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Rusijos prezidentas paskelbė
vienašalį branduolinės
ginkluotės mažinimą

KA ministras Lietuvos
karininkus siūlo NATO
vadavietėms
Briuselis-Vilnius, gruodžio
3 d. (BNS) — Lietuvos krašto
apsaugos ministras Česlovas
Stankevičius trečiadienį NA
TO būstinėje Briuselyje daly
vavo Euroatlantinio bendra
darbiavimo tarybos (EAPT)
gynybos ministrų posėdyje,
pranešė Lietuvos misijos prie
NATO patarėjas Eitvydas Bajarūnas.
Posėdžiui pirmininkavo NA
TO generalinis sekretorius Javier Solana.
E. Bajarūnas BNS sakė,
kad EAPT gynybos ministrai
aptarė sustiprinto bendradar
biavimo eigą, ekologines ir
tarptautinio terorizmo grės
mes, taip pat išklausė NATO
karinio komiteto pirmininko
generolo Klaus Naumann in
formaciją apie padėtį Bosni
joje.
Pasak patarėjo, Lietuvos
krašto apsaugos ministras tei
giamai įvertino Euroatlantinio
bendradarbiavimo eigą.
Č. Stankevičius sveikino
NATO sprendimus pakviesti
valstybių partnerių karinin
kus darbui strateginėse ir re
gioninėse NATO vadavietėse
ir patvirtino Lietuvos siūly
mą įtraukti partnerius ir į
kitų lygių NATO štabų veiklą.
„Mes pabrėžiame savo suin
teresuotumą dalyvauti kas

dienėje veikloje Šiaurės rytų
vadavietėje”, sakė Lietuvos
ministras, kreipdamasis į po
sėdžio dalyvius. Ministras
turėjo galvoje subregioninio
lygio vadavietę, kuri veikia
Danijoje.
Įvyko trumpi ministro č.
Stankevičiaus susitikimai su
Austrijos, Danijos ir Lenkijos
gynybos ministrais, taip pat
trijų Baltijos valstybių mi
nistrų susitikimas.
Po ministrų posėdžio Lietu
vos ambasadoje Briuselyje vy
kusioje ceremonijoje už nuo
pelnus plėtojant Lietuvos ir
Danijos bei Lietuvos ir NATO Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga paprašė konservatorių labiau jais pasitikėti ir duoti daugiau darbo, prezi
bendradarbiavimą, Č. Stanke dento rinkimuose agituojant už Vytautą Landsbergį. Organizacijos pirmininkas Povilas Jakučionis žurnalis
vičius garbės raštais ir atmini tams sakė, jog „pasitaiko, kad rajonuose susiginčija ar nesutaria politkaliniai ir konservatoriai, ir didesnis są
jungų vadovybių bendradarbiavimas padėtų įveikti tokius nesklandumus”. Anot jo, aplankę V. Landsbergį, jie
mo dovanomis apdovanojo Da „dar kartą įsitikino neklydę, pasirinkę remti jį prezidento rinkimuose”. Seimo pirmininkas svarbiais laiko pir
nijos karinio atstovo prie minius politinių kalinių ir tremtinių uždavinius — pilietiškumo ugdymą, knygų apie rezistenciją leidybą, sakė
NATO pavaduotoją, aviacijos P. Jakučionis.
Nuotr. : Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis (centre) priima Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ats
pulkininką Ole Buch ir Dani
(Eltos nuotr.)
jos karinį atstovą NATO tarp tovus.
tautiniame kariniame komi
tete pulkininką Torber HarJ
sijos politikų. V. Landsbergis
der.
tikisi, kad šis vizitas jnisjigo
ir gražaus tarpparlamentinio
EAPT buvo įkurta vasarą
bendradarbiavimo pradžia.
per NATO vadovybės susiti
Kandidatas į Lietuvos prezi
kimą Sintroje, Portugalijoje.
Vilnius, gruodžio 3 d. (BNS) pažadų.
dentus Valdas Adamkus tre
Pakitus saugumo padėties EuPokalbyje buvo pasikeista čiadienį savo rinkimų štabe
roatlantinėje erdvėje sąly — Seimo pirmininkas Vytau
tas
Landsbergis
susitiko
.
su
nuomonėmis
apie Lietuvos ir Vilniuje susitiko su Rusijos
goms, pertvarkant sąjungą, ši
struktūra pakeitė Šiaurės At Rusijos ambasadoriumi Lietu Rusijos santykių raidos per ambasadoriumi Lietuvoje Kon
lanto bendradarbiavimo ta voje Konstantinu Mozeliu, ku spektyvas, plėtojant ekonomi stantinu Mozeliu.
ris domėjosi prezidento rin nius ir prekybinius mainus.
Rinkimų štabas pranešė,
rybą.
kimų kampanijos eiga bei V. Abu pašnekovai pastebėjo, kad beveik valandą V. Adam
Landsbergio programa.
kad šioje srityje yra dar kus ir K. Mozelis kalbėjosi
Antradienio vakarą susitiki neišnaudotų galimybių.
apie Lietuvos ir Rusijos san
mas surengtas ambasadoriaus
Taip
pat
kalbėta
apie
Lietu

tykius,
jų perspektyvas. Ypač
Pasak P. Malakausko, pri
iniciatyva, pranešė V. Landsr vos piliečių indėlių grąžinimą. pabrėžta būtinybė stiprinti
artėta prie Gynybos tarybos bergio atstovė spaudai.
Nemažai dėmesio buvo skir ekonominį bendradarbiavimą.
rekomendacijų skirti krašto
Taip pat pasikeista nuo
Į
K.
Mozelio
klausimą
apie
ta
būsimam pirmajam Seimo
apsaugai 1.5 procentus ben
monėmis dėl Lietuvos inte
jo
rinkimų
programą,
Seimo
parlamentinės
ryšių
su
Rusija
drojo vidinio produkto (BVP).
gravimosi į Europos Sąjungą
Pridėjus kreditais gautas lė pirmininkas atsakė, jog jo pro grupės vizitui į Maskvą, kur
gramoje
nėra
neįgyvendinamų
ir NATO.
Lietuvos
parlamentarai
susišas, Lietuva kitąmet gynybai
skirs 1.45 procentus BVP.
zas teigiamai įvertino ruo
Šiemet išlaidos krašto ap
šiamą
Baudžiamojo proceso
saugai sudarė 0.92 procentus
kodekso
pataisą, kuri leistų
BVP, o įsigijimams buvo ski
programų
—
žmogaus
'
teisių
Vilnius,
gruodžio
3
d.
traukti
atsakomybėn
tautinę
riama nepilni 10 procentų
gynimas,
rūpinimasis
tautų
(BNS)
—
Lietuva
savo
įsta

nesantaiką
kurstančias
žiniakrašto biudžeto.
P. Malakauskas teigė, kad tymais ir valstybine politika kultūros paveldu, dėmesys sklaidos priemones bei auto
rius.
iki šiol Lietuva tegalėjo iš tautinių mažumų atžvilgiu tautinėms mažumoms.
Vilniaus forume pritarta pa
Pasak E. Motuzo, kai kurių
laikyti nepriklausomybės pra yra viena pavyzdingiausių val
siūlymui
įkurti
Europos
Tary

stybių
Rytų
ir
Vidurio
Euro

autorių
rašiniai būna primi
džioje sukurtą kariuomenę ir
bos
globojamą
išblaškytų
tau

poje,
savo
nutarime
pripažino
tyvūs,
banalūs,
prieštarau
tik šiemet pradėjo.pirkti naują
tinių
mažumų
kultūros
pavel

trečiadienį
Vilniuje
pasibaigu

jantys
Lietuvos
valstybės
poli
techniką.
do
instituciją.
si
tarptautinė
konferencija
tikai. Lietuva viena pirmųjų
Jis apgailestavo, kad dar
Atsakydamas į klausimą dėl pokomunistinėje Rytų ir Vidu
nepavyksta skirti lėšų moks „Prarastoji Europa”.
Šį forumą, gvildenusį iš Lietuvoje pastebimų antisemi rio Europoje priėmė įstaty
liniams kariniams tyrinėji
mams, kuriems NATO val sklaidytų tautinių mažumų tinių apraiškų, E. Zingeris mus, garantuojančius tautinių
stybės skiria iki 10 procentų kultūros paveldo išsaugojimo sakė, kad Lietuvai būtų nau mažumą teises, jų kultūros ir
problemas, surengė Lietuvos dinga pasinaudoti Vokietijos švietimo puoselėjimą, priėmė
savo gynybos biudžeto.
patirtimi. „Radikalūs šios ša pažangų pilietybės įstatymą,
Seimas ir vyriausybė.
Europos Tarybos Parlamen lies įstatymai užkerta kelią kurio dėka praktiškai visi Lie
tinės Asamblėjos kultūros ir tautų nesantaikos kurstymui”, tuvos gyventojai tapo Lietuvos
piliečiais.
švietimo komisijos narys Ema sakė E. Zingeris.
ankstesnės sudėties taryba ge nuelis Zingeris spaudos konfe
Regioninių problemų ir tau
Kai kuriose kaimyninėse
neraliniu direktoriumi pasky rencijoje pažymėjo, kad viena tinių mažumų departamento valstybėse šiuo klausimu dar
rė žurnalistą Vytautą Kviet- pirminių Europos Tarybos direktorius Remigijus Motu tik diskutuojama.
kauską, tačiau jį netrukus at
statydino naujoji taryba, į šį
mų komisaras priskyrė Lietu
postą paskyrusi A. Ilginį.
vos piliečių vagystes užsienyje
Po tarybos posėdžio jis žur
iš parduotuvių.
nalistams prisipažino ilgai
Per Vidaus reikalų ministro
svarstęs, ar dalyvauti konkur
Vilnius, gruodžio 1 d. (BNS) pinigai tikrai grįžta.
1992 metais skyrius ištyrė Vidmanto Žiemelio susitikimą
se, nes bijojo, jog bus teigia — „Interpol’o” valstybinio
ma, neva viskas vyksta pagal skyriaus Lietuvoje vyresnysis beveik 400 bylų, šiemet — be su „Interpol’o” vadovais jie
iš anksto suplanuotą scenari komisaras Aurelijus Racevi- veik 4,500. Per 6 metus pa Lietuvai rekomendavo kandi
čius sako, kad per šešerius daugėjo surastų įtariamųjų datuoti į Europos vykdomąjį
jų.
komitetą. Greičiausiai tai bus
„Dabar noriu ramiai dirbti darbo metus išsiplėtė įstaigos bei laikytų dingusiais be ži
padaryta kitų metų gegužį.
nios
asmenų.
veikla
ir
pagerėjo
techninės
ir ką nors padaryti”, pažymėjo
Dabar „Interpol’ui” priklauso
Padaugėjo
skyriaus
darbuo

galimybės.
A. Ilginis, pridurdamas, kad
Šiemet Lietuvos padalinys tojų, jų amžiaus vidurkis — 177 valstybės.
per devynis jo vadovavimo
mėnesius televizijoje įvyko ne buvo prijungtas prie kompiu 23.5 metai. Nuo kovo mėnesio
Vilnius, gruodžio 2 d. (Elta)
terinės sistemos, leidžiančios „Interpolo” skyrius Lietuvoje
mažai teigiamų poslinkių.
—
Antradienį Seimas priėmė
dirbs
visą
parą.
greitai gauti informaciją apie
Anot A. Racevičiaus, kas 1998 metų valstybės biudžeto
NRTV liko be vadovo, kai pavogtus automobilius. Šia
teismo į šias pareigas grąžin sistema naudojasi 42 Europos met daugėja užsienyje sulai ir savivaldybių biudžetų fi
kytų lietuvių, iš kurių vis dau nansinių rodiklių patvirii ,mo
tas
žurnalistas
Vytautas valstybės.
Kvietkauskas lapkritį atsista
Kasmet Lietuva moka giau suimama už narkotinių įstatymą.
Kitais metais numatyta
tydino, o vadybininką A. Ilgi 148,000 litų nario mokestį. medžiagų gabenimą. Prie ne
nį V. Kvietkauskas atleido iš Pasak A. Racevičiaus, biuro rimtų, tačiau darančių žalą gauti 6 mlrd. 886 mln. litų
darbo.
darbo rezultatai rodo, kad šie Lietuvos įvaizdžiui nusikalti valstybės biudžeto pajamų. Jo

Rusijos ambasadorius domisi tiks su
kandidatų į prezidentus rinkimų
programomis

Ginkluotės pirkimui skiriama
dukart daugiau
Vilnius, gruodžio 3 d.
(BNS) — Kitąmet Lietuva
daugiau nei dukart didina
išlaidas karo ginkluotės įsi
gijimui.
Krašto apsaugos vicemi
nistras Povilas Malakauskas
spaudos konferencijoje trečia
dienį pranešė, kad įsigijimams
numatoma skirti 27 procentus
viso krašto apsaugos biudžeto,
ir tai bus maždaug 150 mili
jonų litų. Svarbiausia laikoma
lengvoji prieštankinė ir leng
voji priešlėktuvinė ginkluotė,
ryšių priemonės, transportas,
šaulių amunicija.
„1998 metais įvykdysime
strateginius savo ginklavimosi
ir apsiginklavimo planus”, sa
kė KAM pareigūnas.
Kitąmet krašto apsaugai
bus skirta .6.3 procentai val
stybės biudžeto arba beveik
479 milijonų litų.

Tautinės mažumos Lietuvoje
nėra skriaudžiamos

Lietuvos radijas ir televizija
pagaliau turi vadovą
Vilnius, gruodžio 2 d.
(BNS) — Antradienį Naciona
linio radijo ir televizijos
(NRTV) taryba generaliniu di
rektoriumi vėl nusprendė iš
rinkti daugiaserijinio video fil
mo „Giminės” vadybininką
Arvydą Ilginį.
Be jo, uždarame tarybos
posėdyje trumpai savo progra
mas išdėstė LTV muzikos re
dakcijos redaktorius Ričardas
Simonaitis, laisvasis žurna
listas Adolfas Uža bei lituanis
tas Algimantas Krygeris, taip
pat norėję užimti šį postą.
Po pakartotinio pokalbio su
A. Ilginiu taryba paskelbė,
kad jis ir laimėjo konkursą
generalinio direktoriaus parei
goms užimti.
Už A. Ilginio kandidatūrą
balsavo 11 iš 14 tarybos narių.
Taip buvo baigta beveik me
tus
trukusi
skandalinga
NRTV vadovybės keitimo isto
rija. Pernai gruodžio 13-ąją

„Interpol’o” skyriui Lietuvoje —
šešeri metai

Ru’

Stokholmas-Maskva,
gruodžio 3 d. (Reuters-BNS)
— Rusijos prezidentas Boris
Jelcin Švedijoje apstulbino
žurnalistus,
pranešdamas
apie naują didelį vienašališką
branduolinės ginkluotės maži
nimą, tačiau jo atstovas spau
dai vėliau tai paneigė.
„Aš čia pirmą kartą paskel
biu, kad mes vienašališkai su
mažinsime branduolinių gal
vučių kiekį dar vienu treč
daliu”, antradienį pareiškė
prezidentas per bendrą spau
dos konferenciją, atsakyda
mas į klausimą, ar su Švedijos
premjeru Goran Persson kal
bėjo apie Baltijos valstybes.
Klaidingai apibūdinęs Vo
kietiją ir Japoniją, kaip bran
duolines valstybes, ir suglumi
nęs savo šeimininkus pasta
bomis apie 20 amžiaus Rusijos
karus su Suomija, B. Jelcin
taip pat išreiškė viltį, jog ga
liausiai branduoliniai ginklai
bus uždrausti pasauliniu mas
tu.
Jo sekretorius spaudai Sergej Jastržembskij vėliau pa
reiškė, kad prezidentas buvo
„pavargęs” po ilgos dienos ir
derybų su G. Persson, kurios
buvo „kaip judri stalo teniso
partija”.
Jo teigimu, prezidentas paparasčiausiai patvirtino savo
norą tęsti ginkluotės maži
nimo procesą, kuris jau pra
sidėjo kartu su JAV, ir pa
traukti į derybas kitas bran
duolines valstybes.
„Prezidentas nesiūlo naujo
mažinimo”, sakė S. Jas
tržembskij.
Trečiadienį B. Jelcin turėjo
toliau kalbėti apie Maskvos
pretenzijas į didesnį vaidmenį
Baltijos regiono saugume.
Savo rytinėje kalboje Švedijos
parlamente prezidentas keti
no pateikti daugiau konkrečių
smulkmenų apie siūlomas Ru
sijos saugumo garantijas Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai.

Pasak Reuters, šis siūlymas
pirmą kartą paskelbtas per
spalio mėnesį vykusį sienų su
tarties pasirašymą su Lietuva,
tačiau visos trys Baltijos val
stybės jį atmetė, o neutrali
Švedija ir Suomija taip pat pa
reiškė esančios nesuinteresuo
tos regioniniais saugumo susi
tarimais.
Tai pirmas Rusijos vadovo
valstybinis vizitas į Švediją po
1909 metais įvykusios caro Ni-

išlaidos turėtų sudaryti apie 7
mlrd. 581 mln. litų, tai yra
695 mln. litų daugiau, negu
planuojama gauti pajamų.
Tikimasi, kad valstybės
biudžeto deficitas, palyginti su
1997 metais, absoliučia suma
bus mažesnis 2,9 mln. litų.
Numatoma, kad jis sudarys
1.6 proc. bendrojo vidaus pro
dukto. Finansų ministro Algir
do Šemetos teigimu, kitų metų
valstybės biudžetas yra socia
liai orientuotas, nes didėja iš
laidos švietimui, sveikatos ap
saugai, kultūrai, socialinei ap
saugai, sportui, kultūrai. Tuo
tarpu mažėja finansinė para
ma tiesioginiam ūkio finansa
vimui iŠ valstybės biudžeto.
Kitų metų valstybės biu
džetui nepritarė LDDP, So
cialdemokratų, Centro frakci
jos, kai kurie kitoms frakci
joms priklausantys parlamen
tarai.

kolajaus II viešnagės, ir B.
Jelcin aiškiai džiaugėsi pom
pastišku
priėmimu,
pasi
važinėjimu arkliais pakinkyta
karieta su karaliumi Carl XVI
Gustaff bei vakariene rūmuo
se kartu su žmona Naina. Tuo
pat metu jis sužaidė šiek tiek
vidaus politikos, labai viešai
pareikšdamas nepasitenkini
mą aukštu rusų pareigūnu.
B. Jelcin pabrėžtinai ragino
Švediją pasirašyti sutartį dėl
Rusijos dujų importo ir pa
reiškė, jog trečiadienio rytą
pirmiausiai tikisi pasirašyti
protokolą šiuo klausimu su G.
Persson. Tuo tarpu Švedijos
premjeras iš paskutiniųjų
stengėsi pabrėžti, kad bet
koks galutinis susitarimas tu
rės būti aptartas su Suomija
ir kitomis kaimynėmis.
Rusijos Valstybės Dūma
trečiadienį balsavimu išreiškė
norą pasikviesti gynybos mi
nistrą, kad šis paaiškintų ne
tikėtą prezidento Boris Jelcin
pažadą sumažinti branduolinį
arsenalą.
Valstybės Dūma oficialiai
pasikvietė maršalą Igor Sergejev į penktadienio posėdį, ku
ris vyks už uždarų durų, ir pa
prašė jo padaryti pranešimą
apie Rusijos Strateginių bran
duolinių pajėgų kovinį pasi
ruošimą.
B. Jelcin atstovas pareiškė,
kad 66 metų Rusijos vadovas
buvo pavargęs po susitikimų,
ir teigė, kad jis tik norėjo ge
riau nušviesti derybas, kurios
šiuo metu vyksta su JAV.
Tai ne pirmas visus nustebi
nęs B. Jelcin žingsnis. NATO
viršūnių pasitarime Paryžiuje
gegužės mėnesį jis pareiškė,
kad Rusija nuo raketų nuims
branduolines galvutes. Krem
lius vėliau paaiškino, kad pre
zidentas norėjo pasakyti, kad
raketos nebebus nukreiptos
prieš NATO nares.
Maskva ir Vašingtonas 1993
metais pasirašė Strateginės
puolamosios ginkluotės maži
nimo sutartį (SGMS-2), kurią
dar turi patvirtinti Rusijosparlamentas. Sutartyje numa
tyta, kad JAV ir Rusija iki
2007 metų pasiliks tik po
3,500 ilgo nuotolio branduoli
nių galvučių.
Kremliaus atstovas Sergej
Jastržembskij sakė, kad B.
Jelcin pasiūlymas Švedijoje
reiškė, kad jis pasiruošęs to
liau mažinti branduolinį ar
senalą.

* Vidaus reikalų ministras
Vidmantas Žiemelis antra
dienį patvirtino sprogstamųjų
ir degiųjų mišinių įvežimo, lai
kymo, pardavimo ir naudojimo
laikinąsias taisykles. Pasak
VRM vadovybės spaudos tar
nybos pranešimo, šių veiksmų
ministras ėmėsi, padažnėjus
gyventojų
nusiskundimams
dėl tokių gaminių sprogdinimo
viešosiose vietose. Ministras
įpareigojo miestų ir rajonų po
licijos komisariatų vadovus iš
aiškinti prekybos sprogstamo
siomis ir degiomis priemonė
mis bei naudojimosi jomis tai
syklių pažeidimus.

Gruodžio 4 d.: Šv. Jonas
Damaskietis, Jonas, Barbora,
Žvaigždikis, Vainotas.
Gruodžio 5 d,: Sabas, Dali
ja, Gražutė, Geisvilė.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. gruodžio mėn. 4 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI
ST. PETERSBURG, FL.
„DRAUGO”KONCERTAS

kimą — ką Vaidas atliko pa
sigėrėtinai. Kaip Vaidas prieš
dainą išsitarė — visi tenorai
pasirenka šią dainą. Pabaigai
Aušra ir Vaidas atliko duetą
išsitarė — visi tenorai pasi
renka šią dainą. Pabaigai
Aušra ir Vaidas atliko duetą
iš Verdi operos „Traviata”, su
silaukdami garsių ir gausių
plojimų. Po programos koncer
to atlikėjai buvo apdovanoti
rožių puokštėmis. „Draugui”
tenka didelė padėka už šių
koncertų serijos organizavimą
ir daug žadančių jaunų daini
ninkų iškvietimą.
Angelė Kamiene dėkojo kon
certo atlikėjams, koncerto
rengėjams ir dalyviams taip
gausiai atsilankiusiems į neei
linį koncertą. Pakvietė Liutaverą Siemašką pravesti lai
mėjimus, kurių dovanos buvo
keturios „Draugo” prenumera
tos — dvi JAV ir dvi Lietuvoje
gyvenantiems. Liutaveras, pa
minėjęs keletą didesnių auko
tojų Draugo fondui, pakvietė
juos ištraukti laiminguosius
bilietus. Prenumeratas lai
mėjo: A. Augūnas, J. Mikaila,
E. Slavinskas ir J. Pupininkas. Visi dalyviai buvo pak
viesti pabendrauti su progra
mos atlikėjais ir pasivaišinti
vynu ir užkandėliais. Vėliau
mažojoje klubo salėje vyko
vakarienė su rengėjais ir solis
tais bei muzike. Vakarienėje,
kurioje
dalyvauti
reikėjo
turėti atskirus bilietus, daly
vavo arti 60 asmenų. Po vaka
rienės Albinas Karnius, ren
gėjų vardu padėkojo svečiams
už labai gražią ir puikiai at
liktą programą ir palinkėjo
jiems dar daug metų darbuo
tis lietuviškame teatre. Po to
kiekvienas svečių trumpai
išreiškė savo įspūdžius ir nuo
taikas jiems lankantis Ameri
koje ir specifiniai St. Peters
burgo lietuviškame telkinyje.
Visas koncerto pelnas buvo
persiųstas „Draugui”. Tikrai
kultūringai ir gražiai buvo
praleista trečiadienio popietė
ir vakaras.

Grupė entuziastingų dien
raščio „Draugo” rėmėjų lap
kričio 5 dienos popietę St. Pe
tersburgo lietuviams suteikė
neužmirštamą dovaną — pasi
gėrėtinai puikų koncertą. Tų
entuziastų grupei, kurią su
darė
Aldona
ir
Juozas
Šulaičiai, Danutė ir Liutave
ras Siemaškos, vadovavo An
gelė ir Albinas Karniai. Jie ne
tik buvo pagrindiniai organi
zatoriai, visų darbų planuoto
jai, bet taip pat savo namuose
ir apgyvendino koncerto at
likėjus, juos vežiojo po miestą,
muziejus, rinko paplūdimyje,
„Draugo” koncerto rengėjai ir atlikėjai St. Petersburgo lietuvių klube, Floridoje, iš k.: sėdi Eugenija Kuprytė
vaišino ir t.t. Koncertas buvo
ir Aušra Cicėnaitė. Stovi: Juozas Šulaitis, Albinas Karnius, Angelė Kamienė, Vaidas Vyšniauskas, Danutė Siegerai išgarsintas ir sutraukė
maškienė, Liutaveras Siemaška ir Aldona Šulaitienė.
Nuotr. Vytauto Mažeikos
pilną klubo salę žmonių, net ir
susirinkimo protokolą per medeliais ir Alfonsui AlekPADIDĖJO PLB
iš tolimesnių vietovių. Nei vie
skaitė Aldona Andriulienė. siejūnui už dažną paramą
VALDYBA
nas jų nesigailėjo į koncertą
Protokolas priimtas su maža tvarkant klubą. Angelė Karatvykęs. Nepagailėjo taip pat,
pataisa. Balsų skaičiavimo ko- nienė pranešė apie klubo in
Regina Kučienė yra naujo
katučių ir reiškė padėką ren
misijon buvo išrinkti: J. ventoriaus stovį. Ji su grupe ji Pasaulio lietuvių bendruo
gėjams.
Šulaitis, P. Petraitis, V. Mi- asmenų inventorizacijos darbą
Koncertą atliko dainininkai
menės valdybos pirmininko
čiulis ir L. Kynienė. Pirminin atliko metų pradžioje. Šiuo
iš Lietuvos: Aušra Cicėnaitė,
pavaduotoja švietimo reika
kas pranešė turįs Nominacijų metu ji pastebėjo, kad gan di
sopranas, Vaidas Vyšniauskas
lams. PLB valdyba, pasinau
komisijos kandidatų sąrašą ir delis skaičius turto: kėdžių,
dodama
PLB Konstitucijos
— tenoras ir Eugenija Ku
sekančiu punktu būsiąs nau lėkščių, peilių, šakučių, puodų
prytė — akompaniatrė. Šis jų
27-tuoju straipsniu („27. Val
jos klubo valdybos rinkimai. ir panašiai yra dingę. Ji nekal
dyba prireikus gali kooptuoti
koncertas St. Petersburge
Pirmininko pareigoms kandi tino nei vieno, nes klubu nau
buvo paskutinis serijoje kon
naujų narių, kurių skaičius
datavo tik vienas asmuo — dojasi įvairios organizacijos ir
negali būti didesnis kaip vie
certų po JAV ir Kanadą.
Antanas Gudonis. Vicepirmi salė taip pat yra nuomojama
nas trečdalis rinktųjų narių.
Aušra Cicėnaitė, sopranas,
ninko pareigoms atsirado 2 kitiems, ne klubo nariams.
Kooptuotieji nariai turi lygias
Kauno muzikos teatro solistė,
kandidatai: Aldona Andriu Tačiau patarė šalia klubo
teises su rinktaisiais.”) ją
yra puikiai pasiruošusi skir
lienė ir Juozas Gečas. Kitoms įrengti užrakinamą sandėlį,
kooptavo į PLB valdybą. Ji gy
tingiems vaidmenims. Jos
valdybos pareigoms teatsirado kur visas virtuvės turtas būtų vena Lockport, prie Čikagos,
švarus, stiprus ir aiškus balso
tik po vieną kandidatą. Direk laikomas ir renginiams išduo
yra buvusi kelių JAV LB
tembras, graži išvaizda ir lai
torių pozicijoms atsirado de damas su sąrašu reikalaujant Švietimo tarybų pirmininkė ir
kysena scenoje, koketiškas
šimt kandidatų. Vėliau, po viską grąžinti į sandėlį. An
tas pareigas dabar dar eina,
žaidimas operečių arijose, ža
balsavimo, remiantis balsų gelė taip pat atsiklausė klubo yra vaikų mėnraščio „Eglutė”
vėjo, pritraukė ir išlaikė žiū
dauguma į valdybą ir direk narių ar jie pritartų Clevelan- redaktorė, tvarko Švietimo
rovų dėmesį. Ji buvo girdėjusi
torius buvo išrinkti: pirm. — do „Exultate” chorui kviesti. gairių” skyrių „Pasaulio lietu
apie klubo scenos blogą akus
Antanas Gudonis, vicepirm. Pasitarimai tuo klausimu jau vyje”, yra buvusi lituanistinių
tiką, todėl, pagal ja, stengėsi
Aldona Andriulienė, sekretorė vedami su choro vadove Klio- mokyklų mokytoja. Ji visą
kuo garsiau dainuoti, tačiau,
— Gražina Cibienė, iždi riene. Ji pateikė apytikrių są laiką palaikė gerus ryšius su
prisipažino, salė nebuvo tokia
ninkas — Vladas Biknevičius, matą ir iškėlė choro narių ap buvusiomis PLB valdybomis ir
bloga,
o
publika
labai
finansų sekretorė — Amelija gyvendinimo klausimą. Nariai PLB atstovybe Vilniuje, ben
šiltanuoširdi.
Vaidas
Shields/Naujokaitė,
direkto šiam projektui entuziastingai dradarbiavo su Lietuvos Res
Vyšniauskas, tenoras, prof.
riai
—
Ada
Balbatienė,
Aldona pritarė. Karnius paminėjo, publikos švietimo pareigūnais,
Virgilijaus Noreikos mokinys,
kad esamoji valdyba nėra nu
Jasinskienė,
Kazys
Jasinskas,
rūpinosi Lietuvoje spausdi
Lietuvos muzikos akademijos
tarusi ar dalyvauti kasme
Antanas
Viktorą,
Petras
Rasi

namų knygų vaikams persiun
magistras. Jis dar jaunas —
mas, Antanas Vitkauskas ir tinėje SPIFFS ruošiamoje timu ir paltinimu Amerikoje.
operos solisto kaijerą pradėjęs
Vytautas Straznickas. Kan tarptautinėje parodoje atei Regina Kučienė, kaip PLB val
94-siais metais. Jo sodrus bal
didatais liko: Petronėlė Gudo nantį kovo mėnesį. Pernai klu dybos pirmininko pavaduotoja
sas, jaunystė ir laisva laiky
nienė, Juozas Iškauskas ir bas šiame festivalyje nedaly švietimo reikalams, savo dar
sena scenoje paliko viešiems
NAUJA
LIETUVIŲ
Stasys Norkūnas. Revizijos vavo.
bus tęs ir dirbs tiesiogiai su
gerą įspūdį. Tikimės, kad jis
Pristačius naująją valdybą
komisijon: Vida Meiluvienė,
KLUBO
VALDYBA
pirmininku Vytautu Kaman
turės ilgą, sėkmingą gyvenimą
Gražina Viktorienė ir Geno ir direktorius vyko naujojo pir
operų scenoje ir užpildys teno
mininko Antano Gudonio žo tų, pasitardama su kitais val
Lapkričio 8-tos dienos, šeš vaitė Treinienė.
rų trūkumą Lietuvoje. Euge
dis.
Jis stebėjosi, kad iš tokio dybos nariais, palaikys arti
Balsų skaičiavimo metu pa
nija Kuprytė, akompaniatorė. tadienio popietę, dalyvaujant
didelio skaičiaus klubo narių mus ryšius su visų kraštų
Jauna talentinga muzikė su di 164 Lietuvių klubo nariams, grindinį pranešimą padarė da negalima surasti asmens, ku Lietuvių
Bendruomenėmis.
įvyko klubo metinis susirinki bartinis klubo pirmininkas Al
deliais siekimais ateityje. Mu
Jai
talkins
jos
vyras Viktoras
mas išrinkti naująją valdybą. binas Karnius. Jis plačiau ris sutiktų bent vienus metus
zika jai, prigimtas dalykas, ką
Kučas, vėliau ji pasikvies dau
dirbti
klubui.
Jis
pats,
kaip
ir
Susirinkimą pradėjo klubo kalbėjo apie ateities darbus.
aiškiai galima buvo pastebėti
giau talkininkų. Naujoji PLB
pirmininkas Albinas Karnius. Daromi žygiai surasti naują Albinas Karnius, jau daugelį
jos pasirinktų kūrinių atli
valdyba labai didelį dėmesį
metų
yra
pašventę
klubui.
Jis paminėjo, kad šis susirin choro vedėją ir tikėjosi netoli
kime.
skiria švietimo reikalams, nes
kimas yra visuotinio susirinki moje ateityje apie tai pranešti Reikėtų naujų jėgų. Nėra tiek
Koncertas buvo dviejų dalių. mo pirmoji dalis — valdybos konkrečiau. Paminėjo, kad problemų su valdybos nariais tai yra pagrindinis lietuvybės
Pirmoje dalyje buvo atliekami rinkimai, o pareigų perdavi tautinių šokių šokėjų grupės ir direktoriais, tačiau viena išlaikymo darbas išeivijoje.
lietuvių muzikų kūriniai pa mas įvyks antroje dalyje, jau vadovavimą iš Kleofos Gai- didžiausių problemų — pirmi
ATSKRIDO PROF. DR.
kaitomis. Aušra Cicėnaitė solo kitų metų sausio mėnesį. Pa žauskienės perima Dalia Ado ninko išrinkimas. Priminė,
VYTIS VILIŪNAS
ir tris kūrinius, Vaidas teikta
kad
ateinantys
metai
jam
yra
darbotvarkė
buvo maitienė. Gruodžio mėnesį
Vyšniauskas
solo
tris priimta be pataisų. Šį susirin planuojamas Vytauto Kerna paskutinieji
ir pasižadėjo
Trečiadienį, lapkričio 26
kūrinius, duetas „Oi nėra nie- kimą pravesti buvo pasiūlytas gio koncertas. Kūčių ruošimui darbą tinkamai atlikti, kiek
dieną,
į Čikagą atskrido PLB
jur” ir Eugenija Kuprytė solo A. Karnius, nes jis atsisakė vadovauti sutiko Elena Purtu- leis jo pajėgumas ir sveikata.
valdybos
pirmininko pavaduo
du M. K. Čiurlionio preliudus. kandidatuoti
į ateinančių lienė. Naujųjų Metų sutiki Prašė narių pagalbos ir talkos.
Po to vėl Aušra solo, Vaidas metų valdybą, todėl yra lais mas, kaip ir anksčiau, bus Po susirinkimo vyko pažmo- tojas prof. dr. Vytis Viliūnas.
solo ir pirmos dalies pabaigai vas tą pareigą atlikti. Sekre ruošiamas abiejų valdybų. Dė nėjimas prie kavutės, sūrių ir Jis dalyvauja su savo pra
duetas „Oi, berneli vientury”. tore buvo pakviesta Roma kojo Straznickams už klubo pyragaičių.
nešimu X Mokslo ir kūrybos
Antroje dalyje skambėjo dau Mastienė. Išsamų praėjusio pastato priekio papuošimą
Mečys
simpoziume, Čikagoje susitin
giau pažįstamos arijos iš ope
ka su „Pasaulio lietuvio” re
rečių
„Čigonų
baronas”,
daktoriumi Broniu Nainiu,
„Šikšnosparnis”, „Paganinis”,
PLB valdybos nariais Regina
„Viktorija ir jos husaras”,
Kučiene, Algiu Rugieniumi ir
„Linksmoji našlė”, „Mano put
Vytautu Kamantų. Prof. dr.
lioji leidi” ir „Westside story”.
Vytis Viliūnas yra psichologi
Atskiros dainos buvo atlieka
jos profesorius, skaito paskai
mos solo ar dueto formose.
tas Vilniaus, Vytauto Didžiojo
Kiekviena jų buvo puikiai at
ir Maskvos universitetuose,
liktos su reikiama išraiška ir
yra parašęs mokslinių straips
pritaikytais šokių žingsniais.
nių. 1992 metais jis kaip tada
Aušros parinkti drabaužiai
naujai įsisteigusios Rusijos
daug prisidėjo vaizdingam
Lietuvių Bendruomenės at
dainos interpretavimui. Kon
stovas dalyvavo PLB seime
certui pasibaigus, dalyviai
Lemonte, o šių metų PLB
sustoję dar ilgai plojo, kol
seime Vilniuje buvo išrinktas į
iššaukė atlikėjus papildomam
naują PLB valdybą ir rūpinasi
pasirodymui. Dainininkai dar
akademinio mokslo reikalais.
padainavo tris dainas. Ypa
Gruodžio 6-7 dienomis jis De
tingą įspūdį padarė Vaido
Vyšniausko „O sole mio”. Nekaltai Pradėtos M. Marijos seserų vienuolijos Worcester, MA, rėmėjų skyriaus S.m. spalio 5 d. Maironio troite susitiks su visais JAV ir
Dainą atliko italų kalba ban Parke ruoštame renginyje. Iš k.: rėmėjų sk. v-bos sekr. Janina Miliauskienė, sės. Gertrūda, provincijolė sės. Kanadoje gyvenančiais PLB
valdybos nariais pas Algį ir
Nuotr. Algio Glodo
dant vaizduoti Pavaroti atsili Paulė, Aldona Saimininkienė ir sės. Oliveta.
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Liudą Rugienius. Čikagoje!
prof. dr. Vytį Viliūną globoja i
jo giminaitis Kęstutis ir Dalia
Ječiai.

PLB VALDYBA
INTERNETE

EDMUNDAS VIZINAS, M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Avė. (prie Austin)

Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

Visi PLB valdybos nariai
7722 S. Kedzie Avė.
tarp savęs palaiko beveik kas
Chicago, IL 60652
dieninį ryšį per Internetą,
Kab. tel. 773-471-3300
naudodami elektroninį paštą,
Jų adresai yra:
DR. A.B. GLEVECKAS
PLB valdybos pirmininkas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vytautas Kamantas — kaSPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W.95 St. Tel. 708-422-0101
mantas @ aol.com
Valandos pagal susitarimą
PLJS valdybos pirmininkas
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
Rimas Baliulis — Rimas-Batreč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
liulis @ public.uni-hamburg.de
penktad. ir šeštad. 9 v.r. -12 v.p.p.
Pirmininko pavaduotojai:
LINAS SIDRYS, M.D.
Tomas Bartusevičius —
Akių ligos / Chirugija
113240.151 @ compuserve.com
9830 S.Ridgeland Avė.
Danutė Čornij — yuch @ asChicago Ridge, IL 60415
tro.lviv.ua
Tel. 708-636-6622:
Regina Kučienė — kucai @
4149 W. 63rd. St.
worldnet.att.net
Tel. 773-735-7709
Rasa Kurienė — prkuras @
DR. L. PETREIKIS
execulink.com
DANTŲ GYDYTOJA
Milda Lenkauskienė — len9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
kaiskasme @ fuse.net
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.
Kun. Edis Putrimas — kuTel. (708)598-4055
nedis @ ican.net
Valandos pagal susitarimą
Algis Rugienius — rugieniu Į
@ flash.net
DR. JOVITA KERELIS
Audrius Šileika — hrc @ idiDANTŲ GYDYTOJA
rect.com
Prof. dr. Vytis Viliūnas — vv 9525 S.79th Avė., Hlckory Hills. IL
Tel. (708) 598-8101
@ vv. msk. ru (pastaba: yra po
Valandos pagal susitarimą
dvi v raides)
Gabrielius Žemkalnis —
zemkal @ netlink.com.au
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
Horstas Žibąs — hzibas @ 4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
aol.com
PLB atstovybė Vilniuje (Juo diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
zas Gaila, Virginija Grybaitė)
priimami absoliučiai punktualiai.
— plbav @ Irs.it
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel.708-422-8260
DETROITO SKAUTŲ
KŪČIOS

Kviečiame visus dalyvauti
tradicinėje Kūčių vakarienė
je, kurią ruošia Detroito „Ga
bijos” ir „Baltijos” skautės ir
skautai. Kūčios ruošiamos
sekmadienį, gruodžio 7 dieną,
'4 vai. p.p. Dievo Apvaizdos
parapijos salėje. Šventę pradė
sime iškilminga sueiga. Visi
skautai ir skautės dalyvauja
išeiginėse uniformose. Po su
eigos švęsime Kūčias.
Visi norintieji dalyvauti
prašomi iŠ anksto apie tai
pranešti Margaret Rudienei,
tel. 313-425-8115. Kviečiame
kiekvieną šeimą prisidėti prie
Kūčių vakarienės kuriuo nors
patiekalu.
Kviečiame visus. Pradėkime
kalėdinį laikotarpį kartu.
Lauksime jūsų!
„Gabijos” ir „Baltijos”
tuntai
TREČDALĮ PAVOGTŲ
AUTOMOBILIŲ
VILNIEČIAI IŠSIPERKA

Per šiuos metus Vilniuje pa-

ARASZLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Avė., Sulte 310
Naperville, IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 Highland Avė.,
Tower 1,Sulte 3C
Downers Grove, IL 60515

Tel. (630)435-0120
vogta beveik 1,000 automobi
lių. Mažiau nei trečdalį jų pa
vyksta policijai surasti. Apie
30 proc.vogtų automobilių iš
vagių išsiperka patys auto
mobilių savininkai, — rašo

„Sostinė”. Kauniečiai išsiper
ka net 80 proc. pavogtų auto
mobilių.

Policininkai sako, kad Vil
niaus automobilių savininkai
vagims sumoka apie 30 proc.
automobilio vertės, tačiau ne

buvo nė vieno atvejo, kad, afe
ristams pasiūlius išpirką, nu
kentėjęs žmogus kreiptųsi į
policiją. Išsipirkęs mašiną,
žmogus policijai paprastai nai
viai aiškina radęs ją gatvėje
ar
automobilių
stovėjimo
aikštelėje, nes bijo vagių
keršto.

„GELEŽINIO VILKO”
KARIAI GINA ŽEMAITIJĄ

Danutė Bindokienė

Tebesivaidena karo
šmėkla

PLK. LT. EUGENIJUS JAKIMAVIČIUS
Spalis. Ilgos tamsios nak
tys. Trumpos ūkanotos dienos.
Tai lyja, tai šlapdriba, o tik
kai kada saulutė iš po debesų
šviečia. Šalnų pakasti lapai
nubarstė tarpumiškes, gelto
nai apdengė kaimų vieškelius,
pasodės.
Tokią tamsią spalio 21
naktį, pavojaus pakelti iš Vil
niaus, iš Alytaus ir Marijam
polės traukė Motorizuotosios
pėstininkų brigados „Geležinis
vilkas” kariai stabdyti besi
veržiantį į Žemaitiją „priešą”.
Karinė padėtis buvo tokia.
Priešas — „Oranžiniai” su
telkė mūsų valstybės pasie
nyje motopėstininkų diviziją
su ja paremiančiais tankais,
artilerija ir sraigtasparniais.
Žvalgyba pranešė, kad į pa
sienį teikiam amunicija, nau
jos „oranžinių” pąjėgos. Kari
nių mokymų vadovas MPB
„Geležinis vilkas” laikinai ei
nantis vado pareigas pulkinin
kas leitenantas Algis Vaičeliūnas paskelbė įsakymą, ku
riame nurodė konkrečias už
duotis batalionams ir jiems
priskirtiems padaliniams.
Iš anksto, dar prieš mūšį,
brigados artilerijos diviziono
vadas pulkininkas leitenantas
Algirdas Gaižutis paruošė artilerįjos veiksmų planą. Plane
numatyta apšaudyti besi
skverbiantį priešo karinį tran
sportą, priešo minosvaidžių
pozicijas, pridengti ugnimi
mūsų besikaunančių bata
lionų flangus, ginti minų lau
kus, sutelkti ugnį į svarbiau
sias priešo susikaupimo vie
tas, padėti artilerijos ugnimi
mūsų batalionų manevrui kei
čiant pozicijas ir jiems kontrataktuojant priešą.

Dar" prieš „mūšį” brigados
žvalgybos tarnybos viršinin
kas majoras Viktoras Liepinš
teisingai įvertino priešo puoli
mo krypti, priešo laukiamas
jėgas. Žvalgai ir štabų kari
ninkai turėdami tokias žval
gybos žinia iš anksto supla
navo savo padalinių veiksmus,
artilerijos ugnies laukus, in
žinerinių užkardų ir •minų
laukų įrengimo vietas.
Didelis krūvis teko užnu
gario tarnybai. Tarnybos vir
šininkas, brigados vado pava
duotojas pulkininkas Kęstutis
Žemaitaitis gerai žino, kad
nuo sklandaus užnugario tar
nybos padalinių darbo pri
klauso mūšio sėkmė. įtemptas
darbas vyko visose grandyse.
Ir karo, ir karinių mokymų
metu karius reikia sočiai
maitinti, aprūpinti nakvyne.
Tvarka turi būti įrengtoje sto
vykloje ir jos prieigose.
Kyla tarpe aukštų eglių sto

vyklos virtuvės dūmas. Pak
vimpa aplinkui skania karei
viška koše. O kai sočiai
pavalgai, tai ir karas, ir lietus,
ir šaltis ne toks baisus. Maisto
tarnybos viršininkė vyresnioji
leitenante Irena Snitko dirbti
pradėdavo 5 vai. ryto, o baig
davo vidurnaktį. Todėl ir ka
riai maloniai sveikino visada
žavią, visada dirbančią Ireną.
Miško medžių priedangoje
išskleistos medicinos tarnybos
palapinės. Medicinos tarnybai
vadovavo leitenantas Vincas
Urbonas.
Budinčio medicinos tarnybos
palapinėje jaukiai dūzgia me
talinė krosnelė, kunkuliuoja
katiliukyje arbata.
Čia atėjusiam negaluojan
čiam kariui suteikiama pirmo
ji pagalba ir dar jis pa
vaišinamas karšta arbata. O
kokia arbata! Surinkta iš čia
miške esančių vaisinių au
galų!
Gerai užmaskuotas, miško
pakraštyje išsiskleidęs, degalų
sandėlys. Sandėlininkas virši
la Pečkaitis bet kuriuo paros
laiku užpila kurą automa
šinoms.
Didžiausia įtampa ryšio tar
nyboje. Ryšys — tai dalinio
nervai. O ypač tai svarbu
štabų mokyme, kur visi veiks
mai vyksta žemėlapyje ir visa
tai radijo ryšiais reikia laiku
perduoti į mūšio valdymo
centrą. įtemptai per visus
mokymus dirbo ryšio skyriaus
viršininko pavaduotojas kapi
tonas Darius Adomaitis.
Prasidėjo „mūšis”. Į vadavie
tę praneša patirtus nuosto
lius, priešo veiksmus. Tuoj pat
batalionų vadai perduoda įsa
kymus savo kuopoms. Kei
čiamos pozicijos, vyksta mi
navimas, prašoma paremti ar
tilerijos ugnimi. Ir taip be per
stojo vyksta „mūšis”. Jo
įtampa tai didėja, tai mažėja.
O ir „mūšyje” būna ramių
minučių. Tada prie dūz
giančios krosnelės buriasi vy
rai, kiekvienas prisimena kokį
nors įdomų kario įvykį. Juo
kas, linksmi pokštai pasibai
gia, kai vėl ryšininkai praneša
apie savo poziciją keičiantį
„priešą”, apie jo naujus Veiks
mus.
„Oranžiniai” metė į mūšį pa
pildomas jėgas, tankus, šar
vuočius, sutelktą artilerijos
ugnį nukreipė į „mėlynųjų”
pozicijas. Tankus ir šarvuo
čius lydėjo pėstininkai.
Iš anksto, gerai išžvalgęs ir
įvertinęs vietovę inžinerinės
kuopos vadas, numatęs ga
limą priešo technikos judėjimo
kryptį, įrengė prieštankinių ir
pėstininkų minų laukus, įren-
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Aleksandras prisimena
iš Nuro laikų tokį įvykį. Vieną
turgaus dieną, kuomet suva
žiavo iš apylinkės daug žmo
nių, staiga pasirodė raiteliai
— kazokai, kurie pradėjo šau
dyti ir žiauriai mušti žmones
nagaikomis. Daug gyventojų
nukentėjo. Matomai, kazokai
keršijo lenkams už revoliuciją.
Iš Nuro dažnai važinėjo į
Varšuvą. Nepaisant, kad Nure
Aleksandras su šeima (motina
ir sesuo) gyveno gerai, ir žmo
nės jaunu mokytoju buvo pa
tenkinti, bet tėvynės ilgesys ir
pareigos jausmas nulėmė pa
likti tą puikią vietą, grįžti į
Lietuvą ir dirbti savo tau
tiečių tarpe. Lomžos direkcija
dabar jau nedarė jam jokių

kliūčių persikelti į Kauno gu
berniją.
Paskyrė Aleksandrą moky
toju į Tauragnų miestelį, Za
rasų apskr. Miestelis stovi
prie gražių ežerų. Mokykla —
didelė, krašte miestelio. Atva
žiavęs rado seną, barzdotą
mokytoją rusą, girtuoklį, pas
kurį mokėsi tik 5 vaikai. Pas
kelbus kunigui iš sakyklos,
kad atvyko mokytojas lietuvis,
į mokyklą užsirašė per 100
vaikų. Mokykla buvo visiškai
apleista, todėl dirbti buvo la
bai sunku. Be to, važinėjo į
Vilnių, į lietuvių mokytojų ne
legalius susirinkimus, iš kur
atveždavo jaunimui lietuviškų
knygų — jomis aprūpindavo
Biržiška Mykolas. Žandarai

Štabų kariniai mokymai baigėsi. MPB „Geležinio Vilko" Stabo vadovybė, svečiai ir tarpininkai 1937 m spalio 24
d. prie Ilgės ežero.
Nuotr. V. ŠJepiko

gerą Lietuvos kariuomenę. Jis
baigdamas pasakė:
— Tik darbas, pasiaukoji
mas ir meilė Tėvynei mus gali
nuvesti į tikslą.

gė keliuose valdomus fugasus.
Puolantis priešas šiose vietose
prarado apie 20 procentų savo
tankų ir šarvuočių. Pėstinin
kai, patekę į minų laukus,
buvo
priversti
nutraukti
ataką.
Priešas — „oranžinių” pajė
gos turėjo didelius nuostolius,
puolimas aiškiai pradėjo slop
ti. Tai kaip tik geras momen
tas pereiti mūsų rezervui į
kontrataką.
Mūsų artilerija, nepertrauk
dama ugnies, toliau naikino
naujai aptiktus priešo taiki
nius, apšaudė priešo sustoju
sius tankus ir šarvuočius, pa
skubomis užėmusius laikinas
pozicijas „oranžinių” pėsti
ninkus.
Kontratakuojantis
Alytaus batalionas rodos jau
galės užkirsti priešo pasitrau
kimo kelią ir jį apsupti.
Tačiau „priešas” metė į mūšį
papildomai tankų kuopą ir iš
„katilo” oranžinių likučiai pa
sitraukė. „Mėlynųjų” pajėgos
išlygino fronto liniją.
Abi pusės, patyrusios žy
mius nuostolius, perėjo į pozi
cinę gynybą.
Aptariant, štabų karinius
mokymus, į pagrindinę Moto
rizuotosios pėstininkų briga
dos „Geležinis vilkas” štabo
vadavietę atvyko laikinai ei
nantis Gynybos štabo virši
ninko pareigas pulkininkas
Vytautas Lukavičius. Mo
kymų stebėti atvyko Čekijos
Respublikos gynybos atašė 01drichas Axmanas, Prancūzijos
Respublikos gynybos atašė
Alain Nicolas-Nicolaz, Rusijos
Federacijos gynybos atašė
kapitonas Jurijus Pavlovas ir
Ukrainos atašė pulkininkas
leitenantas Sergejus Kundijus.

Apibendrindamas Štabų ka
rinius mokymus laikinai ei
nantis brigados vado pareigas
pulkininkas leitenantas Algis
Vaičeliūnas Alytaus kuni
gaikštienės Birutės motorizuo
to pėstininkų bataliono ir
Marijampolės LDK Vytenio
motorizuoto pėstininkų bata
liono štabų karininkų darbą
įvertino teigiamai. Drauge nu
rodė, kokie kariniuose moky
muose pasitaikė trūkumai,
kuriuos būtina įtemptai dir
bant pašalinti. Juk kiekvienos
grandies vadas, pradedant ba
taliono vadu ir einant valdy
mo pakopomis žemyn iki sky
riaus vado, privalo suprasti
vyresniojo vado sumanymą ir,
patirdamas kuo mažesnius
nuostolius, skirtą jam užduotį
laiku ir tiksliai įvykdyti. Tai
reiškia, kad vadas privalo
mokėti darniai veikti kovos
lauke bendroje sudėtyje su ki
tais lygiaverčiais padaliniais,
o taip pat mokėti kariauti ir
visiškai savistoviai tik su savo
kuopa, su savo būriu ar net
grupe. Pulkininkas leitenan
tas Algis Vaičeliūnas reikala
vo iš štabo karininkų tęsti
prieš kelis metus brigados
vado pulkininko leitenanto
Vytauto Žuko pradėtą karinių
mokymų metodiką, tobulinti
žinias ir išmokti darniai jas
taikyti praktikoje. Juk valdy
mo procesas privalomas žinoti
kiekvienam štabo karininkui.
Baigdamas vertinimą, pulki
ninkas leitenantas Algis Vai
čeliūnas štabų karininkams
nurodė nepasitenkinti turimo
mis žiniomis ir to paties reika
lauti iš pavaldžių vadų. Tik
įtemptai dirbdami ir nuolat gi
lindami savo žinias, pasiek
sime tikslą — sukursime savą

D. LOZORAITIENĖ
REMIA VYTAUTĄ
LANDSBERGĮ
Daniela Lozoraitienė teigia,
kad jei galėtų balsuoti, savo
balsą atiduotų už Vytautą
Landsbergį.
įžymaus diplomato, 1993
metų prezidento rinkimuose
kandidatavusio į Lietuvos va
dovo postą, Stasio Lozoraičio
žmona dienraščiui „Lietuvos
aidas” sakė sutikusi remti V.
Landsbergį jo paties papra
šyta prieš penkias savaites,
kai jis viešėjo Trieste. Tačiau
italė D. Lozoraitienė nėra Lie
tuvos pilietė.
„Vytautas Landsbergis yra
tikrasis patriotas, gerai žino
mas žmogus, nuveikęs svar
bių darbų Lietuvai, be to, vi
suomet buvo Lozoraičių šei
mos draugas ir mano bičiulis”,
pasikalbėjime dienraščiui te
lefonu iš Romos sakė D. Lozo
raitienė.
Ji patvirtino, kad per rin
kimų kampaniją norėtų laiky
tis itin diskretiškai, tad iki
rinkimų pabaigos atvykti į
Lietuvą neketina.
Pirmadienį dienraščiuose iš
spausdintuose reklaminiuose
skelbimuose tarp šešių žymių
Lietuvos ir išeivijos veikėjų
buvo ir D. Lozoraitienės nuo
trauka. Užrašas virš nuo
traukų skelbė „Mes remiame
Vytautą Landsbergį”.
1993 metų S. Lozoraičio rin
kimų kampanijai vadovavo
Valdas Adamkus, senas jo pa
žįstamas ir bičiulis. (BNS)

stropiai sekė ir darydavo kra
tas. Suvažiavimus lankydavo
Antanas ir Juozas Vokietai
čiai. Matijošaitis Stasys, Lekeckas Kazys, Sluoksnaitis Jo
nas ir kiti mokytojai. Laisva
laikiu taip pat jis rašydavo
straipsnius į „Vilniaus žinias”,
kurių redaktorium tada buvo
adv. Vileišis Jonas (vėliau —
Kauno miesto burmistras).
Buvo reikalinga kovoti ir su
smarkiai paplitusiu girtuok
liavimu.
įtemptas darbas pakirto jo
sveikatą. Po vizitavimo ins
pektoriaus Birulio, po metų
mokytojavimo, paprašė per
kelti į kitą vietą.
Gavo paskyrimą į Onuškio
miestelį, Rokiškio apskr. —
mokyklos vedėju. Mokytojo
padėjėjas buvo rusas Sloveckis
J., kuris būdavo dažnai ne
blaivus ir savo profesija visiš
kai nesidomėjo. Visą laiką
Aleksandras globojo ir asme
niškai mokė savo jaunesnę
seserį, kuri Jakobštate, Latvi

joje, išlaikė prie tam tikros
komisijos egzaminus ir gavo
mokytojos teises. Mokytojavo
Astravos dvare prie Biržų.
Kadangi Aleksandro sveika
ta pablogėjo, gydytojai patarė
keisti profesiją, Po dvejų metų
mokytojavimo Onuškio mies
tely, išvyko į Petersburgą stu
dijuoti
geodezijos
ir
žemėtvarkos mokslų. Kartu su
juo studijavo K. Laugalis, J.
Morkūnas, St. Naruševičius,
Stungevičius ir kiti. Visa lie
tuvių grupė gavo paskyrimą į
Poltavos gubernijos Žemė
tvarkos įstaigą. Lietuvoj tar
nauti turėjo teisę tik rusai.
Po dvejų metų tarnybos Poltavoje, 1913 m. persikėlė dirb
ti į Kijevą, į Geležinkelių sta
tybos įstaigą. Materialiai buvo
aprūpintas labai gerai. Be to,
gyveno gražioje Ukrainos sos
tinėje — Kijeve. Laike karo,
kaip
geležinkelietis-statybininkas, buvo atleistas nuo ka
ro prievolės. Gyvendamas Ki
jeve, 1917 m. sukūrė šeimą.

Laike karo tarnaudamas stu
dijavo Juridiniam institute
(vėliau pavadintame Sociali
nių mokslų institutu). Spalio
revoliucija iš pagrindų pakeitė
jo visą gyvenimą.
1921 m. tarybų valdžia leido
Lietuvos piliečiams iš Kijevo
vieninteliu ešalonu grįžti J
savo kraštą. Išvažiavo ir Alek
sandras su savo šeima. Ke
lionė truko apie 3 savaites.
Lietuvoje dirbo Žemės tvarky
mo departamente, revizoriaus
pareigose. 1950 m. Lietuva
prie tarybinės valdžios buvo
padalinta į sritis ir Aleksand
rui teko dirbti Kauno srity,
Žemės tvarkymo valdyboje,
inžinieriaus-žemėtvarkininko
pareigose.
Ištarnavo iš viso 52 metus,
1956 m. išėjo į pensiją. Jau
nesnė sesuo Zosė — mokytoja
— ištekėjo už mokytojo Juozo
Bžozovskio. Yra našlė ir gyve
na su savo vaikais bei anūkais
Lenkijoje.
(Bus daugiau)

Neseniai Lietuva šventė
savo Kariuomenės šventę. Ne
daug tebeturime karių iš anų,
1918 m. ir vėlesnių, Nepri
klausomybės kovų. Nors dau
gelis pasilikusiųjų jau spau
džiami amžiaus naštos, vie
nok gyvai domisi nepriklau
somos tėvynės kariuomene ir
sielojasi, jeigu jos vystymasis
nesklandžiai vyksta, jeigu vis
dar neišravėtos visos sovieti
nių įpročių piktžolės.
Džiugina žinios, kad dabar
tinė Lietuvos vyriausybė ir
karinių pajėgų vadovybė deda
daug pastangų kariuomenę
ugdyti pagal Vakarų valstybių
modelį, j talką pasikviečiant
iš JAV kompetentingų lietu
vių patarėjų, kad geriau ir
greičiau būtų atliktas pasi
ruošimas, jeigu Lietuvai atsi
vers durys į NATO.
Nėra abejonės, kad šiuo
metu pasaulyje stipriausias
karines pąjėgas turi JAV. Ne
paisant pastangų subalan
suoti valstybinį biudžetą, ap
karpant įvairias išlaidas, Pen
tagonui vis tiek skiriamos rei
kalingos lėšos išlaikyti ka
riuomenę ir aprūpinti moder
niausiais ginklais, kuriems
išleidžiami milijardai dolerių.
Vis dažniau kyla klausimas,
ar įprastoji JAV karinių
pajėgų karybos strategija nėra
atgyvenusi, ar ji būtų veiks
minga, žengiant į naująjį
tūkstantmetį? Galbūt Ameri
kos karinės pajėgos nėra pasi
ruošusios sutikti tuos naujuo
sius iššūkius, kovojant ne su
milžiniška priešo kariuomene
kažkur svetimame krašte, bet
ginant savo valstybę nuo ma
žesnio
masto
teroristinių
veiksmų.
Galimybės, kad fanatikai
teroristai Amerikos žemėje
gali bet kuriuo metu pasi
reikšti, vartodami biologinius,
cheminius ar net branduoli
nius ginklus, yra labai rea
lios, sprendžiant iš nuolatinių
konfliktų su Iraku, Iranu, Li
bija ar kitu kraštu. Neapykan
ta Amerikai kol kas iš
reiškiama grasinimais, bet
žodžiai ilgainiui gali virsti
veiksmais. Taip pat gresia
rimtas pavojus JAV viešosios
komunikacijos ir svarbiosioms
finansų institucijoms.
Su šiais pavojais dabartinės
karinės pajėgos nėra pasi
ruošusios veiksmingai kovoti.
Nėra pasiruošusi ir Amerikos
gyventojų masė, pripratusi
jaustis saugiai, nes per dau
giau kaip porą šimtų metų
svetima priešo koja nebuvo
pastatyta ant šio krašto že
mės. Kaip tik dėl tos privilegi

jos Amerikos kariai kovojo ir
savo kraują liejo kone visame
pasaulyje, kad jų tėvynėje
būtų Baugu.
JAV karinių pajėgų vado
vybė pageidauja, kad vals
tybė kasmet skirtų bent po 10
milįjardų dolerių paruošti ka
riuomenę tir gyventojus) par
tizaniniam karui; nedidelio
masto, bet labai daug aukų
pareikalaujantiems ir dar
daugiau panikos civilių gy
ventojų tarpe sukeliantieins,
teroristiniams
puolimams,
naudojant cheminius, biolo
ginius, dujų ar panašius gink
lus; stiprinant Tautinę gvar
diją.
Siūloma dėti visas įmano
mas pastangas, kad pasaulyje
būtų sumažintas ne vien pa
vojingųjų, sunkiųjų ginklų
kiekis, bet automatinių leng
vųjų skaičius. Šiuo metu to
kio pobūdžio ginklai taip pa
plitę, kad įgavę tiesiog epide
mines proporcijas. Juos varto
ja teroristai įvairiuose pasau
lio kraštuose, dažnai prieš
savo tautiečius, bet gali nu
kreipti ir į svetimą priešą.
Automatiniai šautuvai yra
palyginti pigūs, lengvai pa
slepiami ir pervežami per val
stybių sienas; jie taip pat pa
tvarūs ir todėl tinka ilga
laikiam vartojimui. Deja, pati
Amerika yra viena svarbiųjų
tų ginklų pardavėjų. Lengvai
siais automatiniais ginklais
taip pat prekiauja Rusija, Vo
kietija, Kinija, Belgija, Švei
carija, Izraelis ir kitos vals
tybės — nei pardavėjų, nei
pirkėjų niekuomet netrūksta.
Ypač klesti prekyba vartotais
lengvaisiais ginklais, kuriais
aprūpinama Kolumbija- EI
Salvadoras, Pietų bei Vidurio
Amerika, Afganistanas...

Ar apskritai įmanoma su
stabdyti lengvųjų automatinių
ginklų plėtrą, reikia abejoti,
tačiau visiems aišku, kad
kažką daryti būtina. Tik var
giai iš pasiūlymų neparda
vinėti atlikusių ginklų, o juos
nedelsiant sunaikinti, būtų
konkrečios naudos, nes pelnas
yra pelnas, net jeigu tuo būdu
sudaromas pavojus sau ir sa
vo kraštui. Siūloma „atpirk
ti” ar kitaip surinkti ir sunai
kinti vartotus priešo ginklus,
kai tik kuriame krašte pasi
baigia kariniai veiksmai; pa
tariama apriboti naujų ginklų
gamybą, kad į apyvartą ne
būtų paleistas jų perteklius;
siūloma ir daugiau būdų. Kol
kas tie pasiūlymai tebėra la
bai abstraktūs, bet, deja, pa
vojus ateities kartoms tikras.

Aleksandro Kudirkos šeima ir motina (kairėje priekyje.)
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ŽEMAITIJOS SUKILĖLIŲ IR
KNYGNEŠIŲ TAKAIS
JULIJA MENCIŪNAITĖ
Š.m. rugsėjo 14 d. ankstyvą
sekmadienio rytą keliolika
kauniečių muziejaus autobusu
ir lengvaisiais automobiliais
išvykome į plungiečių susiti
kimą su Kaune gyvenančiu jų
žemiečiu, literatu, poetu Juo
zu Grušiu-Žilviniu. Jį lydėjo
kelių Kauno kultūrinių orga
nizacijų, kuriose jis irgi
triūsia, atstovai.
Poeto gimtinėje, Kulių mies
telyje, pasitiko vietinės vidu
rinės mokyklos direktorė Zu
zana Jankevičienę, Kulių etnografinio-istorinio muziejaus
direktorius Jankevičienė su
būreliu mokytojų, mokinių ir į
šį susitikimą atvykusi Kauno
dramos teatro aktorė Virginija
Kochanskytė. Visi, nuėję į pa
rapijos bažnyčios šventorių,
prie rašytojo kun. Juozo Tu
mo-Vaižganto atminimui skir
to paminklo, padėjome gėlių.
Mokyklos direktorė glaustai
papasakojo apie šio didžiojo
žmogaus, rašytojo 3-jų metų
kunigystę ir veiklą Kuliuose.
J. Grušys prisiminė savo moti
nos Ievos Grušienės, tada bu
vusios klebonijos tarnaitės Geniotytės, prisiminimus apie
jaunąjį kunigėlį. Jis labai
mėgdavęs bendrauti su para
pijiečiais, ypač su jaunimu ir
klebonijos šeimynykščiais. Da
lyvavęs jų susibūrimuose, žai
dimuose, pvz., „dalinti žiedą”,
„mušti žiužį”, „lauminėti” ir
kt., dažnai ir pats prigalvoda
vęs naujų. Kunigėlis jiems ir
darbuose talkininkavęs. Ypač
vasarą mėgdavęs su dalgiu ar
grėbliu kartu pasisukinėti pie
vose. Tuo metu pas kleboną V.
Jęrulaitl gyvenusi ir jo augin
tinė giminaitė, paauglė Sofija
Kymantaitė. Ji labai mėgusi

jauniausiąją tarnaitę Ievutę
(J. Grušio motiną), kurią pati
pramokusi rašto ir skaityti iš
maldaknygės.
Dažnokai pas kleboną ir ku
nigėlį užsukdavęs knygnešys
(dažniau negu kiti) „Kulninskis”-„Grušaitis”, mūsiškio J.
Grušio tėvas su draudžiama
spauda. Kartu jis buvęs
tarpdekanato ir tolimesnių
parapijų kunigų lyg „kurjerispaštininkas”. Kartais klebo
nas liepdavo tarnaitėms išvar
gusį knygnešį pavalgydint,
pernakvinti.
Čia knygnešys Juozas ir su
sipažino su tarnaite Ieva, kuri
tapusi jo atsineštų draudžia
mųjų knygų platintoja Kulišliuose. 1903-1904 metų žiemą,
bėgant nuo žandarų per upę
Jūrą knygnešys J. Grušys,
įlūžus ledui, buvo suimtas.
Nors draudžiamų knygų ry
šulius spėjo sugrūsti po ledu,
bet tardant jo nusikaltimu
neabejota, nes už knygnešystę
jau anksčiau buvo baustas ne
tik paromis arešto, bet ir
kalėjimu: vieną kartą — 8
mėnesius, kitą — metus.
Per tardymų kankinimus
susirgęs Telšių kalėjime, tapo
be sveikatos-invalidas. Carui,
panaikinus spaudos draudi
mą, katorgos išvengė — 1904
metų gegužyje buvo paleistas
iš kalėjimo nebesudarius bylos
teismui. Apsigyvenęs Kuliuo
se, įsigijo kioską (žemaičių
„būda” vadintą) čia prekiauda
vo knygomis, maldaknygėmis,
dievacionalėmis ir įvairiausio
mis smulkiomis prekėmis.
' Prekyba kioske buvo įmanoma
tiktai šventadieniais ir tur
gaus dienomis, todėl kitomis
dienomis, prisikrovęs krepšius

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI

GREIT
PARDUODA

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708) 425-7161

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-

i

scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, Washlngton, D.C., Ieško darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą.
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373.

.siinii

Help wanted
Car vvasher needed. Malė or female.
$5.35 per hr. Tel. 708-499-4004
TJ.Hang Loose, Ine.
9816 S. Kedzle
Evergreen Park, IL 60805

52 m. moteris ieško
darbo prie senelių
slaugymo.
Skambinti:773-735-8915

Amerikos lietuvis Robert Dūda ieško savo „šaknų” Sevelionių kaime

„tavoro”, jį siūlydamas aplan
kydavo beveik visus vals
tiečius ir mokyklas, aprūpin
damas mokinius ir mokytojus
elementoriais, vadovėliais, są
siuviniais, rašymo reikme
nims o šeimininkes smulkio
mis, prekėmis. Buv. Lietuvos
knygnešio ir klebono tarnaitės
draugystė nebenutrūko. Dar
prieš Pirmąjį pasaulinį karą
jiedu sukūrė šeimą. Išaugino
dukteris — Kazę ir Pranę,
sūnų — Juozą, su kuriuo tą
dieną nuvykome ir į Kulių ka
pines pagerbti jo tėvų knyg
nešių ir 1863 metų Žemaitijos
sukilėlių vado Antano Vaiš
vilos (I. Grušienės dėdės) at
minimą. Prie Geniočių, Grušių, Gedgaudų giminės kapo,
šalia betoninio su bendru
įrašu marmurinėje lentoje pa
minklo pagerbtas ir sukilėlių
vado atminimas.
Grįžęs iš katorgos, J. Grušys
ARTĖJA KALĖDŲ ŠVENTĖS
(sūnus) prie bendro giminės
kapo pastatė, žymaus tauto
Čikagoje, o taip pat ir kituo tais, gali padidėti 7-niais nuo dailininko (kuliškio) J. Lau
se miestuose bei miesteliuose, šimčiais. Manoma, kad šiais rinkaus sukurtą ąžuolinį kojau porą savaičių žiba ir tvis metais prieškalėdiniame lai
ka kalėdinės lemputės. Miestų kotarpyje amerikiečiai, pirk retsykiais ir tėvai. Atrodo, kad
ir priemiesčių parduotuvėse dami kalėdines dovanas išleis šiemet vaikai ieškos kitokių
skamba kalėdinė muzika, iki 200 milijardų dolerių.
naujenybių. Yra manančių,
giesmės, dainos. Parduotuvių
Statistika, statistika... Dau kad šiuo kartu gali pakilti su
vitrinos priguldytos, pristaty gelyje kraštų, o ypač JAV, ne sidomėjimas „yo-yo” žaisliuku.
tos įvairiausių prekių ir viso retai remiamasi statistikos Tai toks, virvute tampomas,
kiausių papuošalų. Visur pil duomenimis. Pavyzdžiui tei žemyn krintantis ir aukštyn
na besišypsančių Kalėdų se giama, kad amerikiečiai (vy kylantis, žaisliukas. Gerai ne
nių ir spalvingai papuoštų rai) kalėdinių dovanų pirkimą beprisimenu, bet man atrodo,
eglučių. Artėjančias Kalėdų dažnokai atlieka prieš pat Ka kad vaikystės dienomis Lietu
šventes skelbia laikraščiai,- ra lėdų šventes. Šiuo atveju, taip voje, toks žaisliukas buvo va
dijas, televizija.
sakant, vyrai nesiskubina.
Praėjusį savaitgalį prasidėjo Taipgi yra žinoma, kad maž dinamas ,ju-ju”, o gal ir Jo
didysis šurmulys. Prieš akis daug 8% (vyrų ir moterų) net jo”. Teigiama, kad jis buvo ži
— beveik trys savaitės bėgi pačią Kalėdų dieną ieško ati- nomas žiloje senovėje, maž
nėjimo, pirkinėjimo ir pasiruo darų parduotuvių, kad galėtų daug prieš trejetą tūkstančių
šimo Kalėdų šventėms. Žinovų nupirkti savo artimiesiems do metų.
Net Napoleonas buvo labai
teigimu, šiais metais prekybi vanėlių.
ninkai gali susilaukti didesnio
Praėjusį savaitgalį įvairių pamėgęs šį, už virvutės tam
pasisekimo, didesnio pelno. miestų parduotuves, neišski pomą, žaisliuką. Bene 1920 m.
Teigiamos įtakos gali turėti riant ir Čikagos, buvo užplūdę žaisliukas pasirodė ir JAV.
sumažėjęs nedarbingumas ir tūkstančiai žmonių. Stačiai Šiame krašte, kaip ir visame
padidėję uždarbiai. Taipgi ir nuostabu, prie kai kurių par pasaulyje, žaisliuko populiaru
pakilusi akcijų vertė. Dides duotuvių susidarė žmonių mas kartais padidėja, o kar
niuose JAV miestuose jau nuo eilės dar neprašvitus, nuo pat tais gerokai sumažėja. Šiuo
lapkričio mėnesio pirmųjų die ankstyviausio ryto. Atrodo, metu kaip tik jaučiamas di
nų lankosi gana daug mažes kad apsimoka anksčiau pakil desnis susidomėjimas.
Gyvendami „už jūrų marių”,
nėse vietovėse gyvenančių ti iš savo guolio- ir pasiekti
įpratome
pasikeisti kalėdi
žmonių, nes čia yra didesnis parduotuves prieš jų atida
nėmis
dovanomis.
Artėjant
prekių pasirinkimas, o taip rymą. Mat kai kuriose parduo
Kalėdų
šventėms,
reikėtų
ne
pat prieinamesnės kainos. Pa tuvėse ryte vykdomi papiginti
vyzdžiui Čikagoje, ypač sa išpardavimai. O kita vertus, pamiršti artimesniųjų Lietu
vaitgaliais, trūksta laisvų tuo metu dažniausiai būna di voje, o taip pat čia gyvenan
čiųjų. Reikėtų prisiminti ir
kambarių. Vidurmiesčio val desnis prekių pasirinkimas.
vietos
lietuvių didesnius ir
gyklose — restoranuose jau
Pranašaujama, kad šių me
mažesnius
veiksnius, lietu
čiamas klientūros padidėji tų prieškalėdiniame laikotar
višką
žiniasklaidą
— laikraš
mas. Daug ką pasako ir besi pyje gali padidėti žaislų par
čius, radiją ir televiziją.
reiškianti darbo jėgos stoka.
davimas. Va, neseniai parduo
Artėja Kalėdų šventės, ger
Parduotuvėse, nors ir siūlo tuvėse pasirodė naujos — pa
biamieji
skaitytojai! Lietu
mas didesnis atlyginimas, sikeitusios išvaizdos, Barbie
viškos
giesmės
žodžiais:
trūksta darbininkų — parda lėlės. Barbie yra mėgstama
„Linksminkimės
ir
džiauki
vėjų. Žinia, šio kalėdinio sezo lėlė visame vaikų pasaulyje.
mės...
”
O
linksmindamiesi
ir
no pasisekimas nemaža dalimi Šiemet vaikai tikriausiai ma
džiaugdamiesi,
nepamirškime
priklausys ir nuo oro sąlygų. žiau domėsis „Beanies BaKaip bebūtų, šių metų kalė bies”. Praėjusiais metais dėl pralinksminti — pradžiuginti
dinio sezono prekybos apyvar šių „sutvėrimų” iš proto ir savo artimesniųjų.
Petras Petrutis
ta, lyginant su praėjusiais me „kraustėsi” ne tik vaikai, bet

TARP MUSŲ KALBANT

REAL ĖSTATE

MISCELLANEOUS

plytstulpį su keturiomis pus
metrio
dydžio
medinėmis
skulptūromis. Po kelerių me
tų, įsisiautėjus ilgapirščiams
meno „mylėtojams”, bijoda
mas, kad kada, atvykęs iš
Kauno, čia neberas įstiklintų
meninių kūrinių, koplytstulpį
atidavė Vilniaus dailės muzie
jui. Vietoj jo pastatė I. Už
kurnio įspūdingą kūrinį —
ąžuolinį stogastulpį. Abu pa
minklus atveždavo naktimis ir
statydavo
beauštant,
kad
miestelio valdžia, pajutusi ir
pamačiusi įtartiną „šventąjį”,
Prometėją su dvigalvio (ru
siško) erelio plėšoma širdimi,
neuždraustų statyti kapinėse.
Bet ta valdžia turbūt toleran
tiškai reagavo į „Griušiuko”
išdaigas, bet agresyvesnių
„davatkų” pasipiktinimo ne
išvengta. Jas erzino pirmoji
paminklo pernelyg nuotaikin
gi iš Rojaus ištremtieji Ado
mas ir Ieva bei „šventasis”
Prometėjas. Klebonui pašven
tinus paminklą pyktis atslūgo.
Pirmasis ir antras paminklai,
skirti Žemaičių sukilėlių (1963
m.) vadui Antanui Vaišvilai
žuvusiam Sibiro katorgoje, ku
ris, pagal tuo laiku artimuo
sius pasiekusius gandus buvo
ketvirčiuotas,, t.y. keturiais
arkliais suplėšytas.
Su draugiškai pasitikusiais
kuliškiais išsiskyrėme, vilda
miesi, kad po kelių valandų
vėl susitiksime Plungės Kul
tūros rūmuose. Puskelėje į
Plungę pasukę iš asfaltuoto
kelio į žvyrkelį, už kelių km.
atsiradome Juodeikių kaime
prie sukilėlių-baudžiauninkų
vado A. Vaišvilos gimtinės so
dybvietės. Iš čia matyti sody
ba, kurioje gimė ir J. Grušys,
karo metu tėvams pasitrau
kus iš miestelio.
Sovietmečiu (1978-1980 m.)
J. Grušys, pasitelkęs jo idėjai
pritariančius Plungės VK kul
tūros skyriaus darbuotojus,
bandė sukilėlių vado gimtinę
išgelbėti nuo sunaikinimo. Čia
vykstant melioracijai, sodas ir
aplink jį klestėję šimtamedžiai medžiai privalėjo būti
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus. Gyvenamasis namas
(po pagrindinio remonto išli
kęs ant senų pamatų) ir klėtis
buvo praėjusio šimtmečio lie
kanos. J. Grušys apie tai rašė
Kultūros ministerijai ir į
spaudą. Jį rėmė ir Plungės
Kultūros skyriaus darbuotojai
— važiavo į ministeriją, prašė
išsaugoti reikšmingą, unikalų
palikimą. Deja, nors ministeri
ja ir žadėjo padėti, jei pri
reiktų ir į Maskvą kreiptis,
bet galų gale sodyba buvo su
naikinta, pastatai nugriauti.
Tik prieš tris šimtametes lie

pas darbininkų rankos su kir
viais ir pjūklais nepakilo.
Prasidėjus Lietuvos Atgimi
mui, J. Grušys vėl pakvietė
Plungės savivaldybės (pra
džioje dar VK) darbuotojus
įamžinti A. Vaišvilos iš 1863
m. sukilimo) atminimą sodyb
vietėje. Šiems entuziastingai
pritarus, sodybvietė aptverta
akmenine tvora, pastatytas
paminklas — ąžuolinis stoga
stulpis (aut. plungiškis Čer
niauskas). Kuliškiai pastatė
ornamentuotą ąžuolinį kryžių
(aut. Šilas). Į minėjimus at
vykdami, kauniškiai žemai
čiai, kraštotyrininkai, knyg
nešių palikuonys, iš akmenų
sukrovė aukurą Amžinajai ug
niai, sodybos akmenyse iškalė
saulutes, mistinius senovės
lietuvių pagoniškus ženklus.
Šio memoralinio ansamblio
šventinimo dieną iš Kauno,
Vilniaus, ir suprantama, dau
giausia iš Žemaitijos, suva
žiavę žmonės pasodino ąžuolų
giraitę ir liepų alėją.
Nors ir skubėjome, kad
spėtumėm dvyliktai valandai į
Plungės parapijos bažnyčioje
aukojamas Mišias už suki
lėlius ir knygnešius, bet ne
galėjome aplenkti Mardosų
kaime, prie pat vieškelio
esančio namo su paminkline
lenta dar vieno sukilimo vado
atminimui. Čia 1941 m. buvu
sioje pradžios mokykloje mo
kytojavo Jono Noreikos, legen
dinio „Generolo Vėtros” Bir
želio 22-28 d. sukilimo vado, o
vėliau
partizaninės-rezistencinės veiklos vadovo, žmona. Iš
šios vietos J. Noreika vadova
vo sukilusiems plungiškiams.
Į Plungės Kultūros rūmus
atvykome nepavėlavę, ir lau
kiami. Rūmai pastatyti Lais
vės aikštės krašte. Caro lai
kais ir nepriklausomybės me
tais čia buvo turgaus aikštė.
Antanas Vaišvila buvo labai
gerbiamas plungiškių, turėjo
didelį pasitikėjimą, buvo iš
sirinktus valsčiaus viršaičiu,
jis gynė baudžiauninkus nuo
caro
valdininkų
piktnau
džiavimo, tvarkė jų reikalus
net teismuose. Prasidėjus su
kilimui, pats jį organizavo ir
vadovavo Žemaitijoje. Kartą
čia, tada turgaus aikštėje, po
savo prieš Rusijos caro patval
dystę nukreiptos ugningos
kalbos, gausiai susirinku
siems plungiečiams ir su
kilėliams, demonstratyviai iš
nešęs iš valsčiaus patalpų
caro portretą, sudegino aikš
tėje užkurtame lauže. O baž
nyčios šventoriuje tebestovi ta
varpinė, iš kurios plungiečiai
skambino varpais, kada žan
darai, pasigavę A. Vaišvilą, už
kojų pririšę prie Vežimo gar-

Oak Lawn, IL išnuomojamas butas
arti Oak Lawn “distriet” mokyklų.
Gražus vaizdas, baseinas; virykla,
šaldytuvas, šiluma, skalbykla,
sandėlis; $640 į mėn. Kreiptis:
Aušra Padalino, tel. 773-767-2400

Išnuomojamas 1 mieg.
kamb. butas VVoodridge,
IL. $550 į mėn.
Tel. 630-910-3001.
Naujai atvykusioms padedame susi
tvarkyti “Soc.Sec.”, vairavimo teises.
Reikalui esant, už papildomą mokesti,
galime klientus nuvežti | tas įstaigas Ir
parvežti namo. Padedame Įsidarbinti.
Skambinti Robertui: tel. 312-689-4458

džių, sudaužytą, sukruvintą,
išvilko gatvės „bruku” (akme
niniu grindiniu) į Telšius.
14 valandą Kultūros rūmų
salėje susitikimą pradėjo ren
ginių vadovė Rita Jagminienė.
Plungės tremtinių chorui pa
giedojus Tremtinių himną, ji
savo kalboje paminėjo J.
Grušio išleistus šešis poezijos
rinkinius: „Jonvabalių krau
jas”, „Šiaurės pašvaistės”,
„Žvaltvykslės”, poemą „Panas
ir Mergytė”, „Paminklas mon
strui”, „Poema apie Staliną” ir
knygų: Kalinių-tremtinių an
tologijos tremtinio „Lietuva”
bei „Sukilimas” benraautorystę. Taip pat keliolika jo iš

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių (kalnavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida
KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji professionaliai, sąžiningai Ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

MISCELLANEOUS
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H. Deckys
Tel. 773-585-6624
NERINGOS RESTORANE - NAUJIENAI
Prie visada skanaus maisto (amerikietiška,
lietuviška, lenkiška virtuvė) nuo dabar galima
pasivaišinti lietuvišku alumi, Įvairiais vynais
bei Įvairiais užsienietiškais gėrimais.
Apsilankykitel Neapslvilsitel
NERINGA
2632 W. 71 St.
Chlcago, IL 60628
Tel. 773-476-9026

leistų jubiliejinių knygelių,
skirtų atminimui tų garbingų
ir tėvynei nusipelniusių žmonių, su kuriais jam teko ben
drauti rezistencinėje, visuo
menėje ar kultūrinėje veikloje,
gausius jo straipsnius Lietu
vos ir išeivijos spaudoje.
Baigdama pakvietė J. Grušį
pasipasakoti apie savo kūry
bos pradžią, dabartinę veiklą
ir ateities planus.
Padėkojęs visiems už ma
lonų priėmimą ir bendravimą,
neslėpdamas susijaudinimo J.
Grušys sakė, kad jų vertini
mas esąs geriausias atpildas.

(Bus daugiau)

Tėvų pranciškonų kapinaitėse, Kretingoje, yra paminklas tremtiniams —
akmuo, perskeltas i keturias dalis. Jis simbolizuoja lietuvių tautos gyvento
jus, II pasaulinio karo ir pokario metais išsiskirsčius i visas keturias pasaulio
šalis: viršutinė dalis — tremtiniams i Vakarus ir Sibirą, apatinė — tauta
suskilusi į dvi dalis, j dvi ideologijas. Taip aiškino br. AntanaB, OFM.

Nuotr. Valerijos Žadeikienės

NETEKOME AKTORIAUS
VITALIO ŽUKAUSKO
Penktadienį, spalio 14 die
nos vakare, savo namuose
Woodhaven, New Yorko prie
miestyje, širdies smūgio ištik
tas, mirė humoristas, visiems
žinomas kaip vieno žmogaus
teatras, aktorius Vitalis Pra
nas Žukauskas.
Jis gimęs 1919 m. spalio 28
d. Kaune. Pradžios mokyklą
baigė Vilniuje. Mokėsi Kauno
Jėzuitų ir Kauno kunigų semi
narijoje, kur 1941 m. gavo
brandos atestatą. 1942 m. stu
dijavo Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto filosofijos fakul
tete ir Kauno valstybinio teat
ro dramos studijoje. 1944 m.
pavasarį buvo išvykęs teatro
studijų į Vieną. Atvykęs į
Ameriką, nuo 1952 iki 1954
m. studijavo teatrologiją ir
slavistiką Indiana universite
te, 1961-62 m. dabarties teat
rą New Yorke The New School
studijoje ir iki 1965 m. reži
sūrą Hunter kolegijoje. Teat
rinį darbą pradėjo 1942 m.
Kauno valstybiniame teatre to
teatro sekretoriaus pareigose,
bet po metų jau dirbo vaidy
boje — buvo dramos režisie
riaus padėjėjas, aktorius, ra
diofono vaidinimų dalyvis, vė
liau pranešėjas koncertuose ir
įvairiuose šiupiniuose. Būda
mas Vokietijoje, nuo 1945 iki
1949 m. buvo Augsburgo lietu
vių dramos teatro aktorius.
1950 m. Brooklyne suorgani
zavo vaidintojų grupę ir jai
vadovavo iki 1954 m. Tuo
pačiu metu, kaip vieno žmo
gaus teatras, pradėjo lankyti
lietuvių telkinius JAV ir Ka
nadoje. Gastroliavo Australi
joje ir buvo nuvykęs į Lietuvą,
kur savo humoru visur buvo
šiltai priimtas.
V. Žukauskas buvo žinomas
ir kaip žurnalistas, daug ra
šęs teatro klausimais „Vieny
bėje”, „Dirvoje” ir „Drauge”.
Kurį laiką dirbo „Darbininko”
redakcijoje. Rašė trumpus vai
dinimėlius, daugiausia radi
jui, pasirašydamas V. Vingio

Vitalis Žukauskas.

pseudonimu. Rinko medžiagą
ir buvo bebaigiąs paruošti Lie
tuvos teatro istoriją. Pastaruo
ju metu jis dėstė lietuvių kal
bą Bridgeport Sacred Heart
kolegijoje.
1996 m. už nuopelnus lietu
viško teatro puoselėjimui buvo
apdovanotas DLK Gedimino V
laipsnio ordinu.
Velionis buvo pašarvotas
Marytės Šalinskienės laidotu
vių koplyčioje. Pirmadienį,
lapkričio 17 d., atsisveikini
mo metu, maldas sukalbėjo
vyskupas Paulius Baltakis,
OFM ir atsisveikinimo žodžius
tarė ambasadorius Anicetas
Simutis, Lietuvos generalinis
konsulas dr. Petras Anusas ir
LB New Yorko apygardos val
dybos pirmininkas Kęstutis
Bileris.
Rytojaus- dieną, po gedulin
gų Mišių Brooklyne Apreiški
mo parapijos bažnyčioje, ku
rias aukojo kun. Stasys Raila
su klebonu kun. Vytautu Pa
lubinsku ir kun. Danielium
Jankevičium, Vitalis buvo pa
laidotas lietuviškoje sekcijoje
New Yorko priemiestyje, Cypres Hills kapinėse.
Vitalis Žukauskas buvo ne
paprasto talento teatralas. Jo
pasiges visi lietuviai, o ypač
liūdinti žmona dr. Marija ir
sūnus Antanas.
Kęstutis K. Miklas

A.A. SAVANORIS-KŪRĖJAS
MAJORAS JUOZAS VILUTIS

Juozas Vilutis

Šių metų spalio 20 d. po
sunkios ligos Amžinybėn iške
liavo savanoris - kūrėjas, dip
lomuotas teisininkas majoras
Juozas Vilutis, sulaukęs 97
metų amžiaus. Giliame liūde
syje liko sūnus Rimantas,
duktė Vita ir jos vyras Petras
Bulikai. Lietuvoje — brolis
Antanas, seserys Angelė Snitkienė, Bronė Valiulienė su šei
momis ir daug kitų giminių.
Velionis priklausė LKVS
„Ramovė" — buvo jos centro
valdybos narys, taip pat ir
„Laisvosios Lietuvos” redakci
nio kolektyvo narys. A.a. Juo
zas Vilutis Čikagos apylinkėje
buvo vienas tarp paskutiniųjų
Lietuvos
Nepriklausomybės
kovų savanorių.
Trečiadienį, spalio 22 d.,
Velionis buvo pašarvotas Pet
kaus Marųuette laidojimo
namuose, esančiuose 2533 W.
71 gatvėje. Tos pačios dienos 7
vai. vak. vyko visuomeninis
atsisveikinimas su Velioniu,
kurį pravedė ir LKVS „Ramo
vės” vardu atsisveikino Čika
gos skyriaus pirmininkas Juo

zas Mikulis. LKVS „Ramo-;
vės” centro valdybos vardu at
sisveikino Edmundas Vengianskas. Velionio karstą den
gė Lietuvos Trispalvė, dėl ku
rios jis visą gyvenimą dirbo ir
kovojo. Atsisveikinimo metu
prie karsto stovėjo Juozo Bagdžiaus parūpintos ramovėnų
ir savanorių-kūrėjų vėliavos,
garbės sargyboje budėjo ramovėnai ir šauliai.
Spalio 23 d. rytą Velionis
buvo atlydėtas į Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje 9:30 vai. buvo au
kojamos šv. Mišios už a.a. Juo
zo sielą. Po pamaldų buvo nu
lydėtas į šv. Kazimiero lietu
vių kapines. Prie kapo duobės
atlikus religines apeigas,
karstą dengusi Lietuvos Tri
spalvė buvo nuimta ir įteikta
mirusiojo dukteriai. Karstą
leidžiant į amžinojo poilsio
vietą, laidotuvių dalyviai su
giedojo „Marija, Marija” ir
Lietuvos himną. Tuomi baigė
si kilnaus lietuvio paskutinė
žemiškoji kelionė. Visi šio
liūdno įvykio dalyviai buvo
pakviesti pietums.
A.a. Juozas Vilutis gimė
1900 m. rugpjūčio 29 d. Užpa
liuose,Utenos apskr. Mokėsi
Daugpilio komercijos mokyk
loje. 1919 m. stojo savanoriu
Lietuvos kariuomenėn į I gusarų pulką. Dalyvavo kovose
su bermontininkais 1919 m.
ir 1920 m. su lenkais. 1921 m.
baigė Lietuvos karo mokyklos
IV laidą ir buvo paskirtas į 5
pėstininkų pulką, vėliau per
keltas į kariuomenės štabą.
1925 m. Rokiškio gimnazijoje
baigė 8 klasę. 1931 m. baigė
ekonomijos skyrių ir 1936 m.

DOKUMENTINIO FILMO
APIE KUN. J. ZDEBSKĮ
PERŽIŪRA

Spalio 26 dieną per valstybi
nę Lietuvos televiziją (NLT)
ketinama parodyti dokumen
tinį filmą „Mylėti artimą”.
Šiame filme atskleidžiama
žymaus kovotojo už tikėjimo
laisvę, kun. Juozo Zdebskio as
menybė, nepaliaujamai trau
kianti publicistų, rašytojų dė
mesį.
Filmo peržiūroje dalyvavo
Seimo narys Algirdas Patac
kas, Vyriausybės patarėjas re
ligijų klausimu Petras Plumpa, monsinjoras Alfonsas Sva
rinskas, Lietuvos Vyskupų
Konferencijos atstovas kun.
Rolandas Makrickas, seserys
vienuolės Birutė Gučaitė, Ni
jolė Sadūnaitė, spaudos atsto
vai. Filmas „Mylėti artimą” —
meninio žanro dokumentinis
pasakojimas, liudijantis apie
religijos persekiojimą soviet
mečiu. Anot filmo kūrėjų Juo
zo Sabaliaus ir Andriaus Gu
dausko, beveik trejus metus
teko filmuoti varžomiems ne
palankaus ankstesnės LTV
vadovybės požiūrio. Tik pas
taruoju metu darbo sąlygos ta
pusios normalesnės. Iš ketu
riasdešimties valandų filmo
medžiagos kūrėjai sukompo
navo keturiasdešimties minu
čių filmą. Pasak peržiūroje da
lyvavusio „Naujojo židinio”
vyr. redaktoriaus Petro Kimbrio, video filme puikiai per
teikta 7-8 dešimtmečio nuo
taika.
BŽ, 1997, Nr. 18
teisių skyrių VDU. 1930-35 m.
buvo vyr. karo cenzorius.
1936-40 m. kariuomenės teis
mo sekretoriaus padėjėjas, vė
liau tardytojas. 1941 m. išvy
ko iš Lietuvos. 1950 m. atvyko
į JAV. 1956-60 m. buvo Lietu
vos kariuomenės kūrėjų-savanorių s-gos Čikagos skyriaus
valdybos narys ir pirminin 
kas. Bendradarbiavo spaudo
je: „Karyje”, „Karde” ir „Mū
sų žinyne”. Svarbesnieji raš
tai: „Šnipinėjimo nusikaltimai
ir baudžiamosios normos”
(1938-39 m.). Išvertė kapt.
Waligoros „Kaip Želigovskis
užgrobė Vilnių” (1931 m.).
A.a. maj. Juozas Vilutis į
JAV atvyko 1950 m. ir apsigy
veno Čikagos apylinkėje. Dir
bo keliose darbovietėse eiliniu
darbininku. Pramokęs anglų
kalbą, gavo darbą įstaigoje,
kurioje dirbo iki išėjimo į pen
siją.
Gyvendamas Čikagos apy
linkėje Juozas Vilutis lankė
lietuviškus renginius ir susi
rinkimus. Kol buvo sveikas,
niekad neapleisdavo ALTo
rengiamų Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimų. Dalyvau
davo kaip savanoris-kūrėjas,
kurie ten būdavo pagerbiami
gėlytės prisegimu.Paskutinius
trejus metus dėl sumenkėjusios sveikatos nebedalyvavo,
bet jam skirta pagerbimo gė
lytė būdavo į namus atveža
ma. Gana daug rašydavo į
„Laisvąją Lietuvą”. Buvo ti
kintis ir kiekvieną sekmadienį
lankėsi bažnyčioje.
A.a. maj. Juozas Vilutis įgy
tomis mokslo žiniomis ir už
imama vieta daug padėjo ne
priklausomai Lietuvai. Skau
džiai pergyveno Lietuvos oku
paciją ir, KieK jo uaroo sąlygos
ir sveikata leido, jungėsi į or
ganizacijas, kovojusias dėl
Lietuvos
nepriklausomybės
atgavimo.
Šio garbingo žaliųjų Lietu
vos laukų sūnaus liūdi ne tik
jo šeima, bet ir patriotinė lie
tuvių visuomenė. Baigęs že
mišką kelionę, negalėdamas
atsigulti savo gimtinės medžių
pavėsyje, Amžinąjį poilsį rado
svetimoje, bet svetingoje Ame
rikos žemelėje.
Ilsėkis ramybėje, garbingas
Kary!
Ant. Repšienė
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Draugo fondo garbės nariui

AJA.
Vet. Dr. LEONUI
KRIAUČELIUNUI
mirus, giliai užjaučiame jo žmoną, Draugo fondo garbės
narę IRENĄ KRLAUČELIŪNIENĘ, dukras VIDĄ ir
JOLITĄ, jų šeimas, gimines ir artimuosius.
Draugo fondo tarybos vardu

Bronius Juodelis
Pirmininkas

Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th STREET
LEMONT, IL 60439
Tei.: 708-257-1616
Fax. 708-257-1647

LIETUVIŲ FONDAS Z^LITHUANIAN FOUNDATION
Santrumpos: atm. įn. =atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
=aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. =asmuo, suma po pavardės =
įnašų iš viso.
1997 m. rugsėjo mėn.
4 x $20 Antanaitis Faustas ir Onutė, $120; Ringus Julijus ir
Lydia, $20; Simokaitis Raimondas ir Nijolė, $„128; Valaitis Jo
nas ir Irena, $192.
16 x $100 Baranauskas Juozas ir Aldona, $300; Baras Sta
sys ir Elena, $200; Cinkus Jonas ir Regina, $400; Kilius Povi
las, $1,603.71; Kleiza Vaclovas ir Asta, $200; Kupcikevičius
Vytas, $100; Lituanica Futbolo Klubas, $200; Mažeika Vaclo
vas ir Vanda, $1,100; Momkus Vaclovas ir Margarita, $3,260;
Nemickas dr. Vidas, $100; Razma dr. Edis ir Kristina, $1,200;
Saulis Algirdas ir Aušra, $2,000; Statkus Jurgis, $200;
Sušinskaitė Aurelija, $100; Traška Aleksas, $200; Valaitis dr.
Jonas ir Joana, $7,130.
6 x $200 Karas Arvidas ir Rita, $600; Majauskas Paulius ir
Daiva, $200; Mažeika Mindaugas ir Lilly, $200; Rimkus Rai
mundas ir Genė, $400; Vaitkus Vytas ir Aldona, $800; Žlioba
dr. Aras ir Lina, $1,000.
1 x $500 Old Oak Country Club: Lieponis Algis, $500.
Iš viso $3,380.00

P. IRENAI KRIAUČELIŪNIENEI
Netekome vieno ištikimiausių mūsų tautos sūnų,
aktyvaus lietuvių išeivijos veikėjo ir mecenato, Didžiojo
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino Kavalieriaus,
veterinarijos gydytojo

AJA.
LEONO KRIAUČELIUNO.
Visą savo gyvenimą paskyręs Lietuvai, jos žmonėms ir
po pasaulį išblaškytiems mūsų tautiečiams, Leonas
Kriaučeliūnas daugelį metų buvo užsienyje veikusių
lietuviškųjų organizacijų bei fondų pirmosiose gretose.
Vertinga velionio dovana naujai atgimusiai Lietuvai Jo pastangomis ir paaukotomis asmeninėmis lėšomis
įrengta moderni, pasaulinių standartų smulkiųjų
gyvulių klinika prie Lietuvos Veterinarijos Akademijos.
Šviesus Leono Kriaučeliūno atminimas ir taurus Jo
pasiaukojimas savo Tėvynei amžinai liks Lietuvos
žmonių širdyse.
Nuoširdžiai užjaučiu Jus ir Jūsų šeimą.
Algirdas Brazauskas
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Tauriam lietuviui, „Dainavos” lietuvių meno an
samblio garbės nariui ir ilgamečiui rėmėjui

AJA.
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI
mirus, jo mielą žmoną IRENĄ, dukteris VIDĄ ir
JOLITĄ su šeimomis, gimines ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia buvę dainaviečiai:
Ona ir Alfonsas Alčiauskai
Antanas Kovera
Gražina Cibienė
Elena ir Mečys Krasauskai
Jonas Grėbliauskas
Vanda Mickuvienė
Danguolė ir Petras Griganavičiai Elytė ir Zigmas Radvilai
Laima ir Vilius Jakušovai
Juozas Radvila
Irena Jurgėlienė
Irena ir Eugenijus Slavinskai
Vilius Juška
Irena ir Leonas Sodeikos
Danguolė ir Pranas Kavaliauskai Bronė ir Aleksas Urbonai
St. Petersburg, FL

1997 m. spalio mėn.

1 x $10 Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys Dalia,
$3,100.
3 x $25 Grybauskas Vytautas ir Joana, $460; Sakadolskis
Romas ir Emilija, $235; Striupaitis Petras, $125.
1 x $30 Klosis Walter, $595.
1 x $40 Bublys dr. Vladas-(miręs) ir Stasė, $1,165.
4 x $50 Ambraziejus Vincas atm. įn.: Ambraziejus Peter G.,
$350; Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Joana, $2,275;
Grėbliauskas Jonas, $150; Naujokaitis Mykolas ir Elena (mi
rusi), $745.
1 x $80 Čečkus Birutė atm.: įm. Šimoliūnas Saulius $50, ir
3 kt. asm., $260.
28 x $100 Chalmeta Alberto ir Lucina, $300; Čižikas Balys
atm. įn.: Čižikaitė Bronė, $4,450; Čyvas kun. Matas, $2,200;
Domanskis Jonas: Domanskis Van ir Alina, $350; Domanskis
Marija Laučka: Domanskis Van ir Alina, $350; Draugelis
Arūnas ir Irena, $1,450; Jakštys Algirdas, $300; Jasas Ado
mas, $2,204; JAV LB Cape Cod apylinkė, $800; Kaunas dr. Ro
man ir Gražina, $900; Kronas Romas ir Baniutė, $500; Lau
kaitis Juozas P., $550; Lopatauskas Vladas ir Vincė, $500;
Marks Janina, $1,100; Mikulskis Jonas atm. įn.: įm. Eitmanas
Algirdas ir Laimutė, $200; Misiūnas Rimantas ir Birutė, $100;
Paulionis Mykolas A. atm. įn.: įm. Paulionis Veronica, $200;
Pau-lionis Vitas Bernardas atm. įn.: įm. Paulionis Veronica,
$700; Perez-Petrauskaitė Virginija Jūratė atm. įn.: Petrauski
enė Marija, $400; X, $835; Savickas dr. Tadas, $1,100;
Siliūnas Aleksas: Siliūnas Donatas ir Daina, $100; Siliūnas
Donatas ir Daina, $400; Snarskis Bronius atm.: įn. Snarskienė
Regina, $300; Užgiris Šarūnas ir Audronė, $400; Vai Vito ir
Regina, $1,065; Zailskas Antanas ir Teodora, $1,100; Zukaitis
dr. R. R., $300.
8 x $200 Bazis Vincas ir Dana, $6,210; Bobelis Antanas ir
Danutė, $1,100; Brazis Algerd ir Aldona, $2,500; Janušis An
tanas ir Zuzana, $2,200; JAV LB Švietimo Taryba, $500;
Makštutis dr. Juozas ir I., $800; Narutis Pilypas ir Elvyra,
$200; Ostis Algirdas ir Regina $2,500.
3 x $250 Elertienė Ona atm. įn.: Bartkus Eugenijus, $1,000;
Paukštelienė Jūratė Aurelija atm. įn.: Jaras Bronius, $250;
Tender Budreikytė Bronė, $2,750.
(
1 x $335 Armonas Petras atm. įn.: įm. Puniškienė Geno
vaitė $50, Andrulis Vytas ir Aldona $25, Šulaitis Juozas ir Al
dona $25, ir 16 kt. asm., $335.
4 x $500 McMillen Chet ir Katherine, $600; Pilka Petras
atm. įn.: Keželienė Stasė, $500; Šarauskas Alphonse J., $775;
Žilinskas Anthony F., $1,750.
1 x $866.82 Drugnevičius Algimantas, Testamentinis paliki
mas, $1,266.82.
1 x $1,000 XX, $24,000.
1 x $3,000 Liaukus Justinas ir Elena, $8,925.
1 x $50,625 Russas Alfred V., Testamentinis palikimas:
Russas Jokūbas ir Pranciška atminimui, $55,625.
Iš viso $63,411.82
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki
1997.X.31 8,859,270.76 dol. Gautomis palūkanomis parėmė
lietuvišką švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą 5,094,466 dol.
Palikimais gauta 4,339,485.76 dol.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INO., A NOTFOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Visi
remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvy
bę.

Meldžiame Aukščiausiąjį, kad Jis būtų gailestingas

AJA.
LEONUI KRIAUČELIUNO
vėlei, kad Jis stiprintų ir paguostų mielą ponią IRENĄ
KRIAUČELIUNIENĘ, dukteris VIDĄ ir JOLITĄ su
šeimomis.
Ona ir Jonas Gradinskai

AJA.
VLADUI ANDRIJAUSKUI
mirus, jo žmoną REGINĄ, dukrą LORETĄ su šeima ir
visus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vosylių šeima

Mūsų Mielam

AJA.
VLADUI ANDRIJAUSKUI
staiga ir netikėtai užbaigus žemiškąją kelionę, giliame
liūdesyje likusius jo mylimuosius: žmoną REGINĄ,
dukrą LORETĄ ir jos šeimą bei kitus gimines bei
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Jurgis ir Veronika Janušaičiai

AJA.
Dr. TOMUI KISIELIUI
staiga ir netikėtai palikus šį pasaulį, giliai liūdinčius jo
mylimuosius: žmoną RITĄ, sūnus - GILIŲ ir jo žmoną

SABINĄ, TADĄ ir ALIUKĄ, tėvus ENNĄ, dr. AL

FONSĄ ir brolį VYTĄ KISIELIUS, žmonos tėvus ELENĄ ir STASĮ BARUS ir jų šeimas bei kitus

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės šios

skaudžios netekties išgyvenimais.
Danutė Kurauskienė
Vytautas ir Stella Abraičiai
Birutė Kožicienė
Vacys ir Birutė Dzertkauskai
Jurgis ir Veronika Janušaičiai Gediminas ir Vladė Lapenai
Antanas Sprindys
Mykolas ir Amalija Jagučiai
Vytautas ir Joana Grybauskai Jonas ir Eglė Vilučiai
Kostas ir Ona Žolynai
Narcizas ir Olga Kreivėnai
Daytona Beach, FL.

s
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Čikagoje ir apylinkėse b

M
„Kalėdos visame pasau
lyje ir šviesų šventė” — tai
Mokslo ir pramonės muziejuje
kasmetinis kalėdinis renginys,
prasidedantis lapkričio 21 d.
ir nusitęsiantis iki 1998 m.
sausio 4 d. Kaip žinome, tarp
daugybės įvairių tautų ka
lėdinių eglučių kasmet puo
šiama ir lietuviškoji — pasi
žyminti meniškais šiaudinu
kais ir kaip tik dėl to skirtin
gumo susilaukianti labai daug
lankytojų bei komentarų. Lie
tuvos Vyčiai paprastai atlieka
kalėdinę programą muziejaus
auditorijoje. Ta programa bus
ir šiemet, gruodžio 7 d., sek
madienį, 1:30 vai. p.p. Pasiro
dys Lietuvos Vyčių šokėjai,
prie programos prisidės Dalia
Gedvilienė su vaikų choreliu,
kanklininkė Daiva Kimtytė,
muz. Rigandas Klimavičius.
Programa rūpinasi Lietuvos
Vyčių taut. šokių grupės vado
vas Frank Zapolis, kartu su
choreografe Ligija Tautkuviene, Lidija Ringiene, Simonetta Pacek ir Judy Sidriene.
Kalėdų senelį vaidins John
Radavich, tėvą — Adomas
„Draugas” šiemet išleido
Tautkus. Lietuviškoji visuo
ypač gražias kalėdines sveiki
menė kviečiama gausiai atsi
nimo korteles. Dalis jų buvo lankyti.
išsiuntinėtos visiems skaityto
jams, bet papildomų galima
Pal. Jurgio Matulaičio
gauti ir administracijoje, kur misijos choras ruošia reli
taip pat dar yra didelis pasi gini koncertą, o po jo — pie
rinkimas anksčiau išleistų — tus, sekmadienį, gruodžio 14
tik po 25 centus kiekviena. At d., tuoj po 11 vai. šv. Mišių.
vykite ir pasirinkite.
Tai geriausia proga susikaup
Tauragės klubo narių me ti, kad Kristaus Gimimo
tinis susirinkimas įvyks š.m. šventės prasmė giliau įsmigtų
gruodžio 7 d., 2 vai. p.p., šau į mūsų širdis.
lių salėje. Kviečiami tik klubo
Sekmadienį, gruodžio 7
nariai.
d., 4 vai. p.p., Jaunimo centro
ruošiamame 40 metų sukak
Čikagos ateitininkų šei
ties pokylyje meninę programą
mos tradicinė Kūčių šven
atliks Lietuvos Vyčių tautinių
tė sekmadienį, gruodžio 21 d.,
šokių grupė, vadovaujama
vyks Jaunimo centre. 1 vai.
Frank Zapolio. Visi kviečiami
p.p. šv. Mišios; 2 vai. tradicinė
pasigėrėti jaunais, grakščiais
vakarienė ir bendras giesmių
šokėjais ir linksmai užbaigti
giedojimas. Registruotis pas
JC jubiliejinę šventę. Progra
V. Žadeikienę, tel. 708-424ma vyks JC didžiojoje salėje.
4150. Visus kviečia studentai
ateitininkai.
Moksleivių
ateitininkų

Dar tokio gražaus kalen
doriaus „Draugas” nie
kuomet nebuvo išleidęs:
ateinančių metų kalendorius
papuoštas spalvotomis nuo
traukomis, kuriose atsispindi
ir Lietuva, ir užsienio lietuvių
veikla. Dėl to gruodžio 3 d.,
susirinkęs t. marijonų vienuo
lyno patalpose, gausus būrys
darbščių talkininkų išsiun
tinėjo „Draugo” kalendorių
skaitytojams. Talkininkai bu
vo: Vytautas Dijokas, Lai
ma Vaičiūnienė, Viktorija
Valavičienė, Antanas Vala
vičius, Juoze Ivašauskienė,
Sofija Plenienė, Adolfas
Dirgėla, Kostas Dočkus,
Liucija Maldūnienė, Olim
pija Baukienė, Mikalina Bikulčienė, Janina Rugenienė, Aldona Totoraitienė,
Pranas Totoraitis, Raimon
das Rimkus, Algis Čepėnas,
Aleksas Smilga, Ona Gradinskienė, Albertas Cicė
nas, Ona Cicėnienė, Vita
Zigmantienė,
Salomėja
Daulienė, Jurgis Vidžiū
nas. Visiems nuoširdus ačiū!

)rAušros Vartų”/„Kernavės” skaučių tuntas ruošia
Kūčias penktadienį, gruodžio
12 d, 7 vai. vak., „Bočių”
menėje, PLC, Lemonte. Skau
tės visus pradžiugins kalėdine
programa ir pavaišins tradi
ciniais kūčių valgiais. Kviečia
mi visi. Apie dalyvavimą pra
šoma iki gruodžio 1 d. pranešti
tuntininkei Laimai Rupinskienei, tel. 630-887-0189.
Kasmetinis Labdaros va
karas „Seklyčioje” šįmet
bus šeštadienį, gruodžio 13 d.,
6:30 vai. vak. Jo metu bus
įteikta Prel. Juozo Prunskio
fondo premija asmeniui, pasi
žymėjusiam lietuviškoje-katalikiškoje veikloje. Savo dalyva
vimu paremsite JAV Sociali
nių reikalų tarybos ir Čikagos
vyresniųjų lietuvių centro dar
bus bei patarnavimus visiems
Amerikos lietuviams.

susirinkimas gruodžio 13 d.,
šeštadienį, vyks PL centre,
Lemonte. Susirinkimą pradė
sime 5 vai. dalyvavimu šv.
Mišiose Pal. J. Matulaičio mi
sijos bažnyčioje. Po Mišių vyk
sime į Ateitininkų namus kur
klausysimės Laimos Šalčiu
vienės paskaitos Šeimynišku
mo tema. Paskui pasivaišinsi
me ir darysime kalėdinius
šiaudinukus. Bus smagu vėl
visiems susitikti ir paben
drauti. Kviečiame visus. Vai
kus atvežusiems ir jų laukian
tiems tėvams bus paruošta
kava. Lauksime visų.
Hedvina Dainienė, moky
toja ir kulinarijos specialistė,
Pedagoginio instituto studen
tes,-us supažindins su Kūčių
valgiais šeštadienį, gruodžio 6
d., 12:30 vai. p.p.. Kviečiamas
ir buvęs PLI jaunimas.

Specialios pedagogikos mokyt. Ritonė Rudaitienė džiaugiasi Alytaus vaikų
globos namų auklėtinių atsiųstais padėkos laiškeliais. Oak Lawn, IL,
esanti Kolmar mokykla reguliariai per „Saulutę” šelpia našlaičius Lietu
voje.
Nuotr. B. Shea

NEPAMIRŠTAMAS KOMP. J. STROLIOS
ĮOO-TOJO GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Dainų popietė „Seklyčioje”
spalio 29 d., minint a.a. komp.
Juozo Strolios 100-jį gimta
dienį, praėjo labai iškilmingai,
nes, pagerbdami savo Tėvą ir
Senelį, programoj dalyvavo du
Čikagoje gyvenantys J. Stro
lios sūnūs ir trys vaikaičiai. J.
Strolios šeimoj yra trys sūnūs:
Vytautas, Faustas ir Herkulis,
o Teresė ir Faustas Strolios
išaugino ir lietuviškai išauk
lėjo net ketvertą sūnų: Povilą,
Tomą, Joną ir Matą.

Juozas Strolia.

Teresė Strolienė pradėjo mi
nėjimą, uždegdama prisimini
mų žvakę — nuo kurios buvo
uždegtos visos kitos, stalus
puošusios žvakės.
F. Strolia papasakojo, kad jo
tėvas, kurį prof. Žilevičius pa
lygino su bite, keliaudamas
dviračiu, surinko ir užrašė per
2,000 liaudies dainų. O komp.
Jeronimas Kačinskas rašė,
kad J. Strolios kūryba yra
daugiausia vokalinė. Ypač
gausios dainos chorui. J. Stro
lios muzika romantinio cha
rakterio su stipriu lietuvių
liaudies dainos atspindžiu.
Šia prasme galime teigti,
kad J. Strolia buvo vienas iŠ
tų kūrėjų, prisidėjusių prie
mūsų dainos atsipalaidavimo
nuo svetimybių ir jos ypatumų
išryškinimo.
E. Sirutienė, Fausto papra
šyta, paskaitė A. KarvelytėsDubauskienės eilėraštį, skirtą
a.a. komp. J. Stroliai.
Ji dar paskaitė ištrauką iš
komp. J. Strolios prisiminimų.
„Savo jautriausią gyvenimo
dalį —jaunatvę — esu pralei
dęs Lietuvos kaime su kelių
šimtų metų tradicijomis, pa
pročiais. Kaime ne tik žmonės,
bet ir gaidžiai lietuviškai gie
dodavo ir visi gyvuliai bei
paukščiai lietuviškai tarpe sa
vęs kalbėdavosi, o jų kalba vi
siems suprantama ir artima.
O tas Lietuvos kaimo žmogus
buvo toks savas, artimas, kaip
ir ta melancholiškoji mūsų
tautos daina. Juk lietuvis dai
nomis ne tik džiūgavo ir links
minosi; dainomis jis verkė ir
skundėsi savo vargais — var
geliais, daina buvo jo amžinas
palydovas, jo gyvenimo ir nuo
taikų veidrodis.
Štai pas tėvelį auga jaunas
sūnelis, šaunus raitelis. Per
vasarėlę jis šeria savo juodbėrį
žirgelį ir, sulaukęs rudenėlio,
jis rengiasi joti pas jauną
mergelę-lelijėlę, o kad ne tik jo
pasirinktoji mergelė, bet ir vi
sų aplinkinių devynių para
pijų mergelės žinotų, koks jis
šaunus vyras, jis sako — išgė
ręs septynias, dar gersiu de
vynias— nes jo galvelėj dar
nieko nėra. Bet ateina laikas
kada tas šaunusis tėvelio
sūnelis ir trijų seselių brolelis
turi išjoti į didį karą. Lietuvis
sutinka šią neišvengiamą bū
tinybę, nes tėvynės gynimas
nuo įsibrovusio priešo yra
šventas reikalas.
Ir kaip vieningai visos se
selės jam padeda: viena brolelį

aprengia, kita jam žirgą bal
noja, o trečioji, jam į karą
išjojančiam vartus atkelia ir
per lauką palydi. Ir čia dar
nepabaiga. Šesulės laukia bro
lelio iš karo grįžtant. Belauk
damos prastovi kalne duobelę,
prarymo uosio tvorelę, bet
brolelio nesulaukia. Sulaukia
brolelio žirgelį, parnešantį žu
vusio brolelio munderėlį.
Tai yra ištisa poema, kuri
pasakojama proza, nustoja da
lies savo grožio. Dainą reikia
girdėt dainuojant arba pačiam
ją dainuoti ir tik tuomet ga
lime suprasti kiek grožio yra
mūsų liaudies dainose”, — E.
Sirutienė baigė skaityti iš
trauką iš kompozitoriaus pri
siminimų ir pakvietė visus
dainuoti, nes kompozitoriaus
šimtąjį
gimtadienį
padėti
švęsti mums į talką atėjo
Fausto brolis Herkulis, smui
ku, o Fausto du sūnūs: Povi
las, gitara ir Tomas, kontrabasu. Iškilmes filmavo Matas
Strolia ir Jonas Žebrauskas.
Dainavom dešimt dainų —
devynias aukštaitiškas, dau
giausia užrašytas Velykūnų
km., Leliūnų vlsč., Utenos
apskrityje, (kur komp. J. Stro
lia buvo gimęs) ir vieną že
maitišką iš Salantų.
Teisingai sakė komp. J.
Strolia, kad tik klausantis ki
tų, ar pačiam dainuojant, ga
lime pajusti ir suprasti mūsų
dainų grožį.
Kai padainavom, Faustas
papasakojo apie komp. J. Stro
lios kūrinių koncertą, įvykusį
1970 m. kovo 8 d. Jaunimo
centre, kuriame programai
vadovavo aktorius Algimantas
Dikinis, dainavo solistės Prudencija Bičkienė ir Roma Mastienė, solistai Valentinas Lorentas ir Jonas Vaznelis. Taip
pat dalyvavo ,Aldutės” (diriga
vo A. Stephens) ir „Dainava”
bei Lietuvos Vyčių’chorai, ku
riuos dirigavo P. Armonas ir
F. Strolia
Po to Herkulis Strolia smui
ku pagrojo Haendelio „Largo”.
Čia noriu paminėti dar vieną
■įdomią ir su piuzika surištą
Strolių šeimos istoriją. Gyve
nant Vokietijoj (anglų zonoje)
komp. neturėjo jokio instru
mento, net smuiko (o augo la
bai muzikalūs vaikai). Tai jis,
nors nebūdamas Stradivarijus
pats pasidarė smuiką, o Her
kulis juo grojo taip nuostabiai,
kad anglai tada atsivežė tą
trylikametį berniuką į Lon
doną, kur jis per BBC radiją
smuikavo.
Tą labai jaudinantį komp. J.
Strolios šimtojo gimtadienio
minėjimą baigėme visi sustoję
— kartu sugiedodami numy
lėtą giesmę (kurios žodžiai
Pauliaus Jurkaus, muzika J.
Strolios) „Parveski, Viešpa
tie...” Ją giedojom Vokietijoj,
giedojome ir tebegiedam čia ir
giedosim, kol išsipildys pasku
tinis prašymas „Tebūna vėl
namuos ramu...” Ačiū visai
muzikaliai Strolių šeimai už
lietuviškos dainos ir muzikos
kūrybą.
Emilija J. Valantinienė

S. MARTINAITYTĖ
TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE

Vaizdelis iš seselių rėmėjų pokylio.

muzikinio teatro pirmaujanti
solistė, tarptautinių konkursų
laureatė, operų pagrindinių
partijų atlikėja, dainuojanti
ne tik Vilniaus ir Kauno operų
vienetuose, bet ir Vokietijoje,
Latvijoje, Estijoje, Kazanės
bei Čikagos lietuvių statomose
operose. Ji taip pat gieda ora
torijose — Mozarto „Requiem”, Rossini, Pergalėsi,
Poulenc „Stabat Mater”, Beethoven „Devintojoje simfoni
joje” ir t.t. Be to, ji dabartiniu
laiku dėsto dainavimą Lietu
vos Muzikos akademijoje Kau
ne.
Audronė
Eitmanavičiūtė,
Sabinos Martinaitytės muziki
nių rečitalių ilgametė paly
dovė, akompaniatorė, yra B.
Dvariono ir tarptautinio Čiur
lionio konkursų diplomantė,
vedanti dabartiniu laiku ka
merinio dainavimo klasę ir
dėstanti meno istoriją bei in
terpretacijos metodikos kur
sus. Ji koncertuoja su įvairiais
dainininkais ir instrumenta
listais, talkindama jiems kon
kursuose. Ji viename tarptau
tiniame konkurse, kartu su
Sabina Martinaityte, tapo lau
reatėmis vardą ir buvo pri
pažinta kaip viena geriausių
koncertmeisterių.
Audronė
Eitmanavičiūtė ir Sabina
Martinaitytė žymi savo ben
dros veiklos kūrybinį de
šimtmetį.
Tad religinės muzikos po
pietės metu Tėviškės parapi
jos klebonas vysk. Hansas
Dumpys pasveikino iš tolimos
tėvynės atvykusias viešnias ir
visus kitus susirinkusiuosius,
suglaustai apibūdindamas šių
menininkių kūrybinę veiklą.
Programai Sabina Martinai
tytė buvo pasirinkusi įvairių
kompozitorių kūrinius, juos
atlikdama lotynų, vokiečių ir
lietuvių kalba su dideliu
įsijautimu. Klausytojai klau
sėsi jos giesmių giedojimo su
sikaupę, kad nebūtų buvę
girdėti net, kaip sakoma,
„bažnyčios pelės” bėgiojimo,
jei ji ir būtų ten bėginėjusi.
Šio religinės muzikos reči
talio pasisekimui priskirtinas
ir Audronės Eitmanavičiūtės
nuopelnas — ji visu jautrumu
fortepijonu pritarė solistės Sa
binos Martinaitytės giedoji
mui.
Kamerinio pobūdžio koncer
tui užsibaigus, daugeliui pa
žįstama Aldona Buntinaitė
įteikė abiem menininkėm iš
Lietuvos gėlių.
Po koncerto Tėviškės parapi
jos salėje dar vyko muzikinės
popietės atlikėjoms priėmi
mas, kurio metu daugelis
turėjo progos prie vaišių stalo
susipažinti su viešniomis ir
asmeniškai su jomis pasi
kalbėti.
Valteris Bendikas

Lietuvoje ir užsieniuose sta
tomų operų spektakliuose
dažnai įvairias roles dainuo
janti, Sabina Martinaitytė ir
jos daugybės rečitalių akompaniatorė Audronė Eitmanavičiūtė lapkričio 16 d. atliko
Tėviškės parapijos bažnyčioje
religinės muzikos programą,
pavadintą „Domine Deus”,
ŠV. KAZIMIERO SĖS.
skirtą Viešpaties Dievo gar
RĖMĖJŲ POKYLIS
bei. Į šį rečitalį, neatsižvel
giant į šaltą orą ir šali
Švento Kazimiero seselių
gatviuose kai kur esantį su
šalusį sniegą, atvyko palyginti rėmėjų 78-tasis pokylis įvyko
rugsėjo 28 d., buvo taip pat
nemažai klausytojų.
Sabina Martinaitytė, Kauno minima 90 metų nuo seselių

kazimieriečių vienuolyno įstei
gimo.
Kadangi pirmininkė Marija
Rudienė negalėjo dalyvauti,
nes dar sveikata buvo per silp
na po sunkios operacijos, visus
dalyvius pasveikino vicepirmi
ninkė Sophie Pauliūtė Ste
phens prie labai gražiai pa
puošto stalo. Barbara Jerome
Baumhart, Antano Rudžio
krikšto duktė, visus stalus pa
puošė savo lėšomis. Sophie
Stephens
uždegė
mėlyną
žvakutę prie jos vietos ir
kvietė vieną atstovą nuo kiek
vieno stalo paiimti šviesą nuo
jos žvakutės, nusinešti prie
savo
stalo
ir
uždengti
žvakutes prie kiekvienos vie
tos. Žvakutės buvo Marijos
Rudienės dovana ir dalyviai
buvo raginami nusinešti jas
namo, kad dažnai prisimintų
šį labai įspūdinga vaizdą.
Invokaciją sukalbėjo kuni
gas Jonas Kuzinskas, prokuro
ras bylos, kad Motina Marija
Kaupaitė, Šv. Kazimiero vie
nuolyno įkūrėja, būtų paskelb
ta palaimintąja.
Baigus pietauti, Sophie Ste
phens pasidalino šiomis minti
mis: „Kai aš buvau mokinė Šv.
Kazimiero akademijoje prieš
daugiau kaip 60 metų, Motina
Marija prašė seselę Oną Ma
riją, kad ji parašytų trumpą
veikalėlį. To veikalėlio pava
dinimas buvo „Daugiau ug
nies”. Jis buvo pristatytas vie
name rėmėjų metiniame po
kylyje. Tema buvo tokia: se
selės prižiūrėjo vyturį, kuris
nešė šviesą arti ir toli, reikėjo
kuro, kad šviesa liepsnotų ir
neužgestų. Jau per 90 metų,
kaip seselės kazimierietės
plečia šviesą aplink mus.
Kažin, ar Motina Marija drįso
manyti, kad jos šviesa nuo
mažos pradžios Pennsylvanijoje, išsiplės toli net į Argen
tiną ir Lietuvą. Gerasis Dievu
lis iš tikrųjų palaimino ją ir
visus jos darbus. Ji pritraukė
daug darbščių ir pasiaukoju
sių moterų, kad jos svajonę
išpildyti. Neleiskime jos dar
bams mirti!”
Agnės Rainis, darbšti Bridgeporto veikėja, įteikė seselei
Teresitai, Generalinės vyresnios asistentei, gausią Rėmėjų
draugijos dovaną, sukauptą iš
įvairių parenginių per perei
tus metus. Seselė Teresita
nuoširdžiai padėkojo visiems,
kurie prisidėjo darbais ar pini
gais prie tos dovanos.
Taipgi šia progas Marija ir
Antanas Rudžiai paaukojo
1,000 dolerių Motinos Marijos
Kaupaitės palaimintąja pas
kelbimo bylos eigai.
Buvo pagerbtos šios jubi
liatės: 65 metų Anastazija
Snarskis, 50 metų Bernice
Strom, Ursula Eidietis, Matil
da Gnnon, Ann Kesler, Juozas
ir Sophia Malas, Helen Muskus, Rose Naujokas, Sophie
Stephens, Bernice Szymanski
ir Stella Wabol; 25 metų —
Julia Bozen, Catherine Cornell ir Bea Katauskas.
Seselė Johann Marie su vi
sais pagiedojo Marijos giesmę

ir „Ilgiausių metų”. Seselė
Grace Ann parodė įdomias
skaidres apie seselių kazimie
riečių įvairius darbus. Seselė
Margaret Petecavage paaiš
kino skaidres.
Baigiant seselė Genevieve
Kripas sukalbėjo padėkos
maldą. Dalyviai nesiskubino
namo, bet pasiliko maloniai
pabendrauti su senais drau
gais ir pažįstamais.
Rėmėja

SKELBIMAI
x Antanas ir Julija Ja
noniai, Sunny Hills FL globoja
našlaitę Editą Lietuvoje. Pra
tęsdami metinę globą atsiuntė
$200. Dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 W. 71 St. Chicago,
IL 60629.
(sk.)
x Elena ir Stasys Brie
džiai, Burr Ridge IL, Diana ir
Arvydas Algminai, Riverside
IL, Janina ir Ramojus Mozoliauskai, Lemont IL, Ann
M.Vilkas, Warwick, RI, Joyce
ir Alfreda Baran, Stratford
CT, Daiva Paulis, Chicago IL
visi globoja po vieną našlaitį
lietuvoje. Pratęsdami globą
metams, visi atsiuntė po $150.
Visiems geriesiems žmonėms
našlaičių vardu labai dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos”
komitetas, 2711 W. 71 St.
Chicago, IL 60629.
(sk.)
x Danutės Darienės vienerių metų mirties sukaktyje
šv. Mišios bus aukojamos gruo
džio 7 d., sekmadienį 10:00
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje, 5620 S. Claremont Avė.
Buvusieji draugai ir pažįstami
prašomi prisiminti ją maldoje.
(sk.)
x Transpak, siuntiniai,
pinigai į Lietuvą. Ketvirtadie
niais iki 8 vai. vakaro.
Transpak, 4545 W 63 St., Chi
cago, IL 60629, tel. 773-8381050.
.. .
(sk.)
x Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėne
siniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
(sk.)
x Moteris ieško slaugymo
darbo. Tel. 773-436-1360.
(sk.)
x Karaliaučiaus srities
lietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugiją Čikagoje,
aukojo: $100 Petras ir Auksė
Kaufmanai.Po $50 Vysk. Han
sas Dumpys; Jurgis Lukaitis;
Nijolė Stelmokienė; Aldona
Markelienė. Po $30 Jurgis ir
Gerta Padagai; Zigmas ir Mar
ta Strazdai. $20 Dr. Martynas
ir Rūta Buntinai. Dėkodami
visiems rėmėjams, kviečiame
visuomenę remti lietuvišką
švietimą Maž. Lietuvoje aukas
siunčiant:
„Karaliaučiaus
krašto lietuvybei”, 1394
Middleburg Ct., Naperville,
IL. 60540-7011.
(sk)

