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JAV drąsina Baltijos valstybes 
kelyje į NATO 

Vašingtonas-Vilnius, spa
lio 14 d. (BNS) — Antradienį 
JAV Valstybės sekretorė Ma-
deleine Albright pareiškė svei
kinanti Baltijos valstybių sie
kį tapti NATO narėmis, tačiau 
nenumatė, ar Lietuva, Latvija 
ir Estija bus tarp pakviestųjų 
į antrąją sąjungos plėtros ban
gą 1999 metais. 

JAV vyriausybinės informa
cijos agentūros USIA praneši
mu, antradienį kalbėdama 
Valstybinės politikos centre, 
M. Albright apibendrino pir
muosius darbo JAV Valstybės 
sekretores poste metus. 

„Mes tikrai sveikiname Bal
tijos valstybių siekį, ir mums 
rūpi jų saugumas. Tačiau da
bartiniame etape mes nekal
bame apie tai , kurios val
stybės pateks (į NATO) 
antrojoje bangoje. Šis sprendi
mas bus priimtas 1999 me
tais", pareiškė M. Albright. 

Pasak jos, JAV prezidentas 
ne vieną kartą patvirtino, kad 
NATO durys atviros toms val
stybėms, kurios laikosi de
mokratijos principų ir vykdo 
rinkos ekonomiką. „Manau, 
kad dabartiniame etape įvar
dyti valstybes yra neprodukty
vu", sakė JAV diplomatijos va
dovė. 

Lietuvos diplomatų vertini
mu, penktadienį Baltuosiuose 
Rūmuose pasirašytoje isto
rinėje JAV ir Baltijos valsty
bių bendradarbiavimo charti
joje pirmą kartą bus viešai 
reiškiama JAV parama Balti
jos valstybių siekiams tapti 
NATO narėmis. 

Pastaruoju metu JAV vy
riausybės aukšti pareigūnai 
spaudoje pareiškia užuominų, 
kad Vašingtonas remia Balti
jos valstybių narystės siekius, 
tačiau nėra įpareigotas siekti 
jų įgyvendinimo, nes didžioji 
pastangų dalis turės tekti 
pačioms kandidatėms. Įta
kingi užsienio žiniasklaidos 

Lietuva dalyvaus 
Jungtinių Tautų 

užduotyse 
Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 

— Antradienį New Yorke Lie
tuvos UR ministras Algirdas 
Saudargas ir Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus kabi
neto vadovas Iąbal Riza pasi
rašė susitarimą del Lietuvos 
dalyvavimo JT nuolatines pa
rengties pajėgų sistemoje tai
kos palaikymo operacijose, 
trečiadienį pranešė Lietuvos 
URM informacijos ir spaudos 
skyrius. 

Sutartimi Lietuva įsiparei
goja JT taikos palaikymo ope
racijoms siųsti devynis civi
lius policininkus ir po du ka
rinius stebėtojus bei štabo ka
rininkus. 

Pareigūnai turės vienam 
mėnesiui atvykti į taikos pa
laikymo operacijų vietas. 
Kiekvieną konkretų sprendi
mą dėl dalyvavimo tokiose 
operacijose priims Lietuvos 
vyriausybė. 

JT taikos palaikymo siste
ma buvo pradėta kurti, sie
kiant užtikrinti greitą reaga
vimą į regioninius konfliktus, 
nulemiantį efektyvų jų sulai
kymą. 

A. Saudargas taip pat susi
tiko su JT generalinio sekre
toriaus pavaduotoju teisi
niams reikalams Hans Koreli 
bei Olandijos, Danijos ir Len
kijos atstovais JT. 

atstovai priduria, kad Baltijos 
valstybių įstojimą į NATO nu
lems ir jų santykiai su Rusija. 

Maskva patvirt ina 
neigiamą nuostatą dėl 

Baltijos narystės NATO 

Maskva, sausio 14 d. (Inter-
fax-BNS) — I JAV ir Baltijos 
valstybių bendradarbiavimo 
chartiją Rusija oficialiai ..rea
guos vėliau, kai Maskvoje bus 
susipažinta su galutiniu doku
mento tekstu", trečiadienį pa
reiškė Rusijos URM oficialus 
atstovas Valerij Nesteruškin. 

Pasak jo, „Rusiją, žinoma, 
domina chartiją rengiančių 
Vašingtono ir Baltijos valsty
bių dialogas, jo tonas ir kryp
tis". 

Diplomatas pranešė, kad 
Amerikos ir Baltijos valstybių 
kolegos bendrais bruožais in
formavo Rusiją apie chartijos 
nuostatas. „Tačiau remiantis 
tik šia informacija, būtų per 
anksti daryti išvadas ir pa
teikti įvertinimus. Pirmiausia 
būtina susipažinti su galuti
niu dokumento tekstu", sakė 
Rusijos URM atstovas. 

J is atkreipė dėmesį į tai, 
kad kai kurie Baltijos valsty
bių politikai į pirmą vietą 
iškelia nuostatas, susijusias 
su šių valstybių siekiu inte
gruotis į NATO. Todėl V. Nes
teruškin pabrėžė, kad „iš prin
cipo neigiamas Rusijos požiū
ris dėl Baltijos valstybių na
rystės NATO nesikeičia". 

Anot diplomato, Maskvoje 
laikomasi nuomonės, kad „at
sakymų į Baltijos valstybių 
susirūpinimą, jų siekį užti
krinti pastovumą ir įvairia
pusišką bendradarbiavimą, 
būtų kur kas konstruktyviau 
ieškoti, remiantis kompleksiš
kais siūlymais, kuriuos pra
ėjusių metų pabaigoje pateikė 
Boris Jelcin ir kuriais siekia
ma stiprinti saugumą ir ben
dradarbiavimą regione". 

Vilnius, sausio 13 d. Apie Bosnijoje žuvusj Lietuvos taikdarj. vyresnįjį leitenantą Normundą Valter) primins pa
minklinis akmuo, antradieni atidengtas Lietuvos karo akadorr.iįoje, prie ramovės pastato, esančio netoli rikiuo
tės aikštes. Akmenyje iškalti žodžiai, skiriami 1996-ųjų balandį žuvusiam šios aukštosios mokyklos auketiniui 
atminti. 23 metų lietuvis taikdarys drauge su Danijos karininku Arne Andersen žuvo, kai jų patrulinis automo
bilis sprogo, užvažiavęs ant prieštankinės minos. Ketvirtojo Lietuvos taikdarių būrio kario vyresniojo leitenanto 
N'ormundo Valterio atminimas yra įamžintas ir Danijoje, ku pastatytas paminklas. 

Nuotr.: Lietuvos kariuomenes vadas generolas leitenante Jonas Andriškevičius deda gėles prie paminkli
nio akmens. • Elta i 

Sveikatos apsaugos vadovai 
nusižengė tarnybinei etikai 

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) teisės aktų projektus. 
— Vyriausybinė komisija, ty- Komisija nus tau . kad 1997 
rusi honorarų skandalą Svei- metais papildomiems atlygini-
katos apsaugos ministerijoje mams už teisės aktų rengimą 
(SAM), nusprendė, kad minis- Sveikatos apsaugos ministeri-
tras Juozas Galdikas ir kiti joje priskaičiuota daugiau nei 
ministerijos vadovai pažeidė 400,000 litų. Pinigų išmokėji-
tarnybinės 
mus. 

Trečiadienį paskelbtose ko
misijos išvadose teigiama, kad 
ministras pasielgė neetiškai, 
gavęs sau užduotis ir papildo
mą atlyginimą pagal sutartis 
su savo ministerijos darbuoto
jais. Komisija pažymi, kad nė
ra taisyklių, kurios draustų 
ministrų dalyvavimą kuriant 

etikos reikalavi- mas buvo grindžiamas autori
nėmis sutartimis. 

Iš viso pinigai buvo priskai
čiuoti 37 asmenims. Ministrui 
J. Galdikui paskirta daugiau 
nei 25,000 litų. viceminist-

Kazys Bobelis: Seimo nariai 
negali būti ministrais 

rams Vytautui Kriauzai ir Ro-
maldai Baranauskienei — po 
daugiau nei 11.000 litų, minis
terijos sekretorei Danguolei 
Jankauskienei buvo išmokėta 
beveik 34,000 litų. 

Komisijos vertinimu, ne
etiška yra ir tai, kad ministe
rijos vadovų atlyginimai už 
papildomus darbus viršijo jų 
metinį uždarbį. 

Anot komisijos, išmokų fi
nansavimo teisinį pagrįstumą 
įvertinti turėtų tyrimą pradė
jusi Valstybes kontrolė. 

Maskva pripažino psicbologinę 
Vašingtono pergalę 

Maskva, sausio 14 d. (BNS) 
— Psichologiškai Vašingtonas 
įveikė Kremlių, besirungda-
mas su juo dėl Baltijos valsty
bių, trečiadienį rašė Maskvos 
laikraštis „Izvestija". 

Laikraščio duomenimis, Ru
sijos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Aleksandr Avde-
jev gruodį per kelionę po Bal
tijos valstybių sostines pri
pažino, kad prezidentas Boris 
Jelcin, siūlydamas Baltijai 
saugumo garantijas, nesuge
bėjo pateikti savo iniciatyvos 
priimtina šiuolaikine forma ir 
tuo iš anksto ją pasmerkė ne
sėkmei. 

Pažymima, kad Rusijos 
URM mėgina suaktyvinti Bal
tijos politiką, kitaip formuluo
dama tas pačias rudenį pa
skelbtas B. Jelcin iniciatyvas, 
tačiau tikisi susikurti prielai
das griežtesnei politikai Balti
jos atžvilgiu, jeigu tokios poli
tikos prireiks. 

Laikraščio žiniomis. Lietu
vos užsienio politikos sluok
sniai jau susirūpino, kad Rusi
ja nagrinėja galimybes iš nau
jo apsvarstyti ankstesnius dvi
šalius susitarimus, sudarytus 
1991-1993 metais. 

Pasak Bill Clinton adminis
tracijos atstovo, užsiminus 
apie JAV-Baltijos chartiją, iki 
šiol ..Rusija reaguodavo visiš-

Vilnius , sausic 14 d. (BNS) 
— Seimo narys Kazys Bobelis 
piktinasi, kad vyriausybes pa
reigūnai švaisti valstybės 
lėšas savo reikmėms, o pir
minėms sritims skiria mini
malų finansavimą. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį K. Bobe.is piktinosi, 
kad keli šimtai tūkstančių litų 
buvo išdalinta .-'eikatos ap
saugos ministerios pareigū
nams, įskaitant ratį ministrą 
Juozą Galdiką, it sveikatos 
reformos jstatvninių aktų 
ruošimą, o Seimo nariai, už
imdami ir ministro postą, gau-

Vienijasi Lietuvos rusų 
bendrijos 

kai ramiai". Čia tikimasi, kad 
Maskva ims kalbėti griežčiau, 
kai dokumentas bus pasirašy
tas. 

Nors chartija, laikraščio 
nuomone, tėra tik politinė de
klaracija, formaliai neturinti 
juridinio pagrindo, o Baltijos 
valstybių įstojimas į NATO 
laikomas ateities reikalu, do
kumentas labai įpareigoja bū
simąsias JAV administracijas. 

Karaliaučiaus sritis — 
tarptautinė problema?.. 

Varšuva, sausio 14 d. 
(BNSi — Išrinktasis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė, kad Karaliaučiaus 
srities s ta tusas tebėra „tarp
taut ine problema". 

Jo pasakymas lenkų spau
doje rodo visiškai kitokį naujo
jo Lietuvos vadovo požiūrį į 
kaimynystėje esantį Rusijos 
administruojamą regioną, pa
lyginti su prezidentu Algirdu 
Brazausku. 

„Šiandien mažai kas teatme
na, kad Potsdamo konferenci
joje didžiosios valstybės sritį 
perdavė SSSR administracijai, 
tačiau tik laikinai, kitaip ta
riant , iki to laiko, kol bus nu
spręsta , ką toliau daryti. To
dėl ta i yra tarptaut ine proble
ma", Lenkijos savaitraščiui 
„Wprost" pasakė V. Adamkus. 

Kar tu jis pareiškė, kad „ge
ras bendradarbiavimas su vi
sais kaimynais — tai būtina 
sąlyga taikos išsaugojimui 
šioje Europos dalyje". 

Pasak išrinktojo prezidento, 
„bus tęsiama Algirdo Brazaus
ko politika, ir Lietuvos priori
tetas yra ne tik įstojimas į 
NATO ir E j ropos Sąjungą, bet 
taip pat geri santykiai ir ben
dradarbiavimas su kaimynais, 
tarp jų ir su Rusija". 

Gruodžio pabaigoje septy
nios nedidelės Lietuvos part i
jos pasiūlė Vilniuje surengti 
t a rp tau t inę konferenciją, kuri 
padėtų išspręsti Mažosios Lie
tuvos s ta tuso ir ateities klau
simą. Prezidentas A. Brazaus
kas tokį žingsnj pavadino 
„didele politine klaida" ir nuo 
jo kategoriškai atsiribojo. 

Konferencijos rengėjai sakė, 
kad Lietuva ir kitos valstybės 
turi nedviprasmiškai pasisa
kyti už Karaliaučiaus krašto 
demilitarizavimą ir perda
vimą laikinai valdyti Jung
tinėms Tautoms. 

Paklaus tas apie tautinių 
mažumų Lietuvoje padėtį ir 

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) 
— Iš Lietuvoje veikiančių dau
giau nei 50-ties rusų bendrijų 
23 nutarė susijungti į vieną 
visuomeninę organizaciją. 

Organizacinio komiteto na
rys, dienraščio „Echo Litvy" 
redaktorius Vasilijus Jemelja-

* Po dar dviejų planuo
jamų užsakomųjų skrydžių 
į Indiją ir Sri Lanką Pabradės 
užsieniečių registravimo cent
re liks apie 230 nelegalų.Tuo 
tarpu dar rudenį, kai pabėgė
liai pradėti skraidinti į tėvy
nę, centre nuolat gyveno 800-
900 ekonominių bėglių iš 
skurstančių Azijos valstybių. 
Specialiems skrydžiams 1 
mln. kronų skyrė Švedijos tar
ptautinė migracijos organiza
cija. 'BNS i 

novas sakė, kad sausio 31 
dieną vyksianc. įme susirin
kime paaiškės r. ujo susivieni
jimo pavadini:: as, bus iš
r inktas komitet- pirmininkas, 
aptart i įstatai. 

Dalyvauti subrinkime kvie
čiamos ir kitos r.isų organiza
cijos, dar nedeu gavusios savo 
nario į komitetą 

Pasak V. Jerr- janovo, visos 
į organizaciją --įsivienijusios 
rusų bendrijos toliau veiks 
atskirai. Nauja--5 susivieniji
mas rūpinsis ; ;oselėti rusų 
kultūros tradic: s. 

„Galbūt iš '• > ir nieko 
neišeis", sakė 'enraščio re
daktorius. 

J is mano. ka naujoji orga
nizacija bus f. nsuojama iš 
nario mokesčio. 

mažumų kalbų vartojimą, V. 
Adamkus pabrėžė, jog „visos 
Lietuvoje gyvenančios tau
tinės mažumos turi teisę kul
tivuoti savo kalbą ir kultūrą". 

„Kalbėdamas apie valstybi
nę kalbą, turėjau galvoje pir
miausiai tai, jog seni žmonės, 
kurie j au nesugeba išmokti 
lietuviškai, įstaigose galėtų 
vartoti kalbą, kurią moka", 
sakė prezidentas. 

„Labai stengsiuosi, kad tau
tines mažumos Lietuvoje būtų 
traktuojamos taip, kaip no
rėčiau, kad būtų traktuojami 
užsienyje gyvenantys lietu
viai. Tačiau tautinių mažumų 
atstovai turi atminti, kad jų 
pirmoji pareiga j r a lojalumas 
valstybei, kurioje gyvena", 
pabrėžė V. Adamkus. 

********************** 
Remiantis paskutiniais BNS 

pranešimais, naujasis Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus mano, kad Karaliaučiaus 
srities klausimas yra suregu
liuotas, ir Lietuva jokių pre
tenzijų dėl šios srities neturi, 
pareiškė V. Adamkaus atsto
vas spaudai Darius Tarasevi
čius. Pasak jo. išrinktasis pre
zidentas nėra pasakęs tokių 
žodžių, kuriuos cituoja lenkų 
savaitraštis ,,Wprost". 

V. Adamkus yra ne kartą 
pažymėjęs, kad toliau tęs Lie
ti.vos užsienio politiką, kurios 
vienas pagrindinių tikslų yra 
geri kaimynystės santykiai ir 
konstruktyvaus bendradarbia
vimo su Rusija plėtra. 

Prezidentūros atstovas sa
kė, kad santykiai su šia Lietu
vos kaimyne bus grindžiami 
1991 m. liepos 29 d. sutartimi 
dėl tarpvalstybinių santykių 
pagrindų, kurioje valstybes 
įsipareigojo gerbti viena kitos 
sienų neliečiamumą ir terito
rinį vientisumą. Patvirtinant 
šią nuostatą. 1997 m. spalio 
24 d. buvo pasirašyta sutartis 
dėl Lietuvos ir Rusijos sienos. 

na dvigubą algą. 
„Normaliame Vakarų pasau

lyje ministras už tokį nusi
žengimą tuojau būtų atleistas 
ir turėtų pasiaiškinti teisme, 
nes tai yra nelegalu", teigė K. 
Bobelis. 

„Seimo narys gali būti mi
nistru, tačiau niekur nepa
rašyta, kad jis gali ir turi teisę 
gauti ministro algą", kalbėjo 
K. Bobelis. 

Jis teigė nesuprantąs, kaip 
vyriausybė toleruoja tokį mil
žinišką įvairių pareigūnų 
atl>ginimų neproporcingumą, 
kuomet Lietuva yra sunkioje 
ekonominėje ir socialinėje pa
dėtyje. 

K. Bobelis pažadėjo kovoti, 
kad nė vienas Seimo narys ne
galėtų būti ministru. 

Jis teigė netrukus ketinąs 
susitikti su naujuoju preziden
tu Valdu Adamkumi bei iš
sakyti šias problemas ir pa
neigė siekiąs sveikatos apsau
gos ministro posto, sakyda
mas, kad nori prezidentą tik 
konsultuoti ar jam patarti. 

* Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT> pareigūnai spė
ja, kad antradienį Vilniuje 
rastas uranas į Lietuvą buvo 
atvežtas dar iki atkuriant ne
priklausomybę. STT atstovas 
spaudai Mindaugas Sejūnas 
sakė, kad sulaikytieji Lietuvos 
piliečiai Vladimiras Jof-<- en-
kovas ir Borisas Šec. 0ub->vas 
radioaktyviąją medžiagą ke
lerius metus laikė užkaso ka-

Rusijos prezidentas „prisiminė" 
nepasveikinęs naujojo Lietuvos 

vadovo 
Maskva , sausio 14 d. (In-

terfax-BNS) — Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin pasiryžęs 
„geros kaimynystes dialogui" 
su Baltijos valstybių vadovais 
ir „nėra neigiamai nusiteikęs" 
prieš naująjį Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų, pa
reiškė Rusijos prezidento sek
retorius spaudai Sergej Jas t r 
žembskij. 

Pasak B. Jelcin sekretoriaus 
spaudai , „remiantis tarptau
tine prak t ika , naujajam Lietu
vos prezidentui bus nusiųsti 
Rusijos Federacijos prezidento 
sveikinimai". 

S. Jas t ržembski j . kuruojan
tis B. Jelcin administracijoje 
t a rp tau t in ius reikalus, kate
goriškai nesutiko su nuomone. 
kad „Baltijos kryptis" Rusijos 
politikoje „atsidūrė aklavie
tėje". Pasak jo. ..Baltijos kryp
timi" Rusijoje laikomi ne tik 
santykiai su Estija. Latvija ir 
Lietuva. „Baltijos regionas — 
platesnė sąvoka, taip pat api
mant i Baltijos jūros valstybių 
tarybos (BJVT) šalis", sakė jis, 
pažymėdama.--, kad 1997 me
tai buvo labai vaisingi Mask
vos santykių su šiomis val
stybėmis plėtros požiūriu. 

pinese netoli Vilniaus, bei pa
neigė spėjimus, kad rastas 
u ranas gali būti susijęs su Ig
nalinos atomine elektrine. 

Pernai per Rusijos preziden
to vizitą į Švediją buvo pas
kelbti Rusijos siūlymai suma
žinti kariuomenę ir ginkluotę 
Karaliaučiaus srityje, imtis 
naujų pasitikėjimo Baltijos re
gione priemonių paneigia tezę, 
kad Rusijos santykius su re
giono valstybėmis apeme są
stingis. O santykiuose su Esti
ja, Latvija ir Lietuva, yra pa
siekta pažangos, ypač „Lie
tuvos kryptimi", pareiškė S. 
Jastržembskij . 

Anot jo, „labai sėkmingas 
buvo prezidento Algirdo Bra
zausko vizitas į Maskvą". 
..Valstybės pasirašė sienos su
tartį, išspręsdamos iš praei
ties likusius klausimus ir at
verdamos naują dvišaliu san
tykių puslapį", sakė S. Jastr
žembskij. pridurdamas, kad 
.dėl žinomų priežasčių" atsi
lieka santykiai su Ryga ir Ta
linu. 

Rusija tikisi iš Baltijos val
stybių teigiamo požiūrio. Jo 
..požymių jau yra", pabrėžė 
Sergej Jastržembskij. 

KALENDORIUS" 
Saus io 15 d.: Paulius, 

Ida. Dailius, Skirgaila, Snie
guolė. 1923 m. atvaduotas 
Klaipėdos kraštas. 

Saus io 16 d Marcelis. 
Honoratas. Jovaras, Norgailc. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. sausio 15 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

ĮDOMŪS PAREIŠKIMAI 
RADIJO BANGOMIS 

Detroito lietuvių telkinį pir
mą kartą aplankė naujasis 
JAV ir Meksikai Lietuvos Res
publikos ambasadorius Stasys 
Sakalauskas, lydėjęs Lietuvos 
Užsienio reikalų ministrą ir 
Lietuvos Krikščionių Demok
ratų partijos vadovą Algirdą 
Saudargą. Sausio 10 d., prieš 
skrisdamas į Detroitą, minist
ras Saudargas pasikalbėjime 
su „Lietuviškų melodijų" radi
jo valandėle atsakinėjo į klau
sytojams apie Lietuvos Seimo 
koalicijos požiūrį į įvykusių 
prezidentinių rinkimų rezulta
tus . Antrame rate, min. Sau
dargo vadovaujama partija 
rėmė Valdą Adamkų. Minist-

u> tikisi bendrai dirbti su 
..aujai išrinktu prezidentu. 
Toje pačioje laidoje buvo per
duotas ir „Tėvynės sąjungos" 
vadovo ir Seimo pirmininko 
prof. Vytauto Landsbergio te
lefoninis pasikalbėjimas, kur 
buvo išreikšta prof. Landsber
gio nuomonė apie įvykusius 
rinkimus ir jo įspūdis iš pasi
kalbėjimo su Valdu Adamkum 
ir Raimundu Mieželiu. Šis pa
sikalbėjimas buvo aprašytas 
„Draugo" sausio 13 d. laidoje. 
Taip pat buvo perduotas re
portažas apie Michigan 4-tos 
apygardos Kongreso atstovo 
Davė Camp laišką, kuris bu
vo įtrauktas į Artūro Paulaus
ko gruodžio 31 d. „Lietuvos 
ryte" išspausdintą politinę re
klamą. Išleidus Kongreso ats
tovo pavardę ir apygardos 
pažymėjimą, ir sulietuvinus 
pavardę, į „Kempas", skaityto
jui sudarė vaizdą, kad tai bū
tų laiškas iš buvusio New Yor-
ko valstijos Kongreso atstovo 
ir kandidato į viceprezidentą 
Kemp. Kongreso atstovas 
Davė Camp yra vienas įtakin
gesnių Micbigan Kongreso at
stovų, pažįstamas Lansing 
LB pirmininko Sauliaus Anu-
žio, kuris 1997 m. birželio mė
nesį supažindino Artūrą Pau
lauską su rinkimų eiga ir kon
greso atstovu Davė Camp. 

Ši reklama gal ir būtų pra
ėjusi be dėmesio, bet kadangi 
Adamkaus rinkimuose daly
vauja Remigijus Gaška, bu
vęs šio rajono (Midland, Mi
chigan) gyventojas, visuomenė 
buvo supažindinta su Pau
lausko rinkimų kampanijos 
naudota klasta. 

Kongreso atstovas Davė 
Camp, sausio 7 d., pasiuntė 

sveikinimo 
Adamkui. 

laišką Valdui 

A. SAUDARGAS IR 
S. SAKALAUSKAS 

DETROITE 

Svečiai, A. Saudargas ir S. 
Sakalauskas, apžiūrėjo Dievo 
Apvaizdos bažnyčią ir ten šeš
tadieniais veikiančią „Žiburio" 
lituanistinę mokyklą. Susitiko 
su Detroito lietuvių visuome
ne. LB Michigan apylinkės 
pirmininkė Liuda Rugienienė 
pristatė amb. Stasį Sakalaus
ką, kuris pasveikino klausyto
jus pripildžiusius pilnutėlę 
Dievo Apvaizdos kavinę. Pri
statęs pirmą kartą į Detroitą 
atvykusį Lietuvos Užsienio 
reikalų ministrą Algirdą Sau
dargą, kuris pareiškė susirin
kusiems, kad jo tikslas yra 
aplankyti lietuvių telkinius ir 
juos supažindinti apie keturių 
valstybių numatytą Chartos 
pasirašymą š.m. sausio 16 d., 
Washingtone. Min. A. Saudar
gas a tsakė ir į j am pateiktus 
klausimus. Svečiai buvo nu
vežti į Fordo rūmus Dearborn, 
Michigan, pietums, kuriuose 
dalyvavo 20 kviestinių svečių. 
Jų tarpe ir to rajono Kongreso 
atstovas — lenkų kilmės de
mokratas John Dingell. Pietus 
surengė LB Lansing apylinkės 
pirmininkas Saulius Anužis ir 
Detroito Lietuvių organizacijų 
centro pirm. adv. Kęstutis 
Miškinis. 

RADIJO LAIDOSE 
PAMINĖTI SVARBŪS 

ĮVYKIAI 

1991 m. sausio 13 dienos 
tragiški įvykiai Vilniuje, buvo 
prisiminti sausio 11 d., per 
„Amerikos balso" radijo valan
dėlės programą, kurioje 
apie Lietuvoje įvykusius prezi
dentinius rinkimus kalbėjo 
Lietuvos Respublikos gen. 
garbės konsule Ingrida Bub
lienė. 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė sausio 13 dienos 
įvykius ir Klaipėdos krašto at
vadavimo sukaktį paminėjo 
sausio 13 d., laidoje. Kalbėjo 
Seimo pirmininkas prof. Vy
tautas Landsbergis. Žinias iš 
Lietuvos perdavė Eugenijus 
Antanas Mičiūnas. Valandėlės 
laidą paruošė ir perdavė Ed
vardas Skiotys. 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16-tos dienos minė
jimas sekmadienį, vasario 8 

Žymūs svečiai Detroito l ietuvių telkinyje š..m. sausio 10 d. Iš k.: Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų minist
ras Algirdas S a u d a r g a s , LB Michigano a p y g a r d o s pirm. L iuda Rugienienė ir Lietuvos ambasadorius JAV S ta 
sys Saka lauskas . Nuotr. J o n o U r b o n o 

JCVTEČiAME VISUS 
\ F L O R I D O S LIETUVIŲ D I E N A S 

1998 m. vasario 20-22 d. 
St. Jude's Cathedral Center 

5815-5th Ave. North 
St. Petersburg, Florida 

Programoje: 
golfo/teniso žaidynės; įvairios parodos, muzika, šokiai, dainos; 

kavinė-baras; suvenyrai; nuotaikingas pokylis; iškilmingos Mišios 
katedroje; užbaigtuvės/pietūs Lietuvių klube 

Jau Uokas ruoštis šiai šventei Nedelskite! 

Lauko teniso žaidynių reikalais kreipkitės į 
Elvyrą Vodopalienę tel. 813-344-1990 

Golfo turnyro reikalais kreipkitės į 
Edvardą Lapą tel 813-866-0845 

Bilietai pokyliui po 25.00 dol. asmeniui. Vietas ar stalus 
užsisakykite pas Vidą Sabienę tel. 813-864-6621 

Loterijos bilietų platinimu rūpinasi 
Elena Jasaitiene tel. 813-343-6782 

Programos leidinėlį ruošia Mečys Šilkaitis tel. 813-399-0265 
Skelbimų ir sveikinimų klausimais rašykite: 

MŠilkaitis, 8889 Bayivood Prk. Dr., Seminole, FL 33777 

Visais Floridos Lietuvių dienų klausimais galite kreiptis 
telefonu ar rašyti; organizacinio komiteto būstinę: 

692714th Ave. North St Petersburg, FL 33710. Tel 813-347-3717 

Čekius rašykite: Florida Litkuanian Festival 

dieną, vyks Dievo Apvaizdos 
kultūros centre. Pagrindinis 
kalbėtojas bus Amerikos Lie
tuvių tarybos pirmininkas dr. 
Jonas Račkauskas. Meninę 
programą atliks Virgos Ši-
maitytės vadovaujama kapela 
„Malūnėlis". Minėjimą rengia 
Detroito Lietuvių organizacijų 
centras ir Lietuvos Vyčių „Pa
galba Lietuvai" padalinys. 

KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMO IR 
SAUSIO 13 DIENĄ 

VILNIUJE ŽUVUSIU 
MINĖJIMAS 

75 metų Klaipėdos krašto 
atvadavimo sukakties ir Sau
sio 13-tos dienos Vilniuje nu
žudytų didvyrių minėjimas 
Šv. Antano parapijoje rengia
mas š.m. sausio 18 dieną, šia 
tvarka: 

Šv. Mišias 10:30 vai. ryto 
aukos vyriausias- Šaulių są
jungos išeivijoje kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas. Aka
demija 12:15 vai. svetainėje. 

Programoje: žodį ta rs ir pra
nešimą iš Šaulių sąjungos 
konferencijos, vykusios 1997 
m. gruodžio mėnesį 13 d. Kau
ne, perskaitys Mykolas Aba
rius. 

Meninėje programoje: Bend
ras dainavimas — praveda 
muzikas Stasys Sližys. 

Minėjime organizacijos daly
vauja su vėliavomis. 

Minėjimą rengia: Detroito 
Ramovėnų skyrius, talkinant 
Stasio Butkaus ir „Švyturio" 
jūrų šaulių kuopoms, ir biru-
tietėms. 

Visi kviečiami minėjime da
lyvauti. 

„LIETUVIŠKŲ 
MELODIJŲ" RADIJO 

VALANDĖLĖS 
KOMENTARAS 

Gruodžio 31 dieną „Lietuvos 
rytas" išspausdino Artūro 
Paulausko rinkimų skelbimą, 
kuriame buvo išverstas į lietu
vių kalbą Michigano 4-tos 
apskrities respublikono Kong
reso atstovo Davė Camp pa
sveikinimo laiškas, pasiųstas 
Artūrui Paulauskui gruodžio 
23 d. Kongrese atstovo Davė 
Camp pavardė buvo sulietu
vinta į „DEIVAS KEMPAS". 
Laiško vertimas atitinka, ta
čiau išspausdintame laiške 
praleista Kongreso atstovo 
Michigano 4-tos apskrities 
ženklas, paliktas tik JAV At
stovų Rūmų herbas su adresu. 

„Lietuvos ryto" skaitytojui su
sidarė įspūdis, kad Paulauską 
sveikina, linki pergalės ir re
mia buvęs respublikonas Kon
grese atstovas ir vicepreziden-
tinis kandidatas (Jack) Kemp. 

Negalėjome pasiekti patį 
Kongreso atstovą Davė Camp, 
tačiau iš jo spaudos ryšininko 
Don Meyer Detroito „Lietuviš
kų melodijų" radijo valandėlė 
sužinojo, kad laiškas buvo iš
siųstas Paulauskui, tarpinin
kaujant Michigano Respubli
konų partijos veikėjo ir buvu
sio į JAV viceprezidentus 
Kemp rėmėjo Sauliaus Anužio 
įtaka. Norėtume atkreipti mū
sų klausytojų dėmesį į šį įvy
kį, kad gaiėtumėte pareikšti 
savo nuomonę Kongreso atsto
vui Davė Camp, Paulausko 
rinkimo štabui ir „Lietuvos ry
tui". 

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

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

:ŠVENTĖ 
MVorcester Lietuvių organi

zacijų taryba Lietuvos Nepri
klausomybes atkūrimo 80 me
tų sukakties minėjimą Wor-
cester ruošia vasario 15 dieną 
— sekmadienį. Šventę pradė
sime 10 va!, r. šv. Mišių auka 
už Lietuvą Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje, dalyvaujant 
vietos vyskupui. 

Organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis, o jų na
riai uniformuoti. Moterys, tu
rinčios tautinius drabužius, 
jais tepasipuošia. Po Mišių 
Lietuvos Vyčių 116-ta kuopa 
salėje po bažnyčia visus daly
vius pavaišins kavute. 

3 vai. p.p. minėjimas Mairo
nio parko didžiojoje salėje. Pa
grindinis kalbėtojas bus Algis 
Gureckas. buvęs nuolatinėje 
misijoje Lietuvai Jungtinėse 
tautose. Meninę programą at
liks Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės. 

Tarybos valdyba prašo orga
nizacijas ir atskirus asmenis 
dalyvauti šv. Mišiose, minėji
me ir suteikti auką. Aukos 
bus skiriamos pagal aukotojų 
pageidavimą: „Dovana Lietu
vai", Tautos fondui. Lietuvių 
Fendruomenei ir ALTui. Au
kas galima įteikti minėjime ar 
pasiunciant organizacijų tary
bos iždininkui Algiui Glodui. 
37 Sandy Glen Dnve. Holden. 
MA 01")20. Po minėjimo bus 

kavutė, skaučių paruošti už
kandėliai ir pabendravimas su 
svečiais. 

ALRK MOTERŲ S-GOS 
5KP.VEDXLA 

Metinis 5 kp. 
sus i r ink imas 

Gruodžio 7 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko kuopos 
trumpas metinis susirinkimas 
ir kalėdinis pobūvis. Susirin
kimą pradėjo ir vadovavo kuo
pos pirm. Aldona Jakniūnaitė. 
Trumpu žodžiu pirmininkė 
pasveikino parapijos adm. 
kun. Antaną Nockūną, MIC, 
asistentą kun. Joną Petraus
ką, MIC, sąjungietes, viešnias 
ir svečius. Nominacijų komite
to vardu Izabelė Parulienė 
pranešė, kad visa dabartinė 
valdyba, tik su nedideliu pa
pildymu, pasilieka savo parei
gose ateinantiems metams. Į 
renginių komitetą įsijungia 
Elena Černienė, į iždo globėjų 
— Anna Miller. Pirmininkė 
atsiklausė salėje esančių na
rių, ar yra dar norinčių įeiti į 
valdybą. Nebuvo. Pasigirdo 
rankų plojimas ir pasiūlymas 
susirinkimą užbaigti, nes iš 
virtuvės sklindantys kvapai 
žadino apetitą. 

Kalėdinis pobūvis 

Pirmininkei pakvietus, dva
sios vadovas kalbėjo maldą, ir 
palaimino valgius, kuriais bu
vo nuklotas ilgas stalas. Pasi
vaišinusios lietuviškai ir ang
liškai giedojome Kalėdų gies
mes. Giedojimas gražiai skam
bėjo, nes dalyvavo grupė Lie
tuvos Vyčių 26-tos kuopos 
narių ir pirmininkė Vivian 
Rodgers, o jie visi priklauso 
parapijos chorui. Akompanavo 
vargonininkė Ona Valinskie
nė. Stalus skoningai papuošė 
Helen Banis ir Elzbieta Ala-
vošienė. Ji kasmet sergan
čioms narėms pasiunčia Kalė
dų sveikinimus ir įrašo į mal
dų noveną. Kuopos sąraše tu
rime daugiau 80 narių; dauge
lis jų sulaukusios brandaus 
amžiaus, kitos savo ar senelių 
slaugos namuose leidžia gyve
nimo saulėleidžio dienas. Ne-
delis būrelis tebesame pajė
gesnių ir visur tos pačios dir
bame. 

Mirusios 

Nepamirštame Į Amžinybę 
iškeliavusių kuopos narių. Už 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WTDE DAILY 
Publjahad daily eteept Sundays and Moodays, legal Holidays, the 

Tueadays following Monday observance of legal Holidays as well aa 
Dec 26th and Jan. tad by the Lithuanian Catholic Press Soeiety, 4545 
W. 63rd Street, Chicajo, IL 60629-5589. 

Periodkal class poetage paid at Chieago, IL and additional mailiuj 
offices. 

Subscnption Ratas: $96.00. Foreign eountries $110. 
Poatmaater Send addreaa cnanfea to Draugai - 4545 W. 63rd 

Street, Chieago, IL 60629-5589. 
Malinant palto išlaidas, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 

nesinnrismi Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
ii jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto. 
m»t»m« 1/2 metų 3 men. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV „ $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (US) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $65.00 
Užsakant i užsieni oro pastų.... $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida _ $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras w<-«*»n« 

« Admini«tr»rij« Hirha kasdien min ft'30 ifci <'M Sestadjeniais noriirhn 
* Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija uz skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos 
atsiunčiamos, gavus prašymą ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 

nesaugo. Prašome siundant pasilikti kopiją. 

Detroito lietuviai S.m sausio 10 d gausiai sus i r inko Dievo Apvaizdos kultūros centre vykusiame susi t ikime su 
Lietuvos l'/.sienio reikalu minis t ru A S a u d a r g u ir Lietuvon ambasador ium JAV S Sakalausku Iš k I eil.. Vy
t a s Petrulis . I-eonas Petronis, prof .Justinas Pik .oas . I.iud i Ka^ieniene. J ū r a t e Perumene. Nijole l erekiene 

N'uotr J. U r b o n o 

j a s meldžiamės susirinkimuo
se. Lapkrityje užprašome šv. 
Mišias už visas kuopos nares. 
Mišios būna sekmadienį, lietu
viškos, per kurias gieda para
pijos choras, vadovaujamas 
kuopos narės vargonininkės 
Onos Valinskienės. Narei bai
gus žemišką kelionę, susirin
kusios laidotuvių namuose 
kalbame rožinį, dalyvaujame 
laidotuvėse, palydime į kapi
nes ir užprašome šv. Mišias. 

Kavutė 

Visus kovo mėnesio sekma
dienius parapijos salės virtu
vėje verdame kavą ir paruo
šiame pusryčius visiems pa
maldų dalyviams. Visos orga
nizacijos esame pasidalinusios 
po mėnesį metuose paruošti 
kavute. 

Renkame maistą 
Kiekvieno mėnesio pirmą 

savaitgalį Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios prieangyje ren
kame maistą benamiams. 

•Uft 
DAYTONA BEACH, FL. 

LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

PIETŪS 
Lietuvių Bendruomenės 

Daytona Beach apylinkės val
dyba, prieš maždaug porą me
tų pradėjusi ruošti pabendra
vimo pietus restorane, 1997 
m. gruodžio 3 d. suruošė šių 
metų paskutinius. Pietuose 
dalyvavo arti 60 asmenų. Po 
pietų LB apyl. pirmininkas 
Narcizas Kreivėnas pasveiki
no dalyvius, padėkojo už atsi
lankymą, palinkėjo laimingai 
švęsti Kalėdų šventes ir Nau
juosius 1998 metus. 

Dienos kalbėtoju pakvietė 
aukštaūgį Mindaugą Lydeką 
iš Lietuvos, Daytona Beach 
Community College studijuo
jantį žymų krepšininką, žai
džiantį šios kolegijos krepšinio 
komandoje. Jaunas, kiek ne
drąsus, bet labai malonus uni
versiteto stipendininkas, pa
pasakojo savo įspūdžius iš gy
venimo Community College 
bendrabutyje, darbo nuotai
kas, tikslus. 

Jis, šios kolegijos krepšinio 
komandos žaidėjas, gauna sti
pendiją, studijuoja, jau išmoko 
anglų kalbą. Esąs labai užim
tas, nes po paskaitų vyksta 
treniruotės iki vėlumos. Gau
na kuklią stipendiją, mano 
krepšinyje daryti karjerą. 
Ateinančiais metais gal persi
kels į kitą JAV universitetą, 
taps profesionalus krepšinin
kas. Jo svajone baigus čia stu
dijas, sugrįžti Lietuvą ir visą 
savo patirtį skirti Tėvynei. 
Amerikos gyvenimas jam la
bai įdomus, juo domisi, daug 
ko išmoksta, kas bus naudin
ga ir savoje tėvynėje. 

Nuoširdžiai padėkojo mūsų 

EDMUNDAS VtZNAS, M.D..&C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave (prie Austin) 

TaL 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS • ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chieago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

3900 W.9S St Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

LINAS S1DRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chieago Ridge, IL'60415 

TaL 706-6364622 
4149 W. 63rd. St. 

M , 773-735-7709 

UH.LHklHklKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

TeJ. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79ffi Ave., Hfctory HWs. IL 
TaL (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

AAAŠŽUO&A, HE 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

NapstvMe. IL 60563 
TaL (630)527-0090 

3825 Highland Ava.. 
Tow»r 1 .Suite 3C 

Downert Grove. IL 60515 
Tai. (630)4350120 

sporto veteranui Vytautui 
Grybauskui ir jo žmonai Joa
nai už ypatingą jo globą, rū
pestį, paramą, jam skiriamą 
nuolatinį dėmesį. Jauno, 
aukštaūgio, lietuvio krepši
ninko ir studento įspūdžiai 
buvo nuoširdžiai išklausyti. 

Pabaigoje pirmininkas Nar
cizas Kreivėnas pranešė apie 
pasiruošimą Floridos Lietuvių 
dienoms, kvietė daytoniškius 
menininkus, chorą, sportinin
kus, filatelistus dalyvauti ir 
prisidėti prie FLD sėkmės. 

Šiais renginiais baigiame 
1997 metus. Daytona Beach 
lietuvių telkinio veikla per 
ištisus metus buvo smulkiai 
aprašyta mūsų spaudoje, už 
ką spaudai liekame dėkingi. 
Visiems linksmų švenčių, lai
mės ir sveikatos 1998 metuo-
s e Jurgis Januša i t i s 
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75 METAI NUO KLAIPĖDOS 
KRAŠTO IŠVADAVIMO 

Žemėlapyje pasižiūrėjau į 
Lietuvą, tą mažutį lopelį prie 
Baltijos, nesinori tikėti, kad ji 
prieš 75 metus puolė ir nu
galėjo gerai ginkluotą prancū
zų įgulą Klaipėdoje. Nežinan
čiam to meto vidurio Europos 
istorijos, galėtumėm pasigirti, 
kad mažutė Lietuva, tik atga
vusi nepriklausomybę, prieš 
75-kerius metus, tiksliau 1923 
m. sausio 15. d. užpuolė 
didžiulę Prancūziją, nugalėjo 
ir atsiėmė jai (Lietuvai) pri
klausančias žemes. Ir tai būtų 
tikra, faktais pagrįsta tiesa. 
Bet taip kuriamos legendos ir, 
kaip ir kiekviena legenda, šis 
žygis reikalingas paaiškinimų. 

Iškentėjusi šimtmečius žiau
rios priespaudos, paukojusi 
nesuskaitomus tūkstančius 
gyvybių baisiajame Sibire, už-
gydžiusi Muravjovo kazokų 
kardų bei šautuvų buožių 
žaizdas, 1918 metais Lietuvos 
valstybė prisikėlė ir buvo at
statyta, bet tik dalyje jos bu
vusių žemių. Nuo Vytauto 
Didžiojo Lietuvos, kada ji 
siekė nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų, 1918 metais atkurtoji 
plotu buvo tik dalelytė senųjų 
žemių, įterpta labai nedė
kingoje geopolitinėje vietoje, 
apsupta milžinų kaimynų, 
nuolat į ją šnairiuojančių. 

Iš ne per tolimos praeities 
žinome, kad kai dvaro žemė 
išparceliuojama, atseit, iš da
linama atskirais sklypais, 
daug dvaro apimties medžių 

"lieka- atskriti nuo centro. Taip 
ir su valstybėms. Kada dideles 
valstybės sienos susitraukia, 
tai dalis jos žemių, kartu su 
gyventojais, pasilieka už su
mažėjusios valstybės ribų, 
svetimųjų įtakoje. 
...Taip atsitiko su Lietuvos 

valstybe. Ji šimtmečių bėgyje 
svetimųjų buvo daloma, jos 
žemės nusavinamos, kartu su 
jose gyvenančiais lietuviais, 
kurie, nors buvo tikrosios Lie
tuvos etnofrafinių sienų ri
bose, bet 1 18 m. nepriklau
somybę atgavus, prieš savo 
norą turėjo pasilikti gyventi 
už jos ribų: vieni Gudijoje, kiti 
Lenkijoje ir nemaža tautos 
dalis — Vokietijoje. Dauguma 
jų norėjo susijungti su tautos 
kamienu, bet jų pilietinė valia 
buvo užgniaužta, teisės pa
mintos. Pasilikę merdėti sveti
moje įtakoje, daugelis ilgai
niui nutauto. Atsiminus ir su
sumavus visų laikų Sibiro 
tremtinius, kitose slavų valdo
mose srityse pasilikusius ir 
Prūsuose nutautėjusius, rei
kia su širdgėla pasakyti, kad 
tai milžiniškas nuostolis mūsų 
tautai! 

Kiekvienas ginkluotas su
sidūrimas turi priežastį ir 
priešą. Kokia buvo Lietuvos 

KAROLIS MILKOVAITIS 
priežastis užpulti Prancūzijos 
įgulą Klaipėdoje ir ar buvo 
prancūzai tikrieji mūsų prie
šai? 

Prieš atsakydamas į tuos 
klausimus, turiu patikslinti, 
kad žygis į Klaipėdą tikrųjų 
prasme nebuvo sukilimas. 
kaip daugelio laikraštininkų 
ir net Kapočiaus Lietuvių en
ciklopedijoje teigiama, bet 
Klaipėdos krašto ir miesto 
išvadavimas. Sukilimas įvyks
ta, kai krašto gyventojai, kuo 
nors nepatenkinti, iš vidaus 
sukyla prieš valdžią. 1863 m. 
Lietuvoje įvyko tikras sukili
mas prieš caro valdžią; 1941 
m. Vokietijos-Rusijos ka ru i 
prasidėjus, Lietuvoje įvyko 
tikras sukilimas. Būtų galima 
Klaipėdos sukilimu vadinti , 
jeigu to krašto gyventojai iš vi
daus būtų ginklu sukilę prieš 
juos valdančiuosius. Bet j ie 
nesukilo, o visą žygį organiza
vo ir įvykdė Didžiosios Lietu
vos pajėgos. Ypač veiksminga 
buvo Lietuvos Šaulių sąjunga. 
Klaipėdos krašto gyventojų 
tame žygyje su ginklu rankoje 
iš viso buvo tik apie 100 vyrų. 
Tačiau tai anaiptol nereiškia, 
kad Klaipėdos krašto broliai 
sėdėjo rankas sudėję. J ie per 
amžius kovojo, siekdami prisi
jungimo prie tautos kamieno. 
Jie visokiais būdai kovojo už 
savo tautinės sąmonės išlai
kymą: steigė draugijos, chorus 
lietuvybei skleisti; rašė ak tus , 
buvo net įkurtas Vyriausias 
Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
komitetas. Lietuvai 1918 me
tais atgavus nepriklausomybę, 
o Mažajai Lietuvai likus ana
pus, jie Tilžės aktu paskelbė 
pasauliui deklaraciją, reika
laujančią prijungimo prie t au
tos kamieno — Didžiosios Lie
tuvos. Žodžiu, jie darė viską, 
kad galėtų išsilaisvinti, t ik ne
turėjo galimybės sukilti gink
lu. 

Dabar atsakysiu į pirmykštį 
klausimą: kokia buvo Lietuvos 
priežastis užpulti prancūzų 
įgulą Klaipėdoje ir ar buvo 
prancūzai tikrieji mūsų prie
šai? 

Ne, nė Prancūzija, nė p ran
cūzai nebuvo mūsų priešai . 
Logiškai galvojantis tuoj pa
klaus: jeigu Lietuva neturėjo 
su Prancūzija nei bendros sie
nos, nei kivirčo, tai ka ip ir 
kodėl Prancūzijos įgula a ts i ra
do Klaipėdos krašte ir kodėl 
Lietuva ją puolė? 

Po I pasaulinio karo Versa
lio sutarties 90 straipsniu, 
Klaipėdos kraštas su miestu 
buvo atskirtas nuo Vokietijos 
ir laikinai pavestas Santarvės , 
t.y. D. Britanijos, Prancūzijos, 
Italijos ir Japonijos, globai. Tą 
nutarimą padarė minėtų 
kraštų Taikos konferencija, 

Danutė Bindokienė 

Senos pažiūros dar vis 
neišnykusios 

Klaipėdos uostas — vartai į pasaulio vandenis. 
i i 

Nuotr. Juozo Polio 

susir inkusi 1919 m. pabaigo
j e Versalyje. Ten buvo nuvy
kusi ir Lietuvos delegacija, 
kur i reikalavo, kad nebūtų 
užmiršt i Amerikos prezidento 
Wilson laisvo apsisprendimo 
14 punktų, ir kad priskirtų 
naujai a ts ikūrusiai Lietuvos 
valstybei visas lietuvių apgy
ventas žemes Vokietijos teri
torijoje, atseit, visą Mažąją 
Lietuvą. Drąsus reikalavimas, 
bet, kaip sakoma, mažai rei
kalausi , dar mažiau gausi. 

Žinodama Taikos konferen
cijos pirmininko prancūzo Cle-
menceau pareiškimą, kad 
Klaipėdos k raš tas visuomet 
buvo lietuviškas ir kad 
Klaipėdos uostas yra vieninte
lis Lietuvos išėjimas į jūrą, 
Lietuvos valstybė turėjo rimto 
pagrindo tikėtis, kad tas laiki
nas prancūzų valdymas greit 
pasibaigs ir k raš tas teks Lie
tuvai . Tačiau lenkų į taka buvo 
per stipri ir Clemenceau greit 
pasidavė tai į takai . Vadinasi, 
čia vėl pasireiškė kaimynų 
lenkų, mums per amžius nie
ko gero nelinkėjusių, pra
gaišt inga ranka. J i e visomis 
išgalėmis stengėsi įtaigoti 
klausimą sprendžiančią ko
misiją jo neišspręsti Lietuvos 
nauda i ir pakišo santarvinin
kams Dancigo pavyzdžio „lais
vojo krašto" mintį. J ie rengė 
Taikos konferencijos nar iams 
ištaigingas puotas su gra
žiomis moterimis, kurios, pa
mokytos, išgėrusiems ir įsi
mylėjusiems vyresnio amžiaus 
Taikos konferencijos atsto
vams, ypač pirmininkui Cle
menceau kuždėjo, jog Lenkija 
pasauliui davė Šopeną, Mme 
Cure, Koperniką ir kitus. O 
Lietuva esanti žemos kultūros 
t au ta ir Klaipėdos neverta. 
Jos „pamiršo" pasakyti , kad 
lenkai pavogė Vytauto Di
džiojo karūną, kad j ie .sulaužę 
Suvalkų sutart į , klasta pa
grobė Vilnių, kad Lietuva 
davė j iems Jogailą — jų kara

lių, kad Lietuva davė jiems 
Pilsudskį, Adomą Mickevičių, 
Milašių, kuriuos jie savinasi, 
ir kitus. 

Negana to, Lenkija paskyrė 
į Klaipėdą gabų diplomatą 
Szarotą, Charge d' affaires ti
tulu. Lietuva nei tokio atsto
vo, nei pinigų neturėjo. Szaro
tą ieškojo krašte šalininkų 
savo tikslams įgyvendinti. 
Pradėta ūkininkus gąsdinti, 
kad, kraštą sujungus su 
Didžiąją Lietuva, jų ekono
minė būklė labai nusmuks, 
nes Lietuva pati neturi kur 
dėti savo žemės ūkio pro
duktų. Pramonininkams bu
vo žadami pelningi užsaky
mai, lentpjūvėms — miškas iš 
Lenkijos. 

Prancūzų įguios viršininkui 
Klaipėdoje gen. Odry pasi
t raukus iš pareigų, Santarvė 
savo atstovu pasikvietė civilį 
prancūzą Petisnė, vyriausiojo 
komisaro titulu. Jo interesai 
sutapo su Lenkijos „laisvojo 
krašto" siūlymu, tad jis atkak
liai kreipė "savo politiką ta 
linkme. Pati Vokietijos vyriau
sybė kovojo prieš krašto atsky
rimą nuo Vokietijos, vokiškoji 
gyventojų mažuma jai stipriai 
pritarė. Lietuviai krašte matė 
sau ir Lietuvai didelį pavojų, 
jei konferencijos sprendimas 
būtų „laisvojo krašto" naudai. 
Įsitikinta, kad lietuvių teisių 
konferencijoje visai nepaisoma 
ir Lietuvai, mažai valstybei, 
sunku bus nugalėti lenkų ir 
prancūzų pinkles. Šios pinklės 
bei kiti nepasisekimai ir 
privedė prie sprendimo pulti 
ginklu. 

Kodėl ir kaip tuos mūsų gen
tainius Mažojoje Lietuvoje iš
tiko toks nedėkingas likimas 
ir kodėl jie ilgus amžius nuo 
tautos kamieno liko atskirti? 

Kai po ilgu ir kruvinų mūšių 
Kryžuočių ordinas 1410 m. 
Vytauto ir Jugailos pajėgų ties 
Žalgiriu bu'O sutriuškintas, 
sustabdytas ordino veržimasis 
į rytus (Drang nach Osten), 

bet nesustabdė mažesnių su
sirėmimų. Vytautui dar bent 
du kartus teko susiremti su 
jais ginklu. Bet išsivystė diplo
matiniai pasitarimai ir po ilgų 
derybų 1422 m. buvo pasi
rašyta Melno taikos sutartis. 
Dėl tos sutarties Lietuvos 
žemė buvo perskirta į dvi da
lis: atgauta Žemaitija, bet 
mažesnė dalis atiteko ordinui 
ir buov pavadinta Mažąja Lie
tuva, o likusioji Lietuvos dalis 
tapo Didžiąja Lietuvos kuni
gaikštija. Šių sienų išdės
tymas išliko nepasikeitęs iki 
pasaulinio karo pabaigos, tiks
liau — iki Versalio sutarties, 
Taigi, beveik 700 metų. 

Čia būtina pataisyti dažnai 
daromą klaidą ir pabrėžti, kad 
Klaipėdos kraštas ir Mažoji 
Lietuva nėra tas pats. Klai
pėdos kraštas yra tik dalis 
Mažosios Lietuvos ir ran
damas dešiniame Nemuno 
krante. 

Mažoji Lietuva turėjo daug 
reikšmės Didžiajai Lietuvai 
tautinio atgimimo laikotar
pyje. 16-tame šimtmetyje iš 
Prūsų pradėjo sklisti šviesa į 
Lietuvą per Karaliaučiaus 
universitetą, įsteigtą 6 metais 
anksčiau už Vilniaus universi
tetą. Jame profesoriavo lietu
viai Abraomas Kulvietis ir 
Stanislovas Rapalionis. Jie 
abu buvo įtakingi ten studi
juojančiam Martynui Mažvy
dui, kuris, kaip žinome, pa
ruošė pirmąją lietuvišką spaus
dintą knygą. Karaliaučiaus 
universitetą lankė ir daugelis 
kitų lietuvių, tarp jų Jonas 
Bretkūnas — 16-tojo amžiaus 
lietuvių rašytojas Mažojoje 
Lietuvoje. Taip pat vyskupas 
Merkelis Giedraitis, kuris lai
komas antruoju Žemaičių 
krikštytoju, kun. Martynas 
Mažvydas, kuris, kaip jau sa
kyta, paruošė pirmąją spaus
dintą lietuvišką knygą — ka
tekizmą. 

(Bus daugiau) 

Šią savaitę su pagarba ir 
siaubu prisiminėme 1991 m. 
sausio 13-tosios įvykius Vil
niuje, sustiprinusius Lietuvos 
ryžtą nenusileisti okupanto 
spaudimui ir neatsisakyti 
laisves. Už poros mėnesių su 
džiaugsmu švęsime Kovo Vie
nuoliktąją — tą didįjį šio 
šimtmečio pabaigos stebuklą, 
kai lietuvių tauta išdrįso vi
sam pasauliui pareikšti atsta
tanti prieš kone pusšimtį 
metų prarastą nepnklausomv-
bę. 

Lietuva neklausė nei Rytų. 
nei Vakarų leidimo žengti 
tokį pramuštgalviškai drąsų 
žingsnį. Nedvejojo, netikėtai 
atsidūrusi prie prasivėrusiu 
plyšelio Sovietų Sąjungos ka
lėjimo sienoje, bet spraudėsi į 
laisvę. Tokia buvo tautos va
lia, pareikšta milžiniškomis 
demonstracijomis, vieningai 
sujungtomis rankomis Balti
jos kelyje ir staiga pražydusia 
tėvynės meile. Tos valios ne
palaužė nei saldūs sovietu va
dų įtikinėjimai, nei tankai ar 
smurtas. Įvyko taip, kaip poe
tas Maironis kadaise eiliavo: 
„Nesulaikysi naujo kiiimo. 
nors jį pasveikinti būtų bai
su..." 

Kiekviena laisva Lietuvos 
diena šviečiančiomis raidėmis 
įrašoma į istorijos puslapius. 
Ne visos tos dienos lengvos — 
daugelį baugina nusivylimai, 
kurie dažnai pasireiškia po 
ypatingos įtampos ar džiaugs
mo. Tai natūralu. Nors ne
priklausomybės santvarkoje 
kasdieninis gyvenimas nesi
vysto taip gerai ir greitai, 
kaip žmonės norėtų, bet jis 
diena iš dienos stumiasi į 
priekį, po truputį keičiasi tei
giama linkme. Tačiau gaibut 
sunkiausia prie nepriklau
somos Lietuvos ir kitų Balti
jos valstybių yra priprasti 
vakariečiams, ypač Amerikai. 
Nepaisant, kad JAV valdžia 
dešimtmečiais pabrėždavo 
nepripažįstanti Baltijos tautų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą; 
nepaisant, kad atvirai džiau
gėsi Lietuvos ir kitų valstybių 
ryžtu išsilaisvinti, vienok se
noji sovietų imperijos baimė 
buvo taip tvirtai įleidusi 
šaknis, kad be Kremliaus su
tikimo nedrįso pripažinti Lie
tuvos nepriklausomybės. 

Ta baimė iki šiol neišnyko ir 
vargiai išnyks, nors nuo 1990 
m. kovo 11 d. praėjo netoli 
aštuoneri metai. Atrodo, kad 
šiuolaikiniame pasaulyje di
džiausia problema yra ne Azi
joje, Afrikoje ar kur kitur, o 
kaip tik prie Baltijos jūros, 
kur trys i.-didelės valstybes, 
besigrumiančios su pirmųjų 
demokratijos žingsnių sunku

mais, trokšte trokšta atsiribo
ti nuo Rytų. tvirčiau pasisukti 
į Vakarus. Tačiau, pirma ne
gu jų pastangas bei pasieki
mus pripažįsta vakariečiai, 
visuomet klausiama: kaip į tai 
reaguos Maskva? Ar tas suer
zins Rusiją? 

Net toks, rodos, normalus 
valstybinio gyveninio įvykis, 
kaip naujo prezidento išsi
rinkimas, neapsieina nuo už
uominų, kad Rusija nėra tuo 
patenkinta, nes išrinktasis 
prezidentas jaunystėje buvo 
pabėgęs nuo sovietų okupaci
jos i ir vėl Rusija tapatinama 
su Sovietų Sąjunga, nors vis 
stengiasi pabrėžti, kad sovie-
tija žlugusi, o Rusija yra de
mokratinė valstybei Dar blo
giau: gyvendamas Amerikoje, 
jis pasižymėjęs veikla, sie
kiančia savo gimtajai žemei 
laisvės, tad kaip galės bendra
darbiauti su didžiuoju kaimy
nu, jeigu nemažą gyvenimo 
dalį praleido nusistatęs prieš 
rusus? 

Senosios baimės ypač at
gyja, kai pasigirsta žinios apie 
galimą NATO narystę Baltijos 
valstybėms. Tuomet didžiojoje 
Amerikos spaudoje- nesunku 
rasti straipsnių, net veda
mųjų 'kaip sausio 13 d. ..The 
Chicago Tribūne"), pasisakan
čiu prieš tokį „pavojingą 
žingsnį"'. Juk Maskva ne
kartą primygtinai pabrėžė sa
vo pasipriešinimą Baltijos 
tautų narystei. Tiesa, ji paga
liau sutiko nusileisti dėl 
NATO praplėtimo iš esmes, 
bet nubrėžė aštrią liniją Lie
tuvos —ypač Lietuvos — Lat
vijos ir Estijos atvej" . Niet'. 
Tos valstybes niekuomet ne
gali būti priimtos"'!"NATO, 
arba... Tas rusiškasis ..arba" 
yra toks grėsmingas, atlie
piantis šaltojo karo metais, 
branduolinių ginklų gamybos 
lenktynėmis, geležine uždan
ga ir dar baisesniais įvaiz
džiais. Ir vėl niekas nedrįsta 
pasakyti: visa tai juk sovie
tiškoje praeityje, o Rusija gi
riasi savo demokratiškumu ... 

Atsižvelgiant į tą nuolatinį 
senų nelaisvės grandinių 
žvanginimą rytinėje Lietuvos 
pusėje, ar galime ramiai pasa
kyti, kad mūsų tėvyne iš 
tikrųjų laisva? O gal ji nepri
klausoma tik tol, kol Kremliui 
nusibos jos laisvę toleruoti? 
Kaip gali užsienis reikšti, tie
sa atsargų, nepasitenkinimą 
nepriklausoma valstybe, kuri 
demokratiniais rinkimais iš
sirinko prezidentą, vien dėl 
to, kad jis troško savo tėvynei 
laisvės? Kodėl kritika taikoma 
Valdui Adamkui, o ne buvu
siam Lietuvos okupant ? 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
8 (Tęsinys) 

K. Pakštą paprašyti šiai delegacijai vadovauti. Ja i 
sugrįžus ir pateikus pranešimą, LHD turėtų apsi
spręsti dėl lietuvių kūrimosi. Br. Hondūre. 

Šis Vašingtono būrelio posėdis ir jo nutarimai 
buvo plačiai aprašyti „Draugo" 1959 m. sausio 5 d. 
numery. 

Susirašinėjimas su veikėjais 
Pagal gruodžio 26 d. būrelio posėdžio nutarimą dėl 

būrelių steigimo kituose miestuose, 1959 m. sausio 1-6 
d. parašiau vienuolika laiškų žinomesniems veikė
jams, pridėdamas mūsų priimtas gaires ir įstatus. 

Pirmasis atsakė Kazys Baronas iš Hamilton, Ka
nados (1.10 d.), kad Pakšto sumanymui nepritaria, ta
čiau padės, kiek galėdamas — perduos mūsų laišką 
Kanados Lietuvių Bendruomenės valdybai, bet nesiti
ki, kad Kanadoj atsiras entuziastų vykti į Br. Hon
dūrą. 

J. Kapočius iš Bostono 11.10) parašė, kad nesiseka 
organizuoti ratelį, nes, matyt, paveikė priešinga pro

paganda. 
J . Giedraitis iš Hardford, Conn., (1.15) atsakė, kad 

asmeniškai pritaria, „bet a r aš čia ką padarysiu, tai 
j a u ki tas reikalas... manau , kad tam pritariančių ra
siu, tad leiskite šiek tiek reikalams sušilti". 

Dr. G. Valančius mano j am rašytą laišką perdavė 
LB Los Angeles apylinkės /aldybos pirmininkui K. 
Liaudanskui , kuris (2.4 d.) pranešė, kad valdyba savo 
posėdy šį reikalą svarstė ir, kadangi pritariančių neat
sirado, teigiamo nutarimo nepadarė, tačiau nutarė *i 
reikalą referuoti būsimam Bendruomenės visuotiniai, 
susir inkimui. 

V. Volertas atsakė (1.28), kad „pačiai minčiai nesu 
priešingas (tiesa, ir didelio susidomėjimo nerodau), ta
čiau darbo imtis negaliu ...Negalėjau ir kito žmogaus 
užtikt i , kuris bent pakenčiamai pajėgtų (ir norėtų Ą 
uždavinėlį atlikti". 

J . Navakas iš Omaha, Nebr. ilgesniame atsakyme 
rašė: „Skaitydamas spaudoje prof. K. Pakšto keliom-s 
aprašymus po Br. Hondūro kraštą ir kitų pasisaky
mus. . . nepasidariau tuo reikalu optimistas, nes neti
kiu tų užsimojimų įgyvendinimu, nors idėja yra graži 
ir kilni... Nors aš būdamas abejingas jūsų pastangoms, 
tačiau, gavęs plačias informacijas, bandžiau kalbir.ti 
rimtesnius žmones dėl LHD skyriaus įsteigimo Oma-
hoje. Pritariančių tai minčiai nesuradau". 

Balys Raugas iš Philadelphijos po ilgesnio laiko 

(4.21 d.) atsakė: „Jūsų prašomas kontaktavau eilę fila-
delfiečių, norėdamas sudaryti Br. Hondūro problemos 
svarstymo būrelį. Deja, entuziastų neradau. Prieš 
porą savaičių šį reikalą iškėliau vietos Lietuvių Bend
ruomenės valdybos posėdy, kviesdamas valdybos na
rius pritarti iš esmės šiai problemai... Esminį prita
rimą gavęs, manau, kad bus galima ir būrelį organi
zuoti... Kol susidarys formalus būrelis... malonėkit ra
šyti man. Nesu entuziastas šiame reikale, bet laikinai 
nors minimalų patarnavimą atliksiu". 

Antanas Bendorius iš Brooklyno plačiau pasisakė 
apie mūsų siūlomus projektus (2.20 d.). Pirmiausia jis 
pamini, kad „Steigiamajame susirinkime (kurį aš po 
savo stogu sukviečiau š.m. sausio 3 d.) tik priverstas 
sutikau prisiimti laik. pirmininko pareigas, nes esu 
bet kokiam visuomeniniam darbui invalidas (visas 
„laisvas" laikas ir energija suimama enciklopedijos 
darbui.. Brooklyne yra keletas karštų entuziastų vykti 
apsigyvenimui į Br. H. Vienas iš tokių ryžtuolių yra 
rašytojas V. Jonikas, kuris šia idėja degte dega. J is 
yra paukštininkystės specialistas... LHD vardas gana 
priimtinas, juo labiau, kol tai tik laikina organizaci
ja... Nei Žaliojo atžalyno, nei Dausuvos vardai netin
ka, nes jie kažkaip nuskamba romantiškai, be reikia
mo rimtumo... Tat jį palikime židinio pionieriams. 
Biuletenį reikia pavadinti... Lietuvių Hondūro Drau
gijos biuleteniu'. Tačiau prieš tai įsikūrusius klubus 

reikia paversti LHD skyriais... Del įstatų projekto 
nieko negalėčiau pridėti... Tai tik laikinieji įstatai". 

Anatolijus Kairys iš Čikagos atsakė keturių pusla
pių ilgu laišku (1959.1. 1 d.1, kuriame pareiškė, kad 
„man nelabai patinka, kad vienas būrelis ėmėsi inicia
tyvos įkurti visą draugiją, tuo lyg pasisavindamas 
teises, kurios priklauso kitiems miestams ir vie
tovėms". Jis manęs, kad ..formali organizacija galės ar 
galėtų būti įsteigta jau keliems ar keliolikai klubų vei
kiant... Dabar klubai pastatyti prieš įvykusį faktą, ir 
nieko kito nelieka, kaip tik priimti ir S'-kti nurody
mus". Jis taip pat pasisakė prieš specialistų siuntimą į 
Br. Hondūrą ir jų kelionės finansavimą. Anot jo daug 
gražių sumanymų buvo neįvykdyta dėl to, kad buvo 
pasitikėta vardais, specialistais, autoritetais. Delega
cija turėtų susidėti tik iš idealistų, kurie savo pinigais 
ten vyktų. Tokių žmonių, teigia Kairys, aš randu 
Čikagoje. Taip pat jis pasisakė apie gairių ir įstatų 
projektus, padarydamas kai kurių priekaištu. Po to 
Kairys pastebėjo: „Ką galvoja mūsų būrelis apie jūsų 
projektus, šiandien negaliu pasakyti, nes nėra gali
mybės sukviesti būrelį krūvon. Jau keturis susirinki
mus šaukiau, įskaitant nuo įsisteigimo dienos. įvyko 
tik vienas. Į kitus tris teatėjo tik po du asmenis. Da
bar nutariau nebekviesti susirinkimų, kol atsiras di
desnis narių skaičius". 

CBus daugiau) 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
MAŽLIETUVIAI IR DIDLIETUVIAI 

BeganCio laiko tėkmėje 
blėsta anksčiau matyti vardai 
ir žmonių veidai. Vienok kai 
kas išlieka. Va, akyse tebesto
vi mokykla ir joje praleistos 
dienos. Gerai nebeatmenu 
mūsų kiasę lankiusio vieno 
žymaus Mažosios Lietuvos 
veikėjo. Tačiau manyčiau, kad 
niekuomet nepamiršiu jo pa
vardės, nors jo vardą ir pri
miršau. Jo pavardė liko ne
užmirštama — Aušra. 

Tą dieną j is mums aiškino 
mažlietuvių siekimus sujungti 
Mažąją ir Didžiąją Lietuvą. 
Man itin įstrigo jo pasakoji
mai apie sukilėlių kovas prie 
Sendvario, o paskui prie ka
reivinių. Ir galbūt todėl, kad 
netoli Sendvario gyveno vie
nas mūsų bendraklasis . Va
sarą mes lankydavomės jo 
namuose ir netoliese esančioje 
pievutėje laidydavom aitva
rus. Vieną kartą ne per toli 
nuo tos vietos gyvenęs vokieti
n inkas mus užpjudė šunimis. 
Kareivines Montės gatvėje 
mums buvo labai gerai pa
žįstamos. Pamenu, kai išsi
prašę iš namų, vieną Naujųjų 
metų naktį, prie kareivinių 
pyškinome korkiniais šautu
vėliais ir stebėjome skrie
jančias spalvotas raketas. Mes 
buvome kone nuolatiniai ka
reivinių kino teatro lankyto
jai . Čia dažniausiai būdavo 
rodomi amerikietiški filmai. 
Žiūrėdami gėrėdavomės Ame
rikos kaubojų žygiais, Diko ir 
Dofo. (Stanley Laurel ir Oliver 
Hardy) juokingais nuotykiais, 
Tarzano drąsumu ir kt. Dau
gelis mūsų priklausė skau
tams arba Santaros Jaunu
čiams, todėl galėjome pasinau
doti papigintais įėjimo bilie
tais. Kartais turėdami pinigų, 
užsukdavome į čia pat veiku
sią karių parduotuvę papigin
tomis kainomis nusipirkti sal
dumynų, pieniškų bandučių ir 
limonado. 

Vaikščiodami po kiemą, spė-
liodavome. kuriam gi name 
buvo susitelkę prancūzų ka
reiviai. Mums labai rūpėjo 
sužinoti vietą, kur prancūzai 
„paragavę" lietuvių ugnies, 

buvo priversti iškelti baltą 
vėliavą. Pamenu, vieną dieną 
išdrįsome užkalbinti kareivį, 
kuris tikrindavo įeinančiųjų 
bilietus. Jis buvo aukšto ūgio. 
Tikras milžinas. Gal j i s ne
žinojo, o gal mes nesuge
bėjome tiksliau išsireikšti, bet 
tą sykį nesulaukėme rūpimo 
atsakymo. Pagaliau, kai dabar 
pagalvoju, vienoks ar kitoks 
atsakymas nebuvo svarbus. 
Tąsyk, bent mums, buvo svar
biau, kad lietuviai įveikė 
prancūzus. 

Prisimenu, vieną sausio mė
nesio 15-tąją dieną, stovėdami 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
laiptuose, žiūrėjome į žygiuo
jančius kareivius. Paskui, 
įkandin eidami, nuėjome į ka
pines. Čionai, prie paminklo, 
buvo pagerbti žuvusieji sukili
mo dalyviai. 0 pavakariop 
stengėmės patekti į gimnazi
jos salę, kurioje vyko iškil
mingas sukilimo sukakties 
minėjimas. 

Jeigu neklystu, klaipėdiškis 
Aušra mus aplankė 1937 m., 
artėjant sausio 15-tajai dienai. 
Laikui bėgant, daug kas nus
kendo užmarštyje. Tačiau 
Aušros pasakyti žodžiai ir 
šiandien tebeskamba ausyse. 

Tikrai, kiek daug laiko 
prabėgo nuo tų dienų, kuomet 
mažlietuvių ir didlietuvių 
ryžtu buvo atvertas jūros ke
lias į platųjį pasaulį. Daug kas 
įvyko ir daug kas pasikeitė 75 
metus. Žinau, kad gerokai pa
sikeitė ir Klaipėdos miestas. 
Tik nežinau, ar užrašas J r 
šviesa, ir tiesa mūs žingsnius 
telydi" tebespindi Vytauto 
Didžiojo gimnazijos sienoje. 
Anais laikais sausio 15-toji 
mums buvo tarytum antroji 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė. Mes manėme, kad ta 
diena yra neišdildomai įrašyta 
lietuviškuose kalendoriuose. 
Atsitiko kitaip. Deja, išaušus 
laivės rytui, tiek Lietuvos, 
tiek ir išeivijos kalendoriuose 
retokai begali užtikti Ma
žosios Lietuvos sukilimo ap
rašymų ir Klaipėdos krašto at
vadavimo paminėjimą. Gaila. 

Pe t ras P e t r u t i s 

Lietuvos kaimo naujienos 
Ū K I N I N K Ų K R E D I T U S 

GARANTUOS VALSTYBĖ 

N"or« Lietuvos priėmimas į 
Europos Sąjungą atitolintas, 
bet vyriausybė imasi priemo
nių, kad ne tik Lietuvos pra
monė, bet ir žemės ūkis toliau 
rengtųsi integracijai. 

Modernizuoti, geromis ma
šinomis aprūpinti ūkininkų 
ūkius iki šiol t rukdė kreditų 
stoka. Bankai jiems nenori 
duoti paskolų, nes žemės ūkį 
jie laiko rizikingu verslu. Kita 
vertus, besikuriantys ūki
ninkai neturi pakankamai už
stato, kurie garantuotų skolų 
padengimą. Jų trobesiai daž
niausiai menkaverčiai, o patį 
brangiausią turtą — žemę 
bankai užstatu nepriima, nes 
nesusiformavusi žemės rinka, 
be to, dviem trečdaliams 
ūkininkų žemės nuosavybė 
dokumentais dar neįteisinta. 

Neseniai vyriausybe priėmė 
nutarimą dėl žemes ūkio pa
skolų garantinio fondo įstei
gimo. Iš valstybės biudžeto 
pradžiai į jį skiriama 20 mili
jonų litų. o Europos Sąjunga 
suteikia du milijonus ekiu. Šis 
fondas bankams garantuos 
ūkininkams išduodamas ilga
laikes paskolas žemės ūkio 
technikai pirkti, pastatyti ir 
kitoms investicijoms. Taigi, 
dabar paskolas galės gauti ir 
besikuriantys, pastatų, kito 

nekilnojamojo turto neturin
tys ūkininkai. Jų paskolas ga
rantuos valstybė. 

ŪKIAI TURĖS 
STAMBĖTI 

Vilniuje įvyko Lietuvos ir 
Suomijos agrarinės ekonomi
kos institutų surengta konfe
rencija, skirta aptarti žemės 
ūkio struktūrinius pokyčius 
rengiantis stoti į Europos Są
jungą. 

Konferencijoje pripažinta, 
kad Lietuvoje dar vyrauja 
smulkūs ūkiai, kurių vidutinis 
dydis — tik apie 10 hektarų. 
Kad galėtų konkuruoti Va
karų rinkoje, ūkiai turės 
stambėti. Juk pavyzdžiu, ge
ros kokybės, paklausą turintį 
pieną galima paruošti tik 
stambioje, modernia melžimo 
ir šėrimo technika, šaldytu
vais, net kompiuteriais aprū
pintose fermose. Tai įmanoma 
turėti tik stambiems, didelias 
pajamas gaunantiems ūkinin
kams. 

Smulkiems ūkininkams pa
tariama duoti bent dalį žemės, 
ir imtis kitokio uždarbio ir 
pragyvenimo šaltinių: verslų, 
kaimo turizmo. J a u dabar 
nemažai žemės ūkio specia
listų, kitų daugiau išsila
vinusių ir veiklesnių kaimo 
žmonių pereina dirbti kitur 
arba steigia savo verslo įmo-

Klaipėdos senamiesčio gatvė. 

nes didesniuose ir mažesniuo
se miesteliuose bei kaimuose. 
Mokslininkų nuomone, žemes 
ūkyje likus mažiau dirbančių 
žmonių, susidarys prielaidos 
likusiems didinti darbo na
šumą, stambėti ūkiams, artėti 
prie Europos šalių žemės ūkio 
lygio. Šių šalių žemės ūkyje 
dirba keietą kartų mažiau 
žmonių, negu Lietuvoje. 

KAIMAS KVIEČIA 
TURISTUS 

Lietuvoje yra daugiau kaip 
tūkstantis upių ir upelių, 
4,000 ežerų. Beveik pusė 
krašto teritorijos apaugusi 
miškais. Tose gražiose nacio
naliniuose ir regioniniuose 
parkuose gyvena daug ūki
ninkų, kurie savo sodybose 
galėtų priimti vietinius ir 
užsienio turistus, norinčius 
pailsėti kaimo, gražios, ne
užterštos gamtos aplinkoje. 
Deja, iki šiol sodybų šei
mininkai nesiėmė papildyti 
savo pajamas iš kaimo turiz
mo verslo. 

Bene pirmoji Šiaul-' krašte 
šio verslo ėmėsi Guragių kai
mo gyventoja, buvusi mokyto
ja Regina Sirusienė. Kartu su 
savo vyru Povilu ji gražiai su
tvarkė savo sodybą, pastatus. 
Jau pernai Sirusų sodyboje 
ilsėjosi vokiečių šeima, o 
vėliau vasarojo kaimo ramybę 
ir aplinką mėgstantys turistai 
iš Olandijos. 

Patyrusi, kad šis verslas 
duoda geras pajamas, Regina 
Sirusienė užsimojo sutelkti ir 
kitus ūkininkus. Apvažinėjo 
Telšių. Plungės, Pasvalio. Pa
kruojo, kitus rajonus ir surado 
per pusšimtį kaimo turizmui 
tinkamų sodybų. Šiuos ir ki
tus ūkininkus ji sutelkė į kai-

Nuotr. P. Karpavičiaus 

mo turizmo draugiją (asocia
ciją). Jos pirmininke buvo 
išrinkta iniciatore Regina Si
rusienė. 

Pasak R. Sirutienės priimti 
turistus, juos aptarnauti, pa
valgydinti, rengti iškylas, žve
jybą, pasiplaukiojimą valti
mis, kitas pramogas jau pasi
rengę kelios dešimtys jos 
įkurtos draugijos narių — 
ūkininkai ir kiti Kaimo gyven
tojai. 

Gal pabuvoti kaime ne tik 
vasarą, bet ir rudenį ar žiemą 
panorės ir JAV^Kanados, kitų 
šalių lietuviai? Besidomintys 
gali kreiptis į Reginą Sirusie-
nę tokiu adresu: Šiaulių rajo
nas, Guragiai, telefonas (8-21) 
48-32-24. R. Sirusienės drau
gija jau ruoęiasi išleisti 
užsienio turistus pasiruošusių 
priimti sodybų katalogą. Ja
me bus paaiškintos poilsiavi
mo, kitos sąlygos, gamto
vaizdžio ir kiekvienos sodybos 
ypatumai. Jei kas kreipsis, R. 
Sirusienė galės* atsiųsti so
dybų katalogą, kurį tikisi ne
t rukus išleisti su žemės ūkio 
rūmų parama. ; 

VEISLINIAI GALVIJAI IŠ 
VOKIETIJOS 

Ūkininkus skatinant gerinti 
gyvulių bandas, atnaujinti jų 
veisles, jau anksčiau buvo per
kami veisliniai galvijai iš 
Didžiosios Britanijos, Danijos 
bei Olandijos, o taip pat Vo
kiečių juodmargių veislės gal
vijai. Bet pasirodė, kad Lietu
vos sąlygomis pieningiausios 
yra vokiečių juodmargių veis
lės karvės. Pemai iš jų buvo 
primelžta vidutiniškai po 
4,003 kg riebaus pieno. Tai 
keliais šimtais kilogramų dau
giau, negu pnmelžta iš kitų 

Europos šalių atsigabentų 
karvių. Todėl Vokietijoje nusi
pirkta dar 300 geros veislės 
telyčaičių ir buliukų. Kadangi 
jų kaina dvigubai didesnė 
negu lietuviškų veislių, retas 
ūkininkas galėjo įstengti jų 
nusipirkti. Todėl vyriausybė 
nutarė padengti iš biudžeto 
pusę iš Vokietijos pirktų gal
vijų kainos. 

Šiemet (1997) metais veis
liniams gyvuliams pirkti iš 
užsienio buvo skirta beveik 
vienas milijonas litų — dvigu
bai daugiau negu pernai, kai 
valdžioje buvo Demokratinės 
Darbo partijos (kairiųjų) vy
riausybė. Todėl ne tik iš Vo
kietijos, bet ir iš Švedijos bei 
Suomijos numatyta nupirkti 
dar apie šimtą geros veislės 
kiaulių. 

RENGIANTIS STOTI I 
E U R O P O S SĄJUNGĄ 

Estijoje, Piarnu mieste, įvy
ko trijų Baltijos šalių žemės 
ūkio ministrų susitikimas, ap
taręs šių šalių pasiruošimą 
stoti į Europos sąjungą. 

Grįžęs iš susitikimo, Lietu
vos Žemės ir miškų ūkio mi
nistras V. Knašys pasakė, kad 
dar nėra apskaičiuota, kiek 
Lietuvos žemės ūkiui kainuos 
pasiruošimas, tačiau bet ku
riuo atveju — tai ėjimas į 
pažangą. Tuo labiau, kad 
šalių — kandidačių pasi
ruošimui, žemės ūkio pertvar
kymui Europos Sąjunga iki 
2000-ųjų metų ketina skirti 
daugiau kaip vieną milijardą 
ekiu. 

Norint gauti šią paramą, 
dera tinkamai pasiruošti, su
derinti įstatymus, kitus nor
minius aktus, kad jie atitiktų 
Vakarų Europos reikalavi
mus. Šiuo atžvilgiu Lietuva 
yra padariusi daugiau negu 
Latvija ir Estija. Ministerijoje 
prie įstatymų derinimo dirba 
didelė kvalifikuotų, anglų ir 
kitas užsienio kalbas mo
kančių specialistų grupė. Lie
tuvos žemės ir miškų ūkio 
ministerijoje konkurso būdu 
telkiama dar daugiau teisi
ninkų, ekonomistų, finansi
ninkų žemės ūkio pertvarky
mo projektams rengti, įsta
tymams ir teisiniams aktams 
derinti. Gal tame konkurse 
panorės dalyvauti ir minėtų 
specialybių išeiviai? 

Ministrų susitikime buvo 
teigiamai įvertinta laisva, be 
muitų prekyba maisto pre
kėmis tarp Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Pieno ir jo produktų 
eksportų tarp šių šalių geriau
siai pasižymi Lietuva. Per ne
pilnus 1997 metus Lietuvos 
prekybos su Latvija saldo yra 
teigiamas ir siekia 46 milijo
nus litų. 

LIETUVOS MIŠKAI 

Iš Turkijoje vykusio pasauli
nio miškininkų kongreso grį
žęs Miškų ūkio departamento 

CLASSIFIED GUIDE 
M I S C E L L A N E O U S R E A L E S T A T E 

ELEKTROS 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TauTo"T>nežT3Jos^ar5!nianor 
scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas. VVathington, D.C., M k o darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 ; valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigut bUlH - $130 
mėnesiui. Kreiptis j j į (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wast 95th Street 

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

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO. 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7160 

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

KMIEOK REALTOKS 
7922 S. PuiafU M . 
43C5 S. Archer Av*. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danui* Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

A Russian restaurant irt Rosemont, 
IL is looking for a professional 
restaurant cook or chef. Mušt 
speak Russian. Call John or 
Gregory betvveen 12 noon & 
6 p.m., tel. 847-824-3070. 

M i S C E L L A N E O U S 

HOUSE FOR SALE 
OakLawn, IL 

4 bedrm. 3 baths; fam. room; large 
great tm: swimmmg pooVhot tuo; can 
be related living. Very reasonable 
taxes. $178,900. Tei 709-424-3043. 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius ir gyventi 
kartu. Turi geras rekomen
dacijas. Skambinti Marytei, 
tel. 773-376-2723. 

Ieškau darbo prie namų 
remonto. Dažau, klijuoju 

plyteles, įdedu "dry vvalls", 
glaistau (špakliuoju). Turiu 
darbo leidimą. Skambinti 

Sergejui, tel. 773-471-5457. 

T R A N S P A K įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Baldai ir komercinės s iuntos. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas._... 

Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
d. (813)360-9881, n. (813)360-Tel [364. 

TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 
Telefonas: (773) 838-1050 

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

l'o b,i.vi*k;isio Lieti N'uotr Viktoro Kapočiau* 

direktorius A. Brukąs žurna
listams pareiškė, kad visuose 
pasaulio žemynuose didėjantis 
miškų nykimas, jų kirtimas, 
besaikis panaudojimas dirba
mai žemei, pievoms, pramonės 
poreikiams yra skaudi pasau
linė problema. Kai mažėja 
miškų žalieji plotai, nukenčia 
gamta, blogėja ekologinė pu
siausvyra. 

Geresnė padėtis Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse. Per 
pastaruosius kelis dešimčius 
Lietuvoje miškų plotai gerokai 
padidėjo, mišku pradedamos 
užsodinti žemdirbystei netin
kamos ir nederlingos žemės. 
Geresnė taip pat lietuviško 
miško kokybė, — jie tankesni, 
priaugina daugiau medienos. 
Jei vienas hektaras miško 
Vakarų šalyse turi tik 110 ku
binių metrų medienos, tai Lie
tuvoje — daugiau kaip 180. 
Šiuo požymiu tarp kitų pasau
lio valstybių Lietuva yra an
trajame dešimtuke. Dėl ken
kėjų, medžių ligų Lietuvoje 
taip pat išnyksta mažiau 
miškų negu Lenkijoje, Vokieti
joje, kitose kaimyninėse ša
lyse. Geresnė ir lietuviškų 
miškų biologinė įvairovė, vy
rauja mišrūs miškai. 

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

• Klaipėda. Lapkričio 30 d. 
Telšių vyskupas Antanas Vai
čius iškilmingai pašventino 
Kristaus Karaliaus bažnyčios 
prie-tata-presbiteriją, Lurdo 
Švč. Mergelės Marijos statulą, 
grotą ir kitas neseniai pasta
tytas patalpas. Drauge su ki
tais šioje bažnyčioje dirbusiais 
bei dirbančiaisiais kunigais, 
ganytojas koncelebravo sumos 
šv. Mišias. 

• V i e k š n i a i . Lapkričio 23 
d., Viekšnių klebono Mykolo 
Petrausko maloniai po sumos 
pakviesti, į Cari tas moterų su
rengtą popietę susirinko apie 
40 garbaus amžiaus Viekšnių 
gyventojų. Klebono pasakoji
mo apie savo vaikystę paska
tinti bei Cari tas pirmininkės 
Janinos Riaukienės paraginti , 
žmonės pasakojo apie savo gy
venimo džiaugsmus ir rūpes
čius, deklamavo savo sukur
tus ar iš vaikystės atmintyje 
išlikusius eilėraščius, dainavo 
dainas, dalijosi prisiminimais 
iš tremties laikų. Garbaus am
žiaus žmonėms, kurių dauge
lis jau vieniši, ši popietė buvo 
tikra bendravimo šventė. 

•Kvėdarna. Gruodžio 7 d. 
Kvėdarnoje (Šilalės r.) vyko 
Švč. Mergelės Marijos Nekal
tojo Prasidėjimo atlaidai. Su
mos šv. Mišias aukojo Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius 
drauge su generalvikaru 
moris. J. P. Gedgaudu bei ku
rijos kancleriu kun. D. Stulpi
nu. Pamokslą pasakė Šilalės 
dekanas kun. P. Merliūnas. 
Po sumos vyskupas pašven
tino 26 vietų senelių namus, 
tarė žodį susirinkusiems tikin
tiesiems, aplankė senelius. 

* Marijampolė. Šv. Ark. 
Mykolo parapijoje rengiamasi 
naujametiniam Taize susitiki
mui. Į susitikimą planuoja 
vykti autobusas maldininkų. 
Kaip ir kiekvienais metais 
pasirengimui vadovauja kun. 
Paulius Chudzik, MIC. J a u du 
mėnesiai kas antrą sekma
dienį jaunimas renkasi ka r tu 
pagiedoti, skaitomas ir na
grinėjamas Šv. Raštas. 



AA. VLADUI VELŽAI ANAPUS 
SAULĖS IŠKELIAVUS 

Vladas Velža 

1997 m. lapkričio 28 d. Vil
niuje mirė čikagiečiams, lo-
sangeliečiams ir platesnei 
Amerikos lietuvių visuomenei 
pažįstamas visuomenininkas 
Vladas Velža. Urna su jo pele
nais gruodžio 27 d. buvo palai
dota Los Angeles priemiesčio 
Culver City Sv. Kryžiaus ka
pinėse. Čia palaidota 1995 m. 
mirusi jo žmona Eleonora, čia 
prisikėlimo dienos laukia dau
gybė kitų lietuvių. 

Esu vienas tų, kuriam su 
velioniu teko daug bendrauti 
ir bendradarbiauti, kai jis bu
vo pilname intelektualiniame 
ir fiziniame stiprume, ryšiai 
nenutrūko ir vėliau. 1996 m. 
nuvyko aplankyti Lietuvą ir 
nutarė ten pasilikti. Apsigyve
no Vilniuje, pensininkų pen
sionate. Artimiesiems pareiš
kė savo valią, kad miręs būtų 
palaidotas šalia savo žmonos 
Amerikoje, kur įsitvirtinusios 
ir jo dukterų šeimos. 

Su mirtimi subalansuojamos 
ir užverčiamos žmogaus gyve
nimo asmeninės atsakomybės 
knygos. Ir čia jau lygioje plot
mėje atsistoja turt ingas su ne
turtingu, didžiai mokytas su 
mažai mokytu, laurų vaini
kais papuoštos ir nuogos gal
vos. Dabar vertybių matais 
tampa neturtingos našlės ska
tikai, Evangelijos nuostata — 
„iš to, kas daugiau turi , dau
giau bus ir pareikalauta" ir 
palaiminimai Kristaus pamok
sle nuo kalno. Į balanso pozi
tyvą priimami tik tikri pini
gai. Netikri pinigai, nors gyve
nime nešę garbę, Šiame ba
lanse patenka į negatyvą. 

Vladas Velža, kurį pažinau, 
buvo tikras žmogus ir visada 
mokėjo tikrais pinigais. Jis 
gausiai mokėjo ir savo šeimai, 
ir artimui, ir savo tautai. Jo 
šeimos įsikūrimo pradžia šia
me krašte nebuvo lengva. Iš 
Europos atvykęs į Čikagą, 
kaip ir daugelis kitų, pirmuo
sius dolerius uždirbo anais lai
kais garsiose Čikagos sker
dyklose. Paskui išmoko mūri
ninko amato ir tame sunkia
me darbe išsilaikė iki pensijos. 
Tada persikėlė į Kaliforniją. 

Sunkiai dirbdamas, su žmo
na sugebėjo ne tik išlaikyti ir 
išmokslinti trijų dukterų šei
mą, bet ir stambią duoklę ati
duoti visuomeniniam darbui. 
Gyvendamas Čikagoje jis vei
kė BALFe, Lietuvių agronomų 
draugijoje, daug dirbo Lietu
vių fondo labui, bet didžiausią 
duoklę atidavė Lietuvių Ben
druomenei. 1974 m. buvo iš
rinktas didžiausios visoje 
Amerikoje Marquette Parko 
LB apylinkės pirmininku. Šio
je apylinkėje prieš jo išrinki
mą, 1973 m., LB Tarybos rin
kimuose balsavo 2,008 asme
nys ir buvo surinkta 1.808 do
leriai solidarumo aukų. da
bartinio dolerio vertė būtų 12-
15,000 dolerių suma. Tos apy
linkės ribose veikė 5 lituanis
tinės mokyklos, vyko gyvas 
kultūrinis ir visuomeninis gy
venimas, iš dalies teko rūpin
tis ir Lietuvių operos išlaiky
mu. Visuose tuose darbuose 
plušo Vladas Velža Jam teko 
susidurti ir su nemalonumais. 

kuriuos dažnai patiria idealis
tai visuomenininkai. Mat kai 
kurie ambicingi veikėjai, pra
laimėję 1973 LB Tarybos rin
kimuose, pradėjo kelti Mar-
ąuette Parko apylinkes valdy
bai nepagrįstus reikalavimus. 
Vladas Velža, šiaip jau komp
romisų žmogus, ir jo valdyba 
tiems reikalavimams nusileis
ti nesutiko. Nieko nelaimėję ir 
aukštesniosiose LB instanci
jose, šie žmonės įkūrė vadi
namą „registruotą bendruome
nę" ir pradėjo LB-nės griau
namąjį darbą. Griovė ištver
mingai, bet nesėkmingai. 

Velžų šeimai 1980 m. persi
kėlus į Kaliforniją. Vladas sa
vo visuomeninę veiklą tęsė ta 
pačia energija. Dabar apie jo 
veiklą galiu kalbėti iš tiesio
gines patirties. Čia jis vėl 
BALFo darbuotojas, Lietuvių 
fondo ir Lietuvių informacijos 
centro rėmėjas ir LB Santa 
Monica apylinkės pirminin
kas. Pradėjus šlubuoti sveika
tai, iš pirmininkų pasitraukė, 
bet liko kontrolės komisijoje ir 
apylinkės veikloje dalyvavo 
tuo pačiu pasišventimu. 

Jam būnant pirmininku, 
apylinkėje buvo sustiprinta 
politinė talkos Lietuvai veikla. 
Prie apylinkės valdybos veikė 
„Tapkime Lietuvos laisvės 
knygnešiai" ir „Politinės komi
sijos" padaliniai, kuriuose Vla
das dirbo dideliu pasišventi
mu. „Knygnešiai" stengėsi į 
okupuotą Lietuvą infiltruoti 
išeivijos knygų, daugiausiai 
per vykstančiuosius į Lietuvą, 
o politinė komisija kartu su 
apylinkės valdyba rėmė visas 
Lietuvos laisvinimo iniciaty
vas. Velža pats rase ir kitus ra
gino rašyti laiškus ir siųsti te
legramas į Vašingtoną, pa
remiant kongresines rezoliuci
jas; organizavo Lietuvos reika
lais parašus po įvairiomis pe
ticijomis. Jam pasisekė susi
kalbėti su nelabai lietuviams 
palankiais amerikiečių Šv. 
Monikos parapijos kunigais ir 
du kartus gauti leidimą sek
madieniais rinkti parašus prie 
bažnyčios. Vieną kartą, kai 
buvo stengiamasi paveikti so
vietų valdžią, kad grąžintų iš 
ištrėmimo vysk. Julijoną Ste
ponavičių, ir antrą kartą, kad 
tikintiesiems grąžintų Taikos 
Karalienės bažnyčią Klaipė
doje. Abu kartus buvo surink
ta po kelis šimtus amerikiečių 
parašų. Velža stengėsi, kad 
kaip nors susigiminiuotų lie
tuvių Šv. Kazimiero parapija 
su Šv. Monikos amerikiečių 
parapija, kurios ribose gyvena 

nemažai lietuvių. Ameri
kiečiai kunigai didesnio palan
kumo nerodė, tačiau vieną 
kartą sutiko pamokslo metu 
trumpai prisiminti Lietuvą ir 
leisti lietuviui solistui pagie
doti porą lietuviškų giesmių. 
Pamaldų dalyviai buvo suža
vėti solisto Antano Polikaičio 
giedojimu. 

LB apylinkes pirmininko V. 
Velžos laiškai lietuviškais 
klausimais gan dažnai pasi
rodydavo vietos dienraštyje 
„The Evening Outlook". 

Vladas Velža darbus Lietu
vai ir lietuvybei vykdė dideliu 
pasišventimu, ir drįstu teigti, 
kad LB Santa Monica apy
linke politinėje Lietuvos vada
vimo akcijoje buvo pirmaujan
ti iš visų Amerikos LB apylin
kių, nors iš kai kurių asmenų 
trukdymų netrūko. 

Lietuviškieji rūpesčiai Vladą 
Velžą nulydėjo ir į išsilaisvi
nusią Lietuvą. Kiekvieną kar
tą nuvykęs į Lietuvą jį aplan
kydavau, ir jis reikšdavo norą 
kokiu nors būdu įsiterpti į Lie
tuvos gyvenimą. Vis prašyda
vo surišti jį su LB atstovu Lie
tuvoje Juozu Gaila, kad galėtų 
gauti kokių nors pavedimų. 
Bet jo sveikata silpo. Kai šių 
metų lapkričio mėnesį apsi
lankiau pensionate Vilniuje, 
nebesusitikome. Jis buvo ligo
ninėje. 

Vladas Velža buvo idealistas 
visuomenininkas. Iki pat savo 
gyvenimo pabaigos norėjo būti 
naudingas Lietuvai ir lietu
viams. Ištikimybė šeimai lė
mė, kad išreiškė norą po mir
ties būti grąžintas Amerikon 
ir palaidotas šalia žmonos, ir 
kad tėvų kapas būtų toje 
žemėje, kurioje šaknis įleidę 
dukrų šeimos. 

Velionio laidotuvėse dalyva
vo per 70 losangeliečių. Laido
tuvių apeigoms vadovavo nau
jasis vikaras kun. Stanislovas 
Anužis, prisiminimais apie 
tėvą pasidalijo duktė advokatė 
Nijolė Trečiokienė, su dide
liais sentimentais senelį prisi
minė jau suaugę anūkai. Gra
žiai atliktomis giesmėmis su 
velioniu atsisveikino solistai 
Antanas Polikaitis ir Rimtau
tas Dabšys ir muzikas Vikto
ras Ralys. Atsisveikinimo kal
bas prie duobės pasakė LB 
Santa Monica apyl. pirm. Gra
žutė Sirutienė, BALFo tarybos 
pirmininkas Rimtautas Dab
šys ir LB Vakarų apygardos 
pirm. Zigmas Viskanta. 

Visi buvę Vlado Velžos ben
dradarbiai reiškia užuojautą 
dukroms Inai, Gražinai ir Ni
jolei ir jų šeimoms. Dukros ga
li didžiuotis, kad turėjo tėvą, 
kuris iškeliaudamas už saulės 
paliko mums šviesius prisi

minimus žemėje ir pasistatė 
„tvirtesnį už varį" gerų darbų 
nenykstantį paminklą. 

J u o z a s Kojelis 

• P ė d a s užpus to ne smėlis, 
bet laikas. 

*Nuolat dejuodamas, savo 
gyvenimo nepalengvinsi. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. sausio 15 d. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDAS 
UTHUANIAN WORl_D COMMUNITY FOUNDATION 

t107P1NEWOOOO«IVENW GRANO RAPIDS Ml 4»S44-7S8B 
PO BOX 140799 GRANO RAPIDS Mi 48514-07M 
PHONE 618-791.7333 PAXeiS-7t17S8« 

AUKOS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS DARBAMS, PLB LITUANISTIKOS KATEDRAI 

(STASIO BARZDUKO STIPENDIJŲ FONDUI) ILLINOIS 
UNIVERSITETE ČIKAGOJE, LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ 

ISTORIJAI, PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SEIMUI, PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI, 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETUI, 
VILNIAUS UNIVERSITETUI, VILNIAUS TECHNIKOS 

UNIVERSITETUI, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETUI 
KAUNE, PROF. RIMO VAIČAIČIO STIPENDIJŲ FONDUI, 

DR. STASIO BAČKAIČIO KTUAFPT STIPENDIJŲ FONDUI, 
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJAI PER BRONIAUS 

BIELIUKO STIPENDIJŲ FONDĄ, „PASAULIO LIETUVIO" 
ŽURNALUI, ROMO VIESULO ATMINIMO FONDUI IR 

KITIEMS TIKSLAMS, GAUTOS PER 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDĄ 

Nuo 1997 m. balandžio 1 d. iki 1997 m. lapkričio 30 d. 
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$75 
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$45 
$40 

$30 

$25 

$20 
Nuitr Jono Tamulailio 

Lietuvių fondas, Lemont, IL; 
Vacys R.Garbonkus, Burr Ridge, IL; Lithuanian Citi-
zens Society of Western Pensylvania, c/o Vito A.Ycius, 
Pittsburgh, PA; 
Baniutė Kronienė, Clarendon Hills, IL. 
Maria ir Vytautas J.Černiai, Wyncote, PA; 
Viktoras ir Vida Klemai, Newark, DE; 
Rimas Vaičaitis, Stony Point, NY; 
Aušra Babickas, Richmond Hights, OH; A ir RMarchertas, 
St.Charles, IL; Aloizas Rūta, Toronto, Ont., Kanada; 
Gediminas Balanda, Warren, MI; 
St. Prakapas, Toronto, Ont., Kanada; 
Kazys Stašaitis, Redford, MI; 
Vida Meilus, St.Pete Beach, FL; 
John ir Rima Bačanskai, Hillsboro Beach, FL; Aldona 
Bačkai t is , Great Fa l l s , VA; Danguolė ir S t a n l e y 
Sįurantas, Rockford, IL; 
JAV LB Ohio Apygarda, c/o Pranas Joga, Akron, OH; 
Antanas Šeduikis, Brockton, MA; 
Roma ir Rimas Česoniai, Fishers, IN; K.P.Devenis, 
Waltham, MA; Aldona Daukantas , Wallington, NJ ; 
Petras Gruodis, Chicago, IL; Aleksandra Kašubienė, 
New York, NY; dr. Petras Kisielius, Cicero, BL.; Viktorija 
Kregždė, Bridgewater, NJ; prel. Jonas Kučingis, Los An
geles, CA; LB Great Neck apylinkė, c/o Henry Miklas, 
Great Neck, NY; Povilas Mikšys, Juno Beach, FL; kun. 
Antanas Rubšys, Bronx, NY; P r a n a s Pa rgauskas , 
Otterville, Ont., Kanada; Dalia Šlenienė, Lemont, IL; 
Ada Sutkus, Beverly Shores, IN; Kazys ir Gabrielė 
Varnelis, Stockbridge, MA; V.Z.Viskanta, Rolling Hills 
Estates, CA; 
Walter Klosis, Maspeth, NY; 
Liudas Tamošauskas, Toronto, Ont., Kanada; 
Vincas Šalčiūnas, Port St. Lucie, Fl; 
Eugene Abromaitis, Toronto, Ont., Kanada; M.Harry 
Dace, Alvin, TX; Thedora Goberis, Nonvick, CT; Jadvyga 
ir Bronius Jankauskai, Chicago, IL; Gloria Kivytaitė 
CBrien, Westwood, NJ; LB Cape Cod apylinkė, c/o Irena 
Jansonas, Osterville, MA; LB East Chicago apylinkė, c/o 
Birutė Vilutienė, Schererville, IN; Aldona ir Marius 
Marijošiai, Port Washington, NY; Vita ir Vidmantas 
Matušaičiai, Livingston, NJ; P.Norvilas, Chicago, IL; 
Stanley Patrick, Port Richey, FL; Ona ir Viktoras 
Samatauskai, North Port, FL; Laima Šileikis-Hood, New 
York, NY; Kęstutis Skrupskelis, Wagener, SC; Kęstutis 
ir Birutė Tautvydai, Lake Elmo, MN; Jurgis Valaitis, 
Fairfield, CT; P.V.Vygantas, Dalias, TX; 
Ina ir Pranas Gvildžiai, Staten Island, NY; 
dr. Jū ra t ė Elena Raulinaitis, San Francisco, CA; dr. 
Vitolis E.Vengris, Reston, VA; 
J i r A.Daugvila , Beverly Shores , IN; A., E. , ir 
I Lesevičiai, Chicago, IL; Antanas G.Razma, MD, Palos 
Park, IL; 
Nida Angeliadis, Huntington, NY; Kazys ir Birutė 
Bačanskai, Dorchester, MA; Vanda Bagdonas, Daytona 
Beach Shores, FL; Frank ir Stella Baldauskai, Cuyahoga 
Falls, OH; Daiva ir Arvydas Barzdukai, Falls Church, 
VA; Frank Bobbin, Springfield, MA; Arūnas Brazdžionis, 
Los Angeles, CA; Algimantas Bražėnas Royal Oak, MI; 
Valerija Čepaitienė, Chicago, IL; Juozas Gailevičius, 
Baltimore, MD; Ona ir Albinas Garūnas, Willowbrook, 
IL; Ona Girnius, South Boston, MA; Rūta ir Vytautas 
Graužinis, Elgin, IL; Antanas Januška, Milton, MA; 
Elena Jasaitienė, St. Petersburg, FL; Irena ir Viktoras 
Kirkyla, East Northport, NY; Petras ir Jadvyga Kliorys, 
Euclid, OH; M.D.Mackiala, Gulfport, FL; V.Majauskas, 
Teąuesta, FL; Vytautas Maželis, Ridgevvood, NY; Henry 
Miklas, Great Neck, NY; LB East St. Louis apylinkė, c/o 
Vytautas Gavelis, Collinsville, IL; Petras ir Angelė 
Narkevičiai, Somerville, MA; Marija Noreika, Putnam, 
CT; kun. Jonas Pakalniškis. Little Neck, NY; Regina ir 
Alfonsas Petrutis, West Hyannisport, MA; Mindaugas 
\ Senulis, New York, NY; Juozas Vadopalas, Downers 
Grove, IL; E. ir M.Valeškos, Rochester, NY; Daiva 
[ bickas Veršelis, Natick, MA; Alma Vilkaitė-Stockienė, 

endale, CA; Augustinas ir Danutė Virkučiai, West 
!!»rtford, CT; Antanas Zailskas, Cicero, IL; M.Giedrė 
t :mbakis, Chicago, IL; Edward Zunaris, Wollaston, MA; 
i o Bagdonas. Sunny Valley, OR; Danutė Giedraitis, 
I s Angeles, CA; Vytautas Jonaitis, Grand Rapids, MI; 

A.fA. 
ONA J . BERTAŠIENĖ 

Mainelytė 
Gyveno Worth, IL, anksč iau Čikagoje, Marąuet te 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. sausio 7 d., 6:45 vai. vakaro sulau

kusi 98 metų. 
Gimė Lietuvoje. Rokiško apskrityje, Būtėnų kai

me. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: duk te rys — Sigita Užupienė, žentas 

Juozas . Nijolė Maskal iūnienė , žentas Leonas, a n ū k a s 
Linas Maskal iūnas; pusseserė Emma Kolba ir kiti gi
minės Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
Velionė pašarvota ke tv i r tadieni , sausio 15 d. nuo 

2 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose. 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) 

Laidotuvės įvyks penktad ien į , sausio 16 d. Iš lai
dojimo namų 9:30 vai. ryto bus at lydėta į Pal. Ju rg io 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 
9:30 vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Tau t inė se lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukot i Lietuvos Našlaičių 
globos komitetui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines , draugus ir pa
žįs tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: d u k t e r y s , ž e n t a i , a n ū k a s i r k i t i g i 
m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus . Tel. 800-
994-7600. 

A.tA. 
Dr. VYTAUTUI RĖKLIUI 

i š k e l i a v u s į A m ž i n u o s i u s N a m u s , ž m o n a i V I L 
M A I , d u k r a i D A L I A I s u š e i m a r e i š k i a m e š i r d i n 
gą u ž u o j a u t ą . 

Jonas ir Antanina Rejeriai 

Mylimai Mamytei ir Močiutei 

A-fA. 
STASEI LANIAUSKIENEI 

RUMŠIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, sūnui VACLOVUI ir jo 
žmonai ALFONSAI, dukrai ELENAI OLŠAUS
KIENEI ir jos vyrui EDUARDUI, bei jų gi
minėms ir artimiesiems, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Teresė Sakalauskienė 
Rūta, Danutė ir Vacys Jakovickai 

Panevėžiečių k lubo a k t y v i a m n a r i u i 

A.tA. 
MARIJONUI OSTRAUSKUI 

mirus , s ū n u i A L G I R D U I O S Č I U I i r še imai nuoši rdžią 
užuojautą re išk ia 

Panevėžiečiu klubas 

Balys Kondratas, Quaker Hill, CT; Joseph Kučinskas. 
Dowagiac, MI; Victor ir Ona Šilėnai, Euclid. OH: D. ir 
Indrė Tijūnėliai, Buffalo Grove, IL; 

$17 John Bezys, Winnipeg, Man., Kanada; 
$15 dr. Peter Iron Jokubka. Chicago, IL; Dalia R.Šaulys, 

Chicago. IL; 
$10 Renata Alinskienė; Ona ir Bronius Balčiūnai. Ma-

nahavvkin, NJ; Astra ir Kęstas Bileriai, Huntington, NY; 
Joseph Keys, Alexandria, VA; Rev. Rapolas Krasauskas. 
Putnam, CT; Antony F.Kveselis, New Britain, CT; 
Vytautas Matulionis, Cleveland Heights, OH; Jonas 
Pleirys, Chicago, IL; Petras ir Audronė Treškos. Grand 
Rapids, MI; Edward ir Marcella Valeškos, Rochester. 
NY; Juozas Žadeikis, Chicago, IL: Ruth A.VVallash. 
Aldan. PA; 

$5 M.Boreišis, Phoenix, AZ; 
$3 Katherina Rhoda, Bethlehem, NH; 
$2 Elena Narbutaitė, Montreal. PQ. Kanada. 

PLB fondo vadovybe (direktoriai Vytautas Kamantas, dr. 
Petras Kisielius, Kazys Laukaitis, dr. Edmundas Lenkauskas, 
Juozas Lukas, dr. Antanas Razma, Jonas Treška Jr., ir teises 
patarėjas Saulius Kuprys) labai dėkoja visiems aukotojams 
už aukas ir prašo Jūsų paramos PLB fondo ateities darbams. 
Visos aukos gali būti nurašomos nuo JAV pajamų mokesčių. 
Federal ID No. 39-3097269. Prašom čekius rašyti ir aukas 
siųsti: 

LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION 
P.O. BOX 140796, GRAND RAPIDS, MI 49514-0796, USA. 

Juozas Lukas, PLB fondo iždininkas 

i I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
„RATUKAI REMIGIJUI" VAJUS 

Angelė ir Jonas augino sūnų 
ir dvi dukreles. Nuėję į vaikų 
namus, parsivedė berniuką, 
bet vaikai sakė, jog tuose 
namuose matę kitą berniuką, 
kurį jų šeima taip pat turėtų 
pasiimti. Tai buvo penkerių 
metų Remigijus, berniukas, 
turintis galvutę, kūnelį ir 
dešinę rankytę. Viskas. Nebu
vo nei kaires rankos, nei kojų. 
Nežinia, koks būtų buvęs Re
migijaus likimas, bet Angelės 
ir Jono šeimoje jis klesti. 

Angelė ir Jonas negali girtis 
prabanga, nei ypatingai gera 
sveikata, bet jų širdies didu
mo galėtų pavydėti ne vienas, 
šiaip viskuo kitu apsirūpinęs. 
Angelė dirba gailestingąja se-

žymejęs, pianino technikos 
virtuozas Manigirdas Mote-
kaitis. Išgirsime dvi neabejoti
no talento s tudentes iš Lietu
vos Muzikos akademijos — 
smuikininkę Uliją Rekašiūtę 
ir pianistę Liną Sidabraitę. 
Esame laimingi, kad daili
ninkė Rasa Su tku tė vėl sutiko 
papuošti sceną, kad popietė 
būtų maloni ir ausiai , ir akiai. 

Balio Sruogos minėjimas — 
sekmadienį, sausio 25 d. 3 
vai. p.p., J aun imo centre, tai 
ne sausos duonos pluta, o tor
tas su dangiškais migdolais. 
Nors Balio Sruogcs nebėra 
mūsų tarpe, jo kūryba randa 
atgarsį mūsų sieloje. 

„Saulutė". Lietuvos vaikų 
sele ligoninėje ir tomis savo globos būrelis, kviečia visus į 
žiniomis talkina vasaros sto- kūrybos puotą, o savo atėjimu 
vykioje. Prieš keletą metų vie- paremsite įtaisymą ratukų 
na stovyklaujanti mergytė pa- Remigijui. 

Romoje susipažinę, Čikagoje po daug metų vel susitikę 'iš kaires): 
Čikagos arkidiecezijos arkivysk. Francis George, OMI, ir t. marijonų Šv. 
Kazimiero provincijos provinciolas kun. Donaldas Petraitis, MIC. 

Išrinktasis Lietuvos pre
z identas Valdas Adamkus į 
Čikagą atskrenda sekmadienį, 
sausio 18 d., 4 vai. p.p. KLM 
oro linija, skrydis 611, O'Hare 
International Terminai Nr. 5. 

38-tas „Lietuvos prisimi
nimų" pokylis, š.m. vasario 
1 d. vyks Martinique pokylių 
saiėje. Susidomėjimas šiuo 
renginiu visuomet esti didelis, 
todėl rengėjai — Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apy
garda kviečia visus iš anksto 
užsitikrinti vietas. Apie daly
vavimą praneškite telefonu 
šioms pokylio ruošos komiteto 
narėms: E. Oželis, tel. 773-
254-7553. EUie Kasputis — 
773-735-4614, Mary Kinčius — 
773-927-4990 arba Aušra Pa
dalino — 773-767-2400. Visi 
kviečiami. 

Sausio 18 d., tuoj po Mišių 
Pal . Jurgio Matulaičio misijoje 
'apie 12 vaD, Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje ga
lėsime pasivaišinti skaniais 
cepelinais, kava ir pyragai
čiais. 

JAV LB Lemonto apy
l inkės valdybos ruoš iamas 
Lie tuvos Nepriklausomy
b ė s šventės paminėjimas bus 
vasario 15 d., sekmadienį, Pa
saulio lietuvių centre. Šiemet 
sukanka 80 metų. kai Vilniuje 
1918 m. vasario 16 d. buvo pa
sirašytas Lietuvos Nepriklau
somybes aktas. 

Lietuvos garbės genera
l inis konsulas Vaclovas 
Kleiza pasakys pagrindinę 
kalbą Cicero apylinkės ruošia
moje Lietuvos Nepriklauso
mybes šventėje vasario 8 d., 
sekmadienį. Šv. Antano para
pijos salėje. Minėjimą rengia 
Lietuvių Bendruomenės Cice
ro apylinkė ir ALTo Cicero 
skyrius. 

Akademinio Skautų sąjū
dž io Studijų d ienos š.m. ba
landžio 3-5 d. vyks Resurrec-
tion Center. VVoodstock. IL. 
Studijų dienų tema: ..Drau
gystė — Dievui. Tėvynei, arti
mui". Visi ASS nariai ir kandi
datai kviečiami. Prašoma re
gistruotis iki š.m. vasario 3 d. 

fil. Ramoną Kaveckaite. 
708-499-0687. Informaci

jai kreiptis į Studijų dienu 
koordinatorę fil. dr. Viliją Ke-
relytę. tel. 708-594-0400. Pla
tesnė informacija bus išspaus
dinta ..Skautybes kelias" sky
riuje š.m. sausio 21 d. 

Mažosios Lietuvos l ietu
v ių d raug i j a Čikagoje sek
madienį, sausio 18 d.. 12:30 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje ruošia Klaipė
dos krašto prijungimo pne 
Lietuvos minėjimą. Visi kvie
čiami. Kadangi bus teikiami 
ir pietus, prašoma iš anksto 
apie dalyvavimą pranešti Ra
mūnui Buntinui. te!. 630-969-
1316. 

pas 
tel. 

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovė" Čikagos 
skyriaus metinis narių susi
rinkimas vyks sausio 18 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centre. Susirinkimo metu bus 
valdybos ir kontrolės komisi
jos pranešimai, aptarta sky
riaus veikla ir kiti reikalai. 
Kviečiami visi skyriaus nariai 
susirinkime dalyvauti. 

Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos, veikiančios Bnghton Par
ke, susirinkimas šaukiamas 
sausio 19 d., pirmadienį, 7:30 
vai. vak., Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje. Visi nariai ir norin
tieji įsijungti į kuopos veiklą 
kviečiami atsilankyti. Po susi
rinkimo bus kavutė. Lietuvos 
Vyčių 36 kuopa taip pat 
užjaučia 112 kuopą, veikian
čią Marąuette Parke, mirus 
jos Dvasios vaduo kan. Vaclo
vui Zakarauskui. 

„Dainava" kviečia visus į 
religinį koncertą šį sekmadi
enį, sausio 18 d., 3 vai. p.p., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. Ateikite — 
neapsivilsite! 

Išleistuvių vakarienė, 
prezidentui Valdui Adam
kui ir p. Almai Adamkuvie-
nei išvykstant į Lietuvą, ruo
šiama Willowbrook pokylių 
salėje, 8900 S. Archer Ave, 
Willow Springs. IL, sausio 25 
d., sekmadienį, 7 vai. vak. pa
bendravimas. 8 vai. — vaka
rienė. Informacija teikiama te
lefonais: 630-243-8000 arba 
630-834-8906. Visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti. 

„Aušros Vartų'7„Kerna-
vės" tunto l iepsnel ių ir gi
l iukų draugovės sueiga šeš
tadienį, sausio 17 d.. vyks 
PLC. Lemonte, po pamokų li
tuanistinėje mokykloje. Suei
ga tęsis nuo 1-mos iki 2-ros 
vai. p.p. Visi priešmokyklinio 
amžiaus lietuviukai ir lietu
vaitės kviečiami jungtis įdo-
mion ir prasmingon veiklon. 
Informacijas teikia Rasa Ra
manauskienė, tel. 630-832-
2480. 

Negaminkite pietų 18 d. 
— sekmadienį. Praleiskite 
dieną ..šventiškiau" ir kultū
ringiau <pvz.. nuvykite į ..Dai
navos" ansamblio religinį kon
certą1, o pietus tegul verda, te
gul kepa Brighton Parko 20-
tos kuopos sąjungietės. Jos vi
sus, atsilankiusius sausio 18 
d., nuo 8 va!, r. iki 12 vai.. Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, 
2745 \V. 44th Štr.. žada vai
šinti lietuvišku patiekalų pie
tumis — kugeliu, kopūstais, 
dešromis ir 1.1. Bus galima tų 
skanumynų nusipirkti ir na
mo parsivežti. 

sakė: „Jūs esate gera seselė, 
bet būtumėt man dar geresnė 
mamytė". Pasirodo, mergytė 
esanti našlaitė. Ji ir jos trys 
sesutės patalpintos skirtin
gose prieglaudose. Jonas jau 
suabejojo, ar jų ankštame 
butelyje sutilptų daugiau 
vaikų, bet pasidavė žmonos ir 
vaikų prašymams. Taip dar 
keturios mažos sesytės rado 
šilumą ir prieglobstį Angelės 
ir Jono šeimoje. 

Su šia šeima „Saulutė" susi
pažino prieš ketverius metus. 
Laikas bėga, vaikai auga. Lai
kas Remigijui įtaisyti jo porei
kiams pritaikytą kėdę ant ra
tukų („vvheelchair"). 

Gruodžio mėnesį, atsižvel
giant į gausų renginių bei or
ganizacijų Kūčių skaičių, 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, neruošė tradicinio 
prieškalėdinio koncerto. Ta
čiau šį kartą ruošiamas po-
kalėdinis renginys, kuriuo 
pradedamas vajus surinkti 
lėšų įtaisyti Remigijui kėdę su 
ratukais. 

Spalio mėnesį sukako 50 
metų nuo Stutthofo koncent
racijos stovykloje kalinto mū
sų žymaus rašytojo, drama
turgo Balio Sruogos mirties. 
Sruoga dirbo Vilniaus univer
sitete, kūrė poeziją ir dramas. 
Yra išleidęs ir vaikams skirtų 
knygų. Jo lyrikoje daug liau
dies poezijos bruožų. Sruogos 
kūrybą randame pritaikytą 
prie muzikos, pvz.. dainoje 
„Mano sieloj šiandien šventė", 
operų arijose „Jūratė ir Kasty
tis" bei „Radvila Perkūnas". O 
koncentracijos stovyklos var
guose įstengė parašyti lyrinę 
dramą ir dvi komedijas. Ei
lėraštyje „Numylėta, numy
lėta, tu, žemele", jis išreiškia 
savo meilę žemei, stebėdamas 
kaip „pražydo žemė gyvais ka
roliais", kaip „rugiai rasotom 
žarijom žiūri". Dramose Sruo
ga semiasi iš istorijos, vaiz
duodamas kunigaikščius, ka
ralius, bet parodydamas juos, 
kaip gyvus žmones. 

Koncentracijos stovykla pa
laužė Sruogos sveikatą. Kai 
nualinti kaliniai buvo varomi 
žiemą, jis krito ir pasiliko be 
sąmones gulėti sniege. Sruoga 
palaidotas Rasų kapinėse. 
Prieš mirtį spėjo parašyti kon
centracijos stovyklos prisimi
nimus knygoje „Dievų miš
kas". 

Balio Sruogos minėjimo pro
gramoje rašytoja Nijolė Jan-
kutė-Užubaliene apibūdins jo 
gyvenimo kelią. Visiems gerai 
žinomas, sodraus balso akto
rius Juozas Raudonis ir ame
rikiečių teatruose pasirodanti, 
tik ką grįžusi po gastrolių su 
Bostono teatro trupe, aktore 
Audrė Budrytė perteiks raštų 
ištraukas. Išgirsime Madison. 
Wisconsin, gyvenančią, jauną 
šeimą auginančią, profesiona
lią fleitistę Astą Šepetytę, 
kuri ne kartą buvo kviesta 
koncertuoti Wisconsino guber
natoriaus rūmuose. Jai akom
panuos, savo asmenišku kuk-
lumu bei paslaugumu pasi-

Indrė Ti junėl ienė 

„DAINAVA" DAINUOJA, 
„DAINAVA" GIEDA 

Vasarai dar nepasibaigus, 
rugsėjo pirmą savaitę pažįs
tami veidai rinkosi Pasaulio 
lietuvių centre mažojoje sa
lėje. Jų tarpe pasirodė ir 
naujų veidų. Su dideliu entu
ziazmu dainaviečiai rinkosi į 
sezono pirmąją repeticiją. Ta 
repeticija nebuvo labai „dar
binga", kadangi visi norėjo pa
bendrauti ir pasidabinti įspū
džiais po vasaros atostogų, su
sipažinti su naujais ansamb
liečiais. 

Tačiau su antrąja repeticija 
prasidėjo rimtieji darbai (kas 
antradienį ir kar ta is dažniau). 
Valdybos vairą perėmė Tadas 
Stropus. Būdamas pirminin
ku, jis energingai įpareigojo 
valdybos narius imtis iniciaty
vos, kad ansamblis iktų stip
rus ir darbštus. Šiuo metu be 
pirmininko valdyba sudaro: 
vicepirm. Jeronimas Gaižutis, 
sekr. Kastytis Šoliūnas, ižd. 
Aldona Urbienė ir nariai: 
Krista Šilimaitytė. Aušra Pet-
ry, Danguolė Ilginytė. Muzi
kos vadovas ir dirigentas — 
Darius Polikaitis. 

Ansamblis šiuo metu sus
tiprėjęs, padidėjęs, tur i naujų 
narių. Visus jungia meilė lie
tuviškai dainai ir giesmei. 
Darbo yra daug — reikia 
pasišventimo ir įsipareigoji
mo. „Dainava" šiuo metu uo
liai ruošiasi religiniam koncer
tui, kurio tikslas prisiminti 
tuos, kurie žuvo už Lietuvos 
laisvę, ypač sausio 13-tosios 
aukas. Todėl koncertas ir ren
giamas artimą datą, sausio 
18 d., Šv. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje. Parapijos 
klebonas kun. Jaka i t i s su en
tuziazmu priėmė ansamblį po 
parapijos pastoge šiam kon
certui, pr i tardamas ansamblio 
idėjoms. Ansambliui, aišku, 
tai buvo labai džiugu. 

Koncertas bus įvairus. Bus 
giedamos giesmės lietuvių ir 
lotynų kalba — j ų ta rpe anglų 

Seselių kazimieriečių 90 metų įkūrimo sukakties proga Sv. Kazimiero vienuolyne apsilankę (iš kairės;: JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos pirmininke Birute Vindašiene, vienuolyno generale vyresnioji ses. Marilyn Kuzmic
kus, SSO, Čikagos arkivyskupijos pietvakarių vikarijos vyskupas John R Gorman, Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas kun. Michael T Yakaitis, STD. Vilniaus universiteto Istorijos mokslų profesorė dr Aldona Va
siliauskienė. 

kompozitoriaus John Rutter 
„Requiem", kuris ,galima sa
kyti, yra centrinis šio koncerto 
kūrinys. Trumpai apibūdinant 
šį veikalą — tai yra švelnus, 
raminantis, susikaupimo ir 
susimąstymo kūrinys. Tokia ir 
yra dirigento Dariaus Poli-
kaičio vaizduotė šiam koncer
tui — noras suteikti klausyto
jams progą prisiminti tuos, 
kurie aukojo gyvybę už kitus 
ir pamąstyti apie mūsų visų 
pašaukimą mylėti ir aukotis 
Dievui, artimui bei tėvynei. 
Koncerte bus proga išgirsti 
sopraną sol. Virginiją Bruo-
žytę-Muliolienę iš Clevelando, 
kuri mielai sutiko dalyvauti. 

Vargonuos Manigirdas Mo-
tekaitis, kuris jau senokai 
akompanuoja ansambliui re
peticijų metu. Taip pat bus ir 
orkestrantų palyda. 

Ansambliečiai nuolat aukoja 
savo laiką, grįžę iš darbų, kad 
ansamblis ir lietuviška dvasia 
išeivijoje neužgestų. Dirigen
tas nenuilstamai dirba, ruoš
damas ansamblį koncertui bei 
kitiems įsipareigojimams. Pa
vasarį ansambliečiai keliaus į 
Torontą atlikti programą „Tė
viškės žiburiams" — tad darbo 
netrūksta . Ansamblis tikisi, 
kad visi Čikagos ir apylinkių 
lietuviai atvyks šio koncerto 
pasiklausyti. įvertins jų darbo 
vaisių ir pastangas. Tikisi, 
kad jų giesmės duos progos 
kiekvienai širdžiai šilumos ir 
atsinaujinimo. 

D. L 

„MARGUTIS II" GUVUO JA 

„Margutis II" jau trečius me
tus žengia nepriklausomu ke
liu, kaip lietuvių balsas radijo 
bangomis Čikagoje ir jos apy
linkėse. Per tuos kelis metus 
buvo pasikeitimų, kol paga
linu radijo programa atsietojo 

ant tvirtų pagrindų. „Margu
tis II" pastoviai ir efektingai 
penkis kartus savaitėje, 8 vai. 
vakaro, radijo bangomis atei
na į mūsų namus. Be „Mar
gučio II" žinių, sunku jau 
įsivaizduoti Čikagos lietuvių 
gyvenimą, nes ..Draugas" nela
bai pastoviai pristatomas į na
mus. Jei ne „Margutis II", tai 
nežinotume laiku, nei kas 
svarbaus įvyko Lietuvoje, nei 
kas iš mūsų apleido šį pasaulį. 

Šiais Naujaisiais metais, 
sausio 6 d. „Margučio II" val
dyba turėjo posėdį. Pirmi
ninkė Marija Remienė pasi
džiaugė, kad „Margučio II" 
programų vedėjų komanda pui
kiai dirba ir nėra priekaištų iš 
klausytojų, o tik susilaukiama 
gerų žodžių. Nesvarbu, kokie 
yra jų kiti darbai, „Margučio 
II" radijo studijoje visada lai
ku prabyla Rytis Januška, 
Dalia Sokienė, po penktadie
niais — Emilija Andrulytė. 

Posėdyje dalyvavo visi val
dybos nariai: Birutė Jasai
tienė. Matilda Marcinkienė, 
Vaclovas Momkus, Bronius 
Siliūnas ir Dalia Sruogaitė. 
Iždininkė B. Jasaitienė pra
nešė, kad ..Margutis II" finan
siškai pastovus, bet reikia 
nuolatinio budėjimo ir reaga
vimo, nes ne visi atsiskaito 
laiku už savo skelbimus. Radi
jo stočiai sumokama laiku, už 
tai ganama nuolaida. Politinių 
žinių komentatorius Br. Si
liūnas išsamiai renka svarbes
niąsias žinias, o tas pareika
lauja daug laiko. Reikia per
skaityti nemažai spaudos, kad 
žinios būtų naujausios ir 
įdomios. Daug darbo valandų 
sikria D. Sruogaitė, tvarkyda
ma „Margučio" archyvą. Visas 

kasetes reikia perklausyti ir 
surašyti Rasta medžiaga buvo 
ne tvarky ta d a u g metu. Jai rei-

D.-iav Nuo'r Jono TamulaiOio 

kia talkos. Šiuo metu juosteles 
perklausyti sutiko Gintra Na-
rienė. Sekretorė M. Marcin
kienė tvarkingai visus pasi
sakymus ir nutarimus užrašo 
ir padeda įvairiuose reika
luose. Vaclovas Momkus ypač 
gerai ir sumaniai organizuoja 
pokylius. Ir šiame posėdyje jis 
įsipareigojo surengti „Margu
čio II" pietus kovo 8 d. Jauni
mo centre. 

Kad „Margutis II" ir toliau 
galėtų būti girdimas mūsų 
namuose, reikia jį nuolat rem
ti. Todėl kovo 8 d. bus rengi
nys ir tikime, kad radijo rė
mėjai • atvyks ir, kaip anks
čiau, taip ir šį kartą, savo da
lyvavimu parems „Margutį 
II". 

Be to, posėdyje visi valdybos 
nariai pasidžiaugė Valdo 
Adamkaus laimėjimu į Lietu
vos Respublikos prezidento 
postą. Išrinktasis prezidentas 
turi artimą ryšį su mūsų 
„Margučiu" nes praeityje šią 
radijo programą gelbėdavo iš 
finansinių sunkumų. „Margu
čio II" valdyba pasiuntė į Lie
tuvą specialų sveikinimą iš
rinktam prezidentui Valdui 
Adamkui. 

„Margutis II" valdyba dar
niai dirba, o jo klausytojai jį 
remia, ir todėl ši radijo prog
rama gyvuoja. 

M. R. 

SKELBIŪTAI 
x A k t . Audrė B u d r y t ė 

dalyvaus Balio Sruogos mi
nėjimo programoje, sekma
dienį, sausio 25 d., 3:00 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietus 
iš anksto galima įsigyti „Sek
lyčioje" Čikagoje ir „Lion Frame 
Gallery". 216 Main, Lemont, IL. 
Visus nuoširdžiai kviečia JSau-
lutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. 

(sk.) 
x Prof. Martin ir Patricia 

Trautrimas, Freemont, NE, 
dr. Betty R.Falkensten, Mi-
nersville, PA, Eleanor Balsis, 
Minersville, PA, Alphonse A. 
ir Bern ice K.Mikatavage, 
Minersville, PA, tai nauji Lie
tuvos našlaičių rėmėjai, kiek
vienas atsiuntęs po $150 - tai 
dar 4 našlaičiams bus lengves-
nis gyvenimas . Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas , 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 
x C h i c a g o L i t h u a n i a n 

Women's Club, pirm. Irene 
Norbut , a t s iuntė $300. Tai 
pratęsimas vienojau globojamo 
našlaičio paramos kitiems me
tams, ir parama metams dar 
vienam našlaičiui. Dėkojame 
gerosioms Čikagos lietuvėms 
moterims! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60829. 

(sk.) 


