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Gynybos finansavimo įstatymas 
bus priimtas „buldozeriu" 

Viln ius , sausio 12 d. 
(BNS) — Seimo valdančiajai 
koalicijai antradienį pavyko 
užsitikrinti dalies mažųjų 
frakcijų paramą Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
parengtam krašto apsaugos fi
nansavimo strategijos įstaty
mo projektui. 

Balsavimas dėl dokumento 
įvyks Seimo visuotiniame po
sėdyje ketvirtadienį. Manoma, 
kad be valdančiosios koalici
jos, už dokumentą balsuos da
lis Jungt inės ir Nepriklauso
mos frakcijos deputatų. 

V. Landsbergis parengė įs
tatymo projektą, kuriuo siūlo
ma numaty t i krašto apsaugos 
sistemos finansavimą 2000 
metais — 1.7-1.75 proc. bend
rojo vidaus produkto (BVP), 
2001 m. — 1.95-2 proc. BVP. 
1999 metų biudžete gynybai 
teks 1.51 proc. BVP, o pernai 
gynybos išlaidos atitiko 1.34 
proc. BVP. 

Seimo pirmininko pasiūly
mui kategoriškai prieštarauja 
opozicinės LDDP ir Socialde
mokratų frakcijos, tačiau be 
išlygų remia konservatoriai ir 
krikščionys demokratai. 

Centro frakcija antradienį 
visuotiniame posėdyje balsuo
j an t dėl pritarimo šiam pro
jektui , po svarstymo nedalyva
vo. 

Anksčiau V. Landsbergis 
buvo pareiškęs, kad ypač svar
bu šį projektą patvirtinti ben
druoju visų partijų sutarimu. 
Seimo pirmininko vertinimu, 
šis į s ta tymas „signalizuotų" 
Vakarų valstybėms apie rim
tus Lietuvos ketinimus ir pa
sirengimą būsimai narystei 
euroatlantinėse struktūrose. 

Socialdemokratų vadovas 

Aloyzas Sakalas antradienį 
siūlė V. Landsbergiui pasi
rinkti kompromisinį, o ne 
„buldozerinį" įstatymo priėmi
mo variantą. Socialdemokra
tai siūlė drauge su krašto ap
saugos finansavimo strategija 
priimti ir mokslo, švietimo, 
kultūros ir sveikatos apsaugos 
strategijos įstatymą, kuriuo 
siūlyta padidinti mokslo, nau
jų technologijų ir studijų fi
nansavimą. Pasak A. Sakalo, 
jeigu į šį kompromisinį pasiū
lymą nebūtų atsižvelgta, V. 
Landsbergio siūlomas įstaty
mas būtų priimtas „tik val
dančiosios koalicijos balsais". 

LDDP atstovas Povilas Gy
lys teigė, kad „valstybė stipri 
ne tik karinėmis struktūro
mis", ir ragino ieškoti kompro
miso. P. Gylys kritikavo V. 
Landsbergio nuostatą neside-
rėti dėl įstatyme numatytų fi
nansinių rodiklių dydžio. 

V. Landsbergis, atsakyda
mas į opozicijos kritiką, teigė, 
kad gynybos išlaidų didinimas 
„duoda impulsą kitoms sri
tims" — „prisideda prie pra
monės potencialo stiprinimo, 
padeda kurti darbo vietas, 
skatina tarptaut inę koopera
ciją". „Taika užtikrinama, pa
siruošiant blogesnėms sąly
goms", sakė jis. 

Rekomendaciją didinti gy
nybos išlaidas pernai liepą pa
teikė Valstybės gynimo tary
ba, vadovaujama prezidento 
Valdo Adamkaus. Praėjusią 
savaitę jis patvirtino, kad re
mia šį įstatymo projektą. Lie
tuvos planus nuosekliai didin
ti gynybos išlaidas sveikino 
aukščiausieji NATO ir jos 
valstybių-narių pareigūnai. 

Nuotr.: Sausio 13-osios vidurdienį Vilnuje, NVpnklausomv; «_-s aikštėje, skambant Lietuvos himnui, buvo pakel
ta valstybes vėliava Žios iškilmingos apeigom, kuriose da.yvavo prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, Seimo, vyriausybes nanai, Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatai, 
vilniečiai, sostines svečiai, buvo skirtos Sausio 13-ajai — Laisvės gynėjų dienai — paminėti. Lietuvos trispalvę 

(E!U) pagerbė kariuomenės Garbės sargybos kuopa, grojo kanni- orkestras 

Laisvės gynėjų dienos minėjime 
— rūpestis dėl Baltijos saugumo 
Vilnius , sausio 13 d. (BNS- ti į Lietuvos teritoriją. 

Numatytos įmonės, kuriose 
negalės dirbti buvę kagėbistai 
Vi ln ius , sausio 13 d. (BNS) 

— Lietuvos vyriausybė trečia
dienį pr i tarė pluoštui teisės 
aktų, parengtų vykdant įsta
tymą „Dėl SSRS valstybės 
saugumo komiteto (NKVD, 
NKGB, MGB, KGB) vertinimo 
ir šios organizacijos kadrinių 
darbuotojų dabartinės veik
los". 

Buvę SSRS valstybės sau
gumo komiteto darbuotojai ne
galės dirbti SPAB „Lietuvos 
geležinkeliai" elektros tieki
mo, automatikos, ryšių siste
mose, Klaipėdos valstybinia
me jū rų uoste, AB „Lietuvos 
dujos" pagrindiniuose padali
niuose, dujų skirstymo, dujų 
apskai tos stotyse, Panevėžio 
kompresorinėje gamtinių dujų 
stotyje. 

Buvę KGB darbuotojai ne
galės dirbti Vilniaus, Kauno, 
Palangos, Šiaulių oro uostų 
skrydžių valdymo centruose, 
laivybos, ryšių, stebėjimo sri
tyse, AB „Lietuvos energija" 
valstybinio elektros tiekimo 
tinklo stebėjimo centre, Kauno 
hidroelektrinėje, Kruonio hid-
roakumuliacinėje elektrinėje, 
civilinės saugos objekte „Du
bingių bazė", Valstybinėje 
įmonėje „Ignalinos atominė 
elektrinė" bei AB „Mažeikių 
nafta" pagrindinio naftos 
vamzdyno padalinyje, jo ap
saugos zonoje esančiuose elek
tros ir ryšių tinkluose, juos ap
tarnaujančiuose objektuose, 
Birtų perpumpavimo stotyje, 
Mažeikių galutiniame naftos 
apskaitos punkte. 

Buvusieji kagėbistai 
nebegalės darbuotis ir Mobili

zacinių atsargų kaupimo ir 
apskaitos padaliniuose bei 
„Lietuvos monetų kalykloje". 

Elta) — „ Tokią žvaigždžių va
landą ne bet kas gali patirti 
pragmatiniame nūdienos pa
saulyje. Į ją reikėjo ateiti ir 
būti pasirengusiems", kalbė
damas iškilmingame Seimo 
posėdyje apie tragišką sausio 
13-osios pergalę sakė Lietuvos 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Žmones, pasirin
kusius tiesą ir kovą už tiesą 
bei paaukojusius savo gyvybę, 
jis lygino su ankstesnių laikų 
miškų kariais savanoriais, 
šimtą kartų laisvesniais už sa
vo žudikus. 

Priminęs istorinius politi
nius 1990-1991 metų momen
tus, Sovietų Sąjungos įvykdy
tą karinį įsiveržimą ir Lietu
vos okupavimą, Vytautas 
Landsbergis atkreipė dėmesį, 
kad iki šiol teisingumo nesusi
laukė Sovietų kariškiai, vado
vavę iš Maskvos arba permes-

Sausio 13-osios byloje vėl 
paskelbta pertrauka 

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) jo turtą. Buvusį LKP ideologą 
- Nepavykusio 1991 metų Juozą Jermalavičių prokuro-

sausio 13-osios perversmo da
lyvių bylą nagrinėjantis Vil
niaus apygardos teismas, su
sirgus vienam teisiamųjų, 
praėjusią savaitę paskelbė 
pertrauką. Manoma, ji truks 
dar 2 savaites. 

Teisiamasis Leonidas Bar
tasevičius gydomas ligoninėje. 

Trečiadienį sukako 8 metai, 
kai 1991 m. sausio 13 d., per 
mėginimą įvykdyti antivalsty
binį perversmą, Vilniuje žuvo 
14 žmonių. 

Pasak Vilniaus apygardos 
teismo pirmininko, bylos na
grinėjimui pirmininkaujančio 
teisėjo Albino Sirvydžio, L. 
Bartasevičiaus sveikata yra 
silpniausia iš visų teisiamųjų. 

Iki šiol byloje vyko teisiniai 
ginčai. Pernai gruodį ginamą-
sais kalbas baigė trys buvusio 
Lietuvos komunistų partijos * Prezidentas Valdas 
vadovo Mykolo Burokevičiaus Adamkus pakartojo manąs, 
gynėjai. Kiti teisiamųjų gynė- kad Kęstutis Lapinskas yra 
jai kalbų dar nepradėjo. geriausias kandidatas į Vals-

Šešis nepavykusio prosovie- tybės kontrolieriaus postą, ga-
tinio perversmo dalyvius gina lintis organizuoti aktyvų vals-
10 valstybės paskirtų advoka- tybės kontrolės darbą. Pasak 

rai siūlo įkalinti 12 metų ir 
atimti visą jo turtą, kitus ke
turis teisiamuosius — nuo 4 
iki 7 metų kalėjimo. Kaltinto
jai pareikalavo, kad buvusiam 
LKP CK sekretoriui Juozui 
Kuoleliui teismas turėtų skirti 
7 metus nelaisvės griežtojo 
režimo pataisos darbų koloni
joje, at imant jo turtą. Proso
vietinės radijo stoties „Tarybų 
Lietuva" buvusį vadovą Sta
nislovą Mickevičių prokurorai 
siūlo bausti 5.5 metų laisvės 
atėmimo bausme griežtojo re
žimo pataisos darbų koloni
joje. Prosovietinei leidyklai 
užgrobtuosiuose Spaudos rū
muose vadovavusiam L. Bar
tasevičiui kaltintojai prašė 
skirti 5 metus griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje. 

tų. 
Valstybės kaltintojai pernai 

lapkričio pabaigoje teismui 
pasiūlė griežtomis bausmė
mis nubausti Sausio 13-osios 
sąmokslininkus. 

M. Burokevičių pasiūlyta 

prezidento atstovės spaudai 
Violetos Gaižauskaitės, prezi
dentą nustebino pirmadienį 
priimtas Seimo Konservatorių 
frakcijos sprendimas nepritar
ti teikiamai kandidatūrai į 
Valstybės kontrolierius. „Nė-

įkalinti 15 metų ir atimti visą ra rimtos konservatorių pa-

V. Landsbergis apgailesta
vo, kad Rusijos teisėsauga, ne
paisant jos pripažįstamo sun
kaus kaltinimo valstybės per
versmu ir esamos tarpvalsty
binės sutarties del teisinės pa
galbos, nerodo nuoširdžių pas
tangų padėti teisingumui. 
Kalbėdamas apie atsakomybę, 
Seimo pirmininkas priminė 
pagrindinę tų įvykių figūrą — 
Michail Gorbačiov ir teigė, 
kad Lietuvos arba Hagos teis
mas dar turi ką veikti. 

Šiaurės Tarybos preziden
tė Gun Hellsvik teigia, kad 
Šiaurės Taryba ir Baltijos 
Asamblėja turėtų aktyviau 
bendradarbiauti saugumo 
klausimais. 

Trečiadienį kalbėdama iškil
mingame Seimo posėdyje, 
skirtame Lietuvos laisvės gy
nėjų dienai, ji teigė, jog šiau
rės Taryba nuolat plėtoja ben
dradarbiavimą su Baltijos 
Asamblėja, siekdama stiprinti 
politinį pastovumą regione. 

„Norime padaryti viską, kad 
sumažintume įtampą ir su
kurtume pasitikėjimą regio
ne", teigė ji. ..Saugokime ir 
puoselėkime 14 lietuvių žūties 
atminimą, kad tai padėtų sus
tiprinti mūsų pastangas, už
tikrinti šio regiono saugumą 
ir bendradarbiavimą jame", 
sakė G. Hellsvik. 

Iškilmingame posėdyje kal
bėjęs Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos pirmininkas 
Povilas Jakučionis sakė, kad 
Sausio 13-osios įvykių aukos 
buvo „neišmatuojamai dide
lės", tačiau tai turėtų būti pa
moka dabartiniams politi
kams, kad grobikams nuolai
džiauti negalima. 

Iškilmingame Seimo posė
dyje dalyvavo prezidentas Val
das Adamkus, baigęs kaden
ciją prezidentas Algirdas Bra
zauskas, vyriausybės nariai, 
Aukščiausiosios tarybos — At
kuriamojo Seimo deputatai, 
Nepriklausomybės akto signa
tarai, Konstitucinio, Aukš
čiausio ir Apeliacinio teismų 
vadovai, užsienio valstybių 

reikštos abejones dėl K La
pinsko kompetencijos, senyvo 
amžiaus ir panašiai. Be to, 
anksčiau prezidentas buvo iš
girdęs jį nustebinusią konser
vatorių lyderiu pastabą, esą 
K. Lapinskas yra politiškai 
neparankus", tvirtino atstovė 
spaudai. (Eiui 

Rusija skundžias i pasaul iui dėl 
žmogaus teisių pažeidimų 

Lietuvoje 
Maskva , sausio 13 d. (Inter-

diplomatai, bažnyčių hierar-
chai, žuvusiųjų per Sausio 13-
osios įvykius giminės ir arti
mieji bei kiti garbūs svečiai. 

Žuvusiuosius už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę su
sirinkusieji pagerbė tylos ir 
susikaupimo minute. 

Vėliau Laisvės gynėjų at
minimas buvo pagerbtas Ne
priklausomybės aikštėje iške
liant Lietuvos vėliavą. Po to 
Antakalnio kapinėse, prie 
laisvės gynėjams skirto pa
minklo, Lietuvos vadovai pa
dėjo gėles, uždegė žvakutes, 
nusilenkė žuvusiems už Lietu
vos laisvę. 

* Istorijos pamoka „Meilė 
ir a u k a T ė v y n e i " trečiadieni 
visose miesto vidurinėse mo
kyklose ir gimnazijose prasi
dėjo renginiai Kaune, skirti 
tragiškiems 1991-ųjų sausio 
įvykiams paminėti. Kaunie
čiams ir miesto svečiams buvo 
surengta ekskursija į Sitkūnų 
radijo stotį, kuri, okupavus te
levizijos bei radijo objektus 
Vilniuje, tapo vieninteliu in
formacijos šaltiniu Lietuvai 
bei visam pasauliui. Susirin
kusieji klausėsi baisiosios 
nakties įvykių liudininkų pri
siminimų. Kaip ir atmintiną 
1991 m. sausio 13-osios naktį, 
laužai buvo uždegti Juragių 
televizijos transliavimo bei 
Sitkūnų radijo stotyse. Tragiš
kų įvykių aukos pagerbtos Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje prie Laisvės pamink
lo, Petrašiūnų bei Romainių 
kapinėse. Lietuvos karininkų 
ramovėje atidaryta ir iki vasa
rio 17 d. veiks fotografijos pa
roda „Jie tikėjo, kad mes bū
sime laisvi...". 

* P a s a k sava i t r a š ty je 
„Veidas" paskelbtų apklau
sos rezultatų, 38.1 proc. ap
klaustųjų nedemokratiškiau-
sia partija laiko Lietuvos kon
servatorius. 28.6 proc. ap
klaustųjų tokia laiko LDDP ir 
5.8 proc. — socialdemokratus. 
Apklausą sausio 8-11 d. atliko 
viešosios nuomonės ir rinkos 
tyrimų studija „Spinter", apk-
laususi 500 gyventojų pen
kiuose Lietuvos didmiesčiuo
se. 42.8 proc. žmonių labiau
siai linkusiu į diktatą politiku 
laiko konservatorių partijos ir 
Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį. Konservatorių 
valdybos pirmininko, premjero 
Gedimino Vagnoriaus diktato-
riškus polinkius įžvelgia 23.8 
proc., prezidento Valdo Adam
kaus — 4.8 proc. apklaustųjų. 

.BNS, 

faks-BNS) — Rusijos Valsty
bės Dūma visuotiniame posė
dyje trečiadienį prieme krei
pimąsi į Europos Tarybos 
Parlamentinę asamblėją. Eu
ropos Saugumo ir bendradar
biavimo organizacijos Parla
mentinę asamblėją, taip pat 
Europos parlamentą dėl politi
nių teismo procesų Lietuvoje. 

Dokumente, parengtame ne
mažos deputatų grupes suma
nymu, pareikštas didelis su
sirūpinimas dėl kelių, Dūmos 
vertinimu, politinių teismo 
procesų, kurie dabar vyksta 
Lietuvoje. 

Atkreipiamas dėmesys į tai, 
kad pastarosiomis dienomis 
Lietuvoje „pasireiškė nauju 
tendencijų", ir tarp teismo 
persekiojamų žmonių „atsidu
ria vis daugiau buvusių karių, 
kurie kovėsi antihitlerinės 
koalicijos pusėje ir dalyvavo 
kovoje su fašistų agentais". 

Atsižvelgiant į tai,kad 1940-
1991 metais, kai Lietuva buvo 
Sovietų Sąjungos sudėtyje, vis 
dažniau Lietuvos valdžia in
terpretuoja kaip „sovietų oku
pacijos laikotarpį7', kuriama 
atmosfera persekioti ne tik 

buvusius karius, bet ir tais 
metais Lietuvos valstybinėse 
ir visuomeninėse organizaci
jose dirbusius asmenis, taip 
pat iš naujo apsvarstyti II pa
saulinio karo rezultatus, pa
brėžiama kreipimesi. 

Rusijos parlamentarai ma
no, kad artimiausiu iaiku poli
tinių kalinių Lietuvos Res
publikoje gali padaugėti nuo 
14 iki 17 žmonių. Valstybės 
Dūmos teigimu, nepriklauso
mi stebėtojai pažymi, kad Lie
tuvos Respublikos teismai mi
nėtas bylas nagrinėja šališkai, 
neobjektyviai, laikydamiesi 
išankstinių politinių nuostatų. 

„Susidaro įspūdis, kad Lie
tuvos Respublikos politikoje 
stiprėja represinės tendenci
jos, o teismai naudojami kaip 
įrankis susidoroti su kitama-
niais", daro išvadą Rusijos 
parlamentarai. 

Valstybės Dūma paragino 
Europos parlamento organiza
cijas nusiųsti savo stebėtojus 
į Lietuvą, kad jie surinktų 
faktus apie ten vykstančius 
politinius įvykius. 

Siūlymui priimti šį kreipi
mąsi vienbalsiai pritarė 303 
deputatai. 

Izraelio parlamento vadovas 
atvyko „susitikti su lietuviais" 

Vilnius , sausio 13 d. (BNS; 
— Izraelio Kneseto (parlamen
to) pirmininko vadovaujama 
delegacija trečiadieni atvyko į 
Vilnių susitikti su Lietuvos 
vadovais, aptarti dvišalių ry
šių ir pagerbti laisvės kovu 
aukų. 

Kneseto pirmininką Dan Ti-
chon Vilniaus oro uoste pasiti 
ko jį į Lietuvą pakvietęs Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

„Kneseto pirmininkas nori 
pabūti su Lietuvos žmonėmis 
šią dieną — Sausio 13-tąją". 
vizito išvakarėse sakė Izraelio 
ambasados Baltijos valsty
bėms atstovas spaudai Joel 
Lion. 

Vidurdienį D. Tichon padėjo 
gėlių prie Seimo gynėjų pa
minklo šalia parlamento, vė
liau lankėsi Lietuvos žydų 

bendruomenėje ir Panerių ka
pinėse, kur palaidotos nacių 
okupacijos aukos. 

Per trijų dienų oficialų vi
zitą Izraelio parlamento vado
vas dar susitiks su prezidentu 
Valdu Adamkumi, parlamen
tinių ryšių su Izraeliu grupės 
bei Seimo komitetų atstovais. 
-Jis taip pat apžiūrės Trakus ir 
Vįinių, kur ketvirtadienį daly
vaus Jeruzalės vardo suteiki
mo miesto gatvei iškilmėse. 

D. Tichon yra jau antrasis 
Izraelio Kneseto pirmininkas, 
atvykstantis į Lietuvą. 1994-
siais čia lankėsi tuometinis Iz
raelio parlamento vadovas 
Shevach Weyss, tais pat me
tais į Izraelį buvo nuvykęs 
tuometinis Lietuvos premjeras 
Adolfas Šleževičius, o 1996-
siais — tuometinis preziden
tas Algirdas Brazauskas. 

Ekologinė nelaimė Klaipėdoje 
įveikta 

Kla ipėda , sausio 13 d. 
(BNS) — Ankstų trečiadienio 
rytą Klaipėdoje sustabdytas 
visiškai nevalytų nuotekų bė
gimas į Kuršių marias. 

Dėl avarijos pagrindiniame 
Klaipėdos miesto nutekamųjų 
vandenų vamzdyne į marias 
pietinėje miesto dalyje nute
kėjo 101,000 kubinių metrų 
visiškai neišvalytų nuotekų, ir 
tai buvo didžiausias pastarai
siais metais miesto taršalų 
išsiliejimas į Kuršių marias. 

Trečiadienį apie vidurdienį 
nuotekos, pasiekusios už 8 km 
esančius biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, jau pradė
tos valyti, o nelaimės vietoje 
darbininkai baigė tvarkyti su
trūkinėjusius vamzdžius. 

Sekmadienį Klaipėdoje vie
nas po kito trūko du miesto 
kanalizacijos vamzdynai, nu
tiesti maždaug prieš 20 metų. 
Nelaimės įveikimo komisi
jos pirmininkas Valdemaras 
Anužis spaudos konferencijoje 
teigė, kad avarijos padariniai 
būtų buvę panaikinti žymiai 
anksčiau, jei vamzdžiai butų 

buvę projektiniame gylyje. 
Darbininkams 3.5 metrų gy
lyje vamzdžiu neradus, teko 
ieškoti papildomos technikos, 
kuri atkasė daugiau nei 6 
metrų gylyje buvusius vamz
džius. 

Komisija prašys Klaipėdos 
mero Eugenijaus Gentvilo su
daryti specialią komisiją ne
nelaimės priežastims ištirti. 

Aplinkosaugininkai dar neį
vertino gamtai padarytos ža
los, kurią turės atlyginti AB 
..Klaipėdos vanduo". Aplinkos 
apsaugos agentūros viršinin
kas Laimutis Skridaila sako. 
kad ši marių tarša padarys ža
los vandens gyvūnams, laimei, 
gyventojams jokia žala nepa
daryta. 

AB ..Klaipėdos vanduo" Be
laimės sustabdymas kainuos 
apie 18,000 Lt. neskaitant 
baudos už žalą gamtai. 

KALENDORIUS " 
Sausio 14 d. Šv. Hiliaras; Fe-

:ks;i.- Teodozijus. Laimis, Aukse 
Sausio 15 d Paulius. Ida, Dai

lius. Skirgaila. Snieguolė 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DAYTONA BEACH, F L 

NUOTAIKINGA METU 
PRADŽIA 

Naujųjų 1999 metų išvaka
rėse gražiame lietuvių telki
nyje Daytona Beach, Flori
doje, lietuviai iš arti ir iš toli 
sveikino vieni kitus. Daugiau
sia linkėjo sveikatos, laimės ir 
laimingų, be rūpesčių, Naujų
jų 1999 metų. Daug kas, šei
momis susibūrę, Naujuosius 
metus pasitiko, pakeldami 
šampano taures už laimingą 
ateitį. 

Naujuosius 1999 metus pra
dėjome nuotaikingai, Naujųjų 
metų dieną, sausio pirmąją, 
susirinkę gražiame Sophie 
Kaj^s restorane, kur į Naujųjų 
metų pietus iš arti ir toli su
važiavo ir Daytona Beach gy
ventojai, ir jų svečiai — apie 
septyniasdešimt žmonių. Pie
tus ruošė klubo valdyba, o jų 
organizavimu rūpinosi valdy
bos narės Olga Kreivėnienė, 
Aniceta Mažeikienė, Ona Dar-
žinskienė ir kiti valdybos na
riai. Pažymėtina, kad Klubo 
valdyba energinga, darbšti, jai 
vadovauja visuomenininkas, 
žurnalistas Jonas Daugėla, vi
suose darbuose kruta ir darbš
čiosios bitelės Danutė ir Algir
das Šilbajoriai. 

Pietus pradėjo klubo pirmi
ninkas Jonas Daugėla. Jis, 
pasveikinęs šio telkinio lietu
vius ir svečius, ir pasidžiaugęs 
šio telkinio lietuvių gražiu su
gyvenimu, visiems palinkėjo 
laimingų, sveikatingų, ir pa
čių gražiausių Naujųjų 1999 
metų. J. Daugėla trumpai ap
žvelgė praėjusių metų įvykius 
Lietuvoje ir užsienio lietuvių 
gyvenime. Pasidžiaugė, kad 
Lietuva po 50 metų okupacijos 
jau tapo laisva, demokratinė 
valstybė, kad praėjusieji me
tai Lietuvai buvo įsimintini, 
išrinktas Lietuvos Respubli
kos prezidentas, Seimas, vy
riausybė, vyrauja demokrati
ja, gerėja gyvenimas, ir Lietu
vos žmonėms šviečia šviesios 
ateities viltys. J. Daugėla pas
veikino Lietuvos valdžią, žmo
nes ir palinkėjo, kad būtų 
įgyvendinti visi planai, duo
dantys žmonėms gražesnį, ge
resnį gyvenimą. Išeivijoje lie
tuviai nepavargo, bet entu
ziastingai jungėsi į Lietuvos 
vadavimą, o, atgavus neprik
lausomybę, skubėjo padėti 
Lietuvai, įsteigdami daugelį 
įvairiausių fondų. Gausios au
kos plaukia partizanams, naš
laičiams, tremtiniams ir vi
siems pagalbos reikalingiems 
žmonėms. Kalbėtojas pažymė
jo, kad išeivija lyg ir vėl at-
jaunėja, jungiasi į darbą nese
niai atvykusieji. Vyksta šako
tas kultūrinis gyvenimas, vei
kia lituanistinės mokyklos, 
ansambliai, teikiamos premi
jos. J. Daugėla išeivijai pa
linkėjo ir toliau su meile dirbti 
Lietuvai ir lietuvybę išlaikyti. 
Pranešimą baigus, visi sugie

dojome Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir ėjome pietauti. 

Prieš pradedant valgyti, Ka
zimieras Barūnas sukalbėjo 
gilių minčių, patriotinę savo 
kūrybos maldą, prašydamas 
Aukščiausiojo palaimos Lietu
vai, jos žmonėms, vyriausybei, 
Seimui ir prezidentui ir įveikti 
visas nesėkmes. Prašė Aukš
čiausiojo išminties mūsų tau
tos vadams, ir kad jie Lietuvą 
vestų į šviesesnę ateitį. Prašė 
Aukščiausiojo palaiminti ir to
li nuo tėvynės esančius visus 
šios šventės dalyvius. 

Per pietus klubo pirminin
kas Jonas Daugėla prisiminė 
šiais metais mirusius mūsų 
telkinio narius, sergantiems 
palinkėjo stiprybės, o taip pat 
pagarbiai prisiminė ir visus 
žuvusius, kovoju8ius,visur be
gyvenančius lietuvius. J. Dau
gėla pristatė ir garbingus sve
čius — Lietuvos generalinį 
konsulą New Yorke dr. Petrą 
Anusą, jo žmoną ir kitus. Ger
biamas konsulas pasveikino 
šio telkinio lietuvius, o taip 
pat ir visus užsienyje begyve
nančius tėvynainius, palinkėjo 
sėkmės ir sveikatos Naujai
siais 1999 metais. Su dideliu 
nuoširdumu jis dėkojo užsie
nio lietuviams už visokerio
pą pagalbą Lietuvai, jos žmo
nėms, dėkojo už glaudžius su 
tėvyne ryšius. Pasidžiaugė 
mūsų telkinio lietuvių nuošir
dumu ir reiškė viltį, kad bend
radarbiavimas sutartinai vyks 
ir ateityje. Konsulo žmona L. 
Anusienė taip pat jautriu žo
džiu reiškė dėkingumą vi
siems užsienyje gyvenantiems 
lietuviams. Jai ypač malonu 
apsilankyti mūsų telkinyje ir 
gėrėtis žmonių nuoširdumu, 
jų darbais išeivijos lietuviško
je veikloje, dideliu dėmesiu ir 
meile Lietuvai. 

Už gražius sveikinimus, lin
kėjimus bei mūsų telkinio ap
lankymą nuoširdžiai padėko
jome, gausiai plodami. Klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla 
visų vardu svečiams išreiškė 
gilią padėką. Jis taip pat pa
dėkojo klubo valdybos narei 
Onai Daržinskienei už iškeptą 
ir pietums padovanotą labai 
skanų pyragą. 

Jonas Daugėla dar skaitė 
kelis pranešimus, kurie bus 
įgyvendinti jau šiais metais 
Daytona Beach. Tai — graži 
vieta, kur malonu gyventi, tad 
laukiame naujų paukštelių iš 
atšiaurios šiaurės. 

Jurgis Januša i t i s 

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos salėje 1998 m. gruodžio 13 d Jauhų suruoštose kuOiose Iš k.: ražytoja Alė 
Rūta Arbienė, šaulių rinktinės vadas Kazys Karuža, poetas Bernardas Brazdžionis ir Lietuvos garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas. 
čių atminimą. Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Vytau
tas Čekanauskas pasidžiau
gė, kad jam malonu dalyvauti 
gražiame pobūvyje, primenan
čiame mūsų papročius Lietu
voje. Rašytoja Alė Rūta aptarė 
lietuviškus kūčių papročius 
bei tradicijas. Poetas Bernar
das Brazdžionis skaitė kalėdi
nėmis mintimis eilėraščius; 
panašią jo kūrybą skaitė ir ak
torė Ema Dovydaitienė, šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Viktoro 
Ralio, pagiedojo keletą kalėdi
nių giesmių. 

Prieš pradedant dalintis ka
lėdaičiais ir vaišintis, šaulių 
kapelionas kun. Stanislovas 
Anužis sukalbėjo maldą. Lo-
sangeliečiai gausiai dalyvavo 
kūčiose ir skirstėsi 
kalėdiškai nusiteikę. 

pavaduotojas Jonas Šostakas. 
Meninėje programoje bendras 
dainavimas, vadovaujamas 
muziko Stasio Sližio. 

Minėjimą rengia Detroito ra-
movėnų skyrius, talkinant St. 
Butkui, „Švyturio" jūrų šau
lių kuopoms ir birutietėms. 
Organizacijos dalyvauja su vė
liavomis. 

lm 

J U N O BEACH, F L 

l namus 

PIETŲ FLORIDOJE VEL 
SKAMBA LIETUVIŠKOS 

GIESMĖS 

LB Palm Beach apylinkės ir 
organizacijų atstovų dėka bu
vo surasta koplyčia lietuviš
koms pamaldoms. Lietuviškos 
šv. Mišios dabar bus aukoja
mos Our Lady of Florida Spiri-
tual Center koplyčioje (1300 
US Hwy. 1, N. Palm Beach). 
Koplyčia yra nauja, erdvi, gra
žioje vietoje. 

Šv. Mišias* sutiko aukoti 
kun. Antanas Čepams, gimęs 
Amerikoje, puikiai kalba lietu
viškai. Kun. Čepanis, dabar 

81-metų paskelbimo minėji- jau pensininkas, gyvena Boca 
mas sekmadienį, vasario 7 Raton, FL. 

Ig.M. 
D E T R O I T , M I 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 

L O S A N G E L E S , CA 

ŠAULIU KŪČIOS 

Los Angeles šaulių rengia
mos tradicinės kūčios gruodžio 
13 d. vyko Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Įžangos žodį taręs 
Juozo Daumanto kuopos va
das Kazys Karuža pakvietė ty
los minutės susikaupimu pa
gerbti mirusių karių, savano
rių, partizanų, šaulių, birutie-

dieną vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Pagrindinė 
kalbėtoja bus „Draugo" dien
raščio vyriausia redaktorė Da
nutė Bindokienė. Minėjimą 
rengia Detroito Lietuvių orga
nizacijų centras ir Lietuvos 
Vyčių „Pagalba Lietuvai" pa
dalinys. 

KLAIPĖDOS VADAVIMO 
m SAUSIO 13-SIOS 

MINĖJIMAS 

Klaipėdos krašto 76 metų 
sukilimo ir prisijungimo prie 
Lietuvos sukakties ir 1991 
metų Sausio 13 dienos žudy
nių Vilniuje minėjimas, ren
giamas Šv. Antano parapijoje 
sausio 17 dieną, sekmadienį. 

Programoje: 10:30 v.r. šv. 
Mišios šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, aukos Šaulių są
jungos išeivijoje vyriausias ka
pelionas kun. Alfonsas Babo-
nas. 

12:15 v.p.p. akademija parapijos 
svetainėje. Pagrindinis kalbė
tojas — Šaulių sąjungos vado 

n gimnazijoje Vokietijoje Nuotr M. Šmltl>n*» 

Pirmosios lietuviškos šv. Mi
šios naujoje koplyčioje buvo 
aukojamos 1998 m. lapkričio 
15 d., 2 vai. p.p. Suvažiavo 
daugybė lietuvių net iš Pam-
pano Beach, Ft. Lauderdale, 
Port St. Lucie ir kitų vietovių. 

Buvo tikrai jaudinantis mo
mentas, kai kun. Čepanis į su
sirinkusius prabilo lietuviš
kai, ir manau, ne vienas nu
braukė ašarą. Prie puikios 
nuotaikos prisidėjo ir įspūdin
gas „Dainos" choro giedojimas, 
vadovaujant Irenai Manomai-
tienei ir vargonėliais prita
riant Jonui Samoškai. 

Prie LB Palm Beach apy
linkės bažnytinius reikalus 
tvarkyti įsteigtas komitetas, 
kurį sudaro: Vladas Barius, 
Vanda Majauskienė ir Jonas 
Štaras. 

PABENDRAVIMO 
PIETŪS 

Į lapkričio 10 d. pabendravi
mo pietus susirinko didelis 
būrys iš pietų Floridos ir 
„sniego paukštelių" iš šiaurės. 
LB apyl. vicepirm. M. Sodonis 
pranešė lietuviškų pamaldų 
reikalus. Susirinkusiems pri
statytas kun. Antanas Čepa
nis buvo entuziastingai sutik
tas. 

Paskui Jonas Mildažis pri
stato svečią inž. E. Bartkų, 
kuris supažindino su svečiu iš 
Lietuvos, Lietuvos Tautininkų 
sąjungos pirmininku, Lietuvos 
Sąjūdžio steigėju, Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
signataru inž. dr. Alvydu Ba-
leženčiu. Savo kalboje dr. Ba-
ležentis prisiminė 1991 m. ko
vas už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. Jis iškėlė 
labai svarbų faktą, tai lietuvių 
pasiryžimą neprarasti ryšių 
su Vakarų pasauliu ir jų pas
tangas išsaugoti TV bokštą. 

nes tik jo dėka pasaulis žinojo, 
kas vyksta Lietuvoje. Svečias 
kalbėjo ir apie dabartinę Lie
tuvos ekonomikos padėtį, Ka
raliaučiaus sritį, Lietuvos 
švietimą. 

Gruodžio 8 d. pabendravimo 
pietuose, kaip visuomet, susi
rinko pietų Floridos lietuviai, 
„sniego paukšteliai" ir jų sve
čiai. M. Sodonis supažindino 
su gydytojais, besilankančiais 
Floridoje — dr. Nidu Jurijonu 
ir Gitanu Staškum. 

Dalia Augūnienė susirinku
sius painformavo apie JAV LB 
XV tarybos sesiją. Po santykių 
sunormalėjimo su Lietuva, LB 
atkreipė dėmesį į vidaus 
problemas. O jų yra nemažai: 
būtinybė veiklon įtraukti dau
giau jaunimo, anglų kalbos 
įvedimas, kad jiems būtų leng
viau įsijungti į veiklą, apylin
kių veiklos silpnėjimas, lėšų 
stygius. LB taryba stengiasi 
minėtas problemas spręsti. 

Iš pozityvių reiškinių reikia 
paminėti, kad vis vyksta lietu
vių, atvykusių į Ameriką, isto
rijos įrašinėjimas, lietuvių 
pastangas Washingtone ieško
ti pagalbos Lietuvai patekti į 
NATO. 1999 m. skelbiami 
Vinco Kudirkos metais ir visos 
apylinkės prašomos tai atitin
kamai paminėti. 

Po to dr. Nidas Jurijonas su
sirinkusiems papasakojo apie 
Lietuvos medicinos padėtį. Jis 
nusiskundė, jog gydytojų už
darbis yra labai menkas, ligo
ninėse daug ko trūksta, tai su
daro sunkumus gydytojams 
gydyti žmones. Be to, Lietu
voje yra per daug gydytojų; 
jaunų gydytojų ateitis labai 
miglota. 
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DRAUGO p m u a n t o yra i 
Matams 

JAV $96.00 
Kanadoje ir kitur (U A) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $66.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
UssaJunt i Lietuva; 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Uisakaat i uiaieni oro peštu $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras BimsoHs 

• Administracija dirba jtisdien nuo 8:30 iki 4:30, ssttatftsnisii nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcga ut skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
« Rodakrįa straipsnius taiso savo nuotinra. Nenaudotų straipsnių i 
Siunčiant prašome pasilikti kopija. 

s anksto. 
1/2 metų 

$66.00 
$60.00 

$40.00 
$45.00 

$56.00 

$250.00 
$86.00 

3 man. 
$36.00 
$40.00 

$30.00 
$36.00 

NUOTAIKINGA 
GEGUŽINĖ 

Gruodžio 3 d. daugybė lietu
vių suplaukė į LB Palm 
Beach metinę gegužinę Carlin 
parke, Jupiterio miestelyje. 
Šią vasarą kelias į Carlin par
ką buvo apsodintas naujomis 
palmėmis bei kitais medeliais, 
taip, kad daugiau kaip 100-tas 
susirinkusių lietuvių iš pietų, 
šiaurės ar net iš Lietuvos jau
tėsi, lyg kokioje tropikinėje sa
loje. 

LB Palm Beach vicepirm. M. 
Sodonis pasveikino visus susi
rinkusius svečius, kvietė vai
šintis, bendrauti ir pranešė, 
jog laimėjimų pelnas šiais me
tais skiriamas „Dainos" choro 
reikalams. 

Vyriausia šeimininkė Alicija 
Solienė vadovavo gausiam lie
tuviškų valgių bufetui, Jonas 
Garla virė kavą, Jonas Stan
kūnas ir dr. Henrikas Solys 
vaišino ištroškusius. Gausių 
laimikių paskirstymui vadova
vo Irena Manomaitienė su pa
dėjėjomis. Gerą nuotaiką 
skleidė Jonas Samoška, akor
deonu grodamas lietuviškas 
melodijas. 

Visi vaišinosi, bendravo su 
seniai bematytais draugais, 
dalinosi karštos vasaros įspū
džiais, ir išsiskirstė pasiryžę 

ir toliau tęsti lietuvių susitiki
mus ir veiklą. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
MADŲ PARODA 

Lietuvos Dukterų metinė 
madų paroda 1999 m. sausio 
30 d., šeštadienį, 2 vai. p.p. 
vyks Oceanview Metodistų 
bažnyčios salėje, 701 Ocean 
Drive, Juno Beach, FL. Madų 
parodos pelnas skiriamas dau
giavaikėms šeimoms, sene
liams, bei nelaimių ištiktiems 
žmonėms Lietuvoje šelpti, tad 
visi kviečiami šį Lietuvos 
Dukterų darbą paremti atsi
lankymu madų parodoje, ku
rioje bus proga pamatyti ir 
jauniausią mūsų kartą. 

DA. 

V O K I E T I J A 

TALENTŲ VAKARAS 

Pernai lapkričio 21 d. Vasa
rio 16-osios gimnazijoje vyko 
tradicinis „Talentų vakaras", 
kurį organizavo gimnazijos 
ateitininkai. Jie ne tik iš 
anksto registruoja mokinius, 
norinčius šiame vakare vai
dinti, šokti, dainuoti ar groti, 
bet ir veda vakarą, užpil
dydami tarpus tarp pasiro
dymų. 

Pagrindinė vakaro mintis — 
žvilgsnis į gimnazįją per zoolo
gijos sodo prizmę — buvo la
bai vykusiai ir nuotaikingai 
plėtojama, todėl susilaukė 
aistringo žiūrovų pritarimo ir 
plojimų. Žiūrovai matė per 20 
pasirodymų. Vakaro vertinimo 
komisįja turėjo daug vargo, 
kol išrinko geriausius, kurie 
vėliau buvo apdovanoti tai 
progai išleistais garbės raštais 
ir dovanomis. Daugiausia žiū
rovų simpatijų susilaukė vy
resniųjų klasių berniukų nuo
taikinga P. Čaikovskio baleto 
„Gulbių ežeras" vienos scenos 
parodija. Dalyvių ir žiūrovų 
gausus skaičius, jų pakili nuo
taika ir plojimai dar kartą 
patvirtino, kad „Talentų vaka
ras" yra vienas mėgstamiau
sių renginių gimnazijoje. 

Kun. Alf. Kelmelis 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių figos / Chirurgija 

9830 S.Ridgetand Ave. 
Chicaoo Ridge, IL60415 

Tfli.70*V63fr«622 
4149W.63rd.St 

Tel. 773-735-7709 

DR. L PETREHOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hfckoty Hate, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harfem Ave. 

Tel. (708) 596-4066 
Valandos pagal susitarimą 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., H k ^ We.fi . 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 
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Sausio 23 d. — pianistės 
Astos Vaičekonienės reči
talis vyks Brechemin audito
rijoje, University of VVashing-
ton, Music Building. Šešt., 5 
vai. p.p. Įėjimas nemokamas. 

Vasario 12 d. — JAV kari
nių oro jėgų pareigūnė gene
role Tiiu Kerą atvyksta į Uni
versity of VVashington kalbėti 
apie „Karinius reikalus Balti
jos kraštuose". Jos vyras, Nor-
man Wolfe, kalbės apie Balti
jos kraštų ekonomiką. Laikas 
ir vieta dar nenustatyta. Uni
versitetas galės suteikti dau-
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giau žinių (tel. 206-543-0645). 
Vasario 20 d. — Lietuvos 

nepriklausomybes šventė 
vyks latvių salėje, 11710-3rd 
NE, Seattle, šešt. Pradedame 
punktualiai: 5:30 vai. vak. Pa
grindinę kalbą sakys Jūra 
Avižienytė, lietuvių kalbos 
dėstytoja University of VVash
ington. Prelegentė kalbės apie 
savo mokslinį darbą ryšium su 
Sibiro lietuvių prisiminimais. 
Programoje pasirodys „Lietu
čio" tautinių šokių šokėjų gru
pė, „Ūkana" bei kiti meninin
kai. Bus ir tradicinė suneštinė 
vakarienė. 

http://We.fi
http://St.Oak.Lawn.IL


- RUSIJOS — BALTARUSIJOS 
SUŽIEDUOTUVĖS — 

POVEIKIS LIETUVAI IR JAV 
Ar metams baigiantis ženg- sirinks naują prezidentą, 

tas didelis žingsnis į Rusijos Be to, rašo politologas, da-
— Baltarusijos susivienijimą bartinis ministras pirmininkas 
reiškia „komunistinio drausti- Jevgenijus Primakovas visada 
nio" išplėtimą ir imperialisti- rėmė suartėjimą su Baltarusi-
nių elementų tose šalyse sus- ja. Tai būtų atkirtis Amerikai, 
tiprinimą? Lietuvos valdžios Simes sutinka, kad Maskva 
atstovai j tas Maskvos — ir Minskas gali nesusivienyti 
Minsko sužieduotuves reaga- — nėra pavojaus, kad Rusijos 
vo ramiai, nors tų valstybių armija netrukus vėl pasiro-
vedybos neabejotinai turėtų dytų prie Lenkijos sienos, 
neigiamą poveikį Lietuvai. Tačiau visai įmanoma, kad Ru-

Tokią Vilniaus reakciją iš sijos krizei tebesitęsiant, jos 
dalies galima paaiškinti ne- vyriausybė gali įsivelti į nacio-
galingos valstybes praktišku nalistinius nuotykius, patai-
diplomatiniu santūrumu, nes kaudama viešajai nuomonei, 
tokių poslinkių ji negali už- nors tai ir kenktų Rusijos pa
delsti ar sustabdyti. grindiniams interesams. Pa-

Amerikiečių sąmonėje Mas- vyzdžiui, jei Washingtonas ir 
kvos - Minsko žingsnį į šalį IMF (Tarptautinis valiutos 
nustūmė prezidento Clintono fondas) nutrauks ūkinę para-
bėdos, Irako bombardavimas mą Rusijai, Maskva gali pra-
ir švenčių sezonas. Tik pasta- dėti uoliai pardavinėti bran-
rosiomis dienomis pradėjo pa- duolines raketas ir panašią 
sigirsti daugiau balsų tuo technologiją Iranui bei kitoms 
klausimu. valstybėms. Todėl, rašo Si-

Amerikiečiai, susirūpinę tuo, mes, Washingtonas turi aiš-
. -kas dedasi Baltarusijoje — kiai apsispręsti, kaip jis rea-

New Yorko dienraštyje sausio guos į Europos saugumą. 
4 d. perspėjo Dimitri Simes. Amerikiečių komentatoriai 
Šis, dar iš Sovietų Sąjungos paprastai pabrėžia itin glau-
imigravęs, politologas dabar džią Rusijos — Baltarusijos 
vadovauja Nickson . centrui politinę bei kultūrinę giminys-

__ Washingtone ir laikomas vie- tę. Rusiškojo — sovietinio im-
nu svarbiausių Rusijos žinovų perializmo teisintojai sveikina 
JAV. Maskvos — Minsko jungimą-

. Simes primena, jog Rusija si, nes Sovietų Sąjungos suby-
pirmą sykį po Sovietų Są- rėjimas esą Rytų Europą įs-
jungos sugriuvimo, žengia di- tūmęs į „nepastovumą" ir 
delį žingsnį į susivienijimą su „nesaugumą", 

^-strategiškai svarbia, antiva- Į tokius balsus „The New 
karietiška, ir ypač antiameri- York Times" skiltyje sausio 4 
kietiška, prosovietine valsty- d. atsakė Ukrainiečių tyrimo 
be. Prieš porą metų Clinton instituto Harvard universitete 
vyriausybei pavyko įtikinti pirmininkas ir kelių knygelių 
Jelciną nesivienyti su Balta- autorius apie nerusų tautas 
rusija, nes tai izoliuotų Rusiją sovietų šalyse autorius Roman 
nuo Vakarų. Tačiau Jelcino Szporluk. Jis sutinka, kad ru-
autoritetas nusmuko ir jau sų — baltarusių ryšiai isto-
ateinančiais metais Rusija iš- riškai glaudūs. Tačiau Balta-

Danutė Bindokienė 

Ar prezidentą pakeis 
prezidentė? 

Lietuvos Respuolikos Seimo rūmai. 

MAŽAŽEMIAI ŪKININKAI 
P A S M E R K T I IŠNYKTI 

Žemės ūkio specialistų tvir
tinimu, mažų ūkių savininkai, 
kurių Lietuvoje priskaičiuo-

rusijos istorija, anot jo, yra 
daugiau negu tiktai „vientisa 
imperinės Rusijos ir Sovietų 
Sąjungos centrinės erdvės da
lis". Tvirtinantieji, kad „Bal
tarusija neturi savo tikros is
torijos, kaip nepriklausoma 
valstybė", teprikergia anach-
ronistiškas nacionalistines są
vokas epochai, kuri jų ne
žinojo. 

Szporluk primena, kad prieš 
Lietuvos — Lenkijos padali
nimą, 18 šimtmečiui baigian
tis, dabartinių baltarusių pro
tėviai gyveno toje daugia
tautėje respublikoje su ben
dru karaliumi ir parlamentu. 
Tie faktai padeda suprasti, 
kodėl modernusis baltarusių 
tautinis judėjimas priešinasi 
sąjungai su Maskva ir pabrė
žia Baltarusijos ryšius su Lie
tuva bei Lenkija. (LER) 

Balti beržai baitą žiemą... Nuotr. Sauliau* Gudo 

jama apie 150 tūkstančių, Eu
ropos Sąjungoje neišvengia
mai turės bankrutuoti. Tačiau 
per 8 nepriklausomybės metus 
nė viena iš vyriausybių ne
išdrįso pasakyti mažažemiams 
ūkininkams, jog jų pragyveni
mo šaltinis tėra laikinas, — 
rašo „Lietuvos rytas". 

Lietuvos žemės ūkiu už
siima maždaug keturis kartus 
daugiau gyventojų nei Vakarų 
Europoje. Žemės ūkyje dirba 
kas penktas oficialų darbą dir
bantis žmogus. 

Žemės ūkio ministras Ed
vardas Makelis pripažįsta, 
kad ūkininkų skaičius Lietu
voje neišvengiamai turės ma
žėti. Ūkininkų sąjungos, vieni
jančios 41 tūkst. žemdirbių, 
pirmininkas Jonas Čiulevičius 
piktinasi žemės ūkio ministe
rijos politika, pasak kurio, 
„nekuriant prekinio ūkio, o 
skiriant lėšų 2 ar 3 karvių 
savininkams remti, dingsta ne 
tik ekonominė logika, bet ir 
sveikas protas". Ekspertai įsi
tikinę, jog ir toliau valstybei 
remiant nepelningus mažus 
ūkius Lietuvai gresia sociali
nis sprogimas. 

Kol kas šalyje vyrauja smul
kusis ūkis. šių metų pradžioje 
Lietuvoje buvo 201 tūkst. gy
ventojų, įsigijusių privačius 
žemės ūkio veiklai naudoja
mus plotus. Dauguma jų dirba 
nedideliuose, iki 10 ha plo
tuose. Tokių žemdirbių yra 
per 155,000. Didesnių nei 50 
ha privačių sklypų tebuvo vos 
858. Vidutinis Lietuvos, sie
kiančios narystės Europos Są
jungoje, ūkininko žemės skly
pas siekia vos 7,29 ha, ir tai — 
priskaičiuojant ir nedirbamus 
žemės plotus. Tuo tarpu Euro
pos Sąjungos valstybėse vidu
tinis vien dirbamos žemės plo
tas yra 16,4 ha. 

Pasak prezidento referento 
Raimundo Dužinsko, „2-3 hek
tarų Lietuvos žemdirbių skly
pai bei kelios karvės neturi jo

kios ateities. Tai — savišalpos 
kasa, o ne prekinis ūkis". 

Žemės ūkio ministras E. 
Makelis tiesiai neatsakė į 
klausimą, kokia ateitis laukia 
trijų hektarų savininkų po ke
lerių metų. Jo teigimu, ne 
vien žemės ūkio ministerija 
privalo spręsti gresiančio di
džiulio nedarbo kaime pro
blemą. Dėl Lietuvos žemės 
plotų suskaldymo į mažus 
ūkelius ekspertai kaltina ne
pavykusią žemės reformą. 
Žemės ūkio rūmų pirmininko 
profesoriaus Antano Stance-
vičiaus teigimu, dėl nevykusio 
žemės grąžinimo Lietuva tapo 
naujakurių, neturinčių jokių 
galimybių didinti ūkį, šalimi. 

Prezidento referentas R. Du-
žinskas ir Ūkininkų sąjungos 
vadovas J. Čiulevičius prita
ria specialistų nuomonei, kad 
neperspektyvūs 2-3 ha ūkiai 
pamažu turėtų pereiti val
stybės nuosavybėn, ir juos ga
lėtų nuomotis arba išsipirkti 
didesni ūkininkai. Tuo tarpu 
Seimo Kaimo reikalų komiteto 
pirmininkas konservatorius 
Vaclovas Lapė yra prieš tai, 
jog valstybės vykdytų ūkių 
didinimo politiką. Pasak V. 
Lapės, „viskas vyksta natū
raliai. Patys pamatysite, po 
poros metų Lietuvoje bus bai
sus ūkių didinimas. O smul
kieji patys pasitrauks-trečdalį 
kaimo sudaro senstelėję žmo
nės, ir po 5-10 metų jie savo 
ūkius perleis jaunajai kartai". 

Specialistai pripažįsta, jog 
per 8 nepriklausomybės metus 
Lietuva nesugebėjo sukurti 
perspektyvaus žemės ūkio. 

R. J aku ty t ė 

* Vyriausybės nutar imu 
buvo paski rs ty tos šių metų 
valstybės biudžeto lėšos moks
lui ir studijoms. Tuo pačiu nu
tarimu Vilniaus universitetas 
įpareigotas iki vasario 1 d. pa
didinti valstybės finansuoja
mų vietų skaičių ne mažiau 
kaip 400. Mokslo ir studijų in
stitucijoms paskirstyta 546.3 
milijono litų, <EU«) 

K a i Amerikos piliečiai 
išsirenka prezidentą, jį ne tik 
pasiunčia į Vašingtoną, bet 
pastato ant tam tikro pjedes
talo. Deja, po inauguracijos 
iškilmių prezidentas automa
tiškai netampa „šventuoju" — 
pasilieka žmogus, su visomis 
žmogiškomis silpnybėmis ir 
stiprybėmis, kurios pasidaro 
dar ryškesnės, gyvenant ir dir
bant nuolatinio balsuotojų, 
opozicijos ir žiniasklaidos dė
mesio centre. Kiekvienas jc 
žodis ir žingsnis, tiek pri
vačiame, tiek viešajame gyve
nime, stebimas, komentuo
jamas, kritikuojamas. Todėl 
nereikia stebėtis, kai dienos 
švieson iškyla ir tai, ką pa
prastai žmogus norėtų laikyti 
už sandariai uždarų durų. 

Galima sakyti, kad dar nei 
vienas šio krašto prezidentas 
neišvengė skandalo, nors kai 
kuriuos (pvz., Thomas Jeffer-
son, Dwight Eisenhover, John 
F. Kennedy ir kt.) išsamesnis 
asmeniško gyvenimo atidengi
mas pasivijo jau po mirties. 
Prezidentui BŪ1 Clinton lemta 
tą karčią taurę — su visom 
drumzlėm ir padugnėm — 
išgerti, dar esant Baltuosiuose 
rūmuose. 

Amerikiečiai savo valdžios 
aukščiausiam pareigūnui pa
prastai gan atlaidūs (bent kol 
jis savo pareigas apytikriai ge
rai atlieka), galbūt nenorė
dami prisipažinti, kad padarė 
klaidą ir balsus atidavė už ne
tinkamą asmenį. Daugelis, 
net ir po visų Bill Clinton ne
moralaus, melagingo elgesio 
atskleidimų, nenorėtų, kad jis 
būtų išmestas iš Baltųjų rū
mų, tačiau įvykiai Vašingtone 
vis dėlto stipriai žmones su
krėtė. 

Nors iki būsimų prezidento 
rinkimų dar yra apie pora 
metų, tiek demokratų, tiek re
spublikonų partija pradeda 
rūpintis, kaip susigrąžinti bal
suotojų pasitikėjimą. Kai kas 
mano, kad galbūt atėjo metas 
į prezidento vietą kandidatuo
ti moteriai, juo labiau, kad 
moterys vis labiau domisi poli
tinėmis karjeromis ir lengviau 
yra išrenkamos į svarbiąsias 
valdžios vietas. Pvz., Arizona 
valstijai šiuo metu vadovauja 
vien moterys: gubernatorė, 
valstijos sekretorė, iždininkė, 
vyr. prokurorė. Tam tikra 
prasme jos tęsia šios valstijos 
tradiciją: 1914 m., kai daugu
ma Amerikos moterų net ne
turėjo teisės balsuoti, Arizo
noje Frances Munds ir Rachel 
Berry buvo išrinktos į valsti
jos valdžios postus. 

Iki šiol nei viena moteris ne

siryžo kandidatuoti į preziden
to vietą. Atrodo, kad tą tradi
ciją pirmoji nori sulaužyti 
Elizabeth Dole, jau pareiš
kusi, kad ji dalyvaus būsi
muose prezidento rinkimuose. 
kaip viena iš Respublikonų 
partijos kandidačių. 

Elizabeth Dole galbūt ge
riausiai buvo žinoma, kaip 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
prezidentė, tas pareigas sėk
mingai ėjusi aštuonerius me
tus. J i nėra svetima ir vyriau
sybinėse pareigose — prie 
prez. Ronald Reagan buvo 
transportacijos sekretorė (mes 
vadintume ministre), o prie 
prez. George Bush — Darbo 
departamento vadovė, ypač 
daug pastangų dėjusi, kad 
būtų pakeltas minimalusis at
lyginimas (jos kadencijoje bu
vo padidintas pirmą kartą per 
aštuonerius metus). Eliza
beth, populiariai vadinama 
Liddy, yra konservatyvių pa
žiūrų, labai religinga, nusis
tačiusi prieš negimusių kūdi
kių žudymą. Nors jau mano
ma, kad tokios jos pažiūros 
gali kainuoti balsų, bet respu
blikonai viliasi į savo gretas 
pritraukti nepriklausančias 
partijoms moteris balsuotojas. 
Kai kas juokauja, kad Eliza
beth Dole yra „per daug švari" 
— kandidatų, ypač į preziden
to kėdę — charakteryje dėmių 
ieškotojai neturės prie ko pri
sikabinti. Elizabeth taip pat 
yra, paskutiniuosius rinkimus 
Bill Clinton pralaimėjusio. 
senatoriaus Bob Dole žmona. 

Kažkur politiniuose užkuli
siuose savo eilės laukia dar 
viena žymi Amerikos moteris 
— Hillary Rodham Clinton. 
Niekas nemano, kad ji preten
duotų į prezidento vietą, ta
čiau neabejojama, kad ateityje 
gali kandidatuoti į Senatą, 
nors tuo tarpu viešai jokių nu
tarimų neskelbia. Hillary R. 
Clinton laikysena jos vyro kal
tinimų, nusižengimų ir prisi
pažinimų metu daugeliui yra 
tikra mįslė. Be abejonės, ji — 
kaip moteris ir kaip žmona — 
daug prarado, bet neprarado 
savo orumo, nepasirinko nu
skriaustos, atstumtos, apgau
tos verkšlentojus rolės ir dėl to 
jai ne tik reiškiama pagarba, 
bet rodomas ir tam tikras ne
pasitikėjimas: ši laikysena yra 
beveik nenatūrali tokioje vie
toje atsidūrusiai moteriai. Va
dinasi, Hillary Clinton arba 
pati kažką slepia, arba tikisi 
kažką iš viso to laimėti... 

Vienaip ar kitaip, žengdama 
į naują tūkstantmetį, Amerika 
gali sulaukti įvairių netikė
tumų. Vienas jų — moteris 
prezidentė. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

Nr. 103 (Tęsinys) 

Taip ir buvo. Žandaras net į mūsų pusę nepa
žiūrėjęs nulėkė į dvarą. 

— Bepigu būti ramiam kai iš niekur nepabėgai, — 
pasakė, kai vėl pajudėjom. 

— Pabėgau. Iš Lietuvos. Ar to negana? 
— Iš Lietuvos... Nepabėgai nei nuo gestapo, nei 

nuo apkasų. Gera šaipytis. 
— Ligi šiol nesišaipiau. bet jeigu nori galiu ir pasi

šaipyti. Kaip gi! Jie tave nufotografavo, pasidarė pirš
tų nuospaudas, smulkiai aprašė, davė numerį, pas
kyrė į tokio ir tokio pulko tokią kuopą, į tokį ir tokį 
skyrių. Kaip tik šiuo metu puskarininkis rikiuoja 
kuopą vakariniam patikrinimui ir — o, bėda! Kazio 
nėra! Kazys kaip ugny sudegė! Kaip jie tavęs negau
dys? Visi vokiečiai tau ant kulnų? 

— Rupūže! — suurzgė. 
— Kas? Tu, aš ar vokietis? Visi trys bėdoj tik sun

ku pasakyti, kuris didesnėj. Rupūžė irgi gali būti 
bėdoj. Juk norėjai kariauti, tai ko dabar skiedi? 

Jis vėl sustojo. Žiūrėjo į akis ir kramtė apatinę 

lūpą. Mačiau, kad labai suirzęs, bet nieko nepasakęs 
numojo ranka ir vėl ėmė eiti. Man atėjo į galvą vi
siškai netikėta mintis. 

— Nebūk toks irzlus, — pasakiau. — Tavęs ne
mėginu nei erzinti, nei pajuokti. Ne tam dabar laikas. 
Tik noriu pasakyti, kad mums reikia kariauti ne pul
kais ir ne kuopomis. Ir ne pagal jokių štabų įsakymus. 
Atėjo laikas kariauti kiekvienam už save. Tegu sau ru
sai muša vokiečius, tegu vokiečiai muša rusus... Tai jų 
reikalas. Nors ir kaip norėtumėm, jie visi vienas kito 
neišsimuš, o mums reikia mėginti tik išlikti. Nei dau
giau, nei mažiau — tik išlikti. Ir dėl to kovoti tik už 
save su visais. 

— Plikom rankom? 
— Ir rankas laikyti kišenėse. Tik su išmanymu, 

tik apsukrumu, tik su galva. 
— Kad galva ne kuoka. 
— Žinoma, kad ne, o mes tik dabar tepradedam 

sužinoti, kad ne. 
Kazys nieko nebepasakė. Gal, kad nebeturėjo ka

da: buvom jau ūkininko kieme, pato ūkininkas stovėjo 
tarpdury ir mojo mus vidun. 

— Visi jau baigia valgyti, o jūs kur? 
— Apžiūrinėjom dvaro laukus, — nusijuokiau. 
— Ar dairotės kur būtų geriausiai naujus griovius 

rausti, — nusijuokė ir jis. — Iš ten atbėgat, tai bėg
dami gal suskaitėte kelinti nuo Stalingrado jau būtų. 
Eikite į vidų, sriuba šąla. 

įėjom. Vaikai jau buvo suguldyti. Moterys plovė in

dus. Mudu dar gavom po pusdubenį saldžios pieninės 
sriubos ir po riekę duonos. Buvau pagalvojęs eiti į 
vežimą kokio dešrigalio, bet susilaikiau. Nuspren
džiau, kad šiandien nesuvalgytos dešros gabalas, gali 
kada nors labai praversti. Tą vakarą pasitenkinom 
vaišingo vokiečio ne taip jau sočia vakariene. 

Dar mums bevalgant, vokietis pasakė, kad mote
rys guls su vaikais, o mes kur norime. Galim darži
nėje, bet galime ir tvarte. 

— Tvarte bus šilčiau, — dar pridėjo. 
— Aš tai gulsiu vežime, — pasakiau. 
Išėjom į kiemą. Išėjo ir šeimininkas. 
— Ar jūs tikrai manote, kad jie ir ligi čia ateis? — 

išėjęs paklausė. 
Kazys garsiai susijuokė. 
— O kas juos sulaikys? — klausimu atsakė į klau

simą. 
— Sako, kad iš vakarų kariuomenę permeta į tą 

pusę. Ir naują ginklą baigia daryti. Kažin kokį baisų. 
— O ką vakaruose? Skylę paliks? Reikėjo siųsti 

prie Stalingrado. Romelį reikėjo ten siųsti, o ne į dyku
mas, — Kazys viską žinojo. 

Valandėlę tylėjom. Seimininkui visa žinąs Kazio 
šnekėjimas, matyti, nebuvo visiškai prie širdies, kad 
patylėjęs atsisuko į mane: 

— Kodėl tamsta nieko nesakai? Ką darytum mano 
vietoje? 

— Tą patį, ką dabar darau. 
— Bet kur nulėksi? 

— Jeigu mes tikimės nedingti svetimam krašte, 
kokia bėda gali būti tamstai savame. Vienas rusas vi
sos Vokietijos neapžios. 

— Bet viską palikti?! 
— Mes palikom. Todėl, kad jau žinom. Kai tik 

ateis, tuoj viskas taps nebe tavo. 
Ir ėmiau pasakoti, kaip buvo pas mus, kaip naiki

no ūkius, kaip naikino nieko dėtus žmones, kaip į 
kalėjimus kišo, kaip gyvuliniuose vagonuose į Sibirą 
išmirti vežė. Sakiau ir apie savo tėvus, ir apie visą 
savo sužadėtinės šeimą. 

— Jeigu buvo ir, žinoma, vėl bus mums, nemany
kite, kad jums bus kitaip. Bus dar blogiau! Mes jų ne-
mušėm. Nebuvo už ką keršyti. 

Ir pradėjau aiškinti, kodėl jiems turės būti dar blo
giau. 

Mums bešnekant toli pasigirdo oro pavojaus si
renų dejavimas. Jas pagavo kitos jau daug arčiau, ki
tos ir visiškai čia pat. Naktis pritvinko šiurpaus pul
suojančio gaudimo. Pro jovarų šakas ėmė šmėkščioti 
prožektorių pirštai, ore pakibo dešimtys lempų, tylą 
sudrebino su lėktuvų ūžimu sumišę trenksmai. 

— Prakeiktas Hitleris. Kuriem velniam reikėjo 
pradėti tą kvailystę, — žvalgydamasis po dangų lyg 
sau pasakė vokietis. 

- Prieš penkerius metus to nesakei, — taip pat lyg 
ir sau burbtelėjo Kazys. 

— Nesierzink, — pasakiau lietuviškai ir kumš
telėjau alkūne į šoną. (Bus daugiau) 
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KAS GI YRA TAS LIETUVIŲ MENO 
ANSAMBLIS „DAINAVA?" 

„Dainavos" ansamblis yra 
lietuvių tautos kultūrinė šaka 
išeivijoje. Ansamblis veikia 
jau 53-čiuosius metus beveik 
be pertraukos. Nėra kito vie
neto, kuris tuo gali pasižymė
ti. Jo garbinga istorija tęsiasi 
dėl to. kad per visus tuos me
tus buvo lietuvių, kurie mylėjo 
lietuvišką žodį. dainą ir šokį, 
nesigailėdami aukojo savo 
laisvalaikį repeticijoms ir ki
tiems ansamblio darbams bei 
įsipareigojimams. O tie, kurie 
buvo „nebalsingi". ar del kitų 
priežasčių negalėjo asmeniš
kai dalyvauti, rėme ir toliau 
remia ansamblį moraliai ir sa
vo lėšom. 

Taip. ansamblio pradžia bu
vo sunkiose sąlygose lageryje. 
Bet, iš kito taško žiūrint, tos 
sunkios sąlygos davė žmogui 
suprasti t ikras gyvenimo ver
tybes — meilė tautai, artimui 
ir darbui, nes be darbo nieko 
gero gyvenime nepasieksi. La
geriuose lietuvių gyvenimas 
nebuvo lengvas, nebuvo nei 
maisto nei aprangos, nebuvo 
apšildytų salių — bet žmonės 
stengėsi išlaikyti dvasišką 
šilumą ir draugiškumą vienas 
kitam. Karo išblaškyti, lietu
viai stengėsi laikytis arčiau 
vienas kito. Jiems buvo ne tik 
įdomu išgirsti lietuvišką dai
ną, bet būtina ją turėti savo 
gyvenime. „Dainavos" an
samblis buvo vienas tų viene
tų, kurie savo daina pakėlė 
žmonių nuotaiką ir praskaid
rino mintis, bent trumpam lai
kui iš tos vargingos kasdie
nybės. 

Laikui bėgant ir persikėlus į 
šį kraštą, laikai pagerėjo, gy
venimo sąlygos, ypač finansi
nės, aiškiai sustiprėjo. Bet vis 
tik iš pradžių svetimam kraš
te trūk.n „.savųjų" — ir ansam-
blisJ£SEiĮO, ansambliečių ne
trūko. Ansamblis, statydamas 

veikalus, pasirodymus, reng
damas koncertus, davė progos 
lietuvių rašytojams, muzi
kams ir solistams parodyti 
savo talentus. Pa t i ems an
sambliečiams buvo proga pa
bendrauti, pakeliauti su kon
certais į kitus mies tus , susi
pažinti, daug kas sumainė 
aukso žiedus ir sukū rė lietu
viškas šeimas. I lgainiui , gal
būt per tą gerą gyvenimą, t ru
putį nubluko išeivijos j aunes 
nės kartos nuoširdi meilė savo 
kalbai ir dainai. Pradėjome 
prisitaikyti prie šio k raš to gy
ventojų ir j au čia gimusiai 
kartai kartais sunku susikal
bėti lietuviškai. Ką padarysi , 
jau taip yra, kai gyveni toli 
nuo Lietuvos. 

Tačiau reikia džiaugt is , kad 
per visus pasikei t imus „Dai
nava" vis dar gyvuoja ir puo
selėja lietuvišką ku l tū rą šian
dieniniame gyvenime išeivijo
je. Ansamblis džiaugiasi , turė
damas tokią sudėtį, kurioje ma
tyti daug jaunų veidų, ir įverti
na kiekvieną ansambliet į , ku
rie ateina į ansamblio gretas . 
Įsipareigojimas didelis, reikia 
pašvęsti daug asmeninio lai
ko, daug darbo, bet gerose di
rigento Dariaus Polikaičio 
rankose ansamblis t ęs darbus 
dar daugelį metų. 

Sausio 24 d., 3 vai. p.p. , Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje ansamblis rengia reli
ginį koncertą „Aukos keliu... 
grįžtu pas Tave". Koncerto 
prasmė yra pagerbti tuos , ku
rie kovojo išlaisvinti tautą, 
išlaikyti jos kalbą ir kul tūrą. 
Pasistenkite dalyvaut i š iame 
koncerte! Nenusivilsite! Pasi-
klausysit religinės muzikos, 
suteikiančios sielos ramybę. 
Savo dalyvavimu duosite an
sambliui suprast i , kad jų įdė
tos pastangos ir da rbas yra 
vertinamas, reikal ingas. 

D.I . 

S K E L B I M A I 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Dainuojantys dainaviečiai. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
BĖGANT LAIKUI, BĖGANT METAMS 

tas ir mūsų Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis, vienas 
abstraktaus meno pradininkų. 

P e t r a s P e t r u t i s 

KAIMO MOKYTO JOS DIENA 
„Dėstau 12, 5a, 5b lietuvių 

kalbą, ir 5a, 5b, 6a vokiečių 
kalbą. Be to, esu 5a klasės 
auklėtoja. Čia yra 26 moki
niai, iš jų 14 socialiai remtinų 
vaikų. Du gauna pusryčius ir 
pietus, kiti tik pietus. 

Dabar pigių drabužių pirkti 
yra labai daug. Vaikučiai šva
rūs ir, kiek įmanoma, apreng
ti. Sunku būna, kai reikia įsi
gyti mokymo priemonių: są
siuvinių, rašiklių, pratybų są
siuvinių. Keletas neturi sąly
gų, kad paruoštų pamokas ar 
būtu pavalgę. Jie prašo ma
nęs, kad ruoščiau su jais po 
pamokų arba prieš pamokas 
(nors ir ankst i l Kiek galiu, tai 
ruošiame. Mano diena tokia: 
atsikeliu 4:30 ir 5:50 išeinu iš 
namų. Autobusas atvyksta 
6:10. Ten būnu 6:40. bet dar 
tolokai tenka paeiti. Mokyk
loje esu 7 vai. r.; 8 vai. r. pra

sideda pamokos ir baigiasi 
13:35. Autobusas a tgal iš
vyksta 14:20, bet re ta i kada 
suspėju, nes klasės renginiai , 
talkos pamokom, kiek įmano
ma, tada grįžtu 18:30. 

Bet čia mano gimtinė, kurią 
visada taip mylėjau. Iš aplin
kinių kaimų ir miestelio mo
kosi mano buvusių draugių ir 
pažįstamų anūkai . Čia dirba 
ir mano buvusių mokytojų, 
nes pensijos labai mažos ir 
turi dirbti. Mokyklos persona
las draugiškas. Mokiniai ge
resnio elgesio negu mieste. 
Mano auklėjamoje klasėje la
bai geri vaikai, bet su ketu
riais berniukais sunkiau. Mo
kymosi atžvilgiu, dar sunkiau, 
nes 9 vaikai da r laisvai nes
kaito. Vieną mokome pagal 
specialios mokyklos progra
mą. Yra besiožiuojančių. rei
kalingų ypatingo atskiro pri-

„Laikas auksas , laikas tur
tas , la ikas lekia kaip užbur
tas". Regis, kad tai yra poeto 
Jakš to žodžiai. Neseniai suti
kome 1999-tuosius. Šiems 
prabėgus, , ateis 2000-tieji, o, 
jiems pasibaigus, prasidės 21-
masis amžius . Daugelyje pa
saulio vietų vyksta pasiruo
šimai 2000 metų, o taip pat ir 
21-mojo amžiaus sutikimui. 
Čikagoje, kurią mes laikome 
pasaulio lietuvių sostine, pla
nuojama įrengti „Millennium" 
parką. Netoli ežero, tarp Ran-
dolph ir Monroe gatvių, nu
matoma įrengti vasarą naudo
jamą amfiteatrą, o žiemą — 
čiuožyklą, ta ip pat požeminį 
garažą ir kt . Daugiau kaip 16 
akrų užimančio parko įrengi
mas gali pareikalaut i apie 150 
milijonų dolerių išlaidų. 

Taip pat Čikagoje prasidėjo 
vadinamojo „Project Millen
nium" vykdymas, š io projekto 
sumanytojas yra John Mc-
Carter, Field muziejaus prezi
dentas. Šis didelio masto už
mojis prasidėjo sausio 1 d. Na-
vy Pier patalpose surengtu 
renginiu. Projekto vykdymas 
užtruks ištisus metus. Projek
to direktoriaus Bryn Wagner 

ėjimo prie jų. Čia I ;ausiai 
išsekina mokytojų jėgas. Je i 
apleisime, tai pradės bodėtis 
mokykla, valkataus. . 

Darbo sąlygos ne per geriau
sios, be to. skurdi mokyklos 
technikinė bazė ir biblioteka. 
Labai t rūks t a grožinės litera
tūros. Vienintelė mokytojo 
darbo priemonė — lenta ir 
kreida". 

Taip rašo mokytoja, gyve
nanti Druskininkuose, dirban
ti Leipalangio vidurinėje mo
kykloje. Je igu kas norėtų mo
kyklai, turinčiai 458 mokinius 
padėti grožinės literatūros 
knygomis, prašome siųsti: Lei
palangio vidurinė mokykla, 
Leipalangio paštas 4560, Laz
dijų rajonas, Lietuva. 

E. B a r š k e t i e n ė 

Per SHUI Jte9* Lietuv-09 vaikų globos būrelio Floridos skyrių, kuriam pirmininkauja Birute Ko*icienė, remiami 
Kybartų globos namų vaikučiai. 

Hanson žodžiais, tai, kas nu
matyta Čikagoje, beveik ne
galima lyginti su kitų miestų, 
to paties tikslo projektais. Či
kagoje vienerių metų laikotar
pyje numatyta surengti tūks
tantį kultūrinio pobūdžio ren
ginių. Buvo kreiptasi į 1,300 
kultūrinių institucijų. Ne vi
sos atsiliepė. 

Vieni skundėsi laiko stoka, 
kiti piniginėmis išlaidomis, o 
dar kiti surado kitokių prie
žasčių. Malonu pastebėti, kad 
laiko surado ir išlaidų nepa
būgo Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus vadovybė. Šių 
metų sausio ir vasario mėne
siais bus vykdomi vadinamieji 
„Mūsų kilmės" renginiai. Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus darbuotojai pasiryžo su
rengti parodą,kurioje bus iš
statyti Amerikos lietuvių kil
mę ryškinantys rodiniai. Šioje 
parodoje dominuos Lietuvos 
miestų, miestelių ir kaimų 
nuotraukos, žemėlapiai, o taip 
pat iš tėvynės atsivežti reik
menys. Beje, „Project Millen
nium" vadovybė suteikė teisę, 
šiuo atveju ir lietuviams, sa
varankiškai tvarkyti savo ren
ginius. Taigi, ką matysime 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje rengiamoje parodoje, 
galima sakyti, bus grynai mū
siškių „išmislas". Atrodo, jog 
tai bus bene vienintelis Čika
gos lietuvių pasireiškimas 
„Project Millennium" ribose. 
Beje, Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje paroda atidaro
ma sausio 17 d., 2 vai. p.p. 

Regis, kad Čikagos lietuviai 
galėtų plačiau ir akivaizdžiau 
nušviesti savąjį įrašą. Pana
šiai galima būtų pasakyti ir 
apie kitur gyvenančius lietu
vius. Šiuo atveju lyg ir nebūtų 
reikalinga laukti kažkokio pa
raginimo ar „Project Millen
nium" įsteigimo. Norėtųsi ma
nyti, kad artėjant 2000 me
tams, niekas neprieštarautų 
vienokiam ar kitokiam lietu
vių užsimojimui. Amerikos lie
tuviams netrūksta judrumo ir 
sumanumo. Tik gal nereikėtų 
tenkintis uždarumu. Reikėtų 
neužsidaryti savųjų tarpe, o 
dažniau „išeiti į žmones" ir 
pasireikšti šio krašto daugia-
tautinėje visuomenėje. 

Kol kas nedaug žinoma, kas 
šia proga vyksta Lietuvoje. 
Ateinančiomis žiniomis, Lietu
vos Katalikų Bažnytinė vyres
nybė rengiasi prasmingai pa
minėti Jėzaus Kristaus dviejų 
tūkstantmečių gimimo sukak
ti. Taip pat jau garsinamas 
sumanymas Vilniaus mieste 
pastatyti (kokio dar nebuvo^ 
bokštą ir juo pažymėti reikš
mingąją sukaktį. Teigiama, 
kad bokšto statyba bus finan
suojama visuomenės pinigi
nėmis aukomis. 

Negalima praleisti šiomis 
dienomis „Chicago Tribūne" 
dienraštyje pasirodžiusio 
tūkstantmečio kultūrinių įvy
kių sąra&o. Jame yra pažymė-

FILATELISTAI 
GARSINA LIETUVĄ 

Šių metų „American Philate-
list" žurnalo gruodžio nume
ryje pasirodė dviejų puslapių 
straipsnis, parašytas Ameri
kos filatelisto bostoniečio Ro-
bert Shedd, kuris laikraščių 
pagalba susipažino su Lietu
vos filatelistu Simu Kiauleikių 
iš Raseinių miesto. Jiedu pra
dėjo ženklų pasikeitimu, vė
liau tai išaugo į asmeninę 
draugystę. 

Robert Shedd parašė, kad jo 
brolis pilotas, filatelistas 
Kiauleikis jo broliui dovanojo 
dešimties litų Lietuvos bank
notą su lakūnais Darium ir 
Girėnu. Vėliau Shedd atsiuntė 
10 litų monetą, išleista po
piežiaus Jono Pauliaus II vizi
te Lietuvoje proga. 

Draugystė plėtėsi toliau. 
Lietuvis amerikiečiui atsiuntė 
keletą filatelistinių retenybių 
iš sovietų okupacijos laikotar
pio. Shedd Bostone nusipirko 
lietuvišką žodyną ir bandė ra
šyti laiškus lietuviškai. Tai 
jam buvo nelengva. Bet lietu
vis pagyrė: „Geriau rašai lie
tuviškai, negu aš angliškai". 

Po poros metų Kiauleikis 
pradėjo rašyti vis rečiau. Ro
bert Shedd iš jo dukters suži
nojo, kad Kiauleikis turi kasos 
vėžį. Po operacijos 1997 m. 
sausio 23 d. Simas Kiauleikis 
mirė. Filatelistas Shedd gaili
si, netekęs gero draugo. Jis ir 
toliau renka lietuviškus pašto 
ženklus. 

Hen r ikas Kudre ik i s 

IŠEIVIJOS LIETUVĖ — 
PREZIDENTO PATARĖJA 

Nuo sausio pradžios prezi
dento Valdo Adamkaus kon
sultante socialiniais klausi
mais pradėjo dirbti išeivijos 
lietuvė, Vašingtono instituto 
vyresnioji bendradarbė Skir
mantė Kondratienė. 

1969 metais istorijos magis
tro laipsnį Bostono universi
tete ir 1981 metais George 
Mason universitete verslo ad
ministravimo magistro laips
nį įgijusi, S. Kondratienė yra 
patyrusi socialinės politikos 
analiti ;ė ir programų vadybi
ninkė, dirbanti socialinės rū
pybos politikos, skurdo ir ben
druomenės plėtros srityje. 
Anksčiau ji yra dalyvavusi te
chninės pagalbos kraštams, 
formuojantiems socialinės rū
pybos politiką, projektuose. 

S. Kondratienė taip pat yra 
buvusi JAV Urbanistikos de
partamento viceministre bei 
vadovavo valstybinėms mais
to programoms JAV Žemės 
ūkio departamente. 

1992 metais už nuopelnus, 
tobulinant benamių progra
mas, S. Kondratienė pagerbta 
JAV Urbanistikos departa
mento „Auksinio erelio" apdo
vanojimu. 

Šiuo metu S. Kondratienė 
dirba Vašingtono Urbanisti-

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AjTOMoauo. NAMU, SVBKATBT 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West95<h Street 

Tai. (708) 4244664 
(773)581-6654 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

YVashington, D.C. lietuvio savininko 
..landseaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpima ui $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia tureli 
darbo leidimą. Kreiptis: Aka, tel.202-
244-2373. 

Reika l ing i d a r b i n i n k a i 
statybos d a r b a m s — 

„siding". 
Tel . 708-728-0208 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot i JAV? 

Ne problema! 
Žemos auto kainos! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galėsite sėst o i vairo Šiandien! 
(630)207 2748 

?• REALTORS 
(mjstass 
(7H)425-71M 

RIMAS L.STANKUS 
•Greita* ir sąžiningas patarnavime* 
• Nuosavybių (kariavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMECKREALTOR8 

2 1 . 4365 S.Aiehef Ava. 
7922 S.Putastt Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

* padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

* maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt isamokėjimut; 

* nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

* automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773.205-7702. 

kos vyresniąja moksline ben
dradarbe projekte „Naujojo 
federalizmo vertinimas", ku
riuo siekiama įvertinti JAV 
federalinės, valstijų ir vietos 
valdžios įsipareigojimų visuo
meninės programos kaitą ir jo 
įtaką mažas pajamas turin
čioms šeimoms. 

Po nepriklausomybės atkū
rimo S. Kondratienė nemažai 
dirbo su Lietuvos nevyriau
sybinėmis organizacijomis. 

Neseniai pasirašytu dekre
tu prezidentas V. Adamkus 
yra paskyręs S. Kondratienę į 
valstybinį Kopenhagos socia
linės deklaracijos įgyvendi
nimo komitetą, kuris, be kita 
ko, užsiims Valstybinės skur
do įveikimo programos paren
gimu. S. Kondratienė atliks 
tarpininkės vaidmenį tarp šio 
komiteto ir prezidentūros. J i 
taip pat konsultuos vadovą 
socialinės rūpybos klausi
mais. 

S. Kondratienė prezidento 
patarėja dirbs visuomeniniais 
pagrindais, negaudama už tai 
tarnybinio atlyginimo. Tokiu 
būdu prezidento patarėjais 
dirba Raimundas Mieželis ir 
Elena Leontjeva, konsultantu 
— Julius Šmulkštys. (Elta) 

„LIETUVOS AIDAS" 
APMOKĖJO SKOLAS 

Užbaigiant 1998 metus, 
„Lietuvos aido" UA bendrovė 
išlipo iš visų skolų, jas apmo
kant iš Amerikos lietuvio gau
tų 6 milijonų litų investavimo, 
jam nuperkant „Lietuvos aido" 
bendrovės pastatą Vilniuje, 
Maironio - 1. Pagal sutartį, 
„Lietuvos aidas" ir toliau ne
mokamai naudosis šio pastato 
patalpomis antrame aukšte, o 
pirmąjį ir trečiąjį aukštą iš
nuomos. 

Apmokėjus skolas, „Lietuvos 
aidui" labai svarbu dabar pa
didinti prenumeratorių ir 
skelbimų skaičių, pritraukti 
naujus žurnalistus, paįvairinti 
turinį, vadovaujant naujam 
vyriausiam redaktoriui Ri
mantui Vainauskui. 

Anksčiau nesėkmingai tvar
kytiems, dienraščio finansi-. 
niams reikalams dabar'Vado-' 
vaus naujai paskirta bendro
vės direktorė Lina Belevičie-
nė, buvusi dienraščio skelbi
mų skyriaus vedėja. Skolas 
apmokėjusiam „Lietuvos ai
dui" j au atsirado iš užsienio: 
daugiau investuotojų, su ku
riais vedamos derybos. 

Belieka palinkėti finansi
nius sunkumus nugalėjusiam.' 
„Lietuvos aidui" neįbristi į 
naujus, suderinti išlaidas su 
pajamomis ir dar daug metų) 
lankyti skaitytojus Lietuvoje 
bei išeivijoje. 

Visus kviečiu prenumeruoti 
„Lietuvos aidą". Dėl informaci
jos ar užsakymo prašau skam
binti, tel. (630) 986-1613. 

B r o n i u s Juodeli* 
„Lietuvos aido" įgaliotinis 

JAV 

IŠAUGINAMA P E R 
DAUG DARŽOVIŲ 

Žemės ūkio ministerijos duo
menimis, šiemet Lietuvoje iš
augintų daržovių derlius bus 
ne mažesnis kaip pernai, kai 
buvo nuimta 415,000 t 
daržovių. J ų kiekvienais me
tais išauginama gerokai dau
giau, nei reikia valstybes gy
ventojų maisto reikmėms. 

Lauko daržovių Lietuvoje 
išauginama net 30 proc. dau
giau, nei reikia gyventojams. 
Pvz., 1997 m. vienam gyvento
jui teko 112 kg daržovių per 
metus, o suvartojama buvo 
vos 70 kg. 

Dalis derliaus paprastai 
naudojama gyvuliams šerti, 
dalis neišsaugoma per žiemą. 

Lietuvoje j au neliko specia
lizuotų daržininkystės ūkių. 
Daugumą daržovių dabar iš
augina stambieji ūkininkai. 
Paprastai didžiausi daržovių 
plotai būna Šiaulių ir Kauno 
apskrityse. Iš lauko daržovių 
didžiausius plotus paprastai 
užima kopūstai, burokėliai, 
morkos. 

Rima Jakutytė 

mmmmĖĖĖttmĖmm 
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MIRĖ ŽYMUS MUZIKAS 
Tėvas Bruno Markaitis, SJ, 

kompozitorius, Lietuvių tėvų 
jėzuitų provincijolas (1961-
1967), artimas pagalbininkas 
provincijolo Broniaus Krišta-
navičiaus, statant ir atida
rant 1957 m. rudenį Jaunimo 
centrą, mirė 1998 m. gruodžio 
mėn. 23 d. Honolulu, Hava
juose. Dėl švelnesnio klimato į 
ten išsikėlė ir dešimtį metų 
praleido, besirūpindamas savo 
sveikatos sutrikimais, o jų, 
ypač gyvenimo pabaigoje, at
siradę visa eilė ir vienas po 
kito sunkino šio tauraus dva
sininko gyvenimą ir neleido 
jam atsidėti nei lietuvių pas

toraciniam, nei muzikos kom
pozicijų kūrybiniam darbui. Iš 
pradžių jis kurį laiką dir
bo Anglijoje, Bournemouth, 
Hants. parapijoje, vėliau, 1952 
m. vadovavo Lietuvių kata
likų radijo valandėlei Čika
goje, rašė religinio pobūdžio 
straipsnius į „Britanijos lie
tuvį", „Draugą", „Laiškai lie
tuviams" ir „Žvaigždę". Taip 
pat 1957m. išleido knygą „Šir
dies gelmė", suredagavo leidi
nį „Lietuvos jėzuitai". Tačiau 
paskutinį savo gyvenimo de
šimtmetį, užuot dirbęs savo 
pašaukime ir muzikoj, keletą 
metų praleido ligoninėse ir 

slaugos namuose. 
T. Markaitis gimęs 1922. 

VII. 7 d. Vilniaus krašte, kuni
gystės šventimus gavo 1948 
m. rugsėjo 8 d. Heythropo ko
legijoje, Oxon, Anglijoje. Šalia 
teologijos mokslų, Markaitis 
studijavo ir muziką, ypač 
kompoziciją. Yra sukūręs ke
lias dešimtis religinio pobū
džio chorinių kūrinių, tarp jų 
poemą „Kančios naktis", kurią 
1958 metais atliko „Dainavos" 
ansamblis, o šio kūrinio fina
lą - jungtinis choras, tų pačių 
metų Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seime, New Yorke, 
palydint simfoniniam orkest
rui. Anot prof. J. Žilevičiaus, 
Markaitis savo kūrybai ieško

jo naujoviškų harmonįjos prie
monių ir bažnytinės muzikos 
tradicijų sintezės, vartodamas 
diatoninį stilių ir kiek polifo
nijos, artimos tiek grigaliniam 
giedojimui, tiek senoviškoms 
lietuvių raudoms. 1965 m. Či
kagos miesto centre esančioje 
didžiulėje McCormik salėje 
(šalia G. Verdi „Reąuiem") Či
kagos Lietuvių opera atliko 
Kazio Bradūno poemai Mar-
kaičio parašytą kantatą „Vil
niaus varpai". Tam Lietuvių 
opera sutelkė 100 asmenų 
chorą su solistais; kantatą pa
lydėjo simfoninis orkestras, 
dirigavo maestro Aleksandras 
Kučiūnas. 1966 m. Markaitis 
parašė kūrinių ir amerikiečių 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDAS 
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION 

AUKOS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS 
DARBAMS, PLB LITUANISTIKOS KATEDRAI (STASIO BARZDUKO 
STIPENDIJŲ FONDUI) ILLINOIS UNIVERSITETE ČIKAGOJE, 
LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJAI, KAUNO TECHNO
LOGUOS UNIVERSITETUI, VILNIAUS UNIVERSITETUI, VILNIAUS 
TECHNIKOS UNIVERSITETUI, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVER
SITETUI KAUNE, PROF.DR. RIMO VAIČAIČIO STIPENDIJŲ 
FONDUI, KTUAFPT STIPENDIJŲ FONDUI (PER DR. STASĮ 
BAČKAITJ), BRONIAUS BIELIUKO VARDO STIPENDIJŲ FONDUI, 
DR KAZIO PEMKAUS BIBLIOTEKAI KLAIPĖDOS UNIVERSITETE, 
.PASAULIO LIETUVIO" ŽURNALUI, ROMO VIESULO ATMINIMO 
FONDUI IR KITIEMS TIKSLAMS, GAUTOS PER 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDĄ 
NUO 1997 METŲ GRUODŽIO 1 DIENOS IKI 

1997 METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS 

$250 M.Karaska, Fredericksburg, VA 
$200 Valdas ir Alma Adamkai, Hinsdale, IL; Algirdas ir Jolita 

Birutis, Bloomingdale, IL; Donatas Jonuta, Oakland, CA. 
$150 Jonas Dovydėnas, Lenos, MA; LB Brighton Parko 

apylinkė per Salomėją Daulienę, Chicago, IL; Janina Vienužis, 
Michigan City, IN. 

$125 Zigmantas ir Liuda Mockai, Rodney, ONT., Canada. 
$100 Dr. K G. Ambrozaitis, Chesterton, IN; Juozas Astas, 

•Hamilton, ONT., Canada; Bronė Čižikaitė, Chicago, IL; P. V. 
ir Leontina J. Dargis, Westchester, IL; Peter Gauronskas, 
Santa Monica, CA; Walter Juzėnas, Southfield, MI; Vytautas 
ir Gražina Kamantai, Grand Rapids, MI; Daina Kojelytė, Villa 
Park, IL; Severinas ir Lucia Krutulis, Darien, IL; Vytautas 
Kulpa, West Palm Beach, FL; Lilė ir Vytautas Milukai, 
Plainview, NY; R J . Nakas ir C. Pareigis, Stevensville, MI; dr. 
Algis ir V. Paulius, Elgin, IL; Elena ir Juozas Pažėrai, La 
Crescenta, CA; B.S. Petrulis, Ormond Beach, FL; dr. Joseph 
ir Barbara Plikaičiai, Arlington Heights, IL; E. N. Radvenis, 
Los Angeles, CA; Marija Ročkuvienė, Chicago, IL; Kazys 
Sekmakas, St. Pete Beach, FL; Ben Serapinas, Oak Lawn, IL; 
Ada Sutkuvienė, Beverly Shores, IN; Algirdas ir Bronė Vaitkai, 
Oak Lawn,EL; Vito V.Val, Oak Brook, IL; Dalius Vasys, 
Chicago, IL; I. ir J. Vilgaliai ir Kibirkščiai, Great Neck, NY; 
Stasys Vilinskas, Kaunas, Lietuva; dr. V. ir M. Vygantai, 
Dalias, TX. 

$60 Alex Blinstrubas, Summit, IL. 
$50 P. ir Ligija Ambutas, Coloma, MI; Harry Dace, Alvin, 

TX; Justinas Dėdinas, Oakbrook Terrace, IL; Peter Dirda, Oak 
Lawn, IL; Birutė Dranga, Oak Lawn, IL; V. Dubinskas, 
Chicago, DL; E. Gaška, Chicago, IL; Jadvyyga ir D. Giedraitis, 
St. Pete Beach, FL; Ray Grigaliūnas, Forest Park, DL; Vytautas 
Jonaitis, Grand Rapids, MI; dr. M. Koncė, San Francisco, CA; 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, Lansing, MI; Domas ir Rasa 
Lapkus, Hinsdale, IL; B. ir R. Latoza, Westmont, TL; Milda 
Lenkauskienė, Cincinnati, OH; A. ir B. ir I. Lesevieiai, 
Chicago.IL; V.A. Mažeika, Colbert, GA; Elena Miknius, 
Thompson, CT; Bronius ir Bronė Nainiai, Lemont, IL; Algis 
Navikauskas, Brookfield, CT; R. Penkiūnas, Burke, VA; prel. 
Juozas Prunskis, Lemont, IL; A. Regis, Chicago, IL; Louis 
Senunas, Ann Arbor, MI; Gražutė Sirutienė, Santa Monica, 
CA; B. ir R. Sriubai, Michiana Shores, IN; Angelė Stankaitienė, 
Paterson, NJ; Juozas Šulaitis, St. Petersburg, FL; Antanas ir 
Viktorija Valavičiai, Chicago, DL; Daina Variakojis, Chicago, 
IL; K ir V. Volertai, Narbeth, PA; S. ir F. Žymantai, Downers 
Grove, IL. 

$40 Dr. F. V. Kaunas, Westchester. IL; Agota Šuopienė, 
Chicago, IL. 

$36 Leo Bagdonas, Sunny Valley, OR. 
$32 Vanda Bagdonienė, Daytona Beach, FL; dr. Nijolė V. 

Bražėnas, Sparkill, NY. 
$30 Antanas Kvedaras, Savannah, GA; Veronika Paovienė, 

Grand Rapids, MI; Raimundas E. Paškus, Darien, IL; Vitas 
Paulionis, Chicago, IL; Lidija Petravičienė, Oak Lawn, IL; 
Daina Variakojis, Chicago, DL,; Algirdas Visockis, Michiana 
Shores, IN; Maria Žygaitienė-Gelažienė, St. Pete Beach, FL. 

$25 Paulita ir Linas Alinskai, Westford, MA; Bronius ir 
Petrė Andriukaičiai, Chicago, DL,; Kazys Bacanskas, Dorcheter, 
MA; E. Bartketienė, Hinsdale, DL; A. Barzdukas, Falls Church, 
VA; Kazė Biknevičius, Chicago, DL.; Gediminas ir dr. Birutė 
Biskiai, Clarendon Hills, DL; D. ir R. Bitėnai, Bronxville, NY; 
Gediminas ir Donna Brazdžiai, Omaha, NE; Algimantas 
Bublys, Bloomfield Hills, MI; dr. Pranas Budininkas, St. Pete 
Beach, FL; J. Dauparaa, Chicago, IL; dr. John Deikis, Chelsea, 
MI: R. DiCius ir V. Dakas, Deerfield, IL; Z. A. Dičpinigaitis, 

Woodhaven, NY; A. ir V. Dor^anskiai, Palos Park, IL; Juozas 
Gailevičius, Masontown, WV; Aniceta Giedraitienė, Willowick, 
OH; Jurgis Gimbutas, Arlington, MA; Aldona M. Grinius, St. 
Pete Beach, FL; J. Janušaitis, Port Orange, FL; Peter Iron 
Jokubka, Chicago, TL; Judith A. Robert ir T.J. Kapačinskas, 
South Bend, IN; Raimundas Kiršteinas, Rochester, NY; Juozas 
Končius, Lemont, DL,; V. ir J. Laugaliai, Niantic, CT; Bruno 
Masiokas, Aurora, CO; Audronė ir Gražutis Matučiai, Houston, 
TX; Anthony Matulaitis, Richmond Hill, NY; Ona Mažionytė, 
Chicago, IL; J. ir 0. Motiejūnai, Prescott, AZ; Joseph Petrikas, 
St. Petersburg, FL; J . Ratnikas, Chipley, FL; A. ir G. 
Reškevičiai,, Omaha, NE; Algirdas J. Rimas, Reston, VA; A. 
ir J . Rygeliai, Thompson, CT; J. K Slivinskas, Indialantic, FL; 
Regina Snarskienė, Ormond Beach, FL; R. ir V. Strimaitis, 
Los Altos, CA; A. Šležas, St. Pete Beach, FL; Joseph Vadopalas, 
Geneva, IL; dr. Aldona F. Valis, St. Petersburg, FL; Ramūnas 
Vanagūnas, Winfield, DL.; A. Vakselis, Richmond Hill, NY; 
Aleksas Vitkus, Palos Heights, IL. 

$22 Aloyzas ir Ramutė Aidžiai, Bethesda, MD; Joseph 
Bernot, Union, NJ; Dalia Jakienė, Norristown, PA. 

$20 M. Abromaitis, Palos Heights, IL; Ona Adomaitis, 
Sunny Hills, FL; V. ir I. Alksniniai, Ashford, CT; Koste 
Ancerevičienė, Chicago, IL; Algis ir Dalia Ancevičiai, Oak 
Lavvn, IL; Adolfas Armalis, St. Pete Beach, FL; Matas Baukys, 
Dearborn Heights, MI; Marytė Černiūtė, Hinsdale, IL; A. 
Damijonaitis, Elmhurst, DL.; Ona Deveikis, Los Angeles, CA; 
A. A. Didžiulis, Cicero, DL,; Elena Frejeris, Grand Rapids, MI; 
Zigmas Grybinas, O'Fallon, IL; A. Januška, Milton, MA; 
Aleksandra Kavaliūnas, Culver, IN; Ona Kolis, Palos Hills, 
IL; Kun. Rapolas Krasauskas, Putnam, CT; M. Kvedaras, 
Chicago, DL,; J. V. Lopatauskas, Santa Monica, CA; Birutė 
Navickienė, Lemont, DL,; Frank ir Mry Radis, Hot Springs, 
AR; J. Ribinskas, Westland, MI; Stefanija Riekutė, Putnam, 
CT; V. Sendzikas, Etobicoke, Ont., Canada; I. Sušinskienė, 
Cleveland, OH; Vincentas Šalčiūnas, Port St. Lucie, FL; J. ir 
A. Ugianskis, Wayland, MI; Juozas Vaineikis, Oak Lawn; R. 
P. Valaitis, Oakland, CA. 

$18 Anthony Adomėnas, La Crescenta, CA; Aleksandras 
Daunys, St. Petersburg, FL; R. Gineitis, Kettering, OH; Amold 
Grušnys, Wichita, KS; Marija Jasėnas, Medford, NJ; J. G. 
Leskauskas, Naperville, DL.; Eugenia Pakulis, Rehoboth Beach, 
DE; Alfonsas Petrutis, West Hyannisport, MA; A. Šilbajoris, 
Ormond Beach, Fl; J. A. Stikliorius,rPhiladelphia, PA; Jonas 
Vasyb, Dedham, MA. 

$17 J. ir B. Svera, Bloomfield Hills, MI. 
$15 V. Chainas, Naples, FL; J. Grinius, Wethersfield, CT. 
$12 J. ir 0. Motiejūnai, Prescott, AZ; E. Vilkas, Valencia, CA. 
$10 Algirdas Antanaitis, Lemont, DL.; O. ir B. Balčiūnai, 

Manahawkin, NJ; A. Baltrušaitis, Chicago, IL; E. W. 
Baranauskas, Schenectady, NY; J. Bedulskis, Ingleside, DL,; 
Teklė Bogušas, So. Boston, MA; Dana Domarkas, Chicago, IL; 
A. Dumbra, Saginaw, MI; B. ir J. Krokiai, Philadelphia, PA; 
K. ir M. Marcinkevičiai, University Heights, OH; J. Martinkus, 
Saint Charles, DL.; V. Matulionis, Cleveland Hights, OH; P. 
Narutis , Westchester, IL; Izabelė Naujalis, Cicero, IL; 
Augustinas Orentas, Chicago, DL; Vidmantas ir Marija Raišiai, 
Mercer Island, WA; A. Sadauskas, Pompano Beach, FL; John 
Staras, Lake Worth, FL; J. Strikas, Indian Head Park, IL; 
Bronius Underys, Chicago, DL,; Stasė Vaišvila, Oak Lawn, IL; 
E . F. Valeška, Rochester, NY; M. Valiukevičius, Sun City, CA; 
Antanas ir Barbara Zasčiurinskai, High Springs, FL; V. 
Žebertavičius, Sunny Hills, FL. 

$8 A. Bagdonas, Chicago, DL. 
$7 Emilija Gaškienė, Chicago, IL; Vytas Petrulis, Livonia, 

MI; T. ir R. Rudaičiai, Oak Lawn, DL.; Kazys Prišmantas, Vista, 
CA; R. Šlapauskienė, Glen Ellyn, IL. 

$5 S. Erlingis, Dearborn Heights, MI. 
$2 Peter Bernotavičius, Lockport, DL. 
$1XX. 

PLB Fondo vadovybė (direktoriai Vytautas Kamantas, dr. 
Petras Kisielius, Kazys Laukaitis, dr. Edmundas Lenkauskas, 
Juozas Lukas, dr. Antanas Razma, Jonas Treška Jr. ir teisės 
patarėjas Saulius Kuprys) labai dėlioja visiems aukotojams už 
aukas ir proso Jūsų paramos PLB Fondo ateities darbams. 
Visos aukos gali būti nurašomos nuo JAV pajamų mokesčių, 
Federal ID No. 39-3097269. Prašom čekius rašyti ir aukas 
siųsti: LITHUANIAN WORLD COMMUNITY 
FOUNDATION PO BOX 140796 GRAND RAPIDS MI 
49514-0796 USA 

Juozas Lukas 
PLB Fondo iždininkas 

chorams — „Sing Joy" ir 
„Christmas Poem", kurie buvo 
atlikti New Yorko„Interfaith" 
choro. To paties choro įgiedc.a 
plokštelė Markaičio „Com-
munity Mass" buvo atlikta 
Carnegie Hali. 

Iš Markaičio instrumenti-
tinės muzikos paminėtinos 
1961 m. Piano sonata As-dur 
ir smuiko sonata D-dur. Pas
kutinioji buvo įgrota plokš-
telėn (F.D'Albert ir G. Lawn-
er), transliuota per radiją ir 
atlikta koncertuose JAV-ėse, 
Kanadoje, Pietų Amerikoje, 
Europoje ir Japonijoje. 1962 
m. parašė virtuozinį veikalą 
fortepijonui „Mirage", kuris 
buvo atliktas Čikagoje ir Flo
ridoje. 1963m. Styginis kvar
tetas Nr. 1 buvo sulaukęs savo 
premjeros televizijoje (WEDU, 
Florida). 1964 m. Baladę Nr. 1 
ir Concertino Nr. 1 fortepijo
nui bei pučiamiesiems atliko 
Tampa filharmonija. 1968 m. 
Concertino Nr. 1 fortepijonui, 
pučiamiesiems ir būgnams bei 
Pianino koncertą Nr. 1 atliko 
Baltimores simfoninis orkes
tras. Kaip galima pastebėti, 
išvardinti kūriniai yra iš pir-
mesnio jo kūrybinio etapo. Vė
lesnio etapo kūryba prašosi 
muzikologų dėmesio. 

Sausio 5 d. vakarą Čikagos 
lietuvių jėzuitų koplyčioje įvy
ko Prisikėlimo mišios miru
siojo intencija, kurias aukojo 
tėvai jėzuitai Algirdas Pa
liokas ir Juozas Vaišnys bei 
prelatas Ignas Urbonas. Visi 
trys per pamokslą prisiminė 
velionį, kaip kunigą, nemėgusį 
vidutiniškumo, o visada sie
kusį tobulumo gyvenime ir pa
reigų atlikime. (Lietuvių mu
zikų tarpe buvo kalbama, kad 
jis stovėdavęs prie sieninio 
stalelio ir muziką kurdavęs be 
pianino ar kito muzikos in
strumento pagalbos). Mišių 
metu giedojo solistai Margari
ta ir Vaclovas Momkai, vargo
navo Faustas Strolia. Ryto
jaus rytą, 10 v. koplyčioje vy
ko trumpas atsisveikinimas. 
Susirinko nemažai kultūri
ninkų, velionį pažinojusių, ir 
tų pasišventėlių, kurie per 
daugelį metų įtikėję į Jaunimo 
centro reikalingumą, rūpinasi 
tolimesniu jo išlaikymu, ir gi
liai įvertinta lietuvių jėzuitų 
atiduotą duoklę lietuvybei. Šv. 
Kazimiero kapinių koplyčioje 
dar sukalbėjome maldas, pa
giedojome „Marija, Marija", 
„Lietuva brangi" ir palaido
jome Tėvų jėzuitų sklype. Dėl 
sniego ir šalčio nebuvo sąlygų 
padėti gėlyčių ant jo karsto, 
nei palaukti, kol bus supiltas 
kapas... Liko daug nepasaky
tų, giliai išmąstytų, pamokslų, 
neparašyta opera apie Romą 
Kalantą ir daug kitų, neišsi
pildžiusių svajonių. 

Faustas Strolia 

DRAUGAS, 1999 m. sausio 14 d., ketvirtadienis 

Lietuvos Dukterų draugijos Sesei 

A.tA. 
ELENAI BAUBLIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrelei, mūsų 
valdybos narei, RŪTAI, taip meilingai ir rūpestingai 
globojusiai ligoje savo Mamytę. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

A.tA. 
KAZIMIERUI RIŠKUI 

mirus, užjaučiame žmoną STASĘ RIŠKTENĘ ir vaikus. 

Morkūnų šeima 

1 

AutA. 
ELENAI BAUBLIENEI, 

mano didelei geradarei, Detroite mirus, giliame liūdesyje 
likusią jos dukterį RŪTĄ BAUBLYTĘ TESCHKER 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Algis ir Dalia Augūnai 
Jupiter, Florida 

AJL. RIČARDAS MARCINKEVIČIUS 

Kazys Nasvytis. 

At A KAZYS 
NASVYTIS 

Š. m. lapkričio 23 dieną Ka
nadoje, Hamiltono Šv. Juoza
po ligoninėje ramiai amžiams 
užmigo "3 metų sulaukęs Ka
zys Nasvytis, giliame nuliū
dime palikęs savo žmoną 
Sheilą. tris sūnus, du anū
kėlius ir gausų giminių būrį. 
f atsisveikinimą su velioniu ir 
j laidotuves buvo atvykę Cle-
velande gyvenantys du jo bro
liai su šeimomis — Vytautas 
ir Jonas Nasvyciai, taip pat 

Besiruošiant Padėkos dienos 
šventei mūsų telkinio lietu
viams šventiška nuotaika bu
vo nelauktai sudrumsta. Stai
gi ir netikėta viešnia — mirtis 
pasibeldė į Ričardo Marcinke
vičiaus gyvenimo duris ir lap
kričio 24 d. pakvietė jį palikti 
šį pasaulį. 

Ričardas gimė 1936 m. Lie
tuvoje ir ten praleido dalį savo 
vaikystės dienų. 1944 m., So
vietų Rusijos raudonajai armi
jai okupuojant Lietuvą, Mar
cinkevičių šeima pasitraukė į 
Vokietiją su viltimi netrukus 
grįžti atgal į paliktuosius na
mus tėvynėje. Ta svajonė, de
ja, neišsipildė. 1949 m. Mar
cinkevičių šeima atvyko į JAV 
ir apsigyveno Worcesteryje. 

Ričardas baigė South High 
School. Studijavo Northeas-
tern University Bostone. Įsi
gijo bakalauro ir elektros inži-
nierijos magistro laipsnius. 
1973 m. sukūrė šeimos židinį. 
1998 m. šventė Sidabrinį ve
dybinio gyvenimo jubiliejų. 
Būdamas elektros ir kompiu
terių inžinierius, toje srityje ir 
dirbo. Gyveno Gloucester, 
Massachusetts, bet priklausė 
Worcesterio lietuvių parapijai 
ir organizacijoms — Lietuvių 
Bendruomenei, Lietuvių Pi
liečių klubui, Lietuvių labda
ros dr-jai, Lietuvių Skautų or
ganizacijai nuo vaikystės die
nų. Į ją Ričardas sudėjo savo 
širdį ir sielą. Jis dirbo su 
skautais. Buvo muzikos mėgė-

Dalia Nasvytytė — Armonie-
nė, Vilija Nasvytytė-Klimienė 
su dukra, o iš Čikagos atvyko 
dvi jo seserys — Rama Almi-
nauskienė ir Eugenija Nasvy
tytė. 

Velionis dar visai neseniai 
buvo atvykęs į Clevelandą da
lyvauti jo pusbrolio a.a. Jau
nučio P. Nasvyčio šviesios at
minties pagerbime. Po 35 me
tų tarnybos Kanados Fordo 
įmonėje jis jau buvo išėjęs į 
pensiją. Jo kūnas buvo pašar
votas Burlington Smiths's lai
dotuvių namuose. Penktadie
nio vakare kun. Liauba vado
vavo atsisveikinimui su ve
lioniu. Šeštadienį gedulingos 
šv. Mišios buvo aukotos Mis-
sissaugos Lietuvos Kankinių 
parapijos bažnyčioje Lapk
ričio 28 dieną jis buvo palaido
tas Mississaugos Šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Laidotuvių 
apeigoms vadovavo kun. Jo
nas Staškevičius. 

Aurelija M. Balašaitienė 

Ričardas Marcinkevičius 

jas — akordeonistas. Grodavo 
per skautų ruošiamus rengi
nius. Vadovavo ir grojo skau-
tų,-čių dainos vienetui „Aidai" 
ne tik Worcesteryje, bet būda
vo kviečiami ir į kitas lietuvių 
gyvenamas vietoves. Buvo 
įsteigęs orkestrėlį pavadintą 
3-M. Trio" ir keletą metų gro
davo ne tik lietuvių, bet ir ki
tataučių renginiuose, vestu
vėse ir kitomis progomis. 

A. a. Ričardo Marcinkevi
čiaus kūnas buvo parvežtas į 
Worcesterį ir pašarvotas Jono 
Kazlausko laidotuvių na
muose, kurį gausiai lankė lie
tuviai ir kitataučiai, norėdami 
paskutinį kartą šiame pasauly 
atsisveikinti su a.a. Ričardu. 

Lapkričio 28 d. pervežtas į 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią. Už jo sielą šv. Mišias 
koncelebravo parapijos asis
tentas kun. Jonas Petrauskas, 
MIC. Jis pasakė ir pamokslą. 
Kartu su juo aukojo Aušros 
Vartų parapijos kleb. kun. Al
fonsas Volungis. Asistavo dia
konas Ričardas Jakubauskas, 
kuris paskaitė skaitinius, 
psalmę ir Mišių pabaigoje gra
žiai pakalbėjo apie Marcinke
vičių ir jo šeimos draugystę, 
nes kadaise gyveno tame pa
čiam name ir abudu Ričar-
dukai buvo labai geri draugai. 
Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas Onos Valinskie
nės. 

Po Mišių amžinam poilsiui 
nulydėtas į Notre Dame kapi
nes, kuriose paskutinį religinį 
patarnavimą atliko kun. J. 
Petrauskas. MIC, ir diakonas 
R. Jakubauskas. Sugiedota 
giesmė „Marija, Marija". Pa
laidotas Marcinkevičių šeimos 
kape. 

Nuliūdę pasiliko žmona Bar
bora, tėvai Stasys ir Ona Mar
cinkevičiai, sesuo Danutė 
Marcinkevičiūtė, tetos, dėdės 
ir daug kitų giminių. J.M. 



DRAUGAS, 1999 m. sausio 14 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
27-OJI LIETUVIU FOTOPARODA 

Kaip ir kiekvieną vėlyvą ru- Jaunimo centro kavinėje. Čia 
denį, taip ir praėjusį buvo su- paskelbti laimėtojai laisvos 
rengta tradicinė fotoparoda. Šį temos „Mano geriausia fotog-
kartą ji buvo padalinta į dvi rafija" parodoje Lemonte. Su-

Amelija Siliūnaite rimtai mokosi raides „Žiburėlio" mokykloje 

Vida Kulikauskienė, isto
rijos mokslų daktarė, profe
sorė, „Lietuvių tautiniai rū
bai"' albumo autorė, skaitys 
paskaitą apie tautinių rūbų is
toriją šį sekmadienį, sausio 17 
d., 3 vai. po pietų, Tautodailės 
instituto kambaryje, Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
Susitikimą su V. Kulikaus
kiene rengia ir visus dalyvauti 
kviečia Čikagos Tautodailės 
institutas. 

Dėmesio! Sausio 13-osios 
minėjimas ir Vytauto Cinaus-
ko pranešimas bus Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje 
salėje sausio 17 d., sekmadie
nį, tuoj po šv. Mišių, t.y. 12 
vai. Bus ir vaišės. 

Maria Rudienė, BALFo 
centro valdybos pirmininkė, 
Kalėdų proga „Draugą" ap
dovanojo 100 dol. auka. 
Linkėdami jai stiprybės arti
mo meilės darbuose, liekame 
dėkingi. 

Prel. dr. Ignas Urbonas, 
Lemont, IL, kartu su „Drau
go" prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 105 dol. auką. Tai 
graži dovana mūsų dienraščio 
90-ojo gimtadienio proga. 
Ačiū! 

Vytas Miceika, Hickory 
Hills, IL. prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo labai dosnią 
200 dol. auką, kuri ir įver
tinama, ir reikalinga. Nuošir
džiai dėkojame. 

Janina Mitkus. W. Bloom-
field. MI, ne tik atnaujino 
..Draugo" prenumeratą ki
tiems metams, bet pridėjo ir 
auką — dar 95 dol. Dėkui! 

Kun. Česlovas Auglys, 
Chicago. EL, už kalėdines 
„Draugo" korteles atsiuntė 
110 dol. auką. Jam tariame 
širdingą ačiū! 

Vytautas P. Vidugiris, 
Rancho Palos Verde, CA, ne 
tik atsilygino už „Draugo" 
prenumeratą, bet dar pridėjo 
130 dol. dienraščiui paremti. 
Labai dėkui! 

Irena Kairytė, Oak Lawn, 
IL. kartu su prenumerata at
siuntė 75 dol. auką. Ačiū! 

JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBOJE 

Vasario 28 d. Lemonte 
įvyks mokytojų darbo konfe
rencija. Iš Los Angeles atvyks
ta pedagogė Danguolė Var
nienė, kuri iš „Danguolės laga
mino" pažers mokytojoms 
daug vertingos medžiagos. 
Daugelis mokytojų su malonu- piniginėmis 

dalis ir fotografijos išstatytos 
dvejose vietose — Lietuvių 
Dailės muziejuje Lemonte ir 
Čiurlionio galerijoje Čikagoje. 

Lemonte įvykusi laisvos te
mos fotografijos paroda ati
daryta 1998 m. lapkričio 21 d. 
o Čikagoje surengta kompiu
terinės fotografijos paroda 
prasidėjo 1998 m. lapkričio 27 
d. Jas abi suorganizavo Bud
rio Lietuvių Fotoarchyvas, 
daugiausia darbo įdėjo šių pa
rodų pradininkas Algimantas 
Kezys. 

Šios parodos sukvietė net 
155 fotografus iš trijų valsty
bių: Lietuvos, JAV ir Kana
doj. Tačiau dauguma (133) 
buvo iš Lietuvos, jų tarpe 
jaunųjų fotografų grupėje visi 
33 buvo tėvynėje gyvenantie
ji. Daugumą fotografijų iš Lie
tuvos parvežė ten su savo foto
paroda visą spalio mėnesį vie
šėjęs fotomenininkas Algi
mantas Kezys. 

Kaip ir anksčiau, taip pat ir 
šį kartą, parodų lankytojai 
rinko geriausias fotografijas, 
už kurias daugiausia balsų 
gavusieji autoriai apdovanoti 

premijomis. Ka-

augusiųjų grupės pirmasis 
trejetukas atrodė taip: 1. Alek
sandras Dapkevičius (Klai
pėda), 2. Antanas Ališauskas 
(Vilnius), 3.Marįja Čičirkienė 
(Panevėžys). Laisvos temos 
nugalėtojai jaunimo grupėje 
buvo visi kauniečiai: Eglė 
Buivydaitė, 2. Vidas Vokie
taitis, 3. Agnė Rimkutė. Su
augusiųjų grupėje premijos 
buvo nuo 50 iki 150 dol., o 
jaunimo nuo 25 iki 75 dol. 
Tokio pat dydžio premijos 
buvo įteiktos ir kompiuterinės 
fotografijos parodos pirmųjų 
trijų vietų laimėtojams. 

Už kompiuterines fotografi
jas suaugusiųjų grupėje pir
mąją vietą pelnė Algirdas 
Kalvaitis iš Lietuvos. Tačiau 
kiti laimėtojai buvo Čikagos 
apylinkėse gyvenantys foto
grafai: antruoju pripažintas 
Ričardas Spitrys, o trečioji 
premija atiteko Aldonai ir Do
natui Pečiūroms. Jaunimo 
grupėje laimėtojų eilė buvo 
tokia: 1. Kastytis Antanaitis, 
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Šv. Antano parapijos lietuvių bažnytinio choro valdyba Iš kaires: Natalija Sodeikienė, Mėta Gabalienė, Giedrė 

dangi buvo eksponuoti dviejų 
tematikų darbai, tai ir premi
jų būta dvigubai daugiau ne
gu ankstesniais metais. 

Kompiuterinės parodos už
darymas ir premijų įteikimas 
už abejose vietose išstatytus 
geriausius kūrinius įvyko 
1998 m. gruodžio mėn. 4 d. 

mu prisimena jos paskaitas 
mokytojų studijų savaitėje. 

PLB Švietimo taryba pra
neša, kad, prasidėjus mokslo 
metams, kai kuriose lituanis
tinėse mokyklose pasikeitė ve
dėjai: 

Vinco Krėvės lituanistinėje 
mokykloje iš vedėjo pareigų 
pasitraukė Vytas Maciūnas. _ 
Vedėjo pareigas perėmė Da
nutė Surdėnienė. Pal. Jurgio Matulaičio 

„Žiburio" lit. mokykloje Det- mirties 72-ros metinės (ne 
roite iš vedėjos Ritos Kaspu- 71-mos) bus minimos sekma-
tienės pareigas perėmė Regi- dienį, sausio 24 d., 10:30 vai. 
na Butkūnaitė Puškorienė. r. šv. Mišiomis Svč. M. Mari-

Omahos lituanistinės mo- jos Gimimo parapijos bažny-
kyklos vedėja Aušrelė Saka- čioje. Po Mišių minėjimas te-
laitė darbo reikalais persikėlė siamas parapijos salėje. Minė-
į Naperville, IL. Mokyklos ad- jįmą ruošia Nekalto. Pr. M. 
ministratorė yra Dana Suls- Marijos seserų vienuolijos 
kienė. Čikagos ir apylinkių rėmėjai. 

Clevelande, OH, įsisteigė Visi kviečiami. Po minėjimo 
„Aušros" aukštesnioji mokyk- visi raginami dalyvauti 3 
la, kuriai vadovauja pedagogė v.p.p. Švč. M. Marijos Gimimo 
Vida Bučmienė. parapijos bažnyčioje „Daina-

LB Švietimo tarybos ruo- vos" ansamblio ruošiamame 
šiama tradicinė mokytojų stu- religiniame koncerte, 
dijų savaitė įvyks rugpjūčio 8-
15 d. Dainavoje. Raginame 
mokytojus šią datą pasižymėti 
savo kalendoriuose. 

Trečioji laida Danutės 
Brazytės Bindokienės kny
gos JLietuvių papročiai ir tra
dicijos išeivijoje" išvydo pa
saulį pačiu tinkamiausiu lai
ku — prieš Kalėdas, kada bu
vo ieškomos dovanos pra
džiuginti artimuosius ir pažįs
tamus. Per kalbą, papročius ir 
tradicijų tęstinumą, išsilaikys 
jaunoji karta, gimusi jau išei
vijoje. 

Knygai išvysti pasaulį reika
lingi ir mecenatai. PLB Švieti
mo komisija dėkinga Lietuvių 
fondui už finansinę paramą. 

Knyga gaunama PLB Švieti
mo komisijoje ir pas platinto
jus: JDrauge", Balzeko muzie
juje, PL centro krautuvėlėje 
JDovanėlė" ir lietuviškų telki
nių kioskuose. Knygą galima 
užsisakyti ir per Internetą. 

Nadveckienė, Jonė Bobiniene 

palaikymo. Dovana laisvės ko
votojui — partizanui, jį pare
mia ir pagerbia. Pagalba ligo
niui padeda išgyti, seneliui 
palengvina jo likusias dienas. 
Tokiais rūpesčiais ir reikalais 
reiškiasi BALFo veikla. 

BALFo šalpos reikalais pa
kalbėti, sausio 31, sekmadienį, 

2. Augis Narmontas, 3. Irena tuoj po lietuviškų Mišių, bus 
Kuzinaitė (jie visi iš Lietu- Cicero skyriaus metinis narių 
vos, šioje grupėje niekas iš susirinkimas Šv. Antano para-
užsienio lietuvių nedalyvavo). PU08 salėje. Visi kviečiami su-

Uždarymo metu premijų sirinkime gausiai^dalyvauti 
mecenatė dr. Milda Budrienė 
kalbėjo ir apie ateinančių me
tų parodų temas. Kai temos 
pavadinimas bus galutinai 
suformuluotas, jis bus pas
kelbtas spaudoje. 0 tuo tarpu 
reikia pasidžiaugti išskirtinai 
dideliu dalyvių skaičiumi, ne
mažu lankytojų būriu ir ne
bloga parodų organizacija. 

Šiuo metu A. Kezys jau bai
gė paruošti didžiulį parodų 
katalogą, kuris netrukus bus 
atiduotas spaustuvėn. Taigi 
galbūt greitai vėl sulauksime 
dar vienos gražios fotografijų 
knygos, o jų iki šiol energin
gasis A. Kezys jau mums ne
maža „prikepė". 

Ed.Šulaitis 

BALFO VEIKLA CICERO 
TELKINYJE 

BALFo Cicero skyrius sėk
mingai baigė praeitų metų ru
deninį vajų. Apylinkėse gyve
nantieji aukotojai aukos buvo 
paprašyti laiškais, o vietiniai 
ir arčiau gyvenantieji — ap
lankyti asmeniškai. Iš namo į 
namą vaikščiodami, aukas 
rinko tuzinas savanorių — 
aukų rinkėjų, metai iš metų 
tam skirdami savo laiką. 

Gaila, kad mirtis kasmet 
išretina aukotojų skaičių. Gy
vųjų dosnumo dėka, aukų su
mos nedaug sumažėja. Gera 
būtų, kad anapus išėjusiuo
sius pakeistų jaunoji karta. 
Bet Cicero lietuvių telkinyje 

B. Motuzienė 
LR MELDŽIASI, 

LR GIEDA 

bet ir grojo fleita. Giedrė — 
neeilinių sugebėjimų moteris. 
Prieš šventes vykusiame choro 
pobūvyje G. Nadveckienė, o 
taip pat ir choro vedėjas Ma
rius Prapuolenis buvo apdova
noti. Kuomet švenčių metu 
Marius buvo išvykęs pas savo 
seserį Aldoną į Putnamą, 
Giedrė gražiai jį pavadavo. 

Prieš Kalėdas įvykusiame 
tautiečių pabendravime pro
gramos vedėjas dr. Petras Ki
sielius irgi iškėlė didelį šio 

Nuotr. Edvardo Sulai i io 

choro įnašą į vietos lietuvių 
religinį bei kultūrinį gyveni
mą. Jis dėkojo choro vadovui, 
valdybai ir choristui už jų 
gražią veiklą ir linkėjo dar il
gai šioje srityje darbuotis. To 
paties, be abejo, linki ir visi 
Cicero ir apylinkių lietuviai, 
kurie sekmadieniais nepatingi 
atsilankyti į Sv. Antano baž
nyčioje vykstančias lietuviš
kas Mišias. Tik tų lankytojų 
galėtų būti daugiau! 

E & 

JAV LB Religinių reikalų 
tarybos sekretorė suredagavo 
tris religinio turinio knygeles 
— sąsiuvinius šeštadieninių 
lietuviškų mokyklų pradi
nėms klasėms. Tai yra didelė 
pagalba religiją dėstantiems 
mokytojams ir vaikų tėvams, 
o vaikai noriai iš jų mokosi 
skaito, spalvoja. Išleido Lietu
vių LB Religijos taryba. Fi
nansavo Lietuvių fondas. Ket
virtoji religinio turinio knyga 
jau yra spaustuvėje J)rauge". 
J i skirta vyresnio amžiaus tokios galimybės nėra, nes Ci-
moksleiviams. Knygele galės c ero augantys jaunuoliai, bai-
pasinaudoti ne tik lietuvių gę mokslą, jame nepasilieka, o 

Kun dr Kęstutis Trimakas kartu su senu Cicero lietuvių telkinio 
veikėju, buvusiu dažnu maldų skaitytoju per lietuvišką sumą Šv Antano 
parapijos bažnyčioje Aleksu Šatu. Nuotr Ed. Sulaiiio 

mokyklos, bet ir jaunimo va
saros stovyklos. 

Ne per anksti priminti 
Čikagos ir apylinkių lietu
viams, kad Amerikos Lietuvių 
tautinė sąjunga ir šiemet tęs 
gražią tradiciją, ruošdama 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės atkūrimo 1990 
m. kovo 11d. paminėjimą, ku
ris įvyks Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL, kovo 14 d., 
sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 

Marquette Parko namų 
savininkų organizacijos na
rių susirinkimas šaukiamas 
sausio 15 d., penktadienį, 6:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje 6820 S. 
Washtenaw. Susirinkime da
lyvaus ir valdžios pareigūnai. 
Bus įvairių pranešimų, aiš
kinami įvairūs skundai. Na
riai ir svečiai maloniai pra
šomi dalyvauti. Po susirinki
mo — kavutė. 

išvyksta kitur, apie ką rašė 
didžiojoj spaudoj iš Cicero ki
lęs kitatautis žurnalistas. Tai 
atsitiko ir su lietuviškuoju 
jaunimu. 

Pačiu skaudžiausiu Lietuvai 
karo ir okupacijos metu, 1944-
ais, buvo įkurta jungtinė šal
pos organizacija lietuvių pa
galbai — Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šalpos fondas (BAL-
Fas), kuris ir dabar tebėra 
reikalingas bei veiksmingas 

Nedaug jau Čikagoje ir jos 
apylinkėse yra likusių lietuvių 
pastatytų bažnyčių, kuriose 
vyktų reguliarios pamaldos 
lietuvių kalba. Taip pat nėra 
daug parapijų, kurios turėtų 
lietuvių bažnytinį chorą. 

Viena iš trijų tokių Čikagos 
ir jos apylinkėje esančių baž
nyčių yra Šv. Antano vardu 
pavadinta bažnyčia Cicero 
apylinkėje. Čia kiekvieną sek
madienį 11 vai. ryto yra laiko
mos lietuviškos pamaldos — 
Suma. Nors lietuvio kunigo 
parapija šiuo metu neturi, ta
čiau šv. Mišias čia laiko West-
chesteryje (miestelis į vakarus 
nuo Cicero) gyvenantis dr. 
kun. Kęstutis Trimakas. Ru
denį, kuomet jis išvyksta tal
kinti į Kauną, jo pareigas Ci
cero apylinkėje perima kiti ku
nigai. Tačiau vienas iš svarbių 
dalykų yra tas, kad Šv. Anta
no bažnyčioje dar tebegieda 
lietuvių choras, prieš daugelį 
metų įsteigtas muz. Antano 
Skridulio. Kuomet šis išsikėlė 
į Floridą, jo pareigas perėmė 
Bernardas Prapuolenis. Jam 
netikėtai mirus, chorui vado
vavo Aldona Prapuolenytė. 
Kada ji nusprendė apleisti Ci
cerą, į jos vietą atėjo kitas 
Prapuolenių šeimos narys — 
Marius. Jis ir dabar chorui 
tebevadovauja, talkinamas 
jaunos padėjėjos, ne taip se
niai iš Lietuvos atvykusios 
profesionalios muzikės Gied
rės Nadveckienės. 

Šiam chorui priklauso 15 
nuolatinių narių, iš kurių apie 
trečdalis yra naujai į šį kraštą 
atvykusių. Choro valdybai va
dovauja daugelį metų įvairiuo
se dainų ansambliuose daina
vusi muzikos entuziastė Jonė 
Bobiniene, kuriai talkina jau 
minėta Giedrė Nadveckienė, 
Natalija Sodeikienė ir Mėta 
Gabalienė. 

Sekmadieniais, po pamaldų, 
Vargas yra nuolatinis žmoni- buvusioje Šv. Antano parapi
jos palydovas, todėl ir labda- jos mokykloje vyksta lietuvių 
rybė yra nuolat reikalinga, pabendravimas, vaišinamasi 
Cicero skyriuje yra šeimų ir kavute. Šių pramogų iždinin-
asmenų, kurie per ilgus de- kė yra ta pati Mėta Gabalienė. 
šimtmečius kasmet BALFo 
šalpai aukoja po šimtinę ir 
daugiau. Labdarybė Lietuvoje 
ne vien materialiai pagelbsti 
žmogui, bet suteikia vilties 
ištverti ir kantriai sulaukti 
gyvenimo pagerėjimo Pagalba 
daugiavaikėms šeimoms, vai
kams, jaunimui mokslą eiti, 
prisideda prie tautos gyvybės 

Iš šių renginių pajamų nubyra 
pinigų ir šio choro veiklai, nes 
reikia lėšų gaidų padaugini
mui bei kitiems dalykams. 

Choristai ir Cicero bei apy
linkių lietuviai džiaugiasi 
Giedrės Nadveckienės įsijun
gimu į choro veiklą. Per šių 
metų šv. Kalėdų Mišias (ir 
prieš jas) ji ne tik solo giedojo, 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (ak.) 

• Nemokama konsulta
cija telefonu. Patarsime, kaip 
sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąskaitas kiekvieną mėnesį. 
Atlantic Ezpress Corp. tel. 
630-257-8652, nemokamas 1-
888-615-2148. (sk.) 

• Baltia Ezpress, 7269 S. 
Harlem Ave., Bridgeview, IL, 
praneša, kad visi kalėdiniai 
siuntiniai oru ir laivu buvo 
laiku pristatyti prieš Kalėdas. 
Oro siuntas i šs iunčiame 
kiekvieną triačiadienį. Tel. 
800-772-7624. (sk.) 

• Pinigai, siuntiniai, tel. 
korte lės , automobiliai ir 
perkraustymai į Lietuvą 
TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. 
Tel. 1-773-838-1050. (ak.) 

• A-a. dr. Venos Laurai-
t ienės atminimui draugai 
įteikė Lithuanian Mercy Lift 
papildomą $815 auką. LML 
nuoširdžiai dėkoja a.a. Venos 
Lauraitienės artimiesiems už 
skirtas aukas: Donatui ir Ma-
rian Greb, Viktorui ir Gražinai 
Ankams, Kęstučiui ir Onutei 
Paulikams, Oak Ridge Faculty 
(per Carol Walsh), Marijai 
Ročkuvienei, Idai Jonušaitis, 
Tadui ir Genovaitei Baužams. 
Aukos gautos anksčiau a.a. V. 
Lauraitienės atminimui, jau 
buvo skelbtos JJrauge". (sk.) 

• Karaliaučiaus srities 
lietuvišku mokyklų paramai, 
per Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugiją Čikagoje aukojo: $100 
- Horace ir Aldona Žibąs. Po 
$50 - Vytautas Dudėnas; 
Victoria Karaitis; Alfonsas 
Lukas; Valentinas Šernas. Po 
$25 - Z. ir S. Obeleniai; J . 
Žemgulys.Po $20 - Aldona 
Jesmantas; Regina Padleckas; 
R P Valaitis. Po $10 - Vytautas 
Abromaitis; Paul Baltis. Dėko
dami visiems rėmėjams, kvie
čiame visuomene remti lietu
višką švietimą Maž. Lietuvoje 
aukas siunčiant „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Naper
ville, IL. 60540-7011. (sk) 

• Aldonos ir Mindaugo 
Klygių vedybinės sukakties 
šventės proga, draugai, vietoje 
dovanų aukojo Lietuvos 
našlaičiams. Aukotojai: Dana 
ir Vilius Baziai, I rena ir 
Gediminas Baziai, Birutė ir 
Romas Butkūnai, dr. Janina 
Jakševičienė, Irena ir Petras 
Kazlauskai, Regina ir Algirdas 
Osčiai, Marytė Remienė, 
Leonora Bareikienė, Birutė ir 
Liudas Vanagai. Sveikiname 
sukaktuvininkus ir dėkojame 
aukotojams! „Lietuvos Naš
laičiu globos" komitetas, 
2711 West 71st St., Chicago 
IL 60629. (sk.) 

• Vaiva Vėbraitė Gust 
Durham, CT, Aldona Andri-
jonas , Oak Lawn, IL, Los 
Angeles Studentai Ateitininkai 
per S. Kungį, Linas ir Živilė 
Vaitkai, C leveland, OH, Nįjolė 
ir Vaidevutis Draugeliai, 
Rochester, NY, Gregory ir 
Catherine Cierpial, Linden, 
NJ, Kostas ir Vida Stankai, 
Lockport, IL, Julija ir Antanas 
Janoniai, Chipley, FL .Frank ir 
Mary Radis, Hot Springs, AR, 
dr. Vytautas Užgiris, Wor-
chester, MA, Kathleen Daniels, 
Upper Darby, PA, William 
Unakis, Morton, IL, Ana ir 
Anthony Panchari, Seltzer, PA 
Valerija ir Jonas Pleiriai, 
Chicago, IL, visi remia Lie
tuvoje po našlaitį.Pratesdami 
paramą tiems vaikams, visi 
a ts iuntė po $150 kitiems 
metams. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame dosniems rėmėjams! 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 West 71st 
St-, Chicago IL 60629. (sk.) 

• Kviečiame visus Jono 
Dainausko studentus, ben
dradarbius ir draugus į jo 
95 metų Gimtadienio švente 
sausio 22 d., penktadienį, 7:30 
v.v. Jaunimo Centro kavinėje. 
Rengia Akademinis Skautų 
Sąjūdis. Dėl rezervacijų 
skambinkite 773-229-9618 
arba 708-361-8831 iki sausio 
1 5 d . (ik.) 

• Brighton Parko Lie
tuviu namų savininkų drau
gijos metinis susirinkimas 
bus sekmadieni, sausio 17 d. 
Švč. M. Marijos Nekalto pra
sidėjimo mokyklos salėje, 44 St. 
ir S. Fairfield Ave., tuoj po 
lietuviškų mišių 11:30 v.r. Bus 
renkamas nario mokestis. Po 
susirinkimo — vaišės. Visi ma
loniai kviečiami. Valdyba. 


