I IM f f *"* * " * ** ĄĄ "

mj

«**************************MIX«D
S 1 7 5 99. 3RATIS
TBS LIBRARY OF COHORtSS
EUROPIAM READIHO BOOM
S«riali Diviiion
Waahxngton DC 2C540-4830

ADC 606

NgMBPĄPER - P O N O T PELAY - Paša jšjfąd 01/1ttO0
U Ž S I E N I O LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, MJJNOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585*284 • DRAUGASOEAFnWUNK.NET

THE L I T H U A N I A N VVORLD-VVIDE D A I L Y

20.

voLurjDEvm

Lietuvos derybininkas su ES jau
planuoja darbus
Vilnių*, sausio 19 d. (BNS)
— Vyriausybė trečiadienį nu
tarė prezidentui Valdui Adam
kui teikti patvirtinti karjeros
diplomato Vygaudo Ušacko
kaip vyriausiojo derybininko
dėl narystės Europos Sąjun
goje (ES) kandidatūrą.
Ministrų kabinetas trečia
dienį nusprendė, kad užsie
nio reikalų viceministras V.
Ulackas ves derybas su E S
dėl Lietuvos priėmimo į šią
organizaciją. „Manau, kad tai
gerai pasirinkimas, V. Ušackas yra gerai pasiruošęs
šioms pareigoms'', kabineto
nariams sakė užsienio reikalų
ministras Algirdas Saudargas,
teikės kandidatūrą ministrų
kabinetui.
A. Saudargas pripažino, kad
Užsienio reikalų ministerijai
teks išspręsti kai kurias pro
blemas, nes šiuo metu V.
Ušackas atsakingas už „labai
didelį barą ir labai efektyviai
dirba".
Manoma, kad prezidentas V.
Ušacko kandidatūrą patvir
tins
ketvirtadienį
ir V.
Ušackas tą pačią dieną Vy
riausybinės Europos integraci
jos komisyos (VEIK) posėdyje
dalyvaus jau kaip vyriausiasis
derybininkas.
V Ušackas sakė, jog pir-
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L J Tėvynėje pasiivalgius

miausia reikia pabaigti ruošti
Lietuvos derybines kryptis,
kurias jau yra pradėję ruošti
ministerijos ir žinybos, taip
pat suderinti nuostatas taip,
kad jos atspindėtų Lietuvos
valstybinius siekius.
Vėliau, pasak V. Ušacko, de
rybų nuostatas reikės pateikti
ES valstybėms ir Europos
Komisijai.
V. Ušackas sakė, kad arti
miausiame VEIK posėdyje bus
svarstomas derybų tvarka
raštis, o vyriausybėje mano
ma, kad derybos dėl narystės
ES turėtų pasibaigti apie 2004
metus.
Oficiali derybų su E S pra
džia numatyta vasario 15 Nnotr^ Nepatenkinti akubotu naujų savivaldybių staigi«ųj>ne prezidentūros piketą surengė kelios dešimtys
dieną.
Kaišiadorių ir Marijampolės rajonų gyventojų. Iki pavasario rinkimų į savivaldybes turi boti p»'"'' t ' n + J> Mari
jampolės rajono savivaldybė ir įkurtos Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rodos, Pagėgių ir Rietavo savivaldybės.
Protestavusiųjų nuomone, teritorinė pertvarka vykdoma skubotai, neatsižvelgiant į vietos gyventojų pageidavi
mus, žmonės nežino tokio pertvarkymo privalumų bei trukumų. Išklausyti piketuotojų atstovų prezidentas pa
prašė valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministrą Joną Rudalevicių.
(Sta)

* Prezidentas Valdas
Adamkus ragina paleng
vinti įvaikinimo procedūras,
kad be globos likę vaikai ga
lėtų augti šeimose. Jis išreiškė
susirūpinimą be tėvų globos li
kusių vaikų padėtimi, nes di
delis jų skaičius rodo, jog iki
šiol valstybė nesugeba tinka
mai jais pasirūpinti. Pasak jo,
būtina, kad įvaikinimui nebū
tų daroma dirbtinių biurokra
tinių kliūčių. Prezidentūros
duomenimis, dabar vaikų glo
bos įstaigose gyvena per
15,000 vaikų, kurių 40 proc.
yra našlaičiai ir formaliai ne
tekę tėvų globos. Dabar įsivai
kinti laukia 357 užsienyje gy
venančios ir 78 Lietuvos šei
mos.

* Žymus L i e t u v o s istori
kas E d v a r d a s Gudavičius,
komentuodamas Lenkuos žiruasklaidoje
kilusį
didelį
triukšmą dėl „2000 metų lie
tuvio kalendoriaus", teigė esąs
įsitikinęs, kad tarptautiniu ly
giu kalbant apie tokius aki
brokštus, turi būti skiria
ma oficiali valstybės politika
ir atskirų piliečių nuostata.'
„Jeigu mes norime iš lenkų
lojalios laikysenos, mes patys
turime būti lojalūs", pažymėjo
jis. „Matau tik vieną kelią —
jei mus kaip mažus stumteli,
mes turime tai pasakyti, o jei
iš mūsų pusės karštos galvos
išsišoka — turime atsiprašy
ti", sakė žymus istorikas, oms)

* L i e t u v o s gyventojai ne
* Vidaus reikalu minis skuba s u s i p a ž i n t i su vyriau
terijos (VRM) darbuotojų sybės ir „Williams Internatio
profesinė sąjunga ruošiasi su nal" sutartimis dėl „Mažeikių
sveriančio technologinio įren važiavimui ir aptaria naujus naftos " privatizavimo. Sausio
ginio pradėjo budėti, kai atsi protesto veiksmus. „Pagrindi 17-ąją, pirmąją jų rodymo die
tiktinai sužinojo, jog aukšta- niai reikalavimai susiję su pi ną, paskaityti dokumentų at
aulių guminių batų gamybos nigais. Policijos tikslas — už ėjo tik du žurnalistai. Su kai
Kaunas, sausio 19 d. (BNS) buvo įsteigta 'Inkaro avaly presą ketinama išmontuoti ir tikrinti žmonių saugumą, o be kuriomis privatizavimo sutar
— Kauno uždarosios akcinės nė' ", sakė K Ruževskis. Dar išgabenti.
lėšų mes to padaryti negali timis bus galima susipažinti
bendrovės (UAB) „Inkaro ava bininkai taip p a t reikalauja,
Profesinės sąjungos vadovas me", sakė VRM profesinės są iki vasario 11 d., tačiau, jei tai
lynė" darbininkai, neturėdami kad „Inkaro avalynė" vėl teigia, kad jei ir toliau neras jungos pirmininko pavaduoto sulauks, didelio visuomenės
darbo, trečiadienį dešimta die dirbtų, kad botų įjungtas bendros kalbos s u bendrovės jas Arnas Dgauskas. Po polici dėmesio, šis laikas bus pratęs
na budėjo bendrovės patal įrenginys, kurį j i s jau antra vadovais, darbininkai užtvers ninkų eitynių Vilniuje vyriau
tas iki 3 mėnesių.
savaitė saugo ir kad botų pa administracijos pastatą. „Jei sybė neįvykdė daugelio reika
pose.
* L i e t u v a vienašališkai
Bįjodami prarasti darbą ir keisti jo pardavimo dokumen jie mums neduoda darbo, tai lavimų, policįjos darbuotojai
ir j ų neleisime į j ų darbo vie jaučiasi suvaržyti, todėl gali panaikino vizų režimą trims
reikalaudami jau beveik me tai.
Darbininkai prie 5 tonas tas", sakė K Ruževskis.
tus neišmokėtų atlyginimų,
mi įvairūs protesto renginiai, mažytėms Europos valsty
darbininkai budėti pakaitomis
pvz., šeimos narių eitynės. Po bėms — Andoros ir Monako
pradėjo sausio 10 dieną. Jie
licįjos pareigūnai gali rengti kunigaikštystėms bei San Ma
piketus ir mitingus, tačiau Po rino Respublikai. Vizų ne
Vilnius, sausio 18 d. (BNS) dienį sakė, kad Vilniaus budi keturiomis pamainomis
licijos įstatymas pareigūnams reikės šių valstybių pilie
— Lietuvos laisvės sąjungos Rotušė LLS nebus išnuomota. po 15 žmonių.
R y g a , sausio 19 d. (BNS) — mas yra tarsi atsakas. Rusįja draudžia streikuoti.
<BNSI čiams, būnantiems Lietuvoje
Kaip sakė UAB „Inkaro ava
(LLS) vadovybė •šiemet taip Rotušės valdytojas Jonas Jo
iki 90-ties dienų per metus bei
pat kviečia šokti „Ubagų ba nynas savivaldybę informavo, lynė" profesinės sąjungos pir Lietuva, Latvįja ir Estija, kon- turi daug galimybių rinktis
* Vilniaus apygardos teis vykstantiems per ją tranzitu.
liuje", kurį šiemet vadina kad renginių planas Rotušėje mininkas Kazimieras Ruževs- kuruodamos dėl rusiškos naf kelią naftos eksportui. Ji gali
turi būti sudaromas prieš kis, antradienį bendrovėje tos eksporto, leidžia Rusijai rinktis Ventspilį,
„Vargių švente".
Būtingę, mas sumažino įkalinimo Dabar atvykstant į Lietuvą,
LLS vadovybė kreipėsi į mėnesį, o LLS nuomos krei išjungta elektra ir visi telefo didinti įtaką Baltijos valsty Gdanską ar Taliną", pareiškė bausmę Seimo nariui Audriui vizų nereikia 42 valstybių pi
nai. „Šią naktį, neleisdami bėms.
FMĮ „Suprema" energetikos Butkevičiui. Kalėjimo laikas liečiams, dar 6 valstybių pi
kauniečius, kviesdama orga pėsi tik prieš savaitę.
Taip jos suteikia Maskvai apžvalgininkas Reinis Ceplis. jam sumažintas nuo pusšeštų liečiai gali atvykti be vizų su
nizuotai vykti į Vilnių sausio
Sausio 22 dieną Austrijos įmonėms vadovams išvežti
22 dieną, kai sostinės Ro ambasada Vilniaus Rotušėje svarbaus įrenginio ir paga galimybę naftos eksportą nau Pasak jo, Rusįja padidino naf iki pusketvirtų metų, pranešė diplomatiniais pasais. Lietu
tušėje rengiamas labdaringas vėl ketina surengti labdaringą mintos produkcijos, darbinin doti kaip įrankį siekti politi tos eksporto srautą per savo A. Butkevičiaus advokatas Ri vos piliečiai gali vykti be vizų
aukštuomenės Vienos balius. Vienos balių, kuris pernai su kai budėjo tamsoje", sakė K nių ir ekonominių tikslų re uostus prie Juodosios jūros, mas Andrikis. Tai reiškia, kad į maždaug 40 pasaulio valsty
siekdama įrodyti naujų ek A. Butkevičius gali išeiti į lais bių.
Kelionę į Vilnių LLS kau laukė nemažai visuomenės Ruževskis. Pasak jo, įmonės gione, perspėja politikai.
vadovai
elektros
ir
telefonų
„Rusija šiuo metu turi kur sporto naftotiekių tiesimo bei vę jau kitų metų balandį.
niečiams žada surengti nemo kritikos. LLS vadas, Kaimo
* Asociacija „Lietuvos
išjungimą
aiškina
kas
geresnes pasirinkimo gali Primorsko naftos terminalo
kamai.
skolomis
miesto tarybos narys Vytautas
* Smarkios, kelias dienas oro uostai" tapo Lietuvos
„Štai sulaukėme 2000-ųjų, Šustauskas prie Vilniaus Ro „Lietuvos telekomui' bei „Kau- mybes, per kur eksportuoti Baltijos jūros pakrantėje neto trunkančios pūgos metu pramonininkų konfederacijos
naftą, nei prieš dvejus ar tre li Sankt Peterburgo statybos kelių priežiūros ir jų valymo (LPK) nare. Minėtai asociaci
kurie atnešė neviltį ir didelį tušės surengė „Ubagų balių", no energijai".
jus
metus. Tuo ji gali naudotis būtinybę.
„Kauno
energijai"
bendrovė
kainų šuolį. Pabrango dujos, kuriame dalyvavo apie 200
darbams kasdien išleidžiama jai priklauso tarptautiniai Vil
politiniuose
žaidimuose ar kad
skolinga
daugiau
jei
1
mln.
elektra, visas žmogaus pragy žmonių.
„Ubagų
baliaus"
maždaug po lmln. litų. Iš viso niaus, Kauno, Palangos ir
venimas. Tik Lietuvos ponai įkarštyje jo dalyviai ėmėsi litų, „Lietuvos telekomo" Kau sumažintų eksporto kaštus",
onu)
kelininkai prižiūri daugiau Šiaulių oro uostai.
džiūgauja ir toliau nori links veržtis į Vienos balių, bet juos no padaliniui — beveik pareiškė Londone įsikūrusio
kaip 21,000 valstybinių kelių.
* S e i m o Švietimo, moks*
Pasaulinių politinių studįjų
100,000 litų.
mintis rengdami Vienos poky sulaikė policija.
Pagal iš anksto sudarytą tvar lo i r kultūros komiteto pir
Trečiadienį bendrovės vado centro žinovas Julian Lee.
lius", teigiama LLS kreipimesi
karaštį pirmiausia barstomi ir mininkas Žibartas Jackūnas
vai profsąjungos vadovams
į kauniečius.
Pernelyg didelė Maskvos
valomi pagrindiniai keliai — kreipėsi į Žurnalistų ir leidėjų
pasiūlė sėsti prie derybų stalo, įtaka narystės Europos Sąjun
LLS yra paprašiusi išsi
Vilnius, sausio 19 d. (BNS) nuo 4 vai. ryto iki 10 vai. va etikos komisįjos (ŽLEK) pir
tačiau vadovams nesutikus goje ir NATO aktyviai siekian
nuomoti Rotušę „liaudies šo
— Į Mažeikių naftos perdirbi karo, po to — nuo 8 v. r. iki 7 mininką Laimoną Tapiną ir
derėtis ir su darbininkų atsto čioms trims Baltijos valsty
kių vakaronei" tuomet, kai ten
mo gamyklą po dviejų savaičių vai. vakaro — krašto keliai. Ir Žurnalistų etikos inspektorių
vais, profsąjungos derybų atsi bėms yra nepageidautinas
suplanuotas Vienos balius.
pertraukos
trečiadienį vėl tik paskui — rajoniniai keliai. Danielių Mušinską, prašyda
Vilnius, sausio 19 d. (BNS) sakė.
LLS Tauragės skyriaus prašy
reiškinys.
pradėjo tekėti Rusįjos nafta. Kai pradeda snigti, į kelius iš mas įvertinti Vilniaus vakari
K Ruževskio teigimu, darbi
mas išnuomoti Rotušę sausio — Vyriausybė nutarė, kad lai
Rusįjos manipuliacijas naf Nuo sausio 5 dienos „Mažeikių važiuoja 300 smėlį barstančių nio laikraščio „Vakaro žinios"
22-23 dienomis BNS buvo per kinai ar nuolatos Lietuvoje gy ninkai iki šiol nekėlė jokių tos eksportu, siekiant paten nafta" nebegavo žaliavos iš ir 600 sniegą valančių mašinų. spausdinamą straipsnių ciklą
duotas sausio 15 dieną, likus venantiems užsieniečiams, ne sąlygų, išskyrus darbo vietų kinti savo siekius Baltijos val Rusįjos, išskyrus naftą, skirtą
„Juos vadina gėjais". Parla
savaitei iki Vienos baliaus. turintiems paso ar jį atitin išsaugojimą, tačiau dabar jau stybėse, akivaizdžiai įrodo, jog eksportui per Būtingės termi
mentaras
prašo įvertinti, ar
VILNIUS XVI
Savivaldybė teigia jį gavusi kančio kelionės dokumento, paruošė keletą naujų reikala Mažeikių naftos perdirbimo nalą.
šie rašiniai nepažeidžia Visuo
sausio 17 dieną. Vilniaus išvykimui į užsienio valstybę vimų. Darbininkai reikalauja, įmonę dėl žaliavos trūkumo
menės informavimo įstatymo
Susivienijimo atstovė Virgi
mero patarėjas ryšiams su vi gali boti išduodamas užsie kad UAB „Inkaro avalynė" pernai teko keletą kartų stab nija Kristinaitienė sakė, jog
nuostatų, kuriomis ginamas
butų atskirta nuo „Inkaro* su dyti.
suomene Algis Igorius antra- niečio pasas.
asmens privatus gyvenimas,
gamyklai bus patiekti pirmieji
sivienijimo.
jo
garbė ir orumas; ar nepažei
Didžiausias
Rusįjos
naftos
130,000 tonų naftos iš Rusįjos
Ministrų kabinetas Vidaus
* „Lietuvos avialinijos"
Buvusi
didžiulė
guminės
ir
džia
Vaiko teisių apsaugos pa
susivienįjimas
..LUKou"
vie
patvirtinto pirmojo ketvirčio
(LAL) JAV bendrovei „Han- reikalų ministerijai (VRM) pa sportinės avalynės gamykla
grindų
įstatymo nuostatų, ku
šai
grasino
paversti
Mažeikių
pagrindinio
tvarkaraščio.
ger Aviatkm Inc." pardavė vedė patvirtinti užsieniečio „Inkaras" dabar suskaldyta į
riomis
siekiama
apsaugoti nuo
įmonę
„metalo
laužo
krūva",
Pagal jį, sausio-kovo mėne
skandalingai pagarsėjusį vy paso formą bei jo išdavimo keletą bendrovių: UAB „Inka
žalingos
įtakos
vaikų
ir jauni
jei
jam
nebus
leista
įsigyti
pa
siais Mažeikių gamyklai tu
riausybinį lėktuvą „Jetstar- tvarką.
ro avalynė", UAB .Techninė geidaujamo „Mažeikių naftos"
mo dvasinį ir moralinį vysty
rėtų
būti
patiekta
300,000
731". Kaip sakė LAL generali
VRM Migracįjos departa guma", UAB „Inkaro techni
mąsi. Bulvarinio laikraščio re
akcįjų paketo. Tačiau Lietuva tonų, o Būtingės terminalui —
nio direktoriaus pavaduotojas mento teigimu, tokio paso ka", AB „Inkaras" ir dar ke
putaciją turintis leidinys „Va
šiuos gąsdinimus ignoravo ir 375,000 tonų naftos.
Romas Gėgtnas, pardavimo išdavimo būtinybė atsiranda lias.
karo žinios* jau kelias savai
teisę valdyti savo naftos ūkį
„LUKoir atstovai neseniai
kaina nenurodoma, negavus tuomet, kai užsieniečio buvi
tes skelbia straipsnius apie ži
„Mes reikalaujame paskelbti perdavė JAV verslovei „Wil- pažadėjo, kad derybų su „Ma
pirkėjo leidimo, kaina yra mo valstybėje nėra jo gimto dokumentus, kuriuose botų
nomus visuomenei asmenis,
liams International".
žeikių nafta" metu naftos per
mažesnė nei likutinė „Jetstar" sios valstybės diplomatinės at nurodyta, kokiomis lėšomis
kurie pristatomi kaip homo
Mažeikių gamykla, pernai dirbimo gamykla bus aprū
vertė, tatiau didesnė, nei nu stovybės ar konsulinės įstai
seksualai.
(BNS)
statė nepriklausomi turto ver gosmą bus imamas mokestis, ku iš Rusįjos sulaukusi tik 4.6 pinta žaliava. Per mėnesį Ma
Vilniaus
Mokytojų
namuos*
sausio
mln. tonų naftos — trečdaliu žeikių įmonei normaliai dirbti
tintojai Prieš metus daugiau
Numatoma, kad dokumentų ris leis susigrąžinti lėšas už
KALENDORIUS
mažiau nei 1998-siaia, tikisi reikia apie 500-600,000 tonų 19 dieną surengtame vakare i i cik
nei 90 metų senumo lėktuvo spausdinimui,
programinių paso anketų gaminimą.
lo „Prie senojo Vilniaus sienų" kal
žaliavos.
Sausio M <L: Sv. Fabijonu ir Sskaina viršijo 2.5 mm. litų, priemonių bei techninės įran
Užsieniečio paso išdavimas maždaug 50 mln. eurų nuosto
bėjęs Vilniaus gatvių istorijos tyri
Negaudama Rusįjos naftos, nėtojas Antanas Rimvydas čaplins- bastųonu, Daugvydas, Jurgunat,
tačiau pernai jis dar turėjo lei gos įsigijimui reikės spie numatytas Migracįjos procesų lio.
„Rusai įsiuto, kad negavo „Mažeikių nafta" šį mėnesį at kas sakė, kad Vilniaus gatvių XVI Vaide.
dimus skristi, šiemet norint 400,000 litų, kurie turėtų boti kontrolės programoje, kurią
lėktuvą skraidinti, reikia in numatyti kitų metų biudžete.
Sausio 11 d.: Sv. Agniete; Agnė,
vyriausybė patvirtino praėju Mažeikių. Manau, j o g naftos sigabeno du tanklaivius Šiau amžiaus žemėlapis primena žmo
gaus iirdį.
(Ztu) Epifan&t, Galiginas. Garsė, Rungailė.
rės
jūros
naftos.
tiekimo
į
Lietuvą
sustabdy
vestuoti apie 2 mln. litų.
sių
metų
liepą.
Už užsieniečio paso išdaviV. Ušackas, kuriam 35-eri,
yra karjeros diplomatas, tar
nybą užsienio reikalų siste
moje pradėjęs 1991 metais.
Jam yra suteiktas Nepapra
stojo pasiuntinio ir įgaliotojo
ministro diplomatinis rangas.
Prieš paskiriant viceministru
1999 m. liepą, jis 3 metus dir
bo URM Politikos departa
mento direktoriumi, iki tol —
Daugiašalių santykių sky
riaus vedėju, misijoje prie ES
ir atstovu ryšiams su NATO
Briuselyje.

Pernai — „Ubagų balius",
Šiemet — „Vargšų šventė"

Lietuvoje bus
įvestas užsieniečio
pasas

Kauno „Inkaro" darbininkai
toliau saugo įmonę

Maskva didina įtaką rusiškos
naftos norinčioms valstybėms

Rusija vėl pradėjo
tiekti žaliavą
Mažeikiu naftos
įmonei

DRAUGAS, 2000 m. sausio 20 d., ketvirtadienis

LIETUVIU

DRAUGAS
(USPS-161000)
T H E U T H U A N I A N WORLD WŪ>E DAILY

TELKINIAI

COLUMBUS, OH
LIETUVIAI
TARPTAUTINIAME
FESTIVALYJE
Lietuvos atstovai vėl dalyva
vo Columbus, Ohio, tarptau-.
tiniame festivalyje, vykusiame
1999 m. lapkričio 6 ir 7 d. Už
sakėme šakotį iš Čikagos ir
saldainių iš Lietuvos. Kelios
iš mūsų apleidom kitus užsiė
mimus ir kepėm grybus —
sausainius. Papuošėm eglutę,
išdėstėm savo gintarą, droži
nius ir lėles. Pakabinom Tra
kų pilies nuotrauką. Pavaišinom ir sužavėjom Ohio vi
durio gyventojus. Džiaugė
mės, kad buvo proga pasi
puošus tautiniais drabužiais
dalyvauti tautų parade.
Šių metų festivalis buvo de
dikuotas ilgamečiui festivalio
dalyviui, lietuviui
Samuel
Lougeman. Prie lietuvių stalo,
kur sėdėdavo Sam pasipuošęs
juosta, įvairių rasių, tautybių
bei amžių lankytojai mokyda
vosi pasisveikinti lietuviškai.
Sam juos ragindavo surasti
Lietuvą pasaulio žemėlapyje.
Festivalio programoje išspaus
dintoje dedikacijoje, organiza
toriai prisiminė, kad Sam ska
tindavo lankytojus mokytis
apie pasaulį, tuo būdu mus su
artindamas su kitais. Sam mi
rė praėjusį pavasarįPrie lietuvių paviljono prisi
dėjo Buntinų, Fetingų, Michalskių, Šilbajorių, Valaičių,
bei Vasiliauskų šeimos, o taip
pat Dalia Higgins, Laima Karnitis, Vincas Mažeika, Eugeni
ja Patton ir Kristina Žvinakytė.
Mirga Valaitienė

tė Bronius Valiukėnas. Auko
jimui a u k a s nešė Onutė Abarienė ir M a t a s Baukys. Mišių
metu įspūdingai skambėjo pa
rapijos choras, vadovaujant
muz. Stasio Sližio, „Tau dė
k i n g a Lietuva" — muz. St. Sli
žio i r „Maldą" — muz. Hutter
solo giedojo muz. Sližys, pri
t a r i a n t m o t e r ų chorui.
Po Mišių parapijos salėje su
sirinko g r a ž u s būrelis dalyvių.
Minėjimą pradėjo Ramovėnų
Detroito skyriaus pirmininkas
Mykolas Abarius. Invokaciją
sukalbėjo kleb. kun. Alfonsas
B a b o n a s . Buvo prisiminti ir
pagerbti Klaipėdos vadavimo
kovose žuvusieji, o taip pat ir
mirusieji savanoriai (jų tarpe
LŠSI garbės šaulys, buvęs
Stasio B u t k a u s šaulių kuopos
p i r m i n i n k a s a.a. Vincas Ta
mošiūnas). Žvakių, kaip švie
sos i r laisvės simbolio užde
gimui, pagerbiant žuvusius
Klaipėdos vadavime, pakvies
t a s vyr. kapelionas kun. Alfon
sas
Babonas.
Prisimenant
1991 m. Vilniuje Sausio 13-ąją
žuvusius, antrąją žvakę už
degt buvo pakviestas Matas
Baukys.
Mykolas Abarius perskaitė
Sofijos Šviesaitės-Mažeikienės
eilėraštį „Sausio tryliktai —
amžių žiburėliai". Paskui j i s
išvardino visus prieš devyne
rius m e t u s Vilniuje žuvusius:
Loretą Asanavičiūtę, Virginijų
Druskį, Darių Gerbutavičių,
Rolandą Jankauską, Rimantą
Juknevičių,
Alvydą
Kanapinską, Algimantą Kavoliuką,
Vidą Maciulevičių, Titą Ma
siulį, Alvydą Matulką, Apoli
narą Povilaitį, Igną Šimulionį, i r V y t a u t ą Vaitkų. J ų tar
pe buvo i r d u 17 m. amžiaus
šauliai.
Detroitas gali didžiuotis, nes
savo laiku turėjo net 7 Klai
pėdos vaduotojus. Visi j a u iš
keliavę amžinybėn: Alfonsas
Žiedas, J u o z a s Augaitis, Vin
cas Tamošiūnas, Bronius Tat a r ū n a s , Kazimieras Špakauskas, P e t r a s Bliudžius ir prieš
mėnesį miręs 97 m. Stasys
Šimoliūnas. Visi buvo pagerb
ti susikaupimu i r tylos mi
nute.
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Metams
l/2metų
$38.00
JAV
$100.00
$60.00
$45.00
Kanadoje ir kitur
(U-S.j $115.00
$65.00

Tik šeštadienio laida:

Columbus, OH, Tautybių festivalyje lietuvių paviljone Iš k.: Eugenija Patton, Milda Šilbajorienė ir Tomas Michalskis.

$33.00
JAV
„
$60.00
$45.00
$38.00
Kanadoje ir kitur ( U A )
$65.00
$50.00
Užsakant i Lietuvą:
Oro pastų
_
$500.00
$250.00
Reguliariu pastų
$100.00
$55.00
Tikte#tį»H'»"i"laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras BĮ«antis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4.00, seitadieniiiii nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

zikos konservatorija, dramos rio 6 d., 12 v. p.p. Dievo Ap gose ir vėliau galėsime pra
teatras, sporto rūmai, Klai vaizdos
Kultūros
centre, šyti, kad jie nepamirštų Lietu
pėdos lietuvių visuomenės rū 25335 West Nine Mile Road, vos ir kituose mums rūpimuo
mai, Raudonojo Kryžiaus ligo Southfield, MI. DLOC, kartu se reikaluose.
ninė ir kt. Klaipėda augo ir su Lietuvos Vyčių padaliniu
Jonas Urbonas
plėtėsi. Klaipėdos dabartinė „Pagalba Lietuvai", rengia,
padėtis yra gera. Klaipėda yra koordinuoja ir kviečia visus
trečias didžiausias miestas atsilankyti į 82-ąjį Lietuvos WORCESTER, MA
Lietuvoje.
Nepriklausomybės paskelbimo
eJGSSISC. DECKBl DOS, P.C.
SEATTLE, WA
Šis yra 9-tas atstatytos Lie sukakties minėjimą.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
ŠVĘSIME L I E T U V O S
Pirmas apyt su Nortmvestern un-to
tuvos laisvės ir nepriklauso
Šv. Mišios bus aukojamos
NEPRIKLAUSOMYBĖS
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
mybės minėjimas. Su liūdesiu abejose Detroito apylinkės lie
LIETUVIAI WTO
ŠVENTĘ
už prieinamą kainą. Pacientai
širdyse prisimename 1991 m. tuvių bažnyčiose 10:30 v.r. Vi
priimami
absoliučiai punktualiai.
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sausio 13-tąją. Kada drąsūs sos organizacijos prašomos
Susitarimui
(kalbėti angliškai)
VVorcesterio Lietuvių orga
lietuviai Vilniuje aukojo savo dalyvauti s u vėliavomis. Pa
Tel. 706422-8260
1999
metų
gruodžio
mėn.
nizacijų
taryba,
Lietuvos
Ne
gyvybes gindami 1990 m. kovo grindinis minėjimo kalbėtojas
11 d. aktą. Tą dieną Lietuva bus Lietuvos ambasadorius priklausomybės atstatymo 82 pradžioje Seattle vyko WTO
DR. JOVITA KERELIS
metų sukakties minėjimą ruo (pasaulio verslo organizacijos)
a n t r ą kartą skelbė pasauliui JAV-se Stasys Sakalauskas.
DANUI GYDYTOJA
šia vasario 13 dieną — sekma konferencija. Nors Lietuva kol
savo nepriklausomybę. 1990
Aukos Amerikos Lietuvių ta
kas
nepriklauso
šiai
organiza
dienį.
9625
S.79th Ave., rfctory Hfta. IL
m. kovo 11 d. dar ir tuo svarbi, rybai (ALTui) ir „Pagalba Lie
cijai
iš
Lietuvos
atvyko
trys
10
vai.
ryto
iškilmingos
šv.
Tel. (706) 598-8101
k a d Europoje norima tą datą tuvai" veiklai remti bus ren
atstovai
stebėti
diskusijas:
Al
Mišios,
Šv.
Kazimiero
parapi
Valandos pagal susitarimą
laikyti Sovietų Sąjungos griu kamos prie abejų lietuviškų
vimo pradžia. Todėl šią dieną parapijų i r prie įėjimo Kul jos bažnyčioje (kampas Provi- gis Rimkūnas, užsienio rei
4
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
mes lenkiame galvas mūsų tūros centre. Aukas ALTui ga dence ir VVaverly gatvių) už kalų viceministras ekonomi
1991 m. sausio 13 d. žuvu lima siųsti paštu šiuo adresu: Lietuvą ir visus žuvusius dėl niams reikalams, Gitana Gri- KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
gaitytė, užsienio reikalų mi
siems didvyriams.
7722 S. Kedzie Ave.
Miškinis
and Associates, jos laisvės. Organizacijos pra
nisterijos tarptautinių ekono
šomos
dalyvauti
su
vėliavo
Chicago, IL 60652
Rengėjų vardu, Eugenija 22180 Greenfield Road, Oak
mis, o jų nariai uniformuoti. minių organizacijų skyriaus
Kab.
tel. 773-471-3300
Park,
MI
48237.
Čekius
rašyti
Bulotienė ir Regina JuškaitėVisos moterys turinčios tau vedėja ir Nijolė Žambaitė, eko
ALT
vardu.
Aukas
„Pagalba
Švobienė prisegė gvazdikus
tinius drabužius jais pasi nomikos ministro patarėja,
DR. L PETREMS
k u n . Alfonsui Babonui, žurna Lietuvai" galima siusti paštu:
puošia. Per Mišias giedos pa dirbanti Lietuvos ambasadoje,
DANTŲ GYDYTOJA
listui Stasiui Garliauskui ir „Aid to Lithuania, Inc.", 1594
VVashington, D.C. Gruodžio 2 9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL
rapijos
choras,
vadovaujamas
Beaupre
.Ve., Madison
muz. Stasiui Sližiui.
DETROIT, MI
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
vargonininkės Onos Valins d., University of VVashington
Meninės programos vietoje Heigts, MI 48071 (čekius ra
Tel. (706) 596-4065
patalpose,
modernios
Europos
kienės. Choras minėjime at
Valandos pagal susitarimą
buvo visų dalyvių bendras dai šyti: „Aid to Lithuania, Inc.";
P A M I N Ė T O S DVI
istorijos pamokoje, WTO balliks
meninę
programos
dalį.
navimas, vadovaujant muz. aukos nurašomos nuo federaliSVARBIOS SUKAKTYS
Minėjimas vyks tuojau po Mi tiečių ir skandinavų atstovai
EDMUNDAS V&4AS, kLD., 8.C.
Stasiui Sližiui. Buvo sudai nių mokesčių).
šių parapijos salėje po bažny apibūdino savo kraštų pažiū
Klaipėdos kraštb atvadavi
- Vidaus ligų gydytojas
nuota kelios patriotiškos dai
Dėl smulkesnių informacijų čia.
ras ryšium su verslu Šiaurės Specialybė
Kalbame
lietuviškai
mo 77-ųjų ir Kruvinojo 1991
nos.
prašoma kreiptis į DLOC pir
Europoje. Čia Lietuvai atsto
6918 W Archer Ave.Sts.5ir6
Minėjimo
metu
bus
renka
m. sausio 13 d. sekmadienio
Chicago, IL 60638
Mykolas Abarius rengėjų mininką adv. Kęstutį Miškinį,
mos aukos ir skiriamos pagal vavo N. Žambaitė. Konferenci
Vilniuje devynerių metų su
Tel 773-229-9966
v a r d u pareiškė padėką k u n . tel. (248) 967-2040.
jai
pasibaigus,
Inos
Bertulytės
Valandos pagal susitarimą
kaktys praėjusį savaitgalį bu
R e g i n a J u š k a i t ė aukotojų pageidavimą: „Dova Bray namuose gruodžio 3 d.
Alfonsui Babonui u ž šv. Mi
na
Lietuvai",
Lietuvių
Bend
vo iškilmingai paminėtos Det
ARAS ZUOBA, M.D.
Švobienė
šias, pamokslą ir invokaciją,
ruomenei, Tautos fondui ir įvyko priėmimas lietuviams INDRĖ RUDAITIS, O.D.
roito lietuvių telkinyje.
muz. Stasiui Sližiui i r chorui,
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
ALTui. Aukas galima įteikti svečiams.
Antradienį, sausio 12 d., ir
vėliavų tarnybai, žurnalistui
INDORSAVO
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
minėjime a r pasiunčiant orga
Žurnalistas Stasys Garliaus- Stasiui Garliauskui už paskai
šeštadienį, sausio 15 d. trum
Naperville, IL 60563
GEORGE W.BUSH
nizacijų tarybos iždininkui Al
pai, bet labai iškilmingai tos kas kalbėjo apie Klaipėdos tą, bei visiems prisidėjusiems
Tel. (630) 527-0090
* Š i a i s m e t a i s s t i p e n d i  3825 Highland Ave.,
sukaktys
buvo
paminėtos kraštą iš istorinės perspekty prie minėjimo rengimo ir jame
Amerikos Lietuvių Respubli giui Glodui, 37 Sandy Glen
„Lietuviškų melodijų", o sek vos. J i s papasakojo apie lietu dalyvavusiems. Minėjimas bu konų federacijos, Michigan Drive, Holden, MA 01520, taip j a s g a u s n e 85 p r o c . dieninio Tower 1, Suite 3 C
Downers Grove, IL 60515
madienį, sausio 16 d., „Lie vybę n e p r a r a d u s i u s Rytprūsių vo baigtas visiems sugiedojus valstijos skyriaus nariai, jų pat tarybos pirmininkui Pet skyriaus studentų, o 10 proc. Tel.
(630) 435-0120
rui
Moliui,
72
Topsfield
Circle,
mažiau. Tokiu būdu sutaupy
tuviško balso" radijo progra žmones. Prisiminė Donelaitį i r Tautos himną.
susirinkime, š.m. sausio 16 d.
būrus. Tuomet Mažojoje Lie
mose.
vykusiame Southfield, Michi Shrewsbury, MA 01545. Ren tus apie 7 mln. Lt ketinama
UNASSIDRYS.M.D.
Po minėjimo vyko pabend
tuvoje
gyveno
tik
20
proc.
vo
Akių ligos / Chirurgija
Sekmadienį, sausio 16 d.,
gan, apsvarstė visų kitų Res gėjai prašo organizacijas ir panaudoti studentų kreditavi
ravimas. Minėjimą ruošė ra
9830 S.Ridgeland Ave.
minėjimas pradėtas iškilmin kiečių, lietuviai sudarė 80
publikonų kandidatų į JAV atskirus asmenis dalyvauti mui. Valdžios institucijų nuo
movėnai, Stasio
Butkaus,
Chicago Ridge, IL 60415
gomis šv. Mišiomis Šv. Antano proc. gyventojų daugumą. S.
prezidento postą, ir peržiūrėję Mišiose, minėjime ir suteikti mone, toks studentų rėmimo
„Švyturio"
j
ū
r
ų
šaulių
kuopos
Tel. 708-636^622
auką.
būdas
yra
geresnis
nei
nedide
parapijos bažnyčioje. Mišias Garliauskas apžvelgė išvaduo
Texas gubernatoriaus George
4149W.63rd.St.
ir
Detroito
birutietės.
Po minėjimo nuoširdus visų lės stipendijos daugumai stu
užprašė Šauliai, ramovėnai ir to Klaipėdos krašto gerovės
W. Bush pasiekimus Texas
Tel. 773-736-7700
birutietės. Mišias aukojo ir tų kūrimą, steigiamas įstaigas,
valstijoje, bei j o pasisakymus dalyvių pabendravimas. Auš dentų. Be to, kreditavimui iš
LIETUVOS
sukakčių mintimis pamokslą mokyklas, įmonės pastangas
debatuose ir rinkiminius siū ros Vartų parapijos Lietuvos valstybės biudžeto mokslui ir
NEPRIKLAUSOMYBĖS
* Ignalinos a t o m i n ė
pasakė LŠSI vyriausias kape tvarkyti ir modernizuoti uos
lymus, vienbalsiai indorsavo Vyčių 116-ta kuopa paruoš ka studijoms bus skirta dar 2
ŠVENTĖ
tą.
Kūrėsi
profesinės,
kultūri
lionas kleb. kun. Alfonsas Bajo kandidatūrą į JAV prezi vutę ir užkandėlius. Ypač mln. Lt. Planuojama, kad šie e l e k t r i n ė s u s t a b d ė antrąjį
bonas. Organizacijos dalyvavo nės, labdaros organizacijos bei
Detroito Lietuvių organiza dento postą, pasižadėdami jį kviečiame neseniai atvykusius met lengvatines paskolas ga energobloką, nes „Lietuvos
draugijos.
Pradėjo
veikti
lietu
iš Lietuvos. Ateikite, būkime lės gauti apie 4 proc. dieninio energija" mažiau perka elekt
su savo vėliavomis. Vėliavų
cijų centras (DLOC) j a u 60 remti, kad tai botų pasiekta.
viškos
mokyklos,
Vytauto
Di
visi
kartu, nes Lietuva mūsų skyriaus studentų, 125 Lt dy ros. Atsiradus didesniam elek
įnešimo bažnyčion eisenai va
metai iš eilės rengia Vasario
Šalia gubernatoriaus Bush
dovavo „Švyturio" j ū r ų šaulių džiojo gimnazija, mokytojų se 16-osios minėjimus. DLOC indorsavimo. valdybos pirmi Tcvyne ir Motina pasaulyje džio stipendija gaus 75 proc. tros poreikiui, atominė elek
visų aukštųjų mokyklų dieni trinė pirmąjį bloką paleis per
vado pavaduotojas
Juozas minarija. Pedagoginis institu praneša kad minėjimas bus ninkas Jonas Urbonas atliko tik viena, o mes —jos vaikai.
IBNSI 3 dienas.
Kinčius. Mišių skaitinius skai tas. Prekybos institutas, Mu- ruošiamas sekmadienį, vasa- veiklos pranešimą. Pradedant
J . M . nio skyriaus studentų.
<EIU>
susirinkimą buvo prisiminti
amžinybėn škeliaves ilgame
tis skyriaus iždininkas Algi
mantas Bražėnas ir kiti. Ka
dangi, tą d.cną Detroite vyko
Klaipėdos krašto atvadavimo
ir Sausio Kitos tragedijos mi
nėjimai, Milidarizuojant su
jais, buvo prisiminti ir Klai
pėdos atvadavime bei Sausio
13-tąją
žuvusieji,
prašant
jiems Aukščiausiojo gailestin
gumo.
Perrinkta skyriaus valdyba.
Jonas Urbonas — pirmininku.
Andrius Anužis — vicepirmi
ninku, Marytė Petrulienė —
sekretore ir Vytas Petrulis —
iždininku.
Jonas Urbonas, kvietė visus
aktyviai įsijungti į rinkiminę
Būrelis Seattle lietuviu gruodžio 3 d Inos ir Jim Bray namuose vykusiame pobūvyje su pasaulio verslo organi
veiklą, nes tik aktyviai daly- zacijos WTO konferencijoje dalyvavusiais Lietuvos atstovais I eil. i i k.: Ina Bertulyte-Bray, Lietuvos utaienio
Lietuvos prezidentui V.tldui Adamkui lankantis Toronte, Kanadoje, jo susitikimais *u lietuvių visuomene dau• vaudami padėsime kandida reikalų viceministras ekonominiams reikalams Algis Rimkūnas, užsienio reikalų ministerijos tarptautinių eko
giausia rūpinosi Aušra K.irkiene pirmoji i9 kairės) ir Irena Ross (dešinėje). Viduryje Alma Adamkiene ir prez.
tams jų rinkiminėse pastan- nominių organizacijų skyriaus vedėja Gitana Grigaitytė ir Inga Gaurienė. VVashington valsuos LB pirmininke.
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PERMAINŲ NEMAŽAI —
NETRUKUS BUS
DAR DAUGIAU
Lietuvos kariuomenės vado brigados generolo
J o n o Kronkąičio atsakymai į „Draugo" klausimus
Tęsinys iš sausio 19 d.

įvertinimo sistemą bei suda
rėme komisijas atrinkti kari
Pavyzdžiui, ninkus laipsnio pakėlimui,
„Respublika", 2000 m. sausio mokslui ir rotacijai. Kas buvo
14 d., cituoja centriste Seimo daroma „adhock", vyksta ob
narę Jūratė Matekonienę, bu jektyviai ir sistemingai.
Pradėtas saugumo patikrini
vusią universiteto darbuotoją,
kuri, kalbėdama apie prezi mas pareigoms užimti ir visi
dento instituciją, vadino ją, vyresnieji karininkai turės bū
„išviete, kur reikia atsisėsti su ti tikrinami poligrafu. Aš pats
buvau patikrintas.
dujokauke".
Pradėta Lietuvos karo aka
— Kokių pagrindinių pa
demijos reforma. Sudaryta
keitimų J ū s įvedėte?
— Permainų nemažai. Ruk komisija, vadovaujama vice
loje (prieš tai kariniame poli ministro R. Kilikausko. Joje
gone Gaižiūnuose) veikia mo dalyvauja JAV oro pajėgų pul
komasis pulkas. Žinau, ten kininkas, Jungtinės Karalys
dar yra nemažai trūkumų, juk tės artilerijos pulkininkas lei
nelengva įgyvendinti naują tenantas, vienas akademikas,
iniciatyvą. Nedaug kur Euro dalyvavo ir generalinis ins
poje veikia panaši sistema. pektorius A. Garsys. Norė
Buvome pasikvietę tarptauti čiau, kad LKA taptų Lietuvos
nę patarėjų grupę, generolų iš patriotizmo židiniu. Greitai
Jungtinės Karalystės, Vokieti pakeisime mokslo programą ir
jos, Prancūzijos, Norvegijos, skirsime jaunesnius karinin
Švedijos ir Danijos, kurie apsi kus dėstyt' akademijoje. Bus
lankę Rukloje, susipažinę su ir kitų esminių pakeitimų.
mūsų planais, jiems pritarė,
Gruodžio 15 dieną pasky
nors kai kuriose šalyse prakti riau pusk. A. Jokšą, iš Telšių,
kuojamos visiškai į mūsiškę Vyriausiuoju
kariuomenės
nepanašios karių rengimo pro puskarininkiu. Jo pagrindinė
gramos.
užduotis bus seržantų ir pus
Nors Ruklos bazinio apmo karininkių priežiūra. Jie gaus
kymo centras nėra pats svar daugiau pavedimų, atsakomy
biausias pakeitimas, jis turi bės, o naujos pareigos kels jų
labai daug reikšmės ne tik prestižą, manau, kad tai viena
Lietuvos kariuomenei, bet ir iš svarbiausiu mūsų užduočių
visai Lietuvai. Šiame centre šiais metais. Gera kariuomenė
mes palaidojome sovietinės turi turėti gerus puskarinin
kariuomenės
paveldėjimą. kius ir seržantus.
Britų jūrų pėstininkai pa
Dirbame intensyviai ir ga
rengė 105 Lietuvos instrukto mybos planavimo srityje, ta
rius, jau neturinčius sovietinės čiau negaliu suteikti daugiau
patirties. Tas parengimas at informacijos. Lietuvos gyny
spindi vakarietiškus valstybės bos potencialas nepriklauso
ir vadovavimo principus. Čia vien tik nuo pajėgų skaičiaus,
atvykę šauktiniai apgyvendi bet ir nuo gynybos koncepci
nami vakarietiško standarto jos.
patalpose ir praeina 11 savai
Seimas priėmė įstatymą, pa
čių intensyvų apmokymą. Iš gal kurį kariuomenės struktū
jų reikalaujama drausmės, ta rą suskirstėme į tris sluoks
čiau jie patys yra gerbiami. nius: strateginį, operatyvinį ir
Tėvai ir ja: nuoliai šią patirtį taktinį. Operatyviniam sluok
vertina teigiamai. Atvykdami sniui vadovaus lauko kariuo
iš visų Lietuvos kampelių, jie menės vadas. Jis yra karvedys
turi progos susipažinti ir susi ir atsako už kovos veiksmus, o
draugauti. Šiame centre in kariuomenės vadas parengia
struktoriai gerai parengti. Jie karius, jiems suteikia resursų
laikosi nustatyto standarto, kovoti. Pirmasis
formuoja
priešingai nei batalionuose, konkrečius karinius dalinius,
kuriuose priklauso nuo inst antrasis — žmones ir kitus re
ruktorių ir įvairių vadų pa sursus. Kariuomenės vadas
tirčių ir įgūdžių. Kariuomenei koncentruoja savo energiją ir
labai svarbu laikytis nusta dėmesį — į Seimą, kitas vals
tytų procedūrų ir metodų. Tai tybes ir NATO ir kuria strate
yra kariuomenės sąvoka. Ba giją, o lauko kariuomenės va
talionai, kurie priima pareng das — i dalinius, kurie turės
tus karius, patys yra geriau vykdyti kovines užduotis.
koviškai parengti. Turint ke
Matysite, kad visos šios re
turis mokomuosius batalio formos, ši sistema duos gerų
nus, reikalui esant, galima ir rezultatų. Mes aptariame mū
juos mobilizuoti kovai.
sų planus ss NATO ir kitų
Jvedėme karininkų pareigų draugiškų valstybių karine

LIJUNDRA
PETRAS DIRGĖLA
Iš „Vilties pilnųjų" knygos
N r 25
(Tęsinys)

GYVENIMO INTRIGA

Jeigu Grygo veiksmai suprantami
poniai Christei, sąjungos kūrėjai, man nesuprantama
šios sąjungos kūrimo strategija. O ne! Tai, ko aš nesu
prantu, gal* būt ir ne absurdas, ir ne kvailystė Kvai
lumo užtenka kiekvienam išminčiui. Ir Grygui, ir
man.
— Puiku, pone Svirski, jūs būsite pagrindinis mūsų
strategijos kūrėjas, — apsidžiaugė Christė Christiansen. — Tiesa nėra dogma, tiesa yra procesas. Šitaip
Grygas supranta ir Savitumų sąjungos kūrimą. Jis
bus ilgas. Jam reikės daugelio strategų. Visų jūsų pro
tai labai reikalingi. Šįkart atsisveikinu.
Išlydėjau Christę iš celės. Koridoriuj ją pasitiko Jaukantas.
Natalis J a u k a n t a s stovi prie didžiųjų durų ir
n i e k u r nebenori eiti. Kaukių pasaulyje žmogus
be k a u k ė s ilgai neišgyvena
Atidariau mažąsias duris. J menę, bilsnodami lazdo
mis, įžengė „aukštųjų šeimininkų protėviai". Jie buvo
apsivilkę teisėjų togomis, ant galvų užsimaukšlinę ke
turkampes kepures su kutais.

vadovybe ir turime jų prita
rimą.
— Ar jaučiate t a m tikrą
priešiškumą, k a d „dar vie
nas amerikonas įsitaisė
aukštose pareigose"?
— Reformatorių žmonės ne
mėgsta — nei Rytuose, nei Va
karuose. Jie griauna tai, ką
kiti kantriai statė. Žmonės
nori daryti tai, kas jiems
įprasta ir lengva. O jeigu koks
nors atvykėlis sako: „Ne, dary
sime kitaip", — visuomet su
kelia šiokio tokio nepasitenki
nimo. Tai ne ideologinis, o psi
chologinis priešiškumas, ky
lantis iš nenoro keisti susik
losčiusių gyvenimo nuostatu.
Tačiau, reikia pasakyti^ per
dvejus metus, mes daug pa
siekėme. Be abejo, atsiranda
žmonių, tvirtinančių,
kad
Kronkaitis yra nusistatęs, tar
kime, prieš buvusius sovieti
nius karininkus. Žinokite, ne,
Kronkaitis nejaučia jiems an
tipatijos. Yra labai daug kariš
kių, tarnavusių sovietų kari
nėse struktūrose, su kuriais
dabar kartu dirbame ir gerai
sutariame. Visur pasitaiko ir
nepareigingų žmonių. Su jais
nebendradarbiauju. Kai kas
mėgino rasti netiesioginių bū
dų, kaip niekais paversti mū
sų siekius. Jiems nepasisekė.
Ministras tikėjo, kad reformos
yra būtinos, ir jos vyksta.
Yra žmonių visuomenėje ir
net kariuomenėje, kurie nepa
kenčia Kronkąičio. Vieni, nu
sipelnę okupantų malonės,
gaudavo dideles privilegijas ir
šiais laikais dar norėtų jomis
pasinaudoti, bet pamažu jos
nyksta. Kiti, pripūsti sovie
tinės propagandos, neapykan
tos vakariečiams, mane laiko
tos kultūros žmogumi. Pats,
prestižinio Vilniaus universi
teto rektorius, šmeižia iš JAV
sugrįžusius lietuvius, sakyda
mas, kad atvykome čia užimti
šiltų vietų. Taip plūstis nede
ra nė vienam padoraus išsi
lavinimo žmogui, ir tikrai ne
daro garbės prestižinei insti
tucijai, kuriai jis atstovauja.
Galiu duoti pavyzdį, kaip yra
pinamas šmeižtas. Pasakojo,
būdavo sovietiniais laikais,
straipsnis „užsakytas" užsie
nio spaudoje šmeižiantis ką
nors vakarietiško. Tas straips
nis kaip faktas tada buvo per
spausdintas sovietinėje Lietu
voje. „Respublikoje" A. Pau
lausko partijos užsakytame la
pe buvo straipsnis, šmeižian
tis mane, kurį parašė partijos
vykdomojo komiteto narys R.
Kazėnas. Mane
pavadino
„sandėlininku" ir neteisybę
rašė apie kariuomenę. Parei
kalavau, kad atsiprašytų. Po
nas A. Paulauskas neatsiliepė,
tačiau straipsnio autorius R.
Kazėnas raštiškai ir asme
niškai atsiprašė. Dabar ir vėl
„Respublikoje" buvęs LDDP
seimo narys V. Petkevičius,

mane pavadino „sandėlinin
ku" cituoaamas ankstesnį
^RespubUk <" straipsnį, o tas
pats straipsnis neseniai buvo
atspausdintas ir darbininke".
Jis toliau mane šmeižia, saky
damas,
kad
gaudamas
40,0000 šautuvų iš JAV už
dyką, pat* asmeniškai pasi
pelnysiu. Logikos visai nėra.
Bet melas dažnai kartojamas
ir dar papildomas gali tapti
„faktu". Ar .Darbininkas" pa
kartos ir šį melą?
Turiu daug paramos ir jau
čiu labai daug geros valios iš
visuomenės. Žinojau iš anksto,
kad nebus lengva. Romo Kau
niečio knyga. „Aukštaitijos
partizanų prisiminimai" duo
da nepaprastą įžvalgą į mūsų
tautos kilnumą ir tragediją. Ši
siaubinga knyga dokumentuo
ja, kiek daug herojų mūsų
mažas kraštas išugdė, bet
tarp jų ir niekšų bei išdavikų.
Taigi, negalime tikėtis, kad
Lietuvos atkūrimas vyktų be
konfliktų ir priešiškumų.
— Kokie pirmumai, perė
mus kariuomenės vado pa
reigas?
— Tiek porą metų einant
krašto apsaugos viceministro
pareigas, tiek dabar, tapus ka
riuomenės vadu, pirmumai
lieka tie patys, visų pirma —
karys, jo gerovė ir parengi
mas. Gerų karių neišsiugdysi
per metus ar dvejus. Tam rei
kia dešimtmečio, o štai gink
lų, jei bus reikalas, nusipirk
sime ar net gausime nemoka
mai, kad ir per savaitę. Mes
neleidžiam didelių pinigų
ginklams. • Tankų ir brangių
lėktuvų nepirksime, nepirksi
me aukšto* technologijos gink
lų, kuriais šiandien mūsų ka
riuomenė-dar negali naudotis.
Bet mes perkame tokius gink
lus, kurių! mums reikia šian
dien, kurių reikės rytoj. Mūsų
kariai turi šaulių ginklų ir
šovinių, greitai bus ir kitokių.
Bet šiandien svarbiausia ka
rius apmokyti, kad rytoj jie
tais ginklais mokėtų pasinau
doti. Svarbu, kad jie turėtų
pagrindą mylėti ir gerbti savo
kraštą, jo vertybes, papročius,
institucijas ir teisę, kad jie
norėtų jas ginti.
— Tarkite dar kelis žo
džius apie dar du Ameri
kos lietuvius, buvusius ka
rius, kuriuos pakvietėte
dirbti savo štabe.
— Du lietuviai — A. Garsys
ir R. Kilikauskas, buvę JAV
pulkininkai. Kaip žinia, R. Ki
likauskas anksčiau ėjo vicemi
nistro pareigas Vidaus reikalų
ministerijoje ir buvo atsakin
gas už Lietuvos pasienį. Jo
pastangomis buvo demarkuo
ta siena su Baltarusija, sustip
rinta tranzito kontrolė, iš
plėsti geri santykiai su Vokie
tija ir įvestas lietuviams bevi
zis tranzitas į Vokietiją ir ki
tas Europos šalis. Maždaug

Džu Mazarinis, Monetos protėvis, tarė:
— Tabakscollegium.
Tai buvo slaptažodis. Žmones girioje gąsdino kalbos
apie rūstų teismą, kurio pavadinimas — Crucicci!egium, Kreuzkollegium, Krestkollegija, Kryžių kolegija.
Visi atsistojo. Viena pypkė liko gulėti ant stalo.
— Kieno ji? — paklausė Mazarinis.
Pypkę paėmė Christė Christiansen.
— Sveikinu naują narę, — nusilenkė Christei Džu.
— Daugel metų šią pypkę rūkė Ardajevas. Kai nuvary
tas senas žmogus nusišauna, tai beveik atitinka gyve
nimo dėsnį. Kai labai senas žmogus pabaigia gyve*
nimą, nebėra prasmės klausti, ar jis mirė, ar nusišovė,
ar kas nors jį nušovė. Christė Christiansen, pypke ge
rai išvalyta balzamu, kuriuo patikimai užmarir.uota
Mrazina. Rūkykite į sveikatą, kol gyva būsite. Prade
dame.
Džu Mazarinis atsisėdo, uždegė ilgą molinę pypkę,
išleido dūmų kamuolį. Paskui pypkes užsirūkė ir kiti
„aukštųjų šeimininkų protėviai".
Stovėjau prie didžiųjų durų, pavargusį protą klau
siau: kas tu dabar — argi politikas? Tuo pavargusiu
protu mąsčiau: turiu žmoną Gedutę, turiu sūnų
Vincą, dukteris Simoną ir Uršulę, retai su namiškiais
pasimatau — eisiu namo!..
Tabakscollegium nariai vis dar nekalbėjo. Rūkė pyp
kes. Džu Mazarinis iš padilbų žvilgčiojo į žmogų, kuris
nerūkė. Jis gėrė alų. Tuo metu, kai Liutavaras Sudimantas gyveno, Europoje niekas dar nežinojo, kas yra
Amerika ir tabakas.

prieš pusmetį R. Kilikauskas
Danutė Bindokienė
pradėjo eiti viceministro pa
reigas Krašto apsaugos mini
sterijoje. Jis atsakingas už Ap
saugos planus, programas ir
resursus, vykdo NATO integ
racijos reikalus, personalo ad
ministravimo sistemos refor
Prieš pora dienų JAV vėl mažą susirūpinimą.
mą bei Karo akademijos pert žengė naują žingsnį senuoju
Suprantama, naujieji Ame
varkymą. Jo patirtis žvalgy keliu: buvo atlikti bandymai rikos ilgųjų skrydžių raketų
bos srityje mums turi daug su ilgųjų skrydžių raketomis, gynybos bandymai rado labai
reikšmės.
stengiantis jų skrydį sustab neigiamą atgarsį ir Maskvoje,
A. Garsys, dvejus su puse dyti pakeliui, nepasiekus nu ir Beidžinge. Rusija kaltina
metų ėjo Ginkluotųjų pajėgų matyto taikinio. Ši gynybos Vašingtoną ginklų sumažini
generalinio inspektoriaus pa programa — tam tikra „šal mo sutarties punktų pažeidi
reigas. Jo įnašas — labai dide tojo karo" ir prez. Ronald Rea- mu, žadėdama pati vėl suak
lis ir svarbus, o pareigos ne gan laikų liekana, buvo atidė tyvinti branduolinių ginklų
malonios. Jo tyrimų dėka ne ta, kai Sovietų Sąjungos grės gamybą, jeigu Amerika nesi
pareigingi asmenys buvo at mė sumažėjo, o galop visai iš liaus mėginusi tęsti „Star
leisti iš tarnybos. Beje, jis da nyko. Nors kartas nuo karto War" programą (Pentagonas
lyvavo rengiant krašto apsau kai kurie aukštieji karinių pa tvirtina, kad šios savaitės
gos sistemos organizavimo ir jėgų pareigūnai užsimindavo bandymas nieko bendra su ta
karo tarnybos įstatymą bei „Star War" (žvaigždžių karo) programa neturi). Kinija įsi
vadovavo drausmės ir rikiuo projektą, niekas jau rimtai ne jungia į Maskvos protestų
tės statutų parengimui. Jo planavo jo atnaujinti, juo la chorą, kartodama tą patį seną
paskutinis įnašas — užbaigti biau, kad Kongresas nežadėjo priedainį apie kapitalistų kės
A. Kanaukos pradėtą NATO skirti tam lėšų.
lus, grasinančius pasaulio tai
terminų žodyno vertimą. Prie
Galbūt daugelis ameri kai, nukreiptus prieš „liaudies
šio žodyno sudarymo prisidėjo kiečių „Star War" gynybos sis respubliką".
58 užsienio lietuviai iš įvarių tema nelabai tikėjo, bet so
Kai kurie JAV Kongreso na
šalių. Reikėjo didelių pastan vietų imperijos vadovybė buvo riai taip pat skeptiškai žiūri į
gų, karinės patirties ir gero įsitikinusi, kad Amerika tapo atliktus ir numatomus atlikti
karinių koncepcijų suvokimo, dar „neįveikiamesnė", tad il bandymus, patardami neer
tai A. Garsiui nesvetima. JAV gainiui ir „šaltojo karo" įtam zinti Maskvos šiuo metu, kai
lietuvius šmeižiantys žmonės pa pradėjo atlyžti.
„pojelcininės" Rusijos ateitis
niekada nesupras ir neįver
kabo
ant būsimų prezidento
Rusijai pasisukus į demok
tins tokių žmonių kaip A. Garrinkimų,
o vakariečiai dar nė
sio ir R. Kilikausko pasiauko ratinę sistemą, pradėta kal ra įsitikinę Vladimir Putin
jimo mūsų tautai. Kai Garsys bėti apie abipusį nusiginkla užsienio politikos kryptimi
buvo išvykęs gydytis į namus, vimą, arba bent pavojingiau (kadangi jis iki šiol neturi
jis buvo šmeižiamas spaudoje sių ginklų atsargų sumaži rimtų varžovų, manoma, kad
už „atostogas". Tačiau grįžo ir nimą. 1993 m. Maskva ir Va prezidento rinkimus lengvai
šingtonas pasirašė labai svar laimės). Antra vertus, yra
tęsė darbą toliau.
Tie, kurie priprato prie so bią sutartį, pagal kurią bran nemažai ir kitaip galvojančių
vietų privilegijų nenori pripa duoliniais užtaisais „pagerin Kongreso narių: Amerika visų
žinti, kad yra tokių, kaip šie tų" ilgųjų skrydžių raketų pirma turi pasirūpinti savo
du asmenys, kurie myli savo skaičius turėjo būti perpus saugumu. Jeigu kuriai valsty
tėvynę ir atsidavę dirba, kad ji sumažintas (šiuo metu Rusija bei tas nepatinka, tegul nepa
ir jos žmonės sulauktų geres turi 6,700 tokių ginklų). Deja, tinka — turės ilgainiui apsi
iki šiol Rusijos Dūma sutar prasti.
nės ateities.
— Nuoširdžiai dėkojame ties nepatvirtino, tad toli
Paprastai, kai kyla kontro
brigados gen. J . Kronkai- mesnės derybos šia linkme versija dėl JAV apsiginklavi
čiui, skyrusiam laiko pa taip ir nebuvo vykdomos. De mo sustiprinimo ar užsienio
sidalinti mintimis m u m s dama vilčių, kad po rinkimų politikos sugriežtinimo, nepai
visiems r ū p i m a i s klausi- naujoji Dūma tą sutartį pa sant Maskvos prieštaravimų,
tvirtins. Tik vargiai tos viltys
mais
*
Kalbėjosi greitai išsipildys, nes naujuoju šio krašto žiniaskiaidbjė pasi
D a n u t ė Bindokienė Dūmos pirmininku perrinktas pila komentarai, kad iš tik
rųjų nėra ko Rusijos bijoti, nes
Pabaiga komunistas Gennadi Selezn- jos kariuomenės padėtis labai
jov. Tai, be abejo, buvo ne tik prasta. Argi karo Čečėnijoje
• Kaunas. Gruodžio 4 d. nemaloni staigmena užsieniui, atvejis to akivaizdžiai nerodo?
Kauno arkivyskupijos Jauni bet ir daugeliui Dūmos narių, Nors Rusija į frontą meta
mo centre buvo aptarta pro nes apie 100 jų protestuodami viską, ką tik turi, saujelė
gramos „Atgaivink" III pakopa išėjo iš salės. Tikėtasi, kad čečėnų partizanų pajėgia ap
ir numatytos IV pakopos gai Dūmos pirmininku taps vie saugoti sostinę nuo okupaci
rės. Susitikimą vedė s. Cecilija nas buvusių premjerų — Pri- jos. Rusų ginklai pasenę, ka
ir Suzan iš tarptautinio „Re- makov, Stepašin, Kirijenko ar riuomenė prastai aprūpinta,
new" centro. Šioje programoje kuris kitas, nes praeituose joje ryškus nepasitenkinimas
dalyvauja įvairaus amžiaus ir rinkimuose komunistų partija esama padėtimi, gyventojai
negavo balsų daugumos. Ta norėtų, kad karas pasibaig
skirtingų profesijų žmonės.
čiau Seleznjov palikti pirmi tų... Nejaugi Rusija nepasimo
• Kaišiadorys. Gruodžio 24 ninku pavyko vien dėl to, kad kė iš 1994-1996 metų pra
d. Kaišiadorių sielovados cent „Vienybės" partija, sukurta laimėjimo Čečėnijoje, o gal tą
re Kūčių vakarienę valgė dabartinio Rusijos prezidento pamoką jau pamiršo?
miesto vieniši bei socialiai Vladimir Putin, nusprendė
Tačiau JAV vadovybė prieš
remtini žmonės. Šią visuotinę veikti kartu su komunistais... tokius argumentus pastato tik
Caritas organizacijos akciją Ar Vladimir Putin tuo siekė vieną: Rusija turi milžiniškas
remia Kaišiadorių vyskupas J. sustiprinti savo poziciją kovo branduolinių ginklų atsargas
Matulaitis, parapijos klebonas 26 d. numatytuose prezidento ir tikrai nesidrovėtų jų panau
mons. V. K. Sudavičius, vys rinkimuose, neaišku, bet tas doti, jeigu atsirastų proga, tad
kupijos Caritas direktorius jo partijos prisišliejimas prie neverta į jos grasinimus per
raudonųjų daugeliui kelia ne lengvai ranka numoti.
" kun. R. Rumšas ir kt.

Sužiurau į Christę Christiansen. Ji nuplovė kojas
Faustai ir Taliui Artui Lotynui. Marijai ir Mejeriui.
Atsinešė ąsotį ir čia. Veikiausiai ketino nuplauti kojas
visiems Tabakscollegium nariam. Man Christės pagai
lo. Ji tikėjo mumis, nesuprasdama, kas mes esame. Nė
vieno žmogaus mes nelaikėme tuo, kuo vadinome.
Žemyna mums buvo ne deivė, o Žemyna Brauklytė,
moteris, ištekėjusi už Sidabro. Karalius mums buvo ne
valdovas, o vaikas, vardu Karalius, pavarde Kerpė.
Tabakscollegium nariai mums buvo ne „šeimininkų
protėviai", o jų pakaitalai, artistai, gyvos lėlės, tik
Christė Christiansen buvo Christė Christiansen.
Šiandien mirė Gorbio motina. Senutė, atvežta iš kai
mo, Maskvoje išgyveno tik aštuoniolika mėnesių. Mes
Maskvos siera užnuodytuos tyruos gyvenam trečią
šimtmetį. Aspimesti, kad esame ne vergai, o karaliai,
išmokome tobulai. Tačiau jeigu mūsų karaliui kūdi
kiui ant kaklo užnertų kilpą, mes imtume rėkti: „Pa
leiskite! Jis ne karalius, jis Kerpė, vardu Karalius!"
Mes visi dvigubi. Pavojui iškilus, suklaidiname ir tei
sėją, ir budelį. Nė vienas girėnas nebegalėtų supranta
mai pasakyti, kas jis yra ir ko nori. Visuomenės girioj
nebėra, yra tik klastuomenė.
Džu Mazarinis prašneko:
— Garbieji teisėjai, jūs keikiate mane, sakote, kad
aš kaltas, jog karaliaus vis dar nėra. AS nenoriu, kad
karalium taptų lietuvis. Aš nenoriu, kad karalium
taptų lenkas. Aš nenoriu, kad karalium taptų rusas,
žydas, vokietis. Taip jūs kalbate. Teisybė.kalbate. Ne
noriu. Aš negaliu leisti karalium tapti žmogui, kuris

Jei nebijotų —
n eprie štara utų

nepajėgtų valdyti. Lietuvis visų bijo. Lenkas nuo savo
šlovės alpsta. Žydui vaidenasi sugriauta Jeruzalė. Ru
sas kitus gąsdina. Vokietis kariauti nori — ne namie,
toli nuo namų...
Rudolfas Bezobralovas pareiškė:
— Bezobralovams nereikia karūnų. Bezobralovai ir
nekarūnuoti valdo pasaulį. Bezobralovams šioj. girioj
užtektų karūnuoto lietuvio. Lotynas Sudimantas —
geras lietuvis, juo geresnis, kad jau sykį miręs, i
— Ai, ai! — nustebo Florelis Epšteinas. — Kokis ži
Lotynas lietuvis0 Mano šonus Aronas nėra lietuvis,
mano anūki Darija nėra lietuvi, mano pranūkia Talis
yr būvis lietuvis, likis tik žydas Lotynas, išvarytas iš
Lacijaus žemis.
Džu Mazarinis pradėjo pykti:
— Rudolfai, aš netrukdau Bezobralovamsvaldyti pa
saulį. Ne aš kaltas, kad Bezobralovai suskilo į Bornfmanus ir Kutuzovus, į Baidalovus ir Epšteinus:^ Susi
vaidijęs klanas nepajėgia ilgai valdyti. Girią užvaldė
ji, — Džu rankos mostu parodė į Christę Christiansen.
— Iš užkeikto Gelenbachų maišo išlindo, iš Bornfmanų ir Epšteinų rankų ištrūko daug moterų —Birutė
Kielasaitė, Laurentina Dargienė, Audronė Pilotienė,
Barutė Martovienė... Ir Saulenė Lisola! Visų tų mo
terų „Aras" įsiveržė į prekių ir finansų rinką! Ponai...
Šališkumu manęs neapkaltinsit. Aš visada padedu
tiems, kurie pralaimi. Aš padėjau Christei, kol ji buvo
jūsų spąstuose. Nuo šiol padėsiu tam, kuris vaduosią
iš Christės nelaisvės. Atrodo, pirmoji maištauti pradės
Nemcova. Taip!
(Bus daugiau)

DRAUGAS, 2000 m. sausio 20 d., ketvirtadienis

AR LIETUS, AR TYLIAI
PRAVIRKO DANGUS?
INDRĖ TIJŪNĖUENĖ

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Pernai rugsėjo gale, spalio dujas, ar kepalą duonos. Kiti
pradžioje Lietuvoje lyg švys renka parašus už ir prieš
telėjo auksinis ruduo. Antroji Grūto parką...
spalio puse vėjuota, lietinga,
Darganas neša ne tik orai,
7ūWM6BaAt^MU.ŽV&^f6&
debesuota, šaltoka. Ligoniai ir bet ir politika. Praleidus porą
IR GYVYBES DRAUtMMAS.
naujagimiai gal jau laukė šil valandų Seime, pasijutome lyg
Agentes Frank Zapoks ir OH. Mgr. Auksą
S. Kane kalba lietuviškai*,
dymo sezono pradžios, o kiti Kongrese Amerikoje. Salė pus
FRANK ZAPOUS
gal verčiau kentėtų šaltį, negu tuštė. Vyko pranešimai, balsa
3206 1/2 W«et 9«rt Street
mokesnius už šilumą. O gal vimai, vyriausybė atsakinėjo
TaL (706) 4244654
(773)661-6664
gamta tik atspindėjo žmonių Seimo narių klausimus. Pa
nuotaikas?
žįstama Seimo narė painfor
TAISOME
Lietuvoje mus pasitiko lapk mavo apie susirūpinimą dėl
SKALBIMO MAŠINAS,
ričio gale ištekėjusi jauniausia vaikų išniekinimo — „peti- Kalėdine programą atlikę Šv. Kazimiero namelių N. Daugėliškyje globotiniai Namelius įkūrė klebonas kun.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
Kęstutis Ralys. Nuotr. Indrė* TųūneUen**
dukrele su savo vyru, nuo sau filija".
SISTEMAS, VIRYKLAS,
sio mėnesio gyvenantys Tai
Nuo pasididžiavimo lakūno
ORO VĖSINTUVUS.
lande. Buvo maloni staigme Kairio akrobatika, žmonių mokyklose būdavo privalomi „Vaikų Vilties" iškvietimo tęs nyje įvaikintų vaikų gerove
H.DECKYS
na, trumpa pabendravimo sa kalbos vis dažniau krypsta į Cvirkos raštų skaitiniai, įskai ti dukrelės gydymą Čikagoje. rūpintųsi tame krašte veikian
T E L 773-585-6624
vaitėlė prieš jiems išvykstant „Williams International" ir tant knygą „Frankas Krukas", Alytuje Remigijus džiaugiasi ti Lietuvos ambasada. Tačiau,
patogiu invalidų vežimėliu. atrodo, kad toks reguliavimas
vizitui į JAV ir po to tolimes „Mažeikių naftą". Susidaro t.y. „Frank Crook".
Perkate automobilį?
niam gyvenimui
Kinijoje. baisi įtampa. Ar Lietuva iš
Sutartis jau pasirašyta. Ro Dabar „Saulutė* norėtų Remi paliekamas įvaikinimo agen
Turite kredito problemų?
Per tą savaitę aplankėme gi parduodama svetimtaučiams? landas Paksas ir du ministrai gijui gauti kompiuterį, nes tu tūrai. Taip pat sąlygos turi
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
mines, seną tetulę Švenčionė Ar „Williams" nėra dujų, ne atsistatydinę. Žiemelis ir And rintis tik dešinę ranką ir netu būti sudarytos, kad visų pir
Neilgai naujame darbe?
lių Kaime, grybavome Alytaus naftos, tiekimo specialistai?
rikienė kuria naują politinę rintis kojų, mokėdamas kom ma vaikas būtų įvaikintas Lie
Ką tik atvykot į JAV?
miškuose, su A. Dagiu apžiū
Viskas sprogsta premjero R. partiją. Persekiojamas, kad piuteriu, galės užsidirbti pra tuvoje, paskiau lietuvių šei
Ne problema!
rėjome Karininkų
ramovę Pakso pareiškimu, kad sąžinė nedeklaravo lengvatinėmis są gyvenimą. Tokį kompiuterį mose užsienyje, o tik trečioje
Žemos
automobilių kainos!
gal
bus
galima
gauti
per
Zitą
Kaune, su Bronium lankėme neleidžia jam pasirašyti sutar lygomis nusipirkto Nepriklau
eilėje svetimtaučiams. Yra
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Paliokų kapus ir gimtinę Pas ties. Į širdį stringa jo žodžiai, somybės akto signatarams Marčiulionyte ^Šarūno Mar skaudu, kai iš Lietuvos išvež
Nėra {vadinio mokesčio!
valyje. Vakarais duktė su žen kad tiek pinigų, kiek iš anksto skirto sklypo, Landsbergis čiulionio" krepšinio mokyklos to vaiko vardas būna pakeis
Galėsite sėst už vairo šiandien!
tu susitikinėjo draugus įvai prašo „VVilliams", Lietuva turi. sklypo Žvėryne atsisakė. Nau direktorę.
t a s į nelietuvišką, tai vaikas
(630)207 2748
riose Vilniaus kavinėse.
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finansų
ministras
yra
nebetenka nei savo kalbos, nei
Vilniuje
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gatvėje
Bet — tik tiek' Paskiau iš ko
Antrą savaitę su sunegala mokėti pensijas, švietimą ir Vytautas Dudėnas, sutikęs ap veikia „Caritas" bei „Motinos "kultūros, nei ryšio su savo
Auklė Bridgeporte
siimti atsakingas pareigas itin ir vaiko globos namai". Čia lai kilme per savo vardą.
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metu.
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randa
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pas įvairius gydytojus, ligo
PLB „Saulutė" džiaugiasi
Donatas padėtį palygina su
ieško darbo —
Šiurpas krečia, matant elge nėje padėtyje > atsiradusios mecenatais, kurie per „Saulu
nines, vaistines. Lankėmės namo pardavimu — inspekto
prižiūrėti vaiką.
Antakalnio poliklinikoje, An- riui patikrinus, kartais prieš tas, įskaitant vaikus, gatvėse nėščios moterys bei motinos tę" įkūrė stipendijas paremti
Tel.
312-528-0119.
takalnk) ligoninėje bei Santa- parduodant tenka pataisyti ir prie arkikatedros, bažnyčių. su vaikais. Su jdmis dirba psi studijuojančius Lietuvoje. Tas
riškių "ligoninėje, kurioje pri stogą, langus. Panašiai su Dalis jų tikrai ne iš didelio chologė, jos skatinamos moky padeda sulaikyti „smegenų" ar
Kaune parduoda 2
tis, įsidarbinti, ^mesti bloguo-:^ atletų „nutekėjimą" į užsienį.
siminę dr. Rimgaudo Nemicko „Mažeikių nafta". Realiau gal malonumo yra šioje padėtyje.
kambarių
butą su balkonu,
sius
įpročius,
įgauti
namų
gražius įvertinimus, ieškojome vojantys nemano, kad tai Lie
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gydytojo Sirvydžio, bet jo ne tuvos išpardavimas, tik kodėl drauti su gražiai auklėjamais,
p r a s t a i žavingas kultūrinis
s
1
sant, mums labai sąžiningai nebuvo konkurso? Atsisakius tėvų mylimais, prižiūrimais
Netoli 8totie8 {sikūrę Moti- gyvenimas. Alytuje nuostabus
Tel. 690-243-8417.
padėjo dr. Karalius, o vėliau „VVilliams", kas kitas skubėtų vaikais. Tačiau Vilniaus Visų nos Teresės vidmiolės globoja baletas „Graikas Zorba", Vil
gydytojas Triponis. Spalio 26 investuoti?
Šventųjų bažnyčios salėje Vi benamius. Čia fervena šešios'- niuje „Dvylikos baritonų kon- ma" galima ne tik maisto, bet
d. Santariškių ligoninėje pir
da
Poškienė tebedirba su g a t  vienuolės, kilusios iš Bolivijos, •Tcertas" Rotušės salėje ir opera beveik visko gauti — ir ve
Žmonės susikrimtę — akys
mą kartą Lietuvoje buvo per kyla į prezidentą. Tyla. Prezi vės vaikais" ir su savo talki Lenkįjos bei Indijos, bet pra--"' „Hofmano pasakos" Operos ir žimėlius su prekėmis vežioti iš
sodinti kaulų čiulpai.
dentas pasako dar nekomen ninkais juos maitina, skatina mokiosios lietuviškai. Atre-' baleto teatre, Kaune „Paga vieno aukšto į kitą, ne laip
Per tą laiką kita jauna gi tuosiąs ir išvyksta į Kanadą. mokytis. „Simno specializuo montuotame pastate dabar gy nini" ir Margarita, Vilniuje tais, bet diržo „eskalatoriumi".
minaitė "susilaukė antrosios Grįžta Smetonos šmėkla — tos internatinės mokyklos" vena 15 benamių. Kitoje da Muzikos akademijoje styginių Restoranuose valgiai įvairus,
dukreles. Gimdymas vyko na kritišku momentu, galimai ra krepšinio komanda džiaugiasi lyje „Caritas* įkorė nakvynės magistrantų koncertas, choro patarnavimas pavyzdingas.
Lietuvoje yra gerų žmonių.
tūraliai be nuskausminimo minantis elementas, preziden išsikovojus krepšinio čempio namus, kurie netrukus turėtų „Jauna muzika" koncertas,
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vėliau pasiteisino, išgirdus či- mas apie galimas investicijas.
su rarkivyskupu nuoširdumas, rūpestis, dėme yra pasakęs: „Gyvenu tik kar
kagietės dr. Renatos Variako- Atšaukiant oficialų vizitą, bū priežiūros netekę vaikai. Onos susisiekti
tą. Todėl, jei galiu parodyti
jytės paskaitą apie nuskaus tų pasauliui parodyta, kad Kuprienės šeimyniniuose na Bačkiu, kuris spalio mėnesį nys.
minimo specialistų trūkumą Lietuvoje yra krizė. Krizės muose šilumą pajunta iš sun buvo išvykęs į Romą. Tačiau • Gedimino prospektas gražus kilnumo ar padaryti kitam
žmogui ką nors gera, leiskite,
sąlygų surankioti. jo tėvui rimtai susirgus arki
Lietuvoje ir jos tam tikslui su metu JAV prezidentai žaidžia kiausių
i r sparčįai remontuojamas,
T
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Daugėliškyje
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vyskupas grįžo įtyilnių ir, pa vitrinose elegantiški rūbai, man tai daryti, nes vėliau ma
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KOMITETAS „VAIKAT
venimo kasdienybe. Vieniems ninko pareigų įtakai šeimos
nas
kun.
Romualdas
Ramaminis
fondo
iniciatorius pagei
sekasi geriau, kitiems neaiš gyvenime, o Paksams į Pran
šauskas puikiai atremontavęs davo, kad fondo direktorius
1999 metų gale prie JAV LB proceso netobulumus ir sun
ku, ar gale mėnesio mokėti už cūziją nuskridus, Paksienei
įspūdį paliko raudonas kili Šv. Mergelės Marijos vaikų Lietuvoje būtų arkivyskupas Socialinių reikalų tarybos yra kumus. Spalio mėn. į Lietuvą
globos namus, kuriuose apgy Bačkis, o JAV įgaliotinė Indrė sudarytas komitetas „Vaikai". važiavo Alė Kėželienė ir vėl
mas ir išrikiuota sargyba..
vendinti vaikai gerai mokosi, Trjūnėlienė. Arkivyskupas la Komiteto tikslas yra: „Siekti, tuos pačius klausimus kėlė
Laimė,
kad
prezidentas
studijuoja.,
bai pritarė fondo reikalingu kad kiekvienas apleistas vai įvairiose Lietuvos įstaigose.
Adamkus, sutrumpinęs užsie
Lietuvos Respublikos Seimo
Garliavoje
labai
gražiai mui ir buvo aptarti asmenys, kas ar vaikas našlaitis Lietu
nio vizitą, grįžo į Lietuvą ir
padarė gerai apgalvotą pa tvarkosi Jonučių vidurinė mo kurie įeitų į fondo komitetą voje rastų jį mylinčią šeimą ir pirmininkui Vytautui Lands
reiškimą. Keista, kad tiek lai kykla (direktorius Aloyzas Pa- Lietuvoje. Deja, Lietuvoje ne būtų joje įvaikintas. Padėti bergiui viešint Amerikoje, Va
ko užsitęsusių derybų lemiami kolskis), kurioje Almos Adam labai veikia labdaros įstaty Lietuvos ir Amerikos lietu šingtone, lapkričio mėn. buvo
įrengiamas
vaikų mas, tai aukojantys nenurašo viams įvaikinti įvaikinamus su juo kalbėta apie įvaikinimo
punktai anksčiau neiškilo į kienės
Lietuvos vaikus".
įstatymų pakeitimą, patobuli
viešumą. Ar yra užkulisinių užimtumo kambarys. Iš Almos aukų nuo mokesčių.
nimą ir t.t. Gruodžio gale Lie
Komitetą
sudaro:
pirm.
Alė
interesų, kad sutartis su „VVil fondo tikimasi lapkričio mė
Rūbinės dydžio patalpose
nesį gauti kompiuterį bei kitos gyvenanti akla motina gavo Kėželienė; direktoriai: Birutė tuvoje viešėdami, Alė ir Algi
liams" nebūtų pasirašyta?
Jaudinanti ir gąsdinanti bu įrangos. A. Adamkienės padė naują butą. Jame gyventi ne Jasaitienė, Robertas Kėželis, mantas Kėželiai vėl rūpinosi
vo Vilniaus universiteto rek jėja J. Šarkuvienė taip pat nu įmanoma. Langai neužsidaro, Gražina Liautaud, Dalia Mie ir kalbėjo šiuo klausimu įvai
toriaus Rolando Pavilionio rodė, kad toks kambarys įren santechnika neveikia. Remon- želienė, Regina Narušienė, dr. riose valdžios įstaigose: Seime
sukviesta demonstracija, ku giamas „Saulutei" pažįsta tuojasi pati 8u ii Vilniaus Jė Nijolė Saniukiene, Česlovas ir prezidentūroje.
Gruodžio 21 d. Lietuvos Res
rioje dalyvavo Brazauskas, muose „Panevėžio vaikų na zuitų gimnazijos seselės Jūra Stonys, Regina Švobienė ir dr.
Paulauskas, Prunskienė bei muose", kuriuos rūpestingai ir tės bei kun. A. Saulaičio pa Giedrė Žilinskienė. Komiteto publikos Seimas priėmė kai
tūkstantinė minia. Nepriklau gerai tvarko direktorė Paške- galba. Dabar į talką ateis ar sudėtyje penki asmenys yra kuriuos Vaikų įvaikinimo įsta
chitektas iš Kauno, nes žiema Amerikos lietuviai, kiti penki tymų pakeitimus, o preziden
somybės aikštėje Pavilionis vičienė.
jau
ne už kalnų.- Akląja — Lietuvoje.
tas Valdas Adamkus pasirašė
skatino Lietuvą pabusti, sau
Lopšelio gatvėje esantys
Birute
taip pat rūpinasi
Amerikoje yra lietuviškų ir tai tapo veikiančiu įstatymu
goti nepriklausomybe, laisvę, Kauno kūdikių namai laukia
orumą, savigarbą. Po dešim per „Saulutę" bei „Mercy Lift" „Lietuvos ryto labdaros fondo" šeimų, kurios nori įvaikinti nuo 1999 m. gruodžio 31 d.
ties metų tūkstančiai vaikų atvyksiančios
stomatologijos direktorė Eglė Dudėnienė ir vaiką ar vaikus, ir norėtų, kad
Įkuriama atskira vaikų įvai
nelanko mokyklų, universite kabineto įrangos, kuri atke Seimo narė Vilija Aleknaitė tie vaikai botų lietuviai. Ta kinimo tarnyba, o prezidentas
čiau šeimos susiduria su di Valdas Adamkus sausio 10 d.
tų. Universitetai atsidūrę prie liaus su Roberto Dūdos suor Abramikienė.
išnykimo ribos, o išsilavinę ganizuota siunta, su įranga
Gražina Landsbergienė rū delėmis išlaidomis ir dideliais sudarė darbo grupę, kurion
žmonės sudaro 12 procentų Alytaus ligoninei, susitarus su pinasi cerebraliniu paraly sunkumais. Man, 1999 metų įeina Lietuvos žmogaus teisių
tautos. Iš jaunų žmonių atim gydytoja Dimšiene. Talpintu- žiumi sergančiais vaikais bei rudenį nuvažiavus į Lietuvą ir centro, Seimo, prezidentūros,
ta gyvenimo perspektyva. Ne vas turėtų Alytuje atsirasti jų ligoninių įranga ir invalidų pradėjus domėtis vaikų įvaiki Socialinės apsaugos ir darbo
sutinkame „kad Lietuvos li lapkričio gale, o ją išdalinti vežimėlių aprūpinimu. Ji taip nimo klausimais, pakilo dide ministerijos. Teisės instituto
kimą lemtų saujelė parsidavu vyksta pats JAV Airforce Re pat perduoda finansinę para lis šurmulys. Pasirodė tuo rei atstovai. Šios darbo grupes
kalu straipsniai
spaudoje, užduotis yra parengti pasiū
sių politikų, išeivijos ir už ti red Lieutenant Colonel Ro- mą remiamiems vaikams.
įvaikinimo
klausimai
buvo na lymus, kaip patobulinti Vaikų
sienio lobistų bei jų vietinių bert Dūda ir Paul Bamford. Jų
„Kaimo vaikų" fondo pirmi
liokajų". Kalbos buvo populis šią kelionę apmokėjo „Saulu ninkė Regina Švobienė išve grinėjami įvairiose valdžios teisių pagrindu apsaugos įsta
y. Kjt^mierc globos namuose N. tinės, studentus uždegančios. tė", o juos apgyvendins Šarū žioja paramą kaimo vaikams.
įstaigose, Seime vyko tuo rei tymą, Civilinį kodeksą, San
Dau$li£Rio parapijoje. Ignalinos Ne laikas toje minioje boti nas Marčiulionis „Šarūno"
kalu
posėdžiai, apklausinėji tuokos ir šeimos kodeksą, taip
Įvaikinimai užsienyje dar,
rai'iųe, viena globotinė deklamuoja užsieniečiu iš Amerikos atvy viešbutyje.
mai. Pasirodo, kad Lietuvoje pat kaip pertvarkyti atitinka
atrodo,
nekontroliuojami.
Jau
.•.'•imje, suruoštame seneliams ir kusiu. Donatas prisiminė, kad
Utenoje Ričardas vėl laukia anksčiau siūliau, kad užsie yra žinoma apie įvaikinimo mų tarnybų darbą. Galutines
va i kietam*. Nuotr I Tijunelienes

GREIT PARDUODA

(773)!
(70D42S-71H

RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sažirmoas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimą* valiui
• Perkama ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

VJ«m^5—
-"—E-f1

7922 S.fciatM fW
4366 S Archer A«e.

DANUTĖ MAYER

773484-1900
Jei norite parduoti ar pirko namus
kreipkitės į Danutą Mayar. Ji
profestonaliai,sajBningaJ ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas
vettui.

Experienced painters
ueeded. Call g p.m. to 10
p m , teL 847-808-9109,
speak English or Russian.
52 metų moteris ieško darbo.
Galiu prižiūrėti vaikus,
senelius ir ligonius,
galiu gyventi kartu.
TeL 815-372-3759.
Reikalinga moteris,
kalbanti anghskai, prižiūrėti
vyr. amžiaus žmogų.
Tel. 262453-9544 arba
262-605-0537.
jr
išvadas ir pasiūlymus darbo
grupė turės pateikti iki vasa
rio 14 dienos.
Prezidentas Valdas Adam
kus įvykusiame pasitarime su
darbo grupe sausio 13 d. iš
reiškė susirūpinimą be tėvų li
kusių vaikų padėtimi. Jis sa
kė: „Mano įsitikinimu, svar
biausias uždavinys yra užtik
rinti tokiems vaikams teisę
augti šeimoje. Tik šeimoje mū
sų vaikai gali gauti tolesnio
visaverčio gyvenimo pagrin
dus". Prezidentas pripažino,
kad
dabartinė
įvaikinimo
tvarka nėra patikima, nes yra
duomenų apie korupcijos ir
piktnaudžiavimo tarnyba at
vejus, todėl, siekiant išvengti
šių problemų, griežtinami
įstatymai. Prezidentas pa
rodė susirūpinimą, sakyda
mas: „Bet, griežtindami įsta
tymus, nepažeiskime vaiko in
teresų. Man susidaro įspūdis,
kad mes linkę ant valstybės
aukuro aukoti vaikų gerovę, jo
pamatinę teisę augti šeimoje".
Tikėkimės, kad pradėtas su
sirūpinimas Lietuvos žmogu
mi — vaiku nesustos, o tęsis,
kol bus sutvarkyti įstatymai ir
— svarbiausia — jie bus vyk
domi. Jsigalėjusi koruprija
Lietuvoje, tiek valdžios įstai
gose, tiek privačiame sekto
riuje, dažnai apeina įstaty
mus. Lietuvoje yra net posa
kis, kad už pinigą galima vis
ką nupirkti, kuris sako: „Jei
nenupirksi už pinigą, tai už
'dideų' pinigą viską gausi".
Biruti Jasaitienė

• Žasliai. Kiekvieno adven
to penktadienį Žaslių parapi
joje vyksta susikaupimo va
karų ciklas „Taisykite Viešpa
čiui kelią", skirtas parapijos
bendruomenei. Šiuos vakarus
rengia mokytojos N . Sabonytės vadovaujami Žaslių vi
durinės mokyklos moksleiviai,
Caritas organizacijos, „Vilties
Uito" bendradarbiai bei jau
nieji maltiečiai. Gruodžio 10 d.
po susikaupimo vakaro •Pa
laistyk išdžiūvusią sielą* baž
nyčioje vyko susitaikinimo pa
maldos. Joms vadovavo para
pijos klebonas L. Klimas.
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TARP MŪSŲ KALBANT
TARPTAUTINIS 2000-TŲJŲ METŲ
SUTIKIMAS
Ai tikriausiai nepamiršiu tiesiems metgmt* sukurtas soviename Naujųjų metų suti- kis .MUly". Miesto meras tei
kime girdėtų pranašingų to- kėši susipažinti ir bent trumdžių: .Ateis diena, kuomet ga- pai pasikalbėti su pokylio dalėsime keliauti į Lietuvą, ten lyviais. Čikagoje lankėsi ir
pabuvoti, sutikti Naujuosius Naujųjų metų pokylyje dalymetus ^ir paskui sugrįžti į vavo italas Bernardino de VinCikagą".
cenzi, jo žmona ir dvi dukteKą gi, pildosi kadaise pasą- rys. Italai džiaugėsi viešnage
kyti žodžiai. Štai praėjusių ir jiems rodomu dėmesiu,
metų pabaigoje, kai kurie mūČikagos miesto valdžia gėrėsų tautiečiai skrido lėktuvu į josi svečiais ir reiškė pasitenVilnių sutikti 2000-tuosius kinimą renginio pasisekimu,
metus, o du vilniečiai (Petras Miesto meras pasakė, jog tai
ir Dalia Vyšniauskai), atsto- buvo niekur ir niekam neprivaudami Lietuvai, lankėsi Či- lygstantis renginys. Jo teigjkagoje ir čia sutiko Naųjuo- mu, niekur, o tik vienintelėje
sius
metus.
Čikagoje buvo surengtas toks
Čikagos miesto mero vardu, pokylis,
prieš gerą pusmetį „V/ebsite" Visas malonumas, įskaitant
buvo paskleista žinia apie pla- svečių kelionės ir viešnagės
nuojamą 2000-ųjų metų suti- išlaidas, pareikalavo apie 3
kimą. Buvo paprašyta pasiuly- milijonų dolerių. Puse išlaidų
mų. Atsiliepė italas Bernardi- padengė privačios įmonės ir
no de Vincenzi, gyvenąs ma- įstaigos. Trys milijonai doležame Vigevano miestelyje, ne- rių, kad ir nemenka pinigų
toli Milano. Jis pasiūlė su- suma, išgarsino Čikagą visarengti tarptautinį Naujųjų me pasaulyje. Tebėra rašoma
metų sutikimą, kuriame gale- apie Čikagos miestą, įvariomis
tų dalyvauti visų šalių atsto- kalbomis leidžiamuose laikvai. Pasiūlymas rado pritari- raščiuos ir pranešinėjama ramą. Miesto mero vardu buvo dįjo ir televizijos laidose. Be
išsiuntinėti pakvietimai ir pa- abejo, Čikagos miestas gali
žadėta padengti išlaidas. Bu- pagrįstai didžiuotis. Yra mavo kviečiami ne didžiūnai, ne nančių, kad Čikagos miesto
aukšti pareigūnai, bet paly- valdžia turėtų imtis pastangų
ginti eiliniai žmonės.
ir 2001-ųjų metų sutikimą or
Vieni svečiai atvyko prieš ganizuoti. Tik vargu, ar bus
Kalėdas, o kiti truputį vėliau. įmanoma pakartoti tokio mas
Kai kuriuos, gyvenančius šil to užsimojimą. Abejones kelia
tuose kraštuose, „pritrenkė" gerokai sumažėjusios 2000neįprasta oro temperatūra. ųjų metų renginiams skirtų
Jiems buvo parūpinti žiemi pinigų atsargos.
niai drabužiai ir avalynė.
Namo sugrįžę, užsieniečiai
Nuotaikingas Naujųjų metų tebekalba apie nepakartojamą
sutikimo pokylis buvo sureng- viešnage, apie nuotaikingą
tas erdviuose McCormick Pla- Naujųjų metų sutikimą. Liece parodų rūmuose. Čia daly- tuvai atstovavę Petras ir Davavo miesto meras Richard M. Ha Vyšniauskai siunčia geDa"$y, aukštesnieji miesto pa riausius linkėjimus. Jiedu ap
reigūnai ir kiti. Dėmesio cent- gailestauja negalėję artimiau
re — svečiai iš viso pasaulio, pabendrauti su giminaičiu KaVisi vaišinosi ir linksminosi, ziu Rožansku ir susipažinti su
grojant orkestrams. Čia buvo Čikagos lietuvių gyvenimu,
išmėgintas ir specialiai 2000Petras Petrutis

A. t A.
SUSANNE WHXSON
Gyveno Čikagoje. Mirė 2000 m. sausio 13 d.,
sulaukusi 37 metų.
Nuliūdę liko: vyras Linas Šmulkštys, tėvai
Ingrida ir Peter Willson, uošviai Nijolė ir
Julius Šmulkščiai bei kiti giminės.
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Mylimai Motinai
Apsilankymo Salantuose metu. Ii kairta: Salantų Pirmines sveikatos priežiūros centro akušerė Joana Palionie
nė, U1C prof. K. Norr, ligonine* vyr. gyd. dr. N. EUjoSaitiene, PSPCjgyd. Danutė Razgaitienė, vyr. sesutė Silva
Kelpšienė, Kalvaiio medicinos punkto felčere Joana Rapalienė. Nuotr. Pranės Šlutienės

tams. Parodė kitus sąrašus ga. Kambariai dideli, vienos,
IEŠKO GIMINIU
gautų iš LML reikmenų. Prisi dviejų lovų. Pirmame aukšte
pažinau, kad aš viena iš tos yra virtuvė, laboratorijos, raš
* Ieškau savo brolių Juo
organizacijos steigėjų.
tinės, ir kitiems ligoninės rei zo, Vlado ir Prano Baltru
Felčerės, kurios mus atsive kalams. Antras aukštas skir šaičių vaiku* Jie gimė Čika
žė, atlieka nepaprastai sunkų tas ligoniams.. Nėra lifto, jei goje 1890-1900 metais Prano
kasdieninį darbą, nes kaimuo ligonis nenaudoja savo kojų, jį Baltrušaičio ir Elzbietos Švagse nėra darbų, žemės ūkis nu reikia užnešti, nors vieta pas ždytės šeimoje. Po to šeima
smukęs, nieks neperka jų pro kirta kur liftas gali būti atei grįžo į Lietuvą. 1925 m. mano
dukcijos ir lieka tik gaminti tyje. Palengvintų gyvenimą ir broliai Juozas ir Pranas išva
„pilstuką" sau ir pardavimui. gydytojai EUjoiaitienei.
žiavo į Ameriką, o 1927 m. iš
Aukšto viduryje yra salonas, vyko kitas brolis Vladas ir
Jos visos viena kitą remia ir
palaiko, kartu dirba, lanko kur ligoniai gali pasisvečiuoti, pusbrolis Kostas Lukas. Iki
diskotekas, kur jaunimas susi pasikalbėti. Yra vienas televi karo palaikėme ryšius, bet per
buria, bando žinoti jų visus zorius, kurį patys ligoniai su karo audras viskas nutrūko.
žingsnius, kaip jiems padėti. sidėję pinigus nusipirko, o Jau daug kur ieškojome, ta
Tuose punktuose, jos turi 300, taip labai trūksta ligoniams . čiau jokių rezultatų, gal mano
400, viena net 540 žmonių. reabilitacijos ueįkraenų ir už- brolių vaikai ir lietuviškai
Vaikai padeda tėvams gaminti siimtumo. Butų ne pro šalį. nebemoka, tai ir nežino, kad
„pilstuką" ir, net ragaudami, turėti matą knygyną. Dienos Lietuvoje yra jų dėdė Povilas.
13-14 vaikai šitokiu būdu pra ir naktys ilgos, užeina gyveni Taigi aš ieškau Prano (Frank)
deda gerti. Po gėrimo atsiran mo ilgesys, atsįranda depresi Baltrušaičio vaikų - Tomo,
. ,;• Prano ir Elzbietos Nelson (ji
da lengvi narkotikai, po to ja, kai nėra užsiėmimų.
stipresni ir prasideda narko
Tai vienas moderniausių gyveno netoli Čikagos ir turėjo
manija. Juodupės medicinos valdiškų pastatų Žemaitijoje, arklių ūkį). Ieškau ir Vlado
punkto felčerė pastebėjus, Paslaugomis naudojasi ligo (Valter) Baltrušaičio sūnaus
kaip išveža mašinos paaugles niai, kurie darfnera visai išra Jono; dukra, kaip žinome, žu
mergaites išsidažiusias, išsi šyti ir jiems toliau reikalinga . vo mašinos avarijoje. Pusbro
puošusias prostitucijai. Kaip globa. Nepamenu, kiek dienų, lis Kostas Lukas gyveno Pitstėvams rūpės, kad jie nusi jie ten gali gu%i, bet yra nus burge. Apsidžiaugtume bet ko
gėrę?
tatyta, pritaikant ligai, po to, kia žinute. Mano adresas: Po
Kitą vasarą, 1998, vėl mus jei reikia tolimesnės priežiū vilas Baltrušaitis, Techniku
„pasigrobė", bet dabar važiuo ros, išvežami į slaugos namus. mo 1-18, Smalininkai, Jurbar
sime „aplaistyti" naujai atida
Pranė Šlutienė ko rąj., Lietuva.
rytą 40 lovų Salantų globos ir
slaugos namų, kurių projektas
s?
buvo pradėtas 1989 m. ir da
Brangiai
Motinai
bar tik baigtas. Didžiuojasi vi
sas personalas su vyriausia
gydytoja Nijole Elijošaitiene,
t
dabar ligoninės direktore. Yra
ir kuo didžiuotis. Pastatas
SALANTAI
nuostabus. Baigtas ne pagal
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą IRENAI
Prisiglaudę prie Salanto šioje labai senoje, dar su kros sovietmečio, bet vakarietišką
nimis
šildomoje
mokykloje,
upės, 12 km nuo Kretingos,
statybą. Pilkų plytų pastatas
REGIENEt „Draugo" redaktorei, ir jos šeimai.
yra Salantai: mažas miestelis, kur šiuo laiku guli ligoniai. turi privažiavimo slenkstį.
Detroito lietuvių telkinio korespondentai:
kuriame gyvena apie 2,300 Patalpa buvo siaubingai niūri
Interjeras baigtas kokybiš
žmonių. Aplink Salantus yra ir liūdna. Bet, ji sako, nuei kai, tualetai ir vonios baigtos
Algis Zaparackas ir Regina Juškaitė Švabienė
nemažai medicinos punktų, sime į būsimą naują ligoninę, plytelėmis ir turi ventiliaciją.
kuri
dar
nebaigta.
Vyksta
sta
kurie aprūpina gyventojus pir
Spalvos šviesios, erindys bliz
mine sveikatos priežiūra. Ten tyba. Nuėjome per sniegą, per
pastatytas akmenų muziejus suskaldytus akmenis, šiukš
— apie jį neseniai buvo apra les. Ji turi abi kojas padėti ant
vieno laipto, kol užlipom į
šyta „Drauge".
1997 m. gruodžio mėn., kai antrą aukštą. Ji sako, kad jau
vakarop pasibaigė Kretingos pavasarį bus viskas baigta.
Grįžusios prisėdom, nėra ko
ligoninėje AIDS švietimo se
minaras, kuriame visada gau skubėti, mūsų dienos darbas
siai apsilanko ir išklauso pas baigtas, maloni kompanua ir
kaitas, mus „pasigrobė" med. gražiai vaišina. Parveš į bend
felčerės ir, Kretingos vyriau rabutį Palangoje. Užklausė
siam gydytojui sutikus, nusi manęs, ar pažįstu labdaros or
vežė į Salantus. Ten laukė ganizacijas Čikagoje. Taip, at
nepaprastai maloni moteris, sakiau. Atsinešė knygą pilną
hub. And whether
No one makes roundvyriausia gydytoja Nijolė Eli- lapų ir klausia, kas ta Lithuajošaitienė. Nors ji palyginti nian Mercy Lift? Ji net nega
you fly Business Class
trip travel to Lithuania
jauna, bet jau paveikta reu lėjo tiksliai ištarti pavadini
or
Economy
Class, you can be
easier and more convenient
matizmo artrito, rankos su mo. Kodėl, — užklausiau. At
sure our service will be world-class.
than SAS. From Chicago, we
suktos. Tačiau ji — nė žodžio sakė, gauname iš jų tiek gerų
and vvtll a!low you to arrrve rested and
apie savo bėdas. Pastebėjau, dalykų, ypač muilą, kurį nau
offer daily servIce to Vilnius witn
kaip jai sunku pradėti vaikš dojame ir skalbti, ir valyti. Ne
refreshed - all for a reasonable fare.
just one hassle-free connection
čioti. Kalbėjo apie ligonius ir tik gerai valo, bet ir kvepia.
Find otit what a worid of difference
through Stockholm. Our 4:30 p.m
aprodinėjo kambarius buvu- Tiek gavom, kad užteks me

A. t A.
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI

lt makes a vvorld of difference when
you fly SAS to Lithuania.

A. t A.
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų bendradarbę,
„Draugo" redaktorę IRENĄ REGJENĘ ir jos šeimą.
„Draugo " redakcija, administracija
ir tarnautojai

A. t A.
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI
pasitraukus iš mūsų tarpo, nuoširdžią užuojautą
reiškiame jos dukrai IRENAI REGIENEI ir jos
šeimai.
Jonas ir Laima Šalčiai su šeima

A. t A.
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI
pas Viešpati išėjus, nuoširdžiai užjaučiame ir seseriškai
glaudžiame mielą sesę IRENĄ REGIENĘ, „Skautybės
Kelio" redaktorę, ir jos šeimą. Dalinamės liūdesiu...
Pelėdų skiltis: Dalia, Halina, Janina ir Nijolė

AtA
JONUI KRIŠČIŪNUI
išėjus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą
AUŠRĄ PADALINO, mums daug padėjusią
įsikuriant šiame krašte, jos šeimą bei artimuosius ir
kartu liūdime.
Violeta Ginaitienė
Daiva ir Vaidas Miliūnai
Dalia ir Vytautas Badarai

. A. t A.
agr. miškininkui
JONUI KRIŠČIŪNUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnums dr.
ALGIRDUI, inž. KĘSTUČIUI, inž. POVILUI, dukrai
AUŠRAI, jų šeimoms ir kartu liūdime.
Čikagos Lietuvių agronomų sąjunga

A. t A.
ELENAI ANTANAITIENEI
Kanadoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą,
mūsų mielą draugę JOVITĄ STRIKIENĘ ir visus
artimuosius.

SAS can make for your next trip.

mg arrtval for business or pleasure

Just call your Travel Aoent or SAS

When you're ready to return, you'ii

at 1-800-221-2350 For more infor-

enjoy same-day travel back to

mation and special offers. visit

Valentina Brazienė

Chteago throogh our Copenhagen

our website at www.flysas.com.

Aldona Juozevičienė
Marija Markulienė

www
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ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE i

Sausio 16 d. Pasaulio lietuvių centre vyko popietė su PLC renginių komi-;
teto vadove Brone Nainiene (kairėje). Illinois gubernatoriaus vardu ją
pasveikino ir pažymėjimą įteikė Pat Michalski, gubernatoriaus padėjėja
etniniams reikalams.
Nuotr. Baniutes Kronienės

„Draugo" redakcijai reika
lingi vartoti Macintosh kom
piuteriai. Bet kokie modeliai.
Jeigu kas turi Macintosh kom-'
piuterį ir daugiau jo nenaudo-,
ja, „Draugas" mielai priimtųj
ATVYKITE Į
„DAINAVOS" OKTETO
ŠVENTE!
1995 m. rudenį keli dainuo
jantys vyrukai subūrė savo
draugus pasirodymui ateiti
ninku kultūros vakare Čika
goje. Taip ir gimė „Dainavos"
ansamblio vyrų oktetas. Jau
daug metų oktetas koncertuo
ja ne tik Čikagoje, bet ir Flori
doje, New Yorke, Vašingtone,
Detroite ir Clevelande. Okte
tas yra dainavęs net ir Lietu
vos prezidentui Valdui Adam
kui, kai šis lankėsi Čikagoje.
1999 m. gruodžio mėnesį
„Dainavos" oktetas išleido sa
vo pirmąją kompaktinę plokš
telę (CD). Nors lietuviška vi
suomenė turėjo palyginus ne
daug laiko susipažinti su šiuo
įrašu, tačiau dainininkai jau
susilaukė gerų atgarsių ne tik
iš vyresnio amžiaus lietuvių,
bet ir iš jaunimo. Naujojoje
kompaktinėje plokštelėje gali
ma rasti įvairios muzikos lietuviškų liaudies dainų, tra
dicinių, estradinių, šiuolaiki
nių lietuvių kompozitorių kū
rinių ir net „pop" stiliaus dai
nų.
Penktadienį, sausio 21 d.,
7:30 vai. v. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, Čikagos jau
nimo sąjunga ruošia oficialų
šio įrašo pristatymą Čikagos
lietuviškai visuomenei. „Dai
navos" ansamblio vyrų oktetas
atliks programą, bus galima
nusipirkti kompaktinių plokš
telių arba kasečių, bus proga
ir su draugais pabendrauti.
Ypač kviečiame lietuvišką Či
kagos jaunimą paremti savo
bendraamžių pastangas ir at
vykti į šį tikrai smagų ir
įdomų vakarėlį! Dti pasimaty
mo rytoj!

LKVS „Ramovė" Čikagos
skyriaus metinis narių susi
rinkimas įvyks sausio 30 d.,
sekmadienį, 12 vai. Jaunimo
centro patalpose. Susirinkime
kviečiami dalyvauti visi sky
riaus nariai.
Aštunto skyriaus moki
n ė s stojamuosius egzaminus į
Maria aukštesniąją mokyklą
galės laikyti sausio 29 d., šeš
tadienį- Mokinės turėtų atsi
nešti du pieštukus Nr. 2 ir 20
dol. (stojamasis mokestis). Iš
ankstinis užsiregistravimas nereikalingas. Stojamieji eg
zaminai turėtų baigtis apie
11:30 val.r. Informacija tel.
773-925-8686, ext. 61.
JAV LB Švietimo tarybos
darbo konferencija įvyks š.m.
vasario 27 d. Pasaulio lietuvių
centro Bočių menėje. Darbo
konferencija prasidės 9 v.r. šv.
Mišiomis Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje už gyvus ir mi
rusius mokytojus. Konferenci
jos darbotvarkė bus pateikta
vėliau.
Šv. Mišios Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje vyksta kasdien; lie
tuvių kalba - 7:30 val.r., ang
lų - 8 val.r., šeštadienį - 5
val.p.p., sekmadieniais - 8 ir
10:30 val.r. - lietuvių kalba,
9:15 ir 12:15 val.r. - nnglų
kalba. Išpažintys klausomos
šeštadieniais nuo 4 iki 4:45
vai. p.p. Norėdami pakrikštyti
savo kūdikį, turite klebonijos
raštinėje susitarti iš anksto.
Dėl vestuvių datos reikia susi
tarti prieš šešis mėnesius, pa
sitarti su kunigu, tinkamai
pasiruošti. Prie ligonio kunigą
iškviesti galima bet kurią va
landą telefonu. Nauji parapi
jiečiai užsiregistruoja kleboni
jos raštinėje, švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčios
adresas: 6820 S. Washtenaw,
Chicago, JL 61629; tel. 773476-4600.

Ši sekmadieni, sausio 23
d., tuoj po 10:30 vai. lietuviš
kų Mišių yra Saukiamas JAV
LB Brignton Parko apylinkės
narių metinis susirinkimas
Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos mokykloje (4420 S.
Fairfield Ave.). Valdyba prašo
visus atvykti išklausyti valdy
bos pranešimų ir susimokėti
LB solidarumo įnašą tuo pa
lengvinant iždininkės Alinos
Vadeišienės darbą. Vidurio
Vakarų apygardos pirmininkė
Birutė Vindašienė pateiks in
formaciją apie gegužės mėnesį
įvyksiančius JAV LB XVI Ta
rybos ir Pasaulio Lietuvių
bendruomenės Seimo atstovų
rinkimus. Be to, yra svarbių
reikalų ir lietuviškų Mišių
mūsų bažnyčioje klausimu.
Visi nariai ir ne nariai ^yra
prašomi būtinai dalyvauti. •
Jūrų skautų ir skaučių
metinė iškilminga Klaipė
dos dienos sueiga sekma
dienį, sausio 23 d. vyks PLC,
Lemonte. „Nerijos" tunto jūrų
skautės ir „Lituanicos" tunto
jūrų skautai 9 vai. r. dalyvau
ja šv. Mišiose Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje. Po
Mišių visi renkasi PLC Lietu
vių fondo salėje iškilmingai
sueigai. Dalyvavimas privalo
mas. Visi dėvi pilnomis išei
ginėmis uniformomis. Tėveliai
ir svečiai kviečiami. Visi jūrų
skautininkai ir skautininkės,
buvę vadovai ir vadovės, bro
liai ir sesės labai laukiami.
JAV LB Švietimo taryba
prieš Kalėdų šventes visiems
mokyklų vedėjams išsiuntė
skelbiamų rašinių ir piešinių
konkursų taisykles. Nors kon
kursai baigiasi kovo 31 d., yra
pavyzdingų mokinių, kurie
jau atsiuntė savo rašinius ir
piešimus. Mokiniai, rašykit ir
pieškit! Turint klausimų, pra
šom kreiptis į Švietimo tary
bos pirmininkę Reginą Kučienę tel. 708-301-6410.
Slidinėjimo iškyla i Wilmont, Wisconsin, organizuo
jama Čikagos jūrų skautų ir
skaučių vadovybės, vyks šeš
tadienį, vasario 5 d. Kviečiami
visų tuntų broliai ir sesės. Au
tobusas su iškylos dalyviais iš
Pasaulio lietuvių centro Le
monte išvyks 1:15 vai. p.p.
Ten pat bus grįžtama po vi
durnakčio, maždaug 12:30 vai.
Visos iškylos išlaidos turi būti
sumokėtos iki sausio 22 d. Sli
dinėjimo registracija atlieka
ma iki sausio 29 d. Užsire
gistravus, bet dėl kurių nors
priežasčių iškyloje nedalyvau
jant, autobuso mokestis ne
grąžinamas. Visi skautai ir
skautes iki 18 m. amžiaus turi
su registracija įteikti ir LSS
atpalaidavimo nuo atsakomy
bės lapus (Scout Association
Release forms). Vykstantieji
savo priemonėmis ir važiuo
jantieji autobusu susitinka
Wilmont Mt. Užpildyti lapai ir
mokestis siunčiami: Romas
Česas, 5 S. 465 Arlington
Ave., Naperville, IL. Informa
cijai tel. 630-961-3896.

.Dainavos" vyrų oktetas U kairė*: Tadas Stropus, Aras Norvilai, Audriu* Polikaitis, Marius Tijūnėlis, Liudas
I.nr.<iM»>f-r(fi8, Darius Polikaitis (vadovas), Marius Poliksitia, Kastytis SoliOna*.
Nuotr R. Poliksitytės

•

Lietuvių fondai* praneša,
kad 2000 m. švietimo, kultū
ros bei kitiems lietuvybės iš
laikymo poreikiams remti pra-'
šymai turi būti pateikti iki šių
metų kovo 15 dienos. Prašy
mus studentų stipendijoms
reikia pateikti iki balandžio
15 dienos. Visi prašymai turi
būti pateikti užpildant spe
cialias anketas, kurias galima
įsigyti Lietuvių fondo raštinė
je darbo dienomis nuo 9 vai. r.
iki 5 vai. p.p. — 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439; te
lefonas 630-257-1616.

SAUSIO 13-TOSIOS MINĖJIMAS
„SEKLYČIOJE"

Sibirą prie geležinkelio darbų
Taišetas-Bratskas. čia buvo
šilčiau, tačiau vargino debesys
smulkių muselių, nuo kurių
įkandimų ištindavo ne tik vei
das, bet ir visas kūnas. 1950
m. daugelis lietuvaičių drauge
su A. Dirsyte pateko į .etapą",
siunčiamą į Kolymą. A. Dir
sytė stiprino mergaičių dva
sią, rengdama literatūrinius
susitikimus, diskusijas literaitūros, dorovės, gyvenimo prasjmės temomis. Ji ugdė poreikį
savarankiškai kūrybai, buvo
skaitomi ir deklamuojami eiHraščiai. A. Dirsytės iniciatyva
buvo pradėta kurti maldak
nygė. 1950 m. rudenį kaliniai
buvo atplukdyti į Magadaną,
kur A. Dirsytė pateko į spe
cialų lagerį .Berlag", kuriame
pavardės buvo pakeistos nu
meriais. Čia ir buvo parašyta
visame pasaulyje išgarsėjusi
.Sibiro maldaknygė". Lage
riuose buvo ypač intensyviai
vykdoma totalinio nužmogini
mo ir naikinimo politika, ta
čiau A. Dirsytė visad raminda
vo savo globojamas mergaites,
ragino melstis už skriaudėjus
— Juk jie nežino ką daro".
Adelė Dirsytė žuvo smurtine
mirtimi 1955 m. rugsėjo 26 d.,
pakeliui į Lietuvą, Chabarovsko krašte.

Kruvinąjį Sausio 13-osios vietoje.
sekmadienį Čikagos vyresnieji- 5. Rimantas Juknevičius, 25
lietuviai .Seklyčioje" paminėjo metų Kauno Technologijos
per sausio 12 d., trečiadienio, universiteto studentas. Nuo
popiete. Mūsų nepailstanti pabūklų trenksmo aplink sto
rengimų vadovė E. Sirutienė vėjusieji parkrito. Jis liko
labai meniškai papuošė salę. stovėti lyg ąžuolas, bet kulkos
Ant sienos juodame fone buvo jį nukirto amžiams.
6. Alvydas Kanspinskas, 39
iškabintos visų 14-kos žuvų
šiųjų nuotraukos, o prieš jas metų kėdainiškis. Išvažiuo
ant lietuvišku audiniu pa damas į Vilnių sakė: .Nebijo
dengto pastovo buvo ištiestas kit, nieko neatsitiks, mes tik
žalias vainikas, kuriame švie budėsim", tačiau automato
tė lyg per laidotuves didelės kulka įstrigo tiesiai krūtinėn
VYKSTA KREPŠINIO
— namo nesugrįžo.
baltos žvakės.
STOVYKLŲ
7. Algimantas Kavoliukas,
Pradėdama minėjimą, rengi
REGISTRACIJA
nių vadovė paprašė visus at 52 metų, Viršuliškių parduo
Prasidėjo Ten Star Basket- sistojimu ir tylos minute pa tuvės pardavėjas. Jį perva
ball Camp krepšinio stovyklų gerbti žuvusiuosius. Po to apie žiavo tankas. Liko žmona, du
registracija. Stovyklos vyksta Sausio 13-osios įvykius pa sunūs ir dukra...
8. Vidas Maciulevičius, 25
įvairiose vietovėse, jų tarpe kalbėti pakvietė buvusį poli
metų,
aukštas, gražus, aistrin
tinį
kalinį
Povilą
Vaičekaus
Champaign, IL, Riverside,
CA, Babson Park, FL, Atlan ką, kuris net 7 metus išken gas krepšinio mėgėjas. Kulka
ta, GA, Fort Wayne, IN, Roch- tėjo Sibire (1979 m. įsikūrė įstrigo nugaroje. Liko mylima
žmona ir trejų metų sūnelis.
ester, NY, ir t.t Moksleiviai Čikagoje).
9. Titas Masiulis — 29 metų
(jaunuoliai ir jaunuolės) 7-19
Paskaitininkas sakė, kad
metų amžiaus gali paduoti mes minime įvykį Vilniuje, kaunietis. Studijavo ir baigė
prašymus ir tuomet stovyk kai* prieš 9 metus okupacinė civilinę statybą, karo laivyne
lautojai yra atrenkami iš pa kariuomenė nužudė 14 Lietu tarnavo radistu. Atvykęs į Vil
teiktų prašymų. Pažangiau- vos sūnų ir sesę, o 702 smar nių, tėvui pasakė: .Tėte, va
šiems krepšininkams (stovyk kiai sužeidė arba padarė in žiuokit namo, o aš su draugais
lautojams), yra galimybė lai validais. Tai yra tik apytikris prie TV bokšto nulėksiu". Ir
mėti kolegijų krepšinio sti skaičius, nes daugelis aukų, nulėkė... Jį laidojo visas Kau
pendijas. Praeityje stovyklose kurie buvo lengviau sužeisti, nas.
P. Vaičekauskas, baigdamas
yra dalyvavę Mfchael Jorflan, nesikreipė į medicinos įstai
10. Alvydas Matulka, 31 me
savo
paskaitą, paaiškino, kad
Tim Duncan, Vince Carter, gas, o tokioj suirutėj nebuvo tų rokiškėnas. Motina prie
šita
Lietuvos
vaikų kraujo ir
Grant Hill, Bobby Hurley, ir įmanoma tiksli statistika. kaištavo sūnui: .Būk Rokišky
gyvybės
auka
ir aukos (ne tik
kt. Norintys daugiau informa Mes, minėdami tą įvykį, su je, ko tau trenktis į Vilnių?".
prie
TV
bokšto,
bet tremtyje
cijos, skambinkite per visa prantame, kad tai buvo tik „Ne, mama! Nors menką dalele
bei
partizaniniame
pasiprieši
parą tel. (704) 372-8610. mažytė visos lietuvių Tautos reikia prisidėti prie Lietuvos
nime)
buvo
lydima
maldos.
P.
kovos ir pasipriešinimo sovie laisvės". Ir kai tą naktį prie TV
Vaičekauskas
dar
kartą
pa
S K E L B i M A I tiniam okupantui detalė; pasi bokšto, pasigirdo tankų pa kartojo apaštalo Mato žodžius:
priešinimo, kuris pasireiškė būklų trenksmas, automatų
• Korpl Neo-Lithuania
pirmais okupaciniais metais tratėjimas, Alvydas paklausė: .Visa ko tikėdami melsite —
vyr. valdyba kviečia visus
1940-1941 m. ir visoje antroje .Negi jie šaudo žmones?" ir gausite". Po to Lietuvių lais
korporantus į suvažiavimą šjn.
vės kovos sąjūdžio ženklais
sovietinėje okupacijoje: prade plyšo jo peršauta širdis.
sausio 30 d. Cam^lot pokyliu
apdovanojo JAV LB Socialinių
dant 1944 ir baigiant 1991 m.
11. Apolinaras Juozas Povi reikalų tarybos pirmininkę B.
salėje, 8624 W. 95 Street,
Sausio 13-osios naktį kruvi laitis, 54 metų, pats vyriau
Hickory Hilla, Illinois. Re
ną tragediją stebėjo ir nufil sias iŠ žuvusiųjų prie TV bokš Jasaitienę ir mūsų renginių
gistracija prasideda 1:00 vai.
mavo japonų, norvegų, ameri to. V. Kudirkos genties ainis vadovę E. Sirutienę už visus
p.p. Pietos prasidės punktualiai
kiečių ir latvių žurnalistai. — senelė A. Kudirkaitė. Dirbo gerus darbus, atliekamus Lie
1:30 v.p.p. Po skanių pietų,
Daug kas čia esančiųjų tas lai šaltkalviu Chemijos technolo tuvai ir lietuviams.
pradėsime suvažiavimą. Pada
E. Sirutienė perskaitė Sau
das yra matę. P. Vaičekauskas gijos laboratorijoje. Desanti
liniai, kurie suvažiavime neda
sakė norįs savo kalboje at ninko paleista kulka susirado sio 13-ajai skirtą A. Radžiaus
lyvaus, prašomi raštu atsiusti
eilėraštį, kuris buvo lyg P.
skleisti tą kovą, kuri nebuvo jo širdį.
pranešimus. Apie1 dalyvavimą
Vaičekausko
paskaitos pakar
niekad ir niekur filmuota. Tai
12. Ignas Simuhonis, 18 me tojimas:
būtina pranešti Ud sausio 26
— dvikova tarp ateizmo ir tų moksleivis, ruošėsi stoti į
d. kol. Vaclovui Mažeikai
„Lengva jums peršaut
krikščionybės. Šalia visų Sau Vilniaus universitetą.
Jo
teL 847-823-3607'. Pietų kaina,
sio 13-ąją žuvusių nuotraukų skanduojamus žodžius JLiejauną krūtinė,
įskaitant gėrimus, yra $15
nori parodyti dar vieną, ku tu-va, Lie-tu-va" nutildė oku
lengva jums tankais
asmeniui.
_
rioje matome asmenį, kuris ri
sutraiškyti kūnus,
• Regina Baianskienė, kiuojasi į mūsų karžygių, kan pantų kulkos.
bet
kaip
jūs
peršausit
13. Vytautas Vaitkus, 48
Olney, MD, Lietuvos vaikams kinių ir šventųjų būrį. Tai —
lietuvišką žodį?
atsiuntė 10 InteKCorp. akcįjų, Adelė Dirsytė, .Sibiro maldak metų žemaitis, nuo Šilalės.
Kaip
jūs
sutraiškysit
kurių vertė šiuo įlietu yra apie nygės'' autorė, kuriai Romoje Tarp žuvusių, sužalotų ir su
tankais dainą?
$823.13. Lietuvos vaikų vardu jau užvesta byla į altoriaus draskytų prie TV bokšto jį
Kaip
išsprogdinsite
giesmę?
dėkojame u* dovaną! „Lietu garbe. Kas būdinga šiems atpažino žmona. Liko našlaitis Ji kyla ir kyla vyturėliu,
vos Našlaičių globos" komi žmonėms ir Sausio 13-ajai, tai sūnus.
ir skamba Vilniaus bokštai,
14. Vytautas Koncevičius,
t e t a s , 2711 Wėat 71 Str., „Visa ko tikėdami melsite —
skamba Neris ir slėniai,
Chicago, IL 60829.
gausite" (Mt. 21-22). Ir kas tie 50 metų, metalo suvirintojas. visas Nemunas gaudžia".
Jaunystę • praleidęs Sibiro
• Ponaa iš Čikagos, ne žmonės, kurie atidavė savo gy
Tos pačios nuotaikos apim
tremtyje. Sunkiai sužalotas
norintis skelbtis savo pavardės, vybes už Lietuvą, už laisve, tą
tos,
Onutė Lukienė ir Emilija
desantininkų
išcentruotos
kul
atsiuntė $100 ir skiria juos neužmirštamą Sausio 13-osios kos po mėnesio mirė už laisvę. Valantinienė skaitė Sausio 1%
vargstantiems Lietuvos kaimo naktį prie TV bokšto Vilniuje
J r taip, — kartojo P. Vai osios liudininkų pasisakymui
seneliams. Lietuvos vargstan 1991 m." Tai:
čekauskas, — visus sujungė į apie tai, kas vyko Vilniuje. Al
tiems vaikams aukas atsiuntė:
1. Loreta Asanavičiūtė, 23 vieną būrį Adelė Dirsytė dona Pankienė su giliu įsijau
Nellie V. McLaughlin Paoh, PA, metų amžiaus. Pervažiuota (1909-1965), kuri jau laikoma timu, padeklamavo po vieną
$100, $50 Stanley Daržinskis, tanko vikšrais gyveno vos ke Viešpaties tarnaite, nes 1946 A. Puišytės, A. Kairio ir B.
Ponce Inlet, FL, $20 Jonas letą valandų, .Eglės" choro da
m. lapkričio 11 d. buvo nuteis- Brazdžionio eilėraštį. Sį liudKvietys, Dayton, OH. Dėkojame lyvė. Sesutei sakė iš ryto sap
ta 10 metų kalėti lageryje už ną ir jaudinantį minėjimą baigeriesiems ir dosniesiems auko navusi tamsų debesį ir juodą
dalyvavimą kontrrevoliucinėje gėme, sugiedodami .Lietuva
tojams! „Lietuvos Našlaičių būtybe besikėsinančią ją su
ateitininkų veikloje". 1947 m. brangi". Esame labai dėkingi
globos" k o m i t e t a s , 2711 gauti.
ji dirbo prie Vorkutos gele Povilui Vaičekauskui už pas
West 71 Str., Chicago, IL
2. Virginijus Druskis, 22 žinkelio, kur buvo pradedama kaitą — jis žinojo, ką kalba,
60629.
metų. Išbėgdamas iš namų TV garsioji 501 statyba — užpo- nes yra išėjęs Jino kančią"
• Klemas Kepalas kraus bokšto link, žmonai pasakė: liarinis geležinkelis. 1949 m. tremtyje ir kalėjimuose.
tėsi į Cleveland'ą, bet greitai „Nieko man neatsitiks. Jei visi A. Dirsytė buvo gabenama į
Emilija J. Valantinienė
sužinojo iš vietinių tautiečių, bįjosim, Lietuva niekad nebus
kad Racine Bakery gali pasiųsti laisva". Jis pirmas bėgo tankų
Šu**m
lietuvišką duoną bet kur Ame link ir pirmas krito...
Pi
.IlKįi
rikoje (iškaitant Cleveland'ą...).
3. Darius Gerbutavičius, 18
Siunčiame UPS užsakymus metų. Pasak mačiusių: keturi
Dar 1982 m. Kauno buvo
pirmadieniais ir antradieniais vaikinai bėgo nuo Šūvių tvoros
gruodžio nume išleista Alfonso Tyruobo kny
kiekvieną savaite. Racine link. Darius krito pirmasis. rio vedamąjį rašo Ligįja Taut- ga „Goethe. Gyvenimas ir
Bakery Jk Delicateaaen, teL Kulkos, pataikė į kojas. Prie kuvienė, kuri prisimena Kūčių rinktinė poezija". Antroji šios
773-581-8500.
tvoros — įsikabinąs lankomis šventimą okupuotoje Lietuvo knygos laida, pataisyta ir žy
• Namams pirkti pasko bsndė perlipti, bet peršovė je, pasakoja įdomiausias, ryš miai papildyta, vėl išleista
los duodamos matais mėnesi jam rankas ir kulkos į nugarą kiausias Kalėdų ir tų laikų gy pernai Lietuvoje, Kauna. Prie
niais įmokėjimais ir prieina buvo paskutinės. Jis buvo 13- venimo detales. Aldona Mažei Ooethės gyvenimo ir kūrybos
mais nuošimčiais. Kreipkitės į osios statybinės mokyklos kienė rašo apie vieną seniau apžvalgos pridėti du papildo
sių Lietuvos mokyklų - Kauno mi straipsniai: „Ooethė ir be
Mutual Federal 8avings, moksleivis.
jėzuitą
fimnasįją, kuriai su turiu liaudies damos" bei
2212 West Cersaak Road.
4. Rolandas Jankauskas, 22
kako
360
metų. Jaunimo sky „Ooethė neturiu kalba*. Vo
TeL (778) 847-7747.
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