
J|J^AVOS "Analinė 
ĮM.Mažvydo biblioteka^

PERIODICALS
January 28,1999

Vol. LXXXVII

NEVVSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 01/27/99

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

90th ANNIVERSARY
THE LITHUANIAN VVORLD-VVIPE DAILY
KETVIRTADIENIS - THURSDAY, SAUSIO - JANUARY 28, 1999

90-IEJI METAI Nr.19 
Kaina 50 c.

Lietuvos tikslas — įsijungti 
vieningą ir demokratišką

Europą

Rusijos Baltijos laivynas vėl 
prašneko apie Lietuvos skolas

Strasbūras, sausio 27 d. 
(Elta-BNS) — Oficialų vizitą 
Strasbūre Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus vadovau
jama delegacija pradėjo apsi
lankymu Europos žmogaus 
teisių teisme, kuriame nuo 
lapkričio dirba ir Lietuvos tei
sėjas Pranas Kūris.

Susitikime su teismo pirmi
ninku Luzius Wildhaber Lie
tuvos prezidentas džiaugėsi, 
kad visi Lietuvos piliečiai gali 
savo teises ginti šiame teis
me. V. Adamkus pabrėžė, kad 
Lietuva jau panaikino mirties 
bausmę ir „įsijungė į Europos 
teisinę šeimą”.

Vėlesniame susitikime su 
ką tik išrinktu ETPA sesijos 
prezidentu Russel Johnston 
Lietuvos vadovas pabrėžė, jog 
Lietuvoje gerbiamos tautinių 
mažumų teisės, taip pat pa
pasakojo apie mirties baus
mės panaikinimo aplinkybes. 
R. Johnston paprašė V. 
Adamkų išsamiau papasakoti 
apie žydų genocido bylas Lie
tuvoje. Prezidentas pabrėžė, 
kad šie veiksmai vyksta ob
jektyviai, juos atidžiai stebi 
tiek Lietuvos visuomenė, tiek 
kai kurios tarptautinės orga
nizacijos.

Vėliau prezidentas Valdas 
Adamkus, kalbėdamas Euro
pos Tarybos Generalinės 
Asamblėjos sesijoj dalyviams 
pareiškė, kad Lietuva siekia 
narystės Europos Sąjungoje ir 
NATO, nes jų puoselėjamos 
vertybės yra „ir Lietuvos ver
tybės, sutampančios ir su Eu
ropos Tarybos ginamais prin
cipais”.

Lietuvos prezidento susiti
kime su Europos Tarybos 
XET) generaliniu sekretoriumi 
Daniel Tarschys pastarasis 
prisiminė savo tėvų lietuvišką 
kilmę ir džiaugėsi, kad kovo

„Politikos pradinukai” — 
socialliberalai — pradeda rinkimų 

kampaniją
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) 

— Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje Seimo kancleris Jur
gis Razma sumenkino advo
kato Artūro Paulausko vado
vaujamos Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) perspė
jimą Lietuvos prezidentui ir 
vyriausiajam ginkluotųjų pa
jėgų vadui Valdui Adamkui 
dėl grėsmės demokratijai val
stybėje.

Pirmadienį paskelbtame 
NS tarybos kreipimesi teigia
ma gavus informacijos apie 
„ginkluotųjų pajėgų ruošimą 
pratyboms, skirtoms nepa
prastosios padėties įvedimo 
situacijai, kurios metų būtų 
perimtos policijos bei civili
nės valdžios funkcijos”. Be to, 
socialliberalai teigė pastebį 
„sistemingą ginkluotųjų pajė
gų mokymą bei ruošimą įvai
riems riaušių malšinimo už
daviniams”.

Konservatoriaus J. Razmos 
nuomone, NS pareiškimas 
yra „tiesiog kvailiojimas ar 
specifinė politinė veikla”. Pa
sak jo, „Naujoji sąjunga pra
deda rinkimų kampaniją”. 
„Kaip politikos pradinukams 
tai atleistina”, sakė J. Raz
ma.

Seimo kancleris palygino šį 
NS kreipimąsi su pernai 
liepą paskelbtu NS raginimu 
premjerui Gediminui Vagno
riui paskelbti nepasitikėjimą

mėnesį yra rengiamas jo ofi
cialus vizitas į Lietuvą, kurią 
jis pavadino valstybe, esančia 
visiškai neproblematiška Eu
ropos Tarybos požiūriu.

D. Tarschys ypač teigiamai 
įvertino Lietuvos konstrukty
vią užsienio politiką Baltaru
sijos atžvilgiu, kuri padeda 
Baltarusiją priartinti prie Eu
ropos.

Daniel Tarschys sveikino 
Lietuvos sprendimą atsisaky
ti mirties bausmės. Tai, pa
sak šio pareigūno, dar kartą 
įrodo Lietuvos pasiryžimą ak
tyviai įgyvendinti europie- 
tiškos demokratijos reikalavi
mus. V. Adamkus papasakojo 
apie mirties bausmės atšau
kimo aplinkybes ir pareiškė 
tikįs, kad kritiškai šiuo klau
simu nusiteikusią Lietuvos 
visuomenę pavyks įtikinti to
kio sprendimo reikalingumu.

Lietuvos vadovas susitikime 
išreiškė viltį, kad Europos Ta
ryba padės Lietuvai derėtis su 
Rusija dėl savo diplomatinių 
atstovybių Paryžiuje ir Ro
moje grąžinimo.

Atsakydamas į Europos Ta
rybos Parlamentinės Asamb
lėjos (ETPA) sesijoje dalyvau
jančios Rusijos Valstybės Dū
mos delegacijos vadovo Sergej 
Glotkov klausimą apie neva 
Lietuvoje esančių keturiolikos 
politinių kalinių likimą, prezi
dentas pareiškė: „Lietuvoje, 
kaip ir kiekvienoje demokra
tiškoje valstybėje, vadovauja
masi tik įstatymais. Mūsų 
įstatymai draudžia persekioti 
už politinius įsitikinimus, to
dėl politinių kalinių ar bylų 
tikrai nėra”. „Leiskim teismui 
vykdyti teisingumą. Kaip pre
zidentas, aš neturiu teisės kiš
tis į teismų priimamus spren
dimus”, kalbėjo Lietuvos vado
vas.

Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, šis A. Paulaus
ko krepimasis paskelbtas, kai 
Seimas priėmė V. Landsber
gio parengtą įstatymą dėl bu
vusių KGB pagrindinių dar
buotojų darbinės veiklos apri
bojimo.

„Seimo pirmininkas tai pa
vadino ‘stogų važiavimu’. 
Toks apibūdinimas ilgam tiks 
Naujosios sąjungos veiklai”, 
sakė J. Razma.

Seimo kancleris pasiūlė 
KAM surengti sociallibera
lams ekskursiją į kariuome
nės dalinius ir supažindinti su 
jos veikla bei tikslais.

********
Žinios apie Lietuvoje pasi

girdusius ketinimus grąžinti 
mirties bausmę pasiekė ir Eu
ropos Tarybos (ET) koridorius. 
ET Parlamentinėje Asamblė
joje dirbantys Lietuvos Seimo 
nariai trečiadienį sulaukė Eu
ropos valstybių parlamentarų 
prašymų pakomentuoti šiuos 
ketinimus.

Seimo narė Rasa Rastaus- 
kienė principinę Lietuvos 
nuostatą dėl mirties bausmės 
aiškino ET viešinčiam Baltijos 
jūros valstybių tarybos įgalio
tiniui žmogaus teisėms ir de
mokratinėms institucijoms 
Ole Espersen.

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus kategoriškai 
pasisakė prieš bet kokią gali-

Šventasis Tėvas siūlo puoselėti 
aukštesnės moralės svajonę

Sant Louis, sausio 26-27 d. 
(CT-AP-Reuters-BNS) — Ant
radienį St. Lous, Lambert tar
ptautiniame oro uoste, nusilei
do lėktuvas, iš Meksikos į 
Jungtines Amerikos Valstijas 
atskraidinęs popiežių Joną 
Paulių II 30-čiai valandų vizi
tui Amerikoje.

„Telaimina Jus Dievas”, 
„Telaimina Dievas Ameriką”, 
sakė Šventasis Tėvas žmonių 
miniai, sveikinančiai ir garbi
nančiai popiežių.

Vatikano atstovo spaudai 
pranešimu, po oficialios sutiki
mo ceremonijos JAV preziden
tas Bill Clinton ir popiežius 
vienu du susitiko Valstybinių 
karinių oro pajėgų pastate 
Lamberte, Sant Louis oro 
uoste, kur beveik 20 minučių 
kalbėjosi apie pasaulį ir žmo
niją jaudinančias problemas.

Vatikanas pirmadienį kriti
kavo paskutines JAV lėktuvų 
atakas Irake ir pareiškė, kad 
karo veiksmai nepadeda iš
spręsti susidariusios situaci
jos, o tik dar labiau ją kompli
kuoja. Bill Clinton teigė, jog 
JAV turi kontroliuoti vadina
mąsias neskraidymo zonas 
šiaurės ir pietų Irake ir saugo
ti Iraką nuo Bagdado mėgini
mų rengti išpuolius prieš savo 
valstybės žmones ir kelti grės
mę kaimynams.

Amerikos prezidentas, ne
paisant Vatikano kritiškų at
siliepimų apie Irako bombar
davimą, gyrė pasaulio katali
kų vadovą už sielovadą bei 
moralės sergėjimą.

Susitikime taip pat buvo 
kalbama apie Kubos „embar
go” klausimus. Popiežius ma
no, kad reikia panaikinti 
draudimus, kurie buvo pa
skelbti Kubai prieš 35 metus, 
ir leisti atnaujinti prekybą bei
mybę grąžinti mirties bausmę. 
Visose kalbose ET pabrėžęs, 
kad Lietuva prisiėmė europie- 
tiškos teisės normas, panai
kindama mirties bausmę, V. 
Adamkus ypač kritiškai įver
tino Naujosios sąjungos (NS) 
vadovo Artūro Paulausko siū
lymą grąžinti mirties bausmę. 
„Man nesuprantama, kaip tei
sininkas A. Paulauskas siekia 
ignoruoti Konstitucinio teismo 
sprendimą”, sakė prezidentas. 
„Mane taip pat sukrėtė proku
roro nužudymas Panevėžyje, 
bet tai nėra priežastis atsisa
kyti visuomenėje ugdyti žmo
giškumą”, įsitikinęs V. Adam
kus.

Popiežius Jonas Paulius II

ekonominius santykius su šia 
valstybe.

B. Clinton, kuris prezidentu 
buvo išrinktas 1993 metais, su 
popiežiumi susitiko jau ket
virtą kartą.

Vėliau St. Louis Kiel centre 
jau prieš septynias valandas 
susirinkusi ir laukusi popie
žiaus beveik 21,000 jaunuolių 
minia audringais plojimais ir 
šūksniais pasveikino Joną 
Paulių II.

„Jau 20 metų Jūs turtinate 
mūsų dvasią ir liečiate mūsų 
širdis”, pristatydamas garbin
gąjį svečią, sakė JAV prezi
dentas Bill Clinton.

Savo 15 minučių kalboje 
Šventasis Tėvas Jungtinėms 
Valstijoms siūlė puoselėti 
„aukštesnės moralės svajonę”, 
kuri padėtų atsispirti smur
tui, rasizmui ir įkvėptų ginti 
negimusiųjų gyvybes, bei ragi
no jaunimą naujajame tūks
tantmetyje „mirties kultūrai” 
priešpastatyti tikėjimo verty-

Mažeikių nafta”
Vilnius, sausio 27 d. (BNS)

— Bendrovės „Mažeikių naf
ta” generalinis direktorius 
Gediminas Kiesus pareiškė, 
kad gamykla penktadienį dėl 
žaliavų stygiaus bus stabdo
ma.

Šios savaitės pradžioje G. 
Kiesus Vienoje nesėkmingai 
derėjosi su buvusiomis „Ma
žeikių naftos” bendrininkėmis
— bendrovėmis „Rosdioil” ir 
„Delta”, kurios Rusijoje perka 
naftą ir jos produktus. Dery
bos buvo nesėkmingos, nes, 
pasak G. Kiesaus, jos taip pat 
neturi naftos, rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas”. Prieš dvi sa
vaites G. Kiesus nesėkmingai

* Lietuva ir dar 14 Euro
pos valstybių trečiadienį pa
sirašė Baudžiamosios teisės 
konvenciją prieš korupciją. 
Dokumentą Europos Tarybos 
būstinėje Strasbūre pasirašė 
Lietuvos nuolatinis atstovas 
prie ET Aurimas Taurantas, 
ceremonijoje dalyvavo Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus ir ET generalinis sekre
torius Daniel Tarschys. Naujo
ji konvencija apibrėžia korup
ciją sudarančias veikas ir įpa
reigoja ją pasirašiusias vals
tybes valstybiniais teisės ak
tais nustatyti baudžiamąją at
sakomybę už korupciją bei nu
mato tarpvalstybinį bendra
darbiavimą kovojant su ja.

(Elta)

bes.
Pirmojoje savo kalboje Sant 

Louis 78 metų popiežius dar 
kartą pakartojo pagrindines 
mintis, kurias jis skelbė per 
savo kelionę Amerikos žemy
nuose. Katalikų Bažnyčios va 
dovas mano, kad būtina viso 
keriopai ginti žmogaus gyvybę 
— saugoti negimusiųjų gyvy
bę, uždrausti eutanazįją, 
vengti karo konfliktų.

Grėsmę, anot popiežiaus, 
taip pat kelia skurdas, badas 
bei prekyba narkotikais.

Kreipdamasis į jaunimą, po
piežius priminė neseniai St. 
Louis vykusias beisbolo rung
tynes, kuriose du didieji žai
dėjai — Mark McGwire ir 
Sammy Sosa — siekė pelnyti 
savo komandai kuo daugiau 
taškų. „Jūs galite pajusti tokį 
patį didį entuziazmą, siekda
mi kitokio tikslo, tikslo sekti 
Dievu, tikslo skleisti jo tiesą 
pasauliui”, sakė popiežius Jo
nas Paulius II, kurio žodžius 
palydėjo daugiatūkstantinės 
minios audringi plojimai, 
šūksniai bei džiaugsmo ir vil
ties ašaros.

stabdo gamybą
bandė tartis dėl naftos ir 
Maskvoje.

G. Kiesus sakė nežinąs, 
kiek gali tęstis naftos „ba
das”.

Dabar „Mažeikių nafta” dir
ba nuostolingai, o jai sustojus, 
per dieną patiriama apie 1 
mln. litų nuostolių. Mažeikių 
gamykla beveik sustabdė de
galų eksportą ir kaupia atsar
gas Lietuvos vartotojų porei
kiams garantuoti.

Per mėnesį įmonė Lietuvoje 
parduoda apie 25,000 tonų 
benzino ir maždaug 30,000 
tonų dyzelinio kuro. Lietuvos 
rinkoje šviesieji „Mažeikių 
naftos” produktai užima apie 
35 proc. rinkos.

* Vyriausybė nutarė su
griežtinti muito taisykles
keleiviams, vykstantiems per 
Lietuvos sieną. Nuo šiol be 
muito iš užsienio valstybių 
bus galima įvežti daug mažiau 
apmokestinamų prekių — al
koholio, tabako, kai kurių 
maisto prekių ir benzino. Deg
tinės įvežimas iš Karaliau
čiaus ir Baltarusijos bus iš vi
so uždraustas. Vienas lengva
sis automobilis į Lietuvą be 
muito galės įvežti ne daugiau 
kaip 30 litrų, o sunkiasvoris 
— iki 100 litrų benzino. Gy
ventojai „lauktuvių” įsivežti 
galės, pabuvę užsienyje ne 
mažiau kaip 3 dienas. <bns>

Karaliaučius-Vilnius, sau
sio 27 d. (BNS) — J Lietuvą 
netrukus turėtų atvykti Rusi
jos Baltijos karinio laivyno at
stovai, kad aptartų tariamus 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterijos (KAM) įsiskolini
mus už ginkluotės pirkimą 
per Kauno bendrovę „Šeima”.

KAM Tarptautinių ryšių de
partamentas teigia, jog nėra 
informacijos apie Rusijos lai
vyno atstovų vizitą.

Karaliaučiaus srities arbi- 
tražinio teismo pirmininko 
pavaduotoja Elena Piaterenko 
sakė, kad teismo sprendimas 
dėl maždaug 810,000 dolerių 
ieškinio Baltijos laivyno nau
dai dar neįsigaliojo.

Rusijos Baltuos laivynas ne 
kartą kreipėsi į Lietuvos 
KAM, reikalaudamas padeng
ti įsiskolinimus už karinės 
įrangos ir ginkluotės pirkimą 
per „Šeimos” bendrovę. Minis
terija bet kokias pretenzijas 
atmentė.

Kauniečio Vlado Laurinavi
čiaus vadovaujama bendrovė

Maskva nepatenkinta Lietuvos ir 
Lenkijos draugyste

Maskva, sausio 27 d. (BNS) 
— Kai kurioms Vidurio Euro
pos valstybėms, pavyzdžiui, 
Lietuvai, gyvybiškai būtina 
tapti NATO nare. Tokią Len
kijos URM strateginio sky
riaus nuomonę trečiadienį 
skelbia Rusįjos laikraštis „Iz- 
vestija”.

Laikraštis nurodo, kad ši 
Lenkijos URM nuostata visiš
kai priešinga Rusijos nuomo
nei dėl Baltįjos valstybių na
rystės Šiaurės Atlanto są
jungoje.

„Jau dabar Lenkijos URM 
darbuotojai neslepia, kad kai 
kuriais Maskvai esminiais 
klausimais jų valstybė ketina 
užimti visiškai priešingą negu 
Rusija padėtį”, pažymi „Izves- 
tija”.

Rusijos spauda mano, jog 
busimoji Rusijos ir Baltarusi
jos sąjunga bus dar vienas ar
gumentas, kad Baltijos vals
tybės batų priimtos į NATO.

Rusijos „Nezavisimaja ga-

„Lietuvos Čikagoje” bandoma 
išaiškinti prokuroro žmogžudystę

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Teisėsaugos institucijos už 
vertingą informaciją, kuri pa
dėtų išaiškinti prokuroro Gin
tauto Sereikos nužudymą jau 
senokai dėl didelio nusikalsta
mumo „Lietuvos Čikaga” va
dinamame Panevėžyje, žada 
atsilyginti 100,000 litų.

„Atlygis bus išmokėtas tik 
tuo atveju, jei tai bus esminė 
informacija, kuri padės šį nu
sikaltimą išaiškinti”, sakė 
generalinis prokuroras Kazys 
Pėdnyčia žurnalistams po dvi 
valandas trukusio pasitarimo. 
Jis garantavo informaciją pa
teiksiančių asmenų anonimiš
kumą.

K. Pėdnyčia pripažino, kad 
tyrimą sunkina tai, jog akty
vių veiksmų teisėsauga ėmėsi 
praėjus 3 valandoms po nusi
kaltimo, ir per tą laiką spėjo 
išsislapstyti dalis žinomų nu
sikaltėlių. „Praėjo trys valan
dos nuo įvykio iki tol, kol mes 
sužinojome apie šitą nužudy
mą”, sakė jis. Nužudytąjį pro
kurorą automobilyje prie na
mų pirmadienio vakarą rado 
jo žmona. Manoma, kad pro

„Seimą” statė gyvenamuosius 
namus Rusijos kariškiams 
Karaliaučiuje, rusai už tai at
siskaitė karine ginkluote. 
Gautus automatus, karo lai
vus ir sraigtasparnius „Sei
mą” pardavė KAM, kuri 
ne kartą pareiškė, kad ginklų 
sandėryje finansinius doku
mentus pasirašinėjo „Seimą”, 
o ne ministerija.

Krašto apsaugos ministro 
patarėjas teisininkas Dai
nius Žalimas sakė, kad įsisko
linimus turi padengti ‘Sei
mą’, o ne KAM”. D. Žalimas 
sakė, kad ministerija yra val
stybinė institucija, todėl, no
rint ją traukti į teismą, reikia 
jos sutikimo. Pasak teisinin
ko, ministerija tokio sutikimo 
nė karto nedavė.

Be to, pagal Lietuvos ir Ru
sijos teisinės pagalbos sutartį, 
teismo procesas turėtų vykti 
atsakovo valstybėje, šiuo atve
ju, Lietuvoje. D. Žalimo teigi
mu, Lietuva nevykdys Rusijos 
teismo sprendimo, nes jis yra 
neteisėtas.

zeta” trečiadienį pažymi, jog 
Rusįjai ir Baltarusijai vieni
jantis, tie, kurie siekė sąjun
gos plėtros, „pagaliau gaus 
būtinų įrodymų, kad į Šiaurės 
Atlanto sąstatą būtų priimta 
Lietuva, o galbūt Latvįja bei 
Estija”.

Nors Rusija neturės ekono
minės naudos iš Rusijos ir 
Baltarusijos susivienijimo, 
laikraščio nuomone, ji pasiry
žusi išlaidoms, kad teritoriš- 
kai priartėtų prie Lenkijos ir 
Lietuvos sienų. „Maskva su
dominta sustiprinti savo stra
teginę padėtį Vakarų krypti
mi, kad sumažintų būsimą 
NATO grėsmę”, rašo laikraš
tis.

„Nezavisimąja gazeta” taip 
pat nuogąstauja, kad kitas 
Rusijos žingsnis, jau esant 
naujam prezidentui, bus pas
tangos sukurti „koridorių”, 
jungiantį Rusiją su Karaliau
čiaus sritimi.

kuroras buvo nušautas beveik 
prieš tris valandas.

K. Pėdnyčia iš dalies patvir
tino, kad prokuroro nužudy
mas gali būti susijęs su Pane
vėžio nusikalstamomis gru
puotėmis, tačiau įtariamieji 
dar nesulaikyti.

Pasak jo, per dvi dienas Pa
nevėžyje atliktos 34 kratos, 
užkardymo įstatymą numaty
ta taikyti 43 asmenims, į Pa
nevėžį įvesta 200 vidaus rei
kalų ministerijos karių, kurie 
budi mieste. Teisėsaugos ins
titucijos nurodė padidinti bud
rumą ir kituose miestuose bei 
pasienyje.

Generalinis prokuroras in
formavo, kad žuvusiojo proku
roro šeima ir namas, kur ji gy
vena, yra saugomi, nors grės
mės teisėsaugininkai neįžvel
gia. Jei reikės, apsauga bus 
skirta ir svarbiems liudyto
jams.

KALENDORIUS
Sausio 28 d.: Šv. Tomas Akvi- 

nietis; Petras, Karolis, Leonidas, 
Nijolė.

Sausio 29 d.: Sulpicijus, Valeri
jus, Girkantas, Pranicifikus.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
BROCKTON, MA

RENGIAMĖS MINĖTI 
VASARIO 16

Brocktono lietuviškų organi- 
zacijų atstovai, sukviesti Lie
tuvių Bendruomenės Brockto
no apylinkės pirmininko Sta
sio Eivos, nustatė Vasario 16 
minėjimui tokią tvarką:

Vasario 11 d., 10 vai. ryte, 
organizacįjų atstovai apsilan
kys pas miesto merą, kuris pa
sirašys proklamaciją, skel
biančią Vasario 16 Lietuvos 
švente Brocktono mieste.

Sekmadienį, vasario 14 d., 9 
vai. ryte, vykstama prie mies
to rotušės pakelti Lietuvos vė
liavą, kuri iškilmingai ten ple
vėsuos visą savaitę, skelbda
ma Brocktono gyventojams, 
kad Lietuva gyva.

Tą pačią dieną (sekmadienį, 
vasario 14 d.), 10:30 vai. ryte, 
iškilmingos šv. Mišios Šv. Ka
zimiero bažnyčioje už Lietuvos 
laisvės kovotojus; organizaci
jos dalyvauja su vėliavomis.

Po šv. Mišių prie žuvusiems 
už Lietuvos laisvę paminklo 
padedamas vainikas ir po to, 
apie 11:30 min., Šv. Kazimiero 
parapijos salėje vyks pagrin
dinė minėjimo dalis. Kalbės 
Gitą Kupčinskienė, Bostono 
etnografinio ansamblio vedėja 
ir radijo valandos „Laisvės 
varpas” angliškos dalies re
daktorė.

Meninėje dalyje girdėsime 
Šv. Kazimiero mokyklos vaikų 
chorą, kuriam vadovauja Ma
rytė Bizinkauskaitė.

J minėjimą kviečiami Brock
tono miesto ir Massachusetts 
vaistuos atstovai.

Rengiantis Vasario 16 minė
jimui, aktyviai ir vieningai pa
sireiškė: Sv. Kazimiero para
pija, Lietuvių Bendruomenė, 
Saulių sąjunga, BALFas, Lie
tuvos Vyčiai ir Lietuvių kata
likių moterų sąjunga.

Visi Brocktono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami gausiai su
sirinkti paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktį.

Stasys Eiva 
LB valdybos pirmininkas

SEATTLE, WA

SVARBUS
PATIKSLINIMAS

Prieš kiek laiko pranešėme 
apie Seattle vienuolių, Sisters 
of Providence, 100,000 dol. pa
ramą 1997 m. gegužės mėn. 
suteiktą Dievo Apvaizdos se
selėms Panevėžyje, joms ten 
statant senelių namus. Nese
niai sužinojome, kad dosnių 
Seattle vienuolių dovana iš 
tikrųjų yra daug didesnė: jos 
iš viso paaukojo 470,000 dol.

DETROIT, MI

„KOVO” VISUOTINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Detroito sporto klubas „Ko
vas” sekmadienį, sausitf 31 d., 
12 vai. Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre Šaukia visuotinį 
narių susirinkimą. Susirin
kime pirmininko Algio Rugie- 
niaus pranešimas, iždininko 
pranešimas, klubo 50 metų 
minėjimo šventės rengimo nu
tarimas. Šių metų Detroite 
vykstančių ŠALFASS-gos 
Krepšinio žaidynių praneši
mas. Susirinkimo metu bus 
vykdomi valdybos rinkimai. 
Visi sportininkai kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ

Sekmadienį, vasario 7 d., 12 
vai. vidurdienį, vyks Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
81 m. sukakties minėjimas 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Pagrindinė kalbėtoja 
„Draugo” dienraščio vyriausia 
redaktorė Danutė Bindokienė. 
Minėjimą rengia Detroito Lie
tuvių organizacijų centras ir 
Lietuvos Vyčių „Pagalba Lie
tuvai” padalinys.

NAUJI PENSININKAI

Praėjusių metų pabaigoje, 
po 43 metų Fordo automobilių 
inžinerįjos projektavimo dar
bovietėje, į pensiją išėjo Kęs
tutis Černius. Valentina Ruc- 
kienė, po 37 metų mokytojavi
mo Dearborn Heights Cresto- 
wood mokyklose, išėjo į pen
siją.

SUSITIKIMAS SU 
„DJtAUGO”

VYR. REDAKTORE

„Draugo” dienraščio vyriau
sia redaktorė Danutė Bindo
kienė, atvyksta į Detroitą ir 
vasario 7 d. čia bus pagrindine 
kalbėtoja Detroito telkinio 
ruošiamame Vasario 16 dienos 
minėjime, vyksiančiame Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. Ta 
proga, šeštadienį, vasario 6 d., 
7 v.v. Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre susitiks su telki
nio lietuvių žiniasklaidos 
bendradarbiais ir pasidalins 
rūpesčiais apie išeivijos ži- 
niasklaidą, ypač apie dienraštį 
„Draugas”. Po savo pranešimo 
atsakys į žiniasklaidos ir daly
vių klausimus. Visuomenė, 
kuri domisi išeivijos spauda, 
kviečiama susitikime dalyvau
ti. Susitikimą rengia Detroito 
Lietuvių organizacijos centras 
ir žiniasklaidos bendradar
biai. lm

jS "ąSti a rou
PAGERBTI BRADŪNAI
Ne pirmi metai nuolat gyve- 

i antys Lietuvoje Kazys ir Ka
zimiera Bradūnai sausio 27 
d. dalyvavo jiems skirtame va
kare „Susitikimai be datų” 
Vilniaus mokytojų namų sve
tainėje.

Prisiminimais apie bendra
vimą su šia intelektualia pora 
dalinosi poetai Marcelijus 
Martinaitis, Sigitas Geda, 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sven- 
tickas ir kiti. Dainavo Vil
niaus universiteto folkloro 
ansamblis „Ratilio”, vadovau
jamas Zitos Kelmickaitės. 
Svetainėje veikė fotografės 
Onos Pajėdaitės nuotraukų 
bei poeto K. Bradūno auto
rinių ir redaguotų knygų pa
roda.

Vakarai „Susitikimai be da
tų” Mokytojų namuose atgimė 
po gero pusmečio. (Elta)

Detroito skautijos 1998 m. kalėdinėje sueigoje į skautus kandidatus pervedamus vilkiukus — Vitą Paškų, Pau
liuką Jankų, Renatą Tukj, Dainių Giedraitį ir Arą Butkūną sveikina „Baltijos” tunto tuntininkas s. Paulius 
Jankus.

palengvinti vargšų senelių gy
venimą Lietuvoje. Seattle vie
nuolėms priklausanti didžiulė 
sveikatos tinklo organizacija 
Providence Health System, 
siuntė daugiau negu 96,000 
dol. vertės medicininių reik
menų talpintuvą į Lietuvą. 
Talpintuvas išplaukė į Lie
tuvą šių metų pavasarį, bet 
Lithuanian Mercy Lift, per 
kurį talpintuvas buvo siun
čiamas, mums dar nepranešė 
ar jis sėkmingai nuėjo.

PAŽYMĖTINI ĮVYKIAI

Rasa (Raišytė) ir Stefe Lif- 
fick džiaugiasi ir didžiuojasi 
savo pirmgime dukrele Gabija 
Ona, gimusia rugsėjo 18 d. 
Tuo pačiu, naujieji tėveliai 
prašė visiems pranešti skaus
mingą žinią, kad Gabijos dvy
nukę, Viją Aleksandrą, kurią 
Dievulis pasišaukė pas Save. 
Mūsų širdys ir mintys su jau
na šeima, bei jų tėveliais Ni
jole ir Vidmantu Raišiais, 
Henny ir Gary Liffick.

Danutė (Musteikytė) ir And- 
ris Rankiai šį rudenį švenčia 
savo vedybinio gyvenimo 20- 
metį, o Arūnas ir Inga Gauriai 
džiaugiasi 15 metų jubilieju
mi. Sveikiname! Valio, valio, 
valio!

Šių metų „Lanko” vaikų sto
vykla rugpjūčio 24-30 d. vyko 
„Kursą” latvių stovyklavietėje, 
netoli Shelton miestelio. Daly
vavo 17 jaunų stovyklautojų ir 
jų tėveliai. Dienotvarkėn buvo 
įtraukta dainavimo, tautinių 
šokių ir kalbos pamokos, rank
darbiai, iškylos, plaukimas ir 
laužas. Į paskutinį laužą atvy
ko miško „nykštukas”, kuris 
visą savaitę stebėjo stovyklau
tojus. Buvo pravesta iškyla 

ŠIAUDINUKŲ PAMOKA prie Cushmdn ežero. Vadovau
jant Eglei Weiss, vyresnieji 
stovyklautojai važiavo plau
kyti baidarėmis Nawatxal eže
re. Širdingai dėkojame Weiss 
šeimai už jų skolintas ketu
rias baidares. Kaunietė Mari
ja Rimšienė, Ingos Gaurienės 
mamytė, vadovavo virtuvei ir 
stovyklautojus gardžiai maiti
no. Stovyklos mokytojais bu
vo: Jeanette Norris ir Steve 
Buck (tautiniai šokiai); Rasa 
Matienė (dainavimas); Asta 
Vaičekonienė ir Jūratė Mažei- 
kaitė-Harrison (lietuvių kal
bos pamokos). Stovyklos adju
tanto bei iždininko pareigas 
puikiai ėjo Steve Buck, o stu
dentė Julija Rankytė gražiai 
talkino mokytojams.

KALĖDINIŲ

Lietuvos Dukterų draugijos 
metinė lietuviškų kalėdinių 
šiaudinukų varstymo popietė 
vyko lapkričio 15 d., Virginijos 
Strasevičiūtės-Metz namuose, 
West Seattle. Pamoką pravedė 
Irena Morkūnienė. Tuo pačiu, 
dukterys pardavinėjo pyragus 
sutelkti lėšų veiklai.

PAGERBTA
ALEKSANDRA GYLIENĖ

„The Olympian” laikraščio 
spalio 19 d. laidos pirmame 
puslapyje pasirodė straipsnis 
apie Aleksandros „Mamos” 
Gylienės gyvenimą, ypač apie

Pasaulio lietuvių dainų šventės publikoje mūsų bendradarbis pamatė ir 
Amerikos lietuviams, ypač čikagiečiams, gerai pažįstamus veidus — 
poetą Kazį ir Kazimierą Bradūnus. Nuotr. Ed. Šulaičio

jos pastangas Lietuvoje Antro
jo pasaulinio karo metu slėpti 
žydų šeimą nuo vokiečių.

Olimpijos miesto gyventojas 
Geoffrey Vasil paprašė Lacey 
miestelio valdžią pastatyti pa
minklą Aleksandrai „Mamai” 
Gylienei už jos didvyriškumą 
Antro pasaulinio karo metu. 
Geoffrey patsai yra lietuvių 
kilmės, siūlo naudoti lietuvio 
menininko Vlado Kančiausko 
sukurtą skulptūrą. Karo metu 
Aleksandra ir Leonas Gyliai 
išgelbėjo septynių žydų šeimą 
nuo vokiečių SS ir juos slėpė 
savo namuose. Lacey miestelio 
valdžios atstovas Greg Cuoio 
sakė, kad rįnks informaciją 
ryšium su šiuo prašymu. Ga
lutinį sprendimą padarys 
miesto tarybą.

„LANKO” VAIKŲ 
STOVYKLA

BENDRUOMENES
SUSIRINKIMAS

Bendruomenės narių susi
rinkimas vyko Audėjaičių na
muose š.m. lapkričio 7 d. Na
riai siūlė, kad vietinė bend
ruomenė skirtų aukas šioms 
organizacijoms: Pasaulio lietu
vių fondui, Pasaulio lietuvių 
kultūros fondui, Lietuvių fon
dui, University of Washing- 
ton Baltistikos studijų progra
mai bei APPPLE. Nariai pra
šė, kad ateinančiame susirin
kime, vyksiančiame 1999 me
tų kovo 20 d. būtų diskutuoja
ma „bendruomenės aukų pas
kirstymo filosofija” bei bend
ruomenės tikslai. Toliau kal
bėjome kaip geriausiai priimti 
ir įtraukti į lietuvišką bendra
vimą naujai į Seattle atvyku
sius lietuvius. Irena Blekytė ir 
Ina Bertulytė Bray atliko pra
nešimus apie LB Tarybos su
važiavimą Clevelande. Atei

nančiame posėdyje valdyba 
paskirstys aukas pagal narių 
pasiūlymus ir aptars naujų 
lietuvių priėmimo būdą.

POSĖDŽIAVO VALDYBA

Bendruomenės valdybos po
sėdyje spalio 20 d., valdybos 
narys Gintas Nalis, sekretorei 
Marytei Oksaitei išvykus į Či
kagą, sutiko eiti sekretoriaus 
pareigas iki naujų valdybos 
rinkimų ateinančių metų kovo 
20 d. Inga Gaurienė, Gintas 
Nalis bei Jūratė Mažeikaitė- 
Harrison sutiko sudaryti no
minacijos komitetą, kurio pa
reiga surasti ir siūlyti valdy
bai kandidatus. Kandidatų są
rašas bus paskelbtas vasario 
mėn. leidžiamoje „Tulpėje”. 
Buvo nustatyta Nepriklauso
mybės šventės data. Renginys 
vyks vasario 20 d., latvių sa
lėje. Ina Bertulytė Bray ir Ire
na Blekytė pranešė apie Ben
druomenės tarybos suvažiavi
mą Clevelande.

SVEIKINAME NAUJUS 
NARIUS

Rima Kelertaitė neseniai 
nuolatiniam gyvenimui atvyko 
į Seattle. Ji augo Čikagoje, o 
paskui gyveno Arizonoje. At-

TAURO APYGARDOS PARTIZANŲ IR 
TREMTINIŲ MUZIEJUS 

MARIJAMPOLĖJE
Lietuvos Politinių kalinių ir 

tremtinių skyrius Marijam
polėje jau nuo 1988 metų pra
dėjo rinkti medžiagą pokario 
partizaninių kovų ir tremties 
istorijai Sūduvoje įamžinti. Il
gainiui sistematingai buvo 
pradėtas kurti Tauro apygar
dos partizanų ir tremties mu
ziejus Marijampolėje. Iš pra
džių muziejus tilpo dviejuose 
kambariuose, bet eksponatai 
nepaprastai greit gausėjo ir 
tame plote jau nebeišsiteko. 
1998 m. gavome naujai sure
montuotus 266 m.2 patalpas, 
kuriose planuojame įkurti 
nuolatinę, modernią, informa
tyvią ekspoziciją to laikotarpio 
istorijai prideramai pavaiz
duoti. Esame sudarę planus ir 
sąmatą.

Nesulaikomai bėga metai ir 
tolsta laikai, kada Lietuvos 
dukros ir sūnūs, nelygioje ko
voje grūmėsi su raudonuoju 
okupantu dėl Tėvynės laisvės. 
Ant Tėvynės laisvės aukuro 
jie sudėjo savo vos pražydusią 
jaunystę, motinų, tėvų, sesių 
bei brolių ašaras, savo svei
katą ir gyvybę.

Mes, išlikę gyvi, neturime 
teisės leisti, kad išblėstų šven
ta atmintis ir vardai tų, kurių 
krauju aplaistyta gimtoji že
mė. Jei nepadarysime to da
bar, vargu vėliau atsiras pa
siryžėlių.

Tauro apygardos partizanų 
ir tremties muziejų organizuo
ti ir jam vadovauti LPKT są
junga pavedė man, Aldonai 
Vilutienei, buvusiai partizanų 
ryšininkei, KGB pragarus pe
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vykus į Seattle, Rima įsijungė 
į „Lietučio” tautinių šokių šo
kėjų grupę. Jos motina, Viole
ta Kelertienė veda lietuviškų 
studijų katedrą University of 
Illinois.

Amerikos lietuvaitė Susan 
Decker gimė ir augo Seattle, 
bet tik šiais metais sužinojo 
apie vietinę lietuvių veiklą. 
Praėjusią vasarą Susan padė
jo ruošti lietuvišką parodą 
Kirkland bibliotekoje. Ji taip 
pat dalyvavo Lietuvos Duk
terų metinėje gegužinėje. Su
san džiaugiasi proga sužinoti 
apie lietuvišką kultūrą.

Š.m. birželio mėn. kaunietė 
Jūratė Jasevičiūtė atvyko į 
Seattle prižiūrėti amerikiečių 
šeimos vaikučius. Ji apsi
džiaugė proga susipažinti su 
vietiniais lietuviais per Lietu
vos Dukterų metinę kalėdinių 
šiaudinukų varstymo pamoką. 
Jūratė studijavo filologiją ir 
neseniai baigė Vilniaus uni
versitetą. Ji grįžta į Lietuvą 
ateinančią vasarą.

Z.P.

rėjusiai politinei kalinei. Dar 
būdama lageryje svajojau ka
da nors tokį muziejų įkurti. 
Dirbsiu tą darbą, kiek leidžia 
jėgos. Plėsime visus veikian
čius muziejaus skyrius. Eks
ponatų turime daug, jų vis 
daugėja: archyvinė medžiaga, 
ginklai, partizanų apranga bei 
buities dalykai, nuotraukos, 
dainos, prisiminimai. Numato
ma įrengti simbolinius parti
zanų kapus. Planuojama ats
kira ekspozicija prievarta pali- 
kusiems gimtąjį kraštą užsie
nio lietuviams. Laukiami pri
siminimai, nuotraukos ir visa 
kita, kas verta išsaugoti atei
ties kartoms. Čia galės būti 
moksleiviams vedamos pasi
priešinimo istorijos pamokos, 
demonstruojami vaizdajuosčių 
įrašai ekskursijoms. Bet tam 
reikia plačiaekranio televizo
riaus ar mini-kino įrangos.

Savivaldybė lėšų skirti ne
gali, nes pati neturi. Telkiame 
iš verslo žmonių, kreipiamės į 
išeiviją, ypač kilusią iš Tauro 
apygardos partizanų vietovių. 
Kiekvienam aukotojui prane
šime apie aukos gavimą ir in
formuosime apie atliktus dar
bus.

Aukas galima siųsti į valiu
tinę sąskaitą: Nr. 11500 6092, 
Lietuvos taupomasis bankas, 
Marijampolės skyrius, banko 
kodas 60107; arba į sąskaitą 
litais: Nr. 50002 106, Lietuvos 
taupomasis bankas, Marijam
polės skyrius, banko kodas 
60107.

1988 m. vasarą mūsų mu
ziejų aplankė išeivijos publi-

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hįękory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave„ 
Tower 1, Suite 3 C 
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cistas Juozas Kojelis, susiža
vėjo dirbamu darbu, į muzie
jaus sąskaitą kartu su dr. Zig
mu Brinkiu įnešė 500 dolerių 
ir pažadėjo bent laikinai 
mums talkinti. Jis sutiko pri
imti Šiaurės Amerikos lietu
vių aukas ir pasirūpinti mums 
jas perduoti. Kviečiame pasi
naudoti jo paslaugomis. Juozo 
Kojelio adresas: 747 23rd 
Street, Santa Monica, CA 
90402, U.S.A.

Aldona Vilutienė
Tauro apygardos partizanų 

ir tremties muziejaus vedėja

* Pagal iš anksto sude
rintą žiemos skrydžiu tvar
karaštį, Lietuvos avialinijų 
(LAL) ir Skandinavijos avia
linijų (SAS) lėktuvai padidino 
skrydžių skaičių tarp Helsin
kio ir Vilniaus oro uostų. <Eita>



STALINGRADO KAUTYNIŲ 
SUKAKTIS

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje Į

pat ir Raudonosios armijos

Danutė Bindokienė
.............. ' ~~ ... n.,..

Vasario Šešioliktajai 
besiruošian t -

1942 m. lapkričio 19 d. Rau
donoji armija po stiprios arti
lerijos ugnies pradėjo Staling
rado (dabar Volgogradas) puo
limą ir po kelių dienų apsupo 
feldm. Paulaus šeštąją armiją. 
Visi gen. E. von Manšteino 
mėginimai tankais pralaužti 
apsupimo žiedą baigėsi nesėk
mingai. Raudonosios armijos 
štabas, matydamas beviltišką 
vokiečių padėtį, 1943 m. sau
sio 9 d. pasiūlė pasidavimo de
rybas, bet, Hitlerio įsakymu, 
derybos buvo atmestos, nes 
vokiečiai dar gynėsi miesto 
griuvėsiuose. Deja, sausio 24 
d. Raudonosios armįjos buvo 
užimtas paskutinis gynimo 
punktas — Gumrako oro uos
tas (iš jo lėktuvais išgabenta 
30,000 sužeistųjų), kartu pa
imant apie 100,000 vokiečių į 
nelaisvę.

Taigi šiemet sukanka 56 m. 
nuo to skaudaus vokiečių ka
riuomenės pralaimėjimo, nulė- 
musio gal tolimesnę Vokietijos 
- Sov. Sąjungos karo eigą.

Keletą kartų Vokietijos tele- 
vizįja, panaudodama Sovietų 

. Sąjungos archyvinius filmus, 
parodė Stalingrado miesto ko
vas, neaprėpiamas ir sniegu 
padengtas stepes bei jose leng
va karine apranga į nelaisvę 

..... vedamus karius, tai vienam ar 
kitam vokiečiui krentant į gilų 
sniegą. Graudus vaizdas... 
Pralaimėjimo kaltė metama

- gen. E. von Manšteinui, kuris 
nepąjėgė tankų divizijomis 
pralaužti apsupimo.

Vokietijoje karių kapų prie
žiūrai yra įsteigtas fondas. 
Aukomis, iš dalies ir valstybės 
parama, pirmojo ir antrojo pa
saulinio karo žuvusių karių 

!«h .-kapai yra* tvarkomi, iškasami 
pavieniui palaidotų, perke
liant kaulus į vienas, didesnes 
kapines. Nepaisant didelio 
šalčio, prie Volgogrado šią žie
mą vykdomi kasimo darbai, 
norint jau .m. gegužės 15 d. 
Rosoška kaime pašventinti vo
kiečių ir civilių kapines. Am
žino poilsio vietą čia ras ne tik 
prie Stalingrado žuvę kariai,

- bet taip pat ir tarp Dono ir 
Volgos. Prie kapinių numato
ma pritvirtinti tokią lentą su 
užrašu: „Ši žemė yra persunk
ta tūkstančių karių ir civilių 
žmonių krauju. Jų balsai šau
kia mums: mes žuvome bai
siose ir sunkiose valandose, 
mums nebuvo duota galimybė 
šiame pasaulyje ilgiau gyven
ti. Gyvieji, prisiminkite mus, 
saugokite, kad amžina taika 
būtų šiame pasaulyje”.

1942 m. prie Rosoškos kai
mo vermachtas įsteigė 600 
karių kapines, kiek toliau taip

karių kapai. Numatoma, kad 
š.m. gegužės mėn. Rosoškos 
kapinėse amžino poilsio vietą 
ras 21,000 karių (tiek pat kiek 
amerikiečių ir vokiečių Liuk
semburge. Jose radau ameri
kiečių tarpe keletą lietuviškų 
pavardžių. Vieną gerai prisi
menu — a.a. Vaitkus iš Či
kagos — K.B.).

Kaip minėjau, kautynės prie 
Stalingrado prasidėjo 1942 m. 
lapkričio 22 d. ir baigėsi 1943 
skaudžiu Vokietijos armijos 
pralaimėjimu: iš mieste ap
suptų 170,000 karių, žuvo 
60,000, 110,000 pateko į ne
laisvę, kurių žygyje į stovyk
las metu mirė 17,000, tad gy
vų belaisvių rasta tik 30,000. 
Po penkerių - aštuonerių metų 
Vokietiją pasiekė tik 5,000 ka
rių.

Miuncheno dienraštis
„Sueddeutsche Zeitung” š.m. 
sausio 2 d. rašė, kad kauty
nėse prie Stalingrado dalyva
vo lietuviai, latviai, estai, ru
munai, vengrai, prancūzai. 
Taigi, ir mūsų tautos sūnų 
kaulai ras vietą vienose ka
pinėse, paminkle vokiškai įra
šant „nežinomas karys”. O gal 
kartais pavyks rasti geležinę 
lentelę su kario numeriu ir da
liniu, tuo pačiu išaiškinant pa
vardę?

Ta pačia proga norėčiau-pa
žymėti, kad Hitlerio bunkerį 
Berlyne prieš besiveržiančią 
Raudonąją armiją iki pasku
tinės minutės gynė ne vo
kiečiai, bet svetimšalių SS le
giono nariai — estai, latviai, 
flamai, vikingai. Matydami 
jau prieš save Raudonosios ar
mijos karius, daugumas jų, 
paskutinį šovinį paleido sau į 
smilkinį, nes žinojo, koks liki
mas jų laukia.

Jau daugelį metų karių ka
pai iškasami, ieškant auksi
nių dantų, žiedų, pažymėjimo 
ordinų, vėliau juos parduo
dant turistams. Nepakanka 
vieno atkasimo. Jie yra pakar
tojami kitų padugnių rusų, 
nes galvojama, kad pirmieji 
nepatikrino iš pagrindų aukso 
ar ordinų paieškos darbo.

Vietinė teisėsauga nepajėgi 
kovoti su tuo tamsiu gaivalu, 
kadangi pavieniai kapai yra 
plačiose stepėse, toliau nuo 
miestelių. Vienoje vietoje rasti 
be kaukolių vokiečių karių 
kaulai. Pasirodo, jas paėmė 
vaikai. Tai ne pirmas toks įvy
kis, nes beveik kiekvienas ste
pių gyventojas savo namuose 
laiko kaukolę, kaip papuošalą, 
kiti perdirbo jas į lempas, taip 
pat randama kaukolių ir 
vaikų kambaryje.

Tėvynės sąjungos/Lietuvos konservatorių suvažiavimas Vilniuje 1998 m. gruodžio mėn. Jame dalyvavo ir šios 
partijos rėmėjų atstovai iš Šiaurės Amerikos. Priekyje sėdi (iš kairės): A. Stepaitis, T. Bukaveckas, A.J. Kerelis 
(JAV) ir V. Bireta (Canada).

FINANSŲ KRIZĖ RUSIJOJE IR LIETUVA

Lietuvos vyriausybės ir 
šalies finansininkų atstovai 
mano, kad krizė Rusijoje ne
turės didelės įtakos Lietuvos

Straipsnį apie Stalingradą 
dienraštis baigia 1943 m. va
sario 3 d. paskutiniu kariniu 
metereologijos pranešimu: 
„Debesys 5 km aukštumoje, 
mėlynas dangus, matomumas 
11,2 km, temperatūra — 31°C, 
virš Stalingrado raudonas 
rūkas. Oro stotis baigia savo 
pranešimą. Sveikinkite tėvy
nę”. Tai buvo paskutinis šeš
tosios vokiečių armijos gyvy
binis pranešimas. Po jo — tik 
tyla...

Šia proga norėčiau pažymė
ti, kad feldm. Friedrich Pau
lus nė vienos dienos nepralei
do stovykloje. Jis tuoj pat bu
vo perduotas sovietinei žval
gybai. Po karo apgyvendintas 
Maskvoje, trijų kambarių bu
te. Jam paskirta tarnaitė, vi
rėja, o kartais atsiunčiama 
net' jauna moteris. Laisvai 
lankė teatrus, kinus. Atsi
dėkodamas už tokį gražų gy
venimą, jis rašė padėkos laiš
kus Stalinui, iškeldamas jį 
komunistiniu pavyzdžiu iki 
pat padangių — kaip genialų, 
didingą vadą. Mat F. Paulus 
galvojo, kad Stalinas jį pas
kirs atkuriamosios komunis
tinės Vokietijos kariuomenės 
vadu, kadangi po Stalingrado 
nelaimės jis įsijungė į Stalino 
įsakymu įsteigtą, „Vokiečių 
karininkų sąjungą”, kuri ruo
šė būsimos kariuomenės kad
rus. Deja, jis buvo grąžintas į 
Vokietiją, tačiau iš Stalino 
malonės jokių pareigų negavo, 
nes jis jau iš anksto turėjęs 
sudarytą ankstyvesnį patiki
mų komunistų — karininkų 
sąrašą.

finansų sistemai bei ekonomi
kai. Tuo tarpu patys gaminto
jai nėra tokie optimistai. Pa
sak Lietuvos lengvosios pra
monės įmonių asociacijos ge
neralinio direktoriaus Vid
manto Vikšraičio, Rusija yra 
viena iš pagrindinių rinkų, 
kur parduodamas lietuviškas 
trikotažas,1 avalynė, verpalai, 
kiti tekstilės ir odos gaminiai. 
Į Rusiją dabar eksportuojama 
beveik 15 proc. lengvosios pra
monės įmonių eksportui skir
tų prekių. Lengviau toms 
įmonėms,' kurios sudarydamos 
sutartis šu Rusijos firmomis, 
nutarė atsiskaityti JAV dole
riais, tači&u dauguma Lietu
vos įmoniiį sutarė už prekes 
gauti rublius.

Lietuvos; eksportuotojams fi
nansų krizė Rusijoje kelia ne
rimą, ne tik dėl galimų atsis
kaitymų iiž prekes sutrikimų, 
bet būgštaujama ir dėl to, kad 
rublio nuyertėjimas, be tiesio
ginių nuostolių įmonėms, gali 
sumažinti Rusijos gyventojų 
perkamąją galią, o tai tiesio
giai atsilįęps prekybos apim
tims. Iki ąiol Rusija tebėra pa
grindinis Lietuvos gaminių 
pirkėjas. Lietuvos prekyba su 
Rusija sudaro maždaug ket
virtadalį šalies užsienio preky
bos apyvartos.

Rublio nuvertėjimas laikinai 
sustabdys ,ir žemės ūkio pro
dukcijos eksportą. Pasak vie
nos didžiausių Lietuvos pieno 
bendrovių „Rokiškio sūris” 
generalinio direktoriaus Anta
no Trumpos, nors Lietuvos 
pienininkai su Rusija atsiskai
to tvirta valiuta, eksportas 
gali sutrikti maždaug mėne
siui, kol rinka persiorientuos 
ir bus parduoti likučiai. Be to, 
rublio smukimas, jo nuomone, 
gali iki 1,5 karto pabranginti

produkciją ir labai sumažinti 
vartojimą. Ypač gali sumažėti 
sviesto, kurį perka didžiausia 
gyventojų dalis, eksportas. 
Fermentinių sūrių paklausa 
gali smukti kiek mažiau, nes 
juos perka turtingesni Rusijos 
pirkėjai.

Finansų krizę Rusijoje teigia 
jau pajutę Lietuvos vežėjai au
tomobiliais. Jie perveža apie 
80 proc. krovinių tranzitu per 
Lietuvą iš Vakarų Europos į 
Rusiją. Pastarosiomis dieno
mis ir krovinių srautas, ir jų 
gabenimo įkainiai sumažėjo. 
Vakarų Europoje krovinių į 
Rusiją sukaupta pakankamai, 
tačiau jie nevežami dėl ne
stabilios ekonominės padėties 
Rusijoje.

Lietuvos ir Rusijos firmos 
šiuo metu laukia aiškumo ir 
nesudarinėja naujų sutarčių.

R. Jakutytė

* Lietuvos Valdovų rūmų
atstatymas mokesčių mokė
tojams kainuotų apie 110 mln. 
litų, nurodyta pirmadienį Kul
tūros ministerijoje vykusiame 
pasitarime, kuriame dalyvavo 
rūmų atstatymo idėjos auto
rius buvęs prezidentas Algir
das Brazauskas, kultūros mi
nistras Saulius Šaltenis bei 
kiti. Susitikime kalbėta, kad 
praktiškai neliko kliūčių Val
dovų rūmams atstatyti, nes 
praėjusią savaitę tam pritarė 
Valstybinės paminklosaugos 
komisija. Rūmus atstatyti nu
matoma iki 2009 metų. Dalis 
paminklosaugininkų griežtai 
kritikuoja Valdovų rūmų šalia 
Arkikatedros atstatymą, nes 
juose nebūtų visiškai nieko 
tikra. Tėra išlikę buvusiųjų 
rūmų pamatai, kurie jau kele
rius metus atkasti ir tyrinė
jami. (Elta)

• Karo metu pirmiausia žū
va tiesa. Boake Carter

Amerikoje jau senokai kal
bama apie būsimąjį gyventojų 
surašymą, kad šį kartą nepa
sikartotų praeities klaidos ir 
visi krašto gyventojai būtų 
tiksliai suskaičiuoti. Ar „kom- 
piuterinime amžiuje” nuo 
klaidų bus lengviau apsisau
goti, niekas nežino, nes ne
lengva suskaičiuoti žmones, 
kurie nenori patekti į sąrašus. 
Kai kas tiki, kad. toks su
rašinėjimas pažeidžia jų as
mens teises bei laisves, o pasi
tarnauja tik verslininkams, 
biurokratams, kurie už tai 
gauna nemažas algas, ir poli
tinėms partijoms, besitikin- 
čioms tuo būdu atrasti ir į 
savo pusę patraukti daugiau 
balsuotojų.

Surašinėjimo duomenis per- 
kračius, paprastai paskelbia
ma ir kiek Amerikoje gyvena 
kurios tautybės žmonių. Lie
tuviai tuose sąrašuose ne
pateks į pirmaujančias eiles. 
Vis tik ir lietuvių kilmės gy
ventojų skaičius (bent praei
tyje taip buvo) nėra labai 
mažas, tik gaila, kad tai dau
giausia „pasyvieji lietuviai”, 
kurių nematome renginiuose, 
organizacijose, Bendruomenės 
veikloje, lietuviškos spaudos 
skaitytojų ar įvairiems svar
biesiems tikslams aukotojų 
sąrašuose.

Prieš kelis dešimtmečius lie
tuviai buvo glaudžiau susi
būrę didesniuose miestuose, 
sudarydami net ištisas lietu
viškas apylinkes. Kai vyres
nieji vis dažniau pradėjo per
sikelti į artimiausias kapines, 
o jaunesniesiems, pasieku
siems aukštesnę pakopą karje
ros laiptais,., seųpsios apy
linkės pasidarė, per prastos, 
per ankštos, taip ir iširo tos 
lietuviškumo salelės. Dabar 
lietuvių galime rasti kone 
kiekvienoje valstijoje, kiekvie
name mieste ar jo priemies
tyje. Nenuostabu, kad dažnai 
išgirstame: „Kur gi tų lietu
vių nėra...”

Artėjant vasario mėnesiui, 
iš visų pusių pasipila žinutės 
apie būsimus Lietuvos Ne
priklausomybės šventės pa
minėjimus, o vėliau skaitome 
aprašymus apie jau įvykusias 
šventes. Jos ruošiamos net 
ten, kur gyvena vos saujelė 
lietuvių, papildant publiką 
vietiniais amerikiečiais, pri
taikant programą, kad ir kita
taučiai svečiai suprastų šven
tės reikšmę, nenuobodžiautų.

Tai labai giliai įsišaknijusi 
užsienio lietuvių tradicija, at
sivežta iš tėvynės, perduota 
Vaikams ir vaikaičiams. Kai 
Lietuva buvo okupuota, Ne

priklausomybės šventė turėjo 
ir tėvynės męilėjs, ir pa
siryžimo siekti jai laisvės, 
prasmę. Tai nebuvo šventė 
tikrąja to žodžio prasme, nes 
šventė mumyse iššaukia 
džiaugsmo, pakilios nuotaikos 
sąvoką. Vasario Šešioliktoji 
buvo perpinta liūdesio atspal
viais — kas drįstų džiaugtis, 
kai tėvynė pavergta? J,

Mūsų liaudies, posakis tei
gia, kad „pripratimas.yra an
tras prigimimas”. • Vasario 
Šešioliktųjų šventimo -formulė 
yra taip įleidusi šaknis, kad ir 
šiandien, praėjus beveik devy- 
neriems metams,pųp Lietuvos 
nepriklausomybės,.. atkūrimo, 
esame į ją įsikibę. O būtų lai
kas pakeisti (kaip neseniai 
siūlė ir vienas mūsų bendra
darbis laiškų skyriuje). Juk 
dabar tai gali vėl būti 
džiaugsmo šventė -— su links
mesne, gyvesne, ypač trum
pesne, programa iri kitais 
šventiniais priedais;;; Niekas 
nesiūlytų amerikietiško šven
timo pavyzdžio, nes-Liepos 4- 
osios triukšmas nelabai deri
nasi su lietuvišku* charakte
riu. Tačiau kažkokio11 „aukso 
vidurio” vis tik verta pa
ieškoti. Žinoma, pirmteji drįsę 
suruošti kitokio pobūdžio Va
sario 16-osios paminėjimą, su
silauks kritikos, bet ilgainiui 
net ir konservatyviausieji tau 
tiečiai pritars, kad-Nepriklau- 
somybės šventė tūrėtų skirtis 
nuo tragiškųjų birželio įvykių 
paminėjimo...

Mes galime pakeisti Vasario 
16-osios šventimo būdą, bei 
nepakeisime fakto, kad ir 
šiandien, po nepriklausomy
bės atkūrimo Lietuvėje, užsie
nio lietuviams arčiau prie 
širdies šioji Nepriklausomy 
bės šventė, o ne Kovo Vienuo
liktoji, kuri kaip tik iškil
mingiau švenčiama tėvynėje. 
Priežastis čia nesunku suvok
ti: didesnė dalis tautos, gyve
nančios priė Baltijos; šian
dien gerai prisimena' įvykius, 
vedusius į Kovo 11-osios akto 
pasirašymą. Už Lietuvos ribų 
gyvenantiems Vasario 16-oji 
visuomet buvo ir tebėra ne
priklausomos tėvyūės priv- 
džia. Tai neturėtų sudaryti 
problemų — juk galima švęsti 
ir dvi Nepriklausomybės 
šventes. Kiek pagaliau yra 
valstybių, galėjūsių vieno 
šimtmečio laikotarpyje dukart 
paskelbti nepriklausomybės 
atkūrimą! Tačiau tikrai būtų 
netikslu Vasario 16 ir Kovo 11 
suplakti į vieną paminėjimą, 
ruošiamą kažkur tarp tų 
dviejų datų.

ŠVIETIMAS ZARASŲ 
APSKRITYJE
PETRAS MATEKŪNAS

Tęsinys
Salako mokykla veikė su 

pertraukomis. 1798 m. ją lan
kė penki vaikai, o 19 šimt. 
pradžioje tik keturi mokiniai. 
Toliau, matyt, visai neveikė. 
Atgaivinta buvo vysk. Motie
jaus Valančiaus laikais. Vė
liau rusų valdžia ją suvalsty
bino ir pavertė dviklase mo
kykla. 1905 m. jos vedėju buvo 
paskirtas aušrininkas mokyto
jas Antanas Poderis, kuris 
1907 m. įvedė po dvi valandas 
į savaitę lietuvių kalbos pamo
kas.

Dūkšte 18 šimt. veikė ne tik 
pradžios mokykla, bet taip pat 
jėzuitų misija, kurią įsteigė 
dvarininkas Juozapas Ruda- 
minas. Kas įsteigė pradžios 
mokyklą ir kiek vaikų ją lan
kė, žinių neturime. Dūkšto 
mokykla, kaip ir kitos, buvo

suvalstybinta. .
Smalvose mokykla buvo

įsteigta 18 šimt. pabaigoje, kai 
į Smalvas atsikėlė Šv. Augus
tino atgailos kanauninkai. 
1781 m. mokyklą lankė 16 mo
kinių, iš jų 3 bajorai, 4 mies
tiečiai ir 9 kaimiečiai. Dau
giausiai mokinių buvo 1782 
m. Ją lankė 77 mokiniai, iš jų 
11 bajorų, 33 miestiečiai ir 33 
kaimiečiai. Mažiausiai moki
nių lankė 1795 m. Iš viso buvo 
tik 6 mokiniai, kuriuos jau 
mokino ne vienuoliai, bet var
gonininkas. 1804 m. ją lankė 
10 mokinių. 1832 m. rusų val
džios buvo uždaryta. 1860 m. 
ją atgaivino kuratorius P. 
Kvinta, bet po 1863 m. sukili
mo visos rusų mokyklos buvo 
valdžios uždarytos.

Parapijinių mokyklų tinklas

išsiplėtė po 1860 m., kai ini
ciatyvos ėmėsi Zarasų apskri
ties dvarininkai. 1861 m. ba
landžio 15 d. sušaukė susirin
kimą ir nutarė prašyti vysk.
M. Valančių, kad jis įsakytų 
klebonams įsteigti parapijines 
mokyklas, pažadėdami jas 
remti materialiai. Apie nuta
rimą vysk. M. Valančiui pra
nešė Zarasų apskrities dvari
ninkų maršalka Petuchas. 
Vyskupas M. Valančius juos 
pagyrė ir davė klebonams įsa
kymą steigti mokyklas.

Zarasų dekanate tuojau bu
vo įsteigtos aštuonios parapi
jinės mokyklos. Jas lankė 562 
mokiniai. Jų skaičius kas me
tai augo, o valdžios mokyklų 
— mažėjo. Pašalpų iš dvari
ninkų, kaip žadėjo, nesusilau
kė. Vysk. M. Valančius pakar
totinai tą reikalą kėlė. Iš jų 
tik Smalvų dvaro savininkas 
grafas Ledechovskis ir P. 
Kvinta išpildė pasižadėjimus.

Parapijinės mokyklos buvo 
išlaikomos tik klebonų. Moks
las jose daugiausiai būdavo

išeinamas lietuvių kalba. Ne 
visos parapijinės mokyklos 
buvo vienodo lygio. Kai kurios 
visai nesiskyrė nuo „darakto
rių” mokyklų, kuriose išmoky
davo skaityti, skaičiuoti ir pa
sirašyti. Mokinių skaičius bū
davo nuo 10-15, bet kartais ir 
daugiau.

186.3 m. gruodžio 23 d. gene
ralgubernatorius Muravjovas, 
norėdamas greičiau surusinti 
Lietuvą, visas parapijines mo
kyklas uždarė ir jų vietoje 
įsteigė valdžios mokyklas, ku
riose buvo mokoma tik rusiš
kai, išskyrus religiją, kurią 
buvo leidžiama dėstyti gimtą
ja kalba. Valstiečiai buvo ne
patenkinti tomis mokyklomis 
ir per valsčių susirinkimus 
reikalavo, kad jų vaikus mo
kytų ir lietuviškai. 1865 m. 
keli valsčiai, kaip Papilio, 
Kvietkų ir Rokiškio, kurie tuo
met įėjo į Zarasų apskritį, 
siuntė rusų administracijai 
prašymus, kad tose mokyklose 
leistų mokyti lietuvių kalbą, 
bet rusų administracija į jų

prašymus visai nekreipė dė
mesio.

Rusų valdžiai panaikinus 
parapijines mokyklas ir visai 
uždraudus valdiškose pra
džios mokyklose lietuviškai 
dėstyti net tikybą, susipratę 
lietuviai patys, o gal patarti 
kunigų ar pasauliečių inteli
gentų, vaikų į rusų mokyklas 
pradėjo nebeleisti ir jomis ne
pasitikėti, pvz., 1903 m. Til- 
tiškių (Antalieptės valsč.) pra
džios mokykla mokslo metus 
pradėjo tik su trimis moki
niais.

Visose pradžios mokyklose 
mokytojai buvo rusai, nepasi
ruošę tai sričiai, atsiųsti iš 
Rusijos buvę valsčių sekreto
riai ar kitų profesijų žmonės. 
Pvz., į Dusetų pradžios mo
kyklą buvo atsiųstas net sta
čiatikių kunigas. Vyskupas M. 
Valančius į tai reagavo. Jis 
net parašė vidaus reikalų mi
nistrui raštą, prašydamas, 
kad į Dusetų mokyklą būtų 
paskirtas katalikų mokytojas, 
bet atsakymo visai negavo. (Bus daugiau) Gaidės (Zarasų apskr.1 bažnyčia
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BALETO MYLĖTOJAI REMS LIETUVOS 
BALETĄ

1997 metais Lietuvos bale
tas sėkmingai pasirodė Evian 
(Prancūzijoje), Thessaloniki 
(Graikijoje), Cairo (Egypte) ir 
emai Washingtone: Eglė 
pokaitė laimėjo pasaulines 

premijas Šveicarijoje, Japoni
joje, Rusijoje ir Suomijoje, o 
Rūta Jezerskytė pernai lai
mėjo sidabro medalį Jack- 
sone. Petras Skirmantas tapo 
žinomas baleto šokėjas Euro
poje, Japonijoje ir Amerikoje. 
J. Valeikaitė, B. Smalakys, 
M. Baužys ir N. Beliakaitė 
yra jau žinomi europinio mas
to šokėjai.

Baigiantis XX Australijos 
dienom Geelonge, Jurgio 
Žalkausko ir Ramonos Ratas 
iniciatyva, įvyko „Friends of 
Lithuanian Ballet” (Lietuvos 
Baleto bičiulių) steigiamasis 
susirinkimas. Naujos organi
zacijos — sutrumpintai FLB 
— tikslas yra remti Lietuvos 
baletą, apdovanoti jaunus ir 
gabius šokėjus, suteikti sąly
gas baleto artistams studijuo
ti užsienyje.

Naujos organizacijos veiki
mui pritarė generalinis Lietu
vos respublikos konsulas Aus
tralijoje V. Šliteris, garbės 
konsulas Melbourne A. Ži
linskas, Lietuvių Bendruome
nės Australijoje vadovai ir 
Australijos Baleto preziden
tas Tim Cox.

Lietuvos Baleto bičiulius 
raštu sveikino:

Marilyn Jonės OBE, Presi- 
dent of the Australian Insti
tute of Classical Dance; Colin 
Jonės ex. Festival Ballet Lon- 
don dancer; viešoji įstaiga

SUŽIBĖS RYTOJAUS METEORAI
Čikaga: — tai žodis sukelda- 

vęs vaizdus paauksuotų gat
vių, didingų dangoraižių ir Al 
Capone! Tačiau, neprasnaudę 
paskutinio dešimtmečio, gerai 
žino, kad visame pasaulyje Či
kaga dabar siejama su Mi- 
chael Jordan, pasaulio geriau
siu krepšininku, kurio dėka jo 
komanda, „Chicago Bulis”, iš
sikovojo šešis čempionatus.

Tai buvo ne tik galinga, bet 
ir spalvinga komanda, veda
ma dvasingo trenerio Phil 
Jackson, kuriam teko sutelkti 
visus savo psichologinius su
gebėjimus, valdant geriausio 
NBA kamuolio atkovotojo 
margaplaukio tatuiruoto Den- 
nis Rodman įvairias tendenci
jas bei raminant puikų krep
šininką Scottie Pippen, jam 
dažnai atsiradus Jordan „šešė
lyje”, įtikinant, kad žaidžiama 
komandos labui, o ne indivi
dualiai už save.

Ta era pasibaigė, kaip pra
ėjo ir Čikagos amerikietiško 
futbolo komandos „Chicago 
Bears” auksiniai pietai su tre
neriu Mike Ditka ir žaidėjais

Buvęs krepšininkas, dabar sporto komentatorius, Johnny „Red” Kerr ra
dijo laidoje kalbasi su „Chicago Bulis” treneriu Tim Floyd.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės
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„Baleto fondas” pirmininkė 
Tatjana Sedunova; nariai 
Artūras Macijauskas ir Vyte
nis Pauliukaitis.

FLB Garbės nare išrinkta 
Janina Drazdauskaitė—Ču- 
novięnė, buvusi Lietuvos 
Operos ir baleto teatro Kaune 
šokėja, dabartinė pasaulio 
masto baleto mokytoja.

Lietuvos Baleto bičiuliai 
kviečia prisijungti prie veiki
mo viso pasaulio lietuvius ir 
nelietuvius, visus baleto me
no gerbėjus.

Gauname elektroniniu paš
tu laiške, amerikietė, buvusi 
balerina iš Michigan valsti
jos rašo kaip labai jai patiko 
Lietuvos baletas. Ji su šeima 
išbuvo Lietuvoje 8 mėnesius: 
„Lietuvos prisiminimai liks 
mūsų visam gyvenimui. Mes 
laikome Lietuvį ir Lietuvos 
kultūrą savo širdyse”.

Kitas amerikietis rašo, kad 
jų duktė yra „ ketvirtadaliu” 
lietuvaitė, baleto šokėja ir 
jis nori padėti Lietuvos Bale
to bičiuliams finansiškai.

Labai žinomas baleto mylė
tojas iš Denverio leido naudo
tis jo sukurtomis Lietuvos 
baleto šokėjos Rūtos Jezers- 
kytės nuotraukomis. Jos da
rytos laike JAV International 
Ballet Competition Jacksone 
1998 metais. Šis baleto my
lėtojas rašė: Jos pasirody
mas išspaudė ašaras mūsų 
akyse”.

Kviečiame visus atidaryti 
Internet Yahoo „lithuanian 
ballet”, arba elektroniniu 
paštu rašyti: zalkus<fijeack.c

Jurgis Žalkauskas

— Walter Payton, lietuviu 
Diek Butkus ir kitais.

„Chicago Bulis” komandos 
prievaizdas Jerry Krause su
prato, kad ateis laikas „atjau
ninti” komandą ir, Michael 
Jordan bei treneriui Phil 
Jackson apsisprendus nebe
grįžti, išardė buvusią koman
dą, paliekant tik kelis žaidė
jus. Senieji išėjo į kitas NBA 
komandas, o į „Chicago Bulis” 
buvo priimti nauji už mažes
nes algas. Kadangi dėl streiko 
(derybų dėl pinigų) sezonas 
prasidėjo pavėluotai, bus tik 
50 rungtynių. Jei „Bulis” pras
tai žais, tai kitam sezonui J. 
Krause pasirinks pajėgesnius, 
brangesnius žaidėjus. Vienuo
lika metų profesionaliai žaidu- 
sio Bill Wennington žodžiais, 
laimė bent tai, kad komanda 
lygoje bus prasčiausia trum
piausią laiką.-

„Buliams” susi Jostė ir ko
miškas aspektas. Sezonui stai
giai prasidėjus, besilaikant 
streiko („lockout”) taisyklių, 
naujasis treneris Tim Floyd 
neturėjo teisės susitikti su

„Lietuvos Baleto bičiulių” valdyba. Iš kairės: pirmininkas Jurgis Žalkauskas, vicepirm. Andrius Vaitekūnas, 
narys Paul Cleveland, sekretorė Joane Songaila, valdančioji direktorė Ramona Ratas. Valdybai dar priklauso 
ižd. Justinas Ankus.

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
77q.77Q.qqi 
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naujai sudaryta komanda. Su
šaukus vieną treniruotę, teko 
ir jos atsisakyti, nes iki to lai 
ko buvo pasamdyti tik šeši vy
rai, tad, žengiant į pirmąsias 
rungtynes, komandos nariai 
tikriausiai net vieni kitų var
dų nežinojo, o ką bekalbėti 
apie žaidimo planą, strategiją 
ar Phil Jackson mėgstamą bei 
sėkmingą trikampinę puolimo 
sistemą.

„Indiana Pacers” krepšinio koman
dos treneris Larry Bird. ,

Penktadienio vakare, sausio 
22 d., buvo treniruotė United 
Center stadione, o rungtynės 
prieš „Indiana Pacers” vyko 
sekmadienį. Tai stipri koman
da, kurioje žaidžia olandas 
Rik Smits (7’4”), Chi..J Mullen 
bei Reggie Miller, treniruoja
ma žymiojo Larry Bird. Nau
jieji „Buliai” rodė ryžtą, entu
ziazmą, bet, savaime aišku, 
nebuvo susižaidę. Kroatas To
ni Kukoc dažnai netaikliai 
mėtė, po rungtynių paaiškin
damas, kad per atostogas, tie
sa, mankštinosi, bet kamuolio 
į rankas nebuvo paėmęs. Sep
tynių pėdų aukščio Bill Wen- 
nington (277 sv.) yra „Bulių” 
aukščiausias žaidėjas. Rung
tynės baigėsi 79-71 Indianos 
naudai, o galėjo būti blogiau, 
jei Indiana nebūtų daug nau
dojusi savo antrininkus.

Kai paklausiau Jerry Krau
se, ar neskaudu, kai yra dau
giau kaltinamas už geros ko
mandos išardymą, o pamirš
tama, kad jis sudaręs tą čem
pionų komandą, jis aiškino, 
kad tik atlieka savo pareigą, 
dirba jam paskirtą darbą, for
muoja komandą ateičiai. Kai 
paklausiau, ar jau pasamdė 
Brent Barry, atsakė, jog šiuo 
me.tu apie tai negalintis kal
bėti.

Kodėl Brent Barry mums 
įdomus? Brent Barry yra žy
maus lietuvių kilmės krepši
ninko Riek Barry sūnus, ku
ris, Rimo Dirvonio įtikintas, 
1991 metais važiavo į Lietuvą 
ir Lietuvos olimpiadoje žaidė 
„Lituanicos” komandoje.

Sekmadienio rungtynėms 
pasibaigus, pasklido gandai, 
kad Brent Barry pasirašė še- 
šerių metų, 27 milijonų dole
rių sutartį su „Chicago Bulis”. 
Iš jo daug tikimasi. „Jis iškal
bus, draugiškas”, — sakė su 
juo Lietuvoje žaidęs dr. Dona
tas Siliūnas, dabar šeštadie-

TARP MUSŲ KALBANT 
EUROPOS BENDRINĖ VALIUTA

Šių metų sausio 1 d. Euro
poje prasidėjo bendrinės valiu
tos įgyvendinimas. Bendrinė 
valiuta, euras, pradėjo įsitvir
tinti Europos Sąjungos vals
tybėse: Airijoje, Austrijoje, 
Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, 
Liuksemburge, Olandijoje, 
Suomijoje, Portugalijoje, Pran
cūzijoje, Vokietijoje. Graikija, 
nespėjus laiku prisiderinti, li
ko už durų. Didžibji Britanija, 
Danija ir Švedija dar vis lū
kuriuoja. Euro įvedimas taipgi 
palietė Monaką, Vatikaną, 
San Marino ir prancūzų val-

niais Lemonte treniruojantis 
jaunuosius „Lituanicos” krep
šininkus. ’f-

Naujoji „Chicago Bulis” ko
manda yra lyg Jungtinės Tau
tos — kroatas Toni Kukoc, 
kanadietis Bill Wennington, 
^engras Kornel David ir, sek
madienio rungtynėse ypatin
gai gerai pasirodęs, estas Mar
tin Muursepp žaidžia su Afri
kos amerikiečiais.4

Krepšinis — Lietuvos mėgs
tamiausias sportas. Jos ko
mandos laimėjo "bronzos me
dalius paskutinėje dvejose pa
saulinėse olimpiadose. Per 
krepšinį, Arvydą Sabonį ir Ša
rūną Marčiulionį, pasaulis ne
užmiršta Lietuvos.

Kovo 6 d., į Čikagą atvyksta 
dvylika „Šarūno Marčiulionio” 
mokyklos keturiolikmečių mo
kinių ir per dešimt dienų žada 
sužaisti penkias rungtynes 
prieš amerikiečių komandas. 
Su jais atvyksta mokyklos di
rektorė Zita Marčiulionytė, 
administratorė, treneris ir 
trys kelionės rėmėjai. Jų vieš
nage rūpinasi dr. Donatas ir 
Daina Siliūnai.

Tarp rungtynių jaunieji 
krepšininkai pamatys Čikagą 
ir tikimasi gauti bilietus į 
„Chicago Bulis” rungtynes. 
Būtų įdomu jei kovo 15 d. 
galėtų matyti rungtynes prieš 
„Cleveland Cavaliers”, kur 
žaidžia Žydrūnas Ilgauskas.

Kovo 13 d., Pasaulio lietuvių 
centre bus „Lituanicos” poky
lis, kur Lietuvos jaunuoliai 
galės susipažinti su Čikagos 
lietuvių jaunimu bei visuo
mene, o mums bus proga pa
dėkoti Zitai Marčiulionytei, 
kad mokykloje mokomas ne 
tik krepšinis, anglų kalba, 
kompiuteriai, bet ugdomas pa
triotizmas, pasididžiavimas 
krepšiniu atstovauti Lietuvai, 
žaisti ne tik už pinigus, bet už 
Lietuvą.

Toni Kukoc pasakė, kad iš 
Michael Jordan išmoko nie
kuomet nepasiduoti. To mūsų 
krepšininkiukai mokosi . iš 
Marčiulionio ir Sabonio. Mi
chael Jordan vietą „Bulių” ko
mandoje gal užims lietuvių 
kilmės Brent Barry, o „Mar
čiulionio” krepšinio mokyklos 
mokiniai gal ateityje bus Lie
tuvos Marčiulioniai, Saboniai.

Indrė Tijūnėlienė

domą St. Pierre, Miųuelon (ne
toli Kanados) ir Mayotte (ne
toli Madagaskaro) teritorijas. 
Tikimasi, kad Didžioji Britani
ja, Danija ir Švedija anksčiau 
ar vėliau paseks minėtų 11 
valstybių pėdomis.

Bendrinė valiuta tik 2002 
m. pasirodys apyvartoje. Pir
mąjį pusmetį euras kursuos 
greta senosios valiutos (mar
kių, frankų, lyrų ir t.t.), o pas
kui senoji valiuta bus išimta 
iš apyvartos.

Prancūzijos finansų minist
ro Domininųue Strauss-Kahn 
nuomone, euras nepakenks 
prancūziškumui, bet padidins 
europietiškumo vertę. O Hel- 
muth Kohl, buvęs Vokietijos 
kancleris, mano, kad bendrinė 
valiuta gali tapti priemone 
naujam karui išvengti. Ne
trūksta ir skeptikų. Yra ma
nančių, kad euras kaip tik gali 
sukelti nuomonių skirtumus 
ir išprovokuoti karo veiksmus. 
Tikriausiai ir ateityje vieni 
ryškins senosios valiutos pri
valumus, o kiti, atvirkščiai, 
rodys didesnį palankumą nau
jai valiutai.

Žiniasklaidoje, o taip pat ir 
gyvoje kalboje, linksniuojamas 
Eurolandas. Taip pradėta va
dinti valstybes, kuriose vykdo
mas bendrinės valiutos įgy
vendinimas. Toks pavadini
mas (Eurolandas) nelabai pa
tinka prancūzams. Deja, iki 
šiol niekas nepasiūlė pran
cūzų ausims priimtinesnio pa
vadinimo. Britanijoje taipgi 
reiškiasi prieštaravimai. Vė
liausio apklausinėjimo duo
menimis, tik 29% pasisako už 
bendrinę valiutą. Betgi pra
ėjusių metų rugsėjo mėnesio 
apklausinėjime 53% pareiškė 
teigiamą nuomonę. Kai kurie 
britai linkę manyti, jog sie
kiant finansinio-ekonominio 
vieningumo, gali kilti vals
tybės nepriklausomybės pra
radimo pavojus. Panašiai gal
vojančių yra ir kitose Europos 
valstybėse. Vokietija, dėl 
bendrinės valiutos, reiškia, 
bene, didžiausią optimizmą. 
Kai kurie Vokietijos politikai 
pasisako už greitesnį euro pa
sirodymą apyvartoje. Panaši 
nuomo lė reiškiama ir Vokieti
jos laikraščiuose.

Europoje dabar veikia cent
rinis bankas. Šio banko valdy
tojo postas teko olandui Wil- 
lem F. Duisenberg. Anksčiau 
jis vadovavo Olandijos cen
triniam bankui, buvo finansų 
ministru ir valstybės parla
mento nariu. Į jo vietą taiks
tėsi ir kitų valstybių kandida
tai. Tačiau dauguma pasisakė 
už Willem F. Duisenberg kan
didatūrą. Jis nėra plačiau ži
nomas. Vis tik daugelis finan
sininkų teigiamai vertina jo 
polinkius ir sugebėjimus.

Europos (11 valstybių) pajė
gumas prilygsta dviem treč
daliams JAV ekonominio pa
jėgumo. Amerikoje niekas ne
sijaudina dėl Europoje vyks-

SKELBIMAI
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

GREIT PARDUODA

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Perkate automobilį?
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe?
Ką tik atvykot į JAV?

Ne problema!
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai!

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748

Reikalingi darbininkai
statybos darbams — 

„siding”.
Tel. 708-728-0208

Washington, D.C. lietuvio savininko 
„landseaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

tančių ekonominių pasikei
timų. Žinovai pranašauja JAV 
šviesią ekonominę ateitį. Ko
kios gi nuotaikos Lietuvoje? 
Kaip žinia, nei Lietuva, nei ki
tos dvi Baltijos valstybės ne
priklauso Europos Sąjungai. 
Tačiau visos trys trokšta įsi
jungti į sąjungos valstybių 
eiles. Estija netrukus pradės 
pasitarimus šia kryptimi. 
Kiek vėliau, ko gero, ir Lietu
vai, ir Latvijai gali ateiti eilė. 
Kol kas Baltijos valstybėse be
veik viskas skaičiuojama li
tais, latais ir kronomis. Vieno 
mano bičiulio žodžiais tariant, 
vis dėlto sava valiuta yra kur 
kas geresnė už anksčiau kur
savusius rusiškus rublius ir 
kapeikas.

Petras Petrutis

BUKIME PAŽĮSTAMI
MES ESAME JŪSŲ DRAUGAS

Susipažinimui vieną mėnesį siusime jums ar jūsų 
pažįstamiems DRAUGĄ nemokamai.

□ Aš noriu susipažinti su DRAUGO dienraščiu.

□ Aš siūlau susipažinimui siųsti nemokamai DRAUGĄ 
vienam mėnesiui šiam asmeniui:

Vardas/pavardė

Adresas

Telefonas:

Skaitytojai, pasiūlykite DRAUGĄ savo vaikams, drau
gams, ir pažįstamiems, kurie dar jo neskaito.
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> Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
> Pensininkams nuolaida

Z"* ., KMIECIK REALTORS
7922 S.Pulaski Rd.

4E.I • 4365 S .Archer Avė.

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. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

l
* Nacionalinio radijo ir 

televizijos (NR'įV) vadovy
bė nusprendė artimiausiu me
tu panaikinti 68 televizijos 
darbuotojų etatus, kad sutau
pytų lėšų. Toks etatų mažini
mas iki šių metų pabaigos leis 
sutaupyti apie 260,000 litų. 
Pasak televizijos direktoriaus 
Raimondo Šeštakausko, iš 
darbo bus atleisti „neintensy
viai” dirbantys darbuotojai. Iš 
viso norima atleisti apie 15 
proc. kūrybinių TV darbuoto
jų, taigi etatai bus mažinami 
ir toliau. NRTV, darbuotojų 
skaičiumi smarkiai lenkianti 
komercines radijo ir TV stotis, 
šiemet iš valstybės biudžeto 
gaus 8 milijonais litų mažiau 
nei pernai, todėl priversta tau
pyti išlaidas. <bns>

T
I
I

Zip

Administratorius , 
Valentinas Krumplis į

--------------------------------1



POKALBIS APIE .AUKSUČIŲ” 
PROJEKTĄ

VYTAUTAS J. ŠLIUPAS

5

Telefono skambutis paža
dino mane ankstyvą šešta
dienio rytą. Čikagiškis dr. Jo
nas Valaitis, prieš paskirda
mas dovaną, norėjo daugiau 
sužinoti apie netoli Kuršėnų 
steigiamą .Auksučių” moko
mąjį ir parodomąjį ūkį bei 
miškų ekologinio tvarkymo 
centrą. Klausimas, manau 
iškyla ir ne vienam ateities 
aukotojui, todėl mudviejų pa
sikalbėjimą viešai aprašau.

— Ar .Auksučių” ūkyje 
turite visalaikį, vietoje gy
venantį, ūkvedį?

— Šiuo metu visalaikio dar 
neturime. Rudenį ieškojome 
ir kalbėjomės, bet nepasam- 
dėme. Laikinai ūkinius rei
kalus tvarko buvęs Kuršėnų 
miškininkas (kuris gelbėjo at
gauti „nacionalizuotą” žemę) 
VI. Kavaliauskas ir jaunas 
agronomas-ūkininkas Darius 
Malinauskas. Abu jie mūsų 
Valdytojų tarybos nariai, taigi 
įsipareigoję ilgalaikei savano
riškai talkai. Darius — pla
čios apimties komercinis ūki
ninkas, turįs patirtį ir savas 
ūkines mašinas, mokęsis apie 
žemės ūkio reikalus užsienyje 
(Kanadoje), sumanus žmogus. 
Kitą savaitę, Kalifornijos uni
versiteto Davis iškviestas jis 
atvyksta čionai. Su juo aptar
sime visokius klausimus, ypač 
kaip pavasarį samdyti tin
kamą, patikimą, negirtuok
liaujantį ūkvedį.

— Ar ūkyje turite tinka
mus pastatus?

— Sovietmečiu pastatai 
buvo nugriauti, nes ūkis buvo 
priskirtas prie kolūkio. Prieš 
tris dienas iš Lietuvos archi
tektų Šiauliuose gavome pir
minius plakus mūsų peržiūrė
jimui. Viskas suplanuota taip, 
kad statyba vyktų trimis sta
dijomis: pirmiausia statysime 
mažą namelį su tvartu ir 
daržine ūkvedžio apgyvendi
nimui, netoliese įvairių vais
medžių parodomąjį sodą; po to 
šalia bu$ statomas didesnis 
namas, skirtas jau centro vyk- 
domiemiems reikalams (rašti
nė, bibliotekėlė, gyvenamieji 
kambariai atvažiuojantiems 
užsieniečiams savanoriams

Gruzdžių žemės ūkio mokyklos traktorius aria „Auksučių" projekto laukus pernai spalio mėn.
• Nuotr. VI. Kavaliausko

AJA.
KAZIMIERUI RIŠKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną dr. STASĮ) 
RIŠKIENĘ, sūnų JURGĮ su žmona RITA ir šeima, dukrą 
ALDONĄ, sūnus KĘSTUTĮ ir POVILĄ.

Pasaulio Lietuvių centro tarybos ir valdybos nariai

Musų mielai Galiai

.Auksučių” ūkio laukuose. Iš kairės: Lawrence Clement, University of California ir Yolo County patarėjas 
žemės ūkio reikalams; porf. dr. Calvin O. Qualset, University of California genetikos tyrimų direktorius; inž. 
Vytautas Šliūpas, PE; Leland H. Ruth, Lee Ruth & Assoc. agronomijos konsultantų firmos prezidentas, Sacra
mento, CA; Ed. Gasparaitis, Gruzdžių Žemės ūkio mokyklos direktorius. Nuotr. V. Kavaliausko

A.fA.
Dr. JANEI Žukaitei 
GLLAUDELIENEI

užmerkus akis Amžinajam Poilsiui, seserį 
ALEKSANDRĄ, svainį JONĄ ŠVARUS, svainę TEKLĘ 
ŽUKIENĘ ir jų šeimas, dukterėčias VIDĄ 
ABARAVIČIŪTĘ ir ALDONĄ LELIŪGIENĘ bei jos 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame, jungdamiesi į jų liūdesį.

Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Lėlė ir Juozas Žvyniai

A.tA.
BALIUI STULPINUI

mirus, jo broliui, dr. GABRIELIUI MISEVIČIUI ir visai 
šeimai reiškiu gilią užuojautą.

Alfa Mykolėnas

darbuotojams); trečioje stadi
joje statysime Studijų centrą 
(mokomųjų susirinkimų salė, 
laboratorijos, darbo kamba
riai, garažus, sandėlius, dar
žines, šiltnamius. Viskas, ži
noma, priklausys kaip greitai 
ir dosniai gausime paramą, 
nes projektui reikia 150,000 
dol.

— Kaip manote tenai 
ūkininkauti? Ar javus sėsi
te, ar karves auginsite, ar 
ką kitą?

— Ką ten auginsime, dar 
nenuspręsta. Priklausys nuo 
to, ką norės žinoti vietiniai 
mažažemiai žemdirbiai. Ūki
ninkai, bet kuriame pasauly
je, nepasitiki patarėjais, jeigu 
jiems nėra pristatoma taip, 
ką jie norėtų savomis akimis 
pamatyti. Bandysime auginti 
tą, ko Lietuvoje dar nėra, arba 
pristatysime pagerintas rūšis 
to, ką jau augina, kad ūki
ninkai galėtų ateiti, pasižiū
rėti, pačiupinėti, paragauti, 
pasikalbėti ir įsitikinti. Leis
kit man pacituoti ką prieš me
tus „Lietuvos rytui” sakė 
mūsų savanoris, Kalifornijos 
universiteto žemės ūkio rei
kalų žinovas, Lavvrence Cle- 
ment, beje, jis yra ir mūsų 
projekto valdytojų taryboje:

„Noriu, kad ūkininkai ir 
vietos valdžia greičiau suvok
tų mūsų tikslus ir planus, kas 
vyks kuriamame centre. 
Stengsiuos būti kuo labiau at
viras bet kokiai ūkininkų nuo
monei, nes dar nepažįstu vie
tos sąlygų ir nežinau tradicijų 
(mano pastaba: L. Clement 
buvo tris kartus, viso devynis 
mėnesius, posovietinėje Rusi
joje; ten prie St. Peterburgo 
jis sukūrė panašų ūkio paro
domąjį centrą, taigi pažįsta 
Rytų Europos sąlygas)... Rusi
joje turėjome daug problemų 
bendraudami su valstybės in
stitucijomis. Ūkininkai turi 
diskutuoti ir patys išsiaiškin
ti, ko jiems reikia. Mes nesi
rengiame nurodinėti, ką jie 
turi daryti, ko — ne. Ūki
ninkai gali daryti, ką tik no
ri, o mes patarsime arba pa
rodysime, kaip tai padaryti 
geriau. Rusijoje paaiškėjo,

Pasitarimas „Auksučių” ūkio steigimo klausimais. Iš kairės: dr. Žydrė Kadžiulienė iš Dotnuvos akademijos; inž. 
Vytautas Šliūpas, PE, Burlingame, CA; dabartinis Žemės ūkio ministras dr. Edvardas Makelis; Lawrence Cle- 
ment iš University of California & Yolo County, CA; prof. dr. Calvin O. Qualset, University of California, Davis; 
Leland H. Ruth, Sacramento, CA.

kad ūkininkai anksčiau net 
nediskutavo apie savo proble
mas, negalėjo jų net suformu
luoti, o tai reiškia, negalėjo jų 
išspręsti”.

— Kas tas laiške mini
mas „Canola oil”?

— Pernai metais „Auksu
čių” ūkyje esantis 60 ha aria
mos žemės plotas nebuvo su
artas, nei apsėtas. Kad tas ne
pasikartotų ateinančiais me
tais, kad laukai nedirvonuotų, 
nusprendėme apsėti tuo, kas 
būtų įmanoma greitai parduo
ti ir atneštų centrui šiek tiek 
pelno. Darius patarė apsėti 
rapsinėmis (rape seeds), iš 
kurių spaudžiama sveika, val
gomoji alyva. Amerikos šei
mininkėms žinoma kaip „Ca
nola oil”. Darius praėjusiais 
metais jomis buvo apsėjęs 
savo laukus ir turėjo pelno. 
Susitarėme su netoliese esan
čios Gruzdžių žemės ūkio mo
kyklos dr. E. Gasparaičiu, 
kad jo mokyklos mokiniai 
atvažiuotų savais traktoriais 
ir suartų laukus. Tokiu būdu 
būtų dviguba nauda: mokiniai 
išmoktų naudoti traktorius ir 
„Auksučių” laukai būtų išar
ti. Mes sutikome nupirkti 
traktoriams dyzelinį kurą. 
Taip ir buvo padaryta spalio 
mėnesį, prieš pat iškrentant 
sniegui. Noriu dar pridurti, 
kad turime užmezgę artimus 
ryšius ir su Dotnuvos akade
mija.

— Lietuvos jaunimas 
mažai domisi ūkininkavi
mu. Ar sudarėte kokį ryšį 
su žemės ūkio mokyklo
mis?

— Taip, su. tos Gruzdžių

žemės ūkio mokyklos (kuri 
turi 75 metų praktiką ir apie 
200 ar 300 mokinių) direkto
riumi apkalbėjome panaudo
jimą jų mokinių vasaros metu 
„Auksučių” laukuose. Jie 
dirbtų šalia iš Amerikos atvy
kusių specialistų; išmoks 
naujų metodų, gaus naujų 
idėjų. Taipgi amerikiečiai pa
mokytų ir anglų kalbos. Su
tinku su Jūsų pasakymu, kad 
jaunimas Lietuvoje mažai do
misi ūkininkavimu, bet yra ir 
išimčių. To ir siekia mūsų 
centras bei jį remiantys Ame
rikos specialistai.

— Reikėtų jaunus ūki
ninkus atvežti į Ameriką, 
parodyti mūsų ūkininka
vimo metodus, leisti pa
simokyti mokyklose. Mūsų 
Illinois gubernatorius ne
seniai buvo Lietuvoje ir te
nai prezidentui žadėjo pa
galbą ūkininkavimo sri
tyje. Reikėtų tą jo pasiū
lymą išnaudoti, gal net at
vežant žemės ūkio studen
tus čia, į Illinois universi
tetą. Ką jūs, planuojate?

— Visiškai sutinku. Tuo rei
kalu jau du kartus lankiausi 
Illinois universitete Urbanoje 
ir kalbėjau su College of Agri- 
culture dekano pavaduotoju 
John Santos, kuris ne tik 
prieš keletą metų Urbanoje 
turėjo atsivežęs mokinių iš 
Lietuvos, bet ir pats lankėsi 
Lietuvoje. Jis pažadėjo kalbėti 
su Illinois ‘ gubernatoriaus 
žmonėmis. Šiais metais buvęs 
gubernatorius Jim Edgar pe
reis dėstyti į Illinois universi
tetą, tada ir su juo kalbės. 
Universitetinis akademinis 
susidomėjimas gelbėti „Auk
sučių” projektą yra ne tiktai 
Illinois, bet ir čia pas mus Ka

lifornijoje, o taip pat ir Texas 
valstijoje. Reikia tiktai išju
dinti mūsų plačiai išsibarsčiu
sius tautiečius, kad ir jie susi
domėtų, kad paremtų dosnio
mis aukomis.

— Kas ir kur kontroliuos 
finansus ir žmonių suau
kotus pinigus?

— Finansinę kontrolę ne
žadame paleisti iš „ameriko
niškųjų” rankų. Amerikiečiai 
yra ir bus pagrindiniai centro 
ramsčiai; amerikiečiai cent
rui rodo daugiau dėmesio ir 
entuziazmo, negu — gaila 
pasakyti — lietuviai, taigi ir 
kontrolė turės čia likti. Finan
sus kontroliuosiu aš, kitų ke
turių, Amerikoje gyvenančių 
valdybos tarybos narių prie
žiūroje. Paramos ieškosime ne 
tik trumpalaikės, vien dabar 
reikalingosios, bet ir tos, ku
rios reikės vėlesnei centro 
paramai. Mūsų, pelno nesie
kianti (Non-profit), organi
zacija žada įsteigti ir „Endo- 
wment Fund”, į kurį prašysi
me susipratusius rėmėjus už
rašyti savo testamentinius 
palikimus. Tikime, kad „Auk
sučių” projektas dar ilgą laiką 
galės tęsti Lietuvos mažųjų 
ūkininkų gerovės pakėlimo 
darbą.

Dėkoju dr. J. Valaičiui už 
pasiteiravimą ir pažadėtąją 
auką. Tikiu, kad ir kiti tau
tiečiai paseks dr. J. ir J. Va
laičių, Gražinos Liautaud, 
Tautos fondo Kanadoje, Lit
huanian Citizen’s Soc. of 
Pennsilvania bei kitų gerada
rių pėdomis.

Platesnių informacijų tei
rautis per E-mail: sliupas- 
vyt@earthlink.net arba žiūrė
ti http://odin.community.net/ 
-kestas/project.htm
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AJA.
SOFIJA Barkauskaitė 

MICKEVIČIENĖ
Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. sausio 26 d., sulaukusi 92 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Regina Kulienė, žentas Alfredas, duktė 

Leonidą Ramonienė, sūnus Vytautas Aleksandras Mickus, 
marti Susan; 13 anūkų ir 16 proanūkų bei kiti giminės 
Lietuvoje.

Velionė buvo žmona a.a. Aleksandro Mickevičiaus.
A.a. Sofija bus pašarvota penktadienį, sausio 29 d. nuo 3 

iki 9 v.v. McGann laidojimo namuose, 10727 S. Pulaski Rd., 
Čikagoje, o sekmadienį, sausio 31 d. Turner & Porter Fu
neral Directors, Ltd. (Peel Chapel), 218 Hurontario St., 
Mississauga, Ont., Canada nuo 2 v.p.p. iki 4 v.p.p. ir nuo 7 
v.v. iki 9 v.v.

Laidotuvės pirmadienį, vasario 1 d. Šv. Mišios už Velionę 
bus aukojamos Lietuvos Kankinių bažnyčioje, Mississauga, 
Ont. Po Mišių a.a. Sofija bus palaidota St. John kapinėse, 
Mississauga, Ont.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, sūnus, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Turner & Porter. Tel. 1-905-279-7663.

A.fA.
BERTA SCHIKSCHNUS

Gyveno Spring Hill, FL, anksčiau Čikagoje.
Mirė 1999 m. sausio 25 d. Oak Hill ligoninėje.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sesuo Olga Petereit, gyv. Vokietijoje; 

dutkerėčia Alma ir jos vyras Helmut Reif, gyv. Spring 
Hill, FL. Daug dukterėčių ir sūnėnų gyvenančių India
na valstijoje.

Velionė iki pensijos dirbo kaip siuvėja drabužių 
pramonėje.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, sausio 28 d. nuo 5 
iki 7 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Ro- 
berts Rd., Hickory Hills, IL. Atsisveikinimas 7 vai. va
karo.

Po religinių apeigų penktadienį, 10 vai. ryto Lietu
vių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, 6641 S. Troy, ve
lionė bus palaidota Bethania kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame, gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sesuo, dukterėčia ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430- 

5700.

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
KONSTANCIJA

RAPŠIENĖ
Bražytė

Mirė 1979 m. sausio 30 d., sulaukusi 69 m. amžiaus. 
Palaidota Čikagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, 
Zarasų apskr., Dusetų km. Amerikoj gyveno nuo 1949 m. 
Buvo žmona a.a. Lietuvos aviacijos gen. št. pulk. Juozo 
Rapšio. Priklausė LDK Birutės draugijai ir BALF’ui.

Nuliūdę: trys sūnūs su šeimomis, septyni anūkai, du 
proanūkai, brolis Vincas Brazys su šeima ir kiti 
giminės.

VIENERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
ANNEC.

RAPŠIENĖ 
Dunne

Mirė 1998 m. vasario 5 d., sulaukusi 57 m. amžiaus. 
Palaidota Čikagos šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Gyveno 
Downers Grove, IL. Gimė Lockport, IL. Buvo duktė a.a. 
Thomas Dunne. Ilgus metus vadovavo savo kelionių biurui 
Amber Travel.

Nuliūdę: vyras, du sūnūs, anūkė, motina Kathleen 
Dunne, kiti giminės.

Šv. Mišios už a.a. Konstancijos ir a.a. Anne sielas bus 
aukojamos šeštadienį, vasario 6 d., 11 vai. ryto, Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus jas abi 
maldose prisiminti.

mailto:sliupas-vyt%40earthlink.net
mailto:sliupas-vyt%40earthlink.net
http://odin.community.net/
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LEMONTE

„Židinio” pamaldos su 
šv. Mišiomis bus šeštadienį, 
vasario 6 d., 4 vai. popiet, t. 
jėzuitų koplyčioje, Čikagoje. 
Visi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ir drauge pasimelsti.

Lietuviu televizijoje (23
kanalas) šį vakarą, t.y. ket
virtadienį, sausio 28 d., 7 vai. 
vak., bus rodomos ištraukos iš 
„Dainavos” ansamblio koncer
to, įvykusio praėjusį sekma
dienį Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Mar- 
ųuette Parke. Ta pati progra
ma paprastai pakartojama 
šeštadienį, 7 vai. ryte.

Pasibaigus „Dainavos” 
ansamblio didžiąjai darby- 
metei, koncertui —„Aukos 
keliu grižtu pas Tave”, ansam
bliečiai jau pradeda ruoštis 
naujiems užmojams, ateities 
darbams. Ansamblio valdyba 
ir vadovas muz. Darius Poli
kaitis nuoširdžiai kviečia vi
sus balsingus (ir „klausin- 
gus”) lietuvius, mėgstančius 
dainuoti, įsijungti į daina- 
viečių gretas. Repeticijos vyk
sta antradieniais, 7:45 vai. va
kare, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte.

Vasario 16-osios minėji
mą Pasaulio lietuviu cen
tre, Lemonte rengia Lemonto 
LB valdyba vasario 14 d. 
Minėjimas prasidės iškilmin
gomis Mišiomis 11 vai. r. Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje. Dalyvaus 
uniformuoti skautai ir ateiti
ninkai su vėliavomis. Po Mi
šių bus pietūs (12:15 vai. p.p.) 
naujai įrengtoje apatinėje 
PLC sporto salėje, o po pietų 
vyks akademinė ir meninė 
programa. Lemonto apylinkės 
LB valdyba visus maloniai 
kviečia į Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

Birutė Zaparackas, MD,
Chicago, IL, siųsdama prenu
meratos mokestį, pridėjo dar 
105 dol. auką. Nuoširdžiai dė
kojame.

Jonas Zabukas, Darien, 
IL, atsilygindamas už „Drau
go” prenumeratą, atsiuntė ir 
105 dol. auką. Reiškiame 
padėką.

Maria Rudienė, BALFo 
pirmininkė dalyvaus BAL
Fo Cicero skyriaus metinėje 
šventėje, kuri vyks š.m. sausio 
31 d., sekmadienį.

Karolis Milkovaitis, „Pen
sininko” žurnalo redaktorius, 
gyv. Santa Monica, CA, at
vyksta į Čikagą balandžio 24 
d., į žurnalo 15 metų sukaktu
vinę vakarienę. Visi kviečiami 
kartu šią sukaktį paminėti.

Sausio 26 d. „Draugo” redakcija susilaukė malonių svečių — iš arčiau, iš toliau ir iš labai toli. Iš kairės: muz. 
Darius Polikaitis, „Dainavos” ansamblio vadovas; Vytautas Miškinis „Ąžuoliuko” choro dirigentas ir vadovas; 
redaktorė Danutė Bindokienė ir muz. Rita Čyvaitė Kliorienė, Cleveland, OH, „Exultate” choro vadovė.V. 
Miškinis buvo atvykęs { JAV dalyvauti „Ąžuoliuko" įkūrėjo ir ilgamečio dirigento Hermano Perelšteino mirties 
metinių paminėjime, įvykusiame New Yorke sausio 17 d. Maestro H. Perelšteinas mirė 1998 m. sausio 11d.

MINĖSIME LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKTI
ALTo Čikagos skyrius pag

rindinį Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo ir atkūri
mo sukakties paminėjimą, 
rengia vasario 13-14 dienomis 
šia tvarka.

Vasario 13 d., šeštadienį, 12 
vai. prie Laisvės Kovų pa
minklo, esančio Jaunimo cen
tro sodelyje, bus padėtas vai
nikas. Ceremonijas atliks Či
kagos lituanistinės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami direk
torės Jūratės Dovilienės.

Sekmadienį, vasario 14 d., 
10 vai. ryto švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios aikštėje, 
vadovaujant Vytauto Didžiojo 
rinktinės šaulių vadovybei — 
J. Gurevičiui ir J. Šidlauskui, 
bus pakeliamos vėliavos. Da
lyvaus ir kitos šaulių kuopos 
bei ramovėnai.

Po vėliavų pakėlimo 10:30 
vai. ryto — iškilmingos pamal
dos toje pačioje bažnyčioje. Šv. 
Mišias aukos ir tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakys kle
bono Mykolo Yakaičio asisten
tas kun. Rimantas Gudelis. 
Pamaldų metu giedos parapi
jos choras, muziko Antano Li
no vadovaujamas. Prie vargo
nų — Ričardas Šokas.

10:30 vai. ryto vyks pamal
dos Lietuvių evangelikų liute
ronų Tėviškės parapijos baž
nyčioje. Pamaldas laikys vysk. 
Hansas Dumpys.

11 vai. ryto — pamaldos Zio- 
no lietuvių evangelikų liute
ronų bažnyčioje. Pamaldas lai
kys kun. Jonas Juozupaitis.

Po pamaldų 2 vai. po pietų 
oficialioji minėjimo dalis ren
giama Marijos Aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje 6727 So. 
California Avė. Pagrindinis 
pranešėjas bus advokatas Po
vilas Žumbakis — visiems ži
nomas visuomenės veikėjas ir 
geras kalbėtojas. Taip pat 
kalbės Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centro generalinė ' direktorė 
Dalia Kuodytė. Bus sveikin
tojų: amerikiečių, latvių, estų 
ir ukrainiečių. Kalbos nebus 
ilgos. Taip pat trumpą žodį 
tars ir mūsų ALTo centro val
dybos pirmininkas prof. Jonas 
Račkauskas. Bus graži meni
nė programa, kurią paskelb
sime vėliau.

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės pasipuo
šusios tautiniais rūbais, ir vi
sa lietuviškoji patriotinė vi
suomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti.

Ant. Repšienė

Janina Cukuras, Chicago, 
IL, su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 75 dol. auką. Ačiū!

Sekmadienį, sausio 17 d., 
po šv. Mišių ir vėl pilna 
didžioji Pasaulio Lietuvių cen
tro salė Lemonte. Vyko sausio 
13-osios dienos minėjimas, su
rengtas JAV LB Kultūros ta
rybos. Svečiuose — Lietuvos 
Respublikos Seimo narys, 
Tremtinių grįžimo fondo val
dybos pirmininkas, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
bendrijos pirmininkas, Lietu
vos rašytojų sąjungos narys 
Vytautas Cinauskas, vienas iš 
tos beginklės minios, kuri 
1991-ųjų sausio 13-ąją pliko
mis rankomis apjuosė Vil
niaus televizijos bokštą, gin
dama Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, jos teisę iš
sakyti pasauliui savo apsis
prendimą.

Minėjimą pradėti LB Kul
tūros tarybos pirmininkė Ma
rija Remienė pakvietė Lietu
vos Respublikos garbės kon
sulą Čikagoje Vaclovą Kleizą.

Visais laikais lietuvių tau
toje pasiaukojančių žmonių 
tikrai netrūko, bet dar nieka
da Lietuva nebuvo sudėjusi 
tiek aukų, gindama savo val
stybės laisvę, kaip per šį šimt
metį. Ir prieš aštuonerius me
tus minios iš visos Lietuvos — 
seni ir jauni, vyrai, moterys ir 
vaikai plaukte plaukė į Vilnių, 
V. Cinausko eilėmis tariant:

„atsiliepę į šauksmą Sausio 
tryliktos nakties, —

Kartu ištverti su Tauta ar 
kristi

Vardan laisvos Tėvynės atei
ties”.

Tylos minute pagerbėme 
tryliką žuvusiųjų tą lemtingą 
dieną: aštuoniolikmečius Da
rių Gerbutavičių, Alvydą Ma- 
tulką, Igną Šimulionį bei jų li
kimo draugus — Loretą Asa
navičiūtę, Virginijų Druskį, 
Rolandą Jankauską, Rimantą 
Juknevičių, Alvydą Kana- 
pinską, Sibiro tremtinį Algi
mantą Kavoliuką, Vidą Ma
ciulevičių, Titą Masiulį, Apoli
narą Povilaitį ir Vytautą 
Vaitkų. Prie televizijos bokšto 
žuvusieji — tai partizanų ko
vos tęsėjai. Lietuvos partiza
nai savo kova ir savo auka pa
ruošė Lietuvos nepriklauso
mybės dieną. Tačiau nesinori 
pabrėžti liūdesio. Juk sausio 
13-oji — mūsų pergalės diena, 
tai tarsi dar vienas Didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių laimė
tas mūšis. Tai — vilties ir pa
siryžimo diena. Vilties tikė
jimo, kad daugiau ateityje 
mūsų valstybei tokių aukų 
nebereikės. Pasiryžimo, ma
nant, kad mes ir toliau savo 
gyvenimu bei darbu įpras
minsime Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Gyvenimas bėga, ir sausio 
13-oji atrodo jau taip toli, jei 
pažvelgsime į įvykius, kurie 
įvyko tėvynėje. Tai jau yra is

torija, ir šiandiena reikalauja 
naujo pasiaukojimo bei žygių. 
Todėl ir mūsų svečias Vytau
tas Cinauskas neapsistoja ties 
prisiminimais.

Tūkstančiai ištremtų Lietu
vos žmonių tebegyvena iš
blaškyti po Sibiro taigas Rusi
jos platybėse. Nėra ten vietos, 
kur neatrastumėme mūsų žmo
nių pėdsakų. Jie gyvena, tu
rėdami viltį sugrįžti į savo 
tėvynę, įskiepiję šią viltį ir jau 
ten gimusiems savo vaikams 
bei vaikaičiams.

Būtina išsaugoti tai, ką dar 
galima išsaugoti, o būtent — 
grąžinti Lietuvai jos vaikus, 
kad šie, turėdami lietuviškas 
šaknis, netaptų Rusijos pi
liečiais. Tam, kad kuo daugiau 
surinktumėme tų tautos tru
pinėlių, 1992 m. ir buvo 
įsteigta nevyriausybinė orga
nizacija — Tremtinių grįžimo 
fondas, kurio kertinio ak
menėlio vietoje padėta Brazili
jos lietuvių auka. Fondas 
siunčia ir teikia tremtiniams, 
jų vaikams ir vaikaičiams rei
kiamą informacįją ir žinias į 
tremties vietas, padeda iš ar
chyvų išrūpinti reikiamus do
kumentus Lietuvos Respubli
kos pilietybei gauti, informuo
ja apie būsto įsigyjimą, nuosa
vybės susigrąžinimą, pensijas, 
darbą, mokslą ir kitus reika
lus, teikia materialinę pa
ramą. Vėliau sudaryta ir vy
riausybinė tremtinių grįžimo 
komisija. Abiems šioms orga
nizacijoms ir atstovauja mūsų 
minėjimo svečias Vytautas Ci
nauskas.

Į Lietuvą jau sugrįžo apie 
tūkstantis šeimų, ir pusė to 
darbo padaryta išeivijos orga
nizacijų pastangomis bei au
komis. 1993 m. iš Vilniaus 
gautas trijų aukštų vasarna
mis Valakampiuose ir pradėti 
rekonstrukcijos darbai. Tai ir 
buvo pradžia, kad 1997-ais jau 
galėtumėme atidalyti ir paš
ventinti „Tremtinių namus”, 
atstatytus aukomis; didele da
limi prisidėjus pasaulio lietu
viams, daugeliui geros valios 
žmonių, nevyriausybinėms or
ganizacijoms ir fondams, na
mus, priglaudusius 74 sugrį
žusius Sibiro kalinius ir trem
tinius. Dabar jau turime 20 
butų, kuriuose gyvena 60 
šeimų. Tai tarsi pereinamoji 
stovykla: tuos, kurie jau gali 
savarankiškai įsikurti Lie
tuvoje, pagal vyriausybinę 
programą bei finansavimą iš 
biudžeto, keičia naujai atvyks
tantys.

Ypač rūpinamasi tremtinių 
vaikų ir vaikaičių sugrąžini
mu. Vilniuje įsteigta mokykla 
— bendrabutis „Lietuvių na
mai” vaikams, kurių tėvai te
begyvena užsienyje — trem
tyje. Negalima visų, kurie nori 
sugrįžti, taip greitai aprūpin
ti gyvenamomis patalpomis, 
pensijomis. Tam vyriausybinė 
tremtinių grįžimo komisija 
yra sudariusi eilę, bet vai
kams suteikiama galimybė 
mokytis Lietuvoje nelaukiant, 
kol visa šeima sugrįš į tėvy
nę. Per savaitę — šešios moks
lo dienos, vaikai bendrabu
tyje . gyvena kartu su au
klėtojais, todėl visąlaik juos 
kas nors prižiūri, jie užsiėmę. 
Praktiškai labai greitai perei
nama prie pilno dėstymo lietu
vių kalba. Vaikai tikrai gabūs 
ir, kas labiausiai džiugina, 
jiems viskas yra šventa. Vai
kai dalyvavo Vilniaus miesto 
mokyklų literatūrinių rašinių 
konkurse. Jų balsai skambėjo 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tėje.

Mokyklą baigė jau penkios 
laidos, apie 300 mokinių. 
Praktiškai visi įstojo į Lietu
vos aukštąsias mokyklas. Štai 
taip į Lietuvą sugrįžta jos 
ištremtoji inteligentija.

Dar toli gražu Lietuvoje ne 
viskas taip, kaip norėtųsi. Ne

Sausio 13-osios paminėjime, įvykusiame Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, sausio 17 d. Iį kairės: Algirdas 
Titus Antanaitis, Violeta Drupaitė, Marija Remienė, svečias-paskaitininkas Vytautas Cinauskas, Loreta Venc- 
lauskienė ir Bronius Nainys.

viskas gražu ir sklandu, ne 
viskas džiugina, bet man pati
ko V. Cinausko palyginimas, 
kuris sakė, kad mūsų Lietuva 
jį, vaiką vedusi į mokyklą, — 
senu antaroku, kaimiška ska
rute ir nuo darbo sudiržu- 
siomis rankomis. Gal dar ne 
tokia, kuria mums norėtųsi 
didžiuotis. Gal ne tokia graži 
ir prašmatni, kurią norėtumė
me matyti pasaulio akimis. 
Bet tai yra mūsų Lietuva, be 
kurios nebūtų lietuvių tautos, 
ir tik nuo mūsų pačių pa
stangų, kantrybės ir meilės 
priklauso, kokia ji bus atei
tyje.

Minėjimo pabaigai norėjosi 
paskaityti keletą ne Lietuvos 
Respublikos Seimo nario ir 
politinių kalinių bei tremtinių 
atstovo, bet tiesiog lietuvio, 
nepasidavusio nei nuoskau
doms, nei nusivylimui, nei 
tremčiai, nei pažeminimui, 
Vytauto Cinausko eilėraščių. 
Juose tiek daug dvasios sti
prybės, tikėjimo ir meilės Lie
tuvai, ko taip reikia mūsų 
tėvynei.

Minėjimą užbaigėme, sugie
dodami „Lietuva brangi” ir 
išsiskirstėme su giedra šir
dyje. Vytauto Cinausko karta 
nėra nueinanti, kaip kad jis 
rašė viename savo eilėraščių, 
o tik vėl ir vėl atgimstanti 
tuose vaikuose, kurie grįžta į 
Lietuvą, ir — mūsų pačių 
širdyse. Jei, neduok Dieve, vėl 
ateitų tokia diena, kaip sausio 
13-oji, tikrai užtektų tikėjimo, 
drąsos ir meilės.

Violeta Drupaitė 
LB Kultūros tarybos 

sekretorė

ALTAS PAMINĖJO 
SAUSIO 13-OSIOS

AUKAS

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais ALTo Čikagos 
skyrius sausio 13 d. paminėjo 
žuvusiuosius prie televizijos 
bokšto ir parlamento rūmų 
Vilniuje. 1990 metais Lietuva 
paskelbė nepriklausomybę ir 
taip pasitraukė iš Sovietų Są
jungos. Toks pasitraukimas 
Sovietų valdžiai nepatiko ir ji 
ieškojo progos kaip nors už
gniaužti tą nepriklausomybę 
ir Lietuvą vėl grąžinti į sovie
tinių respublikų tarpą. Radę 
savo pasekėjų Lietuvoje — 
Burokevičių, Jarmalavičių, at
siuntę jėgų ir iš Rusijos, — 
sausio 13 d. naktį tankai ir 
ginkluoti kareiviai mėgino 
užimti televiziją, radiją ir par
lamentą. Lietuviai apie tą są
mokslą jau žinojo. Sąjūdžio 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis per radjją krei
pėsi į lietuvių visuomenę, kad 
ši skubiai gelbėtų Lietuvos ne
priklausomybę. Nereikėjo ilgai 
laukti. Minių minios senimo, 
jaunimo, moterų ir jaunuolių 
pradėjo plūsti prie parlamen
to. Susirinkusi minia meldėsi, 
giedojo, dainavo patriotines

dainaą, nes kito ginklo nebu
vo. Įsiutę rusų — komunistų 
kareiviai pradėjo šaudyti į 
žmones, daužyti buožėmis gal
vas, bet minia nenurimo. Dar 
to neužteko. Šarvuoti tankai, 
žmonėms nesitraukiant, pra
dėjo važiuoti ant žmonių. Ir 
taip tą baisią naktį žuvo 14 
žmonių, o sužeista daugiau 
kaip 700 žmonių, gal net dau
giau, nes ne visi užisregist- 
ravo. Didžiausia garbė tenka 
prof. Vytautui Landsbergiui, 
kuris, stovėdamas prie parla
mento rūmų tarė: „Vyrai, jei
gu jūs norite, eikite, aš nesi
trauksiu”.

Tą baisų įvykį paminėti 
ALTo Čikagos skyrius sausio 
13 d. surengė pagarbų žuvu
siųjų prisiminimą. Prisimini- 
mas-pagerbimas pradėtas šv. 
Mišiomis Tėvų jėzuitų kop
lyčioje, kurias aukojo kun. 
Juozas Vaišnys, SJ. Jis pa
sakė labai patriotinį pamoks
lą, kuriame minėjo šios trage
dijos aukas. Kunigas sakė, 
kad visi žuvusieji turėtų būti 
paskelbti šventaisiais. Bai
giant pamaldas, buvo sugiedo
ta „Marija, Marija”. Po to visi 
rinkosi į Jaunimo centro kavi
nę, kurioje vyko minėjimas- 
pagerbimas. Minėjimą pradėjo 
skyriaus pirmininkė Ėvelina 
Oželienė, visus pasveikinda
ma ir padėkodama už atsilan
kymą. Tada tarti žodį buvo 
pakviestas buvęs politinis ka
linys ir tremtinys Povilas Vai
čekauskas. Povilas Vaičekaus
kas, kaip supratau, tuo metu 
buvo Lietuvoje. Savo žodyje 
aiškiai nusakė tas baisias žu
dynes, išvardino visus žuvu
siuosius, paminėdamas ir jų 
amžių. Jis, kaip ir kunigas 
Juozas Vaišnys, SJ, pakartojo, 
kad visi žuvusieji yra mūsų 
tautos kankiniai ir jie turėtų 
būti paskelbti šventaisiais. 
Visi žuvusieji buvo pagerbti 
tylos minute. Po to visi dalino
si liūdnais apmąstymais apie 
sausio 13-osios aukas. ALTo

• A.a. Aldonos Umbra- 
sienės atminimą pagerb
dama, Stasė Laniauskienė, 
Euclid, OH, aukoja Lietuvos 
našlaičiams $25. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 West 71st 
St., Chicago IL 60629. (sk.)

• A.a. Melanijos Mas-
kaliūnienės atminimą pa
gerbdami, Bronė, Vytas ir 
Juozas Kazlauskai, Chicago, 
IL, atsiuntė $150 - metinę pa
ramą vienam Lietuvos našlai
čiui. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komi
tetas, 2711 West 71st St., 
Chicago IL 60629. (sk.)

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

valdyba yra dėkinga kun. Juo
zui Vaišniui, SJ, Povilui Vai
čekauskui ir visiems tautie
čiams, kurie atsilankė į mi
nėjimą.

Savo pasakojimą noriu už
baigti Daivos Jankantaitės, 5 
klasės mokinės eilėraščiu „Ko 
verkia ąžuolai”:

„Ko verkia naktį ąžuolai?
Kodėl nerimsta pakelėj

beržai?
Ko žiūri skausmas pro

plyšelį?
Kodėl sugėlė širdį tau,

vaikeli?

Čia mano Lietuva žalioji,
Čia milžinų kapai miegojo,
Tik šiąnakt mano tėviškėlėj,
Krauju padangė raudo vėlei.
Sužvango ginklai — kaip

kraupu,
Kai liejas kraujas nekaltų,
Kai žūva ne kovoj karys,
Kai į beginklius šaudo

.‘kraugerys.

Už laisvę brangiai
užmokėta:

Daug skausmo, ašarų
• išlieta,

Krauju aplaistyta šalis
mana.

Bet Lietuva — Tėvynė bus 
laisva!

Ant. Repšienė

Sol. Gintarės Skėrytės
koncertas, akompanuojant 
Gražinai Ručytei Landsber
gienei, planuotas Čikagoje ko
vo pradžioje, bei koncertinė 
kelionė po Ameriką, atideda
ma vėlesniam laikui, nes kovo 
mėnuo įvairiais renginiais la
bai užimtas. Besidomintys su
ruošti jų koncertą savo telki
nyje, kviečiami rašyti Indrei 
Tijūnėlienei, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089.

Edward Seibutis, Lock
port, IL, parėmė savo dien
raštį „Draugą” 105 dol. auka. 
Dėkui!

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

• 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. (sk.)

• Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre, 5600 S. 
Claremont Avė., penktadienį, 
š. m. sausio 29 d. 7 vai. 
vakaro atidaroma skulp
toriaus Algirdo Petrausko 
paroda. Atidaryme dalyvauja 
pats autorius. Visi kviečiami 
dalyvauti. (Bk.)




