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Vyriausybė „pamiršo" savo 
skelbtą programą 

Vilnius, vasario 11 d. 
(BNS) — Socialdemokratų 
frakcijos narys Vytenis An
driukaitis teigia, kad vyriau
sybės sprendimas padidinti vi
daus telekomunikacijų įkai
nius prieštarauja jos pačios 
programai, kurioje įsiparei
gojama vengti gyventojų iš
ankstinio apmokestinimo. 

Seimo nario nuomone, visi 
numatomi apmokestinimai 
privalo būti skelbiami ne vė
liau kaip prieš pusę metų, 
kaip nurodoma ir vyriausybės 
programoje. 

Pasak V. Andriukaičio, pre
zidento rinkimuose dalyvavusi 
Lietuvos visuomenė mate mi
nistrų kabineto veiklos trū
kumus ir tikėjosi, kad vyriau
sybės sudėtis bus iš esmės 
keičiama. 

Jis ragino naująjį prezidentą 
Valdą Adamkų pademonstruo
ti ryžtą ir valią, „kad konser
vatorių, krikdemų ir centristų 
koalicija peržiūrėtų šios vy
riausybės sudėtį ir radikaliai 
ją pakeistų". 

V. Andriukaitis pastebėjo, 
kad kai kurių ministrų 
nekompetentingus žingsnius 
gelbsti tik premjero Gedimino 

Pasaulio naujienos 
Vagnoriaus „nuosaiki, gudri ir 
apgalvota elgsena". 

Seimo narys paskelbė social
demokratų partijos prezidiu
mo pareiškimą, kuriuo prieš
taraujama vidaus telekomu
nikacijų įkainių nepagrįstam 
didinimui. 

Lietuvos pensininkų sąjun
ga „Bočiai" pareiškė remianti 
vyriausybes teikiamas nuolai
das pokalbiams telefonu ir 
nepritarianti „politikuojan
tiems", siekiantiems populia
rumo kitų sąskaita. 

Išplatintame pareiškime 
pensininkų sąjunga teigia pri- Lietuvos būsimasis prezidentas Valdas Adamkus (penktas iš dešinės) Europos Sąjungai (ES) pirmininkau-
tarianti premjero siūlymui tai- jančios Didžiosios Britanijos ambasadoriaus Lietuvoje Thoar. Macan (šeštas iš dešinės) kvietimu, pietavo su ES 

(Elta! 

(Remiantis BNS, Reuter. DPA, AP, Intertax, i 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais; 

AR-TASS, BelaPAN, 

kyti nuolaidas pokalbiams te- valstybių ambasadoriais, reziduojančiais Lietuvoje. 
lefonu visiems pensininkams, T . _ , . • , • 

Lietuva yra Europoje ir turi net ir gyvenantiems su dar
bingais asmenimis. Sąjunga 
palaiko ir vyriausybės nuo
statą perduoti „Lietuvos tele-
komą" su jo likutine verte 
Santaupų atkūrimo fondui. 

Sąjunga, be kita ko, pa
brėžia neremianti kai kurių 
„politikuotųjų", neva atstovau
jančių ir ginančių pensininkų 
siekius, bandymų visuomenę 
įtraukti į įvairias akcijas, ku
riomis siekia asmeninio popu
liarumo kitų sąskaita. 

priklausyti jos organizacijoms 

Nušalintas „Lietuvos energijos 
vadovas 

M 

turi integruotis į pagrindines 
Europos organizacijas. Kalbė
damas apie įsijungimą į 
NATO, jis prezidentas paste
bėjo, kad Lietuvos įstojimas į 
šią organizaciją būtų svarbus 
visos Europos saugumui. 

Ambasadoriai pabrėžė Lie
tuvos pažangą, atkreipė dė
mesį į teisėtvarkos problemas 
bei pažymėjo tampresnio val-

Vilnius, vasario 11 d. 
(BNS) — Bendrovės „Lietuvos 
energija" valdyba antradienį 
apribojo įmonės generalinio 
direktoriaus Rimvydo Rukšė
no įgaliojimus, kurie laikinai 
perduoti generalinio direkto
riaus pavaduotojui Zenonui 
Ružinskui. 

„Per mėnesį pasibaigs visas 
tas nereikalingas karas su 
'Lietuvos energija', jos vadovai 
turės suprasti, kad reikia 
dirbti, o ne vaizduoti darbą", 
dienraščiui „Lietuvos aidas" 
sakė Lietuvos ūkio ministras 
Vincas Babilius. 

Ministras teigė, kad R. 
Rukšėno negali atleisti iš pa
reigų, nes teismas, remdama
sis formaliais argumentais, jį 
sugrąžintų. 

R. Rukšėnas, anot V. Babi

liaus, seniai serga, tačiau tas 
sirgimas esąs tik „taktinis 
veiksmas". Todėl ir nutar ta 
laikinai perduoti jo įgalio
jimus kitam asmeniui. 

1997 m. gruodžio pradžioje 
V. Babilius pareiškė svarsty
siąs, ar bendrovės „Lietuvos 
energija" vadovai gali toliau 
eiti savo pareigas. J is prie
kaištavo, kad įmonės vadovai 
neturi eksporto politikos, o jų 
planus padidinti elektros 
energijos kainą, neieškant tie
sioginio eksporto galimybių, 
jis vadino politine provokacija. 

Gruodžio pabaigoje perrink
toje naujojoje „Lietuvos ener
gijos" valdyboje neliko nė vie
no įmonės administracijos 
atstovo, jai vadovauja ūkio 
ministro patarėjas Jonas Kaz
lauską?. 

Kaune aptikti ginklai „neranda" 
savininkų 

Vilnius, vasario 10 d. 
(Elta) — Krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stanke
vičius mano, kad vasario 9 d. 
prie parduotuvės „Iki" Kaune 
rasti ginklai priklauso -ne
legalioms struktūroms" bei 
patikino neturįs informacijos 
apie tai, jog iš Lietuvos ginklų 
arsenalų dingo tokio tipo gin-

* Vidaus reikalų minis
terijos vadovybė už parei
gūno vardo suteršimą iš darbo 
vidaus reikalų sistemoje atlei
do Šalčininkų rajono policijos 
komisariato policininką, vai
ruotoją Stanislavą Žilinskij. 
Generalinės inspekcijos parei
gūnai nustatė, jog šis polici
ninkas Generalinės inspekci
jos ir Kalbos inspekcijos parei
gūnams, sausio mėnesį atvy
kusiems tikrinti valstybines 
kalbos mokėjimo, pateikė su
klastotą dokumentą apie neva 
išlaikytą lietuvių kalbos egza
miną. Policininkas teigė, kad 
yra išlaikęs lietuviu kalbos eg
zaminą, tačiau pametęs tai 
patvirtinantį dokumentą, ta
čiau vėliau jis prisipažino pa
teikęs suklastotą dokumento 
kopiją. •**& 

kluotė. 
Tuo tarpu Lietuvos kariuo

menės vadas, generolas leite
nantas Jonas Andriškevičius 
tvirtina, kad Kaune rasti 
ginklai niekada nebuvo nau
dojami nepriklausomos Lietu
vos kariuomenėje. 

Pirmadienį po anonimo 
skambučio į Valstybės saugu
mo departamento Kauno sky
rių prie parduotuvės „Iki", 

Vi ln ius , vasario 11 d. 
(BNS) — Išr inktasis preziden
tas Valdas Adamkus, trečia
dienį p ie taudamas su Lietuvo
je dirbančiais Europos Sąjun
gos ambasadoriais , pabrėžė 
Lietuvos sieką integruotis į pa
grindines Europos organizaci
jas bei NATO. 

Pokalbyje dalyvavo Europos 
Komisijos, Austrijos, Italijos, 
Prancūzijos. Suomijos, Švedi
jos, Vokietijos ambasadoriai, 
Danijos laikinasis reikalų pa
tikėtinis bei išrinktojo prezi
dento ats tovas Raimundas 
Mieželis. 

Susit ikimas, kuriame dau
giausia dėmesio skirta Lietu
vos integracijos į ES ir NATO 
reikalams, vyko ES pirminin
kaujančios Didžiosios Britani
jos ambasadoriaus Thom Ma
can kvietimu. 

V. Adamkus pažymėjo, kad 
Lietuva priklauso Europai ir 

* P i r m a d i e n į vakare po
sėdž iavus i Lietuvos konser
vatorių politinė taryba, valdy
ba ir Seimo frakcija paneigė 
bet kokius gandus apie princi
pinius nesutar imus partijos 
viduje, jos vadovybėje, dalini-
mąsi į kokias nors grupes, an
tradienį interviu Lietuvos ra
dijui sakė Seimo ir konserva
torių pirmininkas Vytautas m e Seimo posėdyje, kuriame 
Landsbergis. „Mes žinome, prezidentas pri?ieks. Vėliau 
kad tai yra opozicijos, pir- Vilniaus arkikaiedroje įvyks 
miausiai — kairiosios LDDP iškilmingos šv. Mišios už tau-
svajonė. kad būtų kokių nors tos santarvę, o po jų naujajam 
susipriešinimų ar įvyktų jų vyriausiajam ginkluotųjų pa-
išsvajotas skilimas", teigė vai- jėgų vadui bus pristatyta sim-
dančiosios partijos vadovas. boliškai atstovaujama Lietu-

(Eltaj 

Černobylio avarijos gelbėtojai 
gaus pinigines kompensacijas 

džios struktūrų bendradarbia
vimo svarbą. 

Atsakydamas į ambasado
rių susirūpinimą dėl Ignalinos 
atomines elektrinės saugumo, 
V. Adamkus sakė sieksiąs 
ateityje pakeisti dabar vei
kiančius du elektrinės reakto
rius nauju, itin pažangių tech
nologijų reaktoriumi. 

Per susitikimą taip pat buvo 
kalbėta apie užsienio investi
cijų pritraukimą į Lietuvą, 
pranešė naujojo prezidento 
laikinasis atstovas spaudai. 

Vilnius ruošiasi naujojo 
prezidento inauguracijai 

Vilnius, vasario 10 d. 
(Elta) — Vyriausybė ketina iš 
dalies padengti naujojo Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus inauguracijos iškilmių 
išlaidas. Tam iš Vyriausybės 
rezervo fondo numatoma skir
ti 116,000 litų. 

Vasario 26 dieną Vilniuje 
rengiamoms V. Adamkaus in
auguracijos iškilmėms iš viso 
reikės 321,000 litų. Valstybės 
biudžete nebuvo numatyta at
skirai skirti lėšų inaugura
cinėms iškilmėms, todėl visi 
pinigai turėtų būti skirti iš 
Prezidentūros reprezentacinių 
išlaidų. 

V. Adamkaus inauguracijos 
ceremonija pra.-idės vasario 
26-osios vidurdienį neeilinia-

Vilnius , vasario 11 d. 
(BNS) — Vyriausybė trečia
dienio posėdyje patikslino 
1992 metais priimtą nutarimą 
dėl kompensacijų nukentė-

krovininiame automobilyje, jusiems per Černobylio AE av- kart inė kompensacija, dali-
buvo rasti keturi prieštan- arijos padarinių pašalinimą nant ją lygiomis dalimis. 

skyrimo, nusta tydama konk- Asmenys, dalyvavę šalinant 

pašalinimu, tėvams, kitos san
tuokos nesudariusiems su
tuoktiniams, vaikams ir ki
tiems išlaikytiniams bus išmo
kėta 14,400 litu dydžio vien-

kiniai sviediniai bei dvi grana
tos „F-l". Vienas prieštankinis 
sviedinys buvo su valdymo 
įranga. 

J. Andriškevičius neatmetė 
galimybės, kad rasta gin
kluote galėjo užsilikti Lietu
voje dar nuo tų laikų, kai iš 
jos išėjo sovietų kariuomenė. 

Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis pareiškė 
žurnalistams manąs, kad prie 
parduotuvės „Iki" ginklus gal
būt paliko juos norintys ati
duoti asmenys. „Nors jie buvo 
atiduoti valstybei tokiu ne-

rečias kompensacijų sumas. 
Ankstesniame nutarime 

kompensacijas buvo numaty
tas skirti siejant jas su mini
malia mėnesine alga, kurios 
dydis tuomet siekė 65 litus. 
Nuo 1992 m. mėnesinė alga 
padidėjo 6 kar tus , todėl toks 
kompensacijų skaičiavimo me
todas nepasiteisino. 

Pagal naują tvarką, as
menų, mirusiųjų nuo ligos, su
sijusios su avarijos padarinių 

Černobylio AE avarijos pada
rinius ir tapę I ?rupės invali
dais, gaus 7.2X) litų: pri
pažinti II grupe- invalidais — 
5,760 litų, o III grupės invali
dai — 4,320 litų. Susirgusieji 
gaus 2,880 litų. 

Atsižvelgiant į tai. kad as
menų, dalyvavusių šalinant 
avarijos padarinius, sveikatos 
būklė nuolat r >gėja. nutari
mas papildytas nuostata, kuri 
asmenims suteikia teisę į 
kompensacijos padidinimą, iš-

vos kariuomenė. 
Arkikatedros aikštėje V. 

Adamkus kreipsis į tautą 
bei kartu su eisena ateis į 
priešais Prezidentūrą esančią 
S. Daukanto aikštę. Čia nu
matyta kadenciją baigiančio 
valstybės vadovo rūmų perda
vimo ceremonija. Algirdo Bra
zausko vėliavos nuleidimas ir 
naujojo prezidento vėliavos 
pakėlimas. Vakare naujasis 
prezidentas surengs pirmąjį 
protokolinį priėmimą, į kurį 
rinksis diplomatai ir kviesti 
niai svečiai. Priėmimas vienu 
metu vyks keliose vietose, nes 
Prezidentūros Baltojoje salėje 
visi kviestieji netilps. 

Didžiausias priėmimas nu
matytas Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmuose, kur ateis apie 
800 kviestinių svečių. 

* Vyriausybė trečiadienį 
patvirtino prezidento valsty
binės pensijos skyrimo ir mo
kėjimo nuostatus, pagal ku
riuos pensiją skirs ir iš vals
tybės biudžeto mokės Socia
linės apsaugos ir darbo minis
terija. Pagal Prezidento įsta
tymą, išėjusiam iš valstybės 
tarnybos prezidentui iki gyvos 
galvos skiriama mėnesinė 
pensija, kurios dydis prilygsta 
pusei prezidento darbo užmo
kesčio. Dabar prezidentas ,.į 
rankas" gauna apie 7,000 litų 
atlyginimo, išėjęs į pensiją, 
dabar jis gautų apie 3,500 litų 
pensijos. Prezidentui mirus, jo 
nedarbingam sutuoktiniui, ne
pilnamečiams ar nedarbin
giems vaikams bus skiriamos 
našiių našlaičių pensijos. 

* Vi lniaus siuvėjas, jau 
kelis deš imtmečius rengian
tis Lietuvos valdžios vyrus, 
siuva fraką ir išrinktajam pre
zidentui Valdui Adamkui. 
Siuvėjas Vincentas Zelionko, 

Vašingtonas. Antradienį JAV prezidentas Bill Clinton padėkojo 
Kanadai ir Australijai už pasiūlymą prisijungti prie bet kokių galimų 
veiksmų prieš Iraką. , Aš tikiuosi, kad mes galėsime išvengti jėgos pa
naudojimo. Tačiau jeigu Irakas nevykdys tarptautines bendrijos va
lios, mes turime būti pasirengę veikti, ir aš giliai dėkingas, kad kiti 
yra pasirengę stoti su Amerika", pareiškė B. Clinton per Baltųjų Rū
mų ceremoniją, pristatydamas metinį ekonominį pranešimą. Amerika 
yra įsitikinusi kad esant reikalui, sugebės sutelkti tarptautinę para
mą smūgiui prieš numanomas Irako masinio naikinimo ginklų saugo
jimo vietas, tačiau jai nesiseka laimėti tokio masto užsienio palaiky
mą, koks buvo per 1991 m. Persijos įlankos karą. Daug arabų valsty
bių, taip pat Rusija, Kinija ir kai kurios Europos valstybės mano, kad 
karinių veiksmų turi būti išvengta. 

Kairas. Irako Užsienio reikalų ministras Mohammed Saeed al-Sa-
haf trečiadienį pareiškė, jog Irakas palaiko Rusijos pasiūlymą įleisti 
JT inspekcijas į visus Irako karinius objektus, kad būtų išvengta kari
nio antpuolio. „Šias pastangas Irakas visiškai palaiko, ir mes tikimės, 
kad jos susilauks tokio palaikymo, jog karinės krizes bus galima iš
vengti diplomatinėmis priemonėmis", sake jis žurnalistams Kaire, po 
susitikimo su su Egipto prezidentu Hosni Mubarak. „Galiausiai, Ru
sijos iniciatyva buvo paraginta atidaryti visus aštuonis prezidentūros 
objektus". „Šie objektai bus atidaryti JT grupėms, kuriose dirbs eks
pertai iš penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių ir iš 21-os valsty
bes, kuri sudaro Specialiąją komisiją. Jie gali atvykti ir tikrinti, nau
dodamiesi visomis techninėmis priemonėmis, ir savo nuožiūra tai gali 
daryti nuo vieno iki dviejų mėnesių visuose objektuose", sakė Irako 
ministras. 

Varšuva. Antradienį Lenkijos vyriausybė priėmė sprendimą, iški
lus būtinybei, į Persijos įlankos regioną pasiųsti karini dalin), specia
lizuotą cheminio ginklo srityje, po ministrų kabineto susitikime pra
nešė užsienio reikalų viceministras Radek Sikorski. Ministrų kabine
tas pritarė JAV ir kitų valstybių diplomatinėms pastangoms taikiu 
būdu išspręsti Irako krizę, nes karinės jėgos panaudojimas yra kraš
tutinė priemonė, kurios galima imtis tik tuo atveju, jei kitomis prie
monėmis nepavyktų įtikinti Irako vykdyti savo įsipareigojimų Jung
tinėms Tautoms. Pasak R. Sikorskio, tokį sprendimą ministrų kabine
tas priėmė pirmadienį gavęs JAV vyriausybės karinės paramos pra
šymą. 

Budapeštas. Galimo karinio konflikto su Iraku atveju JAV oficia
liai paprašė siekiančios narystės NATO Vengrijos karinės pagalbos, 
antradienį pranešė Vengrijos naujienų agentūra MTL UR pareigūnas 
pareiškė, kad prašymo detalės neskelbtinos, tačiau pridūrė, kad JAV 
prašė pagalbos tiekimo, lauko medicinos ir apsaugos nuo cheminių 
ginklų srityse. Persijos įlankos karo metu 1991 metais Vengrija leido 
JAV lėktuvams, skrendantiems į regioną, kirkti jos oro erdvę. 

Manama. JAV pajėgos Vidurio Rytuose po savaites bus pasiruo
šusios pulti Iraką, trečiadienį pareiškė jūrų pėstininkų kariuomenės 
generolas Anthony Zinnis kartu su JAV Gynybos sekretoriumi Wil-
liam Cohen lankantis Persijos įlankos valstybes. „Esame pasiruošę 
dabar, tačiau trūksta dar kelių detalių", sakė A. Zinnis, kuris yra 
JAV ginkluotųjų pajėgų Centrinės vadavietės Vidurio Rytuose, vadas. 

Viena. Antradienį Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organi
zacijos (ESBO) pirmininkas, Lenkijos UR ministras Bronislavv Gere-
mek ryžtingai pasmerkė pasikėsinimą į Gruzijos prezidentą Eduard 
Ševardnadze, sakoma ESBO sekretoriato pranešime spaudai. Pasak 
B. Geremek, toks „žiaurus mėginimas nuversti prezidentą yra pasi
baisėtinas ir negali būti toleruojamas". ESBO pirmininkas pažymėjo 
lemiamą E. Ševardnadze vaidmenį normalizuojant padėtį ir kuriant 
demokratiją valstybėje. Į Gruzijos prezidentą buvo pasikėsinta pirma
dienio vakarą, kai jo automobilių kolona įprastu maršrutu judėjo link 
prezidento rezidencijos Tbilisyje. Pasak DPA žinių agentūros. Gruzi
jos prezidento gyvybę išgelbėjo Vokietijos užsienio reikalų ministro 
Klaus Kinkei padovanotas šarvuotas „Mercedes-Benz", kurį Kinkei 
padovanojo po 1995 m. įvykdyto pasikėsinimo į Gruzijos vadovo gyvy
bę. Vokiečiai labai gerbia Ševardnadze už jo vaidmenį derybose dėl 
Vokietijos suvienijimo. 

Roma. Rusijos prezidentas Boris Jelcin vizito Italijoje metu per 
pirmą spaudos konferenciją paliko netikrumo įspūdį, ir jo padėjėjai 
keletą kartų turėjo įsikišti tikslindami jo pareiškimus. B. Jeicin ir Ita
lijos premjeras Roman Prodi pažadėjo Irako vadovui Saddam Hussein 
išsiųsti bendrą kreipimąsi, o Rusijos vadovas dar kartą įspėjo, jog ka
rinis konflikto sprendimas gali turėti skaudžių pasekmių. Venecijos 
aikštėje dedant gėles prie Nežinomo kareivio kapo, nepaisydamas pa
dėjėjų pastangų jį pataisyti, B. Jelcin pažeidė oficialų protokolą ir ne
atidavė pagarbos Italijos vėliavai. Jis taip pat sunkiai suprato jam 
užduodamus klausimus. 

Maskva. Rusijos URM oficialus atstovas Genadij Tarasov pavadi
no nepagrįstais Estijos užsienio reikalų ministro Toom Hendrik Ilves 
teigimus Italijos laikraštyje „Corriere della Serra". neva Maskva lai
kosi „opozicijos" del Baltijos valstybių integravimosi į Europos Sąjun
gą. „Mes anaiptol ne prieš kieno nors ryšius su Europos Sąjunga. Ji ir 
mūsų patikima bendradarbė. Tuo Estijos ministras gali įsitikinti ne 
tik iš Maskvos, bet ir Briuselio lūpų", pabrėžė Rusijos URM atstovas 
„Talinui žengti i ES. o ir apskritai į civilizuotą Europą trukdo vidaus 
sindromas, konkrečiai — 'kolonijinis" požiūris į tautines mažumas, 
pirmiausia į rusakalbius gyventojus, nenoras civilizuotai spręsti visų 
Estijos gyventoju žmogaus teisių problemas", pažymėjo Rusijos dip
lomatas. 

cijos paskelbė, kad asmenys, mokant susidariusį skirtumą, 
įprastu būdu, bet jie buvo ge- geranoriškai atidavę neregįs- Lėšos vienta ' t inėms kom-
ranoriškai atiduoti", sakė mi- truotą ginkluotę valstybei, bus pensacijoms mi ^ėti — 1 mln. 
nistras. atleidžiami nuo baudžiamo- litų — numat os šių metų 

Neseniai teisėsaugos institu- šios atsakomybės. valstybės biudžete. 

siuvęs kostiumus ir ilgamečiui sakė siuvėjas, paklaustas, ko
kiu stiliumi aprengs naująjį 
prezidentą. Be klasikinio juo
do frako, kurio V. Adamkui 
gali prireikti jau per inaugu
racijos iškilmes vasario 26 
dieną, V. Zelionko jam siuva ir 
du kostiumus. 

sovietų Lietuvos kompartijos 
vadovui Antanui Sniečkui, ir 
kadenciją baigiančiam prezi
dentui Algirdui "• i .uskui, 
sakė lengvai radęs Kalbą ir su 
V. Adamkumi. „Prezidentas 
turi atrodyti europietiškai", Elu> 

KALENDORIUS 
Vasar io 12 d.: Benedik

tas, Reginaldas. Eulalija, Gin-
tenis, Deimantė. 

Vasa r io 13 d.: Kotryna, 
Benignas. Algaudas. Raude. 
Ugne. 

« 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. vasario 12 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
S E A T T L E , WA 

SEATTLE LIETUVIŲ 
VEIKLA 

Renginiai 
Kovo 1 d. Ilgiau Lietuvoje 

pabuvoję asmenys kalbės „Ma
no viešnagė Lietuvoje" žiniom 
pasikeitimo popietėje, 3:30 
vai. p.p., Bellevue Community 
College Upper Campus, SE 
22nd & 148th SE, Bellevue. 
Visuomenė kviečiama. Ruošia 
V. Sparkytė (tel. 425-865-
0078). Jėjimas nemokamas. 

Kovo 5 d. Pianistas Rudol
fas Budginas atvyksta iš Kali
fornijos ir atlikts koncertą 
University of Washington, 
Brechemin Hali, 8 v.v. įėjimas 
nemokamas. 

Kovo 6 d. University of 
Washington patalpose ruo
šiamas priėmimas pažymėti 
Baltistikos Studijų Programos 
fondo gyvavimą, 7 v.v. Tiks
liau galės pranešti universite
tas (tel. 206-543-0645). 

Kovo 14 d. Bendruomenės 
ataskaitinis susirinkimas 
vyks Remio ir Jūratės Au-
dėjaičių namuose, 4221 South 
Hudson, Seattle. Susirinkimo 
pradžia: 6 v.v. Prašau pra
nešti šeimininkams apie daly
vavimą (tel. 206-760-1243). 

BaL 21 d. Bendruomenės 
valdybos posėdis vyks pirmi
ninkės Rasos Raišytės na
muose, 4729 51st Avenue 
South, Seattle, 7 v.v. Prašoma 
pranešti pirmininkei (tel. 206-
725-1764) iki bal. 14 d. jei tu
rite pasiūlymų bei klausimų 
valdybai. 

Geg. 17 d. University of 
Washington muzikos daktara
to siekiantis pianistas Dainius 
Vaičekonis atliks rečitalį 5 
vai. p.p., universiteto Breche
min Hali. Įėjimas nemoka
mas. 

Gegužės mėn. J University 
of Washington atvyksta David 
G. Kirby iš Londono ir skaitys 
paskaitą apie Baltiecių ir 
Šiaurės Europiečių istoriją. 
Daugiau žinių turės universi
tetas (tel. 206-545-0645). 

Spalio 17 d. Antrasis J5ek 
gintaro keliu" varžytinių ren
ginys Baltistikos studijų pro
gramai remti, vyks Nile Club 
patalpose, Mountlake Terrace. 

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Seattle vyko vasa
rio 7 d. Latvių salėje. Pagrin
dinę kalbą sakė Asta Banio
nytė, buvusi JAV LB Visuo
meninių reikalų būstinės Wa-
shington, DC, vedėja. Garbės 
svečių tarpe buvo Seattle Kon
greso atstovas Jim McDar-
mott; estų garbės konsulas 
Seattle. Mart Kask; latvių 
bendruomenės atstovas; Uni
versity of Washington Baltisti
kos studijų programos bei 
Amerikoje veikiančio Baltisti
kos studijų vasaros instituto 
pradininkas profesorius Da-
niel Waugh; Baltistikos stu
dijų programos dabartinis 
globėjas profesorius James 
West ir baltų kalbų kursų 
dėstytojas profesorius Guntis 
Šmidchens. Buvo perskaityta 
Seattle mero Paul Schell pro
klamacija, kad miestas oficia
liai skiria š.m. vasario 16 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės pagerbimui. Meninėje 
programoje pasirodė .Lanko" 
vaikų ratelis, vadovaujamas 
Neries Palūnienės ir Jeanette 
Norris. skambino pianistė 
Jūratė Audėjaitienė, darniai 
dainavo „Ūkanos" folklorinis 
ansamblis ir Maironio bei Sa
lomėjos Neries poezija jautriai 
deklamavo Danutė Mustei-
kytė-Rankienė. Po minėjimo 
vaišinomės gardžia bendra 
vakariene, dainavome ir links

minomės, Sauliui Matui akor
deonu smagiai akompanuo
jant. Minėjimo sudėtingus 
ruošos darbus tvarkė bendruo
menės vicepirm. Inga Gau-
rienė. 

ĮVAIRŪS ĮVYKIAI 
Kalėdų senelis aplankė 

„Lanko" vaikų ratelio metinę 
eglutę, įvykusią gruodžio 13 d. 
Arūno ir Ingos Gaurių na
muose, Mountlake Terrace. 
Gausus vaikučių būrys daino
mis ir žaidimais linksmino 
Kalėdų senelį ir pelnė do
vanėlių. Ačiū visiems, kurie 
prisidėjo prie šio renginio 
sėkmės, ypač Joe Dunaravich! 

Virginijos Strasevičiūtės Metz 
puikiuose namuose lapk. 16 d. 
buvo pravesta metinė Lietu
vos Dukterų lietuviškų ka
lėdinių papuošalų gaminimo 
pamoka, kuriai vadovavo Ire
na Morkūnienė. Tuo pačiu, ga
bios kepėjos pardavinėjo šven
tinius pyragus ir kaupė pelną 
labdarai. Buvo proga įsigyti 
Irenos Morkūnienės sukurtų 
gintaro papuošalų bei Nome
dos Lukoševičienės meniškų 
atviručių. 

J im ir Ina (Bertulytė) 
Bray lapkričio 21 d. kvietė 
bendruomenės narius į vaka
ronę su žinomu istorijos profe
sorium iš University of Wis-
consin, Alfred Erich Senn, ku
ris įdomiai kalbėjo apie 
būsimus Lietuvos prezidento 
rinkimus. Senn yra parašęs 
keletą knygų apie Lietuvą. 
Senn tėvas yra šveicaras, mo
tina lietuvė. 

Pianis tas Povilas Stra
vinskas dalyvavo koncerte 
Pilgrim Congregational baž
nyčioje Seatlle, lapk. 23 d. 

Nepaisant sniego užpus
tytų keliu, septintoji metinė 
„Mano kelionė į Lietuvą" žinių 
pasikeitimo popietė įvyko sau
sio 11 d. Renginį kasmet 
ruošia Valytė Sparkytė. Kovo 
1 d. vėl bus pravedama panaši 
popietė, bet ypatingas dėme
sys bus kreipiamas tiems, ku
rie žada dirbti arba praleisti 
ilgesnį laiką Lietuvoje. Visi, 
turėję progą dirbti Lietuvoje, 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti kovo 1 d. renginyje ir patar
ti tiems, kurie nori pasimokyti 
iš jūsų patyrimo. 

Remio ir Jūratės Audė-
jaičiu namuose Seattle š.m. 
sausio 24 d. įvyko skambus 
muzikos vakaras: svečiai gė
rėjosi pianistų Dainiaus ir As
tos Vaičekonių, bei šeiminin
kės Jūratės paruošta koncer
tine programa. 

Po prof. Alfred Senn paskai tos apie dabar t ine poli t u 3 Lietuvoje Seat t le , WA, 1997 m. gruodžio 9 d., l ietuviai su 
paska i t in inku . Iš kaires: Ina Bertulytė Bray, Zita Petkienė, prof Alfred Senn , Nanci Andvik, Dalia Nal ienė, 
A r t h u r Hawkridge. Aušra Hawkridge, Gintas Nalis 

TRUMPAI 
Pernai lapkričio 8 d. Kaune 

staigiai mirus Larisai Gaurie-
nei, nuoširdžiai užjaučiame 
mūsų tarpe gyvenančius jos 
vaikus Rūtą ir Arūną, marčią 
Ingą, bei anūkes Ievutę ir 
Pauliną, kitus gimines bei ar
timuosius. 

Mary Bardon suprojektavo 
ir paruošė lietuvišką parodėlę 
Burien miestelio bibliotekoje. 
Paroda veikė sausio 15-30 d. 
Mary labai didžiuojasi lietu
viška kilme ir džiaugiasi, kad 
turėjo progą amerikiečius su
pažindinti su Lietuva. 

Insulto ištiktas Paulius 
Gylys greit sveiksta savo 
šeimos priežiūroje, Olimpijoje. 
Linkime tvirtos sveikatos! 

J ū r a t e Audėjaitienė dieną 
prieš Kūčias ištiko auto ne
laimė. Nors galvos skausmai 
Jūratę kamavo keletą sa
vaičių, ji jau geriau jaučiasi ir 
vėl važinėja į mokinių namus, 
pravesti muzikos pamokas. 

Marytė Pareigytė baigia 
antrą kadenciją prezidentės 
pareigose Thurston County 
Food Bank labdaros organi
zacijoje ir žada neatsisakyti 
pareigų pratęsimo, jei ją per
rinks kovo mėn. Jos vadovavi

mo gabumais džiaugiasi ir 
Lietuvos Dukterų draugija, 
kuriai Marytė daugelį metų 
pirmininkauja. 

Sveikiname Vidmantą 
Raiši su paaukštinimu parei
gose. Vidmantas dabar vado
vauja Chemijos skyriui Labo
ratorinės medicinos fakultete 
University of Washington Me
dicinos mokykloje. Ryšium su 
šiomis pareigomis jis yra atsa
kingas už panašų darbą Har-
borview ligoninėje. Naujos pa
reigos nepakeičia einamųjų, 
t.y., cheminės toksikologijos 
laboratorijos direktoriaus. 

Sveikiname Skaidre Ra
manauskaite, naujų metų 
išvakarėse susižiedavusią su 
Jody Brown! Skaidrės būsi
masis gyvena Michigan vals
tijoje, kur neseniai baigė gam
tosaugos studijas. Skaidrė jau 
išvyko nuolatiniam gyvenimui 
į Mount Plėasant miestelį, 
kad kartu su Jody galėtų 
ruošti vestuves, kurios numa
tomos š.m. rugpjūčio mėn. 

LIETUVIAI ANGLŲ 
KALBA ROMANE 

Washington valstijos Ana-
cortes mieste gyvenančios au
torės Elizabeth Lowell naujai 
pasirodžiusioje knygoje „Am-
ber Beach" („Gintaro paplū
dimys") yra keletas lietuvių 
veikėjų. Apgailėtina, kad tie 
veikėjai pristatomi labai ne
simpatiškai! Romano siužetas 
siejasi su caro gintarinio kam
bario atradimo galimybe. 
Dingsta jaunas amerikietis, 
atradęs dalelę to kambario; 
žmogaus ieško ne tik jo šeima, 
bet ir amerikiečių CIA bei 
rusų valdžios atstovai, taip 
pat ir du fanatikai lietuviai 
(nors jų pavardės rusiškos). 

Nors mums nemalonu apie 
tai pagalvoti, lietuvių yra viso
kių. Bet, kas yra tikrai įkyru 
šioje knygoje — rašytojos nei
giamos užuominos apie Lie
tuvą, išbarstytos per visą 
knygą. 

Štai tik vienas pavyzdys. 
Knygoje minima fanatikų or
ganizacija „Forest Brother-
hood" (miško brolija), kuri 
siekia teroristų būdais laisvin
ti Lietuvą. Čia labai aiškiai 
pasiskolinta ir iškraipyta par
tizanų idėja. Lieka neišaiš
kinta, iš ko reikia Lietuvą iš
laisvinti, nes kitur knygoje 
yra paminėta buvusios So
vietų Sąjungos žlugimas. Ir 
kodėl visą tai įvelti į romaną, 
rašytą apie vėliausius laikus? 
Gal rašytoja taip sugalvojo 
savo romano siužeto vysty
mui? 

GREIT IŠPLAUKIA 
TALPINTUVAS 

Praėjusių metų gruodžio 
mėn. tris paskutinius šešta
dienius maždaug 30 lietuvių 
kruopščiai talkino Sisters of 
Providence Health System 
vaistų ir gydymo priemonių 
talpintuvo, skirto Lietuvos 
varguoliams, paruošimui. Bu
vo supakuotos 344 dėžės; į tal-
pintuvą taip pat buvo priimta 
drabužių vargšams vaikams. 
Sausio mėn. trys Providence 
darbininkai užsiėmė reika

lingų dokumentų pildymu; 
kiekvieno siunčiamo daikto 
vertė turi būti pažymėta do
leriais. (Reikia atsiskaityti už 
2,000 eilučių inventoriaus!) 
Toks dokumentų pildymas 
užima gan daug laiko, bet yra 
reikalaujamas Lithuanian 
Mercy Lift (LML). LML ben
dradarbiauja su Providence ir 
jų atstovas priima talpintuvą 
Lietuvoje. 

Talpintuvą- išplauks vasa
rio mėn. Lietuvos Dukterų dr-
jos pirmininkė Marytė Parei
gytė, kartu su Providence dar
bininke Zita Petkiene, organi
zavo talkininkų būrį. 

KVIEČIAME Į 
VARŽYTINES 

„Buvo labai maloni kelione. 
Holland America laivų linijos 
paslaugos buvo puikios. Ir 
buvo labai malonu pasprukti 
iš Seattle žiemos metu", — 
taip sakė latviai Cacilia ir El-
mars Žemgaliai, pernai „Sek 
gintaro keliu" varžytinėse lai
mėję kelionę į Karibų jūros sa
las. 

Žemgaliai ne tik puikiai 
atostogavo, fcet savo dalyvavi
mu varžytynėse stambiai pa
rėmė University of Washing-
ton Baltistikos studijų prog
ramą. Daugiau 350 asmenų 
atvyko į varžytynes, vykusias 
1997 m. balandžio mėn., ku
riose buvo sutelkta 30,000 
dol., paremti Baltistikos stu
dijų programą. Dar kitiems 
laimingiems varžytinių daly
viams teko Portland Trailbla-
zers krepšinio komandos ka
muolys, pasirašytas Arvydo 
Sabonio; gintaro papuošalai; 
elektroniniai žaidimai; medžio 
drožinai, bei atostogos pri
vačiame bute Whistler kurorte 
irkt. 

Varžytynių ruošos komitetas 
dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie renginio sėkmės. Mes uo
liai ruošiame naujas varžy
tines, kurios vyks š.m. spalio 
17 d. ir jau dabar renkame lai
mikius. Gal iš kelionės į Lie
tuvą parsivežėte vertingą 
daiktą paaukoti varžyty
nėms... o gal iš kitų šaltinių 
numatote gauti įdomią auką. 
Prašome nedelsiant pranešti 
Jūratei Maieikaitei-Harrison 
(tel. 425-742-1575). 

Antrosios metinės „Sek gin
taro keliu"varžytinės spalio 17 
d. vyks Nile Club patalpose, 
Mountlake Terrace. Šiais me
tais varžytynių būdu steng
simės sustiprinti Baltistikos 
studijų programos fondą bent 
50,000 dol. 

Galime didžiuotis, kad Seat
tle yra gimtinė Baltistikos stu
dijų vasaros instituto, kuris iš 
čia dvejiems metams buvo nu
keliavęs į University of Illi
nois Čikagoje, ir po to dar 
veiks kituose universitetuose, 
prieš gręžimą į University of 
Washington 2004 metais. 
Džiaugdamiesi, kad iš vasaros 
instituto išaugo ir sparčiai 
vystosi University of VVashing-
ton nuolatinė baltistikos stu-
dįjų programa, remkime ją ir 
toliau! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Siųsti: University of 
Washington. Baltic Studies 

Program, Scandinavian De
partment, Box 353420, Seat
tle, WA 98195-3420. 

Zita Petkienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
DIDINGA VASARIO 16 

PROGRAMA 
VENEZUELOJE 

Šiais metais Lietuvos amba
sada Venezueloje labai iškil
mingai mini Lietuvos vals
tybės atkūrimo 80 metų jubi
liejinę sukaktį. 

Programa prasidės vėliavos 
iškėlimo programa ambasa
doriaus rezidencijos sodelyje. 
Po to Nunciatūroje vyks Mi
šios už Lietuvą ir priėmimas. 
Prieš vidudienį — iškilmingas 
aktas Valstybės Panteone, kur 
prie Simono Bolivaro karsto 
ambasadorius padės vainiką, 
dalyvaujant prezidentūros 
garbės sargybai ir kariuo
menės orkestrui. 

Po pietų sostinės guber-
natūros rūmuose bus atidary
ta Lietuvos dailės parodos — 
grafikos darbų, medžio skulp
tūros ir juvelyrinių gintaro ir 
aukso dirbinių ekspozicijos. 
Vakare — Lietuvos ambasado
riaus ir žmonos ruošiamas 
diplomatinis priėmimas. 

Iškilmingą sukaktį minint, 
Venezuelos vidaus reikalų 
ministras ir ambasadorius jau 
pasirašė ketinimo protokolą, 
sutardami Nepriklausomybės 
jubiliejinės sukakties proga 
įsteigti „Simono Bolivaro lie-
tuvių-venezueliečių draugys
tės fundaciją". Steigėjų gre
tose yra apie dvidešimt iš
kiliausių vyriausybės, Kon
greso ir visuomenės asmeny
bių. Steigėjų tarpe yra Lietu
vos Seimo pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis, užsie
nio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas ir kultūros minist
ras Saulius Šaltenis. 

Vasario mėn. 20 d. vyks ju
biliejinis lietuviškos simfo
ninės muzikos koncertas, diri
guojant Juozui Domarkui. 
Bus išpildyta Juozo Pakalnio 
„Romantiškoji uvertiūra", My-
kalojaus Konstantino Čiurlio-
lionio simfoninė poema „Miš
ke" ir Eduardo Balsio koncer
tas smuikui ir orkestrui Nr 2. 
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Solistas — Raimundas Butvi
lą. Ta proga bus atlikti pora 
venezuelietiškos muzikos kū
rinių ir sugroti abiejų šalių 
himnai. 

Taip pat ambasada Paknio 
leidykloje atspausdino liuksu
sinį iliustruotą leidinį „Lie
tuva" ispanų kalba, kuris jau 
platinamas Lotynų Amerikoje, 
Karibuose ir Ispanijoje. 

Programa, ko gero, ir tuo 
nesibaigs, tačiau jos apimtis 
yra tikrai įspūdinga, puikiai 
reprezentuojanti Lietuvą ir 
lietuvių tautą. 

(BALTIPRESS 1998.02.07) 

PARODA 
LR AMBASADOJE 

Lietuvos Didžiųjų Kuni
gaikščių privilegijų paroda, 
atidaryta LR ambasadoje 
Vašingtone š.m. vasario 7 d. 
pradėjo renginių, skirtų pami
nėti Lietuvos Valstybės 80-
dešimtmetį, savaitę. 

Apžiūrėti 20-ties Lietuvos 
Didžiųjų Kunigaikščių privi
legijų ekspozicijos, atgabentos 
iš Vilniaus į JAV Lietuvos Na
cionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos ir Balzeko lietuvių 
kultūros miziejaus Čikagoje 
pastangomis, atėjo Vašingtone 
viešintis LRKA ministras 
Česlovas Stankevičius, nema
ža Vašingtono apylinkių lietu
vių, kitų svečių. Parodą ati
darė Lietuvos ambasadorius 
JAV Stasys Sakalauskas. Su 
ekspozicija susirinkusius 
trumpai supažindino M. Maž
vydo bibliotekos rankraščių 
skyriaus vedėja Jolita Stepo
naitienė. 

Tą pačią dieną ekspozicija 
iškeliavo į Čikagą, kur lietu
vių karalių privilegijos bus ro
domos Balzeko kultūros mu
ziejuje. Po to paroda aplankys 
St. Petersburgą (Florida) ir 
Otavą (Kanada). 

LR ambasados Vašingtone 
spaudos ir informacijos 

skyrius 

EDMUNDAS V12SNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773- 471 -3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
SPECIALYBĖ - AKIŲ L I G O S 

3900 VV.95 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v. r. - 12 v.p.p. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tei. 708-636-0622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
UH.LPbIHHKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

9625 S.79tn Ave., Htckory Hllls, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suile 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 HigNand Ave.. 
Tower 1 .Siute 3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

Seat t le lietuvig etnografinio ansamblio 
profframoje. 1997 m spalio 1 d 
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GALIMA L/JMĖTI IR 
PRALAIMĖJUS 

VYTAUTAS VOLEKTAS 

Taip ir buvo. Lietuvos prezi
dentiniuose rinkimuose tikė
jausi, kad sunkų, gal net ne
pakeliamą, vainiką užkraus 
ant V. Landsbergio galvos. Bet 
išėjo kitaip. Mano pralaimėta! 
O kai po pirmojo rinkimų rato 
liko Paulausko ir Adamkaus 
pasirinkimas, Adamkus buvo 
mano viltis. Už jį balsavau ir 
laimėjau! 

V. Landsbergis, mano supra
timu, buvo tinkamiausias Lie
tuvos valstybei vadovauti. 
Apie tai kalbėjo jo patirtis, 
ištvermė, sąžiningumas, at
sparumas. Ką darysi, jei dau
guma Lietuvos žmonių ne
sižavėjo jo išvaizda (bent val
stybingumo matas!), pašaipiai 
suprato jo veido bruožus, sar
kastišku laikė jo tartą sakinį. 
Nesižavėjo šiuo tvirtu vyru. 
nepritarė jo partijos žmonių 
pašeimininkavimui provinci
joje, todėl ir nebalsavo. O gal 
gražiai nulipdytas Sniego die
dukas tiktų prezidentu? 

Valdas Adamkus, išvaizdus 
vyras, savo išorinėmis sa
vybėmis nesididžiavo. Jis ne
rengė koncertų vaikiniukams, 
nežaukė J e je". A. Paulauskas 
savo fiziką ypatingai pabrėž
davo. Rinkėjams gal būtų 
buvę maloniau, jei jis gyventų 
su pirmąja žmona, lietuvaite, 
nors lenkaitė gali būti naudin
ga, jei kandidatuos į Seimą 
mišrių tautybių apgyventoje 
apylinkėje. Taigi — vienur 
blogumas, ki tur gerumas. 
Šiais laikais daug kas žmonų 
jau neskaičiuoja. Šeimos vyrai 
ir motinos keičiamos pasirink
tinai, tarsi biržoje, o vaikai 
auklėjami mėnesiniais ali
mentais. Kaip norime, taip 
gyvename. SSSR ore išaugę 
kosmopolitai ne tik neskai
čiuoja žmonų, bet menkai rū
pinasi kuria tėvyne ar tauta . 
Jų teorija sako, kad sava žemė 
nėra sava, savi žmones nėra 
savi. Tik visas pasaulis savas, 
nors žydai i arabai šios tai
syklės never na. 

Truputį prisiminkime A. 
Brazauską. Lietuvis, buvęs 
bolševikas, s tūmęs pirmyn A. 
Paulauską. J a m čia Maskva, 
čia Vilnius, čia visasąjunginė 
partija, čia skyrybos su ja. 
vienądien Lietuvai nepriklau
somybę vertina, kitądien (bent 
taip buvo anksčiau) ją peikia. 
Čia Lietuvos gerovė, čia 
Šleževičius, tai vėl kreivi ban
kininkai, nesąžiningi kolūkių 
pirmininkai, plėšrūs įmonių 
prichvatizatoriai. Tokie daly
kai švaistosi A. Brazausko, 
buvusio Lietuvos f. rezidento, 
istorijoje. Sunki istorija. Nors 
pats Brazauskas nepiešė, tur
to šešėliuose nerinko. Buvo 

santūrus , bet neryžtingas, lei
dęs Šleževičiui palaikyti val
stybinės netvarkos siaubą. Jo 
atsisakymas kandidatuoti iš 
pradžių labai padidino respek-
tą. 

Respektą padidino, tačiau 
kažkas jį pastūmėjo iš rimto 
valstybininko tapti vos ne pre
kybininku. Piršęs A. Pau
lauską, Lietuvai siūlė ne gero
vę, o marksistinę nomenkla
tūrą. Kai JAV prezidentas ra
gina balsuoti už savo partijos 
kandidatus, niekas nesistebi. 
Bet A. Paulauskas skelbėsi 
esąs nepartietis. A. Brazausko 
malonų vaizdą sunaikino gal 
svetima įtaka, gal politinis vi
rusas, tačiau rimto valstybi
ninko vardas buvo praras tas . 

Kai J. A. Antanaitis „Pa
saulio lietuvyje" (1997 gruo
dis) A. Brazauską s tumia į 
viršų, autorius nemini nei 
bankų žlugt'ies, nei trijų hek
tarų politikos, nei Šleževičiaus 
siaubo, nei visiems matyto no
menklatūrininkų turtėjimo. 
Tiesa, A. Brazauskas buvo 
mandagus bolševikas, nepri
sižadėjęs rusams vergauti , 
tačiau vengęs rimčiau j iems 
pasipriešinti. J is žinojo, esąs 
Ii-tuvis, tačiau Lietuvos inte
resus užstodavo jau tik po to, 
kai kitokio kelio nebuvo — 
buvo paskelbta nepriklauso
mybė. 

A. Brazausko, kaip prezi
dento, laikotarpis baigėsi. V. 
Landsbergio neatėjo, ir gal jau 
neateis. Bet žmogaus pėdos 
smėlyje išlieka neilgai, o kas 
jas įmina dar nesustingusios 
lavos paviršiuje, pats laike 
išnyksta. Tačiau jo pėdos lieka 
ir lieka. 

Ar išliks linksmasis Pau
lauskas? Priklausys nuo jo pa
ties. Tačiau, ne joms skirtu 
laiku užsiliepsnojusios, lem
putės perdega. A. Paulausko 
palydovai taip pat nežavi. Kad 
ir A. Juozaitis, tarp politinių 
ir socialinių sistemų pasime
tęs žmogus, filosofas be savo 
filosofijos. Žinoma, kelią dar 
galėtų rasti, tačiau j a m kaž
kodėl klaidus miškas yra mei
lesnis už gerų dirvų platybes. 

O štai dabar Lietuvos prezi
dentas yra V. Adamkus ir tai 
yra mano, pralaimėjusio, lai
mėjimas. A. Paulauską, dar 
nespėjusį politiškai subręsti, 
Lietuvos prezidentūroje maty
ti būtu skaudu. Šie rinkimai 
atnešė tikrą pralaimėjimą 
dviem nesuartėjusiems politi
kams: A. Brazauskui ir V. 
Landsbergiui. Bet ka r tu jie 
parode, kad Lietuvos gyvento
jai jau drįsta atsisakyti no
menklatūrininkų įtakos. Vie
na sunki era baigėsi, pra-

Lietuvos Respublikos prezidentūra Vilniuje. Nuo vasario 26 joje pradės pareigas eiti naujasis prezidentas Val
das Adamkus. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ IR 
VASARIO 16-TOJI 

JŪRATĖ BUDRIENĖ 

Prieš 80 metų, vasario 16 vaizduotinai skaudus. Už-

savo žmoniškumo praradimą. 
Lietuvių Bendruomenė — ta 

ypatinga jungtis, priglau
džianti kiekvieną, kurio gyslų 
labirintuose teka bent laše
lytis lietuviško kraujo — isto
riškai vienijo JAV lietuvių 
veiklą. Ji buvo ir, teigiu, yra 

d., pasirašytas ir paskelbtas gniaužta laisvė, užgniaužė ir 
Lietuvos Nepriklausomybės amžinai pakeitė lietuvio as-
aktas. Ši diena tautos gyve- menybę, pasaulėžiūrą. . . 
nime tapo pagrindine švente. Lietuvos Respublika 1990 atspindys k l

x
e k ™ n ° lietuvio, 

Kiekvienas mūsų, gyvenančių metais antrąsyk išsikovojo B™»>an*"> šioje Atlanto pu-
šioje Atlanto pusėje, šią laisvę. Visa tauta, nesvarbu, s eJe- ^ t u v i ų Bendruomenės 
šventę paminime savaip - kur begyvenanti, tikėjosi nuo- atsisakyti negalime taip, kaip 
veiklesnieji dalyvaujame su- stabių, laisvės atneštų, ste- į g a l i m e išsiguiti savęs; nes 
ruoštuose minėjimuose; kiti, buklų kurie turėjo bematant L i e t u v i « - Bendruomene yra 
be abejo, didesnė dauguma, pasireikšti su laisvės paskelbi- m e s - ° m e s e s a m e Lietuvių 
ypač per paskutiniuosius me- mu. Nusivylėme — ir čia, ir 
tus, atvertus kalendorių į šią ten. Paklydome ir tebeklai-
dieną, tikiuosi, bent prisimena džiojame. 
savas šaknis. Po paskutiniųjų Lietuvos 

Šiandien mūsų tau ta iš- prezidento rinkimų, vilties ki-
sisklaidžiusi po platųjį pasaulį birkštis pradeda spindėti, 
ir gyvenanti savo valstybės ri- Tačiau šis spindesys galės šventė būtų ta diena, kai 
bose, stovi kryžkelėje. Mes, ryškėti t ik tuomet, jei mes, gy- mūsų visų širdys, kartu susi
gyvenantys už Lietuvos ribų, venantys čia, sugebėsime jam jungusios, pradeda kelionę į 
ilgus metus po Antrojo pašau- suteikti kuro. Jeigu mes su- ateitį, pasisemdamos stipry-
linio karo turėjome aiškią gebėsime būti ypatinga laisvės hės i š didingos ir garbingos 
kryptį. Mūsų visuomeninė ir a t r a m a Lietuvos žmogui. Su- Lietuvos praeities, 
asmeniška veikla buvo pa- p r a n t a m e , kad laisvė ir gyve-
grįsta laisvos Lietuvos atsta- n i m a g žavėję y ^ m u m 3 ) m ū s ų 
tymu, savos lietuviškos asme- teutai s u n k u s i r vingiuotas 
nybės išlaikymu. Sis laikotar- , ,. _ „ , . , ,. 

kelias. () šiuo sudėtingu keliu 
turime žengti. Sustojimas vie
toje reiškia pražūtį, savo tau-

Danute Bindokienė 

Veidu į Vakarus 

Bendruomenė. 
Siūlau, kad šie 1998 metai 

būtų mūsų, JAV gyvenančios 
lietuviškosios visuomenės, at
sinaujinimo metai. O šie
metinė Vasario 16-tosios 

pis pavergtoje Lietuvoje gyve
nančiam žmogui buvo neįsi-

Pradėkime savos ateities ke
lionę bendrai, kar tu . Telydi 
mūsų žygį Tautos himno 
taiklūs žodžiai! Remkime visa
pusiškai savas pastangas. 
Spindėkime tautos vilties ki-

tinės asmenybes žlugdymą, birkšties rytojumi! sideda nauja. Jos metu — vi
liamės! — sumažės sukčia
vimai, kriminaliniai nusikalti
mai, kyšininkavimas ir baisus 
biurokratizmas, o tarnautojai 
atsisakys despotizmo, tapda
mi žmonėmis. 

Nauja era, naujas preziden
tas ir mūsų pr i tar imas jo dar
bams. Ir, žinoma, pastabos, jei 
kada nors jų reikės. Darbas 
nebus lengvas, daug kas jam 

priešinsis ir kenks, duona iš 
dangaus nekris, tačiau pas
tangos, manome, remsis Lie
tuvos gerove, visų piliečių vie
nodu vertinimu, kova prieš 
korupciją ir politini melą. 
Nesėkmės, netyčia iškilusios, K. K . . .... . . ., , . . . . .. . , . 

' ., J ., . . Nuo š.m. vasario pradžios Vilniuje pradėjo dirbti specialiosios paskirties 
niekas nelaiko nusikaltimu. U A B G r i n d a - padalinys „Skubi gatvių tarnyba". Keletas specialia 
Tad, pralaimėjus ir laimėjus, įranga aprūpintų automobilių nuolat miesto gatvėse tvarkys sugadintus 

aptvarus, šulinius, lopys nedidelius kelio dangos pažeidimus. (Elta) 
gal neteks vėl pralaimėti. 

Tarp problemų Baltuosiuose 
rūmuose, nesibaigiančių gin
čų su Irako diktatorium Sad-
dam Hussein ir finansinin
kams baisius sapnus suke
liančių biržos svyravimų Azi
joje, t rys nedidelės valstybės 
prie Baltijos jūros ypatingo 
dėmesio šio krašto spaudoje 
neat/odo vertos. Tiesa, JAV-
Baltijos k raš tų chartijos pasi
rašymas sausio 16 d. Va
šingtone, ta ip pat Amerikos 
lietuvio Valdo Adamkaus 
išr inkimas Lietuvos preziden
tu švystelėjo lyg meteoras 
žiniasklaidos padangėje ir 
ne t rukus vėl užgeso, nepali
kęs ilgalaikės žymės. Tik kar
tas nuo kar to , kai kalba suka
si apie naujų narių į NATO 
priėmimą, užsimenama, kad 
Baltijos valstybėms per daug 
vilčių tu rė t i neverta: vargiai 
ir jau numatytosios trys pa
sieks išsvajotąją narystę, ypač 
vis naujoms kliūtims atsiran
dant Lenkijai. (Jeigu Lenkija 
bus a tmesta , Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos galimybės t ikrai 
lygios nuliui.. .) 

Vienok visos trys Baltijos 
valstybės atkakliai stengiasi 
įsijungti į Vakarų Europos 
tautų bendruomenę ir kiek 
galima atsitolinti nuo sovie
tinės praei t ies , kurią atliepia 
tampresni ryšiai su Maskva. 
Nors kiekvienos politikai — 
dėl šventos ramybės — nuolat 
pabrėžia, ka ip svarbu turėt i 
kuo geresnius santykius su 
Rusija, tač iau širdis vis vien 
krypsta į Vakarus . Tai paliu
dija ir veržimasis į NATO, ir 
pastangos patekti į Europos 
Sąjungą. Šiame šimtmetyje ne 
vieną, o j a u du kar tus patyru
sios rusų priespaudą, Baltijos 
tautos nori užsit ikrinti , kad 
trečias k a r t a s — nei artimoje, 
nei tolimoje ateityje — nepasi
kartotų. Šitos galvosenos, at
rodo, nelabai gali suprast i 
Amerika. Galbūt ir todėl, kad 
nuo Rusijos grėsmės ją skiria 
Atlanto vandenynas, o kažkur 
giliai pasąmonėje užsilikusi 
prielaida dar iš Ja l tos konfe
rencijos laikų, kad Maskva 
yra Vašingtono sąjunginin
kė... Tačiau vis dėlto pripa
žįstama (net su t am tikra pa
garba), kad visos t rys Baltijos 
valstybės nuoširdžiai stengia
si atsikratyti 50 metų totali
tar inio režimo nuosėdų. 

Žurnalas „The Economist" 
š.m. vasario 7-13 d. laidoje pa
teikia įdomią ir gan tikslią 
trijų Baltijos valstybių prezi
dentų analizę („The Baltic 
bobsleigh"). Mūsų atveju — 
kalbama apie du prezidentus: 
buvusį Lietuvos komunistų 
partijos sekretorių Algirdą 
Brazauską, išrinktą preziden
tu 1992 metais (būtinai pa

minima, kad Lietuva buvusi 
pirmoji, i? sovietų imperijos 
išsilaisvinusi, respublika, vėl 
laisva valia patikėjusi vals
tybės vairą buvusiam komu
nistui), ir Amerikos lietuvį 
Valdą Adamkų, kuris prezi
dento priesaiką duosiąs vasa
rio 26 d. 

Su neslepiamom simpatijom 
kalbama apie Lennart Meri, 
tapusį Estijos prezidentu taip 
pat 1992 metais. Sakoma, kad 
jo pastangos išvalyti savo 
kraštą nuo dvasinio ir net fizi
nio sovietų palikimo yra labai 
sėkmingos, galbūt daugiausia 
L. Meri dinamiško ir savaran
kiško charakterio dėka. Nors 
estai juo didžiuojasi ir daug
maž pritaria savo prezidento 
planams, užsienis ne visada 
taip palankiai nusiteikęs, vie
nok Lennart Meri „moka 
tvarkytis" ir tarptaut iniu 
mastu. Tvirtinama, kad jo 
diplomatiniai metodai kartais 
kiek kitoniški: esą, jis derybų 
dėl rusų kariuomenės iš Esti
jos išvedimo metu „pagėręs po 
stalu" Jelciną, o kartą JAV 
prezidentą George Bush ap
kaltinęs neturėjimu nei ma
žiausios nuovokos apie Balti
jos kraštų poreikius. Prez. 
Meri nuomonės dažnai susi
kryžiuoja ir su Latvijos ar 
Lietuvos prezidentais. 

Lennart Meri žino, kur Es
tija turi eiti ir kaip savo 
tikslų siekti. Latvijos Guntis 
Ulmanis, pasak straipsnio, 
„viena koja tebestovi prieš
karinės Latvijos autokratijoje, 
o antrąja — sovietinėje biu
rokratijoje". J is norėtų, kad 
Latvija atrastų savo tautinį 
identitetą, bet nelabai suvo
kia tikrosios to prasmės. 

Valdas Adamkus a te ina \ 
prezidento vietą „kaip sve
timšalis savo tautinėje bend
ruomenėje", grįžęs į ją po pen
kių dešimtmečių, praleistų už 
Lietuvos ribų, tačiau parsi
vežęs namo tvirtą pasiryžimą 
„atstatyti valstybės moralinį 
autoritetą". Jo t ikslas yra kuo 
greičiau Lietuvą priartinti 
prie Vakarų Europos stan
dartų. Valdo Adamkaus iš
rinkimas laikomas ypač pozi
tyviu ženklu, kad Lietuva tik
rai nori atsikratyti komunis
tinės praeities liekanų, kurios 
dar buvo ryškios po 1992 m. 
prezidentinių rinkimų, ku
riuos laimėjo Algirdas Bra
zauskas. Nors Lietuvoje, kaip 
ir kitose dviejose Baltijos val
stybėse, prezidentas neturi 
daug galių, tačiau pats V. 
Adamkaus vakarietišku mas 
daug pasako. Straipsnis už
baigiamas sakiniu: „Trys val
stybės, trys prezidentai, dabar 
jau visi pasisukę į Vakarus". 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
28 (Tęsinys) 

Dar nepriklausomybės me
tais plačiai buvo organizuota emigracija į Pietų Ameri
kos kraštus. Šimtai, o gal tūkstančiai lietuvių atsidūrė 
baisiose sąlygose. Po kelerių metų jie visi mielai būtų 
grįžę Lietuvon, jeigu būtų turėję pinigų kelionės iš
laidoms apmokėti. Vyriausieji šios emigracijos organi
zatoriai Jangučianskis ir Kersnauskas už prasilen
kimą su įstatymais buvo teismo nubausti sunkiomis 
bausmėmis. Begyvenant tremtyje, net kai kurių mūsų 
žymių veikėjų buvo užsimota atplėšti iš nugalėtos 
Vakarų Vokietijos Reino upės pakraštį ir čia įkurti 
„Lietuvą". Net konkretūs pasiūlymai buvo daromi vy
riausiajai sąjungininkų karinei vadovybei... Tik del pa
čių lietuvių energingo pasipriešinimo nuo šio žygio su
silaikyta. Buvo mėginimų kolonizuoti lietuviais ištisas 
JAV vietoves. Visi tie planai nebuvo sėkmingi. Neatro
do, kad būtų rimtas ir prof. K. Pakšto projektas lietu
viams apsigyventi Britų Hondūre. 

Lietuviai yra aukštesnio gyvenimo lygio už ato-
gražinių kraštų primityvius gyventojus. Jie sėkmingai 
gali kurtis aukštesnes kultūros bei civilizacijos kraš
tuose, bet jokiu būdu ne visais požiūriais atsiliku-. 

šiuose. Juk niekas nenorės mesti patogų bei sotų gyve
nimą ir pasinerti džiunglių, puslaukinių žmonių apgy
ventuose kraštuose, tropikų saulės ir lietaus veikia
mose palapinėse... Niekam nebus malonu likviduoti 
savo turtus ir vykti į atogrąžų miškus iš naujo su kir
viu ir kastuvu rankose pradėti gyvenimą. Be jokio tur
to ir Hondūre vilties įsikurti nėra. Juo greičiau prof. 
K. Pakštas savo tropikinių idėjų atsisakys, juo lietu
viams bus geriau!" 

Ne tik Pakštas svajoja apie lietuvių kolonijos 
įsteigimą, rašoma „Naujienų" straipsny „Lenkų utopija 
Amerikoje" (V. 14), bet ir lenkai anksčiau turėjo pa
našią svajonę, tačiau jie buvo pasirinkę vietą ne Br. 
Hondūre, o Amerikoje. Anot laikraščio, ją surasti 1876 
m. (Lenkija tuo metu buvo rusų valdžioje) buvo pa
siųstas jaunas rašytojas Henrykas Sienkiewicz, vė
liau pagarsėjęs savo romanais „Quo Vadis" ir k. Jo ke
lionę finansavo ir projektą rėmė grafas Karolis Chla-
powskis. Vieta kolonijai buvo surasta netoli Los An
geles prie Anaheim miestelio. Ją įkurti atvyko ir pats 
Chlapowskis su žmona, operos soliste Helena Modjes-
ka. Tačiau jų entuziazmas netrukus išseko, kartu su 
grafo dosnumu ir kolonija pakriko. Anot „Naujienų", 
tai yra aprašyta Sienkiewicziaus laiškų rinkiny „Port-
rait of America", kuris neseniai buvo išleistas. 

Pakštas ruošiasi kelionėn 

Nepaisant nepalankių pasisakymų apie įsikūrimą 
Br. Hondūre, Pakštas birželio 4 d. laiške rašė: „Atrodo, 
kad vis dėlto vėl važiuosiu su ekspedicija. Laivas 

Hidalgo' išplauks liepos 15 d. Jis priklauso kolegijai ir 
yra pritaikytas meteorologiniams bei okenografi-
niams tyrinėjimams. Pora jaunesnių, 35 ir 52 m., lie
tuvių pasisiūlė ekspedicijon, bet nežinau, ar jie bus 
ten priimti, nes gal savų studentų tam reikalui tur i 
pakankamai ir pašalinių nenori priimti. Bet vis dėlto 
juos rekomendavau ir lauksiu atsakymo... Jei sutiks, 
tai noriu įkalbinti, kad ekspedicija patyrinėtų Amber-
gris salą. Lankysime daugiausia dar mums numatytas 
užkampes, Todedo apskritį ir Guatemalos pasienius. 
Dėl savo sveikatos turiu kiek abejonių, bet rizikuoju". 

Tačiau netrukus gavau Pakšto atvirutę (VI. 13), 
kurioj jis pranešė: „Texas ekspedicijos planas dabar 
pakeistas. Tad net turiu abejonių, ar verta man iš viso 
važiuoti. Pagal naują planą, man geriau tiktų išskristi 
per Washington-Miami į Belize, o ten tik t rumpam 
prisijungti prie ekspedicijos laivu į Punta Gorda ir 
džypu į Toledo apskr. gilumą. Žinoma, man dabar dau
giau ir kainuos. Tad ir turiu abejonių. Mano svarbes
niu tikslu būtų susiartinti su nauju gubernatorium ir 
gal gauti iš jo kokį paskatinimą ar pažadą. Moraliniu 
požiūriu tai būt gerai. Reiktų dar tirti Toledo apskr. ir 
kai kuriuos konkrečius klausimus. Iš namų paju
dėčiau liepos 10-12. Rugsjėo 15 rudens semestras pra
sideda, turiu būti namie". 

Pakštui svarstant naujus savo ekspedicijos planus, 
mūsų būrelis birželio 12 d. susirinko posėdžio. Dalyva
vo Saldukas, Viliamas, Saldukienė, Mažeika, Mažei
kienė, Bagdonas, Slapšys, Alksninis ir Vitėnas. Svar

biausias klausimas buvo priėmimas rašto kreipimuisi 
į visuomenę dėl paramos delegacijai į Br. Hondūrą 
pasiųsti. Pagal gegužės 22 d. posėdžio nutarimą tokį 
raštą turėjo parengti Mažeika, bet dar prieš šį posėdį 
Mažeika, perskaitęs mano rašto projektą būreliams, 
pasakė, kad jis neberašys savo projekto, ir pasiūlė 
man sukonkretinti savo rašto projektą. Tokiu būdu 
šiame posėdy buvo apsvarstytas mano parengto rašto 
projektas ir su kai kuriom pataisom priimtas. Taip pat 
šiame posėdy iždininko pareigoms vietoj Kačinsko 
buvo pakviestas Slapšys, kuris tuoj apklausė, kiek 
mūsų būrelio nariai duos ekspedicijos pasiuntimui. Po 
20 dol. sutiko duoti Slapšys, Mažeika, Saldukas ir 
Vitėnas, 5 dol. — Alksninis, o kiti pasakė, kad vėliau 
praneš, kiek galės duoti. 

Raštas delegaci jos s iunt imo reikalu 

„Nėra abejonės, kad vienas iš būdų lietuvybei 
išlaikyti yra lietuvių tautos židinio įsteigimas kitoje 
laisvojo pasaulio vietoje, kur lietuviai galėtų išlaikyti 
savo kalbą, papročius ir turėtų reikiamas sąlygas kur
ti savo tautinę kultūrą. 

Tokiam židiniui įkurti yra tyrinėjamas Britų Hon
dūras Centrinėje Amerikoje. Šio krašto klimatas, ypač 
kai kuriose jo vietose, atrodo, būtų lietuviams tinka
mas: dėl vietinių gyventojų negausumo lietuviai šiame 
krašte galėtų nesunkiai įsigyti didelius žemės plotus 
ir vienoje vietoje įsikurti; be to. yra galimybių, kad bri
tai suteiktų šiam lietuvių židiniui ne tik kultūrinę, bet 
ir teritorinę savivaldą. (Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1998 m. vasario 12 d. IŠ SEMINARŲ LIETUVOS 
KATECHETIKOS CENTRE 

Pasitinkant Didįjį 2000 me- jas sunkiai randa kelią į pa
tų krikščionybės Jubiliejų at- auglio ir jaunuolio širdį, kad 
siranda puiki proga atnaujinti jaučiasi netvirtas susidūręs su 
dvasią. įvertinti jau nueitą sekuliarizuota visuomene ir 
Lietuvos katechezės kelią ir ateistinį paveldą nešančia mo-
pasiruošti naujiems trečiojo kinių šeimos aplinka. Tuo tar-
tūkstantmečio uždaviniams, pu, kai pradinėse klasėse tiky-

Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo 80 metų sukakties proga Vilniuje 
baigtas restauruoti namas, kuriame 1918 m. vasario 16 d. buvo pasi
rąžytas Nepriklausomybes paskelbimo aktas. N'uotr. V. Kapočiaus 

TARP MŪSŲ KALBANT ~ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ 

Juozas Tumas-Vaižgantas: 
kunigas, rašytojas, redakto-
nus-žurnalistas ir pasižymė
jęs visuomenės darbuotojas. 
Jis pats save taip apibūdino: 
„Tapau savosios, lietuviškos 
visuomenes tarnas: ne, dar 
daugiau: jos vergas, dėl jos 
motų metais nebematąs. kaip 
skaisti saulutė šviečia ir džiu
gina. Kur tik man kas liepė 
eiti, ėjau, neatsiklausdamas, 
kas jį įgaliojo man liepti. Ėjau. 
dirbau be atodairos, laiku ne-
sumetęs, ar aš tam kvalifikuo
tas". 

1919 m. Vilniuje išleistoje 
40 puslapių knygelėje, pava
dintoje „Tiesiant kelią į ne
priklausomybę", yra Juozo 
Tumo-Vaižganto skaitytų pas
kaitų, jo parašytų straipsnių 
ir laiškų. Artėjant Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
80 metų sukakčiai, manding, 
būtų įdomu ir naudinga prisi
minti anais laikais jo išsa
kytus žodžius. 

1916 m. lapkričio mėnesį. 
Vaižgantas savo paskaitą Pet
rograde, pradėjo tokiais žo
džiais: „Leistina žmogui pirma 
gerai apsirūpinti, nes tai 
natūralus dalykas: prima Cari
tas ab ego. Tik anaiptol negir
tina, jei žmogus per visą savo 
amžių tiek ir tesisieloja. kaip 
čia geriau ir dar geriau ap
sirūpinus, nes jis — visuome
ninis asmuo, animal sociale. ir 
jam privalu rūpintis ne tik sa
vimi, dalimi, dar ir visuo
mene, visuma. Ta privalybė. 
ta pareiga. įkvėpta žmogui lyg 
kokia antroji sąžinė: ją pil
dant, ramu ir džiaugsminga: 
ją smelkiant, abuoja ir pikta. 
Vienas grynas egoizmas žmo
gaus nepatenkina, juo nepasi-
girsi: visuomenei gi klojamos 
darbu ir talentų brangenybes 

— pačios žmogų iškelia, pa
garbina ir patenkina. 

Visuomene, Tėvyne, kurios 
tu esi dalis, taip pat yra dalis 
dar didesnės visuomenės, 
žmonijos. Tad doras, susipra
tęs žmogus, betarnaudamas, 
gerai bedarydamas Tėvynei, 
tarnauja,., gerai daro visai 
žmonijai, o per žmoniją siekia 
paties Dievo". 

Štai, nepriklausomybę pa
skelbus. 1918 m. lapkričio 
mėnesį Juozo Tumo-Vaižganto 
Vilniuje parašyti žodžiai: 
„Apšaukiama, barama, ujama 
Lietuvos Valstybės Taryba 
kantriai ir tylomis dirbo painų 
savo darbą. Ilgu metmečiu ji 
tik budėjo, dienos sargybą 
sergėdama. Abiem rankom 
sėjo ir laistė: tai jos dienos 
darbą esant nusimanė; gi 
užauglio — lai jau pats Aukš-
tėjas duoda. 

Lietuvos visuomenė, it anas 
nepakantusis ligonis, vien 
urzgė ir į akis savo Tarybai 
šokinėjo, kum jos pagijimą 
tyčia vilkinanti, ligai patai
kaujanti. O išmintingas vais
tytojas vien šaltai ramino: 
staigu šoksma — akis išsi-
dursma. lai ligelė pati atstoja: 
ūmai ji neišpėšiar .a. 

Ir vaikščiojo ligonis — visuo
menė ir jos slaugytoja Vals
tybės Taryba, nykulio perim
tos. Akys žemyn, galvos 
sprande linksta, kupros lyg 
nematomą naštą neša. Neri
mo, laukė persilaužimo §in ar 
tan galan. Juo arčiau krizio, 
juo neramiau, juo vilties lyg 
mažiau. 

Urnai Valstybės Tarybos 
šelmenyje ^Durstelėjo didelė 
rimta skaistaspalvė vėliava ir 
linksmai, džiaugsmingai ėmė 
plakti, spurdėti virš stogų. 
Rimtai, gaiincai kraiposi šian 

Pasiruošimo Jubiliejui progra
ma, išreikšta Popiežiaus Jono 
Pauliaus II apaštaliniame 
laiške „Trečiajam tūkstantme
čiui artėjant", Lietuvos kate
chetikos centrui tampa puikiu 
orientyru ir vadovu atnaujinti 
Lietuvos katechezę ir įverti
nant jau pasiektus rezultatus. 

Po keletos praktinio darbo 
metų tikybos mokytojai vis la
biau tampa pajėgūs įvertinti 
dabartinę katechezės situaciją 
Lietuvos mokyklose, pamatyti 
pasiruošimo šiam darbui spra
gas, ieškoti sėkmių ir nesėk
mių priežasčių. Pasiruošimas 
Jubiliejui tampa puikiu obal-
siu drauge su švietimo refor
ma Lietuvos mokyklose atnau
jinti ir katechezę. 

Kokios gi pasiruošimo tre
čiojo tūkstantmečio evangeli
zaciniam ir katechetiniam 
darbui spragos nesunku spręs
ti iš to, ką patys tikybos moky
tojai patiria kasdieniniame 
darbe, tai kad tikybos mokyto-

ir ten, lyg laimindama gimtąjį 
miestą. 

Iš visų prošaleivių akys 
sužiuro. Jos nuo pažemių kilo 
aukštyn. Pasididžiavimu paki
lo galvos. Išsitiesė nugaros. 
Džiaugsmo ašaros blykstelėjo 
piliečių akyse. Ir rankos ne
noromis kilo aukštyn paačiuo-
ti Tam, kurs Laumės juostą 
padarė į ženklą, jog oras daro
si perregimas, grynėja ir daug-
spalviai saulės spinduliai jau 
pereina jį kiaurai, jau rašo 
savo žiedus. 

Laumė metė iš savo juostos 
tris žiedus ir tarė Lietuvai: 
šiakint, į ženklą jums patva
ros, vilties ir galybės — gelto
na, žalia ir raudona! Žiū
rėkite, kaip tai dera! Dera se
selės dailininkės rašte au
dimėlyje; dera ir kiekvieno pi
liečio širdužėje. 

— Dera. Tik kam tie še
šėliai, kurie kliudo saulei dai
lininkei laumės juostą kedenti 
varsomis ir jas draikyti visų 
džiaugsmui? 

— Ei, ir čia tu toks neatogo- jos 
da žmogelis! Gi kaip tik tie 
drėgni, juodi, negražūs debe
sys ir padaro juos stebuklin
gus vaivorykštės gražumus: 
jų drėgmės lašai iškedena be
spalvį spindulį į septynias 
spalvas, kurių trys ir Lietuvai 
kliūva. 

Taigi galva aukštyn, Miels 
Pilieti! Kad ir tamsu šiandien 

bos pamokų lankomumas y ra 
vos ne šimtaprocentinis, vy
resnėse klasėse j i labai spar
čiai krenta žemyn. Tai t ikrai 
neramina. Ieškome to priežas
čių. Viena iš jų gali būt i — ti
kybos mokytojo nesusikalbėji
mas su grupe, paauglių i r j au
nuolių psichologinių ypa tumų 
neįsisąmoninimas, noras ben
draujant klasėje ir vedant pa
moką nueiti lengviausiu keliu 
— mokymo priemones iškei-
čiant į pirmąjį planą, prime
tant, o ne prabylant į vaiko a r 
jaunuolio širdį kažkuo dau
giau — savo asmenybės šilu
ma ir atsigręžimu į Viešpatį. 
Vis tik tikybos mokytojas gali 
perteikti mokiniui tik ta i , ką 
jis pats turi, o visa k i ta t ė ra 
tik geros arba blogos pasir ink
tos priemonės, metodai ir t.t., 
kurios iš esmės nenulemia ti
kybos pamokos sėkmės. 

Kitas, labai svarbus tikybos 
mokymo faktorius yra tas , kad 
dauguma tikybos mokytojų 
tiek teologinį, t iek ir kateche
tinį pasiruošimą gavo pripuo
lamai besimokydami Aukštes
niojoje katechetų mokykloje, 
kurios mokymo programoje 
trūko labai svarbių disciplinų 
— tokių kaip religijos pedago
gika, religijos psichologija ir 
kt. Tad šiandien reikia tikybos 
mokytojams s ū d a n t i bent mi
nimalias sąlygas tas spragas 
užpildyti. 

Rengdamas kelią Krikščio
nybės Jubiliejui Lietuvos ka
techetikos centras rengia tiky
bos mokytojų atestacinę prog
ramą, kurios metu tikybos 
mokytojas, siekiantis patvir
tinti ar pakelti savo kvalifika
ciją, gali giliau pažvelgti į sa
vo darbą, jį įvertinti, užpildyti 
neakivaizdinės mokyklos spra
gas ir pasiruošti naujiems už
daviniams. Šioje programoje 
mokytojai susipažįsta su Vi
suotinės bažnyčios priimtais 
dokumentais katechezės klau
simais, studijuoja j ų nuorodas 
šiuolaikinei katechezei, gilina
si ko Bažnyčia iš jų laukia 
šiandien. Religijos psichologi-

paskaitas — Asmenybės 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

raidos psichologija — skaito 
kun. prof. Kęstutis Trimakas, 
kurių metu tikybos mokytojai 
gali tiek teoriškai, tiek ir 
praktiškai susipažinti su pa
grindiniais krikščioniškais as
menybės raidos aspektais . Po
zityvaus požiūrio į žmogų mo
ko teologinės antropologijos 
paskaitų metu dr. prof. Arvy-

Ses. Aušra Karaliūtė kalba tikybos 
mokytojams Lietuvos Katechetikos 
centre Kaune. 
ginęs ir katechetines žinias. 
Taip pat praktinių užsiėmimų 
metu jas mokosi taikyti savo 
darbe. 

Daug dėmesio skiriama tiky
bos mokymo metodų aptari
mui, naujų taikymui ir tarpu
savio darbo patirtimi pasida
lijimui. 

Tikybos mokytojų kvalifika
cinės programos parengtos pa
gal Jubiliejinį trijų metų ciklą: 
a. pirmoji programa orientuo
ta Jėzaus Kristaus — Dievo ir 
žmogaus misijai žemėje įsisą
moninimą ir kristocentrišku-
mo katechezėje pažinimo svar
bą, b. antroji — į Dievo Šven
tosios Dvasios veikimo pas
laptį Bažnyčioje, c. tretieji me
tai — Dievo Tėvo, visatos ir 
žmogaus Kūrėjo paslapčiai ap
mąstyti. Šia programa siekia
ma vienokiu ar kitokiu būdu 
pasiekti kiekvieną Lietuvos 
katechetą ir paraginti jį atsi
naujinti savo darbe. 

DUSETOSE VYKSTA 
TRADICINĖS ŽIRGŲ 

LENKTYNĖS 
Šeštadienį, vasario 7 d., Du

setose prasidėjo tradicinės ris
tūnų žirgų lenktynės. 

Dėl „Didžiojo žiemos prizo" 
šių metų lenktynėse viename 
važiavime rungsis du ristū
nai , tur intys aukščiausią Lie
tuvos žirgų sporto sąjungos 
(LŽSS) reitingą — „Katalo
gas" (9,951 tšk.), vadeliojamas 
ukmergiškio Kazimiero Trotos 
bei alytiškio Algio Vilkinio 
„Džiautas" (9,756 tšk.). 

Įskaitinius taškus LŽSS ir 

LIETUVIS. Tauto^nežiOros dssbųTjlanF 
scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas, WuNngton, D.C., Mko dubi
ninko, kuris galėtu attikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų, per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tai (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Parduodu auto '93 
BMW 3251; automatinis. 

Galiu padėti su finansavimu. 
Tel. 773-671-6672. 

TAISOME 
SKALBIMO IR 

DŽIOVINIMO MASINAS, 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

Tel. 773-585-6624 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7160 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMIEOK REALTORS 
1921 S. PuUtU M. 
4365S. ArdMfAv*. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namu* 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

IEŠKO DARBO 

Moteris iš Lietuvos 
ieško darbo. 

Gali slaugyti ligonius arba 
senelius ir gyventi kartu. 

Tel. 773-436-5034 

Lietuvaitė, vidutinio amžiaus, 
sąžininga, tvarkinga, maloni 
nerūkanti našlė. Virėja. Vairuoja 
mašiną. Ieško darbo. Dėkoju už 
pasiūlymus. Rašyti. Angele 

1 Arlington Ave. Apt. 212 
Spotswood. NY 08884. 

TRANSPAK įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Baldai ir komercinės siuntos. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Lemonte naujos darbo valandos: Šeštadienį 9-12 v., 

Sekmadienį 8:30-1 v .p.p. Tel.: 1-630-257-0497 
{staiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 

Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364. 
TRANSPAK, Chicago, IL. Tel.: (773) 838-1050 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

„Ūkininko patarėjo" sudary
tame geriausių Lietuvos žirgų 
vertinimų yra pelnę 54 ristū
nai. 

Renginio organizatoriai tiki
si, jog šių metų lenktynes 
Dusetose stebės beveik 20,000 
žiūrovų. (BNS) 

* Kaunas . Gruodžio 26 d. 
Marijonų vienuolyno patal
pose Kaune vyko LKMA ir 
Lietuvių katalikų kultūros 
centro renginys. Pranešimą 
„Lietuvos mokslo vystymosi 
problemos europiniame kon
tekste" skaitė dr. A. Raškinis. 

ir tau dangus apniukęs, — tu das Žygas, maldingumo pagal 
žinok, kad varsų galimybė ne- Katalikų bažnyčios katekizmą 
nyksta. J i tik slepiasi ir tinka
mu laiku vėl pažais tau akyse 
ir tu jai nusišiepsi, viską už
miršęs. 

Tai valio gi, Lietuvos Trys 
Spalvos!" 

Tai taip Juozas Tumas-Vaiž
gantas rašė ir taip kalbėjo. 

— lic. vysk. Rimantas Norvilą, 
Bažnyčios teisę ir jos santy
kius su valstybe a iškina kun. 
dr. Vytautas Brilius; Trinitari-
nę teologiją pagal Katalikų 
bažnyčios katekizmą, taip pat 
svarbiausias iš Vakarų pasau
lio mus pasiekiančias klaidin-

Juozas Tumas-Vaižgantas gi- gas teologines kryptis kritiš-
mė 1869 m. Mirė 1933 m. Šie- kai įvertina kun. dr. Vytautas 
met sukanka 65-keri metai Sidaras. Šių paskaitų metu ti-
nuo jo mirties. kybos mokytojai gali atnaujin-

Petras Petrut is ti ir praturt inti savo teolo- Tradicinės žirgų ristūnų lenktynes, įvykusios š.m. vasario 7 d. Dusetose, Zarasų rajone. Nuotr Eltos 
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Iš part izanų istorijų (42) 

KETURI BROLIAI PRIE 
KRYŽIAUS 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Nepriklausomybės kovų paminklas Širvintuose. Kariai prie žuvusiems 
už Lietuvos laisvę 1918-1920 metais prie Širvintų padeda vainiką. 

Nuotr. V. Slepiko 

LŠS VADAS TĘSIA 
RINKTINIŲ IR KUOPŲ 

VIZITAVIMĄ 
Aplankęs Alytaus bei Šiau

lių rinktines ir tęsdamas pra
dėtą užsibrėžtą sau užduotį — 
iki LŠS dalinių atstovų konfe
rencijos aplankyti visas šaulių 
rinktines ir atskirąsias kuo
pas bei jų padalinius, LŠS va
das spalio 25-26 d. lankėsi 
Aukštaitijoje. Dalinių vizitavi
mo metu, kuriame šį kartą 
LŠS vadą kpt. L. Bakaitį ly
dėjo pavaduotojas S. Ignatavi
č ius ir centrinės revizijos ko
misijos narė J. Andriušienė, 
LŠS vadas nori susipažinti su 
LŠS dalinių teritoriniu išsi
dėstymu, vietos šauliais, jų 
veikla, naryste, turimomis pa
talpomis bei inventoriumi, iš
girsti jų problemas, nuomones 
bei pasiūlymus, atsakyti į 
klausimus, o tuo pačiu susi
rinkusiems papasakoti apie 
numatomą sąjungos perorga-
nizaciją ir reformomis, rikiuo
tės, nerikiuotės, moterų ir 
jaunųjų šaulių veikimą, kas 
buvo padaryta, j am tapus va
du, ir kas bus padaryta arti
miausiu laiku, artėjančią LŠS 
dalinių atstovų konferenciją, 
ateities planus kovinio paren
gimo, kultūrinės-švietėjiškos, 
jaunimo auklėjimo ir finansi-
nės-ūkinės veiklos srityse. 

Pirmiausia buvo sustota Uk
mergėje, kur į šauliams grą
žintų namų salę rinkosi Uk
mergės rinktinės šauliai. I su
sitikimą su naujuoju LŠS va
du kpt. L. Bakaičiu, nors ir 
skubėjo į kitą renginį, atvyko 
Ukmergės rajono meras V. 
Grušauskas bei SKAT Uk
mergės RTG bataliono vadas 
kpt. K. Leščius. Rinktinės va
do A. Poškaus pristatytas, 
kpt. L. Bakaitis savo progra
minėje kalboje paminėjo savo 

vizitų tikslą, atsakė į susirin
kusiųjų klausimus dėl jauni
mo auklėjimo, medicinos pa
tikrinimo apmokėjimo, SKAT 
ir LŠS bendros veiklos, šaulių 
dalyvavimo judėjime „Stabdyk 
nusikalstamumą", jaunųjų 
šaulių aprūpinimo, iki okupa
cijos turėtų turto ir kt. 

Ukmergės rajono meras V. 
Grušauskas sakė, kad, išklau
sius naujojo LŠS vado kalbos 
ir atsakymus į klausimus, su
sidarė nuomonė, jog Šaulių 
sąjungos laukia puikus, dide
lis ir atsakingas darbas. Uk
mergės šauliai nuo pat pirmų
jų atsikūrimo dienų įsijungė į 
miesto gyvenimą. Joks rajone 
ar mieste organizuojamas ren

ginys nepraeina be šaulių ak
tyvaus dalyvavimo ir prisi
dėjimo prie organizavimo. No
rėtųsi pažymėti šių metų šau
lių ir savanorių organizuotą 
kariuomenės ir visuomenės 
suartėjimo šventę. Darbų for
mų yra daug ir visi turėtų 
prisidėti kaip šauliai. Išvyk
damas į kitą renginį, Ukmer
gės rajono meras V. Grušaus
kas padėkojo šauliams už pa
siaukojimą vardan Lietuvos ir 
palinkėjo sėkmės šauliškoje 
veikloje. 

Tuo metu, kai salėje vyko 
susirinkimas, centrinės revizi
jos komisijos narė J . And
riušienė patikrino, kaip buvo 
vykdoma finansinė apyskaita, 
kurioje didelių nusižengimų 
nebuvo rasta. Po susirinkimo 
LŠS vadas apžiūrėjo grąžintą 
pastatą, kurį tik savo jėgomis 
sugebėjo kiek atsiremontuoti 
ukmergiškiai, o dabar I aukš
to patalpas nuomoja ir gautas 
lėšas panaudoja šauliškos 
veiklos ugdymui. Tačiau tin
kamai remontuoti pastatą 
trūksta lėšų, kuriomis negali 
padėti ir dabartinė sąjungos 
vadovybė. Vienintelė viltis, 
kad po LŠS įstatymo pri
ėmimo, Vyriausybė skirs kiek 
lėšų pastatų ir patalpų eks
ploatavimo išlaidoms. 

Atsisveikinus su ukmergiš
kiais, kelias vedė į Uteną. 
Utenos šaulių namų kieme at
vykusio vado ir jo palydovų 
laukė 47 išrikiuoti vietiniai 
šauliai. Rinktinės vade ats . 
kpt. B. Stuko raportas, pažy
mėjimų ir sąrašų patikrini
mas, visi kviečiami į salę. Čia 
LŠS vadas kpt. L. Bakaitis 45-
ias minutes trukusioje progra
minėje kalboje paminėjo vizito 
tikslus, atsakė į susirinkusių
jų klausimus dėl rikiuotės 
šaulių, ryšių, biudžeto, Garbės 
teismo, kontrolės, darbo mo
kykloje su moksleiviais ir kt . 
Po susirinkimo svečiai buvo 
pakviesti į Šaulių namuose 
įsikūrusią jaukią kavinukę, 
kur buvo pavaišinti skaniais 
pietumis, o taip pat buvo pro
ga apšilti, nes susirinkimas 
vyko nešildomoje salėje. Ir vėl 
lėšų stygiaus problemos. Dėl 
didelių mokesčių buvo atsisa
kyta šildymo. Sočiai pavalgius 
ir kiek apšilus, svečiams buvo 
aprodytas pastatas, kur iame 
vyksta remontas. Rinktinės 
vado pastangomis šaulių pa
talpos atnaujinamos ir gra

žėja, įsigyjami nauji baldai ir 
kt . inventorius, o buhal ter inė 
apskai ta , pasak J. Andriu-
šienės, vedama pavyzdingai. 
Neveltui sakoma, kad viskas 
pr ik lauso nuo vado, nors Ute
noje, ka ip ir Šaulių sąjungoje, 
problemų daug. 

Paskut in i s tos dienos susto- Privažiavęs Ariogalą, vi- sudegino tvartą, sumušė tėvą 
j imas — Zarasai . Šaulių namų suomet jausdavau apylinkės ir pasigriebė šešiolikmetį Me-
salėje rikiuotė, pat ikr inimas ir didingumą. Cia Dubysos slė- čislovą. Kartu varėsi kaimyną 
salėn. Kuopos vadas V. Mac- nyje Lietuvos didikų Daugirdų Česlovą Lauryną, berną Čalū-
kevičius informavo, kad nors rūmai, tolumoje aukštas ir 
ir visi buvo asmeniškai pak- paslaptingas Bielskio kalnas 
viesti į susirinkimą, tačiau t ik su aukštu paminklu. Čia Lie-
16 šaulių sugebėjo atvykti tuvos istorine vieta. Lygiai po 
pamaty t i ir paklausyti naująjį 

LŠS vadą. Po programinės 
kalbos kpt . L. Bakaitis a tsakė 
į k laus imus dėl darbo su mok
sleiviais, mokomųjų priemo
nių, uniformų suvienodinimo, 
narys tės ir t.t. Kuopos vadas 
V. Mackevičius informavo LŠS 
vadą kpt . L. Bakaitį, kad buvo 
sėkmingai užmegzti bendra
darbiavimo ryšiai su policija 
dėl bendrų budėjimų, netru
kus ta i bus patvir t inta sutar
t imi, o savivaldybė pažadėjo 
skir t i 5 tūkstančius litų jau 
gruodžio mėnesį. LŠS vadas 
pastebėjo, kad sutartyje būtų 
pažymėtas šaulių s ta tusas , so
cialinės garantijos ir teisės 
tokių budėjimų metu. Po susi
r inkimo buvo apžiūrėtas pas
t a t a s , kur i s stovi labai gra
žioje vietoje, prie ežero. Esan t 
lėšų ir j a s investavus, šauliai 
t u rė tų Zarasuose puikiausią 
poilsiavietę, nes šis kraš tas 
nuo seno mėgstamas tur is tų ir 
poilsiautojų. Kai kurie išeivi
jos šaul iai turėjo progos įver
t int i dėkingą Zarasų šaulių 
n a m ų padėtį. 

Išsimiegojus nešildomame 
„Vilnies" viešbutyje, vykstame 
į Rokiškį. Rokiškio šaul iams 
skir tos patalpos šiuo metu re
montuojamos, todėl j ie priver
sti glaustis pastate, kur iame 
įs ikūręs SKAT RTG batalio
nas ir pasienio policijos rink
t inė . Į susitikimą su naujuoju 
LŠS vadu kpt. L. Bakaičiu at
vyko ir Rokiškio rajono meras 
V. Masiulis , kuris po LŠS va
do kalbos ir atsakymo į susi
rinkusiųjų klausimus, kurie 
buvo analogiški ukmergiškių, 
uteniškių bei zarasiškių (šau
lius domina tos pačios proble
mos) klausimams, kalbėjo, 
kad šauliai per 7 veiklos me
tus tvir tai nebuvo įsijungę į 
valstybės gyvenimą, nebuvo 
atei t ies apibrėžtumo. (Nema
nau , kad tai turėtų būti taiky
t ina visai sąjungai, nes viena 
a r dvi rinktinės negali sudary
ti visos organizacijos įvaiz
džio). Taip pat meras minėjo, 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. vasario 12 d. 

50-ties metų. pervažiavęs til
tą, sustojau prie iš kranto 
bėgančio šakinio ir atsigaivi
nau šaltu vandeniu. Atsime
nu, kad čia pat ant kranto 
stovėjo tvarkinga skardiniais 
stogais dengta sodyba. Čia gy
veno iš Amerikos anglių ka
syklų sugrįžusio A. Barkausko 
viso dešimties žmonių šeima. 
Šeši sūnūs ir trys dukterys. 
Vyriausias Kazimieras, buvęs 
gusarų jaun. puskarininkis, 
Zenonas tarnavo Kėdainiuose 
2-me artilerijos pulke, Anta
nas — 19, Vytautas — 18, 
Mečislovas — 16 ir Vincui tik 
13 metų. 

Vėlų 1944 metų rudenį į 
Barkauskų kiemą įgriuvo di
delis ginkluotų vyrų būrys. Jie 
prašė Kazimiero, kaip prityru
sio kario, tapti jų vadu. Kazi
mieras tampa partizanu. Kai 
rusų kareiviai, atvykę sunk
vežimiais, pradėjo plėšti Voz-
butų kaimą, Kazimiero parti
zanai rusus išvaikė. Pradėjus 
siausti NKVD pulkui, LLS 
kar ininkas aviacijos kapitonas 
Vytautas Digrys vyrams liepė 
išsiskirstyti į mažas grupes. 
Trys broliai pradėjo statyti 
bunkerį. Spėjama, kad išda
vus, visą Pajakališkių kaimą 
apsupo NKVD batalionas, vy
rai tvarte pastatytame bunke
ryje dar neturėjo įrengę 
šaudymo angų, neturėjo 

ginklų. Teko pasiduoti. Rusai 

gą, to paties kaimo Vytą Sal-
toną ir Deltuvą. Visus vare 
link Paliepių. 

Brolius varė priekyje. Lau
rynas girdėjo, kai rusai Bar
kauskams pasiūlė bėgti. Šie 
atsisakė. Tuomet sustatė vi
sus keturis prie kryžiaus ir 
pasigirdo automato serija. 
Šaudė kareiviai ir stribai. 
Visi keturi, tartum ąžuolai, 
krito vienas po kito. Iki šios 
dienos neaišku, kieno iniciaty
va įvykdytas šis baisus nusi
kaltimas. 

— Bėgo-nušovėm, — paaiš
kino savo viršininkams enka
vedistai. Be abejo, stribai pa
informavo rusus, kad Bar
kauskai, susipratusi lietuvių 
šeima. Visus juos, kartu su ki
tais žuvusiais, sumetė į vieną 
duobę. 1991 metais, atkasus 
duobę, buvo rasti net 52 
žmonių palaikai. 

Rytojaus dieną Barkauskų 
kieme vėl pilna kareivių. 
Šaudė kiaules, o kitą turtą 
krovė į sunkvežimius. Reika
lavo pasakyti, kur dar vienas 
sūnus Antanas. Bijodamas 
keršto tėvams, Antanas, ne
prisipažindamas, kad buvo 
partizanu, enkavedistams pa
sidavė. Ištrėmė į Sibirą kartu 
su abiems tėvais, dviem sese
rimis ir jauniausiu broliu. 

Motina beverkdama visai 
pasibaigė ir netrukus mirė. Po 
daugiau kaip keturiasdešim
ties metų Barkauskų palaikai 
perlaidoti Ariogalos kapinėse. 
Žūties vietoje pastatytas pa
minklas. 

kad rajone paruošti policijos 
rėmėjų nuostatai , kurie net
rukus bus patvirt inti rajono 
taryboje, todėl šauliai galėtų 
tapt i policijos rėmėjais. Šį pa
siūlymą šauliai priėmė labai 
prieštaringai , kadangi polici
jos rėmėjų grupės įsteigimas 
yra kažkam naudingas , o 
nuosta tos šauliams nesuteikia 
jokio statuso. Taip pa t šauliai 
priekaištavo, kad rajono vado
vybė galėtų paremti šaulių 
kultūrinę-švietėjišką veiklą. 

28 šauliai susirinko su LŠS 
vadu Anykščiuose. Atskirosios 
kuopos vadas V. P ra t apas kpt. 
L. Bakaitį informavo, kad keli 
šauliai negali dalyvauti dėl 
pateis inamų priežasčių. Susi
t ik imas vyko Anykščių SKAT 
RTG bataliono užsiėmimų kla
sėje. Anykščių šauliai neturi 
savo patalpų, nors Anykščių 
rajono meras S. Nefas... šau
lys, todė' ir nemato savo kuo
pos problemų. Po kalbos, atsa
kymų į klausimus ir išklau
sius pasiūlymų bei problemų, 
Anykščių kuopos vadas V. 
P ra t apas ir SKAT RTG bata
liono vadas V. Zemlevičius pa
kvietė svečius išgerti puodelį 
kavos, paskanaut i anykštėnų 
pyrago ir apšilti, kadangi susi
t ik imas vyko nešildomose pa
talpose. 

Tuo ir baigėsi LŠS vado kpt. 

Kryžius Juodbūdžio kaime, partizanų Lukšų tėviškėje. 

L. Bakaičio bei jo palydovų ke
lionė po Aukštaitijos šaulių 
rinktines ir atskirąsias kuo
pas. Netrukus panašios ke
lionės LŠS vado laukia Suval
kijoje, Žemaitijoje, Kauno ir 
Panevėžio apskričių rinkti
nėse. 

S. I g n a t a v i č i u s 
LŠS vado pavaduotojas 

* Domeikava. Sukurti 
Lapių, Domeikavos parapijos 
ir Pro vita puslapiai. Interneto 
vartotojai kviečiami apsilan
kyti adresu: http://puni.osf.lt/ 
sacrobis. EI paštas: sacrobis 
@pub. osf. lt. 

* Marijampolė. Sausio 3 d. 
kartu su kitomis lietuvių gru
pėmis iš Taize susitikimo Vie
noje grįžo marijampoliečiai. 
Šiais metais iš Marijampolės į 
Taize susitikimą vyko viena 
45 žmonių grupė, kuriai vado
vavo kun. Paulius Chudzik. Ją 
sudarė daugiausia moksleiviai 
ir studentai, kurie susitikimo 
metu aktyviai įsitraukė į ty
los, darbo ir parapijos veiklos 
grupes. Grįžus Taize susitiki
mus numatoma tęsti kiek
vieną mėnesio paskutinį sek
madienį ir ruoštis vasaros ke
lionei į Prancūziją pas Taize 
bendruomenes brolius. 

A.tA. 
KURT DISLER 

Šveicarų armijos veteranas 
Gyveno Montello. Wl, anksčiau Čikagoje. 
Mirė 1998 m. vasario 10 d., sulaukęs 80 metų. 
Gimė Zuerich, Šveicarijoje. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: žmona Aniceta StonCiūtė, gyv. Montello, 

WI, sūnus Frank, marti Kathryn, gyv. \Vheeling, IL; sū
nus Edward, marti Jacąueline; gyv Bolingbrook, IL; anū
kai: Sarah, John. Andrea ir JetT bei kiti giminės ir drau
gai. 

Velionis buvo sūnus a.a. Franz ir a.a. Elisabeth ir bro
lis a.a. Lini ir a.a. Franz 

A.a. Kurt tarnavo Šveicarijos armijoje Antrojo pasauli
nio karo metu. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 12 vai. dienos po religinių 
apeigų Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios, anūka i ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 80C-994-
7600. 

Mielam Bičiuliui 

A-tA. 
DR. VYTAUTUI RĖKLIUI 

1997 m. gruodžio 31 d. Kalifornijoje m i r u s , žmo
na i VILMAI, d u k r a i DALIAI su š e ima i r g imi
n ė m s r e i š k i a m e užuojautą . 

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų, s-gos 
prezidiumas 

Č i k a g a , I L 

A f A 
ONAI J. BERTAŠIENEI 

m i r u s , r e i š k i a m e užuo jau tą SIGITAI ir J U O Z U I 
U Ž U P I A M S , N I J O L E I ir L E O N U I M A S K A L I Ū -
N A M S i r a r t im ie s i ems . 

L. V. L. Sąjungos prezidiumas 
ir Čikagos skyrius 

A. A. DR. REGINA 
SVIDERSKAITĖ-
PETRAUSKIENĖ 
Prisimenu Reginą — gražią, 

elegantišką, malonią ir labai 
draugišką. Tuo pačiu laiku 
studijavome, priklausėme korp. 
„Gaja", tuo pačiu laiku džiau
gėmės nerūpestinga jaunyste 
ir savo svajonėse statėme gra
žiausias pilis savo ateities gy
venimui. Ir kai prof. J. 
Meškauskas mums vieną die
ną įteikė V. D. universiteto 
Medicinos fakulteto baigimo 
diplomus, mūsų sparnai jau 
pasiruošę skrist. Bet kur? Pa
sauly taip neramu, ir mūsų 
Tėvynė dideliame pavojuje. 
Pradėjome mums paskirtose 
vietose dirbti. Regina pirmuo
sius profesinius žingsnius 
pradėjo Vilniuje, bet tai neil
gai. Jau 1944 m. metais ji pa
liko Vilnių, o vėliau, rudenį 
pasitraukė į Vakarus. Sustojo 
Kemptene ir pradėjo dirbti 

kabinete (pacientės prisimi
nimuose labai gražiame), nes 
lietuvių čia buvo daug. 1946 
ištekėjo už Petro Petrausko. 
Porai metų praslinkus šeimoje 
atsirado sūnus Vytukas. Dalis 
jaunystės svajonių lyg ir pildo
si, bet viskas taip laikina — 
ne sava žemė, ne savi namai. 
Ir iš tų pačių okupacinė 
valdžia ragina keltis į 
užjūrius, ieškoti giminių. 1949 
Petrauskai jau Amerikoje, 
sustojo Detroite. 1953 gimus 
dukrelei Aldonai, šeima dar 
padidėjo Regina daugiau jo
kio darbo neieškojo, jos visas 
dėmesys ir meile vyrui, ir vai
kams. Vaikučius augino lietu
viškoje dvasioje, gal paslaptin
gai puoselėdama mintį greit 

Regina Petrauskienė 

juos parvežti į t ikrus namus 
Lietuvoje. Deja, laikas bėgo. 
slinko dešimtmečiai, paaugo 
vaikai, baigė mokslus, sukūrė 
savo šeimas, augino savo vai
kus. Seneliams džiaugsmo 
daug, o likimas juodais debesi
mis jau slinko virš Petrauskų 
namų. 1994 m. mirė Reginos 
vyras Petras, ji liko viena di
deliame skausme. Duktė Aldo
na man rašė: „Mūsų Tėveliai 
labai gražiai sugyveno, buvo 
neatskiriami". Bet Reginos 
laiškuose niekada nebuvo nu
siskundimų nei vienatve, nei 
sveikata. Gal rugsėjį ką nors 
ir pajuto, kreipėsi pas dr. V. 
Vaitkevičių, geriausią vėžio 
ligų specialistą, bet pagalbos 
kasos vėžiui jau nebebuvo. Ji 
mirė dukros Aldonos namuose 
1997 m. spalio 9 d. Palaidota 
šalia savo mylimo vyro Holy 
Sepulchre kapinėse. South-
field. Michigan. 

Suteik. Viešpatie, Jai amži
ną ramybę. 

L. B a l t r u š a i t i e n ė 

http://puni.osf.lt/
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJAS VOKALINIS—KAMERINIS 

ANSAMBLIS ČIKAGOJE 

Aktore Audre Budrytė, ypač 
pamėgta Čikagos ir apylinkes lietu
vių, deklamuos Henriko Nagio poe
ziją JAV LB Kultūros tarybos ren
giamoje popietėje prisiminti šiam 
žymiajam mūsų poetui. Popietė 
vyks Lietuvių dailės muziejuje. Le-
monte, vasario 22 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p Dalyvaukime! 

Lietuvos V y č i ų 36-tos 
kuopos , v e i k i a n č i o s Brigh-
ton Parke , s u s i r i n k i m a s 
pirmadienį, vasar io 16 d., 
7:30 vai. vak. vyks Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje. 
Visi kuopos nar ia i ir j ų drau
gai kviečiami dalyvauti . Po su
sirinkimo švęsime Vasario 16-
tąją — Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 8o metų su
kaktuvių šventę — bus pa
bendravimas ir kavutė . Visi 
laukiami. 

Prel . J u o z a s P r u n s k i s 
prašo primint i , kad jis nese
niai šventė 65 metų kuni
gystės jubiliejų, ne 60, kaip 
daug kartų klaidingai spau
doje paminima. Kunigu buvo 
įšventintas 1932 metais gegu
žės mėn. Pagal gerb. Prelatą 
— penkeri metai y ra jau ne
mažas laiko t a rpas , tad ne
vertėtų jo ..nuskaičiuoti". 

P a r o d y k i m e nauja i į 
Čikagą a t v y k u s i a m Lietu
vos Respublikos gen. konsului 
Giedriui Apuokui, kaip svarbi 
užsienio l ietuviams yra Vasa
rio Šešioliktosios šventė: gau
siai susir inkime ALTo Čika
gos skyriaus rengiamame mi
nėjime šį šeštadienį, vasario 
15 d. ir pamaldose (Švč. M. 
Marijos Gimimo katal ikų pa
rapijoje. Tėviškės ir Ziono liu
teronų evangelikų parapijose 
pamaldos bus 10:30 vai. r.), ir 
akademinėje-meninėje progra
moje Maria aukštesniosios 
mokyklos salėje. Pradžia 1 
vai. popiet. 

Kokios č ia Užgavėnės be 
užsigavėjimo? 0 tai padaryti 
geriausia M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos rengia
mame Mardi Gras vasario 20-
21 d. Bus smagios muzikos, 
žaidimų, laimėjimų, meninė 
programa ir daug linksmybių. 
Visus maloniai kviečia parapi
jos klebonas kun. Anthony Pu-
chenski. 

„Laisvės puotą" ruošia JAV 
LB Vidurio vakarų apygarda 
kovo 22 d. Willowbrook poky
lių salėje, Willow Springs, IL. 
Bus proga šauniai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 80 metų sukaktį, 
susipažinti su LR ambasado
rium JAV Stasiu Sakalausku, 
gen. konsulu Čikagoje Gied
rium Apuoku, vicekonsule Re
nata Daruliene ir kitais svar
biais svečiais. Rezervacijos 
priimamos tel.: 708-598-0683 
arba 708-974-2464. 

Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 80 metų 
sukakties paminėjimas ruo
šiamas Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte, vasario 15 d., 
sekmadienį. Iškilmės prasidės 
vėliavų pakėlimu ir šv. 
Mišiomis, tęsis šventiniu kon
certu Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje ir 
akademine dalimi PLC salėje. 
Visuomenę maloniai kviečia 
rengėja — Lemonto LB apy
linkės valdyba. 

Pal. Jurg io Matulaičio 
misijos biuletenis skelbia 
(vasario 8 d.), kad misijos 
bažnyčioje ruošiasi susituokti 
Aleksandra Gražytė su Linu 
Simonaičiu. 

Muz. Ričardas Šokas 
akompanuos JAV ir Lietuvos 
himnams, o juos giedant, va
dovaus Mary Kinčienė ALTo 
rengiamame Lietuvos Nepri
klausomybės 80 metų sukak
ties paminėjime vasario 15 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p., Maria 
aukštesniosios mokyklos salė
je. Visuomenė kviečiama gau
siai dalvvauti. 

KULTŪROS IR MENO 
PREMIJA 

A. NYKAI-NTLIUNUI 

Vasario 13 d. Vilniuje bus 
įteikta Valstybinė kultūros ir 
meno premija poetui Alfonsui 
N'ykai-Niliūnui. J i s j au atvyko 
iš Baltimores i Lietuvos sosti
nę ir asmeniškai dalyvaus 
įteikimo iškilmėse. Apdovano
jimas poetui paskirtas už Lie
tuvoje išleistą r inkt inę „Ei
lėraščiai" bei straipsnių rin
kinį ..Temos ir variacijos". 

1 

Alfon»»» Nyka-Niliūnas 

„Lietuva heraldikoje ir 
vaizduose" parodos atida
rymas Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, vyks šį Šešta
dienį, vasario 14 d., 7:30 vai. 
vak. Parodoje išstatyta 50 
Lietuvos miestų ir žymesnių 
vietovių herbai ir vaizdai, 
prieš 30 metų sukurti Čikagos 
Aukštesniosios mokyklos mo
kinių, pažymint Lietuvos ne
priklausomybės 50 metų su
kaktį. Parodos atidaryme kal
bės buvęs tos mokyklos direk
torius mok. Juozas Masilionis. 
Kviečiama atsilankyti Čikagos 
ir apylinkių lietuvių visuome
nė ir buvę tos mokyklos moki
niai, o ypač tie, kurie dalyva
vo šio projekto kūrime. Parodą 
rengia Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugija. 

Ateit ininku namuose ruo
šiamas Gavėnios susikaupi
mas bus šeštadienį, kovo 14 d. 
J am vadovaus kun. Rimas Gu
delis, kuris yra neseniai atvy
kęs iš Lietuvos ir šiuo metu 
darbuojasi Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijiečių sielovadoje. 
Norintieji susikaupime daly
vauti, prašomi tą datą pa
sižymėti, o smulkesnės infor
macijos bus pateiktos vėliau. 

„Tėviškės" lietuviu evan
geliku liuteronų parapija 
Vasario 16-ja minės sekmadie
nį, vasario 15 d., parapijos sa
lėje. Buvęs Kr. Donelaičio mo
kyklos vedėjas J. Širka tars 
progai pritaikytą žodį. Moterų 
draugija ruoš pietus. Aukos 
bus skiriamos remti kun. Ridą 
Tamulį Lietuvoje. Visi kviečia
mi. 

Greit skubantys metai, tarsi 
vėjų nešami, įtraukia į savo 
verpetą žmones, išsekindami 
juos fiziškai, dvasiškai ir emo
ciškai. Atgauti tvirtybę ir tas 
neįkainojamas dvasines jėgas, 
vieniems padeda bendravimas 
su gamta, kiti semiasi jėgų 
maldoje, meditacijoje. Nesu
klysiu teigdama, kad didžiau
sią dvasinę palaimą ir gerų 
emocijų suteikia žmogui bend
ravimas su meno pasauliu, 
muzika. Svarbiausia meno 
privilegija — daryti žmogų 
tauresnį, tvirtesnį emociškai, 
jautresnį. Kaip lietus nuplau
na dulkes, jautr i muzika — 
skausmą. Dvasinę pilnatvę ir 
pasitenkinimą muzikai-profe-
sionalai jaučia kurdami, atlik
dami, muzikuodami. Deja, ne 
visiems lemta būti kūrėjais. 

Gyvenimo įtampos kartais 
priduoda nežinomų, neatrastų 
savyje kūrybinių jėgų. Ne 
kiekvienas žmogus greitai ir 
lengvai prisitaiko naujame že
myne, naujoje visuomenėje, 
prie naujo gyvenimo būdo. Tai 
reikalauja daug dvasinių pa
stangų, ypač žmonėms, turin
tiems profesijas, aukštąjį iš
silavinimą. Menininkai, muzi
kai, būdami jautrūs ir lanks
tūs emociškai, labiausiai jau
čia tą ilgą asmenybės diso
nansą. Būtinybė išgyventi, 
įsitvirtinti, prisitaikyti prie 
naujų gyvenimo sąlygų — il
gas procesas. Dvasinės įtam
pos vienus išsekina ir j ie nusi
vilia, o kiti tarsi įgauna spar
nus. Aukštį pasiekia — drą
sieji, tolį — atkaklieji, tryp
čioja vietoje — bailiai. Porei
kis kurti, išreikšti savo me
ninį brandumą, muzikuoti, 
subūrė profesionalių muzi
kantų būrelį į vieną, pradžiai 
nedidelį, vokalinės-kamerinės 
muzikos ansamblį. Džiugu, 
kad naujas ansamblis pratur
tins, pagyvins ir paįvairins 
Čikagos lietuvių visuomenės 
muzikinį gyvenimą. 

Muzikos gelmės neišsen
kamos. Kas kartą prisilietė 
prie jų, liko pakerėtas visam 
gyvenimui. Naujas klasikinės 
muzikos ansamblis — didelis 
džiaugsmas šio žanro muzikos 
mylėtojams, nes didžiosios Či
kagos koncertinės salės ne vi
siems prieinamos dėl įvairių 
priežasčių. Šios muzikos žanro 
galėsime klausytis netolimoje 
ateityje mūsų lietuviškoje ap
linkoje. Tikimės, kad ansamb
lis bus įdomus, dažnai koncer
tuojantis vis nauju repertua
ru. Trumpai noriu supažin
dinti su ansamblio vadovu ir 
dainininkėmis. 

Vokalinio-kamerinio ansam
blio vadovas muzikas Ričar
das Šokas, gerai žinomas 
Čikagos lietuvių muzikiniame 
gyvenime. Tai talentingas mu-
zikas-profesionalas, vargoni
ninkas, akompaniatorius, es
tradinės muzikos propaguo
tojas, chormeisteris. Kelis se
zonus sėkmingai dirbo Lietu
vių operos choro chormeiste

riu. Jo paruoštas choras ope
rose K. Banaičio „Jūratė ir 
Kastytis", Flotovv „Marta", su
silaukė gerų atsiliepimų ir 
aukšto įvertinimo. Tiksli in
tonacija, balsų išlyginimas, 
skambumas ir sodrus tembras 
— tai jo kruopštaus darbo re
zultatas. Jo savitas muzikos 
pajautimas ir interpretavi
mas, subtilumas ir aukštas 
profesionalumas, žada gerus 
rezultatus, kuriant ir tobuli
nant naująjį vokalinį-kame-
rinį ansamblį. Entuziazmas ir 
įkvėpimas padės nugalėti sun
kumus. 

Kamerinio-vokalinio ansam
blio branduolį sudaro aštuo
nios profesionalios muzikės: 
dainininkės, pianistės, chor
vedės. Jos savo laisvalaikį 
skiria repeticijoms, kad su
teiktų džiaugsmingų akimirkų 
klausytojams ir pačios jaustų 
dvasios pakylėjimą profesiona
liu, subtiliu muzikavimu. 

Ansamblio repertuare voka-
lines-klasikinės muzikos še
devrai, kurie negali nejaudinti 
klausytojo. Tai Giovanni Bat-
tista Pergolesi, Walter Hendl, 
Anton Rubinstein. Franz 
Schubert, bažnytinė, baroko 
stiliaus ir polifonine muzika. 
Kūriniai atliekami originalo 
kalba; lotynų, italų, vokiečių, 
anglų ir kt. Repertuaro atliki
mas originalo kalba, suteiks 
galimybę praplėsti klausytojų 
auditoriją ir už lietuviškos vi
suomenės ribų.Tai parodys ne
tolima ateitis. Klausytojai ne
kantriai lauks naujojo ansam
blio koncerto, linkėdami kūry
binės sėkmės vadovui ir daini
ninkėms. 

„Mylėkite ir klausykite mu
ziką", — rašė kompozitorius 
D. Šostakovičius. — Ji atvers 
jums ištisą jausmų ir minčių 
pasaulį. J i padarys jūsų dva
sią turtingesne, tyresne, tobu
lesne. Muzika padės atrasti 
savyje naujų, nežinomų, ne
pastebėtų jėgų. Ir gyvenimas 
nušvis naujais tonais, naujo
mis spalvomis". 

Ansamblis numato ateityje 
išaugti iki dvylikos-šešiolikos 
dalyvių. Mylintys muziką ir 
jaučiantys poreikį muzikuoti, 
kviečiami į Jaunimo centrą 
ketvirtadieniais nuo 7 vai. va
karo. 

Alina Bičkienė 

PRISIMINTA 
SAUSIO 13-TOJI 

Amerikos Lietuvių tarybos 
(ALTo) Čikagos skyrius sausio 
13 d., antradienį, surengė 
Sausio 13-tosios žudynių pri
siminimą. J is pradėtas Mišio
mis 10 vai. ryte Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Šv. Mišias aukojo 
i r ta i d iena i pr i ta ikytą pa
mokslą p a s a k ė tėvas Juozas 

Čikagos Lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai džiaugsmingai sutiko juos š.m. sausio 24 d. aplankiusį 
Lietuvos Respublikos prezidentu išrinktą Valdą Adamkų. Adresą su visų mokinių ir mokytojų parašais garbin
gam svečiui įteikia (iš kairės) Živilė Bielskutė, Milda Plioplytė, Karolis Užgiris ir Audra Brooks. 

Nuotr. J . Tamula ič io 
Vaišnys, SJ. Baigus pamal
das, visi dalyviai, kurių buvo 
pilna koplytėlė, sugiedojo du 
posmelius „Marija Marija". Po 
pamaldų visi rinkosi į Jauni
mo centro kavinę. Čia buvo 
Sausio 13-osios žuvusiųjų pri
siminimas. 

Pagerbimą atidarė ALTo Či
kagos skyriaus pirmininkė 
Evelyna Oželienė. Ji pasveiki
no visus ir padėkojo už tokį 
gausų dalyvavimą. Trumpą 
žodį tarė Pedagoginio instituto 
direktorė Stasė Petersonienė. 
J i priminė Lietuvos žmonių 
patriotizmą ir mirtiną kovą 
dėl Lietuvos laisvės ir neprik
lausomybės. Ji pakartojo kun. 
Juozo Vaišnio žodžius, kad 
visi, tą žiauriąją naktį žuvu
sieji, turėtų būti paskelbti 
šventaisiais. Paskaičius visų 
žuvusiųjų pavardes, minutės 
atsistojimu jie buvo pagerbti. 
Buvo skaitytas mokinių su
kur tas eilėraštis „Baisioji nak
tis — mūsų mintys". 

Baigiant buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas ir toliau vyko 
kavutė. 

Ant. Repš ienė 
PREZIDENTAS 

V. ADAMKUS SU 
MOKINIAIS JAUNIMO 

CENTRE 

Š. m. sausio 24 d., 11 vai. 
ryto, naujai išrinktas Lietuvos 
prezidentas lanko Čikagos 
Jaunimo centro lituanistines 
mokyklas: Čikagos lituanisti
nę mokyklą ir Pedagoginį ins
titutą. 

Jau anksti rytą prie Jauni
mo centro tvoros pritvirtina
ma daug Lietuvos istorinių vė
liavų, o prie paminklo — Ame
rikos vėliava ir Lietuvos tri
spalvė. Labai gražus vaizdas. 
Mokiniai turi sutrumpintas 
pamokas. Mažoji salė papuoš
ta, nes čia lankysis svečias. 
Atėjus laikui, mokiniai ir stu

dentai renkasi scenoje. Da
lyvauja mokytojai ir lektoriai. 
Nuo durų iki scenos iš abiejų 
pusių tako stovi vyresnieji 
moksleiviai ir studentai su il
gomis tautinėmis juostomis 
rankose, patys apsirengę tau
tiniais drabužiais. 

Atvykus prezidentui su pa
lyda prie Jaunimo centro durų 
pasitinka J C vadovybė ir mo
kyklų direktorės: Jūratė Dovi-
lienė bei Stasė Petersonienė. 
Prieš svečiams įžengiant į ma
žąją salę, groja Ramovėnų 
maršas, moksleiviai pakelia 
tautines juostas į viršų ir lyg 
pro juostų „tunelį" žengia pre
zidentas Adamkus su visa pa
lyda. Sustojus prieš sceną, gie
damas Lietuvos himnas. Ka
dangi buvo daug fotografų, pa
daromos bendros nuotraukos 
su Pedagoginio instituto lek
toriais ir su Čikagos lituanis
tinės mokyklos mokytojais. 
Mokiniai ir mokytojai eina į 
salę atsisėsti, o J. Dovilienė ir 
S. Petersonienė užveda į sceną 
prezidentą ir prie stalo visi 
trys susėda. Pagrindinį ir il
gesnį sveikinimą perskaito 
Marytė Utz. Toliau sveikina 
Jūra tė Dovilienė ir Stasė Pe
tersonienė. Pedagoginio insti
tuto studentai įteikia prezi
dentui gražų sveikinimo adre
są, o Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokiniai — Jaunimo 
centro albumą ir mokyklos 
marškinėlius. Kadangi Almos 
Adamkienės nebuvo, buvo pa
prašytas prezidentas ir jai 
perduoti dovanėlę. 

Pasibaigus sveikinimams, 
buvo paprašytas prez. Adam
kus tarti žodį moksleiviams. 
Jis padėkojo už gražų priėmi
mą, sveikinimus ir dovanėles. 
Prašė mokinius ir mokytojus 
tęsti lituanistinį švietimą ir 
tautinį auklėjimą, kad jauni
mas liktų tautiškai susipratęs 
ir mylėtų tėvynę Lietuvą. Pats 

JAV LB Krašto valdyba 
kviečia visas LB apylinkes ir 
lietuviškas organizacijas prisi
dėti prie Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus pasveikini
mo, renkant parašus ir su 
savo sveikinimo lapu siųsti 
valdybos pirm. Reginai Na-
rušienei, 213 W. Lake Shore 
Drive, Cary, IL 60013. Jie turi 
pirmininkę pasiekti iki vasa
rio 18 d., o ji, vykdama į Vil
nių, sveikinimus nuveš prezi
dentui. 

Dėmesio žiemos sporto 
mėgėjams! ..Kranto" sporto 
klubas vasario 21-22 d. orga
nizuoja slidinėjimo išvyką į 
Devils Head, Wisconsin. kal
nus. Informacijos teikiamos 
telefonais: 773-863-8861 arba 
708-222-8086. Registruotis 
būtina iki vasario 16 d. 

Lietuvos Respublikos prezidentu išrinktą Valdą 
Čikagoje. Pedagoginio lituanistinio instituto vardu 

Adamkų, š.m. sausio 24 d. atsilankiusį Jaunimo centre, 
sveikina studentai Andrius Paulius ir Audra Kazlauskaite 

Nuotr. J . Tamulaičio 

pažadėjo visomis jėgomis dirb
ti Lietuvos gerovei ir pašalinti 
kenksmingas okupacines lie
kanas. Keli studentai ir lekto
riai pateikė klausimų, į ku
riuos taikliai atsakė. 

Programai pasibaigus, vi
siems rankom susiėmus, mo
kytojai D. Gedvilienei pianinu 
pritariant, buvo sudainuota 
daina „Žemėj Lietuvos". Ka
dangi 12 vai. didžiojoje salėje 
prezidentas turėjo kalbėti vi
suomenei, su palyda pro juos
tų „tunelį" nužygiavo į viršų. 

Šis prezidento apsilanky
mas, jo pasakyta kalba, paliko 
mokiniams ir s tudentams gilų 
įspūdį. Puikus tautinio auklė
jimo pavyzdys, koks galėjo 
būti. 

J . P l a č a s 

SKELBIMAI 
x Genė Čyvas, St. Pete 

Beach FL, Nijolė G. Warner, 
Delran NJ, Lietuvių Ameri
kos Moterų sąjunga k u o p a 
#20 per Stasę Viščiuvienę, 
Chicago IL, ir dr. Al ina Do-
manskienė, Palos Pa rk IL, 
visi globojo po našlaitį Lietu
voje. Pratęsdami paramą ki
tiems metams, atsiuntė visi po 
$150. Dėkojame! „Lie tuvos 
Našlaičių globos" komite 
tas, 2711 W. 71st St. , Chica
go, IL 60629. 

(sk) 

x Sigutė K. Mikrut, Lake 
Bluff. IL, atsiuntė $150 ir nori 
remti vieną našlaitį Lietuvoje. 
Lietuvos našlaičių vardu dė
kojame už pagalbą Lietuvos 
žmogui. „Lietuvos N a š l a i č i ų 
globos" komitetas , 2711 
West 71st St., Chicago , TL 
60629. 

(sk) 
x „Spindulys", tautinių 

šokių grupė, kviečia visus į sa
vo metinį pokylį v a s a r i o 21 
d., šeštadieni, 6:30 v.v., Pa
saulio lietuvių centre. Jūsų 
laukia skani, Aldonos Šoliū-
nienės paruošta vakarienė ir 
įdomi programa. Stalus rezer
vuoti pas Audrą Lintak ienę , 
tel. 708-387-9180. 

(sk) 
x Dvi istorinės va izda

juostės! Pirma: Lietuvos Re
spublikos Prezidento Valdo 
Adamkaus vizitas J aun imo 
centre Čikagoje. Vaizdajuostė 
1 vai. 45 min. Kaina su per
siuntimu $27.50. Antra: Lie
tuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus su Ponia Al
ma dalyvauja šv. Mišiose Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčio
je. Šv. Mišias atnašauja Kau
no arkivysk. S. Tamkevičius. 
Vaizdajuostė 1 vai. 20 min. 
Kaina su persiuntimu $27.50 . 
Vaizdajuostes galima užsisa
kyti ir Europos - Australijos 
sistemom. Užsakymus siųsti: 
A. Plėnys, 3701 W. 65th 
Place, Chicago IL 60629; 
Tel. 773-585-6581. 

(sk) 
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