
i .ni im<< IMI m u i t u m H . U i m m i i minu m i < . . . u m 
* * * » * * * * « * * * * * » * * * * » * * * * * * * M I X E D ADC 6 0 6 
S 1 7 4 P 1 0 GRATIS 
THE LIBRARY OF CONGRESS 
EUROPIAM READING ROOM 
S t r i d i D i v u i o n 
W a » h i n g t o n DC 2 0 5 4 0 - 4 8 3 0 

NEWSPAPER - PO N O T PELA Y - Pate Mstod 01/26/00 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILUNOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FA* 773-585-B284 • DRAUGASOEARTHUNK.NET 
PEMOŪtCALS 

• January 27, 

voLLznvm 
THE LITHUANIAN YVORLD-VVIDE DAILY 

KETVIRTADIENIS-THURSDAY, SAUSIO-JANUARY 27, 2000 
Nr.19 

Kaina 50 c. 

Liberalai tikisi valdyti 
mažiausiai 6 savivaldybes 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Dabar populiariausia Lie
tuvos politinė jėga — Lietuvos 
liberalų sąjunga (LLS) — tiki
si išsikovoti mažiausiai 6 me
rų postus per pavasarį vyk
siančius savivaldybių rinki
mus. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį LLS pirmininkas Ro
landas Paksas teigė, kad libe
ralai ketina dalyvauti rinki
muose į visas 60 Lietuvos sa
vivaldybių. Anot jo, liberalai į 
savivaldybių rinkimus eis ats
kiru sąrašu su Sūkiu „Lietu
vos kelias". 

Teigdamas, kad per porą 
mėnesių LLS narių gretos 
padvigubėjo — dabar LLS vie
nija 2,100 narių, R. Paksas 
stengėsi išsklaidyti įspūdį, 
kad liberalai tapo „perbėgėlių 
partija". Anot jo, „ii tūkstan
čio šimto naujų narių tik šim
tas yra buvę kitų partijų na
riais". 

LLS pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Eugenijus Gent
vilas teigė, kad naujajame 
Kauno rajono skyriuje ii 40 
narių 38 anksčiau jokiai parti
jai nepriklausė, vienas anks
čiau buvo Lietuvos laisvės są
jungos narys ir dar vienas — 
centristas. „Dar vienas mitas 
galėtų būti išsklaidytas, kad 
tai yra konservatorių užuovė
ja, šešėlinė partija", teigė E. 
Gentvilas. 

R. Paksas pažymėjo, kad 
yra įkurta speciali LLS pirmi
ninko pavaduotojos Dalios Ku
traitės vadovaujama komiaįja, 
kuri tiria naujokų biografijas, 
kad jie nekompromituotų par
tijos. 

Paklaustas apie partijos 
rėmėjus, R. Paksas teigė, kad 
apie tai kalbėti yra per anksti. 
Tačiau jis pažymėjo, kad „tai 
bus neslepiama, ir sumos bus 
oficialiai deklaruojamos*. 

Sausio 21-23 dienomis Vilniuje, Seimo rūmuose, vyko II Jaunimo ir politikų susitikimas, kuri organizavo Seimo 
Maldos pusryčių ir įgaliotas organizacinis komitetas. Susitikime, kur buvo svarstomos jaunimo problemos, daly
vavo garbingi Lietuvos ir užsienio asmenys, daugiau kaip 100 jaunimo organizacijų atstovų. 

Nuotru Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis (dešinėje) ir JAV atstovas Doug Burleigh susitikime Sei
mo rūmuose. (EH» 

Bulvarinis Vilniaus dienraštis 
siekia išvengti bausmių 

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) vietose, kurias nurodo savival-
— Žurnalistų etikos komisuos dybė. Jiems taip pat netaiko-
(ŽEK) pirmadienį pasmerktas 
bulvarinis leidinys, tęsdamas 
prieškarinės Lietuvos spaudos 
tradicijas, antradienį pakeitė 
pavadinimą, kad išvengtų ga
limų nuostolių. 

Žurnalistų etikos komisija 
žada dar kartą apsvarstyti 
bulvarinį laikraštį ir patvir
tinti jam paskelbtas prie
mones, pranešė ŽEK pirminin
kas Laimonas Tapinas. 

Antradienį bulvarinis laik
raštis „Vakaro žinios" išėjo 
nauju pavadinimu — „Vaka
rinis laikraštis Vakaro žinios". 
Tai padaryta po ŽEK sprendi
mo išvakarėse pripažinti šį 
leidinį smurtiniu. 

.Jei tame laikraštyje dirba 
tie patys žmonės, tas pats re
daktorius, tai vieno žodžio pa
keitimas, manau, reikšmės 
neturės", sakė L. Tapinas. Jis 
teigė, jog Šiandien ŽEK apie 
savo sprendimą pripažinti lei
dinį smurtiniu pranešė Fi
nansų ministerijai ir savival
dybei. 

Pagal įstatymą, smurtiniai 
ir pornografiniai leidiniai gali 
būti platinami tik specialiose 

mos 18 proc. pridėtinės vertės 
mokesčio lengvatos leidybai. 

Seniau Lietuvoje yra buvę 
nemažai atvejų, kai leidiniai, 
dažniausiai bulvariniai, keis
davo pavadinimą, kad išveng
tų valdžios bausmių. Per šį 
dešimties metų nepriklauso
mybės tarpsnį toks atvejis yra 
pirmasis. 

Bulvarinio laikraščio vardą 
turinčios „Vakaro žinios" pra
ėjusią savaitę išspausdino 
straipsnį, kuriame teigiama, 
neva teisėsaugos sulaikyta 
prostitutė atpažino tris parla
mentarus kaip savo klientus, 
ir paskelbė jų pavardes. Be to, 
laikraštis skelbė rašinių ciklą 
apie kai kuriuos žinomus vi
suomenės veikėjus, kuriuos 
vadino homoseksualiais. 

Pirmadienį Seimo Spaudos 
tarnybos vadovas pranešė, 
kad „Vakaro žinių" žurnalistai 
nebus akredituojami Seime ir 
paprašė VRM Vadovybės ap
saugos departamento nesuda
ryti galimybės lengvatinėmis 
sąlygomis įeiti į Seimo rūmus 
šio laikraščio atstovams. 

Avariją patyrusio kelto 
kapitonas neteko vado teisių 
Klaipėda, sausio 26 d. 

(BNS) — Kelto „Kintai" kapi
tonas metams neteko teisės 
dirbti laivavedžio darbo. 

Sausio 22 d. bendrovės 
„Smiltynės perkėla" keltas 
„Kintai" patyrė avariją, per 
kurią nukentėjo 7 keleiviai. 
Dar du Neringos gyventojai su 
lūžusiais šonkauliais į medi
kus kreipėsi, praėjus kelioms 
dienoms po įvykio. 

Nelaimės priežastis tyrusi 
Valstybinė vidaus vandenų in
spekcija nustatė, kad kelto 
kapitonas Povilas Vasiljevas 
savo veiksmais pažeidė vidaus 
plaukiojimo taisykles, nevyk
dė upių registro reikalavimų. 

šiuo keltu galima vežti 85 
keleivius, jie turi būti keliami 
tik salone, sėdimose vietose, 
įvykus nelaimei, kelte buvo 
apie 100 keleivių ir 13 auto
mobilių. 

Inspekcijos parengtose išva
dose teigiama, kad kapito
nas, artėdamas prie Smiltynės 
krantinės, pavėluotai ir klai
dingai įvertino kelto padėtį, 
atstumą iki krantinės, greitį, 

vairavimo galimybes, tėkmės, 
vėjo bei bangavimo poveikį. 
Įvykus nelaimei, vėjo greitis 
siekė 2-6 metrus per sekundę, 
bangavimas buvo apie 1 
metrą, srovė nešė ii Kuršių 
marių į jūrą. 

Priplaukus Smiltynės kran
tinę, keltas susidūrė su pieti
niu krantinės molu. Susidū
rimo metu ii vietos pajudėję 
automobiliai sužalojo keletą 
keleivių. 

Dėl iių pažeidimų kelto ka
pitonui 12 mėnesių atimtas di
plomo patvirtinimas, kuris su
teikia teisę užimti tam tikras 
pareigas laive. Kapitonas ne
galės dirbti laivavedžio darbo, 
tačiau kelte galės užimti jū
reivio pareigas. Praėjus baus
mės laikui, P. Vasiljevas lai
kys valstybinį egzaminą. 

Kapitonas P. Vasiljevas kel
tui „Kintai" vadovauja 15 me
tų. Per tą laiką plaukė 45,000 
kartų ir nebuvo sukėlęs nė 
vieno avarinio atsitikimo. 

Uosto valdžia ujaMoU ištirti 
uosto kanalo iigilinimo gali
mybes keltams, plaukian-

Rusija baiminasi Amerikos 
remiamos Lietuvos žvalgybos 

Vilnius-Maskva, sausio 
26 d. (Elta) — Lietuvos parei
gūnai nelinkę sureikšminti 
Rusijos pareiškimų apie tai, 
kad Lietuvos teritorijoje, Kur
šių nerijoje, veikia „techninės 
žvalgybos punktas, įrengtas 
pasinaudojus JAV materialine 
ir finansine pagalba". 

Krašto apsaugos viceminist
ras Povilas Malakauskas pa
žymėjo, kad Lietuva, kaip ir 
visos suverenios valstybės, tu
ri jūros stebėjimo sistemą. Te
ritorinė jūra ir ekonominė zo
na stebimos tam, kad būtų ap
sisaugota nuo sienos pažeidė
jų, sakė pareigūnas. Todėl, vi
ceministro žodžiais, jūrą „ste
bėjom ir stebėsim". 

Klaidinančia informacija P. 
Malakauskas pavadino prane
šimą, jog jūros stebėjimo sis
tema Lietuvoje įrengta pade
dant amerikiečiams, nes JAV 
šiame projekte nedalyvauja. 

Apie Kuršių nerijoje neva 
įrengtą amerikietišką žvalgy
bos punktą pranešusi Rusijos 
agentūra ITAR-TASS rėmėsi 
neįvardytais Rusijos gynybos 
ministerijos atstovais, kurių 
teigimu, šiame punkte sumon
tuotos „didelio veikimo nuoto
lio techninės priemonės". 
Šiomis priemonėmis esą kon
troliuojama Ruaįjos karinių 
jūrų pajėgų bazė Baltijske, 
kiti Baltįjos laivyno ir jo sau
sumos grupuotės objektai. 

Krašto apsaugos viceminist
ras P. Malakauskas sakė nie
ko negirdėjęs ir apie tai, esą 
Lietuvos vyriausybė nuspren
dė dislokuoti Klaipėdoje kari
nių jūrų pajėgų bazę JAV ir 
NATO valstybių laivams. 

ITAR-TASS skelbia ir dau
giau įspūdingų pranešimų. Ci
tuojami Rusįjos gynybos pa
tiems į Smiltynę. AB „Smilty
nės perkėla* administracija,be 
kita ko, turės pasirūpinti nu
kentėjusių keleivių materia
linės bei moralinės žalos atly
ginimu. 

Savo išvadas inspekcija per
duos prokuratūrai, kuri spręs, 
ar dėl šio įvykio kelti bau
džiamąją bylą dėl transporto 
eismo saugumo ir naudojimo 
taisyklių pažeidimo, sukėlusio 
nelaimingą atsitikimą žmo
nėms. Baudžiamasis kodeksas 
ut tokį nusikaltimą numato 
laisvės atėmimo bausmę nuo 2 
iki 10 metų. 

reigūnai, kurie teigia, jog mi
navimo ir sprogdinimo specia
listai iš Lietuvos rengiami ka
rinių jūrų pajėgų bazėje JAV, 
o Sicilijoje Amerikos specialio
sios tarnybos rengia instruk
torius „Klaipėdos jūrų pėsti
ninkų bataliono karo plaukikų 

daliniams". 
Maskvos pareigūnai taip 

pat įžvelgia Lietuvoje vis didė
jančią Amerikos įtaką. Tai esą 
skatina faktas, jog Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
yra buvęs JAV pilietis, o „bu
vę Pentagono kariškiai skiria
mi į svarbiausius postus vals
tybės specialiosiose struktūro-
se . 

Lietuvoje kyla „antiNATO" 
banga 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto 
(NSGK) pirmininkas Algirdas 
Katkus teigia matąs rengiamą 
kampanįją prieš krašto ap
saugą ir Lietuvos siekius stoti 
į NATO. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje jis kritikavo „populis
tiniais tikslais pradėtą kam
panįją dėl biudžeto pertvarky
mo". 

Šią savaitę Naujoji sąjunga 
(socialliberalai) pradėjo rinkti 
gyventojų parašus, siūlydami 
keisti 2000 metų valstybės ir 
savivaldybių biudžeto įstaty
mą ir 148 mln. litų iš numa
tytųjų krašto apsaugai skir
ti švietimui bei aukštajam 
mokslui. 

Anot A. Katkaus, krašto ap
saugos biudžeto sumažinimas 
net ir 100 milijonų litų nu
lemtų tai, kad „būtų sužlug
dytos visos tarptautinės pro
gramos". NSGK pirmininkas 
ragino pagalvoti, kaip dėl ne
ūkiškumo, klaidingų spren
dimų ir korupcijos „išplau
nami pinigai kitose srityse". 

A. Katkus sakė pastebįs 
„bangomis vykstarčią" kam
paniją, nukreiptą prieš Lietu
vos pastangas įsijungti į 
NATO. Anot NSGK pirminin
ko, panašios nuotaikos buvo 
pradėję ryškėti praėjusį pava
sarį, prieš balandį Vašingtone 
įvykusį NATO viršūnių su
sitikimą. 

„Mes žinome, kas priešinasi 
stojimui į NATO - Rusija, 
Baltarusija ir kai kurios kitos 
šalys", sakė A. Katkus. Anot 
jo, prieš krašto apsaugą nu
kreipta kampanija Lietuvoje 
„gali boti diriguojama", joje 
pasitelkiama „daug atvirai 
melagingų teiginių". 

„Labai pageidautina, kad 
visų partijų bendru sutarimu 
būtų įgyvendinami bendri val
stybiniai prioritetai, kad ne
botų spekuliuojama dėl stoji

mo į transatlantines struk
tūras", sakė A. Katkus. 

Pasak jo, pastaruoju metu 
ryškėja jaunų žmonių patrioti
nis pakilimas. Daugėja jau
nuolių, norinčių tarnauti ka
riuomenėje, karių, pageidau
jančių po tarnybos pasilikti 
liktiniais, ir studentų, no
rinčių mokytis karybos aukš
tosiose mokyklose. 

A. Katkaus teigimu, šiemet 
krašto apsaugos funkcijos iš
plėstos, papildomai aprėpus 
išlaidas, susijusias su Šaulių 
sąjunga, Pasienio policija, 
VRM vidaus tarnybos pulkais, 
šovinių gamybos linija. Pasak 
A. Katkaus, išplėtus funkcijas, 
krašto apsaugos išlaidos pa
sieks 1.75 procento bendrojo 
vidaus produkto. 

* Lietuva šiemet gegužės-
birželio mėnesiais dalyvaus 
tarptautinėse NATO laivų 
pratybose „Cooperative Ban-
ners 2000". Pasirengimas pra
tyboms bus aptariamas Klai
pėdoje vasario 1-4 d. vyksian
čiame darbiniame susitikime, 
kurį rengia Lietuvos Karinės 
jūrų pajėgos kartu su NATO 
Eastlant štabu. Šiame susiti
kime dalyvaus Estija, Latvija, 
Lietuva, Suomija ir Švedija, o 
NATO valstybėms atstovaus 
Danija, Didžioji Britanija, 
Lenkija, Norvegija, Olandija, 
Prancūzija bei Vokietija. 

* Vyriausybė patvirtino 
Birių ir Pasvalio miestų in
žinerinių geologinių sąlygų 
įvertinimo programą. Aplin
kos ministerijos duomenimis, 
pastaruoju metu Šiaurės Lie
tuvos karstiniame regione ge
ologiniai reiškiniai labai suak
tyvėjo: naujų smegduobių atsi
randa vis daugiau, jos kelia 
pavojų pastatams ir inžineri
niams tinklams. Karstiniame 
1,000 kvadratinių kilometrų 
regione yra Biržai, Pasvalys ir 
šių rajonų miesteliai. Viso re
giono geologinis tyrimas už
truktų apie 10 metų. <SNS> 

Maskva. Rusijos ir Baltarusijos 
Sąjunga — ne biurokratijos, o 
dviejų šalių tautų sąjunga, pareiš
kė trečiadienį Rusįjos ir Baltaru
sijos Aukščiausiosios valstybės ta
rybos posėdyje laikinasis Rusįjos I 
prezidentas Vladimir Putin. Jis Į 
patvirtino, kad šiandien abi šalys 
pradeda praktine veiklą — pradeda kurti sąjunginės valstybės 
darbo institucijas. „Manau, jog Rusija ir Baltarusija susijungusi 
seniai, ir Sutartis juridiškai įformina tai, ką pasiekė abiejų šalių 
prezidentai ir vyriausybės". Posėdyje dalyvavęs Baltarusijos prezi
dentas Aleksandr Lukašenka pabrėžė, kad sutartis kurti Rusįjos 
ir Baltarusijos Sąjungą „prieš nieką nenukreipta, ji atvira valsty
bėms, kurios pritaria šio dokumento principams ir gali tapti jo na
rėmis". „Pradedama kurti nauja valstybė, naujas tarptautinės 
bendrijos subjektas, kuris netrukus atsiras pasaulio žemėlapyje", 
sakė jis. V. Putin, Kremliuje pasibaigus posėdžiui, pranešė, kad A. 
Lukašenka tapo Rusįjos ir Baltarusijos Sąjungos Aukščiausiosios 
valstybes tarybos pirmininku. 

ThailsndMS antradienį viešai parodė dešimties Mianmaro su
kilėlių kūnus, kurie buvo nukauti per įkaitų gelbėjimo operaciją, 

siekiant išlaisvinti užgrobtoje 
ligoninėje įkalintus šimtus pa
cientų, lankytojų ir medicinos 
personalo darbuotojų. Nustaty
ta, jog du žuvusieji buvo nedi
delės ištremtų studentų gru
pės, kuri priešinasi valstybėje 
įvestam kariniam režimui, va

deivos. Spalį jie buvo užėmę Mianmaro ambasadą Bangkoke, iš 
kur jiems buvo leista nekliudomai pasitraukti manais į daugybės 
įkaitų, laikytų 26 valandas, išlaisvinimą. Šįkart Thailando valdžia 
nusprendė imtis griežtų priemonių, teigdami negalį žaisti su pa
cientų gyvybėmis. Per valandą trukusius išlaisvinimo veiksmus, 
kuriuos vykdė policijos ir specialiosios kariuomenės pajėgos, civi
liai nenukentėjo, buvo sužeisti penki pareigūnai ir išlaisvinti visi 
įkaitai. Įkaitų pagrobimą organizavo „Dievo armija" — nedidelė 
partizanų grupė, kurią Mianmare subūrė etniniai karenai. Grupei 
vadovauja 12-amečiai dvyniai, garbinami kaip turintys dieviškų 
galių. Dvyniai įkaitų pagrobime nedalyvavo. 

Maskva. Rusijos gynybos ministerijos ir vidaus reikalų minis
terijos atstovai antradienį naujienų agentūrai „Interfar" pateikė 
duomenis apie federalinių pajėgų nuostolius per prietteroristinę 
operaciją Šiaurės Kaukaze. Juose teigiama, kad nuo pernai rugp
jūčio Dagestane ir Čečėnijoje žuvo 1,173 ir buvo sužeisti 3,487 
Jungtinės federalinių pajėgų grupuotės kariai. Be to, 53 kariškiai 
laikomi dingusiais be žinios. 

New Yorkaa. Vienintelis būdas 
čečėnų kovotojams gauti ginklų — 
paimti juos iš žuvusių rusų karei
vių, pirkti iš atskirų rusų ir armi
jos dalinių, pirmadienį pareiškė 
Čečėnijos respublikos UR minist
ras Iljas Achmedov. „Mes esame ' 
visiškai apsupti. Tačiau visuomet galime pasiimti ginklų iš žu
vusių rusų kareivių", sakė jis per susitikimą su Jungtinių Tautų 
korespondentais. „Kuo arčiau mūšyje prisileidžiame rusus, tuo 
daugiau galimybių atimti iš jų ginklus ir šaudmenis", sakė I. Ach
medov. Pasak jo, per visus Rusijos ir Čečėnijos karus būdavo „Ru
sijos kariškių ir kariuomenės dalinių, visuomet pasirengusių par
duoti mums ginklų", sakė I. Achmedov. Pasak jo, šimtai tūkstan
čių žmonių per karą neteko namų, o į kaimyninę Ingušiją pabėgo 
daugiau kaip 200,000. Tarptautinės humanitarinės organizacijos 
negali ten patekti ir įvertinti padėties, sakė ministras. 

Vmiingtoau. JAV federalinės valdžios darbuotojams Vašing
tone trečiadieni suteikiama dar viena laisva diena dėl pūgos, pra
nešė Personalo reikalų skyrius. Tačiau atsakingus postus užiman
tys tarnautojai turės prisistatyti į darbą. Kolumbijos apygardos, 
kurioje yra Vašingtonas, valdžia taip pat antrą dieną nedirbs. 

Federalinė vyriausybė, mokyklos ir 
daugelis įmonių antradienį nedir
bo dėl pūgos, per kurią Vašingtono 
rajone iškrito per 18 colių (43 cm) 
sniego. JAV prezidentas Bill Clin-
ton antradienį nurodė iš nenuma
tytų atvejų fondo skirti 45 mln. 
dol. remtinų šeimų būstų apšildy

mui kompensuoti. Fondas parems Aliaskos ir dar 10 Šiaurės rytų 
bei Vidurio Paatlantės valstįjų gyventojus. Šiose valstijose žiema 
šiemet atšiauriausia. Gyventojams nutarta pagelbėti, nes namų 
apšildymui naudojamo kuro kainos smarkiai šoktelėjo ir yra aukš
čiausios per pastaruosius 9 metus. 

Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski iš
rinktas Metų žmogumi. Nors kai kurie politikai ir žurnalistai kal
tino jį piktnaudžiavus alkoholiu per šių metų rudenį Ukrainoje vy
kusią NKVD sušaudytų lenkų karininkų pagerbimo ceremoniją, o 
valdančioji koalicija užsipuolė jį, kad naujojo mokesčių įstatymo 
vetavimu jis pakenkęs Lenkijos 
plėtrai, per Visuomenės nuomo
nės tyrimo biuro apklausą A. 
Kwasniewski buvo pripažintas 
Metų žmogumi. Jeigu šiuo metu 
būtų surengti prezidento rinki
mai, juos triuškinančiai laimėtų 
dabartinis Lenkijos vadovas. 

KALENDORIUS 
Sausio 27 d.: Šv. Angelė Merici; 

Auksuolis, Ilona, Jogundas, Jonas, 
Natalis, Vėjonė, Vytenis. 

Sausio 28 d.: Sv Tomas Akvinie-
tis; Gedautas, Karolis, Leonidas, Ni
jolė, Petras, Tomas. 

• 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
OMAHA, NE 

DAR VIS DIRBAME 

"Pėr eilę metų gerokai suma-
žėjusiame Omahos lietuvių 
telkinyje dar turime nepa
vargstančių ir pareigingų 
žmonių, kurių pastangomis 
vyksta čia didesnio ar mažes
nio masto kultūrinė ir bend
ruomeninė veikla. 

Jau penkiasdešimt metų čia 
gyvenantys lietuviai su nostal
gija prisimena tuos laikus, 
kai, pradedant 1949 metais, 
pradėjo čia kurtis mūsų tau
tiečiai. Tada, neilgai trukus, 
pradėjo čia reikštis mūsų tau
tinė ir kultūrinė veikla, ste
bindama jau seniai Omahoje 
gyvenančius, prieškarinių lai
kų senuosius emigrantus, lie
tuvius. Organizavosi bendruo
menė, choras, tautinių šokių 
grupė ir kitos mūsiškos orga
nizacijos. Išsivystė graži skau
tų veikla, sutraukusi įvairaus 
amžiaus moksleivius. Nebras-
kos miškeliuose jie stovyklavo 
ir dainavo JK.ui bėga Šešupė". 
Tautinių švenčių metu unifor
muoti skautai ir skautės daly
vavo pamaldose ir minėjimuo
se. Gražiai reiškėsi ir ateiti
ninkų organizacija. Tautinių 
šokių grupės „Aušra", „Malū
nas" ir „Lenciūgėlis", dundėjo 
ir sukosi ne tik Omahos lietu
vių šventėse, bet ir Nebraskos 
miestelių aikštėse, Kansas 
mieste ir kitur, sukeldami di
dėlių žiūrovų minių ovacijas. 

Tuo metu Omahoje turėjome 
daug įvairaus jaunimo ir jau
nų šeimų su gražiu prieaugliu. 
Aplink lietuvių Šv. Antano 
parapijos bažnyčią ir mokyklą 

ties metų jubiliejų visiems, po 
Ameriką išsisklaidžiusiems, 
buvusiems Omahos lietu
viams. Jubiliejaus komitetas 
ir Omahos lietuviai nuošir
džiai laukia atvykstančių kar
tu pabendrauti, pasivaisinti ir 
prisiminti, jauno gyvenimo 
spalvingas valandas, indėnų 
žemės širdyje, Omahoje. 

Jadvyga Povilaitiene 

LOS ANGELES, CA 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS 

JUBILIEJINE KALĖDŲ 
EGLUTĖ 

Kalėdų eglutė lituanistinėje 
mokykloje kiekvieneriais me
tais yra didelis įvykis, kuris 
teikiantis džiaugsmo visiems, 
ypač aktyviai dalyvaujantiems 
programoje įvairioje aprangoje 
ir vaidmenyse. 1999 m. gruo
džio 18 d. parapįjos salėje vy
kusios tradicinės Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos Ka
lėdų eglutės programa buvo 
tuo ypatinga, kad ji vyko mo
kyklos 50 metų sukakties 
ženkle: 50 metų, 50 Kalėdų 
eglučių! 

Įžangos žodžiu programą 
pradėjo, visus pasveikinusi, 
mokyklos direktorė Marytė 
Newson. Atėjės į mokyklos 
programą jos steigėjas prel. J. 
Kučingis, dabar klebonas eme
ritas, pasveikinės susirinku
sius, pranešė įdomią žinią, 
kad jo penkerius metus globo
jami lietuvių kilmes Vlady 
Volks, miręs 1997 m. vasarą, 
savo turtą testamente pas
kirstė įvairiems kilniems tik
slams: Šv. Kazimiero parapi-

daugiausia girdėjosi lietuviško jai, benamių organizacijoms. 
jaunimo klegesys. 

Atrodytų, kad neturėjome 
didesnių rūpesčių, kaip mūsų 
tautinė veikla. Deja, rūpesčių 
buvo daug, visi tai žinome. Vi-

ligoninėms, indėnų misijoms, 
Telšių Kunigų seminarijai ir 
įvertindama mokyklos darbą, 
auklėjant jaunąją lietuvių 
kartą, žymesnę sumą Los An-

si kibo į darbą, nepaisant, ko- gėles Sv. Kazimiero lituanisti-
ki kas gavo. Dirbo ir vyresnis nei šeštadieninei mokyklai, 
jaunimas, kurie studijavo — Čekį prel. J. Kučingis, kaip 
mokėsi, bet šoko' ir dainavo, 
stovyklavo ir keliavo — visur 
suspėdavo, ką reikia atlikda
vo. 

Laikui bėgant, pradėjo kur
tis jaunos šeimos. Geresnių 
gyvenimo sąlygų ir aplinkybių 
paskatinti, nemažai jų iš 
Omahos išvažiavo. Metų tėk
mėje daug kūrybingų įvairaus 
amžiaus lietuvių iškeliavo į 
amžinybę. 

Dabartiniai Omahos lietu
viai, kurie čia gyvena jau pen
kiasdešimt metų, rūpestingai 
ruošiasi 50-ties metų jubilie
jui, kuris įvyks š.m. gegužės 
27-28 d. Jau yra išsiųsta ke
lios dešimtys pakvietimų į 50-

Omahoje 50 metų jubiliejaus rengimo komitetas. Sėdi i* kairės: Dana Drazdienė, Jadvyga Povilaitiene, Irena 
Meti (šarkaite), Laimute Antanelienė, Dana Sulskkoe; II eil.: Gediminas Drazdys, Joana Lizdienė, Algis An
tanėlis, Aloyzas Lizdas, Irena Gartigaite ir Jerry Matz. Nuotr. Alg. Praičio 

testamento vykdytojas, įteikė 
mokyklos vedėjai Marytei 
Newson. Pinigai bus laikomi 
mokyklos vardu, parapijai 
globojant, kaip fondas. 

Geradaris V. Volskis buvo 
viengungis, gyveno kukliai ir 
taupiai, artimųjų neturėjo. La
bai kimu, kad prel. J. Kučin
gis, įsteigęs šią lituanistinę 
mokyklą ir išugdęs Šv. Kazi
miero parapiją, prisidėjo savo 
pastangomis, kad lituanistinė 
mokykla tęstų savo darbą dar 
ilgus metus. 

Toliau vyko Kalėdų progra
ma, į kurią buvo įtraukta visa 
mokykla. Pastatyta 12 su mo
kykla susįjusių vaizdelių. Te-

Los Angeles lituanistinės Kalėdų aghtt** prognunos metu, 1990 m. gruo
džio 18 d., prel. Jonas Kučingis paramos ėsk) (taikia markios direktore 
Marytei Newsom. Ut jų stovi mokinių tavų komitsto pirm. Jurgis Joga. 

velis „Laikas " — Tomas Mi
kuckis, mokiniai — D. Ane-
lauskas ir A. Mažeika. Žvaigž
dutės — žvakutės. Šoko, de
klamavo dainavo 6 skyriaus 
mokiniai. Snaiges — ledukus 
pavaizdavo šokiais darželio ir 
1-ojo skyriaus mokinukai. 
Eglutės — šokiais ir dainomis 
pasireiškė 3-iojo skyriaus mo
kinės. Čia buvo ir Kalėdų se
nelis, ir elniai — aktoriai 5 ir 
6 skyr. mokiniai, o nykštukų 
vaidmenyse 1 ir 2-ojo skyr. 
mokiniai. Fragmentas iš 
„Spraktuko" baleto — šoko 4 
skyr. mokiniai. Ištrauką iš 
„Dievo dovana" atliko 10, 11, 
12 skyr. mokiniai. Angelų 
vaidmenyse buvo 9 skyr. moki
niai, piemenų ir aviniukų — 7 
ir 8 skyr. mokiniai. Kiškučių 
klasei deklamuojant, suaugu
siųjų klasė dainavo „Bėkit 
piemenėliai". Trijų karalių 
vaidmenyse buvo L. Deveikis, 
A. Mikuckis, T. Stočkus, Mari
ja — V. Reivydaitė, Juozapas 
K. Butkys. Buvo giedama 
„Tyliąją naktį" ir kitos gies
mės. Programą suruošė moky
tojos, padedant žinovams cho
reografei S. Barisienei, muzi
kui V. Raliui, D. Žemaitai-
tytei. Atitinkančius vaidmenis 
kostiumus parūpino mamytės. 
Režisavo D. Varnienė. Dekora
cijos — dail. Rasos Matulai
tytės •Hendrickson. 

Žiūrovai, tėveliai ir svečiai 
buvo sužavėti šiuo gražiu pas
tatymu. Tai rodo, kad mokyk
la kreipia dėmesį ne tik į teo
retinę mokymo dalį, bet su
geba puikiai įjungti jaunas 
jėgas, ugdant drąsą, pasitikė
jimą bei meninį skonį. Garbė 
mokytojams ir tėveliams. 

Šia proga pažymėtina, kad 
Šv. Kazimiero lituanistinė 
šeštadieninė mokykla šiemet 
ruošiasi iškilmingai pažymėti 
savo auksinę sukaktį. Bus ju
biliejinė puota, vykdomas kon
kursas, išleistas metraštis, pa
ruošta iš mokyklos gyvenimo 
vaizdajuostė. Mokyklai nuo 
1997 m. darniai vadovauja di
rektorė Marytė Sandanavi-
čiūtė-Newsom, kuri yra vieni
janti asmenybė, palaikanti 
aukštą mokymo lygį ir gražiai 
reprezentuojanti mokyklą. 
Mokyklą globoja parapyo*. kle
bonas prel. A. Olšauskas. 

Ig. Medžiukas 

VASARIO 16 
MINĖJIMAS 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Vakarų apygardos valdy
ba ir'ALTo Los Angeles sky
rius kviečia visus Pietų Kali
fornijos lietuvius į iškilmingą 
Nepriklausomybes šventės mi
nėjimą, šių metų vasario mė
nesio 13 dieną, sekmadienį, 
Sv. Kazimiero parapijoje. 
Šventė pradedama 10:15 va
landą ryto vėliavų paketinau, 
10:30 vai. bus aukojamos iv. 
Mišios su šiai progai pritaiky
tomis giesmėmis ir pamokslu. 
12 valandą vyks pagrindinė 

minėjimo programa parapijos 
salėje. Malonu pranešti, kad 
paskaitininku sutiko būti iš 
Washington, D.C. atvykstan
tis Lietuvos ambasadorius 
Stasys Sakalauskas. Jaunat
višką meninę programą ruošia 
LB ansamblis „Spindulys" va
dovaujant Danguolei Varnie
nei ir muzikui Viktorui Raliui. 

Po minėjimo kviečiame vi
sus pasivaišinti ir pabendrau
ti su svečiu ambasadorium. 
Šeimininkės G. Plukienė ir D. 
Ragauskienė paruoš lietuviš
kus pietus, į kuriuos bilietus 
galėsite įsigyti savaitgaliais 
parapijos patalpose. Bilietų 
kaina 12 dol. asmeniui. 

Atvykite pasveikinti į naują 
tūkstantmetį žengiančią Lie
tuvą. Savo dalyvavimu iš
reikšti paramą jos nelengvoje 
dabartyje ir viltį gerėjančia 
ateitimi. 

Rengėjai: 
JAV LB Vakarų apygarda 
ALT Loe Augeles skyrius 

Viešą atsisveikinimą Harris 
laidotuvių koplyčioje pravedė 
Algis Zaparackas. Mišiose da
lyvavo 30 asmenų ir į kapines 
palydėjo 11-kos automobilių 
vilkstinė. Po laidotuvių visi 
buvo pakviesti pietums į Mer-
riwether restoraną. 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 
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DETROIT, M3 

PAGERRSIME 
PROF. J. PIKŪNĄ 

Profesoriaus Justino Pikuno 
50 metų akademinės/kūrybi
nės, visuomeninės veiklos ir 
80-to gimtadienio proga sek
madienį, sausio 30 diena, pa
gerbimas 12 vai. vyks Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Pagerbime dalyvaus Kauno 
valstybinio dramos teatro ak
torė Virginįja Kochanskyte, 
Michigan State universiteto 
prof. dr. Romualdas Kriau
čiūnas, dr. Petras Kisielius iš 
Cicero, Illinois ir kiti. Visuo
menė kviečiama. 

AJL JURGIS RnUNSKAS 

A.a. Jurgis Ribinskas, 91 
metų amžiaus, po ilgos ir sun
kios ligos š.m. sausio 14 d. 
mirė Angelą Hospice Carecen-
ter, Livonia, Michigan. Po ge
dulingų šv. Mišių, Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje aukotų 
kun. A Volskio, velionis sau
sio 17 d. buvo nulydėtas į Holy 
Sepulchre kapines ir palaido
tas šalia savo žmonos a.a. 
Onos. 

Nuliūdę paliko posūniai Jo
nas ir Arvydas Kavaliauskai 
ir jų šeimos. 

Laidotuves tvarkė laidotu
vių direktorė Yolanda M. Za-
parackienė. 

Lietuvoje velionis tarnavo 
Geležinkelių inspekcijos sky
riuje. Detroite dirbo J. L. Hud-
son įmonės laikrodžių taisymo 
skyriuje. Buvo 9-tos JAV LB 
Krašto v-bos reikalų vedėjas ir 
LB Detroito apylinkės v-bos 
iždininkas. Pirmai žmonai a.a. 
Onai 1988 m mirus, Jurgis 
vedė Teresę Kavaliauskienę, 
kuri mirė 1997 m. 

Velionio sveikatai sumenkė
jus, jį prižiūrėjo posūnis Jo
nas, marti ir Teresė Kava
liauskai. 

Detroito lietuvių telkinio pa
grindinis Vasario 16-tos Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas vyks sekma
dienį, vasario 6 dieną, 12 vai. 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre, 25335 West Nine Mile 
Road, Southfield, Michigan. 
Pagrindinis kalbėtojas bus 
JAV Lietuvos ambasadorius 
dr. Stasys Sakalauskas. Mi
nėjimą rengia Detroito Lietu
vių organizacijų centras ir Lie
tuvos Vyčių „Pagalba Lietu
vai" padalinys. 

Detroito „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės sausio 
23 d. laidoje kalbėjo naujasis 
Amerikos Lietuvių tarybos 
(ALTo) pirmininkas adv. Sau
lius Kuprys. Jis pranešė apie 
pastangas, kad Broadcasting 
Board of Governors, kurios 
Taryba yra atsakinga už Ame
rikos radijo laidas užsieniui, 
įskaitant Amerikos balso ir 
Laisvos Europos radijo laidos 
transliacijos į Pabaltijo kraš
tus nebūtų nutraukiamos. 
Naujasis pirmininkas žadėjo 
stengtis, kad tarybos nariai 
bus supažindinti su šių laidų 
svarba ir kad bent vienas ta
rybos narys būtų palankus Pa
baltijo kraštų laidoms, tol, kol 
Lietuva nebus priimta į 
NATO pilnateisiu nariu. Adv. 
Kuprys prašė visuomenės pa
ramos ir pagalbos padėti Lie
tuvai siekti NATO narystės. 
Programoje dalyvavo ir vieš
nagę Washingtone baigiantis 
Lietuvos Finansų ministras 
Vytautas Dudėnas, kurio pag
rindinis lankymosi uždavinys 
buvo plėsti Lietuvos santykius 
su tarptautinėmis finansinė
mis institucijomis ir verslo 
ryšiai tarp JAV ir Lietuvos. 
Ministras papasakojo savo 
įspūdžius apie ryšius su 
„William8 International" ir 
šios įmonės paramą pertvar
kant Lietuvos energetikos 
pramonę pagal vakarietiškus 
poreikius. Pranešė, kad buvo 
susitikęs su buvusiu JAV Kon
greso nariu Solomon, kuris 
šiuo metu yra gub. George W. 
Bush rinkiminės veiklos šta
be. Ministras Dudėnas mano, 
kad Kongreso narys Solomon 
yra gerai susipažinęs su Lie
tuvos reikalais, ypač jos noru 
tapti NATO nare, ir turintis 
tiesioginį ryšį su gub. Bush, ti
kisi, kad gub. Bush bus pa
lankus Lietuvos saugumui. 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės laidos yra tiesiogi
niai perduodamos ir „Interne
te" tinkle www.wpon.com. 

lm 

PATARNAVIMAS 
DETROITO APYLINKIŲ 

LIETUVIAMS 

Ar galima tokį sumanymą 
įgyvendinti? Pabandykime: 
Daugelis turime daiktų, kurie 
per geri išmesti, bet jau nebe
reikalingi ir juos mielai ati
duotume. Yra žmonių, ku
riems gal kaip tik tokių daiktų 
reikia. Dievo Apvaizdos para
pijos Krikščioniškos tarnybos 
komitetas nori sudaryti sąly
gas šių daiktų perdavimui. Al
binas Grigaitis sutiko būti tar
pininku — ryšininku. Todėl 
prašome skambinti Albinui 
Grigaičiui jei turite ką atiduo
ti ir, taip pat, jei jums ko nors 
reikia. Jo telefonas: 734-261-
7381. Kokie daiktai reikalin
gi? To nežinome. Nežinome 
net ar toks patarnavimas išvis 
reikalingas. Tačiau mintis at
rodė gera ir bandysime ją įgy
vendinti. Albinas Grigaitis re
gistruos viską: baldus, šaldy
tuvus, siuvamas mašinas ir 
kitokius namų reikmenis. Tą 
pranešimą rasite ir Dievo Ap
vaizdos parapijos skelbimų 
lentoje. Lauksime atsiliepi
mų. 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
4647 W. 103 SL.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
ciptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7901 Ava., Hfctory Hato. IL 
Tei. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

V7DAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60852 

Kab.tel. 773-471-3300 

DR. L PETREJK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hife,-1L 
1 mylia i vakarus nuo Harfem Ave 

Tei . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, kLD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Sts. 5 ir 6 

CNcago. IL 60638 
Tai. 773-229-9965 

V sJandoj pagal susitarimą, 

VYRESNIŲJŲ DĖMESIUI 

Kviečiama dalyvauti 55 me
tų ir vyresnių vyrų-moterų 
našlių ir viengungių suėjime, 
vasario mėnesį 8 dieną 12 va
landą vyksiančiame Dievo Ap
vaizdos parapijos svetainėje. 
Viešnia, Paulą Wojtan, papa
sakos apie savo darbą su tai
kos korpusu Lietuvoje. Prieš
piečių kaina 5 dol. Apie daly
vavimą prašome pranešti iki 
vasario 6 dienos Danutei Jan-
kienei, Daliai Navasaitienei 
arba Onutei Sirgėdienei. Jeigu 
neturite kaip atvažiuoti — 
išdrįskite pažįstamų papra
šyti, o kurie galėtų atvežti — 
pasisiūlykite. Lauksime gero 
oro ir jūsų visų. 

Danutė Jankienė 

KANADOJE 

Bronius Marijošius iške
liavo amžinybėn, sulaukęs 80 
metų. Paliko žmoną Stase ir 
du sunūs. Marijošius kilęs iš 
muzikų šeimos ir ateiviams po 
karo įsikūrus Kanadoje, daž
nai padainuodavo įvairiuose 
renginiuose. Turėjo talentą 
dažyti meniškus margučius. 

Stasė Petrulienė sulauku
si daugiai kaip devynias
dešimt metų, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Paliko dukrą Birute 
ir sūnų Vytą JAV-se. 

Toronto pranciškonų Pri
sikėlimo vietovė su pastatais 
jau yra parduota. Naujoje vie
toje Etobicoke jau sutarta su 
statybininkais ir greit bus 
pradėti statybos darbai, čia 

I ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tei (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1. Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tol. (630)435-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tei. 773-735-7709 

iškils naujas lietuvių centras. 
Šalia bus pastatyti slaugos na
mai ir bankelis. Tai parinkta 
graži vieta miesto vakarinėje 
dalyje. 

Kanados Lietuvių žurna
listų sąjunga pagaliau į 
„Protėvių kardo" spaustuvę 
Vilniuje atidavė ilgai ruošia
mą žydų gelbėjimo knygą pa
vadintą „Antano Gurevičiaus 
sąrašai". Tai nuopelnas Anta
no Gurevičiaus, kuris per dau
giau kaip dešimt metų rinko 
gelbėtojų pavardes. Kai žydų 
organizacijos teigia, kad vos 
šimtas buvo lietuvių gelbėtojų, 
o knygoje bus daugiau kaip 
penki tūkstančiai pavardžių. 
Įvadą parašė doc. G. Procuta 
lietuvių ir anglų kalba. Knyga 
Lietuvoje bus veltui išdalin
ta bibliotekoms, laikraščiams, 
ministerijoms ir ambasadoms. 
Žurnalistų sąjunga dėkinga už 
aukas knygos leidimui: A. 
Basalykui, Krilavičiui, Mont-
realio kredito bankui .Litas", 
Hamiltono kredito bankeliui 
„Talka" ir Toronto Prisikėlimo 
parapijos bankeliui. ' 

Stasys Prakapaa 
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VYTAUTAS KUBILIUS 

1902 m. gruodžio 11 d. Vil
niuje, Antakalnyje, Petro Vi
leišio rūmuose suredaguoja
mas pirmojo lietuviško dien-
raščio .Vilniaus žinios" pirma
sis numeris. 1907 m kovo 25 
d. ten pat steigiama Lietuvių 

somybte metų išugdytos kar
tos nuostata. Pasipriešinimo 
galia ir ištverme Lietuva buvo 
maištingiausią sovietines im
perijos teritorija. Tai skaudus 
pasididžiavimas, nes buvo su
naikinta pati brandžiausia ne

riai išėjo pardavinėti labdares 
skudurėlių. Nebegaudami iš 
Kanados atvežamų pašarinių 
grudų, perkamų už Kolymoje 
tremtinių iškastą auksą, tu
rėjo užsidaryti didieji žemės 
ūkio kompleksai. Lietuvos 
ekonomika, plėtota sovietme
čiu kaip vieningo sąjungos 
planinio ūkio dalis, buvo su-

Mokslo draugija — pirmasis priklausomybės augintinių — Purty ta *» pagrindų, ir dauge-
lietuviškų mokslinių tyrinėji- 1919-1927 metų gimimo vyrų *° tmot^i gyvenimas išmuš-
mų centras. Tais pačiais me
tais čia atidaroma pirmoji lie
tuvių dailės paroda. 1907 m. 
rugsėjo 15 d. Vilniuje Šv. Mi
kalojaus bažnyčios klebono 
Juozapo Kuktos dovanoto vie
no kambario patalpose atida
roma pirmoji lietuviška pra
džios mokykla, išlaikoma pri
vačiomis lėšomis. 1911 m. Vil
niuje įsikuria pirmoji lietu
viška akcinė bendrovė „Vilija", 
gaminusi žemės ūkio padar-

karta ir Lietuvos žmonių kau
lais nusėtos Sibiro platybės, 
iki pat Ledjurio. 

Okupuotam kraštui egzis
tuoja pasirinkimas: pasiprie
šinimas ir prisitaikymas. 
Silpstant atviram pasiprieši
nimui, stiprėja prisitaikymo 
atvejai: norėdama išlikti, tau
ta turi prisitaikyti prie oku
pantų tvarkos, kurios ji ne
pajėgia nei atmesti, nei pa
keisti. Lietuvoje buvo parody
ta apsčiai išminties, apdairu-gus „ _r r _ „ . _ 

Žvelgiant iš šimtmečio pa- mo ir miklumo, prisitaikant 
baigos į Šimtmečio pradžią, prie sovietinės sistemos, val-
Lietuvos pažanga atrodo fan
tastiška: dabar kiekvienas di
desnis miestas turi po dien
raštį ar net po kelis; veikia 14 
aukštųjų mokyklų; dirba 

danciai nomenklatūrai neabe
jojant, kad Leninas atėjo čio
nai visiems laikams. Lietuva 
virto stambios industrijos ir 
stambaus žemės ūkio šalimi, 

150,000 lietuviškų įmonių ir kurios gyvenimo lygis buvo ge-
firmų, 630 leidyklų. 

Besibaigiantis šimtmetis 
Lietuvai buvo laimingas galu
tiniu balansu, o kartu baisus 
karų, masinių žudynių, trem
čių patirtimi. XX a. pradžioje 
Lietuva buvo Rusijos imperi
jos karinė tvirtovė ir provinci
nis užkampis, kuriam ką tik 
buvo gražinta teisė į lietuviš
ką spaudą. 

rokai aukštesnis negu kitose 
respublikose. J Lietuvą jau 
niekados nebegrįš kapitaliz
mas, todėl kompartija įsakė 
nugriauti vienkiemius — pas
kutines galimas jo atramas, į 
kurias buvo sudėti visi kaimo 
ekonominiai resursai nuo bau
džiavos panaikinimo laikų. 

Tad antroji Lietuvos nepri
klausomybė atsitrenkė į kliū-

Šiame šimtmetyje Lietuvos tis, kurių nepatyrė 1918 m 
valstybė du kartus persikėlė iš nepriklausomybė. Vietoj pri 
istorinės nebūties kapo. Tai 
įstabiausias proveržis tūks
tantmetėje Lietuvos istorijoje. 

Tačiau du trečdaliai Sio 
šimtmečio praėjo po okupantų 
padu. Tauta atkakliai, ilgai ir 
desperatiškai priešinosi. Tai 
buvo didžiausias tautos mora
linis išbandymas tamsos ir ne
vilties laike, kuris užgulė Ry
tų Europą po Molotovo-Ri
bentropo ir Jaltos susitarimų. 

Pirmasis Lietuvos dvide
šimtmetis spėjo išugdyti vi
suomenę, kuriai tautinė vals
tybė buvo esminė egzistencijos 
sąlyga. Prasidėjus okupacijai 
daugybė žmonių gyveno tau
tinės valstybės atkūrimo vilti
mis ir pastangomis. 1941 m. 
birželio 23 d. sukilėliai bė
gančią iš Lietuvos sovietinę 
valdžių (Sniečkų, Gedvilą) pa
lydi šūviais ties Utena ir Zara
sais. Ištisos gimnazįjų klasės 
išeina savanoriais į gen. Ple
chavičiaus rinktinę, o vėliau į 
partizanų būrius. .Vyrai, kas 
bus, jei nieko nebus? — kal
bėjo partizanai. — Mirsim už 
idėją". Tokia buvo nepriklau-

vačios nuosavybės — prievar
tos būdu sukurta valstybinė 
nuosavybė, kurią valia grobs
tyti. Vietoj sąžiningo darbo 
sau ar Seimininkui — stacho-
novietiška „chaltūra", prira
šinėjimai, apgavystės. Vietoj 
visuomenę jungiančios tau
tinės savimonės — okupaciją 
dangstantys komunistinės ide
ologijos draiskalai ir rusifika
cija (net Mokslų akademijos 
partinių susirinkimų protoko
lai rašomi rusiškai). Vietoj re
ligijos — ateizmas, išplovęs 
metafizinius moralės pagrin
dus. Vietoj individualios pa
saulėžiūros, išaugusios iš as
menybės pagrindų, — priva
loma suvienodinta galvosena 
ir prisitaikėlio psichologija. 
Šis laikas išugdė daugybę 
oportunistų funkcionierių^ su
gebančių mikliai persirikiuoti 
pagal kintančią konjunktūrą, 
o labai mažai tedavė savaran
kiškai mąstančių politikų. 

Sovietinis planinis ūkis už
korė Lietuvai didžiules ga
myklas (nemažai karinių), ku
rios dirbo visai sąjungai. Ne-

tas iš įprastų vėžių. Ligi tol 
valstybė tvarkė jų gyvenimą, 
parūpindama darbą ir butą. 
Dabar to ji nebegalėjo padary
ti, atidavusi į privačias rankas 
žemę, gamyklas, namus. 

Tačiau pažiūra į valstybę, 
kaip maitintoją, išliko tokia 
pati, kaip ir sovietmečiu. Kuo 
daugiau išplėšti iš sąjunginio 
biudžeto ir kuo daugiau išleis
ti — sovietmečiu buvo beveik 
patriotinis žygis. Panašios 
lenktynės vyksta ir šiandien, 
tik dabar plėšiama iš savęs. 
Atskiros profesijos ir tarnau
tojų grupės agresyviai siekia 
išskirtinės socialinės padėties, 
kokią kitados turėjo CK no
menklatūra. Jei teisėjai, ku
riems paskirtos bankininkų 
algos, būtų pasakę: „Ačiū, bet 
mes negalime tokių atlygini
mų priimti'', žinotumėm, kad 
jie turi teisingumo jausmą. 
Deja, taip neįvyko. Valstybės 
interesai, jos padėtis ir liki
mas dar nestovi aukščiau už 
mūsų privačius interesus. 
Mums vis dar stinga valstybi
nio mąstymo, t.y. teisingumo 
visų gyventojų sluoksnių at
žvilgiu. Kol neišsiugdysime so
lidarumo jausmo — visi esame 
tos pačios valstybės vaikai, 
tad vienodai dalykimės jos 
laimėjimais ir sunkumais, pir
miausiai klauskime savęs, ką 
aš daviau savo valstybei, o ne 
ką ji privalo man duoti, — tol 
neturėsime šalyje moralinio 
pastovumo. Kol neturėsime 
pakankamo skaičiaus politikų 
— valstybininkų, tol mūsų po
litinis gyvenimas lengvai nu-
čiuoš į politinio teatro (D. 
Kuolio terminu) formas — 
dramatiški monologai televi
zijos ekrane, trenksmingi atsi
statydinimai, spektakliai, at
nešę Lietuvai milijoninius 
nuostolius (krito valstybės 
vertybinių popierių kaina ir 
paklausa). Kol partijos labiau
siai rūpinsis savo populiaru
mu, o ne bendrais valstybės 
reikalais, tol bus leidžiama* 
pavojingai įsiūbuoti valstybės 
laivą visokiais gandais ir pro
vokacijomis. Vienas laikraštis 
spausdina prezidento A. Bra
zausko nuotrauką su įremtu į 
smilkinį pistoletu ir rėkiančia 
antrašte: „Ar sunku nušauti 
prezidentą?" Kitas laikraštis 
praneša, kad prezidentas 

Danutė Bindokienė 

Lietuvis — visur mums 
savas 

Santa Maria M.tggiore bažnyčios altorius Romoje su pal Jurgio Matu
laičio paveik.-: i. specialiai pakabintu beatifikacijos iškilmių proga. 

Adamkus nepagydomai serga 
ir jo dienos suskaičiuotos. Visa 
krūva laikraščių, radijas ir 
televizija 1997 m. paskelbia. 
kad Seimo pirmininkas — 
KGB agentas Ir visos valdžios 
institucijos bejėgiškai stebi ši
tas psichologinio karo prieš 
Lietuvos valstybe formas, bijo
damos pažeisti spaudos laisvę. 

Besibaigiantis šimtmetis 
suskaičiavo komunizmo aukas 
(60 mln.), bet pačios sistemos 
ir jos ideologijos taip ir nenu-
teisė. Ir Lietuvoje nesusilaukė 
teismo nei masinių tremčių or
ganizatoriai, nei čekistai-tar-
dytojai, daužę ir vilkę už kru
vinų kasų šešiolikametes gim
nazistes, nei Alytaus mokytojo 
Konstantino Bajerčiaus žu
dikai, nei Lietuvos komparti
jos chruščiovinio atlydžio pa
reigūnai, neleidę grįžti į Lie
tuvą iš lagerių paleistiems 
kaliniams. Nesulaukta ir at
gailos — nė vienas CK sekre
torius ar rajono komiteto sek
retorius neparašė atsiminimų 
atvira širdimi — kaip viskas 
buvo. 

Tačiau praėjusi laikų nostal
gija „prie ruso buvo geriau' 
turės galutinai užgesti nauja
jame amžiuje. Nugalėdama 
milžiniškus sunkumus, ku
riuos paliko sovietinės ūkio 
sistemos griūtis, Lietuva pa
lengva žengia Europos Są
jungos link. Auga nauja karta, 
kuri jaučiasi Europoje, kaip 
savo namuose. Mes įsijun
giame į globalinį integracijos 
procesą, kuris pareikalaus iš 
mūsų didžiausio aktyvumo, 
pasitikėjimo savimi, socialinio 
ir moralinio solidarumo. Du 
galingi kariniai placdarmai, 
įremti į Lietuvos šonus Gar

dine ir Kaliningrade, vers mus 
gyventi didelėje įtampoje, kad 
neištiktų Čečėnijos likimas. 
Bet pagaliau mes tapome savo 
istorijos subjektais, didelėmis 
aukomis per 50 okupacijos 
metų bandę pakeisti istorijos 
eigą, kuri buvo mums nepa
lanki. 

Nežinia, iš kur ateina laikas 
ir kur nueina. Jis neapčiuo
piamas ir nematomas. Mes 
matuojame tą laiką metais, 
šimtmečiais, tūkstantmečiais. 
Tai mūsų išsigalvojimai. O lai
kas eina sau, o gal stovi vie
toje, nepripažindamas mūsų 
matavimų žmogiškais sprin
džiais. Bet tūkstantmečio riba 
jau yra lemtinga. Atsidūrę tri
jų didžiųjų nulių akivaizdoje, 
galvojame apie tas paprastų 
artojų kartas, kurios dūmi
nėse pirkiose per ilgus nelais
vės metus išsaugojo lietuvių 
kalbą ir dainas. Prisimename 
aušrininkus ir varpininkus, 
politikus ir kultūros kūrėjus, 
kurie klojo grindinį lietuvių 
tautos keliui į nepriklausomy
bę. 

•Nobelio literatūros pre
mijos laureatas, rusų disi
dentas Aleksandras Solže-
nicyn, kuris „Gulago salyno" 
tomuose demaskavo komuniz
mo žiaurumus, skelbia vis 
keistesnius pareiškimus. Kai 
kurie jo pasisakymai primena 
Rusijos socialistų ir Sovietų 
Sąjungos atkūrimo šalininkų 
teigimus ir stebina daugelį. 
Vieni aiškina, kad jis susenęs, 
kiti teigia, kad rašytojas visa
da toks buvo ir taip galvojo, o 
buvusi carinė Rusijos imperija 
jam visada buvusi idealas. 

Šiandien, t.y. sausio 27 d., 
yra pal. Jurgio Matulaičio 
šventė? Jeigu pažvelksite į 
„Draugo" kalendorių, pamaty
site, kad tai diena, kai arki
vyskupas Jurgis Matulaitis iš 
mūsų Žemės „emigravo" į 
Amžinybę (1927 m. sausio 27 
d. — tad, be abejo turime savo 
tarpe žmonių, kurie jį ir gyvą 
pažinojo, ir laidotuves prisi
mena, o gal patys jose dalyva
vo). Bet jis liko mums ir savas, 
ir artimas. 

Visi — tiek lietuviai, tiek ki
tataučiai — kuriems teko lai
mė su arkivysk. Matulaičiu 
susitikti, bendrauti, darbuo
tis, jautė, kad tai ne eilinė as
menybė. Jo pagarba ir meilė 
visiems žmonėms, sąžiningas 
pareigų atlikimas, kantrus 
nuoskaudų iškentimas, pa
maldumas garsiai bylojo, kad 
tai šventas asmuo. Su šia nuo
mone sutiko ir Katalikų Baž
nyčia, 1987 m. birželio 28 d. 
įrašiusi arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį į palaimintųjų eiles. 
Dabar telieka melstis ir lauk
ti, kad pal. Jurgis būtų pa
skelbtas šventuoju. 

Kad tai įvyks, abejoti ne
tenka. Tik reikia daugiau 
maldų, daugiau nuoširdaus 
prašymo, ypač per palaiminto
jo Jurgio užtarimą ieškant 
ypatingų malonių — sveikatos 
ir kitų, nes turi įvykti du ne
abejotini stebuklai, kad lietu
vių tauta turėtų tikrą ir 
ištikimą savo tėvynės sūnų 
šventųjų eilėse. 

Kaip žinome, yra pradėtos 
dar kelios beatifikacijos (pa
skelbimo palaimintaisiais) by-

Įlos, tiek iš Lietuvoje bolše-
vikmeciu kentėjusių ir miru
sių mūsų tautiečių (vienos 
kankinės — Elenutės Spirge-
vičiūtės, pasirinkusios verčiau 
mirti, negu prarasti skaistybę, 
dienoraštį šiuo metu spausdi
name „Draugo" atkarpoje), 
tiek čia, Amerikoje, gyvenu
sios ir savo pėdas katali
kiškoje švietėjiškoje veikloje 
giliai įmynusios Šv. Kazimiero 
seselių kongregacijos įsteigė
jos Motinos Marijos Kau
paitės. 

Ir arkivysk. J. Matulaitis 
lankėsi Amerikoje. Tarp kitų 
savo darbų ir susitikimų, Cice
ro mieste jis pašventino Šv. 
Antano lietuvių bažnyčią. 
Taip, tą pačią, iš kurios šian
dien lauk genamos paskutinės 
lietuviškos Mišios, kurioje jos 
statytojai-lietuviai jau nebepa-
geidaujami. Toje bažnyčioje ir 
dabar galima matyti pal. Jur
gio Matulaičio vyskupišką ke
purėlę, tapusią mums ypatin
ga relikvija. Koks bus jos 

likimas, kai šv. Antano baž
nyčioje neskarnbės nei vienas 
lietuviškos maldos žodis, nei 
vienas ..Pulkim ant kėlių" ar 
kurios kitos lietuvių pamilto
sios giesmės akordas? Buvo 
dėta pastangų pal. Jurgio re
likviją perkelti kitur, pa
vyzdžiui, į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią 
Lemonte — vienintelę tuo gar
bingu vardu pavadintą šven
tovę visame Šiaurės Amerikos 
žemyne. Deja, kol kas pastan
gos tebėra bergždžios. Gal čia 
kaip tik reikėtų kreiptis į pa
laimintąjį Jurgį, kad jis, taip 
kietai kovojęs už lietuvių tei
ses Vilniaus vyskupijoje, pa
sirūpintų tomis teisėmis ir Sv. 
Antano bažnyčios atveju... 

Lietuvių tautai netrūksta 
religingumo. Jo niekuomet 
netrūko, nepaisant, kad tauta 
buvo paskutinė Europoje, įsi
jungusi į Kristaus Bažnyčios 
bendruomenę. Lietuvis leng
vai savo įsitikinimų nekaita-
lioja, net jeigu reikia už juos 
kovoti, kentėti, mirti. Tad ir 
kovojo su senosios, carinės, 
Rusijos brukama pravoslavija, 
nenusileido ir pusšimtį metų 
trukusioms bolševikinio ateiz
mo pastangoms iš mūsų tau
tos išrauti tikėjimą. 

Tačiau lietuviai nemoka 
vertinti savųjų taip, kaip ver
tina svetimuosius. Mes visuo
met jaučiamės, tarytum tau
tos kultūriniai lobiai ne taip 
spindi, kaip kaimynų; Lietu
vos gamta ne tokia patraukli, 
kaip kitų kraštų, mūsų didieji 
žmonės visa galva žemesni už 
kitataučius, o tuo pačiu nemo
kame reikalauti pripažinimo, 
laukdami, kad kiti tai pada
rytų; nemokame iškelti savų
jų, kad jie būtų deramai pa
gerbti. 

Tai tinka ir šventųjų paskel
bimo atveju. Popiežius Jonas 
Paulius II yra palankus sietu
vai bei lietuviams. Kol jis Va
tikane, turėtume pasinaudoti 
tuo palankumu. Apskritai visi 
katalikai džiaugiasi, kai pa
skelbiamas naujas šventėjų ar 
palaimintųjų sąrašas, bėt gir
dėti ir nusiskundimui kad 
jame per mažai lietuvių.'. 

O dei to. kad mes per ilgai 
delsiame! Juk turime! savo 
tautoje kankinių, apie kuriuos 
žinojome jau daug metųj o tik 
dabar pradėta susirūpinti jų 
beatifikacijos bylų pradžia. 
Niekas kitas nepasirūpins, jei 
mes patys nesirūpinsima. Tad 
ir pal. Jurgis Matulaiti^ pats 
nesiūlys mums savo užtarimo, 
pagalbos, jeigu nesimeląfcne ir 
neprašysime. -J 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 
Nr.4 
(Tęsinys) 

Jau buvo rašyta apie bergždžias mūsų Šeimos pas
tangas, pradedant 1959 m. išsiųstu pareiškimu TSKP 
CK partinės kontrolės komitetui, kuris vėl sugrįžo į 
Lietuvą. J jį oficialiai taip ir nebuvo atsakyta. Po 30 
metų, t.y. 1988-aisiais, vėl kreipėmės tuo pačiu adre
su, š į kartą gavome atsakymą iš LTSR Prokuratūros 
(1988 liepos 21 d. Nr. 13/88), kuriame mus įtikinėjo, 
kad, atseit, dėl visko kalta... mūsų pačių vaizduotė: 
.reikia pripažinti, kad jūsų samprotavimai (umozak-
tiučezuja) apie galimus minėtojo nusikaltimo dalyvius 
yra klaidingi, o pateiktieji įrodymai, pagrindžiantys 
tas iivadas, neįtikinami ir neatitinkantys objektyvių 
archyvinės medžiagos duomenų". 

Netrukus pavyVsta peržengti melo rubikoną. Sava
rankiška LKP pareiškė, kad ji griežtai atsiriboja nuo 
nusikaltėlių ir žudikų, tame tarpe ir nuo A. Čeponio. 

Jeigu manyti, kad LKP atsiriboja nuo A. Čeponio, 
kaip nusikaltėlio veiklos, tai dėl kitų jo .bendražygių'' 
nusikalstamos veiklos įvertinimo, kiek suprantu, del-

2urnalistas A. Petrulis minėtame straipsnyje .Gim
tajame krašte" aprašo pokalbį su anksčiau įvairias 
aukštas pareigas užėmusiu A. Ferensu — vienu iŠ nu

sikaltėlio — .didvyrio" Čeponio .krikštatėviu". Bet aš 
gerai prisimenu penkto dešimtmečio pradžią Kauno 
VIII vki. mokykloje (tai ta pati .Saulės" gimnazija, ku
rią baigė ir sesuo Elenutė), kurioje A. Ferensas tuo 
metu buvo .politrukas". 

Įėjau į mokyklos direktoriaus Rutkausko kabinetą. 
Direktoriaus kėdėje buvo patogiai įsitaisęs Ferensas. 
Direktorius mindiiukavo greta, nedrįsdamas net pri
sėsti. Pamatęs mane, jis išeina iš kabineto. 

Ferensas klausia manės: 
— Tai ar galvoji stoti į komjaunimą? 
— Gal dar palauksiu, — atsakiau. 
Ferensas jau lediniu balsu: 
— Tai ką, amerikonų lauksi? 
— Ne...e..e. Ne...e... lauksiu, — numykiau. 
Ferensas, kiek atlyžęs, pasiūlė: 
— Tai pildyk čia pat anketą... 
— Gal kits kartą, kai busiu sąmoningesnis, — ban

džiau išsisukti. 
Taip ir neįstojau į komjaunimą, išugdžiusi tokį .did

vyrį", kaip tos tragiškos nakties svečią A. Čeponį 
Pasirodžius minėtam A. Petrulio straipsniui .Gim

tajame krašte", jau kitame savaitraščio numeryje buvo 
išspausdintas V. Kadaičio atsakymas. Keista, bet da
bar tas rašinys man pasirodė esąs labai panašus į po 
devynių mėnesių paskelbtas prokuroro J. Vilučio išva
das. Abejodamas V. Kadaitis teigia, kad — arba to vi
sai nebuvo, o jeigu ir buvo, tai tokį nusikaltimą galėjo 
inscenizuoti .vokiškieji pakalikai", o jeigu ne taip, tai 
merginos buvusios .vokiečių agentės". O Spirgevičių 
Seimą, anot prokuroro, buvo „nusiteikusi antitarybiš-

kai". 
Prisipažinsiu, kad mane sudomino V. Radaitis, taip 

mikliai ir karštai suskatęs ginti nusikaltėlio — „did
vyrio" garbę. Žinau, kad geriausiai rašantį žmogų gali
ma suprast, susipažinus su jo kūryba. Atsiverčiau V. 
Radaičio apysaką „Mano Galilėjus". 

„Tapau pionieriumi, užsirišau raudoną kaklaraištį, o 
škaplierius ir senelės dovanotą maldaknygę paslaptin
gai ir simboliškai sudeginau... Ten, kambario kampe, 
kvepėdamas neišdūlančiu raudonarmietišku kvapu, 
guli lobis, apie kurį kunigas nedrįsta atvirai paklaus
ti. Ten guli Majakovskis, Šolochovas, Jaroslavskis, 
ten guli knygelė pilku viršeliu Kaip žmogus sukūrė 
dievą...' Tomis dienomis aš mačiau, kaip nugalėjo tėvo 
tiesa. Girdėjau skambiai trinksint jo batus demonst
racijose, mačiau jo pakeltą plaukuotą kumštį. O per
galės jausmas be galo užkrečiantis. Jis neregimom 
srovėm plūsta iš vienos krūtinės į kitą, jis uždega akis 
ir džiaugsmo šauksmu pripildo burną... Aš mačiau 
maldą su ašaromis, su skausmu veide, su giliausiu 
pasitikėjimu ir atsidavimu. Tik aš niekada nemačiau 
atpildo už šią tikrą maldą..." 

Kiek nuramino tai, kad sprendžiant iš knygelėje 
priklijuoto lapelio, bibliotekoje aš buvau pirmasis jos 
skaitytojas... nuo 1965 metų. 

* • • 

Žinomoje savo drobėje „Žemės ir Vandens sąjunga" 
garsusis Flandrijos tapytojas Rubensas alegoriškai pa
vaizdavo šių Kūrėjo sutvertų medžiagų vienovę. Virš 
jos plevena jokia akimi nematoma dieviškoji medžia

ga, kurią jau prieš daugelį tūkstantmečių išminčiai 
įvardino kaip laiką ir erdvę, kur vyksta absoliučiai vis
kas... :* 

Paveiksle Žemės deivės Kibelos ir Jūrų dievo^Nep-
tūno jungtis įtvirtina gyvenimo džiaugsmą ir piMatvę, 
tačiau meistras nebūtu didis, jei nepateiktų ir kifios gi
lesnės minties. Virš nerūpestingai tvane besipliuš
kenančių būtybių, virš Žemės ir vandens dievų iškilusi 
tyra, laisva nuo žemiško dumblo, esybė. Tokii>į)ūdu 
menamos horizontali ir vertikali siužeto ašys tarsi su
daro kentėjimo simbolį kryžių, suteikiantį ir trečią pa
veikslo prasmę. ! • , 

Dažnai susimąstau — kaip į tai, kas įvyko su'.fnūsų 
šeima beveik prieš 50 metų. galima pažvelgti! šiuo 
požiūriu? Kaip ir kodėl viskas įvyko sekundės tikslu
mu ir būtent ten, kur įvyko? J 

Taigi pradžios vieta — nedidelis senelių iš miltinos 
pusės Juozo ir Juzefos Žukų, šimtmečio pradžioje* per
sikėlusių iš netolimo Naujasodžiu kaimo kitoje'girios 
pusėje, ūkelis Muravoje. Čia ir gyveno gausi jų Šeima, 
kurioje, be mūsų motinos, buvo dar trys broliai itipen
kios seserys, iš kurių jauniausia — Stasė Žukaite* 

1928 m. kovo mėn. 31 d. mūsų tėvas, ilgametis 
„Spindulio" spaustuvės linotipininkas Stasys Snirge-
vičius, nusipirko iš Lietuvos kariuomenės savanorio J. 
Lukoševičiaus už 998 litus žemės sklypą Kaune^JVir-
toves alėjoje. Tėvai per trumpą laiką pastatė dtį me
dinius namelius, ūkinį pastatą, pasodino vešlų j$odą, 
augindami trejetą vaikų laimingai gyveno. ;* 

Ryšiai su Muravoje gyvenančio motinos brolio Stepo
no ir sesers Zosės šeima ir toliau buvo labai artimi B.d. 
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PALAIMINTĄJĮ JURGI 
MATULAITI PRISIMENANT 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

.Palaimintasis Jurgis Matu
laitis gimė Marijampolės 
apskrityje, Lūgines kaime, 
1871 m. balandžio 13 d. Jį pa
krikštijo kun. Jurgis Čėsna, 
anuomet baltųjų marijonų ge
nerolas. Žmonėms atrodė, kad 
gimęs Matulaičių vaikutis 
atėjo į šį pasaulį tik vargui, 
nes, būdamas trejų metukų, 
tėvo neteko, baigus dešimtuo
sius metus mirė ir jo mamytė. 
Jurgiukas liko našlaitis, kurį 
globojo daugiausia jo sesutė 
Emilija, už jį vyresnė tik dve
jais metais. Nuo 15 metų jis 
susirgo kaulų džiova. Ta liga, 
gauta iš vargo ir šalčio, jo ne
paleido iki pat mirties. Iš tik
rųjų Matulaičių Jurgutis atsi
rado šiame pasaulyje dideliam 
vargui. Dar motinai esant gy
vai, Jurgiukas pradėjo lankyti 
pradžios mokyklą Marijam
polėje. Į Marijampolę iš Logi
nės kaimo buvo apie penki ki
lometrai kelio. Tai yra dau
giau kaip trys mylios. Į mo
kyklą retai kas pavėžindavo. 
Motinai susirgus, vaikas ne
turėjo net šiltų drabužėlių. Jis 
miegojo šaltame kambarėlyje, 
gal todėl ir gavo reumatizmą, 
kuris išsivystė į kaulų džiovą. 

Jurgiukas turėjo labai daug 
iškentėti. Pagal savo žemišką 
protavimą, mes lauktume iš 
Dievo savo parinktiesiems ir 
mylimiems tarnams didelės 
apsaugos — apsaugoti nuo 
kančios ir skausmo. O Dievo 
akivaizdoje visai atvirkščiai 
vyksta. Jau niekas ir niekada 
daugiau neiškentėjo ir neiš
kentės, kaip Viešpats Jėzus ir 
Jo Motina. Bet nieko daugiau 
Dievas- nemylėjo ir nemylės, 
kaip Jėzų Kristų ir Jo Motiną. 
Turbūt Dievo apvaizda gaudo 
visas progas savo mylimie
siems, kad jie patirtų, kas yra 
blogis ir kas yra kančia. Mes 
visi šioje ašarų pakalnėje ei
name, patirdami, kas yra blo
gis ir kančia, nors- niekas ne
davė mums kančios aptarimo. 
Matyt dangaus amžinybėje 
tas blogio patyrimas yra labai 
reikalingas. O Dievas visada 
moka surasti kelią, kuriuo ei
damas, Jo sukurtasis žmogus 
atlieka viską, kas jam skirta 
šioje žemėje ir visoje dangaus 
amžinybėje. 

Taip ir Jurgučiui, atrodo, tu
rėjo baigtis tasai sunkus gyve
nimo kelias be vilties tapti ku
nigu. Kas jam duos sveikatos? 
Iš kur jis gaus lėšų? Jonas, 
Jurgučio brolis, tvarkė Lūgi
nes kaime visą ūkį. Jis jau se
niai buvo nusiteikęs, kad pats 
jauniausias broliukas dėl svei
katos ir nepriteklių šeimoje 
baigtų mokslus. Bet štai iš 
Lenkijos 1889 m. vasarą į 
Lūginę atvažiavo Jurgio pus
brolis Jonas Matulevičius. Jis 
buvo Kielcų gimnazijos graikų 
ir lotynų kalbų mokytojas ir 
per atostogas jis su Jurgiu ar
timai susigyveno ir pamatė, 
koks kilnus ir kaip gabus yra 
tas jaunuolis. Grįždamas į 
Kielcus, jis išsivežė ir Jurgį, 
aštuoniolikmetį jaunuolį. Po 
poros metų privatinio mokymo 
Jurgis išlaikė egzaminus į ku
nigų seminariją. Įstojant į 
kun. seminariją, buvo pakeis
ta Jurgio Matulaičio pavardė į 
Matulevvicz. Nuo tada Jurgį 
Matulaitį vadindavo Matule
vičium. Kad pavardė lietuviš
kai su galūne, tai lenkai sakė, 
kad lietuviai pakeitė Jurgio 
pavardę. Greičiausiai pavardė 
buvo pakeista iš reikalo. Pa
keitus pavardę, buvo leng
viau įstoti į kunigų semina
riją. 

Prisimenant ir vertinant pa
laimintojo Jurgio gyvenimo 
darbus tėvynei ir Bažnyčiai, 
niekas iš jo amžininkų nebūtų 

jų taip daug ir gerai atlikęs, 
nors jis turėjo daug pakentėti 
— dieną ir naktį. Būdamas 
Vilniuje vyskupu, jis jaute, 
kad kiekvienas žmogus jam 
yra paties Kristaus pavestas. 
Jo kalbos kaip vyskupo vi
siems, net ir žydams, patikda
vo. Visi jautė jo meilę Dievui 
ir žmonėms. Palaimintasis 
nuo Petrapilio laikų turėjo ar
timą ryšį su ortodoksais ru
sais. Per palaimintojo Jurgio 
įtaką pereidavo į Katalikų 
Bažnyčią patys popai. Iš Vil
niaus vienas lietuvis kunigas 
man pasakojo apie penkis or
todoksus popus. Jie yra taip 
pat kunigai, bet kai ko nepri
pažįsta, ką tiki Romos kata
likų Bažnyčia. Tie popai lankė 
kun. seminariją ir, pereidami į 
Katalikų Bažnyčią, turėjo pir
ma išlaikyti iš teologijos eg
zaminus. Į egzaminus atėjo ir 
vysk. J. Matulaitis. Profeso
riai visus daugiau klausinėjo 
tų dogmų, kurios nepripažįs
tamos Rytų Bažnyčioje pas or
todoksus. Vienas apšepęs po
pas buvo paklaustas, ką jis 
mano apie dogmą „Filioąue". 
kad Šv. Dvasia buvo siun
čiama apaštalams ne tik Die
vo Tėvo, bet ir Dievo Sūnaus. 
Popas pakrapštė barzdą, pa
galvojo ir pasakė, kad jis savo 
gyvenime visai nesikišo į kitų 
šeimos reikalus. Esą, jam at
rodo, kad taip geriausia. Kas 
ką daro, kas kur eina, tai šei
mos reikalas. Taip ir su Dievu 
yra, nereikia į Jo šeimos rei
kalus kištis. Esą, ne mūsų rei
kalas viską sužinoti apie Die
vo šeimos gyvenimą. Vysku
pas, išgirdęs tokį atsakymą, 
pradėjo juoktis ir kvatoti, o 
kiti klausytojai rankomis DIO-
jo. 

Kentėjimai subrandino Jur
gio Matulaičio asmenybę, o 
heroiška meilė savo artimui, 
neieškant kas draugas ir kas 
priešas, atvedė jį prie paties 
Kristaus palaiminimo: „Palai
minti jūs, kai dėl manęs jus 
niekina ir persekioja bei me
luodami visaip šmeižia. Būki
te linksmi ir džiūgaukite, nes 
jūsų laukia gausus atlygini
mas danguje. Juk lygiai taip 
kadaise persekiojo ir prana
šus" (MT 5, 1-12). 1987 m. bir
želio 28 dieną arkiv. Jurgis 
Matulaitis Šv. Petro baziliko
je, Romoje, Šv. Tėvo Jono Pau
liaus. II iškilmingai buvo pa
skelbtas palaimintuoju. Dabar 
jau praėjo 13 metų, kai lau
kiame jo kanonizacijos — pa
skelbimo šventuoju. 

Kanonizacija yra viešas ir 
iškilmingas popiežiaus spren
dimas, kuriuo Dievo tarnas, 
jau paskelbtas palaimintuoju, 
yra skelbiamas šventuoju, at
seit, įtraukiamas į šventųjų 
katalogą, kad būtų visos Baž
nyčios garbinamas lygiu kitų 
šventųjų kultu. Kanonizacijai 
reikia įrodyti, kad per palai
mintojo užtanrrią įvyko du ste
buklai. Krikščionybės seno
vėje tikintieji neturėjo tokių 
beatifikacijų ir kanonizacijų, 
kokias mes dabar turime. 
Žmonių masės apšaukdavo 
šventaisiais tuos, kurie buvo 
pilni Dievo ir artimo meilės, 
kurie pasižymėjo heroiškomis 
dorybėmis, ypač tie, kurie pa
aukojo savo gyvybę už Kristų 
ir tikėjimą. Pirmas viešas ir 
labai iškilmingas kanonizavi
mas įvyko tik 993 metais. Po
piežius Jonas XV iškilmingai 
ir viešai paskelbė šventuoju 
Ulrichą Augsburgietį. 

Mes tikime šventųjų bendra
vimą. Taigi turime ryšius su 
dangaus gyventojais. Daugybė 
žmonių stebuklingu būdu at
gauna sveikatą. Bet ne visi 
apie gautas iš dangaus ypatin-

Palaimintaaig Jurgi* Matulaitis 

KAIP SKIRSTOMAS LIETUVIŲ 
FONDO PELNAS 

Daug kalbama, daug rašoma tokia dokumentacija. Dažnai 
apie Lietuvių fondo skirsto
mas lėšas įvairiems projek
tams ir stipendijoms. Kiekvie
nas turi teisę samprotauti ir 
pareikšti savo nuomonę, kaip 
ir kam Lietuvių fondas turi 
paskirti lėšų, tačiau, manau, 
kad tie, kurie šneka ar rašo, 
neturi pakankamai informaci
jos. Kai dar nebuvau išrinktas 
į LF tarybą, man nebuvo svar
bu, kaip viskas vyksta, nes 
manęs tai nelietė. Gal pra
džioje ir sutikau su tuo, kaip 
skirstoma parama. Ir po pir
mų metų fondo taryboje dar 
ne visai buvo viskas aišku. 
Kai buvau paskirtas į Pelno 
skirstymo komisiją, reikėjo 
greitai susipažinti su eiga, 
tradicijomis, gerai veikiančia 
tvarka ir didele atsakomybe. 

Lietuvių fonde nieko nėra 
paslaptingo. Reikia tik pa
švęsti laiko ir klausti klausi
mus. Atsakymai ne visuomet 
patinka. Sunku yra pripažinti 
faktus ir eiti toliau. Steng
siuos išaiškinti, kaip Lietuvių 
fondas paskiria projektui pa
ramą ar studentui stipendiją. 

Svarbiausia: reikia sąžinin
gai ir tvarkingai, su tikslia fi
nansine dokumentacija, užpil
dyti atitinkamą prašymo for
mą. Užpildytą prašymą reikia 
pristatyti Lietuvių fondo raš
tinei iki nustatytų datų, kad 
jis būtų svarstomas tais me
tais. Bendriems reikalams 
prašymai turi būti pristatyti 
iki kovo 15 d., o prašymai sti
pendijoms iki balandžio 15 d. 
Prašymus reikia pildyti ir pri
statyti kiekvienais metais su 
prašoma dokumentacija. Jei 
prašymas yra atidėtas, tai jis 
bus svarstomas kitą kartą ar 
kitais metais ir naujo prašymo 
nereikia. Jei prašymas atmes
tas, dokumentacija perveda
ma į archyvą. Kitiems metams 
reikia pristatyti naują, tiksliai 
užpildytą prašymą tų metų 
terminui. Dažnai prašymai at
metami, kadangi prašymo for
ma nėra tiksliai ir tvarkingai 
užpildyta, ar nebuvo pristaty
ta reikalinga finansinė ar ki-

gas malones pasisako. Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
šventuoju paskelbimo bylai 
reikia per jo užtarimą dviejų 
stebuklų. Taigi reikia artimai 
bendrauti su palaimintuoju 
Jurgiu Matulaičiu. Reikia ti
kėti jo pagalba, ypač prašant 
sveikatos ir išgyti nuo nepa
gydomų ligų. Tada tikinčiuo
siuose susidarys gyvas dvasi
nis sąjūdis, kuris pagreitins 
palaimintojo Jurgio paskel
bimą šventuoju. 

nepagalvojama, kad prašyto
jas pildo tik vieną prašymo 
formą ir turi tam per 6 mė
nesius laiko, o pelno skirsty
mo komisijos nariai ir komisi
ja turi tik keletą savaičių 
peržiūrėti, įvertinti ir atrinkti 
apie 120 prašymų projektams 
paremti ir su 160 prašymų sti
pendijoms. Kiekvienas prašy
mas yra svarbus, atidžiai per
skaitomas ir prieš komisijos 
posėdžius kiekvieno komisijos 
nario įvertinamas. Bent 20 
proc. prašymų reikalingi pa
aiškinimo, tad komisijos na
riui tenka pasiskambinti dau
giau negu vieną kartą. Dažnai 
užmirštama, kad vieni komisi
jos nariai dar dirba ir turi at
sakingas pareigas, o pensinin
kai turi mažiau laiko negu 
dirbantys asmenys. 

Tai tiek apie prašymo for
mas, kurios gaunamos Lietu
vių fondo raštinėje. Trumpai 
— be užpildytos*prašymo for
mos prašymo nėra. 

Kokios lėšos skirstomos? 
Fondo tarybos finansų komisi
ja kasmet rekomenduoja fondo 
tarybai, kokią sumą fondas 

telkti stipendijas lietuvių kil
mės jaunimui ir ugdyti tautinį 
susipratimą priaugančio jau
nimo tarpe. Tas gaires čia su
sumuosiu: 

„Remti: lietuvybės darbų 
projektus; LF metinių narių 
suvažiavimo nutarimus, ypač 
lituanistinį švietimą; Lietuvos 
studentus ir daktarantus, ku
rie studijuoja užsienyje ir gau
na stipendijas iš lankomų uni
versitetų. 

Neremti: organizacijų eina
mųjų reikalų ar kelionių išlai
dų; komitetų ar fondų, kurie 
patys vykdo lėšų telkimo va
jus; gimnazistų, išskyrus lan
kančius Vasario 16-tos gimna
ziją; studijuojančių Lietuvos 
universitetuose, nebent jie yra 
partizanų ar tremtinių vaikai; 
Lietuvos žiniasklaidos dėl jos 
gausumos". 

Kokia yra prašymų skirsty
mo eilės tvarka? Pirmiausia 
atsižvelgiama į fondo įstatų 
paragrafus II. 14(a) ir (b). Jie 
sako, kad narys ar instituci
jos, duodamos nemažesnę kaip 
10,000 dol. auką, turi teisę nu
rodyti tikslą, kuriam jo pini
gai, ar jo pinigų pelnas, turi 
būti naudojamas. Tokių fonde-
lių šiuo metu yra 42. Daugu
mas šių fondelių nurodo tik 
tikslus, kur jų pinigai turi 
būti naudojami, paliekant LF 
daryti galutinį sprendimą. 
1999 metais dalis tų fondelių 
nustatė, kam paskirti apie 
40,000 dol. Prašymo svarsty
mo eilės tvarka sumuojama 
taip: stipendijų pakomisijos 
rekomendacijos; fondo fonde
lių nurodymai (pagal įstatus); 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
prašymai; Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės prašymai; Lie
tuvių fondo valdybos tarybos 
įsipareigojimai (su užpildyto
mis prašymo formomis); įvai
rių išeivijos organizacijų/as
menų prašymai; prašymai iš 
Lietuvos; knygos; specialūs 
prašymai. Nors niekur tas ne
minima, bet fondas negali ir 
neremia pelno siekiančių ar 
privačių organizacijų/asmenų, 
tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje. 
Fondas tiesiogiai neremia-Lie-
tuvos vyriausybės, tačiau po
zityviai atsižvelgia į Lietuvos 
institucijų prašymus ar pro
jektus. Turiu pastebėti, kad 
beveik visos Lietuvos institu
cijos priklauso Lietuvos vy
riausybei. Betgi, ar galim ne
atsižvelgti į Lietuvos mokyk
las ar kultūros židinius? 

Kaip vyksta skirstymas? 

S K E L B I M A I 

saugiai gali paskirstyti. Pag-« Kiekvienas gautas prašymas 
rindiniam skirstymui yra re- yra pateikiamas PSK nariui. 
komenduojamas tik fondo ka
pitalo pelnas. Fondo taryba 
turi teisę rekomendaciją pri
imti, ją pakelti, ar sumažinti. 
Pelno skirstymui pagal LF 
įstatus yra sudaroma 6 as
menų pelno skirstymo komisi
ja (PSK). Komisija sudaroma 
iš trijų tarybos narių ir trijų 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
paskirtų narių. Fondas kas
met kviečia JAV LB paskirti 3 
narius į šią komisiją. Kiekvie
na grupė paskiria po vieną 
pavaduotoją, kuris užima ne-
galinčiojo posėdžiuose daly
vauti asmens vietą. Pasitaiko, 
kad LB paskirtas komisijos 
narys nėra Lietuvių fondo na
rys, paaukojęs fondui bent 100 
dol. Komisija pagal LF įstatus 
išsirenka pirmininką iš LF ta
rybos komisijos narių tarpo. 
Stipendijų įvertinimui ir pas
kirstymui yra sudaroma sti
pendijų pakomisįja. Jos reko
mendacijas tvirtina ar keičia 
balsų dauguma PSK. PSK 
sprendimus tvirtina, atmeta 
ar pakeičia balsų dauguma LF 
taryba, galutinai atsižvelgda
ma į JAV krašto IRS nuosta
tus [50 l(c) (3)]. 

Kokiems projektams skirsto
mos lėšos? Kokios yra pelno 
skirstymo gairės? Pagal LF 
įstatus, fondo paskirtis yra 
remti lietuvių švietimą, kultū
rą, mokslą, skatinti išlaikyti 
tautinius papročius ir kalbą, 

PSK pirmininkas sugrupuoja 
prašymus ir paskiria juos iš
nagrinėti įvairiems komisijos 
nariams. Kategorijos gali būti: 
kultūra, švietimas, visuome
ninė veikla, knygos, Lietuva, 
specialūs prašymai. Kaip 
anksčiau minėjau, kiekvienas 
PSK narys turi ir atlieka pa
reigą asmeniškai įvertinda
mas kiekvieną prašymą. Prieš 
pelno skirstymo posėdį įvyks
ta didesnių ir stambesnių pra
šymų apklausa. Šiame nefor
maliame pokalbyje minimi 
prašytojai turi progą supažin-

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBĖS DRAUOMAS. 
Agentas Frank Zapoks ir 0«. Mgr Aula* 

S. Kart* kaba KMuviifcai. 
FRANKZAPOUS 

32081/2 W**t«5thStr*sjt 
Tsi «\(70B)« 

(773)581 

Reikalinga moteris namų ruošai 
pilną laiką; gali gyventi kartu 

arba ne; turi turėti geras 
rekomendacijas. Skambinti 

tel. 312-255-1197 arba 
312-255-1919. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

?• 
(7K)425-7iM 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Parkam* ir parduodama namus 
• ranaiiiiniiama nuoiajrt* 

/ V - t - . KMECICREALTOR8 
V J E T M J W J | 7«22S.PUa»UM. 

" - — E " * 1 4366 S-Aiehar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
77*284-1900 

Jei noria) parduoti ar pMdi namus 
kreipkitės į Danu* Msyer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme-
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

49 metų moteris ieško bet 
kokio darbo lietuvių šeimoje. 
Nebūtinai Illinois valstijoje. 
Tel. 708-344-3777. 

Wanted female bousekeeper; 
full time; live-in or not; mušt 
have good references. Call: 

tel. 312-255-1197 or 
312-255-1919. 

dinti PSK narius su jų prašy
mais ir juos patikslinti, jei to 
yra prašoma. Kadangi laikas 
ribotas, į šią apklausą negali 
būti pakviestas kiekvienas 
prašytojas ar visuomenė. PSK 
posėdis yra uždaras ir konfi
dencialus. Nariai yra įparei
goti nei viešai, nei privačiai 
neskelbti, ar diskutuoti, posė
džio eigos ar narių pasisa
kymų. Posėdyje yra protoko
luojami tik sprendimai ir pra
šytojams įpareigojimai ar re
komendacijos. Prašymas pri
imamas balsų dauguma. Ly
gus balsavimas (3/3) atmeta 
prašymą. PSK savo protokolą 
ir rekomendacijas pristato fon
do tarybai jos arčiausiame po
sėdyje. Taryba priima, atme
ta, ar pakeičia PSK rekomen
dacijas. 

Pasibaigus skirstymui ir ta
rybai priėmus paskirstymus, 
šaukiama spaudos konferenci
ja, prasideda pranešimų pa
ruošimas ir išsiutinėjimas 
kiekvienam prašytojui. Pra
nešimus neįmanoma paruošti 
ar išsiuntinėti per kelias die
nas Prašytojai turėtų tai nu
matyti iš anksto, jei jiems fon
do lėšos yra būtinos projektų 
įvykdymui. Nėra realu šian
dien prašyti ir tikėtis rytoj 
gauti. 

PSK nariai posėdžiuose da
lyvauja pasiruošę. Diskusijos 
vyksta tolerantiškai, nesilei
džiant į asmeniškumus. Nesi
jaučia, kad bet koks narys 
griežtai remtų savo organiza
ciją ar jos projektą. Dar kartą: 
jei nėra prašymo, nėra svar
stymo. Iškilus etiškumo klau-

PerkateaateaaoMU? 
Turite kredito problemų? 
Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KątikatvykotįJAV? 

Neprofateaaa* 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst až vairo tiaadien! 

(638)2872748 

Simui, komisijos narys pasi
traukia iš posėdžio ir neda
lyvauja prašymo svarstyme ar 
balsavime. Tokiu atveju jo 
vietą užima komisįjos pava
duotojas. Ir po skirstymo po
sėdžių PSK nariai lieka drau
gais. PSK nariams darbas ne
sibaigia su paskirstymo posė
džiu. Prašytojai ar skaitytojai 
be sustojimo klausia, kodėl 
taip, kodėl tam, o ne man, ka
da gausiu pranešimą ir pini
gus. Kartais nelengva išlikti 
mandagiam ar diplomatiš
kam. Malonu gauti padėką ui 
suteiktą paramą ar atliktas 
pareigas. Bet yra viena svajo
nė: sulaukti mandagumo iŠ 
gavusių stipendijas. Paprastas 
ačiū suteiks didelį pasitenki
nimą atliekantiems pareigas. 
Pravartu botų susipažinti su 
Vakarų kraštų kultūringo el
gesio papročiais. Kiekviename 
universitete toks kursas dės
tomas. 

Kęstutis Jecius 
LF tarybos narys 

• Vilnius. Gruodžio 11 d. 
čia įvyko Lietuvos katalikių 
moterų sąjungos trečiasis su
važiavimas. LKMS pirminin
kė G. Paliokienė apžvelgė pas
tarųjų dvejų metų LMS veik
lą. Anot prelegentės, LKMS 
vienija 39 katalikių moterų 
draugijas, LKMS daugiausia 
dėmesio skyrė šeimos, vaikų ir 
jaunimo ugdymui, moterų 
švietimui ir socialinėms prog
ramoms. LKMS pirmininke 
perrinkta G. Paliokienė. 

Lietuvių fondo pelno skirstymo komisijos posėdyje 1999 m pavasari. Sėdi ii kaires: Rada PliOrierjė, Ramun* 
Lukiene, Rūta Staniulienė. Dalia Puskorienė, Ramoną Steponavičiūtė; stovi: Kęstutis Jecius, Algirdas Ostis, Al* 
Razmienė. dr. Antanas Razma, dr. Jonas Valaitis, dr. Vytas Narutis Komisijai dar priklausė dr Petras Kisie
lius 



TARP MŪSŲ KALBANT 

GYVENTOJV PLĖTRA 
JAV gyvena daugiau kaip 

275 miUjonai žmonių. Jų tar
pe neskaitant ispaniškai kal
bančiųjų, yra 196 milijonai 
baltosios rasės gyventojų. Is
paniškai kalbančiųjų skaičius 
siekia bemaž 32 miUjonus. Re
miantis turimais duomenimis, 

už 50 metų baltosios rasės gy
ventojų skaičius sieks 203 mi
lijonus, o ispaniškai kalban
čiųjų pakils iki 98,2 mln. Is
panų kilmės gyventojai gali 
tapti didžiausia etnine grupe. 

Numatomas nemažas juodo
sios rasės gyventojų padidė

jimas. Dabar JAV yra apie 
34,9 mln. juodųjų. Už 50 metų 
juodosios rasės gyventojų 
skaičius gali siekti 60 mili
jonų. 

Taip pat prognozuojamas iš 
Azijos ir Ramiojo vandenyno 
salų kilusių gyventojų padau
gėjimas. Jų skaičius už pus
šimčio metų pakils iki 37,6 
mln. 

Didėjant gyventojų skaičiui, 
didėja mitybos užtikrinimo 
oroblemos. Cornell universite-

£ • yr*J»* 

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

No one makes round-
tnp travel to Lithuania 
easierand more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure grves you a retaxed mom-
ing arrtval for business or pleasure. 
When you're ready to return, youll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Ctass 
Esncmy Oass, you can be 

sure our service will be wortd-dass, 
and will aflow you to arrive rested and 
refreshed - all for a reasonable fare. 
Find out what a world of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just cail your Travel Agentor SAS 
at 1-8OO-221-2350. For more infor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 

F»pht# 
SK946 
SK744 
SK7*3 
SK943 

rTOfO 
CNogo 
SkxMx*n 
virtus 
Copenhagen 

1b 
Stockholm 
Virtus 
Copenhagen 
Chicago 

Departure Time 
430 pm 
9 i 0 am *1 
12«5pm 
3:40 pm 

AiiJvoJ Tkne 
7t40«n+l 
1050 am *1 
2:15 pm 
5:40 pm 

to studijoje išskirtinai mini
mos Kalifornijos ir Floridos 
valstijos, šiose valstijose di
deli dirbamosios žemės plotai 
užleidžiami naujai besikurian
čioms gyvenvietėms. Nedaug 
kuo afc-iwĮfi ir kitos krašto vie
tos. Pavyzdžiui, Illinois valsti
ja kasmet netenka apie 77,000 
akrų dirbamosios žemės. Tei
giama, kad JAV kiekvienais 
metais netenkama daugiau 
kaip trijų milijonų akrų dirba
mosios šėmės. Kaltė verčiama 
urbanistikai, industrijai ir 
imigracijai. Raginama su
sirūpinti gamtosauga, propa
guoti saulės energyos naudo
jimą ir didinti emigracijos 
varžtus. 

Studijos autorių teigimu (jei
gu nebus susirūpinta), vargu, 
ar ateityje šio krašto gyvento
jai galės gardžiuotis tipiškais 
Padėkos dienos maisto patie
kalais. 

Yra ir kitaip galvojančių, ir 
šviesiau vertinančių dabarties 
bei ateities galimybes. Štai 
vieno žemes ūkio departamen

to pareigūno teigimu, dar yra 
daug neišnaudotų galimybių. 
Dar yra priemonių šviesesnės 
ateities užtikrinimui. Šis pa
reigūnas remiasi gyventojų 
tankumo duomenimis. Jo tei
gimu, JAV gyventojų tanku
mas, palyginti su Europos 
valstybėmis, yra gerokai ma
žesnis, tad nebus reikalo nuo
gąstauti ir dvigubai padidėjus 
JAV gyventojų skaičiui. 

Jungtinių Tautų duomeni
mis, praėjusių metų liepos 18 
d. pasaulio gyventojų skaičius 
pasiekė 6 milijardus. Apytik
riais apskaičiavimais 2100 m. 
pasaulio gyventojų skaičius 
gali siekti 9,4 mlrd. 

Lietuvoje, dabar priskaito-
mas daugiau 3,6 mln. gyven
tojų. Dirbamosios žemės ne
trūksta. Tik reikia apgailes
tauti, kad žemės ūkiui trūksta 
reikalingo dėmesio. Lietuva, 
bent tuo tarpu negali didžiuo
tis natūraliu gyventojų prie
augiu. 

Pe t r a s Petružis 

DRAUGAS, 2000 m. sausio 27 d., ketvirtadienis 

Jokia našta nesunki, jeigu ji keliama padėti vargstančiam lietuviui... 
Prieškalėdinius BALFo siuntinius į Lietuvą ruošiant. 

Tai—Jūsų laikraštis! 
mmsmmmmmm. 
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Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke, 
Jūs laimėsite dvigubai! 

Gausite aukštą nuošimtį, garantuotą 13-kai mėnesių — 6.15% APY 
*Jei bendrai palūkanų nuošimčiai kils, galėsite vieną kartą padidinti 
savo sertifikato nuošimti. 

LAIMINGASIS TRYLIKTASIS" užtikrins Jums 
trylika pelningų mėnesių! 
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Ir vėl galima tdsiprenumemoti 
„DRAUGĄ" 

papiginta koma: tik už 65 dol. metams, 
tik gyvenantiems JAV-se. 

JAV naujiems skaitytojams — pirmas 
mėnuo siunčiamas nemokamai. 

Mecenatas prašo „DRAUGO" 
skaitytojus užprenumeruoti savo 

vaikams, vaikaičiams, 
naujai atvykusiems tautiečiams iŠ 

Lietuvos. 
Papiginimas tęsis iki liepos 1 d. 

„ŠALTINIO'' 
PENKMETIS 

Penktus metus Raseiniuose 
vyksta respublikinė dainuoja
mosios poezijos šventė „Šal
tinis", kurią rengia Lietuvos 
liaudies kultūros centras ir 
Raseinių r. kultūros centras. 
Renginio dalyviai — asmenys, 
kuriantys žodžius, muziką ir 
patys ją atliekantys. Šio jauni
mo muzikinio žanro ištakos — 
šeštasis dešimtmetis, kuriame 
atsiskleidė gabių gitaristų mė
gėjų talentas. Jį ypač išpopu
liarino Vytautas Babravičius, 
Vytautas Kernagis, Virgis 
Stakėnas. Raseiniškiai suma
nė atgaivinti šią tradiciją, o 
„Šaltinis" (taip vadinamas šis 
renginys) jau įgyja tarptautinį 
skambesį. Kasmet į šventę at
vyksta per penkiolika indivi
dualių atlikėjų ar grupių, su
sidedančių ne daugiau kaip iš 
trijų asmenų. Atlikimo profe
sionalumas, tekstų ir akom
panimento meniškumas, artis
tiškumas, sceninė kultūra ir 

sąmojis — štai į ką kreipia
mas pagrindinis vertinimo 
komisijos dėmesys. Brandūs 
atlikėjai atvykdavo iŠ Gargž
dų, Kretingos, Tauragės, Pas
valio, Kauno rajonų. Šieme
tinėje šventėje dominavo Šilu
tės rajono ir Kauno miesto 
muzikantai. Laureatais tapo 
instrumentininkas (gitaristas) 
Vladas Kasiųlevičius ir teks
tų autorius Algirdas Svedins-
kas (abu kauniečiai). Daug 
plojimų buvo skirta Šilutės 
teatro dainuojamosios poezijos 
grupei ir jos vadovei Reginai 
Mockutei. Renginys pagal tra
diciją vyksta kiekvienų metų 
spalio paskutinįjį šeštadienį. 

„Kultūros gyvemmas", 
1999 m.,*Ir. 29 

• Kai pradedi elgtis kaip 
laisvas paukštis, kažkodėl ta
vimi susidomi policija, o ne 
medžiotojai ar ornitologai. 

• Ir sena vinis, išlikusi tiesi 
ir nesurudįjusi, gali būti įkal
ta iš naujo. 

Dėl platesnės informacijos skambinkite 
Rūtai Staniulienei arba Editai 2iurinskienei. 

mmmm 
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Brangiai Motinai 

A. t A. 
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI 
mirus, jos dukteris j.v.s. IRENĄ REGIENĘ ir ELENĄ 
BANDŽIULIENĘ bei jų Seimas nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Los Angeles skautininkų Ramovė 

v.s. Alfonsą Pafiūrienė 

v.s.fil. Eugenijus Vilkas 

LOBBYu 
15014 S. LaGrange Rd. 
Oriand Park, IL 
(in the Oriand Creens Shopping Center) 
(708) 226-2727 

15255 S. 94th Ave. 
Oriand Park, DL 
(in the InTrust building) 

Member 
FDIC 
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Mylimai mamytei 

A.tA. 
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI 
Amžinybėn iškel;iavus, nuoširdžią užuojautą reiškiu 
jos dukrai IRENAI REGIENEI ir jos šeimai. 

Ant. Repšienė 

Mieliems tėveliams, močiutei, seseriai, broliui ir jų 
šeimoms bei dėdei Viktorui ir Vitai Memėnams, 
netekus brangios VIDOS R. RAČKAITĖS, gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

RAMUNĖ DIČ1US, RITA DIČ1US TUMAS IR 
RAIMUNDAS DIČIUS su šeimomis 

PADĖKA 
A. t A. LŠ2 

VINCENTINA TERESĖ 
ŽEMAITYTĖ JURKUNIENĖ 
mirė 1999 m. lapkričio 28 d. Po gedulingų šv. Mišių 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje gruodžio 
4 d., palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chi
cago, IL. 
Mūsų nuoširdi padėka giminėms, draugams ir 
pažįstamiems atsilankiusiems koplyčioje, 
dalyvavusiems Mišiose ir palydėjusiems šviesios 
atminties Vincentiną į Amžino Poilsio vietą. 
Nuoširdi padėka prel. I. Urbonui už maldas koplyčioje, 
dr. Č. Bačinskienei už tartus atsisveikinimo žodžius 
Lietuvių Dantų gydytojų sąjungos vardu, I. Šimkienei 
— Beverly Shores Lietuvių klubo vardu, M. 
Marcinkienei — Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos 
vardu ir E. Bartkui pravedusiam atsisveikinimą. 
Nuoširdi padėka kun. R. Gudeliui už gedulingas šv. 
Mišias, palydėjimą į kapines ir už maldas kapinėse: 
Nuoširdi padėka sol. D. Stankaitytei savo jautriu 
giedojimu atsisveikinusiai su Velione bažnyčioje. 
Nuoširdi padėka atsiuntusiems gėles, lankiusiems 
Velionę ligoninėje ir namuose ir visiems 
prisidėjusiems savo dosnia $3,795 auka a.a. 
Vincentinos atminimui, šalpai ir stipendijoms. 
Visų giminių, draugų ir pažįstamų didelis dėmesys 
šviesios atminties Vincentinai buvo ir yra 
nepamirštama paguoda mums pakeliant tą sunkų 
netekties skausmą. 

Jonas Jurkūnas, 

Ramūnė, Gintautas, Dariu* ir Linas Vitkai, 

Laima ir Algis Jurkūnai 

http://www.flysas.com


d DRAUGAS, 2000 m. sausio 27 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Dienraštis „Draugas" 
nuoširdžiai dėkoja Lietu
vių fondui, kuria 1999 m. 
parėmė mūsų dienraštį 5,000 
dol. suma. 

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
ČIKAGOJ IR APYLINKĖSE 

Lietuvos Vyčiu tradicinis 
„Lietuvos prisiminimų" poky
lis sekmadienį, vasario 6 d., 5 
vai. vak.vyks Martiniąue po
kylių salėje, Evergreen Pairk, 
IL. 

ALTo Čikagos skyriaus 
ruošiamas Lietuvos Neprik
lausomybės paskelbimo su
kakties minėjimas sekmadie
nį, vasario 13 d. vyks Maria 
mokyklos auditorijoje Mar-
ąuette Parke. 

LB Lemonto apylinkės 
valdybos ruošiamas Vasario 
16-tosios minėjimas sekmadie
nį, vasario 13 d., 12 vai. vyks 
PLC Lemonte. 

JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės ruošia
mas Vasario 16-tos minėjimas 
sekmadienį, vasario 13 d., 3 
val.p.p. vyks Libertyville Civic 
Center, 135 W. Church Rd. 
Street, Libertyville, IL. 

Jaunimo centro ruošia
mas Vasario 16 d. minėji
mas trečiadienį, vasario 16 d. 
vyks JC kavinėje. Pradžia 7 
v.v. 

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas Brighton 
Parke sekmadienį, vasario 20 
d., vyks Švc. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, tuoj po 10:30 
vai. r. lietuviškų šv. Mišių. 

Jaunimo centro ruošia 
mas Tradicinis Lietuvot 
Nepriklausomybės paskel
bimo — Vasario 16-tos mi
nėjimas trečiadienį, vasario 
16 d., 7 v.v. vyks JC kavinėje. 
Paskaitą skaitys Jūratė Bud
rienė, JAV LB Krašto valdy
bos vicepirmininkė informaci
jos reikalams. Programą at
liks vaikų ansamblis „Lakštu
tė", vadovaujamas mok. Da
lios Gedvilienės ir Akademinio 
Skautų sambūrio Čikagos sky
riaus nariai. Visi kviečiami 
dalyvauti ir kartu švęsti šią 
mums brangią švente. 

A. R. Lintakas, Brookfield, 
IL, „Draugo" leidybą parėmė 
100 dol. auka. Labai dėkui! 

BALFo Cicero 14-ojo sky
riaus .metinis susirinkimas 
vyks sekmadienį, sausio 30 d. 
Pradėsime šią dieną šv. Anta
no parapijos bažnyčioje 11 
val.r. iškilmingomis šv. Mišio-
mis, prisimindami palaiminto
jo arkivyskupo Jurgio Matu
laičio mirties dieną, prašysime 
jo globos, melsimės už gyvus 
ir mirusius Cicero BALFo dar
buotojus. Šv. Mišias aukos 
kun. Kęstutis Trimakas. Gie
dos solistė Laimutė Stepaitie-
nė, jai akompanuos Marijus 
Prapuolenis, giedos parapijos 
choras, kuriam vadovauja 
Giedrė Nedveckienė ir Jonė 
Bobinienė. Tuoj po šv. Mišių, 
apie 12 vai., šv. Antano para
pijos salėje vyks pasivaišini-
mas ir susirinkimas. Valdyba 
prašo narius ir visus, kurie re
mia BALFo labdaros darbą, 
šv. Mišiose ir susirinkime da
lyvauti. 

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. 

Antanas ir Konstancija 
Valiuškiai, Barrington, RI, 
padovanojo „Draugui" 100 
dol., kad palengvintų jo leidy
bos išlaidas. Tariame širdingą 
ačiū! 

„Internete" galite kalbėtis 
su Lietuvos įmonių svetainė
mis: 

Reklamos agentūrų tinklas, 
rinkotyros naujienos 

www.cms.lt 
, ,Elega" - WWW kūrybinės 

dirbtuvės 
www.elega.lt 
„Fima" - stebėjimo, prieš

gaisrinės ir kt. apsaugot 
sprendimai 

www.fima.lt 
„Intermediena" - pjautos 

medienos eksportas ir impor
tas 

www.omnitel.net/ 
intermediena/ 

„Pranter - logistika, infor
macinių katalogų kūrimas 

www.prantel.lt 
„Skaitą" - prekyba kompiu

teriais, jų dalimis, su jais susi
jusia įranga 

www.skaita.lt 
„Tavilta" - žaliavų, organi 

nįų trąšų eksportas (tik anglų 
kalba) 

www.tavilta.lt 
„Utenos elektrotechnika" -

laboratorinių ir pramoninių 
elektros krosnių, džiovinimo 
spintų gamyba 

www.elektrotechnika.lt 
„Vilkomp" - prekyba naudo

tais kompiuteriais 
www.pele.lt 
www.kotecha.lt 
www.vilcomp.lt 

SUSITIKIMAS SU GIEDRIUMI APUOKU 
Sausio 8 dieną, po ilgesnių 

žiemos atostogų, Maironio li
tuanistinės mokyklos istorijos 
būrelio „Geležinis vilkas" na
riai susirinko į pirmąjį naujų
jų, 2000-ųjų metų susirinki
mą. Pirmasis • naujojo tūks
tantmečio svečias buvo Lietu
vos Respublikos generalinis 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas. Svečią pristatė ir 
trumpai su būrelio veikla jį 
supažindino pirmininkas Kęs
tutis Daugirdas, pabrėžęs, kad 
būrelyje apsilankantys politi
kai ir visuomenės veikėjai su
teikia moksleiviams daug ži
nių apie Lietuvą. 

Pokalbio tema Giedrius 
Apuokas pasirinko Lietuvos 
Respublikos užsienio politikos 
apžvalgą, kurioje pirmenybė 
skiriama geriems santykiams 
su kaimynais, įsijungimui į 
Europos Sąjungą ir įstojimui į 
NATO. Santykių su kaimyni
nėmis valstybėmis apžvalgą 
prelegentas pradėjo nuo Len
kuos. Naują kokybe abiejų 
valstybių bendravimui suteikė 
1994 metais pasirašyta Lietu
vos ir Lenkįjos tarpvalstybinė 
sutartis. Abi valstybes sieja 
savitarpio, pasitikėjimas, inte
resų bendrumas, Lenkija re
mia Lietuvos siekius įsijungti 
į Europos Sąjungą ir NATO 
bloką. 

Kiek kitokie Lietuvos santy

kiai yra su Rusija, kuri nėra 
stabili, ir įvykiai ten dažnai 
yra neprognozuojami. Svečias 
pabrėžė 1991 metų sutarties 
su Rusija svarbą, kuria šalys 
įsipareigojo gerbti viena kitos 
suverenitetą ir nenustatytas 
sienas. Ši sutartis suteikė ša
lims teisę pačioms pasirinkti 
būdus savo saugumui užtik
rinti, ir tai ne kartą padėjo 
Lietuvai pagrindžiant savo 
siekius jungtis prie Europos 
Sąjungos ir NATO. 

Santykiuose su Baltarusija 
Lietuva siekia išlaikyti politi
nę pusiausvyrą, nors Lietuva 
pasmerkė žmogaus teisių pa
žeidimus šioje kaimyninėje 
valstybėje. Pačioje Lietuvoje 
yra remiamos nevalstybinės 
baltarusių organizacijos (radi
jo stotis Vilniaus krašto bal-
tarusams). 

Su Latvija ir Estija Lietuvą 
sieja panašus likimas. Puikūs 
santykiai ir interesų bendru
mas visas tris Baltijos val
stybes rišo siekiant nepriklau
somybes. Šiuo metu šalys yra 
ne tik partnerės, bet ir kon
kurentės ekonominėje bei poli
tinėje srityje. 

Skandinavijos šalys Lietuvą, 
kaip ir kitas Baltijos valsty
bes, remia nuosekliai, tiek pa
laikydamos ankstesnį jų norą 
atgauti nepriklausomybę, tiek 
ir šiandieninius siekius įsijun

giant į Europos Sąjungą ir 
NATO. Lietuvą daugiausia 
globoja Danija, su ja yra suda
rytas bendras taikos palaiky
mo batalionas. 

Lenkijai, Čekijai ir Vengrijai 
įsijungus į NATO, daugiau dė
mesio Baltijos šalims ėmė 
skirti Vokietija. 

Po to svečias apžvelgė Lietu
vos perspektyvas siekiant na
rystės Europos Sąjungoje ir 
NATO. Praėjusių metų pabai
goje Lietuva pakviesta derėtis 
dėl įstojimo į Europos Sąjun
gą. Vasario mėnesį turėtų būti 
sudaryta derybų delegacija. 
Svečio nuomone, Lietuva galė
tų tapti Europos Sąjungos na
re po 5-7 metų. 

Pasiryžimas jungtis prie 
NATO buvo paskelbtas 1993 
metais. Lietuva grindžia savo 
kelią į 'NATO palaikydama 
gerus tarpusavio santykius su 
kaimyninėmis valstybėmis, 
gerindama karinių pajėgų 
techninį pasirengimą, daly
vaudama taikos palaikymo 
operacijose. Daug dirba šioje 
srityje Lietuvos politikai ir 
Lietuvių Bendruomenių atsto
vai užsienyje, ypač JAV. 

Susitikimui baigiantis Gied
rius Apuokas atsakė į moks
leivių klausimus apie konsula
to veiklą, Karaliaučiaus sritį 
ir NATO, o būrelio narė Siga 
Vasaitytė padėkojo svečiui 
moksleivių vardu. 

Rūta Kuncienė 

Filatelistu draugija .Lie
tuva" laukia metinį susirin
kimą š.m. gausio 30 d., sekma
dienį, 12 vai. 112 kambaryje 
Jaunimo centre (5620 S. Cla-
remont Avenue, Chicago, IL). 
Draugįjos nariai ir visi kiti as
menys, kurie domisi Lietuvos 
filateUja, yra kviečiami susi
rinkime dalyvauti. Po susirin
kimo kavute ir pabendravi-

Iftorijoa barelio „Oeletuue vilkea" otriai tueitiko tu Lietuvai Reepublikoe generaliniu koneulu Giedriumi 
Apuoku (viduryje). Nuotr RAtoe KaaeieaUe 

Danguolė Kviklytė, Chica
go* IL, atsiuntė geriausius lin
kėjimus ir 100 dol. auką 
„Draugo" leidybai paremti. 
Dėkui! 

i S t«»lm 

BU8 PRISTATYTA 
J. RUEKAIČIO KNYGA 

Lietuvos ambasadoje Va
šingtone (2622 16th Street, 
NW, Wasbington, DC 20009) 
vasario 11 d., penktadienį, 7 
val.v. įvyks Jurgio Blekaičio 
knygos .Algirdas Jakševičius 
- teatro poetas" pristatymas. 
Knygą pristatys Vytauto Di
džiojo universiteto profesorius 
dr. Bronius Vaškelis. 

Įvadiniame straipsnyje sa
koma: „Ši Jurgio Blekaičio 
knyga - talentingo, bet anksti 
mirusio Lietuvos teatro reži
sieriaus ir aktoriaus Algirdo 
Jakševicisus portretas, čia at
siskleidžia ir visa XX amžiaus 
teatro istorija. Algirdas Jakše
vičius - tragiško likimo reži
sierius, kurio subtilus psicho-
logizmas paliko neišdildomą 
pėdsaką lietuvių teatro istori
joje. Balio Sruogos ir Andriaus 
Olekos-ŽiHnsko mokinys, ža
vėjęs publiką savito braižo 
spektakliais, liko kitų režisie
rių šešėlyje, nors, palankiai 
susiklosčius aplinkybėms, jo 
spektakliai galėjo tapti mūsų 
teatro raidos gairėmis. Gyvu 
patikojiTmi, 'flutsntii%a?9 liu
dijimais ir atsiminimai* Jur
gis Blekaiti8 tarsi metrašti
ninkas nušviečia spalvingą 
Valstybės teatro gyvenimą, 
brandžiausius spektaklius, 
Jaunųjų teatro barimosi ir iš
sibarstymo peripetijas..." 

Spaudai knygą parengė ir 
išleido Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, o lei
dimą parėmė LR Kultūros 
ministerija. Po oficialios pro
gramos rengėjai pakvies vaka
ro dalyvius arbatos puodeliui. 
Vietas prašome užsisakyti tel. 
202-234-5860+26. Automobi
lius bus galima pasistatyti 
gretimoje aikštelėje. 

S K E L B I M A I 
• Peter Merwin, Orland 

Hills, IL, nenuilstantis Lithua-
nian Mercy Lift rėmėjas, vėl 
paskyrė $100 auką jo senelių, 
kilusių iš Lietuvos, atminimui. 
LML reiškia jam padėką. 

• Show Centras kviečia į 
OVIDIJAUS VYSNIAU8KO 
koncertą š. m. sausio 29 d. 8 
vai . vakaro Willowbrook 
Bauroom,8$00 8. Archer Rd. 
Bilieto kaina $80. TeL infor-
macijai 630481-4408. 

• Narnama pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimaia ir prieina
mais nuošimeiaia. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sa-ringa, 
8812 West Cermsk Road. 
TeL (778) 847*7747. 

• Lithuanian Mercy Lift 
reiškia padėką rėmėjams, kurie 
prisiuntė aukas įvairiomis 
progomis: Juliui Vilčiauskui 
(Waterbury, CD — $800, Ri
mui ir Nyolei Baniams (Wes-
tern Springs, IL) — $850, 
Arūnui ir Irenai Draugelisms 
(Downersp (kove, IL) — $800, 
James Kaskin (San Francisco, 
CA)—$800, Kęstučiui ir Jutijai 
Petrauskams (Lagūna Beach, 
CA) — $200, Raphael Sealey 
(Berkeley, CA) — $800 ir J. 
Vilučiams (Frankfort, IL) — 
$300. 

» • 

http://www.cms.lt
http://www.elega.lt
http://www.fima.lt
http://www.omnitel.net/
http://www.prantel.lt
http://www.skaita.lt
http://www.tavilta.lt
http://www.elektrotechnika.lt
http://www.pele.lt
http://www.kotecha.lt
http://www.vilcomp.lt


Sausio 21 d. Lietuvių dailės muziejuje Lemonte dainavo (ii kairės): Darius Polikaitis, Kastytis Soli anas (pir
mieji tenorai), Audrius Polikaitis ir Marius Tijūnėlis (antrieji tenorai), Marius Polikaitis (.baritonas), Liudas 
Landsbergis ir Tadss Stropus (bosai). 

„DAINAVOS" OKTETAS 
ŠVENČIA PENKMETĮ 

„Dainavos" vyrų oktetas 
Šiais metais Švenčia savo pen
kmetį. Norėdami įamžinti šią 
sukaktį, trys broliai - Darius 
Audrius ir Marius Polikaičiai, 
Kastytis Šoliūnas, Marius Ti
jūnėlis, Liudas Landsbergis, 
Aras Norvilas, Tadas Stropus 
ir Vidas Neverauskas prieš 
pat praėjusias Kalėdas įrašė 
savo pirmąją kompaktinę 
plokštelę, į kurios sutiktuves, 
vykusias sausio 21 d. Lemon
te, ir pakvietė lietuvišką vi
suomenę. Šventę rengė Čika
gos lietuvių jaunimo sąjunga. 

Darius Polikaitis, „Daina
vos" okteto vadovas, o taip pat 
ir nenuilstantis didžiojo „Dai
navos" ansamblio bei Pal. J. 
Matulaičio misijos vaikų cho
relio dirigentas, pasakojo, kad 

a.Dainavos" oktetas, rodos, su-

„Dainavos' okteto kompaktines 
plokšteles dailininkas - Vytas 
Čuplinskas, fotografas - Tauras 
Bublyt. 

sikūrė visai atsitiktinai. 1995-
aisiais studentams ateitinin
kams prireikus programos sa
vo kultūros vakarui, keli dai-
naviečiai - didžiojo ansamblio 
choristai - subūrė savo drau
gus. Taip ir gimė ansambliu-
kas, šiemet švenčiantis savo 
penkmetį. Būdavo, kad per 
tuos penkerius metus oktetas 
koncertuodavo ir devyniese, ir 
aštuoniese. Sausio 21-osios 
vakarą vaikinai klausytojus 
pasitiko septyniese, - mat tuoj 
po naujojo įrašo Arui Norvilui 
tapus be galo užsiėmusiam, 
oktete liko tik septyni nariai. 
Aras atvyko į koncertą ir 
draugų pakviestas kartu su 
jais atliko paskutiniąją vakaro 
dainą- „Žemaičiųpolką". 

Naujojoje okteto kompakti
nėje plokštelėje - 18 dainų. 
Beveik visos jos ir skambėjo tą 
vakarą. Vaikinai dainavo tra
dicines liaudies dainas -
„Ant kalno karklai", „Nukir
siu berželį", „Augo kieme kle
velis", greitakalbes, estradi
nes, šiuolaikinių lietuvių kom
pozitorių ir net „pop" stiliaus 
dainas bei dvi amerikietiškas 
- „Hush" ir „Shenandoah". 

Nors visi okteto dainininkai 
ne muzikantai - duoną valgo, 
būdami inžinieriais, buhalte
riais, daktarais, kompiuterių 
specialistais, tačiau ir koncer
te, ir naujojoje kompaktinėje 

Vidas Neverauskas - „Dainavos' 
okteto akompaniatorius. 

plokštelėje jų atliktos dainos 
skamba profesionaliai. Okteto 
dainas jau girdėjo Floridos, 
New Yorko, Vašingtono, Det
roito ir Clevelando lietuviai, o 
taip pat ir „Margučio II" radi
jo laidų klausytojai. Greit jau
nieji lietuvaičiai turėtų kon
certuoti Vakarinėje Amerikos 
pakrantėje, Clevelande, o gal
būt ir Lietuvoje. 

Smagusis naujosios kom
paktinės plokštelės pristaty
mo vakaras baigėsi, tačiau 
naujųjų „Dainavos" okteto 
įrašų dar yra! Atvykę į,.Drau
go" knygynėlį, kompaktinę 
plokštelę įsigyti galėsite už 15 
dol., kasetę - už 10 dol. (per
siuntimo mokestis - 3.95 dol.) 
Abu šiuos įrašus taip pat par
duoda ir „Seklyčia" (2711 W.' 
71st). E. Andrulytė 

„Mano pasaulis 2000 me
tai*" — Lietuvos vaikų pie
šinių konkurso — laureatų 
darbų ' parodos atidarymas 
įvyks vasario 5 d. 7:30 v.v. me
no galeryoje, PLC Lemonte. 
Tarptautinį vaikų piešinių 
konkursą Lietuvoje organiza
vo Almos fondas, o komitetui 
vadovavo Alma Adamkienė. Iš 
Lietuvos vaikų laureatų darbų 
paroda jau yra JAV, ir čika-
giečiai bei lemontiškiai pir
mieji galės ją pamatyti. Ypač 
prašoma atkreipti dėmesį li
tuanistinių mokyklų mokyto
jai ir mokiniai. 

Birutė H. Lesevičiua, Chi-
cago, IL, padovanojo „Drau
gui" 100 dol. Labai dėkui! 

„Talka", Lietuvių kredito 
kooperatyvo valdyba, Ha-
milton, Ont, Canada, savo 
posėdyje paskyrė 500 dol. 
„Draugo" leidybai paremti. 
Čekį atsiuntė kooperatyvo 
vedėjas R. Sakalas. Už tokią 
dosnią paramą esame nuo
širdžiai dėkingi! 

Lietuviu rašytojų draugi
ja rengia poetės Janinos De
gutytės 10-ųjų mirties meti
nių atminimo vakarą, kuris 

* vyks vasario 4 d., penktadienį, 
m 7 val.v. Jaunimo kavinėje. Ja
ninos Degutytės poezųą skai-

' tys poetės bičiulė aktorė Irena 
Leonavičiūtė. Fleita gros mu
zikė Giedrė Kazakauskaitė, 
fortepijonu pritars muzikas 
Ričardas Šokas. 

„Internete" galite „kalbė
tis" su įvairiomis JAV ir Ka
nados lietuviškomis organiza
cijomis: 

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga 

www.kanada.ca/kljs/ 
Amerikos lietuvių jaunimo 

sąjunga 
www.tamos.net/-javba/ 
Floridos lietuvių svetaine 
www.angelfire.com/fl2/ 

lithuanians/ 
Philadelphįjos lietuvių ben

druomene (tik anglų kalba) 
r.phillylac.org 

Stasė Korius, Santa Moni-
ca, CA, atsiuntė „Draugui" 
taip svarbią 100 dol. paramą. 
Reiškiame padėką! 

Susirūpins,kad nebotų pakeistas (prastas lietuviškų Milių laikas Iv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero lietu
viai paskutiniuosius sekmadienius gausiai rinkosi iv. Antano parapijos salėje. Nuotr. Edvardo Sulai**© 

. 

http://www.kanada.ca/kljs/
http://www.tamos.net/-javba/
http://www.angelfire.com/fl2/



