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Lietuvos vadovas siūlo 
vyriausybės pertvarkymą 

V i l n i u s , kovo 11 d. (BNS) 
— Lie tuvos p rez iden tas Val
d a s A d a m k u s pas iū lė likvi
duot i Ryšių i r informatikos bei 
S t a tybos i r u rban i s t ikos m i 
nis te r i j as , j ų funkcijas perduo
d a n t Ap l inkos apsaugos , Ūkio 
ir Sus i s i ek imo minister i joms. 

P r e z i d e n t a s t a i p pat s iūlo 
vyr iausybe i apsvars ty t i So
cia l inės a p s a u g o s i r darbo bei 
Sve ika tos a p s a u g o s ministe
rijų, t a i p p a t Šviet imo ir mo
kslo bei K u l t ū r o s ministerijų 
su jung imo ga l imybes . 

V a l d a s A d a m k u s ragina vy
r i a u s y b e p a t i k s l i n t i Aplinkos 
a p s a u g o s i r Eu ropos reikalų 
minis te r i jų funkcijas bei veik
los s r i t i s i r pas iū ly t i Seimui 
į s t a t y m o p a t a i s a s de! šių mi
nis ter i jų p a v a d i n i m o pakeit i
mo. 

P r e z i d e n t a s siūlo vyriausy
bei a p s v a r s t y t i šiuos vyriau
sybės p e r t v a r k y m o k laus imus 
ir p a t e i k t i S e i m u i svars tyt i 
Vyr i ausybės į s ta tymo pa t a i 
s a s . P a g a l Konstituciją, t e ik t i 
p a r l a m e n t u i Vyriausybės į s ta
tymo p a t a i s a s y ra minis t rų 
kab ine to i š im t inė teisė. 

P a t e i k d a m a s siūlymus dėl 
min i s t rų k a b i n e t o per tvarky
mo, V. A d a m k u s pažymi sie
k iąs „opt imal ia i su tvarkyt i 
va l s tybės inst i tuci jų funkcio
nav imo s i s t e m ą bei mažin t i 
va ldymui s k i r i a m a s nacionali
nio b iudže to lėšas ' ' . 

P r e z i d e n t a s pas iū lymus vy
riausybei p a t e i k ė po konsul ta
cijų su p r e m j e r u Gediminu 
V a g n o r i u m i . 

Va l s tybės vadovas taip p a t 
s iūlo p e r t v a r k y t i Valstybinę 
mokesčių inspekciją ir Mui
t i n ė s d e p a r t a m e n t ą , s iek ian t 
page r in t i mokesč ių sur inkimą 

ir b iudže to formavimą. 
P rez iden to įsi t ikinimu, st ip

rinant kovą su nus ika l s t amu
mu ir d id inan t policijos pa
re igūnų a tsakomybe, re ikia 
sus t ip r in t i Policijos depar ta 
m e n t o savarank iškumą. 

Min i s t rų kabineto nar ia i 
t reč iadienį susipažino su pre
zidento Valdo Adamkaus siū
lyma i s dėl vyriausybes per
t va rkymo . 

Savivaldybių reikalų ir val
dymo reformų minis t ras Kęs
t u t i s Skrebys sakė žurna
l i s t a m s , kad pasiūlymai bus 
sva r s tomi kitą trečiadienį. 
P rez iden to V. Adamkaus idė
jos nebuvo s ta igmena. „Tie 
s iū lymai ne rašy tame pavidale 
po Lietuvą skraidžiojo gerą 
mėnesį" , sakė K Skrebys . 
Tač iau , pa sak vieno vyr iau
sybės ats tovo, per tvarkos pla
n a s buvo suder in tas t ik su 
premje ru , o ne su a t sk i ra i s 
min i s t r a i s . 

V. A d a m k a u s pasiūlytos na i 
k in t i Ryšių ir informatikos 
minister i jos vadovas R iman
t a s Ple ikys sakė žu rna l i s t ams , 
k a d Lietuvai integruojant is į 
ekonomines ir politines Va
k a r ų s t ruk tū ra s , re ikia k u r t i 
informacinę visuomenę. „To
dėl problemų sprendimo lyg
m e n s nule idimas iš minis ter i 
jos lygio į depa r t amen to gali 
t u r ė t i neigiamų pasekmių vi
s a m procesui", pažymėjo R. 
Ple ikys . 

J o te igimu, d iskutuot ina yra 
p e r t v a r k o s eiga. Nea i šku , a r 
t u r i bū t i pa tv i r t in ta senoji vy
riausybės sudėt is i r po to per t
v a r k o m a , a r iš kar to t u r i būt i 
t e i k i a m a nauja min is t rų kabi
ne to sudėt is . 

Estijos diplomatų veiksmai 
neturi atitikmens praeityje 

V i l n i u s - T a l i n a s , kovo 11 e s m ę ) ir negali būt i t raktuoja-
d. (BNS) — Lietuvos premje- m a s k a i P Estijos ir Lietuvos 
r a s G e d i m i n a s Vagnorius at- t a r p u s a v i o santykių proble-
sa rg ia i v e r t i n a informaciją m a " > ant radienį p ranešė Est i-
ap ie Es t i jos diplomatų de- J o s U R M spaudos sekre tor ius , 
m a r š ą p r i e š Lietuvą Br iuse- Esti jos URM oficialiai užti-
lyje. „Jei t a i t iesa , tai y ra be-
preceden t in i s atvejis", s akė 
Lie tuvos vyr iausybės vadovas 
radijo s točiai „Ml Plius". 
Tač i au p r i e š ta i j i s pabrėžė ne
t u r į s t iks l ios informacijos ir 
n e m a t ę s Est i jos diplomato pa
re i šk imo. 

Est i jos ambasador ius Vil
niuje a n t r a d i e n į buvo iš
kv ie s t a s į Lietuvos Užsienio 
re ika lų ministeriją pasi
a i šk in t i dė l Tal ino diplomatų 
Europos Sąjungoje n e d r a u 
g iškų ve iksmų, susijusių su 
Lie tuvos te lekomunikaci jomis 
ir es tų bendrovės „Levicom" 
ve ik la Lietuvoje . 

BNS žiniomis , vienam EK 
p a r e i g ū n ų Esti jos į te ik tame 
p r a n e š i m e buvo kalbama apie 
„Lietuvos te lekomo" pas laugų 
p a b r a n g i m o iššauktas „neval
d o m a s demonst rac i jas" bei 
„valdančiosios koalicijos ski-
imą . 

A n t r a d i e n į vakare Estijos 
Užs ien io reikalų ministerija 
pa r e i škė , kad , nepa isan t Lie
tuvos U R M protesto pr ieš va
dinamąjį Estijos kišimąsi į 
Lietuvos telekomunikacijų vers
lą, s a n t y k i a i su Lietuva yra 
ger i . 

„Užsienio reikalų minis ter i 
j a m a n o , kad žiniasklaidos 
p r i emonių a tsp indėtas ginčas 
dėl eu rop ie t i škų telekomuni
kacijų s r i t ies plėtojimo kilo 

k r ino , kad tolesnis Esti jos ir 
Lie tuvos dialogas y r a geras 
p a g r i n d a s sprendžiant visus 
sva rb iu s ekonominio bendra 
da rb iav imo k laus imus . 

Mirė kunigas 
Paulius 

Rabikauskas 

Kun. Paulius Rabikauskas 

Kovo 7 dieną Romoje, eida
m a s 78-uosius me tus , mirė 
Gr iga l i aus universi te to Romo
j e profesorius, j ėzu i t a s kuni
g a s Pau l ius Rabikauskas . 

Kun. P. Rabikauskas , be 
savo tiesioginės veiklos uni
vers i te te , šalia lotynų paleo
grafijos ir popiežių diplomati
kos paskai tų , paruošė ir išlei
do s t uden t ams paska i tų kurso 
s a n t r a u k ą „Diplomatica Pon-
tificia", daug rašė apie senojo 

Nuotr.: (Iš dešines) Lietuvos prezidentas Valdas Adamkui ir Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis su žmo
na Gražina tautiečių apsuptyje subejo Vilniuje, Nepnkl;>:~omybes aikštėje, Garbės sargybos kuopos paradą, 
skirtą Lietuvos nepriklausomybes atkūrimo 8-osioms metinėms. (Eltai 

Lietuva paminėjo 
Nepriklausomybės atkūrimo 

metines 

Vilniaus universi teto istoriją, 
ne t e i s inga i supra tus (reikalo Lietuvos Enciklopedijai surin-

V i l n i u s , kovo 1 1 d . (BNS) — 
Lie tuvos p rez iden t a s Va ldas 
A d a m k u s , k a l b ė d a m a s iškil
m i n g a m e Seimo posėdyje, mi
nin t Nepr ik lausomybės a tkū
r imo a š t u n t ą s i a s met ines , pa
re iškė esąs įsipareigojęs pada
ryti viską, k a d „nepr iklau
soma Lietuvos va ls tybė tap tų 
lygiate ise Eu ropos i r t r a n s a t 
l an t inės b e n d r u o m e n ė s nare" . 

Se imo posėdyje dalyvavo 
baigęs kadenciją p rez iden tas 
Algi rdas B r a z a u s k a s , Kovo 
11-osios ak to s igna ta ra i , Euro
pos Tarybos P a r l a m e n t i n ė s 
Asamblėjos prez identė Lėni 
Fischer , Norvegijos užsienio 
re ika lų m i n i s t r a s K n u t Volle-
baek , vyr iausybės nar ia i , 
t e i smų vadovai , Lietuvos Baž
nyčios h ie ra rcha i , diploma
t inių misijų a t s tova i . 

P r e z i d e n t a s V. A d a m k u s pa
dėkojo v is iems, sunkia i dirbu
s iems tuos a š tuone r iu s m e t u s 
ir pažymėjo, kad Lietuva j a u 
įveikė sunk iaus i ą kelio at
karpą . Vals tybės vadovas pa
brėžė , kad Lietuvos vals tybės 
k ū r i m a s tęs ias i . „Mes pr iva
lome ir ga l ime d a u g nuveikt i , 
kad laisvoje Tėvynėje bū tų 
įve r t in tas k iekvienas žmogus, 
k a d n e b ū t ų a t s t u m t a n ė v iena 
darbo ieškan t i r anka" , pa
žymėjo Lietuvos p rez iden tas . 

Europos Tarybos P a r l a m e n 
t inės Asamblėjos p rez iden tė 
Lėni F i scher palinkėjo sėk
mės , k a d j a u š ių me tų paba i 
goje L ie tuva bū tų pakvies ta 
de ryboms dėl stojimo į Euro
pos Sąjungą. P rez iden tė pa
stebėjo, k a d įs toj imas į ES y r a 
sva rb iaus i a s Lietuvos t iks las . 

Pabrėžus i , kad Lietuvos eko
nominia i rodikliai yra geresni 
už ka i kur ių ki tų Vidurio Eu
ropos valstybių, L. Fischer 
s a k ė esan t i įs i t ikinusi , kad ar
t imiaus iu metu Lie tuva pa
sieks pažangos tose s r i tyse , 
ku r ioms , ka ip nurodoma Eu
ropos Komisijos nuomonėje , 

ko ver t ingą medžiagą apie 
Lietuvos j ėzu i tus , buvo nuola
t in i s „Aidų" bendradarb i s . 

Lenkijoje, Liubline, kuni 
gas bendradarb iavo le idžiant 
„Encyclopedia Katolicka", ra
šė studiją apie šv. Kazimierą, 
pal iko nemaža i vert ingų s t ra i - •s-
psnių. 

r e ik ia papi ldomų pastangų — 
v a l s t y b ė s tarnybos admin is 
t r a v i m e , kovoje su organizuo
t u n u s i k a l s t a m u m u , žemės 
ūkyje ir energetikoje, p r iva t i 
zacijoje. 

V i e š u m a s , dfcaokratįja ir 
s u v e r e n i t e t a s — ta i t rys pir
mieji ir pagrindiniai Sąjūdžio 
žodžiai , s a k ė Lietuvos Se imo 
p i r m i n i n k a s , Aukščiausiosios 
t a r y b o s — Atkuriamojo Seimo 
p i r m i n i n k a s Vytautas L a n d s 
be rg i s , baigiant is i šk i lmingam 
posėdž iu i . 

S a v o kalboje j i s ypač pa
brėžė Sąjūdžio vaidmenį a t k u 
r i a n t Lie tuvos nepr iklausomy
bę n u o pirmųjų — viešumo, 
žmon ių valdžios — re ika la 
v i m ų iki Kovo 11-osios a k t o 
p a s k e l b i m o . 

„ Ieškoj imas tiesos ir a t r a n 
d a m a vid inė laisvė vedė m u s 
iš A t g i m i m o į Kovo 11-ąją. Iš 
indiv ido kelio — į t a u t o s ir 
v a l s t y b ė s kelią" pažymėjo V. 
L a n d s b e r g i s , priminęs, kad ta i 
buvo vos pr ieš devynerius me
t u s , k a i „nutarėme gyventi ki
t a ip" . 

I šk i lm ingame posėdyje t a io 
p a t kalbėjo krašto apsaugos 
m i n i s t r a s Česlovas S t a n k e 
v ič ius , Seimo pirmininko pa
vaduo to j a s Romualdas Ozolas , 
Se imo nar ia i Povilas Gylys, 
R a s a Ras tausk ;enė ir R iman
t a s Dagys . 

Ba ig ian t i s pi-ėdžiui , prezi

d e n t a s Valdas A d a m k u s , už 
nuope lnus Lietuvos valstybei 
apdovanojo Seimo p i rmin inką 
Vytau tą Landsbergį Vytau to 
Didžiojo pirmojo la ipsnio ordi
nu . 

Didžiojo Lietuvos Kuni 
gaikščio Gedimino pirmojo 
laipsnio ordinu p rez iden tas 
apdovanojo poetą B e r n a r d ą 
Brazdžionį . 

Sąjūdžio įkūrėjai 
nenori paminklų 
V i l n i u s , kovo 10 d. (El ta) 

— Lietuvos Sąjūdžio iniciaty
vinės g rupės nar ia i pa re i škė 
negal intys pr i ta r t i ka i ku
riems s iūlomiems b ū d a m s , 
ka ip paminė t i šios v isuome
ninės organizacijos įkūr imo 
deš imtmet į . 

„Esame įsit ikinę, kad šį jub i 
liejų paminė t i nega l ima kei
č iant is toriškai susiklosčiusių 
gatvių ir aikščių va rdų , s ta
t a n t memoria l in ius pamink lu s 
ir d a r a n t ki tus da lykus , prieš
ta rau janč ius gyvai Sąjūdžio 
dvasiai", t e ig iama Sąjūdžio 
iniciatyvinės g rupės posėdžio 
dalyvių pare i šk ime . 

„Geriausias ir g raž iaus ias 
Sąjūdžio pamink l a s yra ir bus 
laisva bei demokra t ine mūsų 
valstybė", p r i d u r i a m a doku
mente . 

Sąjūdžio iniciatyvinė g rupė 
buvo įkur ta 1988 metų bir
želio 3-ąją Mokslų akademijos 
salėje įvykus iame grupės in
te lek tua lų pas i t a r ime . Steigia
masis Sąjūdžio suvaž iavimas 
vyko tų pačių metų spalį. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter. DPA. AP, Interfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas. Rusijos ir JAV ekonominio ir mokslo techninio ben
dradarbiavimo komisija yra „nepakeičiamas dvišalio bendradarbiavi
mo instrumentas", kre ipdamasis į Vašingtone prasidėjusios 10-osios 
komisijos sesijos dalyvius, antradienį pareiškė JAV prezidentas Bill 
Clinton. Per 5 darbo metus komisija sugebėjo išplėsti dalykinį valsty
bių bendradarbiavimą, kuris lemia „amerikiečių ir rusų gyvenimo pa
gerėjimą", pradėdamas posėdį, pareiškė komisijos bendrapirmininkas 
JAV viceprezidentas Al Gore. Savo ruožtu, Rusijos premjeras Viktor 
Černomyrdin pabrėžė, kad 1993 m. Rusijos ir JAV prezidentų pasira
šytas susi tar imas sukurt i komisiją y ra „istorinis įvykis". Anot jo, 
komisija yra „unikaliai efektyvus mechanizmas, leidžiantis priimti 
sprendimus plėtojant mūsų bendradarbiavimą". 

Belgradas. Serbijos vyriausybė trečiadienį atmetė galimybę rengti 
derybas del Kosovo ateities, kol etninių albanų vadovai neatsisakys 
provincijos nepriklausomybes idėjos. Serbijos informacijos ministrė 
Radmila Milentijevič naujienų agentūra i Reuters sakė, jog Kosovo 
s ta tusas gali būti ap ta r iamas tik remiantis Serbijos konstitucija. Pak
lausta, a r Kosovo albanai turės paneigti atsiskyrimo idėjas iki dery
bų, ji atsakė: „Be abejo, nes vyriausybė laikosi nuostatos, jog šios de
rybos vyks Serbijoje ir remiant is Serbijos konstitucija". 

Valparaiso. Čilėje prie Kongreso pastato trečiadienio rytą susirin
ko demonstrantai , laukdami a tvyks tant ką tik išėjusio į atsargą armi
jos generolo Augusto Pinocheto, kuris turėjo duoti senatoriaus prie
saiką. Prie užtvarų apjuosto Kongreso pastato išsirikiavo dešimtys 
policininkų. Buvęs diktatorius išskirtinę vietą Senate užims pagal 
1980 metų konstituciją, kurią pa t s padiktavo ir kuri tokias privilegi
jas teikia mažiausiai 6 metus iš tarnavusiems prezidentams. Politikos 
apžvalgininkų ir vyriausybės pareigūnų nuomone, 82 metų A. Pino-
chetas didelio vaidmens Senate neturės . Artimi jo draugai sakė, jog 
jis gali dirbti gynybos komitete ir palaikyti darbo santykius su savo 
kolegomis armijoje. 

Jungtinės Tautos. Antradienį J T Saugumo Taryba buvo infor
muota apie padėtį Kosove, tačiau Kinijai pareiškus, kad tai yra Ju
goslavijos vidaus reikalas, pareiškimas nebuvo patvirt intas, pranešė 
tarybos nariai. Britanijos ambasador ius seras John Weston išsamiai 
papasakojo apie 6 valstybių minis t rų susitikimą Londone, kur buvo 
aptartos žiaurios Jugoslavijos kareivių ir policininkų akcijos prieš et
ninius albanus Kosovo provincijoje. Taryba pareiškimus, kurie nėra 
tokie.svarūs kaip oficialūs nu ta r ima i gali paskelbti tik pritarus vi
soms 15 jos narių. 

(įuebec. JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright antradienį 
prancūziškai kreipėsi į Quebec gyventojus, kviesdama juos saugoti 
„stiprią ir vieningą Kanadą". Nors M. Albright nieko naujo nepasakė 
dėl Vašingtono nuostatos šiuo klausimu, jos raginimą sveikino Kana
dos vyriausybės pareigūnai, konstituciniame teisme siekiantys įrody
ti, kad prancūzakalbis Quebec negali vienašališkai atsiskirti nuo Ka
nados. Kanados ministras p i rmininkas Jean Chretien paneigė, jog Ot-
tawa prašė M. Albright padaryti tokį pareiškimą. „ Mes neturime mo
kyti amerikiečių, ką j iems sakyti", sakė jis žurnalistams. 1995 m. spa
lį (įuebec separatistai labai mažu balsų skirtumu pralaimėjo referen
dumą dėl provincijos a ts iskyrimo nuo Kanados. 

Bona. Vokietija a tmetė a lbanų priekaištus, kad Vakarai nenori ma
tyti žudynių, kurios vyksta Jugoslavijos Kosovo provincijoje, ir pareiš
kė, jog tęs albanų deportaciją. Tūkstančiai demonstrantų Bonoje prie 
JAV, D. Britanijos. Rusijos ir ki tų valstybių ambasadų surengė mitin
gus, reikalaudami, kad t a rp t au t i nė taikdarių misija Bosnijoje savo 
veiklą išplėstų Jugoslavijos Kosovo provincijoje. Pabėgėlių grupes 
kritikavo Vokietijos vyriausybę, jog ji pernelyg griežtai laikosi savo 
pažado deportuoti apie 120,000 albanų, nors regione serbų policija 
vykdo baudžiamąsias akcijas. 

Baku. Armėnija „eilinį kar tą" apšaudė Azerbaidžano teritoriją, 
trečiadienį pranešė Azerbaidžano gynybos ministerija. Pirmadienį ir 
antradienį buvo apšaudytos Azerbaidžano kariuomenes pozicijos neto
li Novosaratovkos kaimo Kedabeko rajone. Ministerijos pranešimu, iš 
Armėnijos pusėje esančio Krasnoselsko rajono buvo šaudoma iš auto
matų ir kulkosvaidžių. Aukų nėra. 

Damaskas. Baltarusija pasiruošusi bendradarbiauti su Sirija ka
rinėje techninėje srityje, taip pat ir remontuoti Sirijos šarvuotąją 
techniką Baltarusijos karinės pramones komplekso įmonėse, trečia
dienį pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko. Anot 
prezidento, Baltarusijos ir Sirijos bendradarbiavimo produktyvumas 
, j au nebepriklauso nuo dviejų valstybių prezidentų". „Nuo šiol už 
prekybos ir pramonės ryšių efektyvumą atsakingi premjerai, versli
ninkai ir valstybes įmonių vadovai". 

Strasbūras. Europos Par lamento nariai, siekiantys didesnes įta
kos Europos Sąjungos 'ES) plėtros į Rytus procesui, grasina vilkinti 
oficialią derybų pradžią, kuri numatyta šio mėnesio pabaigoje. Tre
čiadienį deputatai įteikė dabartinei ES pirmininkei D. Britanijai pa
reiškimą, kuriuo reikalauja didesnes įtakos plėtros procesui. Priešin
gu atveju grasinama atsisakyti dirbti su dokumentais, būtinais oficia
liai derybų del narystes pradžiai kovo 30 d. Šis parlamentarų reika
lavimas antradienį sutapo su ES vadovų pasiruošimais Londone susi
tikti su savo kolegomis iš narystės siekiančių valstybių ir iškilmingai 
paskelbti proceso pradžią. 

Maskva. Rusijos liberaliosios demokratines partijos iRLDPi vadas 
Vladimir Žirinovskij mano, kad pensininkų piketo išvaikymą prie Ry
gos Dūmos išprovokavo JAV specialiosios tarnybos ir NATO ..Jie ty
čia rengia provokacijas prieš tas valstybes, kurių jiems neapsimoka 
priimti į NATO. nes tai valstybės-elgetos". trečiadienį žurnalistams 
pareiškė jis. 

uotr Į Neprikl 
vėliavos. 

" 'mivbt i i l . i S i> ; rūmu įnešamos Lietuvos 
'Elta. 

* K i t a i s m e t a i s L i e t u v o j e 
b u s į ve s t a s 10-metis moky
m a s , ir e g z a m i n u s p a g r i n d i n i o 
l a v i n i m o mokyklų moks le iv ia i 
l a ikys ne 9-oje (ka ip iki šiol), o 
10-oje k lasė je . Dev in toka i ga
lės r i n k t i s , a r eiti i 10 k l a s ę , 
a r s to t i į profesinę mokyklą . 

KALENDORIUS 
K o v o 12 d.: Teofanas. 

Gr iga l ius , Seraf iną , Jorūnė . 

K o v o 13 d.: Paul ina . 
Kr i s t ina , Me ldu t i s , Vaiga. 
1885 m. g imė rašy to ja Sofija 
K y m a n t a i t e Čiur l ioniene . 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, ketvirtadienis. 1998 m. kovo 12 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

REKOLEKCIJOS 

Kovo 20, 21 ir 22 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čioje vyks rekolekcijos, o kovo 
27, 28, 29 ir 30 d., rekolekci
jos vyks Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Rekolekcijas ves 
Panevėžio katedros klebonas 
prel. Juozas Antanavičius. 

KUN. A. BABONO 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS 

Kovo 29 d., 12 vai. Šv. An
tano parapijos salėje vyks 
kun. Alfonso Babono 35 metų 
kunigystės pagerbimo pietūs. 
Norintieji dalyvauti prašomi 
registruotis pas Reginą Juš-
kaitę-Švobienę arba Mykolą 
Abarių. 

VISUOTLNAS 
PARAPIJ IEČIU 
SUSIRINKIMAS 

Kovo 29 d., tuoj po 10:30 
vai. ryto šv. Mišių, vyks Dievo 
Apvaizdos parapijos visuoti
nis metinis parapijiečių susi
r inkimas. Susirinkimo dieno
tvarkėje — tarybos pirminin
ko Kastyčio Giedraičio pra
nešimas ir komitetų prane
šimai. Komitetų ir tarybos 
narių rinkimai, „pensininkų" 
namų statybos reikalai, klau
simai ir sumanymai. Prieš su
sirinkimą bus galima pasi
vaišinti kugeliu ir kitais už
kandžiais. 

lm 

P O R T L A N D , O R 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

.-• ^Vasar io 7-tos dienos pava
kare Portlando lietuviai susi
rinko į jaukią Latvių namų 
salę švęsti Lietuvos nepriklau
somybės 80-ties metų sukaktį. 
Gėlių puokštės, tarsi išplau
kusios iš mūsų vėliavos spal
vų, puikavosi ant stalų. Įvai
riaspalvėmis tautinėmis juos
tomis, išaustomis darbščių lie
tuvaičių, buvo papuošta scena, 
o virš jos kabėjo plakatas su 
Vyčiu. 

Iškilmingas minėjimas pra
sidėjo JAV ir Lietuvos him
nais. Trumpą įžanginį žodį 
ta rė Portlando Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas A. Te
korius. Po to. pagrindinei kal
bai pasakyti buvo pakviestas 
Pasaulio bei Amerikos latvių 
bendruomenių iždininkas. 
Portlando latvių bendruo
menės pirmininkas Uldis Sė
ja . Jo kalbos tema — „Lietu
vos. Latvijos ir Estijos šio
kiadieniai kelyje į N'ATO". 
Gerbiamo svečio pasisakymas 
buvo įdomus, tiksliai atspin
dėjo pasirinkta tema ir, tuo 
pačiu, buvo trumpas, todėl 
puikiai susiliejo su mūsų 
šventine programa. 

Vietinius reikalus apžvelgė 

Vilius Žalpys, kuris yra atsa
kingas už mūsų bendruo
menės kultūrinius renginius, 
tai, suprantama, ir šio mi
nėjimo rengėjas. Visų pirma 
jis padėkojo pavardės neno
rėjusiam skelbtis asmeniui, už 
stambią — penkių šimtų dole
rių auką antrus metus gyvuo
jančiam ansambliui „Aitva
ras". Už dalį šių pinigų buvo 
nupirktos ketverios kanklės 
bei lietuviško audinio, šokėjų 
ir dainininkų tautiniams dra
bužiams papuošti. Vilius pasi
džiaugė, kad Portlando lietu
viai šiemet užsibrėžė atlikti 
didelį ir svarbų darbą — su
rinkti tūkstantį dolerių kelio
nei iš Lietuvos į Ameriką ser
gančiam vaikeliui apmokėti. 
Amerikoje juo rūpinsis „Hea-
ling the Children" organizaci
ja. Iki šios dienos jau buvo su
rinkta šeši šimtai dolerių. Li
kusią sumą tikimasi surinkti 
per cepelinų puotą, kuri tam 
tikslui bus surengta balandžio 
mėnesio pabaigoje. 

Šventinę programą pradėjo 
vaikučių grupė žaidimu 
„Aguonėlė". Po to, mažieji už-
bildėjo ant scenos ir sudainavo 
„Mūsų vėliava", mojuodami 
trispalvėmis. Na, o „prisival
gę" aguonų bei prisidainavę, 
miegelio užsimanė, tai dar ir 
„Noriu miego" pašoko! Buvo 
smagu žiūrėti į mūsų atža
lėles: jauniausiam šokėjui — 
trys metukai, o vyriausiam — 
vienuolika. Po šaunaus pasiro
dymo, vaikučiai užleido sceną 
savo tėveliams. Suaugę padai
navo šešias dainas: „Kur eisiu 
eisiu". „Pjoviau šieną", prita
riant kanklėmis, „Gulbelės 
skraido", „Du broliukai kuni
gai", „Oi broliuk, dobiliuk" bei 
„Žemėj Lietuvos", pritariant 
visiems dalyviams. Aitvarie-
čiai šių metų minėjimui pa
ruošė tris naujus šokius: „Bu
lius", „Aušrelė" ir „Moterų Mi
kita". Meninė programa žiū
rovų buvo įvertinta garsiais 
plojimais. Labai gaila, kad, 
vasario 5 d. bankrutavus lėk
tuvų bendrovei ,Western Pa
cific", pas mus negalėjo atsk
risti visų labai lauktas, popu
liarusis dainininkas iš Čika
gos A. Barniškis. Tikimės pa
matyti jo puikų koncertą kada 
nors ateityje. 

Po pasirodymo visi susirinkę 
vaišinosi gausiais suneštiniais 
užkandžiais. O pasistiprinę, 
Lapinskų šeimos ansambliu-
kui grojant, kai kurie net pol
kutę „sutrenkė". 

Su pasididžiavimu galime 
sakyti, kad šiemet Vasario 16-
tos minėjimas Portlando 
praėjo šauniai! Iki malonaus 
susitikimo ateinančiais me
tais! 

Luana Žalpienė 

P H O E N I X , AZ 

VASARIO 16-JI 

LB Arizonos apylinkės ir 
Arizonos lietuvių klubo su-

Phoenix. AZ. LB apylinkės va ldyba su v iešnia iš ČiKagos Danute Bindokiene, skaičiusia paskaitą Vasario 16-
osios minėjime Iš kaires: J u o z a s Budinavič ius , Rima Rėklai t ienė, dr. Paul ius Žygas. D. Bindokiene, Kazys Ma
tonis 'pirm.) ir Abelis Mar t ina i t i s . 

ruoštas Lietuvos nepriklauso- ninke Da::ate Bindokiene. 
mybės paskelbimo 80 metų su- Savo kalboje, iškeldama Vasa-
kakties minėjimas vyko va- rio 16-tosios reikšmę, prele-
sario 22 dieną Sun City, St. gentė priminė, kad pusantro 
Elizabeth Seton parapijos sa- šimtmečio kentėjusi rusų prie-
lėje. ir prasidėjo bendrais spaudą ir beveik išbraukta iš 
vėlyvais pusryčiais ir pabend
ravimu. Šv. Mišias už Lietuvą 
St. Elizabeth Seton bažnyčioje 
aukojo arkivyskupas Paul ius 
Marcinkus ir savo patrioti
niam pamoksle, pasidžiaugęs 
Lietuvos laisve, taip pat pa
reiškė rūpestį, kad per tuos 50 
sovietų okupacijos metų labai 
yra nukentėjęs lietuvių tikė
jimas. Ragino melstis už Lie
tuvą, ypač jaunimą. Mišių 
metu liturginius skaitymus 
atliko Birutė Strouse, aukas 
prie altoriaus nešė Gilanda 
Matonienė ir Alex Kuratczyk. 
Kelias bažnytines giesmes 
gražiai pagiedojo Christine 
Lindąuist, vargonais prita
riant Irene Kūniški. 

Po pamaldų tolimesnė mi
nėjimo programa vyko parapi
jos salėje. Įžanginiais žodžiais 
svečius pasveikino lietuvių 
klubo pirmininkas Alex Ku
ratczyk ir LB Arizonos apy
linkės valdybos pirmininkas 
Kazys Matonis. Abu jie pa
sidžiaugė, kad abiem organi
zacijom šiemet pavyko kar tu 
suruošti šią svarbią šventę. 

Programai vadovauti buvo 
pakviesta žurnalistė, kelių 
knygų autorė, Nora Burbaitė-
Trulsson, kuri perskaitė in-
vokaciją ir pravedė žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę pagerbimą. 
Sugiedojus Amerikos ir Lietu
vos himnus, solistė Christine 
Lindąuist aukštu sopranu atli
ko: „Plaukia sau laivelis", 
Šimkaus. „Kur bakūžė sama
nota", Šimkaus ir „Kaitink, 
šviesi saulutė". Miko Pet raus
ko. Ja i akompanavo pianistė 
Irene Kūniški. Aldona Vait
kienė perskaitė Arizonos gu
bernatorės Jane Hull prokla
maciją, kurioje iškelia lietuvių 
kovas už laisvę ir Vasario 16-
tąją skelbia Lietuvos diena. 

Pagrindinį žodį pasakė „Drau
go" vyriausioji redaktorė, dau
gelio knygų autorė, visuomeni-

pasaulio žemėlapio, Lietuva 
nerodė daug gyvybės ženklų. 
Šviesuomenė ir miestiečiai bu
vo nutautėję, vien tik kaimas 
palaikė savo kalbą ir dvasią, 
bet ir tas labai nuskuręs, be 
lietuviškų mokyklų bei spau
dos. Todėl atrodė stebuklas, 
kai po Pirmojo pasaulinio 
karo, rusams pralaimėjus, 
1918 metais vasario 16-tąją 
Lietuvos Taryba Vilniuje pa
skelbė Lietuvą nepriklausomą 
valstybę ir. susitvarkius su 
įvairiais priešais, ėmė sėk
mingai kurti laisvą, gražų, 
kultūringą gyvenimą. Nors 
Lietuvos nepriklausomybė tru
ko tik 22 metus, bet tuo metu 
įgytas t au tškumo, valstybiš
kumo supratimas išliko lietu
vių širdyse ir pasąmonėj net 
per 50 žiaurios okupacijos 
metų ir, sovietų galybei pra
dėjus braškėti, Lietuva buvo 
pirmoji atsikratyti to primesto 
jungo, 1990 metais, kovo 11 
dieną, pasiskelbdama neprik
lausoma valstybe. Darosi aiš
ku, kad be Vasario 16-tosios 
nebūtų nei Kovo 11-tos. Priešų 
ir dabar daug. Todėl nuolatinis 
budėjimas ir kova už savo 
tėvynės laisvę yra viso pasau
lio lietuvių pareiga. 

pamokslą pasakė pradėdamas 
nuo Vytauto Didžiojo laikų, 
atvesdamas iki šių dienų, kai 
Lietuvos prezidentu buvo iš
rinktas Valdas Adamkus. Lin
kėjo, kad Lietuva, Marijos že
mė, gyvuotų ilgus metus lais
va ir nepriklausoma. Aukoji
mo dovanas nešė Liucija Sa
vickaitė ir Frank Statkus. 
Giedojo parapijos chorelis, va
dovaujamas muz. Olgos Ker-
šytės. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Eisenai į baž
nyčią vadovavo lietuviai karo 
veteranai. 

Po pamaldų visi dalyviai 
turėjo progą pabendrauti sko
ningai papuoštoje parapijos 
salėje gaivindamiesi Lietuvos 
Vyčių 116-tos kuopos paruošta 
kavute. 

Maironio Parko didžiojoje 
salėje 3 vai. p.p. vyko tolimes
nis minėtų sukakčių minėji
mas. Jį pradėjo organizacijų 
tarybos pirm. Petras Mohs. 
Lietuvių ir anglų kalbomis pa
sveikinęs visus susirinkusius 
pareiškė, kad Lietuva laisva, 
bet iš rusų pusės didelis spau
dimas. Pergyvena labai sunkų 
laikotarpį. Padėkime visi Lie
tuvai. 

Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Jonas Petrauskas. Susi
kaupimo minute pagerbti visi 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Programai vadovavo organiza
cijų tarybos vicepirm. Romas 
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, ,Aitvaro" — Port lande. Oregano valstijoje gyvenančių lietuvių dainų ir tautiniu šokiu ansamblio nariai V: 
16-sios minėjime. 

labai įdomų žodį. Gėlės taip 
pat buvo įteiktos solistei Lind
ąuist ir pianistei Kūniški. 
Minėjimas baigtas giesme 
„Lietuva brangi". Aukas lietu-
tuvybės reikalams rinko Bi
rutė Strouse ir Viktorija Za-
karienė. 

Ta proga salėje taip pat 
vyko įdomi audinių, gintaro ir 
sidabro puošmenų paroda, pa
ruošta Mildos Kvedarienės. 
Lietuvių Tautodailės instituto 
narė, Kvedarienė dažnai ruo
šia panašias parodas didžiuo
siuose lietuvių telkiniuose ir 
jaunimo festivaliuose. 

Vikt. Zakarienė 
W O R C E S T E R , M A 

ŠVENTĖME 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTE 

Lietuvos valstybės įkūrimo 
747 metų. Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo 80 metų ir 
Lietuvos išsivadavimo iš So
vietų okupacijos aštuonerių 
metų sukakčių minėjimas, 
rengtas Worcesterio Lietuvių 
organizacijų tarybos, vyko 
sekmadien;, vasario 15 dieną. 

Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje 10 vai. ryto už Lietuvą 
ir visus žuvusius dėl jos lais
vės šv. Mišias koncelebravo 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Volungis ir Šv. Kazimiero 
parapijos asistentas kun. Jo
nas Petrauskas, MIC. Jis ir 

tro Raymond Mariano pro
klamaciją (jam pačiam nega
lint dalyvauti) perskaitė Mas-
sachusetts valstijos seimo at
stovas Gay W. Glodis. Pro
klamacija reiškė, kad Vasario 
16-toji skelbiama Lietuvos ne
priklausomybės diena Worces-
teryje. 

Massachusetts valstijos gu
bernatoriaus Paul A. Cellucci 
proklamaciją, Vasario 16-ją 
skelbiančią Lietuvos neprik
lausomybės diena Massachu
setts valstijoje, perskaitė orga
nizacijų tarybos sekr. Danutė 
Marcinkevičiūtė. 

Pagrindinis kalbėtojas Algis 
Gureckas iš VVindsor, CT, bu
vęs nuolatinėje misijoje Lietu
vai Jungtinėse tautose, pa
reiškė, kad prieš 80 metų 
Lietuva užbaigė šimtmečius 
trukusią Rusijos caro okupa
ciją ir pasiskelbė nepriklauso
ma. Deja, tik 22 metus buvo 
laisva. Laikas trumpas, bet 
Lietuva kūrybingai daug pa
siekė ir žygiavo lygiagrečiai 
kitų Europos tautų tarpe. 
1940 m. sovietų okupacija, 
vėliau vokiečių ir vėl sovietų, 
trukusi 50 metų, naikino Lie
tuvą. 

1990 m. kovo 11-toji, antra
sis Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimas. Aštuntą kartą 
švenčiame džiaugsmo ir lais
vės sukaktį, bet tame trum
pam laikotarpy buvo ir toliau 
naikinama 4 metus valdoma 

buvusių komunistų, tik dabar 
išrinkus prezidentu Valdą 
Adamkų Lietuva nusigręžė 
nuo Rusijos. Jis ateina į val
džią turėdamas gerą patirtį. 
Kietas ir teisingas. Pasitikė-
kim, kad po kelių metų gyve
nimas Lietuvoje pagerės. Ru
sija vis negali sutikti , kad Pa
baltijo valstybės išsprūdo iš 
jos nagų ir atsisakė Rusijos 
„globos". Tačiau dar didelis 
spaudimas ypač jaučiamas iš 
Karaliaučiaus srities, nes ten 
yra daug stipriai ginkluotos 
rusų kariuomenės. Daug kari
nės medžiagos perveža per 
Lietuvą. Seimo pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis 
pareiškęs, kad „tai judančios 
karinės bazės". Pabaltijo kraš
tų likimu Amerika susirū
pinusi ir nebus Europos san
tarvės, jei nebus laisvos Lietu
va, Latvija ir Estija. Lietuvos 
saugumas priklauso ne nuo 
Europos, bet Amerikos, kuri 
nori išlaikyti dabart ines Rusi
jos sienas. Amerika per 50 
metų nepripažino Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacijos 
ir įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Amerikos lietuvių darbas dar 
nebaigtas. Darykime įtaką 
senatoriams, Kongreso atsto
vams, rašykime j iems laiškus, 
telefonuokime. Remkime Lie
tuvių Bendruomenės įstaigą 
Washingtone, kad Amerika 
rūpintųsi ir toliau Pabaltijo 
valstybių likimu, kol gresia 
Rusijos imperialistinis pavo
jus. Programos vedėjas padė
kojo už tokią informuojančią 
kalbą. 

Onytė Harris padeklamavo 
Jono Minelgos eilėraštuką 
„Lietuva", o Rožytė Harris 
Jurgio Gliaudos eilėraštuką 
„Lietuvaitė". Šv. Kazimiero 
parapijos mišrus choras, vado
vaujamas vargonininkės Onos 
Valinskienės, įspūdingai pa
dainavo aštuonias patriotines 
dainas, kurių paskutinė buvo 
„Lietuva brangi..." 

Aukas rinko inž. Algis Glo-
das ir Arvydas Klimas. Su
rinkta 2,465 dol. Programos 
vedėjas padėkojo visiems. Mi
nėjimas baigtas giesme „Ma
rija, Marija". 

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
taip pat buvo parapijos adm. 
kun. Antano Nockūno, MIC, 
aukojamos šv. Mišios už Lie
tuvą. 

Po minėjimo vaišintasi 
skaučių paruošta kava ir už
kandėliais. 

Minėjimą rengė Worcesterio 
Lietuvių organizacijų taryba. 
Didžiausią renginio darbų dalį 
atliko tarybos valdyba: pirm. 
Petras Molis, vicepirm. Romas 
Jakubauskas, sekr. Danutė 
Marcinkevičiūtė, inž. Algis 
Glodas ir narys Arvydas Kli
mas. 

J .M. 
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TeL 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 VV.95 St TeJ. 708-422-0101 
Vaiandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60446 

TeJ. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7700 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tei. (708)5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickocy Hito, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tei.708-422-8260 

ARASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave. Suife 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 HigMand Ave.. 
Tower 1 .Suite 3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

NAŠLAIČIAI PRIŽIŪRI 
IŠEIVIO KAPĄ 

Panevėžio vaikų globos na
mų direktorė Stasė Paške-
vičienė pasirašė sutartį su 
Čikagoje gyvenančiu ir dir
bančiu Kęstučiu Pauliku, ži
nomo išeivijos veikėjo Vlado 
Raščiausko-Rasko testamento 
vykdytoju. 

Direktorė pasižadėjo, kad 
vaikų namų auklėtiniai pri
žiūrės netoliese Kristaus Ka
raliaus kapinaitėse palaidoto 
išeivijos lietuvio ir jo gimi
naičių kapus, už tai iš V. 
Raščiausko-Rasko palikimo į 
Panevėžio vaikų namų są
skaitą bus pervesta 2,000 JAV 
dolerių. 

V. Raščiausko-Rasko palai
kai iš Čikagos į Panevėžį, jo 
gimtinę, buvo perkelti pra
ėjusių metų birželį. 



PIETRYČIŲ LIETUVOJE 
PLEČIAMAS LIETUVIŠKŲ 

MOKYKLŲ TINKLAS 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Pokario metais Pietryčių 
Lietuvoje buvo atkurtos ar 
įkurtos lietuviškos mokyklos 
visur, kur žmonės kalbėjo lie
tuvių kalba ar ta kalba dar 
nebuvo pamiršta. Apie 1950 
m. Kremliaus politika Lietu
voje, kaip rašė prof.'Z. Zinke
vičius, pasikeitė. Stalinas nu
sprendė, kad Vilnijos atlietu-
vėjimas prieštarauja Sovietų 
Sąjungos siekiams. Tuo pasi
naudojo Vilnijos lenkintojai, 
kurie masiškai lietuviškas mo
kyklas (ir net rusiškas) ėmė 
versti lenkiškomis. Lietuvybės 
gaivinimas buvo laikomas na
cionalizmu — tai prilygo nusi
kaltimui. Per keletą metų 367 
mokyklos buvo paverstos len
kiškomis. Vilniaus rajone bu
vo likusi tik viena lietuviška 
mokykla Marijampolio kaime, 
o Šalčininkų rajone tik vakari
nėje to rajono dalyje — Mištū-
nų ir Gėlūnų pradinės mokyk
los. Dieveniškių pusiasalyje 
palikta tik Paškonių septyn
metė ir kelios pradžios mokyk
los. Daug mokyklų paversta 
lenkiškomis Trakų ir Švenčio
nių rajonuose. 

Tokia liūdna lietuviško švie

timo padėtis tesėsi iki pasku
tiniųjų laikų, nepaisant, kad 
beveik aštuoneri metai, kai 
gyvename atkurtoje neprik
lausomoje Lietuvoje. Tačiau, 
esant valdžioje neokumunis-
tams, lietuviški reikalai jiems 
mažai rūpėjo, juo labiau, kad 
gyventojų švietimas pavestas 
lenkiškų savivaldybių nuožiū
rai. Tik laimėjus Seimo rinki
mus konservatoriams, atk
reiptas dėmesys į nenormalią 
švietimo padėtį Pietryčių Lie
tuvoje. Kaip rašo Lietuvos 
spauda, 1997-1998 mokslo 
metai Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose įeis į švietimo bei šio 
krašto istoriją. Praėjusį ru
denį čia įsteigta keliolika nau
jų lietuviškų mokyklų. Tuo pa
sirūpino Vilniaus apskrities 
viršininko administracija, 
„Vilnijos" draugija ir vietos gy
ventojai. Tėvai nori, kad jų 
vaikai mokytųsi mokykloje, 
kur visi dalykai dėstomi vals
tybine kalba. 

Penkiasdešimt metų sunkiai 
vegetavo Dieveniškėse lietu
viškos klasės, dažnai būdamos 
piktos pamotės globoje, kol 
1992 m. iš Kauno atvyko pe

dagogė Danute Andriuškevi-
čiūtė. Buvo įsteigta a tskira 
lietuviška vidurinė mokykla, 
vėliau pavadinta „Ryto" var
du. Šiais mokslo metais Dieve
niškių „Ryto" vidurinėje mo
kykloje mokosi 143 vaikai. 

Netoli Dieveniškių esančia
me Jurgelioniu kaime atidary
ta pradinė mokykla, kurios 
mokytoja Ilona Šedienė. Mo
kyklos atidaryme dalyvavo 
Vilniaus apskrities viršinin
kas A. Vidūnas. 

Šalčininkuose duris atvėrė 
nauja lietuviška mokykla, pa
vadinta Lietuvos tūks tan tme
čio vardu. Čia mokosi daugiau 
kaip 500 mokinių. Mokykla 
priklauso Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministerijai. Jos vado
vas Vidmantas Žilius, buvęs 
Paškonių pagrindinės mokyk
los direktorius. Atidaryme da
lyvavo Seimo pirmininkas 
prof. V. Landsbergis, Švietimo 
ir mokslo ministras Z. Zinke
vičius, Vilniaus apskrit ies vir
š ininkas A. Vidūnas. Šalčinin
kų bažnyčioje Mišias aukojo 
vysk. J . Tunaitis. Grojo pučia
mųjų instrumentų orkestras . 

Jaš iūnų „Aušros" vidurinėje 
mokykloje mokosi 220 moki
nių. Nauja mokykla, moder
nios klasės. 

Šių mokslo metų pradžioje 
at idaryta Kalesninkų pagrin
dinė mokykla. 

Akmenynėje lietuviškai mo
kyklai nuomojamos dvi klasės. 

Michigan ežero pakrantės menas, sukurtas iš ledo, rūko ir šalto žiemos oro. Nuotr Kazio Ambrazaičio 

Penkias klases moko dvi mo
kytojos, kurių viena — Sigita 
Bernotaitytė — eina ir direk
torės pareigas. Trys mokiniai 
iš lenkiškos mokyklos perėjo į 
lietuviškąją. Lenkininkai mė
gina trukdyti, skleisdami gan
dus, kad į lietuvišką mokyklą 
vaikus leidžia tik girtuokliai. 

Marijampolio vidurinėje mo
kykloje, Vilniaus rajone, lan
kėsi Švietimo ir mokslo mi
nistras Z. Zinkevičius, Vil
niaus apskrities viršininkas 
A. Vidūnas ir kiti pareigūnai. 
Čia mokosi 260 mokinių. Di
rektorius A. Masaitis. 

Turgelių (Šalčininkų rajone) 
pernai įsteigtoje mokykloje 
mokosi 50 mokinių. Į pirmąją 
klasę atėjo 10 vaikų, 8 moky
sis parengiamojoj klasėj. Mo
kykla įsikūrusi sename me
diniame name. 

Visalaukėje mažieji mokosi 
atskirame pastate. Jų pirmoji 
mokytoja — Alina Daukan-
taitė, ką tik baigusi N. Vilnios 
aukštesniąją pedagoginę mo
kyklą. 

Rakonių pradinė lietuviška 
mokykla įsikūrė tame pat pas
tate, kaip ir lenkiškoji. Joje 
pradinukus moko Dalia Milo-
šienė. 

Čekoniškėse, Vilniaus rajo
ne, šiemet pradėjo veikti mo
kykla. Mokytoja — Liudvika 
Vitienė. Mokyklėlė kol kas 
įsikūrusi lenkiškos vidurinės 
mokyklos patalpose. Šios mo
kyklos direktorius draugiškai 
sutiko lietuvių mokyklos mo
kinius. 

Glitiškėse Vilniaus apskri
ties viršininko administracija 
įsteigė penktą klasę. Čia esan
ti pradinė mokykla priklausė 
Vilniaus rajono savivaldybei. 
Daugumas mokytojų važinėja 
iš Paberžės. 

Eišiškėse veikianti nuo 1992 
m. lietuviška vidurinė mokyk
la pavadinta kilusio iš šio 
krašto lietuvių raštijos pradi
ninko Stanislovo Rapalionio 
vardu. Joje mokosi daugiau 
kaip pusantro šimto mokinių. 
Direktorius Vytautas Dailid-
ka. Direktoriaus žodžiais, tė
vai yra gąsdinami, kad leidžia 
vaikus į lietuvišką mokyklą. 
Todėl įteikę prašymus pagei
dauja neskelbti pavardžių. 

Kai kuriems mokinių tė
vams (Visalaukio, Eitminiškių 
ir kitų vietovių) paabejojus, 
ar, jų vaikams baigus pradinę 
mokyklą, nereikės eiti toliau į 
lenkišką, šias abejones išsklai
dė besilankąs Vilniaus apskri
ties viršininko patarėjas Jo
nas Endriukaitis, užtikrinda
mas, kad tose vietovėse bus 
įsteigtos pagrindinės, o vėliau 
ir vidurinės, mokyklos. 

Praėjusį rudenį Vilniuje, 
Kultūros fondo salėje, Vilnijos 
draugijos surengtame susiti
kime su Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonų lietuviškų mokyklų 
mokytojais buvo iškelta daug 
reikšmingų problemų. Iš mo

kytojų pasisakymų paaiškėjo, 
kad į kai kurias lietuviškas 
mokyklas atėjo daug mokinių. 
Kiti irgi norėtų savo vaikus 
leisti į lietuviškas mokyklas, 
bet bijosi pašalinių gąsdinimų. 

Purvėnų pradinės mokyklos 
mokytoja Vida Anelė Charina 
(Šalčininkų raj.) pasakojo ji 
pati mokykloje verdanti ar
batą, o maistą atsineša patys 
mokiniai. Vyresnio amžiaus 
žmonės nori mokytis lietuvių 
kalbos. Gauta 40 prašymų 
įsteigti šioje mokykloje lietu
vių kalbos kursus. 

Mokyt. Vitalija Kalvelienė, 
dirbanti Gerviškių kaime, sa
kė, kad gyventojai nori geriau 
išmokti lietuviškai. Turinti 
prašymų, kad būtų įsteigtas 
vaikų darželis. 

Mokyt. Daiva Sakienienė, 
dirbanti Butrimonių lietuviš
koje mokykloje (Šalčininkų 
raj.) pasakojo, kad lenkiškos 
mokyklos vadovybė yra labai 
nepalankiai nusistačiusi prieš 
lietuvišką pradinę mokyklą. 

Čiužakampio mokyklos mo
kytoja Jolanta Žalgutė sakė, 
kad lenkiškos pradinės mo
kyklos mokytojai už mokyklos 
ribų ragina neleisti tėvus savo 
vaikų į lietuvišką mokyklą, 
nes vis tiek nieko neišmoksią. 

„Kai mus parėmė Vilniaus 
apskrities administracija, pa
jutome, kas yra tikri šeimi
ninkai", — džiaugėsi Turgelių 
pagrindinės lietuviškos mo
kyklos direktorė Renata Aukš-
čionienė. 

LR Švietimo ir mokslo mi
nisterijos vyr. specialistė D. 
Sabienė, kurios sritis Rytų 
Lietuvos mokyklos, atsake į 
mokytojų klausimus ir davė 
patarimų. „Mes turime žinoti, 
ko atvykome į šį kraštą: ar 
mokyti vaikų, ar tik papildyti 
savo kišenes" — kalbėjo ji. 

Atsilankęs į šį susitikimą, 
ministras Z. Zinkevičius susi
rinkusius pedagogus patikino, 
kad kuo galėsiąs, tuo parem-
siąs Rytų Lietuvos lietuviškas 
mokyklas ir jų pedagogus. 

Deja, paskutiniuoju metu 
girdisi, kad Švietimo ir mokslo 
ministrą Z. Zinkevičių norima 
pakeisti kitu. Jei tai pasitvir
tintų, būtų didelis nuostolis 
atgyjančiai lietuvybei Pietry
čių Lietuvoje. 

• Šiaul ia i . Sausio 8 d. Šiau
lių rajono savivaldybėje įre
gistruota viešoji įstaiga „Kry
žių kalno priežiūros komite
tas". Komiteto įstatai patvir
tinti praėjusių metų gruodžio 
19 d., o steigimo sutartis pasi
rašyta gruodžio 21 d. Steigėjai 
yra Šiaulių vyskupijos kurija, 
Šiaulių rajono taryba, Šiaulių 
miesto taryba, Lietuvos kul
tūros fondo Šiaulių krašto 
skyrius ir Lietuvos Respubli
kos kultūros ministerijos Kul
tūros vertybių apsaugos de
partamentas. 

Danutė Bindokienė 

Žiemos olimpiada 
Mėnulyje? 

Žmogus vis neišsitenka savo 
planetoje, vis dairosi į erdves, 
trokšta keliauti į neaprėpia
mas žvaigždynų tolumas. Dar 
kol kas jo koja yra pėdas 
įmynusi tik Mėnulio pavir
šiaus dulkėse, kai prieš 25 me
tus ten buvo nusileidę Ameri
kos astronautai. Tiesa, didesni 
ar mažesni Žemės pasiunti
niai, nešini įvairių instru
mentų krūviais, yra nukeliavę 
į pačius toliausius mūsų 
Saulės sistemos pakraščius ir 
suteikę stebinančių informa
cijų juos siuntusiems moksli
ninkams. Štai kovo pradžioje 
mokslininkai NASA laborato
rijose džiaugėsi Galileo erd-
vėlaiviuko atsiųstomis nuo
traukomis bei naujais duo
menimis apie vieną Jupiterio 
palydovų-mėnulių, Europą. 
Tie duomenys patvirtina nuo
monę, kad po jos amžino įšalo 
paviršiumi slypi ,jūros", pa
lankios išsivystyti gyvybei. 

Galileo atsiųsta informaci
ja tik dar labiau sužadina 
smalsumą: daugiau sužinoti, 
atrasti, patirti... Todėl, nepai
sant milžiniškų išlaidų ir pa
stangų, nuolat planuojami bei 
atliekami nauji erdvių ty
rinėjimo projektai. 

Vienas tokių — š.m. sausio 
6 d. į Mėnulį paleistas nedide
lis erdvėlaiviukas, pavadintas 
„Lunar Prospector" vardu. Jis 
kainavęs „tik" 63 milijonus 
dolerių, bet j au savo šei
mininkams NASA laboratori
jose atsiuntė džiugių žinių, 
kad Mėnulyje iš tikrųjų yra 
milžiniški kiekiai ledo: net 
galbūt iki 300 milijonų metri
nių tonų! Užuominos apie ledo 
buvimo galimybes buvo pra
neštos 1994 m. paleisto erd-
vėlaiviuko ..Clementine", todėl 
tos informacijos patvirtinimas 
sutiktas su nemažu entuziaz
mu. Kalbama apie Mėnulio ko
lonizaciją, erdvių tyrimo labo
ratorijas, tolimų distancijų 
erdvėlaivių bazes ir pan. Kol 
kas dar niekas neprasitarė, 
kad galbūt ateityje Mėnulyje 
būtų galima suruošti žiemos 
olimpiadą... 

Verta pažymėti, kad Mė
nulio ,.tamsiosios pusės" aši
galyje užtiktos ledo atsargos 
nėra kažkokie užšalę ežerai ar 
kito vandens plotai. Ledas yra 
sumišęs su paviršiaus uoleno-
mis bei kitomis medžiagomis, 
„išsibarstęs" apytikriai 25,000 
kvadratinių mylių plote, ta
čiau iš jo būtų galima gauti iki 
26 milijardų galionų vandens. 
Jeigu vieno žmogaus dieninei 
apyvartai (gėrimui, maisto 
gaminimui, švaros palaiky
mui) būtų skiriama apie 100 
galionų vandens, Mėnulyje 

rastų atsargų maždaug 2,000 
gyventojų pakaktų daugiau 
kaip šimtą metų... Išskirsčius 
vandenį į jo sudėtinius ele
mentus. ,,menuliečiai" galėtų 
gauti ir deguonies, ir vandeni
lio raketoms: vadinasi, atradi
mas atveria daug ateities gali
mybių. 

Mokslininkai tvirtina, kad 
Mėnulis „atsirado" prieš maž
daug keturis milijardus metų, 
gaibūt gimęs, kai į Žemę pa
taikė praskrisdama kometa ar 
didelis meteoras. Tačiau pats 
Mėnulis niekuomet savo van
dens neturėjo, tad iš kur jame 
galėjo atsirasti ledo? 

Nors spėliojimai palieka 
spėliojimais, bet pagrindinė 
teorija yra, kad tai į Mėnulį 
pataikiusių ir jo paviršiuje 
savo gyvenimo kelią užbai
gusių kometų liekanos (kaip 
žinome, kometų sudėties di
džioji dalis yra ledas). Saulės 
apšviestose Mėnulio pavir
šiaus vietose ledas išgaravęs, 
o amžino šešėlio pripildytuose 
įdubimuose-krateriuose, ku
riuos niekuomet neužkliudo 
saulės spinduliai, taip ir likęs, 
kol smalsuolio Žemės gyvento
jo paleista „akis" jo nepajuto. 
. .Lunar Prospector" skrido 
nuo paviršiaus tik apie 60 
mylių (100 km) ir specialiais 
instrumentais stengėsi ats
kleisti Mėnuiio paslaptį, kuri 
nedavė ramybės mokslinin
kams jau nuo 1961 m., kai 
buvo pradėta galvoti apie ledo 
nuosėdų galimybes tamsiuo
siuose krateriuose, kur tempe
ra tūra siekia iki 280 laipsnių 
žemiau nulio F. Nors „Apollo" 
erdvėlaiviais amerikiečiai as
t ronautai aplankė Mėnulį net 
šešis kartus, jokių -drėgmės 
(ledo a r kitokių) žymių j ie ne
rado, nes buvo nusileidę „šil
tesnėse" ir saulėtesnėse pa
viršiaus vietose. 

Šie radiniai bus dar daug 
kartų tyrinėjami, nes kelio
nes į Menulį, arba bent į jo or
bitą, planuoja japonai, euro
piečiai ir, žinoma, Amerikos 
NASA. Atrodo, kad ateityje 
mūsų planetos poezijos ir dai
nų kūrėjai, turės susirasti 
kitą temą, nes mėnulis jau ne
beatrodys toks romantiškas, 
kai jame įsikurs žmonės, iš jo 
„oro uostų" nuolat kils raketos 
į dar tolimesnius pasaulius, o 
tarpukalnėse pradės augti at
matų kupetos. 

Galbūt „mėnuliečiai", ste
bėdami iš už horizonto išlen
dantį didžiulį, melsvą Žemės 
apskritimą, kurs serenadas ir 
eiles, panaudodami mūsų mė
lynosios planetos įvaizdį, kaip 
meiles simbolį... 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS V1TĖNAS 
48 (Tęsinys) 

Pakštas į šį mano laišką atsakė: rMan rodos, kad 
surinkti pinigai dar reikia palaikyti. Gal jie dar duosis 
suvartoti naudingiems tyrinėjimams. Ponas Kase
liūnas su draugu žada ten vykti vasario mėn. Jei rei
kalas jam atrodys patraukliai, tai jis ketina ir tenai 
pasilikti ir pradėti pirmąją statybą. Tik nežinau, kaip 
jiems ten seksis su valdžia santykiauti kalbos nemo
kant ir angliškų manierų nesuvokiant. Gali reikalai 
net pasigadinti... XII.15 d. p. V. Jonikas man parašė 
laišką. Jis lyg ir grįžta prie teigiamos nuomonės apie 
Br. Hondūrą. Gal tai dėl to, kad jis pastebėjęs 
JL^isvoje Lietuvoje", būk pati Kanados valdžia rem
sianti savo piliečių kolonizaciją Br. Hondūre. Jis iŠ-
sireiškia: 'Man baisiai gaila, kad taip išėjo, kad 
turėjau suabejoti tuo mūsų veikimu iš pagrindu, nes 
viskas buvo vėjo žinioje. Jei padėsite teisinius pagrin
dus tai mūsų svajonei, gal kas išeis. Jis rašo. kad agr. 
Butkys žadąs ten nuvykti, skatinąs ir Joniką kartu 
važiuoti. 

Mano pensijos reikalams tinkamai sutvarkyti man 
dar reiktų porą metų padirbėti. Bet man labai rūpėtų 

pabūti kartu su pirmaisiais kolonistais (jei tokių bus), 
nors vasarą ten pabuvoti, kai turėsiu ilgesnių vakan-
cijų. Norėčiau nusipirkti žemės ten, kur steigsis mūsų 
centrelis". 

Savo sveikinime (1.7 d.) su Naujais metais Pakštui 
parašiau: „Dausuvos fronte šiek tiek pragiedrulių. Tie
sa, pinigų dėl delegacijos pasiuntimo niekas daugiau 
neprisiunčia. Tačiau M. Slapšvs tarnybiškai turės at
likti jūros kelionę nuo Oregono iki Floridos, kur jis bus 
kovo mėn. J i s galvoja iš ten nuvykti į Br. Hondūrą. Su 
juo sutiktų vykti ir agr. Burkys iš N.Y. Šis reikalas 
dar galutinai nesutartas, bet gal išdegs. Tokiu būdu 
šiokia tokia delegacija su agronomu ten nuvyktu. 
Žinoma, būtų geriau, jei ši jų kelionė susiderintų su 
Kaseliūno ten apsilankymu. Kairys linkęs vykti Br. 
Honduran, kai Kaseliūnas ten lankysis. Tai gal iš šių 
„debesų bus kiek lietaus". 

Paminėjęs apie spaudoje vykstančias diskusija?, 
pranešiau, kad „Vašingtono skyrius posėdį numato 
turėti antroj šio mėnesio pusėj, prieš Slapšio išvykimą 
mineton kelionėn. Jame galutinai paaiškės Slapšio ir 
Butkio vykimas Br. Honduran. Jei profesorius tu
rėtumėt kokių pasiūlymų mūsų posėdžiui, būtų labai 
malonu juos gauti". 

Netrukus gavau Pakšto (1.15 d.) atvirutę, kurioj jis 
rašė: „Sausio 24 d. turėsiu paskaitą Lietuvių prekybos 
rūmams N*ew Yorke apie atsarginę Lietuvą... Pirma
dienio rytą (1.25 d.) vyksiu traukiniu į Vašingtoną... 
Jeigu būt galima, tai prašyčiau Dausuvos klubą susi

rinkti pirmadienio vakare, sausio 25 d. Jonikas 
visiškai atsivertė ir dabar man parašė kviesdamas 
vykti su jo grupe į Br. Hondūrą ir ten „diplomatiškai" 
apiforminti jų įsikūrimą valdžios įstaigose. Pasitar
sim, gal paaiškės kai kurie dalykai". 

Vaš ing tono būre l io posėd i s 

Pakštas atvyko į Vašingtoną, kaip buvo žadėjęs 
(1.25 d.), ir mūsų būrelis susirinko posėdžio. Dalyvavo 
Pakštas, Viliamas, Bagdonas. Bagdonienė, Saldukas, 
Slapšys, Saldukienė, Mažeika, Mažeikienė ir Vitėnas. 
Pirmininkavo Viliamas. Pirmiausia Pakštas papasa
kojo apie Brazilijos lietuvių planus įsikurti Br. Hon
dūre. Jie parengę raštą britų valdžiai,kurį numatę 
įteikti per Lietuvos pasiuntinį Balutį Londone. Pakš
tas braziliečiams parašęs, kad Balutis to rašto britams 
greičiausiai neįteiks, nes jis netinkamai parengtas, o 
jei įteiktų, tai britai greičiausiai neatsakys arba atsa
kys neaiškiai. Todėl braziliečių delegacija į Br. Hon
dūrą gal nenuvyks, nes jie lauks, kol gaus britų atsa
kymą. 

Apie susirinkimą New Yorke Pakštas sake, kad 
buvo atvykę apie 120 žmonių. Po paskaitos buvo va
karienė, kurioje dalyvavo apie 30 žmonių. Susirinkime 
buvo ir Jonikas su Kukučiu, ir kartu su Pakštu atsa
kinėjo klausimus. Jonikas, anot Pakšto, dabar idėjai 
pritaria, prašo jo paramos diplomatiškai apiforminti 
jų įsikūrimą. Dabar jų entuziazmas, sakė Pakštas, yra 

normalus. Su jais dar vyktų kiti du asmenys. Susirin
kimas pasisekęs, nes daug žmonių buvo atvykę, bet ar 
bus kokia nauda, negaliu pasakyti, klausytojai atėjo 
gal daugiau pasiklausyti, o ne ten važiuoti, sakė 
Pakštas. 

Po šio Pakšto pranešimo Mažeika paklausė: „Kam 
taikėte, kalbėdamas?" 

Pakštas: „Susirinkimo platesnė visuomenė. Tai
kiau bendrai publikai. Pabrėžiau, kad nesitikiu va
žiuojančių iš Šiaurės Amerikos daugiau kaip vieną iš 
dviejų tūkstančių. J Amerikos lietuvių vaidmenį žiū
riu, kaip Amerikos žydai žiūri Izraelio atžvilgiu". 

Vitėnas: „Kaip veikia New Yorko Dausuvos būre
lis0" 

Pakštas: „Bendorius sirgo, ir nesiima nieko daryti. 
Greta būrelio Jonikas su Kukučiu apklausinėja žmo
nes, kurie norėtų vykti į Br. Hondūrą". 

Vitėnas: „O kaip yra su važiuojančiais įsikurti Br. 
Hondūre?" 

Pakštas: ..Turiu netikrumo. Manau, kad tai tik 
pašnekesio dalis ir prisibijau... Esu kaip ir subalamu-
tintas... Aš neimu tai už gryną pinigą". 

Slapšys: „Ar buvo svarstytos dvi įsikūrimo gali
mybes: bendrove ir žmones, važiuoją savo lėšomis ir at
sakomybė". 

Pakštas: „Bendroves klausimas nebuvo svarsto
mas. Joniko grupe, kaip jaučiu, neturi vilties, kad ga
lėtų sukurti didesnę organizaciją. 

<Bus daugiau) 

mmm mm m m 
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NAUJAS VERTINGAS 
ISTORINIS VEIKALAS 

JONAS DAUGĖLA 

Lietuvių tautos istorija, o 
ypač jos paskutiniojo dešimt
mečio keliai, yra pažymėti pa
lyginti trumpomis laisvo gyve
nimo prošvaistėmis. Mūsų 
žmonėms teko išgyventi ilgus 
priespaudos ir pavergimo de
šimtmečius, bet galime ir 
šiandien didžiuotis, kad visais 
laikais netrūko lietuvių, ku
rie, ne tik liko ištikimi tautos 
idealams, bet nebijojo juos 
savo gyvybės auka apginti. 
Mūsų savanoriai, partizanai, 
knygnešiai, Sibiro tremtiniai 
dar ir šiandien gražiausiais 
tėvynės meilės pavyzdžiais, 
švyti mūsų priaugančioms 
kartoms. Likimo nublokšti net 
į tolimas šalis, jie išliko 
drauge su savąja tauta, ne
vengė didesnę savo asmeniško 
gyvenimo dalį paaukoti ben
driems siekiams. 

Istorijos puslapiuose jie pali
ko regimus pėdsakus, kurių, 
anot Ovidijaus, nei žvarbūs 
lietūs neišplaus, nei visaga
linčio Akvilono vėjai neuž-
pustys. Tokie lietuviai yra 
Alena ir Mykolas Deveniai. 

Lygiai prieš du dešimtme
čius (78.05.28) M. Devenis 
iškeliavo į Dausas. A. Deve-
nienė (vėliau Grigaitienė) ap
sigyveno Floridoje, St. Peters-
burgo mieste. 1993 m. pabai
goje istorikas Jonas Aničas iš 
Lietuvos lankėsi St. Peters-
burge. Patogiai priimtas ir be
sigėrėdamas Floridos saule, 
jis peržiūrėjo abiejų Devenių 
per metų metus surinkto as
meniško archyvo medžiagą. 
Vėliau jam dar buvo sudarytos 
sąlygos nuvykti į Čikagą bei 
Vašingtoną ir peržiūrėti ten 
saugomus archyvus. Atosto
gaudamas ištaiginguose Gri
gaičių namuose, jis paruošė 

Devenių monografinio veikalo 
metmenis. Vėliau juos dar pa
pildė Lietuvos archyvuose iš
silikusia medžiaga ir paruošė 
spaudai istorinį „Alenos ir My
kolo Devenių" veikalą. Knygą 
kultūrinio fondo pagalba iš
leido „Vagos" leidykla Vil
niuje. Pirmieji šios knygos eg
zemplioriai šiomis dienomis 
pasiekė ir mus. 

Pačioje pradžioje šio išsa
maus veikalo yra aprašyta 
Alenos ir Mykolo Devenių 
kilmės, jų vaikystės ir jaunų 
dienų išgyvenimai. Alenos tė
viškė yra Šiaurės Lietuvoje, 
prie Pasvalio (Biržų apskr.), 
Medinių sodžiuje. Šalia kitų 
šio kaimo gyventojų buvo Ago
tos ir Vincento vaismedžiais 
pasipuošusi sodyba. Iš šios so
dybos trys Vileišių' sūnūs 
iškeliavo į miestus siekti moks
lo šviesos. Užbaigę mokslus, 
jie visi trys tuojau įsijungė į 
mūsų tautos visuomeninę ir 
politinę veiklą ir įrašė savo 
vardus į mūsų tautinio atgimi
mo ir naujos valstybės atstaty
mo istoriją. 

Jonas Vileišis Vilniuje su
kūrė šeimą su aristokratiškos 
kilmės Ona Kasauskaite. Ir 
1904 m jiems gimė Alena. Pir
masis pasaulinis Karas ją 

užklupo Vilniuje, besimokant 
lietuviškoje gimnazijoje. Nuo 
karo pavojų ji su motina trum
pam buvo pasitraukusi į Rusi
jos gilumą, o tėvas liko Vil
niuje. Karui pasibaigus, su
grįžo atgal į Vilnių ir tęsė 
mokslus toje pačioje lietuviš
koje gimnazijoje. Lenkams 
užėmus Vilnių, tėvas buvo vy
riausybės narys ir drauge su 
visa vyriausybe turėjo pasi
traukti į Kauną, bet Vileišienė 
su Alena liko Vilniuje. 

Lenkai dėjo pastangas lietu
višką gimnaziją uždaryti ir 
įvairiais būdais trukdė moks
lą, persekiojo mokytojus ir 
moksleivius. Bet jie priešinosi 
lenkų užmačioms ir narsiai 
gynė savo mokslo šventove. 

Aničas vaizdžiai aprašo šią 
žūtbūtinę lietuvių moksleivių 
kovą su lenkų žandarais. Tuo 
metu išryškėjo Alenos prigim
tas kovingumas ir nepa
laužiama valia ginti savo bei 
savo tautiečių teises. 

Labai gerais pažymiais bai
gusi gimnaziją, Alena išva
žiavo pas tėvą į Kauną, kuris 
tuo metu jau buvo išrinktas 
Kauno miesto burmistru. Jos 
veiklą Vilniuje autorius apibū
dina: „Begalinis susirūpini
mas Vilniaus krašto likimu, 
kasdieniniai emociniai išgy
venimai... ugdė charakterį, 
brandino jaunos patriotės 
nuostatas, kurios suvaidino 
svarbų vaidmenį tolimesnia
me jos gyvenime" (psl. 79). 

M. Devenis buvo valstiečio 
sūnus. Jo tėviškė irgi Šiaurės 
Lietuvoje. Gimė Klausučių 
(Biržų apskr.) kaime. Jo tėvas 
iškeliavo laimės ieškoti į Ame
riką. O 1914 m. jo aplankyti į 
Ameriką išvyko ir Mykolas. 
Bet tuo metu kilo karas ir My
kolas tik 1924 m. galėjo su
grįžti į tėvynę. 

Besilankydamas Palangoje, 
susitiko jauną gražuolę Aleną. 
Meilė užsiliepsnojo iš pirmo 
žvilgsnio. Tais pačiais metais 
Kaune buvo šaunios jų ves
tuvės. Nuo tada prasidėjo 
abiejų Devenių sutelktinė 
veikla lietuvybės dirvonuose. 
Ši viso gyvenimo veikla ir yra 
smulkiai aprašyta „Alenos •" 
Mykolo Devenių" knygoje. 
Vartant knygos lapus, ryškiai 
matyti, kad Deveniai ne tik 

Alena Deveniene Mykolas Devenis 

netrukdė vienas kitam daly
vauti šioje veikloje, bet dar 
paskatino. Juos rišo tie patys 
ideaologiniai ir pasaulėžiū
riniai įsitikinimai. Jie sutarti
nai tęsė Vileišių šeimos tradi
cijas. 

Pradžioje, užsidirbti naujam 
gyvenimui pinigų, išvyko į 
JAV, bet greitai vėl sugrįžo at
gal į Lietuvą, jau parsi-
veždami Algirduką ir vos ke
lių savaičių Kęstutį. O Lietu
voje dar jiems gimė Daliutė. 
Abudu Deveniai buvo lietu
viško kaimo vaikai. Tad juos 
traukė žemės ūkis. Deveniui 
Lietuvos valdžia neleido vers
tis gydytojo verslu. Jie metėsi 
į žemdirbystę. Įsigijo Leonpo-
lio ūkį. Per trumpą laiką 
sukūrė vieną pavyzdingiausių 
ūkių visoje Lietuvoje. O, be to, 
Leonpolis apylinkės ūkinin
kams virto dvasines kultūros 
centru. Bet staiga Lietuvą pa
vergę bolševikai pačiomis pir
momis dienomis ne tik su
griovė gražų ūkį, bet suėmė ir 
į Sibirą ištrėmė Devenį. Ale
nai drauge su vaikais vargais 
negalais pavyko išvykti į JAV. 

Vos tik atvykus į JAV ir dar 
net gerai nesusitvarkius, Ale
na pradėjo atkakliai rūpintis 
savo vyro išvadavimu iš Sibiro 
vergijos. Ir čia vėl išryškėjo jos 
nepalaužiama valia, drąsa, ko
vingumas bei pasitikėjimas 
savosiomis jėgomis. Pagaliau 
šios visos pastangos apsivaini
kavo neįtikėtinu laimėjimu. 
Deveniene sako, kad 1942.09.-
09 „Buvo ramus vakaras. Ry
tojaus rytą turėjau nuvežti Al
girdą ir Kęstutį į koledžą, 
todėl tvarkėme daiktus. Stai
ga skambutis. Per stiklines 
duris matau Mykolą. Vaiduok
liams aš netikiu, bet, jeigu 
būčiau tikėjusi, tai būčiau tik
rai jį palaikius vaiduokliu" 
(164). 

Vėl abudu Deveniai susitiko 
ir vėl prasidėjo visai naujas jų 
gyvenimo lapas. Abudu Deve
niai, dar net nesuspėję apsi
tvarkyti savo asmeniško gyve
nimo, pasinėrė į sraunius vi
suomeninės tautinės veiklos 
vandenis. 

Įsijungė į pirmosios lietuvių 
emigracijos organizacijų veik
lą. Karui pasibaigus ir bolše
vikams užėmus Lietuvą, tūks
tančiai lietuvių turėjo apleisti 
savo tėvynę ir atsidūrė Vokie
tijoje. Jie buvo reikalingi sku
bios pagalbos. Šiai pagalbai 
organizuoti buvo įsteigta BAL-
Fo organizacija. Deveniene 
tuojau įsijungė į šią organiza
ciją ir buvo jos vadovybės 
narė. Ji ypač rūpinosi lietuvių 
įkurdinimu Amerikoje. Šiuo 
reikalu ji lankė Vokietijoje lie
tuvių stovyklas. 

Atvykus į JAV didesniam 
skaičiui naujųjų lietuvių, pra
sidėjo politinė veikla, kuriai 
derinti buvo sudarytas lietu
viškų organizacijų centras — 
ALTa8. Deveniene šiame cen
tre atstovavo Lietuvių tau
tinės Sandaros organizacijai. 
Vėliau pradėjo veikti VLIKas, 
ir šioje organizacijoje ji atsto
vavo Valstiečių liaudininkų 
s-gai. 

Autorius rašo: „Bene ryš
kiausius Lietuvos laisvinimo 
darbus Deveniene yra nuvei
kusi eidama VLIKo vykdomo
sios tarybos pirmininkės pa
reigas. Laiko atžvilgiu tai 
buvo trumpas laikotarpis, ta
čiau jį užpildę darbai pareika
lavo didelės dvasinės įtampos 
ir nemažų fizinių pastangų". 
(226). Vykd. taryba tuo metu 
veikė Vokietijoje. Tad ir De
veniene buvo trejiems metams 
išvykusi į Europą. 

Sugrįžusi atgal į JAV, ji vėl 
visa savo energija ir kūry
binga nuotaika įsijungė į šios 
šalies lietuviškų organizacijų 
veiklą. Aprašydamas Devenių 
veiklą šiose organizacijose, au
torius pateikia daug istorinės 
medžiagos apie pačias orga
nizacijas. Aprašyti šių orga
nizacijų suvažiavimai, svar-
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ATVYKSTA ČIGONŲ 
BARONAS 

JUOZAS KONČIUS 
Iš tikrųjų, į Čikagą atvyksta pat dainuos solistė Ramutė 

pats čigonų baronas Sandor 
Barinkay — sol. Virgilijus No
reika ir ne vienas, kartu su 
juo ir visas čigonų taboras. 
Mes jį matysime ir girdėsime, 
o taip pat ir jo svitą Johann 
Strausso operoje „Čigonų ba
ronas", Morton Aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje, to
je pačioje, kaip ir kasmet, Ci
cero priemiestyje, sekmadienį, 
balandžio 26 d., 3 vai. popiet. 

Lietuvių operos choras nuo 
ankstyvo rudens repetuoja 
penktadienio vakarais, o di
desnę metų dalį repeticijoms 
pašvenčia ir sekmadienių po
pietes, nes paruošti naują 
operą nėra tik kelių suėjimų 
darbas. Muzikinį naujos ope
ros paruošimą tvarko Lietuvių 
operos meno vadovas muzikas 
Alvydas Vasaitis; su juo kartu 
daininkus ruošią chormeiste
riai muzikai Manigirdas Mote-
kaitis ir Alfonsas Seniūnas. 
Kaip žinia, choras šiais metais 
yra ypatingai stiprus, į daini
ninkų gretas prie dainos vete
ranų prisijungė, o kiti jau ir 
kelintus metus dainuoja, gra
žus būrys pajėgių ir išsilavi
nusių dainininkų, neseniai at
vykusių iš Lietuvos. 

Solistų sudėtis šioje operoje 
yra nemaža. Į rampos šviesą 
išeis keletas svečių solistų iš 
Lietuvos, o be jų gėrėsimės ir 
savo vietiniais dainininkais. 
Solistai ir meno vadovai į Či
kagą atvyksta jau kito mėne
sio pradžioje. 

Be jau minėto sol. Virgili
jaus Noreikos, iš Lietuvos taip 

besni nutarimai ir suminėta 
daugybė veikėjų pavardžių. 
Deveniai neužmiršo ir kultū
rinės veiklos. Knygoms leisti 
įsteigė Devenių kultūros fon
dą ir fondo veiklos pradžiai 
paaukojo 100,000 dol. 

J. Aničas rūpestingai pa
ruošė Šį leidinį spaudai. Ne tik 
surinko labai daug dokumen
tinės medžiagos, bet ir labai 
kruopščiai šią visą medžiagą 
sutvarkė. Leidinio redakcija 
irgi yra pavyzdinga. Knyga 
parašyta lengvu patraukliu 
stiliumi ir paįvairinta dau
gybe istorinių nuotraukų. 
Skaitytojui labai lengva knygą 
skaityti ir susivokti jos turi
nyje. 

Per 406 knygos puslapius 
autorius įtikinamai nupiešė 
Alenos ir Mykolo Devenių por
tretą. O šis portretas yra nu
spalvintas ryškiomis jų iš
skirtinai turiningo gyvenimo 
spalvomis. 

Be abejo, ši skoningai apipa
vidalinta knyga puoš mūsų 
mokslo įstaigų ir viešųjų bi
bliotekų lentynas. Ji taip pat 
bus vertingas įnašas į mūsų 
istorinių veikalų lobyną. 

Jono Aničo knyga „Alena 
ir Mykolas Deveniai" gau
nama „Draugo" knygyne. Tai 
svarbus istorinis veikalas, 
ryškiai nušviečiantis Ameri
kos lietuvių darbus ir siekius. 
Knyga verta plataus visuo
menės dėmesio. 

Tumuliauskaitė. Turbūt ne 
vienas Lietuvių operos bičiulis 
ją dar prisimena iš Georgės 
Bizet operos „Perlų žvejai", 
kurioje ji mus žavėjo bramanų 
šventyklos saugotojos rolėje. 
Pirmą kartą išvysime solistą 
Arūną Malikėną. Vytautas 
Juozapaitis irgi ne sykį maty
tas ir girdėtas pas mus, o per
nai „Martos" operoje gėrėjo
mės jo atliktu turtingo, links
mo būdo, ūkininko vaidmeniu. 
Taip pat pasirodys, jau ne sy
kį matytas, jaunas skardžia
balsis solistas Vaidas Vyš
niauskas. 

Mūsų vietiniai solistai šioje 
operoje taip pat yra jau gerai 
pažįstami. Į Čikagą vėl sugrįš 
gyvenanti Clevelande ir dau
gelyje lietuvių operų dainavu
si, sol. Aldona Stempužienė. 
Prieš porą metų ji sukūrė ne
pamirštamą Kastyčio motinos 
vaidmenį V. K. Banaičio ope
roje „Jūratė ir Kastytis". Pir
mą kartą operos vaidmenyje 
išvysime solistę Virginiją 
Bruožytę-Muliolienę, irgi iš 
Clevelando. Savo koncertais 
Virginija yra žavėjusi čikagiš-
kius bei kitų vietovių lietu
vius. 

Iš vietinių, čikagiškiams pa
žįstamų, solistų taip pat maty
sime Vaclovą Momkų. Lidiją 
Rasutienę ir Algimantą Bar-
niškį. 

Egidijus Domarkas. 

Kaip matome, šiais metais 
irgi turėsime rinktinę solistų 
sudėtį, o priedo dar operą sta
tys patyręs režisierius Eli-
gijus Domarkas, pastatęs sėk
mingai jau nevieną operą Či
kagoje. Operos turinys links
mas, gjras pastatymas, skam
bės puikių solistų ir gerai pa
ruošto choro arijos, tad ir, 
šiais metais, vėl turėsime 
įspūdingą operos premjerą. 

Pirmininkas Vaclovas Mom-
kus ir valdybos nariai turi 
nemažai paruošiamųjų darbų, 
kuriuos reikia atlikti, iki už
dangai pakylant premjeros 
dieną. Vienas didžiausių val
dybos pirmininko rūpesčių 
šiuo metu yra sutelkti operos 
pastatymui pakankamai lėšų, 

kad pakaktų jų visoms susida
riusioms išlaidoms. Sąmata 
jų, šių dienų kainomis, susida
ro aukštoka. 

Operų pastatymas ir kiti 
meno renginiai Amerikoje, o 
ką bekalbėti apie Lietuvių 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

JL LIETUVIS, lauko 
priežiūros darbų 
(landscapino/main-
tenance) bendro
ves savininkas, \r\te-

thncfcm, D.C., Ieško dubininko, kuris 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6 iki $7.50 i valandą. 
Sutelkiamas pigus buttt - $130 mėne
siui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

" (773)588-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

AUTOMOBLA NAMU, SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

f % * KMIEOK REALTORS 
KjOUlJąįyt 7922 S Pulaski Rd 

- — ~ > - - ^ l - 4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduot ar pirkti namus 
kreipkitės i Danutę Mayer. Ji 
prc asionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

išnuomojamas 2 mieg. kamb. 
butas pirmame aukšte prie 
Califomia Ave. ir 71 St. $350 
mėn. Skambinti 773-434-1403 
po 2 vai. p.p. 

NANNY/FULLTIME 
for 2 children - 4 & 6 yrs. okj 

- in our Beverty home. 
English required. 
(312) 744-6917. 

Moteris ieško senelių 
slaugymo darbo. Gali 

gyventi kartu. 
Skambinti Birutei, 
tei. 847-662-3430. 

Reikalinga atsakinga moteris 
pnBOnMi dvi mažas mergaites 
1-1/2" ir 3 metų, ir gyventi 
kartu Barrington, IL. Reikia: 
galėti susikalbėti angliškai, 
atlikti lengvą namų ruošą, 
gaminti valgį. Atskiras kam
barys, savaitgaliai laisvi, gera 
alga. Skambinti vakarais 
Gintarui, tai. 847-382-4850. 

3 m. berniukui reikalinga 
auklė. Pageidautina 

su vaikais. 
Skambinti 

(773) 776-3538. 

Ieškoma seimininkė 
namų ruošai ir maisto 
gaminimui turinti teise 

dirbti JAV-jose. 
Tel. 248-354-3428. 

TRANSPAK 
Šimtiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai Velykoms pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais iki 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tei: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 8:30-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

operą, yra visada nuostolingi. 
Parduotų bilietų įplaukos pa
dengia tik apie 40% susidariu
sių išlaidų, o visa kita bando
ma padengti, pasitikint dos
niaisiais operos meno bičiu
liais, kurie, jiems tikrai reikia 
padėkoti, savo aukomis su
teikia Lietuvių operai mate
rialinį pagrindą, o taip pat ir 
moralinį paskatinimą tolimes
nei veiklai. Tad ryšys tarp vi
suomenės ir Lietuvių operos, 
nuo pat jos įsisteigimo 1956 
metais, buvo ir vis dar išlieka 
labai šiltas, artimas. 

Neseniai valdybos pirminin
kas Vaclovas Momkus išsiun
tinėjo Lietuvių operos rėmė
jams aukų vajaus laiškus, ir 
šiais metais kviesdamas prisi
minti Lietuvių operą, aukomis 
paremti operos „Čigonų baro
no" pastatymą. Reikia tikėtis, 
kad šis laiškas susilauks pa
lankaus atgarsio, o operos 
iždas pasipildys taip reikalin
gomis lėšomis. Nuolatiniai 
mecenatai, kaip kasmet, pa
rems Lietuvių operą ir šiais 
metais. Tačiau su nutekančiu 
laiku kasmet iš gyvųjų tarpo 
išeina ne vienas ilgametis Lie
tuvių operos rėmėjas. Prisi
menant tai, būtų gražu, kad 
siųsdami savo aukas, rėmėjai, 
kiek įmanoma, padidintų savo 
auką šiais metais, kad bent iš 
dalies tas atsvertų nebesu

grįžtančių aukų netektį. Ope
ros valdyba ieško būdų, kaip 
surasti ir naujų rėmėjų, ypač 
iš jaunesniosios kartos profe
sionalų. Tačiau, kaip žinoma, 
tai nėra lengva. Lietuvybės 
prieauglis, baigęs studijas, 
dingsta Amerikos platybėse ir 
tik nedidelis procentas, nepa
miršta savo šaknų — remia ir 
dalyvauja lietuviškuose rengi
niuose. Operos valdyba rankų 
nenuleidžia ir ryšių su jaunes
niaisiais vis bando surasti, o 
kartu būtų labai dėkinga, jei 
šiuose kontaktuose susilauktų 
talkos ir iš visuomenės, ban
dant informuoti nuošaliau be
silaikančius jaunesniuosius 
apie iškilius . lietuviškus ren
ginius, kad jie tokius rengi
nius lankytų, o taip pat ir fi
nansiškai juos paremtų. Per 
pažintis galima tikėtis ir ge
resnių vaisių. 

Linkėkime, kad šiemetiniai 
Lietuvių operos darbai ir pas
tangos vyktų suplanuota link
me iki visapusiškai pavyku
sios J. Strausso operos „Čigo
nų baronas" premjeros įgyven
dinimo, sekmadienio popietę 
balandžio 26 dieną Mortono 
mokyklos auditorijoje, kur 
mes pasitiksime nuostabųjį 
čigonų baroną: „Taip, mielieji 
draugai, aš klajojau ilgai, bet 
gimtoji šalis šaukė vis, šaukė 
vis"... 

file:///r/te-


ŽODŽIAI MOKO, 
PAVYZDŽIAI TRAUKIA 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Kun. Juozas Zdebakis. 

Mylėti artimą: Liudijimai 
apie kunigą Juozą Zdebskį 
pagal dokumentinio filmo 
videomedžiagą. Parengė ir 
redagavo Loreta Paulavičiūtė. 
Katalikų akademija, Vilnius, 
1998. 304 psl., tiražas 4,000. 
Kaina sutartinė. 

Kaip knygos pratarmėje ra
šoma, kunigas Zdebskis, KGB 
organų pramintas „Akiplėša", 
yra viena ryškiausių ir įdo
miausių aštuntojo bei devinto
jo dešimtmečio pasipriešini
mo sovietiniam režimui figū
rų. „Juozo Zdebskio žūtis au
tomobilio katastrofoje 1986 m. 
žiemą užantspaudavo jo gyve
nimą krikščioniškosios kanki
nystės antspaudu, — nesvar
bu ar tai būtų eilinės avarijos, 
ar suplanuotos žmogžudystės" 
(psl. 5). 

KGB archyvuose buvo su
rasta kun. Zdebskio operaty
vinė byla. Pasirodo, kad jis 
„garantavo" darbų šimtams 
saugumo darbuotojų bei sek
lių. Pagal archyvinę medžiagą 
buvo išleista Vido Spenglos 
paruošta knyga „Akiplėša". 
Poros metų laikotarpyje se
sers/gydytojos Loretos Paula
vičiūtės iniciatyva surinkta ir 
išleista kun. Zdebskio dieno
raščių, laiškų, dvasinių ap
mąstymų rinkiniai, jį pažinu
sių žmonių atsiminimai. Iki 
šiol jau susidaro aštuonių 
knygų serija. Keturios knygos 
yra apie kun. Juozą Zdebskį. 
Likusios keturios talpina jo 
paties dienoraščius ir pa
mokslų metmenis. „Akiplėša" 
ir „Kryžiaus ir meilės kelias" 
jau buvo plačiau aprašyti 
1997 metų pavasario „Atei
tyje". 

1997 m. rugsėjo 16 d. Lietu
vos televizijos salėje būreliui 
žurnalistų, visuomenininkų ir 
buvusių disidentų parodytas 
naujas dokumentinis filmas 
apie kun. Juozą Zdebskį. Tai 
keturiasdešimties minučių 
juosta, pavadinta „Mylėti ar
timą", sukurta režisieriaus, 
Lietuvos televizijos filmų stu
dijos direktoriaus Juozo Sabo-
liaus ir žurnalisto Andriaus 
Gudausko. 

Filmo kūrėjus laukė neleng
vas uždavinys: „Kaip kalbėti 
apie žmogų, kuris dar gyvas 
buvo tapęs legenda, o šiandien 
ne vienam savo mokiniui ar 
bendražygiui atrodo tartum 
nepaskelbtas šventasis? Kita 
vertus, kaip padaryti, kad ku
nigo Zdebskio gyvenimas ne
būtų paverstas pigia detekty
vine istorija, kurioje klastin
gas ir žiaurus KGB aparatas 
persekioja bebaimį kovotoją ir 
galų gale jį sunaikina?" (psl. 
5-6). 

Knygoje rašoma, kad filmo 
autoriai šių pagundų išvengė. 
Jų sukurtas kun. Zdebskio 
portretas pirmiausia kalba 
mums apie tikrą, pasišventusį 
kunigą, dvasios žmogų, krikš

čionį, kuris paslaptingai my
lėjo ir tarnavo kitiems, kai 
virš jo galvos kybojo raudonos 
negandos. 

Po filmo premjeros režisie
rius Juozas Sabolius kalbėjo: 
„Gaila, bet aš nemačiau jo 
gyvo... Pasirinkome vaizduoti 
jo dvasinį gyvenimą, jo kuni
gystės pašaukimą. Atvirai pa
sakysiu, aš patyriau dvasinį 
nokautą, susipažinęs su juo. 
Aš netikėjau, kad tokių žmo
nių gali būti. Tai nėra pažintis 
— tai yra, sakyčiau, gyvenimo 
tęstinumas, galbūt tai, ko 
žmogus ieško, neranda... No
rėjau sukurti filmą zdebs-
kišką, tai yra kiek įmanomai 
paprastesnį. Juk kunigas Juo
zas niekam dėl nieko ne-
siaiškindavo. Jis niekados nie
kam nesiteisindavo" (psl. 6-7). 

Filmą ruošiant, buvo nufil
muota apie keturiasdešimt as
menų, po vieną iš karto. Kny
goje yra išspausdintos jų visų 
pareikštos mintys. Visko į fil
mą sutalpinti nebuvo įmano
ma. Taigi trijų šimtų puslapių 
knygoje daug plačiau atsispin
di šis dvasios galiūnas. Pasi
sakymai knygoje suskirstyti į 
devynis skyrius. Pradedama 
su kardinolo Vincento Sladke
vičiaus pasikalbėjimo, apie 
Juozo Zdebskio seminarijos 
laikus. Šįmet kaip tik sueina 
50 metų nuo jo įstojimo į Kau
no tarpdiecezinę kunigų semi
nariją. Keturi pašnekovai pri
simena neakivaizdinę pogrin
džio seminariją. Arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius ir keturi 
kiti kalba apie Tikinčiųjų tei
sėms ginti katalikų komitetą 
ir kun. Zdebskio veiklą. 

Kalba trys nudeginimo liu
dytojai, penki spaudos darbų 
bendražygiai. Šeši atstovauja 
gausiam jaunimui, su kuriuo 
kun. Zdebskis buvo taip arti
mai susigyvenęs. Pagarbiai 
savo kleboną prisimena penki 
parapijiečiai. Apie kančios mo
kyklos perspektyvą atvirai 
pasisako knygos rengėja ir re
daktorė sesuo/gydytoja Loreta 
Paulavičiūtė. Ji pati yra ste
bėtinas žmogus. Nuo 1993 me
tų yra pirmos grupės invalidė, 
nepajėgianti išeiti iš namų. 
Nepaisant to, 1996-98 m. pa
rengė, suredagavo ir aukotojų 
lėšomis išleido aštuonias kny
gas apie kun. Zdebskį, „idant 
jo dvasinis palikimas būtų 
perteiktas žmonėms ir prisi
dėtų prie Lietuvos dvasinio at
gimimo" (psl. 238). 

Pagaliau, septyni pašneko
vai randami „Artimai pažino
jusiųjų" skyriuje. Pati pirmoji 
prabyla vyriausioji kun. 
Zdebskio sesuo Marijona 
Zdebskytė-Linkevičienė. Prisi
minimai nuo pačios vaikys
tės. Kaip vaikai, žaisdavo. Pa
šnekovės klausimas: „Ar jis 
piktas buvo?" Atsakymas: „La
bai. Mažas buvo labai piktas, 
škaradnas. Tai mama padavė 
jį į Krosną tai tetukei, kur 
mūs name gyveno. Vienąsyk 
mama atvažiavo, o jis išbėga 
ir sako: "Mamyte, aš jau ožio 
neturiu — į mišką išėjo mano 
ožys, jau aš nebeverksiu!' Ta
da jam buvo gal 4 ar 5 metai". 

Reikia vėl grįžti prie skyre
lio „Nudeginimo liudytojai". 
Nors KGB kun. Zdebskį vis 
sekė, visaip stengėsi jo veiklą 
neutralizuoti, sukompromituo
ti, tačiau jis dirbo kaip dirbęs. 
Tada Lietuvos SSR KGB pir
mininkas gen. maj. Juozas 
Petkevičius 1980 m. birželio 
19 d. kreipėsi į SSRS KGB 5 
valdybos viršininką F. Bob-
kovą, išdėstydamas prieš kun. 
J. Zdebskį panaudotas prie
mones ir prašė: „Siekiant nu
traukti 'Akiplėšos' priešišką 
veiklą, sustiprinti tarp reak
cionierių ir vienuolių neigia
mą nuomonę apie jį, manome. 

Šv. Klaros ligoninės palatoje su slaugoma ligone. 

ŠV. KLAROS LIGONINĖ 

monėms 2 Lt per parą. Tai la
bai mažai, tačiau daugiau 
nėra iš ko. Ligoninei labai 
stinga būtiniausios medici
ninės aparatūros (elektrokar-
diografo, nuskausminimui, rau
menų stimuliacijos aparatų, 
gydomajai mankštai būtinų 
treniruoklių), kompiuterio, bū
tino atsiskaitymams su ban
ku, Ligonių kasa, neturime 
net rašomosios mašinėlės, au
tomobilio. Suprasdami mūsų 
ligoninės nelengvą dalią, 
maisto tiekėjai už produktų 
pristatymą neima užmokesčio, 
bendrovė „Menranga" pagami
no lango grotas buhalterijai, 
nors kompiuterio dar netu-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. kovo 12 d. 

Jau antri metai Utenoje tos apsaugos ministerijos pri 
veikia Šv. Klaros palaikomojo pažinta tinkamai pasirengusi rime, tris antrus langus pa
gydymo ir slaugos ligoninė, vykdyti sveikatos priežiūrą, talpų apšiltinimui pagamino 
įkurta 1996 m., Panevėžio vys- Įsikuriant — apsirūpinti lovo- privati J. Šinkūno statybos fir-
kupijos Utenos dekano P. 
Adomonio didelių pastangų 
dėka. Tai vienintelė religinės 
bendruomenės įsteigta ligo
ninė iš 70-ies tokio tipo ligoni
nių Lietuvoje. Ligoninė 30-ies 
lovų, akredituota, t.y., Sveika-

kad tolimesniam objekto su-
kompromitavimui būtina 
prieš jį panaudoti spec. prie
monę. Prašome jūsų pagalbos, 
kad nurodyta priemonė būtų 
realizuota" (psl. 83). Maskva 
pagalbą suteikė. 1980 m. spa
lio 3 d. jis buvo nudegintas 
cheminėmis medžiagomis, už
piltomis ant automobilio sė
dynės. Paguldžius į ligoninę, 
KGB davė gydytojams nuro
dymą šį nudeginimą įforminti 
kaip venerinę ligą. Artimųjų 
bendražygių dėka, jis buvo pa
grobtas iš ligoninės ir slapta 
gydomas. Nudegimas buvo la
bai pavojingas, nes sutrikdė 
širdies ir inkstų darbą. Slau-
gantieji ir pats kunigas abejo
jo, ar pasveiks. „Tačiau kuni
gas Juozas Zdebskis pasveiko 
ir toliau kovojo dėl Bažnyčios 
reikalų, kol netikėta avarija 
(gal taip pat KGB suorgani
zuota?) 1986 m. vasario 5 d. 
nutraukė jo gyvybę" (psl. 84). 

Tokį KGB įsiterpimo įtari
mą paskatina monsinjoras 
Vincentas Jalinskas savo atsi
minimais „Artimiau pažinoję" 
skyriuje. „Man teko jo kūną 
tvarkyti, išimti užlūžusius 
stiklus. Stiklų daug radom, 
išėmėm stiklus, paskui į grabą 
sudėjom. Visa galvelė — kau
lai judėjo. Ir dabar man tokia 
mintis: čia kažkas — šitoj vie
toj (kaktoje) buvo man įtarti
na. Kad aš žiūrėjau, žiūrėjau 
ir kaip pirštu tik paliečiu, 
man labai jau giliai pirštas 
įslinko. Tai man labai didelis 
klaustukas: ar jis iškart mirė, 
ar paskui dar kažkas padėjo 
jam numirti..." (psl. 288). 

Epiloge Vidas Spengla taik
liai pastebi, kad kun. Zdebskį 
pažinojusių, kartu su juo gyve
nusių ir dirbusių žmonių pa
sakojimai yra paprasti, ne
įmantrūs, kartais tiesiog kas
dieniški, kaip ir jų buvęs ben
drakeleivis ar vadovas kun. 
Juozas Zdebskis „Bet šiame 
paprastume juntamas pasako
tojo sieloje atsispindintis kuni
go Juozo kuklumas, paprastu
mas, nesiafišavimas, kuriuo 
vadovavosi jis ir visi, siekian
tys ne savo, bet Dievo garbės. 
Atsiminimų autentiškumas 
yra juolab didesnis, kad jų au
toriai ne prie stalo rašė, o eks
promtu kalbėjo" (psl. 293). 

„Užvertėme dar vienos kny
gos apie kunigą Juozą Zdebskį 
paskutinį lapą. Su tais, kurie 
su juo buvo bendravę, dirbę, 
pavaikščiojome jo mintais ta
kais, pasiklausėme jo tylaus, 
monotoniško balso ir gelmių 
aidu ataidančių minčių" (psl. 
292). Reikia sutikti su knygos 
„Įvadinių paaiškinimų" ir 
„Epilogo" autorium Vidu 
Spengla: „Verba docent, exem-
pla trahunt (žodžiai moko, pa
vyzdžiai traukia)... Skaityda
mi ne tiek girdėjome jo žo
džius, kiek matėme pavyzdį" 
(psl. 293). 

mis, patalyne, medikamen
tais, įkurta koplytėle labai 
daug padėjo „Aid to Lithua-
nia" fondo prezidentas Bob 
Boris, „Lietuvos Vyčiai" ir 
Catholic Medical Mission di
rektorius Mr. Terry Kirch 
(N.Y. City), Lithuanian-Ame-
rican Club of Northern New 
Jersey ir kiti geradariai. Už 
paramą nuoširdžiai dėkojame. 

ma, visiems jiems esame dė
kingi. Visas ligoninės persona
las stengiamės dirbti koky
biškai, nuolat tobulinasi medi
cinos seserys-slaugytojos, joms 
tenka didžiausias darbo krū
vis. 

Ligoninei vadovauju tik mė
nuo laiko, tenka rūpintis vi
sais ūkiniais reikalais ir tam
pa aišku, kad lėšų, skiriamų 

Ligoninėje gydomi ir slaugo- Ligonių kasos, nepakanka, to
nu daugiausia vieniši, senyvo dėl maloniai kreipiamės į tau-
amžiaus, sunkiomis ligomis, tiečius svetur, norinčius ir ga-
tame tarpe ir onkologinėmis, linčius paremti Utenos Šv. 
sergantys žmonės, dauguma Klaros palaikomojo gydymo ir 
nevaikštantys, nebegalintys ar slaugos ligoninę. Už aukas 
nebesugebantys save aptar- pirmiausia įsigytume ligo-
nauti. 1997 m. gydėsi 131 ligo- niams reikalingos aparatūros, 
nys; 45 iš jų mirė. Ligoninėje kompiuterį, 
vyrauja katalikiška dvasia, Mūsų adresas: Šv. Klaros 
nuolat ligonius lanko, katali- palaikomojo gydymo ir slau-
kiškus patarnavimus suteikia, gos ligoninė, S. Dariaus ir S. 
dekanas P. Adomonis, vie- Girėno 14, 4910 Utena, atsis-
nuolė seselė Dolorita Butkus, kaitomoji sąskaita Žemės ūkio 
Ji — dvasios vadovė, prieš 6 banke Utenos skyriuje 700-
metus atvykusi iš Amerikos, 119, banko kodas 260101417. 
kur dirbo panašų darbą, visą 
savo patirtį, širdies gerumą ir 
meilę perduoda ligotiems ir 
kenčiantiems Lietuvos žmo
nėms. Sesuo Dolorita puikiai 
organizuoja šventes, jos išmo
ningai irištos, nors ir mažytės, 
kuklios dovanėlės tampa bran
giomis. 

Nuo 1998 m. sausio 1 d. li
goninę pradėjo finansuoti Te
ritorinė ligonių kasa iš priva
lomojo sveikatos draudimo 
lėšų, skirdama vieno ligonio 
išlaikymui 38.5 lito parai. 
Tačiau iš visų skiriamų lėšų 
(apie 32,000 litų per mėnesį) 
reikia ir atlyginimus medici
nos ir pagalbiniam personalui 
išmokėti, sumokėti už komu
nalines paslaugas, įsigyti bū
tinas priemones, atlikti re
montą. Didelę lėšų dalį tenka 
skirti patalpų apšildymui — 
apie 7,000 litų per mėnesį. Li
gonių maitinimui skiriama 4 
Lt, vaistams ir slaugos prie-

Auksė Strolienė 
Direktorė 

• Kaunas. Sausio 30 d. 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre vyko programos 
„Atgaivink ir atnaujink" (Re-
new) koordinatorių semina
ras, kuriam vadovavo ses. Ce-
cilia King (JAV). Seminaro 
dalyviai apžvelgė tai, kas pa
rapijose bei vyskupijose pada
ryta vykdant šią programą. 
Ses. Cecilia supažindino, kaip 
parapijoje formuoti komandą, 
kalbėjo apie atskiras grupes 
(liturginę, maldos ir kt.) bei jų 
konkretų darbą. Redakcinė 
grupė pranešė, kaip jai sekasi 
rengti šios programos I etapo 
medžiagą lietuvių kalba. Iki 
kito seminaro, kuris numaty
tas kovo 20 d., koordinatoriai 
stengsis sudaryti šios progra
mos komandas parapijose. 

A.tA. 
VINCAS ŠMULKŠTYS 

Mylimas Vyras ir Tėvelis mirė staiga 1998 m. kovo 9 
d., 4:30 v.p.p., su laukęs 82 m. 

Jis buvo baigęs Kauno Vytauto Didžiojo universitetą 
ir apsigynęs Tuebingen 'o univers i te te doktoratą iš 
lotynų kalbos. 

Gyveno Mainz'e Vokietijoje, Waterbury, CT, JAV-jose 
ir Čikagoje. Buvo ateit ininkas, Lietuvių Fronto bičiulis, 
„Draugo" fondo garbės narys ir Lietuvių fondo narys. 
Visada rėmė lietuviškąją veiklą ir lietuviškąją spaudą 
ir čia, ir Lietuvoje. 

Bus pašarvotas Petkus Marąuette laidojimo namuose, , 
2533 W. 71s t . S t r e e t , ke tv i r t ad i en į kovo 12 d. ir ! 

penktadienį, kovo 13 d. nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v. Iš laidojimo 
namų šeštadienį, kovo 14 d. 9 vai. ryto bus atlydėtas į j 
Švč. M.Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kur 9:30 vai. 
ryto bus atnašaujamos šv. Mišios už jo sielą. Iš bažnyčios 
bus nulydėtas i r pa la ido tas Šv. Kazimiero lietuvių j 
kapinėse. 

Visus d r a u g u s ir paž į s t amus p ra šome da lyvau t i ! 
šermenyse, šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Ateit ininkų federacijos 
fondui, L ie tuvos Našlaič ių globos komi te tu i a r b a į 

j Lietuvos par t izanų fondui. 

Giliame skausme likę: žmona Aldona, sūnus Linas 
su žmona M a r y ir bro l i s Albinas be i kit i g i m i n ė s 
Lietuvoje. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

A.tA. 
ZENONAS GERULAITIS 

Gyveno M a r ą u e t t e P a r k o apy l inkė je , Čikagoje, 
anksčiau Vokietijoje ir Anglijoje. 

Mirė 1998 m. kovo 10 d., 2:47 vai. p.p., sulaukęs 89 
metų. 

Gimė 1908 m. l iepos 24 d. Lietuvoje , Veliuonos 
valsčiuje, Pelučių kaime. 

Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Sofija Vas i l i auska i tė ir kiti 

giminės bei a r t imi draugai . 
Velionis pašarvotas kovo 12 d., ketvirtadienį nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuet te laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks kovo 13 d., penktadienį. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto velionis bus at lydėtas į Švč. M.Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Taut inėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: ž m o n a ir kit i g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

I » 

PADĖKA 

A.t A. 
PETRAS ŠILINIS 

Mūsų brangus ir mylimas Tėvelis, Senelis ir Dėdė 
išsiskyrė iš mūsų tarpo 1998 m. vasario 15 d. Buvo 
palaidotas v a s a n o 21 d. Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Reiškiame nuoširdžiausią padėką kun. V.Mikolaičiui 
už maldas koplyčioje, šv. Mišias Švč. M.Marijos Gimimo 
bažnyčioje ir maldas kapinėse; draugams, pažįstamiems 
ir kaimynams už dalyvavimą laidotuvėse, už išreikštas 
užuojautas raš tu ir asmeniškai bei užprašytas šv. Mišias, 
aukas ir palydėjusiems Velionį į Amžinojo Poilsio Vietą 

Širdingai dėkojame karsto nešėjams. 
Ačiū laidotuvių direktoriui D.Petkui už rūpestingą 

patarnavimą. 

Dėkingi: s ū n ū s V i d m a n t a s i r R i m a n t a s s u 
šeimomis, s e s e r s duktė Ligija su vyru, jo s d u k t ė 
Rasa ir s ū n u s Šarūnas su š e i m o m i s . 

Sv. Klaro ''Kūninės direktore Auksė Stroliene 'deSinėjei su ses Dolorita 
prie Butk.i is dovanoto gobeleno 

PATOBULINTAS 
MARIJAMPOLĖS 
MIESTO HERBAS 

Marijampolės miesto savi
valdybė užsakė pasiūti dvi 
vėliavas su naujuoju miesto 
herbu. Iki šiol iškilmėse bū
davo naudojama vėliava su 
oficialiai nepatvirtintu herbu. 

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas praėjusių metų gruo
džio mėnesį išleido dekretą, 
kuriuo patvirtino Marijampo
lės miesto herbą. Suvalkijos 
sostinė iki šiol buvo vieninte
lis iš didesnių Lietuvos mi
estų, neturėjęs oficialiai 
tvirtino herbo. 

pa-
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. kovo 12 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ar j a u įsigijote b i l ie tus į 
„Draugo" konce r t ą? Kaipgi 
be Jūsų klausysimės vyrų cho
ro ,.Aras" iš Toronto? ..Drau
gas" nori padraugauti su savo 
skaitytojais ir visa lietuviška 
Čikagos bei apylinkių visuo
mene. Pasimatvkime koncer
te! 

Ps ichologas dr . Romual 
d a s Kr i auč iūnas , „Draugo*' 
skaitytojams savo straipsniais 
gerai pažįstamas, atvyksta iš 
Lansing, MI, ir šį sekmadienį. 
kovo 15 d., 1 vai. p.p.. Ateiti
ninkų namuose visuomenę 
supažindins su kun. dr. Kęs
tučio Trimako naujausia kny
ga „Asmenybės raida gyve
nime"". Prieš knygos sutik
tuves, tuoj po 11 vai. r. Mišių. 
Pasaulio lietuvių centre bus 
galima pabendrauti ir pasi
vaišinti, o po sutiktuvių bus 
organizaciniais reikalais atvi
ras pokalbis, kuriam vadovaus 
Ateitininkų sendraugių sąjun
gos centro valdybos nariai. 

Nepami r šk i t e da inuo 
janč ios Da inavos i r „Dai
navos" vyrų ok te to koncerto 
šeštadienį, kovo 21 d. Jauni
mo centre. Dainava švenčia 40 
metų gimtadienį, o „Daina
vos" okteto narių dauguma 
yra malonių stovyklavimo va
sarų „produktas"'. Jeigu ne
norite stovėti ilgose eilėse prie 
bilietų koncerto dieną, bilietus 
įsigykite „Seklyčioje" arba Pa
saulio lietuvių centro krau
tuvėlėje. 

Konstanci ja Stas iu l ienė , 
Oak Lawn. IL. nauja D r a u g o 
fondo g a r b ė s narė , pavasa
rio vajaus proga atsiuntė 100 
dol. prie ankstesnių 900 dol. 
įnašų. Nare į Draugo fondą ji 
įstojo 1994.01.28 d. ir per eilę 
vajų fondą vis parėmė šimtine 
ar daugiau, tad taip ir susi
darė 1,000 dol. įnašas. Sveiki
name naują DF garbės narę 
K. Stasiuiienę ir dėkojame už 
paramą. 

Prel . J u o z a s An tana 
vičius. Panevėžio katedros 
klebonas, vadovaus rekolekci
joms Šv. Antano parapijoje, 
Cicero. IL, ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį, ko
vo 12, 13 ir 14 d„ 6:30 vai. 
vak. Kas vakarą nuo 6 vai. 
klausoma išpažinčių. Visi apy
linkių ir Cicero lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti, pasi
naudoti šia ypatinga proga, 
pasiruošiant Velykų šven
tėms. 

Esame p r a t ę s ius t i kalė
dinius sveikinimus artimie
siems, o kodėl ne velykinius? 
Lietuvių tauta visuomet iškil
mingiau šventė Velykas negu 
Kalėdas. ..Drauge" gautas ri
botas kiekis lietuviškų velyki
nių sveikinimo kortelių, iš
leistų Vydūno fondo. Kvie
čiame susidomėti ir įsigyti, 
kad galėtumėte pasveikinti 
mylimuosius Kristaus Pri
sikėlimo šventėje. 

Kun. D o n a l d a s Pe t ra i t i s , 
MIC, t. marijonų provinciolas, 
kovo 11d. išvyko į Argentiną, 
kur aplankys parapijų sielova
doje besidarbuojančius t. ma
rijonus. Į Čikagą žada sugrįžti 
balandžio 3 d. 

T e r e s ė ir Kazys Kazlaus
ka i , Gurnee, IL, nauji Draugo 
fondo g a r b ė s na r i a i , pavasa
rio vajui atsiuntė 200 dol. prie 
ankstyvesnių 800 dol. įnašų. 
Pridėtame laiške rašo: „Šiuo 
mes norime užbaigti tūkstan
tį. Tuo pačiu siunčiame ir kitą 
tūkstantinę. Ji 93 metų senu
ko Valero Petrausko, kuris 
prenumeruoja „Draugą" ir jį 
skaito visai be akinių. Kai jam 
paaiškinau apie milijoninį 
Draugo fondo vajų, tai jis en
tuziastiškai pritarė idėjai ir 
pareiškė norą, greta mūsų bū
ti Draugo fondo garbės narių 
bronzos lentoje. Taigi man 
malonu tarpininkauti ir pri
sidėti prie „Draugo" išlaikymo. 

Nuoširdžiai dėkojame už 
dosnumą naujiems Draugo 
fondo garbės nariams, o ma
lonų tarpininką Kazį Kaz
lauską ir toliau įgaliojame bū
ti Draugo fondo tarpininku 
arti ir toli. 

„Čigonų barono" plakatas, sukur
tas Ados Sutkuvienės. Šią operą 
balandžio 26 d. Morton auditorijoje 
stato Čikagos lietuvių opera. Bilie
tai jau gaunami „Seklyčioje" (nors 
šis plakatas yra anglų kalba, bet 
lietuviškose vietovėse iškabinti pla
katai su lietuvišku tekstu). 

R i m a s Dirvonis , gerai 
pažįstamas sporto ir kitų or
ganizacijų veikėjas, kuris da
lyvavo savo artimo bendradar
bio prez. Valdo Adamkaus 
inauguracijos iškilmėse vasa
rio 26 d. Vilniuje, papasakos 
apie šiuos įvykius prieš iškil
mių vaizdajuostės parodymą 
šį šeštadienį, kovo 14 d., 3 v. 
p.p. Jaunimo centro kavinėje. 

L i e tuvos Vyčiu 112 kuo
pa rengia priešvelykinius pie
tus sekmadienį, kovo 29 d., 
11:30 vai. r., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Kuo
pos pirmininkė Mickey Pe
trošius ir valdyba kviečia vi
sus maloniai praleisti laiką ir 
pavalgyti skaniai paruoštus 
pietus. Bus ir vertingų dovanų 
laimėjimas. Kuopos nariai ir 
svečiai prašomi iš anksto re
zervuoti vietas, skambinant 
Julie 708-425-5015 arba Lu-
cille 708-499-5866. 

Lietuvos gen konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas (kairėje* ir Amerikos 
Lietuvių tautines sąjungos pirm Petras Buchas Lietuvos Nepriklauso
mybes Jventes paminėjime Mana aukštesniosios mokyklos salėje vasario 
15 d. Minėjimą ruošė ALTo Čikagos skyriaus valdyba. 

Nuotr F.d. bulaičio 

JAV LB-nė turi labai aiš
k ią veiklos tvarką. Kai JAV 
LB Krašto valdyba paveda ku
riai apygardos valdybai atlikti 
darbą, tai valdyba vykdo jį pa
gal JAV LB Įstatų ir Taisyk
lių, p. 35 paragrafas 72, kur 
sakoma, JAV LB apygardos 
valdyba vykdo JAV LB įstatų 
uždavinius, JAV LB Krašto 
valdybos pavedimus..." Taigi, 
mintis suruošti vieną didelį 
trijų nepriklausomybės pas
kelbimų minėjimą kilo JAV 
LB Krašto valdyboje, o jį vyk
dyti buvo pavesta LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdybai 
jau 1997 m. lapkričio mėn., 
jeigu būtų koks pelnas, jis 
būtų skirtas JAV LB Krašto 
valdybos veiklai palaikyti. 
Šiuo pavedimu remdamasi, 
LB Vid. Vakarų apygardos 
valdyba ėmėsi ruošti „Laisvės 
puotą", švęsti Vasario 16-
tosios, 1941 m. birželio 22 d. ir 
1990 kovo 11-tosios dienos ne
priklausomybės paskelbimų 
bendrą minėjimą. Kviečiame 
visuomenę pasidžiaugti kartu 
ir paremti JAV LB veiklą savo 
gausiu atsilankymu. Platesnę 
informaciją teikia Birutė A. 
Vindašienė tel. (708) 974-2464 
iki kovo 15 d., nes šventė 
įvyks kovo 22 d., pradedant 
pietumis 1 vai. Kviečiame ir 
jaunimą. 

Į Gavėn ios sus ikaupimą, 
ruošiamą Ateitininkų namuo
se šį šeštadienį, kovo 14 d., 
nuo 9 vali. r. iki 5 vai. popiet, 
dar galima užsiregistruoti, 
skambinant Irenai Polikaitie-
nei tel. 630-257-2022. Visi 
kviečiami praleisti bent vieną 
dieną Gavėnios rimtyje. 

JAV LB Lemonto apy
l inkės narių metinis susirin
kimas bus kovo 15 d., sekma
dienį, PLC salėje. Ši apylinkė 
buvo įsteigta 1962 metų ru
denį. Nuo 1972 metų apy
linkės nariai yra vis išren
kami Vidurio Vakarų apygar
dos pirmininkais. Per 35 me
tus apylinkė išaugo narių 
skaičiumi; yra viena gausiau
sių apylinkių šioje apygardoje. 
Apylinkės penki nariai: Kazys 
Laukaitis, Juozas Polikaitis, 
dr. Leonidas Ragas, Liudas K. 
Šlenys ir Birutė Vindašienė 
atstovauja apylinkei JAV LB 
XV taryboje. Susirinkimo me
tu valdybos nariai pateiks 
savo veiklos ir finansinę apys
kaitą. Apylinkės Kontrolės 
komisija padarys apyskaitų 
įvertinimą. Visi lietuviai kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 

Prelatas dr. Juozas 
Prunskis , Draugo fondo 
a u k š č i a u s i o la ipsn io gar
bės narys, atsiliepdamas į 
DF pavasario vajų, atsiuntė 
2,000 dol. prie ankstyvesnių 
32,000 dol. įnašų specialioms 
paskirtims. Laiške jis rašo: 
„Pagerbdamas savo Sibiro 
kankinių tėvų Onos ir Juozo 
Prunskių atminimą, bei Sibire 
nukankintų keturių savo dė
džių ir daugelio kitų giminių 
bei artimųjų atminimą, siun
čiu Draugo fondui 2,000 dole
rių". Už taip stambią auką 
prelatui Juozui Prunskiui 
nuoširdžiai dėkojame, jam lin
kėdami geriausios sveikatos. 

Venezuelos lietuvių klu
bo Čikagoje metinis narių 
susirinkimas nukeliamas į 
š.m. balandžio 19 d. Susirinki
mas 12:30 vai.p.p. vyks Šaulių 
namuose. 

Vytautas ir Ona Gutaus
kai, Harbert, MI. Draugo fon
do pavasario vajui atsiuntė 
150 dol. prie ankstyvesnių 850 
dol. įnašų ir tapo garbės na
riais. Pridėtame laiške jie 
rašo: „Atsilygindami už 'Drau
go' prenumeratą, prisiminėm 
ir Draugo fondą. Siunčiame 
150 dol. ir linkim kuo greičiau 
sutelkti vieną milijoną. Sėk
mės!" Sveikiname naujus 
Draugo fondo garbės narius ir 
labai dėkojame už čekį ir ge
rus linkėjimus. 

B u v ę Paba l t i jo u n i v e r s i 
t e t o profesoriai ir s tudentai 
renkasi paminėti 52-ius me
tus nuo universiteto įkūrimo. 
Bendri pietus bus kovo 18 d., 
12 vai., NIKOS' restorane, 
7600 S. Harlem Ave. Bridge-
view, IL. Norintieji pietuose 
dalyvauti, skambina Danutei 
Eidukienei 773-376-2153 arba 
Pranui Jurkui 630-834-2906. 

Purdue C a l u m e t C a m p u s 
u n i v e r s i t e t a s rengia tau tų 
festivalį kovo 14 d. LB East 
Chicago apylinkės valdyba da
lyvaus su paroda. Festivalis 
vyks universiteto sporto salė
je, 2200 173rd Str., Ham-
mond, IN, pradžia 10 vai. ryte. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

„L i e tuva h e r a l d i k o j e ir 
v a i z d u o s e " paroda, vykstan
ti Lietuvių Dailės muziejuje 
Lemonte, pratęsiama iki š.m. 
kovo 21 d. Parodos rengėjai — 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija džiaugiasi visuome
nės susidomėjimu šia paroda. 
Draugijos pirm. Vilius Trump-
jonas, dėkodamas už gražų 
parodos pristatymą „Draugo" 
puslapiuose, dienraščio para
mai įteikė 50 dol. čekį. Ragi
name visus šią unikalią paro
dą aplankyti. 

Eas t Chicago Lie tuv ių 
medžiotojų ir meškeriotojų 
klubo valdyba kviečia į visuo
tinį narių susirinkimą kovo 22 
d., 11 vai. r., Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. Gary, IN 
(1390 W. 15th Aye>. Po susi
rinkimo valdyba paruoš ska
nių užkandžių. Visi nariai 
kviečiami. 

Akademinio Skautų sąjū
džio Studijų dienos, balan
džio 3-5 d. vyksiančios Wood-
stock, IL, sparčiai artėja. Visi 
ASS nariai kviečiami dalyvau
ti. Penktadienį, bai. 3 d., vyks 
turiningas l i terattros ir muzi
kos vakaras. Atvykę neapsivil-
site. Registracijos informaciją 
teikia fil. Ramoną Kaveckaitė, 
tel.708-499-0687. 

LB Kultūros tarybos nariai (iš kairės): sekretorė Violeta Drupaitė, žurn. Juozas Žygas ir narė Regina Jauto-
kaitė. 

Lie tuvos prez idento Val
d o A d a m k a u s inaugura
c i jos i š k i l m e s bus galima 
pamatyt i Jaunimo centro ka
vinėje šį šeštadienį, kovo 14 
d., 3 vai. p.p. Bus rodoma Lie
tuvos Televizijos pagaminta 
vaizdajuostė iš įvairių iš
kilmių vietų. 

A.L.R.K. Moterų sąjungos 
t r e č i o s kuopos susirinki
m a s šaukiamas šeštadienį, 
kovo 14 d., 3 vai. p.p., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje Marquette Parke. Visos 
narės ir viešnios maloniai 
kviečiamos dalyvauti. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje G a v ė n i o s susi
k a u p i m a s bus kovo 16, 17, 18 
d. Pamaldos: 9 vai. r. ir 6:30 
vai. vak. Išpažinčių bus klau
soma pusvalandį prieš Mišias. 
Rekolekcijoms vadovaus Pa
nevėžio katedros klebonas 
mons. Juozapas Antanavičius. 

Aldona J u o z e v i č i e n ė , Oak 
Lawn, IL, nuolatinė lietuviš
kos spaudos rėmėja, prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 
100 dol. auką. Nuoširdžiai dė
kojame. 

Linas ir Audronė Noru-
šiai, Lockport, IL, jaunesnės 
kartos dienraščio skaitytojai, 
švenčių proga „Draugui" at
siuntė 100 dol. auką. Esame 
labai dėkingi. 

KULTŪROS TARYBOS 
POSĖDIS 

JAV LB Kultūros tarybos 
susirinkimas įvyko kovo 2 d. 
tėvų marijonų patalpose. Po
sėdžiui vadovavo pirmininkė 
Marija Remienė, dalyvavo: 
Violeta Drupaitė, Dalia Šle-
nienė, Juozas Žygas, Loreta 
Venclauskienė ir Regina Jau
takaitė. 

Pirmininkė padėkojo visoms 
tarybos narėms ir nariui už 
pagalbą prie ruošiamų rengi
nių Lemonte: koncerto, įvyku
sio sausio 11 d., ir literatūros 
popietės — vasario 22 d., ku
rioje pagerbtas bei paminėtas 
poetas Henrikas Nagys. 

Posėdyje buvo aptarti atei
ties kultūriniai renginiai. Pir
masis bus „Klumpės" kapelos, 

atvykstančios iš Punsko, kon
certas balandžio 19 d. Jauni 
mo centre. „Klumpė" taip pat 
gastroliuos kituose miestuose: 
vyks į Clevelande, Torontą, 
Philadelphįją. 

Pirmininkė Remienė pain
formavo apie tolimesnius 
Kultūros tarybos planus. Nori
ma atgaivinti poezijos dienų 
renginį ir atnaujinti premijų 
šventę, kurioje būtų žymeniu 
pagerbti nusipelnę kultūros 
veikėjai: žurnalistai, muzikai, 
menininkai, mokytojai, radijo 
vadovai. 

Poezijos dienos vyks gegužės 
22-23 d. Jaunimo centre. Pla
nuojama pasikviesti mūsų po
etą Bernardą Brazdžionį. Vė
liau planuojama ateinantį ru
denį įteikti premijas įvairiems 
kultūrininkams. Šventė turė
tų įvykti Clevelande, tokiu 
būdu paskleidžiant kultūrinę 
veiklą ne vien Čikagos apy
linkėje, bet ir kitų miestų lie
tuviškuose telkiniuose. 

R.J. 

Šaulių namuose Čikagoje. Iš kairės: Vytauto Didžiojo šaulių rinktines va
das Justinas Šidlauskas, Lietuvos Šaulių sąjungos garbės šaulys, nese
niai prez. A. Brazausko apdovanotas Gedimino I laipsnio ordinu Klemen
sas Stravinskas, ir Vytauto Didžiojo šaulių moterų vadės pavaduotoja Al
dona Balčiūniene. Nuotr. Zigmo Degučio 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

išnuomojamas 3 kamb. bt. su 
virtuvės įrengimais ir apšil
dymu $380 į mėn. Skambinti 
708-425-7160. 

(sk.) 
• Emile ir Claudia Lar-

ricq, Miami, FL, remia tris 
našlaičius Lietuvoje. Pratęs
dami paramą našlaičiams ki
tiems me tams , jie a t s iun tė 
$450. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629. 

(sk.) 
• Karal iauč iaus sr i t ies 

l ietuviškų m o k y k l ų para

mai, per Mažosios Lietuvos 
draugiją Čikagoje aukojo: $30 
- Irena Jansonas; $25 - Regina 
T a u n y s ; $20 - V y t a u t a s ir 
Angelika Gailiūnai; $10 Bro
n ius Marke l iūnas . Po $ 5 -
Marijonas Naruševičius, Eliza-
beth Navikas ir E.Skobeika $1 
- Jurgis Kisielius. Dėkodami 
visiems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti l i e tuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
s iunč ian t : „ K a r a l i a u č i a u s 
k r a š t o l i e t u v y b e i " , 1394 
Middleburg Ct., Napervi l le , 
IL. 60540-7011. 

(sk.) 
• Lietuvos Respub l ikos 

P r e z i d e n t o V a l d o A d a m 
k a u s inauguracijos iškilmės 
Vilniuje. Geros kokybės vaizda
juostė. Lion Frame Gallery, 
216 Main Street, Lemont, IL 
60439. Tel. 1-630-243-8000. 

(sk.) 
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'Doinavos'*Si 0-mečio pominėjimo koncertas 

bilioraigaunami Soklyciojo, 2711 W. 71 stStrttt, Chicago, U (773) 476-2655 
"Dovanelis" kraatuvėlčjs. Pasaulio Lietuviu Cantre, lomont, IL 

suaugusiems $12 
veikoms (12 motu ir jounesni) $5 

mm 


