. Dažnai 
sunkumai ir problemos lydi tas 
šeimas iš kartos į kartą, o 
reikalinga ir prieinama pagalba 
joms niekada nebuvo pasiūlyta 
ar suteikta. 

Čia geriausiai pritaikomas va
dinamas „sunkiai pasiekiamų 
šeimų pagalbos metodas", kuris 
buvo išvystytas Benjamin 
Schlessinger, Toronte, Kana
doje. Šio metodo pagrindas yra 
ėjimas ir siūlymas pagalbos 
daugiaproblematiškose šeimų 
situacijose, kuriose vyrauja mai
šatis ir pasimetimas — jau 
anksčiau išvardintos pagrin
dinės problemos. Tokiose šeimo
se išaugę vaikai beveik niekad 
nepažino meilės, saugumo, 
supratimo, pripažinimo, kaip 
žmogaus, kaip asmenybės. (Kra
kių parapijos Vaikų globos na
meliuose yra pasinaudojama 
šiuo metodu ir rezultatai labai 
pozityvūs ; patarčiau ten apsi
lankyti ir susipažinti.) 

Šio pagalbos metodo naudoji
mui reikia susiorganizuoti ir 
išmokti dirbti įvairių profesijų 
asmenų komandoj. 

Sveikatos institucijose reikia 
būti labai akyliems, tiek slau 
gos, tiek gydymo eigoje pama 
tyti ir suvokti, kus vaikas ar 
jaunuolis yra neprižiūrėtas, ne
suprastas, skriaudžiamas. O tai 
pasireiškia jau nuo nesveikai iš
gyvento nėštumo, kai kūdikis 
gimsta su alkoholio ar narko
tikų nuosėdom. Kai motina ar 
šeima nėra pasiruošusi su 

džiaugsmu ir laime vežtis 
kūdikį namo; kai mažamečių 
klinikose atvežtas patikrinti 
kūdikis normaliai nesivysto nei 
fiziškai nei jausmiškai; kai 
šeima nesilaiko nustatytų 
vizitų, augimui ir vystymuisi 
pateikiamų nurodymų, pata
rimų ir t.t. Šie visi reiškiniai ne
gali būti toleruojami ar atme
tami, bet tuojau reikia siūlyti 
pagalbą, o jos nepriimant, kreip
tis ir ieškoti globos bei apsaugos 
priemonių, kurios užtikrintų 
vaikui normalesnes gyvenimo 
sąlygas. 

Pasiekę mokyklinį amžių, šio 
tipo vaikai ateina fiziškai ir 
emociškai apleisti, nešvarūs, 
pilni parazitų, alkani, neapsi-
renge pagal oro sąlygas; nepa
ruošę pamokų; sunkaus sociali
nio kontakto; užsidarę ir bailūs; 
dažnai santykyje su draugais 
agresyvūs. Kai iškrinta pirmas 
sniegas ar ateina pirmos šal
tesnės žiemos dienos — dažnai 
klasėje trūksta trečdalio ar dau
giau mokinių, nes neturi kuo 
apsirengti. Žinom, kiek daug 
vaikų ateina alkani, be pus
ryčių, išsekę. Tais visais atve
jais svarbu atkreipti dėmesį, su
rasti to elgesio priežastis, ieško
ti būdų suteikti pagalbą. Čia vėl 
dažniausiai taikomas tas, anks
čiau minėtas, pagalbos metodas. 

Negali būti toleruojamas pasi
taikantis mokytoju džiaugsmas, 
kai tokie vaikai nustoja lankyti 
mokyklą. Atsieit - pasitenki 
nimas, kad bus galima norma
liai dirbti — atpuolė mokymo 
trukdymas, nebėra darbą truk
dančių mokinių. Nepagalvojam, 
kokios to vaiko ar jaunuolio tei
sės ir kas jo laukia, atsiradus 
gatvėje. 

Laiku negavę pagalbos, vai 

kai ar jaunuoliai tampa jauni 
nusikaltėliai, seksualiniai iš-
prievartautojai; mergaitės jau 
12 - 13 - 14 metų laukiasi 
kūdikio, daug jaunuolių pra
randa viltį ir nutaria pasitrauk
ti iš gyvenimo — bauginančios 
šios srities statistikos, kurios 
iškelia savižudybių problemą ir 
skaičius ypač kylančius jaunuo
lių tarpe. 

Būtų gera, kad mes susi
kauptume ir giliai apmąs
tytume šią realybę, ir aktyviai 
ieškotume konkrečių išeičių. 
Šios problemos neišspręs viena 
kuri ministerija ar institucija. 
Reikia visų šeimos, žmogaus ir 
visuomenės ugdymo atsakingų 
bei susirūpinusių veiksnių koor
dinuoto, planingo darbo. 

Gerai, kad iškyla susidomė
jimas premjerų A. Abišalos 
įkurtos Globos ir rūpybos tary
bos likimu. Buvau ir aš tos tary
bos narė. Norint konkretizuoti 
įstatymus į sistemą, reikia 
skrupulingo bendradarbiavimo 
ir planavimo su visuomenėj bei 
aplinkoj veikiančiom organi
zacijom, įvairių sričių veikėjais. 
Būtina išvystyti koordinuotą ir 
planingą darbą tarp Vaikų pa 
auglių globos centrų, Šeimos 
konsultacijos centrų, mokyklose 
dirbančių soc. darbuotojų ir psi
chologų, sveikatos institucijų, 
religinių bendruomenių, lab
daros organizacijų, kitų or
ganizacijų ir veikėjų. 

Gaila, kad dažnai tarp minis
terijų, institucijų, partijų vy
rauja kompeticijos dvasia ir 
daug potencialių jėgų nėra 
pakankamai panaudojama. 

Kaip pavyzdį galiu paminėti 
Kauno Medicinos akademijos 
Slaugos fakulteto absolventes, 
kurių jau išleistos trys laidos. 
Jos turi universitetinį pasiruo
šimą su Vakarų slaugos in
stitucijų pagalba; turi pakan
kamus sergančio žmogaus iš
gyvenimų supratimo pagrindus 
ir galėtų būti praturtinantis 
įnašas klinikiniam slaugos 
darbui. O realybėje tenka dar 
vis maldauti joms tinkamų po
zicijų pripažinimo ir jų pasi
ruošimui tinkamo darbo. Dar 
negirdėjau, kad jos būtų pa
kviečiamos pasidalinti savo 
žiniom ir patirtim, organi
zuojant slaugos kvalifikacijos 
kėlimo seminarus. Vią dar iš 
užsienio atkviesti profesionalai, 
dirbantys per vertėjus, yra dau
giau pripažinti ir vertinami. 
Pasitvirtina priežodis — „Savo 
kieme pranašu nebūsi". 

Perorganizuojant Sveikatos 
apsaugos sistemą, reikėtų 
pagalvoti ir į pirminės sveika
tos slaugos patarnavimus 
įtraukti bei išvystyti šeimos 
ugdymo programas ar šeimos 
sveikatos centrus, kur būtų ug
domi ir perduodami esminiai 
principai ir žinios pagal atskirus 
gyvenimo ciklų poreikius. 

Švietimo ministerijoj veikian
tis preventyvinių programų 
skyrius pradėjo savo darbą, 

(Nukelta j 4 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Tarmė ar kalba? 
Sakoma, kad žmogų iš kitų 

tautų labiau už viską išskiria jo 
kalba, kuri svarbesnė už rasę, 
gyvenamojo krašto istoriją, geo
grafiją, papročius bei kultūros 
lobius. Tad ir priešai, užgrobę 
svetimą teritoriją, visų pirma 
stengiasi priversti gyventojus 
kalbėti jų kalba: tikima, sunai
kinus gimtąją kalbą, tau
tiškumo pagrindas savaime iš
nyks ir žmonės pames savo tau
tinės tapatybės sąvoką. 

Nei vienoje, net labai nedide
lėje, tautoje kalba nėra vientisa. 
Ji susiskaldžiusi į tarmes, bū
dingas įvairioms valstybės geo
grafinėms vietovėms. Tarmės 
jokiu būdu nesumenkina tautos 
kalbinio lobyno, bet jį kaip tik 
praturtina. Vienok būtina, kad 
tam tikrose gyvenimo srityse 
visų gyventojų kalba būtų 
vienoda. Tam nustatoma vadi
namoji bendrinė kalba, vartoja
ma susižinojimo priemonių tiks
lams, literatūroje, įstaigose, 
mokslo institucijose ir t.t. Nepa
niekinant tarmių vertės, 
bendrinė kalba mokoma visose 
mokyklose ir laikoma oficialiąja 
krašto kalba. 

Daugiatautėse valstybėse, 
kuriose kitomis kalbomis kal
bantieji gyventojai sudaro 
dideles bendruomenes, kas
dieninė kalba įgauna daug 
naujų atspalvių. įdomu, kad ir 
natūralieji tos tautos gyventojai 
ilgainiui pasisavina kai kuriuos 
savo kaimynų išsireiškimus bei 
kalbėjimo būdą, o tas jau pade
da susidaryti naujoms tarmėms 
arba tų tarmių variacijoms, 
tačiau visus vis dėlto vienija 
bendrinė krašto kalba, be kurios 
valstybė galbūt susilauktų 
„Babelio bokšto statytojų" 
likimo. 

Vargiai kur pasaulyje yra 
tokia daugiatautė valstybė, 
kaip Amerika. Jos tautinių 
bendruomenių sudėtis nuosta
biai marga ir turtinga. Ameri
ka pasižymi ir tarmių gausumu, 
nepaisant nuolatinio gyventojų 
maišymosi. Tai labai supran
tama ir natūralu, išskyrus, kai 
tų sričių gyventojai susiduria su 
bendrinės kalbos reikalingumu 
kasdieniniame valstybės gyve
nime. 

Gruodžio mėnesio pabaigoje 
įvykiai Oakland (Kalifornijoje) 
mokyklų rajone kaip tik 
ryškiai pailiustruoja kalbinių 
painiavų keblumus ir kai kurių 
žmonių sugebėjimą iš mažos ki
birkštėlės įpūsti didelį gaisrą. 
Be abejo, mūsų skaitytojams už 
akių ir ausų jau užkliuvo nau
jas išsireiškimas — „ebonies". 
Tuo vardu minėtos vietovės 
mokyklose pradėta vadinti labai 
didelės mokinių grupės (su Los 
Angeles distrikte esančiomis 
valdiškomis mokyklomis susi -
daro daugiau kaip 92,000 moki
nių) iš namų atsineštą kalbė
jimo būdą, gerokai skirtingą 

nuo bendrines anglų kalbos. Ka 
dangi taip šneka išimtinai juo
dosios rasės amerikiečiai, kalbai 
duotas „ebonies" pavadinimas 
ir pradėta traktuoti, kaip 
atskirą šnektą arba bent tarmę, 
nors oficialiai kalbininkų ir 
nepripažįstamą. 

Pagrindinis pasiūlymo „ebo
nies" vadinti „svetima" kalba 
tikslas: gauti iš federalinės vai 
džios lėšų, kurios paprastai ski
riamos papildomoms progra
moms, kad dvikalbiai mokiniai 
greičiau ir tiksliau išmoktų 
angliškai. Sumanymas, atrodo, 
buvo neblogas ir galbūt neturėjo 
jokių pašalinių „užkulisių", iš
skyrus norą padėti labai didelei 
grupei mokinių lengviau ir sėk
mingiau įsijungti į valstybės 
gyvenimą, kur be geros bendri
nės kalbos vartosenos išsivers 
ti beveik neįmanoma. Tačiau 
programai iškilus viešumon, 
atsirado daug priekaištų. 

Vadinamoji „ebonies" tarmė 
tebegyvuoja tarp juodosiom rasė0 

amerikiečių, kurių proseneliai 
prieš 300 metų iš Afrikos į šį 
kraštą atvežti kaip beteisiai ver 
gai. Patekę į svetima kalba kal
bančių „savininkų" rankas, 
buvo verčiami kuo greičiau 
išmokti angliškai ir baudžiami 
už savo gimtosios kalbos 
vartojimą. Anglų kalbą jiems 
teko mokytis „iš klausos". Ne
turėdami jokios nuovokos apie 
tos svetimos kalbos sintaksę bei 
gramatiką, išmoktuosius žo
džius į sakinius rikiavo pagai 
savos kalbos struktūras. Proble
mą gilino ir tai, kad buvo 
griežtai draudžiama vergus 
mokyti skaityti ir rašyti. Net ir 
po to, kai draudimas panaikin
tas, juodosios rasės mokiniai 
buvo atskirti nuo baltųjų ir 
kalbiniai skirtumai liko 
neišlyginti. 

Kalifornijos švietimo įstaigos 
tvirtina, kad, vertinant „ebo
nies" kaip svetimą kalbą ir 
naudojant tuos pačius metodus, 
kurie veiksmingi mokant ang
liškai kitakalbius, pašlefctSBia 
labai gerų rezultatų. Galbūt, 
kai kiek nuslūgs emocijų potvy
niai ir blaiviau galvojantys pra
dės programą vertinti pagal jos 
sėkmingumą, o ne pagal „raciz-
mo" kriterijų, ji bus pritaikyta 
platesniam vartojimui. Antra 
vertus, kodėl nepripažinti, kad 
kiekviena kalba yra gyva — be
sikeičianti, prisitaikanti prie 
gyvenimo būdo, aplinkos, naujų 
reikalavimų? Jeigu tam tikra 
žmonių grupė tokia tarme kalba 
jau apie 300 metų, vadinasi, ji 
įsipilietinusi. įgavusi savitas 
formas ir radusi savo vietą 
bendruomenėje. Ja kalbantieji 
neturėtų gėdytis, juo labiau būti 
pašiepiami. Tačiau jiems taip 
pat labai svarbu išmokti bendri
nę anglų kalbą, o Amerikos 
švietimo sistemos pareiga tuo 
mokymu pasirūpinti 
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Pačiam dirbus daugiau kaip 
trisdešimt metų amerikiečių 
mokykloje, kai ką buvo galima 
ir palyginti. Materialinė 
mokyklos įranga dar nėra at
sakas šių dienų iškylančioms 
problemoms. Reikia pabrėžti, 
kad, tai sakydamas, turiu 
omenyje ne didmiesčio, bet 
mažo provincijos miestelio 
mokyklą. Jau įėjus į mokyklos 
koridorių, matyti tvarka ir 
drausmė. Grindys koridoriuje 
svarios, neprimėtyta popier
galių; vaikai vaikšto be triukš
mo, nešūkaudami. Pagrindinių 
koridorių sienos dekoruotos 
pietiniais, kuriuos atliko Siau 
Pedagoginio instituto studentai, 
atvykę į šią mokyklą praktikai. 

Kaltinėnų aukštesnioji mo
kykla yra viena Pedagoginio in
stituto filialų. Sykį į mėnesį 
šeštadieniais atvyksta Pėda 

goginio instituto dėstytojai, 
kurie praveda atrinktiems ga
besniesiems mokiniams, no
rintiems pasitobulinti fizikos, 
matematikos ar informatikos 
srityje pamokas. Tom dienom 
mokiniai suvažiuoja į Kalti 
nėnus ir iš kitų aplinkinių mo
kyklų. Mokyklos direktorius A. 
Sungaila pasakojo, kad po de
vintos klasės egzaminų gabes
nieji mokiniai labiau koncen
truojasi akademinėse srityse, o 
vidutiniokai ir silpnesnieji la 
biau pereina į amatų sritį. Ama 
tininkai kooperuoja su Varnių, 
Raseinių ir Šilalės aukštesnio
siomis mokyklomis, pavyzdžiui, 
Šilalėje yra muzikos mokykla, 
Varniuose siuvimo. Sporto srity 
je daug bendraujama su Šilalės 
aukštesniąja mokykla. 

Tarpmokyklinis bendradar
biavimas yra užmegztas ir su 

panašaus dydžio mokykla 
Vokietijoje prie Hanoverio. Iš 
vokiečių mokyklos kaltinė 
niškiai susilaukia paramos 
mokslo priemonėmis labora

torijų įranga, net mokyklos 
baldais Rereitą vasarą Vokie 
tijoje svečiavosi ir lanke klases 
26 Kaltinėnų moksleiviai ir 
keletas mokytojų. Tokie užsie-

Prie „Aiaudinea pastogės" etnografiniame mutiejtųe Rum*iAke*e Giedre 
Končiene ir sol. Mykolaa Rekys 

nio moksleivių vienų pas kitus 
apsilankymai jau vyksta ir 
daugelyje kitų Lietuvos mokyk
lų. Ateinančiais metais, rugsėjo 
mėnesį, kai prasidės mokslo 
metai, Kaltinėnuose lankysis 
grupė vokiečių mokinių ir 
mokytojų. 

Kaltinėnų mokykla stokoja 
daug ko, tik ne entuziazmo. 
Mokytojų atlyginimai labai 
kuklūs ir tuos pačius ne visada 
laiku gauna. Direktorius A. 
Sungaila susirūpinęs, kaip 
reikės apšildyti mokyklą. 
Šildymo sezoną jis dar net 
nemano pradėti. Šildymui skir
tame biudžete sakė turįs 7,000 
litų, o anglys vienos savaitės ku
rui kainuoja apie vieną tūks 
tantį. Kai lankiausi pas juos, 
diena buvo saulėta, kur langai 
į pietų puse — šilta, net jauku, 
bet, kur saulės spinduliai, nepa 
tenka — vėsu, mokiniai ir 
mokytojai apsivalkstę megz 
tukais, ar ką turėdami. Moki
niai atrodo švariai apsirengę, 

tvarkingi, drausmingi ir kla
sėse, ir koridoriuose. 

Viename kambaryje užtikau 
nedidelę mergaičių namų ruo
šos klasę. Sustojusios apie 
puodą ant viryklės jos kažką 
jame maišė ir čiauškėjo. 

— Ką verdate, mergaites? — 
paklausiau. 

— Manų košę, — šypsodamos 
visos kartu atsakė. 

— O kam ją duosite? 
— Mes pačios suvalgysime, — 

kikendamos atsakė. 
Aprodė direktorius ir daugiau 

klasių, sporto salę, kurioje mer 
gaitės treniravosi rankinį. Šioje 
sporto šakoje Kaltinėnų mokyk
la ir koncentruojasi. Supažin
dino direktorius su šiandieniniu 
mokyklos gyvenimu, kiek tai 
buvo įmanoma padaryti per šį 
trumpą mano vizitą. Mokyklos 
gyvenimas nėra lengvas šian
dien Lietuvoje nei mokiniams, 
nei mokytojams. Bet, kai pa
mąstai, kada jis buvo lengvas? 
Tačiau tie, kurie dirba mokyk

lose, entuziazmo nepraranda, su 
pasišventimu veda priaugančią 
kartą į šviesesnį Lietuvos 
rytojų. 

Išvykę iš Kaltinėnų, pravažia 
vome Varnius, Žarėnus, trum 
pai stabtelėjome Telšiuose ir 
porai dienų pasukome j Klaipė 
dą, į pajūrį. Laimingu sutapi 
mu, važinėjant po Žemaitija. 
kone visą laiką mus lydėjo 
saulėtos dienos, nors oras ir 
buvo vėsokas. 

Vieną dieną praleidome Ne
ringoje. Ištuštėję jau miesteliai 
ir kurortai. Vienur kitur dar 
matėme turistų, vyresnio am
žiaus, rudenėjančios gamtos, o 
ypač ramybes, megeju Tyli 
pušynai, einant po kojų sušna
ra viksvos, čeža nukritę lapai, 
ošia medžių viršūnes. Palypėjus 
į kopas, vienoje pusėje spindi lyg 
veidrodis Kuršių marios O iš 
kitos ligi paties horizonto 
raibuliuoja ramus Baltijos pa
viršius. _ . 

'Bus daugiau i 
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Klaipėdos senamiesčio gatvė. 

Nuotr. P. Karpavičiaus 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
REIKALŲ TARYBA VEIKIA 

Mažosios Lietuvos reikalų ta
ryba <MLRT> yra kompetencijos 
principu suformuota nuo 1993 
m. birželio 25 d. savistovi, nevy
riausybine, nepelno, Mažosios 
Lietuvos fMD) organizacija. 

Nuo 1994 m. pradžios MLRT 
tur i būstinę Vilniuje, A. Jakš
to g. Nr. 9 (TJ a. 203 kamb., tel. 
62 46 46). Būstinėje kaupiama 
MLRT veiklos medžiaga, su ML 
susijusi literatūra. Ne rečiau 
kaip kartą per metų ketvirtį čia 
renkasi visi Tarybos nariai (ap
taria savo pozicija, vertina atlik
tą darbą) ir kartą per mėnesi po
sėdžiauja Tarybos kolegija 
(sprendžia skubius klausimus). 
Būstinėje kasdien dirba vienin
telė Tarybos apmokama darbuo
toja įgaunanti mažesnį nei vidu
tinį LR atlyginimą). Jos parei
gose Tarybos atsakingoji sek
retore. 

Nuo 1994 m. pradžios MLRT 
atliko tokį darbą: 

Informacija apie 
Mažąją Lietuvą 

LR Seimo deputatams padau
gino ir pateikė apie 700 egz. 19 
pavadinimų informacine me
džiaga Teikė žodine ir spaus
dintine informaciją būstinės 
lankytojams 8 šalių ambasa
doms (su ati t inkamu laišku) 
įteikė Tarybos pastangomis pa
kartotinai išleistą P Kušnerio 
knygą ..Etnines teritorijos ir et
nines sienos" su specialiai tam 
I anglu, vokiečių ir prancūzų 
kalbas išverstomis autoriaus iš-
vadom's ir MLRT užbaigos žo-
Z'K}/;IJ. •> taip pat knyga „Potsda
mas ir Karaliaučiaus kraštas". 

1994 m. rudenį pradėjo ML do
kumentų paiešką, sudarė jų re
gistrą ir jau disponuoja 42 pava
dinimų dokumentų kopijomis 
Kaupia ML tematikos bibliote
ką (dar nekatalogizuota); jau 
turi apie 120 pavadinimų kny
gų ir 10 pavadinimų periodikos. 
Parengė ir pateikė 30 pavadini
mų straipsnių Lietuvos ir užsie 
nioperiodikai („Lietuvos aidas"'. 
„Diena", „Naujasis Dienovy-
dis", „Voruta", „Akiračiai"' ir 
kt.). Tarybos nariai 70 kartų pa
sisakė per radiją. Šeši Tarybos 
nariai pateikė savo straipsnius, 
kapitaliniam rinkiniui „Lietu 
vininkų kraštas" (1995). 

Konferencijos, paminėjimai, 
leidyba 

1995.07.02 surengė Vilniuje 
politinę — mokslinę konferen
ciją „Potsdamas ir Lietuva". 
1995.12.01 ir 1996.11.29. Mažo
sios Lietuvos dienos paminėji
mą. Parengė ir 1996 m. birželį 
išleido straipsnių rinkinį „Pots
damas ir Karaliaučiaus kraš 
tas" (sudarytoja Tarybos ats. 
sekretorė D. Bakanienė. redak 
torius Tarybos vicepirmininkas 
A. Matulevičius). Parengė ir iš
leido 7 temų informacinius la
pelius. 6 temų lapeliai išversti 
į anglų ir vokiečių kalbas. Ta
rybos narė a.a. dr. P. Žostautai 
tė suredagavo dokumentuotą A 
Geliinio studiją „N'ūsų gimtine 
— Mažoji Lietuva". Taryba deda 
pastangas, kad ji būtu išleista 
ne mažesniu kaip 2 tūkst. egz 

tiražu. 1996.10.16 surengė pasi
tarimą tema „Mažosios Lietu
vos totalinis genocidas". 

LR Seimo, vyriausybes, 
prezidentūros įtakojimas 

1994.09.20 įteikė Seimo užsie
nio, kultūros, švietimo ir moks
lo komitetams, prezidentūrai 
„Lietuvos valstybės politikos 
Karaliaučiaus srityje koncepci
jos" projektą. Nusiuntė LR 
URM. Kultūros ministerijoms, 
vyriausybės vadovui, Seimo 
žmogaus teisių, užsienio ko
mitetams, prezidento patarė
jams 18 laiškų aktualiais ML ir 
pačios MLRT funkcionavimo 
klausimais. Nupirko ir įteikė 
Seimo ir vyriausybės nariams ir 
jų darbuotojams 700 egz. P. 
Kušnerio knygos „Etninės teri
torijos ir etninės sienos", 500 
egz. knygos „Potsdamas ir Ka
raliaučiaus kraštas". 1994.05. 
05 trys MLRT atstovus priėmė 
LR prezidentas. Du tarybos na
riai tapo Seimo deputatų Kara
liaučiaus lietuviams remti gru
pės nariais. Kiti du Tarybos na
riai dalyvauja pirmosios lietu
viškos knygos vyriausybinės 
jubiliejines komisijos darbe. 
MLRT bendradarbiauja su Re
gioninių reikalų ir tautinių ma
žumų departamentu (teikia in
formaciją ir siūlymus). 

Bendradarbiavimas su 
kitomis organizacijomis 

MLRT nariai dalyvavo K. Do
nelaičio ir Vydūno draugijų ren
giniuose. Palaikė ryšius su ML 
Rezistencinio sąjūdžio pirminin
ku A. Regiu. Teikė organizacinę 
paramą Karaliaučiaus miesto L. 
Rėzos d-jai, Karaliaučiaus kraš
to „Birutės" d-jai. 1996 m. iš 
Konservatorių partijos Vilniaus 
m. Lazdynų skyriaus priėmė ir 
yra paruošusi perduoti Ragai
nės miesto lietuvių bibliotekai 
3,000 egz. lietuviškų knygų. 
MLRT narys R. Matulis 1996 m. 
pradžioje inicijavo ir parėmė 
Tepliuvos lietuvių bendruome
nės susiorganizavimą (pirm. J. 
Lukoševičius). MLRT yra nema
žai nuveikusi Šilutės miesto 
kultūros skyriaus ir Karaliau
čiaus krašto lietuvių mokytojų 
asociacijos prašymu. 

Kliūtys 

Didelę sunkiai MLR'I gautų 
lėšų dalį pasiima LR vyriausy
bės komunalinių paslaugų įmo
nė. Per metus — 8,000 Lt. An
tai , 1996 m. kovo mėn. 38 m. 
būst inė kainavo 687.97 LT 
(nuoma 197.50 Lt, komun. pasl. 
162,12 Lt. ekspl. iš. - 219,90 Lt, 
PVM 18<fc - 105.97 Lt). Nerimą 
kelia informacinės medžiagos 
dauginimo ir komunikacijų fi
nansavimas; 1996 metais dėl 
nesavalaikio apmokėjimo 3 kar
t u s buvo atjungtas telefonas. 
Reikalų vedėjos atlyginimas vė
luoja po 2-4 mėnesius. Nėra lesų 
Tarybos narių komandiruotėms 
į Karaliaučiaus sritį, knygų 
gabenimui į ją. Dėl finansavimo 
kreiptasi į Lietuvos fondą, At
viros Lietuvos fondą, Tautos 
fondą. Mažosios Lietuvos fondą 

(Kanadoje). Gauta tik iš MLF -
1996 m. 1,000 dolerių, o 1996 m. 
vasarą (asmeniškai iš MLF ve
dėjos I. Adomavičienės) 50 dole
rių, o metų pabaigoje 3,000 
dolerių iš Tautos fondo. Visiems 
labai dėkojame. Buvo kreiptasi 
taip pat į akcines bendroves bei 
verslininkus. 1996 m. spalio 
mėn. 7,000 Lt MLRT veiklai 
skyrė LR Regioninių problemų 
ir tautinių mažumų departa
mentas. 

Būtino* lėšos normaliai 
1997 m. veiklai 

Mažosios Lietuvos dokumen
tų paieška, vertimai, rinkinio 
parengimas spaudai (apie 30 
spaudos lankų, programa trims 
metams) - 8,000 Lt, iš jų 1997 
m. - 25,000 Lt, ML tematikos 
bibliotekos formavimas ir tvar
kymas — 20,000 LT, informaci 
niai lapeliai — 1,000 Lt, Politi
nės mokslinės konferencijos su
rengimas 5,000 Lt, orgtechnikos 
priežiūra ir komunikacijos išlai
dos — 1,500 Lt, reikalų vedėjos 
alga su mokesčiais — 9,000 Lt, 
patalpų nuoma — 9,000 Lt, Ka
raliaučiaus krašto organizacijų 
rėmimas — 5,000 Lt. 

NAUJOS KAPINAITĖS 
PAGĖGIUOSE 

Šilutė, gruodžio 24 d. (BN J). 
Pagėgiuose gruodžio paskutinę 
savaite atidarytos naujos miesto 
kapinaitės, įsikūrusios šalia 
buvusios nacių koncentracijos 
stovyklos. 

Kapinaitėse pastatytą 5 met
rų aukščio kryžių gruodžio 23 d. 
pašventino Pagėgių bažnyčios 
klebonas dekanas Petras Šiu-
rys, taip pat jose buvo palai
dotas ir pirmasis velionis. 

Tą dieną Pagėgių miestelio 
gyventojai bei svečiai iš Vokie
tijos pagerbė šalia miestelio 
esančiame miške palaidotus 
1941-1944 metais nukankintus 
beveik 10,000 karo belaisvių ir 
taikių gyventojų. 

Šioje vietoje per n pasaulinį 
karą buvo koncentracijos sto
vykla „Oflager-53", Buchen
valdo mirties stovyklos filialas. 

KELIOS MINTYS... 

(Atkelta iš 3 psl.) 

įtraukiant visuomenės u* įvairių 
institucijų atstovus, pedagogus, 
kad išvystytų savo srityje su
tinkamų problemų išrišimui ar 
jų išvengimui planus ir projek
tus. Reikia pabrėžti, kad tų pro
jektų išvystymui ir priėmimui 
planai bei sprendimai daromi 
demokratiniais, tampriai su 
realybe susijusiais, principais. 
Stengiamasi racionaliai išryš
kinti pirmumus preventyvinių 

programų tikslų siekimui ir su 
tuo susijusių programų išvysty
mui. 

Šį rudenį praleidau keturias 
savaites Lietuvoje, iškviesta 
Švietimo ir mokslo ministeryos 
dirbti su vaikų globos, apsaugos 
ir nepilnamečių nusikaltimų 
preventyvinių programų išvys
tymu. (Mano darbe Lietuvoje tai 
buvo 13 tas kartas ir, visas sa
vaites sudėjus, gaunami 26 
mėnesiai nuo 1990 metų). 

Šio rudens programa, vado
vaujant dr. Giedrei Kvieakienei, 
buvo gerai suplanuota ir sudarė 
ypač geras sąlygas susipažinti 
realybėje su šios srit ies 
problemų pasireiškimu. Matant 
stoką sistemos pagalbos išvys
tymui, yra rūpestį keliantis iš
gyvenimas, kad per šešerius 
nepriklausomybės metus nė 
viena valdžia šios srities proble
mų ir reikalingos pagalbos vys
tymo nelaikė svarbiu uždavi
niu. Laimė, kad iš išeivijos atei
nanti šioj srityj labdara iš dalies 
užbėga už akių gilesnių krizių 
pasireiškimui pas apleistus ir 
skriaudžiamus vaikus. 

Šio rudens susitikimai ir su
organizuoti seminarai, tikiu, 
bus įvadas į struktūruotos pro
gramos bei metodų išvystymą. 
Sutikti pedagogai, organizacijų 
vadovai ir šioje srityje dirbantys 
savanoriai sudarė įspūdį labai 
sąžiningų, pasiaukojančių, 
šiems skriaudžiamiems vai
kams, jaunuoliams ir jų šei
moms trokštančių pagalbos ir si
tuacijos pagerinimo. Todėl 
tikiu, kad Švietimo ir mokslo 
ministerija tęs šioje srityje pra
dėtą savo darbą. Tam reikėtų 
gerai suplanuotų kursų, semi
narų, sukaupiant reikalingų 
teorijų pagrindus ir jų pritai
kymui tinkamos metodikos iš
vystymą. 

Džiugu, kad Švietimo ir moks
lo ministerijos remiamas pra
dėtas bandymo pavyzdys — 
Vertybių ugdymo programa — 
1 1 - 1 2 metų jaunuoliams. Jos 
tikslas — išugdyti jaunuoliuose 
brendimo amžiaus išvakarėse 
savarankišką pasirinkimą ir su
vokimą vertybių, draugų, aplin
kos įtakos, esminių pricipų 
supratimą, kuriais remiasi ir 
turėtų būti grindžiamas žmo
gaus gyvenimas. Šią programą 
paruošė Rasa L. Kurienė iŠ Lon
dono, Kanados ir, atrodo, yra 
numatytas jos atvykimas atei
nančią vasarą. 

Baigdama iš visos širdies 
linkiu, kd šis judėjimas nesusto
tų ir būtų vis giliau įprasmi
namas, plečiamas. Tik įsijung
dami ir planingai kartu dirb
dami, mes užtikrinsim pozityvią 
ir potencialią mūsų tautos atei-

u. 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuviuko pajūrio idilija 
Nuotr Viktoro Kaco 

T R A N S P A K- naujas adresas ir telefonas 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-838-1050 

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 
Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 

Komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -

nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 
per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 

už $98 ir šventinis už $39.-
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 

sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius 26-28-27, 26-24-27 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicapos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr 
Auksė S Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
MOSVį Weet 964h: 

Tat (7M) 4244884 
(312)581-8684 

J K S CONSTRUCnON 
„Shmgle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir k t Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

M . 709-969-2656 

OUtST MFOftMATtOH 
CENTER 

Siūk) paslaugas turistams 
ir emigrantams. 

Tel. 773-770-9009 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(#73) 59^5959 
(708)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sažmnoas fmtmmĖmmi 
• MLS kompiuterių* FAX pagatoa 
• Nuosavybių įkainavirnas vaitui 
»Perkame ir parduodama a — 
• Apartmemus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS. ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VTRYKLAS, ORO V6-
SINTUVUS. 

H. Decfcys 
TeL 312-666-4*24 

•rf ttZt, 
urna* MALTOS* 
rm S. Me*4 M. 

• «38S S. AldMMm 

DANUrtmYU 
284-ttOO 

Jei nonai parausti ar pirkti nsfirjs, 
l 

HELP WANTED 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A pteet wrvk:e of tht» ivrmpapcr. 

MEDŽIO APDIRBIMUI 
Reikalingas patyręs profesionales 

spalvų maišyme. |vairuose dailiųjų 
medžio darbų užbaigimuose. 

Darbovietė siaurės vakarų 
priemiestyje Geram darbininkui 

gera alga, puiki proga dirbti 
sėkmingoje bendrovėje. 
Anglų kalba reikalinga. 

Skambinti: 
847-593-7749 

LIETUVOS NIPMKUtUSOMYBtS 
SUTEMOS 
1M4V1M0 

Kazy* 

Lektek) žodyk* Tomas RsmeikJs, Ph.O. rasot „Autorius 
prisiminimui rasė remdamasis išsaugotais ookurnsntais, 

aksuMtos k»kMda CNcaoois. LekMoa. Lietuvos kranOta" — 
AB „Vespa Cnkjsgo-Varaus 1696, dkJsao torrnsso, 466 psl., 
•JSv VHSSHSJ. 

Kaina su psrsiuntimu JAV - 626.00 
P.8. Illinojaus gyventojai dar prideda vaistuos i 

«o 8.76% ($1.75). 

LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA II 
Laisves kovos 1644*1063 

Sudarė: Dalia Kuodytė ir Algis Kasota. Išleido Lietuvių 
politinių ir tremtinių sąjunga ir PasuaNo lietuvių beoortiomenė 
1996; 626 psl.. kisti viršeliai. 

Kaina su psrsiuntimu JAV 620.60 
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 

8.75% ($1.04) 

LIETUVOS KOVŲ IR KANČtU ISTORIJA IV 
Ustuvos perttzanų kovos Ir jų stopinimes MVD-MOB 

Staritauskas. RsdsMorė O. Kuodytė. 
Knygos*, rvase* BoMsensnas; rnoDeascss. Į I 

armijaj suėmimai; tardymai Ir įsismsJ. CMNų gyventojų 
a.̂ a.̂ »AÂ » ^ ^^^aAi jMAA ••^ -̂̂ ^^^a^at avaai••§aai—« a»jaaaaa-i «uoyfnaai m tarunzenrarNam. cimnorraTis prievarta, tooHMmt, 
rk-tdmat beimtas DSdsOs: totaOnla i 
• •> • n a r t e - a i | •a^eaBaf* • W~e^*aa**F pê aeê a»ajB~aa<y S>a7SBBBJea levai a, 

*k 
okupantų rtuostoėus. 
khmiojsM. 

9aa9e»â Pa«9ap e>-**ej^lB>Brae9a*r p^^*«*eW SSSS 9%6a9^9J^6B4> W 64"eWv^6JPf^6H ^^b^Nsv^r^pH 

Kaunas 1966 k Pasausn Lietuvių Bsrw>uomonė. 782 psl.. 
Motais vtrOsOeJo. Kaina su perskeiOmu JAV 9 .90-90, 

P.8. Mnoki gyv. dar prideda vsJsOjos moassolo 0.79*4) 
(9154). 



SESELĖ M. JOSEPHINE 
BUKŠAITĖ, O.S.F. 

1906 m. spalio 4 diena, Detroi
te, Michigan, gimė Bukšių šei
moje Angelą Marytė. Jos tėve
liai, Motiejus ir Jieva Bukšiai, 
džiaugėsi ja, nes ji buvo labai 
gera mergytė. Tėvai ir trys vai
kai buvo dievobaimingi. Angelą 
Marytė labai puikiai sugyveno 
su savo jaunesne sesute Estele 
ir broliuku Praneliu. Namuose 
visi kalbėjo lietuviškai ir pa
laikė daug įdomių lietuviškų 
papročių — Kalėdų, Velykų, Jo
ninių ir Žolinių dienomis. Buk
šių šeimos geriausiais draugais 
buvoŠv. Jurgio parapijos klebo
nas, kun. J. Čižauskas. Klebo
nas turėjo daug daug talentų, 
bet vienas ypatingas jo noras ir 
sugebėjimas buvo bažnyčios 
giesmės ir muzika. Iš mažens 
Angelą dainuodavo gan tyliai. 
Paraginta klebono ir truputį 
paaugėjus, Angelą priklausė 
parapijos chorui ir kartais net 
pasirodydavo scenoj. 

Laikas greit bėgo. Vieną die
ną Angelą nutarė įstoti į vie
nuolyną. 1922 metais Angelą 
Marytė Buksaitė nuvyko į vo
kiečių vienuolyną Pitsburge, 
Pensylvanijoj, nes lietuvaičių 
motiniški namai buvo vos pra
dedami statyti. Angelą buvo 
viena pirmiausių naujokių, kuri 
praleido dvejus metus noviciate 
ir po to atvyko į dabartinį vie
nuolyną, įkurtą lietuvių ka
talikų, (ateinančio kovo 12 
dieną sueina 75 metai nuo mūsų 
įsikūrimo vienuolyno). 

Netrukus atėjo amžinu priža
dų ceremonijos diena. Prie alto
riaus Angelą gavo naują vardą 
— seselė M. Josephine. Visa tai 
suteikė daug pasitenkinimo ir 
laimės jaunai pranciškietei. 
Seselė išėjo reikalingus mokslus 
mokytojavimui. Iš pradžios ji 
buvo siųsta vien į lietuviškas 
parapijas, kur ji buvo labai gera 
vargonininkė. Seselė turėjo la
bai gražų alto balsą. Vėliau se
selei teko mokyti pradžios mo
kyklos vaikučius. Tas truko 50 
metų. Po to jinai tvarkydavo lie
tuvišką gan didelę biblioteką 
motiniškuose namuose čia, Pits
burge. Ji taip pat padėdavo Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo reikalais, dalyvaudama ir 
kalbėdama susirinkimuose ir 
per radyą, „Echoes of Lithua-
nia". Vienas didžiausių seselės 
M. Josephine džiaugsmu buvo 
kuomet vyskupas Salatka, jos 
mokinys, tapo arkivyskupu Ok 
lahoma mieste. 

Seselės sveikatai susilpnėjus, 
tie brangūs darbeliai beliko 
kitoms atlikti. Seselė praleido 
daug daug dienų ir metelių, gu
lėdama vargingai ir tyliai, nes 
negalėjo kalbėti, iki lapkričio 21 
dienos, kuomet vakare, 8:15 
vai., jos akys amžinai užsimer
kė. Ji turėjo 90 metų. Seselių 
kapelionas kunigas Thomas 
Kram, suteikė Paskutinį pate
pimą. Vienuolyno buvusi genera-
lė viršininkė seselė Marian Blo-
dis vadovavo rožiniui įprastoms 
apeigoms, tai yra jos gyvenimo 
aprašymui ir jo perskaitymui se
selių būryje. Laidotuvių dieną 
mūsų mielas kapelionas su 
dviem kitais kunigais aukojo šv. 
Mišias, po to dabartinė generalė 
viršininkė sesuo Joanne Brazin-
ski kapinėse pašlakstė truputį 
pašventinto vandens ant ses. 
Josephine ir užmetė žiupsnį 
smėlio, tuo parodydama visiems 
susirinkusiems, kad ir mes 
vieną dieną mirsime, bet taip 
pat ir prisikelsime paskutinę 
dieną. 

Mieloji sesele M. Josephine 
Bukšaite, ilsėkis ramybėj. Mes 
tavęs niekuomet nepamiršime. 
Sudiev. 

S.M. Bernice Petrauskas , 
O.S.F. 

ANTANĄ GAILIUŠĮ 
PAŠAUKĖ AMŽINYBĖN 

Liūdesys apgaubė Putname, 
ypač Matulaičio namuose gyve
nančius lietuvius, gruodžio 8 d. 
išgirdus, kad Antanas Gailiušis, 
Matulaičio namų gyventojas. 
tos dienos rytą buvo pašauktas 
amžinybėn. Toli gyvenančių 
artimųjų atvykimas ir mirusiojo 
reikalų sutvarkymas nukėlė 
laidotuves į gruodžio 11d. Lai
dotuvių Mišias ir pamaldas, prie 
velionio karsto, aukojo kun. 
Rapolas Krasauskas, Matu
laičio namų kapelionas. Jis 
pamoksle trumpai priminė ve
lionio nueitą gyvenimo kelią, 
ypač tikėjimu grįstą gyvenimą. 

Po pamaldų velionis reli
ginėmis apeigomis palaidotas 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolyno „Dangaus 
vartų" kapinėse, šalia ten 
anksčiau palaidotos savo 
žmonos. Laidotuvių apeigas bai-

pavyko viską nugalėti. Antanas 
gimė 1906 m. gegužės 28 d., 
Kalčių km., Troškūnų valsč., 
Panevėžio apskr., Rusijos carui 
jau šiek tiek švelninant Lietu
vos gniaužimą. Vidurinį mokslą 
— gimnaziją baigė Ukmergėje, 
jau nepriklausomoje Lietuvoje. 
1925 m. Norą toliau mokytis 
varžė lėšų stoka, tai tapo pra 
džios mokyklos mokytoju, bet 
1930 m. pradėjo studijas Vytau
to Didžiojo universitete, Kaune. 
Studijas per penkerius metus 
baigęs, tapo advokatu. 1939 m. 
buvo paskirtas Kretingos 
apylinkės teisėju, tačiau iš tų 
pareigų atleistas bolševikams 
pirmą kartą okupavus Lietuvą. 
1941 m. Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė (vokiečių nacių 
valdžios greitai panaikinta) 
paskyrė jį Kretingos apskr. 
viršininku. Iš tų pareigų jis ne-

giant, su mirusiu trumpa kalba, trukus atsisakė ir vėl tapo Kre-
atsisveikino dr. Juozas Kriau
čiūnas, suglaustai paminė
damas velionio nuveiktus dar
bus lietuviams ir Lietuvai. Atsi
sveikino LB, BALFo. šaulių ir 
ateitininkų vardu, nes velionis 
visose tose organizacijose 
sėkmingai reiškėsi. Laidotuvių 
dalyviai: kelios vienuolijos 
seselės, keliolika putnamiečių ir 
keli iš giminių - dukros, vai 
kaitė ir giminių šeima. 

Antanas Gailiušis buvo veik 
lus lietuviškuose baruose; ver 
ta prisiminti jo gyvenimo kelią, 
kuris buvo nelengvas, pilnas 

tingos apylinkės teisėju, vėliau 
mokytoju Plungės prekybos mo
kykloje. 

Lemtingaisiais 1944 m., grįž 
tant į Lietuvą raudonajai 
bolševikų okupacijai, jis su 
šeima pasitraukė į Vokietiją ir 
gyveno netoli Hamburgo. Poka
rio metais mokėsi ir baigė 
elektronikos mokslus, šiek tiek 
dirbo ir lietuviškuose baruose, 
bet laiko trūkumas ir šeimos 
reikalai neleido daug kur reikš
tis. I JAV atvyko 1949 m. ir 
apsigyveno Clevelande, versda
masis namų pardavimu. Jsi 

kliūčių ir pavojų, bet jam j u n g ė j r į lietuviškąją veiklą, 

reikšdamasis organizacijų veik
loje: LB, šauliuose, „Ateities" 
klube, teisininkų draugijoje, 
BALFe ir kt. 1973-79 m. buvo 
JAV LB dviejų krašto valdybų 
sekretorius, taip pat ir tarybos 
narys. Buvo jis ir lituanistinės 
šeštadieninės mokyklos vado
vybėje. Amžiaus negalės ir ne
laimėje kūno sužeidimai nu
traukė aktyvią visuomeninę 
veiklą. 

Velionis buvo ir plunksnos 
žmogus. Rinko ir užrašė žmonių 
atsiminimus iš baudžiavos 
Lietuvos laikų, jie spausdinti 
„Baudžiavoje"; visuomeniniais 
ir teisės klausimais rašė „Ryte", 
„Darbininke", „Dirvoje", 
„Teisėje"; parašė ir išleido dvi 
knygas: „Visaip atsitinka" ir 
„Savanorio duktė". Pirmoji yra 
pagrįsta teisėjo patirtimi ir 
pateikia iškarpas iš žmonių 
gyvenimo, antroji yra daugiau 
fikcija (išgalvojimas). Yra 
parašęs ir savo atsiminimus, 
kuriuos jo dukros žada išleisti. 

Buvę jo mokiniai prisimena jį 
kaip gerą mokytoją ir patriotą, 
buvę jo teismuose — kaip išmin
tingą ir teisingą teisėją, o raš
tus skaičiusieji — kaip gerą ir 
tikslų pasakotoją. Gyvenimo 
keliu eidamas jis vadovavosi 
dekalogo nuoroda (Dešimt Die
vo įsakymų). 

Matulaičio namuose Antanas 
buvo apgyvendintas 1992 m., 
čia labai draugiškai gyveno su 
kitais namuose globojamais, kol 
pajėgė, dalyvavo ten reguliariai 
daromuose ir visuomeniniais 
reikalais pranešimuose ir jų 
diskusijose, labai rūpinosi lietu
vių ir Lietuvos gerovės rei
kalais. 

Ilsėkis ramybėje, taurus tau
tieti Antanai. Ačiū tau už 
pavyzdį ir skatinimą mums 
išlikti gerais lietuviais ir padėti 
Lietuvai. Užuojautos dukroms, 
jų šeimų nariams, giminėms ir 
pažįstamiems. 

Juozas Kriaučiūnas 

PALAIKAI SUGRĮŽO 
I TĖVYNĘ 

1996 m. lapkričio pradžioje, iš 
JAV į Lietuvą parvežti žymaus 
mokslininko ir visuomenės vei
kėjo, profesoriaus Igno Kon
čiaus ir dviejų jo sūnų — Liudo 
ir Vytauto, mirusių Amerikoje, 
palaikai. 

Ignas Končius — vienas žy
miausių fizikų tarpukario Lie
tuvoje, profesoriavo Vytauto 
Didžiojo universitete, o Lietuvai 
atgavus Vilnių, buvo paskirtas 
pirmuoju sugrąžinto Vilniaus 
universiteto vadovu. I Lietuvos 
istoriją profesorius Ignas Kon
čius įėjo ir kaip pasišventęs 
Žemaičių krašto kultūros tyri
nėtojas. J is registravo ir 
fotografavo žemaičių kryžius bei 
koplytėles, rengė etnografinės 
medžiagos rinkėjų kursus, padėjo 
sudaryti vertingas kolekcijas 
Šiaulių „Aušros" ir Telšių 
„Alkos" muziejams. Buvo dau
gelio akademinių draugijų gar
bės narys, aktyviai dirbo skautų 
organizacijoje. Yra knygų „Že
maičio šnekos", „Žemaičių pa
dangės kryžių bei koplytėlių 
stilistika", kitų etnografinių bei 
fizikos veikalų autorius. 1941 
metais buvo bolševikų areštuo
tas, karo pradžioje varomas su 
kitais į Červene, išliko gyvas. 
1944 metais pasitraukė į Vokie
tiją. Tremtinių stovykloje orga
nizavo Savitarpio pagalbos ko
mitetą ir jam vadovavo. Nuo 
1949 metų gyveno JAV, Bosto
ne. Mirė 1975 metais Putname. 

Šįmet sukako 110 metų nuo 
Igno Končiaus gimimo. Ta pro
ga Plungėje Žemaičių akademi
ja surengė mokslinę konferenci
ją. Rugsėjo 10 dieną savo pro
fesoriaus atminimui skirtą kon
ferenciją rengia ir Vytauto 
Didžiojo universitetas. Prie 
namo Kaune, Karo ligoninės 
gatvėje, kur gyveno profesorius 
Ignas Končius, numatoma ati
dengti atminimo lentą. Pro
fesoriaus Igno Končiaus ir jo 
sūnų palaikai iš Amerikos at
vežti giminių pastangomis. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. sausio mėn. 9 d. 

f 
Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

UETUVIŲ FONDAS 

14*11 127th STREET 
LEMONT, IL S0439 
M i 70a-2$7-1§1« 

F u . : 7M-2S7-1M7 

UTHUANIAN FOUNDATION 

Santrumpos; atm. įn. » atminimo įnaias, pavardė po dvi
taškio « aukotojas, įm. * įmokėjo, asm. • asmuo, suma po pa
vardės - įnašų iš viso. 

m. 
1 120 Abromaitis Petras atminimui, $320. 
1 x $100 Zaparackas Antanas, $100. 
1 x $200 Mileris dr. Paul, $1,350. 
1 x $750 Ažukas Albertas Albinas, $1,850. 
1 x $1.200 Kašubą Antanas, jo 85 gimtadienio proga; įm. 

$210 Binder Walter ir Rima, $200 Kaiuba Antanas, po $100 Kaiu
ba Antanas, po $100 Kaiuba Jonas, Ullian ir Ona, Matranga Mark 
ir Viktorija, po $50 Baras Stasys ir Elena, Ignatonis Liliaja, Joku-
bauskas Stasys, Kasakaitis Birutė, Mažeika Vaclovas ir Vanda, 
Ruibys Adolfas ir Alė, Žukauskienė Gražina, Žvynys Juozas ir Lėlė, 
$40 Valiukėnas Mečys ir Eleonora, po $25 Domanskis Van ir Alina, 
Jurcys Dagmara, Kasniūnas Vytautas ir Eva, Mironaitė Ona, 
Modestas* Genovaitė, Šimkus Valerija, $4,000. 

1x $100,023.03 Karolis dr. Vytautas, Testamentinis 
Palikimas, $647,523.63. 

I i vlao $111,103.03. 

1000 įn. rugpfuclo men-

1 x $00 šenbergas Valdemaras atm. įn.: Schoenberg And-
rew, $75. 

1 x $100 Biskis Aras: įm. Indreika-Biskienė dr. Meilė, $100. 
2 x $280 Katarskts Pranas ir Bronislava, Sibiro kankiniai, atm. 

įn.: Gineitis dr. Romas ir Jadvyga, $250; Gineitis Pranas ir 
Domicėlė, Sibiro kankiniai, atm. įn.: Gineitis dr. Romas ir Jadvyga, 
$250. 

1 x $10,703.70 Čibiras Jeronimas, Testamentinis palikimas, 
$16,983.70. 

M vteo $17,433.70. 

2 x $00 Baras ir Elena, $6,100; Skorupskas Stasys atm. įn.; 
įm. Zaparackai ir Butkūnai, $50. 

I i vtoa $100.00 

1 x $0 Simokaitis Raimondas ir Nijolė, $108. 
2 x $10 Bartkutė Julija, $120; Petravičius Vygandas ir Olga, 

$120. 
1 x $17 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bemotavicius 

Petras, $835. 
2 x$20 Barisa Bart, $150; Naujokaitis Mykolas ir Elena 

(mirusi), $670. 
1 x $22 Valaitis ir Irena, $172. 
5 x $20 Bačiulis Petras, Alfonsas ir Salomėja atm. įn.: Bačiulis 

Vladas, $450; Bilaitis Jurgis atm. įn.: Bilaitien* Aldona, $225; 
Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Joana, $2,225; Keblinskas Darius 
Antanas, $225; Keblinskas Julius Pranas, $225. 

0 x $50 Ališauskas Kazys atm. įn.: Ališauskienė Marija, $500; 
X, $500; X, $500; Uučka Juozukas atm. įn.: Laueka Izabelė, $450; 
Palys Petras ir Marta, $750; Skirgaudas Ignas ir Jane, $400. 

32 x $100 Apeikis Vytautas ir Nelė, $1,400; Baranauskas 
Juozas ir Aldona, $200; cinkus Jonas, $300; čižikas Balys atai. 
įn.: čižikaitė Bronė, $4,150; Domanskis Jonas Juozas: įm. Doman
skis Van ir Alina, $200; Domanskis Maria Laučka: įm. Domanakis 
Van ir Alina, $200; Gečienė Saulė atm. įn.: Gečas Alfonsas, $700; 
Juodka Vytautas A., $400; Karas Arvidas ir Rita, $400, Kaunas 
dr. Roman ir Gražina, $700; Klivečka Jonas, $700; Kojelytė 
Daina, $500; Laučka Juozas B. atm.: Laučka Izabelė, $355; Liau-
kus Justinas ir Elena, $5,925; Lopatauskas Vladas ir Vincė, $400; 
Majauskas Kazys ir Elena, $1,400; Pačkauskienė Leokadija, $600; 
Paskųs Raymond, $1,600; Paulionis Mykolas A. atm. įn.: Pauhonis 
Veronica, $100; Puzinas oail. Povilas atm. įn.: Puzinas Austrą, 
$1,450; Reith Christopher ir Vivian, $100; Sadauskas Linas ir 
Dalia, $100; Siliūnas Donatas ir Daina, $100; Širvys Klemensas, 
partizanas: įm. dėkingas gerbėjas, $100; Skomantas Benas, Sibiro 
tremtinys: įm. Skomantas Juozas, $100; X, $2,700; Traška 
Aleksas, $100; Urbutis Algimantas ir Dalia, $550; Valaitis dr. Jonas 
ir Joana, $7,000; Villerta Povilas ir Jadvyga, $860; Zailskas An
tanas ir Teodroa, $1,000; Žilinskas Anthony F., $550. 

1 x $11$ Vai Vito ir Regina, $965. 
2x $100 Švenčionių apskrities partizanų atm. įn.: Pakalka 

Julius ir Pranė, $150; Ukmergės apskrities partizanų atm. įn.: 
Pakalka Julius ir Pranė, $1.50. 

0 x $200 Bazis Vincas ir Dana, $6,010; Karaliūnas Albinas 
ir Aldona. $1,600; Kleiza Rytas ir Irena, $200; X, $200; Makštutis 
dr. Juozas ir I., $600; Ostis Algirdas ir Regina, $2,300; Rušėnas 
Audrius ir Rita, $200; Vaitkus Vytas ir Aldona, $600; Žlioba dr. 
Aras ir Lina, $700. 

1 x $300 Saulis Algirdas ir Aušra, $1,900. 
1 x $000 Lieponis Justinas ir Janina, $2,000. 
2 x $1,000 X, $11,500; Tijūnėlis Juozas atm.: Tijūnėlis Em-

ma, $1,100. 
1x $0,000 X. $18.000. 
1x $7,731.03 Kšečkauskienė Marija, Testamentinis 

Palikimas, $9,131.83. 
$1 x $102.010.20 Karoblis dr. Vytautas, Testamentinis 

Palikimas, $750,439 91 
M v«eo $124,300.11. 
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 

1996X31 — 8.618.467 dol. Gautomis palūkanomis parėmė 
lietuvišką švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą 4,511,016 dol. 
Palikimais gauta 4,247,777 dol. 

A.tA. 
EMILY BALZEKAS 

Gregorow 
Gyveno keliuose Chicagos priemiesčiuose. 
Mirė 1997 m. sausio 6 d.. 1:05 vai. p.p., sulaukusi 95 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko sūnus Stanley Balzekas, Jr., anūkai: Stanley 

III su žmona Sigita, Robertas su žmona Julie ir Carole; 
proanūkai Irena, Vasaris ir Matthew; seserys Ann Paprota, 
Betty Oliver su vyru Jack ir Julia Gonski. 

Velionė buvo žmona a.a. Stanley P. Balzeko ir uošvė a.a. 
Irene. 

Velionė aktyviai dalyvavo įvairiose kultūrinėse lietuvių 
organizacijose. Taip pat ji buvo viena iš steigėjų Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus ir šio muziejaus Moterų pagalbinio 
vieneto (Women's Guild). 

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 8 d. nuo 4 iki 9 v,v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

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

Vietoje gėlių prašoma aukoti Balzeko muziejaus knygy
no fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, anūkai, proanūkai, seserys ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Vance/Sorini. Tel. 773-476-2345. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

RAIMUNDAS A. ŠLENYS 
1996 m. rugsėjo 27 d. netekome mūsų brangaus Vyro, 

Tėvo, Brolio ir Sūnaus. Buvo palaidotas rugsėjo 30 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Mūsų labai gili padėka Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
kapelionui kun. Algirdui Paliokui, SJ ir Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonui kun. Antanui Puchenskiui už koncele-
bruotas šv. Misiąs, maldas koplyčioje, laidojimo apeigas ir 
mums išreikštus užuojautos žodžius. Ačiū kun. Paliokui ui 
pasakytą jautrų pamokslą, seselei Palmyrai už maldų skai
tymą per iv. Misiąs, muz. Algirdui Barniškiui už giedojimą 
ir muz. Faustui Stroliai už palydėjimą vargonais. 

Nuoširdi padėka Vydūno Fondo pirm. Vytautui Mikūnui 
pravedusiam atsisveikinimą akademikų skautų vardu. 
Dėkojame taip pat už atsisveikinimo žodžius Tadui Buka-
veckui lietuvių inžinierių ir architektų vardu, fil. Kęstučiui 
Jeciui, LSS Tarybos pirmijos vardu, fil. Nijolei Maskeliūnie
nei mokslo draugų vardu, ilgamečiui ir artimam draugui prof. 
Romualdui Kašubai — klasės draugų vardu, arch. Albertui 
Kereliui — IPSA korporacijos vardu, Algiui Stepaičiui — 
Tėvynės Sąjungos Konservatorių rėmėjų vardu Čikagoje, 
Algiui Regiui — Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio var
du. Ačiū dr. Romai Gasiūnienei už jos jautrias eiles skirtas 
velioniui jos ir Romos Cinauskaitės vardu. 

Didelis ačiū akademikams skautams budėjusiems garbės 
sargyboje koplyčioje: Jūratei Variakojienei, Leonui 
Maskaliūnui, Sigitui Miknaičiui ir Daliai Urbutienei. 

Ačiū taip pat Don Varnas Posto atstovams dalyvavusiems 
koplyčioje ir laidotuvėse. 

Širdingai dėkojame karsto nešėjams: Algiui Bakaičiui, Ri
mantui Dirvoniui, prof. Romualdui Kašubai, Albertui 
Kereliui, Raimundui Korzonui ir Leonui Maskaliūnui. 

Nuoširdi padėka Zuzanai Juškevičienei už aprašymą apie 
velionį „Drauge". 

Ypatingą padėką reiškiame Danutei Dirvonienei, Danu 
tei Korzonienei, Mildai Jakštienei, Kristinai Jakštytei, Ritai 
Penčylienei, Danutei Penčylaitei, Ritonei Rudaitienei ir 
Daliai Urbutienei atskubėjusioms pas mus į namus ir ištiesu
sioms mums įvairios pagalbos ranką. Mes niekad to 
neužmiršime. 

Ačiū uniformuotoms skautėms ir skautams, ačiū tokiai 
gausiai akademikų šeimai atvykusiai ir palikusiai mums su
pintų rankų ir širdžių šilumą... Ačiū visiems mieliems drau
gams, bendradarbiams ir jaunų dienų bičiuliams, kurie iš arti 
ir toli atvykę dalyvavo koplyčioje, šv. Mišiose ir kapinėse. 

Ačiū prof. Vytautui Landsbergiui ir Seimo nariui Vytau
tui Cinauskui už telegramas iš Lietuvos. 

Širdingai dėkojame visiems už išreikštą mūsų seimai 
užuojautą, iš tolimų vietovių skambinusiems bei siuntusiems 
telegramas. Ačiū už šv. Mišias, gėles ir aukas. 

Dėkojame D. Petkui*iž nuoširdų rūpestį laidotuvių metu. 
Nuliūdę: žmona Danutė, dukros Audrė ir Lina, brolis 

Liudas au žmona Dalia ir motina Aleksandra. 

A.tA. 
VACLOVUI DONSKIUI 

mirus, tariame gilią užuojautą žmonai MARIJAI, 
dukroms MARIJAI su seimą, RŪTAI, sūnui ALBER 
TUI ir visiems šeimos nariams bei giminėms. 

Sofija Pranckevičienė 
Andrius ir Irena Barauskai 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PPOrTT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Visi remkime Lietuvių 
Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybe. 

•• 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. sausio mėn. 9 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
KAS GYVENS 

MARQL ETTE PARKE? 

Ši diskusijų tema yra aktuali 
ne tik čia gyvenantiems, bet ir 
tiems, kurie dar tik leidžia savo 
pirmuosius želmenis Amerikos 
žemėje. Todėl daugiausia vilčių 
yra dedama i jaunas seimas. 

Pasakyk, kas tavo kaimynai 
— aš pasakysiu, kas tu esi. Kal
bant apie Marąuette Parką, 
būtų malonu ištarti: „lietuvis". 
Koks jis bus ir kas jame gyvens 
— didžia dalimi priklausys nuo 
mūsų. Ar sugebėsime išlaikyti 
Marąuette Parką toki, koks jis 
buvo bent prieš penketą metų, 
ar išsilakstysime, kaip rude
ninės peles — kas kur... 

Jau 25 metus Čikagoje veikia 
pelno nesiekianti organizacija 
„Neigbborhood Housing Ser
vices of Chicago" (sutrumpintai 
— 'NHS'). „NHS" yra finan
suojama stambių finansinių or
ganizacijų ir ji suteikia visas 
paslaugas, perkant namus Mar
ąuette Parke. 

Š. m. sausio 6 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje 
įvyko susitikimas su „NHS" 
atstovais, į kuri susirinko apie 
150 žmonių. Visus susirinku
sius pasveikino kun. J. Kuzins-
kas. Jis taip pat kalbėjo apie 
lietuviškos parapijos išlaikymo 
svarbą. 

„NHS" atstovė E. Rodiguez 
Peną supažindino su šios or
ganizacijos teikiamomis paslau
gomis bei finansavimo pro
grama, kuri iš pirmo žvilgsnio 
atrodo labai patraukli. Tik su 
1,000 dol. pradiniu įnašu, 
galima gauti paskolą pirkti 
namą, kurio vertė neviršija 
80,000 dol. Jeigu namas įkai
notas per 80,000 dol. — reikėtų 
įmokėti 2% nuo jo vertės, pagal 
„NHS'' siūlomą finansavimo 
programą. Planuojantiems 
pirkti 2 arba 3 šeimų namą, 
tektų įmokėti 5% nuo bendros 
vertės. Šios lengvatinės pa
skolos yra suteikiamos 30 metų. 
Taip pat galima gauti papil
domą 15 metų paskolą namo 
remontui. „NHS" atstovai 
tikisi, kad nauji šeimininkai 
daugiau rūpinsis namų priežiū
ra. Tai pakeistų viso rajono 
veidą ir jūsų investicija būtų 
pelninga — t.y. pakiltų namo 
vertė. Finansavimas suteikia
mas su 8 nuošimčiais. Per 
mėnesį vidutiniškai tektų 
mokėti apie 450 dol. ir apie 100 
dol. už namo apdraudą bei 
mokesčius, jeigu namo vertė yra 
75,000 dol. Dėl papildomos in
formacijos galite skambinti į 
, ,NHS" taštinę telefonu: 
773-436-1000 ext. 113. 

Nėra įmanoma surasti univer
salų receptą, kaip ir patarimą, 
kuris atitiktų visas nuomones ir 
poreikius. „NHS" siūloma pro
grama yra vienas pasirinkimo 
kelių. Kuriuo keliu eiti — pasi
renkame patys. 

Valdas Sinkevičius 

LINKSMA POPIETĖ 
PASAULIO LIETUVIŲ 

CENTRE 

Po smagaus Naujųjų metų su
tikimo Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje, dar tebespin-
dint lubose ir sienose Naujųjų 
metų vainikams, centro kultū
rinių renginių komitetas sausio 
5 d., sekmadienį, po pamaldų 
visus sukvietė į liaudies žanro 
muzikos, damų ir šokių popie
tę. Jos programa atliko, Stasės 
Jagrm menes vadovaujama, kai
mo kapela „Tėviškė", su trimis 
akordeonais, armonika, dr. L. 
Rago smuiku, būgnu ir su Algi
manto Barniškio muzikine bei 
vokaline palyda Prie šios 
grupės prisijungė keli daini
ninkai iš misijos choro: Vanda 
Aleknienė, Karolis Avižienis, 
Jūra Bakaitienė, dr. Vilius 
Mikaitis, dar sol Praurime Ra-

gienė ir kanklininkė Daiva 
Kimtytė. Tris tautinius šokius 
pašoko Lietuvos vyčių grupės 
šokėjų poros, vadovaujant 
Frank Zapoliui. 

Popietės programą pradėjo 
PLC kultūrinių renginių komi
teto pirm. Bronė Nainienė, 
visus pasveikindama su naujai
siais metais, linkėdama, kad jie 
mus rištų broliškos meilės ry
šiais, kad visus jungtų Pasaulio 
lietuvių centro pastogė. Supa
žindino ir su programos atlikė
jais, pasipuošusiais tautiniais 
rūbais, laukiančiais vadovės 
ženklo pradėti. 

Pirmoji daina „Tylių beržų 
pulkeliai", atlikta sol. Prau-
rimės Ragienės ir Algimanto 
Barniškio, palydint dr. Leonidui 
Ragui smuiku, maloniai nu
skambėjo, nors salės akustika 
su 300 klausytojų nebuvo 
dėkinga. Maloniai nuskambėjo 
ir Jūros Bakaitienės solo daina 
su A. Barniškiu apie mergaitę 
ateinančią per pievas, per rasas. 
Po to — kapelos ir ansamblio 
dainos: „Tėviškės sodai", „Pa
laimink žemaitį" ir „Lietuva — 
protėvių žemė", su soliste P. Ra-
giene. Pranešėjos rolę, paįvairi
nant linksmais pasakojimais, 
šmaikščiai atliko pati kaimo 
kapelos vadovė Stasė Jagmi-
nienė. 

Po tautinio šokio sudundėjo 
kapelos vestuvinis maršas. Jo 
įkandin — švelni koncertinių 
kanklių muzika — daina „Mo
tulė mane barė". Ji taip meist
riškai liejosi iš po miklių Daivos 
pirštų, kad norėjosi išgirsti dau
giau kanklių muzikos. Vėl dun
dėjo kapelos valsas, polka, tau
tinis šokis ir meistriškai karto
josi kapelos armonika. Čia vėl 
visa salė dainavo, kartu su 
kapela ir dainininkais, „Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos", 
„Augo sode klevelis" ir kitas 
dainas. Programos pabaigai 
kapela traukė paskutinį valsą, 
dar pridėjo kelias polkas, ko! 
salės viduryje pradėjo suktis 
poros. 

Pabaigai pirm. Bronė Nainie
nė visiems padėkojo, tikėdamasi 
suruošti daugiau tokių linksmų 
popiečių su savomis vokali
nėmis ir instrumentinėmis 
pajėgomis salėje, kol sodelyje 
švilpaus žiemos vėjai, kol snai
gės skraidys aplink tuščius 
gegužinių stalus. Ant jų, 
vasarai atėjus, vėl kvepės deš
ros, kopūstai ir kugelis, o di
džiąją Pasaulio lietuvių centro 
šeimą sodelyje linksmins šau
nioji „Tėviškės" kaimo kapela 
su talkininkais, kaip ir šioje 
linksmoje popietėje, prisime
nant toli likusį kaimą Žemaiti
joje. 

Br. Juodelis 

„MARGUTIS II" 
VALDYBOS VEIKLA 

Netrukus sukaks metai nuo 
tos dienos, kai iš visuomenės 
veikėjų buvo sudaryta „Mar
gučio II" radijo laidos taryba ir 
valdyba. Pirmas toks posėdis 
įvyko 1996 m. kovo 13 d. „Sek 
lyčioje". Visą atsakingą darbą 
vykdo valdyba: rūpinasi fi
nansais, skelbimais, aparatūra 
Valdybą sudaro: Danute Bindo 
kienė, Kęstutis Ječius. Birute 
Jasaitienė, Matilda Marcin 
kienė, Vaclovas Momkus, Mari 
ja Remiene, Bronius Siliūnas ir 
Dalia Sruogaitė. 

Per dešimt veiklos mėnesių 
valdyba turėjo dešimt posėdžių 
Paskutinis posėdis jvyko š.m. 
sausio 3 d. „Seklyčioje" Taigi, 
„Margučio II" valdyba dirbo be 
atostogų, nes reikėjo iš pagrindų 
persiorganizuoti. Kaip ir kitose 
organizacijose, darbo netrūksta 
Visi valdybos nariai dirba sava
noriškai ir mokosi iš patirties. 

Kasdien nuo 4 vai. p.p., jei 
ne „Margutyje", tai šalia 
esančioje LB Socialinių reikalų 

tarybos rastinėje, rasime be
sidarbuojančią „Margučio" 
iždininkę Birutę Jasaitienę. Ji 
ne tik finansus tvarko, bet ir 
kitas, staiga atsiradusias, pro
blemas sprendžia. Sekretore • 
Matilda Marcinkiene viską stro
piai užrašo ir primena valdybos 
nariams apie neatliktus darbus. 
Ištikimai kartą savaitėje Bro
nius Siliūnas paruošia išsamią 
politinės spaudos apžvalgą. Be 
to, jis rūpinasi ir kasdieninės 
programos įvairiais reikalais. 
Vaclovas Momkus, biznio admi
nistratorius, yra ten, kur kas 
šaukiasi. Dalia Sruogaitė yra 
vienintelė valdybos narė, kuri 
arčiausiai yra bendradarbiavusi 
su „Margučio" radijo laida. Ji, 
kiek tik sąlygos leidžia, tvarko 
gausų, istorinį archyvą. Kęstu
tis Ječius talkina savo žiniomis 
šiame kompiuteriniame amžiu
je. O kas geriau galėtų rūpintis 
spauda ir „Margučio II" rek
lama, nei vyr. „Draugo" redak
torė Danutė Bindokienė. Valdy
ba džiaugiasi, turėdama stiprų 
spaudos užnugarį. Valdybai 
pirmininkauti bei įvairiais 
kultūriniais darbais rūpintis 
tenka Marijai Remienei. 

„Margutis H" yra kultūrinė ir 
visuomeninė Čikagos radijo 
laida, nepriklausanti jokiai gru
pei, jokiai partijai ir jokiai 
ideologijai. „Margutis II" 
priklauso ir tarnauja tik Lietu
vai ir lietuviams, tiek anksčiau 
atvykusiems, tiek atvykstan
tiems dabar. „Margučio II" radi
jo laida girdima iš stoties AM 
1450 bangomis penkis kartus 
savaitėje, nuo 8 vai. iki 8:30 
vai. vakarais, išsi laiko iš 
geranoriškų rėmėjų aukų ir 
skelbimų. „Margutis II" gyvuos 
tol, kol mes jį remsime. Pasi
taikiusius nesklandumus ban
doma tuoj pat tvarkyti, bet 
reikia suprasti, kad nieko nėra 
tobula. Sutrinka kartais ir nau
ja „Margučio II" aparatūra. 

Valdyba džiaugiasi gerais ra
dijo laidų pranešėjais. Ypač 
gera, kad radijo programa 
sudaro progą bendradarbiauti 
lietuviams iš įvairių kartų. 
Nuolatiniai pranešėjai yra du 
naujai atvykusieji iš Lietuvos — 
tai Dalia Sokienė ir Rytis 
Januška. Abu puikiai įsijungė 
į „Margučio" radijo transliaciją 
ir orientuojasi pagrindiniuose 
reikaluose. Negalima apsieiti be 
gerai pažįstamo radijo darbuo
tojo Anatolijaus Šluto. Pro
blemai atsiradus, jo ilgametė 
patirtis labai naudinga „Mar
gučiui II". Jis niekad neatsisako 
bet kuriuo laiku atvykti ir 
padėti. „Margutis" turi ir pava
duotoją jauną studentą Andrių 
Utz. Viską susumavus, valdybos 
užmojai yra planingi. Svarbu, 
kad jie yra praktiški ir todėl 
įvykdomi. 

Sausio 3 dienos posėdyje il
giau buvo sustota prie klau 
simo, kaip paminėti „Margučio * 
radijo laidos 65-rių metų jubilie
jų. Buvo nutarta suruošti 
jubiliejinį renginį kovo 15 d . 
šeštadienį, prisitaikant prie 
kitų organizacijų renginių. 

Tikime, kad „Margučio II" radi 
jo rėmėjai atkreips dėmesį ir 
gausiai atsilankys paminėjime. 

Marija Remiene 

Dr. Albina Prunskienė , In 
dian Head Park, IL, už kalė
dines korteles atsiuntė „Drau
gui" 100 dol. auką. Dr. A. 
Prunskienės pavardė nuolat sie
jama su įvairiais labdaros dar
bais, ypač remiant našlaičius 
bei kitus ne la iminguos ius 
Lietuvoje, todėl labai džiau
giamės, kad ji nepamiršta ir 
mūsų spaudos vargų. Esame 
dėkingi už auką. 

Stanley Kungys , Hacienda 
Hights, CA, už kalėdines kor
teles atsiuntė „Draugui" 100 
dol. auka- Reiškiame širdingą 
padėką. 

Dailininkas Vytautas K. Jo
nynas , buvęs Kauno Taikomo
sios Dailės instituto direktorius, 
vėliau Hanau DP stovyklos vir
šininkas, Freiburgo meno mo
kyklos įkūrėjas, ilgametis Ford-
ham universiteto dailės dės
tytojas iš New Yorko atvyksta 
su dukra Giedra į Freiburg 
1946 parodos atidarymą, skirtą 
lietuviškos Freiburgo Meno ir 
Amatų Mokyklos 50-mečiui 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje Čikagoje sausio 26 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų. 
Visi, ypač buvę mokyklos moki
niai, kviečiami! 

Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
kapelionas kun. Algirdas Paliokas, 
SJ, kalba maldą prieš Kūčių vaka
riene gruodžio 20 d. PLC. 

„Draugo" administratorius 
ieško pagalbintnko-ės prižiū
rėti ir koordinuoti rastinės dar
bus. Pageidaujama, kad turėtų 
patirt), dirbant su kompiu
teriais ir bendrą buhalterijos 
darbo supratimą. Turi sugebėti 
atlikti apibrėžtus darbus su mi
nimalia priežiūra. Būtina gerai 
mokėti anglu kalbą. Neturintys 
patirties, bet pasiryžę išmokti, 
taip pat tiktų. Darbas įvairus ir 
turi daug galimybių pareigin
gam tarnautojui . Daugiau 
informacijų teikia administra
torius r^nas Budry- teit-tonu 
:77oi i8o-9o00 darbo valan
domis. 

Stasės Jagminienės kapela su sol. Praurime Regiene (dešinėje) praėjusį sekmadieni PLC, Lemonte. 
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaua 

TAURAGĖS LIETUVIŲ KLUBAS 

Klubo metinis susirinkimas 
įvyko 1996 m. gruodžio 8 d., 1 
vai. p.p.. Šaulių namuose Čika
goje. 

Susirinkime iš 100 dalyvavo 
per 50 narių. Susirinkimą 
atidarė pirm. Vladas Paliu-
lionis. Minutės atsistojimu 
pagerbus šiais metais ir anks
čiau mirusius narius, tolimesnei 
susirinkimo eigai vadovauti 
pakvietė Justiną Šidlauską, o 
sekretoriauti — Leoną Juozapa
vičių. 

Sekretorius L. Juozapavičius 
perskaitė pusmetinio susirin
kimo protokolą, kuris buvo pri
imtas kaip parašytas, be 
pataisymų. 

Vladas Paliulionis pasidžiau
gė gerai pasisekusiu 40 metų 
klubo veiklos paminėjimu, iš
reikšdamas viltį, kad klubo 
veikla bus tęsiama ir ateityje. 

Kasininkas Petras Peteris 
pranešė pereitų metų aukas 
lietuvybės išlaikymui. Aukos 
paskirtos šiems reikalams: Tau
tinių šokių šventei — 300 dol.. 
Lietuvių Operai — 200 dol., 
Radijo programų palaikymui — 
300 dol., ALTui - 100 dol., 
Jaunimo centrui — 100 dol. ir 
Draugo fondui — 600 dol. 

Lietuva gavo 800 dol. Iš tos 
sumos našlaičių šalpai ir apleis
tiems vaikams skirta 500 
dolerių. 

Revizijos komisijos pirm. An
tanas Marma perskaitė revizijos 
komisijos aktą, pareikšdamas, 
kad viskas atitinka kasininko 
pranešimui Pajamos ir išlaidos 
paremto^ pateisinamais do
kumentais. 

Naujos valdybos rinkimai pra
ėjo sklandžiai. Susirinkimo 
pirmininkas paklausė, ar yra 

S a u s i o 13-sios žuvusių 
pr i s imin imas-pagerb imas 
pirmadienį, sausio 13 d.. 10 vai. 
ryto vyks Jaunimo centre. 
Pagerbimą ruošia ir visus galin
čius dalyvauti kviečia ALTo 
Čikagos skyrius 

nominacijų komisija? V. Palių 
lionis informavo, kad tai vargu 
ar galima vadinti nominacijų 
komisija. Buvo tik, atsiklausta 
asmenų, ar jie sutinka būti kan 
didatais būsimai valdybai ir pa
prašyta nevartoti žodžio „nesu
tinku". 

Ne visi greit sutiko būti 
kandidatais. Tik po ilgesnių 
pasikalbėjimų ir įrodinėjimų, 
kad būtina turėti pradžią, o 
vėliau bus siūlomi kiti kandida
tai, iš susirinkimo dalyvių, 
tuomet bus tikri demokratiški 
rinkimai. Deja, vėliau pasiūlyti 
kandidatai visi atsisakė būti 
renkami. Taip ir paliko tik 
anksčiau sutikusieji. 

Tad 1997 m. Tauragės klubo 
valdyba sudaro: 

Justinas Šidlauskas — pirmi
ninkas. 

Vladas Paliulionis — vice-
pirm., 

Leonas Juozapavičius — sek
retorius, 

Kazimieras Rožanskas — 
kasininkas, 

Anelė Ramanauskienė — ligo
nių lankytoja, 

Albina Balčiūnienė ir Elena 
Paliulionienė — valdybos narės. 

Justinas Šidlauskas kalbėjo 
apie klubo įstatų papildymą. 
Labai teigiamas nutarimas. 

kurio pavyzdžiu galėtų pasekti 
ir kiti: klubo likvidacijos atveju 
likusis turtas turėtų atitekti 
šalpai Lietuvoje ir lietuvybės 
išlaikymui Amerikoje. Reikia 
pabrėžti, kad apie klubo likvi
daciją šiuo metu nenorime nė 
pagalvoti, bet lietuvių patarlė 
sako: „Atsarga gėdos nedaro". 
Norime ar nenorime, bet turime 
sutikti su faktu, kad nieko 
šiame pasaulyje nėra amžino. 

Susirinkimui sklandžiai vado
vavo Just inas Šidlauskas. 
Truko tik pusantros valandos. 
Susirinkimo dalyviai buvo labai 
taktiški. Dėl pereitų metų 
paskirtų aukų jokių klausimų 
nebuvo. Skirstant aukas, ne visi 
vienodai galvoja — kam dau
giau reikalinga parama. 

Pagiedojus visų pamėgtą „Lie
tuva brangi", prie prieškalė
dinių vaišių stalo vaišinomės. 
Kostas Ramanauskas parūpino 
kalėdinių giesmių įrašus. Ka
dangi buvo Adventas, jam ne
reikėjo varginti akordeoną. 

Pirmas klubo valdybos 
posėdis įvyko gruodžio 17 d. 

Pradžiai paskirta 1997 me
tams aukų: „Margučiui II", A. 
Šluto radijo programai, „Laisvai 
Lietuvai", ir „Draugui" paskir
ta po 50 dol. 

Pusmetinis susirinkimas 
įvyks birželio 22 d., o metinis — 
gruodžio 7 dieną. 

Vladas Paliulionis 

Skelbimai 

Lietuvos Vyčiu tokejai muziko* ir dainos popietėje PLC. Lemonte. Nuotr Vytavto Jaatesvtetaas 

x Petraa Gauronakas, San
ta Monica CA, atsiuntė $900, 
dviejų našlaičių metinę paramą. 
Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame aukotojnui! „Lietu
v o s N a š l a i č i ų g lobos" 
komitetas. 

(sk) 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja ponams L. V. 
Milukams (Plainview, NY) už 
$200 auką. Jūsų nuolatinę 
paramą labai vertiname. Taip 
pat Maria ir J o n a s Utz 
paaukojo $200 Lithuanian Mer
cy Lift. Nuoširdžiai dėkojame už 
dosnią auką. 

(sk) 
x Dėmesio, dėmesio FSS 

Čikagos skyriaus misteriai! 
FSS Čikagos skyriaus sueiga 
įvyks sausio 10 d. 7:30 v.v. 
PLC, Lemonte. Sueigos metu 
įvyks ASS vadijos pareigų per 
davimas. Taip pat bus cepelinų 
vakariene Rezervacijoms skam
binti fil R Kaveckaitei, tel. 
708499-O687 iki sausio 7 d. 
Laukiame gausaus dalyvavimo. 

(sk) 

x A.a. Anastazijos Kulie
nės Šviesų atminimą pagerb 
darni, Jone ir Vytautas Staškai 
ir Pranė Pauliene, Seminole, FL 
aukoja $100 Lietuvos naš 
laičiams. Reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, ir Lietu
vos našlaičių vardu dėkojame už 
auką! „Lietuvos Našlaičių 
globot" komitetas, 2711 West 
7 1 * I V Chicago. IL $0$2». 

(sk) 

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

(sk) 
x Brighton Parko Lietuvių 

namų savininkų draugijos me
tinis susirinkimas š.m. sattaio 
12 d., sekmadieni, 11 v.r. Nek. 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje. Po susirinkimo — vaišės 
ir pabendravimas. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Bus renka
mas nario mokestis. 

(sk) 
x TRANSPAK prmneia: 

„Laikraštis 'Baltasis Erelis' 
1883-1904 m. buvo vienintelis 
Lietuvoje nelegaliai išspaua-
dintas laikraštis spaudos 
draudimo metais. Pirmajame jo 
numeryje redaktorius pasirašė: 
'Juozas Baltasis Erelis, Lietu

vos karalius. Spausdina Lietu
vos griuvėsiuose'. Šio laikraščio 
išėjo 3 numeriai. 1940 metais, 
Lietuvai praradus nepriklauso
mybę, prasidėjo tautinės ir 
kultūrinės degradacijos laiko
tarpis. Tuo metu Lietuvoje buvo 
leidžiama apie 15 laikraščių 
skirtų kovai su alkoholizmu. 
Vienas žymiausių buvo 'Blai
vioji Lietuva'". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W.«8 9 t , 
Chicago, IL 60828, teL 778-
838-1060. 

(ak) 
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