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Amerikos lietuviai, padėkime 
Lietuvai įtvirtinti 
neprikla usomybę! 

Amerikos Baltų laisvės lyga 3121 ir pasakyti savo senato-
(ABLL) praneša, kad vasario 2 
dieną JAV Kongreso atstovas 
John Shimkus savo ir kolegų 
— Kucinich, Palonne, Pasc-
rell, Knollenberg, Cox ir Jonės 
— vardu JAV Atstovų rū
mams įteikė nutarimą „H-
Con. Res. 21", kuriame reko
menduojama Lietuvą, Latviją 
ir Estiją priimti į NATO. Nu
tarimas buvo perduotas Už
sienio reikalų komitetui. 

Sausio 20 dieną panašaus 
turinio nutarimą „S. Con. 
Bes. 2" JAV Senatui pateikė 
senatorius Richard Durbin. 
Šis dokumentas taip pat yra 
Užsienio reikalų komitete. 

ABLL kartu su senatoriumi 
R. Durbin bei Kongreso nariu 
J. Shimkus, ragina lietuvius, 
organizacijas visomis įmano
momis priemonėmis remti 
šiuos nutarimus. Labai svar
bu, kad kuo daugiau Senato 
bei Kongreso narių paremtų 
minėtus nutarimus užsienio 
reikalų komitetuose. 

Norintys tapti „S. Con. Res. 
2" rėmėjais (co-sponsors), gali 
skambinti telefonu (202) 224-

riaus pavardę. Atsiliepus se
natoriaus įstaigai, pašneke
siui reikia kviesti „Legislative 
assistant", kurio paprašyti, 
kad Jūsų senatorius paremtų 
„S. Con. Res. 2" nutarimą 
(recommending the integ-
ration of Lithuania, Latvia 
and Estonia into NATO). 

Atstovų rūmus galima pa
siekti tuo pačiu telefonu (202-
224-3121) ir, atsiliepus Jūsų 
Kongreso atstovo „Legislative 
assistant", prašykite, kad Jū
sų atstovas paremtų Kongreso 
nario John Shimkus nutarimą 
„H* Con. Res. 21" (recom
mending the integration of 
Lithuania, Latvia and Es
tonia into NATO). 

Padėjome Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę, dabar padė
kime ją įtvirtinti! 

Amerikos Baltų laisvės lyga 

Angelė Nelsienė, 
vicepirmininkė ir direktorė 

Telef.: (714) 526-3648 
E-mail: nelsas@worldnet.att.net 

Saugumas domisi energetikos 
tilto \ Vakarus žlugdymu 

Sausio 23 d. JAV LB pirmininkė Regina Narušienė ir JAV LB vykdomasis vicepirmininkas, Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkas Vytautas Bieliauskas (kairėje) susitiko su įtakingu lenkų išeivijos JAV atstovu Jan 
Novvak Nuotr. Aud ronės Pakštienės 

Vytautas Landsbergis — apie 
Vokietijos „kompleksus*' 

Rusijos „LUKoiF nori valdyti 
„Mažeikių naftą" 

Ryga, vasario 10 d. (BNS) 
— Rusijos naftos susivieniji
mas „LUKoil" neri būti ne 
„Mažeikių naftos" akcininkas, 
o šios naftos perdirbimo ga
myklos valdytojas. 

Kadangi „LUKoil" turi mil
žiniškus žaliavos išteklius, to
kia Rusijos susivienijimo tei
sinė padėtis būtų naudinga ir 
pačiai Lietuvai, mano „LUK
oil" prezidentas Vagit Alek-
pe'rov. 

Trečiadienį Latvijos laik
raštyje „Biznes i Baltija" išs
pausdintame interviu V. Alek-
perov teigia, jog Lietuvos vy
riausybė nedraudžia „LUKoil" 
dalyvauti privatizuojant „Ma
žeikių naftą", tačiau vyriau
sybės sprendimai „yra truputį 
neaiškūs". 

Lietuvos vyriausybė praėju
sią savaitę pranešė, jog ketina 
parduoti iki 40 proc. „Mažei
kių naftos" akcijų ir kviečia 
privatizavimo programoje da
lyvauti tiek Vakarų, tiek Ru
sijos bendroves. Kartu vyriau

sybė pabrėžė, jog konkurso 
rezultatus lems tik ekonomi
niai ir technologiniai rodikliai. 

„Mažeikių nafta" jau šios 
savaitės pabaigoje pradės 
veikti visu pajėgumu, spaudos 
konferencijoje trečiadienį pra
nešė generalinis direktorius 
Gediminas Kiesus. Pasak jo, 
vasariui Rusija patvirtino 
daugiau nei 370,000 tonų naf
tos, o iki vasario pabaigos 
įmonė tikisi apsirūpinti žalia
va visam pirmajam ketvirčiui. 
Anot G. Kiesaus, viskas prik
lausys nuo gamyklos pasiūly
tos naftos kainos ir žaliavos 
pirkimo finansavimo tvarkos. 

Kada „Mažeikių nafta" vėl 
pradės veikti, kol kas nežino
ma. Norint paleisti gamyklą, 
būtina sukaupti pilnas talpas 
naftos (160,000 tonų) bei 
turėti garantijų, kad bus gau
ta daugiau žaliavos. Kad naf
tos perdirbimo gamykla pra
dėtų veikti visu pajėgumu, 
reikia 3-4 parų. 

Išteisinta sužalotą sūnų 
nužudžiusi motina 

Vilnius, vasario 10 d. 
(BNS) — Vilniaus apylinkės 
prokuratūra nutraukė bau
džiamąją bylą gydytojai Živi
lei Slavinskienei, suleidusiai 
mirtiną vaistų kiekį savo ne
pagydomai sergančiam ir la
bai kentėjusiam sūnui. 

Antradienį dienraštis „Lie
tuvos rytas" pranešė, kad 
jungtinė teisės psichiatrinė ir 
psichologinė ekspertizė pažy
mėjo, jog nužudymo laikotar
piu dėl praeinančio psichikos 
sutrikimo su psichozės simp
tomais Ž. Slavinskienė ne
galėjo suprasti savo veiksmų 
esmės ir jų kontroliuoti. Ji bu
vo nepakaltinama. 

Praėjusių metų liepos 2 d. 
vilnietė Ž. Slavinskienė sulei
do mirtiną vaistų kiekį sūnui 
Šarūnui, kurį daugiau nei pu
sę metų medikai gydė nuo 
sunkių nudegimų, patirtų po 
nesėkmingo bandymo suside
ginti apsipylus benzinu. 

Moteris bandė ir pati nu
sižudyti, tačiau medikai jos 

gyvybę išgelbėjo. Atsisveikini
mo laiške artimiesiems moti
na rašė, jog toks poelgis yra 
bendras sūnaus ir jos sprendi
mas. 

Ž. Slavinskienei buvo iškel
ta baudžiamoji byla dėl ty
činio nužudymo sunkinan
čiomis aplinkybėmis, jai grėsė 
laisvės atėmimas nuo 10 iki 
20 metų. Po nelaimės moteris 
buvo gydoma Vilniaus psi
chiatrijos ligoninėje. 

Pasak dienraščio, nors mo
tina aiškino, kad mirtiną vais
tų dozę sūnui suleido jo paties 
prašoma, kai kurie prokurorai 
iš pradžių teigė nematą leng
vinančių aplinkybių, nes Lie
tuvoje eutanazija neįteisinta. 

Apklausose Ž. Slavinskienė 
pripažino savo kaltę dėl sū
naus mirties. 

Po mėginimo susideginti 
1997 metų gruodį, 19-mečiui 
Š. Slavinskui medikai ampu
tavo rankas, pašalino sudegu
sį kaktikaulį. Pasak medikų, 
jaunuolio veidas buvo visiškai 

Vilnius, vasario 10 d. 
(Elta) — Vokietija pradeda at
sikratyti „vienintelio kaltojo" 
kompleksų, ilgai varžiusių jos 
užsienio politiką. Tokią nuo
monę dėstė Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, ko
mentuodamas Vokietijos kan
clerio Gerhard Schroeder pa
reiškimą NATO klausimu. 

Savaitgalį Munchene su
rengtoje saugumo politikos 
konferencijoje Vokietijos kanc
leris pažymėjo, kad per balan
džio mėnesį Vašingtone vyk
siantį NATO valstybių vadovų 
susitikimą nė viena nauja val
stybė nebus pakviesta į Šiau
rės Atlanto sąjungą, o kandi
datės kvietimo galėtų sulaukti 
tik tada, kai trys naujos narės 
— Lenkija, Vengrija ir Čekija 
— visiškai įsijungs į NATO. 

Pasak Seimo vadovo pareiš
kimo, kanclerio raginimai di
dinti Europos vaidmenį Šiau
rės Atlanto sąjungoje būtų ne
suderinami su „Europos maži
nimu, atitolinant nuo jos Lie
tuvą ir kitas Baltijos valsty
bes". 

V. Landsbergio manymu, 
„šalims tarp Rusijos ir Vokie
tijos seniai aišku, kad Antrąjį 
pasaulinį karą pradėjo du nu
sikalstami totalitariniai reži
mai, susimokę tarpusavyje 
1939 metų vasarą". „Tautos ir 
teritorijos buvo traktuojamos 
kaip dviejų agresorių 'intere
sas' dominuoti bei užgrobti, o 

išdegęs, o sveikos odos buvo 
buvo likę tik ant pėdų ir nuga
ros. Tačiau Š. Slavinskas buvo 
sąmoningas, su juo buvo gali
ma bendrauti. „Raudonojo 
kryžiaus" ligoninėje jaunuoliui 
buvo atliktos 7 operacijos. Vis 
dėlto žaizdos negijo. ir jaunuo
lis kentėjo didelius skausmus. 
Prie ligonio nuolat budėjo jo 
motina. 

Kaip sakė ligonį operavęs 
Vilniaus universiteto Mikro
chirurgijos klinikos vadovas, 
profesorius Kęstutis Vitkus. 
,jo kūno nebuvo — tik žaiz
dos, pūliai, skausmas. Jis 
šaukdavo Dievą, aimanuoda
vo, kai negaudavo nuskaus
minamųjų vaistų. Tai buvo 
beakė, beforme, žaizdota būty
bė, nuo kurios net antklodės 
negalėdavai pakelti, nes imda
vo klykti nuo skausmo (...) Aš 
per visą savo praktiką nebu
vau matęs tokio dalyko. Ar 
motina galėjo ramiai žiūrėti į 
tai?". 

Stalinas puikiai žinojo ir tai, 
koks likimas laukia milijonų 
žydų nacistinei Vokietijai ati
duodamose valstybėse", pažy
mi V. Landsbergis. 

Pasak jo, Vokietijos kancle
ris norėjęs pasakyti: „dabar 
Vokietija pasirengusi būti nor
malia, ne kompleksuota Euro
pos Sąjungos ir Šiavrės Atlan
to sąjungos nare, — tokia bu
vo federalinio kanclerio pasi
sakymo esmė". 

Seimo pirmininko pa
reiškime sakoma, jog Baltijos 
valstybės „neabejotinai tikė
sis, jog bus dar tvirčiau tęsia
ma ir buvusio federalinio kan
clerio Helmut Kohl nuostata 

dėl Vokietijos atsakomybės — 
kartu su SSRS paveldėtoja 
Rusija — už tai, kas ištiko 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 1940 
metais ir vėliau". Ši atsako
mybė, primena V. Landsber
gis, buvo pabrėžta H. Kohl 
kalboje Bundestage prieš 10 
metų, minint II pasaulinio ka
ro pradžios 50-ąsias metines, 
ir atspindėjo Vokietijos para
mą atkuriamai trijų Baltijos 
valstybių nepriklausomybei. 

„Šiandien reikia atremti jų 
atkurtos nepriklausomybės 
varžymus, kai Rusijos diplo
matija traktuoja Stalino-Hit-
lerio nusikaltimą kaip teisėtą 
'raudonąją liniją', vis dar 
smaugiančią buvusias oku
puotas valstybes", rašoma 

Vilnius, vasario 9-10 d. 
(BNS) — Valstybės saugumo 
departamentas (VSD) pradėjo 
rinkti medžiagą apie gresiantį 
žlugti projektą nutiesti elek
tros tiekimo liniją iš Lietuvos į 
Vakarus, patvirtino VSD va
dovas Mečys Laurinkus. 

„Jeigu šis projektas bus vil
kinamas ir stabdomas, o suin
teresuotų šalių yra daug, gali 
būti padaryta didžiulė žala 
nacionalinio saugumo požiū
riu", perspėjo M. Laurinkus. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
pranešė, kad Lietuvos vyriau
sybės konkursą tiesti elektros 
liniją į Vakarus pernai lai
mėjęs JAV susivienijimas „Po-
vverBridge" patyrė spaudimą 
sumokėti maždaug 80 mln. li
tų „už konsultavimą" neaiš
kios kilmės bendrovėms. 

Pasak dienraščio, pinigų rei
kalavusi bendrovė yra susijusi 
su buvusiu SSRS ambasados 
JAV darbuotoju Voldemar 
Kanch, kuris savo ruožtu turi 
artimų verslo ryšių su Lietu
vos pramonininkų konfedera
cijos prezidentu Bronislovu 
Lubiu. 

Pirmadienį bendrovė „Lietu

vos energija" pasiūlė nutrauk
ti sutartį su „PowerBridge" 
dėl beveik 2 mlrd. litų vertės 
projekto. 

M. Laurinkus Seimo na
riams teigė dar anksčiau ga
vęs užklausimą parengti apie 
V. Kanch pažymą, ir ši pažy
ma bus pateikta. Jis pabrėžė, 
kad operatyvinės veiklos prie
monės gali būti pasitelktos in
formacijos rinkimui tik iškė
lus baudžiamąją bylą ir gavus 
prokuratūros leidimą. 

Ūkio ministro Vinco Babi
liaus siūlymu, „PowerBridge" 
suteiktas mėnuo laiko, per 
kurį jis turi surasti strateginį 
investuotoją bei įkurti ben
drovę, kuri įgyvendins elek
tros linijos į Vakarus staty
bos projektą. 

Susidūrus įvairiems tiks
lams, dėl elektros linijos į 
Vakarus statybos projekto 
jau buvo beveik įsiplieskęs 
tarptautinis skandalas, kurį 
mėnesio „pertrauka" turėtų 
užgesinti. 

Dabar „PovverBridge" pa
siūlyta tiesiogiai, be jokių 
tarpininkų, derėtis su „Lie
tuvos energija". 

Nacių medžiotojo „taikinyje" — 
Australijos lietuvis 

Seimo pirmininko pareiškime. 

Lenkai klaidingai supranta 
švietimo naujoves 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) tvarkos, pabrėžė V. Vėbraitė. 
— Du Seimo nariai antradienį Ji ir kiti ministerijos atstovai 
Seimo pirmininkui įteikė be
veik 25,000 Lietuvos lenkų pa
sirašytą prašymą nenaikinti 
privalomojo gimtosios kalbos 
abitūros egzamino lenkų mo
kyklose. 

Tačiau tą pačią dieną viena 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos vadovių pareiškė, kad 
rinkdami parašus, parlamen
tarai grečiausiai klaidino žmo
nes. 

Pasak Seimo narių Jano 
Senkevičiaus ir Jano Mince
vičiaus, Seimo pirmininko 
sekretoriatui peHuotos kopi
jos parašų, kuriais protestuo
jama prieš Švietimo ministeri
jos sprendimą lenkų kalbos 
abitūros egzamine padaryti ne 
privalomuoju, o pasirenka
muoju egzaminu. 

Tačiau Švietimo ir mokslo 
viceministre Vaiva Vėbraite 
kitoje spaudos konferencijoje 
antradienį teigė, kad pareiški
mas yra klaidinar.ris ir neati
tinka tikrovės. ..Renkant pa
rašus, žmonės buvo suklaidin
ti", sakė V. Vėbraite. 

V. Vėbraitė teigė, kad gimto
sios (ne lietuviu kalbos egza
minas nėra panaikinamas, 
tačiau jis nebėra privalomas. 
Todėl nelietuviu tautybės 
abiturientams nebereikės lai
kyti keturių privalomų egza
minų, kaip anksčiau, o tik tris 
— lietuvių kalbos raštu, ma
tematikos ir užsienio kalbos. 

Švietimo ir mokslo ministe
rija nėra gavusi jokių raštiškų 
kitų Lietuvos tarmių mažu
mu bendruomenių nusiskun
dimų dėi naujo- egzaminų 

abejoja parašų rinkėjų objek
tyvumu. Pasak jų, tiek parašų 
buvo galima surinkti, pareiš
kus, kad apskritai panaikin
tas lenkų kalbos egzaminas, o 
tai netiesa. 

„Lietuvos energijai" 
iškelta baudžiamoji 

byla 
Vilnius, vasario 10 d. 

fBNS) — Valstybės kontrolės 
kvotos skyrius iškėlė baudžia
mąją bylą „Lietuvos energijai" 
už lėšų iššvaistymą. Valstybės 
kontrolė nustatė, kad Lietuvos 
įmonė padarė finansinių pa
žeidimų ir neteisingai atsi
skaitė su tarpininkais, par
duodant elektrą Baltarusijai. 

..Lietuvos energija", Balta
rusijos pirkėjas „Belenergo" 
bei tarpininkė — Lietuvos 
įmonė ..Baltic Shem" pernai 
sausio 26 d. pasirašė trišalę 
sutarti dėl elektros eksporto 
Baltarusijai. 

1998 m. „Lietuvos energija" 
susivienijimui „Belenergo" 
pardavė elektros energijos už 
89 mln. dolenų. o iš tarpinin
ko, turėjusio užtikrinti atsi
skaitymą, gavo tik apie 2 mln. 
dolerių. 

Nors ,.Baltic Shem" neį
vykdė jsipareisroj.mų, lietuviai 
be tarpininkavimo išlaidas pa
teisinančių dokumentų nurašė 
12.5 mln. dolerių į bendroves 
sąnaudas. Valstybės kontrolė 
tokius ..Lietuvos energijos" 
veiksmus įvertino kaip turto 
iššvaistymą stambiu mastu. 

Adelaide, vasario 10 d. (AP-
BNS) — Nacius persekiojan
tis Simon Wiesenthal centras 
nori į teismą patraukti Ade
laidės gyventoją, kurio pavar
dė neskelbiama. Centro teigi
mu, II pasaulinio karo metais 
Lietuvos saugumo policijoje, 
kuri persekiojo ir išžudė tūks
tančius žydų, jis užėmė aukš
tas pareigas. 

Tačiau Australijos vyriau
sybė negavo jokio prašymo iš
duoti Lietuvai garbaus am
žiaus Adelaidės gyventoją dėl 
kaltinimų karo nusikaltimais, 
trečiadienį pareiškė Australi
jos teisingumo ministrė 
Amanda Venstoun. 

Wiesenthal centro Izraelio 
skyriaus direktorius Efraim 
Zuroff sakė, jog kaltinamasis 
gali būti teisiamas už akių, ir 
jis turi pats nuspręsti, ar jam 
vykti į Lietuvą savęs ginti. 
„Yra likusių gyvų iš tų vietų, 
kur buvo vykdomi šie nusikal
timai", sakė E. Zuroff Austra

lijos radijui. „Mes kalbame 
apie asmenį, kuris užėmė 
aukštas pareigas Lietuvos po
licijos batalione, kuris buvo 
susijęs su taikių gyventojų 
persekiojimu ir žudynėmis 
įvairiose Lietuvos vietovėse, 
daugiausia 1941-1942 me
tais", sakė jis. 

Tačiau Adelaidėje gyvenan
tis advokatas Lindy Powell sa
ko, jog tikimybė, kad teismas 
bus sėkmingas, nėra didelė. 
Jis yra gynęs visus tris asme
nis, kuriems Australijoje buvo 
pateikti kaltinimai karo nusi
kaltimais. Australijos teismas 
nepripažino nė vieno iš jų kal
tu, o dviejų bylos buvo baigtos 
dar iki teismo. 

„Jeigu remiamasi tik pa
rodymais liudytojų, kurie 50 
metų gyveno represinėje san
tvarkoje ir yra pratę sakyti, 
ką liepia valdžia, tai, many
čiau, sėkminga tokio proceso 
pabaiga yra mažai tikėtina", 
sakė L. Powell. 

Maskva už maisto produktus siūlo 
dujų ir automobilių 

Maskva, vasario 10 d. (In-
terfaks-BNS) — Maskvos vy
riausybė ketina organizuoti 
maisto produktų tiekimą iš 
Lietuvos ir sumokėti už juos 
gamtinėmis dujomis, techni
ka arba pinigais. 

Dėl to susitarta trečiadienį 
Maskvoje per Rusijos sostinės 
mero Jurij Lužkov derybas su 
Lietuvos pramonininkų konfe
deracijos vadovu Bronislovu 
Lubiu. 

B. Lubys perdavė Maskvos 
merui Lietuvos ministro pir
mininko kvietimą atvykti dar
bo vizito. 

Pasak J. Lužkov, jis pasi
rengęs atskristi į Vilnių pasi
rašyti su Lietuvos vyriausybe 
susitarimą, kuriame atsis
pindės visi sutarti ketinimai. 

Pasak mero. Maskva turi 
gamtinių dujų, ir už maisto 
produktų tiekimą gali atsis
kaityti dujomis. Be to, pažy
mėjo jis, Rusijos sostinė siūlo 
Lietuvos tiekėjams nedidelių, 
nebrangių sunkvežimių ,.By-
čok", lengvųjų automobilių 

„Renault Megane", kuriuos 
gaminti netrukus bus pradėta 
gamykloje „Moskvič", taip pat 
statybinių medžiagų. 

Natūrinių mainų operacijos. 
J. Lužkov nuomone, padės su
mažinti valiutos konvertavi
mo nuostolius. Tačiau, jei 
bendrininkai pageidaus, Mas
kva gali sumokėti už maisto 
produktus pinigais. 

Susitikimo metu šalys su
tarė Maskvoje atidaryti lietu
viškų prekių prekybos rūmus. 
Juos planuojama pastatyti 
naujame Marjino rajone, ku
riame gyvens maždaug puse 
milijono žmonių. 

KALENDORIUS 
Vasario 11 d : Švc. M Marija 

Lurde; Adolfas, Felicija. Paskalis. 
Algirdas. Dailė. Marija 1991 m. Is
landijos Altingas (parlamentas) nu
tarė pripažinti Lietuvą de jure ir 
įpareigojo vyriausybe kuo skubiau 
užmegzti santykius su Lietuvos 
Respublika 

Vasario 12d Benediktas, Re?i-
naldas. Gintenis, Deimantė 

http://EARTHLINK.NET
mailto:nelsas@worldnet.att.net


DRAUGAS, 1999 m. vasario 11d., ketvirtadienis 

LIETUVIU TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

SUSITIKIMAS SU 
„DRAUGO" 

VYR. REDAKTORE 

kalbėjimai su malonia viešnia 
D. Bindokiene. 

R e g i n a Juškaitė 
Švobienė 

Šeštadienį, vasario 6 d., Die
vo Apvaizdos Kultūros centro 
kavinėje vyko susipažinimas/ 
pabendravimas su „Draugo" 
vyr. redaktore Danute Bindo
kiene. Priėmime dalyvavo 
D.L.O.C ir „Pagalba Lietuvai" 
pirmininkai, žiniasklaidos 
bendradarbiai ir svečiai, ku
rie domisi išeivijos spauda. 
Susirinko daugiau nei 50 da
lyvių. 

Antradienį, vasario 2 d., 
„Lietuviškų melodijų" redak
torius Algis Zaparackas turėjo 
radijo pasikalbėjimą su D. 
Bindokiene. Iš to pasikalbėji
mo kilo daug klausimų iš 
klausytojų. 

Žurnalistas ir radijo progra
mos vedėjas A. Zaparackas 
supažindino su „Draugo" vyr. 
redaktore Danute Bindokiene. 
Jis perskaitė gautus klausi
mus ir visuomenės rūpesčius. 

Danutė Bindokiene sakė, 
kad išeivijoje yra arti 6,000 
skaitytojų. Michigan valstijoje 
yra daugiau negu 800 skaity
tojų. „Draugas" dabar reda
guojamas moterų, t.y., turi 5 
redaktores. 

Š.m. liepos 12 d. „Draugas" 
švęs savo 90 metų sukaktį. 
Lietuvoje turi bendradarbius 
Vilniuje ir Kaune. Šiais me
tais „Draugas" bus įtraukia
mas į pasaulinį „internet" 
tinklą. Prieš porą savaičių 
„Draugas" pradėjo naują sis
temą siųsti dienraščius su 
„bar coding", atrodo, kad dien
raščiai pasiekia skaitytojus 
truputį greičiau negu anks
čiau. Truks kol viskas susi
tvarkys, tai skaitytojai prašo
mi būti kantrūs. Jei dien
raščio dar negauna laiku, rei
kia užpildyti formą ir per paš
tą atsiųsti „Draugui". D. Bin
dokiene prašė, kad visuomenė 
atsiųstų daugiau informacijų 
ir žinučių „Susipažinimo" sky
riui. Ypač domisi apie jaunus 
profesionalus: kur jie dingo, 
ką dabar daro ir t.t. Prašė 
atsiųsti tų žmonių vardus ir 
adresus ir „Draugas" susi
sieks su jais. „Draugas" turi 
naują programą, pagal kurią 
susipažinimui vienam mėne
siui siunčia dienraštį nemoka
mai. Baigdama Danutė Bin
dokiene padėkojo bendradar
biams ir ragino visus siųsti 
žinutes ir nuotraukas apie tel
kinio veiklą ir įvykius. 

Dalyvių vardu Algis Zapa
rackas padėkojo „Draugo" re
daktorei už atsakytus klausi
mus ir jos apsilankymą Det
roite. 

Po to buvo asmeniški pasi-

VASARIO 16-OSI0S 
MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 81-oji sukaktis Det
roito lietuvių telkinyje buvo 
minima sekmadienį, vasario 7 
d., Kazio Gogelio paruoštoje 
„Amerikos Lietuvių balso" ra
dijo laidoje. 

Šv. Antano i r Dievo Apvaiz
dos bažnyčiose iškilmingose 
šv. Mišiose organizacijos daly
vavo su savo vėliavomis. Mi
šias už gyvus ir mirusius 
laisvės gynėjus aukojo ir pa
mokslą pasakė kleb. kun. Al
fonsas Babonas. Giedojo para
pijos choras vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. 

Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
iškilmingose šv. Mišiose su 
vėliavomis dalyvavo jaunimo 
auklėjimo organizacijos. Mi
šios buvo aukojamos už žuvu
sius Lietuvos laisvės gynėjus. 
Kun. Aloyzas Volskis savo pa
moksle pabrėžė Vasario 16-
osios reikšme. Prie bendro 
giedojimo prisidėjo ir vyrų 
kvartetas — Pranas Zaranka, 
Edvardas Skiotys, Linas Mi-
kulionis ir Vytas Underys. 
Vargonavo Ada Mikšienė. 
Skaitinius skaitė tautiniais 
drabužiais pasipuošusi Asta 
Jurgutytė. Aukas prie alto
riaus atnešė L B Detroito apy
linkės valdybos vicepirm. Bi
rutė Šverienė. 

Po Mišių visi rinkosi Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, 
kur dalyviai turėjo progą 
įteikti Vasario 16-ai skirtą au
ką. Detroito Lietuvių organi
zacijų centras rinko aukas 
Amerikos Lietuvių tarybai, 
Lietuvos Vyčiai — „Pagalba 
Lietuvai" ir LB — apylinkės 
ir apygardos LB visuomeninei 
veiklai. 

Prieš minėjimą svečiai turė
jo progą pasigardžiuoti ska
niais lietuviškais patiekalais. 
Virtuvei vadovavo Ona Šadei-
kienė ir jos talkininkės. Py
ragų stalui vadovavo Onutė 
Abarienė. 

Minėjimą pradėjo ir oficialią 
dalį pravedė Detroito Lietu
vių organizacijų centro valdy
bos pirmininkas adv. Kęstutis 
Miškinis. Buvo įneštos orga
nizacijų vėliavos. Vėliavų ri
kiuotę ir įnešimą tvarkė 
„Švyturio" j ū r ų šaulių vado 
pavaduotojas Juozas Kinčius. 
JAV himną giedojo Asta Jur
gutytė. Pianinu akompanavo 
Ada Mikšienė. Invokaciją su
kalbėjo Dievo Apvaizdos para
pijos administratorius kun. 
Aloyzas Volskis. 

Minėjimui vadovavęs adv. 
Kęstutis Miškinis supažindi-

St. Petersburg, FL, Lietuvos Dukterų dr-jos madų parodai pasibaigus reiškiamos padėkos visoms parodoje mo
deliavusioms. Iš k. — prie mikrofono renginio pranešėja ir modelio toj a akt. Dalila Mackialienė,, Rata Dimaitė, 
Dalia Deina, Janina Jarašienė, Aldona Stasiukevieienė, dr. Asta Grinis-Vaidylienė, Loreta Kynienė, Irena 
Šilkaitienė, padėkas reiškia ir gėles įteikia pirmininkė Monika Andrejauskienė, Nijolė Vengrienė, Irena Sodei-
kienė, Genovaitė Treinienė, Dana Mažeikienė, Dalia Adomaitienė, Nijolė Dimienė. Scenos dekoracija Danos 
Švedienės. 

Naujose JAV Lietuvių Bendruomenės būstinės patalpose VaJingtone pra
ėjusių metų gruodžio men. lankėsi William Durbin, dirbantis savo brolio, 
senatoriaus Richard Durbin štabe. Svečias buvo supažindintai au JAV 
LB veikla, jos siekiais ir tikslais. VVilliam Durbin, nuoširdžiai pamilęs 
Lietuvą, stengiasi, jei tik gali, jai padėti. Nuotraukoje: William Durbin ir 
Audrone Pakštienė 

no su prezidiumu, kurį suda
rė: paskaitininke „Draugo" 
vyr. redaktorė Danutė Bin
dokiene, kun. Aloyzas Volskis, 
LŠSI vadas Mykolas Abarius, 
Lietuvos Vyčių padalinio „Pa
galba Lietuvai" pirmininkė 
Regina Juškaitė Švobienė. 
Supažindino su dalyvavusiais 
estų, lenkų, latvių ir ukrai
niečių organizacijų atstovais. 

LŠSI vadas Mykolas Aba
rius sveikino visus atsilankiu
sius. 

Joseph Cella, JAV senato
riaus rajono direktorius, per
skaitė Michigan senatoriaus 
Spencer Abraham sveikinimą 
Vasario 16-osios proga. 

Kęstutis Miškinis sklan
džiai apibūdino ALTo istoriją 
ir praėjusių metų JBANC 
veiklą. Dėkojo ir prašė toliau 
remti Amerikos Lietuvių tary
bos veiklą savo aukomis. 

Regina Juškaitė Švobienė 
išsamiai apibūdino „Pagalba 
Lietuvai" padalinio medicini
nę ir humanitarinę veiklą. 
Nuo 1990 m. „Pagalba Lietu
vai" finansavo 65 talpintuvų 
siuntas Lietuvai, kurių vertė 
siekė daugiau negu 53 milijo
nus dolerių. Daugiausia šiam 
projektui aukoja Catholic Me-
dical Mission Board New Yor-
ke, Pharmacists without Bor-
ders Prancūzijoje ir World 
Medical Relief, Inc., Detroite. 
Catholic Medical Mission 
Board pranešė, kad 66-as tal-
pintuvas bus išsiųstas šią sa
vaitę, jame bus siunčiami an
tibiotikai, vitaminai ir pirmo
sios pagalbos komplektai (first 
aid kits). „Pagalba Lietuvai" 
išdalino daugiau negu 26,000 
dol. sriubos virtuvėms, jauni
mo programoms ir parapi
joms. Iš tų aukų 15,000 dol. 
buvo paaukota iš a.a. Lietuvos 
Vyčių lietuvių reikalų pirmi
ninko ir JBANC atstovo Vinco 
Borio, Roberto Boris brolio 
palikimo. „Pagalba Lietuvai" 
pradėjo naują projektą, pagal 
kurį būtų įsūnijamas kunigų 
seminarijos klierikas. Aukoto
jai mokėtų vienerių metų sti
pendiją. Šiuo metu seminari
joje mokosi 70 klierikų, 9 
klierikai jau „įsūnyti". R. Juš
kaitė Švobienė padėkojo vi
siems už nuolatinį dosnumą. 

Michigano valstijos guber
natoriaus John Engler, Det
roito burmistro Dennis Ar
cher ir Southfield burmistro 
Donald F. Fracassi proklama
cijos buvo iškilmingai išsta
tytos. 

Regina Juškaitė Švobienė 
supažindino su „Draugo" vyr. 
redaktore Danute Bindokiene 
iš Čikagos, pagrindine šio mi
nėjimo kalbėtoja. 

Danutė Bindokiene — žur
nalistė, rašytoja, pedagogė. 
Spaudoje D. Bindokiene ben
dradarbiauja nuo 1950 m. Nuo 
1963 m. mūsų visuomenei la
biausiai žinoma kaip jaunimo 
literatūros rašytoja ir litua
nistinės mokyklos mokytoja. 
Parašė arti 10 knygų. Popu
liariausia — „Lietuvių papro
čiai ir tradicijos", kurios išėjo 
net trys laidos lietuvių ir ang

lų kalba; redagavo proginius 
leidinius, skirtus tautinių šo
kių ir dainų šventėms. Šešetą 
metų redagavo „Ateitį", buvo 
LE papildomo tomo techninė 
redaktorė. Nuo 1992 m. sausio 
24 d. ji yra „Draugo" vyr. re
daktorė. Savo vedamųjų skil
tyje greitai atsiliepia į aktua
lias lietuvių problemas ir pa
saulinius įvykius, liečiančius 
mūsų kraštą ir tautą. Iki šiol 
D. Bindokiene yra parašiusi 
arti 1,500 vedamųjų. 

Danutė Bindokiene iš jau
nystės dienų daug skaitė ir 
žinojo, kad rašymas ir spauda 
yra jos pašaukimas gyvenime. 
Ji pasidalino savo prisimini
mais apie praėjusius Vasario 
16-os minėjimus. Pasidalino ir 
savo a.a. mamytės įspūdžiais 
bei prisiminimais apie istorinį 
nepriklausomybės paskelbi
mą. Ji pabrėžė lietuviško 
spausdinto žodžio svarbumą. 
Yra gavusi Dievo Apvaizdos 
parapijos jubiliejinį leidinį. 
Pagyrė, k|d gerai paruoštas. 
Prašė, ka3 visuomenė iš De
troito siųstų „Draugui" žinių 
apie šioje parapijoje veikian
čią lituanistinę mokyklą, vai
kučius. Prašė ir nuotraukų. 
Minėjime buvo daug jaunes
nio amžiaus šeimų ir profesio
nalų. Patarė vyresnio am
žiaus žmonėms paklausyti ką 
jaunesnieji sako — jie yra 
mūsų ateitis. Papasakojo apie 
Čikagoje veikiantį „pipirų" 
ratelį (mišrių šeimų) kur jau
nos motinos ir vaikučiai dai
nuoja lietuviškas dainas, pa
sakoja pasakas. Jau turi 18 
vaikučių ir pakvietė mokytoją, 
kad juos mokytų lietuvių kal
bos. Čikagoje naujieji atvyku
sieji iš Lietuvos yra tarp 30-50 
metų. „Draugas" turi naują 
programą, pagal kurią susipa
žinimui vienam mėnesiui 
siunčia „Draugo" dienraštį ne
mokamai. 

Kalbėtoja susilaukė gausių 
plojimų, o adv. Kęstutis Miš
kinis, rengėjų vardu padėko
jęs, Danutei Bindokienei įtei
kė knygą, jos lankymosi De
troite prisiminimui. 

Paskui adv. Kęstutis Miški
nis perskaitė gautas rezoliuci
jas, Vasario 16-os dienos pro
ga gautą gubernatoriaus John 
Engler proklamaciją, skel
biančią Vasario 16 dieną Lie
tuvos Nepriklausomybės die
na Michigano valstijoje; Mi
chigano senato rezoliuciją, 
Detroito burmistro Dennis Ar
cher, Southfield ir Bloomfield 
Township rezoliucijos buvo iš
kabintos garbės lentoje. Buvo 
gauti sveikinimai iš senatorių 
Carl Levin, Sandy Levin, 
John Dingell, Joe Knollen-
berg ir David Bonoir. 

Meninę dalį atliko „Žiburio" 
mokyklos šokėjų grupelė, va
dovaujama Lėlės Viskantienės 
ir mokytojos Virgos Šimaity-
tės dainininkų grupelės. Prog
rama labai patiko visiems da
lyviams ir buvo palydėta gau
siais plojimais. Rengėjų vardu 
dr. Stefa Miškinienė, pasipuo
šusi tautiniais drabužiais, 
įteikė vadovėms po puokštę 

raudonų rožių. 
Minėjimas baigtas Tautos 

himnu ir vėliavų išnešimu. 
Aukos buvo renkamos AL

Tui, „Pagalba Lietuvai" ir Lie
tuvių Bendruomenei. Aukų 
gauta 4,227 dol. Iš jų „Pagalba 
Lietuvai" skirta 2,237 dol. 
Amerikos Lietuvių tarybai 
(ALTui) surinkta 2,090 dol. 
Lietuvių Bendruomenės narė 
A. Butkūnienė rinko aukas L. 
Bendruomenės veiklai. 

D.L.O.C. valdybos narys Al
girdas Vaitiekaitis išstatė sa
vo paruoštą parodėlę „May 
the love of Lithuania burn in 
your heart". Matėme lietuvių 
aukas dėl laisvės: Romo Ka
lantos, žuvusių partizanų ir 
jaunų žmonių pagerbimą An
takalnių kapinėse. Ši paro
dėlė labai jaudinanti. 

Minėjimą ruošė ir koordina
vo Detroito Organizacijų cen
tras (D.L.O.C.) ir „Pagalba 
Lietuvai". D.L.O.C. valdybą 
sudaro: pirmininkas — adv. 
Kęstutis Miškinis, vicepirmi
ninkas — dr. Algis Baraus
kas, D.D.S., ir nariai — Euge
nija Bulotienė, Regina Juškai
tė Švobienė, Šarūnas Mineė-
la, Petras Pagojus, Ona ir Cė
sys Šadeikai ir Algirdas Vai
tiekaitis. 

„Pagalba Lietuvai" valdybą 
sudaro: kun. J. Walter Stanie-
wich, dvasios vadas, pirmi
ninkė — Regina Juškaitė-
Švobienė, ir nariai — Valenti
na Bulotienė, Frank Bunikis, 
Stella Hotra, William Juod-
wilkis, Danguolė Kudirka, 
Michael ir Theresa Shea ir 
Irena Vizgirdaitė. 

Regina Juškai tė 
Švobienė 

ST. P E T E R S B U R G , F L 

LIETUVOS DUKTERŲ 
DR-JOS MADŲ PARODA 
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DHAUOOpcau—• atayrai 

$30.00 
$36.00 

JAV $96.00 
Kanadoj* ir kitur (U J3.) $110.00 
Tik aaataitiaaiio a 5 S Į 
JAV $66.00 
Kanadoje ir krtar * (UŽ.) $80.00 
UlaakaBt i Lietuva; 
(Air cargo) $100.00 
Tik iaitadianm' laida'' $66.00 
Uiaakant Į ntaianj o«o paate .. $600.00 
Tik aattadienJo laida $160.00 

Vyriauaia radaktort - Danuta 1 
AdminJatratorina - Valanti 
llodaratariua - kam. Viktorą* 1 

• Adminiatraqįa dirba kaadian nuo 8:30 iki 4:30, 
• Radakcųa dirba kaadian nuo 8:30 iki 4KM, aaitadianiaia nadirba. 
• Redakcga ut skelbimų tarinį naitukn. Skalbimu kaino* atsiunčiamo*, 
gavus praiymą, ką nors akalbtL 
•Majam įji s>iiipiiiiiM taiso sa5ronuotiOja.NarmodotaatraipantqDa*augo. 
gjujįSjĮj ĮTTiioine Įiasilitli kiiĮajį 

$40.00 
$46.00 

$66.00 

$260.00 
$86.00 

nedirba. 

„Šio vakaro tikslas — telkti 
lėšas labdarai, padėti vargs
tantiems. Tai kilnus šios orga
nizacijos uždavinys. Ji sten
giasi mažinti vargą Lietuvoje 
ir padėti visur, kur reikia". 
Tokie ir panašūs buvo dvasios 
vado kun. dr. M. Čyvo žodžiai 
gausiai susirinkusiems sve
čiams tradicinėje St. Peters-
burgo skyriaus madų parodo
je, suruoštoje š.m. sausio 20 
dieną. Pirmininkė Monika 
Andrejauskienė, pasveikinusi 
susirinkusius, pakvietė akt. 
Dalilą Mackialienę vesti pro
gramą. Pranešėja ragino „pa
sileisti į gražųjį madų pasaulį" 
ir supažindino su keturiolika 
modeliuotojų, įvairaus am
žiaus ir sudėjimo; visos grakš
čios, elegantiškos, puikiai de
monstravo visokioms progoms 
skirtus drabužius. 

Madų paroda buvo dviejų 
dalių: pirmoji — skirta suk
nelėms ir kostiumėliams, pas
kolintiems iš puošnaus ir 
brangaus „Annabel" madų sa
lono. Pradedant antrąją dalį, 
žvelgdama į scenoje sustoju
sias spalvingais drabužiais 
pasipuošusias modeliuotojas, 
pranešėja pradėjo: „štai ir 

prasivėrė varteliai į gėlių dar
želi: čia rotos ir rožės, lelijos ir 
pinavijos". Šioje dalyje buvo 
rodomi drabužiai pritaikyti 
Floridos klimatui. Žiūrovus 
žavėjo mūsų „nuosavos" madų 
korėjos Monikos Andrejaus-
kienės sukurti drabužiai, 
nuostabūs visais atžvilgiais: 
medžiaga, stilium, elegancija, 
tinkantys įvairioms progoms. 
Buvo proga pasigėrėti ir pačių 
modeliuotojų įsigytais ar jų 
pačių pagamintais drabužiais. 
Daug suknelių buvo siuvi
nėtos karoliukais, žvyneliais, 
kitos turėjo sidabrinius, auk
sinius ar krištolinius papuo
šimus. Verti dėmesio buvo ir 
prie jų pritaikyti papuošalai, 
kai kurie pagaminti vietinio 
juvelyro Stasio Norkūno. Sa
votiškai įdomios buvo scenos 
dekoracijos, dailininkės Danos 
Švedienės kūryba. Po parodos, 
Madų parodos organizatorę 
Moniką modeliuotojos apdova
nojo rožių puokšte, o ji pati 
kiekvienai iŠ jų įteikė po gvaz
diką. 

Po Lietuvių Dukterų dr-jos 
skyriaus dvasios vado kun. dr. 
M. Čyvo prasmingos ir jaut
rios invokacijos buvo pačių 
narių, Elenos Purtulienės 
„štabo" paruoštos skanios vai
šės. 

Paįvairino vakarą net dvigu
bi laimėjimai: smulkių laimi
kių, prie kurių prisidėjo kelių 
narių kepti tortai, nuotaikin
gai buvo pravesta Loretos Ky-
nienės, talkinant Danutei Sie-
maškienei, Vidai Sabienei, Al
fai Budrionienei, Alvitai Ker-
belienei ir Bikievičienei. Di
desnį susidomėjimą sukėlė pi
niginiai laimėjimai — trys 
premyos: 500, 200 ir 100 dol. 
Įdomiu sutapimu, trečiąją pre
miją — 100 dol. laimėjo pati 
pirmininkė Monika, o antrąją 
— buvęs klubo pirmininkas 
Antanas Gudonis. Abu laimė
tojai savo laimikius paaukojo 
Lietuvos Dukterų dr-jai. Pir
moji premija — 500 dol. teko 
Stasei Jančauskienei, kuri dėl 
ligos renginyje negalėjo daly
vauti. Ji Dukterų dr-jai pado
vanojo 200 dol. 

Madų parodos vakaras pasi
žymėjo gera organizacija, pui
kiu skoniu ir elegancija. Gali-

BJOBCC. OBCKER, 006, P.C 
4847 W. 103 St, O**. Lawn, IL 
Pi rmi spyt. au Nortrnsealein un-to 
dfjtomu, kstuviatns sutvarkys danus 

už prišąlamą kainą. Pacientai 
nfBnSV^atfVM eaf^aw%aa* ar^isnl f ^ snmftl tanSaanl 

Susitarimu (keJbeti angis**) 
T*t 706-422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.796I Ave., Hfctory Hfls, IL 
Tat (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEkOCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S.Rabsrts Rd.. Hfctory Hils. IL 
1 mylia į vaftarus nuotttriem Ava. 

Tat (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

BMUNDASVBNASrklD^&C. 
Specialybe-Vidaus Jgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ava. (prie Austin) 

Tat 773465-7755 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairvte*. Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsn Ava.. Suna 310 

NaaptMVfls), IL 60563 
Tat (669) 527-0090 
3825 HajNand Ava., 
Tow«rl,SuNe3C 

Doamsrs drova, IL 80515 
Tat (690) 435-0120 

LINAS &DRYS.M.D. 
Aloų ligos /Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chlcago Rklge, IL 60415 

Tel. 708-6364622 
4149W.63rrj.St. 

T6l. 773-736-7709 

anesteziologais iš Čikagos 
Crippled Children's ligoninės 
vasario 16 d. skrenda Vilniun, 
kur Santariškių ligoninėje pa
darys apie 20 įvairių sudė
tingų nugarkaulio bei sąnarių 
operacijų. Medikų grupė Lie-

ma tikėtis, jog paliko bendrą tuvoje bus 18 dienų, 
gerą įspodj. Smagiai visiems Gegulės 1-2 — Siaurės 
pabendravus, prieš išsiskirs- Amerikos lietuvių jaunučių 
tant, pirmininkė padėkojo vi
siems ui talką ir atsilankymą, 
kuris parėmė Lietuvos Duk
terų St. Petersburgo skyriaus 
labdaros darbą. 

J. K. Giedraitienė 

CLEVELAND.OH 

CHIRURGAI VYKSTA 
LIETUVON 

Algimantas Čepulis, MD, su 
keturiais amerikiečiais chirur-
gais-ortopedais, keturiomis 
medicinos seserimis ir dviem 

krepšinio metinės žaidynės 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. 

Gegulės 9 — Pirmoji Ko
munija lietuvių kalba. 

Gegulės 15 — Renginys-
loterija Lietuvių namų remon
tui. 

Rugsėjo 25-26 Vidurinio ra
jono Lietuvos Vyčių sąskrydis 
Dievo Motinos parapijos ma
žojoje salėje. 

Rugsėjo 25 - .Volungės" 
moterų choro koncertas, ren
gia vyr. skaučių židinys. V JI . 

http://4149W.63rrj.St


KALBĖTI APIE TUOS 
DALYKUS MES ANKSČIAU AR 

VĖLIAU TURĖSIM 
Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 

centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė vasario 8 d. 
Ii Vilniaus atvyko i Čikagą, kur, tarp kitu numatytų 
darbu bei reikalu* dalyvaus ir kalbės ALTo Čikagos sky
riaus ruošiamoje Vasario Šešioliktosios šventėje Maria 
ankstesniosios mokyklos salėje vasario 14 d. 

Vasario 9 d. Dalia Kuodytė apsilankė „Draugo" redak
cijoje ir maloniai sutiko padaryti pasikalbėjimą. Viešnią 
kalbino „Draugo" bendradarbis Leonas Narbutis. 

—Papasakokite apie Lie
tuvos Gyventoju genocido 
centro paskirti ir veiklą. 

—Visa Rytų Europa, kuri 
buvo sovietų sferoje ir vieno
kia ar kitokia forma patyrė tą 
komunistini štampą, spren
džia tas pačias analogiškas 
problemas ir panašiais meto
dais. Tiek Vokietijoje, tiek 
Lenkijoje, tiek Latvijoje ir Es
tijoje yra įkurti panašos cen
trai. 

M ū s ų iiniknliiTTing y r a ta i — 
ir visi tą pastebi — kad mes 
sugebėjom į vieną vienetą su-

-traukti daugybę, regis, ne
daug tarpusavyje susijusių 

• funkcijų (bet tik iš paviršiaus 
atrodo, kad jos nesusijusios). 
Ta funkcijų koncentracija iš 
tiesų duoda labai neblogus re
zultatus. 

Gilinantis į centro struk-
- tora, mūsų sudėtyje yra du 
departamentai, arba du sky
riai su departamentų teisė
mis. Negaliu išskirti, kad vie
nas yra pats svarbiausias, o 
kitas ne toks svarbus. 

Bet pradėkim nuo pagrin-
diniausio. Tai yra istorinių ty
rimų — Genocido ir rezisten
cijos tyrimo departamentas, 
kuriam vadovauja Arvydas 
Anusauskas. Šis departamen
tas ii esmės dalinasi į dvi da
lis. Viename yra istorikai, dir-

. hantys grynai istorinį tiria-
- mąjį darbą Jie dirba pagal 

mūsų centre patvirtintas ir 
Mokslo taryboje aprobuotas 
programas. Mes turim ir Mok-

- sk> tarybą šalia to departa-
- mento. Ir antras padalinys — 

tai yra va dynų skyrius. Iš 
visų įmanomų šaltinių renka-

. mos pavardės žmonių, kurie 
" vienaip ar kitaip per šitas 

okupacijas nukentėjo. 
Turėtų išeiti dešimt didelių 

tomų, kur bus tiesiog vardi
niai sąrašai — tremtinių, poli
tinių kalinių, pasipriešinime 
žuvusių ir kitaip nukentė
jusių asmenų. Žodžiu, tai tu
rėtų boti mūsų tautos žmo
giškųjų nuostolių sąvadas. 

Toliau kalbant apie struk
tūrą, turim paminėti memo
rialinį departamentą, kuris 
taip pat platina ir anketas, 
renka iš gyvų žmonių istorinę 
medžiagą. 

Mes turime leidybos skyrių, 
leidžiantį masę leidinių. Yra 
taip pat specialiųjų tyrimų 
skyrius, kurio paskirtis — 
genocidiniai karo nusikalti

mai Lietuvos gyventojų at
žvilgiu. Mes savo sudėtyje dar 
turim genocido muziejų, įsi
kūrusį buvusiuose KGB rū
muose Vilniuje. 

Dar labai svarbi centro 
funkcija yra rezistentų teisių 
komisija. Būtent, visas tas 
mechanizmas, pripažįstant 
statusus, kurie dabar yra nau
jai patvirtinti: kario savano
rio, laisvės kovų dalyvio ir 
nukentėjusio asmens. 

—Ar Jūs esate atsakinga 
ir už tą funkciją? 

—Taip. Aš pasirašinėju vi
sus pažymėjimus ir tvirtinu 
tuos statusus. 

—Jūs taip pat priklau
sote Lietuvos Respublikos 
prezidento sukurtai tarp
tautinio masto komisijai, 
apie kurią yra visokių pa
sisakymų, ypač dėl to, kad 
komisijoje nė ra narių, ku
rie iš tikrųjų joje turėtų 
būti, pvz. politinių kalinių, 
temtinių ir pan. Kaip žiū
rite i tos komisijos darbą? 
Ar yra tam tikras lygiagre-
tiškumaS tarp centro veik
los ir numaty tu komisijos 
užduočių? 

—Jūs gerai suformulavote 
klausimą. Taip aš esu tos 
komisijos narė ir, jeigu ne
matyčiau tos komisijos darbo 
prasmės, aš ten nebočiau įė
jusi. Esu pakankamai užsi
ėmusi,' kad dar užsikraučiau 
ant savęs kažkokį papildomą 
darbą, kuris yra galbūt vi
siškai neprasmingas ir neper
spektyvus. 

—Iš kurio taško, Jūsų 
manymu, j is yra perspekty
vus ir kas Jus paskatino 
komisijoje dalyvauti? 

—Mes kalbam apie Zurofą, 
kalbam apie OSI tam tikrą 
spaudimą Lietuvai, minint 
tiktai žydišką problematiką. 
Aš manyčiau, kad tokia komi
sijos darbo užduočių formu
luotė — įvertinti nacių ir so
vietų okupacijų padarytus nu
sikaltimus Lietuvos gyventojų 
atžvilgiu — yra labai veiks
minga. Mes su savo darbais ir 
išvadom galėsim išeiti į tarp
tautinę plotmę. Tai reiškia, 
priversti, kad būtų girdimi ne 
tiktai nacių nusikaltimai, ne 
tiktai nacių, bet ir sovietų 
okupacijos Lietuvoje padary
ta žala. Tai bus tos pačios 
komisijos išvados, kurias kas 
norės lygins, kas nenorės ne
lygins, tačiau tos tarptautinės 

Dalia Kuodytė 

komisijos užduotis bus: pa
siekti pačius aukščiausius 
valstybių vadovus savo išva
domis bei pareiškimais ir pri
versti mus išgirsti. 

Tai čia būtų pats pagrindi
nis dalykas, dėl ko aš tiesiog 
eičiau su velniu obuoliauti, 
jeigu reikėtų. Juk kol kas tie 
mūsų puolėjai, jeigu mes ban
dome istoriškai argumentuoti 
apie sukilimą, apie laikinąją 
vyriausybę, apie tai, kas šau
dė žydus Lietuvoje, mūsų pa
prasčiausiai negirdi. Tad, jei
gu atsiranda dar vienas tarpe
lis, būtent, tokios komisijos 
pavidalu, per kurį galime iš
lįsti į kažkieno įtakingo ausį, 
turime tą išnaudoti. Neturime 
teisės to neišnaudoti. 

Kalbant apie komisijos 
sudėtį. Mes norime, kad mus 
išgirstų, norime turėti argu
mentą, kad esame objektyvūs 
ir kalbam apie tuos skaudžius 
istorijos faktus be emocijų. 
Jūs pastebėjote, kad komisi
joje nėra nei politinių kalinių, 
nei žydų, išsigelbėjusių holo-
kausto metu. Tos abi pusės 
yra labai suinteresuotos, nes 
joms skauda. Jos gali būti 
šitos komisijos ekspertai. Tai 
yra tarp kitko numatyta, kai 
prasidės konkretūs darbai. Iš 
esmės tie žmonės nėra nu
stumti, tačiau tos komisijos 
objektyvumas yra labai svar
bus, todėl kaip tik pasirinktas 
šis sudėties variantas. 

—Kadangi komisijoje bus 
nagrinėjami ne tik nacių, 
bet ir komunistų nusikalti
mai, kaip žiūrite i komisi
jos narius, priklausiusius 
komunistų partijai — žvel
giant iš perspektyvos, ką 
Jūs pasakėte apie politi
nius kalinius ir holokaustą 
pergyvenusias žydus. Vie
nas tokių yra, rodos, Trus
ka? 

—Aš Jums galiu pasakyti 
tik vieną argumentą: p. Trus
ka buvo sužeistas 1991 m. 
sausio 13 d. prie Televizijos 
bokšto. Tad išvadas, kas jis 
yra, darykitės patys. Antra 
vertus, dabar jau po truputį 
aiškėja, kad sovietinio genoci
do tyrimui vadovausiu aš. 
Būtent, savo rankose, matyt, 

turėsiu visą šitą tyrimą, ka
dangi sovietinio genocido tyri
mo bazė bus mūsų centras. 
Todėl per mus eis visi pagrin
diniai tyrimai ir teiksime 
medžiagą komisijos išvadoms 
parengti. Todėl, jeigu bus pa
stebėtas koks neobjektyvu
mas, bus galima kaltinti ma
ne... 

Iš tiesų esu nusiteikusi la
bai rimtai toje komisijoje dirb
ti ir išspausti visą įmanomą 
naudą. Galiu užtikrinti 
„Draugo" skaitytojus, kad nė 
vienas komisijos narys, kiek 
man teko su jais susitikti, 
nėra nusiteikęs kažkaip pikty
biškai Lietuvai ar atskiriems 
žmonėms užtraukti kažkokius 
kaitinimus. Kaip tik komisijos 
tikslas yra pagaliau baigti 
spėliojimus, įvardinti, kas yra 
kas ir kas yra kaip. 

Sakau dar kartą — jeigu šį 
tikslą mes pasieksime, bus 
puiku. 

Galų gale. jeigu paaiškės, 
kad tokios sudėties komisija, 
ar dirbdama tokiu metodu, sa
vęs nepateisina, yra neveiks
minga, galima ją paleisti. 

—Kas bus atsakingas už 
nacių genocido tyrimus? 

—Kol kas sunku pasakyti. 
Gal prof. Julius Šmulkštys. 
Dar galutinai nenuspręsta. 

—Jūs pasiuntėte JAV LB 
Krašto valdybai anketą, 
kurioje prašote, kad čia gy
venantys lietuviai atsakytų 
į daugybę klausimų. Malo
nėkite paaiškinti, kas ta 
anketa yra ir kodėl norima 
tokią informaciją surinkti? 

—Kaip pradžioje minėjau, 
kalbant apie mūsų centro tik
slus, esame pasiryžę suvesti 
visus okupacijų padarytos ža
los duomenis, atlikti tam tik
rus sociologinius tyrimus. Tad 
ši anketa ir turėtų būti kaž
koks tarpinis darbas, siekiant 
tų tikslų: surinkti žinias, ko
kia Lietuva atsidūrė Ameri
koje. 

Todėl yra klausimai ir apie 
išsilavinimą, ir apie kilmę, ir 
apie veiklą... 

—Ar ta anketa skirta vi
siems lietuviams pasaulyje, 
ar tik JAV-se gyvenan
tiems? 

—Taip. Mes esame išsiunti-
nėję į visas Bendruomenes. 
Esame parengę anketas tiek 
Vakaruose, tiek Rytuose at
sidūrusiai Lietuvai. Aš tiesiog 
vadinu — Lietuvom. Kol kas 
mums labai sunkiai sekasi tas 
anketas platinti, todėl ir sa
kome, kad šita anketa gali 
būti anoniminė. Jeigu žmogus 
nenori rašyti savo pavardės, 
gali to nedaryti. Žymiai svar
biau yra kitų anketos dalių 
užpildymas. Pvz., kokius mok
slus baigė, dėl kokių prie
žasčių ir kada pasitraukė iš 
Lietuvos... Žmogus gali pasi
rinkti, kiek ir ką jis nori 
įrašyti. 

—Ar anketa gali būti pa
naudota komisijos darbuo
se? 

—Be jokios abejones! Mano 
nuomone, pačioje pradžioje 
tos komisijos darbas bus tam 
tikrų metodologinių dalykų 
nusistatymas, vėliau, kai tu
rėsim bent minimaliai susi
dėlioję duomenis, turėtų sekti 
rimti sociologiniai tyrimai. 

—Suprantama, šis darbas 
turi prasmę, o kur yra Da
lios Kuodytės prasmė? 

—Dalios Kuodytės prasmė 
ir yra čia! Man regis, kad 
žmogaus prasmė yra tik tiek, 
kiek jisai dirba. Laimingas at
sitiktinumas yra, kad darbas 
patinka. 

—Ar Jūs tur i te laisvalai
kio? 

—Neturiu laisvalaikio. Lais
valaikiu aš miegu. Jeigu pa-
klaustumete, ko man trūksta, 
sakyčiau — laiko. 

—Dalia Kuodytė labai 
ryški Lietuvos gyvenimo 
horizonte, bet iš kur ji , kas 
j i yra? 

—Net sunku pasakyti. 1987 
metais baigiau Vilniaus uni
versitetą, istorijos specialybe. 
Buvau paskirta į Kauno De
vinto forto muziejų. Ten dir
bau dvejus metus, kol įsi
prašiau į Tremtinių ir politi
nių kalinių sąjungą tvarkyti 
archyvą. Po trupučiuką jį 
tvarkant, 1990 metais išėjo 
pirmasis „Laisvės kovų archy
vo" numeris. Mažiukas, plony
tis sąsiuvinukas. Labai džiau
giuosi, kad iš to sąsiuvinuko 
jau išaugo rimtas leidinys. 
Išėjo daugybė knygų — mes 
patys pirmieji pradėjome apie 
partizanus spausdinti daugy
bę medžiagos ir man labai 
smagu, kad ta medžiaga yra 
naudojamasi, kaip pirmuoju 
laipteliu, darant rimtesnius 
tyrimus, leidžiant rimtesnes 
knygas. 

Apskritai yra bėda, kai rei
kia apie save pasakoti... 

—Labai svarbu, ką Jūs 
pasakėte apie vieną ir kitą 
komisiją. Kadangi esate 
laikoma autoritetu, daug 
žmonių turėtų atkreipti 
dėmėsi. Kaip minėjau, yra 
daug negatyvių pasisaky
mų, kuriuos galbūt Jūsų 
atsakymai padės išsklai
dyti. 

—Aš noriu pabrėžti, kad ir 
tos komisijos, pagaliau ir 
mūsų centras su ta visa savo 
struktūra, nėra kažkokie 
idealūs variantai. Aš visiškai 
sutinku, ir pati pirmoji pri-
pažinsiu, jeigu kažkurioj vie
toj bus padarytos klaidos. Nie
kas netrukdo pasakyti: šitą 
mes padarėme ne taip, šitas 
yra mūsų klaida/Tuomet mes 
sustojame ir galvojame, kaip 
daryti kitaip. Bet daryti rei
kia. Vien piktintis, kad mus 
kažkas kaip pavadino, yra ne 
išeitis. 

Kalbėti apie tuos dalykus 
mes anksčiau ar vėliau turė
sim. Kodėl mes turim kalbėti 
tik tada, kai mus priverčia 

(Nukelta į 4 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Moka išnaudoti 
pasitaikiusias progas 

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin vis tik nepraleido pro
gos .,pažibėti" svarbiųjų ir ne 
tiek svarbių pasaulio vadų 
tarpe — nepaisydamas kas
kart silpnėjančios sveikatos, 
ryžosi keliauti į Jordano ka
raliaus Hussein laidotuves. Jo 
atvykimas daugelį nustebino. 
nes pastaruoju metu Jelcin 
dažnai nepajėgia net į savo 
įstaigą Kremliuje atsilankyti 
(šįmet jis ten pasirodė vos tris 
kartus), o suplanuotos išvykos 
į Paryžių ir Vienų buvo pas
kutinę minutę atšauktos. Per
nai spalio mėnesį jo kelionė į 
Azijos respublikas buvo labai 
nesėkminga ir tik dar labiau 
paskleidė gandus, kad Bons 
Jelcin jau neišsikapstys iš 
savo paslaptingų ligų, tad lai
kas jį vienaip ar kitaip iš Ru
sijos prezidentūros iškrapš
tyti. Ypač to norėtų komu
nistų dauguma, valdanti Dū
mą. Tačiau vakariečiai tebėra 
įsitikinę, kad vienintelis Rusi
jos ateities demokratijos lai
das yra Boris Jelcin ir su 
baime stebi besialkūniuojan-
čius būsimuosius kanditatus į 
prezidentūrą. 

Nors Boris Jelcin sveikata, 
atrodo, niekuomet reikiamai 
nepasitaise po 1996 metais at
liktos širdies operacijos, vis 
tik jis kartas nuo karto grįžta 
į Kremlių ir padaro drąsių, 
tiesiog nelogiškų, sprendimų, 
pašalindamas ministrus ar 
prastumdamas kokį naują 
įstatymą. Tuo pabrėžia, kad 
jo daina dar jokiu būdu nesu
dainuota ir per anksti dalintis 
palikta prezidento kėde. 
Galbūt kelionės \ Jordano ka
raliaus laidotuves tikslas kaip 
tik ir buvo dar viena proga 
parodyti ir saviems, ir sveti
miems, kad Rusijos preziden
tas yra kaip tik jis — Boris 
Jelcin. Tarp kone pusšimčio 
valstybių vadų ar jų atstovų, 
prez. Jelcin gavo pakankamai 
dėmesio, atsvėrusio varginan
čią kelionę senam ir paliegu
siam žmogui. 

Tuo tarpu Rusijoje tebevyk
sta kietos, nors tylios, kau
tynės, turinčios į priekį iš
stumti geriausią kandidatą į 
prezidento vietą š.m. gruo
džio mėnesį numatytuose rin
kimuose. Kol kas pirmose gre
tose laikosi dabartinis mini
stras pirmininkas Primakov, 
Maskvos meras Lužkov. gene
rolas Lebed, o netoli iš paskos 
seka ir stengiasi neatsilikti 
(nors jiems tai nelengvai eina
si) socialdemokratas Javlinski 
ir senosios komunistų no
menklatūros remiamas Ziuga-
nov. 

Norom nenorom Rusijos vi
daus politikos stebėtojai Ame
rikoje pripažįsta, kad Jevger.y 

Primakov, tiesa, per savo da
bartinę kadenciją nieko ypa
tingai gero Rusijai nepasiekė, 
bet mokėjo išvengti didesnių 
konfliktų, o kai kur įstengė 
paveikti užsispyrusią Durną, 
pvz., š.m. vasario 5 d. pri
imant 1999 metų biudžetą. 
308 balsais prieš 58. Tikima, 
kad Durnos kooperavimą pa
skatino ne ministro pirminin
ko įtikinėjimai, o noras nepra
rasti Tarptautinio valiutos 
fondo paramos, kuri kaip tik 
sąlygojama tvirto biudžeto pa
matu. 

Numatytas biudžetas prog
nozuoja, kad šįmet Rusijoje 
infliacija nusistovės ties 30 
proc, o dolerio vertė — 21.5 
rublio, tačiau vien sausio 
mėnesį infliacija pasiekė 8.5 
proc., o rublio santykis su do
leriu buvo netoli 23. Vis tik 
faktas, kad opozicija sutarė 
priimti biudžetą, yra ir žvil
ganti plunksnelė prie Pri
makov skrybėlės. 

Apskritai šiuo metu Rusijos 
vidaus politika atrodo kiek 
aprimusi, iš dalies gal ir dėl 
to, kad Boris Jelcin nepajėgia 
jos sudrumsti, iš dalies, kad 
Primakov moka pasinaudoti 
savo senuoju, dar iš KGB 
laikų atsineštu, autoritetu. 
Tačiau būgštaujama, kad ir jis 
prastas kandidatas į preziden
tus — yra vyresnis (69 metų) 
net už prezidentą Jelcin, ne 
per daug sveikas, ne per daug 
judrus. Nors šiuo metu Rusi
jos skolininkai nereikalauja 
savo pinigų, kariuomenė yra 
paklusni ir sritinės savival
dybės per daug netriukš
mauja, bet tokia padėtis, be 
abejo, ilgai nesitęs, nes mini
stras pirmininkas nededa pa
kankamai pastangų surinkti 
mokesčius, sutvarkyti vis ky
lančias kainas, reformuoti 
bankų veiklą, o — svarbiau
sia — sumokėti algas valsty
biniams tarnautojams. Kai 
kurie savo atlyginimo jau 
laukia daugiau kaip metai. 

AmeVikiečiams yra tiesiog 
nesuprantama, kaip eilinis 
rusas gali pragyventi, ypač 
žiemą. Jeigu tokia padėtis su
sidarytų šiame krašte, kiltų 
visuotinė suirutė, protestai, 
riaušės ir valdžios viršūnė 
būtų pakeista. Ekonominė ge
rovė žmonėms paprastai labai 
svarbi ir daug į ką jie gali 
žiūrėti pro pirštus, jeigu 
kišenė pilna dolerių, o stalas 
apkrautas gėrybėmis. Pavyz
dys, žinoma, yra ir dabartinės 
painiavos Vašingtone, kai bal
suotojai vis tik pasisako prieš 
prezidento Bill Clinton paša
linimą iš Baltųjų rūmų, ne
paisant pastangų įrodyti jo 
kaitės. 

SU PALAPINE Į LABRADORĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr.l 
Jau daugiau kaip dvidešimt 

metų stovyklaujame. Kai ku
rios kelionės buvo aprašytos 
iiame dienraštyje. Dažnai 
skaitytojai klausdavo, kur vėl 
valiuosime. Tačiau keletą me
tų nesame stovyklavę ir šio 
Čigoniško gyvenimo pasige
dome. Kelionės į Lietuvą, į 
tropikus surįjo atostogų laiką. 
Taip pat mūsų „vanuška nu
mirė". Pradėjome galvoti apie 
modernesnes stovyklavimo 
priemones. Nusipirkome YVin-
nebego LaSharo, devynių me
tų senumo motornamį. Romas 
buvo numatęs, kiek pinigo pri
dėti pataisymams. 

Motornamio vidus buvo la
bai gerai išlaikytas. Čia buvo 
šaldytuvas, dvi lovos ir kiti 
patogumai. Praminėme šį pir

kinį „Naktigone", pradėjome 
planuoti, kur važiuosime, 
tik... beveik kas kartą, kai Ro
mas kur pavažiuoja mieste, 
nebegali variklio užvesti, rei
kia taisyti. O taisymas greitai 
neatliekamas, nes variklis 
prancūziškas. Tai ne tik bran
giai darbas kainuoja, bet rei
kia kiekvieną kartą bent mė
nesį laukti," kol dalis gauna. 
Taip dvejus metus prasikama-
vome. Iš viso per tą laiką sto
vyklavome septynias dienas 
(per tris kartus). Tad pernai 
nuvažiavome į Elkhart, IN, ir 
užsakėme „vanušką", specia
liai įtaisytą stovyklavimui. 
Pirkome naują Dodge Ram, o 
BCC firma visus įtaisymus 
įmontavo. 

Taigi, dabar labai patogiai 

stovyklaujame, nes čia turime 
viską nuo mikrobangės kros
nelės, iki VCR. Mane labiau
siai stebina šaldytuvas, nes 
važiuojant šaldomas variklio 
baterija, sustojus ii elektrą 
prijungus — kita srove, o kur 
nėra elektros prijungimo, nau
dojamos dujas. Taip pat tu
rime atsarginę, tiksliau sa
kant, antrą bateriją, kuria va
roma vandens pompa, šviesos, 
TV ir VCR, kai automobilio 
variklis sustabdomas. Važiuo
jant ši baterija prisikrauna. 
Prijungus 110 voltų elektrą, 
dar galime naudoti mikroban-
gę krosnelę ir centrinį vėsini
mą. Nors buvo numatyta vieta 
generatoriui, nepirkome, nes, 
mažai stovyklaujant, nepasi
teisina užlaikymas. 

Ilgai negalvoję, šį smagumą 
pakrikštijome „Baltuoju avi
nu" ir vestuvių 35 metines at
švęsti 1997 m. liepos mėn. iš
vykome stovyklauti apie Su-

perior ežerą. Kelionė gerai pa
sisekė ir pradėjome planuoti, 
kur toliau stovyklaujant ke
liauti. Romas seniai svajojo 
apie Newfoundland ir Labra-
dor Kanadoje. Praėjus me
tams, ištiesėme žemėlapius, 
patikrinome, kurį savaitgalį 
vyks Šeimos šventė, ir liepos 
gale iškeliavome į rytus. 

Pirmą naktį stovyklavome 
Ohio, Genf-va valstijos parke, 
ant Erie ežero kranto. Čia ats
kirą vietovę turėjo stovyklau
tojai su šunimis. Taip pat 
daug kas čia suvažiuoja žve
joti, tad ant šiukšlių dėžių 
pastaba, nemesti žuvies at
matų. Tarr. buvo speciali vie
ta. Tai pirmą kartą matėme. 

Antra naktis — New York 
valstijoje Romas buvo numa
tęs didelę stovyklavietę prie 
ežero, bet ten nebuvo elektros 
prįjungimo. o vakaras šiltas, 
drėgnas. Registratorė pa
skambino .r mums surado ki

tą, netoliese esantį, parką, su 
elektros prijungimu. Rezerva
cijų nepriima, bet dar buvo 
trys neužimtos vietos! Skuba
me pagal nurodymus. Bet ša
lutiniai keliai prastai pažy
mėti, dukart stojome klausti 
vietinių, kur tas parkas. Paga
liau suradome ir gavome pas
kutinę vietą Green Lakęs par
ke. Čia labai gražu, aukštos 
tujos, didelis parkas, yra vie
tos pasivaikščioti. 

Trečią dieną iš New York 
magistralės pasukome #7 ke
liu į Vermont valstiją. Čia jau 
ne greitkelis. Vingiuojamės 
per miestelius, kaimelius, per 
kalnus. Pravažiuojant vieną 
miestelį matėme reklamą Al
pine Cafe". Nutarėme čia už
kandžiauti. Važiuojame ir dai
romės. Už beveik pusvalan
džio privažiavome. Kavinė ati
daryta tik prieš du mėnesius. 
Kadangi buvo vėlyva popietė, 
žmonių beveik nebuvo. Paskui 

mus įėjo senutė ir paprašė 
rakto cheminiam tualetui. 
Savininkė aiškina, kad tai tik 
tiems, kurie čia valgo, o ne 
kiekvienam pakeleiviui. Bet 
senutė nieko pirkti nenori. 
Savininkė nusileido ir raktą 
davė. Mums bevalgant, išsi
kalbėjome. Pasirodo, kad 
jiems cheminio tualeto išlaiky
mas kainuoja 100 dol. į mė
nesį. Nejaugi čia sustoję nega
li bent kokio gėrimo už dolerį 
nusipirkti? Romui nebaigus 
„coke". savininkas sako. kad 
gali pasiimti butelį, bet yra 
penkių centų užstatas. Siūlau 
perpilti į popierinį puoduką. 
kad neišsineštume buteliuko. 
Mums paaiškino, kad popieri
nis jiems kainuoja 11 centų, 
tai pigiau buteliuką atiduoti. 
Paaiškino, kada ir kur pats 
produktus perka, kada per 
pristatytojus. Kadangi paly
ginti turi mažai vietos san
dėliavimui, tai nelabai gali 

urmu pirkti. Šeimininke, prieš 
eidama patikrinti tualeto, dar 
pasakė, kad prieš pusvalandi 
čia sustojo mergina ir nesu
prato meniu: #19 — keptas 
viščiukas — $4.49. Manė. kad 
gaus 19 gabalų. Reikėjo jai 
paaiškinti, kad tai patiekale 
numeris, o gaus 3-4 gabalus. 
Tai užsakė ir paaiškino, kad. 
kol viščiukas keps, nueis į ša
limais esamą krautuvėle. Bet 
jau pusvalandis praėjo, mato
mai negrįš, užsakyto iškepto 
viščiuko nepasiims ir nesu
mokės. Susitvarkius norėjau 
pažiūrėti, kaip tas tualetas 
atrodo, bet grįžusi šeimininke 
sakė, kad reikia valyti, labai 
priteršta. Pasirodo, ta senutė 
raktą paėmus visai savo gimi
nei, net vienuolikai asmenų 
leido pasinaudoti. Tai va, per 
trumpą valandėlę matėme, 
kaip šie žmones, bandydami 
išsiversti, buvo du kartus ap
gauti. (Bus daugiau) 

• 
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VIENOS JAUNOS LIETUVAITĖS 
GYVENIMO IŠKARPA 

Šį laišką ir raš inė l ius gavo „Eglutės" redakcija, 
maloniai sut ikus i su „Draugu" pasidalinti. Ačiū! 

Esu labai dėkinga už man odos darydavo papuošalų dė-
siunčiamus žurnaliukus. Vi- žutes, albumus, rankinukus, 
sus juos perskaitau. Kas kar- pinigines... Vilniuje turėjome 
tą, kai gaunu „Eglute", pašte- 3 kambarių butą, bet, laikui 
biu pasikeitimus, ir į gerą. bėgant, mums sunku buvo jį 
Ypač pasikeitė viršelis. Jeigu išlaikyti. Ir 1989 metais ma-
žurnaliuką vertinčiau kaip ma, Tadas ir aš persikraustėm 
medį, tai jis tiesiog suvešlėjęs. 
Žiemą lapuočiai numeta la
pus, o eglės lieka žaliuoti. Jos 
ištveria net baisiausius šal
čius. Aš manau, kad Jūsų 
žurnalas yra viena tų storų, 
aukštų ir stiprių eglių, nes 
žiemą .Eglutė" stipriau suža
liavo. 

Mano pats didžiausias gyve
nimo pasiekimas tai, kad 

į kaimą, pas močiutę ir tėvu
ką. Nuo tada mes gyvename 
kaime. 

Mano vasarėlė 

Miškais garbanota vasara Lietuvoje. 

Ruduo. Iš pažiūros atrodo 
niūrus metas, bet norint, gali
ma jame pamatyti daug šir
džiai malonių dalykų. Ruduo 
tai ne vien krentantys nuo 
medžių lapai, išskrendantys 

Amerikos lietuvių laikraštis paukščiai į pietus. Nereikia 
išspausdino mano rašinėlį. Su- viską piešti pilkom spalvom, lapelius, kad jie sustiprėtų ir gandras yra gražiausias. Tai-
teikė galimybę lietuviukams Žmogau, išeik į lauką, įkvėpk nuo menkiausio vėjelio ne- gi.-
gyvenantiems Amerikoje iš- pilnus plaučius oro, plačiau drebėtų. j£ gandras. Mano tikslas 
girsti šio mažo bažnytkaimio atverk akis ir pažvelk aplin- Menkučius ūgelius aš išlei- sugrįžti į savo gimtinę Lietu-
vardą, sužinoti jo istoriją iš kui! d ž i l l j d ė d a m a s , kad jie už- vą. Rudenį aš išskridau į 
paprastos kaimo mergaitės, Vežėm paskutinį šieną. Bu- a u g s • s t o r a S ; stiprias šakas, šiltuosius kraštus, o pavasarį 
kuri apie Jungtines Amerikos vo rugsėjo vidurys. Atolą nu- kurios mane gins nuo stiprių grįšiu. 
Valstijas yra girdėjusi tik iš pjovėm, pasitaikius pirmai s a u s i o v ė t r ų Patrupinęs s a v o Atėjo metas grįžti į savo 
laikraščių, televizijos ir per dienai be lietaus Bet, deja, tai a t e i t i m i i pasistengsiu ūgtelėti g į m t ą j ^ t ą ir pakėliau spar-
geografijos pamokas, kai mo- dienai baigiantis, prapliupo i r p a t s . Aš dabar jaučiuosi tar- nus su ryžtu ir tvirtumu Pa-
kytoja žemėlapyje rodo viso- hetus ir taip lijo gal savaitę. s i n a u j a i ^ ^ a u k s ^ ^ ^ ^ 
kias šalis. Tačiau pamažu nusigiedrmo. I r t a i p k i ekvieną pavasarį: darnas dairausi į visas puses. 

Išsiųsti laišką į kitą pusę Palaukėm, kol pradžius šie- s p r o g i n u pumpurus, želdinu M a t a u žaidžiančius vaikus, 
pasaulio ir gauti atsakymą nelis ir, nutaikę dieną iš- a t ž a l a s i r p a t s Ugtelėju. Tik ^ j i e m a n I a b i a u panašūs į 
yra labai maža galimybė. Bet siruošem jo tvarkyti. Ta diena k a s pavasarį būnu senesnis, skruzdėlytes. Skrendu toliau, 
man pavyko, ir kartais nega- buvo stebuklingai šilta ir A ^ kamieno vis naujos vėtrų Pamatau piemenį ganantį 
liu patikėti. Laiškas iš Ameri- saulėta. Po visų darganų tai ž y m e s P e r m e t u s v i e n ų šakų g a i v į j u s Jis pasižiūri i dangų, 
kos į Lietuvą. Lietuvą, kurią tarsi tikroji vasara, kurios ta- netenku, kitas užsiauginu, ^ t manęs tarsi nemato. Man" 
pasaulio žemėlapyje sunku su- rytum ir nebuvo. Bet pats T a i g į pavasaris tarsi gyveni- g a i i a k a d čia nieko nereiSkiu 
rasti. Laiškas iš Čikagos į Su- maloniausias dalykas tai, kad m 0 p r a d ž ia , nors ratas, gy- V isi čia svetimi, niekas manęs 
dargą. Sudargą, kurio nežymi per visą dieną visur skraidė v y b e s grandinė sukasi. Pa- nepažįsta Ne tai ne mano 
net Lietuvos žemėlapyje. Či- voratinkliai. Šita rudens die- vasaris, vasara, ruduo, žiema, tėvynė nors aš čia praleidžiu 
kaga, man tik nepasiekiamas na žmonės iš tiesų džiaugiasi, pavasaris, vasara, ruduo, y i s a ž i ė m ą Svetimame krašte 
svajonių miestas. Tokią nuo- nes tai - 3 o b ų vasara". žiema...' š e š i mėnesiai tampa ištisa 
monę aš susidariau iš ži- Atlikus darbą, dar turėjau AŠ mėgstu gamtą. Kai tik amžinybe, nes aš pasiilgstu 
niasklaidos priemonių. Bet tai laiko pasidžiaugti mažąja va- turiu laiko, einu pasivaikščioti Lietuvos 
ne tiesa. Juk aš rašau Jums, sarėle. Norėjau padaryti tai, į miškelį, kurį vadiname šiai- ' , , , ,. 
Amerikos lietuvių žurnalui kas man primintų šiltąsias va- tu. Perėję šlaitą, atsiduriame ^° keletos valandų kelio už 
„Eglutė". Norint viską galima saros dienas. Taigi aš pasku- p n e Nemuno. Man patinka T*1"0 P3™3*13" į f f į V 3 n ' 

tinį kartą fiais metais laks- j a m e būti vienai. Tad? jau- d e n y n ą - ° P° k e l l u m m u č i u 
atsidūriau virš jo. Staiga ap-

pasiekti! 
PaDasakosiu daugiau aDie č i a u m i n k š t u l a n k o s takeliu eiuosi tarsi šlaitas visas man . , . , » • . . - . , 
rapasasosiu aaugiau apie atsisėdau ant nie- • -ui . A J „„*•„• Simaukia dangus tirštais de-savp savo šeima Esu kaimo D a s a - r o l0 atsiseaau am pie vienai priklausytų. Aš pažįstu . . . T- *.* J I save, savo seimą, e s u Kaimo nažvelriau i besilei- • - - - - . - ^ . .- £:J Q ' besimis. Jie užtemdo saulę, vaikas todėl šeima duona pažvelgiau \ Des>uei kiekvieną šlaito medi- Eidama . . . . , r 

užs^rba ū k ! n X u d a T ***** « * • ^ d a u nuo- ^ b a u t i ' ž i n a u , kurioje vie- ^ ^ ^ ^ 
stabų vaizdą: saules spmdu- t o j e k o k į e grybai auga. Žinau, P r 3 P m m p a **$£ B b a l a 

liai šokinėjo nuo vienos ant ki- k u r ir koks takelis veda. Man 2 m o k u r - Padeda pūsti negai-
tos voratinklio gijos, žaisdami š l a i t a s t a r s i d r a ugas . Aš su S t i n g a s vėjas. Vandenynas 

darosi vis šiurkštesnis ir 
šiurkštesnis. Juo toliau skren-

spalvomis. Šito reginio nepa- j u 0 kalbuosi, jam pas? <oju vi-
miršiu dar ilgai, ilgai. Grįž- s a s p a s i a p t i s ? n e s ž i .^u, kad , . . . . .. . . 
dama namo galvojau: kokią g l a i t a s m a n ę s n e į s d u o s . Ant <*u' tuo didesnes ir didesnės 
nuostabią dieną aš praleidau, ž e m e s t i e k d a u g neteisybės, bangos šėlsta. Bangų purslai 

Mano šeimą sudaro mama, 
brolis Tadas ir seniausias 
šeimos narys — tai močiutė 
ir žinoma aš. Tėtės neturiu. 
Kaip ir kiekvieni ūkininkai tu
rime gyvulių. Mūsų pasi-

^ T S ^ S S S Piln. nepakartojamų įspū- Z T ^ S ^ S ^ S S S i taškosi ir lakioja į visas puses. 
Kaimaî  t e kačių ir šunų džių. Norėčiau pasakyti ačiū ž n K m ė m i s . ž m o l a , turiu daug Lietus p e r s u n k ė per mano 
žnTma mes jų t a i į ' p r t " S **> kas kiekvieną ruden, d r a u g ų , bet dėl vieno ar kito Plunksnas, jėgos smarkiai ma
i n o m a mes jų taip pai tu paskutinį atšilimą su . ,"*jL-mi i , \ W i 5 k i a i*i ž ^ 3 - K y l a baime,..kad galiu 
rime. Lietuva garsėja kaip ,„.„„;„ J J ^ L C K I J <5fQ; f ; o t

 k v l a abejonių. ISereisKia, jei 
žemdirbių kraštas. Mano šei
ma taip pat jiems priklauso. 
Turime 10 hektarų žemės. 
Dažniausiai dirbame žemę su 
arkliais, o kartais, jei išgalime 
pasinaudojame traktoriais. 

Pavasarį išdirbame žemę ir 
sėjame viską, kas reikalinga, 
t.y.: daržą, dobilus, avižas, 
miežius, sodiname bulves. 

Vasarą šienaujame, pjau
name javus. 

visais voratinkliais. Štai, tiek J n i e k o n e i š d u o d i ) toi i r tovw nebegrįžti t L i e t u j . I kraštą, 
rudens džiaugsmų. n e i § d u o s „ a š p a s i m o k i a u ir d e l k u n o 0"J«^* m a

f
n e 

Šis rašiny, mokykloje Ne- n u 0 t a d a v e r d a u p a s i t l k i u ta?P ^ ^ . S * ™ 6 d a r t u 

noriu girtis, bet jis klasėje m i § k e l i u n e i ž m o n ė m i s . '""" " " " "*" '* '" "" 
buvo geriausias. Rašau Jums D a ž n a i m e g s t u g v a j o t i i r p a . 

grindinė svajojimo vieta šlai
tas. Ten man niekas netrukdo. 

jį, nes pavasaris ne už kalnų. 
Bandžiau įsijausti, ką jaučia 
medis, perkentėjęs žiemą, su
laukęs pavasario. 

Aš — pavasario medis 

rėjau ryžto, tačiau ir jis pa
mažu nyko. Vis tiek aš skren
du, nors ir lėtai. 

Audra pamažu rimsta, vėjas 
4 i .. , aptyla ir lietus nustoja lyti. 
Atsijungiu nuo realaus pašau- y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ho ir pasineriu j[žydrų svajo- n e ^ b a i g i a i . P e r ^ndenyną 
nių vandenyną. Žinau, kad as , , ,. »_̂ . iZZZ 
dar per maža pavargti nuo gy-

skridau dieną ir naktį, naktį 
ir dieną, bet kiek parų — ne

ki l tas pavasaris po žiemos venimo, bet kartais pagalvoju: s k a i e i a v ' a u Tačiau aš pasiekiu 
Rudenį darbo daugiausia, pūgų man tikra atgaiva. Vos norėčiau pasinerti į rūką, pa- k r a n t paskrendu-nemažą ga-

Nuimame visą derlių, sėjame tik žemę paleido įšalas, mano tirti nesvarumo būseną, atsiri- ^ ^ pamatau vaikus, žai-
rugius, kviečius ir paruošiame šaknys atsipalaidavo. Dabar boti nuo visų žmonių, nuo jų d ž i a n e i u s s a v 0 kieme. Išvydę 
žemę žiemai — apariame. stengiuosi pagauti švelnesni nuomonių, palikti visas mane m a n e pradėjo džiūgauti ir 

Darbus dirbame kartu tik vėjo gūsį, šiltesnį saulės spin- kamuojančias mintis. Nore- ^ £ ^ Q d & r 
dūlį. Per žiemą atgavęs jėgas, čiau kad rūke būtų nei šalta, ^ 
pasiruošiu išleisti pumpurus, nei šilta, nejusčiau nei fizinio, < TT T a 'd a

J
 t i k r a į * 

Tam reikia šilumos. Kad at- nei moralinio skausmo, kad 
kreipčiau saulės dėmesį, iš- ten būtų nei liūdna, nei links-
kėlęs „rankas" mojuoju. Saulė ma. Tiesiog, kad būtų poilsis 

Mama Tadą leidžia į moks- pro kamputį debesėlio nu- nuo kasdieninės rutinos. O 
lus sunkiai, nes kas antrą sa- žvelgia žemę, apsidairo ar visiška, pailsėjusi grįžčiau į ĮĮJjĮ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vaite tun įdėti pinigų pragy- kam reikia pagalbos, ir pašte- tą pati tašką, iš kuno pasi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ g i m t a s i g Uz_ 
venimui, kurių ne visada turi bi mane. Aš pasiduodu ir nėriau \ rūką. Kadangi tai ^ j j u t u D € 8 : u s u p r a t a u 
ir maistui. Valgyti turime, leidžiuosi glostomas saulės ši- ^ neįmanoma, aš stengiuos ^ v e r t a p a t i r t - 8unkUmus', 
bet Tadui atiduodame geresnį lumos. Mano šakos išsimaudo bent mažytę dalytę tą pajusti 
kąsnį. Mama mano brolį lei- saulės šviesoje. Šiluma mano šlaite. ^ 

vasarą, nes pavasarį ir rudenį 
aš su broliu mokomės. Einu į 
7-tą kiasę. o mano brolis mo
kosi Žemės ūkio universitete, 
trečiam kurse. 

pratau, kad esu namie ir taip 
laukiamas. 

Lėtai apskrendu ratą aplink 
kiemą su vaikais ir nusi-

džia kaip išgali, nes jos nuo
mone: -Be mokslo žmogus, be 
ateities". Todėl, baigusi vidu
rinę, norėčiau įstoti į Vilniaus 
pedagoginį universitetą, į psi
chologijos kursus. Jgytas ži
nias atiduočiau vaikams — 

pumpurams suteikė galimybę 
išsiskleisti ir išnaudoti su
kauptas jėgas. 

Saulė negailėjo nei šviesos, 

Aš — gandras 

norint pasiekti savo tikslą" 
Dabar papasakosiu dar vie

ną legendą. Ją išgirdau iš savo 
močiutės, o ji — iš savo tėvu
ko. 

Mokykloje gavom užduotį: 
nei šilumos, nei švelnumo, pasirinkti bet kokį daiktą, ku- Lukošiukas 
Šiltų spindulių padedamas, ris keliauja ir aprašyti jo ke-
išleidau pirma? šio pavasario lionę. Vieni rašė apie lietų, Seniai, seniai stovėjo didelis 

tapčiau mokytoja. Dėstyčiau atžalas. Iš savo kiautelių pra- kiti apie debesėlį, dar kiti apie dvaras, priklausantis piktam 
lietuvių kalbą. dėjo lįsti pumpurai. Mano lapą, o aš pasirinkau gandrą, ponui, kuris samdydavo ber-

Mano mama yra baigusi dai- šaknyse sukauptos sultys tie- Bet kodėl? O todėi, kad šis nus žemei tvarkyti, mergas 
les technikumą. Vėliau dirbo siog nekantravo, kada galės paukštis lietuvių labiausiai šienui grėbti, o jaunus vaiki-
dailes kombinate. Iš išdirbtos pagirdyti jaunus liaunučius gerbiamas. Dar, be to, man nus piemenauti. Vienas pie-

Nuotr. Viktoro Kučo 

meniukas, kuris pas poną kar
vių bandą ganė, buvo Luko
šiukas. 

Ir vieną naktį beganydamas, 
netyčia užmigo. Prabudęs per
sigando, pamatęs visas kar
ves, subėgusias į to paties 
pono javus ir bebaigiančias 
nuniokoti lauko derlių. Luko
šiukas, bijodamas baisios pono 
bausmės, užlipo ant kalnelio 
ir pasikorė. Vargšas piemenu
kas, bijodamas susitikti savo 
šeimininką, nusižudė, tačiau 
jo siela dar ilgai pasiliko. 

Seniau vyrai arklius gany
davo, susivedę į vieną bandą. 
Taip darydavo ir mano mo
čiutės senelis, kai buvo jau
nas. Vyrai arklius ganydavo 
laukuose. Naktimis lankas ap
gula tirštas rūkas. Kai skais
čiai šviesdavo mėnulio pilna
tis, nuo kalnelio, nusileidusi 
pas arklius, ateidavo Luko
šiuko vėlė. Vyrai, pamatę atei
nančią dvasią, ją apsupa iš 

.visų pusių, susikabina ranko
mis ir eina prie piemenuko ar
tyn. Bet Lukošiukas šast ir 
dingsta. Vyrai apsidairo, o jis 
jau kitur bėga. Tačiau ne tik 
pievose dvasia pasirodydavo. 
Kažkada kažkieno tai karvė 
įsmuko į supelkėjusią pievą. 
Vargšės iš pelkės kyšojo tik 
snukutis ir ragai. Tai užma-
tęs, Lukošiukas, pribėgęs prie 
karvės, už ragų ištraukė. O jei 
ne, gyvulys būtų nuskendęs. 

Buvo dar vienas pasirody
mas. 

Pavakare, kai močiutės se
nelis su arkliais vežė šieną iš 
lankų ir važiavo pro tą kal
nelį, po arklių kojomis pasi-

- maišė baltas šunytis. Sarčiai 
baisiai pasibaidė, bet netru
kus šunytis dingo. Sakoma, 
kad tai buvo Lukošiukas. Po 
to jo niekas nematė. Tačiau jis 
taip ir tebelaksto, ieškodamas 
paguodos ir prieglobsčio. Pie
menuko dvasia nepikta, tik 
nelaiminga. Ir dabar nepatar
tina susivėlinti, grįžtant iš 
laukų. O jei taip pasitaiko, tai 
per Raguvą (toks kalno pava
dinimas) pereini visas pašiur-
pęs. 

Pavasaris m a n o 
miškelyje 

Pavasaris. Saulė pradeda 
negailėti spindulių. Vėjelis vis 
dažniau papučia šiltu ir švel
niu oro gūsiu. Paukščiukai 
čiulba kaskart linksmesnę 
giesmelę. 

Kai saulė buvo nusileidus ir 
vėjas aprimęs, nuėjau į neto
liese esantį šlaitą. O eidama 
tiek gražių, akį ir širdį džiu
ginančių dalykų pamačiau. 
Pirmiausia aš pastebėjau ievą, 
išskleidusią lapelius. Išgirdau 
čiulbančią zylutę, o tik paskui, 
pakėlusi galvą, pamačiau ją ir 
daugybę kitų paukščių. Jie 
visi rėkė, kas kaip mokėjo. Iš 
netoliese stovinčio gandraliz
džio ataidėjo gandrų kleketa
vimas, snapo kalenimas. Ka-
žinkur toliau girdėjosi genio 
tuksenimas į medį, bet labiau-

[vairūs Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

smecRsscTTOiT^asTOg: 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agantas Frw* Zapofe ir O*. Mgr. Auka* 
S. KM* kalba aatuviikai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 W«at 861h Street 

Tai (708) 424-8864 
(773) 581-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

•a*aaW 

REALTORS 
(773) 59M2K 
(781)425-71* 

R IMAS L STANKUS 
•Greitas ir sąžringas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Perkate antomobflj? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KatikatvykotįJAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst o i vairo I 

(630) 207 2748 

f ^ u - i A KMECK REALTORS 
V a F I " U W « | 7922 S.PutasM M . 
_ ^ > 6 l , 4365 SArchar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773484-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
rxo(eskxiaiai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
vetuL 

Sulaukėte senatvės, kuri kelia 
jums daug rūpesčių? Nenusimin
kite, visas problemas jūs lengvai 
iispresite, apsigyvenę Apolonijos 
namuose. Persikraustyti padėsime. 
Apolonuos teL 706-387-2067 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASK1RD. 

CmCAGO.IL 
IeikoteantomobiUo? 

• padėsime pigiai nusipirkti iŠ 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt ifaimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Pigūs telefoniniai pokalbiai 
su Lietuva! J3f o i minulę! 

Kodėl mokėti brangiau -
taupykite pinigus kalbėdami! 

TeL 815-730-9365 
773-230-0138 

Ieškome subrendusios lie
tuvės moters valini priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti maSiną ir sugebėti 
susikalbėti angliukai 

TeL: 773-434-0298. 

Ieškom— dantų technikai, 
kuris moka apdirbti 

dalinių protezų metalą. 
TeL 773-4388168 

kambarys, sveikas 
maistas, mklasudinga priežiūra. 

Jeigu joms to reikia, 
paskambinkite Apolonijai, 

teL 708-387-2067 

. 

DRIVERS 
URGENTNEED! 

LOCALAREASHIPPERS 
Expans ion openings to cover increaaed businesa in 

area. Boncosky Services is an award-winning liquid 
chemicals carrier. Hiring immediately. Over-the-road 
and regionai work, home most weekends . Sharp, late 
model tractors. Mušt have min imum 2 yra eurrent 
t r a c t o r / t r a i l e r d r i v i n g e x p e r i e n c e and I l l ino i s 
Commercial Drivers License. Exc. benefit pkg, med, 
dental, preseriptions, 40 l(k), paid uniforma & bonuses. 

S o u t h C h i c a g o t e r m i n a i l o c a t i o n . 
8 0 0 - 3 2 3 - 6 2 7 7 e x t 1 9 

šiai patikės man garsas — tai 
upelių čiurlenimas. Nuėjau aš 
prie vieno tokio. Jis buvo srau
nus, skardus ir šaltas. Srau
nus, nes tekėjo nuo kalniuko, 
skaidrus, nes atklydo iš po 
žemės, o šaltas — nuo ne 
per seniausiai nutirpusio snie
go. Bet aš dar nepasakiau, 
kad jis kvepėjo pavasariu ir 
žolytėmis. Užuodus žolių kva
pą, prisiminiau žaliuojančią 
pievą. Atsisėdau ant šalto ak
mens, kuris stūksojo šalia 
upeliuko ir mintyse ėmiau 
kurti pievų vaizdus, kaip jos 
atrodys po savaičių ar dau
giau. Įsivaizdavau saulės nu
tiestą pienių taką. ramunėlių 
geltonas akis, žvelgiančias į 
dangaus mėlynę. Už akmenų 
pasislėpusias dilgėles, kurios 
tik ir laukia kam įkasti. Bi
teles, renkančias nektarą iš 
žiedų. Bet mano svajonės 
nutrūko, kai mačiau, kad 
laukėjau tamsu ir pamažu pa
traukiau namų link. 

B i r u t ė Mažeikaitė 

• Parodyk man savo dar
želį, ir aš tau pasakysiu, kas 
tu esi. 

Alfrtd Austin 

PASIKALBĖJIMAS SU 
D. KUODYTE 

Atkelta iš 3 psl. 

kalbėti — ar situacija, ar, pa
vyzdžiui, toks Zurofas, kurį 
mes tikrai per daug sureikš-
minam. Jis atvažiuoja į Lie
tuvą ir tampa kažkokiu dė
mesio centru. Patys prisiku-
riam šmėklų, paskui su jomis 
puolam kovoti. 

Mano supratimu, prez. 
Adamkaus dekretu sudaryta 
komisija yra vienas protin
giausių dalykų. Būtent, buvo 
padaryta, ne taip, ko iš mūsų 
reikalauja Zurofas ar dar kas, 
bet taip, kaip mes patys 
norėjom. Tai buvo Lietuvos 
nuomonė. 

Aš dar karta kartoju: galima 
ginčytis dėl komisijos sudė
ties, galima keisti jos narius, 
bet tokią komisiją, parodančią 
tiek vienos, tiek kitos okupaci
jos metu padarytą Lietuvai 
žalą, mes patys sugalvojome. 
Tarp kitko, latviai ir estai to
kias komisijas turi ir jau po 
truputėlį dirba. Tad dirbsime 
ir mes. 

—Nuoširdžiai dėkojame 
u i pasikalbėjimą! 

file:///Wi5kia
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Paminklas gimnazijos įkūrėjui d ir kan. Peliksui Martišiui (1879-1955) 
Prienų parapijos bažnyčios šventoriuje. Prie paminklo - ji pašventinės 
monsinjoras Juozas Užupis. 

99 ŽIBURIO" GIMNAZIJAI 
PRIENUOSE 80 METU 

Lietuvą išgelbėjo kalba ir raitas, sakė 
poetas J. Marcinkevičius 

IGNAS MEDŽIUKAS 

„Žiburio" gimnazijos Prie
nuose 80 metų sukaktis buvo 
plačiai paminėta Lietuvos 
spaudoje. Pernai spalio 3 d. į 
Prienus) buvo suvažiavę kele
tas šimtų buvusių šios gimna
zijos abiturientų. Pirmiausia 
bažnyčios šventoriuje atideng
tas gimnazijos įkūrėjui kan. 
Peliksui Martišiui paminklas, 
sukurtas pagal tautodailinin
ko Algimanto Sakalausko pro
jektą. Paminklą pašventino 
Prienų parapijos klebonas 
monsinjoras Juozas Užupis. 

Pažymėtina, kad netoli šios 
vietos yra paminklas „Žiburio" 
gimnazijos moksleiviams, žu
vusiems kovoje prieš bolševi
kinius okupantus. Jų pavar
dės čia yra išvardintos. Bet 
ten kalbėjęs J. Matukevičius, 
buvęs partizanas, sakė, kad 
žuvusių kovose su okupantu 
žiburiečių yra žymiai daugiau. 

Po to visi suėjo į bažnyčią 
šv. Mišioms, kurias aukojo ka
riuomenės kapelionas kun. A. 
Bulotas. Savo pamoksle mon
sinjoras J. Užupis nušvietė 
gimnazijos įkūrėjo kan. Pelik
so Martišiaus darbus jaunimo 
mokymo ir auklėjimo srityje. 
Kan. P. Martišius gimė 1879 
m. vasario 2 d. Sudargo para
pijoje. Lankė Sintautų ir Griš
kabūdžio pradžios mokyklas. 
Vėliau mokėsi Mintaujoje ir 
Seinų kunigų seminarijoje. 
Kunigu įšventintas 1903 m. 
Varšuvoje. Vikaravo Sudarge 
ir Višakio Rūdoje. Ten susipa
žino su prof. Pranu Dovydai
čiu, kurį rėmė studijuojantį 
Maskvoje. 1918 m. kun. P. 
Martišius, „Žiburio" draugijos 
įgaliotas, atvyko į Prienus ir 
įkūrė „Žiburio" progimnaziją, 
kuri vėliau, jo didelių pastan
gų dėka, išugdyta iki aštuonių 
klasių gimnazijos. Vasaros 
metu jis važinėdavo po kaimy
nines parapijas ir savo pa
moksluose ragino vaikus leisti 
į jo vadovaujamą gimnaziją, 
taip pat rinko gimnazijai sta
tyti aukas. Daugelis paklausė 
jo raginimų ir siuntė į ją savo 
vaikus, tikėdamiesi ne tik ge
ro išmokslinimo, bet ir auklė
jimo. 

Be kun. P. Martišiaus, gim
nazijoje mokė dar du kunigai; 

kun. J. Luckus — lotynų kal
bą ir kun. A. Astrauskas vy
resnėse klasėse lietuvių kalbą. 
Iš Ūdrijos ir Kriokialaukio 
apylinkių, nepaisant, kad Aly
tus buvo daug arčiau, vaikai 
aukštesniojo mokslo siekti bu
vo vežami į Prienus. 

1918 m. progimnazija pradė
jo darbą su dviem klasėm: 
rugsėjo 12 d. po papildomų eg
zaminų pirmoje klasėje mokė
si 37, antroje — 49 mokiniai. 
Kasmet priaugdavo po vieną 
klasę. 1925 m. gimnazija išlei
do pirmąją abiturientų laidą, 
kurią baigė 19 jaunuolių. 1920 
m. dir. kun. P. Martišius ryžo
si statyti gimnazijai patalpas. 
Per tris vasaros mėnesius jau 
buvo pastatytas I aukštas, kur 
tilpo 4 klasės. Statyba buvo 
tęsiama, ir 1924 m. buvo baig
ta. Gimnazijos direktorius 
pastato pastogėje buvo įsiren
gęs kuklų butą su langais sto
ge. Ten pat buvo ir vienas 
kambarys, skirtas baigiamie
siems egzaminams. Šis pasta
tas sudegė 1956 m. birželio 
mėn. Dabartinis „Žiburio" 
gimnazijos pastatas buvo 
baigtas statyti 1959 m. Kan. 
P. Martišius mirė 1955 m. 
gruodžio 30 d. 

Pasimeldę ir sugiedoję Lie
tuvos himną, žiburiečiai nuėjo 
prie kalnelio, kur kadaise sto
vėjo ir nešė mokslo šviesą 2-jų 
aukštų gimnazija daugeliui 
tos apylinkės jaunuolių, kurie 
vėliau įgiję profesijas darbavo
si Lietuvai. Čia susirinkusieji 
klausėsi moksleivių literatūri
nio montažo ir Gražinos Star-
kauskaitės Kavaliauskienės, 
49 laidos abiturientės, prisi
minimų. Pagiedota „Lietuva 
brangi". 

Iškilmingas gimnazijos su
kakties paminėjimas įvyko 
Kultūros rūmų salėje. Koncer
tavo gimnazijos mokytojai, 
moksleiviai. Ypač labai šiltai 
buvo sutikti: solistas Gedimi
nas Maciulevičius, 1974 m. 
laidos abiturientas, Kauno 
muzikinio teatro baritonas, ir 
aktorė Eglė Aukštakalnytė, 
1989 m. abiturientė, taip pat 
grupė 1998 m. laidos abitu
rienčių ir Brigita Navickaitė, 
1997 m. laidos abiturientė. 

Kalbėjo „Žiburio" gimnazijos 
direktorius Juozas Padvels-
kas, Seimo narys Sigitas Ur
bonas, rašytojas Justinas 
Marcinkevičius, sakydamas: 
„Kas šiandien pasvers ir iš
matuos "Žiburio' nuveiktus 
darbus, jo šviesą, pasklidusią 
po visą Lietuvą... "Žiburio' 
šviesos yra mūsų moksle ir 
kultūroje, universitetuose ir 
mokyklose, mūsų miestuose ir 
kaimuose. Jis priminė, kad po 
Nepriklausomybės atgavimo 
44% gyventojų buvo beraščiai, 
o 1919 m. įsteigta apie 1,000 
mokyklų. Po 20 metų jų buvo 
apie 3,000. Jos išgelbėjo Lie
tuvą ir mus. Ne politikai, ne 
partijos, ne kariuomenė, ne 
prezidentai ir generolai — iš
gelbėjo Lietuvą kalba ir raš
tas, kurio pramoko kaimas. 
Šviesa ugdė patriotizmą. P. 
Martišiaus veiklą ir pastangas 
galime pavadinti žygdarbiu. 
Jis nieko netroško sau, bet pa
liko didžiausią lobį, užaugino 
gausų šviesos derlių ne tik 
Prienų kraštui, bet ir visai 
Lietuvai". 

Gimnazijos mokytojus svei
kino ir dovanas įteikė rajono 
Švietimo skyrius, ministerijos, 
Kauno apskrities, Prienų tre
čios vidurinės, internatinės ir 
Nemuno pradinės mokyklų at
stovai. Švietimo ministras „Ži
burio" gimnazijai paskyrė 
5,000 Lt kompiuteriui įsigyti. 

Didelei grupei mokytojų 
įteikti Švietimo ministerijos ir 
rajono Švietimo skyriaus pa
dėkos raštai. Iškilmes baigtos 
Lietuvos himnu. 

Per visą mokyklos laikotar
pį, Anarsijos Adamonienės su
rinktais duomenimis, ši moks
lo įstaiga išleido 74 laidas abi
turientų, kurių skaičius apie 
3,000. Mokykloje dirbo apie 
410 mokytojų, 90 jau yra mirę. 
Apie 60 mokytojų yra buvę 
šios mokyklos auklėtiniai. Jei, 
mokyklą įkūrus, užteko 5 ar 6 
mokytojų, tai dabar, praėju
siais mokslo metais mokėsi 
410 mokinių, kuriuos mokė 47 
mokytojai. Per 80 metų „Žibu
ryje" buvo 16 direktorių. Mo
kyklos įkūrėjas kan. P. Mar
tišius direktoriavo ilgiausiai 
— nuo 1918 iki 1940 m., ir 
nuo 1941 iki 1944 m. Nuo 
1990 m. vadovauja Juozas 
Padvelskas, 16-tasis direkto
rius. 

Dar paminėtina, kad gim
nazijoj ilgesnį laiką inspekto
rius buvo Juozas Eidukevi
čius, vokiečių kalbos mokyto
jas, kuris rašė pjeses ir jas 
statė su mokiniais gimnazijos 
scenoje. Būdamas blaivinin
kas, J. Eidukevičius važinėjo 
po visą Lietuvą, skleisdamas 
blaivybės idėją. Jis parašė at
siminimų apie gimnazįją, jos 
direktorių ir savo giminaičius, 
tarp kurių buvo ir gyd. Vincas 
Kudirka. Vienas žymesniųjų 
mokytojų buvo lituanistas 
Stasys Barzdukas, rašęs lietu
vių kalbos vadovėlis. Jis, išvy
kęs į Ameriką, tapo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininku. Matematiką man 
dėstė Ignas Saudargas, tapęs 
Žemės ūkio akademijos docen
tu. 

Minint „Žiburio" gimnazijos 
sukaktį, negalima nepaminėti, 
kad kun. P. Martišius buvo 
įvedęs sodininkystės dėstymą, 
jei tiksliai prisimenu, III ir IV 
klasėje. Atliekant praktikos 
darbus, prie Balbieriškio plen
to jis užvedė keleto hektarų 
sodą. Taigi jį tenka laikyti so
dininkystės pradininku Lietu
voje, nes jo išauginti vaisme
džiai plačiai pasklido po visą 
kraštą. 

Kai Lietuva buvo okupuota, 
jos direktorius, kaip kunigas, 
atleistas ir gimnazijos „Žibu
rio" vardas atimtas. Nuo 1951 
m. iki 1975 m. ši mokslo įstai
ga buvo pavadinta Prienų vi
durine mokykla, o nuo 1976 
iki 1989 m. vadinosi pirmąja 
vidurine mokykla. Dir. J. Za-
liecko pastangomis, mokyklai 
buvo grąžintas „Žiburio" var
das, o 1995 m., dir. J. Padvels-
kio ir mokytojų pastangomis, 
atgautas ir gimnazijos statu
sas. 

Gimnazijos sukakties proga 
išsamų straipsnį, naudodama
si archyvine medžiaga, parašė 
darbščioji mokyt. A. Adamo-
nienė. Straipsnis buvo spaus
dinamas per tris Prienuose 
leidžiamo laikraščio „Gyveni
mas" numerius. A. Adamo-
nienė mokyklos koridoriuje 
padarė didžiulę turimos me
džiagos parodą. Išdėliojo ap
lankus mokyklos direktorių, 
mokytojų, žymesnių „Žiburio" 
gimnazijos auklėtinių, pasi
darbavusių Lietuvos naudai. 
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Lietuvos laisvės kovotojų-
partizanų priešai nuolatos 
jiems prikiša, kad jie šaudė 
nekaltus tarybinius piliečius. 
Pridedu vieną iš kelių Vytenio 
rinktinės (Josvainių apyl.) 
partizanų teismo sprendimą. 

„KVOTA 

1949 m. spalio 19 d. aš, 
VITV Gražvydas, pravedžiau 
kvotą apie Marozą Antaną, S. 
Mato, kaltinamą už šnipinėji
mą partizanų stovyklų miš
kuose ir už sekimą besis
lapstančių, kuris parodė: 

Esu Marozas Antanas, S. 
Mato, 40 metų amžiaus, nuo 
1944 m. lapkričio 1 d. iki 1946 
gegužės 15 d. tarnavau „istre
bitelių" batalione Josvainiuo
se, paskui mane 1946 m. ge
gužės 20 d. užverbavo Josvai
nių MGB viršininkas, ir nuo 
1946 m. gegužės 20 d. pra
dėjau šnipo darbą. 1947 m. 
balandžio 13 d. 2 vai. po pietų 
pastebėjau 8 partizanus Gra-
žuvos miške ir pranešiau Jos
vainių MGV viršininkui, ir po 
pranešimo buvo „ablavas". 
1948 m. liepos 10 d. pastebė
jau besislapstančius partiza
nus, Kovo šeimos moteris ir-
taip pat pranešiau, bet suspė
jo pabėgti, tai neareštavo. 
1949 m. rugpjūčio mėn. 15 d. 
pastebėjau 2 partizanus Gra-

žuvos pamiškėje, taip pat pra
nešiau ir po to „istrebiteliai" 
pasalavo 10 dienų toje vietoje. 
Visą laiką aktyviai dirbau 
MGB šnipų darbą. 

Kvota man skaityta ir ati
tinka mano parodymus. 

Kvočiamojo parašas 
Kvočiau VITV Gražvydas 

KLT SPRENDIMAS 

Vytenio karo lauko teismas 
savo 1949 m. spalio 19 d. 
posėdyje svarstė Marozo An
tano, s. Mato kaltinimą KLT 
nuostatų — str. bylą. 

KLT, apklausęs kaltinamąjį 
Marozą Antaną, s. Mato ir 
liudininkus nustatė, kad Ma
rozas Antanas, s. Mato MGB 
šnipas, skundė vietinius gy
ventojus ir sekė partizanus. 

Lietuvos Laivės Kovos var
du KLT pripažino Marozą An
taną, s. Mato kaltu pagal 
KLT nuostatą — str. ir nus
prendė nubausti mirties baus
me — pakarti. 

KLT pirmininkas 
Gražvydas 

Nariai: Pavasaris 
Ruduo" 

Straipsnio numeriai neiš
skaitomi. 

Remiantis 1949 m. DC-29 
VITV Gražvydo pranešimu, 
likviduoti 8 šnipai. 

VIENI —NUOMARO, 
KITI —NUO KARO 

Rugsėjo mėn. pradėti Vingio 
parko (Zakreto) karių kapų 
regeneravimo darbai, kurie 
bus baigti spalio mėnesį. 

1915 m. spalio 2 d. vokiečių 
kariuomenei užėmus Vilnių, 
žuvusius Vokietijos ir Rusijos 
arnujų karius okupacinė val
džia pradėjo laidoti savo 
įsteigtose kapinėse Zakrete, 
t.y. Vingio miške. Jos taip 
buvo ir vadinamos — Zakreto 
kapinės. Tai buvo gerai sut
varkytos ir prižiūrimos ka
pinės, kuriose laidojo ne tik 
karius, bet ir vietinės admi
nistracinės valdžios parei
gūnus. Šios kapinės buvo įs
teigtos senesniųjų kapinių 
vietoje, kuriose 1710 metais 
laidojo maro epidemijos au
kas. 

Remiantis A. Juškevičiaus 
ir J. Maceikos knyga „Vilnius 
ir jo apylinkės", taip pat Vil
niaus miesto planu, pateiktu 
šioje knygoje, galima gana 
tiksliai nustatyti Zakreto ka
pinių vietą. Knygos autoriai 
rašo, kad Užvingio priemies
tyje prie įėjimo į Vingį, 
dešinėje pusėje, yra gražiai 
sutvarkytos vokiečių karių 
kapinės, įkurtos 1915 m. Prie 
kapinių stovi neoklasikinio 
stiliaus koplytėlė, kurią 1796 
m. pastatė pirmasis rusų gu
bernatorius Vilniuje Repni-
nas. 

Bostono Lietuvių enciklope
dija taip pat mini, kad Vingio 
miško pakraštyje 1915 m. su
sidarė vokiečių karių, žuvusių 
Pirmajame pasauliniame ka
re, kapinės. Enciklopedijoje 

taip pat sakoma, kad pagrin
dinis kelias į Vingį buvo iš 
Čiurlionio gatvės. 

Šie faktai akivaizdžiai rodo, 
kad Pirmojo pasaulinio karo 
vokiečių kapinės — Zakretas 
yra dabartinio Vilniaus mies
to Vingio parko teritorijoje, 
dešinėje pusėje prie įėjimo, 
kur tebestovi išlikusi ko
plytėlė. Šioje teritorijoje labai 
aiškiai matyti daugiamečių 
tujų alėjos, o iš šonų žemės 
kauburėliai. Kiek sunkiau 
tiksliai nustatyti Antrojo pa
saulinio karo vokiečių karių 
laidojimo vietą. Manoma, kad 
ji yra Vingio parko gilumoje, 

taip pat dešinėje pusėje nuo 
pagrindinio įėjimo. Logiška, 
kad žuvusieji Antrajame pa
sauliniame kare buvo laidoja
mi greta žuvusiųjų Pirma
jame pasauliniame kare, ple
čiant kapines į gilumą. 

Karių kapų priežiūros klau
simai buvo nagrinėjami ir 
Antrojo pasaulinio karo me
tu. Vokietijos kariuomenės 
vadovybe kapų tvarkymui 
skyrė didžiulį dėmesį. Per sa-
vivaldinių organizacijų tink
lą buvo stengiamasi karių ka
pinėse, kurios vokiečių tautai 
reiškė garbingos atminties 
kritusiems išsaugojimą, pa
laikyti tvarką. 

Vilniaus miesto savival
dybė prisidėjo prie Zakreto 
karių kapų tvarkymo. Ji re
gistravo žuvusių vokiečių ka
rių kapus. Rasta archyvinė 
byla su sąrašais, kuriuose nu
rodoma palaidojimo vieta 
(Zakreto kapinės), kapo nu
meris, žuvusiojo karinis laip
snis, pavardė, vardas, gimi
mo ir mirties datos. Taip pat 
byloje yra lentelė, kurioje pa
teikti skaičiai, parodantys, 
kur ir kiek palaidota žuvusių 
Pirmajame ir Antrajame pa
sauliniuose karuose. Nurodo
ma, kad Vilniaus Zakreto ka
pinėse palaidota 900 vokie
čių, 12 ispanų, 7 vengrai, 94 
rusai, 4 lenkai ir 4 lietuviai. 
Tiek iš vardinių sąrašų, tiek 
iš sąrašų, sudarytų vaini
kams užsakyti, galima tiks
liai nurodyti 202 pavardes. 

1926 m., registruojant ka
pines, buvo nustatyta, kad 
Zakreto kapinėse palaidota 
2,379 Pirmajame pasauli
niame kare žuvę kariai (tuo 
tarpu Antakalnio kapinėse 
yra tik 1,636 rusų ir vokiečių 
palaidojimai). 

Šiuo metu buvusios Zakreto 
kapinės yra visiškai apleistos 
ir reikalauja skubios rekon
strukcijos. Juo labiau, kad 
ant jų įrengti žaidimo atrak
cionai. Tačiau siekiant iš
vengti tyrinėjimų bus galima 
atstatyti istorinę, kultūrinę 
ir, be abejonės, moralinę tie
są. 

„Kultūros gyvenimas", 
Nr.12 

KĘSTUTIS W. INOVSKIS 
Gyveno Bridgeview, IL. Žuvo automobilio suvaži

nėtas 1999 m. vasario 8 d. sulaukęs 44 metų. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko seserys: Ellie Rogalski, jos vyras Wil-

liam, Molly, Rita ir Emily (C.P.D. 008); broliai: Edward, 
Raymond, jo žmona Donna, Frank, žmona Tina, Joseph 
ir John; dėdė Vladas Stančaitis; taip pat daug dukte
rėčių ir sūnėnų. 

Velionis buvo sūnus a.a. Otono ir a.a. Valerijos 
Stančaitytės. 

A.a. Kęstutis pašarvotas vasario 12 d., penktadienį 
nuo 3 iki 9 v.v. Zarzycki Manor Chapels, John J. Mi-
nich laidotuvių direktorius, 5088 S. Archer (Keeler St. 
kampas). 

Laidotuvės vasario 13 d., šeštadienį, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, po 10 vai. ryto religinių apeigų laido
tuvių namuose. 

Nuliūdę: seserys, broliai, jų šeimos ir kiti gimi
nės. 

Laidotuvių direkt. 
2166. 

John J. Minich. Tel. 773-767-

FDtClnsursd O 

Su giliu liūdesiu pranešame, 
kad šių metų sausio 26 dieną, Newark, Delavvare, mirė 

Motiejus Vaišnys 
1904-1999 

Velionio pelenai bus laidojami jo tėviškėje, Lietuvoje. 

Antanina Vaišnienė. 
Rimas ir Elona Marijošiūtė Vaišniai, Gintaras ir Vaiva. 

Vida Vaišnytė ir Vytautas Klemai, Andrius, Paulius ir Tomas 

Teilsisi ramybėje. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 
CICERO LIETUVIAI GRAŽIAI PAMINĖJO 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ 

Švęsime Vasario 16 d. ir 
džiaugsimės turima laisve. Ta 
proga prisiminsime ir visus 
žuvusius, tos laisvės siekiant. 
Pasaulio lietuvių centro rengi
nių komitetas primena, kad 
PLC sodelyje šį pavasarį tik
rai pastatysime žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklą. Sa
vo auka prisidėkite prie šio 
projekto įgyvendinimo. Čekius 
rašyti: Lithuanian World Cen-
ter vardu ir pasiųsti ižd. Vy
tautui Čepėnui 3181 Grand-
view PL. Darien, IL 60561. 
Taip pat aukas kiekvieną sek
madienį galite įteikti ir asme
niškai centre. 

Nekalto Prasidėjimo pa
rapija, 2745 West 44th St., 
Chicago, kviečia visus atsilan
kyti į Užgavėnių šventę -
„Mardi Gras" vasario 13 d., 
šeštadienį, nuo 6 v.v. iki 10 
v.v. ir vasario 14 d., sekmadie
nį, nuo 12 vai. iki 8 v.v. Bus 
šokiai, užkandžiai, laimėjimai, 
pramogos jaunimui ir seni
mui. Tel. 773 - 523 -1402. 

Vokalinis moterų ansam
blis, vadovaujamas muz. Ri
čardo Šoko, atliks meninę pro
gramą tradiciniame Užgavė
nių šiupinio vakare, Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos 
šeštadienį, vasario 13 d., ruo
šiamame Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro" 
salėje. Pradžia 6 v.v. Visi 
kviečiami pasigardžiuoti vaka
riene su mažlietuvišku šiupi
niu, išklausyti dar negirdėtos 
programos ir pasilinksminti, 
puikiai estradinio orkestro 
muzikai grojant. Apie dalyva
vimą iš anksto pranešama 
Ramūnui Buntinui, tel. 630-
969-1316. 

r.-
Vaclovas Momkus sekma

dienį, vasario 14 d., pradedant 
ALTo ruošiamą Vasario 16-tos 
minėjimą, giedos 10:30 v.r. 
šv. Mišiose Svč. M. Marijos Gi-
mimos parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. Visi Čika
gos ir apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti. 

Jaunimą, senimą, žaidė
jus ir mėgėjus kviečiame į 
A.S K. Lituanicos metinį po
kylį, kovo 13 d., PLC naujoje 
salėje. Bus trumpa programė
lė, vakarienė (Aldonos Šoliū-
nienės), šokiai, proga susitikti 
ir pabendrauti su „Marčiulio
nio krepšinio mokyklos" krep
šininkais. Smulkesnę informa
ciją teikia Daina Siliūnienė, 
tel. 630-852-3204. 

„Ravima" festivalio ren
gėjai praneša, kad ypatingai 
ruošiasi šio šimtmečio pasku
tiniam sezonui. Bus 130 pasi
rodymų; Čikagos Simfoninis 
orkestras koncertuos 24 kar
tus. Numatyti pasaulinio mas
to solistai, muzikai, jų tarpe: 
Yo-Yo Ma, Peter Serkin, Mi-
sha Dichter, Andre Watts, 
Sergio Tempo, Isaac Stern, 
John Williams, Victor Borge 
ir kiti. Bilietai bus parda
vinėjami jau ko^o gale. 
Kreipkitės elektroniniu paštu: 
RavFest@aol.com arba tel. 
(847) 266-5100. 

Pasaulio lietuvių centro 
metinio susirinkimo aprašyme 
(„Draugas" 02.09 įsivėlė auto
riaus klaida. Atlyginimų (pay-
roll) išlaidos 1998 metais buvo 
173,318 dolerių, bet ne 
117,820 dol., kurie priklauso 
centro patalpų remontui ir 
išlaikymui. 

„Viktoro Petravičiaus 
(1906-1989 m.) asmenybė yra 
lyg iš gamtos pasisemta par
titūra, o akys ir rankos instru
mentai, kurie išgroja nuosta
bias melodijas. Grafikos my
lėtojai pažįsta Petravičiaus 
meną ir gali apie jį kalbėti, 
bet apie žmogų daug pasakyti 
negali. Petravičius apie save 
nei rašo, nei kalba. O jeigu jis 
žmonėse pasišvaisto, dažniau
siai palieka neigiamą įspūdį. 
Tačiau kūryba ir žmogus yra 
du neatskiriami pasauliai. Juo 
originalesnė asmenybė, tuo la
biau nematytas, neregėtas, 
negirdėtas jos darbas. Kovoda
mas už savo talento nepri
klausomybę nuo svetimos įta
kos, Petravičius neskaito kny
gų. Anot jo, knyga yra klastin
gos svarstyklės. Kartą neju
čiomis įsiskverbusi, svetima 
mintis arba vaizdas klastoja 
menininko pasaulį, pažeidžia 
jo nekaltybę ir originalumą" 
(Algimantas Kezys). 1999 m. 
vasario 12 d., penktadienį 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje atidaroma paroda iš 
galerijos fonduose sukauptų 
darbų. Juos sukūrusių daili
ninkų jau nėra mūsų tarpe. 
Amžiumi autoriai apims be
veik visą šimtmetį, atspindė-
dami to laiko meno vystymosi 
raidą. Tarp kitų darbų, maty
sime ir V. Petravičiaus 1963 
m. sukurtą „Kompoziciją". 

Dr. Donatas Siliūnas, Pa
saulio lietuvių centro tarybos 
narys, metiniame susirinkime 
š.m. vasario 7 d. buvo išrink
tas antrai kadencijai. Jis sėk
mingai vadovavo sporto salės 
atnaujinimui ir nuolatos rū
pinasi jaunųjų sportininkų ug
dymu. 

Šiaurės vakarų Indianos 
lietuvių organizacijos rengia 
Vasario 16-sios minėjimą va
sario 14 d., 1 vai. p.p., VPW 
salėje, 6880 Hendricks St., 
Merrillville, IN. Maloniai 
kviečiame apylinkės lietuvius 
dalyvauti. 

Gavėnios susikaupimą 
šeštadienį, vasario 20 d. vyk
siantį Ateitininkų namuose, 
Lemonte, praves kun. Rimas 
Gudelis. Susikaupimą ruošia 
Ateitininkų namų valdyba ir 
akademikai skautai. Visi 
kviečiami šiame dvasiniame 
susitelkime dalyvauti. Prašo
ma registruotis pas Ireną Poli-
kaitienę, tel. 630-257-2022. 

PLC renginių komitetas 
maloniai kviečia į Užgavė
nių blynų vakarienę vasario 
16 d., antradienį, nuo 5 vai. 
p.p. iki 8 vai. vak. Vakarienė 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Vaišinsime 
įvairiais blynais ir kitais Už
gavėnių tradiciniais skanumy
nais. 

ALTo Čikagos skyrius pa
grindinį Lietuvos Nepriklau
somybės šventės paminėjimą 
rengia vasario 13-14 d. 
Šeštadienį, vasario 13 d., 12 
vai., bus padėtas vainikas prie 
Laisvės kovų paminklo Jauni
mo centro sodelyje. Apeigas 
atliks Čikagos lit. mokyklos 
mokiniai. 

BALFo Lemonto skyrius 
ruošia 55 m. BALFo sukak
ties paminėjimą vasario 21 d.. 
sekmadienį, Pasaulio lietuvių 
centre. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
11 vai. r. bus aukojamos 
Mišios už gyvus ir mirusius 
skyriaus aukotojus bei darbuo
tojus. Tuoj po Mišių PLC 
didžiojoje salėje bus susirinki
mas ir pietūs. Pagrindinė 
kalbėtoja yra centro valdybos 
pirmininkė Maria Rudienė. 

Dantų gydytojų sąjungos 
kasmet ruošiami cepelinų 
pietūs bus sekmadienį, kovo 
14 d., 12 vai., Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Valdyba prašo 
kolegas gydytojus kviesti 
svečius ir sudarius stalą pra
nešti Česlovai Bačinskienei 
tel. 630-243-1027 arba Julijai 
Smilgienei 773-767-9570. 

Cicero lietuviai šiemet vieni 
iš pirmųjų Čikagoje bei jos 
apylinkėse paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę va
sario 6 ir 7 d. suruoštuose ren
giniuose. 

Pagrindinis šių renginių ak
centas — minėjimo akademi
ja įvyko vasario 7 d. Šv. Anta
no parapijos salėje, į kurią 
susirinko apie 150 tautiečių, 
ne vien tik iš Cicero lietuvių 
telkinio. Čia, šalia kitų prog
ramos punktų, buvo ir pagrin
dinė paskaita, kurią pateikė 
visuomenininkas Algirdas Ste-
paitis, kalbėjęs tema „Lietuva 
ir užsienio lietuvija Lietuvos 
Nepriklausomybės kelyje". 

Paskaitininkas metė istorinį 
žvilgsnį į praeitį, nušviesda
mas Lietuvos bei lietuvių pas
tangas, siekiant Nepriklauso
mybės. Jo mintys buvo aiškios 
ir prasmingos, padedančios 
prisiminti žymesniuosius var
dus bei datas. 

Tačiau gal ne tiek įdomios jo 
paskaitos istorinės mintys, 
kiek pateiktos išvados — 
užuominos ateičiai. Pažymėjo, 
kad jau artinasi antros Ne
priklausomybės dešimtmetis, 
o Lietuva vis dar kovoja su so-
vietlige, pasireiškiančia suža
lota lietuvių dvasia ir idealiz
mo stoka, paskaitininkas kvie
tė dėmesį nukreipti į jaunimą, 
sakydamas: 

„Mūsų ateitis — tai jaunoji 
karta, į kurią turime atsi
gręžti. Visomis jėgomis padė
kime atkurti lietuvišką švieti
mą, mokyklas, jaunimo orga
nizacijas, kurios auklėtų jau
nuolius lietuviškoje aplinkoje. 
Reikėtų pasitarti visiems fon
dams, norint surasti tinkamą 
būdą paremti studentus Lie
tuvoje ir užsienyje". 

Politinėje srityje A. Stepaitis 
siūlė: „Lietuvija, pasiremiant 
Kersteino komisijos medžiaga, 
turėtų padėti Lietuvai su
ruošti komunizmo teismą, taip 
kaip 1934-1935 metais Lietu
va buvo pirmoji valstybė, su-

ruošusi nacių teismą — Neu-
mano-Saso bylą. O po dešim
ties metų, kaip prisimename, 
vyko didžioji Niurnbergo byla". 

Savo ilgoką kalbą paskaiti
ninkas apvainikavo viltingu 
sakiniu: „Noriu tikėti, jog lie-
tuvijai ir Lietuvai žygiuojant 
atkurtos Nepriklausomybės 
gražiu vieškeliu, kuris su Die
vo palaima ir pal. Jurgio Ma
tulaičio užtarimu išves atei
nančias kartas į XXI amžių, 
pilną gėrio, sutarimo, džiaugs
mo bei vilties". 

Gražūs žodžiai anglų 
kalba 

Šalia anksčiau minėto pas
kaitininko minčių lietuvių kal
ba, į susirinkusius angliškai 
prabilo senas lietuvių drau
gas, Cicero miesto valdybos 
narys John Kociolko. Jis pa
brėžė, kad panašius minėji
mus jau lanko nuo 1974 metų 
— taigi jau ketvirtį šimtmečio, 
kuomet į lietuvių tarpą jį at
sivedė, tuo laiku buvęs įtakin
giausias Cicero miesto asmuo, 
lietuvis John Kimbarkas. 

Kalbėtojas užsiminė apie 
gimtadienį švenčiantį vieną 
didžiausių JAV prezidentų — 
Ronald Reagan, kurio nuopel
nu buvo sugriauta sovietinė 
„blogio imperija". Jis pabrėžė 
ir Jelcino įnašą šioje srityje, 
tačiau daugiausia gyrė Cicero 
bei kitų vietovių lietuvius už 
tai, kad jie turėjo ryžto ir visa
da tikėjo savo tėvynei laisvės 
atgavimu. J. Kociolko sveikino 
mūsų tautiečius, nes jie visa
da ir visur primindavo ameri
kiečiams apie pavergtą Lie
tuvą bei jos svarbius tikslus. 

Kiti minėjimo programos 
punktai 

Šį sėkmingą minėjimą su
rengė LB Cicero apylinkės val
dyba su pirm. Raimundu Rim
kumi ir ALTo Cicero skyriumi 
(pirm. Stasys Dubauskas). Jie 

Cicero lietuvių ruoštame Vasario 16 paminėjime. Cicero LB apylinkes 
pirm Raimundas Rimkus 'kairėje) nutinka Šventės paskaitininką Alpirdcj 
ir soliste Laimute Stepa»eius Nuotr Jono Kuprio 

Svečiai ir rengėjai Sv Antano parapijom salėje. Cicero. IL. ruoštoje l,i 
kaires dr Petras Kisielius, dr Ferdinandas Kaunas. Cicero miesto p.in 
ALTo pirm Stasys Dubauskas ir Cicero l.M valdybos vicepirm MincLiuua 
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Lietuvos Nepriklausomybės šventes paminėjime S.m vasario 7 d., Cicero, IL. 16 kaires, dr. Petras Kisielius, 
Mindaugas Baukus ir šventės paskaitininkas Algirdas Stepaitis. Nuotr. Ed. Šulaicio 

čia kalbėjo, minėjimą atida
rant bei uždarant. Vaišėms ir 
aukų Lietuvos reikalams rin
kimui vadovavo LB Cicero 
apyl. valdybos vicepirm. Min
daugas Baukus. 

Programai sumaniai vadova
vo Aldona Zailskaitė, kuri per
skaitė Nepriklausomybės ak
tą, o taip pat angliškai nesu
prantantiems perteikė svar
besniąsias J. Kociolko kalbos 
mintis. Prasmingą invokaciją 
sukalbėjo kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. 

Būtina pažymėti ir jūros 
šaulių kuopos „Klaipėda" (va
dovas Juozas Mikulis) atstovų 
įneštas vėliavas. Taip pat bu
vo pagiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai. 

Gražios moterų 
ansamblio dainos 

Kuriems gal kiek nusibodo 
ilgokos kalbos, nuotaiką pa
taisė ir programą paįvairino 
muz. Ričardo Šoko vadovauja
mo moterų ansamblio atlikta 
meninė dalis. 

Pirmą kartą Cicero pasiro
dęs, šis naujas muzikinis vie
netas laimėjo klausytojų sim
patijas, kuomet scenoje gra
žiai išsirikiavusios 8 moterys, 
traukusios 9 lietuvių kompozi
torių dainas. Pradėjusios pro
gramą ilgesingu kūriniu „Kur 
gimta padangė", dainininkės 
su kiekviena daina jautėsi lyg 
ir laisviau, labiau užtikrintai. 

Štai tos balsingosios mūsų 
tautietės, kurios linksmino ci-
ceriečius: Jūratė Čechanavi-
čiūtė, Giedrė Nedveckienė, 
Virginija Savrimienė, Rima 
Urbonavičienė, Jūratė Lukmi-
nienė, Marija Juškienė, Laima 
Žukiene. Ilona Deknienė. Jos 
vi?os, o taip pat ir kiti progra
mos atlikėjai, buvo apdovanoti 
gėlėmis. 

Nuskambėjus dainų aidams, 
su padėkos žodžiais visiems 
atlikėjams prisistatė LB Cice
ro apyl. valdybos pirm. R. 
Rimkus. Jis dėkojo gausiai su

sirinkusiems, kun. dr. K. Tri
makui už pamaldas bažnyčio
je, pasakytą pamokslą ir in
vokaciją, parapijos chorui ir jo 
vadovui Mariui Prapuoleniui 
bei solistei G. Nedveckienei už 
giesmes, Seimininkėms su va
dovėmis — Janinai Skamienei 
ir Michalinai Bikulčienei už 
suruoštas vaišes bei kitiems, 
padėjusiems suruošti sėkmin
gą minėjimą. 

Vėliau sužinota, kad susirin
kusieji minėjimo metu sudėjo 
apie 2,000 dolerių. Kadangi 
buvo du minėjimo rengėjai, tai 
aukos rinktos atskirai. Lietu
vių Bendruomenei sudėta 
1,680 dol., o ALTui — 298 dol. 

Gražus vėliavos 
pakėlimas 

Čia bent trumpai reikia pa
minėti ir lietuviškos trispalvės 

pakėlimą prie Cicero miesto 
valdybos rūmų. Šioms iškil
mėms vadovavo S. Dubaus
kas, o vėliavą pakėlė jūros 
šaulių kuopos „Klaipėda" at
stovai. Kalbą pasakė jau mi
nėtas miesto valdybos narys J. 
Kociolko, kuris į susirinkusius 
kreipėsi maždaug tais pačiais 
žodžiais, kaip ir per minėjimo 
akademinę dalį sekmadienį. 

Čia buvo pagerbta ir Cicero 
miesto prezidentė, lietuvių 
kilmės Betty Loren-Maltese. 
Jai Cicero lietuvių vardu buvo 
įteikta graži, Albinos Rama
nauskienės papuošta, lietuviš
ka lėlė. Tai atliko tautiniais 
rūbais pasipuošusios Janina 
Ruginienė ir Gintarė Januške
vičienė. Visi džiaugėsi, kad Ci
cero miesto valdyboje dabar 
bus dvi lietuvaitės. 

Ed. Šulaitis 
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• A.a. Ona Bundelienė, 
gyv. St. Louis, mirusi vasario 
4 d., bus laidojama Tautinėse 
lietuvių kapinėse vasario 13 d., 
šeštadienį, po šv. Mišių 10 vai. 
ryto Pal. J. Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemont, IL. Šeimos 
tel. 314-394-8097. 

• Nemokama konsulta
cija telefonu. Patarsime, kaip 
sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąskaitas kiekvieną mėnesį. 
Atlantic Express Corp. tel. 
630-257-8652, nemokamas 1-
888-615-2148. (sk.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (sk.) 

• Pinigai, siuntiniai, tel. 
korte lės , automobiliai ir 
perkraustymai į Lietuvą 
TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. 
Tel. 1-773-838-1050. (sk.) 

• Karaliaučiaus srities 
lietuvišku mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 - Ema Žiobrienė, 
vyro a.a. Viliaus Žiobrio atmi
nimui. Dėkodami gerbiamai 
rėmėjai, kviečiame visuomene 
remti lietuvišką švietimą Maž. 
Lietuvoje, aukas siunčiant: 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei", 1394 Middleburg 
Ct., Naperville, IL. 60540-
7011. (ak.) 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, gautas a.a. 
Kotrynos česnienės atminimui 
- $50 įteikė Liuda Česnaitė ir 
Gustavo Flores, $20 - Susan ir 
Charles Nagy, $10 - Emily ir 
Michael Gorman. (sk.) 

• A.a. Mary Beth Petro-
liūnienės atminimui Lithua
nian Mercy Lift gavo $36 auką 
iŠ B. Ciplijauskaitės, Madison, 
WI. LML nuoširdžiai dėkoja 
už auka. (sk.) 

• A.a. mamos Elzbietos 
Slivinskienės atminimą pa-
gerbdma, duktė Laima Schon-
beck ir jos šeima aukoja $150 -
vieno Lietuvos našlaičio metinį 
paramos mokestį. Reiškiame 
užuojautą ir dėkojame! „Lie
tuvos Naš la ič iu globos" 
komitetas, 2711 West 71st 
SU Chicago IL 60629. (sk.) 

• Septynios naktys — 
Hawaiil Kelionę organizuoja 
A ir S. Šlutų radijo programa. 
Susidomėję šia kelione, renkasi 
pas Siutus, 4459 S. Francisco 
Ave. sekmadienį, vasario 14 
d. 4:30 v.p.p. Informacijai tel. 
773-847-4903. (sk.) 

• Baltia E x p r e s s pra
neša, kad velykiniai siun
tiniai priimami Jaunimo cent
re; skambinti Aušriui Mato-
niui, tel. 773-778-7500, taip 
pat ir Baltia Express įstaigoje, 
tel. 800-772-7624 ir Amber 
Group, tel. 800-262-3797. 
Siuntos laivu išvyksta va
sario 18 d. (sk.) 

• Čikagos l ie tuvių 
kultūros klubas „Baltija" 
kiekvieną penktadienį ir 
šeštadienį rengia poilsio va
karus. Kviečiame pašokti! 
Jums groja ir dainuoja Arūnas 
Augustaitis ir Artūras Blažu-
kas. Puiki vieta švęsti asme
nines šventes. Galima užsisa
kyti muziką įvairioms pro
goms. Šis savaitgalis skiriamas 
Valentino dienai. Penktadienį, 
vasario 12 d.: pirmoji lietu
viškoji „karaoki" Čikagoje ir 
šokių vakaras. Pradžia 9 vai. 
vakaro;. Šeštadienį, vasario 13 
d.: „Valentino" vakaras, roman
tiška programa, žaidimai, 
loterija, lietuviška „karaoki", 
Arūno ir Artūro atliekamos 
populiarios dainos. Pradžia 9 
vai. vakaro. „Baltijos" 
adresas: 2417 W. 43 St., 
Chicago, IL (Šaulių namų 
salė), tel. 847-342-1512 (sk) 


