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JAV Kongresui įteiktas 
Baltijos šalių stojimo į 

NATO projektas 
Vilnius, sausio 29 d. (BNS) -

Vienas JAV kongreso narių 
sausio 21 d. Kongreso Atstovų 
rūmams pateikė nutarimo, 
rekomenduojančio įjungti tris 
Baltijos šalis į NATO, projektą. 
Projektas buvo perduotas nagri
nėti užsienio reikalų komisijai. 

Nutarimo projekte sakoma, 
jog. po to, kai Baltijos Salys 
įvykdys visus dalyvavimo 
NATO reikalavimus, būtina 
kuo greičiau pakviesti jas tapti 
Šiaurės Atlanto sąjungos na
rėmis. Taip pat būtina pakviesti 
l ių salių atstovus į NATO 
vadovybės susitikimą šių metų 
liepą Madride. 

„Galimas NATO narės statu
so suteikimas Estijai, Latvįjai ir 
Lietuvai gali būti ilgalaikis 
indėlis į stabilumą, laisve ir 
taiką Baltijos regione... Estija, 
Latvija ir Lietuva gali prisidėti 
prie NATO tikslų įgyvendini
mo, jeigu jos taps jo dalyvės", 
sakoma projekte. 

Nutarimo pradžioje pateikia
ma nemažai sąlygų, kurias 
įvykdžius, būtų galima Baltijos 
šalims stoti į NATO. Taip pat 
nurodomi šių šalių siekiai ir tai, 
kaip jos laikosi žmogaus teisių, 
įveda civilinę ginkluotųjų pajė
gų kontrolę, kuria laisvos rin
kos sistemą. Pažymimas Balti
jos šalių dalyvavimas NATO 
programoje „Bendradarbiavi
mas taikos labui", kuris aiškiai 
rodo šių šalių norą ir sugebėji
mą veikti drauge pagal Šiaurės 
Atlanto sąjungos taisykles. 

Tuo tarpu Rusijos URM antra
dienį išplatino pranešimą dėl 
šio projekto, kuriame projekto 
pateikimą pavadino „nekon
struktyviu žingsniu". Pranešime 
pažymima, kad šis žingsnis 
„gali apsunkinti pastangas 
ieškoti savitarpiškai priimtinų 
susitarimų dėl visų problemų 
Rusijos santykiuose su Baltijos 
šalimis, ypač su Estija, ir Lat
vija". 

V. Landsbergis: kai kurie 
diplomatai tu:*i pasitraukti 

Vilnios, sausio 29 d. (BNS) -
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pažymi, kad kai 
kuriems Lietuvos ambasado
riams „patartina pamąstyti 
pakeisti darbą anksčiau, negu 
baigsis jų kadencija". „Mums 
reikia aktyvesnės diplomatinės 
veiklos", sakė jis trečiadienį 
spaudos konferencijoje, atkrei
pęs dėmesį į kai kurių diploma
tinių atstovybių „nelabai rezul
tatyvų veikimą", nekonkreti
zuodamas, kokias Lietuvos dip
lomatines misijas turėjo omeny. 

Jeigu kuriose nors atstovybė
se „stokojama ryžtingumo ar 

išradingumo, tie ambasadoriai 
patys turi jausti, jog jų savybių 
nepakanka dabarties uždavi
niui", pažymėjo V. Landsbergis. 

Jis kritikavo Lietuvos amba
sados Vašingtone darbą, paste
bėjęs, kad laiku nebuvo suži
nota apie sausio 21 _d. JAV 
Kongreso Atstovų rūmams pa
teiktą svarstyti įstatymo 
projektą dėl Baltijos valstybių 
integracįjos į NATO. „Negalė
čiau pasakyti, kad Lietuvos am
basada JAV dirba tobulai", sa
kė V. Landsbergis, pažymėjęs, 
kad tokį dokumentą Lietuva tu
rėtų gauti „tą pačią dieną". 

Aptarti Lietuvos-Rusijos 
santykiai 

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) -
Lietuvos premjeras Gediminas 
Vagnorius antradienį priėmė 
Rusijos ambasadorių Lietuvoje 
Konstantiną Mozelį ir aptarė 
galimybes paspartinti valstybi
nės sienos sutarties pasirašymą, 
galimus aukščiausio lygio parei
gūnų vizitus bei šalių ekonomi
nius santykius. 

Ambasadorius patikino prem
jerą padarysiąs viską kad šalių 
santykių gerinimui svarbi sie
nos sutartis būtų kuo greičiau 
pasirašyta. 

Trejis metus vykstančiose de
rybose Lietuva ir Rusija sude
rino 90 proc. sausumos sienos 
linijos, tačiau iki šiol nesusitarė 
dėl nedidelio jos ruožo per Viš
tyčio ežerą ir Nemuno žiotis. 

Praėjusių metų pabaigoje at
vykęs į Lietuvą dirbti ambasa

dorius K. Mozelis yra užsiminęs, 
kad Lietuvos ir Rusijos sutar
tis gali būti pasirašyta abiejų 
šalių prezidentų susitikime. 
Tuomet jis patvirtino, kad kvie
ti mas Lietuvos prezidentui Al
girdui Brazauskui atvykti į 
Maskvą tebegalioja. Tokio vizi
to data nekonkretizuojama, lau
kiant, kada prezidentas Boris 
Jelcin galutinai grįš į darbą 
Kremliuje. 

G. Vagnoriaus ir RUSUOS am
basadoriaus susitikime taip pat 
pažymėta, kad šalių ekonominį 
bendradarbiavimą pagyvintų 
dvigubo apmokestinimo panai
kinimo sutarties pasirašymas. 
K. Mozelio nuomone, reikalingi 
ir aktyvesni abiejų valstybių 
verslininkų ryšiai, nes lietu
viškos prekės turi paklausą 
Rusijos rinkoje. 

„Jedinstvo" vado byla 
perduodama teismui 

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) -
Rusįjos piliečio Valerijaus Iva
novo byla perduodama Vilniaus 
II apylinkės teismui, sakė bylos 
kaltinamąją išvadą patvirtinęs 
Vilniaus miesto apylinkės pro
kuroras Dainius Kunigėlis. 

Buvusiam antivalstybinės or 
ganizacijos „Jedinstvo" vadui 
byla iškelta praėjusių metų bir
želio 28 d. Jis kaltinamas, kad 
žodžiu ir spausdiniais sk'eidė 
žinomai melagingus prasimany-
mus apie Loretos Asanavičiūtės 
mirties aplinkybes ir tuA 
pažemino jos bei jos artimųjų 
garbę ir orumą. Jam taip pat pa
teikti ksltinim8i MJ rp»ij>cn~fm* 

Pasaulio naujienos 

pasisakymus, įžeidusius 1991 
m. sausio 13 d. žuvusiųjų atmi
nimą. 

Pasak prokuroro, šiuos ten
dencingus prasimanymus V. 
Ivanovai skelbė 1996 m. gegužę 
Rusijos Valstybės Dūmoje, 
spaudos konferencijoje pris
tatydamas savo knygą .Lietu
vos kalėjimas". 

Pagal Lietuvos jstatymus V. 
rVtntrtfts gnli ū̂*.i nuteists ka
lėti iki 2 meti srha atlikti pa
taisos darbus. Netaikant šių 
bausmių, gali būti paskirta 
bauda. Pasižadėjęs neišvykti, V. 
Ivanonas teisino laukia Vilnių-

Sausio viduryje iš Čeienyos grižo tarptautini) parlamentarų grupes Čečėnijos problemoms tirti 
gen. sekretorius Algirdas Endriukaitis, kurij karo nuniokotoje salyje atliko stebėtojo darbą. Jis 
susitiko s»Mamais ir būsimais valstybė* ^dovais, lankėsi sugriautuose miestuose, domėjosi 
paprasttteSttnhi pokarinio gyvenimo sąlygosjuv A. Endriukaitis sužinojo, kad 1996 m. Čečėnijoje 
žuvo liatavis Linas Velavitius, kuris, prašalėjus karui, prisidėjo prie savo draugų čečėnų. 

Nuotr.: Algirdas Endriukaitis su čečėnų kovotojomis (LA) 

Raginama pripažinti 
Čečėnijos nepriklausomybę 

V. Landsbergis: reikės 
konsultuotis ir M Rusija 
Vilnius, sausio 29d. (BNS) -

Lietuvos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis mano, 
kad Rusija turėtų pirmoji pri
pažinti Čečėnrjos nepriklauso-
mybe. „Tai būtų normalus deko
lonizacijos procesas", pareiškė 
V. Landsbergis spaudos konfe
rencijoje trečiadienį. 

Seimo pirmininkas vylėsi, kad 
Rusija, pasak jo, pripažinusi 
Čečėnijos suverenumą de facto, 
ieškos būdų pripažinti ir de jure, 
nes „ČeČėnįįa tvarkosi savaran
kiškai ir turi teise į tarptau
tinius ryšius". 

V. Landsbergis spaudos konfe
rencijoje nepasakė, ar Lietuva 
atsilieps į naujojo Čečėnijos 
prezidento kreipimąsi į pasaulio 
bendriją pripažinti jo šalies 
nepriklausomybe, pridurdamas, 
kad Lietuvos prezidento vado
vaujama Užsienio politikos ko
ordinavimo taryba turėtų ap
svarstyti Čečėnijos pripažinimo 
klausimą, jei Vilnius gautų 
naujai išrinkto prezidento Aslan 
Maschadov oficialų prašymą. 

V. Landsbergio nuomone, jei 
toks prašymas būtų gautas, 
atsakymą reikėtų parengti „ne 
be konsultacijų su kitomis 
valstybėmis". „Su Rusija taip 
pat reikės konsultuotis, koks jos 
požiūris, ar ji pati ketina žengti 
kokius žingsnius, pripažindama 
Čečėnijos teise plėsti savo tarp
tautinius santykius", sakė Lie
tuvos Seimo pirmininkas. 

Iki praėjusio rudens opozicijo
je buvę konservatoriai, vado
vaujami V. Landsbergio, aiškiai 
rėmė čečėnų nepriklausomybės 
siekį., 
Lietuvos dešinieji radikalai 

ragina pripažinti 
nepriklausomą Čečėniją 
Lietuvių nacionalinė partija 

„Jaunoji Lietuva" paragino vy
riausybe ir Seimą pripažinti 
Čečėnijos nepriklausomybe. 

„Po įvykusių laisvų ir demo
kratinių rinkimų Čečėnijos Res
publikoje, Lietuvių Naciona
linė partija 'Jaunoji Lietuva' 
kreipėsi į Lietuvos vyriausybe 
ir Seimą, siūlydama de jure ir 
de facto pripažinti Čečėnijos 
Respublikos nepriklausomybę", 
sakoma partijos valdybos priim
tame kreipimesi. 

Lietuvos dešiniųjų radikalų 
partija ..Jaunoji Lietuva" turi 
vieną atstovą Seime. Jos vadas 
Stanislovas Buškevičius pri
klauso Jungtinei frakcijai, 
kurios nariais taip pat yra 
TVitin-nku saji'ngos pirminin

kas RimantasŠmetona ir nepar
tinis Rimantas Karbauskis. 

R. Ozolas: pokario 
laikotarpis baigėsi, 
prasideda politinis 

skaidymasis 

Maskva-Vilnius. Rinkimus 
Čečėnijoje stebėjęs Lietuvos 
Seimo pirmininko pavaduotojas 
Romualdas Ozolas mano, kad 
balsavimas b įvo organizuotas 
labai gerai. 

„Techninė rinkimų organi
zacija visiškai garantavo, kad 
visi žmonės galėtų balsuoti", 
sakė ESBO stebėtojų misijoje 
dirbęs ir trečiadienį iš Grozno į 
Maskvą atvykęs R. Ozolas. 

5 stebėtojams iš Lietuvos teko 
skirtingi maršrutai, ir rinkimų 
dieną jie apvažiavo rinkimų 
apylinkes beveik visoje 
Čečėnijoje. R. Ozolas sakė 
lankęsis daugiausia kalnų ra
jonuose ir stebėjęs rinkimus 
nedideliuose kaimuose. 

Pasak Seimo vicepirmininko, 
čečėnai balsavo labai aktyviai, 
ir, jo nuomone, „tokio entuziaz
mo daugiau nebebus". Dėl šio 
rinkėjų aktyvumo kai kur teko 

porai valandų pratęsti rinki
mus. Tačiau tai, ESBO stebėto
jų nuomone, neturėjo įtakos 
rinkimų rezultatams. 

Seimo vicepirmininkas sakė, 
kad Aslan Maschadov išrinki
mas kitų kandidatų rėmėjų ne
pasitenkinimo nesukėlė. Pasi
traukiantis iš Čečėnijos vadovo 
posto prezidentas Zelimchan 
Jandarbijev yra pasiryžęs bend
radarbiauti su naujuoju prezi
dentu ir vyriausybe. Tačiau, 
pasak R. Ozolo, jis leido su
prasti, kad rinkimus laimėjo 
„nuosaikiosios jėgos, kurios gali 
daryti nuolaidų Rusijai nepri
klausomybės klausimu". Tokiu 
atveju Z. Jandarbijev pasis
kelbtų pereinąs i opoziciją ir 
veiktų „labai principingai". 

Čečėnai aiškiai supranta, kad 
valstybės likimas atiduotas 
žmogui, kurio elgesys nėra 
visiškai aiškiai numatomas, 
sakė R. Ozolas. Tačiau daugu
ma čečėnų sutinka, pažymėjo 
jis, kad A. Maschadov yra at
sargus politikas, prisiekęs 
vykdysiąs nepriklausomybės po
litiką ir negali išduoti. Seimo 
vicepirmininko nuomone, tai 
rodo, kad po karo metui būdingo 
vienybės laikotarpio, Čečėnijoje 
prasideda politinis skaidymasis 
ir partijų kūrimosi metas. 

„Gazprom" grasina sumažinti 
dujų tiekimą Lietuvai 

Vilnius, sausio 29 d. (BNS) -
Rusijos dujų susivienijimas 
„Gazprom'' pagrasino nuo vasa
rio 1 d. 50 proc. sumažinti 
gamtinių duju tiekimą Lietuvai. 

Antradienį „Gazprom" valdy
bos narys Aleksandr Puškin at
siuntė telegramą ministrui pir
mininkui Gediminui Vagnoriui 
ir bendrovių „Lietuvos dujos" 
bei „Strella Vita'e" vadovams. 
Joje prašoma imtis priemonių 
sumažinti Lietuvos skolas „Gaz
prom", kurios, susivienijimo 
skaičiavimais, sausio pabaigoje 
buvo 41 mln dolerių. Sausio 1 
d. ši skola, buvo du kartus 
mažesnė — 21.64 mln. dolerių. 

Lietuvos vertinimu, skola yra 
mažesnė, sakė ūkio ministras 
Vincas Babilius. Dalis šios sko
los yra dar pernykštė, ir pagal 
sutarti su .Gazprom" ji turi 
būti padengta iki balandžio 1 d. 
Pasak V. Babiliaus, dabar skolą 
tikimasi padengti, pasiskolinus 
16 mln. dolerių (64 mln. litų) iš 
Taupomojo ir „Hermio" banku 
Trečiadieni • >riaus>bės po-- -dy 
je ministras sakė sieksiąs, kad 
šiems bankams būtų suteikta 
valstybės garantija, nors Vals
tybinė užsienio paskolų komisi
ja praėjusia savaitę atmetė 
energetika uralfhm 

„Jei pavyks gauti garantiją 
paskolai, nemalonumų galėsim 
išvengti", sakė ministras V. 
Babilius. 

AIDS specialistas tirs 
padėtį Lietuvoje 

Vilnius, sausio 29 d. (BNS) -
Trečiadienį susipažinti su AIDS 
situacija Lietuvoje atvyko 
UNICEF ir UNAIDS organiza
cijų konsultantas Leo Kenny. 
Lietuvos valstybinio UNICEF 
komiteto atstovai pasakė, jog L. 
Kenny vizitas susijęs su pa
staruoju metu padidėjusia žmo
gaus imunodeficito viruso (ŽIV) 
epidemijos grėsme Klaipėdoje. 

L. Kenny aiškinsis, kokią 
pagalbą UNICEF ir UNAIDS 
organizacijos gali suteikti 
Lietuvai, kovojant prieš ŽIV, 
sukeliančio AIDS, plitimą. 

Respublikinio AIDS centro 
direktorius Saulius Čaplinskas 
mano, kad Klaipėdoje gali būti 
..aūie kelis šimtus" infekuotųjų 
ŽIV Iš 58 dabar oficialiai 
Lietuvoje įregistruotų infekuo
tųjų žmogaus imunodeficito vi
rusu 33 yra klaipėdiečiai. Šie
met nustatyti 6 ŽIV atvejai, visi 
— Klaipėdoje, keturi iš užsikrė-
'•jvųju yra narkomanai. 

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas. JAV preziden- Maskva, 
tas Bill Clinton tebelaukia su
sitikimo su Rusijos prezidentu 
Boris Jelcin. „Tikiuosi, kad šis 
susitikimas įvyks kovo mėnesį 
ir laukiu, kad jis bus svarbus ir, 
tikiuosi, sėkmingas", sakė Clin
ton pirmojoje savo naujos ka
dencijos spaudos konferencijoje 
antradienį. Jis pareiškė susirū
pinimą, kad Kinija gali bandyti 
apriboti Hong Kongo gyventojų 
pilietines laisves. „Nesu tikras, 
ar galintis padėti Kinijai moder
nizuoti ekonomiką Hong Kon
gas gali egzistuoti, jeigu bus su
naikintos žmonių pilietinės lais
vės", sakė prezidentas. Spaudos 
konferencijoje jis taip pat pa
skelbė ambicingą programą pra
plėsti mokslo galimybes nepasi
turintiems studentams. 

Vokietijos UR ministras 
Klaus Kinkei amerikiečių žur
nale pareiškė, kad Vokietija 
jaučia savo kaltę dėl pokarinio 
Centrinės ir Rytų Europos vals
tybių likimo ir dabar stengiasi 
sugrąžinti šias valstybes į euro
pines struktūras — Europos Są
jungą ir NATO. Tačiau, pasak 
Kinkei, šioms valstybėms yra 
kur kas svarbiau tapti ES, o ne 
NATO narėmis. 

Paryžius . JT generalinis 
sekretorius Kofi Annan paskyrė 
Prancūzijos diplomatą Bernard 
Miyet taikdarių vadovu, antra
dienį pranešė Prancūzijos Užsie
nio reikalų ministerija. B. Miyet 
iki šiol buvo Paryžiaus atstovas 
ESBO, ir naujose pareigose pa
keis patį K. Annan, kuris, iki 
buvo išrinktas JT gen. sekreto
riumi, vadovavo JT taikda-
riams. 

Talinas. Estijos centro parti
ja mano, kad butų sandėriai Ta
lino centre buvo neteisėti, bet 
nepritaria siūlymui įjuos įsivė
lusius asmenis skubiai atleisti 
iš pareigų, nes, jeigu dabar bus 
atleistas Talino senamiesčio se
niūnas Juri Ott ir ministras pir
mininkas Tiit Vahi, visuomenė 
greitai nusiramins, o bylos ap
linkybės liks neišaiškintos. 

Ryga. Trečiadienį Latvijos 
prezidentas Guntis Ulmanis pa
siūlė sudaryti vyriausybę ne
seniai atsistatydinusiam minis
trui pirmininkui Andriui Ške-
lei, aiškindamas tuo, jog, pasi
konsultavęs su frakcijomis par
lamente, priėjo išvadą, kad dau
guma parlamentarų pasiryžę 
remti A. Skelės kandidatūra. 
Remiantis Latvijos Konstituci
ja, ministrų kabinetą sudaro 
asmuo, kuriam tai paveda prezi
dentas. 

Vašingtonas. JAV Valstybės 
departamento atstovas Nicholas 
Burns oficialiai pareiškė, kad 
JAV tvirtai laikosi nuostatos, 
kad Čečėnija yra Rusijos Fede
racijos dalis. 

Talinas. Estijos Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas pa
reiškė, kad Estija pripažins Če
čėnijos nepriklausomybe tuo at
veju, jeigu pirma tai padarys 
Rusijos Federacija. 

Maskva. Rn-'ios Dūmn« įsta
tymų leidimo bei teises ir teis
mų reformos komitetas svarsto 
galimybe priimti konstitucijos 
pataisą ir įvesti Rusijos vice
prezidento postą, trečiadienį 
pranešė konrit<' > vadovas Kna-
tolij Lukjan-jv. Kai kurie Du
rnos deputatai iškėlė .šį klausi
mą, svarstydami nutarimą pir
ma laiko nutraukti prezidento 
Boris Jelcin įgaliojimus del 
sveikatos būkles. 

ITAR-TASS, 

Maskvos meras 
Jurij Lužkov trečiadienį nusiun
tė Aslan Maschadov telegramą 
ir pasveikino, „iškovojus įtiki
namą pergalę" Čečėnijos prezi
dento rinkimuose, užtikrinda
mas, kad „Maskva ir toliau pa
sirengusi plėtoti bendradarbia
vimą, su Čečėnijos Respublika 
bendrų interesų labui". 

Rusijos Saugumo tarybos sek
retorius Ivan Rybkin, atsakyda
mas į žurnalistų klausimus apie 
Čečėnijoje dingusių dviejų rusų 
žurnalistų likimą ir buvusio 
Saugumo tarybos sekretoriaus 
Aleksandr Lebed iniciatyvą juos 
išlaisvinti, pasakė: „Laikas 
liautis sekretoriauti ir generolui 
Čečėnijoje. Ten yra teisėtas 
prezidentas, už kurio nugaros 
negalima spręsti tokių klausi
mų". 

„Čečėnijos ateitis priklausys 
nuo tų žmonių, kurie gali priim
ti sprendimus ir atsakyti už juos. 
Būtent toks ir yra Aslan Ma
schadov", antradienį interviu 
radijo stočiai „Echo Moskvy" 
pareiškė buvęs Rusijos Saugu
mo tarybos sekretorius Alek
sandr Lebed. Jis sveikino rin
kimus Čečėnijoje ir pažymėjo, 
kad jie „vyko demokratiškai". 
A. Lebed įsitikinęs, kad toliau 
įvykiai Čečėnijoje vystysis tik 
taikiai. 

Roma. Turkijos UR ministrė 
Tansu Ciller, prieš susitikdama 
su kolegomis iš penkių ES vals
tybių — D. Britanijos, Vokieti
jos, Prancūzijos, Italįjos ir Ispa
nijos, kalbėjo Italijos tarptau
tinių santykių institute. Ji 
griežtai kritikavo ES elgesį su 
Turkija. Ciller sakė, jog Turki
ja nesiekia ypatingų santykių, 
tačiau nenori būti vertinama 
kaip antrarūšė sąjungininkė. 
Turkijoje esama didelio nepa
sitenkinimo, jog šalis nepateko 
į grupę valstybių, su kuriomis 
prasidės derybos dėl narystės. 
Ciller teigė, jog jei Turkija 
nebus priimta į ES, tai bus 
viena iš didžiausių klaidų is
torijoje. 

Praha . Grįžęs iš derybų 
Maskvoje,Čekijos finansų mi
nistras Ivan Kocarnik sakė, jog 
Rusįja nuo šių metų pradės grą
žinti skolas Čekijai, kurios su
daro 3.4 mlrd. JAV dolerių. 

Tirana. Albanijos teisingumo 
institucijos pranešė, kad buvu
sio komunistų prezidento Ramiz 
Alia, kuris kaltinamas genocidu 
ir deportacijomis, teismas prasi
dės vasario 18 d. 

Minskas. Baltarusijos UR 
ministras Ivan Antonovič spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
Baltarusija, kaip ir Rusija, pa
sisako prieš NATO plėtrą. Jis 
pasakė, kad, nors Baltarusijoje 
branduolinio ginklo jau nebėra, 
NATO plečiantis, Baltarusija 
bus priversta peržiūrėti savo 
gynybos strategiją. 

Praha. JAV laivyno atstovai 
vyriausybės pavedimu pasiūlė 
Čekijai 5 metams nemokamai 
naudotis 7 iais McDonnel Doug-
las F A-18 Hornet naikintuvais. 
Čekija teigiamai vertino pasiū
lymą, tačiau sakė, jog negaran
tuoja, kad jis bus priimtas. 

KALENDORIUS 
Sausio 30 d.: Martyna, Jacin

tą, Ipolitas, Nikodemas, Ban
guolė. 

Sausio 31 d.: Jonas, Marcelė, 
Liudvika. Liuda. Jaunė. 

\ 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. sausio mėn. 30 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

ĮSPŪDINGAS ŽIBURIO" 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS KALĖDINIS 
RENGINYS 

Detroito „Žiburio" lituanisti
nėje mokykloje Kalėdų eglutė 
yra labai l*nlriam» šventė. 1996 
m. u buvo suruošta gruodžio 15 
d. Šioje šeimyniškoje šventėje 
dalyvauja mokiniai, jų tėveliai, 
seneliai ir net mažiausieji seimų 
nariai. Mokyklos tėvų komite
tas ir tėveliai-talkininkai uoliai 
dirbo virtuvėje ruošdami ska
nius pietus, iškepė nuostabių 
pyragų, o kiti tėveliai ir moki
niai padėjo Irenai Gedvilienei 
puošti sale. 

Visiems skaniai pavalgius, 
mokiniai atliko puikų vaidini
mą „Kaip Tave garbint, Viešpa
tie?" Religine mintimi vaidini
mo autorė siekė nukreipti vaikų 
dėmesį į tikrąją Kalėdų pras
me... 

Švelniai muzikai skambant, 
mažas angelėlis įnešė plakatą 
„Skaitykit Šventą Raštą". 
Mokyklos gimnazistinio am
žiaus mokiniai kiekvieną vaiz
delį pradėjo Šv. Rašto skaitiniu. 
Aleksa Rūkštelytė ir Tomas 
Sventickas priminė Kūdikėlio 
Jėzaus pirmąsias dienas, šioje 
žemėje. Trys angelai — Laura 
Karvelytė, Liana Butkūnaitė ir 
Laila Zomboraitė paskelbė pie
menėliams gerą žinią. Pirmas ir 
antras skyriai vaidino Kristaus 
gimimo dieną. Mergaitės buvo 
angelėliai, berniukai — pieme
nėliai. Jie sugiedojo „Gul šian
dieną". Marija (Laura Sirgėdai-
tė) ir Juozapas (Andrius Gied
raitis) klausėsi angelų ir pieme
nėlių giesmių ir duetu dainavo 
lopšine Jėzuliui. 

Antram angelėliui paskelbus: 
' „Kalbėkit su manim", And

rius Miliūnas deklamavo Vy
tauto Mačernio eilėraštį „Laiš
kas Kristui". 

Trečias angelėlis skelbė: „Bū
kit* kaip vaikai". Elenutė 
Sventickaitė ir Micnael Juška ' 
perskaitė ištrauką, kurioje Jė
zus liepia apaštalams leisti ma
žuosius pas Jį. Scenai atsida
rius, mokyklos mažiausieji — 
„Žiburėlio" ir „Liepsnelės" kla
sių mokiniai, apsirengė Mari
jonus ir Juozapais, giedojo „Liū
lia, Jėzuli". 

„Atrasldt mane visų širdy
se" — skelbė ketvirtas plakatas. 
Edmundas Leparskas priminė, 
kad Dievas atsiuntė Jėzų į šį pa
saulį, bet daugelk Jo nepažino. 
iŠ salės kampų atėję elgetomis 
apsirengė šešto skyriaus moki
niai deklamavo Vyt. Mačernio 
„Aš pažinau karalių Tavyje". 
Eilėraščio pabaigoje prisiartinęs 
Kristus juos palaimino. Šešto 
skyr. mokiniai sugiedojo „Tyli 
naktis". Lina Sirgėdaitė ir Ai-
danas Andrulaitis skelbė, kad 
visi esame Dievo apdovanoti ta
lentais ir turime jais dalintis. 
Keturi angelėliai nešė plakatus: 
„Dalinkitės savo talen
tais": muzika, šokiu, menu, 

JAV LB K raito valdybos pirm. 
Ragina Narusien* kalba Detroite 
i.m. sausio 18-19 d vykusiame JAV 
LB komisijos su Lietuvos Respub
likos Seimu narių pasitarime 

sportu, mokslu. Lisa Gaidytė, 
Laura Karvelytė, Laura Mc-
Andrew, Svaja Mikulionytė, 
Ingrida Miškinytė, Inga Moss, 
Vija Underytė, Lanutė Zombo
raitė linksmino visus šokio su
gebėjimais. Visua prajuokino 
trečio skyriaus berniukų prisi
dėjimas prie šokio su krepšinio 
lryiTmytlipj«r įįg k ĮpfjĮiii ninsmi bu-
vo: Danius Giedraitis, Matas 
Anužis, Pauliukas Jankus, Vi
to Paskųs, Aras Butkūnaa, Re
natus Tukifl, Arminas Alksninis 
ir Vytas Kasputis. Kristina 
Gedvilaitė ir Andrius Giedraitis 
pianinu skambino kalėdines 
giesmes, kol Aaron Crank piešė. 
Tomas Sventickas ir Edmundas 
Leparskas visus prajuokino dek
lamuodami Martyno eilėraštį. 
Tadas Baukys aiškino, kad Die
vas skelbė: „Ką padarėte vie
nam iš mažųjų brolių, padarėte 
Dievui". Trečio skyriaus berniu
kai pagiedojo giesme „Ką pada
rėte vienam". 

k y l ė k i t e vieni kitus"-pri
minė penktas angeliukas. Dia
na Leparskaitė, Nida Lapšytė ir 
Lora Maier skaitė šv. Pauliaus 
pamokymą apie meilę, o vyres
nių besimokančių lietuviškai 
klasė — Aaron Crank, Allison 
Tomkevičiūtė, Rasa Kaunelytė, 
Audra Strakšytė, Lina Mikeska 
ir Lisa Griciūtė užbaigė tą skai
tinį. Jie buvo pasipuošė priseg
tomis didelėmis raudonomis šir
dimis. Jų klasė ir dalis kitų 
gimnazistų sugiedojo šv. Pran
ciškaus nyMą 

Šeštas angelas parodė: „Gerb-
Sataf vyieauiuoaiusbTmokyto-
jua". Elena Strakšytė, Aleksa 
Rūkštelytė ir Paulius Mikaila 
prašė, kad nepamirštume gerb
ti ir mylėti mokytojus ir vertinti 
jų darbą. Mokytoją vaidino Aud
ra Lapšytė. Ji kvietė savo mo
kinius — Tadą Kasputį, Algytį 
Kasputį, Joną Paikų, Andrių 
Miliūną ir visas šokėjas papa
sakoti apie lietuviškas švenčių 
tradicijas. Pamoką vaikai užbai
gė giesme „Oi, griečiau, grei
čiau". 

„Džiankitėa šeimos gyveni
mu". Nida Lapšytė priminė, 
kad turėtume „dėkinga širdimi 
giedoti Dievui psalmes, himnus, 
dvasines giesmes". Scenai atsi
darius, joje sėdėjo trys mamytės 
ir trys tėveliai. Aras Butkūnaa, 
Kristina Juškaitė ir Arminas 
Alksninis deklamavo J. Minei-
gos „Mamytei", o Matas Anužis, 
Kristė Nemanytė ir Vytukas 
Kasputis — „Tėveliui". Kiekvie
nas mokinys įteikė savo tėve
liams gėlių. Giedraičių, Jankų, i 
Mikulionių ir Rudžių šeimos 
sugiedojo „Mes girdėjom ange
lus", akompanuojant Ritai 
Giedraitienei. 

Paskutinis angelėlis pranešė 
Dievo norą, kad mes „Lankytu
me bažnyčią". Mokiniai — 
Marius Milūnas, Lisa Geldytė, 
Laura McAndrew, Aleksa Lu-
kasiewicz, Matas Brideau ir 
Karina Puškoriūtė, pasipuošė 
tautiniais drabužiais, deklama
vo B. Brazdžionio „Kalėdų Kris
tui". Atsidarius scenai, visi mo
kiniai sugiedojo „Sveikas, Jė
zau" ir „Kalėdos, Kalėdos". 
Antro skyriaus mokinys Linu
kas Kasputis vaidinimą užbai
gė žodžiais:, JCą apie visa tai pa
sakysite? Jei Dievas su mumis, 
tai kas gi prieš mus? Garbė Die
vui aukštybėse!" 

Autorė ir režisierė džiaugėsi 
puikiu mokinių pasirodymu ir 
gražiu giedojimu. Ji taip pat 
labai įvertino darbą visų asme
nų, prisidėjusių prie vaidinimo 
paruošimo: Virgai Šimaitytei už 
muzikos ir giesmių paruošimą 
bei savo kapelos įjungimą, ku
rioje dalyvavo mokyklos vedėja 
Rita Kasputienė, Vida Pekorie-
nė, Kristina Rudienė ir Manvy-
das Šepetys. Scena buvo papuoš
ta Ritos Kutkutės-Steele ir jos 
vyro Robert Steele sukurtais 
vitražais ir lietuvišku kryžiumi. 

Tarptautiniame Kalėdų festivalyje, Pho«*nixe, LB Arizonos apylinkės 
lietuviška eglute papuosusios (ii kairės) — Rimti Reklaitienė. Gilanda 
Matonienė ir Aldona Vaitkienė. 

Lėlė Viskantienė paruošė jau
nas šokėjas, Viktoras Tukys 
tvarkė garsinę sistemą. Darbas 
buvo sėkmingas, nes visi dir
bome kartu. 

Po programos nesiskirstėme. 
Vaikučiai dar laukė nepapras
to svečio — Kalėdų senelio. Iš 
praeities jie žino, kad jis tikrai 
pasirodys, jei jie sudainuos ke
lias daineles. Ne tik mažieji, bet 
mokyklos vyresnieji įsįjungė 
kartu. Kai pagaliau, trečią kar
tą sudainavo: „Kalėdų senelį, 
važiuok į Detroitą, čia geri vai
kučiai laukia ir valio, valio tau 
šaukia!" Kalėdų senelis pasiro
dė. Vaikai greit sustojo eilėn, 
laukdami papasakoti seneliui 
visas savo svajones. Vaikučių 
tėveliai seneliui pranešė, kad 
šių metų auka buvo Lietuvos 
„sriubos virtuvėms", Senelis 
pasidžiaugė vaikučiais ir atsi
sveikino. 

Popietė pasibaigė ir visi iške
liavo namo, jausdami jaukią šei
mynišką nuotaiką. Matėm kiek 
galima gero pasiekti, kai žmo
nės krikščioniškai dirba kartu, 
nelaukia garbės, kitų nekriti
kuoja, pasisiūlo padėti ir visi 
dirba vienam tikslui. 

Rūta Mikulionienė 
„Žiburio" mokyklos 

korespondentė 

KAZIUKO MUGĖ 
Detroito „Gabijos" ir „Balti

jos" skaučių ir skautų tuntai 
ruošia tradicinę Kaziuko mugę 
sekmadienį, kovo 2 dieną, Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre. 

Pirmoji Detroito skaučių ir 
skautų mugė įvyko 1958 metais 
buvusiuose Lietuvių namuose, 
Vernor ir 25 gatvėse. Šiais 
metais švenčiame mūsų 40-ąją 
sukaktį. Kviečiame visus, ne tik 
dabar skautaujančius skautus ir 
skautes, ir anksčiau skautavu-
sius ir visą Detroito ir apylinkių 
visuomenę apsilankyti Kaziuko 
mugėje. Galėsite įsigyti pačių 
skautų ir skaučių padarytus 
rankdarbius, išbandyti laimę, 
pažaisti Žaidimų kambaryje. 
Jus savo gražiomis dainomis 
linksmins Detroito kaimo ka-
pela „Malūnėlis". Bus gardžių 
lietuviško maisto patiekalų, 
skanių pyragų ir tortų. 

Lauksime visų Kaziuko mu
gėje! 

Skautės ir skautai 

A.A. ERNA 
GARLIAU8KIENĖ 

Sausio 21 d. savo šeimos narių 
apsupta, Mancbester Toamship, 
Michigan, mirė a.a. Erna Gar-
liauskienė, sulaukusi 76 m. am
žiaus. Buvo gimusi 1920 m. lap

kričio 21 d., Staginė8 kaime, 
Tauragės apskr. Augo 5 vaikų 
šeimoje, būdama dvynukė su 
broliu Ugoniu. 1940 m. birželio 
mėn. sukūrė šeimą su Stasiu 
Garliauskų. Garliauskų šeima 
į JAV atvyko 1949 m.; pir
miausia į Baltimorę, o po kelių 
metų persikėlė į Detroitą. 

Erna ir Stasys Garliauskai už
augino ir . į mokslus išleido 
šešetą vaikų. Velionė džiaugėsi 
vaikų pasiektais gyvenime lai
mėjimais. Didžiavosi vaikaičiais 
ir ta šeimos) židinio šiluma, kuri 
spindėjo Garliauskų namuose. 
Nors velionė visą savo dėmesį 
skyrė šeima;, ji rado laiko da
lyvauti Šv. Antano parapijos 
chore ir 7 metus vadovavo Šv. 
Antano parapijos auksinio am
žiaus būreliui. Garliauskų 
šeima džiaugėsi, kad vyriausia 
dukra pasirinko pastoracinę 
veiklą — tarnauti Dievui; Vie
nuole Michaile dabar darbuojasi 
Lietuvoje, jtėvelio gimtinėje, 
auklėdama jaunimą ir įsteig
dama vakarietišką Hospice 
programą. < 

Sausio 25id. St. Marys Man-
chester, Ml, bažnyčia buvo 
pilnutėlė žmonių. Jeje Šv. An
tano parapjps klebonas kun. 
Alfonsas Babonas ir vietinis 
klebonas aukojo šv. Mišias už 
velionės vėlę. Mišių metu gie
dojo ir vargonavo muz. Stasys 
Sližys. Po Mišių, 40 automobilių 
vilkstinė išsirikiavo pagrin
dinėje miestelio gatvėje, ir 
pamažu važiavo link Dainavos 
jaunimo stovyklos. Pravažiavus 
Manchester miesto ribas, suko 
į kalną, kur yra St. Marys para 

pįjos kapinės. Čia, kalne, buvo 
palaidota a.a. Erna Garliaus-
kienė. Giliam nuliūdime paliko: 
vyrą Stasį Garliauska, dukrą se
selę Michelle (Aušrą); dukrą 
Ritą ir žentą Joaeph Sakaab su 
podukromis Anette ir Kristine; 
dukrą Reginą ir žentą Richard 
Goebel; dukrą Lucįją ir žentą 
Kęstutį Česonius. Sūnų Stasį ir 
marčią Nadią, vaikaičius Alaną 
ir Daniel; sūnų Joną ir marčią 
Sandrą, vaikaičius Michael ir 
Suzanne. Sesutę Martą ir svainį 
Joseph Koczinski su šeima; brolį 
Aleksą Jakšį, gyv. Australijoje 
ir brolį Ugonį Jakštą, gyven-
nantį Lietuvoje. Dukterėčią Al
biną Talienę su šeima, 
pusseserę Erną Žalkauakienę su 
šeima bei kitus gimines. 

Laidotuves ir atsisveikinimą 
tvarkė laidotuvių direktorė Yo-
landa M. Zaparackienė. Atsis
veikinimo metu kalbėjo Šv. An
tano parapijos choro seniūnė 
Stefanija Kaunelienė. I laido
tuves buvo atvykusios ir Šv. 
Pranciškaus vienuolės iš Pitt-
sburg ir Grand Rapids, Michi
gan. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
A. EIDINTU RADIJO 

BANGOMIS 
Prieš išvykdamas į Vilnių, 

Lietuvos ambasadorius JAV dr. 
Alfonsas Eidints turėjo 18 
minučių pasikalbėjimą su „Lie
tuviškų melodijų" radijo valan
dėle. Pasikalbėjimas perduotas 
Deroite sausio 25 d. Amb. Ei
dintas papasakojo savo įspū
džius iš diplomatų susitikimo su 
prezidentu Clintonu jo prezi
dentinės priesaikos apeigų me
tu. Įspūdžius iš jo tarnybos 
atstovaujant Lietuvai per pa
skutinius trejus metus ir apie 
įvykstantį Lietuvos diplomatų 
susitikimą Vilniuje. Ambasa
dorius buvo prašomas priminti 
Lietuvos vyriausybei apie artė
jantį Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongresą ir bendrai skirti 
didesnį dėmesį lietuviškam 
jaunimui. „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės yra 
transliuojamos antradieniais 
nuo 3 iki 4 vai. p.p. ir šeš
tadienių rytais nuo 8 iki 9 vai. 
iš radįjo stoties WPON, banga 
1460 AM. 

lm 

BROCKTON, MA 

RENGIAMĖS MINĖTI 
VASARIO l&JA 

Brocktono lietuviškų organi
zacijų atstovai, sukviesti 
Lietuvių Bendruomenės Brock
tono apylinkės pirmininko Sta
sio Eivos, nustatė Vasario 16 
minėjimui tokią tvarką: 

Vasario 10 d., 10 vai. ryto 
organizacijų atstovai apsilankys 
pas miesto merą, kuris pasi
rašys proklamaciją, skelbiančią 
Vasario 16 Lietuvos švente 
Brocktono mieste. 

Sekmadieni, vasario 16 d., 
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10:30 vai. ryto iškilmingos šv. 
Mišios Šv. Karimiaro bažnyčioje 
už Lietuvos laisvės kovotojus; 
organizacijos dalyvauja su vėlia
vomis. Vėliavas tvarko Brock
tono šaulių kuopos pirmininkė 
Stasė Gofensienė. Po šv. Mišių 
prie žuvusiems už Lietuvos 
laisve paminklo padedamas 
vainikas ir vykstama prie mies
to rotušės nuleisti Lietuvos 
vėliavą, kuri iškilmingai buvo 
pakelta vasario 9 d. ir visą 
savaitę ten plevėsavo, skalb
dama Brocktono gyventojams, 
kad Lietuva gyva. 

Pagrindinė minėjimo dalis va
sario 16 d., 3 vai. p.p., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Kalbės Eduardas Meilus, ilgus 
metus buvęs lietuviškos radijo 
valandėlės vedėjas Worcester, 
MA. Meninėje programoje dai
nuos operos solistė Marytė Bi-
zinkauskaitė. 

I minėjimą kviečiami Brock
tono miesto ir Msssafhiisafts 
valstijos atstovai. Valdžios 
atstovų kvietimu rūpinasi 
advokatas William Pribušaus-
kas. 

Rengiantis Vasario 16 minė
jimui, aktyviai ir solidariai 
pasireiškė: Šv. Kazimiero pa
rapija, Lietuvių Bendruomenė, 
Šaulių sąjunga, BALF'as, 
Lietuvos Vyčiai, Lietuvių Kata
likių Moterų sąjunga, Mostelio 
lietuvių Tautinis klubas ir San
daros klubas. 

Visi Brocktono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami susirinkti ir 
paminėti Lietuvos Nepriklauso-
mybės 78-tąją sukaktį. 

S t E i v a 

• Popiežius Jonas XXIII 
1415 m. sausio 17 d. panaikino 
Kryžiuočių ordino teises į Lie
tuvą. 
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NAUJA KNYGA PARAPIJŲ 
JAUNIMO VADOVAMS 

Gruodžio 12 dieną Vilniaus 
arkivyskupuos jaunimo centre 
pristatyta knygelė „Kurk gyvą 
bendruomene". Tai pirmasis 
leidinys, atspindintis konkrečią 
parapijinio darbo su jaunimu 
patirti. 600 egzempliorių tiražu 
išleistą knygele parengė Vil
niaus parapijos jaunimo lyderis, 
Vilniaus universiteto filosofijos 
fakulteto socialinio darbo spe
cialybės I kurso studentas To
mas Kurapkaitis. „Šioje knyge
lėje pateikta penkerių metų dar
bo su jaunimu patirtis mūsų pa
rapijoje. Ji labiau skirta 
jaunimo vadovams. Čia glaustai 
aprašytos probleminės situaci
jos, su kuriomis susiduria 
pradedantieji, 'smegenų šturmo' 
praktika, liturgijos pagyvinimo 
būdai, maldos grupelių kūri
mas, stovyklų organizavimas", 
— kalbėjo autorius, pristatyda
mas leidinį. Sykiu jis pastebėjo, 
kad knygelėje pateiktų metodų 
nederėtų kopijuoti, nes tai „tik 
pasiūlymai, patarimai, skati
nantys improvizuoti". Knygelę 
išleisti įgalino prel. J. Prunskio 
premija, kurią Pal. Arkivysk. J. 
Matulaičio parapijos jaunimas 
laimėjo už darbo su jaunimu 
projekte. Kaip sakė T. Kurap
kaitis, leidus Vilniaus arkivysk. 
A. J. Bačkiui, knygelė platina
ma Lietuvos parapijose. Jau 
dabar susidomėjimas šia knyga 
esąs didelis, todėl, pasak 
rengėjo, gavus papildomai lėšų, 
numatoma išleisti papildy
tą, pataisytą leidimą, skirtą par
davimui. Tuomet jį galės įsigyti 
visi norintys. 
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LIETUVIAI IR LIETUVA 
LENKIJOS SPAUDOS 

PUSLAPIUOSE 
e*-; 

Jau keli metai veikia Lietu
vos-Lenkijos Ūkio rūmai, kurių 
atstovybės įsikūrė lygiagrečiai 
Marijampolėje ir Suvalkuose. 
Šiai institucijai kartu vadovauja 
Lietuvos ir Lenkijos atstovai. 
Kasmet Lietuvos-Lenkįjos Ūkio 
rūmai organizuoja pasienio mu
ge Suvalkuose, kurioje dalyvau
ja abiejų valstybių verslininkai. 
1995 metais Lietuvos-Lenkijos 
Ūkio rūmų iniciatyva buvo su
rinkta 9,000 zl (t.y. per 4,000 
dolerių), už kuriuos buvo nu
pirktos Kalėdinės dovanėlės... 
Gudijos lenkų vaikams. 

Lietuvių organizacijų atsto
vai, šių metų rudenį Marijam
polėje susitikę su Lietuvos-
Lenkįjos Ūkio rūmų atstovais, 
klausė, ar negalima būtų pa
remti taip pat ir lietuviškų 
mokyklų Seinų krašte bei Su
valkuose veikiančiu lietuvių 
saviveiklininkų. Kaip pranešė 
1996 metų lapkričio 11 dieną 
dienraštis „Gazeta VVyborcza", 
gruodžio mėnesį vėl „...Lenkįjos-
Lietuvos Ūkio rūmai kartu su 
Lenkijos generaliniu konsulatu 
Gardine ir Balstogės radiju ren
ka dovanas Gardino srityje gy
venantiems lenkučiams". O 
Seinų-Punsko krašto lietuviams 
ir toliau neaišku: kodėl Lietu
vos-Lenkįjos Ūkio rūmai re
mia... Gudijos lenkus. 

Lenkų spaudoje daug dėmesio 
susilaukė Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministro prof. Zigmo 
Zinkevičiaus mintys, išsakytos 
„Valstiečių laikraštyje". Pro
fesorius tarp kitko pareiškė, kad 
Lietuvos mokykloje „reikia kuo 
skubiau gaivinti tautine dvasią, 
pilietinį ugdymą". Kalbėdamas 
apie Rytų Lietuvos švietimo rei-

W*s 

kalus, prof. Zinkevičius pareiš
kė: „(...) Nukentėjusios Pietry
čių Lietuvos didelėje dalyje šne
kama ne lenkų, bet baltarusių 
kalba — vadinamąja 'paprastą
ja'. Ta pati kalba Baltarusijoje 
vadinama baltarusių, o Lietuvo
je — lenkų. Jaunimui demago
giškai įrodinėjama, kad nuo 
amžių jų tėvai vartojo tą kalbą 
ir buvo lenkai, lenkų organizaci
jos per prievartą bruka vaikams 
lenkų kalbą, steigia lenkiškas 
mokyklas. (...) Stengsiuos, kad 
nuo ateinančių mokslo metų 
rugsėjo pirmosios visuose Šalči
ninkų ir Vilniaus rajonų mies
teliuose, didesniuose kaimuose 
būtų mokyklos, kuriose tėvai 
savo vaikus galėtų mokyti vals
tybine kalba. (...) Jeigu 
Šalčininkų ir Vilniaus ra
jonuose vyraus, kaip iki šiol, 
antivalstybinės nuotaikos 
mokinių švietimo klausimais — 
prašysime Seimo imtis priemo
nių, kurios numatytos Lietuvos 
Konstitucijoje. Manau, Seimas 
pritars, kad nei savivaldybėje, 
nei švietimo organuose nedirbtų 
nei vienas pareigūnas, besivado
vaujantis antilietuviškomis, 
antivalstybinėmis nuotaikomis. 
Tad būkite ramūs, Šalčininkų ir 
Vilniaus rajonų gyventojai: jūsų 
vaikai galės mokytis valstybine 
kalba. Atvirai pasakysiu: visose 
valstybinėse mokyklose turės 
būtį dėstoma valstybinė kalba. 
Kaip kad visame pasaulyje. (...)" 
Prof. Z. Zinkevičius taip pat 
pareiškė, kad sieks panaikinti 
aukštųjų partinių mokyklų dip
lomų galią. 

Ministro Zinkevičiaus inter
viu „Valstiečių laikraštyje" 
sukėlė audrą Lenkijoje Į Lenki-

Medininkų piliea bokštas, kai tiem* tastabd* visut rastauracgos darbus. 
Naotr. 

jos Užsienio reikalų ministeriją 
buvo iškviestas Lietuvos am 
Basadorius Lenkijoje. Lenkų 
spauda netiksliai interpretavo 
prof. Zinkevičiaus žodžius. An
tai dienraštis „Sztandar" rašo, 
kad „Lietuvos švietimo minis
tras neduoda lenkams teisės 
mokytis gimtąja kalba ir daly
vauti viešajame šalies gyveni
me". Ten pat žurnalistė Malgor-
zata Nowotny iškelia ir kitas 
mintis: Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose galima lengvai ap
sieiti be lietuvių kalbos, kuri 
„lenkams yra sunki ir ne
suprantama". Tuo tarpu „lenkų 
kalbą moka, arba bent supran
ta, dauguma Lietuvos politikų. 
Kalbėjau lenkiškai su preziden
tu Brazausku, konservatorių 
partijos lyderiu Vytautu Lands
bergiu, ponia Prunskiene ir 
ministru Saudargu, kuris rinki
mų kampanijos metu per Lietu
vos televiziją lenkų kalba 
ragino už jį balsuoti", — rašo 
žurnalistė Malgorzata Nowotny. 
Pasak jos, antilenkiškas nuotai
kas Lietuvoje ir Vilniuje galima 
pateisinti ne tik Zeligowskio 
„akcija", bet ir savotišku lietu
vių kompleksu prieš lenkus. 
„Bendra istorija parodė, kad 
labiau apsišvietusiais, išsilavi
nusiais, pažangesniais buvo 
lenkai", — rašo žurnalistė. 

Antilenkiškų nuotaikų nura
minimui netarnauja kai kurių 
kraštutiniųjų Lietuvos ir Lenki
jos politikų pasisakymai. Lietu
vos lenkų tarpe, taip pat ir tų, 
kurie eina oficialias pareigas, ne 
kartą teko išgirsti nuomone: 
„Senelis kartojo, kad Lenkija 
dar čia sugrįš". Daugelis lenkų 
veikėjų, paklaustų apie politine 
programą, atsako: „Kova dėl 
lenkiškumo". Ir, kas įdomiau, 
suranda paramą bei užtarimą 
Varšuvoje. Tie patys politikai 
dažnai atvirai pasisako prieš 
Lietuvos valdžią, o statomus 

Rudaminos piliakalnis. 

reikalavimus — jų tarpe dėl 
lietuvių kalbos mokymosi — lai
ko mažumos persekiojimu. 
„Lenkijoje taip pat turime 
tautinių mažumų, nors ir ma
žesnį nuošimtį, nei Lietuvoje. 
Kaip mes reaguotume, jeigu vo
kiečiai Opolėje pareikštų, kad 
nekalbės lenkiškai", — retoriš
kai straipsnį baigia Malgorzata 
Nowotny Lenkijos dienraštyje 
„Sztandar" (1997.01.96). Taigi, 
kai kurios jos mintys ir pastabos 
visai sutampa su prof. Zinkevi
čiaus nuomonei 

Kitos nuomonės, matyt, yra 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas, 
sausio 6-7 d. atvykęs oficialaus 
vizito į Lenkiją. Tiek susitiki
muose su Lenkijos politikais, 
tiek su spauda, pabrėžė, kad at
siriboja nuo prof. Zinkevičiaus 
išsakytų minčių, kurios neati
tinka nei naujos vyriausybės, 
nei Krikščioniu demokratų par
tijos programai (įdomu, ar ir tos 
apie partinių mokyklų diplomų* 
galios panaikinimą?). Pats 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
viešuose pasisakymuose Lenki
jos TV kalbėjo tik lenkiškai 
(nors už pečių stovėjo specialiai 
pasamdyti du vertėjai). Lenkų 
laikraštis „Gazeta Wyborcza" 
painformavo, kad „stropiai len
kiškai kalbantis1 ministras už
tikrino, kad atėjimas Lietuvos 
dešiniųjų jėgų į valdžią nepablo
gins lenkų mažnmoa padėties". 

Trumpam susitikimui su Už
sienio reikalų ministru Saudar
gu buvo pakviesti atvykti į 
Lietuvos ambasadą Varšuvoje 
ir Lenkijos lietuviškų organiza
cijų atstovai. Jų kelionė iš 
Suvalkijos į Lenkijos sostine 
truko keliolika kartų ilgiau, nei 
trumpas, kurtuazinis susitikimas 
ambasadoje. Beje, šio susitiki
mo dalyviai atsisakė jį komen
tuoti. Vienas pareiškė, kad lie

tuvių visuomenė Lenkijoje yra 
ganėtinai nusivylusi Lietuvos 
valdžių politika (o greičiau —jos 
neturėjimu) savo tautiečių šia
me krašte atžvilgiu, tad nerei
kia, dar tų jausmų gilinti. Lie
tuviškos leidyklos „Aušra" 
Punske direktorius Romas Vit
kauskas, saitą pirmadienio 
naktį išvykęs traukiniu į Var
šuvą susitikti su ministru 
Saudargu, atvežė jam dovanų: 
ryšulį lietuviškų knygų, išleistų 
„Aušros" leidykloje. 

LAL. 

LENKIŠKŲ PREKIŲ 
PARODA 

Sausio 15 d. Vilniaus Parodų 
centre , J,itexpo" atidaryta ant
roji Lentujos eksporto prekių pa
roda ,jPolexport Vilnius'97". 
Daugiau kaip 100 įmonių tris 
dienas eksponavo tekstile, dra
bužius, avalynę, įvairius gami
nius, maisto produktus, žemės 
ūkio mašinas ir chemiją žemės 
ūkiui, pakavimo mašinas, įren
gimus, technologijas ir medžia
gas, biurų parduotuvių bei sta
tybos įrangą. 

Lietuvos ūkio ministerijos vi
ceministras Antanas Bartulis 
parodos atidaryme priminė, kad 
nuo šių metų sausio 1 dienos įsi
galiojo Lietuvos ir Lenkįjos lais
vosios prekybos sutartis. Ji ge
rokai išplės abiejų valstybių 
prekybinio bendradarbiavimo 
galimybes. Sutartyje numatyta 
pamažu palengvinti prekybą ir 
iki 2001 metų panaikinti visas 
muitų bei importo kvotas. 

Pirmoji Lenkijos prekių paro
da Kaune 1996 metų spalio 
mėnesį buvo labai sėkminga. Iš 
326 joje dalyvavusių firmų tik 
devynioms nepavyko užmegzti 
dalykinių ryšių su partneriais 
Lietuvoje. Parodą tada aplankė 
42,000 žmonių. (Elta, 01.15) 

Danutė Bindokienė 

Gana spragų! 
Kai po nepriklausomybės at

statymo užsienio lietuvių tarpe 
vis dažniau pradėjo maišytis 
įvairūs Lietuvos vyriausybės 
žmones ir institucijų, įstaigų, 
įmonių pareigūnai, daugelis 
išreiškė nusistebėjimą, kad jie 
labai jauni. Žinoma, tas nusiste
bėjimas buvo pačia teigiamiau 
sia prasme, kad veikliausieji 
Lietuvos gyvenimo „varikliai" 
yra palyginti jauni — vadinasi, jie 
ne tik turi daugiau galimybių 
savo jaunatvišką energiją bei 
sugebėjimus panaudoti tėvynės 
gerovei, bet yra dar nespėję 
patogiai atsisėsti į buvusių 
okupantų vežėčias, tad lengviau 
iš jų galėjo išlipti ir nusikratyti 
raudonų dulkių likučiais. 

Per beveik septynerius nepri
klausomybės metus apsipra
tome su jaunąja karta, stipriai 
pastebima Lietuvos politiniame 
bei visuomeniniame gyvenime. 
Besidžiaugdami, kad tėvynės 
ateitis yra iš dalies jaunesniųjų 
rankose, matome dar akivaiz
desnę spragą užsienio lietuvių 
gyvenime, kur jaunesniosios 
kartos — greičiau išimtis, negu 
taisyklė. 

Jaunesniųjų lietuvių nenoras 
jungtis į lietuviškąją visuome
ninę veiklą užsienyje nėra nau
jiena. Apie tai daug kalbėta bei 
rašyta kone pusšimtį metų, bet 
niekuomet nerasta tinkamų at
sakymų, o gal vyresnieji tik 
vengė pažvelgti į „užrašą ant 
sienos", kad nesugadintų 
nąomonės apie save ir savo 
veiklą. Tuo tarpu jaunesnieji 
turėjo labai skirtingą atsakymų 
sąrašą, todėl klausimai taip ir 
liko neišspręsti. 

Tam tikras sprūdis tarp kartų 
yra natūralus ir egzistuoja viso
se tautose, visuose bendruo
menės sluoksniuose. Seneliams 
ir tėvams labai sunku pripa
žinti, kad jų atžalynas jau gali 
„iš rėčio išlipti" — stovėti ant 
savo kojų, daryti sprendimus ir 
savarankiškai tvarkyti ne vien 
savo gyvenimą, bet imtis 
atsakingesnio visuomeninio 
darbo. Vyresniesiems vis baisu, 
kad jaunieji „nesugebės, darys 
klaidas". Jie dar turi stebėti, 
mokytis, paklusniai vykdyti 
visus nurodymus, klausyti pata
rimų, o tuomet - kai vyresnieji 
įsitikins jų tinkamumu — galės 
galbūt perimti tas ar kitas 
mažiau sudėtingas pareigas. 
Visa nelaimė, kad jaunimui 
nusibosta laukti ir jis atsuka 
veiklai nugarą. Juk jaunesnio 
amžiaus žmones žavi darbai, 
iššūkiai, o atbaido nesibai
giančios kalbos bei nepasi
tikėjimas. Jaunystė nebijo 

vienos kitos klaidos — tai bene 
geriausia gyvenimo mokykla, 
kuri ilgainiui apvainikuojama 
patirties diplomu. 

Jokiu būdu nesakome, kad 
jaunesnių kartų stoka užsienio 
lietuvių visuomeninėje veikloje 
yra vien vyresniųjų kaltė, bet 
vis dėlto tam tikrą jos dalį pri
siimti tenka. Juo labiau, kad iš 
praeities nedaug tepasimokėme. 
Net ir šiuo metu, kai veikles
nius jaunuosius galime vos ne 
ant pirštų suskaičiuoti, daugely
je vietų tebevyksta tarp kartų* 
griovio gilinimas Užuot pasi
džiaugę, kad jaunesnieji nori 
jungtis į visuomeninius bei 
kultūrinius darbus, vyresnieji 
(dabar galime sakyti — senes
nieji) reiškia nepasitenkinimą, 
kad jie drįsta „veržtis" net į 
vadovaujamąsias vietas! 

Gal kai kas sakytų, kad 
jaunesnieji, jeigu tik nori dirb
ti, yra laukiami išskėstu glėbiu. 
Deja. . Labai neseniai viename 
gausiame lietuvių telkinyje 
„senoji pažiūra" išlindo lyg yla 
iš maišo ir skaudžiai bakstelėjo 
į jaunesniųjų bei vyresniųjų 
lietuvių santykius. Tereikia 
pasidžiaugti, kad jaunesnieji šį 
kartą vis dėlto ryžosi laikytis 
ir... laimėjo! 

Mūsų jaunesnieji profesio
nalai, patogiai įsitaisę savo 
karjerose ir prabangiose 
rezidencijose, gali pasirinkti 
amerikietišką visuomeninį 
gyvenimą, o vienok ryžtasis 
vežioti savo vaikus į litua
nistines mokyklas, lankytis 
lietuviškuose centruose ir daly
vauti jų veikloje, dalį savo bran
gaus laisvalaikio atiduodant 
lietuvybei, kaip anksčiau jų 
tėvai atidavė. Tas pastangas 
reikia vertinti ir sudaryti 
sąlygas jų veiklai klestėti, nes 
kiekvienas jaunas veikėja s su 
savimi į ją įtraukia ir draugus, 
tuo didindamas dirbančių rankų 
tvirtumą. 

Gana tarp mūsų spragų! Lai
kas jungtis, o ne skaldytis. 
Kiekvienas lietuvis: senas, pus
amžis, jaunas, atvykęs į šį 
kraštą prieš dešimtmečius, ar 
dar visai neseniai, yra svarbus, 
jeigu jis tik nori dirbti naudingą 
lietuviškai visuomenei ir toli-
majai tėvynei darbą. Besiskirs-
tydami, besidalindami į „tinka
mus ir netinkančius", galime 
apsižiūrėti, kad mūsų visai 
mažai telikę. Nejaugi geriau 
manyti, kad „po manęs — nors 
ir tvanas", negu nuryti savi
meilę lyg karčių vaistų šaukštą 
ir ištiesti ranką kitam lietuviui, 
kad tik jungtųsi į bendrų darbų 
ratą? 

MANO PAŽINTIS SU DIEVO 
TARNU ARKIV. JURGIU 

MATULAIČIU 
* 

7 Kun. KAZIMIERAS RĖKLAITIS, MIC 
Arkiv. J. Matulaitis, įvykdęs bules „Lituanorum 

gente" nuostatus, konsekravęs kai kuriuos vyskupus 
Kaune, 1926 m. birželio mėn. išvyko į Tarptautinį 
Eucharistinį kongresą Čikagoje ir ten pasiliko iki 
rugsėjo mėnesio pradžios. Grįždamas atgal, aplankė Lon
done gyvenantį didelį marijonų draugą kun. Kazimierą 
Matulaitį. Kaune jis buvo rugsėjo mėn. viduryje. 

Prisimenu iš šio laikotarpio vieną epizodą. Mums 
Kaune (kur aš buvau parvažiavęs atostogų) buvo žinoma, 
kuriuo traukiniu Vizitatorius parvažiuoja į Kauną. 
Mudu su kun. Ign. Česaičiu sutarėme važiuoti pasitikti 
Vizitatorių į Kybartus, kur tikintieji rengė jam 
iškilmingą sutikimą. Arkiv. Jurgis grįžo, lydimas prof. 
Pr. Bučio. 

Po iškilmių Kybartuose mes visi keturi marijonai 
susėdome atskiroje traukinio kupė. Pakeliui į Kauną 
pasakojome Vizitatoriui apie kitų nuotaikas ir kalbas 
dėl naujų vyskupų, kurie jau pradėjo valdyti savo 
vyskupijas. Kai pasakėme kai kurias neigiamas kalbas, 
Vizitatorius gan stipriai mus sudraudė: „Mes niekad 
neprivalome blogai atsiliepti apie Bažnyčios hie
rarchiją". Šiuose jo žodžius ataidėjo kitados jo dienoraš
tyje užrašyti žodžiai: „Mes esame palaukti ne Bažny
čią tvarkyti, o tik jai tarnauti". 

Tų metų Seimo rinkimuose daugumą laimėjo kairie

ji ir valdžia buvo socialistų rankose. Buvo pavojus, kad 
prasidės Bažnyčios persekiojimas. Netrukus paaiškėjo, 
kad naujoji valdžia nepripažįsta naujų vyskupijų h* vys
kupų. Vizitatorius tuojau nuėjo pas ministrą pirmininką 
M. Sleževičių ir turėjo su juo ilgoką pokalbį. Aš, 
palydėjęs Vizitatorių, ilgai sėdėjau prieškambaryje, 
laukdamas išeinančio arkivy. Jurgio. Einant namo, nusi
stebėjau taip ilgu pasikalbėjimu. Arkivyskupas trum
pai atsakė: „Pavargau aš, bet nemažiau privarginau ir 
poną ministrą pirmininką". Vėliau teko sužinoti, kad 
arkiv. J. Matulaitis Sleževičiui aiškiai pasakęs: jei 
valdžia ką nors darysianti prief Iv. Sosto patvarkymus, 
jis nesusvyruosiąs kreiptis į katalikiškos Lietuvos 
katalikiškąją liaudį. 

Šį savo nusistatymą arkiv. Jurgis vykdė ne 
agituodamas liaudį į sukilimą, kaip kam galėjo iš jo žo
džių atrodyti, bet taikingu būtu atlikdamas po Lietuvą 
tarsi kanonišką vizitaciją, pirmiausia lankydamas nau
jas vyskupijas. Tokių vizitacijų metu susirinkdavo 
didelės žmonių minios, kurioms jis kalbėdavo apie 
Bažnyčią, jos santvarką, apie popiežių ir pan., pozityviu 
būdu paskatindamas tikinčiuosius gerbti ir mylėti 
Bažnyčią, šv. Tėvą. Aš poroje vietų buvau liudininkas 
(Kaišiadoryse ir Telšiuose) tokios Matulaičio „agitacijos" 
— kad žmonės mylėtų Dievą, Bažnyčią, būtų jai ištikimi, 
kaip geri vaikai savo motinai. 

Kitose vyskupijose neteko būti, nes Vizitatorius liepė 
man tuojau grįžti į Romą ir ten rūpintis mūsų kolegijos 
reikalais: 1926-27 mokslo metais turėjo atvykti į Romą 
jau daugiau studentų. Tad spalio mėnesio pradžioje 
palikau Lietuvą ir grįžau į Romą. Ir vėl mano 
asmeniškas ryšys su arkiv. Jurgiu nutrūko, šį kartą jau 
galutinai. 

Čia dar reikia pabrėžti arkiv. Jurgio Matulevičiaus 
nepaprastą susirūpinimą paruošti tinkamų marijonų 
vienuolių. Jis dažnai sakydavo, kad vienuolijos vertė 
priklauso nuo jos narių tinkamumo ir dvasingumo. Pat
sai daug laiko pašventė, rinkdamas ir mokydamas 
kandidatus vienuoliniam gyvenimui. Tam tikslui, 
sakydavo, nereikia gailėtis nei pastangų, nei lėšų. 
Ypatingą dėmesį kreipė į jaunus studentus, būsimus 
vienuolijos vadovus, viršininkus. 

Jam labai rūpėjo Romoje įsteigti visų tautų rinktinių 
studentų kolegiją, kad, tinkamai vadovaujami ir pro
tingai auklėjami, ateityje būtų dvasinio gyvenimo 
vadovai. Ir todėl, kai 1925 m. atvyko į Romą ir gavo 
popiežiaus Pijaus XI leidimą pastoviai apsigyventi krikš
čionybės centre, pirmas jo rūpestis buvo įsteigti tarp
tautino marįjonų kolegiją. 

Tačiau 1925 m. tatai nebuvo galima įvykdyti ir pir
mieji studentai marijonai (iš Lenkijos) buvo patalpinti 
lenkų kolegijoje. Tais metais jų buvo tik trys. 

Bet jau 1926-27 mokslo metams Generolas liepė 
ieškoti atitinkamos vietos, kur galėtume savarankiškai 
tvarkytis ir turėti savą kolegiją. Kai 1926 m. laiko
tarpyje Vizitatorius iš Lietuvos atvyko į Romą kovo 
mėn., vieta kolegijai jau buvo surasta. Tai buvo gan erd
vus pastatas (via Mantellate 22), kur gyveno broliai 
pranciškonai vokiečiai ir laikė eksternams konviktą. O 
patys, kaip sakė, 1926 metų gale persikelsią į naują sta
tomą namą ir todėl savo vietą galės užleisti mums. 

Arkiv. Jurgis tai patyręs, liepė man gegužės mėn. 
persikelti į via Mantellate ir ten užimti bent dalį pasta
to būsimiems mūsų studentams 1926-1927 mokslo 
metais. 

Taip ir buvo padaryta: mūsų pirmoji kolegija Romoje 

atsirado name, kuris dar ne visas mums priklausė. Dėl 
to nuo pat pradžios mūsų studentai turėjo maišytis su 
pasaliniais žmonėmis. Neturėjome reikiamos laisvės nė 
nepriklausomumo. Jei tokia padėtis truktų tik iki 1926 
metų galo, kaip tvirtino tie broliai pranciškonai, būtų 
buvę galima kantriai laukti. Bet naujas jų pastatas, kuris 
buvo pavadintas „Villa San Francesco" augo labai 
pamažu ir, atrodė, kad bus baigtas gal tik 1927 metų 
gale. 

Ilgu laišku išdėsčiau visą padėtį Generolui, kuris 
tada buvo Kaune, grįžęs iš Amerikos. Jis tuoj man 
atsakė, liepdamas ieškoti kito tinkamo kolegijai namo. 
Po ilgo ieškojimo pagaliau suradau gan patogų 
apartamentą Sorza Cesarini rūmuose, Corso Vittorio 
Emanuele 284. Apartamentas buvo bene paskutiniame 
aukšte, kurį pasiekti reikėjo nužengti 105 laiptus 

Ten apsigyvenome 1926 m. gruodžio mėn. Tai jau 
buvo atskira nepriklausoma bendruomenė, kaip 
reikalauja mūsų Konstitucijos. O toji bendruomenė 
susidėjo iš 10 studentų ir rektoriaus. Gerai atsimenu 1926 
m. gruodžio 8 d., kai vienuolijos Globėjos Nekaltai Pra
dėtosios Marijos šventėje savo koplyčioje buvo 
iškilmingos giedotos šv. Mišios. Visiems tai buvo didelio 
džiaugsmo ir dvasinio pasitenkinimo diena. 

Tačiau mūsų džiaugsmas nebuvo visiškai pilnas: 
trūko Romos kolegijos įsteigėjo arkiv. Jurgio Matulaičio, 
kuris, užimtas Apaštališkojo vizitatoriaus darbais 
Lietuvoje, negalėjo dalyvauti mūsų šventėje, nors žadėjo 
netrukus grįžti ir pasilikti jau ilgam laikui. 

Vieton atvykimo 1927 m. sausio 27 d. atėjo tele
grama: „Mirė arkiv. Jurgis". 

Iš lotynų kalbos vertė J. Vaišnora, MIC 
fPnhaiea) 
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Apie šį bei tą 
NAUJIEJI 

„SVIETO LYGINTOJAI" 
Prieš daugiau kaip 80 metų 

Meksikos valstybėje siautė revo
liucionierius Emiliano Zapata. 
Jis buvo grynakraujis indėnas. 
Jo šalininkai ir bendrininkai 
buvo vadinami zapatistais. 
Prieš trejetą metų nuošalioje 
Chiappas provincijoje pradėjo 
veikti naujas zapatistų sąjūdis. 
Tik nežinia ar šis sąjūdis turi 
bent kokio ryšio su anksčiau 
prieš centrinę Meksikos vyriau
sybę kovojusiais zapatistais. 
Naujai įsikūrusiam sąjūdžiui 
vadovauja ne visiškai išaiškin
tos tapatybės asmuo, kuris save 
vadina Subcomandante Marcos. 
Taip jis save tituluoja, taip jį va
dina ne tik savi, bet ir svetimi. 
Šiame zapatistų sąjūdyje taipgi 
plačiai reiškiasi ir vadovaujantį 
postą užimą Comandate Ramo
ną. Praėjusiais metais ji buvo 
rimtai susirgusi. Meksikos 
vyriausybė išimties keliu jai 
leido atvykti į sostinę, kur buvo 
suteikta medicininė pagalba. 

Naujieji zapatistai, kurių di
delė dauguma yra indėnų kil
mės, ryškina jiems daromas 
skriaudas ir reikalauja plates
nių teisių. 1994 m. sausio mė
nesį naujieji zapatistai pradėjo 
atvirą kovą. Dvylikos dienų 
laikotarpyje žuvo apie 150 
žmonių. Vėliau įvyko ir daugiau 
ginkluotų susirėmimų tarp Za-
patista Tautinės išlaisvinimo 
kariuomenės ir Meksikos regu
liarios kariuomenės dalinių. 
Meksikos vyriausybė nuo pat 
pradžios deda pastangas surasti 
bendrą kalbą ir išlyginti nuomo
nių skirtumus. Aiškėja, kad 
naujieji zapatistai ideologine 
prasme mažai kuo skiriasi nuo 
Nikaragvos sandinistų ir kitų 
Lotynu Amerikos kairiųjų pa-

. žiūrų „teisybės ieškotojų". Mek
sikos zapatistai pastaruoju me
tu ėmė siekti tarptautinio pri
pažinimo. Praėjusių metų rug-

; sėjo mėnesį Chiappas provin-
! cijos kalnuose buvo surengta 
' konferencija, kurioje, zapatistų 
; teigimu, dalyvavo daugiau kaip 

2,000 žmonių iš 42 valstybių. 
'. Nemažą dalyvių skaičių sudarė 

vietiniai gyventojai (indėnai). 
Jie neslepia savo simpatijų za-

;_ patistams, nors kai kurie atvi-
. rai sakė, jog atvyko pasižiūrėti, 
- kaip atrodo iš tolimųjų kraštų 
; atkeliavę žmonės. Jiems, girdi, 
- anksčiau neteko matyti kitur 
2 gyvenančių žmonių. 
" Šioje konferencijoje dalyvavo 
• keli šimtai įvairaus plauko po-
- litinių avantiūristų bei anar

chistų iš JAV, Kanados, Pran-
' cūzijos. Italijos, Lotynų Ame-
; rikos valstybių ir kitur. Konfe

rencijos dalyviai, kaip jau yra 
įprasta komunistiniame pasau
lyje, vieni kitus vadina drau
gais. Jų įsitikinimu, naujasis 
zapatistų sąjūdis gali būti reikš
mingas pasaulio politinės kairės 
atgimimui. Vienas jaunas kana
dietis taip samprotavo: „Jei 
zapatistų sąjūdis pajėgs išsilai
kyti 10 metų, tai tokiu atveju 
susidarys sąlygos revoliucinėje 
įtakoje išaugti naujai žmonių 
generacijai". Per tokį laiką, gir
di, zapatistai tikriausiai pajėgs 
sudaryti rimtą pavojų Meksikos 
vyriausybei. Taip atsitikus, jo 
nuomone, turėtų prasidėti dide
lis sąmyšis ir Vašingtonas gali 
būti priverstas pasiųsti savo 
kariuomenę į Meksiką. Tačiau 
t-akiam užsimojimui tikriausiai 
pasipriešins Amerikos juodosios 
rasės gyventojai. Tuomet jau 
galima t ikėtis revoliucinio 
sprogimo Los, Angeles, San 
Francisco ir kituose miestuose. 

Kitas konferencijos dalyvis, 
matematikos profesorius iš Pa
ryžiaus, anksčiau guldęs galvą 
už Nikaragvos sandinistus, ne
turi abejonių dėl zapatistų 
pergalės. Jis manąs, kad šiam 
sąjūdžiui yra skirta suvienyti 
pasaulio kairiųjų grupes. Ta
čiau jis, vieno žurnalisto papra
šytas apibrėžti zapatistų ideolo
ginius siekimus, apgailestau
damas atsakė, kad deja, neturi 
jokių konkrečių duomenų pla
tesniam apibūdinimui. 

Praėjusių metų rugpjūčio 14 
d. Meksikos įlankos pakrantėse 
stipriai ginkluota asmenų gru
pė susitiko su Meksikos ir užsie
nio valstybių žurnalistais. Gru
pės vadovai pareiškė, kad jie 
priklauso naujai sudarytai Mek
sikos Liaudies revoliucinei ka
riuomenei, o jų tikslas yra pra
dėti ginkluotą kovą prieš Mek
sikos vyriausybę. Vėlesnėmis 
žiniomis, ta, vadinamoji Liau
dies revoliucinė armija, jau 
atliko keletą užpuolimų. Neži
noma, kokio didumo yra ta nau
joji grupuotė ir nežinoma, iš kur 
ji gauna paramos. Težinoma, 
kad ji neturi nieko bendra su 
Ciappas provincijoje veikian
čiais zapatistais. Meksikos 
Liaudies revoliucinė asmija 
prieš Kalėdų šventes ėmė ir pa
skelbė ginklų paliaubas. Keis
toka, kad paskelbtas paliaubas 
su malonumu išgarsino Meksi
kos, JAV ir kitų pasaulio vals
tybių spauda. 

Sugriuvo Berlyno siena, išsi
laisvino Rytų Europos valstybės 
(jų tarpe ir mūsų Lietuva), pri
tilo pasaulio proletariato vieny
bės šaukliai, o dab<? , štai, pade-

CLASSIFIED GUIDE 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, pokalbyje su Vasario 16 gimnazijos mokiniais Vokietijoje. 

VOKIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Išrinkus naują Vokietijos 
„Bundestag" — parlamentą, 
atspausdinamas taip pat ir 
leidinys, kuriame su nuotrauka 
trumpai aprašoma atstovo bio
grafija. Pristatęs lietuviškos 
spaudos bendradarbio pažymė
jimą, tokį leidinį visuomet 
gaunu. 

JAV ir Kanados lietuviai 
dažnai skaito spaudoje ir mato 
televizijoje Vokietijos kanclerio 
H. Kohl nuotrauką. Tad norė
čiau supažindinti su šiuo 
žymiuoju Europoje asmeniu. 

H. Kohl gimė 1930 m. balan
džio 3 d. pramoningame Liud-
vigshafeno mieste, katalikas, 
dviejų sūnų tėvas, žmona anglų 
ir prancūzų kalbų diplomuota 
vertėja. Teisės studijas jis baigė 
Heildebergo u-te ir 1958 m. 
gavęs filosofijos daktaro laipsnį, 
įstojęs į CDU partiją (Christili-
che Demokratische Union — 
Krikščioniška Demokratinė 
Sąjunga) ir jai vadovauja nuo 
1982 m. Karo pabaigą jis sutiko 
pietinėje Vokietijoje, priešlėktu
vinių pabūklų dalinyje, bū
damas 15-kos metų. I namus, 
apie 400 km žygiavo pėsčias. 

Tačiau landūs spaudos 
bendradarbiai sužinojo kiek 
daugiau. Pasirodo, kad jis buvęs 
arti ūkininko profesijos. Jo gim
tojo Liudvigshafeno miesto du 
trečdaliai gulėjo griuvėsiuose, 
brolis žuvęs kare, tėvas sirgo 
širdies liga, mokykla uždaryta. 
Giminės susisiekia su vienu 

da organizuotis nauji „svieto ly
gintojai". Neseniai vienas nuo
saikiau galvojantis žmogus pa
reiškė, kad, jo nuomone, atėjo 
laikas rimčiau susirūpinti įvy
kiais JAV pašonėje. Juk Meksi
ka yra Šiaurės Amerikos dalis. 

Petras Petrulis 

netoli Viurcburgo 1200 margų 
dvaro prižiūrėtojų. Dvaras buvo 
išnuomotas Pietų Vokietijos 
cukraus bendrovės, daugumoje 
auginant cukrinius runkelius. 
Tačiau dvaras laikė taip pat 90 
karvių, kiaulių, .vištų, jaučių. 

Jaunas Helmutas patyrė 
sunkų ūkininko gyvenimą: jau 
penktą vai. ryto keltis, 
parūpinti pašarą karvėms ir 
tuoj pat eiti j lauk? darbus, pvz. 
arti su jaučiais. Po metų laiko 
jis metė ūkininkavimą, sugrįž
damas į mokyklas suolą. 

Tačiau vienas ^Bundestago" 
narys papasakojo, kitą versiją. 
Ardamas jaučiais Helmutas 
norėjo kiek pailsėti. Užmigo, o 
jaučiai „nuėjo"; savo keliu, 
traukdami karta plūgą. Tuo 
pačiu pasirodė dvaro valdytojas, 
užbaigęs H. Koklio ūkininko 
„karjerą". Spauda šį įvykį taip 
užbaigė: „esame dėkingi tiems 
jaučiams, kad H. -Kohl neliko 
ūkininku, bet tapo Vokietijos 
kancleriu". c 

Prieš B. Jelcinp operaciją į 
Maskvą buvo atvykęs H. Kohl, 
kviesdamas RUSUOS prezidentą 
poilsiui atvykti j į Vokietiją. 
Buvo numatyta ir vietovė — 
Šlezvigo — Holšteino krašte 
Kielio u-to klinikos. Tačiau 
kanclerio kvietimą B. Jelcinas 
negalėjo panaudoti, kadangi 
saugumo sumetimais reikėtų 
uždaryti visą universiteto 
apylinkę, jam vienam paskirti 
plaukymo baseiną, sporto sales 
ir t.t. Tiesa, sveikatos progresą 
galėtų tikrinti vokietis kardiolo
gas, stebėjęs Maskvoje opera
ciją. Bet B. Jeloįno sveikata 
gerėjo labai greitai, o jis pats 
daugiau pasitikėjimo skyrė jį 

Nuotr. M. Šmitienės 

operavusiam prof. Akčiurinui. 
Tačiau, atrodo, kad didžiausiu 
stabdžiu buvo Rusijos politinis 
nepastovumas ir baimė, kad 
perversmu valstybės vairą gali 
perimti gen. Lebed. 

B. Jelcinas ir dabar yra 
kardiologo priežiūroje, nuolat 
tikrinant kepenų ir inkstų 
veikimą. Vokiška spauda rašė, 
kad leisgyvės normaliai veikia 
10 metų. 

Sausio mėn. Vokietija į karei
vines pašaukė 9 tūkst. naujokų. 
I vieną W«stfalijoje surinkimo 
punktą atvyko naujokas, atves-
damas... šešias karves. Jis tuo 
norėjo parodyti, kad be jo nėra 
kam prižiūrėti karvučių, ka
dangi jo ūkyje-reikia dar pašerti 
60 kiaulių ir likusios 9 karvu
tės. Tėvas mirė 1990, serganti 
motina, broliai ir seserys išvykę 
į miestus.. Pritarimą jis rado 
visų atvykusių naujokų tarpe. 

SAUSIO 13-TOSIOS DRAMA 

Sausio 12 d. Jurbarko kultū
ros rūmuose įvyko pirmosios 
Sausio 13-ajai skirtos dramos 
premjera. 

Didžiosios Britanijos drama-
turgės Pamelos Palmer pjesė 
„Mūsų rankose", kurioje vaiz
duojama vilniečių šeima sausio 
13-osios įvykių metu, nuo praei
tų metų rudens buvo repetuo
jama Jurbarko Konstantino 
Glinskio, teatre. 

Spektaklį režisavo jurbarkie-
tė Danutė. Samienė ir klaipė
dietis Egidijus Kupčiūnas. Į 
spektaklio premjerą iš Didžio
sios Britanijos atvyko ir veikalo 
autorė. 

Pjesė jau vaidinama Wels te
atruose, 1996-ųjų pabaigoje 
premjera įvyko ir Prancūzijoje. 

" ' (BNS, 01.11) 
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T R A N S P A K - naujas adresas ir telefonas 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-838-1050 

Siuntiniai i Lietuvą laivu su pristatymu j namus. 
Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 

Komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -

nuo išsiuntimo dienos į givėjo rankas 
per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 

už $98 ir šventinis už $J9 . -
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 

sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava. malta kava. arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkia informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių Į Lietuvą jstaigą. 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 

ĮVilnius 26-28-27, 26-24-27 

MISCELLANEOUS REALESTATE 

ELEKTROS 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Crucapos miesto kMdimą. 
Dirbu u2mwsty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUOUUS PUMPUTIS 

AUTOMOMUO, NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBES ORAUOMUS. 

Agsntas Frank Zapofcs ir Ofl. Mgr. Aukas 
S. Kana kaba ssMMfsjt 

FfUNKZAPOUS 
320BV,W«*t9«ri 

Tai. (703) 
(312)5314354 

JKSCONSTRUCTtON 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R.Jankauskas, 

tai. 708-969-2653 

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

ŠILDYMO SISTEMAS. 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H. Dsckys 
Ta i 773-585-6624 

P 
RE/MAX 

REALTORS 
(773)586-5959 
(706)425-7161 

HPDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patamavmas 
• MLS torrpulsriuir F AX pagalba 
« Nuosavybių, įkainavimas vakui 
« Perkama ir parduodama namus 
• Apertrnentus ir žeme 

Jonu bei saksofonu, muzikos teori
jos, džiazo improvizacijos pagrin
dų (lietuvių ir anglų kalbomis). 

Ta t 773-364-6660 

KMIEOK REALTORS 
?»22 S. Putaski Re. 
4ICS S. Aidtcr Avc. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer Ji pro-
fessionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Lietuvoje, prie Kauno, Žemuose 
Kaniūkuose, parduodamas gražus 
n<nnaV-'200 Wv.m ploto. Naujas, 

pastatytas W95 m.; mūrinis, 4 mieg. 
2 vonios, didelis rūsys pagal vak. 
Europos įrengimą ir stilių, gražiai 
išdėstytas su baldais. Dvigubas 

sklypas, aptvertas, vieno auto garažas 
po namu, du balkonai. Kiemas apso
dintas. Graži aplinka, arti autob. sto-

. ties. Parduodu dėl ligos. 
Kama $200.000. Infb. tel. 714-4434244 

' arba rašykite LFeMmam, 
••• 23142 Somersrt Cir, 

Dana PotntCA 92629 

F O R R E N T 

butas 71 t t l r 
Ava. 2 mieg., apšil

domas, antrame aukšte. $400 į 
mėn. Teirautis po 3 v. p.p. 

Tel. 706-922-0403 

66 ir S. Trsy prie parko I 
lo Įaa iaa 3 kamb. butas su 
šiluma; $380 į mėn. Tai . 
1-706-767-1223. 

HELP W A N T E O 

Ieškoma sekretorė* atlikti specialius 
projektus, taip pat ir asmeninės 

sekretorės pareigas. Darbas "part 
time" Siųskite "resume": Grafiną 
Liautaud, 132 E Delaware, Apt. 

6601, Chicago, IL 60611 

Reikalinga vid. amžiaus 
moteris prižiūrėti 1-1/2 m. ir 
2 mėn. mergaites, gyventi 
Barrington, IL, padėti namų 
ruošoje ir maisto gaminime. 
Turi mokėti susikalbėti ang
liškai. Atskiras kambarys, 
gera alga, kas antras savait
galis- laisvas. 
Skambinti vakarais 

Gintarui: 847-382-4850 

Atiką „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd S! . Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių. 

SKELBIAME „DRAUGO" 
PRENUMERATORIŲ VAJU 

JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodines lietuviškos spaudos svarba užsienio lietuviu 
tautines savimonės palaikymui ir naujų visuomenės narių 
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų. 

Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo parama lietuvių 
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus 
sąlygos yra tokios: 

1. terminas — nuo l.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 31 d. 
2. metinis prenumeratos mokestis už nauja prenumerata yra 

65dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos 
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dc4., „Draugo" 
administracija kiekvienai daro 10 doi. nuotakai. 

Prašome užpildyti čia spausdinama forma ir kartu su čekiu 
atsiųsti „Draugui", čekius rašyti „Draugo" vardu. 

JAV LB Kakaras tarybos Spaudos vajas 

Siunčiu atpigintos prenumeratos mokesti $ met is 
Pridedu auka „Draugui" %—.— 
U viso f_-

Vardas -

Adresas 

-Pavardė 

Prasiu prenumeratos užsakymą su čekiu siusti: 

Draugas 
4545 VV. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
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MOTERYS, KARAS, 
AMAZONĖS 

HENRIKAS KUDREIKIS 
Didžiausios kovos su žmogaus 

prigimties reiškiniais įvyko 
mūsų šimtmetyje. Marksas, Le
ninas, Stalinas — kovos vadai. 
Panaudotas baisus teroras, bet 
žmonės kietai kovojo už asmeni
ne laisvę ir teisę turėti asmeninį 
turtą. Jie laimėjo. 

Moterų kovos už lygybę pra
sidėjo daug anksčiau, bet jų ra-
dikalios-fanatinės organizacijos 
pasirodė tik šio šimtmečio pa
baigoje. Jų pagrindinis už
davinys siekia toliau, negu 
kova už lygias teises. Trumpai 
šnekant, jos už vyriškumo su
naikinimą. 

Ištrauka iš lietuviškos bolše
vikinės spaudos — 1979 m.: 

— Tekėdama už Vytauto An
gelė svajojo turėti gyvenimo 
draugą, vyrišką, kietą ir nepa
lenkiamą. Bet, susiklosčius 
sąlygoms, Vytautas prarado 
darbą ir jo ekonominis būvis 
priklausė nuo moters. Vytas 
nuolaidžiavo, taikėsi prie jos, 
augino vaiką, plovė vystyklus ir 
virė valgyti. Angelė pradėjo 
nekęsti jo sumoteriškėjimo, o jis, 
gelbėdamas vyriškumo likučius 
— kratėsi moters suvyriškėjimo. 
Pabaigą lengva atspėti — skyry
bos. 

Ta pati „Tiesa" 1979 m. rašė, 
kad greitai vyrų šeimose neliks 
nei kvapo, šeimos rolę perims 
visuomenė ir atpalaiduos šeimą 
nuo sunkios naštos, jaunimui 
atsivers plačios galimybės 
meilei, mokslui, darbui ir geram 
gyvenimui. Šis pranašavimas 
neišsipildė Sovietų Sąjungoje, 
bet šiandien maždaug pildosi 
Amerikoje ir Europos industri
nėse valstybėse. 

Radikalių moterų organiza
cijų vadėms atėjo keista mintis: 
sutriuškinti paskutinę vyriš
kumo citadelę — kariuomenę. 
Vargu, ar jos savo galvoje turėjo 
tikslą — patarnauti savo kraš
tui, kai užsimanė į apkasus su
grūsti vargšes moteris. 

Kuriam laikui aš paskendau 
knygose ir kiauras dienas ieško
jau, ar istorijoje kur nors mo
terys dalyvavo kautynių gru
puotėse. Radau tik gražių pasi
skaitymų apie žiauriąsias ama
zones, bet tai tik pasakų kny
gose. Visuose mūšiuose, vai
duose, dvikovose dalyvavo tik 
vyriškoji lytis. Tiesa, prisimin
davau ir vieną karišką moterį. 
Tik baigus pradžios mokyklą, su 
tėvais atvykome į Šiluvos 
atlaidus. įžengęs į bažnyčią, nu-
stulbau: ant pirmo altoriaus 
kairėje rankose Judita laikė 
nukirstą Holoferno galvą ir 
kardą. Sis žiaurumo vaizdas il
gai liko mano vaizduotėje, tai 
yra tol, kol aš pats prie diržo 
prisikabinau kario durtuvą, 
vėliau pistoletą. 

Su pasididžiavimu prisime
name patriotes lietuvaites, sto
jusias į partizanų gretas. Jų 
uždaviniai buvo ne kovos, jos 
dalyvavo kaip gailestingos sese
rys ir ryšininkės bei partizanų 
spaudos išnešiotojos. Jos nu

kentėjo ne mažiau kaip vyrai 
kovotojai. Jos ištvėrė baisius 
bolševikų kankinimui ir neiš
davė kovos draugų. Apsuptos 
bunkeriuose, kovėsi iki pasku
tinio šūvio ir pasaliau granatom 
išsisprogdino. Žinoma, čia tik 
išimtini atvejai. 

Kam menas: kariškai išauklė
ti ir pratimuose užgrūdinti 
vyrai, kurie jautėsi esą glau
džioje karinėje draugystėje. Tik 
tokie išpildys jiems pavestus 
kovos uždavinius. Tokia buvo 
JAV Carolinosvalatįjos karo mo
kykla. Jos istorįja rodo, kad per 
šimtą metų ji Amerikai parengė 
eiles pirmos klasės kovoms* 
tinkamų karininkų. Radikalių 
moterų organizacija, metusi 
šimtus tūkstančių dolerių, 
nusiaubė šį paskutinį vyrų 
fortą. Kam iš to nauda? Pagal 
spaudą, kariuomenėn, laivynan 
ir aviarijon stojančios moterys 
sudaro 25-30% visų naujokų. 
Nėra abejonių, kad jos ir toliau 
bus maišomos su vyrais. Pagal 
karinius vienetus paliekančius 
veteranus, dalinių karinis lygis 
yra labai žemas. 

Nei spauda, nei televizija, nei 
oficialūs Pentagono leidiniai ne
spausdina nei vieno kritiško 
sakinio apie moteris ka
riuomenėje. Retkarčiais tiesa 
viename kitame veteranų ar 
mažo masto žurnale, kaip ada
ta iš maišo, išlenda viešumon. 
Daugialaikrašių žurnalistes 
Phylis Schlafly, Suzanne Fields, 
Mona Charen bei žurnalistas 
Cbarley Beese aprašo įvykius 
kariniuose daliniuose, ko ne
drįsta viešai pasakyti nei vienas 
aukštesnis karininkas ar Penta-
gono pareigūnas. Tie, kurie iš
drįso pakelti balsą, jau atsar
goje. 

šiandien spaudoje, televizijoje 
skamba nauji kaltinimai kari
niams kadrams: jis išnaudoja 
naujokes moteris. Bet tai tik 
lašas vandens kibire. Seniai 
žinoma, kad laivyne puskari
ninkiai ir karininkai, daugu
mas vedę, turi vad. savo „stir
nas". Pagal Phylis Schlafly: „Tu 
būk man gera, aš būsiu tau ge
ras". Haiti ir Bosnijoje, pagal 
spaudą, moterys ir vyrai miega 
tose pačiose palapinėse. Ten visi 
jauni žmonės ir išmoningas 
Belzebubas tarp jų kiša savo 
miklią uodegą. Žodžiai „gėda" 
ir „dora" jau dingo ii Amerikos 
žodynų. 

Nesvarbu, kurioje kariuome
nėje, kareiviai nebūtų kareiviai, 
jei viens kito „netrauktų per 
dantį". Kaip ištirta teismų, kai 
kurios moterys ui kelius žodžius 
erzintojus traukia teisman. 
Tokių bylų tūkstančiai. Karo 
veteranai, jų tarpe ir aš, tokius 
liūdnus reiškinius pastebi Visi, 
kuriems teko praeiti frontų pra
garus, to nelinki savo moterims. 

Neskelbiant kovų aprašymų 
ar apkasų, pilnų šalto vandens 
bei dumblo, vienas kariškas įvy
kis niekuomet savo žiaurumu 

DRAUGAS, ketivrtadienis, 1997 m. sausio mėn. 30 d. 

Lietuvos Vidaus karių pirmojo pulko kariai Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, Kaune. 
, Nuotr. Prano Abelkio 

i žygiuoj* Lietuvos kariūnai (pintosios 

nedings iš mano sąmonės. Išlau
žus spygliuotos vielos sandėlio 
sienas, šimto kilogramų vielos 
ritinius, dalį surūdijusius, turė
jome pakrauti į vagonus. Dir
bome visa dieną, nuo tamsos iki 
tamsos. Isįjungė ir karininkai ir 
puskarininkiai. Ritiniai me
tami iš krūvos viršaus, atsi
mušdavo į mūsų krūtines, 
vienam net įlaužę krūtinės kau
lus. Likome visi kruvini, iš pirš
tinių ir uniformos beliko tik 
skutai. Bet mes buvome tvirta, 
užgrūdinta, apmokyta karinė 
grupė, su draugystės dvasia, be 
to, kapitonas padrąsinimui vis 
šaukė: „Jūs esate vyrai!" 

Šiandien vienos moters lai
vyne išlaikymas kainuoja šimtą 
procentų daugiau negu vyro. 
Moterys veržiasi ir į povandeni
nius laivus. Laivynas pažadėjo 
pastatyti didesnius. Lėktuvų 
kėdes tenka perdirbti, kad tiktų 
moterims, ir t.t. Kiek visa tai 
kainuos? Tuo tarpu tautinės 
gvardijos daliniai važinėja se
nais „trantais", o sandėliuose 
ginklai, atlikę po Antrojo 
pasaulinio karo. 

Šiandien jau ir Vokietijos mo
terys veržiasi į kovos dalinius, 
iki šiol priimtos tik į administ
racines tarnybas. Olandijos ir 
Danijos moterys jau sumaišytos 
su vyrais. Priimamos net į po
vandeninius laivus. Jau ir 
Lietuvoje (žurnale„Kary") yra 
panašių pasiūlymų. Galbūt 
Amerika išgali bUįjonus dolerių 
mesti ,4 balą", bet ne mažutė 
Lietuva, kur trūksta šovinių net 
paprastiems karių pratimams. 

Antro pasaulinio karo metu 
moterys puikiai atliko savo 
pareigas karinėje tarnyboje, 
kaip gailestingos seserys ir 
administratorės. Dabar ad
ministracinių įvairios rūšies 
tarnybų daug daugiau. Čia mo
terų vieta. Taip galvoja Ameri
kos katalikių ir protestantų mo
terų organizacijos. Jų aštuonis 
kartus daugiau, negu radikalių 
moterų organizacijoje N0W. 
Koks tikslas grūsti šautuvus 
moterims į rankas? Bet NOW 
organizacijos įtaka spaudoje, 
televizijoje ir Amerikos vyriau
sybėje yra nepalyginamai stipri. 

Bestebint garbės sargybos 
paradą, skirtą Jordano kara
liaus Husseino pagerbimui, 
mačiau aukštą liekną ka
rininką, marširuojantį su kardu 
rankose. Man smigo pašėlusi 
mintis, kada likimas man lems 
vietoj vyro stebėti moderniąją 
Juditą su šoble? 

Pastaba: kadangi „Drauge" 
norime suteikti galimybę savo 
nuomonę, nors ji nebūtinai 
sutinka su redakcijos, visiems 
pareikšti, spausdiname šį disku
sini H. Kudreikio straipsnį. 

• Archeologė, mokslinin
ke, archeologijos mokslo pra-
dininkė dr. Marija Gimbutienė 
gimė 1921 m. sausio 23 d. Po 
Antrojo pasaulinio karo gyveno 
JAV, Kalifcnujos valstijoj*. Mi
rė 1994 m. 

APSILANKIUS 
UKMERGĖJE 

Ukmergiškiai pereitais me
tais buvo apdovanoti keliais ju
biliejais: 770 metu nuo miesto 
įkūrimo, 560 metu, kai netoli 
Ukmergės įvyko Pabaisko kau
tynės, 250 metų, kai įsteigta < 
pirmoji mokykla prie Svč. Tre
jybės bažnyčios, priklausiusios 
vienuoliams; Šioms šventėms pa
minėti vyko ne vienas renginys. 

Prie kultūros centro esančia
me akmenyje buvo pritvirtintas 
varinis miesto herbas. Ukmer
giškiai tą herbą gavo neseniai. 
Buvo surasti dokumentai, ku
riuose pavaizduotas miesto her
bas. Ukmergė turėjo herbą, 
vaizduojanti žydinčių linų 
pluoštą. Dabar naujame herbe, 
kurį sukūrė Raimondas Mikne-
vičius ir patvirtino Heraldikos 
komisija, pavaizduota širdis iš 
griuvėsių kylančio namo fasade, 
o virš jo atskleista knyga su 
rožės šakele ir jaučiu. 

Ukmergėje galima suvokti 
įvairumą, pasivaikščiojus po 
centrą. Vieiiur išvysi tvarkin
gas skelbimų lentas, dailius 
suolelius, o 'kitur sulaužytas 
skelbimo lentas, jau seniai dažų 
nemačiusius suolelius. Kai ku
rie miesto centro namai naujai 
nudažyti, tvarkingi, o kitur nu
silupusiais dažais, išbyrėjusiu 
tinku, kiaurais stogais. 

Salia visiems gerai žinomos 
akcinės bendrovės „Vilkina", 
jau keleri metai išdaužytais 
langais, išplėštomis durimis tuš
čias stovi dviejų aukštų mūrinis 
pastatas. Čia anksčiau gyveno 
sovietų kariškių šeimos. Kai 
tarybiniai paliko miestą, niekas 
pastatais nesirūpino, tik plėšė, 
vogė, kas galėjo. Iš „Vilkma" 
išvežiama pabaigta marškinių 
produkcija. Čia dažnai atvyksta 
svečiai. Kokį įspūdį svečiams 
daro toks vaizdas? 

Paprastai suremontuoti, išda
žyti bankai, privačiose rankose 
esančios įmonės, parduotuvių 
pastatai. Valstybiniai pastatai 
atrodo labai liūdnai. Nekaip at
rodo centrinė biblioteka, muzie
jus, kultūros namai. Kažin ar 
niekas nežada jų tvarkyti? 

Vytauto gatvėje nr. 105 stovi 
Ukmergės rajono centrinė ligo
ninė. Dr. Algimantas Veliška 
yra Ukmergės r. c. ligoninės 
vyriausias gydytojas jau 4 me
tai, o iš viso liepos mėn. buvo 18 
metų. Palyginant su anksčiau 
minėtom datomis, ne labai ilgai. 
Ukmergės r.c. ligoninėje yra 
420 lovų, akušerijai 20, gine
kologijai 20. pediatrijai 25. Li
goninės pastatai apie 20 metų 
senumo, bet pigiausiu būdu so
vietų laikais statomi pastatai 
atspindi prasto darbo kokybę. 

Dr. Velička yra energingas, 
pozityvus, optimistiškai nusi-
tiekęs, gydytojas-administrato-
rius. Atspindi ligoninėje tvarka 
ir švara, psitikėjimas ir viltis. 
Jis yra ramaus būdo žmogus, 
kuris turi nemažai numatytų 
įvykdyti planų ateinantiems ad
ministravimo metams. 

Nuo 1997 m. sausio mėnesio 
ligoninė bus pavaldi Vilniaus 
apskrities, o dabar — savivaldy
bių, įvesdinant naujus sveikatos 
apsaugos reformų įstatymus. 
Toliau pasikalbėjimas su dr. Ve
lička. 

— Ar jūs manote, kad rei
kalai pagerės, jei pereisite iš 
savivaldybių į Vilniaus kraš
to apskrities pavaldumą? Ar 
pinigai bus paskirti naudoji
mui? 

— Ne, dabar turėsime užsidir
bti pinigus ir konkuruoti su ki
tomis ligoninėmis. 

— Kaip užsidirbsite pini
gu? 

— Gydydami ligonius. Jei 
turėsime ligonius, turėsime pi
nigų, o jei ne, tai ne. Nuo sau
sio pirmos prasideda Sveikatos 
apdraudos draudimas. Žmonės 
moka mokesčius: 1 nuošimtį 
nuo atlyginimo moka socialiniui 
draudimui iš 30 nuošimčių nuo 
atlyginimo dydžio moka darb
daviai. Iš „Sodros" draudimo 
įstaigos kompensuoja už dalį 
medikamentų, už pensijas, in
validumo pensijas, moka už 
sanitarinį kurortinį gydymą. 
Dar mokame pajamų mokesčio 
28 nuošimčius. Draudimo įsta
tymai — bus formuojamas svei
katos fondas — 3 nuošimčiai at
skaityti iš „Sodros" ir 3 nuo
šimčiai iš pajamų mokesčio. 

— Pacientas ateina į ligoni
nę gydytis, jam nustatoma di
agnozė, jis paguldytas arba 
ne — kaip tada jūsų ligoninė 
bus atlyginta? 

— Bus nustatyti mokesčiai 
vienodai visoj Lietuvoje. Numa
tytas gydymas bus perduotas li
goninės finansų skyriui — t.y. 
teritorinė ligonių kasa. Tie 6 
nuošimčiai iratsidurs į tų teri
torinių ligonių kasą. 

— Kiek yra gyventojų Uk
mergės r.c. ligoninės žinioje? 

— Ukmergės r.c. ligoninės 
žinioje yra 52,000 gyventojų. 
Buvo 54,000, bet daug išvažia
vo (nes buvo sovietų kareivinės 
ir gimstamumas sumažėjęs. 

— Ko labiausiai reikia jūsų 
ligoninei? 

— Norime pagerinti operacinį 
būvį arba padėtį. Turime aukš
tos kvalifikacijos specialistus, 
tiek chirurgus, tiek traumatolo
gus ortopedus, akušerius gine 
kologus. Vyks rekonstrukcija 
pagerinti skyrių, per porą metų 
turėtų būti įgyvendinta. Patys 
medikai dažydavom palatas. 
Anksčiau dažų nebuvo, tik da
bar gauname baltų dažų. 

Mudu aplankėme prieš dvejus 
metus įsteigtą 20 lovų slaugos 
skyrių. Skyriuje matau tvarką 
ir švarą, pacientai gyja po klubų 
ir kitų traumos operacijų. Tokių 
nelaimių nestinga ūkiuose ir 
plentuose. 

Yra numatoma mažinti išplės
tus korpusus, ateityje net pasta
tus išnuomoti arba parduoti. 
Nėra reikalo šildyti tuos pa-

A.tA. 
JUOZAS SALUGA 

Gyveno Čikagoj*. 
Mirė 1997 m. sausio 27 d., 10 vai. vakaro, sulauks* 78 

metų. 
Gimė Vilkyoje. Amerikoj* išgyveno 37 m. 
Laidotuvės privačios. 
Nuliūdę liko: sūnus Edmundas ir duktė Loreta. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tai. 800-994-7600. 

Mylimam Tėveliui 
A.TA. 

EUGENIJUI LIKANDERIUI 
mirus, buvusioms šokėjoms RITAI ir KRISTINAI, jų 
broliui ANDRIUI ir visiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

„Spinduly*" 

Brangiam Tėvui, ir ilgamečiui Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų sąjungos nariui 

A.TA. 
EUGENIJUI LIKANDERIUI 

mirus, dukterims RITAI ir KRISTINAI bei sūnui AN
DRIUI su Seimą gilią užuojautą reiškia 

ALIAS Čikagos įkyriau* valdyba 

Ilgamečiui Vyrijos nariui 

A.TA. 
Inž. EUGENIJUI LIKANDERIUI 

mirus, dukterims RITAI ir KRISTINAI, sūnui AN
DRIUI su šeima ir broliui JURGIUI su šeima reiškia
me gilią užuojautą. 

Vyryc „Plieno*" 

A.TA. 
ALFONSUI ROŽANSKUI 

mirus, brolį KAZIMIERĄ ROZANSKA nuoširdžiai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

Ilgameti* draugo* Kazimiera* Kučinskas 

A.TA. 
Dr. JONUI REINIUI 

mirus, jo žmoną BERNADETĄ, sūnų JONĄ, dukras 
VITĄ ir buvusią Ateitininkų Federacijos gen. sek
retorę GRASILDĄ PETKUVffiNC su jų šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia 

Ateitininkų Federacija 

A.TA. 
ERNAI GAąUAUSKIENEI 

mirus, mūsų mielą draugijos narę, sesę REGINĄ 
GOEBEL, netekusią mylimos Mamytės, ir visą GAR-
LIAUSKŲ šeimą, nuoširdžiai užjaučiame ir prašome 
Aukščiausiojo palaimos. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

A.TA. 
ERNAI GARLIAUSKIENEI 

negrįžtamai iškeliavusiai į Anapus, didžios netekties 
valandoje, skausme likusį vyrą, mūsų mielą STASĮ 
GARLIAUSKĄ, ir visą šeimą bei artimuosius, nuošir
džiai užjaučiame ir dalinamės Jūsų skausmu. 

Irena Alantieni 
Elena ir Antanas Rašytiniai 

status dėl kelių pacientų. 
Linkime Ukmergės r.c. ligoni

nės vyr. gyd. dr. Veliškui sėk
mės, kad jo uždaviniai, kaip ta
me miesto herbe pavaizduota 

širdis, iš griuvėsių kiltų. Jis gali 
pasitikėti, kad Lithuanian Mer-
cy Lift ir toliau rems Ukmergės 
ligoninę. 

Kalbėjosi Pranė Slutiene 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
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Minint Kariuomenės švente Čikagoje, prie Laisvės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje vainiką padėję (iš kairės): Šaulių rinktinės vadė Sofija 
Tamulevičiūte-Ferro, LKV sąjungos Ramovė centro valdybos pirm. dim. mjr. 
Edmundas Vengianskas ir L. D. Kunigaikštienės Birutės draugijos centrinio 
skyriaus pirm. Zuzana Juškevičienė. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

Iškilmingos sueigos eigoje: 
oficialus ceremonialas, LSS 
vadovybės pareigų perdavimas, 
LSS ordinais apdovanojimai, 
sveikinimai ir kt. 

Po sueigos — pasisvečiavimas, 
pabendravimas ir užkandžiai. 

Pareigų perdavimo suvažia
vimą globoja „Sietuvos" 
skautininku) ir vyr. skaučių 
draugovė. Atsakingos — v.s. 
Marytė Utz ir s. fil. Jolanda 
Kerelienė. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės namuose, 2417 W. 
43rd St., vasario 1 d., nuo 4 vai. 
p.p. ir po to kiekvieną šeštadieni 
tuo pačiu laiku, bus rodomos 
vaizdajuostės. Visi kviečiami. 
Atsilankiusieji bus vaišinami 
kavute. Jeigu norite daugiau in
formacijos, skambinkite tel. 
773-376-0551 arba 773-523-
1297. 

Šv. Kazimiero aeaeiėa visus 
kviečia dalyvauti iv. Mišiose, 
kurios bus aukojamos šešta
dieni, vasario 1 d., 9:30 val.r., 
motiniškojo vienuolyno namo 
koplyčioje, 2601 W. Marouette 
Rd. Mišias aukos kun. M. 
O'Connor, Šv. Ritos aukštesnio
sios mokyklos prezidentas. Šv. 
Mišių intencija — prašant 
Dievo, kad Šv. Kazimiero kong
regacijos įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. 

LSS VADOVYBĖS 
PAREIGŲ PERDAVIMAS 

Lietuvių Skautų sąjungos va
dovybės pareigų perdavimas šį 
savaitgali vyks PLC, Lemonte 
ir Jaunimo centre, Čikagoje. 

Šeštadieni, vasario 1 d., 1 vai. 
p.p. PLC, Lemonte, vyks atski
ri LSS Brolijos, Seserijos, 
Akademinio skautų sąjūdžio, 
Garbės teismo, Kontrolės 
komisijos ir kt. posėdžiai. Posė
džius šaukia ir veda 1994/96 
metų kadencijos vyr. skauti
ninkai ir pirmininkai. Šie 
posėdžiai gali vykti ir kitur, 
kitu laiku, pagal poreikius. 
Pirmijos pasitarimai vyks anks
čiau, LSS Tarybos pirmi
ninkams susitarus. 

Šeštadieni, 6 v.v. „Bočių" me
nėje, PLC Lemonte, vyks bend
ra vakarienė ir vakaronė. Daly
vauja- visi pareigūnai su žmo
nomis h-vyrais, Čikagos skau-
tijos vadovai/ės, jų svečiai ir 
kviesti svečiai. Apie dalyvavi
mą iš anksto pranešama v.s. 
Marytei Utz, tel. 708423-0307. 

Po vakarienės — vakaronė: 
pakėlimai, atsisveikinimo 
dovanėlių įteikimai, trumpa 
programa, dainos. 

Sekmadieni, vasario 2 d., 10 
vai. ryto šv. Mišios Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, Čikagoje. 

11 vai. ryto iškilminga LSS 
vadovybės perdavimo sueiga 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 

Sueigoje dalyvauja: abiejų ka
dencijų LSS Pirmijos pirmi
ninkai, Brolijos ir Seserijos, 
Vyriausi skautininkai, ASS 
vadijos pirmininkai, Dvasios 
vadovai, Vidurio rajono vadė/va
das, Garbės teismo, Kontrolės 
komisijos pirmininkai. 

Svečiai — abiejų LSS Tarybų 
ir Pirmijų nariai, šakų Vyr. 
skautininkų ir ASS pirmininko 
pavaduotojai, rajonų vadai/ės ir 
atstovai, abiejų kadencijų 
pareigūnai, Čikagos tun-
tininkai/ės ir jų vadijos, skau
tininkai/ės, kviesti svečiai ir 
lietuvių visuomenė. 

Petrė Maskolaitis, Chicago, 
IL, prie, ,Draugo" prenumeratos 
mokesčio pridėjo 125 dol. auką. 
Tai labai vertinga dovana, todėl 
savo skaitytojui reiškiame 
nuoširdžiausią padėką. 

M. Vaškevičienė, Toronto, 
Ont., Canada, skundžiasi, jog 
akys senatvėje taip nusilpusios, 
kad skaityti „Draugo" nebe
įstengia, nors buvo jo ilgametė 
skaitytoja ir labai gailisi 
negalėsianti skaityti. Vienok ji 

4 negali užmiršti „Draugo" ir at
siuntė 114 dol. auką Ačiū! 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS ČIKAGOJE 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Čikagos skyrius pagrindini Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimą rengia vasario 15-16 d. šia 
tvarka: šeštadieni, vasario 15 
d. 12 vai. vėliavų pakėlimas ir 
žuvusių pagerbimas dėl Lietu
vos laisvės prie Laisvės kovų pa
minklo Jaunimo centro sodely
je. Apeigas atlieka Aukšt. litua
nistinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami direktorės Jūratės 
Dovilienės; sekmadieni, va
sario 16 d. 10 vai. ryte, vėliavų 
pakėlimas Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčios aikš
tėje. Vadovauja Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinė ir kitos 
šaulių kuopos; 10:30 vai. r. pa
maldos Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Pamaldų 
metu giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Antano 
Lino. Prie vargonų — Ričardas 
Šokas; 10:30 vai. r. pamaldos 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Tėviškės parapijos bažnyčioje. 
Pamaldas atlieka vysk. Hansas 
Dumpys; 11 vai. r. pamaldos 
Ziono lietuvių evangelikų liu
teronų bažnyčioje. Pamaldas 
atlieka kun. Jonas Juozupaitis. 

Oficialioji minėjimo dalis 2 
vai. p.p. Maria aukšt mokyklos 
auditorijoje. Minėjimą atidaro 
skyriaus pirm. Matilda Marcin
kienė. Vėliavų įnešimą tvarko 
Dariaus ir Girėno bei Don Var
no postai. JAV ir Lietuvos him
nus gieda Mary Kinčius, akom
panuoja prof. Leonardas Šimu
tis, Jr. Invokaciją skaito vysk. 
Hansas Dumpys. Kalbės nau
jasis ALTo pirm. prof. dr. Jonas 
Račkauskas, Lietuvos. Gen. gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza. 
Bus pateiktos Čikagos mero 
Richard M. Daley ir Illinois 
gubernatoriaus Jim Edgar pro
klamacijos. Pagrindinę kalbą 
pasakys Indiana universiteto 
Politinių mokslų prof. Julius 
Šmulkštys. Kalbės Pavergtų 
Tautų pirm. Casimir Oksas. 
Bus renkamos aukos Rezoliuci
jas skaitys Evelyna Oželienė. 
Minėjimo programą veda Vida 
Sakevičiūtė, ALTo Čikagos 
skyriaus Tarybos narė. Po trum
pos pertraukos vyks meninė 
programa, kurią atliks „Gran
dies" šokėjai, vad. Violeta 
Fabianovich ir sol. Audronė 
Gaižiūnienė. 

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės tautiniais 
drabužiais, lietuviškoji visuo
menė maloniai kviečiama daly
vauti šioje brangioje mūsų 
Tautos šventėje. Sceną pro
gramai paruoš vicepirmininko 
J. Bagdžiaus vadovaujama 
grupė. 

Ant. Repšienė 

„Linkiu kuo didžiausios 
sėkmės", siekiant savo užsi
brėžto tikslo", — rašo mūsų 
skaitytoja Efrozina Mikuckienė 
iš Green Valley, AZ, o savo 
linkėjimus „sutvirtina" 105 dol. 
auka „Draugui" Dėkui už 
gerus linkėjimus ir dovaną! 

„Žiburėlio mokyklėlės auklėtines <i» kairės): Liana Jokubauskaite, Natalija Varnelytė ir Daiva 
Sihūnaite 

Nuotr Lydos Budrienės 

KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMO 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Jūrų šaulių kuopa Klaipėda ir 
Gen. Teodoro Daukanto kuopa, 
talkinant Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės šauliams, 
surengė Klaipėdos atvadavimo 
ir prijungimo prie Didžiosis 
Lietuvos 74-rių metinių mi
nėjimą š.m. sausio 12 d., 2 vai. 
p.p., Šaulių namuose, Čikagoje. 
Minėjimą trumpu žodžiu 
atidarė Klaipėdos kuopos vadas 
Juozas Mikulis. Vėliavas 
įnešus, Algimantui Barniškiui 
vadovaujant, visi minėjimo 
dalyviai giedojo himnus. 

Po to buvo paskaita, kurią 
jautriu žodžiu minėjimo daly
viams perdavė buvęs politinis 
kalinys inž. Povilas Vaičekaus
kas. Štai jo turiningos kalbos 
santrauka. 

Istorijos laikotarpyje Didžio
sios Lietuvos likimas yra tam
priai surištas su Mažąja 
Lietuva. Šios dienos minėjimo 
proga prisimintini Vytauto Di-
džiojov Lietuvos kunigaikščio 
pasakyti žodžiai 1413 m. Salyno 
derybų metu, kur Vytautas 
reikalavo Klaipėdos pilies ir 
teritorijos: „Prūsai yra taip pat 
mano protėvių žemė ir aš jos 
reikalausiu iki pat Uosos, nes ji 
yra mano tėvo kunigaikščio 
Kęstučio palikimas". 

Šios dienos Klaipėdos išva
davimo 1923.01.15 minėjimo 
proga trumpai .prisiminkime 
svarbiausius Mažosios ir Didžio
sios Lietuvos istorinius įvykius 
praeityje, užmetant žvilgsni į 
dabartį ir ateitį.. 

Pačioje pradžioje būtina pami
nėti istorinę datą 1918 metų 
Tilžės akto paskelbimą, kurį 
įvykdė Mažosios Lietuvos 
Tautinė Taryba. Po I pasaulinio 
karo Vokietijos kariuomenė 1920 
m. vasario mėn. išėjo iš Klaipėdos 
krašto ir Vokietijos komisaras 
Lambsdorn* perdavė Klaipėdos 
miestą ir kraštą prancūzų gene
rolui Odry, kuris atvyko su 
batalionu kareivių. Mažosios 
Lietuvos lietuviai savo veiklos 
centrą taip perkėlė iš Tilžės į 
Klaipėdą. 1920.JI.20. Prūsų 
Lietuvių tautos taryba priėmė 
rezoliuciją, kur reikalavo susi
jungti su Lietuva į bendrą vals
tybę. 1920.ffl.20. Kaune įvyko 
iškilmingas Lietuvos Valstybės 
tarybos posėdis, kuriuo metu 
trys Prūsų Lietuvių tautinės 
tarybos nariai biįvo priimti į 
Lietuvos Valstybės tarybą. Tuo 
metu dėl Klaipėdos krašto 
užgrobimo varžėsi trys didelės 
valstybės: Vokietųa, Prancūzija 
ir Lenkija. Lenkai ir prancūzai 
labai stipriai, visais įmanomais 
būdais, spaudė Lietuvos valdžią, 
kad ji atsisakytų Vilniaus ir jo 
krašto — kaip kompensaciją už 
tai siūlė Klaipėdą. Lietuva, 
žinoma, nepasidavė jokiam 
spaudimui ir 1921.XI.11 Seime 
priėmė rezoliuciją, kad Klaipė
dos kraštas su pačia Klaipėda 
turi būti prijungtas prie Lietu
vos. Tais metais Klaipėdos kraš
tas buvo valdomas generolo 
Odry įpėdinio, prancūzo, 
civilinės valdžios komisaro 
Petisne, kuris faktiškai vykdė 
lenkų ir prancūzų politiką. 
Esant tokiai situacijai, Mažosios 
Lietuvos lietuviai Šilutėje 
sudarė Mažosios Lietuvos Gel
bėjimo komitetą, kuris 1923.1.9 
paskelbė manifestą, praneš
damas, kad Klaipėdos krašte 
paima visą valdžią į savo rankas 
ir atstato buvusią Krašto 
direktoriją, paskirdamas josios 
pirmininku E. Simonaitį. Mažo
sios Lietuvos sukilėliai, 
remiami Didžiosios Lietuvos 
savanorių, šaulių, staigiu 
puolimu užėmė visą kraštą, 
išskyrus Klaipėdą, kur Petisne 
ir prancūzai dar mėgino prie
šintis. Staigus lietuvių sukilėlių 
puolimas sugriovė visas užsie
nio valstybių pergalingas viltis 
ir 1923 metais sausio 15 d. 
užėmė Klaipėdą, o ją valdyti 
atidavė E. Simonaičio Direkto
rijai. Dėl tokio netikėto aki-

„Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio talkininkai lapkričio 23 d. padėjo krauti siuntinius, 
kad prieš Kalėdas jie pasiektų vargstančius vaikučius Lietuvoje. I eil. iš kairės: Raminta Mar-
chertienė, dr. Arūnas Draugelis, Marytė Černiūtė; II eil.— Raminta Lapiienė, Irena Draugelienė, 
Giedrė Kernagienė, Ramoną Bielskytė Indą, Palmyra Bieliauskienė, Paulius Marchertas, dr. Algir
das Marchertas; m eil. — „Amber" agentūros vairuotojas John, dr. Patrick McCarthy. 

Nuotr. Indrės TUūnėttene* 

brokšto baisiausiai įsižeidė 
sąjungininkai ir atsiuntė net 
keletą karo laivų prie Klaipė
dos. Lenkija grasino paskelbti 
karą, tačiau tai neįvyko, lie
tuvių savanorių ryžtingų veiks
mų dėka. 1923.1.19 Mažosios 
Lietuvos gelbėjimo komitetas, 
susirinkęs Šilutėje, kreipėsi į 
Lietuvos Seimą ir valdžią, pra
šydamas priimti Klaipėdos 
kraštą autonominiu pagrindu. 

1923.L24 Lietuvos Seimas 
pritarė ir sveikino Klaipėdos 
krašto gyventojus, susijungu
sius su Lietuvos Respublika. 
Per 16 metų priklausymo Lietu
vai Klaipėdos kraštą valdė 15 
direktorijų, kurių pirmininkai 
buvo Klaipėdos krašto žmonės, 
gerai kalbėjo lietuviškai, išsky
rus dr. Schreiberį, prancūzų 
atvežtą iš Vokietijos. Klaipėdos 
krašto gubernatorium yra bu
vęs Antanas Merkys, paskutinis 
Nepriklausomos Lietuvos mi
nistras pirmininkas prie prez. 
Antano Smetonos valdžios. 

Taip pat prelegentas priminė 
ir dabartinę Klaipėdos krašto 
padėti Dar žodį tarė Algis Re
gis. Vėliavas išnešus, vyko me
ninė programa, kurią atliko A. 
Barniškis. Minėjimas baigtas, 
visiems giedant Mažosios Lietu
vos himną. Pirmininkaujan
čiam padėkojus visiems, kuo 
nors prisidėjusiems prie šio 
minėjimo surengimo ir jame 
dalyvavusiems, pakvietė visus 
prie kavutes, kurią paruošė 
0C8C& S&UlčS. 

Antanina Repšienė 

Prašymai Lietuvių fondo 
1997 metų švietimo, kultūros 
paramai ir įvairiems lietuvybės 
projektams turi būti atsiųsti 
Lietuvių fondui ne vėliau, kaip 
iki šių metų kovo 15 dienos. 
Prašymai studentų stipendijoms 
turi būti atsiųsti iki balandžio 
15 dienos. Prašymų anketos 
Lietuvių fondui turi būti grąžin
tos paštu arba įteiktos Lietuvių 
fondo raštinėje asmeniškai. 
Faksu (Faz) atsiųstos anketos 
nebus svarstomos. Prašymų 
anketos lietuvybės paramai bei 
studentų stipendijoms yra gau
namos šiuo adresu: Lietuvių 
fondas, 14911127th Street, Le-
mont, IL 60439. Telefonas (630) 
2671616. 

Detroito „Baltijos" ir 
„Gabijos" tuntų skautai, ver
tindami „Skautybės kelio" 
skyrių „Drauge", dienraščio 
paramai atsiuntė 25 dol. auką, 
tai jų pačių pastangomis 
Kaziuko mugėje uždirbtų lėšų 
dalis. Jie linki „Draugui" ilgo, 
ilgo gyvavimo. 

M. VUutienė, Frankfort. IL, 
siųsdama prenumeratos mo
kestį už šiuos metus, pridėjo 106 
dol. auką dienraščio leidimo 
išlaidoms sumažinti. Tariame 
širdingą ačiū! 

Nors „Grabnyčios" yra ne 
visai lietuviškas šventės pava
dinimas, bet mes prie jo pripratę 
ir žinome reikšmę. Taigi sekma
dienį, vasario 2 d., yra Grabny
čių šventė ir Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 8 
vai. r .(per lietuviškas Mišias) 
bus šventinamos žvakės, taip 
pat palaiminamos gerklės šv. 
Blažiejaus šventės proga. Palai
kykime lietuviškas tradicijas. 

Čikagos lietuvių Teniso 
klubo „round robin" rung
tynės šį šeštadienį, vasario 1 d., 
7 v.v. vyks Oakbrook Raouet 
Club. Dėl informacijos ir regist
racijos kreiptis į Paulių Ragą, 
tel. 708-531-9522, arba Joną 
Variakojį, tel. 847-549-8849. 

Dr. Augustinas Laucis ir jo 
žmona gyv. Mt. Olive, IL, yra 
nuolatiniai ir labai dosnūs dien
raščio „Draugo" rėmėjai. Nepai
sant tolimos kelionės Čikagon, 
jie visuomet dalyvauja „Drau
go" renginiuose ir kiekviena 
proga atsiunčia piniginę 
paramą. Gavę 1997 metų 
„Draugo" išleistą kalendorių, 
atsiuntė 100 dol. auką. Nuošir
dus ačiū! 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos metinis pokylis, 
pavadintas „Lietuvos prisimi
nimai" vyks Martiniąue salėje 
vasario 2 d., 4:30 vai. p.p. Puo
tos metu, kaip jau įprasta daug 
metų, bus specialiu žymeniu pa
gerbtas Čikagos Lietuvių mo
terų klubas. Bus taip pat pro
grama ir proga pašokti, malo
niai praleisti laiką gražioje, 
bičiuliškoje aplinkoje. Rezer
vacijas jau priima Terri Strolia 
tel. 708687-1430. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
praneša, kad nuo š.m. vasario 1 
d. būstinė bus Lietuvių Jau
nimo centre, 5600 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636-
1039. Nuo vasario 3 d. ten veiks 
naujas ALT telefonas (773-
434-2040) ir faksas (773-434-
2014). 

Raimundas Grigaliūnas, 
Forest Park, IL, Naujųjų metų 
proga Draugo fondui atsiuntė 
500 dol., prie ankstyvesnių 500 
dolerių įnašų, ir tapo garbės 
nariu. Už didelę paramą Drau
go fondui labai dėkojame. 

Skelbimai 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
i Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Pradėkite vasario mėne
si linksmai pasiklausydami 
natūralaus, be jokių pastip
rinimų, akordeono ir birbynės 
garsų. „Trijų laureatų" kon
certas įvyks šį šeštd., vasario 1 
d. 6 vai. Jaunimo centre. 
Bilietai „Seklyčioje", 2715 W. 
71 St., Tel. 773-476-2865 arba 
773-238-1636. 

(sk) 

z Albertas Mikutis, Phila-
delphia PA, atsiuntė $340 — 
dviejų jo globojamų vaikų 
metini mokestį. Algimantas 
Svilaa, Medway MA ir Jonas 
Bacanskaa, Hillsboro Beach 
FL kiekvienas atsiuntė po $160 
— metini našlaičio globos mo
kesti! Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
271 lWeet71stSt, Chicago IL 
W a * - ,(sk) 

x Tautinių šokių grupe 
„Spindulys" rengia metini 
pokylį vasario 8 d., šeštadie
ni, Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemont, IL. Pradžia 6:30 v.v. 
Spinduliečiai atliks naują pro
gramą, gros „Nemuno" orkest
ras; maistas Aldonos Šoliūnie-
nės. Kviečiame visus. Stalus 
užsisakyti pas Audrą Lintakie-
nę, tel. 708387-9180. 

x Emilija Rakauskienė, St. 
Pete Beach FL, perskaičius 
„Draugo" dienraštyje apie 
Lietuvos našlaičius, atsiuntė 
$150 — vieno našlaičio metine 
paramą. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(sk) 
x As. Algio Pačkausko pri

siminimą pagerbdama, Eleo
nora Szwed paaukojo Lietuvos 
našlaičiams $60. Lietuvos 
našlaičių vardu dėkojame „Lie
tuvos Našlaičių globos" 
komitetas. (sk) 

x Kovak «V Assoc., Ltd. 
CPA užpildo ir paruošia paja
mų mokesčių formas paskiriems 
asmenims, korporacijoms ir 
„partnerships". Informacijai 
skambinti: Rimantas Ponkai-
tia tel. 6304HMM6, „psgei" 
7084666004. 

(sk) 
x TRANSPAK praneš*: 

„Radviliškis, kurio vardas kilęs 
iš Lietuvos didikų Radvilų, nes 
jis jiems priklausęs. Prie 
Radviliškio Lietuvos savanoriai 
Nepriklausomybės kovose 1919 
metais sumušė stiprius vokiečių 
kariuomenės dalinius — ber
montininkus. Kapinėse pasta
tytas žuvusiems už laisvę pa
minklas. Prie Radviliškio 
prasideda didieji Lietuvos dur
pynai — Didysis Tyrulis". Pini
gai, siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 4646 W. 
8SSt,CUcago,IL06t6f,teL 
773438-1060. 

(sk) 

http://1920.ffl.20
http://1921.XI.11



