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Prezidentas svarsto
ypatingųjų archyvų likimą
Vilnius, vasario 5 d. (BNS) Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas archyvų skaidymu
pavadino Seimo sprendimą ypa
tingąją valstybinių archyvų fon
do dalį perduoti Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centrui.
Trečiadieni šalies vadovas su
sitiko su buvusiais politiniais
kaliniais, istorikais, archyvistais, prieštaraujančiais dėl iš
Lietuvos archyvų departamen
to atimamų KGB, buvusios
LKP, sovietinės VRM archyvų.
Prezidentas turi apsispręsti iki
ketvirtadienio, pasirašyti ar ne
toki sausio 23 d. Seimo priimtą
Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro reor
ganizavimo įstatymą.
Susitikime su istorikais išgirs
tus argumentus prezidentas iki
ketvirtadienio dar išdėstys
Seimo frakcijų vadovams.

Vilnius, vasario 3 d. (BNS) Seimo LDDP frakcija ketina pa
raginti prezidentą Algirdą Bra
zauską nepasirašyti sausio 23
d. Seimo priimto Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro pertvarkymo įsta
tymo ir siūlo jį gražinti par
lamentui iš naujo svarstyti, tre
čiadienį sakė opozicinės LDDP
frakcijos seniūnas Česlovas Jur
šėnas.
Frakcija, pasak jo, pritaria to
kiam buvusių politinių kalinių,
disidentų kreipimuisi į prezi
dentą, kurį pasirašė monsinjo
ras Kazimieras Vasiliauskas,
Helsinkio grupės Lietuvoje
vadovas Viktoras Petkus, kiti
nuo sovietines valdžios kentėję

Lietuvos ypatingojo archyvo
direktorius Arūnas Bublys
žurnalistams sakė, kad dabar
šie dokumentai yra prieinami
visuomenei, tyrinėtojams. „Tuo
tarpu genocido centras rūpinsis
tik rezistencijos tyrimu ir bus
užleisti specifiniai archyviniai
darbai", įsitikinės jis.

disidentai.
Kreipimosi autoriai pažymi,
kad Lietuvos politiniai kaliniai
nevienareikšmiai vertina Seimo
priimtą įstatymą, kuriuo vy
riausybė įpareigojama pateikti
Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro
įstatymo pakeitimo projektus ir
naujus Centro nuostatus.

Metinė prezidento kalba apie padėti valstybėje yra numatyta JAV Konstitucijoje. Tai proga šalies
vadovui išdėstyti Atstovų rūmams ir Senatui priemones, kurios „bus būtinos ir tikslingos"
prezidento vidaus ir užsienio politikoje. Tradiciškai Šioje kalboje prezidentai suformuluoja savo
meti) darbotvarkę įvairiais valstybės reikalais
Nuo'.r^ JAV prezidentas Bill Clinton po vasario 4 d. pasakytos metines kalbos.

Griežtinama kova su
tarnybiniais
piktnaudžiavimais

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius pasirašė nuta
rimą dėl neatidėliotinų prie
monių užtikrinti stambių finan
Politkaliniai pažymi, kad sinių bylų tyrimą ir iššvaistyto
Seimo nutarimu 'iš dabartinio turto išieškojimą, trečiadienį
mokslinio tyrimo centro norima pranešė vyriausybes spaudos
padaryti valstybine tarpžiny tarnyba
binę instituciją, savotišką
Vyriausybė pareikalavo, kad
'ministeriją' su departamen taikant kardomąsias priemones,
tais, kurioje tyrinėtojų-moksli- nustatomos užstato sumos ati
ninkų vietas užims valdinin tiktų kaltinamųjų padarytą
kai".
žalą.
Taip pat pareikalauta, kad pa
reigūnai, tiriantys finansinius
nusikaltimus, griežtai vykdytų
Baudžiamojo proceso kodekso
normų, reglamentuojančių tur
to areštą, reikalavimus.
Rytui Kupčinskui, 1,200 — Al
Iki šių metų balandžio 30 d.
fonsui Vaišnorui ir 1,000 — Vidaus reikalų ministerijai ir
Danguolei Sadeikienei.
Valstybės saugumo departa
„Šie atskleisti faktai verčia mentui nurodyta pateikti gene
manyti, kad taip atsilyginta už raliniam prokurorui turimą in
priimtą 'Kauno spaudai' pa formaciją apie visų institucijų
lankų sprendimą miesto valdy pareigūnų, dalyvaujančių ti
boje", valdybos posėdyje pasakė
liberalas K. Rimšelis.
Meras Alfonsas Andriuškevi
čius pareiškė, kad kaltinimai
nepagrįsti- 1996 m. lapkričio
Vilnius, vasario 5 d. (BNS) —
mėn. AB „Lietuvos spauda" Opozicijos persekiojimas neleis
Kauno filialas kreipėsi į teismą tinas demokratinėje Europoie.
dėl valdybos priimtų nutarimų, kurios dalis yra Lietuva, pareis*
skiriant spaudos kioskus.
kė Seimo opozicinės LDDP frak
AB „Kauno spauda" mieste cijos seniūnas Česlovas Juršė
turi 63. o „Lietuvos spaudos" nas, komentuodamas konfliktą
Kauno skyrius — 14 kioskų.
Kauno rajono savivaldybėje ir
aiškindamas administracijos
Konservatoriai nieko
veiksmus, iškeldinant savival
nežinojo apie jiems s k i l t u s dybės patalpose įsikūrusi LDDP
pinigus
Kauno rajono skyriaus pirmi
AB„Kauno spauda" direktorė ninką bei rajono savivaldybes
Elena Bakanauskienė trečiadie tarybos narį Antaną Vanagą.
Kaip skelbta, pirmadienį
nį patvirtino, kad keturi konser
vatorių partįjos nariai kaunie Kauno rajono mero Valerijono
čiai, į kurių sąskaitas pernai
metų rugsėjį pervesta daugiau direktorių tarybos nutarimu
kaip 8.000 litu. i* anksto nieko pervesta nuo 1,000 iki 4,360
nežinojo apie šią pinigine litų.
paramą.
Pasak E. Bakanauskienės, šie
1996 m. rugsėjį miesto valdy pinigai buvo skirti kauniečių TS
boje 10-ojo jungtinio sąrašo (LK) narių rėmimui prieš artė
frakcija, kuriai priklauso kon jančius Seimo rinkimus, nes jau
servatorių ir politkalinių ats nuo 1990 m. „Kauno spauda"
tovai, balsavo už žomes sklypu remia konservatorius.
skyrimą AB „Kauno spauda"
„Tai tėra tik sutapimas, kad
kioskams statyti.
pinigai paskirti iš karto po lei
Nepraėjus nė savaitei į kau dimo išsinuomoti sklypus, be to,
niečiu, bOsin-uju Seimo narių šiuns kandidatus galėjo parem
Aifo?><5<> Vaišnoros, Ryto Kup ti visi norintys, nes jų sąskaitos
činsko. J>finguolėsSadeikienes buvo paskelbtos viešai laikraš
ir Algirdo Katkaus asmenines tyje ', tvirtina spaudos bend
sąskaitas AB „Kauno spauda" rovės direktorė.

Liberalas iš Kauno
konservatorius įtaria
korupcija
Kaunan, vasario 5 d. (BNS) —
Pernai, Kauno savivaldybei
priėmus kai kuriuos spren
dimus, palankius vienai Kauno
bendrovei, keli tuometiniai kon
servatorių kandidatai į Seimą
gavo tos bendrovės premijas.
Tokias išvadas trečiadieni
miesto valdybos posėdyje pa
skelbė Kauno miesto tarybos
narys, liberalų sąjungos ats
tovas Klemensas Rimšelis, at
skleisdamas, kaip miesto val
dybos nariai balsavo už žemės
sklypų skyrimą vienai iš dviejų
konkuruojančių „Kauno spau
dos" ir „Lietuvos spaudos"
Kauno skyriaus bendrovių.
Pagal pateiktus duomenis.
dar 1995 m. gruodžio mėn. AB
„Kauno spauda" direktorė
Elena Bakanauskienė nusiuntė
laišką Seimo nariui, konser
vatoriui Alfonsui Vaišnorai dėl
pagalbos išnuomoti žemės skly
pą spaudos kioskui statyti,
kuris vėliau buvo patenkintas
miesto valdyboje.
Pernai rugsėjo mėn. miesto
valdyboje vėl svarstant „Kauno
spaudos" prašymą dėl naujo
žemės sklypo išnuomojimo mies
to centre, kurį gauti taip pat
pretendavo ir „Lietuvos spau
dos" Kauno skyrius, keturi kon
servatorių ir politinių kalinių
sąjungos frakcijos nariai baisa
vo už sklypo suteikimą kaunie
čių spaudos bendrovei.
Nepraėjus nė savaitei po skly
po suteikimo „Kauno spaudai".
jos direktorių valdyba nutarė
paakiui kauniečių TS (LK) kan
didatams į Seimą. 4,360 litų pre
miją Algirdui Katkui, 1,500 -

JAV prezidentas sudarė
metų darbotvarkę

Lietuvos archyvų departa
mento vadovas Gediminas Ilgū
nas įsitikinęs, kad ypatingieji
archyvai yra visos tautos turtas,
todėl jie negali būti atiduoti
vienos — konservatorių partijos
iniciatyva pertvarkytai žinybai
— Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centrui.
„Tik sovietmečiu svarbūs doku
mentai buvo žinybinio pavaldu
mo, o dabar toks perdavimas
neturėtų analogo visame pasau
lyje", pateiktame paaiškinime
rašo archyvų valdytojas.

LDDP pritaria politinių
kalinių reikalavimams

Nr. 25

riant bankų bylas — teisėjų, pro
kurorų, tardytojų, kvotėjų,
operatyvinių darbuotojų ir kt. —
padarytus tarnybinius piktnau
džiavimus.
Vyriausybė nurodė iki vasario
15 d. įsteigti prie] Generalinės

prokuratūros jungtine finansi
nių nusikaltimų tyrimo grupę.
Vyriausybė nustatė, kad bylos
dėl svetimo turto iššvaistymo ir
pasisavinimo bankuose kelia
mos pavėluotai arba išvis neke
liamos. „Jos nepagrįstai vil
kinamos ir nutraukiamos, o
stambūs sukčiautojai paleidžia
mi už simbolinį užstatą",
sakoma vyriausybės spaudos
tarnybos pranešime.

Konservatorių frakcija
nepritaria A. Paulausko
kandidatūrai
Vilnius, vasario 5 d. (BNS) —
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas, trečiadienį susitikės su
Seimo frakcijų vadovais, pasiūlė
generaliniu prokuroru skirti
dabartini generalinio prokuroro
pavaduotoją Artūrą Paulauską.
Tačiau A. Paulausko kandi
datūrai nepritaria konserva
torių frakcija, generaliniu pro
kuroru norinti matyti arba teisi
ninką Juozą Gaudutį, arba da
bartinį Generalinės proku
ratūros organizuotų nusikalti
mų ir korupcijos tyrimo sky-

Kauno savivaldybėje
persekiojama opozicija
Senvaičio nurodymu buvo išimtos LDDP Kauno rajono sky
riaus kabineto durys, o kitą
dieną partijos skyrius buvo
iškraustytas.
Per kraustymą įvykusį A. Va
nago ir rajono administrato
riaus pavaduotojo Edmundo
Reimonto susistumdymą LDDP
frakcijos seniūnas pavadino
„fiziniu susidorojimu su depu
tatu" ir priminė, kad tai užtrau
kia baudžiamąją atsakomybe.
Pasak Č. Juršėno, LDDP Kau
no rajono skyriaus vadovas jau
kreipėsi į prokuratūrą, prašy
damas iškelti baudžiamąją bylą
dėl savivaliavimo ir fizinio
smurto prieS deputatą.
LDDP pirmininkas teigė, kad,
ieškodamas naujų patalpų, par
tijos skyrius negalės normaliai
dirbti, artėjant savivaldybių rin
kimams. LDDP .panaudos vi
sas galimybes, kad šis klausi
mas būtų išspręs' »-s", žadėjo C
Juršėnas.
Jis teigė, kad visa atsakomybė
dėl šio įvykio tenka konservato
riams ir priminė, -.ad tarptauti
nėse organi/.acij' %, įskaitant
Europos Taryba, .labai jautriai
reaguojama" į opozicijos teisių
pažeidimus.

riaus prokuroru dirbantį Kęstutį Betingį. Tai žurnalistams
sakė anksčiau iš susitikimo iš
ėjęs LDDP frakcijos seniūnas
Česlovas Juršėnas.
A. Paulausko skyrimui gene
raliniu prokuroru nepritaria ir
valdančiosios koalicijos bendra
darbiai krikščionys demokratai
Lietuvos generalinį prokurorą
skiria Seimas prezidento tei
kimu.
Konservatoriai antradienį pa
skelbė nepritarsiantys bet
kokiam siūlymui paskirti kurį
nors ankstesnį Generalinės pro
kuratūros vadovą, neabejotinai
kalbėdami apie A. Paulauską.
* Valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministras Kęs
tutis Skrebys trečiadienį paskir
tas laikinai eiti finansų minis
tro pareigas, iki bus paskirtas
naujasis.
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas tokį nutarimą pasirašė, atsi
žvelgdamas į premjero Gedimi
no Vagnoriaus teikimą.
Finansinėmis machinacijomis
įtariamą finansų ministrą Ro
landą Matiliauską prezidentas
atleido praėjusį pirmadienį.
Dėl naujojo finansų ministro
dar konsultuojasi prezidentas ir
premjeras. Manoma, kad jis bus
paskirtas artimiausiu metu.
* Nuo kovo 1 d. mokslininkai
gaus 20-40 proc. didesnius atly
ginimus. Profesoriaus atlygini
mas pakils 1.4 karto ir išaugs
nuo 1,188 iki 1.665 litų per
mėnesi, vyriausiojo mokslinio
b<- t.idarbio alga pakils nuo
1,069 iki 1,485 Lt., mokslinio
bendradarbio ir vyresniojo asis
tento - nuo 713 iki 855 litų.
Doc<"~.to ir vyresniojo mokslinio
ber)''-adarbio nlga p'ikils 1191.39 karto, doktoranto bei asis
tente 1.14 karto. Vyriausybė
taip pat numatė ir priedus prie

Vašingtonas, vasario 5 d.
(VOA-AP-BNS) - JAV prezi
dentas Bill Clinton antradienį
sakė metinę kalbą apie padėtį
šalyje, kurioje siūlė Kongresui
pagerinti švietimo pagrindus ir
siekti subalansuoti biudžetą iki
2002 metų.
Jis ragino papildomai skirti
švietimui 51 mlrd. dolerių ir
įdiegti aukštesnio lygio švietimo
pagrindus, kurie paverstų Ame
rikos mokyklas „pasaulio pavy
do objektu". „Mes turime pra
dėti valstybinį 'kryžiaus žygį'
dėl švietimo pagrindų", sakė B.
Clinton, pridurdamas, kad švie
timui ateinančius 4 metus bus
skiriamas ypatingas dėmesys.
Pasak prezidento, vyriausybės
užsakymu bus parengti valsty
biniai testai mokyklose gau
tiems įgūdžiams įvertinti. Visos
bendruomenės bus skatinamos
vertinti moksleivius pagal šių
testų pagrindus.
B. Clinton taip pat siūlė įgy
vendinti ilgai vilkintas rinkimų
kampanijų finansavimo refor
mas. Jis ragino vėl paskelbti
galiojančiu pernykštį socialinio
aprūpinimo įstatymą, kuris nu
matė pašalpas teisėtiems imi
grantams.

Pasaulio

Bill Clinton pabrėžė NATO
plėtimo svarbą. „Mes turime iki
1999 metų išplėsti NATO, kad
šalys, kurios kadaise buvo mūsų
priešai, taptų sąjungininkais.
Mes tai ir darysime specialioje
NATO viršūnių konferencijoje
šią vasarą", sakė jis.
Prezidentas pažymėjo, kad
svarbiausia Amerikos užduotis
— prisidėti prie nepadalytos,
demokratinės Europos kūrimo
ir pridūrė, kad Amerika sau
gesnė tuomet, kai Europoje
vyrauja stabilumas, gerovė ir
taika.
Jis taip pat pabrėžė būtinybe
stiprinti NATO bendradarbia
vimą su šalimis, kurios nepri
klauso NATO, ir atskirai pami
nėjo Rusiją.
B. Clinton taip pat paragino
Ameriką, jos žmones ir Kongre
są „imtis priemonių, ruošiant
Ameriką 21 šimtmečiui", kal
bėjo apie būtinybę sustiprinti
šeimas ir visuomenę, aprūpinti
vaikus sveikatos draudimu, ko
voti su nusikalstamumu ir nar
kotikais, apsaugoti aplinką.
Baigdamas kalbą, prezidentas
pasisakė prieš smurtą ir neto
leranciją pačioje Amerikoje.

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas. Konferencijoje
George Washington universite
te Rusįjos ambasadorius JAV
Julįj Voroncov sakė, kad NATO
plėtimas bus „istorinė, politinė,
karinė ir filosofinė klaida".
Kaip alternatyvą jis siūlė plėsti
ir stiprinti ESBO, pridurdamas,
kad NATO plėtimas, pasak pa
čių JAV pareigūnų, — tai politi
ka, kurią galima apibūdinti:
„viskas, tik ne Rusija". Jis
gąsdino, kad NATO plėtimas
gali sukelti naują šaltąjį karą.
Tuo tarpu JAV vyriausybė taip
pat užėmė griežtą liniją, pa
reiškusi, jog ji yra tikra, kad
liepos mėn. sąjunga priims
sprendimą dėl pirmųjų naujų
narių priėmimo.

Belgradas. Serbijos preziden
tas Slobodan Miloševič ketina
atstatyti opozicijos Zajedno
pergalę praėjusių metų lapkri
čio mėn. savivaldybės rinkimuo
se. Prezidento laiške Serbijos
premjerui Mirko Marjanovič sa
koma, kad rinkimų rezultatai
bus pripažinti ESBO gruodžio
mėn. pareiškimo pagrindu.
Vatikanas. Popiežius Jonas
Paulius II susirgo gripu, ir jam
patarta kelias dienas ilsėtis
lovoje, trečiadienį
pranešė
Vatikano spaudos atstovas. Pra
nešimas apie 76 metų popie
žiaus sveikatą paskelbtas netru
kus po to, kai pranešėjas Šv.
Petro aikštėje susirinkusiems
maldininkams pasakė, jog Šven
tasis Tėvas savaitinėje bendro
joje audiencijoje nepasirodys.

Sofia. Bulgarijos opozicijos
rėmėjai ant rankų nešiojo prezi
dentą Petar Stojanov, paskel
bus, kad įvyks paankstinti par
Džochar-Gala (Groznas).
lamento rinkimai. Prezidentas Naujai išrinktas Čečėnijos
įkalbėjo dėl šalies ekonomikos viceprezidentas Vacha Arsanov
žlugimo kaltinamus socialistus liko gyvas po pasikėsinimo, kai
atsisakyti valdžios ir paskelbė, buvo susprogdinta distanciniu
kad parlamento rinkimai vyks būdu valdoma bomba. Arsanov
balandžio mėnesį, daugiau nei Čečėnijos karo metu buvo
pusantrų metų prieš eilinius vienas sukilėlių vadų.
rinkimus.
Kišiniovas. Moldovos valdžia
Oslas. Buvusioji Norvegijos
ketina parduoti sovietų kariš
premjerė Gro Harlem Brundtkių paliktus ginklus ir už gau
land paprašyta tapti naujojo JT
tas lėšas sumokėti jau kelis
gen. sekretoriaus Kofi Annan
mėnesius vėluojančius atlygini
pavaduotoja,
trečiadienį
mus ir pensijas.
pranešė visuomeninė televizija,
M a s k v a ESBO vyriausias
remdamasi diplomatiniais šalti
tarpininkas Tim Guldiman ant
niais. Pasak JT atstovų, K. An
nan įsteigė šį postą specialiai G. radienį buvo iškviestas į Čečė
nijos URM, kur ministras RusH. Brundtland.
Hamburgas. Dauguma vo lan Čimajev pareiškė, kad toles
kiečių nenori, kad Helmut nis jo buvimas Čečėnijos terito
Kohl liktų kancleriu po 1998 rijoje yra nepageidautinas. T.
m. vyksiančių bendrųjų rinki Guldiman išvyko iš Čečėnijos.
mų, rodo trečiadienį paskelbti Pasak Čečėnijos oficialių asme
apklausos duomenys. Prieš H. nų, nepasitenkinimą sukėlė
Kohl pasisakė 55 proc. apklaus diplomato pareiškimai, kad
tųjų, o jį parėmė tik 36 proc. Čečėnija yra Rusijos Federacijos
1,010 gyventoju apklausa a*liko dalis.
organizacija „Forsa' . rezultatai
paskelbti savaitraštyje „Die
Woche".
atlyginimų: auV uju ::.'.kv'.--.:u
rektoriams nu> -10:
Tarnybinio atlyginimo dydžio.
prorektoriams — nuo 30 iki 4?>
proc.

KALENDORIUS
Vasario 6 d.: Šv. Paulius
Miki ir 25 draugai, kankiniai
-ipomime 1597 metais; Darata,
Teofilis, Alkis, Živilė.
Vasario 7 d.: Ričardas, Ro
mualdas. Mozė, Ramutis.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. vasario mėn. 6 d.

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI
A. A. A N T A N A S N O R U S NARUŠEVIČIUS
S.m. s a u s i o m ė n . 29 d.,
sulaukęs 9 1 m. amžiaus, Westland, Michigan, mirė a.a. An
t a n a s Norus-Naruševičius. Ve
lionis buvo Valstietis liau
dininkas ir daug metų atsto
vavo šiai partijai Detroito Lietu
vių organizacijų centro valdy
boje. Buvęs SLA-352 kuopos pir
m i n i n k a s , Dariaus ir Girėno
klubo ir Lietuvių Namų drau
gijos v a l d y b ų n a r y s ir St.
B u t k a u s šaulių kuopos narys.
Lietuvoje buvo spaudos žinių
fotografas.
Velionis buvo pašarvotas Vai.
S. Bauža laidotuvių namuose.
Po gedulingų šv. Mišių Šv. An
tano bažnyčioje, vasario 1 d.,
buvo nulydėtas j Woodmare
kapinių krematoriumą. Velio
nio pelenai bus nugabenti ir
palaidoti Lietuvoje.
Giliam liūdesyje liko: žmona
G e n o v a i t ė , d u k r a Nijolė ir
žentas K e n Seaman; anūkė
Kristina ir vyras Algis Rudžiai,
a n ū k ė L a u r a Seaman, dukra
Violeta Bulotienė, anūkė
Monika Bulotaitė, sūnus Tomas
ir m a r t i Mary Noius, anūkė
Julija, s ū n u s A n t a n a s Norus ir
a n ū k ė N a t a l i a , daug kitų
giminių.
Laidotuves ir atsisveikinimą
pravedė laidotuvių direktorė
Yolanda M. Zaparackienė. Atsi
sveikinimo metu buvo paskai
t y t a s velioniui Stasio Garliausko parašytas eilėraštis. St.
B u t k a u s šaulių kuopa atsisvei
kinime dalyvavo su savo vėlia
va. Š a u l i ų sąjungos centro
valdybos vadas
išeivijoje
Mykolas Abarius pasakė atsi
sveikinimo kalbą ir išreiškė
užuojautą St. B u t k a u s ir „Švy
t u r i o " j ū r o s šaulių kuopos
vardu.
Po apeigų kapinėse, kurias
atliko laidotuvių direktorė Yo
landa M. Zaparackienė, laido
tuvių dalyviai buvo pakviesti į
Šv. A n t a n o parapijos kavinę
pietums.

(USM-MMM)
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49.1% - 23-čioje vietoje NBA
lygoje. L i e t u v i a i n u s i v y l ė
n e t u r ė j ę progos p a m a t y t i
Arvydą Detroite, jis negalės
žaisti nei Bostone, Toronte ir
Čikagoje.
Po
rungtynių
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlės vedėjas Algis Zapar a c k a s p a k l a u s ė komandos
trenerio P J Carlesimo kada
Sabonis grįš atgal į aikštę?
„Mes nežinome. J i s nežais kurį
laiką". Į k l a u s i m ą : „Kaip
vertinate Sabonį po vienerių
metų lygoje?", buvo malonu iš
girsti: „Jis turėjo labai gerą
įtaką. Pritapo prie žaidimų ei
gos be jokių kliūčių. Buvo antro
je vietoje naujų žaidėjų tarpe. Aš
nemanau, kad jis galėjo geriau
žaisti. Jis šiais metais žaidžia la
bai gerai. Olimpiados žaidynės
nepakenkė jam. Jis žaidžia
daugiau minučių negu pernai.
J o d a b a r t i n ė t r a u m a yra
laikinas įvykis ir neturėtų
kenkti ateityje. J i s yra vienas
geriausių lygos žaidėjų. Aš esu
nusivylęs, kad lyga neįvertino
jo talento r e n k a n t žaidėjus į
žvaigždžių artėjančias rung
tynes", — kalbėjo P. J. Carle
simo. Pagrindinis įspūdis ste
bint šias rungtynes ir pasikal
bėjus su Portlando sporto žurna
listais, kad Sabonis yra pagrin
dinis šios komandos žaidėjas, be
kurio kiti žaidėjai turi žaisti
110% geriau, kad įveikti savo
varžovus. Turiu taip pat praneš
ti, kad Detroito „Pistons"
k o m a n d a y r a g e r a . Gerai
žaidžia komandinį žaidimą,
ypač pasireiškia gynyboje, o
puolimą atlieka Joe Dumars,
Grant Hil ir Lindsey Hunter.
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Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunc'iami Ant DRAUGO pne kiekvieno skairytoįo adreso, gavus iš
lo mokestį pažymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vi metų 3 men
$55 00
JAV
$95.00
$35 00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00
$60 00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40 00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $6000
$45.00
$3500
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55 00
Tik šeštadienio laida
$5500
Užsakant į užsieni
oro pastų
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
Užbaigiant dr. A. Lipskio menu paroda, vykusią -h; uter. FL. ir išlydint Svirno n;ti j Ii Dudeną su žmona F.gle j
Vilnių, v a r d o dieną įsausio 6) susitiko trys Vytam ii - iš kaires - dr. Majauskas. Seiujo narys Dudėnas ir dr
Urba.
Nuotr. K. Ambrozaičio

buvusiuose Lietuvių namuose,
Vernor ir 25 gatvėse. Šiais
metais švenčiame mūsų 40-ąją
sukaktį- Kviečiame visus, ne tik
dabar akautaujančius 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.
J u s savo gražiomis dainomis
linksmins Detroito kaimo ka
pela „Malūnėlis". Bus gardžių
lietuviško maisto patiekalų,
skanių pyragų ir tortų.
Lauksime visų Kaziuko mu
gėje!
S k a u t ė s ir skautai

HOT SPRINGS, AR

lm
POETO BERNARDO
BRAZDŽIONIO
GIMTADIENIO
PRISIMINIMAS

Š. m. vasario 2 d., sekmadienį,
poeto Bernardo Brazdžionio gar
bingo 90-ties metų gimtadienis
buvo prisimintas „Lietuviško
balso" radijo programoje. Žodžių
vainiko pynę skaitė Taura Za
rankaitė Underienė, o žodžių
vainiko pynėjas Pranas ZaSABONIS DETROITE
ranka skaitė poeto eilėraščių iš
NEŽAIDĖ
traukas ir apibūdino jo gyve
nimą.
Sausio 29 d., Detroito „Pi i
t o n s " laimėjo krepšinio rung
Detroito lietuvių telkinys
tynes prieš Port 1 and „Trail .sveikina solenizantą, linkėdami
Blazers" 98 - 89. Portlando poetui Brazdžioniui dar daug
žvaigždė, Arvydas Sabonis neat gražių ir kūrybingų dienų!
vyko j Detroitą, nes sausio 24 d.,
Regina Juškaitė
žaidžiant prieš Seattle koman
KAZIUKO M U G Ė
dą, ketvirtame kėlinyje jam
b u v o sužalota kairės kojos
šlaunis. Arvydas Sabonis šiais
Detroito „Gabijos" ir „Balti
m e t a i s 8 k a r t u s yra surinkęs jos" skaučių ir skautų tuntai
daugiausiai taškų, 21 kartą yra ruošia tradicinę Kaziuko mugę
nuo lentų nuėmęs daugiausiai sekmadieni, kovo 2 dieną, Dievo
kamuolių. Yra savo komandos Apvaizdos parapijos Kultūros
pagrindinis nuo lentų kamuolio centre.
nuėmėjas su 8.1 nuėmimų per
Pirmoji Detroito skaučių ir
žaidimą. Metimo taiklumas — skautu muge jvyko 1958 metais

P u r t t u e u n i v e r s i t e t o krepšinio komandos ko kapitonas P a u l i u s Gilvydis, po
P u r d u e ir Michigan universitetu run^tvniu Detroite, susitinka su savo tėvais
M i n d a u g u ir Rejfina Gilvydiiais

A. A. Kpt. BRONIUS UŽEMIS
Paskutinę 1996-ųjų metų die
ną iškeliavo Amžinybėn a.a.
Bronius Užemis, išgyvenęs Hot
Springs vietovėje dvidešimt
ketverius metus.
Bronius gimė 1905 m. rugpjū
čio 14 d. Lygumų miestelyje,
Šiaulių apskrityje. Gyveno Kau
ne, buvo Lietuvos kariuomenės
karininkas, kapitono laipsniu.
1940 m. sausio 1 d. susituokė su
Ema Avižienyte. 1941 m. jiedu
susilaukė dukrelės Dalios. B.
Užemis, išėjęs iš kariuomenės,
buvo K a u n o alaus daryklos
„Ragutis" vedėjas.
Lemtingaisiais 1944 m., kaip
ir daugumai, teko trauktis su
šeima į Vakarus, kad išvengti
antrosios bolševikų okupacijos
teroro. Apsigyvenęs su šeima
Augsburgo lietuvių tremtinių
stovykloje, važinėdavo į
Muencheną, kur studijavo alaus
gamybą. Tuo klausimu parašė
dvi k n y g a s vokiečių kalba
„Lehr und Versuchsanstalt fuer
Brauer in Munchen". 1949 m.
emigravo į Ameriką, gyveno
Rochester, N.Y., kur dirbo alaus
darymo įmonėje. Išėjęs į pensiją,
su žmona persikėlė gyventi į
Phoenix, Arizona, bet po ketve
rių metų nusprendė įsikurti Hot
Springs, Arkansas. Čia aktyviai
įsijungė į L. Bendruomenės
veiklą, rėmė spaudą, radijo
valandėlę, atidžiai sekė Lietu
vos bylą, jautriai pergyvenda
mas nesėkmes ir su džiaugsmu
priimdamas jos laimėjimus. Ve
lionis išgyveno gražų amžių —
sulaukęs 91 metų, kartais saky
davo, kad mirtis jį užmiršusi.
Buvo įdomus žmogus, labai ap
siskaitęs, šnekus ir visada gerai
nusiteikęs, neužgaunąs nieko,
tikras džentelmenas.
Geduligos šv. Mišios už a.a. B.
Užemio sielą buvo aukojamos
Švč. Maryos bažnyčioje š.m.
sausio 2 d., dalyvaujant šeimos
nariams ir vietos lietuviams.
Mišias aukojo ir pamokslą pasa
kė kun. Jonas Rusteika, lietu
viškas giesmes gražiai giedojo
Reginos Sabaliūnienes vado
vaujamas chorelis, vargonais

palydint seselei Mary-Anne. Ve
lionio palaikai palaidoti Okla
homa City, kur gyvena duktė su
šeima.
Liūdesyje pasiliko velionio
žmona Ema. duktė Dalia Vynis
ir vaikaičiai Aras ir Audra.
Ilsėkis ramybėje, taurus tau
tieti.
Salomėja Šmaižienė

Kūčių vakaras praėjo iškil
mingai su reikiamu susikau
pimu ir šventiška nuotaika.
Vakarienes dalyviai nuoširdžiai
dėkingi Lietuvių klubo valdybai
ir toms darbščioms rankoms bei
pasiaukojusioms širdims, kurių
dėka buvo gražiai praleistas šis
Kūčių vakaras. Prie vakaro
nuotaikos prisidėjo ir didingai
scenoje stovinti Kalėdų eglutė,
šiaudinukais papuošta Antani
nos Liubinienės.
St. Všk.
ADVENTINIS
SUSIKAUPIMAS

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius -kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4.30, šeštadieniais nedirba
• Redakcųa dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako Skelbimų karnos atsiuvamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų st raipsruų
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopija.

Aldonos Baukienės gražiai pa
puošta salė buvo pilna šventiš
kai nusiteikusių žmonių. Susi
rinkimą pradėdama kuopos
pirm. V. Leščinskienė, pasveiki
nusi dalyvius, padėkojo kun. A.
Saulaičiui už gražiai pravestas
susikaupimo dienas. Pasveikino
susirinkime dalyvavusias vieš
nias iš Lietuvos — dr. Palmyrą
D e g u t i e n ę , O. K i n k i e n ę ir
Virginiją M a t u l e v i č i e n ę , iš
Kanados atvykusias S. Sviderskienę ir S. Matulevičienę, vie
t i n e s v i e š n i a s ir s v e č i u s .
Pakviestas kun. S. Ropolas
sukalbėjo maldą ir susikaupimo
minute buvo pagerbtos mirusios
kuopos narės. Paskui buvo apta
riami einamieji reikalai ir
pranešimai.

t i prie vaišių stalo gausiai
apkrauto įvairiais gardžiais
maisto patiekalais. Ir šį k a r t ą
buvo pravesti laimėjimai, kurie
pasižymėjo suneštų laimikių
gausa. Nuoširdžiai dėkojama vi
soms narėms už vaišėms suneš
t u s maisto gaminius, laimė
jimams dovanas ir pinigines
aukas. Ačiū E. Dirginčienei,
kuri, net nebūdama narė, prisi
dėjo dovanomis. Šio renginio
pelnas Kalėdų proga paskirs
tytas: Žiniaraščio redaktorei
ses. A. Mercedes — 25 dol., dien
raščiui „Draugas" — 25 dol.,
„Saulutės" našlaičiams — 25
dol. ir 100 dol. susikaupimo
dienų vadovui kun. A. Saulai
čiui.

L.A.R.K. Moterų sąjungos 76
kuopos pastangomis gruodžio
14-15 d. vyko adventinio
susikaupimo dienos, kurias
pravedė kun. Antanas Saulaitis,
SJ, iš Čikagos.
Gruodžio 14 d., 12 vai. Šv.
Nors buvo nemažai rūpesčių ir
Bronius Užemis
Vardo bažnyčioje, Gulfporte,
Sekretorė R. Plepienė per darbo, džiaugėmės, kad viskas
iškilmingas šv. Mišias aukojo ir
skaitė išsamiai parašytą pra gerai pavyko. Nuoširdžiai dėko
ST. PETERSBURG, FL pamokslą pasakė kun. A. Sau ėjusio susirinkimo protokolą. jame visiems už dalyvavimą.
laitis, končelebruojant kun.
Valerija Leščinskienė
Iždininkė pranešė iždo stovį, fin.
Steponui Ropolui, OFM, kun.
BENDROS KŪČIOS
sekr. pasidžiaugė, kad šiemet
dr. Matui Čyvui ir kun. Mykolui
įstojo 5 naujos narės.
St. Petarsburgo Lietuvių Kirkilui. Skaitinius skaitė Šv.
Žodį tarti pakviestas kun. A.
klubas nuo 1968 metų kasmet Kazimiero misijos vadovas kun. Saulaitis visiems dalyviams IEVOS SIMONAITYTĖS
V A R D A S MOKYKLAI
s u r u o š i a b e n d r a s K ū č i a s . S. Ropolas; jis taip pat supažin padalino lapus su metinių
Atrodė, jog pernai bendrų Kūčių dino p a m a l d ų dalyvius su švenčių simboliais. Kalbėjo įdo
Klaipėdos 15-oji vidurinė mo
klube netarėsim, nes neatsi susikaupimo vadovu ir pranešė miai, įpindamas savo dvasinius
kykla
nuo šiol galės didžiuotis
dienos
eigą.
Aukojimui
aukas
randa Kūčių ruošimui darbų
išgyvenimus stovyklose. Pirmi
nešė
L.A.R.K.
Moterų
s-gos
lietuvių
literatūros klasikės
vadovės. Tačiau padėtį išgelbėjo
ninkė padėkojusi už įdomią
valdybos
narės
V.
Leščins
Ievos
Simonaitytės
vardu. Viso
mūsų klubo darbščioji narė —
kalbą, o ypač už dvasinio susi
kienė
ir
I.
Diktanas.
Vargona
je
Lietuvoje
minint
rašytojos
Angelė Kamiene. Ji pati, Kleok a u p i m o dienų pravedimą,
vo
nuolatinė
lietuviškų
pamal
gimimo
100-ąsias
m
etines,
fa Gaižauskienė ir Ada Balbaįteikė jam padėkos dovaną.
dų
vargonininkė
A.
Lukienė,
suteikti
šį
vardą
mokyklai
nuta
tienė ruošdamos Kūčias dirbo
Pirmininkei pranešus, kad
giesmes
giedojo
visi
dalyvavu
rė
Klaipėdos
miesto
valdyba.
šešias dienas, kaip sakoma, nuo
g a u t a s iŠ Lietuvos Gyvojo
Ateityje mokykloje ketinama
tamsos ligi tamsos . Taigi, jos sieji. Buvome labai dėkingos sol. rožinio dr-jos raginimas jungtis
Romai
Mastienei
—
jos
puikaus
įrengti
I. Simonaitytės klasę,
trys su buriu darbščių talki
balso skambesys padeda visų šion maldon, kun. dr. M. Čyvas kuri vėliau tantų rašytojos at
ninkių, paruošė tradicinius Kū
paaiškino šios maldos eigą. Kol
darniam giedojimui.
minimo muziejumi.
čių valgius, kuriais skanėjosi
kas nenutarėm jungtis į šio
Mokykloje šiuo metu mokosi
Po šv. Mišių buvo klausoma kvietimo vykdymą.
330 klubo narių bei svečių.
daugiau k a i p 700 auklėtinių,
Visiems susėdus prie išilgai išpažinčių.
Trumpą programėlę atliko V. dirba per pusšimtį pedagogų.
Ketvirtą valandą p.p. V. Leš
salėje penkiomis eilėmis išri
Leščinskienė ir A. Baukienė,
(Elta, 01.24)
kiuotų ir gražiai papuoštų stalų, činskienės namuose buvo pie padeklamuodamos B. Augino
klubo pirm. Albinui Karniui tūs, kuriuose dalyvavo ir visi eilėraštį „Amžinybės židinys".
pasveikinus, salėje buvo užge anksčiau minėti dvasininkai Po programos visi buvo pakviesAva.
• 1 3 2 ». K>
sintos šviesos ir klubo choras su t a i p pat ir kun. SaulaiČio
draugas
pulk.
Algimantas
Garuždegtomis žvakutėmis rankose
Tai. 3 1 8 DR. ALGIS PAULIUS
žygiavo per visą salę. Užgesinę sys ir jo šeima.
RIMGAUDAS MEMICKAS, M.D.
ORTOPEDINES
LIGOS
Gruodžio 15 d., sekmadienį,
žvakutes sustojo scenoje. Choro
S. RRASAO TUMMALA, M.D.
CHIRURGIJA
tęsiant
susikaupimo dienas, šv.
priekyje ėjo dirigentas muz.
širdios ir Kraujagyslių Ligos
1185
Dundee
Ave.,
EtoJn,
IL
SOI
20
Valandos pagal susitarimą
Petras Armonas ir akompania- Mišias aukojo kun. A. Saulaitis,
Tai (708) 742-0255
torė Regina Ditkienė. Choras pamoksle išryškindamas meilę
Valandos pagal susitarimą
DR. L. D. RtTReiKiS
gražiai pagiedojo 5 kalėdines ir sugyvenimą žmonijos tarpe.
DANTŲ GYDYTOJA
DR. A. • . DLCVECKAS
M M s. Batam M . , Mehary MM, R.
giesmes, o Zita Dapkienė įspū Su juo šv. Mišias koncelebravo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 mylia Į vakarus nuo Manam Ave
dingai p a d e k l a m a v o eilė ir anksčiau minėti kunigai.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
Tai. ( 7 M ) 800-44JM
Skaitinius
skaitė
Mečys
Šilraščius: „Užgimimo gloria" —
M M w. M * . Tat. <7M) 4tS-«1«1
Valandos pagal susitarimą
k
a
i
t
i
s
,
a
u
k
a
s
nešė
Mišias
Valandos pagal SUMarimą
B. Brazdžionio, ir „Kūčios" — J.
Pirmd. 3 v p.p.-7 v.*., antr. 12:30-3 v. p.p.
UNAS SIDRYS, M.D.
Aisčio. Choristams grįžus prie užprašiusios šeimos nariai.
tretd uždaryta. ksrvd 1 • 3 v p.p.
Opntatmologas/Akių Chirurgas
panktA » 4*4td 9 v r - 12 v. p.p.
stalų, šeimininkių vardu visus Vargonavo A. Lukienė, giedojo
8080 t). Magelanai Ava.
visi Mišių dalyviai.
pasveikino Angelė Kamiene,
H.M418
Po palaiminimo sugiedojus
DR. JOVITA K I M U S
vyriausioji šeimininkė, Kūčių
4 1 M W. «3M M.
ruošėjas išvardindama pavar „Marija, Marija" dalyviai skirs
Kafc CNcagop utdarytM
318-7M-77M
dėmis ir padėkodama joms už tėsi. Dauguma keliavo į Lie
9525 S. 790) Ava., Hiekory Mine, IL
tuvių
klubą
pietauti,
kur
buvo
BDMUNDAS VAlAS, M.D., S.C.
darbą ir pasiaukojimą. Kun.
Tai. (7W) 8 M 4 1 0 1
Specialybe — Vidaus Ngu gydytofas
valandos pagal susitarimą
Steponas Ropolas, OFM, su pakviestas ir dvasinio susi
Kalbame lietuviškai
kaupimo
vadovas
kun.
Saulai
kalbėjo prasmingą invokaciją.
•187 S. Archer Ave. (prie Austtn)
EUOtNt C. DtCKER, DOS, W.Č.
Valandos pagal susitarimą
Sužibus ant stalų žvakutėms, tis. Po pietų jis ten susitiko su
4*47 W. 108 S*., Oak Lawn, IL
skautų
grupe.
Te*. (318) M 0 - 7 7 M
visi pradėjo dalintis kalėdaičius
Pirmas apyi su Nortriweslern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
ir valgyti darbščių šeimininkių
ARAS ŽLIOBA. M. O.
76 KUOPOS
prieinamą kainą Pacientai priimami
pagamintus Kūčių patiekalus,
INDRĖ RUDAITIS. O.D.
SUSIRINKIMAS
absoliučiai punktualiai
AKIU LIGOS
CHIRURGIJA
kurių buvo 12.
(kalbėt angliškai) ta
"0i?0
£
Oocier.
Ave
Suite 310
Gruodžio
16
d.,
1
vai.
p.p.
Flo
Pavalgius, buvo išdalinti lape
Ka*.
M
.
(318)
471-;
Naperviile.
IL
60563
rida
Power
patalpose
vyko
liai su populiarių kalėdinių
(•30) S27-00M
giesmių žodžiais ir visi dalyviai, L.A.R.K. Moterų s-gos 76 kuo VIDAS J. NIMICKAS, M.D.
3825 H'tghland Ave Tower 1 Sutte 3C
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
akompanuojant muz. P. Armo- pos susirinkimas, kuris buvo lyg
Donvners Grove. IL 60515
7 7 8 1 1 . KaeMe A«e).,
nui, pagiedojo kelias kalėdines tąsa praėjusios susikaupimo
R. I
( • M ) 43S-0120
š v e n t ė s . Kuopos vicepirm.
giesmes.

m

AKMUO ANT
„LIETUVOS SĖKMĖS"
KELIO

Danutė

Po padidinamu

EDMUNDAS SIMANAITIS
Tikriausiai tik Atkuriamasis įmonių ši našta neleidžia atsi
Seimas nuo pat pirmojo posėdžio tiesti.
Planuojama turto mokestį pa
veikė ryžtingai ir tiksliai pagal
i i anksto parengtą planą. Sąjū didinti nuo vieno iki pusantro
dis buvo šurmulingas, visą procento ir priskirti jį savival
tautą apėmęs kupinas entuziaz dybėms, kaip vieną iš pajamų
mo judėjimas. Tačiau jo viršūnė šaltinių.
— Sąjūdžio Seimo Taryba buvo
Viena pamatinių nuostatų
subrandinusi pačius esminius, skelbia, kad valstybė iš kiek
gyvybiškai būtinus, tarptauti vieno uždirbto lito ims mokesčių
nės teisės požiūriu — preciziškai ne daugiau, kaip 48-50 centų.
tikslius Valstybės atkūrimo Numatoma, nedidinant infliaci
žingsnius. Ir tai buvo įvykdyta. jos, jau po metų, t.y. 1998 m.,
Nė viena iš septynių vyriausy sudaryti galimybę vidutiniškai
bių iš anksto parengtos pro per mėnesį uždirbti 960 Lt.
gramos neturėjo arba ji buvo Atitinkamai, vidutinė pensija
vykdoma neryžtingai.
pakiltų iki 330 Lt.
Iš tiesų drąsiai teigiama, kad
Aštuntoji vyriausybė jau pa
čioje užuomazgoje parodė esan per ateinančius 1997-1998 me
ti pasirengusi ir ryžtingoms tus valstybės ekonomika kas
reformoms ir nuosekliam, dar met ūgtelės 8-9 procentais, o iki
bui. Vos tik paskirtas naujasis 2000 metų laukiama 7-8 procen
premjeras, tuoj pat pateikė Sei tų kasmetinio padidėjimo. Tai
mui vyriausybės programos pro labai drąsūs užmojai. Iš tiesų jie
jektą. Tai rodo, kad ji buvo ne stebuklą pranašauja, o rodo
rengiama iš anksto ir nuosek rimtą pasikėsinimą į milžiniš
liai. Nereikia stebėtis, kad prie kus rezervus, slypinčius šalį
jos kimbamai. Nė viena nauja varginančioje netvarkoje. Tie
vyriausybė (ir ne tik Lietuvos!) rezervai — tai ir šešėlinė ekono
nėra pateikusi programos, prie mika, neatsiejama nuo valdi
kurios nebūtų galima prikibti. ninkų korupcijos ir pseudobanTik sovietmečiu „partijos ir kininkystė ir sąmoningas ar iš
vyriausybės" programos būdavo nepateisinamo nesusivokimo lig
kiaurai „tobulos" ir priimamos šiol tebevykdomas smulkaus ir
visada vienbalsiai. Nereikėtu ir vidutinio verslo varžymas.
baimintis, o dar blogiau — peik
Čia paminėti ne visi vyriausy
ti, kad programa bus šiek tiek bės programos akcentai. Savai
taisoma. Tai ne yda, o veikiau me suprantama, kad tokią pro
privalumas. Keičiantis aplinky gramą įgyvendinti galima tik
bėms, keičiama ir programa. tada, jei įstatymų leidyba ir
Svarbu išlaikyti svarbiąją kryp vyriausybės ministrų veikla bus
tį. Jau dabar matyti, kad vy nuolatos koordinuojama. Spau
riausybės programa bus ne tik doje ir kitose visuomenės infor
konservatorių, bet ir kitų koa mavimo priemonėse pasirodė
licijos partnerių jungtinė pro kontraversiškų kai kurių
grama. Joje gausu drąsių ir am vyriausybės narių vertinimų.
bicingų teiginių.
Bene daugiausia pilietinio ne
Štai, planuojama sumažinti rimo kelia Vinco Babiliaus
1997 m. biudžeto deficitą iki 10 paskyrimas ekonomikos mi
proc. biudžeto, t.y. perpus. Mat, nistru. Valstybės ūkio ir ener
faktinis 1996 m. biudžeto defi getikos reikalai atiduodami
citas sudarys 20 proc. Planuo Pramonininkų konferencijos vajama, kad 1998 m. biudžeto de liai. V. Babilius yra Šios
ficitas neviršys 2 proc. Nesi konfederarijos vicepū mininkas.
ėmus ryžtingu, radikalių prie Stambiajam kapitalui nė motais
monių, ekono įika taip greitai smulkaus ir vidutinio verslo
nesitaisys. V> riauaybė planuo plėtra. Kol kas apie magnatų ir
ja stiprinti legalią ekonomiką ir smulkių verslininkų darnią
varžyti suvešėjusią šešėlinę. simbiozę dar nekalbama. Mag
Taigi rengiamasi suteikti gy natams verslo smulkmė —
ventojams galimybę patiems kliūtis. O Lietuvos ekonomika
užsidirbti duoną, o ne laukti gali pakilti tik plečiant ir stipri
bedarbio pašalpos. Valstybės nant smulkų ir vidutinį verslą.
iždas bus papildomas, privati Kito kelio nėra! „Prichvatizacizuojant dar nesuspėtą iki šiol nės ekonomikos" sąlygomis, kai
„prichvatizuoti" valstybei iš sovietmečio partinės, ūkinės
priklausantį turtą. Tai turėtų ir represinių struktūrų terpės
vykti tik per viešus pirkimo- staigiai kilo ir formavosi sluoks
pardavimo sandorius. Tačiau nelis naujųjų magnatų, smul
geležinkeliai, elektrinės ir kiti kaus ir vidutinio verslo ig
gyvybiškai svarbūs „gamybines noravimas buvo i.atūralus val
ir socialinės infrastruktūros ob dančiosios politinės jėgos
tikslas. Tačiau kaip mažinti
jektai" paliks neprivatizuoti.
bedarbystę, kaip įgyvendinti
Programa numato atleisti ambicingus užmojus — suteikti
įmones nuo įsisenėjusių delspi galimybę piliečiui savo delnu ar
nigių ir baudų, priskaičiuotų iki galva pelnytis duoną, jei stamšių metų sausio 1 d. Daugeliui

LIETUVIS AMERIKIEČIŲ
VISUOMENĖJE
1

ZENONAS P R Ū S A S

Dar gyvenant Vokietijoje, mūsų misija atrodė labai
aiiki; pasiruošti grįžtami į Lietuvą. Todėl, ypač mano
karta, skubėjo pasinaudoti proga, apie kurią, būdami
Lietuvoje, tik galėjome pasvajoti: registruotis studen
tais ir doktorantais į geriausius Vokietijos universitetus,
kad paskui, grįžę į Lietuvą, galėtume tas žinias panau
doti. Atsidūrus Amerikoje, tų pagrindinių misijų, be
pasiruošimo grįžimui į Lietuvą, atsirado dar visa eilė:
sugražinti Amerikos lietuvius prie lietuviško kamieno;
išauginti lietuviais priaugančiąja kartą; kurti lietuvišką
kultūrą; kelti Lietuvos bylą; būti Lietuvos ambasa
doriais. Be to, Amerika nustojo mus maitinti avižine ko
še. Reikėjo patiems pasirūpinti ir pastoge, ir maistu,
paprastai dirbant fizinį darbą. Nebeužteko laiko atlikti
visų paminėtų misijų, reikėjo apsispręsti, kuri yra svar
besnė ir kuriai turi didesni talentą. Reikėjo rinktis porą
ar tik vieną ii keliu, nes visiems nebeužteko laiko.
Pasirinkimą dažnai lėmė ir tai, kur teko apsigyventi. Pa
vyzdžiui, apsigyvenus toliau nuo didesniųjų lietuviškų
centrų, buvo sunkiau aktyviau dalyvauti lietuviškoje
visuomeninėje veikloje, bet daugiau likdavo laiko Lietu
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Trakų štai garbinga pilis - jau dvidešimtojo amžiaus pabaigoje, ne Lietuvos didžiųjų valdovų laikais...

ČEČĖNIJOS LIKIMAS
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Jungtinės Amerikos Vaistuos
niekada nesikišo į Rusijos ar
S o v i e t ų Sąjungos "vidaus
reikalus". Baltijos respublikų
ilgametę okupaciją vien pagra
žinusios nepripažinimo politikos
žaidimu, tai ir paskutiniaisiais
metais brutalus čečėnų žudy-

mas buvo tik rodomas televizijos
žiniose ir spaudoje be jokių
vyriausybės komentarų. Sausio
28 dieną, po prieš mėnesį
sudarytos taikos sutarties su
Kremliumi, Čečėnijoje įvyko
demokratiškai pravesti rin
kimai, dalyvaujant užsienio ste
bėtojams, jų tarpe ir Lietuvos
biojo kapitalo tikslas — pelnas, atstovams. Rinkimus didele
o vyriausybės siekis turėtų būti balsų dauguma laimėjo Aslan
visai kitoks, būtent, sudaryti Mashkadov, buvęs sovietinės
palankias sąlygas formuotis pi kariuomenės karininkas, dabar
liečių visuomenės stuburui, be vyriausias Čečėnijos kariuo
kurio apskritai neįmanomas de menės vadas, sėkmingai suda
mokratinės valstybės gyvavi ręs taikos sutartį su Rusija, ku
mas. Tą pilietinės visuomenės rios kariuomenė pasitraukė iš
stuburą sudaro anaiptol ne mi Čečėnijos terityrijos maždaug
lijonierių saujelė, o visuma prieš mėnesį. Šįųp metu Rusija
darbščių ūkininkų, energingų turi mažai įtakas į Čečėnijos
smulkių verslininkų, pasiturin vidaus reikalus^ tačiau Maskva
čių gyventojų, dirbančių ir sąži griežtai protestaoja prieš jos
ningai mokančių mokesčius. nepriklausomybę, o MashaMums dar toli iki to meto, kai dovas tvirtina, kad tebegalioja
mokesčių nemokėjimas kaimy 1991 metais paskelbta nepri
nų, draugų, bendrapiliečių bus klausomybės deklaracija, iššau
suvokiamas kaip nedora veikla kusi kruvinas kautynes, kurios
pasauliui įrodė čečėnų meilę
ir visuomenės apvogimas.
laisvei, nepaisant kainos. Čia
Kelią nerimą ir tai, kad
tinka ir garsusis pasakymas,
energetikos valdymas atiduoda
kad „tas nevertas laisvės, kas
mas pramonininkams. Didžio
negina jos". Rusijos prezidentas
sios kuro aferos, apvogiant
Jelcinas, po ilgų negalavimų
visuomenę, sukrovė didelius
grįžęs į savo pareigas, griežtai
turtus ne vienam apsukriam
pareiškė, kad Čečėnija privalan
vertelgai. Nejau ši galimybė
ti likti Rusuos teritorijos dalimi.
n e t e i s i u keliu lobti nebus
Aišku, kad JAV laikysis nuo
panaikinta?
šaliai nuo bet kokio pareiškimo
Reikia aiškumo — ar konser Čečėnijos nepriklausomybės
vatorių ir pramonininkų memo reikalavimo atžvilgiu, o Ame
randumas nesikerta su garsiai rikos spauda .reportažuose
konservatorių deklaruota „šva apie įvykius Čečėnijoje teberašo
rių rankų" politika? Maža to, „Grozny, Russia". Amerika di
atkreiptinas dėmesys ir į griežtą džiuojasi savo kovomis už lais
LPKT sąjungos pareiškimą, ku vę, tačiau laikosi daugiau negu
riame užsimenama apie V. abejingai atžvilgiu tų tautų, ku
Babiliaus sąsajas su „kliugeriz- rios stengiasi išsilaisvinti iš
mu", taigi ir su KGB.
Rusijos imperialistinių siekių,
Būtų labai apmaudu ir net ignoruojant ir tautų apsispren
nedovanotina, jei konservatorių dimo teises, ir pavergtųjų did
ekonomikos vežimą apverstų šis vyriškas kovas. Tai ir prieš be
akmuo, daug kam nelauktai iš veik šešerius metus išsilais
dygęs „Lietuvos sėkmės" ke vinusios Baltijos Respublikos
lyje.

vos bylos kėlimui ar „ambasadoriavimui".
Daugumai iš Vokietijos atvažiavusiųjų pavyko apsi
gyventi didesniuose lietuvių telkiniuose: Čikagoje, Los
Angeles, New Yorke ir kitur. Aš priklausau mažesniajai
grupei. Man viskas taip susiklostė, kad nuo 1949 metų
teko gyventi beveik vien amerikietiikoje visuomenėje
ir daug laiko praleisti, važi: ėjant beveik po visą
Ameriką, dažnai daug kur apsistojant savaitei ar ir il
giau. Pavyzdžiui, vieną kartą negalėjau grįžti į namus
šešias savaites, o kitą kartą galėjau parskristi namo tik
tris kartus po vieną dieną per tris mėnesius. Todėl gal
galėčiau tvirtinti, kad Ameriką ir jos žmones neblogai
pažįstu. Paskatintas „Draugo" vedamojo (sausio 22 d.),
parašiau savo atsiminimų Amerikoje apmatus, kurie gal
galėtų būti įdomūs beveik vien lietuviškoje visuomenėje
pragyvenusiems mano bendraamžiams. Taip pat kai
kurie mano asmeniški patyrimai gal būtų naudingi
užbaigimui pravedimo vadinamos „Karaliaučiaus
rezoliucijos" Kongrese ir Senate.
Ii pradžių ir man teko dirbti fizinį darbą, kartais iki
12 valandų į parą, kad susitaupyčiau pinigų tolimesnėms
studijoms, kurios atrodė neišvengiamos. Bandžiau įsika
binti į savo profesiją — miškininkystę — bet nesėkmingai.
Perspektyvos atrodė labai menkos. Per dvejus metus
gavau tik vieną pasiūlymą: eiti dirbti miško kirtėju į
New Yorko šiaurinėje dalyje esančius miškus. Jei ten
pasižymėsiu, kaip už kitus produktyvesnis kirtėjas, po
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nesulaukia moralinės paramos
is JAV vyriausybės, ilgai delsu
sios jų de jure pripažinimą, jas
paliekant Rusijos „įtakos sfe
ros " pavojui, todėl ir NATO
narystės problemos sprendimas
priklauso nuo JAV laikysenos,
kurios parama reikia abejoti,
žvelgiant į netolimą istoriją, nes
draugystė su Kremliumi yra
charakteringas JAV bruožas.
Beveik keista, kad JAV
niekada nereagavo į Sovietų
Sąjungos propagandinius šū
kius, Ameriką pravardžiuojant
kaip kapitalistinių buržujų ir
darbo žmonių išnaudotojų
kraštu. Nuo tokių politinės filo
sofijos paradoksų nukenčia mili
jonai nekaltų aukų. Čečėnai,
maža kalniečių tautelė, daugelį
metų kentėjo nuo Rusijos
valdovų, niekada neturėjusi
savarankiškos valstybės, bet
įniršusiai kovojo prieš bolše
vikus, o sovietmečio metu buvo
masiškai tremiami į Sibirą,
kaip neva buvę nacių šimpa
tikai. Tiek savo tikyba (maho
metonų), tiek kalba ir rašme
nimis, anksčiau arabiškais ir
vėliau lotyniškais, čečėnai netu
ri jokio panašumo su rusais ir
labai sėkmingai kovojo prieš
rusifikaciją. Nesvarbu, kad tai
tik beveik primityvūs ir negau
sūs kalniečiai, bet tautų laisvo
apsisprendimo principas privalo
būti pritaikytas ir jiems.

• 1831 m. sausio 15 d. gimė
Jurgis Zauerveinas, lietuvių vi
suomenės veikėjas, poetas. Jo
geriausiai žinomas eilėraštis,
tapęs „Mažosios Lietuvos himnu
— „Lietuviais esame mes gimę".
Mirė 1904 m.
• Pirmoji lietuviška knyga,
Martyno Mažvydo „Katekizmu
sa prasti žadei" išleista 1547 m.
sausio 8 d.
• Liudvikas Rėza, lietuvių
tautosakininkas, poetas, kultū
ros veikėjas, gimė 1776 m. sau
sio 9 d. Mirė 1840 m.

Bindokienė

stiklu

Nei vienas prez. Bill Clinton
naujojo kabineto narys nėra tiek
linksniuojamas, kaip pirmoji
moteris, patvirtinta Valstybės
sekretorės pareigoms. Madeleine Albright, 59 metų amžiaus
čekų kilmės diplomatė, yra
tarytum pakista po padidinamu
stiklu — kiekvienas jos žodis ir
pasirodymas publikoje komen
tuojamas, galbūt norint rasti
parankų kabutį, ant kurio nau
joji Valstybės sekretorė galėtų
būti patampyta.
Iš dalies ji nesibaido tokio
dėmesio, jau spėjusi stipriai
pasisakyti kai kuriais JAV
užsienio politikos klausimais,
ypač neveiklumo žmogaus tei
sių pažeidimo atvejais. Nėra
abejonės, kad jos pažiūros ir
griežtas nuomonės pareiškimas
netrukus susilauks opozicijos ne
tik vyriausybės, bet ir prekybos-pramonė8 vadybos sluoks
niuose, nes vis dėlto pelnas atei
nantis iš užsienio valstybių,
kaltinamų ž m o g a u s t e i s i ų
nepaisymu, dažnai taip apa
kina, kad žmonės nemato, ko
matyti nenori.

nėjo disidentu persekiojimus
Kinijoje Tačiau ne vien poli
tiniai disidentai yra varžomi ir
persekiojami. Nors apie tai
mažiau girdime, bet komunis
tinė vyriausybė ypač apsunkina
krikščionių gyvenimą. Mano
ma, kad Kinijoje yra bent 75
milijonai krikščionių, kurie pri
versti savo religiją praktikuoti
pogrindyje, panašiai, kaip lietu
viai bolševikų okupacijos me
tais. (Kaip gaila, kad Madelei
ne Albright nebuvo tokiose
atsakingose JAV vyriausybės
pareigose, kai mūsų t a u t a
kentėjo bolševikų persekioji
mus. Galbūt ji būtų tvirčiau
stojusi ginti kenčiančiųjų.) Per
pirmuosius šešis 1996 m. mene
sius vien tik Zheijiang provin
cijoje buvo sunaikinta 15,000
šventovių, žiauriai sumušti kai
kurie vienuoliai ir apskritai
vyrauja piktas nusistatymas
prieš visas „svetimas" religijas.
Vienok ne tik JAV, bet ir „Amnesty I n t e r n a t i o n a l
Asia
Watch" organizacija per daug į
tuos persekiojimus iki šiol
nekreipė dėmesio

Nespėjusi net apšilti savo
įstaigoje, Madeleine Albright
pažadėjo rūpintis, kad karo
nusikaltėliai Bosnijoje būtų ne
delsiant patraukti atskaitomy
bėn, o dar griežčiau pasisakė
apie žmogaus teisių pažeidimus,
vykdomus Kinijoje. Reikia
tikėtis, kad jos „karingas nusi
statymas" ilgainiui neatslūgs,
kaip atsitiko pirmosios pre
zidento Clinton kadencijos
metu.
Rinkiminėje kampanijoje
1992 m. Bill Clinton daug kartų
pabrėžė, kad jo vadovaujama
vyriausybė taikys sankcijas tiek
Kinijai, tiek bet kuriai kitai
valstybei, nesilaikančiai žmo
gaus teisių apsaugos nuostatų.
Išrinkus prezidentu, jo geri
norai buvo netrukus palaidoti
po atkakliu komersantų spau
dimu ir reikalavimais plačiai
atidaryti duris prekybai su
Kinija.
Prezidento pavyzdžiu, atrodo,
pasekė ir buvęs Valstybės sek
retorius Warren Christopher,
kuris, prieš perimdamas parei
gas, pasižymėjo tvirtu žmogaus
teisių gynimu, bet per sekretoriavimo laikotarpi į šį
reikalą nustojo per daug karštai
reaguoti.
Vis dėlto spėliojama, kad
Madeleine Albright nusista
tymo nepakeis, nes iš savo pa
tirties žino, ką reiškia persekio
jimas. Jos tėvas, Čekoslovakijos
diplomatas, su visa šeima turėjo
bėgti iš savo tėvynės nuo nacių,
o vėliau negalėjo grįžti namo dėl
bolševikų okupacijos.
Po prisaikdinimo Valstybės
sekretorės pareigoms Madelei
ne Albright primygtinai pami

Žmogaus teisių pažeidimų
klausimai yra tik nedidelė dalis
rūpesčių, laukiančių Madeleine
Albright dėmesio. Nemažiau
r e i k š m i n g a s uždavinys —
NATO plėtimasis, ypač susidu
riant su Rusijos nusistatymu
prieš naują narių priėmimą.
Visai iš kito taško į Rusijos
prieštaravimus ir grasinimus,
jeigu į NATO būtų priimti nauji
nariai, „Newsweek" žurnale
(1997.02.10) rašo Andrėj Kozyrev. Jis tvirtina, kad, nusileis
dami Maskvos reikalavimams,
vakariečiai tik įduos naują
ginklą į demokratijos priešų
Rusijoje rankas. Vakarai turi
suprasti, kad nusistatymas
prieš NATO plėtimąsi yra iš
esmės Rusijos vidaus,- o ne
užsienio politikos krizė. Buvu
sieji komunistai, besistengdami
atgauti kontrolę vyriausybėje,
gyventojams NATO pristato
kaip pavojingą priešą, besikėsi
nantį sunaikinti Rusiją. Dėl to
yra labai svarbu, kad Vakarai
nebūtų apgauti ir neišsigąstų
Maskvos grasinimų, kurie iš
tikrųjų neturi jokios vertės, nes
Rusija, ir norėdama, neįstengtų
NATO plėtimosi sustabdyti.

keleto metų gal mane padarys darbų prižiūrėtoju, bet
be garantijų, kad tai įvyks. Tai neatrodė gera
perspektyva. Vis man aiškino, kad Amerikos miški
ninkystė yra daug pažangesnė, negu Europos, kad ji
esanti labai skirtinga nuo europinės, tai aš, įpratęs prie
metrinės sistemos, turėsiu bėdų su jardais ar inčais ir
t.t. Padaviau prašymą įstoti į Amerikos miškininkų
sąjungą, bet man pranešė, kad pagal įstatus jie negalį
manęs priimti, nors ir turint doktoratą. Pagal įstatus,
jie gali priimti tik jų sąjungos akredituotus universitetus
baigusius miškininkus.
Nenuostabu, kad buvo sunku rasti darbą; rodos, 1950
metais dėl 80 etatų federalinėje miškų žinyboje buvo
daugiau kaip 1,000 prašymų. Veteranams buvo
duodama pirmenybė; turėjai eiti dirbti, kur paskirs,
atseit, kaip kariuomenėje; reikėjo būti Amerikos piliečiu,
kuriuo aš tada dar nebuvau. Atlyginimas — tik 3,100
dolerių į metus, mažiau, negu dirbant fabrike. Tiesa,
viename miškininkystės žurnale radau skelbimą, kad
Nacogdoche8. Texas mieste esančiame universitete
reikalingas dėstytojas nuakų ekonomikos disciplinoms.
Atrodė, kad aš tam turiu reikalingas kvalifikacijas:
doktoratą (rerum politicarum) iš Muencheno universi
teto ekonomikos mokslų fakulteto, kuris, bent Vokie
tijoje, turėjo labai gerą vardą (kai Adenauerio finansų
ministras Erhard darė planus Vokietijos „ekonominiam
stebuklui", daugelis jo patarėjų buvo to fakulteto profe

Madeleine Albright ateina i
Vašingtoną su nauja pažiūra,
tvirtais nusistatymais ir suge
bėjimu savo nuomonę drąsiai
pareikšti, net jeigu ji nebūtų
populiari. Tuo tarpu moteris —
Valstybės sekretorė yra tam
tikra naujovė ir visi stengiasi
prie jos priartėti, g a l b ū t
patraukti į savo pusę. Reikia
tikėtis, kad dėmesys ilgainiui
nevirs priešiškumu ir ji galės
sėkmingai atlikti savo sudė
tingas bei svarbias pareigas.

soriai); mano disertacijos patarėjas buvo prof. dr. Viktor
Dieterich, buvęs to fakulteto dekanu ir kelių storokų
knygų apie miškų ekonomiką autorius, beveik šios
mokslo disciplinos sukūrėjas, bent Vokietijoje; mano
disertacija buvo apie Baltijos kraštų medžio pramonės
perspektyvas, taigi, iš miškų ekonomikos srities.
Profesoriavimas manęs niekada netraukė, bet esamose
sąlygose atrodė, kad visgi būtų geriau, negu fabrike <kur
jau buvau pasidaręs lyg ir prižiūrėtoju, bet be
perspektyvų ateičiai) Be to, gal būnant prie universi
teto gali pasitaikyti kokia proga kitam profesiniam
užsiėmimui, nereikalaujančiam dėstymo.
Todėl pasiunčiau j Texas savo curriculum vitae ir
kitus dokumentus. Iš dekano gavau labai malonų laišką:
aš esąs kaip tik tas asmuo, kurio jie iešką, ir t.t. Pra
dėjau laukti pakvietimo pas juos nuvykti pasikalbėjimui
Nesulaukiau. Tada dar tebebuvau naivu? ir nežinojau
amerikietiško etiketo Nežinojau, kad jei kas čia pasako:
apsilankyk pas mane kada nors, tai dar nėra pakvie
timas apsilankyti ir net nereiškia, kad jis nori su tavimi
draugauti Kitaip jis būtų pasiūlęs datą. laiką. Kaip ir
tas dekanas, jei jis būtu buvęs suinteresuotas mano
kandidatūra, būtų prie to malonaus laiško pridėjęs ir
lėktuvo bilietą, nepalikdamas to klausimo kaboti ore
'Rus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. vasario mėn. 6 d.
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VYTAUTAS Š L I Ū P A S
Mažas Kalifornijos miestelis
Millbrae, 15 mylių į pietus nuo
San Francisco, nebe pirmą
kartą garsėja įvairiomis fi
nansinėmis manipuliacijomis,
surištomis su komunistiniu
pasauliu.
Ne taip seniai Lietuvoje
.Lietuvos aido" (1996 m. rug
sėjo 24 d.) korespondentui
papasakojau apie mano gyven
vietės pašonėje, Millbrae ban
kelyje, surastą 500 milijonų
dolerių vertės KGB lobį.Tame
bankelyje jau nuo 1993 metų
laikomas buv. Sovietų Sąjungos
kompartijos turtas — Rusijos
carui kadaise priklausęs auk
sas, sidabras, deimantai, Faberžė papuošaliniai kiaušiniai.
Juos čionai atvežė kažkoks Adndrejus Kozlenokas. Už 800,000
dol. nusipirko mažą bankelį su
didelėmis nedegamomis spin
tomis ir į jas sukrovė kompar
tijos lobį.

15% armijai skiriamo finan
gavimo.
Miestelio centre, dviaukstyje
raštines turinčiame name,
antrojo aukšto koridoriaus gale,
ant durų yra mažytis užrašėlis:
„999 Nan Fang, USA, Inc." Iš
gatvės pusės prie pastato, arba
vestibiulyje, jokio panašaus
užrašo nėra. Taigi, kas už tų
durų vyko, nežinojo net ir kai
mynai. Nežinojo jie, kad tenai
įsikūrusi viena iš kelių raštinių,
per kurias plaukia 3 bilijonų
(Lietuvoje žinomų milijardais)
dol. į metus prekyba, finansuo
janti Kinijos „Liaudies Lais
vinimo arnują" — tą grupę, kuri
1989 metais įvykdė Tiananmen
aikštėje studentų žudynes.
„999 N a n Fang" reiškia
„Gera sveikata ilgam laikui".
Per šios įstaigos rankas eina
prekyba — pardavinėjama
viskas, nuo pastatų iki kiaulių
ūkių. Pasauliniu mastu yra
žinoma, kad „999 Nan Fang"
prekiauja ir kariškomis palapi
nėmis, ir įvairiais vaistais,
garsinamais daugiausia kaip
gydymui nuo skrandžio skaudė
jimo. Neaišku, tik ar į Ameriką
atvežamieji vaistai yra lei
džiami FDA (Food and Drug ad
ministracija) juos čia platinti.
„San Mateo County Times"
korespondentai bandė su tais
„biznieriais" pasikalbėti, deja,
jie neatsako telefonų, neat
siliepia į siunčiamus laiškus.
Millbrae miestelio tarybos na
rys Denis Richardson sakosi
kreipęsis į FBI, bet gavęs
atsakymą, kad kiniečių armijos
prekyba Amerikoje esanti
„legal", ir patarė miestelio savi
valdybei jiems netrukdyti.
Tačiau toks FBI atsakymas
nepatenkina mūsų San Mateo
apskrities Kongreso atstovo
Tom Lantos (D), nei sanfranciskietės Nancy Pelosi (D). Jiedu
per JAV Kongresą nori praves
ti įstatymą, kuris uždraustų
Amerikoje bet kokį verslą, ku
rio pajamomis finansuojama
Kinijos komunistinė kariuo
menė.
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J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
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ir didelė įtampa visuomenėje —
DANUTĖ MAYER
H. Deckys
tai mums paliko buvusio Seimo
TaL
773-585-6624
284-1900
dauguma ir jos vyriausybė.
BHaaBaBBBaBBBaaaBaaBBBBBBaaaBBaaBBaHaBBBaaaaBaaBBBaBBBl
Tačiau būdami opozicijoje mes
Jei norite parduoti ar pirkti namus
įgijome patirties ir kantrybės.
kreipkitės į Danute Mayer. J proKovakatAaaocUd.CPA
Viskas būtų buvę gerai, nie
fessionaliai, sąžiningai ir as
Per tą laikotarpį mūsų gretas
užpildo
ir
paruošia
pajamų
mokesčių
kas nebūtų apie tai žinojęs,
meniškai patarnaus. įkainavimas
papildė daug inteligentijos at
formas atskiriems asmenims,
tačiau Kozlenokas, prieš metus
veltui.
stovų, mokslo žmonių ir gabių
korporacijoms ir "partnerships".
nepaprašęs miesto leidimo, ėmė
Informacijai skambinti:
jaunų specialistų. Tad į ateitį
perstatinėti savąjį bankelį ir
Rimantas PoUkaitk
žiūrime optimistiškai, tikė
tuom atkreipė valdžios dėmesį.
FOR RENT
ML 630*9104265,
damiesi gerų permainų Lietu- 1990 m. Vilniuje buvo išleista gabentas „Juodkrantės lobis"
Taip paaiškėjo, kas sudėta
voje. Be jokios abejonės, ture- „Lietuvos rekordų" knygos pir ilgą laiką buvo slepiamas Goetnedegamose spintose. Prisista
sime gerai dirbti, dirbti taip, moji laida. Šioje knygoje yra tingeno universiteto rūsiuose,
tė IRS reikalaudama užmokėti
4 kamb.'botas
kad kiekvienas doras šalies parašyta, kas Lietuvoje didžiau- Niekam jis nebuvo rodomas ir
TsL 773-471-8720
63 milijonus dol. federalinių
gyventojas jaustų valstybės šias, kas mažiausias ir t.t. Yra niekas apie jį nieko nekalbėjo.
mokesčių. Kozlenokas jų nemo
globą bei pagarbą.
ir trumpas didžiausios gintaro Tik 1967 m. vienas universiteto
kėjo ir turtas buvo konfiskuotas.
Savo namuose galiu prižiūrėti
išnuomojamas butas:
Mielieji,
mes
neabejojame,
kolekcijos
aprašymas. Ši kolek- studentas netikėtai ta. gintaro
Tuoj įsikišo Rusijos valdžia,
vaikus
nuo 2 m. 3 kartus per sav.
kad Jums padedant kursime cija vadinama „Juodkrantės lo- kolekciją, vadinamą „Juod
5 kamb., 3 mieg., p i r m a s
teigdama, kad tas turtas rusų,
(Už papildoma mokesti,
laisvą demokratinę Lietuvą, biu". Teigiama, kad „Juod- krantės lobiu", užtiko rūsyje ir
aukštas; s u šiluma ir
ir byla perėjo į teismą.
vaikams nuo 5 m. amžiaus,
Artėja dvidešimt pirmasis krantės lobis" yra didelės svar- apie radini paskelbė straipsni
elektra. $550 į m ė n .
Kozlenoko veikla jau kiek
bus pravestos klasikinio
amžius, ir mes įžengsime į jį bos ir neįkainojamos vertės „Stern" žurnale. Tokiu būdu
anksčiau buvo susidomėję
TeL 773-434-9567
liet.
liaudies
šokio
pamokos)
garbingai. Už pasitikėjimą ir rinkinys. Kur yra laikomas šis buvo atidengta ilgokai saugota
centrinės valdžios pareigūnai.
Skambinti
rytais
teL
773-776-4636
Paulius
Hardvvare
paramą dar kartą tariame Jums gintaro lobis ir pagaliau kam jis paslaptis.
Atvykęs Amerikon, Kozlenokas
nuoširdų ačiū!"
priklauso, knygoje, deja, nėra
Lietuvoje, kad ir nedrąsiai,
elgėsi gan prabangiai — pirko 4
Tėvynės Sąjungos — Lietuvos parašyta. Vartant ir žiūrinėjant keliamas klausimas, ar nereikė
milijonų dol. vertės keletą
konservatorių Čikagos skyriaus kitus leidinius, į aiškėja, kad tų pasirūpinti „Juodkrantės
namų, brangiausias mašinas ir
LIETUVOS KOVV I* KANČIŲ ISTORIJA IV
valdyba, kuriai vadovauja „Juodkrantės lobis" yra gan toli lobio" grąžinimu Lietuvai, jo
laivus. Po to dar nusipirko ir
Albertas Kerelis — pirminin- už Lietuvos ribų. Prieš II Pasau kilmės kraštui. Beje, Lietuvoje
lėktuvą už 20 milijonų dolerių.
Lietuvos partizanų kovos ir jų stopiramas MVD-MGB
kas,
Algirdas Stepaitis — vykdo linį karą jis buvė laikomas Ka manoma, jog Juodkrantės apy
Toks elgesys taip pat atkreipė
raliaučiuje,
o
karui
artėjant
į
masis vicepirmininkas, Edvar
linkėse surastas gintaras ilgai
IRS dėmesį.
ŠĮ IsMstassMK Ngok) G a i k a M , Algis Kaista ir Juozas
das Zabarskas — sekretorius, pabaigą, išgabentas į Vokietijos buvo slepiamas todėl, kad vokie
Dabar vėl skaitau mūsų „San
Starkauskas.
Redaktorė D. Kuodytė.
Tadas Bukaveckas — iždininkas gilumą ir paslėptas netoli Goet čiai bijojo ji prarasti. Žinia,
Mateo County Times" laikraš
Knvaoto: Krašto soviettoknaa- mobafaacis i Raudonais
ir gausus būrys kitų valdybos tingeno esančiose druskos ka nūdien, kai kurių lietuvių puo
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tyje, kad Millbrae mieste buvo
narių, š.m. sausio 31 d. posėdyje syklose. Pokario metais, kaip selėjamos viltys sugrąžinti gin
armiją,
susfrarnv,
uauyiiiai
ir
nswna>.
mvieų
gyventojų
išaiškintas Kinijos „Liaudies
nutarė kreiptis į Amerikoje rašoma viename leidinyje, iš tarą į Lietuvą, vargu ar yra
turjymss ir atoOftzavknss. Ekonominė prievarta; toUkJsJ;
Laisvinimo armijos" prekybos
I I I
i *
— •
a s ą • AMAMJLMX.K
I *
n^kAi.
*Mgyvenančius lietuvius, kurie kasyklų buvo perkeltas į Goet- įmanomos.
centras, per kurį plaukė net
nrsurns), oaznycios pensas, vasaras sesurnss. oamsj, vuaus
nepriklauso kitų vietovių tingena ir perduotas vietos
Beje, Palangos gintaro muzie
^0ttKĘ0^WBO^^K^ktįWĮH^tO0Ę0^ąyĘfitĖi9H^
Tėvynės Sąjungos skyriams, ir universitetui.
juje yra išstatytos „Juodkrantės
gicai; partizanų kovos k J4 stopJnirnss. Taip pat rašoma apie
prašyti prisidėti lėšomis prie
Kas surado tą gintaro lobį?
okuDantu nuostolius Laisvės kovotoju nuostoSeJ* suiiiitkaii
Lietuvos savivaldybių rinkimų, Štai truputis istorinių duome- lobio" kopijos. Restauruotoja
v v ^ a j a n a i a s j a a^a^a^a^aaav^a^ar* aava^arv^s^s? f a a T v a n f s s v^a^s^B^Pa^aavaa* ^ ^ ^ a ^ w « i i ^ a r t
Bronė Kunkulienė, pasinaudo
kžuvusiSfL
kurie įvyks 1997 m. kovo 23 die- nų. 1858 m. klaipėdietis Wild a m a mokslininko Richard
Misido Lietuvos pottnių kalnių ir tremtinių sąjunga
ną. Šių rinkimų finansinė helm Stantien, gavęs Prūsijos
Klebs 1882 m. išleista ilius
Kaunas
1006 k Pašauto Lietuvių Bsndruornsns. 722 pai.,
parama Lietuvos Konservą- valdžios leidimą, pradėjo sek
truota knyga, pagamino 207 dir
loštais ^rirtsJi. Kaina su parsiuntimu JAV f. « • • • • .
toriams reikalinga sutelkti iki minga gintaro eksploataciją
binių kopijas. Gamybai buvo
P 8 Illinois mn) dar prideda usJstlIos mofcssCio O.TTtt
š.m. kovo 1 dienos, kad lėšas Kuršiu mariose. 1860 m., pasi naudojami, kaip ir senovėje, tit
( • f -54).
būtų galima efektingai panau kvietęs pirklį Moritz Becker, naginiai įrankiai. Praėjusią
BRONIUS JUODELIS
doti rinkiminėje akcijoje.
įsteigė Stantien & Becker firmą vasarą šios gintaro kopijos buvo
TĖVO VASARA
Sausio 15 d. laiške prof. Vyt. Ši firma, pasisamdžiusi daugybę eksponuojamos privačioje Vir
Antanina G a r m u t ė
Su džiaugsmu ir pasitenki lėšos, labai reikalingos ir svar Landsbergis rašo: „Artėja savi darbininkų, kasmet iškasdavo
ginijos ir Kazimiero Mizgirių
nimu prisimename Lietuvos bios rinkiminei ak' ijai. Tą sako valdybių rinkimai. Mes norime apie 60,000 kg gintaro. Dau
Dokosie arines apybraižos
gintaro galerijoje, Nidoje.
respublikos Seimo rinkimus, neseniai Tėvynes sąjungos Či pateisinti žmonių pasitikėjimą, giausia buvo gintaro ieškoma
Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimu stiliumi atskleidžia
Tikrasis „Juodkrantės lobis"
kur daugumą laimėjo Tėvynės kagos skyriuje gautas laiškas iš norime dirbti visu pajėgumu. Juodkrantės apylinkėse. Vokie
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyriu ketiu", gyve
Sąjunga — Lietuvos konserva prof. Vytauto Landsbergio ir Jūs žinote, kaip yra svarbu, kad čių mokslininkas Richard Klebs tebėra Goettingeno universiteto
nimus tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylima kraštą. An
torių partija, iš aukščiausiosios TS(LK) valdybos pirmininko ir naujai išrinktose savi atidžiai peržiūrėdavo iš Kuršių žinioje. Tačiau pastaruoju metu
valdžios tribūnos išstūmusi Gedimino Vagnoriaus.
troje dalyje „Už gimtinės slenksčio" partizanų grupės
valdybėse dirbtų kuo daugiau marių dugno iškeliamus gintaro atskiri lobio dirbiniai buvo pa
keturius metus autokratiškai
„šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti
TS (LK) narių bei rėmėjų. Šiuo gabalus, ieškodamas tarp jų rodyti Vokietijos rengiamose
Jie rašo:
Lietuvą valdžiusią buvusių ko
aprašymai vaizduoją skaudų Karaliaučiaus srities likimą.
„Lietuvos Respublikos Seimo metu Lietuvoje visuose Tėvynės senovės dirbinių. Jo pastangų parodose. Reikia paminėti, kad
munistų LDD partiją. Tuo rinkimuose, vykusiuose 1996 m. Sąjungos skyriuose yra bai dėka buvo sudaryta vertinga ko Goettingeno universitete yra
Garmutė tiksliai pristato ir atsklendžia dabarties karčią
džiaugsmu gyvena išeivija Tuo spalio 20 - lapkričio 10 d., giami sudaryti TS(LK) kandi lekcija, kurioje yra 432 amule saugojamas Karaliaučiaus vals
Lietuvos gyvenimo tiesą, pasakoja apie jos paties išgyve
tybinis archyvas ir daugybė
džiaugsmu ir šviesesnės ryt Tėvynės Sąjunga pralenkė kitas datų sąrašai. Jau patvirtinta
nimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius genocido vykdyto
tai, sagos, papuošalai ir t.t. Yra
Rytų Pr"sijos istorinių doku
dienos lūkesčiu šiandien gyvena partijas ir laimėjo daugiausia savivaldybių rinkimų išlaidų
jus, kurie priešui yra pardavė garbe ir sąžine. Autorė tiki
manančių, kad gintaro dirbiniai
mentų.
ir Lietuvos žmonės. LDDP išug vietų Seime. Jūsų patirtis, sva sąmata, kuriai reikalingi 340
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tautą iš komu
marių dugne išgulėjo 4-5 tūks
dyta korupcija, finansinė krizė, ri finansinė pagalba, Jūsų meilė tūkstančių litų (85,000 dolerių).
tančius metų. Kaip šis gintaras
nistinės dykynės.
Goettingenas
yra,
palyginti,
organizuotas plėšikų siautė savo kraštui ir jo ilgesys padėjo Norime tikėtis Jūsų paramos ir
atsidūrė marių dugne, tebėra nedidelis vidurio Vokietijos
Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl.
jimas ir jų ryšiai su teisėtvarkos mums pasiekti šią pergalę. prašome organizuoti lėšų šiam
neišaiškinta paslaptis. Kai kas miestas, kuris kadaise pri
Kaina
su persiuntimu JAV $12.25
bei teisėsaugos institucijomis po Nuoširdžiai Jums dėkojame.
tikslui rinkimo vajų. Būtų labai
mano, kad kadaise Juodkran klausė Britų zonai. Pokario me
P.S.
Rlinois
gyventojai
dar prideda valstjos mokesčio
Seimo rinkimų neišnyko kaip
Bendri TS(LK) ir LKDP koa gerai, jei finansinė pagalba mus tėje, prie Kuršių marių, galėjo tais jame buvo susispietė apie
8.75% (0.88 et.). Užsakymus siųsti „Draugo" adresu.
sniegas pavasarį. Tos tamsios jė licijos veiksmai po rinkimų pasiektų iki kovo 1 dienos".
būti maldykla ir aukų vieta. porą šimtų lietuvių. Vietos unigos kamuoja Lietuvos žmones leido mums suformuoti naują
Pernai pradėtas Lietuvos at Yra žinoma, kad kuršiai turėjo versitete studijavo keliasdešimt
šiandien ir rytoj, ir tik vienin vyriausybę, kuri sieks įgyven
statymo darbas su Seimo rin paprotį skandinti amuletus. mūsų tautiečių. Atrodo, kad
gos pastangos įstatymų leidėjų dinti rinkimų ir vyriausybinę
kimais dar nėra baigtas. Savi Tokiu būdu, ko gero, tie gintaro Goettingene dabar gyvena ir
— Seime ir jų vykdytojų savival programą. Mes viliamės, kad
valdybių rinkimai yra labai gabalai ir pateko į Kuršių ma Max Plank institute darbuojasi
dybėse bei teisėsaugos sustip netolimoje praeityje patirtos
svarbūs, kad Seimo sprendimai rias.
fizikas, muzikas Vytenis Vasi
rinimas gali Lietuvai atnešti pokomunistinės bangos dabarti
būtų įgyvendinti, kad vals
1944 m. iš Karaliaučiaus at- liūnas, o su juo kartu ir jo
normalų ir ramų gyvenimą, nis atoslūgis bus negrįžtamas ir
tybinė kalba būtų visose
žmona operos solistė Lilija
kaip ir Vakarų pasaulio šalyse. galutinis.
mokyklose, kad LDDP toleruoti turėti konservatorių daugumą, Šukytė. Gal šiame mieste yra ir
Nežinia kiek padėjo užsienio
Atėję į valdžią prisiėmėme savivaldybių sauvaliavimai ir
yra labai svarbi. Belieka tik ne daugiau lietuvių? Gal, ko gero,
lietuvių balsai Lietuvos konser
didelę atsakomybę. Per pasta iškreiptas jaunosios kartos švie
jiems yra daugiau žinoma apie
vatoriams laimėti daugumą
4 5 4 5 W 63rrj St U - i i c n g o IL 6 0 6 2 9
ruosius metus ekonominė pa timas bei auklėjimas būtų at delsiant rašyti čekius „Tėvynės Goettingeno universitete lai
Seimo rinkimuose. Daug padėjo
Sąjungos" vardu ir siųsti Tadui
dėtis šalyje tapo tiesiog graudi. vestas į tikrąjį kelią.
komą „Juodkrantės lobį'7
užsienio lietuvių Tėvynės są
Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.
Bukaveckui
3700 West 82nd
Skolų skolos, koruprija, išsike
Mūsų
talka
Lietuvos
savi
jungos narių ir rėmėjų sutelktos
rojusi biurokratija, nusivylimas valdybių rinkimuose, norint Street, Chkago, IL 60652.
Petras Petrutis

Tarp mūsų

kalbant

„KUR GINTARAIS
NUSĖTAS MARIŲ
KRANTAS"

TALKA
KONSERVATORIAMS
SAVIVALDYBIŲ
RINKIMUOSE

Auka „Draugo" paramos fondui—
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
DRAUGAS FOUNDATION

TAU, MILDUTE
Sunku, labai sunku, susi
kaupti prisiminimams, akims
apsiasarojant, tačiau ir tyloj
liūdėti, leidžiant laiko tėkmei
visa nunešti į užmirštį, gal irgi
nebūtų gera išeitis, kuomet
pasitraukė tokia kilni bei ar
tima draugė ii mūsų tarpo, su
savybėmis, kuriomis tik retas
esam apdovanojami, ar bent
turėti toki malonumą gyve
nime, vadintis artima drauge.
NeklyBi sakydama, kad daugu
ma, Mildą pažinojusių, o jų buvo
daug, taip pat jaučia. Mildos
charakteryje nebuvo vietos
matyt kitų neigiamas savybes.
O pažinau ją tikrai labai ar
timai jau daug metų. Dar anais
j a u n y s t ė s l a i k a i s , berods,
1961-maisiais, atvykus ii Kana
dos, kuomet kūrėm seimas. Tuo
laiku Čikagoje jau buvo įsitvir
tinę begalės lietuvių. Tačiau
man, palikus visas mokslo ir lie
tuviškų ' organizacijų drauges
Kanadoje, čia bent tuo laiku bu
vo gan tuščia, kol vieną dieną,
dar anam smagiam Brighton
Parke pasibeldė į duris graži
aukšta moteris su vaikučiu veži
mėlyje ir prisistatė vardu Milda.
Po poros pirmųjų susipažinimo
žodžių jau susidarė įspūdis, jog
tai be galo simpatiška moteris.
Užsimezgė pokalbis ir drau
gystė.
Metams bėgant, laikas keičia
mus ir draugus. Tačiau su
Milda per tuos metus retai pra
ėjo savaitė, kad nors telefonu
nebūtų pasikeista gyvenimo
džiaugsmais ar šiaip kasdie
nybės įspūdžaia. Milda be galo
mylėjo gamtą, net jos mašinoj
visuomet būdavo pamerkta
gyva gėlytė. Nevengdavo pa
atostogauti ir neišlepintoj
aplinkoj. Ne vieną vasarą,
susikrovę šeimynas, atsirasdavome Mikučių ūkyje Wisconsine. Čia vaikai susipa
žindavo su vištom ir karvėm be
zoologijos sodo.
Romas ir Milda mėgo baidariuot. Prisimintina viena tų
išvykų, kur sutartoj vietoj, prie
tiltelio, turėjom juos paimt,
saulei leidžiantis. Buvo ir mė
nulis pakilęs, kol galų gale iš
vydom juodu nešinus baidare.
Mat nebuvo numatyta, kad upė
vietomis buvo nusekus, išdžiū
vus. Tai tokių ir panašių nuo
tykių kartu daugybė praleista.
Vėliau jie mus pripratino sli
dinėti, mes juos žaisti tenisą; ir
vėl begalės malonių dienų snie
guotuose kalnuose bei įkaitu
siose aikštėse.

Vaikams bręstant, panoro
Milda parodyt jiems tėvų
kraštą. Netrukus visi su savo
jaunimu nusileidom, tuo laiku
dar nors ir nelaisvoj, Lietuvoj.
Laikas ir metai bėgo, visų
vaikai užaugo, tačiau Povilaičių
šeimoj tai vyko ypatingai sklan
džiai, darniai Kas savaime ne
įvyksta be žvalios motinos
akies. Tokia buvo Milda.
Ir kuomet vieną dieną ji pasi
guodė rimtais sveikatos negala
vimais, pirma nedvejotina min
tis buvo: viskas laiku sugrieb
ta. Yra atvejų, kai ii liga
nugalimi, tad gal Milda tikrai
bus viena tų laimingųjų. Vėl
prisiminė jos fizinis pat
varumas, kuomet matydavai ją
plaukiant toli į ežerą ir grįžusią
net nepaikus. O vis tik negailes
tinga liga darė savo. Stebėtinai
net tuo metu, kaip visuomet, jos
namai ar vasarvietė V/iaconsine
būdavo vaišingi ir jaukūs.
Tačiau priėjo laikas, kuomet
nerealūs vilties žodžiai kažkaip
užsikirsdavo ir sunku būdavo
ką nors optimistiikesnio pasa
kyti. Milda gerai suprato savo
situaciją, nevengdama apie tai
atvirai kalbėti.
Tokioj padėtyje esant, malonu
peržvelgti ką šviesesnio i i anų
nerūpestingų laikų* pavartyt
senus albumus-užraius. O tai
buvo savotiškas netikėtumas.
Paskambino Milda su staig
mena, bet neišduodama paslap
ties, sakydama, atvažiuosiu tai
pamatysi... O tai būta anais
vaikystės laikais mėgstami
poezijos albumėliai, kur pir
mame lape įrašyta gražūs
vaikiški linkėjimai, apačioje
pasirašyta — Renata Petruiaitytė, 1949 metai, Augsbur
gas, Vokietija. Kaip įdomiai
gyvenimas susiklosto, t a s
susipažinimas Brighton Parke,
pasirodė tik dar ankstesnės pra
eities atnaujinimas.
Ir štai jau vėl po Naujų metų,
maloniai prisiminta buvo
paskutinysis mūsų kartu
Naujųjų metų sutikimas drau
giškoj Augių vasarvietėj, snie
gui krentant. Staigiai, dienoms
slenkant vakarop, a i tik esu
dėkinga, suspėjusi apsikabinus
pasakyt: .Ačiū, brangioji, kad
leidai man būti tavo drauge". Ir
paskutinėje tavo kelionėje
sniego pūga staigiai aprimo,
saulutė sviete, blizgėjo naujai iš
kritęs sniegas, o tai jau buvo su
tvarkyta i i aukščiau, Tau,
Mildute".
Renata Žflkmienė

TRANSPAK mielai patarnaus
L i e t u v o s Našlaičių globos komitetas
nori supažindinti su Agne.
Ji gimusi 1985 m., lanko mokyklos
trečią klasę, yra sveika,
mėgsta
dainuoti, skambinti pianinu, piešti. Dėvi
akinius.
Mamytė mirusi, o iš tėvo atimtos tėvystės teisės, tad Agnė
gyvena su močiute bei seneliu. Vienas kitas maisto
siuntinėlis būtų tikra palaima.
S i u n t i n y s n a š l a i č i a m s : dešra, mėsos konservai, vaisių
sultys, kakava, javainiai, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai. $ 4 9 . Čekiai rašomi Lithuanian Orphan Care
:

"Esant sunkiai ekonominei padėčiai Lietuvoje, bibliotekos
gauna mažai knygų, todėl "Spaudos vajus Lietuvai" yra
tikrai puiki idėja. Tikimės, kad ir mes galėsime pasinaudoti
užsienio lietuvių gerumu", taip rašo bibliotekininkė iš
Garliavos.
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai
bibliotekai j Lietuvą 0.59 sv.. minimumas $25.00. Čekiai
rašomi "Spauda Lietuvai"

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas
M a i s t o siuntiniai: du patys populiariausi - tai
5 5 svarų jvairaus maisto už $ 9 8 . - ir šventinis už $ 4 9 . Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR C A R G O ,
komercinės siuntos.
T R A N S P A K , 4 5 4 5 We*t 63rd St., C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
T e l e f o n a s : ( 7 7 3 ) 8 3 8 - 1 0 5 0 ; Fax ( 7 7 3 ) 8 3 8 - 1 0 5 5
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

šau Dievo palaimos Jūsų dar
bams".
Kitas rašo: „Esu jau 90 metų
— pensininkas, nors mažai
gaunu, bet partizanų šalpai
skiriu auką".
Vyšniauskai paaukojo partizanų-tremt inių šalpai nemažas
pinigų sumas ir rašo: „Visi
prašo, visiems reikia, bet parti
zanams reikia daugiausia, nes
jie savo jaunystę, o daugelis ir
gyvybe, paaukojo Lietuvos lais
vei. Nors mūsų jėgos silpsta,
esame 86 metų, bet aukojame,
kol gerasis Dievulis mus dar
laiko šioje žemėje".
Pensininkė iš Detroito rašo:
„Siunčiu našlės skatiką, nes
pajamos yra mažos, bet negaliu
neprisidėti prie gyvų likusių
partizanų gyvenimo vargų
palengvinimo. Šiam fondui
turėtų aukoti visi lietuviai,
gyvenantys išeivijoje".
A. J. aukotojas iš St. Petersburg, FL, atsiuntęs auką, rašo:
„Sveikinu fondo valdybą už
pasiaukojimą dirbti šiam fon^ dui, dedant pastangas sutraukti
. . .
daugiau aukotojų. Džiaugiuos,
A.
Žvakelės ivie prisimenami mirusieji. Čikagos lit. mokyklos antrojo »k
.
,».-.... n f l a t n n „ a < ,
k
atokia* Morta Lapkute, ivenčiant Vėlines t. jėzuitų koplyčioje.
* a d g a l nl Uo r s J u S U „ . ? " , g * f
Nuotr. Irenos Juškiene. V**™^
* nedidele auka .
Krajauskai iš Floridos, at
siuntę 200 dolerių auką parti
zanų šelpimui, dėkoja fondo
sumanytojams ir linki Dievo
palaimos tolimesniame darbe.
P.E. aukodamas rašo: „Prisi
menu savo jauniausią ir vyresnį
Prie* 90 metų (1906 m. gruo Agutei Tiškams padengiant lei brolį, kurie 1945 metais ko- j
džio 6 d.) Būdų vienkiemyje, dybos išlaidas, išėjo 1993 m. munistų stribų buvo nužudyti. ,
B e t y g a l o s v a l s č . , Raseinių Kaune) rašo: „Negaliu nepami Kiekvienas lietuvis turėtų skir
apskr., gimė Vladas Tiškus, nėti šių Stasio Vaičiaus žodžių. ti auką partizanams-tremdipl. agronomas — ekonomistas, Vladas vienas iš pirmųjų buvo tiniams, žuvusiems nelygioje
jaunųjų ūkininkų ratelių vy areštuotas, ir greit ištremtas. kovoje ir iškentėjusiems kan
riausias vadovas.
Išeina, kad bolševikai jį laikė kinimus bei nužmoginimą Rusi
Nepriklausomos Lietuvos kai pavojingesnių priešu negu dau jos lageriuose".
mo jaunimas Jaunųjų ūkininkų gumą aukštų civilių ar kariškių
J. Abraitis, atsiuntęs 50 dol.
rateliais ir vyriausiu vadovu pareigūnų. Bolševikai jo neken auką, rašo: „Lenkiu savo galvą
agr. V. T i i k u m buvo sužavėti . tė kaip generolo Plechavičiaus. prieš didvyrius, išėjusius į
„Jaunojo ūkininko" laikraštyje Mat jis buvo žinomas visame nelygią kovą". Connecticut
1937 m., Nr. 26, rašoma, kaip krašte. Lankydamas šimtus jų Lietuvių Bendruomenės apy
jaunimas džiaugiasi, kad jų ratelių ir palaikydamas ryšius linkės atstovas Vytautas Trečio
vadovas paskirtas Žemės Ūkio su tūkstančiais jaunųjų ūkinin kas, atsiuntęs 1,000 dolerių
departamento direktoriumi: kų, jis buvo įtakingesnis negu auką, rašo: „Atėjo laikas vi
„Garbė jam, bet nemažesnė kas kitas".
siems lietuviams prisidėti
garbė ir mums, nes amžiais
Į Lietuvą V. Tiškus grįžo, tik aukomis prie gyvenimo paleng
nesensta pasakymas — su kuo išėjės į pensiją 1967 liepos mėn, vinimo grįžusiems dar gyviems
sutapsi, tuo ir pats patapsi". O bet prisiregistruoti Šiaulėnuose, partizanams bei jų šeimų na
agr. V. Tiškus „Jaunojo ūkinin tetos A. Kuzminskienės namuo riams".
ko" 1939 m., Nr 33, rašo: se, tegalėjo po pusmečio. Ramy
Aukotoja iš Detroito rašo:
„Mums, jauniesiems ūkinin bės nebuvo, nes saugumiečiai „Paaukojau 10 dolerių, bet
kams, kuriantiems naują kaimą vis lankėsi įspėdami neskelbti vėliau pagalvojau, kad buvo per
ir ugdantiems naują ūkininką, „antitarybinės propogandos." mažai, todėl dar siunčiu 20 dol.
reikia skiepyti žemės meile, Staiga mirė 1975 m. spalio 31 d. Ačiū už vargstančių supra
reikia stiprinti ryšį su ja. Tiems, žiemai pridenginėdams rožes timą".
kam nemiela sava žemė, savas (labai mėgo gėles).
Aldona Stempužienė, Clesodžius — ne vieta mūsų eilėse.
Palaidotas Šiaulėnuose, šalia velando lietuvių radijo prog
Mes turim visas dvasios ir kūno
numylėtos Motinos ir gerosios ramų vedėja, džiaugiasi, kad
jėgas suteikti tam, kad mūsų
Tetos. Ilsisi brangioje tėviškėje, gali atsiųsti auką ir paža
ūkiai žydėtų. Nenuostabu kad
dėjo pranešti Clevelando lietu
perėjęs visą „lino kančią".
taip Lietuvą mylintį agr. V.
Prasmingas buvo agr. V. Tiš viams, kad ir jie aukotų,
Tiškų okupantai suėmė 1940 m.
kaus darbas, kai drauge su sakydama: „Jeigu mes neauko
liepos 11 d , kalino IX-tam Forte
jaun. ūkininkais kūrė naują sime, kas jiems nušluostys
ir Lukiškėse, ir nuteisę 8
Lietuvos kaimą. Už tai Šiaulė vargo ašaras".
metams lagerio bei neribotam
nų (Radviliškio r.) krašto Vyr. skautininke, žurnalistė,
ištrėmimui, 1941 m. birželio 18
žmonės sumanė įamžinti agr. V. Birutininkių pirmininkė su
d. gyvuliniame vagone išvežė
Tiškaus atminimą įsteigdami valdybos narėmis įteikdama
Pečioros link.
name, kur paskutiniuosius 1,000 dolerių auką partizanų
Agr. V. Tiškaus sesuo, taip metus praleido velionis, memo šalpai, iškėlė mintį, kad visos
pat agronome, Kazė GervytėTo- rialinį muziejų. Prie to naujo lietuvių organizacijos turėtų
l i š i e n ė , t i k r a lietuviškoji kultūros židinio įkūrimo daug paskirti tam tikrą sumą partiAntigonė, kovojusi už tuos pasidarbavo Radviliškio r. kul zanų-tremtinių šalpai, nes jie
pačius idealus, kaip ir jos brolis. tūros skyriaus vedėjas A. Jur- visi yra subrendusio amžiaus
Suimta, kankinta Raseinių, gauskas, Šiaulėnų seniūnas A. kančių ir ligų iškankinti, beverKauno ir Lukiškės kalėjimuose Jonaitis, prof. A. Stancevičius ir gaudami komunistų kalėjimuoir per aštuonetą metų kalinta tikra seseriška meilė savo se bei amžino įšalo žemėje, tad
Intos lageriuose, savo knygoje brolužį tebemylinti Kazytė JU gyvenimo laikas trumpėja.
apie broli „Išrautas ąžuolas" Tolišienė.
A. G. rašo: „Siunčiu 50 dolerių
(knyga, giminaičiams Broniui ir
Emilija J. Valantinienė auką, bet iš tikrųjų kiekvienas
lietuvis turėtų didžiuotis,
prisidėjęs prie šalpos laisvės
PASISAKO AUKOTOJAI
kovotojų gyvenimo palengPARTIZANŲ FONDUI
vinimui".
Pranas ir Salomėja Pakalniš
Maždaug p r i e š pusantrų mus visiems, kurie tik atsilankė kiai, švęsdami 75 metų jubi
metų, lankantis „Šilo" daini į ruošiamus koncertus, į kon liejų, vietoje dovanų prašė skir
ninkams ir išgirdus jų dainas, certus atsilankė tūkstančiai ti partizanų fondui ir atsiuntė
daugeliu asmenų kilo klausi mūsų tautiečių ir nemažai pa 1,100 dolerių Čekį. Ačiū.
mas, kaip mes galim padėti? Vi aukojo vargstančių partizanų,
Lietuvos partizanų globos fon
suomenei prašant, buvo sušauk tremtinių šalpai. Gautos aukos das, per 16 mėnesių veiklos yra
tas pasitarimas pas JAV LB So yra persiunčiamos j Lietuvą ir gavęs daug padrąsinančių
cialinių reikalų tarybos pirmi išdalinamos pačių partizanų iš laiškų, čia dedame tik būdin
ninkę Birutę Jasaitienę. Išnag rinktos vadovybės.
giausius, nes kiti asmenys
rinėjus pateiktus pageidavimus,
Gauname daug laiškų iš auko išreiškė beveik tas pačias min
buvo prieita prie partizanams tojų. Štai keletas ištraukų. M. tis.
fondo įsteigimo. Fondas pava Petrauskienė rašo: „Ačiū. kad
Reikia pasidžiaugti, kad di
dintas: „Lietuvos Partizanams įsteigėte fondą. Aš pati buvau džiausias aukotojas yra Tautos
globoti fondas" ,(LPGF).
pogrindžio spaudos platintoja ir fondas, paskyręs 10,000 dolerių
Pernai atvykę partizanų - už tai atkentėjau Sibiro vergų partizanų, tremtinių ir ser
tremtinių „Girių aido" daini- stovyklose. Savo turto dalį gančių šalpai.
sukėlė pagarbos jaus paskirsiu L.P.G. fondui ir praNemažas sumas yra paauko-

AGR. VL. TIŠKAUS
PRISIMINIMUI

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. vasario mėn. 6 d.

A.tA.
STASYS FRIZELIS
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1997 m. vasario 3 d., 12:30
vai. p.p., sulaukęs 74 metų.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio mieste.
Nuliūdę liko: žmona Donata Vilipaite, sūnūs: Edvardas,
marti Karen, ir Ričardas; Lietuvoje sesuo Janina Žvirbliene,
jos sūnus su šeima, mirusios sesers Teresės Giedrikienės trys
sūnūs su šeimomis ir dukra; taip pat kiti gimines ir draugai
Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionis pašarvotas penktadienį, vasario 7 d. nuo 3 iki 9
v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W 87 St., Evergreen
Pąrk, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 8 d. Iš laidojimo namų
9:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus ' D. M. Petkus Tel.
708-636-2600 arba 800-994-7600.

A.tA.
RŪTAI GRAUŽINIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame broliui AN
TANUI JARŪNUI, vyrui VYTAUTUI, dukrai ir
sūnui su šeimomis.
JAV LB Švietimo

Taryba

A.tA
ANTANUI NORUI
mirus, jo žmoną GENOVAITĘ, dukras NIJOLĘ ir
VIOLETA, sūnus ANTANĄ ir TOMĄ su jų šeimomis
užjaučiame ir kartu liūdime.
Šv. Antano lietuvių parapijos choras ir
vadovas
Detroit, MI

Mielam seneliui

A.TA.
POVILUI ŽUMBAKIUI
mirus, mielai bendradarbei ir draugei ALEI
LIEPONIENEI, jos vyrui ir seimai reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime.
Pasaulio Lietuvių centro

Tu išėjai taip netikėtai,
ir taip anksti...

darbuotojai

nelauktai

Mūsų brangiai Dėdienukei ir jaunystės dienų draugei

A.tA.
RŪTAI JARUŠEVIČIŪTEI
GRAUŽINIENEI
mirus, jos gedinčius — vyrą VYTAUTĄ, sūnų ALGI,
marčią RAMONĄ, jų šeimą, dukrą DALĘ, žentą
GĖRY KERN, jų šeimą, brolį ANTANĄ JARŪNĄ,
svainę MARIJĄ GRAUŽINYTĘ, svainį JUOZĄ
GRAUŽINI ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime.
Danguolė ir Petras,
Ramunė ir Zigmas,
Edvardas,
Cynthia ir Viktoras,
Colleen ir Šarūnas
Griganavičiai
justos įvairių miestų Lietuvių
Bendruomenės apylinkės. Siųs
damos aukas, rašo; „Mes sten
giamės teikti žinias savo na
riams, kad jie, šalia kitų aukų,
nepamirštų ir partizanų"
Saulių organizacijos Detroite,
Čikagoje, suprasdamos parti
zanų pasiaukojimą, yra gausiai
parėmusios partizanų šalpos
fondą. Jos rašo: „Mūsų siekiai
ir mintys yra dėl Lietuvos
laisvės, todėl labai įvertiname
partizanų pasiaukojimą".
Turime aukotojų, kurie pa
aukojo tūkstantines, tai:
Gražina ir jos vyras Jim Liau-

taud. Lietuvių tautiniai namai.
Los Angeles LB apylinke.
Griniai, Albertas ir Irena Ke
reliai, Apolinaras Varnelis.
Nijolė Bražėnaitė, MD ir dau
gelis kitų.
Be šių stambių aukų. gavome
po 500. 300 ir 200 dol. Daug
aukoja po 100. 50. 25 ir 20
Aukos yra mielai laukiamos
nepaisant jų dydžio, nes visi
aukoja pagal turimas išgales ir
daugelis aukotojų žada prist
minti šio fondo darbuotojus savo
maldose, kad Dievas išlaikytu
juos darbingus ir sveikus.
Ant. Paužuolis

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. vasario mėn. 6 d.

ČIKAGOJE

IR

„Saulutės", Lietuvos v a i k ų
globos būrelio susirinkimas bus
ketvirtadienį, vasario 13 d.. 7:30
vai. vakare, Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, didžiosios salės
dešinėje pusėje. Kviečiami visi,
norintys padėti vargingai gyve
nantiems vaikams Lietuvoje.
Visuomet laukiami nauji žmo
nės, geros idėjos, našūs darbai.
Jeigu reikia daugiau informa
cijų apie ..Saulutę", skambin
kite pirmininkei Indrei Tijūnėlienei, tel. 847-537-7949.

APYLINKĖSE
„Draugo" administracijos
tarnautojos primena, kad ne
visi skaitytojai, sveikinę savo
artimuosius
per
„Draugą"
Kalėdų švenčių proga, dar apsi
mokėjo savo sąskaitą. Nesi
ruošiama neatsilyginusių pa
vardes
skelbti
dienraštyje,
tačiau būtų gera, kad šį reikalą
skolininkai
malonėtų
kuo
greičiau sutvarkyti.

„Kranto" valdyba praneša,
kad vakaronė, numatyta, pra
ėjusi šeštadieni, vasario 1 d.,
Jaunimo centre neįvyko ne dėl
organizatorių kaltės. Visi kvie
čiami į pastovias, krantiečių
rengiamas, vakarones Šaulių
namuose, 2417 W. 43rd. Str.,
Chicago, IL. Šį šeštadienį, vasa
rio 8 d., 7 vai. vakare, bus susi
tikimas su De Vry Technologi
jos instituto koordinatore Mari
na Chudnovsky studentų vizų
tema. Po to vaišės ir linksma
diskoteka, taip pat bus pristaty
tas naujas ansamblis. Vakaro
nėje laukiami ir stalo teniso
varžybų dalyviai
Kitą šeštadienį, vasario 15 d.,
7 vai. vakare, bus susitikimas
su emigracinės teisės advokatu
Andzelko Galic, o po to—vaišės
ir smagi diskoteka. Laukiami
visi, iš arti ir toli.
Lietuviu
Bendruomenės
Melrose Parko apylinkė ir
Melrose Parko Lietuvių klubas
rengia Vasario 16-sios minėjimą
vasario 23 d., sekmadienį, 1 vai.
p.p., Eagles salėje, 147 Broadway, Melrose Park, IL. Maloniai
kviečia visuomenę dalyvauti.
Vytauto Didžiojo s a u l i ų
rinktinės namuose, 2417 W.
43rd. Str., Chicago, IL, vasario
9 d., 12 yąl., ruošiama blynų po
pietė, o kiekvieną šeštadienį, 2
vai. p.p., bus rodomos vaizda
juostės. Bus ir vaišės. Visi
kviečiami.
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos pokylis ir laimingųjų
bilietų traukimas bus kovo 16
d. parapijos salėje. Š i o m i s
dienomis visiems parapijie
čiams išsiuntinėjamos lai
mėjimų bilietų knygelės, kurias
visi prašomi išplatinti, tuo pa
remiant parapijos darbus.

Lietuvos vėliava bus pakel
ta prie Cicero, l t , miesto
rotušės, 50 Ave ir 25th Str.,
šeštadienį, vasario 8 d., 12 vai.
Iškilmių metu bus paskaityta
Cicero miesto savivaldybės de
klaracija Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga. Iškilmes
kasmet suorganizuoja Cicero
ALTo skyrius, praveda Jūros
Šiaulių Klaipėdos kuopos nariai.
Jose žada dalyvauti ir Cicero
miesto savivaldybės nariai, Ci
cero ir apylinkių visuomenė
kviečiama gausiai dalyvauti.
Pakeičiame laiką! Pasižymė
kite savo kalendorius. L.M.A.
„Dainavos" koncertas, „Dainų
dainelės", vyks š.m. kovo 9 d.,
sekmadieni, 3 v. p.p. (o ne 2 v.
p.p.), Jaunimo centro didžiojoje
salėje. Skaitykite „Draugą",
kad sužinotumėte, kur galėsite
įsigyti sau, savo seimai ir draugama bilietus,
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 gražin
tos paštu arba įteiktos Lietuvių
fondo raštinėje asmeniškai.
Faksu (Fax) atsiųstos anketos
nebus svarstomos. Prašymų
anketos lietuvybės paramai bei
studentų stipendijoms yra gau
namos šiuo adresu: Lietuvių
fondas, 14911127th Street, Lemont, IL 60439. Telefonas (630)
257-1616.

Visuotinis J a u n i m o c e n t r o
narių s u s i r i n k i m a s į v y k s
vasario 9 d., 11 vai. r., Čiur
lionio galerijos patalpose. Re
gistracija 10:30 vai. r. Visi kvie
čiami dalyvauti.

P r a n a s M a č e r n i s , Chicago
IL a.a. žmonos Rožytės Mačernienės atminimui, kuri labai
mėgo skaityti,, .Draugo" spaus
tuvės mašinos nupirkimui at
siuntė 1,000 dolerių. Kadangi
masiną jau nupirko Draugo fon
das, Rožytės ir Prano Mačernių
auka perėjo į Draugo fondą,
jiems tampant g a r b ė s nariais,
su jų vardo įrašu DF garbės
narių bronzos lentoje. Draugo
fondas už taip didelę paramą
reiškia didelę padėką.

J u o z a s Mikulis V/estchester,
IL. Draugo fondo garbės n a r y s
praėjusių
švenčių
proga
atsiuntė 200 dol. prie ankstyves
nių 1,400 dol. įnašų. Už smarkią
paramą fondas labai dėkoja.

Kun. A n t a n a s Bertašius,
Paterson, N.J. Draugo fondo
g a r b ė s n a r y s , prie anks
tyvesnių 1,000 dol. įnašą vėl
atsiuntė 100 dolerių. Už paramą
nuoširdžiai dėkojam.

Aldona Riškus, Burbank, IL,
gavusi kalėdinių kortelių ir
„Draugo" kalendorių, atsiuntė
100 dol. auką. Dėkui!

J . Vidžiūnas, M.D., Tuscon,
AZ, prie „Draugo" prenumera
tos mokesčio dar prijungė ir 100
dol. auką. Dėkojame už tokią
vertingą dovaną!

Dalia Kflč.n.skienė su Robertu, kuriam Shriner's ligoninėje buvo padaryta
sudėtinga širdies operacija. Robertas į JAV atvyko gydytis „Lietuvos
Vaiku vilties" pastangomis. Po operacijos jis jau grįio į „Seklycis" -- kai
pasveiks ir sustiprės. Roberto dar laukia sunki nugaros operacija.

POPIETĖ S U
D R EDVARDU RUDŽIU
Jaunimo centras, pradėjęs
popiečių ciklą, kviečia įvairius
kalbėtojus, kad painformuotų
visuomenę rupimais klausi
mais. Sausio 5 d., tuojau po šv.
Mišių Jėzuitų koplyčioje ir at
sigaivinus kava bei lengvais už
kandžiais, kuriuos paruošia ka
vinės patarnautojai, buvo priei
ta prie pranešimo apie Lietuvos
žemės ūkį ir kaimo gyvenimą.
Pranešimą padarė dr. Edvardas
Rudys, Klaipėdos žemės ūkio
reformų skyriaus vedėjas. Su
juo supažindino Pedagoginio li
tuanistinio instituto direktorė,
Stasė Petersonienė.
Dr. Edvardas Rudys yra Lie
tuvos Agrarinės ir ekonomikos
instituto vienas skyrių vedėjų.
Jis nušvietė šio instituto veiklos
bruožus. Instituto steigėjas yra
Lietuvos žemės ūkio ministe
rija. Institute dirba 40 dar
buotojų, trys yra habilituoti
daktarai ir 29 doktorantai. In
stitutas atlieka mokslinius, eko
nominius ir socialinius tyrimus
susiejusius su žemės naudojimu
ir ūkininkų paruošimų ūkinin
kavimui. Taip pat teikia pa
tarimus bei pasiūlymus valsty
bės valdymo įstaigoms. Į in
stituto darbą įeina ir žemės
valdymo politika, reformos že
mės paskirstymui. Apskritai in
stitutas nori padaryti Lietuvos
ūkį nepriklausomą nuo kitų
kraštų, kurie dabar įveža savo
gaminius į Lietuvą pigesnėmis
kainomis, negu kainuoja Lietu
vos ūkininkams jų pagamini
mas. Iki Šio laiko Lietuvos vy
riausybė mažai kreipė dėmesio
į Lietuvos ūkio pagerinimą. Ins
titutas palaiko ir bendradar
biauja su 15 valstybių įstaigo
mis, daro bendrus pasitarimus
ir tyrimus.
Dr. E. Budrys, apibūdinęs ins
tituto veiklą, perėjo prie pasa
kojimo apie kolūkių veiklą sovietvjos metu ir dabartinių lais
vųjų ūkininkų vargus. Jis pa
brėžė, kad Lietuvos žemės ūkis
ir darbuotojų pažiūra į darbą
komunistų valdymo laikais bu
vo visiškai sugriautas komu
nistų pasirinktas žemės ūkių
valdymo būdas ir užmokesčiai
už atliktą darbą išsilaikė iki šių
dienų, nors Lietuva yra nepri
klausoma. Gyvenimas ir darbas
kolūkyje padarė žmones bau
džiauninkais. Visiškai nebuvo
atsižvelgta į dirbančiojo darbš
tumą. Visi vienodai gavo „saują
grūdų" metų gale. Visos ūkių
pajamos buvo skiriamos parti
jai, todėl išsivystė pažiūra, kad,
kas priklauso valstybei, dalis
priklauso ir dirbančiajam. Išsi
vystė nevieša vagystė. Vogė vi
si, kas tik sugebėjo būti nepa
gautais . Išgyvenus 50 metų
tokiame galvojime, savaime
aišku, kad žmonės nepasikeitė.
Esant visuotiniam skurdui ir
nematant geresnės ateities,
daugelis puolė į girtuokliavimo
glėbį. Vienas vaisias, kada iš 40
technikinio personalo, ūkio va
dovas galėjo pasiųsti tik 8 ir
būti tikras, kad darbas bus at
liktas, o kiti buvo girti...
Šių dienų Lietuvos kaimas
yra labai apverktinam stovyje,
nors ir dalyvauja kooperaty
vuose, bet neturi galvosenos,
kad tai jo dalis. Laukia, kad kiti
už juos galvotų ar dirbtų. Darbštiesiems taip pat nėra saugu,
nes yra įsivyravęs pavydas dau
giau turinčiam. Ūkiuose yra
daug gaisrų, tuo norima suly
ginti darbščiuosius su tingi
niais. Kaime užaugęs jaunimas
hemato šviesesnės ateities.
Anksčiau, palikę kaimą eidavo
į miestus. Dabar ir miestuose
padėtis nėra gera. Ankstyves
nės įmonės užsidarė. Gyventi
visiems reikia, todėl šalia gir
tuokliavimo išsivystė ir dir
bančiųjų užpuldinėjimai. Prele
gento nuomone, kad išbristų iš
šio, komunistų sukurto, pragaro
reikės 10-16 metų, o gal net dau
giau. Daug priklausys nuo deda
mų valstybės pastangų perauk

Čikagos lituanistines mokyklos mokiniai Kalėdų eglutes programoje
lėti visuomenę ir žmonių grįži
mo prie Dievo duotų įsakymų.
Kada žmonės pamils Dievą, grįš
sąžines jausmas ir moralinis
galvojimas.
Dr. Ed. Rudys yra pirmas kal
bėtojas, nušvietęs kaimo gyveni
mą tokį, koks jis yra. Žinoma,
turėdamas reikalų su kaimu ir
žemės ūkio gerinimu, turėjo
galimybės jį gerai pažinti.
Pabaigus pranešimą, klausy
tojai klausė daug klausimų. I
visus klausimus buvo atsakyta
labai išsamiai.
S. Petersonienė dėkojo visų
susirinkusiųjų vardu dr. Ru
džiui už pristatymą tikrosios
padėties ir suteikimą padrąsi
nančių minčių, kad Lietuvos
žmonės nugalės visas kliūtis ir
išeis vėl į žydintį gyvenimą.
Ant. Paužuolis

15 ARTI IR TOLI

VIEŠNIOS IR PARODA
LIETUVOS AMBASADOJE
Š. m. sausio 15 dieną, Birutės
Eidintienės sukviestos, „Inter
national Neighbors Club II"
narės atvyko į Lietuvos am
basados rūmus priešpiečiams.
Praturtinti šią popietę ir
supažindinti viešnias su Lie-

JAV LB Švietimo taryba
praneša, kad įsteigtas Raimun
do Grigaliūno fondas, iŠ kurio
bus skiriamos premijos Rytprū
sių, Rytų Lietuvos ir Punsko
mokyklų mokiniams, rašan
tiems JAV LB Švietimo tarybos
skelbiamo konkurso tautiškos
sąmonės bei jaunimo įsijungimo
į lietuvišką veiklą temomis.
Sudaryta konkurso rašinių ver
tinimo komisija, į kurią įeina
Danutė Bindokienė, Julija Švabaitė-Gylienė, Irena Šerelienė,
Bronė Nainienė, Juozas Žygas
ir Švietimo tarybos nariai —
Alicija Brazaitienė, Regina
Kučienė bei Viktoras Kučas.
Julia ir Emil Sinkys, Santa
Monica, CA prie ankstyvesnių
800 dolerių įnašų, vėl atsiuntė
200 dol. ir tapo Draugo fondo
garbės nariais. Sveikiname
naujus garbės narius ir dėko
jame už paramą Draugo fondui.
Į Ateitininkų vakarienės ren
gimo komitetą, kurio pirmi
ninkas f r f dr. Petras Kisielius,
yra įsijungusios ir veiklios, tu
rinčios gražių sumanymų dr.
Ona Daugirdienė, Elytė Lieponienė ir Lidija Ringienė. Praei
tame posėdyje (1997.1.28 Atei
tininkų namuose) jos visos įnešė
daug gerų minčių ir entuziaz
mo, kad ši pirmoji tokio pobū
džio Ateitininku federacijos fon
do vajaus vakarienė kuo geriau
siai pasisektų. Ji prasidės kovo
1 d. Ateitininkų namuose,
Lemonte, 5 vai. pasivaišinimu,
6 vai. vai. vakariene. Visi atei
tininkai ir jų draugai kviečiami
šioje vakarienėje dalyvauti,
savo auka paremti ateitininkų
veiklą ir Lietuvoje, ir čia.
Informacijas teikia Elvyra Narutienė 708-422-8863.
Vytautas Vidugiris, Rancho
Palos Verdes, CA, kartu su
prenumeratos atnaujinimu at
siuntė „Draugui" 105 dol.
dovaną. Dėkojame už paramą!

Kiekvienas Tarptautinis klu
bas sudaro savitą programą.
Pavyzdžiui, kai šios popietės
dalyvės susirinko pas Mariją
Valenti, kurios vyras yra Jack
Valenti, Amerikos filmų pro
dukcijos prezidentas, joms buvo
parodytas įspūdingas filmas.
Arba per kitą popietę, kai su
sirinko jos pas Joyce Brown,
buvusio Ohio atstovo Kongrese,
o dabar Jungtinių Amerikos
Valstijų istorijos bendrijos prezi
dento žmoną, narėms buvo apro
domi Kapitoliaus rūmai, aiški
nama rūmų pastatymo ir įsisteigimo istorija ir teikiami prieš
piečiai, aptarnaujant Kongreso
rūmuose dirbančių padavėjų.

Birutė Eidintienė

O šią popietę klubo narės susi
rinko praleisti Lietuvos amba
sadoje. Birutė Eidintienė svei
kino atvykusias viešnias, kvietė
pasivaišinti lietuvišku šampanu
ir kartu apžiūrėti tautodailės
parodą. Su nuostaba ir pasigė
rėjimu viešnios žiūrėjo į a.a.
Anastazijos Tamošaitienės iš
austus tautinius rūbus, papuoš
tus juosta ir gintarais, domėjosi
margaspalvėmis juostomis, ku
rios driekėsi iš kraičio skrynios.
Stebėjo verpimą ir juostų audi
mą, kitos net pabandė pačios
pinti juostą. Grožėjosi verbomis,
medžio drožiniais, lietuvių daili
ninkų grafika ir puikiomis daili
ninkų Tamošaičių knygomis.
Didelis susidomėjimas buvo ir
Ados Vodopalaitės išstatytais
margučiais, kurių marginimo

tuvos liaudies menu buvo su
ruošta ir tautodailės paroda.
Klubas, kuriam priklauso ir
B. Eidintienė, tai vienas iš
aštuonių tokių klubų Washington, D.C. Šių aštuonių klubų
pradžia buvo, kai E. Ross Adair,
Kongreso nario, vėliau Indianos
gubernatoriaus, o po to amba
sadoriaus Etiopijai, žmona 1958
metais į savo namus pasikvietė
keletą moterų, gyvenančių
kaimynystėje ir besidominčių
tokio „International Club I"
suorganizavimu. Pirmame susi
rinkime buvo nuspręsta „sufor
muoti klubą moterims, kurių
vyrai dirba diplomatinėje ir
Kongreso tarnyboje". Šio klubo
įsteigimas turėjo didelį pasi
sekimą ir jau 1954 m. įsisteigė
antras, už metų-trečias, o 1964
m. — ketvirtas klubas. Šiuose
klubuose buvo išlaikyta „Kon
gresinė kategorija", susidedanti
iš keturių respublikonių ir ketu
rių demokračių narių, kurių vy
rai, būdami Kongrese, priklausė
Užsienio Reikalų komitetams.
Visi šie klubai turėjo tik dešimt
narių iš diplomatinės tarnybos
ir 10 narių iš Kongreso. Kadan
gi šiuose klubuose narių skai
čius buvo apribojamas, tai 1956
metais įsisteigė pirmas „Inter
national Neighbors Club I". Šių
klubų yra taip pat tik keturi.
Nors kiekvienas turi savo nuo
status, tačiau visus „Interna
tional Clubs I, II, m ir IV" ir
„International Nieghbors Clubs
I, II, m ir IV", apjungia keturi,
P raide prasidedantys, princi
pai, būtent, be politikos, be
protokolo, be platinimo — rek
lamavimo ir be projektų. Bet
visų šių klubų tikslas yra ugdyti
gerą valią ir supratimą tarptau
tiniuose bendradarbiavimuose.

Juosaa ir Kastutė Rudze
vičiai, Los Angeles, CA, siųs Dėl šių klubų veiklos išsivystė
dami „Draugo" prenumeratos dar ir „Welcome to Washingmokesti, pridėjo dar 105 dol. ton" klubas, kurio skyriai įkurti
dovaną. Jiems esame labai visuose didžiuosiuose pasaulio
miestuose

technika ir simbolika taip pat
buvo aiškinama. Senatoriaus U
Mkhigan žmona Jane Abraham
išsireiškė, kadangi Michigano
valstijoj yra daug lietuvių kil
mės gyventojų,jai buvo labai
malonu iš arčiau pamatyti lie
tuvių liaudies meną. Evelyn
DiBona, švedų kilmės, kurios
vyras yra Amerikos Petroleum
instituto prezidentas, o ji pati
televizijos 56 kanalo programų
direktorė, komentavo, kad rei
kėtų paruošti programą apie
Lietuvos tautodailę. Uzbe
kistano ambasadoriaus žmona
Rahima Safaiev, apžiūrėdama
juostas, teigė, kad ir pas juos yra
paplitęs audimo menas. Kiek
viena viešnia, ar tai buvo am
basadorių žmonos, ar Kongreso
narių bei tarptautinių firmų
savininkų žmonos, su dideliu
dėmesiu gėrėjosi išstatytais
Lietuvos liaudies meno ekspo
natais. Po parodos apžiūrėjimo
viešnios buvo pakviestos prieš
piečiams. Susėdusios prie stalų,
klausinėjo B. Eidintienę ir apie
Lietuvos ambasados rūmų isto
riją, ir jos gyvenimą su šeima
šiuose rūmuose. Prie kavos vieš
nios buvo vaišinamos lietuvišku
raguoliu ir žagarėliais, kai
kurios net klausė, ar gali par
nešti savo vyrams, nes joms taip
patiko. Po priešpiečių viešnioms
buvo pateikta trumpa apžiūrėtų
tautodailės eksponatų istorija,
simbolika ir papročiai.
Ši popietė neturėjo sidabro
blizgesio, ar frakuotų padavėjų
patarnavimo, tačiau buvo pilna
nuoširdumo, atvirumo ir kartu
supinta su lietuvių liaudies
meno grožybėmis. Lietuvių tau
todailės menas supažindino da
lyves su Lietuvos žmonių dar
bais bei papročiais, jų istorija ir
simbolika. Užbaigiant kiekvie
nai buvo įteikta po juostelę,
įdėta į informacini apie juostas
lankstinuką. Tai didžiai nuste
bino ir sujaudino dalyves. Visos
viešnios, kurių dauguma gyve
na prabangoje ir dalyvauja, iškil
minguose priėmimuose, su nuo
širdumu dėkojo Birutei Eidin
tienei, teigdamos, kad tai buvo
joms viena įdomiausių ir įspū
dingiausių popiečių.
Elvyra Vodopalienė

Antanas Gurevičius, buvęs
Kanados žurnalistų sąjungos
pirmininkas ir labai aktyviai
iki šiol pasireiškęs spaudoje,
naudodamas slapyvardžius, su
laukė 88 metų amžiaus. Yra
daug pasidarbavęs, rinkdamas
medžiagą žydų gelbėjimo kny
gai, kuri jau gali pasirodyti atei
nančiais metais lietuvių ir
anglų kalboje.

Skelbimai
x Rimas ir Brigita Lukai,
Interlaken NJ, Lietuvos naš
laičiams atsiuntė $80, o Lithuanian/American Club of Nor
thern New Jersey atsiuntė $50
— kau persiųsti močiutei, kuri
Lietuvoje globoja našlaitį. Dėko
jame už aukas! „Lietuvos Naš
laičių g l o b o s " komitetas,
2711 W. 71 St., Chicago, IL
00629.
(sk)
x TRANSPAK
prmneim:
„Likėnai — mažas miestukas,
kurio uolėtuose laukuose iš
žemės išteka du mineralinio
vandens — šaltiniai. Jie abu
sudaro Smardonės upelį (jo van
duo turi ypatingą sieros kvapą).
To upelio vanduo suka van
deninį malūną. Tai vienintelis
Lietuvoje žinomas malūnas,
sukamas mineralinio vandens.
Prie tų upelių yra durpynas,
prisigėręs mineralinio vandens,
kuris tinka purvo vonioms
(gydymui)". Pinigai, siuntiniai
ir k o m e r c i n ė s siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai
TRANSPAK, 4545 W. 03 St.,
Chicago, IL 90620, tel. 773*
830-1060.
(sk)

x J o a n n ir A l e x a n d r a s
D a n t a , Philadelphia PA,
atsiuntė $150 — ir nori remti
vieną Lietuvos kaimo našlaitį.
Dėkojame! „ L i e t u v o s N a š 
laičių globos" komitetas,
(sk)
x A.S. Teasie Sakas atmi
nimui Marija ir Henrikas Paškevičiai paaukojo $100 Lithuanian Mercy Lift. Nuoširdžiai
dėkojame už auką ir reiškiame
gilią užuojautą ponui J. Sakui.
(ak)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
i Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road. TeL
(312) 847-7747.
(sk)
x Dėmesio! Jaunimo centro
moterų klubas maloniai kviečia
visus vasario 0 d., sekmadienį
po 10 vai. šv. Mišių Tėvų Jėzui
tų koplyčioje (žinoma, ir vėliau)
atvykti į Jaunimo centro kavinę, kur bus Užgavėnių Mynų vaišės ir galėsite susitikti
su Lašininiu ir Kanapiniu. Savo
atsilankymu paremsite Jau
nimo centrą.

