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Lietuviai padėjo NATO
įveikti tariamą krizę
Brisuelis, vasario 26 d. (BNS)
— Lietuvos atstovai drauge su
kitais NATO bendradarbiais ir
sąjungos šalių specialistais
šešias dienas sprendė t a r i a m ą
karini konfliktą ir branduolinę
krize.
Trečiadieni pasibaigusios
tarptautinės krizių valdymo
pratybos CMX-97 (Crisis Ma
nagement Exercises) vyko
NATO būstinėje Briuselyje.
N a r y s t ė s NATO s i e k i a n č i ų
valstybių atstovai j t o k i a s
pratybas buvo pakviesti pirmą
kartą.
Pratybų scenarijus susidėjo iš
dviejų tariamų krizių, kilusių
vienu metu. Per pratybas buvo
inscenizuotas tariamas karinis
konfliktas t a r p dviejų valstybių
NATO teritorijos pašonėje bei
branduolinė katastrofa kitos
kaimyninės šalies atominėje
elektrinėje.
Į „politinės krizės" pratybų
dali Lietuvos ir kitų NATO
bendradarbių atstovai buvo
įtraukti kaip stebėtojai, tačiau
„branduolinės katastrofos" da
lyje vieke kaip pilnaverčiai da
lyviai.
K i e k v i e n ą p r a t y b ų dieną
NATO būstinėje dalyviams bu
vo rengiami trumpi pasitarimai
bei prašoma reaguoti į situaci
ją. Lietuvos būstinėje ryšiams
su NATO buvo sudarytas darbi
nis štabas, kuriame dirbo ryšių

Pasaulio

Lietuva, kaip ir kitos pratybų
dalyvės, pateikė save pasiūly
mus, kaip įveikti krizę. Lietuva
buvo pasiruošusi nugabenti į
branduolinės katastrofos ištikta
šalį maisto produktų, palapinių,
radiacijos matavimo prietaisų
J i taip p a t siūle priimti 200
žmonių iš nelaimės vietos, su
teikti jiems medicininę pagalba,
aprūpinti juos maistu ir laikinu
būstu. K a r t u buvo renkama in
formacija apie Lietuvos pilie
čius, esančius „nelaimės vieto
j e " ir derinami jų evakuavimo
planai.
Pratybomis buvo siekiama iš
mėginti NATO ir bendradarbių
krizių valdymo procedūras bei
skatinti jų bendradarbiavimą
priimant sprendimus.
Lietuvos ambasados Briuse
lyje atstovas ryšiams su NATO
Eitvydas Bajarūnas sakė, kad
šios pratybos padės Lietuvos
institucijoms geriau suprasti
NATO veiklos principus ir bus
naudingos ruošiant valstybi
nes krizių valdymo procedūras.

Kun. R. Mikutavičių Seimo
narys pavadino „vienu iš tų ku
nigų inteligentų šviesuolių, ku
rie nenaudoja bažnyčios rinki
minei propagandai ir nesikiša į
politiką".
Arkivyskupijos pareiškime
teigiama, kad bažnyčios rekto
r i u s buvo pakeistas n e politi
niais sumetimais, o dėl kun. R.
Mikutavičiaus „įvykdytų Baž
nyčios teisės pažeidimų". Arki
vyskupija taip pat atkreipia dė
mesį, kad A. Svarinskui nuro
dyta laikytis bažnyčios nuostatų
ir atsistatydinti iš krikščionių
demokratų partijos valdybos.
Todėl, pasak arkivyskupijos
spaudos tarnybos, klaidinga
priešpastatyti mons. A. Svarin
skui „nepolitikuojantį" kun. R.
Mikutavičių, kuris, kaip teigia
ma pareiškime, „per praėjusius
rinkimus prisidėjo prie Ūkio ir
Moterų partijų reklamos".
G. Kirkilo pasisakymus arki
vyskupija pavadino „tiesioginiu
LAIB indėlininkams kišimusi į Bažnyčios vidaus rei
a l u s " ir perspėjo, kad, jų nepa
grąžinus pinigus, kneigus,
„rinkėjai galės įvertinti,
bankas bus uždarytas ar politinė jėga, toleruojanti
vieno iš savo vadovų nesąžinin
Vilnius, vasario 26 d. (BNS) gumą, yra verta jų pasitikėji
— Lietuvos akcinio inovacinio mo".
banko (LAIB) indėlininkams —
Naujuoju Šv. Mykolo Arkangyventojams — per 2 metus gry gelo (Įgulos) bažnyčios rektoriu
nais pinigais bus kompensuota mi arkivyskupo Sigito Tamkeviiki 8,000 litų. Iki 4,000 litų čiaus nurodymu buvęs Lietuvos
jiems bus grąžinta iki šių metų kariuomenės karo kapelionas
pabaigos, dar tiek p a t — iki A. Svarinskas buvo paskirtas
1998 m. pabaigos. Likusi indė vasario 11d. vietoj šias pareigas
lių suma bus kompensuojama ėjusio kun. R. Mikutavičiaus.
vyriausybės vertybiniais popie
riais, kurie bus išpirkti per 3
* Moterų konservatorių
metus, pradedant 1999-aisiais. s i ū l y m u Seimas antradienį
Taigi, gyventojai, praradę pi sudarė Šeimos, moters ir vai
nigus LAIB, visas savo santau ko reikalų komisija, kurios
pas atgaus po 5 metų.
pirmininke paskirta konserva
Taip numatyta LAIB prievo torė Vilija Aleknaitė. Tokia
lių banko kreditoriams įvykdy komisija
turėtų
inicijuoti
mo bei jo turto perėmimo įsta
įsta tymus.užtikrinančius mo
tyme, kurio projektui trečia
ters ir vaiko teises ir gali
dienį p r i t a r ė v y r i a u s y b ė . mybes, vaikų saugą, sustabdy
Įstatymą dar svarstys ir priims ti smurtą prieš moteris ir
Seimas.
vaikus.

naujienos

Remiantis DPA. Reuter. BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

su sąjunga atstovas koman
doras Eugenijus Nazelskis ir
KAM Civilinės saugos departa
mento operatyvinio skyriaus
viršininkas vyresnysis leite
n a n t a s Arūnas Šiukšta. Štabas
savo veiklą koordinavo su spe
cialia Civilinės saugos departa
mento darbo grupe Vilniuje.

Naujasis Įgulos bažnyčios
rektorius nebuvo paskirtas
politiniais sumetimais
Kaunas, vasario 26 d. (BNS)
— Kauno arkivyskupija paragi
no LDDP parlamentarą Gedimi
ną Kirkilą viešai paneigti „pa
skleistą melą", esą naujasis
Įgulos bažnyčios rektorius Al
fonsas Svarinskas buvo paskir
tas politiniais sumetimais.
„Visiška netiesa" trečiadienį
p a s k e l b t a m e arkivyskupijos
spaudos tarnybos pareiškime
vadinama G. Kirkilo užuomina,
kad Įgulos bažnyčios rektorius
kun. Ričardas Mikutavičius bu
vo nušalintas ir pakeistas krikš
čionimi demokratu mons. A.
Svarinsku už savo apolitiškumą.
Spaudos konferencijoje praėju
sią savaitę G. Kirkilas pareiškė,
kad „krikščionys demokratai
nelabai pasitiki savo jėgomis",
todėl Įgulos bažnyčios rektoriu
mi buvo paskirtas „krikščionių
demokratų partijos valdybos na
rys monsinjoras Svarinskas".
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Lietuvos ambasadoje Vašingtone Vasario 16-oaoe proga surengtame priėmime kalbą pasakė JAV Kongreso at
stovas nuo Iliino;.- J.ihn Shimkus. pažymėjęs, ku'.i ;..- visomis išgalėmis palaikys Lietuvos siekį tapti NATO na
re. Jo raginimus ; N".\TO priimti Baltijos v.n.-n :,<•.- nir.u; •.'.'•.'.'K :. " . . - - '-.imkus kalbėjo Lietuvos nepriklausonsybt-s šventes proga.
Nuotr : I iš kaires! John Shimkus. Lietuvos ambasadorius Vašingtone dr. Alfonsas Eidintas ir Sausio 13osios atminimo medaliu apdovanotas žinomas politikos apžvalgininkas, "The Washington Times" koresponden
tas Michael Dobbs.

JAV ir Baltijos šalys ruošia
Draugystės susitarimą
Ryga, vasario 26 d. (BNS) —
JAV ir Baltijos šalys ketina pa
rengti specialu Draugystės su
sitarimą. Jo tikslas — pabrėžti
ypatingus JAV santykius su
Baltijos šalimis, nepriklausomai
nuo jų priėmimo į NATO pirma
jame jo plėtros etape. T a i
pranešė Švedijos laikraštis „Dagens Nyheter".
Danijos laikraštis „Berlingske
Tidende" taip pat praneša, kad
įtemptai rengiama Baltijos ša
lių ir JAV sutartis dėl bendra
darbiavimo saugumo srityje.
„Dagens Nyheter" mano, kad
susitarimą galėtų pasirašyti
JAV ir Baltijos šalių preziden
tai Stokholme, jeigu Bill Clinton ten apsilankys šią vasarą.
Tačiau neaišku, ar įvyks šis vi
zitas po NATO aukščiausio ly
gio susitikimo Madride.
Savo ruožtu, „Berlingske Ti
dende" neatmeta galimybės,
kad dokumentas gali būti pasi
rašytas per JAV prezidento vi
zitą į Kopenhagą. Kol kas neaiš
ku, ar susitarimas bus dvišalis
— JAV su kiekviena Baltijos ša
lių, ar daugiašalis.
„Jo tikslas būtų pareikšti
Amerikos paramą Baltijos šalių
nepriklausomybei ir pabrėžti
draugiškus santykius", cituoja
„Dagens Nyheter" vieno Ame

rikos diplomato žodžius. Tačiau
nei Amerikos, nei Baltijos šalių
diplomatai nepareiškė, kad ne
priklausomybe reikėtų ginti
nuo Rusijos.
Laikraštis pažymi, jog JAV
nenori, kad ši sutartis būtų aiš
kinama kaip Estijos, Latvijos ir
Lietuvos saugtuno garantija.

Šiemet pradedami nagrinėti
pabėgėlių reikalai
Vilnius, vasario 26 d. (BNS)
— Lietuvos vyriausybė trečia
dienį pavedė Vidaus reikalų
ministerijai pradėti nagrinėti
užsieniečių prašymus suteikti
pabėgėlio statusą, Lietuvoje įsi
galiojus 1951 metų Ženevos
konvencijai bei 1967 metų New
Yorko protokolui dėl pabėgėlių
statuso.
Vyriausybė pritarė VRM pa
siūlymui suteikti laikinąjį
teritorinį prieglobstį asmenims
pagal bendrą Lietuvos-Danijos
pagreitinto Lietuvos pabėgėlių
įstatymo įgyvendinimo projektą
ir apgyvendinti juos Pabėgėlių
priėmimo centre.
VRM bei Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos įgaliotos
tęsti derybas su tarptautinėmis
organizacijomis ir užsienio šalių
vyriausybėmis dėl tolimesnės

Baltarusijos atstovai
nepatenkinti lietuvių dėmesiu
opozicijai
M i n s k a s , vasario 26 d. (BNS)
— Baltarusijos užsienio reikalų
ministras Ivan Antonovič pa
reiškė nepasitenkinimą, k a d
„kai kurie užsienio diplomatai"
kviečia į priėmimus daugiau
opozicijos, negu oficialiosios
valdžios atstovų.
Pasak diplomatinių šaltinių,
ministras tokį nepasitenkinimą
reiškė antradienį susitikime su
Minske akredituotais diploma
tinių misijų vadovais.
Pastaruoju metu didelį diplo
matinį priėmimą v a s a r i o
16-osios proga surengė t i k
Lietuvos ambasada.
Lietuvos ambasadorius Balta
rusijoje Viktoras Baublys kores
pondentui patvirtino, kad per I.
Antonovič susitikimą su diplo
matiniu korpusus jiedu apsikei
tė nuomonėmis šiuo klausimu
,,Aš buvau nustebintas, kad

„Amerikai svarbu, kad sutartis
būtų traktuojama ne kaip Balti
jos šalių saugumo garantija, o
kaip pažadas bendradarbiauti
gynybos srityje", rašo „Dagens
Nyheter".
Baltijos diplomatai pabrėžia,
kad sveikina bet kokį dokumen
tą, kuris galėtų sustiprinti
dvišalius valstybių ryšius, ta
čiau kategoriškai atmeta sutar
čių, a l t e r n a t y v i ų n a r y s t e i
NATO, idėją.

kažkas skaičiuoja, kieno opozicijos ar valdžios — atstovų
pakviesta daugiau", sakė V.
Baublys. „Nei Lietuva, nei am
basada neturi oponentų Balta
rusijoje, mes k v i e t ė m e i
priėmimą visus, kurie jaučia
pagarbą Lietuvai, su kuriais per
visus metus bendravome, spren
dėme reikalus', pažymėjo V.
Baublys.
V. Baublio nuomone, „skirstymas į pozicija ir opozicija — tai
vidaus reikalą- Man jie — po
litikos, kultūros ir ekonomikos
veikėjai šalyje, kurioje esu am
basadorius. Manau, kad tokie
renginiai — gera galimybe Bal
tarusijos polit.kams susitikti
'neutralioje teritorijoje' ir
pabendrauti, siekiant geresnio
tarpusavio supratimo'', pažyme
jo V. Baublys

paramos įstatymo „Del pabėgė
lių Lietuvos Respublikoje sta
tuso" įgyvendinimui.
Dabar Lietuvoje yra keli už
sieniečiai, pasiprašę suteikti
jiems pabėgėlio statusą, kurie
neišsiųsti pagal priverstinio
išsiuntimo tvarką.
Lietuvos Seimas 1995 m. pri
ėmė įstatymą dėl pabėgėlių Lie
tuvoje statuso, o šių metų
pradžioje patvirtino Ženevos
konvenciją ir New Yorko proto
kolą. Tačiau šie dokumentai
Lietuvoje įsigalios praėjus 90
dienų po jų atidavimo saugoti
Jungtinėms Tautoms. Manoma,
kad tai įvyks gegužės pabaigoje.

Patvirtinti
atsakingieji už
Lietuvos stojimą i
ES
Vilnius, vasario 26 d. (BNS)
— Vyriausybė patvirtino insti
tucijų, atsakingų už Lietuvos
stojimą j Europos Sąjungą, reg
lamentus ir sudėtį. Trečiadienio
posėdyje Vyriausybinės Europos
integracijos komisijos pirminin
ku patvirtintas premjeras Gedi
minas Vagnorius, jo pavaduoto
ju — užsienio reikalų ministras
Algirdas Saudargas
Devynių asmenų Vyriausybi
ne Europos integracijos komisi
ja (VEIK) yra tarpžynybine in
stitucija, sprendžianti strategi
nius Lietuvos pasirengimo in
tegruotis j ES klausimus. Ji for
muoja esminius integracijos po
litikos principus bei koordinuoja
ministerijų ;r kitų vyriausybes
įstaigų veikla šioje srityje.
Vyriausybė taip pat patvirtino
Pasiruošimo deryboms del na
rystės ES delegacijos sudėt) Jai
vadovauja Gediminas Šerkšnys,
UR ministerijos Pasirengimo
deryboms dėl narystės ES spe
cialiosios misijos vadovas.

Ryga. NATO plėtimasis
turi būti atviras procesas,
naujų valstybių priėmimą į
sąjungą reikia tęsti ir po
pirmųjų dalyvių priėmimo.
Tokia, nuomonė pareikšta vasa
rio 24 d. JAV Valstybės de
partamento Europos ir Kana
dos reikalų pranešime, pa
r e n g t a m e J A V Kongresui.
„Sąjungos sprendimą pakviesti
vieną a r kelias kandidates į
derybų dėl priėmimo pradžią
būtina laikyti tolesniu NA
TO evoliucijos ir plėtimosi
žingsniu, o ne galutiniu eta
pu",
sakoma
dokumente.
Jame taip pat nurodoma JAV
prezidentui jau anksčiau sakius,
kad „pirmosios valstybės
nebus paskutinės". JAV nori
užtikrinti, kad nė viena
naujųjų Europos demokrati
nių valstybių nesijaustų pa
likta "pilkojoje zonoje", kurioje
stinga saugumo ryšių su Eu
ropos ir Atlanto struktūromis,
JAV gina nuomonę, kad per
NATO valstybių vadovų susi
tikimą Madride būtų parengti ir
p a t e i k t i p a s i ū l y m a i , kaip
tęsti dialogą su pirmuoju
plėtimosi etapu nepriimtomis
į sąjungą šalimis.
"Estija. Latvija ir Lietuva
glaudžiai
bendradarbiauja
kurdamos Baltijos taikos pa
laikymo batalioną. Jos palaiko
draugiškus santykius ir ben
dradarbiauja su kitomis Vidu
rio ir Rytų Europos šalimis gy
nybos bei politikos srityje",
sakoma dokumente. Tačiau
tebelieka sudėtingi Estijos ir
Latvijos santykiai su Rusija,
ir pastangos juos gerinti nebu
vo visiškai sėkmingos. Latvija
ir
Lietuva
svarsto, kaip
išspręsti klausimą dėl ekono
minių zonų nustatymo Balti
jos jūroje.
B r i u s e l i s . Europos Sąjunga
pasiūlė
Albanijai
pagalbą
šalies ekonominėms ir finan
sinėms institucijoms sutvar
kyti, su sąlyga, kad Tirana
glaudžiai bendradarbiaus su
Tarptautiniu Valiutos fondu
bei kitomis tarptautinėmis in
stitucijomis ir laikysis demok
ratijos principų. 15 ES šalių
UR ministrai pritarė lėšų sky
rimui per PHARE programą.

Vokietijos valdančiosios koa
licijos partijos tvirtina, k a d
šimtai buvusios Sovietų Sąjun
gos kareivių, kurie po šaltojo
karo paliko savo tarnybos vie
tas Rytų Vokietijoje, neturėtų
būti ištremti ir pasiūlė, kad 16
Vokietijos federalinių žemių
suteiktų leidimą pasilikti maž
daug 600 dezertyrų ir jų šei
moms. Vokietijos imigracijos
tarnyba atmetė daugumos de
zertyrų prašymus dėl prieglobs
čio. Kareiviai baiminasi, kad jų
laukia teismas ir kalėjimas.
„Šakojo karo" metu buvusioje
Rytų Vokietijoje buvo dislokuo
ta apie 340,000 Sovietų Sąjun
gos kareivių.
M a s k v a . Rusijos premjeras
Viktor Černomyrdin greitai
bus atleistas, trečiadienį pir
mame puslapyje pranešė dien
raštis "Izvestia". kuris rėmėsi
"gerai informuotu šaltiniu iš
vyriausybės vadovo aplinkos".
Anot šio pareigūno, preziden
tas Boris Jelcin jau nusprendė
nubalinti premjerą, ir behko
nuspręsti, kaip ir kada. B. Jel
cin yra išsakęs nepasitenki
nimą
vyriausybės
nesu
gebėjimu spręsti socialines
problemas, o pirmadienį j i s
paprašė V. Černomyrdin aps
varstyti galimą vyriausybės
struktūros pertvarkymą bei
narių pakeitimą.
V a š i n g t o n a s . Demokratų
partijos valstybinis komitetas
po atlikto vidaus patikrinimo
grąžins dalį rinkimų kampani
jai panaudotų lėšų (dovanų ir
aukų;, kurios buvo gautos ne
tinkamu būdu. Partija j a u
grąžino apie 1.4 mln. dol.
Laikraščio "VVashington Post"
pranešimu, mažiausiai vienas
įnašas (15,000 dol.) buvo pa
darytas Ng Lap Sengo, vienos
Arkansas firmos verslininko,
kuris eina patarėjo pareigas
Kinijos komunistinės vyriau
sybės struktūroje. Pagal federalinius įstatymus, aukoti par
tijoms gali JAV piliečiai a r
nuolatiniai gyventojai, įnašai
negali būti "užsienio kilmės".

V a r š u v a . Lenkijos Seimas
vasario 20 d. patvirtino valsty
bės santykių su žydų bendruo
mene įstatymą, pagal kurį devy
nios nedideles religinės kongre
Sofia. Bulgarai kaupia duo gacijos galės atgauti dalį savo II
nos atsargas. Nepaisant to, pasaulinio karo metais prarasto
turto. į s t a t y m a s , kurį d a r
kad duonos kainos buvo padi
t u r ė t ų priimti ir Lenkijos
dintos 20 proc. ir atidaryti
Senatas, nustato teisines nor
strateginiai grūaų sandeliai.
mas, pagal kurias išlikę 3-5,000
duonos trūkumas sostinėje ir
žydų gali atsiimti išlikusias si
provincijoje išhko.
nagogas, mokyklas ir kitus žydų
V a š i n g t o n a s . Jungtinių bendruomenei priklausančius
Valstijų kariuomene 1991 m. pastatus.
gerai žinojo, kad Persijos įlan
P e k i n a s . Mažiausiai du
kos kare dalyvaujantys ameri žmonės žuvo ir dar daug buvo
kiečiai kareiviai gali būti ap sužeisti, kai šiaurės vakarų
nuodyti cheminėmis medžia Kinijoje esančios Sindzian pro
gomis. Tai patvirtina naujai vincijos sostinėje, sprogo auto
paskelbti dokumentai, kuriuose buse padėta bomba.Padėtis
pažymima, kad iš karto po ka mieste įtempta, sustiprintas
ro pabaigos, amerikiečių pajė saugumas.
goms susprogdinus Irako gink
V a š i n g t o n a s . J A V prezi
lų sandėlį, nervus paralyžuojandentas Bill Clinton pasiūlė ki
čios dujos galėjo apnuodyti dautiems biudžeto metams rekordi
giau negu 20.000 amerikiečių
ne 16 mlrd. dol. sumą skirti ko
kareivių.
vai su narkotikais, sakydamas,
Oslas. Oslo N'obelio insti jog nėra nieko skubesnio, kaip
tute paskelbta rekordiškai kova su nelegalių narkotikų
daug kandidatu Nobelio tai naudojimu.
kos premijai gauti - net 129.
Šią informacija pateikė insti
KALENDORIUS
tuto direktorius Geir Lundestad. Vieno asmens kandi
V a s a r i o 27 d.: Gabrielius.
datūrą
iškeie net 1.089 Fortūnatas. Ginvilas. Vilmante.
žmones iš 59 salių, tačiau pa
V a s a r i o 28 d.: Osvaldas, Ru
gal instituto taisykles, jo pa
finas. Romanas. A n t o n i j a .
varde neskelbiama
Alma.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. vasario mėn.

DRAUGAS
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI
ŠV. KAZIMIERO
MINĖJIMAS
Sekmadienį, kovo 9 d., Šv.
Antano parapijos
Lietuvos
vyčiai rengia šv. Kazimiero
minėjimą. Šventę pradėsime
10:30 vai. ryto šv. Mišiomis.
Po Mišių parapijos salėje vyks
minėjimas. Pagrindinė kal
bėtoja bus Carolyn George,
World Medical Relief. Inc.,
įstaigos vedėja. Pietų auka
12.50 dol. asmeniui. Pietų pel
nas skiriamas „Pagalba Lietu
vai" remti. Bilietai gaunami
pas Reginą J u š k a i t ę .
NAUJOS P A R E I G O S
KUN. V. STANEVIČIUI
„Michigan Catholic" savai
traščio š.m. vasario 21 d. lai
doje pranešama, kad kun.
Walter Stanevičius laikinai
skiriamas
administratoriaus
pareigoms Ecorse miesto St.
Francis Xavier parapijoje.
GAVĖNIOS
SUSIKAUPIMUI
Detroite Gavėnios susikau
pimo temomis kas antradienį
3 vai. p.p. per radijo stotį
\VPOX. banga 1460, kalba Šv.
Antano parapijos
klebonas
kun. Alfonsas Babonas. Pasi
klausykite.
REKOLEKCIJOS
Rekolekcijas Detroite šią
Gavėnią ves kun. Vidmantas
Gricius: Dievo Apvaizdos baž
nyčioje š.m. vasario 28 - kovo
2 d. Šv. Antano parapijos baž
nyčioje — kovo 6 - 9 d. Visi
kviečiami dalyvauti.
AUTOMOBILIU
INŽINIERIŲ
SUVAŽIAVIME
Š.m. vasario 24 - 27 d. Det
roite vyko Automobilių inži
nierių sąjungos metinis suva
žiavimas. Dalyvivo 47,000 in
žinierių. Dr. Stasys Bačkaitis
suorganizavo ir vadovavo sesi
jai, analizuojančiai mašinų vi
daus apsaugą.
lm
ŠEIMŲ SAVAITGALIS
.Žiburio" lituanistinės mo
kyklos šeimos kasmet sausio
mėnesį trumpą savaitgalį pra
leidžia
Dainavoje.
Kodėl?
Džiaugiamės žiemos gamta,
kuri yra tokia pat nuostabi,
kaip ir vasarą. Labiausiai
šeimos nori kartu susiburti po
tuo pačiu stogu, kartu valgyti,
bendrauti ir melstis.
Šių metų savaitgalį suruo
šė Taura Underienė, Regina
Puškoriene. Kristina Zubrickienė ir Rita Giedraitienė.
Kun. Julius
Sasnauskas iš
Toronto sutiko su mumis pra
leist šį savaitgalį. Be Detroito
Lietuvių Bendruomenes pini
gines pagalbos šis savaitgalis
nebūtų įvykęs.
Pamokoms
lituanistinėje
mokykloje pasibaigus, šeimos
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išvyko į Dainavą. Nuo trečios
iki šeštos valandos buvo proea
įsikurti kambariuose, paval
gyti priešpiečius ir pasi
džiaugti gamta. Tėveliai ir
vaikai kartu rogutėmis va
žiavo nuo vėliavų* aikštės kal
no, o kiti išėjo pasivaikščioti
aplink Dainavą.
Nedrįsom
vaikščioti ant ežero ledo, nes
tą savaitę buvo gana šiltas
oras. Lyg užsakyta padangės
atsivėrė tą savaitgalį ir snigo
visą popietę.
Pavalgę skanią vakarienę,
susiskirstėm į grupes. Dar
želio, pirmo ir antro skyrių
mokiniai susirinko pasikal
bėti su kun. Julium. Taura
Underienė mokė vyresnius
vaikus karpyti snaiges, o tė
veliai tvarkėsi po vakarienės.
Kai pasikeitėme darbais, at
rodė, kad tėvams bvo sunkiau
suvokti kaip karpyti snaiges,
negu vaikams. Snaigių kar
pinius sukabinome salėje prie
židinio. Kiekviena snaigė bu
vo skirtinga, taip, kaip ir mes.
Kai visas snaiges sukabinom
jos teikė visiems pasigėrėjimą.
Iš to supratom, kad ir mes,
kai kartu bendraujam, taip
pat sukuriam kažką gerą ir
gražaus. Vyresnės mergaitės
sutiko užimti jaunesnius, kol
tėvai turėjo pašnekesį su kun.
Julium. Pokalbio temos buvo
įvairios, kadangi buvo įvairių
klausimų. Ilgai negalėjom dis
kutuoti, nes reikėjo guldyti
vaikus. Sustojom ratu, kaip
įprasta stovyklose, susijungę
rankomis, kol kun. Julius
mus palaimino vakarine mal
da. Visi tėvai susitarėm su
sieiti vakare draugiškoms dis
kusijoms. Visų nustebimui —
mūsų laukė vaišės prie ži
dinio. Visi kartu jaukiai pra
leidom vakarą, net nenorė
jom skirstytis, nors akys j a u
prašėsi poilsio.
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atsiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iŠ
;o mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs
JAV I.B Kraite \ ix>s pirm adv Reginos Narusienes pranešimo Detroite 6 m sausio 19 d. dalis
iuaiisyiyjų I ei.. :s k - Regina Naruaiene. Dalia Puikoriene, Liuda RuKieniene ir Donatas Skučas
Nuotr. J . U r b o n o

i

minėjimą rengia š. m.
:r.. kovo
k'.;v;. 21
d., sekmadienį, tuoj po pa
maldų. Minėjimas vyks para
pijos salėje, 808 Marian gatvė,
Windsor. Ontario. Valdyba
kviečia visus dalyvauti. Mi
nėjimo proga bus renkamos
aukos Kanados Lietuvių Ben
druomenei.
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ST. P E T E R S B U R G F L
VAIŽGANTAS
LIETUVIŲ- K L U B E
Kultūrinių popiečių būrelis,
vadovaujamas Angelės Karnienės, vasario 5 dieną Lietu
vių klube surengė didelio susi
domėjimo vertą Kosto Os
trausko monodramą „Vaiž
gantas". Vaižganto vaidme
nyje — aktorius Ferdinandas
Jakšys. Susirinko arti du
šimtai meno ir grožinės lite
ratūros mėgėjų. Popietę pra
dėjo pirm. Angelė Kamiene,
pasidžiaugdama gausiais sve
čiais susirinkusiais į retą kul
tūrinę šventę. Scenos viduryje
— kėdė su lietuviškomis stal
tiesėmis užtiestais staliukais
iš abiejų pusių. Ant vieno sta
lo padėta keletas knygų ir
įvairūs medaliai, ant kito —
kunigiška apranga.
Pirmoje vietoje prieš sceną
sėdėjo monodramos autorius,
St. Petersburgo telkinio gy
ventojas, rašytojas Kostas Os
trauskas ir jo žmona. A. Karnienė pakvietė dr. Aleksą Zotovą supažindinti su rašytoju
Kostu Ostrausku. Aleksas ne
ilgame pristatyme apžvelgė
rašytojo, dramaturgo darbus,
išryškino jo kūrybos aspektus.
Paskui Vytautas
Mažeika
kiek plačiau apsakė aktoriaus
gyvenimą, jo kūrybos kelią,
pasiekimus, sukuriant daugy
bę įvairiausių charakterių, jo
keliones po užsienį, gautus
pažymėjimus, ir ypač dabar
tinį Vaižganto vaizdavimą.
Kosto Ostrausko
monodramoje.

Sekmadienio rytą pavalgę
pusryčius ruošėmės šv. Mi
šioms. Visos grupės dar turėjo
progos praleisti kiek laiko su
kun. Julium. Labai malonu
buvo kai jis kvietė jaunimėlį
prisidėti prie šv. Mišių. Mes,
Detroito šeimos džiaugėmės
švęsdami Mišias tokioje ra
mioje šeimyniškoje aplinkoje.
Tikrai nuostabi tą rytą buvo
Dainavos parapija.
Taura Underienė padėkojo
kun. Juliui už su mumis pra
leistą savaitgalį. Liūdėjom,
kad reikėjo su juo atsisveikin
ti, žinant, kad netrukus jis
grįš atgal į Lietuvą. Dėkojom
Po to scenon išėjo aktorius
Dievui, kad turėjome progą jį
kunigo
sutana.
sutikti ir tikim, kad žmonės apsirengęs
Lietuvoje jį pamils. Tikimės, Jakšys nuoširdžiai padėkojo
Angelei Karnienei už pakvie
kad bus progų vėl susitikti.
Dar radom kiek laiko pa timą, svečiams už atsilan
sidžiaugti žiemos gamtoje ir kymą į šią popietę ir žemai
jau reikėjo keliauti namo. nusilenkė rašytojui Ostraus
prisipažindamas,
kad
Trumpas buvo tas savaitgalis, kui
visi jautėmės dvasiškai atsi turįs didelį malonumą ir gar
bę perduoti rašytojo paruoštą,
naujinę.
Vaižganto
žodžiais išreikštą,
Rūta M i k u l i o n i e n ė
monodramą. Taip pat guodė
WINDSOR,ONT
si, kad kalbėdamas Juozo Tu
mo-Vaižganto lūpomis, per
VASARIO 16-TOS
duos tai. ką numatė ir tikėjosi
MINĖJIMAS
Kostas Ostrauskas.
Windsoro Lietuvių Bendruo
Po to — valandos trukmes
menes valdyba Vasario 16-tos monodramą. Be pertraukos.
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trumpom
melodijų
(traukom ir drabužių pasikei
timais, simbolizuojančiais at
skirus Juozo Tumo-Vaižganto
gyvenimo tarpus.
Ferdinande lūpomis girdė
jome Vaižgantą tokį, koks jis
tikriausiai buvo tame savo gy
venimo tarpsnyje. Buvo jis ne
partinis,
atviras,
tautines
sąžines reiškėjas, didelis pa
triotas. Nemėgo puošnumo,
apgavystės, pataikavimo; ne
pripažino kūrybinių srovių,
nevertino modernios, dvipras
miškos, sunkiai suprantamos
poezijos, džiaugėsi paprastais
— gamtą, Dievą ir žmogaus
vertybes ryškinančiais pos
mais, kuriuos visi kartojo, visi
suprato ir įsigyveno. Jj skau
dino parsidavusi inteligentija,
suburžuazėjimas valdininkų,
susiskaldymas įvairiomis, nie
ką nereiškiančiomis partijo
mis ir kt. Visa tai ryškiai
išgyvenome
besiklausydami
Ferdinando Jakšio nuosek
laus, bet kartu verčiančio su
simąstyti, pasakojimo. Besik
lausant teko stebėtis kiek
panašumo turi dabartiniai lai
kai su Vaižganto laikotarpiu.
Tos pačios nepriklausomybės
atkūrimo problemos. Ta pati
gausa partijų. Tas pats polin
kis į svetimybes, materialines
gėrybes. Tas-pats noras palik
ti Lietuvą ir veržtis į Ameriką.
Vaižgantas turi būti švyturys
dabartinei naujajai kartai. Jis
ne tik, lakią vaizduotę turįs
pranašas, talentingas kalbė
tojas, paprastos kaimietiškos
doros dvasios reiškėjas, bet ir
tvirtas šauklys, reikalaująs
sąžiningo darbo, nesavanau
diškumo, atsakomybės, doraus tarnavimo žmogui, vi
suomenei, tautai ir valstybei.
Tokį mes jį matėme popietės
metu Lietuvių klubo scenoje.
Po monodramos aktorius su
silaukė gausių plojimų. Klau
sytojai jį pagerbė atsistojimu.
Kiekvienas telkinys turėtų su
daryti galimybes talentingą
aktorių Ferdinandą Jakšį pa
sikviesti pas save.
Aktorius buvo apdovanotas
rožių puokšte. O jis, nuo sa
vęs, ant stalo turėtas tris kny
gas, kurių viena buvo Kosto
Ostrausko neseniai Lietuvoje
išleistas veikalas, padovanojo
rašytojui kartu apjuosdamas
jį plačia tautine juosta.
Dalyviai buvo pakviesti pa
sivaišinti vynu ir pyragaičiais.
Aktorius mūsų apylinkėje dar
pasilieka keletą dienų ir daly
vaus Vasario 16-tos minėjime.
Čia gyvena jo duktė su dviem
vaikaičiais, su kuriais senelis
Ferdinandas troško susitikti
ir pabendrauti.
ŠV. KAZIMIERO MISIJOS
NARIŲ VISUOTINIS
SUSIRINKIMAS
Sausio 22 d. klube buvo
sušauktas metinis-visuotinis
misijos susirinkimas. Dalyvavo
gausus tikinčiųjų būrys. Susi
rinkimą vesti buvo pakviestas
Antanas Gudonis, sekretoriauti
- B Rymantas. Praėjusio susi
rinkimo protokolas priimtas be
pataisų Negalint dalyvauti iž
dininkui bei aukų registrato
riui, abu pranešimus atliko
pirm Pranas Petraitis. Iš pa
teiktos sąmatos paaiškėjo, kad
įplaukų būta daugiau nei 34
tūkstančiai, o išlaidų 31 tūks

m

m

tantis. Trįjų tūkstančių dolerių
likutis buvo įdėtas j rezervą,
kuris šiuo metu yra arti 18 tūks
tančių dol. Pirm. Petraitis savo
pranešime pastebėjo, kad didė
jant išlaidoms misijos nariai
daugiau aukoja, kas sudaro są
lygas suteikti visas reikalingas
paslaugas nejudinant rezervų.
Dvasios vadas kun. Steponas
Ropolas, OFM, padėkojo pagal
bininkams — kun. Matui Čyvui
bei kun. Mykolui Kirkilui; Misi-

DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto
V4 metų 3 mėn.
metams
JAV
$55.00 $35.00
$95.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
$40.00 $30.00
JAV
$55.00
$45.00 $35 00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
Užsakant į Lietuvą:
$100.00
$5500
(AirCi.-go)
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
$250.00
oro paštu
$500.00
$85.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindoluene
Administratorius Ignas Budrys .
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 430, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 400, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako Skelbimų kainos atsiuciamos,
gavus prašymą ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nevaugo Prašome siundant pasilikti kopiją.
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CINCINNATI, OH

iš Lietuvos. Dabartinę val
dybą sudaro: dr. Danuė Bie
NEPRIKLAUSOMYBĖS
liauskienė (pirmininkė), dr.
Š V E N T Ė S MINĖJIMAS
Leonas A Grinius, Marija Fedyk ir Gediminas Manelis. Ši
Cincinnati, OH, LB apy grupė
susirenka
kas
3
linkės Vasario 16 minėjimas mėnesiai pabendrauti ir pa
įvyko vasario 23 d., dalyvau minėti specialias progas. Ki
jant
per
30
žmonių—tai tas susirinkimas numatomas
skaičius, kurio nebuvo pasiek gegužės mėnesį. Tai bus pro
ta per paskutinį dešimtmetį. ga švęsti Mindaugo Tutlio
Bent pusę publikos sudarė studijų užbaigimą Berea Colnaujai atvykę iš Lietuvos, lege, KY, ir su juo atsisveikin
daugiausia studentai iš Cin ti, jam grįžtant į Lietuvą.
cinnati ir apylinkės universi
DGB
tetų.
Iškilmes pradėtos JAV ir
Lietuvos himnu, o užbaigtos
Mažosios Lietuvos
himnu:
"Lietuviais esame mes gimę".
Prelegentas buvo svečias iš
Columbus, OH, prof. Rimvy
das Šilbajoris. Jis kalbėjo apie
diasporos ir Lietuvos santy
Ferdinandas J a k š y s
jos komitetui ir visiems misijos kius, d u o d a m a s pavyzdžių iš
nariams už paramą ir aukas. savo patirties, dėstant Vil
Pastebėjo, kad Gavėnios susi n i a u s ir V y t a u t o Didžiojo uni
kaupimui bei misijoms pravesti versitete. Paskaita buvo iš
pakviestas kun. Rokas Puzonas klausyta su dideliu dėmesiu
ir k o m e n t a r a i s iš akademinės
iš Lietuvos.
publikos.
Nominacijų komisijos pirm.
Pagal instrukcijas, gautas iš
Juozas Žvynys pranešė, kad
visas
dabartinis
misijos JAV LB Krašto valdybos, buvo
ir
pasirašyti
Komitetas s u t i k o p a s i l i k t i suformuluoti
senatoriams:
John
valdyboje dar vieneriems me laiškai
tams. Susirinkimas vienbalsiai Glenn ir Michael DeWine, bei
plojimais priėmė pranešimą. Kongreso n a r i a m s : Steve Chair
Robert
Portman,
Paklaustas, pirmininkas pa bot
stebėjo, kad diecezijai prane p r a š a n t j u o s paremti Lietuvos
šama jog misijai priklauso dau siekius t a p t i NATO n a r e .
diau nei keturi šimtai asmenų,
Paminėjimas baigtas vaišė
tačiau realiai, remiantis voke mis, prie k u r i ų prisidėjo visi
lių aukomis, yra arti 240 veik dalyviai, atnešę savo mėgs
lių ir maždaug 70 pasyvių t a m u s patiekalus.
narių, t.y. tie. kurie pasirodo
Cincinnati apylinkės naujoji
retkarčiais. Praėjusiais metais LB valdyba yra įžengusi į
buvo aptarnauta 15 mirusiųjų naują
veiklos
laikotarpį,
ir atlikti 4 krikštai. Vestuvių į t r a u k d a m a į savo tarpą ir
nebuvo. Susirinkimui pasibai paskutiniųjų metų atvykusius
gus, visi buvo pakviesti dar
pasišnekučiuoti ir pasivaišinti
kava bei skaniais pyragaičiais.
DR. ALGIS PAULIUS
PASKAITA MEDICINOS
KLAUSIMAIS
Lietuvių klubas St. Petersburge yra vieta, kurioje kas
sekmadieni gali ne tik sutikti
pažįstamus, pasidalinti rūpi
mais klausimais, pasiguosti,
papolitikuoti ir gauti reika
lingos informacijos.
Po kiekvienų pietų Mečys
Silkaitis perskaito apžvalgą
savaitinių įvykių Lietuvoje.
Sausio 26 d. dr. Danielius
Degėsys skaitė labai įdomią ir
pagyvenusiems reikšmingą pa
skaitą apie Alzheimerio ligą. jos
pasekmes ir vykdomus tyrinėji
mus. Daktaras nurodė, kad šiuo
metu ši liga dar nėra pagydoma,
tačiau šios ligos tyrinėjimuose
jau daug pasiekta Ištirta, kad
Alzheimeriui daug reikšmės tu
ri prigimtis — genai. Taip pat
pažymėjo, kad bandymai su pe
lėmis gali duoti patenkinamų
rezultatų.
Mečys

ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
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• Seniausia Lietuvos gy
venviete, minima rašytiniuose
šaltiniuose — Apuolė. 854 m.
Bremeno-Hamburgo arkivysku
pas Rimbertas ją aprašė kroni
koje „Ansargo gyvenimas".
1253 m. ir vėlesniuose rašyti
niuose šaltiniuose minima daug
vietovardžių, bet, kaip matyti,
seniausieji šaltiniai nemini
svarbiausiųjų Lietuvos centrų,
išskyrus Vorutą. Jie pradedami
minėti palyginti vėlai: Kernavė
— 1279 m., Vilnius — 1323 m.,
Trakai — 1337 m., Kaunas —
1361 m. 1358 m. devynioms gy
venvietėms suteiktos miesto ir
miesto tipo gyvenviečių teises,
todėl dešimties naujausių mies
tų ir miesto'tipo gyvenviečių
sąraše jos neišvardintos.
• Brangiausia Lietuvos
v a l s t y b i n ė teritorija — tai
pietvakarių Lietuvos dalis, ku
ria Sovietų Sąjunga 1941 m.
sausio 10 d. nusipirko iš Vokie
tijos už 7,500,000 aukso dolerių,
arba 31,500,000 Reicho markių
pagal slaptą SSRS ir Vokietijos
susitarimą, Molotovo-Ribbentropo paktą.
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Ava.

Tel.773-43S-7700
mišOAUOAŠ NtMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

1188 Dunda* A * * , Bajh,«. 60120
T * . (708) 742-02S5

Stresas ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PfTRgJKiS

DR. A . B. O.LIVICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3940 W. M SL Tas. (7SS) 41S-S1S1
Valandos pagal susitarimą
Pirma. 3v p.p -7v.v..antr. 12:30-3v. p.p
tr*6d uždaryti, ketvd. 1 - 3 v p.p
panirto ir sastd 9 v r. - 12 v p.p.

DR. JOVITA K Ū M U S
Kab Chicago** uždarytas
9525 S. 79th Asm, HfcfcOry HMs. IL
Tai. (70*) MS41S1
Valandos pagal susitarimą

EUOsUtC C. DfCKIA, ODS, f»."Č
* M 7 W. 103 «*., Oak U a m , i t
Pirmas apyt su Noftmvastsm urvto
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinama kainą Psciantal priimami
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TĘSIAME DARBĄ
KAZYS
Šiais žodžiais devyniasde
šimtųjų kovo 1 1 d . V. Lands
bergis pradėjo naują mūsų at
kurtos nepriklausomos valsty
bės gyvenimo puslapį:
„Gerbiamieji deputatai, Lie
tuva j a u laisva. Dvasioje, tei
sėje laisva. Galėtume sušukti:
Latvija bus laisva! (Deputatai
skanduoja šiuos žodžius). Da
bar — Estija bus laisva!
(Skanduojami ir šie žodžiai.)
Ir visos kitos, kurios dar ne
laisvos. (Plojimai.) Tęsime
darbą".
Tą vakarą
mes buvome
stiprūs ir garbingi. Nors ir
nebūdami tikri dėl savo atei
ties, tieseme ranką, drąsinom
tuos, kurie seka mumis. Mes
jutom įprasminto gyvenimo
džiaugsmą. Visos iki mūsų su
dėtos aukos dabar tapo įpras
mintos.
Visko tikėjomės, bet nema
riem, kad Lietuva ir po septy
nerių nepriklausomybės me
tų, lyg per a n k s t i parskridusi
gervė, susigūžusi stovės ant
vienos kojos — ant plonos
kaip šiaudas savo vilties net
rukus sustiprėti, pakilti. Kai
kam atrodo, kad jos vieta ten.
kur ji buvo anksčiau — kaž
kokiam zoologijos sode. Aplin
kui taip ir sėlina alkanos
lapės, vilkai, sklando vanagai,
įžūlios varnos knapoja tą
vargšę gervę, o ji sau stovi ant
vienos kojos, nujausdama, kad
ta bjaurastis anksčiau ar vė
liau turės pasibaigti. Tačiau
kas tą bjaurastį iškops, jeigu
nę.mes?
Kai Vincui Kudirkai laisva
Tėvynė tebuvo tik tolimos at
eities vizija,
bendraminčių
būreliui jis siūlė semtis sti
prybes iš praeities, nes mūsų
Tėvynė, kaip vėliau rašė Mai
ronis, — „šalis, kur miega ka
puos didvyriai".
.jTuos.. posmus
kartodami.
ta*&i pamirštam, kad mums
teko laimė a r nelaimė gyventi
lemtingam istorijos šimtmety,
kai vyko beveik nesiliaujanti
kova už mūsų valstybės ir
tautos išlikim
Mes jau ga
lėjom ir gah n semtis sti
prybės ne tik iš praeities, bet
ir iš didvyrių, kuriuos paži
nojom arba pažįstame dabar.
Mes patys galėjom rinktis ra
mesnę šalikelę, patogų greit
kelį arba skausmingas laisvės
kovotojo kalvarijas.
Paklauskim išlikusių gyvų
partizanų — a r daug jų tada
tikėjosi sulaukti laisvos Lietu
vos. J i e puikiai žinojo, kas jų
laukia, jie rinkosi kovotojo
mirtį ir manė, kad pasaulio
galingieji neliks abejingi jų
aukai. Mes buvom taip skau
džiai pamokyti — gal dėlto
dabar daugelis spjauna į bet
kokią mokyklą ir į savo pilie
tinę priedermę.
Keistas esti žmogus, ir

SAJA
mums, lietuviams, to keistu
mo netrūksta. Mes minime,
gerbiame didvyrius, tačiau tik
tuos. kurie „miega kapuos".
Gyvuosius mes, kaip ir Kris
t a u s laikais, esam linkę apsp
jaudyti, nuplakti ir kaip nors
nukryžiuoti.
Ką padarysi — šitas bruožas
ateina iš senų senovės, jis jau
tapo visos žmonijos savastim.
Kitaip nei Žukas, nei Adam
kus nesiryžtų siūlyti savęs į
prezidentus. J u k jiedu V.
Landsbergį nelaiko nemokša,
sukčium ar karjeristu. Valdui
Adamkui dar tektų artimiau
susipažinti su Lietuvos Kon
stitucija, kurioje aiškiai pasa
kyta, kas gali būti renkamas
Lietuvos Respublikos prezi
dentu. Negerbdamas Konsti
tucijos, kuo jis galėtų prisiekti
t a r n a u t i Lietuvai? Kaip jis
įkalbėtų
piliečius
laikytis
įstatymų?
Per praėjusius prezidento
rinkimus vienas skuodiškis
žemaitis šitaip apibūdino li
kusius du kandidatus:
— Lozoraitis beveik visą
gyvenimą praleido užsieny,
bet jis tarnavo Lietuvai. Bra
zauskas gyveno Lietuvoj, o
dirbo užsieniui.
Gal j a u leiskime žmonėms
atitaisyti anuomet padarytą
klaidą. Kad jie tai gali pada
ryti, rodo pernykščiai Seimo
rinkimai. Tai gal jau nebe
reiktų taip tampyti Lietuvos
rinkėjų į visas puses, skalam
byti 33partijų balsais, nes nuo
tos beprotybės daugeliui nori
si delnais susispaudus galvą
visus ir viską pasiųsti po vel
nių.
Kitas paradoksas jau labiau
lietuviškas. Kadaise turėjom
valstybės įkūrėją karalių Min
daugą, bet, jį nugalabiję, ki
t a m karūnos j a u nebeįstengėm iškovoti. Tiesa, popiežius
norėjo karūnuoti Vytautą, Di
džiuoju pavadintą, bet Lietu
vos bajorai nesugebėjo tos
karūnos atgabenti į Trakus.
Iki šiol neaišku, kas su
t r u k d ė Dariui ir Girėnui įvei
kus Atlantą nuskristi pasku
t i n i u s kelis š i m t u s kilo
metrų iki Kauno. Keturias
dešimtaisiais nepriklausoma
Lietuva, per du dešimtmečius
išugdžiusi čečėniškai narsią
savo kariuomenę, be šūvio
įsileidžia okupantų ordas, o
paskui visą dešimtmetį pras
tai apmokyti vyrai šimtais ir
tūkstančiais guldo savo jau
nas galvas, demonstruodami
aklam pasauliui, kaip lietuvis
myli savo laisvę.
O dabar? Daugelis padėjo
tašką po Valstybės atkūrimo
aktu ir tarė sau: mes jau savo
padarėm, mes laimėjom, da
bar mums metas augintis il
gesnius nagus ir skinti laisvos
valstybės vaisius. Ko j a u ko.

SIMONAS IS VALTUNŲ
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KAZIMIERAS J. A M B R A S A S

Arkivyskupo var
du Generalvikaras Rev. Mons. Kazimieras Šaulys prašė
liautis naikinti žydus. Jam buvo atsakyta, jog Hitleris
davęs įsakymą Lietuvoje naikinti žydus. „Nei mes, nei
jūs negalite tų žudynių sustabdyti".
Aš išgelbėjau žydo gyd. Benjamino Zakarino. jo
žmonos ir kelių kitų asmenų gyvybę. Galiu išvardinti
pavardes tų lietuvių, kuriuos naciai nužudė todėl, kad
priglaudė ir slėpė žydus.
Mes turime prisiminti ir kitokios rūšies naikinimą.
Tą. kurį vykdė Rusijos komunistai. Lenkai niekuomet
nepamirš tūkstančiu karininkų sušaudymą Katynės
miškuose Lietuviai, latviai ir estai kiekviena birželio
mėnesį mini masinių nekaltų žmonių vežimu dieną, kai
buvo išgabenti iš gimtines ju protėviai.
Pirmieji didžiuliai suėmimai Lietuvoje prasidėjo
1941 m birželio 14-15 d. Pagal Raudonojo Kryžiaus
duomenis per dvi dienas buvo išvežti 34,280 žmonių Jie
buvo išgabenti j tolimiausius Šiaurės Rusijos. Sibiro,
Kazachstano rytinius pakraščius. Didžiuma tų tremtiniu
buvo pasmerkti j darbo stovyklas kur be maisto, sustirę
šaltuose barakuose, dirbdami miškuose arba kasyklose.

ilgapirščių mums tikrai ne
trūksta. Girtuoklių, cinikų,
įvairaus plauko pilvažmogių
turime apsčiai. Kartais atro
do, kad ne varinė mūsų
Laisvės statula kažkaip bai
mingai gniaužia vėliavos kotą
— kad tik jos nepagrobtų ir
neparduotų „savieji".
Lietuvoj pradėta žūtbūtinė
kova su nusikaltėlių gaujom,
kurjos galėjo būti ir iš anksto
suplanuotos. Naujasis Seimas
ir vyriausybė stengiasi už
kirsti kelią korupcijai ir kon
trabandai, kuri skatina baisų
girtuokliavimą, platina neti
kusį spiritą, iš kurio gamina
mas „pilstukas", „kaukolinė".
Tokią, save nualinusią, val
stybę nesunku kaip tą gervę
užpulti bet kokiam plėšrūnui.
Tikimės, jog taip neatsitiks.
Tačiau tėvynainių pagalba, jų
dėmesys Lietuvai tokie pat
svarbūs, reikšmingi — gal net
reikšmingesni — negu prieš
dešimt dvidešimt metų.
Kodėl tiek maža grįžtančių,
taip maža norinčių bent porą
trejetą metų padirbėti laisvoj
Lietuvoj už lietuvišką algą?
Nedrąsu būtų belstis į gar
saus advokato, teisėtvarkos,
krašto apsaugos pareigūno, fi
nansų, verslo žinovo „ofisą" —
mums talkinti galėtų dar
žvalūs, pajėgūs, turintys daug
patirties išeivijos lietuviai,
jau išėję į pensiją.
Lietuvos kaimuose ir mies
teliuose daugelis nebeįsten
gia u ž s i s a k y t i kokio laik
raščio, namuose neturi televi
zoriaus. Ar negalėtų pasitu
rintys mūsų išeiviai pasi
rūpinti, kad nors jų gimtojo
kaimo a r miestelio kaimynai
dovanai
gautų
„Lietuvos
aidą", „Valstiečių laikraštį" ar
kokį kitą žiniasklaidos Jeidinį? Kad ir kukli pagalba
šiandieninei Lietuvai pra
tęstų ilgametį darbą, kurį lie
tuviai šiapus ir anapus Atlan
to vis dirbo, siekdami atkurti
nepriklausomą savo valstybę.
Taip mes šį tą gražaus
įrašytume į naujausią savo is
torijos puslapį, kuris prasidė
jo žodžiais „Tęsiame darbą".
NEREIKĖS STOJAMŲJŲ
EGZAMINŲ
Kauno technologijos universi
t e t o (KTU) rektoratas nu
sprendė pakviesti 800 būsimųjų
šių metų abiturientų be sto
jamųjų egzaminų pradėti moks
lus šioje aukštojoje mokykloje.
Moksleiviai atrinkti rektorato
posėdyje iš daugiau nei pus
penkto tūkstančio kandidatų.
Dar kelios grupės moksleivių
bus pakviestos po kitų dviejų
numatytų atrankos konkursų.
Moksleiviai, kurie kviečiami
į KTU be stojamųjų egzaminų,
atrenkami pagal paskutinių
ketverių metų trimestrų pažy
mius.
Šiais mokslo metais KTU
mokosi daugiau nei 10 tūkst.
studentų.
( B N S > Q1 1 6 )

Danute

Bindokienė

Kur nuves šie tyrimai?
Žmogus
visuomet norėjo
žinoti daugiau, negu žino,
pažinti savo aplinką, atrasti
n e a t r a s t u s pasaulius. J u k , pa
gal Šv. Raštą, ir Adomas su
Ieva tik dėl to prarado Rojų.
kad norėjo būti kažkuo dau
giau, kaip dviem „vaikais,
žaidžiančiais Viešpaties so
duose". Ne visi tie atradimai
ir pažinimai buvo naudingi
žmonijai, o kai kurie (pvz. ato
mo pajungimas saviems reik
alams)—net labai pavojingi,
tačiau tai neatbaidė žmogaus
nuo to amžino troškulio: pa
žinti.

Pėdos sniege

VILNIAUS ŠIRDIES CHIRURGAI
ŽADA UŽKARIAUTI RUSIJĄ
Po metų Vilniuje bus pasta
tyta pirmoji Baltijos šalyse pri
vati širdies chirurgijos klinika,
— rašo „Sostine". Pirmoji šir
dies operacija šioje klinikoje turi
būti atlikta 1998 metų sausio 14
dieną. Bendrovės „Širdies chi
rurgijos centras" direktorius
Vitas Mačiulis seko, kad , jei to
neįvyks, aš pats savo rankomis
išoperuosiu žmogų, prisiėmusį
atsakomybę už klinikos pasta
tymą ir neįvykdžius} pažado".
Ši klinika —tai 17 mln. JAV
dolerių vertės projektas. Kli
nikos kūrėjai — bendrovė „Šir
dies chirurgijos centras" — iš
Japonijos prekybos firmos
„Marubeni" gavo 11 mln. do
lerių paskolą. Širdies operacija
privačioje klinikoje kainuos
maždaug 11,500 JAV dolerių.
Idėja įkurti privačią širdies
chirurgijos kliniką Vilniuje su
brendo maždaug prieš 4 metus.
Aukšto lygio lietuviškoji širdies
chirurgija nebeišsitenka vals
tybinėse Santariškių klinikose.
Jose dirbantys garsūs chirurgai
profesoriai Vytautas Jonas Sir
vydis ir Giedrius Uždavinys bus
pakviesti dirbti naujajame Šir
dies chirurgijos centre. Chirur
gai įsitikinę, kad į širdies
operacijomis pagarsėjusią Lietu
vą važiuos pasiturintys pacien
tai iš Rusijos, Baltarusijos, Lat
vijos ir Rytu Europos šalių
Pasak profesorių, savų klinikų
bei specialistų n e p a k a n k a
Turkijos, Graikijos, Bulgarijos
širdies ligoniams. Ir Lietuvoje
atsiras turtingų žmonių, kurie

jie netrukus mirė nuo bado ir išsekimo.
Negalėdami evakuoti savo kalėjimų ir koncentracijos
stovyklų įnamius, Rusijos komunistai nužudydavo
kalinius vietoje arba nukankindavo artimiausiuose
miškuose.
Lietuvos gyventojų vežimai vėlei pasikartojo.
antrąkart kraštą okupavus Tarybų Sąjungai 1944 m
I Sibiro vergų stovyklas iš viso litaivių buvo išgabenti
apie 300,000. Iš bemaž 200,000 nuo bado, kančių, šalčio
ir išsekimo mirusių buvo du arkivyskupai, du vyskupai
ir apie 300 kunigų.
Sioux City lietuviai yra labai susirūpinę, kad
draugiškai nusiteikusios tautos pripažintų sovietų tarp
tautinio pobūdžio nusikaltimus prieš Baltijos kraštus
— Lietuva, Latviją ir Estiją.
Šv. Kazimiero lietuvių katalikų parapijos klebonas
kun. Simonas Morkūnas".
Pabaigoje šio anglų k parašyto straipsnio, tarytum
tos dienos mąstymui mintis, yra išspausdinta tokia šv.
Rašto ištrauka:
„Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo galybe
išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui
graikui" Rom 1, 15
Gera mintis. Jei šių žodžių būtų klausomasi ir
laikomasi, nebūtų didžiųjų praeities tragedijų, nelaimiu,
skausmo. Toji galybė galėjo išgelbėti ir žydus, tiktai jie
nenorėjo priimti Gerosios Naujienos, todėl skaudus smū
gis ištiko žydus, kurie negali atleisti skriaudėjams ir iš

norės būti operuojami geriausių
specialistų, gauti patogią pala
tą, pasirinkti klinikoje mėgs
tamą maistą bei sumokėti už
visa tai daugiau nei 10,000 dole
rių. Be to, pacientams iš Lietu
vor, bus taikomos nuolaidos.
Širdies chirurgijos centre
n e n u m a t o m a atlikti širdies
persodinimo operacijų, jos liks
valstybinėje medicinos įstaigoje.
Būsimoje klinikoje valstybės
pinigų nėra nė lito. Iš paskolos
už 8 mln. dolerių jau įsigyta mo
derniausios japoniškos ir Vokie
tijoje pagamintos medicininės
aparatūros. Manoma, kad 11
mln. dolerių paskola atsipirks
tik tuo atveju, jei per metus
klinikoje bus padaroma ne ma
žiau 500 operacijų. Iš viso
klinikoje per metus bus galima
atlikti iki 900 širdies operacijų.
Čia bus įrengtos dvi itin mo
dernios operacinės ir 12 vietų
intensyviosios priežiūros pada
linys. J a u dairomasi darbuotoju,
kurie galėtų dirbti klinikoje.
„Būsime taupūs ir nė vieno
lito n e i n v e s t u o s i m e j pra
bangą", sakė Vitas Mačiulis.
Pasak jo. tai bus prestižinė, bet
šiek tiek asketiška ir tvarkinga
klinika. Kiekvienas pacientas
turės atskirą palatą, telefoną,
televizorių. Pacientai galės rei
kalauti ir daugiau dėmesio sau:
klinikos vadybininkai, esant
reikalui, organizuos ligoniams
„Stiklių" restorano pietus, jei
p a c i e n t a s s u t i k s už tai
sumokėti.

Praėjusį savaitgalį žmonija
palypėjo į dar vieną aukštesnę
atradimo pakopą. Tuo tarpu
niekas negalėtų pasakyti, kur
tos pakopos baigsis, kur tie
laiptai „į aukštumas" ilgainiui
nuves. Kaip ir kitais panašiais
atvejais, kyla daug abejonių,
etinių, psichologinių, religinių
bei kitokių klausimų, kuriuos
ne tik dabar, bet ir ateityje,
galbūt nebus
įmanoma at
sakyti. Vienaip ar kitaip,
Škotijos garsiojo Roslin insti
tuto Edinburgh laboratorijoje
buvo atidaryta „slapta skry
nelė" ir tai, ką joje mokslinin
kas Ian VVilmut rado, nustebi
no, bet ir išgąsdino, pasaulį.

Kažkada viskas buvo tary
tum paprasčiau—viską buvo
galima suskirstyti į J u o d a ir
balta", bet, šiam šimtmečiui
slenkant į pabaigą, atsirado
tiek daug atspalvių tarp anų
dviejų, kad sunku jiems vi
siems rasti pavadinimus ar
spręsti, kuo nedelsiant atsi
kratyti, ką pasilikti, kaip
tikrąją
vertybę.
Paprastai
prieš Kalėdas, kai tėvai ir ar
timieji stengiasi pradžiuginti
vaikus naujais
žaisliukais,
žinovai perspėja, kad būtų
stengiamasi žaislą priderinti
vaiko amžiui—kūdikiui paau
gusio žaislas, nors galbūt la
bai patrauklus, gali būti net
pavojingas, nes mažiukas ne
mokės juo tinkamai pasinau
doti. Panašiai y r a ir su
įvairiais moksliniais bei kito
kiais išradimais bei atradi
mais: galbūt jų atradėjai va
dovavosi kilniausiais moty
vais, bet visuomet pasaulyje
gausu pelnogaudžių, savanau
diškų individų, kurie galvoja
tik apie save ir nesidrovi siek
ti savo tikslų bet kokiomis
priemonėmis.

Kodėl tos avies Škotijoje
„dublikavimas" sukėlė tokią
audrą? Galbūt daugiausia dėl
to, kad tai pirmas kartas, kai
Pirmą kartą žmonijos isto naujas, lygiai toks pat su
rijoje pavyko išauginti tikslią tvėrimas, išaugintas iš jau
žinduolių veislės tvarinio ko suaugusio žinduolio vienos
piją, t a r y t u m tą škotišką avį kūno ląstelės, perduodant vi
įkišus į kopijavimo aparatą, sus genus į naują gyvybę. Tai
paspaudus atitinkamą
myg nėra dvynukas, bet tikra bu
tuką ir —štai jums lygiai to vusio kopija, visiškai nesiski
kia pat avis, nei mažiausia rianti nuo originalo. Anksčiau
ląstele nesiskirianti nuo origi yra pavykę išauginti gene
nalo!
tiškai tapatišką
individą iš
Tiesa,
įvairios genetinės gemalo ląstelės, bet ne iš jau
manipuliacijos jau nėra per suaugusiojo, kaip šį kartą.
didele naujiena. Jos ne tik at
Tai, galima sakyti, populia
liekamos laboratorijose, bet rių mokslinių fantazijos kny
nemažai yra ir praktiškai pri gų turinys, atsiradęs tik
taikytų. Vienos plačiai įgar rovėje. Ar kam patinka, ar ne,
sintos,
tam
tikru
laiku ta tikrovė jau įvykusi: kas
sukėlusios nemažą kontrover padaryta, niekuomet negalės
siją (kuri toli gražu nepasibai būti panaikinta, net jeigu viso
gusią) pvz.. dirbtinis apvaisi pasaulio vadai, bent kartą p a 
nimas, arba atliekamas labo siekę bendrą susitarimą, toli
ratorijoje, po to apvaisintą mesnius tyrimus šioje srityje
kiaušinėlį įsodinant į moterį, griežtai uždraustų. Jgimtasis
nužudytų negimusių kūdikių žmogaus smalsumas—žengti
kūno audinių ar dalių panau dar žingsnį į priekį—vis tiek
dojimas persodinimui ar tyri atras galimybių tyrimus tęsti.
mams ir pan.
Ar tie tyrimai gali nuvesti į
Nepaisant, kad teologai,
kitų žinduolių padauginimą
psichologai ar kiti žmonijos
šiuo būdu (ang. cloning)? O
dvasinių bei etinių vertybių
kaip su žmogumi? Ar ateityje
formuotojai dėl šių ir kitų
bus įmanoma ..pagaminti" ly
..atradimų" pritaikymo prakti
giai tokį pat žmogų, kaip
koje d a u g ginčijasi, o kai ku
riuos tiesiog pasmerkia kaip „originalas"? Dabar klausia
prieštaraujančius Dangiškojo ma: kas gi norėtų? Tačiau,
žmogaus
savanau
Kūrėjo nuostatams, nelabai žinant
diškumą,
be
abejo,
atsirastų
,
logiška tikėti, kad jų patarimų
norinčių,
turinčių
pakanka
bei sprendimų bus paklausy
ta. Panašiai, kaip neverta ma mai išteklių tai padaryti.
nyti, kad, užu-audus negimu
Vadinasi, škoto mokslininko
sių kūdikiu žudymą, abortai atradimas norom nenorom jau
nebūtu daromi.
įvedė žmoniją į naują dilemą.

visų jėgų ieško bent kiek nusikaltusiu mažosiose tautose,
kurias galima bauginti, gadinti jų gyvenimą ir ateit).
Už jūrių m a r i ų
Jau nutolo Europos krantai. Kieksyk girdėta ir kiek
kart, stovint ant laivo denio, slapčiausios sielos stygose
virpėjo ilgesingos dainos žodžiai: ..Leiskit į tėvynę,
leiskit pas savus...'" Veltui. Nėra kaip ir nėra kur grižti.
Tėviškėje siaučia raudonieji, trypia gimtąją žeme, maišo
su purvais tai. ką lietuvis anksčiau gerbė, mylėjo, bran
gino. Kunigas vargu ar tuo metu žinojo, kad skaudus
likimas ištiko seserį Konstanciją, kad prasidėjo liūdnos
tėvų dienos. Tik reikia žvelgti jau ne i Rytus, o į Vaka
rus, į priekį, kur saule tokia įkaitusi, tokia raudona ir
tokia skaudžiai akis spiginant^jleidžiasi vandenyno
pakraštyje. Prieš dešimt, penkerius ar net vienerius
metus nepagalvojo kun. Simonas, kad jam reikės atsi
durti Amerikoje. Kur t a s Sioux City? Pasilenkė prie
žemėlapio, dirstelėkime Ajovos iIowaI \alstijoje. H00 km
į vakarus nuo Čikagos. į tą kraštą, kur Dievo pirštu,
žmonių padėjimu atsidūrė lietuvis kunigas iš Valtūnu
kaimo
Sioux - viena gausiausių Siaurės Amerikos indėnų
genčių, kuri buvo paplitusi Mississippi upes haseine.
rytiniuose Apelačų kalnuose. Virginijoje ir abejose
Karolinose Indėnams vardas Sioux paimtas iš algonku
kalbos ir reiškia angis, gyvatė. Patys save nuo seno jie
mėgsta vadinti iakhota. Baltieji, iškraipę pavadinimą.

pasidarė vienos valstijos pavadinimą. Dakota. kurių
yra dvi — šiaurės ir pietų. Iš sijų kalbos nemaža vardų
pakliuvo į geografinius pavadinimus, iš kurių pasitaiko
taip iškraipytų, kad sijų genties kalbos beveik negalima
pažinti. Štai. sakysime, Minesota sudarytas iš dviejų sijų
k. žodžių — mni — vanduo ir ota — daug, daugel. Kai
kurie, pavyzdžiui, pirmojo laivo, atplaukusio į šį kraštą
pavadinimas Omaha — laikosi įsikirtęs j mane išliko
nepakeista lytis ir anglų k.
Pirmosios žinios apie baltuosius žmones, gyvenusius
dabartiniame Sioux City ir jo apylinkėse, žinomos iš
1804 m Tais metais kariška ekspedicija, vadovaujama
kapitonų Meriveterio Levio 'Merivvether Lewis> ir Vil
jamo Klarko 'VVilliam Clark), apsistojo netoli tos vietos,
kur suteka dvi Misūri 'Missoun" ir Didžioji Sijų 'Big
Sioux> upes. Tie atvykėliai norėjo ištirti iš prancūzu
igyta didžiulę Loussiana teritoriją. Čionai pirmoji mir
tis ištiko seržantą Charles Floyd. vieną iš šios ekspediciios nariu, mirusi 1804 m rugpjūčio 20 d Ant kran
to, nuo kur gerai matyti plačioji Misūri upe. atsirado
iš akmenų ir plytų suręstas paprastas paminklas, pirma
sis JAV istorinis ženklas šiame žemyne
Už 44 metų iš Ilinojaus (Illinois) valstijos, besibas
tydamas po prerijas, vėliau i čia atkako ir netoli Floyd's
BlufTapsistojo\Villiam Thompson Netrukus pas ji atsi
rado jo brolis Charles, su kuriuo jiedu abu įkūrė mies
telį Thnmpsonville Paskui naujakuriai šią vietove
pavadino Tompsono Šileliu 'Thompson"s Grovp'.
' Bu-
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CLASSIFIED GUIDE

JAV LB KRAŠTO
VALDYBOS
INFORMACINIS ŽINYNAS

MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

ELEKTROS
IVECMMAl—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
garan.jotai ir sąžiningai.

GREIT

250 tiražu, o pareikalavimas,
PARDUODA
atrodo, didelis. Norėjome, kad
apie žinyno egzistavimą Lietu
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
voje būtų kuo plačiau žinoma ir
RE/MAX
kad jis būtų lengvai prieinamas.
REALTORS
AUTOMOBILIO,
NAMU,
SVEIKATOS,
Atrodo, pasisekė, — Lietuvos
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
(773) 586-5959
spauda bei radijas apie jį prane
Agentas Frank Zapoks ir Otf Mgr Aukse
(708) 425-7161
šė, žinia yra ir Internet tinkle.
5 Kane kalba lietuviškai.
Žinynas turėtų būti randamas
FRANK ZAPOUS
320SV2 Wwt 95th Street
visose aukštosiose mokyklose,
RIMAS L. STANKUS
T«l. (708) 4244654
tyrimų institutuose, APPLE Bridgevievv Senelių globos namų lietuviai gyventojai prie Kūčių stalo 1996 • Bioudiiu :nen. Iš kairės sėdi: Pe(312) 581-8654
centruose, PLB įstaigoje, miestų ter Blekavicius, Bruno Žalys, Martha Pauliks ir Julija Paškevičius; stovi: Aldona Pankiene, Zita Dubauskiene,
• Perkant ar parduodant
bibliotekose ir k i t u r . Beje, Zina Bagdoniene, Julija Smilgienė, Apolonija Tuskenienė—Lietuvos Dukterų organizacijos narės, aplankiusios
J K S CONSTRUCTION
• Greitas ir są&nngas patarnavimas
leidinio iš Krašto valdybos senelius.
..Shingle" stogai ir visų rūšių
• MLS kompiuterine FAX pagalba
N'uotr G. Maldėnienės
pirmininkės R. N a r u š i e n ė s
apkalimai (siding): medžio,
• Nuosavybių įkainavimas veltui
paprašė ir JAV ambasados Vil
• Perkame ir parduodame namus
gali praturtinti ne tik JAV lie aluminiaus ir kt. Turiu darbo
niuje atstovai. Davėme.
draudimą.
R.
Jankauskas,
• Apartmentus ir žeme
tuvių lobyną, bet ir pačią Lie
• Pensininkams noola*da
tol. 630-969-2658
— {vade u ž s i m e n a t e , k a d
tuvą.
leidinys b u s n u o l a t p a p i l d o 
Šia tema pasisakyti mane
STASYS CONSTRUCTION
m a s . K a s t ą d a r b ą d i r b s ir
sugundė jau nebe pirmą kartą
finansuos?
Staliaus darbai: rusių, v o n i ų ir
amerikiečių laikraščiuose pa
— Kas link finansavimo tai
virtuvių įrengimas; prietaisai;
stebėtos trys lietuviškos pa
KMIECIK REALTORS
keramikos plytelės; „sidings",
— P a p a s a k o k i t e , kodėl nu LB Krašto vadyba sumokėjo už
vardės. Tai yra Daukus, Ron7922 S. Pulaski Rd.
„soffits",
„decks",
„gutters",
šio
leidinio
išspausdinimą
iš
Kiek Čikagoje gyvena lietu vykusiųjų lietuvių skaičiaus, kaitis ir Naureckas. Pirmieji
s p r e n d ė t e p a r u o š t i šį leidinį
4365 S. Archer Ave.
plokšti ir „shingle" stogai;
savo menko iždo. Nepraran vių? Kiek lietuvių priskai gaila, negalima tiksliau nusta du yra dailininkai, o tretysis
ir k o k i a j o paskirtis?
cementas, dažymas.
— Mintis paruošti tokį leidinį dame vilties, kad Lietuvių fon čiuojama JAV? Į pirmąjį klau tyti. Daug nesukant galvos, žurnalistas, redaktorius. Apie
DANUTE MAYER
Turiu darbo draudimą.
kilo dar praėjusios JAV LB das patenkins mūsų prašymą ir simą, ypač jeigu klausia kita lengviausia pasakyti, jog jų juos, deja, neteko nei žodelyčio
773-284-1900
. S. Benetis tel. 630-241-1912 .
Krašto valdybos, Vyto Maciūno padengs tas išlaidas (šiek tiek tautis, paprastai atsakome, j a u yra apie 10.000. Ir šis išgirsti mūsų žiniasklaidoje.
Jei
norite
parduoti ar pirkti namus
pirmininkavimo metu. Atkūrus daugiau kaip 2,000 dol.). Pra kad apie šimtą tūkstančių. O skaičius, kaip ir anksčiau
Sutinku, kad čia, mano su
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji prenepriklausomybe Lietuvos jau šėme jau pernai, bet negavome. JAV, įpratome sakyti, gyvena minėti, yra apvalus, t a d dau rašytuose
TAISOME
samprotavimuose
fessionaliai. sąžiningai ir as
nimui atsirado plačios galimy Leidiniui pasirodžius (rugsėjo apie vienas milijonas lietuvių. gumai mūsų priimtinas.
nėra nieko naujo, nieko nuo
meniškai patarnaus įkainavimas
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
bės studijuoti užsienio univer mėnesį), sąskaitos ir prašymas
Ar tikrai tiek lietuvių gyve
Nesigailint
ir neieškant stabaus. Tačia nenorėčiau su
veltui.
MASINAS. ŠALDYTUVUS.
sitetuose, o mokslininkams — pakartotinai nusiųsti. Mes gi n a šiame krašte? Gal taip, o visiškos teisybės, galima drą tikti, kad, mano samprotavi
ŠILDYMO SISTEMAS.
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS.
specialistams tobulintis įvairio avansu leidinyje jau padėkojo gal ir ne? Reikia pasakyti, siai teigti, kad JAV gyvena mai būtų niekam tikę ir ne
se institucijose, dalyvauti konfe me fondui, „finansiškai parėmu k a d mes, ilgainiui pripratome daug lietuvių, nors kitų tauty verti jokio dėmesio.
MISCELLANEOUS
H. Dackys
Tel. 773-585-6624
rencijose. Į mus ir, be abejo, siam šio leidinio paruošimą ir prie 100,000 ir 1,000,000. Pri bių, iš kitur atvykusių as
Petras Petrutis
kitas išeivijos organizacijas, išleidimą". O gal tai ir buvo pratome, kadangi šie skaičiai menų skaičius yra žymiai di
Parduodame Lietuvos
kreipėsi daug asmenų, prašyda mūsų klaida? Juokai juokais, y r a apvalūs ir labai paran desnis. Daug lietuvių atvyko
Negeriantis,
nerūkantis
dailininkų
paveikslų kolekciją.
LIETUVOS „RUONIAI"
mi finansinės paramos arba bet KV turėjo išlaidų ir renkant kūs.
iš Lietuvos, nemažai iš kitų
pensininkas
ieško
kambario
Kreiptis:
teL
708-788-2748
V I R Š I J O REKORDĄ
bent žinių apie stipendijų fon informaciją, ruošiant spaudai,
Nemažai mūsiškių atvyko kraštų, bet daugiausia JAV
su maistu arba mažo buto.
Skambinti
9
v.v-11 v .v.
dus. Išeivija pradžioje dosniai todėl laukiame Lietuvių fondo tais laikais, kuomet Lietuvoje yra čiagimių. Šiame krašte gy
TeL
773-472-1249.
Vasario 8 d. Palangoje į ledinį
atvėrė savo pinigines, tačiau paramos. Kas link naujos laidos, buvo draudžiamas lietuviškas vena visokio amžiaus, visokių
Skambinti 9 vai. vakaro.
greitai paaiškėjo, kad poreikiai tai reikėtų. Yra naujos infor r a š t a s ir „drukas". Tiesą pa pažiūrų, visokio išsilavinimo Baltijos jūros vandenį paniro
yra didesni už galimybes. Tada macijos, būtini pildymai ir sakius, pirmieji lietuviai per bei įvarios socialinės padėties per pusantro tūkstančio svei
Gediminas Pranckevičhis
Ieškome kepėjo
Krašto valdyba (KV) nusprendė patikslinimai. Neužmirština, sikėlė „už jūrų, marių už van lietuviai. Vieniems lietuviams kuolių.
Planuota,
jog
šiemetinėse
žie
Greitai ir sąžiningai
surinkti ir išplatinti informaciją kad fondų biudžetas ir pro denėlių" dar prieš lietuviškos lietuvybė yra įgimta vertybė, o
( p a s t r y chef)
mos maudynėse dalyvaus apie užpildo pajamų mokesčius
apie Amerikos švietimo siste gramos keičiasi kasmet, tad in spaudos uždraudimą. Taigi
p i l n o laiko d a r b u i .
mą, gausius valstybinius, priva formacija kartais greitai pasens vieni mūsų atvyko anksčiau, kitiems, liaudiškiau pasakius, 2,000. Tačiau vis dėlto buvo
(income
tax)
R e i k a l i n g a 5 m.
čius, korporacijų fondus, kad ta. Be to, 250 tiražas pasirodo kiti vėliau, dar kai kurie, pa kaip šuniui penkta koja. Gal, viršytas prieš 2 metus pasiektas
Reikalui
esant,
d a r b o patirtis.
sakau, reikėtų ir sakyti, kad Lietuvos rekordas, kai jūroje
jais galėtų pasinaudoti Lietuvos buvo per mažas, o ir ne visas gi lyginti, visai neseniai.
atvyksta
i
namus.
visokių
yra,
ir
visokių
reikia.
išsimaudė 1,441 sveikuolis,
Skambinti:
mokslo žmonės. Tokia šio leidi buvo skirtas Lietuvai. Norėčiau
Kiek gi yra tų neseniai atvy
Rašančiajam buvo lemta su šiemet ledinio vandens nepa
dar paruošti naują laidą. Tas
TeL
708-656-2550
nio paskirtis.
605-357-2524
kusių lietuvių? Kaip anksty- sidurti su „įvairiausio plauko" būgo 1,514 sveikuolių.
nebūtų sudėtinga ar brangu, pa
6 v.v.-8v.v.
vesniųjų, taip ir vėliausiai at- lietuviai. Pavyzdžiui, prieš ke
arba
708-656-1293
— Kodėl t a i p ilgai u ž t r u k o
Sveikuolių sąjungos preziden
grindine spausdinimo išlaidos, nes
leidinio p a r u o š i m a s ?
informacija yra kompiuteryje ir paskirti paaiškinti Amerikos liolika metų teko netikėtai su tas Dainius Kepenis tikina, jog
— Pinigai ir laikas, tiksliau
nesunku papildyti/pakeisti. O mokslų sistemą nuo pradžios sipažinti su dviem čiagimiais tai turėjo būti didžiausios
jų trūkumas, buvo pagrindinės
ar ateityje šis darbas b u s mokyklos, gimnazijos iki uni (tėvas ir sūnus),.nebe pirmos pasaulyje žiemos maudynės, tad
priežastys. Darbas buvo atlieka
tęsiamas, priklausys nuo būsi v e r s i t e t o lygio. Čia y r a kartos lietuviais, kurių dė vaizdo juosta bus nusiųsta Guimas laisvalaikiu. Ilgai užtruko
mos Krašto valdybos. Mūsų ka išvardinami ir aprašomi univer mesys jų protėvių kraštui nesso rekordų knygos sudaryto
informacijos iš įvairių šaltinių
dencija b a i g i a s i šių m e t ų sitetų bakalauratai, magistre ir galėtų būti pavyzdys kiekvie jams.
surinkimas, o po to sukauptą
nam, nesvarbu, k u r begyve
pabaigoje. Manau, kad kol k a s doktoratų laipsniai.
Šeštadienį Palangoje oro ir
medžiagą reikėjo atrinkti, ap
nančiam lietuviui. JAV yra vandens temperatūra buvo apie
toks leidinys-žinynas reika
Du puslapiai skiriami, tei
doroti, klasifikuoti, pervesti į
lietuvių 3 C laipsnius šilumos, siautėjo
lingas. Ateityje, ypač paplitus k i a n t informaciją mokslo išlai daugybė čiagimių
kompiuterį ir paruošti spaudai.
mokslininkų,
rašytojų
ir žur didelė audra, tad sveikuoliams
Lietuvoje interneto tinklui, to doms, pavyzdžiui, vienų metų
Lietuvių fondas iš dalies parėmė
kio žinyno aktualumas pamažu vidurkis mokslo ir pragyvenimo nalistų, dailininkų, muzikų, nepavyko panirti į jūrą. Besišį darbo etapą, tad lėšos įgalino
4545 W. 63rd St.. Chicago, IL, 60629
gal mažės. Bet tai ne metų a r išlaidoms 1994-95 metais buvo teologų, pedagogų, medikų, maudantiems teko tenkintis
trumpam pasisamdyti pagalbą.
technologų, verslininkų, finan siaura, maždaug metro gylio
dvejų klausimas.
9,000 dol. valstybiniame, o
Nelengva buvo surasti tinkamą
sininkų, sportininkų ir kitų pakrantės bala, kurioje vienu
Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių
žmogų. P a s a m d ž i u s Kerry
Padėkojusi dr. Vitoliui Ven 19,000 dol. privačiame univer profesijų asmenų. Yra ne metu galėjo sutilpti tik apie 10
Stromberg, dirbančią Lietuvos griui už atsakymus į klausimus, sitete.
mažai dirbančiųjų
valdžios
Puslapiuose nuo 11-15 išvar įstaigose, privačiuose sekto žmonių.
respublikos ambasadoje Vašing trumpai supažindinsiu ir su šiuo
dinti visų valstijų universitetai riuose ir užimančių aukšto
tone, techninis darbas buvo leidiniu.
užbaigtas. Kerry Stromberg pri
Leidinys yra minkštais virše ir kolegijos, kurios duoda stipen rango vietas. Jų pavardės ne
sidėjo ir vertingais patarimais. liais, profesiona' ai išleistas ir dijas ar finansinę paramą užsie retais atvejais užtinkamos
Ambasada pasidalino jų turima susidedantis iš 150 puslapių. nio studentams. Pažymėtina, laikraščiuose ir girdimos radi
inforamcija, už ką esu itin dė Įvadas parašytas dr. Vitolio kad daugiausia tokių universi jo bei televizijos laidose.
kingas. Krašto valdyba pedan Vengrio lietuvių kalba, o visa tetų, kolegijų yra New Yorko
Deja, reikia apgailestauti,
valstijoje, iš viso — 58, Penntiškai atsilygino ambasadai už kita yra anglų kalba.
kad
nedaug mūsiškių domisi
visa? išlaidas
Pagal ivade pasisakymą: „Lei silvanijos valstijoje — 48, o tokiais tautiečiais. Kai kas
Kalifornijoje 41. Po to, du pus
— K a i p ir k u r platinate lei dinys parengtas anglų kalba,
lapiai skiriami planavimui ir mano, o jų tarpe ir šių eilučių
dinį ir kiek jo i š s p a u s d i n t a ? nes prašantys šių stipendijų
pasiruošimui studijoms, vyks autorius, kad vis dėlto reikėtų
— Šis informacinis žinynas privalo mokėti kalbą". Įvade
t a n t į JAV. Du puslapiai skiria labiau susidomėti šiais lietu
yra skirtas Lietuvai, bet į mus autorius pamini leidinio tikslą
mi adresams Lietuvoje bei Ame vių kilmės žmonėmis. Nesvar
kreipiasi ir LB apylinkių atsto ir paskirtį, išreiškia padėką
rikoje.
Dar 8 puslapiai skiriami, bu, kad jie mažai a r visiškai
vai, prašydami leidinio. Išsiun Lietuvių fondui ir Kerry Strom
išvardinant
amerikiečių organi nekalba lietuviškai. Nesvarbu,
• "I Jkroslos d e m o k r a t i j o s šauklys
čiame. Juo ypač domisi apylin berg. Išvardinti fondai nėra
zacijas,
turinčias
programas kad jie neturi nieko bendra su
vieninteliai,
kurie
duoda
stipen
kės, kuriose gausu naujų atvy
• Rūpinsis b e n d r u g e r i u — n e p a r t i n i s
Lietuvoje. Čia yra jų adresai, lietuvių visuomene.
kėlių iš Lietuvos. Nusiuntėme dijas, kad dar yra ir kitų įvairių
Mes, vadinamieji dipukai,
telefonai, faksai ir E-mail,
• Lietuvos K a t a l i k ų r a d i j o v e d ė j a s
ir į Lituanistikos katedrą Uni- būdų gauti finansinę paramą,
atvykę
j
šią
šalį,
radome
ank
bet
ir
k
a
s
gali
į
šiuos
fon
versity of Illinois, paskyrėme pavyzdžiui, kreipiantis pas at
• Iškalbus v i s u o m e n i n i n k a s , g a u s i o s
dus kreiptis, iki kokio laikotar styvesniųjų lietuvių ateivių
Lietuvos ambasadai bei kon skirus mokslininkus ar konfe
šeimos t ė v a s
pio, kokia finansinė pagalba, pastatytas bažnyčias, įsteigtas
sulatams. Leidinį turi ir Čika rencijų organizatorius. Tuo
organizacijas,
laikraščius,
ra
kiek
ilgai
ji
bm
duodama.
Lei
• Sieks gyvybes a p s a u g o j i m o , d v a s i n ė s
gos „Seklyčia". Kas link Lietu pačiu pabrėžė, kad konkurencija
dinio paskutiniuose dviejuose dijo laidas, finansines ir verslo
yra
didelė
ir
kandidatų,
norin
vos, tai nusprendėme, kad ten
kultūros
puslapiuose yra turinys, kuria įmones ir t.t. Radome daugy
žinyną nemokamai platins ne čių gauti stipendijas, daug, tad
• Sąžiningas, d r ą s i a i s k e l b i a n t i s viešosios m o r a l ė s g a i r e s
me alfabetine tvarka yra su bę, plačiai ir sėkmingai besi
valdžios institucijos ir nepelno reikia kreiptis j kelis tokius
reiškiančių,
lietuvių.
Jų
dau
rašytos
mokslo
sritys.
siekiančios organizacijos. Tas fondus.
guma jau amžinybėje. 0 kur
K v i e č i a m e s u s i t i k t i su b u s i m u L i e t u v o s p r e z i d e n t u !
itin buvo svarbu prieš praeito
Atliktas didelis darbas, nes jų vaikai, vaikaičiai? Jų atža
Leidinio turinyje patys pir
rudens rinkimus i Seimą Susi
mieji puslapiai skirti išvardinti šiuo leidiniu „Studijos, stažuo lynas, deja, su mažomis išim
tar"m>' MI Atviros Lietuvos fon
organizacijas, fondus, instituci tės ir mokslinio darbo galimy timis, laikosi nuošalyje ir nesi
du ALF' Vilniuje Švietimo ir jas ir korporacijas, kurios teikia bes J A V " LB Krašto valdyba
teikia įsijungti į organizuotos
mokslo ministerijos. APPLE, finansine pagalbą užsienie įgalino Lietuvos studentiją ir
lietuvių visuomenės eiles. Ar
ALF bei Mokslo tarybos atsto čiams, dalyvauja moksliniuose mokslo žmones gauti informaci
nereikėtų jų broliškai užkal
jai patarė, kas ir kiek turi gauti pasikeitimuose, ar suteikia ją apie taip reikalingą finansinę
binti, o užkalbinus nuošir
leidiniu Dėl finansinių apribo galimybes moksliniams tyri paramą mokslui Amerikoje.
džiai jiems pasakyti, kad įsi
jimu leidinys išspausdintas tik mams Po to aštuoni puslapiai
E l v y r a V n d o p a l i e n ė jungimas į lietuviškas gretas

Sausio mėnesio gale turėjau
progos pamatyti ir susipažinti
su JAV LB Krašto valdybos
1996 m. išleistu leidiniu —
žinynu „Study and Research
Opportunities in the United
States of America". Šio leidinio
rengėjas dr. Vitolis Vengris
JAV LB Krašto valdybos vice
p i r m i n i n k a s mokslui. Apie
leidinį jau rašė didieji Lietuvos
dienraščiai, kai dr. Vitolis
Vengris praeitą rudenį lankėsi
Lietuvoje. Jo kelionės tikslas
buvo supažindinti ir išplatinti
leidinį Lietuvoje. Šiuo reikalu
jis kalbėjo ne tik su dienraščių
korespondentais, bet supažindi
no šį leidinį ir Mokslo taryboje,
mokslo institucijose ir per radi
ją. Dr. Vitolis Vengris sutiko ir
čia atsakyti į keletą klausimų.

Tarp mūsų kalbant
LIETUVIAI, LIETUVIŲ,
LIETUVIAMS...

Auka „Draugo" paramos fondui—
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION

VAIDOTAS
ŽUKAS

Kandidatas i Lietuvos prezidentus

J A U N I M O CENTRE
P e n k t . Vasario 2 8 , 7 v.v.
PASAULIO L I E T U V I Ų CENTRE:
Sek m d . K o v o 2 , 1 2 v . p . p

bendrą atsisveikinimą, pravedė
maldas, palydint gitaros muzi
kai Rožinį pravedė Šv. Antano
parapijos klebonas Alfonsas Ba
bonas. Erna septynerius metus
vadovavo Šv Antano parapijos
auksinio amžiaus būreliui ir il
gus metus giedojo parapijos cho
re, tik susirgusi nebegalėjo
giedoti.

Kupiškio parapijos Caritas bei
Šv. Kazimiero globos namų dar
buotojais dalyvavo čia surengto
se rekolekcijose, kurių organiza
torė Kupiškio katechetinio cent
ro vadovė G. Daukaitė. Rekolek
cijoms vadovavo Daugailių pa
rapijos klebonas Petras Baltuš
ka, kuris, be kita ko, pabrėžė,
kad „Nors laikai ir kiti, tikro
sios vertybes nesikeičia". Pasak
jo, ir anksčiau, ir dabar moki
niai pastebi mokytojų teigiamus
ir neigiamus poelgius. Mokyto
jo žodžiai neturi skirtis nuo
darbų, jis turi būti toks pat ir
mokykloje, ir u i jos ribų. Bai
giantis rekolekcijoms kun. P.
Baltuška linkėjo vilties, meilės,
tikėjimo, pasiaukojimo, kiek
vienam rekolekcijų dalyviui pa
dovanojo po degančią žvakute.
BŽ, 1997.01

Laidotuvių direktore Jolanda
Zaparackiene anglų ir lietuvių
kalba davė Ernos gyvenimo
apybraižą, ir perskaitė vyro
Stasio mirusiai žmonai sukurtą
eilėraštį. Šv. Antano parapijos
choro vardu atsisveikino S.
Kaunelienė. Vyras Stasys jau
triai padėkojo žmonai už jos
meilę j a m ir už gerus, gabius
vaikus. Atsisveikinimas baigtas
Lietuvos himnu.
Sausio 25 d. Ernos paskutinė
kelionė į Manchesterį, i šv.
Marijos bažnyčią. Nors oras dar
KURIASI SIELOVADINĖ
blogesnis nei paskutines dvi
GRUPĖ
dienas, tačiau graži, jauki Šv.
Marijos bažnyčia — pilnutėlė.
Gruodžio 15 dieną Kauno ar
„Geležinio vilko"—Lietuvos istorijos būrelio, veikiančio Maironio lit. mokykloje, nariai su globėja mokyt. Karstą, kurį nešė abu sūnūs,
kivyskupijos
Evangelizacijos
Gražina Sturoniene aplankę istorikę dr. Vandą Sruogienę (viduryje) Šv. Šeimos viloje.
trys žentai: Joseph, Ričardas ir
Kęstutis ir vaikaitis Michael, centre vyko adventinės rekolek
nešini, turėjo palikti gimtąjį pasitiko graudi vargonų muzi cijos Kauno Jėzuitų gimnazijo
kraštą ir išeiti tremtinių keliais ka. Pirmą kartą toj bažnyčioj je besikuriančios sielovadinės
į karo nualintą Vokietiją. Netoli lietuvių kalba aukojamos šv. grupės nariams. Šią grupe su
Bliombergo gimė dukra Rita, o Mišios. J a s aukojo Šv. Antano daro vyresniųjų klasių moki
1995 metų lapkričio mėnesio mokinius mokytis ir niekada vėliau Bliomberge — Jonukas. parapijos klebonas kun. Alfon niai, mokytojai ir mokyklos
šaltą ir vėjuotą rytą, kai už- nesakyti, kad užteks, kad jau Prasidėjus emigracijai, šeima sas Babonas, su tos bažnyčios kapelionas. Rekolekcijų daly
langų siautė sniego pūga" Le- viską žinau, ji sakė, kad mok iškeliavo į JAV, Baltimorės klebonu. Vargonuoja ir gieda viai analizavo savo tikėjimo ir
monto Maironio lituanistinės slas neturi ribų ir kad kiekvie miestą. Šešių asmenų šeimai Šv. Antano parapijos choro gyvenimo patirtį, ieškojo naujų
mokyklos istorijos būrelis „Ge na diena y r a kaip nauja istori sunku buvo rasti butą, gerai muzikas Stasys Sližys. Dukra religinio turinio perdavimo ir
ležinis Vilkas" turėjo atlikti jos pamoka. Ji ragino visus apmokamą darbą. Baltimorėj Liucija po „Anapus saulės" bendravimo formų. Daug dėme
svarbią užduotį — aplankyti nepavargti ir nesakyti, kad gimė Regina. Persikėlė į Detroi giesmės perskaitė tėvelio sukur sio skirta artėjančioms Jėzuitų
senelių namuose gyvenančią dabar Lietuva yra laisva ir tą. Stasys dirbo, laisvalaikiu tą mamai eilėraštį angliškai. mokyklos rekolekcijoms. Buvo
dr. Vandą Sruogienę. Nors ir visi darbai atlikti. Reikia visa rašinėjo į lietuviškus laikraš Eilėrašti vertė abi su sesute svarstoma, kaip padaryti jas
veiksmingesnes ir į jų rengimą
buvo iškilęs k l a u s i m a s , kad da ieškoti naujų kelių platinti čius, žurnalus, bedradarbiavo Regina.
oras labai blogas ir reikia pa savo žinių pasaulį ir siekti lietuviškose radijo valandėlėse
Procesija palydėjo karstą į įtraukti mokinius. Sielovadinės
įsijungė į visuomeninę veik paskutinę a.a. Ernos poilsio grupės rekolekcijas organizavo
keisti išvykos dieną, tačiau aukštesnių idealų.
lą. Gimė paskutinis kūdikis, vietą, į Šv. Marijos kapines. kun. V. Sadauskas, talkinaentuziastiški „istorikai" žino
Ši išvyka nebuvo dar viena
dukrelė
Liusytė.
jo, kad laikas bėga ir niekas istorijos pamoka, bet buvo
Maldos kapuose, švęstu vande mas Evangelizacijos centro
negali sutrukdyti m ū s ų planų. daug daugiau negu tai, nes dr.
Erna sukosi namuose, juos niu apšlakstytą, žemėmis iš referentų.
BŽ, Nr. 24
Mokyklos tėvų komiteto na Sruogienė nebuvo vien istori tvarkė, puošė, auklėjo vaikus, Lietuvos apibarstytą, giesme
rių ir gerų tėveiių pastango jos vadovėlis, ji buvo ir bus vi diegė į jų širdeles grožio ir gėrio „Marija, Marija" palydėtą, gėlių
• Vilkaviškis. Vilkaviškio
mis, įsisėdę \ sniegu užpus sada su m u m i s kiekvieną šeš daigelius, mokė poterius, pasa žiedais apklotą karstą palikome
tytus automobilius, važiavome tadienį, kiekvienoje istorijos kojo apie Lietuvą, Žemaitiją, kapinėse. Tylūs, susikaupę, dekanato Caritas reikalų vedė
senelių prieglaudos link. Ir pamokoje. Ji buvo ta nuoširdi Aukštaitiją, dainavo lietuviškas liūdni grįžome į Šv. Marijos jos, atsakingos už dvasinį ugdy
kavinę pabendravimui su velio mą, Bes. Aurelijos Janusaitytės
štai, kukliame kambarėlyje moteris, kuri su džiaugsmo dainas. Mokė mylėti artimą.
iniciatyva 8v. Cecelijos šventės
Paūgėjus vaikams, išėjo dirb nės artimaisiais.
mus pasitiko s m u l k u t ė , am ašaromis paskutinį kartą iš
proga
į Vilkaviškį pirmą kartą
žiaus ir
ligos p a l a u ž t a di lydėjo m u s , linkėdama viso ti ir Erna, nes nutarė leisti
S. Kaunelienė
susirinko dekanato parapijų
vaikus į Šv. Antano parapijinę,
džiulė Lietuvos moteris — geriausio...
jaunimo choreliai. Ses. A.
mūsų istorijos vadovėlio au
Miela dr. Sruogiene, sudie, o šeštadieniais į lietuvišką
Janušaitytė susitikimo daly
KUPIŠKIO KATECHETŲ
torė dr. Vanda Sruogienė. Su j ū s amžinai liksite mūsų min mokyklas. Nelengva buvo Er
viams pasakojo apie šv. Cecili
REKOLEKCIJOS
dideliu nustebimu ir ašaromis tyse, nes mes „Geležinio Vil nai, tačiau nuolat linksma, besi
jos gyvenimą. Su jaunimu taip
akyse ji sutiko 25-30 narių ko" nariai turėjome progą j u s šypsanti, nesiskundė. Dažnai,
prieš
eidama
į
darbą,
sustodavo
grupę. Ji gėrėjosi, k a d šis j a u  pažinti, kai j ū s budejote Lietu
Trečiąją advento savaitę per pat bendravo Vištyčio parapijos
nimas tėvelių ir lituanistines vos širdyje ir visuose istorijos Šv. Benedikto slaugos namuose, 50 Kupiškio miesto ir aplinki klebonas V. Vaičiūnas. Kiek
kur aplankydavo ten esančias nių kaimų mokyklose tikybą vienos parapijos atstovai atliko
mokyklos dėka, domisi Lietu vingiuose.
vos praeitim, d a b a r t i m ir atei
dėstančių katechetų drauge su trumpą programėlę.
G r a ž i n a S t u r o n i e n e lietuves, jas paguosdavo.
tim. Dr. Sruogienė skatino
Džiaugėsi
gerais,
gabiais
„Geležinio Vilko" vadovė
vaikais. Visi baigė mokslus.
Vyriausioji Aušrelė savo gyve
nimą paskyrė Dievo tarnybai,
A.tA.
įstojo j Šv. Pranciškaus lietuvai
PROF. DR. VANDAI SRUOGIENEI
čių vienuolyną Pittsburge. Mo
kytojavo įvairiose mokyklose.
mirus, dukrą DALIĄ, jos šeimą ir artimuosius,
mėnesius ją su meile slaugiusi. Atgavus Lietuvai nepriklauso
S a v a i t g a l i a i s a t v a ž i u o d a v o mybę dirba pastoracinį darbą,
nuoširdžiai užjausdami, kartu liūdime.
padėti dukros Rita ir Regina, gimtojoj Utenoj, katalikiškoj
Joana ir Jonas Krutuliai
sūnūs Stasys ir Jonas. Paskuti Saulės vidurinėj mkykloj. Padė
ne savaitę atskrido iš Baltimo- jo įruošti Paskutinės pagalbos
rės jauniausioji duktė Liucija. (Hoscipe) Šv. Klaros ligoninę ir
Paskutinį vakarą jie visi su laisvalaikiu ten padeda. Rita —
karšta malda lūpose ir ašaro svetimų kalbų mokytoja. Ji ir
TRASSPAK
SPAUDA LIETUVAI:
mis akyse išlydėjo jos sielą seserys ir broliai moraliai bei
KLnygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai į Lietuvą,
į amžinybę. Ten jos jau laukė materialiai remia Aušrelės dar
mūsų Išganytojas, tėvai, sesuo, bą ir gimines Lietuvoj. Regina
c.59 sv.. minimumas $25.00.
seneliai, daugybė draugų ir — vaikų su negaliomis mokyto
Čekiai rašomi Spauda Lietuvai". Tax ID #36-1395573.
pažįstamų. Ji mirė toli nuo ja, savo patirtimi, metodine
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
gimtinės, nuo Jūros krantų, nuo medžiaga dalinasi su mokyto
komercinės
siuntos.
Žemaitijos laukų ir liko įmintos jais ir asmenimis, dirbančiais su
jos pėdos. J i t a i p ilgėjosi panašiais vaikais Lietuvoj.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
tėvynės, troško dar ją pamatyti. Dukart ten lankėsi, skaitė
dienos Į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
1920 m. lapkričio 21 d. Stai- paskaitas. Jauniausiji Liucija
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
ginės km. Tauragės pašonėj, dirba Vašingtone, turi atsa
Erna Garliauskiene.
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
Žemaitijoj gimė dvynukai: sū kingas pareigas. Transportaciparuoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
Kai 1997 m. sausio 2 1 d . vėlų nus Ugonas ir dukrelė Erna. Er jos ministerijoj. Stasys — Fordo
vakarą užgeso mylimos ir my na augo penkių vaikų šeimoj. Ji įmonės valdininkas, Jonas —
Du patys populiariausi - tai 55 svarų jvairaus
linčios žmonos, motinos, močiu išaugo labai sociali, draugiška, t r a n s p o r t o bendrovėje. Šie
maisto už $98 ir šventinis už $49.tės, tetos, giminaitės, dor*os, geraširdė, gražiabalsė daininin vaikų pasiekimai buvo Ernos
$98.rūkytos
dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
taurios lietuvės Ernos Garliaus- kė, lengvakojė šokėja. Graži džiaugsmas, pasididžiavimas.
sultys,
margarinas,
aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
kienės gyvybė, jos mirtis nebuvo jaunuolė sužavėjo dragūnų pul Jų meilė Lietuvai ir artimui —
kava, malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
staigi ir netikėta. Ji p e n k e r i u s ke tarnaujantį puskarininki jos ir Stasio auklėjimo pasekmė.
makaronai, razinos, majonezas, riešutai,
metus kovojo su cukralige ir a u k š t a i t i Stasj Garliauską.
Ilgėjos: Erna Lietuvos, troško
žirneliai, agurkai.
šokoladas, aspirinas,
kitais negalavimais. Mirė Man- 1941 m. birželio 19 d.jiedu aplanky'i. deja, liga pakirto jos
v.taminai.
chesteryje, Dainavos ir Pilėnų sumainė aukso žiedus, sukūrė jėgas. Stasio ir vaikų pasako
55 svarai arba 25 kg.
pašonėj, savo namuose, gražioj lietuvišką šeimą.
jimai, grįžus iš Lietuvos, telefo
Garliauskų sodyboj. Paskuti
$39.tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, mėsos
Komunistinei Rusijai okupa niniai pasikalbėjimai su dukra
nius trejis mėnesius prie jos vus Lietuvą jaunoji šeima
konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
— sesele, Michele, ją gaivino.
nuolat budėjo ir slaugė jos p e r s i k ė l e Į U t e n ą , k u r i o s
aspirinas, vitaminai.
Sausio 23 d. Erna buvo pašar
ištikimas 56-ių metų bendro apylinkėj buvo Stasio gimtine.
Pageidaujant
prisiusime smulkią informaciją.
vota, Harris laidotuvių laidoji
gyvenimo meilės, džiaugsmų, Utenoj g^ime pirmasis kūdikis —
Siųskite per seniausią siuntinių i Lietuvą jstaigą.
mo koplyčioje, Livonijoj.
liūdesio, s k a u s m ų ir vargų dukra Aušrelė, po metų sūnus
Sausio 24-tą pilnutėle koply
TRANSPAK,
4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
dalininkas — v y r a s Stasys. Stasiukas. Netrukus, kaip ir
čia. Iš Pittsburgo motiniškojo
Telefonas:
(773)
838-1050; Fax (773) 838-1055
Dukra Aušrelė — pranciškiete t ū k s t a n č i a i kitų šeimų, su
namo penkios vienuoles, o iš
seselė Michelė, paskutinius tris ryšulėliais rankose, vaikais
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
Grand Rapids, keturios prieš

JUS CIA GYVA,
DR. SRUOGIENE

A.A. ERNA
GARLIAUSKIENĖ

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. vasario mėn 27 d.

Los Angeles Lietuvių radijo įkūrėjui

A.tA.
BRUNO GEDIMINUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo
JOSEFINAI ir kitiems giminėms
Los Angeles Lietuvių radijo
pirm. Vytautas
Šeštokas

žmonai

klubo

Ateitininkų Federacijos Fondui
1996 metais aukojo:
$9040 Prel. J. Prunshs, IL
$1100 Dr. Petras Vytenis Kisielius, IL
$1000 Kl. Matkevičius, IL; K. Stungiene, OH.
$700 K Račiūnas, IN.
$550 l ir P Kazlauskai, IL
$350 Kalifornijos at-kai sendraugiai, CA; AtA. Elenos Liatukienės atminimui.
$300 Dr. P. Kisielius, IL; P. Mikšys, FL; A. Miknis, OH; Rev. A. Žvmklys,
Wl.
$230 Dr. V. Vygantas, TX.
$270 O Abromaitiene, IL
$255 A A V. Šklenenės atminimui.
$240 Dr. A. ir J. Darnusis, IL; Dr. K. ir A. Rimkus, IL
$210 M. Bajorūnienė, FL; Dr V. ir A Šmulkštys, IL.
$200 Dr. A. Belickas, IL; P Bnzgys, IL; R. ir A Dulskis, FL, R. Kriaučiūnas,
Ml; D. Polikaitis, CA.
$190 R Lanmuskas, OH; V. Paulius, NJ; R. Paulius, Ml.
$175 Rev. J. Pakalniškis, NY.
$165 Z Didžbaliene, Kanada.
$160 Č. Masaitis, CT.
$140 M. Gelažius, FL
$125 Dr. Z. BnnJtis, CA; A. Pocius, NJ.
$120 Dr. Dr V. Tumasonis, FL;
$115 J. ir L. Giedraitis, NY; V. ir R. Kazlauskai, IL; Dr.V. Majauskas, FL
$110 V. A. Mateika, GA; Vito V Vai, IL
$100 Dr. K. Ambrozaitis, IN; Ateities Klubas, OH, Bostono At-kai Sendraugiai.
MA; E. Cibas, MA; St. Cibas, MA; D. Ciplienė, OH; E. Čižauskiene, Ml, Rn.
M. Čyvas, FL; Rev. P. Gaida, Kanada; Dr. R. A. Gineitis, OH; D. ir L. Izbickas,
MA; A. K. Juzaitis, PA; Rev. K. Kaknevičius, Kanada; B. Kasperavičiene, OH;
P. ir J.Kliorys. OH; Msgn. J. Kučingis, CA; S. Mikrut, IL; Dr. V. Memenąs, IL;
Br. Polikaitis, IL; B. R. Plikaitis, FL; J. Rugelis, IL; O. Strimaitis, CT; S. Surantas, IL; D. Vasys, IL; V. Žaderkienė, IL; j. Žebrauskas, IL
$90 Rev. A. Bertašius. NJ; Dr. A. Laucius, IL; J. ir O. Motiejūnas, AZ; P. Nor
vilas, IL;}. Polikaitis, IL; Dr. K. Sodoms, FL; Rev. I. UrbonasJN.
$8SA.V.Pargauskas,lL
$80 St. Rudys, MA.
$75 D. Bobelis, NY; Dr. V. Dubinskas, IL; Dr. A. Juozevičiene, IL; L ir D Sa
dauskas, IL; F. ir A. Valaitis, IL; Dr. A. ir K. Valiuškis, Rl
$70 V. Naudžius, IL;}. StaniŠkis, OH; C. Surdokas, MD.
$65 O. Girnius, MA; Dr. A. Janačiene, NY; R. Marchertas, IL; B. Neverauskas,
Ml; V. Sinkus, IL
$60 A. Prapuolenytė, CT; R. Shatas, FL; /. Vitėnas, MD.
$551. Maltška, Kanada.
. . . "...
$50 A. Bulota, CA; Rev. A. Babonas, Ml; A. V. Dundzila, VA; A. ir V. Girnius,
MA; R. juzaitis, NM; J. Kavaliūnas, IN; A. Kamantiene, IL: L. Kaufmann, VA;
Dr. F. Kaunas, IL; D. Kojelis, IL; V. ir R. Kliorys, OH; Dr. D Lapkus. IL; J.
Matusevičius, IL; V. Maželis, NY;J. Norvilą, NY; B. Paulius, MD.C Remys.
IL; J. ir A. Rygerlis. CT; C. šaulys, NY; Dr. J. Starkus, CA; A. Sutkus, IN; T.
Tamulis, IL; A. Valavičius, IL; R. Venstoviene, IL, Ž. Vaitkus, OH;). Žiūraitis,
Kanada; E. Žilionis, MD; P. Žumbakts, IL
$45 V. Gražulis, Ml; A. Lauraitis. IL
$40 S Budryte, IL; B. Čiiikaitė, IL; J. ir O. Daugirdas, IL; j. P. Gruodis, IL; B.
G. jodivalis, IL; K. Kubilienė, IL; Dr. A. Konce, CA; M Kupnene, IL; K. A. Keblys. IA; Dr. J. Makštutis, IL O. Mmiatas, FL; T Navickas. ID; Rev T. Palis,
CA; T. Pranciškonai, ME; AfA St. Rauckino atminimui; Dr. A. Razma, IL, I.
Sušinskiene, OH; P. StaniŠkis, MD; R. Šmulkštys, IL Dr. V. Šaulys, IL; St.
Tamuliams, FL; A. Zailskas, IL
$35 Dr V. Musonis, IL
$30 B. Brizgys, Ml; A. Balčytis. IL; Br. Krokys, PA; A. ir T. Lansbergis, MD;
R. Poškus, IL; Z. Pupiene, FL; Rociūnas, OH; B. Underys, IL; R. Vilkutaitis,
OH.
$25 P Baltakis. FL A Dumbrienė. IL; St. Džiugas. IL. Dr. O. Garūnas. IL, A.
Gečys, PA; J. lvašauskiene, IL; P. Jaras, IN; Rev. J. Kiuonius, FL; I. Kairys, IL;
Br. Kuodis, MA; V. Kuzmickas. CT; D Navickienė, CA; A. Prapuolenis, IN; S
Plėnys. IL; Putnamo Seselės, CT; D. Polikaitis, IL; Dr. S. Riškus, IL, V.Radiius.
IL; I. Skirgaudas. CA; M. Vaitkus, MD; A. N. Vardys, OK; }z. Žadeikis, IL L.
Žliobiene, 7L
$20 J. Gruzdąs, FL; lz. Howes, (Laučkaite), MD; A. T Kučys. IL; i- Smilga. IL
j. Tamoševičius, IL; D. I. Tijūnėlis, IL; A. Vadeišiene, IL; J. Vainius, IL; P.
Žilinskas. OH; P. Zaranka, IL
$15 M. Arštikys, IL; V. Bieliauskas. OH; Dr. O Baliūnas. IL; P. Baltis. Hl; S
Baltrukenas. FL; Dr. Bražėnas. NY; j. Butvilą. IL; K. Brutas, IL, Dr. A. u V.
Domanshs. IL K. Dočkus. IL S. Jučas. AR; J. Končius. IL; M Karaška. VA; B
Kondratas, CT; A. Laurinaitis, IL; Dr A. Lipskis, FL; / Mikaila. FL; V. Maleiška, IL; Dr. A. Pacys, IL; Rev. V. Palubinskas. NY; V. Paulionis. IL; Rev. V
Pikturna. FL; Dr A Polikaitis, IL: A Regis, IL V. Rugienius. Ml. Rev. A
Rubšys, NY; Dr. A. Stankaitis. CT; E. Sabalis, CA, V. Sinkus, IL; K.Sušinskas.
IL. N. Udrys. Ml; Dr. M. Vygantas. IL; M. Vaitkus. IL
$12 M. Jurgaitis, FL
$10 M. Abromaitis, IL; Rev L Andriekus. ME, D Augiene, CT, E A Abro
maitis, Kanada; A Aistis, MD. A. Bražėnas. Ml; K. Barimas, FL; R Balus. OH.
A Bakšys, CT; N. Balčiūnas. OH; J. Baris, IL; A. Barzdukas, VA, R. Čepulis,
OH; S. Foti, IL; P Grušas. CA; R. K Giedraitis. Ml, C IvaŠkiene. CT. Dr. J
Juozevičius. Ml; P. Jokubka, IL; B Jasaitis, IL, £ Jasaitis, FL; J. Jarašiui-. IL; B
Jasevičius. Ml; A. ir P. Keblmskas, IL, R Kazlauskaite, Ml, G. Kaufmanas, VA.
B. Kizlauskas. IL; K E. Kriaučiūnas, IL, V. Kleiza. IL. K Lietuvninkas, IL. H
Laucius, SI; St. Lanmuskas. OH; A Markelis, IL; J. Mikulioms, Ml: M. Norei
ka, CT; Rn A Olšauskas, CA; M. Orentas. CT; /. Prakapas. CA; M Polteraitis.
FL; A. Povilaitis, IL; V. Plioditnskas. OH; V. Petrulis. Ml, E. Radzevičiūte. IL:
O Rušėnas. IL. K Razma. IL; P V Razgaitis, OH; A. Repčys. Kanada, M.
šilkaitis, FL; S. Stanelis. FL. A Šeduikis, MA. Dr. A. Suiiedehs. Wash ingtim
DC; E Skrupskelis. IL; M Salikhs, IL: Stravmskis, Ml; R Sula, IL: D Šienu*.
IL; V. švabas, IL; A Urbuiis, IL, A. Vedeckas, NY; V. Valadka, IL. K Varnas.
LA; S. F Žymantas, IL; P Zunde. CA
$5 B Bučmvs. OH; Br O Balčiūnas. NJ. A Baltrufaitis. IL. L Balys, OH; A
Boreišis, A.Z. A Bagdonas IL. A. Dumbra. Ml: Pr Domansk-.s. IL. O fmmeHas.
IL; Rev R Krasauskas. CT. N. Nyergcs, CA, / Penčuhene. IL, / Rau^alis. CT,
M Remiene. IL; V švabas. IL V Šilenas. OH. / ir M Vizgirda. IL
$2 P Bernotavičius, IL. V. Maciūnas. PA
Aukos $2 00. $5 00, $10 00, SI2 00. $15 00 ir kai kurios kilos yra
dažniausiai yatito< kaip priedas, afsi.sk/ii/iin/ ui toteri/os bilietus
Ui loterijos paramą ir visas mūšy jaunimui aukas nuoširdžiai dėkojame
šiuo meili libai reikiaparamos Lietuviu įauiiiiiiiii nes per įaunima
tiesiausias kelias / Lietuvos šviesesnę ateiti.
Aukas Ateitininku Fedcraci/os Fondui prašome siusti iždininkei
dr. A. JuozrmČvnei. 9650S KomenskyAve.. Oak Lavm, IL 60453
ir rašyti čekius Ateitis Federation Fund, Inc.
Aukos nurašomos nuo mokesčiu TaxexempfNo 11-6035592
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ČIKAGOJE IR

Kun. Rokas Puzonas.
MISIJŲ VADOVAS IŠ
LIETUVOS
Vyskupo Pauliaus Baltakio,
OFM, kvietimu, iš Lietuvos į
JAV atvyko kun. Rokas Puzo
nas pravesti gavėnines rekolek
cijas keliose lietuvių parapijose.
Į Čikagą jis atvyks kovo 4 d. ir
pirmoji parapija bus Šv. Anta
no Ciceroj. Ta proga noriu supa
žindinti su šiuo, mums nepažįs
tamu.kunigu.
Kun. Rokas Puzonas gimė
1956 m. Sibire, Irkutsko srity
je, Toitorkos gyvenvietėje, iš
tremtų tėvų žemdirbių šeimoje.
Kaip ir visų tremtinių, jo vai
kystė buvo sunki. Augo religin
goje šeimoje, kur gavo stiprų re
ligini pagrindą. Šeima susidėjo
iš 15 asmenų: tėvai, šeši sūnūs
ir septynios seserys. Šeimai su
grįžus į Lietuvą, 1963-1974 mo
kėsi Daugų vidurinėje mokyklo
je. Ją baigės, dvejus metus tar
navo armijoje. Nors norėjo tuoj
įstoti į kunigų seminariją, jam
buvo daromos kliūtys. Tarybi
niais laikais patekti į kunigų
seminariją nebuvo taip lengva,
todėl kurį laiką dirbo paprastu
darbininku Alytaus eksperi
mentinių namų statybos kombi
nate. Tik 1977 m. pasisekė gau
ti leidimą įstoti į kunigų semi
nariją, o 1982 m. buvo įšven
tintas kunigu. Pirmas jo pasky
rimas buvo Gelvonų (Širvintų
rajone) vikaru.
Jaunas kunigas Rokas Puzo
nas buvo keliamas iš vienos pa
rapijos į kitą, nuolat persekioja
mas KGB, baudžiamas admi
nistracinėmis baudomis už antisovietinę veiklą. Jo draugais
buvo kun. Juozas Zdebskis ir
būsimas kunigas Robertas Gri
gas. 1987 m. kun. R. Puzonui
važiuojant į Vilnių, kelyje KGB
grupė jį sulaikė ir privertė sėsti
į mašiną. Taip pat pasielgė su
kun. Robertu Grigu ir Nijole Sa
dūnaite, rodydami jiems kastu
vus, vežiojo po miškus, norėda
mi juos, iškasus duobes, sušau
dyti. Miškuose sustodavo kelio
se vietose, gąsdino ir liepė ruoš
tis mirčiai. Visą parą pavežioję
po miškus ir nematytas vietas,
kun. Roką Puzoną paleido Bal-

APYLINKĖSE
t a r u s i j o s miškuose, n e t o l i
Svyrių, kun. R. Grigą — kažkur
prie Telšių, o Nijole Sadūnaite
dar kažkuriame kitame miške.
Laisvėjimo metais, 1989 iki
1995, kun. R. Puzonas buvo
Merkinės (Varėnos rajone) para
pijos klebonu ir dekanu. Merki
nėje tarybiniais laikais žuvo
daug partizanų. Žuvusiųjų lavo
nus sumesdavo miestelio aikš
tėje, vėliau nuveždavo j šiukš
lyną miestelio pakraštyje ir už
kasdavo. Merkinėje buvo sušau
dyta daugiau kaip 200 partiza
nų. Tarybininkai tą šiukšlyną
traktoriais išlygino ir padarė
stadioną. 1989 metais, paskyrus
kun. R. Puzoną klebonu, jo pa
stangomis stadionas buvo užda
rytas ir toje vietoje pastatė tiek
kryžių, kiek buvo žuvusių parti
zanų. Pirmiausia pastatė bend
rą koplyčią, o paskui pradėjo
statyti kryžius, kurių dabar yra
pastatyta 200 ir daugiau. Iš
sporto stadiono išaugo kryžių
kalnelis.
Kun. Rokas Puzonas yra giliai
tikintis Dievu, mylintis Bažny
čią ir tėvynę, geras, darbštus,
pavyzdingas kunigas. Jo tikslas
yra grąžinti Kristų praradu
siems žmonėms, vesti juos į do
rą ir tvarkingą gyvenimą. Nuo
to priklausys tėvynės ateitis.
Pažinkime šį drąsų kunigą ir
mes iš arčiau.
Šv. Antano parapijoje Cicero
misijos vyks kovo 6-7 ir 8 d.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijoje Brighton Parke kovo
9-10 ir 11 d. ir Švč. M. Marijos
Gimimo parapijoj Marąuette
Parke kovo 12-13-14 d.
Marga Reinienė
Lietuvos
krikščionims
demokratams savivaldybės
rinkimuose paremti aukojo: po
100 dol. Petras ir Jadvyga
Gruodžiai, Bronė Čižikaitė,
dr. Kazimieras ir Aldona Ri
mai; po 50 dol. Antanas Vala
vičius, Teodora Tamulis, Juo
zas Končius, Jonas Kava
liūnas; 25 dol.—Petras Mik
šys; po 20 dol. Antanas Zailskas, Salomėja Maksvytis, Al
binas Mickus: 335 dol.—
Cicero „Kavos" klubas. Nuo
širdžiai dėkodami už visas au
kas, LKDP rėmėjai prašo toli
mesnes aukas siųsti šiuo adre
su: Kostas Dočkus, 1901 S.
49th Ct., Cicero, IL 60804.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
LEMONTE
LB Lemonto apylinkes val
dyba V a s a r a 16-sios minėjimą
suruošė sekmadienį, vasario
16 d. Pasaulio lietuvių centre
11 vai. r. organizacijos — atei
tininkų, studentų, „Giedros"
korp., Neringos skautų. Lituanicos, Aušros ir Kernavės
tuntai su vėliavomis dalyvavo
iškilmingose pamaldose. Pa!.
Jurgio
Matulaičio
misijos
bažnyčioje Mišias aukojo ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, kuris pasakė tos die
nos proga pritaikytą
pa
mokslą. Mišių skaitymus atli
ko Audre Budrytė ir Juozas
Baužys. Aukas nešė, mokyto
jos Gražinos Sturonienės va
dovaujamo „Geležinio vilko" is
torijos būrelio nariai. Mišių
metu giedojo misijos choras,
diriguojant Birutei Mockienei,
vargonuojant Faustui Stroliai.
Pamaldom pasibaigus, buvo
trumpa pertrauka. Po to ten
pat įvyko Vasario 16-sios me
ninės dalies programa, kurią
atliko misijos mišrus choras,
padainavęs
kelias
dainas.
Dirigavo B. Mockiene. Taip
pat dainavo vaikų choras, va
dovaujamas ir diriguojamas
Dariaus Polikaičio. Po to abu
chorai kartu atliko dainą .Lie
tuva" (muzika Savinienės).
Chorams akompanavo Faus
tas Strolia.
Po trumpos, bet jaudinan
čiai gražiai atliktų dainų, pro
gramos daugiau kaip 300 as
menų susirinko i PLC di
džiąją salę prie gražiai pa
puoštų stalų, išklausyti aka
deminę dalį ir kartu papietau
ti.
LB Lemonto apylinkes vai
dybos pirm. Gediminas Ka
zėnas tarė atidaromąjį žodį ir
minutės tyla buvo pagerbti
žuvusieji dėl Lietuvos laisves .
Programai vadovauti pa
kvietė J ū r a t ę Jankauskaitę.
Amerikos ir Lietuvos himną
kartu su visais dalyviais gie
dojo sol. Praurimė Ragiene
Lietuvos
nepriklausomybės
paskelbimo aktą skaitė Lina
Jagminaitė. Iš eilės buvo pris
tatyti garbės svečiai: Bronius
Nainys, PLB valdybos pirmi
ninkas, Latvių bendruomenės
atstovas J. Vilčins, estų — H.
Karu, JAV LB krašto švietimo
Tarybos pirm. Regina Kučienė, Lietuvių fondo valdybos
pirm. Povilas Kilius.

l garbės prezidiumą pak
vietė Lietuvos
respublikos
garbės konsulą Čikagoje Va
clovą Kleizą ir Vytautą Ka
mantų. PLB fondo valdybos ir
Lietuvių fondo Tarybos pirmi
ninką. Be žodinių sveikinimų,
raštu sveikino JAV LB krašto
valdybos pirm. Regina Narušienė. Jos sveikinimą per
skaitė Birute Vindašienė, LB
Vidurio
Vakarų apygardos
valdybos pirmininke. Lemonto
meras Richard Kvvasneski at
siuntė proklamaciją Lietuvos
nepriklausomybės
šventės
proga, kurią pristatė Gedimi
nas Kazėnas.
Lietuvių fondas, laikydama
sis įprastos tradicijos Vasario
16 d. proga, per valdybos
pirm. Povilą Kilių įteikė LF
skirtas premijas Maironio li
tuanistinės mokyklos paramai
— 9.000 dol. čekį, kurį priėmė
direktorė Eglė Novak,
ir
„Žiburėlio" mokyklai — 1,500
dol. čekį, kurį priėmė Vida
Slapšienė. Ta proga Švietimo
tarybos pirm. R. Kučiene
žodžiu pareiškė LF nuoširdžią
padėką už lituanistinių mo
kyklų rėmimą.
Pagrindinis kalbėtojas buvo
PLB fondo valdybos ir LF ta
rybos pirmininkas Vytautas
Kamantas iš Grand Rapids,
Michigan. Kviečiant Vytautą
Kamantą kalbėti šios dienos
proga, iš anksto buvo susitar
ta, kad jo kalbos tema būtų
apie Lietuvių Bendruomenės
t i k s l u s ir darbus Lietuvių
Chartos dvasioje. Jo paskaita
dalyvių buvo labai atidžiai
išklausyta ir šiltai priimta.
Po paskaitos vaidybos pirm.
G. Kazėnas pareiškė ypatingą
padėką Vytautui Kamantui už
kalbą, dėkodamas pavieniams
asmenims ir organizacijoms,
prisidėjusioms dalyvavimu ar
atskirais darbais prie šio
minėjimo pasisekimo. Baigda
mas prisipažino, kad
šis
minėjimas buvo suorganizuo
tas truputį kitaip, išeinant iš
bendrų Vasario 16 d. mi
nėjimo tradicijų, gal pasitaikė
ir klaidų, prašė rengėjams atleisti

-

St. Džiugas

Apolonija
Steponavičie
n ė , Chicago. IL. apsilankiusi
„Draugo" knygyne, nusipirko
lietuviškų knygų už tikrai
nemažą pinigų sumą. Meilė
savam spaudos žodžiui, tai
meilė savo tautos kultūrai.

Vytauto Didžiojo š a u l i ų
rinktinė ruošia Lietuvos šau
lių sąjungos įkūrėjo Vlado
Putvio paminėjimą šį sekma
dienį, kovo 2 d., 2 vai. p.p.,
Šaulių namuose. Kviečiami
ramovenai, šauliai ir visuo
menė.

Skelbimai
x E d v a r d a s ir D a n u t ė
Skopai,
Menifee CA, yra
nauji Lietuvos našlaičių glo
bėjai atsiuntę $150. Dėko
jame! ..Lietuvos Našlaičių
globos" k o m i t e t a s .
(sk)
x Karolis ir Elena Milkovaičiai, Yorba Linda CA, jun
giasi į Lietuvos našlaičių —
vaikų rėmėjų eiles Jie at
siuntė $150 — vieno našlaičio
metinį
paramos
mokestį.
Našlaičių vardu dėkojame'
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" k o m i t e t a s , 2711 W. 71
St.. Chicago. IL 60624.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamo> mažais me
nešimais įmokejimais ir pnei
namais nuošimčiais. Kreipkn.es
i Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road. Tel.
(312) 847-7747.
'sk)

x Meno paroda „Dovana
Petravičiui" ir Žino Kazėno
miniatiūros atidaroma Čiur
lionio galerijoje šį penkta
dienį, vasario 28 d. 7:30 v.v.
(sk)
x TRANSPAK
praneša:
..Kernavėje rasta pirmųjų
gyventojų pėdsakų iš mezolito
( 8 - 4 tūkstantmetis pr. Kr.),
kada žmones buvo įsikūrę prie
Neries; 3-4 a. gyvenvietė buvo
prie Neries pakrantėje į piet
vakarius nuo piliakalnių. Joje
rasta gyvenamųjų ir ūkinių
pastatų, ūkinių duobių, stulpaviečiu.
geležies
lydymo
krosnelių liekanų. Manoma,
kad gyvenviete ištuštėjo apie
5 amžių". Pinigai, siuntiniai
ir komercinės siuntos į Lie
tuvą.
Maisto
siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W 63 St.,
Chicago, IL 60629. tel. 773838-1050.
(sk)

Kanklininke Daiva Kimty te atiieka programa Algimanto Kezio ir Žino
Kazėno parodos atidarymo metu sausio 18 d Lietuvių dailės muziejuje,
Lemonte. Ji pasirodys ir Beverly Shores Lietuvių klubo rengiamame Lie
tuvos Nepriklausomybes švenčių paminėjime ŠĮ sekmadienį, kovo 2 d., 12
va! . Šv.Onos bažnyčioje
Nuotr J o n o T a m u l a i č i o

į - i i ; ,;i_-Tuv.:ii švenčia "•' ~į: I.:t't;iv>>.- Neprik!au.-oi:iy::-es a k t o paskelbimo paminėjimą Ta p r o g a ruošiamos
iŠKiime.- visur. *.;r 'IK. i'v..-: a :,an-:i- :vusų t a u t i e č i ų Šio- n u o t r a u k o s y r a iš V a s a r i o Šešioliktosios minėjimo,
reneto ALTo ("'ikag'.s sK-.r:a..s M a r a .i.ikštesn.osio.- :i:oKyk'.Oš auditorijoje v a s a r i o !6 d. s e k m a d i ė n ; Viršuje
Aniei'.Kj.įį.eao.
ailova.i'a Marv KinčiL.s. a k o m p a n u o j a cir 1^-onardas
kairėje—Lietuvos
Šimutis..Jr

Prof. Julius Šmulkštys,
paskaitininkas.

šventės

ALTo centro valdybos pirr
nas Račkauska.s.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS ČIKAGOJE
Lietuvos nepriklausomybes
paskelbimo 1918 m. vasario 16
d. ir nepriklausomybės atkū
rimo 1990 m. kovo 11d. pami
nėjimas, rengtas Amerikos
Lietuvių tarybos Čikagos sky
riaus fpirm. Matilda Marcin
kienė) įvyko vasario 15-16 d.
Minėjimas pradėtas šešta
dienį, vasario 15 d.; prie
Laisvės kovų paminklo Jauni
mo centro sodelyje. Iškilmėms
vadovavo Čikagos lit. mokyk
los direktorė J ū r a t ė Dovilienė
su mokyklos mokiniais. Jiems
su vėliavomis atžygiavus prie
paminklo, iškilmes pradėjo di
rektorė, o jas tęsė 10 klasės
mokinys Darius Norvilas. Jis
pasakė trumpą kalbą, o dvi,
tautiniais drabužiais pasi
puošusios, mergaitės padėjo
trispalvę gėlių pintinę prie
paminklo. Tuo apeigos buvo
baigtos; tolimesnė programa
tęsta JC kavinėje.
Sekmadienį, vasario 16 d., 10
vai. r., dalyvaujant visoms
trims šaulių kuopoms, ramovėnams ir nedidelei grupei
publikos, buvo pakeltos vė
liavos Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčios aikš
tėje. Iškilmėms vadovavo Vy
tauto Didžiojo šaulių rink
tinės vadovybė—A. Paukštė ir
J. Gurevičius.
Iškilmingos pamaldos vyko
tos parapijos bažnyčioje. Cho
rui, vadovaujamam A. Lino,
giedant ..Dievas mūsų prie
glauda...",su vėliavomis įžy
giavo Gen. T. Daukanto jūrų
šaulių kuopos nariai, Klai
pėdos jūrų šaulių kuopa. Vy
tauto Didžiojo rinktinės šau
liai ir kiti. Mišias koncelebravo buvęs klebonas kun. Jonas
Kuzinskas ir naujasis klebo
nas Mykolas Yakaitis. Auką
prie altoriaus nešė Eva Pau
lauskienė ir Antanina Rep
šienė. Pamokslą pasakė kun.
J. Kuzinskas. Pamaldų metu
puikiai giedojo mišrus choras,
daug iškilmingumo pridėjo ir
sol. Danute Stankaityte. ir
prie vargonų akompanavęs
Ričardas Šokas.
Pamaldos
baigtos Lietuvos himnu.
Tuo pačiu metu pamaldos
vyko Lietuvių
evangeliku
liuteronų Tėviškės parapijos
bažnyčioje. Jas atliko vysk.
Hansas Dumpys. o Ziono pa

rapijos bažnyčioje—kun. J e 
nas Juozupaitis.
2
vai.
p.p.
oficialioji
minėjimo dalis vyko Maria
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje. Jį
atidarė
ALTo
Čikagos skyriaus pirm. M.
Marcinkienė, vėliavų įnešimą
(jų buvo net 14) tvarkė Don
Varnas ir D a r i a u s ir Girėno
postai. Programai vadovauti
pakviesta
Vida
Sakevičiūtė.JAV ir Lietuvos himną gie
dojo Mary Kinčius k a r t u s u
visa publika, akompanavo dr.
Lenonardas Šimutis, J r . P r a s 
mingą invokaciją pasakė vysk.
Hansas Dumpys. o Lietuvos
Nepriklausomybės
paskelbi
mo aktą skaitė Čikagos lit.
mokyklos mokinė Stefutė Utz.
Buvo pagerbti visi savanoriaikūrėjai, t r u m p ą žodį t a r ė
ALTo centro valdybos pirm.
dr. Jonas Račkauskas, ragin
damas visus vieningai dirbti
atsikuriančios Lietuvos labui.
Taip pat sveikino Lietuvos
generalinis garbės konsulas
Čikagoje
Vaclovas
Kleiza,
kviesdamas visus, kas tik
gali, prisidėti, kad Lietuva
galėtų įstoti į NATO.
Čikagos mero Richard M.
Daley proklamaciją perskaiė
programos vedėja. Illinois gu
bernatoriaus J i m Edgar—jo
įstaigos etniniams reikalams
vedėja Pat Michaiski. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo Indiana
universiteto politinių mokslų
profesorius J u l i u s Šmulkštys.
Prelegentas pirmiausia pas
tebėjo, kad šiame šimtmetyje
buvo daug svarbių įvykių Lie
tuvoje: 1918 m. nepriklauso
mybes paskelbimas, laisvės
laikotarpis.
bolševikų,
vo
kiečių ir vėl bolševikų okupa
cija. Po 50 metų okupacijos,
1990 m. kovo 11 d.. įvyko Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimas, prie kurio nemažai
prisidėjo ir užsienio lietuviai.
Po to paskaitininkas per
žvelgė visas Lietuvos gyveni
mo sritis: ekonominę, politinę,
socialinę. Po paskutiniųjų Sei
mo rinkimų padėtis taisosi—
ekonomija gerėja, valstybe demokratiškėja, žmonių pažiū
ros keičiasi, bet reikia pagal
bos, ypač finansinės. Šiandien
matomos Lietuvos gyvenime
blogybės yra okupacijos pali-

Sol. Audronė Gaižiūnienė.
Visos š v e n t ė s nuotraukos
J o n o Tamulaičio

k i m a s . D a r u ž t r u k s laiko, kol
žmonės persiorientuos. Mes
visi, šiapus ir a n a p u s Atlanto,
turime išlaikyti laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą.
Po paskaitos buvo sveikini
mai. P r a n e š t a , kad sveikina
s e n a t o r i u s Richard Durbin,
k u r i s šiuo metu vieši Lietu
voje ir ten švęs Nepriklauso
mybės šventę. Nuoširdžiau
sius sveikinimus prašė per
duoti naujasis Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos klebonas
M. Yakaitis, negalėjęs dėl
kitų įsipareigojimų dalyvauti
minėjime.
Lietuvos Vyčių v a r d u sveiki
no Evelyn Oželienė, pažymė
d a m a , kiek d a u g laiškų yra
vyčiai išsiuntę Amerikos vy
riausybei
Lietuvos reikalais.
Pavergtų tautų v a r d u kalbėjo
pik. Casimir O k s a s . Mažosios
Lietuvos vardu—Algis Regis.
D a r sveikino Vytauto Didž.
šaulių rinktinės vadas Alfon
sas Paukštė.
Po to buvo rezoliucijų skai
t y m a s ir priėmimas. J a s pa
teikė E. Oželienė. Tuo baigta
oficialioji dalis. Po trumpos
p e r t r a u k o s vyko meninė pro
g r a m a , kurią atliko jaunimo
t a u t i n i s ansamblis „Grandis",
solistė Audronė Gaižiūnienė.
akompanuojant muz. Ričardui
Šokui, o pabaigai visa publika
jautriai
giedojo
„Lietuva
brangi".
ALTo
Čikagos
skyrius
reiškia padėką visiems, prisi
dėjusiems prie šio prasmingo
minėjimo ruošimo, programos
atlikimo, sveikinimų, garsini
mo spaudoje ir radijo laidose,
organizacijoms, iškilmėse da
lyvavusioms su vėliavomis,
moterims ir mergaitėms, pasi
puošusioms tautiniais drabu
žiais, dvasininkams, ypač pask i t i n i n k a m s ir visiems lietu
viams, supratusiems, kaip svar
bu kartu švęsti mūsų tautines
šventes ir dalyvauti minėji
muose.
Antanina Repšienė
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