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Vyriausybė dar nežino ką daryti 
su elektros eksportu 

Vilnius, vasario 18 d. (Elta) 
— Vyriausybė nutarė dviem 
savaitėms atidėti svarstymą 
dėl elektros eksporto į Balta
rusiją — jį sumažinti ar nu
traukti dėl Baltarusijos skolų. 
Taip nutarta trečiadienį vėlai 
vakare po keturias valandas 
trukusio išplėstinio ministrų 
kabineto posėdžio, kuriame 
dalyvavo Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Seimo 
frakcijų atstovai, įvairių val
stybės institucijų pareigūnai. 

Kaip žurnalistams sakė 
premjeras Gediminas Vagno
rius, toks sprendimas pri
imtas atsižvelgiant į tai, jog 
Baltarusijos ambasadorius 
trečiadienį Lietuvos vadovus 
informavo, kad Baltarusijos 
vyriausybė pagaliau nuspren
dė taikyti pastovų dolerio 
kursą atsiskaitymui prekėmis 
su „Lietuvos energija" už jos 
parduotą elektrą. Anksčiau 
Baltarusijos siūlomų prekių 
kainos netenkino Lietuvos, 
nes buvo gerokai didesnės už 
eksporto kainas, todėl ben
drovė būtų patyrusi nuosto-

lių. 
„Lietuvos energijos" vado

vai sakė, kad per dvi savaites 
su Baltarusija gali būti susi
tarta priimtinomis sąlygomis 
atsiskaityti už Lietuvos elek
trą Rusijos dujomis. Rengia
ma atsiskaitymo tvarka, pa
gal kurią už Baltarusijos 
įmonių Rusijai tiekiamus 
įrengimus Rusija Lietuvai 
duotų dujų. 

Posėdyje Teisingumo mini
sterijos atstovai aiškino, kad 
„Lietuvos energija" nepažeidė 
įstatymų, sudarydama dabar 
galiojančias sutaitis dėl elek
tros pardavimo Baltarusijai. 

Nepaisydama to, vyriausybė 
paprašė Generalinės prokura
tūros pateikti išvadą, ar 
pagrįstai valstybės kontrolė 
iškėlė baudžiamąją bylą, susi
jusią su elektros tiekimu į 
Baltarusiją. Dar neturėdamas 
tyrimo rezultatų, generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia 
abejojo, ar tai padaryta pag
rįstai, net neatlikus visų rei
kalingų patikrinimų. 

Prezidentas raginamas 
atleisti ūkio ministrą 

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) 
— Šeši Seimo nariai ketvirta
dienį atviru laišku kreipėsi į 
prezidentą Vaisią Adamkų, 
prašydami atstatyti ūkio mi
nistrą Vincą Babilių. 

Prezidentas Valdas Adam
kus raginamas pamatuoti vi
sas savo konstitucines galias, 
kad būtų išvengta tolesnio 
Lieuvos ūkio žlugdymo ir V. 
Babilius būtų atstatydintas". 

Laišką pasirašė socialde
mokratai Vytenis Andriukaitis 
ir Juozas Olekas, centristas 
Vytautas Čepas, LDDP atsto
vas Petras Papovas, demokra
tas Saulius Pečeliūnas, na-
cionaldemokratas Rimantas 
Smetona. Jų laiškas preziden
tui paskelbtas ketvirtadienį 
per spaudos konferenciją Sei
me. 

V.Andriukaičio teigimu, ben
drovei „Lietuvos energija" ir 
Būtingės naftos terminalui 
vadovauja žmonės, „tiesiogiai 
ir betarpiškai susiję su Lietu
vos pramonininkų konfedera
cijos veikla". 

V. Babilius vyriausybėje at
stovauja Lietuvos pramoni
ninkų konfederacijai (LPK), 
kuri su konservatoriais prieš 
Seimo rinkimus 1996 metais 
buvo pasirašiusi bendradar

biavimo susitarimą. 
Anot laiško prezidentui, Sei

mo nariai „ne kartą atkreipė 
dėmesį į neskaidrų užsienio 
investuotojų pritraukimo mo
delį, taikytą tiek Mažeikių 
naftotiekio ir naftos termina
lo, tiek ir elektros energijos 
tilto į Vakarus statyboje, o da
bar — ir ruošiantis privati
zuoti AB „Lietuvos energįja". 

V. Andriukaičio teigimu, pri
vatizuojant „Mažeikių naftą", 
buvo akivaizdžiai ignoruoja
mas viešas konkursas, prak
tiškai investuotojas buvo su
rastas glaudžiai bendradar
biaujant V. Babiliui ir LPK 
prezidentui Bronislavui Lu
biui". 

S. Pečeliūno teigimu, laiškas 
prezidentui parašytas, kadan
gi „visos galimybės čia, Seime, 
faktiškai išnaudotos". Jo nuo
mone , „prezidentas turi galių 
imtis veiksmų", kurie privers
tų pareigūnus atsakyti už su
siklosčiusią ekonomine padėtį. 
„Matyt, atėjo metas keisti 
pramonininkų konfederacijos 
atstovą vyriausybėje. Manau, 
kad LPK tikrai turi ne vieną 
žmogų, galintį atstovauti jos 
interesams vyriausybėje", iro
niškai sakė S. Pečeliūnas. 

Premjeras žada kviesti prezidentą 
\ vyriausybės posėdžius 

Vilnius , vasario 18 d. (Elta) 
— Nepaisant to, kad tre
čiadienį prezidentas Valdas 
Adamkus atsisakė dalyvauti 
vyriausybėje surengtame pa
sitarime dėl elektros energijos 
tiekimo į Baltarusiją proble
mų, ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius žada ir 
ateityje kviesti valstybės va
dovą atvykti į vyriausybėje 
rengiamus posėdžius svar
biausiais valstybės gyvenimo 
klausimais. 

Ministras pirmininkas ap
gailestavo, kad valstybės va
dovas nerado galimybių at
vykti į pasitarimą elektros 
energijos tiekimo į Baltarusiją 
klausimais. „Esu įsitikinęs — 
jeigu prezidentas būtų galėjęs 
atvykti į šį pasitarimą ir 
išgirsti įvairių institucijų pra
nešimus, kurie mums panaiki

no abejones dėl tam tikrų įta
rinėjimų, manyčiau, tai būtų 
naudinga visiems", teigė G. 
Vagnorius. 

Prezidentas V. Adamkus ne
galėjo dalyvauti trečiadienį 
vakare įvykusiame pasitari
me, nes tos dienos darbot
varkė buvo suplanuota gero
kai iš anksto, o oficialų kvie
timą dalyvauti pasitarime jis 
gavo tik trečiadienio rytą. Be 
to, prezidento nuomone, vy
riausybė pati turi išsiaiškinti 
problemą ir informuoti jį. 

„Galima vyriausybei prie
kaištauti už kai kuriuos nepa
darytus darbus. Be abejo, mes 
neišvengiame klaidų. Bet kol 
kas mes nesuteikėme gali
mybės nė vienam kurti ko
kius nors pagrįstus kaltini
mus, kuriais remiantis.galima 
būtų vyriausybę kaltinti ko-

Būna ir taip... 

Juotr Vasario 18-ąją Taline susitikę Latvijos, Estijos ir Lietuvos prezidentai — Guntis Ulmanis, Lennart 
Meri ir Valdas Adamkus. (Elta) 

Baltijos valstybių prezidentai 
skelbia neišardomą vienybę 

rašytos, o su Lietuva — pat 
virtintos Rusijos parlamente. 

Talinas, vasario 18 d.(Elta) 
— Taline susitikę trijų Balti
jos valstybių prezidentai ben
drame pareiškime pabrėžė „Simboliška, kad susitikimą 
įsitikinimą, kad Lietuva ir Taline lydėjo gražus oras — 
Latvija, kaip ir Estija, šiemet nuolat švietė saulė. Galbūt tai 
turėtų būti pakviestos dery- reiškia, kad ateityje Baltijos 
boms Europos Sąjungoje (ES), valstybes lydės giedra visuose 
nurodydami, kad ES plėtros jų bendruose darbuose", po su-
darbai gali ir turi vykti lygia- sitikimo spaudos konferenci-
grečiai su šios organizacijos 
vidaus pertvarka. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentų Valdo Adamkaus, 
Gunčio Ulmanio ir Lennart 
Meri pasirašytame dokumen
te nurodoma, kad Taline vy
kusiame tradiciniame susiti
kime trijų Baltijos valstybių 
vadovai daug dėmesio skyrė 
ES plėtros klausimams. 

Prezidentai taip pat sveiki
no šį pavasarį įsigaliojusį be
vizį režimą su Šengeno grupės 
valstybėmis. 

Susitikime aptarta ir Suo
mijos pasiūlyta vadinamoji 
Šiaurės erdvė, kuria siekiama 
įtraukti Rusiją į regioninio 
bendradarbiavimo plėtojimą. 
„Ši iniciatyva padės skatinti 
bendradarbiavimą Baltijos jū
ros regione, taip pat plėtoti 
Rusijos šiaurės-vakarų regio
nų santykius su ES", teigiama 
pareiškime. 

Dokumente reiškiama viltis, 
kad balandžio mėnesį Vašin
gtone įvyksiančiame NATO 
viršūnių susitikime bus pat
virtintas Šiaurės Atlanto są
jungos plėtros tęstinumas ir 
duotas aiškus ženklas, jog 
Baltijos valstybės bus įtrauk
tos į antrąjį šios organizacijos 
plėtros ratą. 

Trišalių santykių srityje 
Baltijos valstybių vadovai 
pabrėžė bendradarbiavimo gy
nybos srityje svarbą, siekimą 
įgyvendinti geros kaimynystės 
politiką. Susitikime aptarti 
santykiai su Rusija. Tikimasi, 
kad sienų sutartys su Latvija 
ir Estija bus netrukus pasi-

me problemų, bet jos netrukdo 
mums kartu siekti vienodų 
tikslų ir bendrai dirbti savo 
tautų labui", sakė jis ir para
gino aktyviau bendradarbiau
ti kultūros srityje, pristatant 
viena kitai savo tradicijas ir 
istoriją. 

„Svarbu, kad šis susitiki
mas vyksta NATO viršūnių 
susitikimo Vašingtone išva
karėse, tai įrodo, kad mes vie
nijame savo jėgas, siekdami 
bendro tikslo — aljanso plėt
ros politikos tęstinumo ir Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos 
įvardinimo potencialiomis 
NATO narėmis antrame jos 
plėtros etape", sakė Lietuvos 
vadovas Valdas Adamkus. 

Lenkų pasieniečiai 
nežada trauktis iš Punsko 

planuojamas nuo 1992 metų ir 
„vieną kartą turi būti išspręs
tas, nes Lietuvos ir Lenkijos 
pasienis yra ypatingai pavo
jingas". M. Bienkowski pabrė
žė, kad 40 proc. visų sienos 
pažeidimų Lenkijos rytiniame 
pasienyje padaroma 102 kilo
metrų Lietuvos ir Lenkijos 
sienos ruože. Be to, pasak jo, 
lietuviai šioje atkarpoje turi 6, 
o lenkai tik 4 pasienio užkar
das. 

M. Bienkowski stebėjosi, 
kodėl Punsko valsčius „vie
nintelis Lenkijoje nepatenkin
tas užkardos įkūrimu". Pasak 
komendanto, „visi pasienio 
valsčiai džiaugiasi pasienie
čiais, nes tai užtikrina vieti
nių gyventojų saugumą". 

joje kalbėjo Latvijšį preziden
tas Guntis Ulmanis. Estijos 
vadovas Lennart Meri pabrė
žė, kad šis susitikimas paliu
dijo Baltijos valstybių vieny
bę. „Tai nereiškia, kad tarpu
savio santykiuose mes neturi-

Varšuva, vasario 17 d. 
'BNS) — Trečiadienį Lenkijos 
Pasienio apsaugos vyriausia
sis komendantą.-; Marek Bien-
kowski spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad lenkų pasienie
čiai liks Punske. 

Komendantas ^akė, kad jie 
laukia Baltstogės administra
cinio teismo sprendimo dėl įsi
kūrimo Punsko sveikatingumo 
centre teisėtumo, tačiau tiki
no, kad bet kuriuo atveju pa
sienio užkardos įkurdinimas 
„punskiečių sveikatos apsau
gai įtakos neturės". „Mes užė
mėme patalpas, kurios dvejus 
metus buvo negyvenamos", 
pabrėžė komendantas. 

Pasak Lenkijos pasieniečių 
vado, užkardos įkūrimas buvo 

Amerikoje sulaikytame laive 
„įstrigo" lietuviai jūrininkai 

Klaipėda — Vašingtonas, 
vasario 17 d. (BNS) —Kro
vininis laivas su lietuviška 
įgula nuo gruodžio mėnesio 
stovi Floridos laivų statyklos 
krantinėje. 

Kaip praneša AP, krovini
nis šaldytuvas ..The Nord 
Lady", kuriame dirbo 21 lie
tuvis, gabeno beveik 2 mln. 
JAV dolerių vertes šaldytos 
vištienos krovinį. 

Sulaikyto laivo įgulos na-
neleidžiama išlipti į 

rupcija", įsitikinęs premjeras. 
„Matau ir pritariu preziden

to nuostatai, kad Lietuvoje nams 
yra didelis atotrūkis tarp krantą, jiems nemokamas at-
žodžių ir veiksmų. Tačiau aš lyginimas. Tik pirmąjį sulai-
pastebiu vis didėjantį atotrūkį k v m 0 mėnesį laivo įgulai bu-
tarp kalbančių ir dirbančių, vo leista išlipti į krantą. 
Mes turime visais įmanomais Laivo kapitonas Valerijus 
būdais skatinti, kad kuo dau- Bašinskis nesupranta, kodėl 
giau valstybės pareigūnų ir pasienio policija areštavo šį 
valstybės institucijų galėtume l a i v 3 -
priskirti prie dirbančių, o kai- Lietuvos ambasada Vašing-
bančiųjų funkcijas turėtume tone trečiadienio pavakarę jo-
palikti opozicijai", kalbėjo mi- kios informacijos apie Sį įvykį 
nistras pirmininkas. suteikti negalėjo. 

Apie kelis mėnesius Flori
dos pakrantėje įstrigusius lie
tuvių jūrininkus Lietuvos 
jūrininkų sąjunga kol kas ne
gavo jokių pranešimų. 

Uosto kapitonas Nikolajus 
Severinčikas BNS sakė, kad 
laivas „The Nord Lady" nėra 
registruotas Lietuvos laivų 
sąraše. Kapitono teigimu, 
greičiausiai į šį užsienio laivą 
buvo surinkta lietuviška 
įgula. Klaipėdoje apie 10 ben
drovių turi leidimus ir teisę 
tarpininkauti, įdarbinant Lie
tuvos piliečius užsienyje. 

Jgulos tikslus atstovaujan
tis advokatas Rod Sullivan 
mano, kad šios bylos nagri
nėjimas gali užtrukti iki 
dviejų mėnesių. Pagal komer
cinės jūreivystės įstatymus, 
darbo atlyginimai įgulai iš
mokami prieš patenkinant 
kreditorių reikalavimus. 
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* Per 1998 metu* Lietuvos premjeras, atskaičius mokesčius, ga
vo 58,426 litus su darbo santykiais susijusiu išmoku. Per šį laikotarpi jis 
kaip Seimo narys dar gavo 11,944 Lt akinėms išlaidoms, paskelbė vyriau
sybės spaudos tarnyba, reaguodama į spaudoje pasirodžiusius klaidinan
čius pranešimus ta tema. Pagal įstatymą, premjero atlyginimas sudaro 60 
proc. prezidento atlyginimo Nuo 1997 m. liepos, kai G. Vagnorius apsigy
veno Alytaus gamybos tarnybiniame namelyje, iki 1999 m. sausio 1 d. u i 
komunalines paslaugas ir pokalbius telefonu yra sumokėjęs 13,503 litus. 

* Ue tuvos taupomojo — didžiausio valstybes — banko (LTB) 
tarybos pirmininkas Robertas Martinkus ketvirtadienį įteik* atsistatydi
nimo pareiškimą, teigdamas, jog nori pasitraukti dėl pernelyg didelio dar
bo krūvio. Tačiau, neoficialiomis BNS žiniomis, jis nutarė atsistatydinti, 
kai finansų ministras A. Semeta trečiadieni viešai pareiškė, jog Taupoma
sis bankas bus privatizuotas per Valstybės turto fondą. Šio pareiškimo A. 
Semeta nederino nei su LTB taryba, nei su valdyba, o R. Martinkus apie 
tai sužinojo tik ii spaudos. 

* „Respublikos" redakcijoje apsilankiusio kadenciją baigusio pre
zidento Algirdo Brazausko nuomone, „mušu bėda ta, kad vertiname žmo
nes pagal skirtingas pažiūras, bet nevertiname pagal pilietinį principin
gumą, kvalifikaciją, erudiciją Ai buvau vienos partijos pirmininkas, V. 
Landsbergis — kitos, tai ką, mes priešai turime boti? Normaliose valsty
bėse partijos keičiasi, politika lieka ta pati. Pas mus partijos keičiasi — ir 
politika keičiasi. Nėra stabilumo valstybėje. Mūsų bįjo, investuotojai ven
gia Lietuvos. Daug sprendimų Lietuvoje priimama vadovaujantis parti
nėmis emocijomis'. Buvęs valstybės vadovas yra įsitikinės, kad dabarti
nio prezidento siūlytas kandidatas į valstybės kontrolieriaus postą Kęs
tutis Lapinskas labai tinka šioms pareigoms. 

* Ketvirtadienio rytą del techninio gedimo sustabdyta Ignalinos 
atomines elektrinės (IAE) antrojo reaktoriaus turbina. Radiacinė aplinka 
dėl įvykio nepakito. „Lietuvos energija* patikino, kad elektros energijos 
vartotojai jos trukumo nepajus, nes prarasta galia kompensuojama, padi
dinus šiluminių elektrinių apkrovą, {vykis pagal tarptautine INES lente
le vertinamas nuliu. 

* Ministru kabineto posėdyje buvo pritarta Žmogaus mirties re
gistravimo ir kritinių buklių įstatymo 11 str. pakeitimo įstatymo projek
tui, kuriuo siūloma atsisakyti su gyvybe nesuderinamų kūno sužalojimų, 
kai leidžiama nepradėti gaivinti, sąrašo. Atsisakius sąrašo, įstatyme lie
ka aiškiai nurodytos sąlygos, kada, nustačius žmogaus kritinę būklę, lei
džiama jo negaivinti įstatymas numato, kad gaivinimo nepradėti lei
džiama, kai yra neabejotinų mirties požymių, ar kai gydytojų pasitarimas 
nusprendė, kad lėtinė liga neabejotinai sukėlė negrįžtamą gyvybiškai 
svarbių organų pakenkimą, dėl kurio iie organai negali veikti. Žmogaus 
gaivinti neleidžiama, jei jis nesutinka, kad botų gaivinamas ir yra gydy
tojų pritarimas. 

* Vilniaus policijos pareigūnai sulaikė Egkują Jasibonienę, kuri, 
pateikusi suklastotus dokumentus, bandė gauti JAV vizą sau ir savo vy
rui. JAV ambasados darbuotojai trečiadienį Vilniaus vyriausiojo policijos 
komisariato ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnams pra
nešė, kad JAV vizą bandoma gauti, pasinaudojant suklastotais dokumen
tais, liudijančiais, jog jie neva dirba vyriausybės kanceliarijos Ckio sky
riuje. Ii tikrųjų ten jie niekada nedirbo ir tokių pažymų gauti negalėjo. E. 
JasiUonienė uždaryta į areštinę, jai įskelta baudžiamoji byla. Moteris ne
neigia, jog pati klastojo dokumentus. 

* „Kai autostrada dideliu greičiu nuskuodzia LRV ar LRS valsty
biniais numeriais pažymėti automobiliai, tolimais važiuojantys neretai 
ironiškai mesteli: 'A. valdžia važiuoja, skuba, policija jos už greičio virši
jimą nestabdo'... Kur tau stabdys, greičiau jau pagarbą atiduos. Net ir di
džiausias atlėpausis žino, jog tokiomis raidėmis pažymėti automobiliai 
priklauso Seimui ir vyriausybei", vasario 13 d. rašo „Kauno diena*. 
„Nors kelių eismo taisyklėse nėra jokio straipsnio, kuris leistų kokiomis 
nors raidėmis pažymėtiems automobiliams nepaisyti taisyklių reikalavi
mų, apie tai seniai niekas nekalba. Valdžiai viskas galima", rašo laikraš
tis. 

* Pasak Vilniaus transporto policijos valdybos ekonominių nu
sikaltimų tyrimo skyriaus vyresniojo inspektoriaus Andriaus Kolpako, 
prekiauti į Lietuvą atvykę baltarusiai dažnai tampa padirbtų pinigų pla
tintojų aukomis. Baltarusiai lietuviškus litus retai bona matę, todėl ne
lengvai atskiria nuo padirbtų. Dažniausiai Vilniaus turguose prekiauja 
baltarusės pensininkės, gerai neįžiurincios pinigų.Vilniuje aptiktų pa
dirbtų litų kokybė yra prasta — jie padauginti spalvota kopijavimo maši
na, neturi vandens ženklų. Padirbinėtojus nustatyti pavyksta nedažnai, 
nes padirbtus pinigus gavę prekeiviai negali apibodinti sukčių, po netik
rų pinigų gavimo iki pranešimo policijai praeina nemažai laiko. Baltaru
siai pinigus keičia į dolerius ak prieš grįždami į namus. 

* Marijampolės apskrities valstybinės veterinarijos tarnybos la
boratorijoje atlikti tyrimai parodė, kad iš Olanduos įvežtos beveik 22 to
nos kiaulių galvų nuopjovų yra apkrėstos salmonelėmis ir žmonių maistui 
netinka. Šiemet į Lietuvą buvo įvežta jau 57 tonos produktų, kurie buvo 
užkrėsti salmonelėmis ir grąžinti siuntėjams. 

* Pirminiais skaičiavimais, didtisnahą Lietuvos vaistų įmonių 
apyvarta dėl krizės Rusijoje pernai sumažėjo 30 procentų. 

* Vasario 16-ąją kaimietis Panevėžio rajone Upytės kaime valsty
bines šventės proga savo sodyboje iikėl* sovietinės Lietuvos vėliavą. So
dybos šeimininkas V. J. Mitesionas policijai aiškino vėliavą iškėlęs per 
apsirikimą 

• Trečiadieni po vidurdienio Uetnvoje praaidėjuai pttga para
lyžiavo eismą visame pajūryje. Buvo uždarytas Palangos oro uostas ir 
Klaipėdos jurų uostas. Po pietų Klaipėdos ir Kretingos rajonų keliai tapo 
neišvažiuojami. Nuo stipraus vakarų vėjo dangus insišėsi su žeme. Kelyje 
Klaipėda-Palanga buvo susidarę keletas automobilių kamščių. 

valstybes 
biudžetas negavo 49.8 mln. litų 
planuotų įplaukų. Pasak premjere, 
panaši padėtis buvo ir 1998 m., kai 
negautos įplaukos (50 mln. Lt) ne
sutrikdė numatyto finansavimo. 

KALENDORIUS 
Vasario 19 d : Konradas, Beli

ne, Šarūnas, Nida. 
Vasario M d.: Amata, Leonas, 

Visgintas, Auksuolė. 

http://DRAUGASOEARTHUNK.NET
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SPORTO APŽVALGA 
• 

Redaktorė Irena Regienė 

ŠALFASS-GOS CENTRO VALDYBA 

TRUMPA ŠALFASS-GOS 1998 M. 
SPORTINĖS VEIKLOS 

SANTRAUKA 
(Pabaiga) 

Toronto LSK „Jungties" 
13-818 3-Pitch Softbolo tur
nyras įvyko 1998 m. rugpjū
čio 29-30 d., Wasaga Beach, 
Ont. Šis turnyras yra skaito
mas kartu ir kaip ŠALFASS-
gos pirmenybės. Gerai orga
nizuotas turnyras. Dalyvavo 
12 komandų. Laimėtojais tapo 
Clevelando LSK „Žaibas". 

1998 m. Š. A. Lietuvių gol
fo pirmenybes vykdė Toron
to Lietuvių golfo klubas, 1998 
m. rugsėjo 5 ir 6 d., Nota Wa-
saga, Ont. Dalyvavo 94 žaidė
jai, didele dauguma torontie-
čiai. Pasigesta gausesnio čika-
giecių, o ypač clevelandiecių, 
dalyvavimo. Nuogąstauta dėl 
sumažėjusio dalyvavimo. Ko
mandines varžybas laimėjo 
Toronto I komanda. 

1998 m. Š. A. Baltiečių 
lauko teniso pirmenybės 
vyko 1998 m. rugsėjo 5 ir 6 d., 
Columbus, Ohio. Vykdė lat
viai. Nepaisant geros organi
zacijos ir puikių žaidimo są
lygų, dalyvavo tik 18 žaidėjų, 
iš kurių tik 5 lietuviai. A. Ve
liuona (Balt. LAK) su latviu 
M. Zeps laimėjo senjorų dve
jetą. 

1998 m. Š. A. Baltiečių ir 
lietuvių lengvosios atleti
kos pirmenybės vyko 1998 
m. rugsėjo 12 ir 13 d., Oak-
ville, Ont. Vykdė ŠALFASS-
gos Lengvosios atletikos komi
tetas. Lietuvių pirmenybės 
buvo išvestos iš baltiečių. Da
lyvavo 96 lengvaatlečiai, dau
gumoje lietuviai. Didelę daly
vių daugumą sudarė jaunes
nių klasių prieauglis. Vyres
nio prieauglio ir suaugusių 
buvo labai mažai. Varžybos 
praėjo sklandžiai, labai gerose 
sąlygose. Rūpestį kelia daly
vių mažėjimas. Bene didžiau
sia to priežastis yra mūsiškių 
dalyvavimas įvairiose sporto 
šakose savo mokyklų koman
dose. 

1998 m. Š. A. Baltiečių 
stendinio (Trap) sportinio 
šaudymo pirmenybes pra
vedė latviai, 1998 m. rugsėjo 
12 d., savo šaudykloje „Lielu
pe", netoli Hamilton, Ont. 
Dalyvavo arti 25 šaudytojai, iš 
jų 12 lietuvių. Mūsiškiai pasi
rodė stipriai, laimėdami ko

mandines varžybas, o indivi
dualiai — Antanas Šimkevi-
čius laimėjo išlyginamųjų jar
dų rungtį. 

1998 m. Š. A. Baltiečių ir 
lietuvių smulkaus kalibro 
(.22) kulkinio šaudymo pir
menybės vyko 1998 m. rug
sėjo 19 d. latvių Šaudykloje 
„Berzaine", į šiaurę nuo To
ronto, Ont. Rengė latviai. Arti 
20 dalyvių. Lietuvių pirme
nybės buvo išvestos iš bal
tiečių varžybų. Iš mūsų stip
riausiai pasireiškė Vitalis Še
putis (Detroito „Kovas"). 

1998 m. Š. A. Baltiečių 
pistoletų šaudymo pirme
nybės vyko 1998 m. rugsėjo 
26 d., Toronte, Ont. Dominavo 
estai. Lietuviai visai nedaly
vavo. 

Tradicinės, metinės Ha
miltono LMŽK „Giedraitis" 
kulkinio ir stendinio šau
dymo varžybos vyko 1998 m. 
rugsėjo 26 ir 27 d., jų šau
dykloje. Praėjo sėkmingai ir 
nuotaikingai. 

6-sis Clevelando LSK 
„Žaibo" kviestinis etninis 
mišrių komandų (CO-ED) 
tinklinio turnyras vyko 
1998 m. spalio 3 d., Kirkland, 
Ohio. Dalyvavo 8 kqmandos. 
Laimėjo Clevelando vokiečių 
komanda. Iš baltiečių dalyva
vo Clevelando latvių ir 2 LSK 
„Žaibo" komandos, iš kurių 
aukščiausią vietą užėmė Cle
velando latviai. 

1998-99 m. sezono Š. A. 
Lietuvių kėgliavimo pirme
nybės vyko 1998 m. lapkričio 
7 d., Toronte, Ont. Rengė To
ronto LSK „Jungtis" kartu su 
savo metiniu „Draugystės tur
nyru". Gerai surengtame tur
nyre dalyvavo daugiau 60 
žaidėjų. 

1998 m. Š. A. Baltiečių ir 
lietuvių plaukimo pirme
nybes surengė Toronto estai, 
1998 m. lapkričio 22 d., To
ronte, Ont. Dalyvavo 26 plau
kikai: 6 lietuviai, 7 latviai ir 
13 estų. 16-metė Jennifer Jo-
nušaitytė iš Kanados pagerino 
3 baltiečių pirmenybių rekor
dus moterų klasėje ir buvo pri
pažinta iškiliausia moterų da
lyve. Mikas Jotautas, taipogi 
iš Kanados, tokį pat pripaži
nimą gavo vyrų klasėje. 

Tai toks varžybinis derlius 

Jauniausieji „Lituanicos" klubo krepšininkai, treniruojami dr. Donato Siliūno, ruošiasi dalyvavimui š.m. 
gegužės 1 ir 2 d. Clevelande vyksiančioms 1999 metų Š Amerikos lietuvių jaunučių krepšinio pirmenybėms. 

Nuotr. Indrės Tyūnelienėa 

ŠALFASS-GOS VYRŲ SENJORŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

1999 m. ŠALFASS-gos vyrų Algis Tamošiūnas, 1921 
senjorų (gim. 1964 m. ir vyrės- Bending Oaks Ct., Downers 
nių) krepšinio pirmenybės Grove, IL 60515. Tel. 630-435-
1999 m. kovo 27 ir 28 d. vyks 0619; Faksas: 630-435-0621; 
Čikagoje. Vykdo Čikagos ASK E-mail: Lituanica@aol.com 
„Lituanica". Smulkią informaciją gauna 

Pagal pradinės registracijos pradinę registraciją atlikę ko-
duomenis, susidomėjimą pa- mandos. Nauji vienetai pra-

Futbolas Čikagoje 
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TREČIOJI „LITUANICOS" PERGALĖ 
„Panthers" nugalėti 5-1 (2-0) 

Tęsdami pergalių seriją, „Li- tačiau paskutinėje rungtynių 

reiškė pakankamas komandų 
skaičius ir varžybos bus vyk
domos. 

Galutinė komandų regis
tracija privalo būti rengėjų 
rankose ne vėliau kaip 1999 
m. kovo 13 d., šiuo adresu: 

šomi kreiptis į A. Tamošiūną. 
Po galutinės registracijos 

bus paskelbta varžybų forma
tas, adresai ir kitos detalės. 

ŠALFASS krepšinio 
kabinetas 

ŠALFASS centro valdyba 

SVEIKINAM PRANĄ BERNECKĄ 
Nemažai Lietuvos ir užsie

nio lietuvių sportui nusipel
niusių asmenų Lietuvos Res
publikos prezidento Valdo 
Adamkaus įvairiomis progo
mis buvo apdovanoti Garbės 
ordinais. Apie dalį jų plačiau 
buvo rašyta spaudoje, arba 
bent paminėta. Nepaminėtas 
liko dabar Vancouver, Kana
doje, gyvenantis buvęs ŠAL-
FAS sąjungos pirmininkas ir 
Pirmųjų pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių, 1978 m. vy
kusių Toronte, Kanadoje, or
ganizatorius Pranas Bernec-
kas. Už nuopelnus lietuviš
kam sportui Pranas Bernec-
kas pernai — 1998 m. Vasario 
16-osios — Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 80 me
tų proga, tuometinio preziden
to Algirdo Brazausko dekretu 
buvo apdovanotas Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordino 
pirmojo laipsnio medaliu. Apie 
tai Toronte leidžiamo savai-

buvo 1998 metais. Apgailėti
na, kad jau kelinti metai ne
buvo įvykdytos formalios tink
linio ir lauko teniso pirmeny
bės. Tikėkimės, kad šios šakos 
atsigaus 1999 metais. Juk žai
dėjų dar turėtų pakakti. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

traščio „Tėviškės žiburiai" 
1998 m. balandžio 14 d. lai
doje Petrą) Skučas, korespon
dencijoje iš Vancouver, B.C. 
taip rašo: 

„Lietuvos respublikos prezi
dento kancleris Andrius Meš
kauskas pranešė, kad Vals
tybės atstatymo 80-ųjų metų 
proga Lietuvos valstybės pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
apdovanojo Praną Bernecką 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino ordino medaliu. 
Ta proga išreiškė padėką už 
įvairapusę pagalbą Lietuvai. 

Kovo 19 d. garbės konsulas 
Kristoforas Juras suruošė Pra
no garbei apdovanojimo iškil
mę 'Harbour' viešbutyje. Daly
vaujant gausiam būriui vieti
nių lietuvių buvo įteiktas Ge
dimino medalis. KLB Vanku
verio apylinkės vardu Marytė 
Račys sveikino Praną, įteikė 
gėlių puokštę ir trumpai api
būdino jo veiklą sporte. Po to 
— kuklios vaišės. 

1976 m. Pranas įsijungė į 
sporto organizavimą, perimda
mas centrinę valdybą ŠAL
FASS. (Šiaurės Amerikos lie
tuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjunga). 

Idėja kilo žemaičiui (Pranas 
kilimu iš Tauragės — že
maitis) galvojant, kaip išplėsti 

tuanicos" vyrai praėjusi sek
madienį (vasario 14 d.) įveikė 
„Panthers" 5-1, dar kartą pa
teikdami malonią staigmeną. 
Tokiu būdu „Metropolitan" ly
gos „major" divizijoje mūsiš
kiai iškopė į antrąją vietą ir 
dabar rimtai pretenduoja į 
prizininkus. 

Pirmasis įvartį įmušė V. Žu-
romskas, jau 8-je minutėje su
gebėjęs pasižymėti, o kiek vė
liau J. Espinoza padarė 2-0. 
Antro kėlinio 7-oje minutėje 
A. Grigaliūnas įspraudė tre
čiąjį įvartį, o 15-oje min. ženk
lino 4-0. 

Tada laimė nusišypsojo 
„Panthers" futbolminkams, 
kurie įmušė garbės įvartį, 

Califomijoj* esančio Mammoth kalno slidinėjimo trasos utima 5,600 akrų plotą. Čia 2001 m. kovo 26-30 d. nu
matoma suruoati VII Pasaulio lietuvių sporto žaidynių kalnų slidinėjimo varžybas ir žiemos sporto mėgėjų su
važiavimą. 

Pranas Berneckas 
ryšius su pasaulio sportinin
kais. Prisiminė 40 metų su
kaktį, nuo pirmutinės tauti
nės Olimpiados Kaune 1937 
m. Radęs pritarimą KL ben
druomenėje, pradėjo rimtai 
ruošti Pirmąsias pasaulio lie
tuvių sporto žaidynes Toronte 
1978 m. 

Žaidynės prasidėjo 1978 m. 
birželio 29 d. Etobicoke sporto 
komplekse — dalyvaujant 
apie 1,100 sportininkų iš įvai
rių pasaulio kraštų. Šių žai
dynių tikslas — sustiprinti 
laisvame pasaulyje esančių 
sportininkų veiklą, kuri glau
džiai siejasi su tautinėmis 
mūsų gyvenimo aspiracijomis. 
Tai buvo didelis pasisekimas. 
Nuostabu, kad rengėjai su
gebėjo sutaupyti 34,400 dol. li
kutį, iš kurio buvo sukurtas 
Lietuvių sporto fondas. 

Pr. Bernecko iniciatyva buvo 
sutelkta pakankamai lėšų vei
kalui apie išeivijos lietuvių po
karinio laikotarpio sportinę 
veiklą. Leidinys (500 psl.) 
'Išeivijos lietuvių sportas 
1944/84' išėjo 1986 m. Sąjun
gos suvažiavime Prano nuo
pelnai buvo įvertinti — pakel
tas sąjungos garbės nariu". 

Sveikiname! 
IR 

minutėje mūsiškis S. Czart iš 
baudinio užantspaudavo įtiki
nančią — 5-1 pergalę. 

Ši graži pergalė buvo pasiek
ta, nepaisant, kad „Lituani
cos" eilėse nesimatė trijų pa
jėgių žaidėjų: sunkoką trau
mą gavusio R. Siniakovo bei 
negaluojančių — R. Kava
liausko ir D. Smulkio. Šiose 
rungtynėse jų nelabai ir reikė
jo. Tačiau prieš akis yra dar 4 
susitikimai su stipriomis ko
mandomis: „Kickers", „Pega
sus", „Maroons" ir ^chwaben" 
(šia tvarka mūsiškiai su jomis 
rungtyniaus, pradedant vasa
rio 28 d., nes ateinantis sek
madienis yra laisvas). 

Šiuo metu „Metropolitan" ly
gos „major" divizijoje pirmoje 
vietoje stovi „Pegasus" — 11 
tšk., 18-8 įv. santykis. Po jos 
antrąja eina „Lituanica" 
(Liths) 10 tšk., 24-17; o 
trečiąja — „Maroons" — 10 
tšk., 16-11. Ketvirtą vietą uži
ma — „Kickers" — 9 tšk., 16-
11; penktą — „Serbs" — 9 
tšk., 24-15. 

Paskutinės pirmenybių 
rungtynes bus žaidžiamos 
kovo 21 d. Po to, sekmadieni 
— kovo 28 d. PL centre, Le-
monte, yrą šaukiamas metinis 
klubo narių bei rėmėjų susi
rinkimas. Tai svarbus įvykis 
„Lituanicos" klubo gyvenime, 
jam reikia ruoštis iš anksto. 
Tik gausus ir darbingas susi
rinkimas įrodys, kad klubas 
turi gerą užnugarį klubui žen
giant į savo gyvavimo 50-sius 
metus! 

E.Š. 
LTOK APDOVANOJIMAI 

EUGENE C OECKEH DOS, P.C 
4647 W. 103 St, Oatc Uvvn, IL 
Pirm— apyt su Nortraaaatsrn urvto 
dfctomu, ietuviama sutvarkyt danttt 

už priainarna, kaina, Pacientu 
priimami abaoiu&ai punktuaiai. 
Susitarimui QKM*M anjaUkai) 

Tai. 708-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962S S.79* Av*. Hfctory Hfe, H. 
T«L (708)568-8101 

Valandos pagal susitarimą 

V7DAS J. NEhUCKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzia Av». 
Chteago.IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR.kPEmBKlŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Rob«te Rd, Hfctory Ha*, IL 
1 myfia į vakaru* nuo Hartam Ava. 

Tel. (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDASV&NAS.HD^&C. 
Specialybė - Vidaua igų gydytoja* 

Kabame lietuviškai 
6187 SArcher Ava. (prie Austin) 

Tai 773-566-7756 
Vaandrją pagal auaaarfrną 

DANUI GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

FairvJew Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-862-5363 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

AMSŽUOBA,M.D. 
INDRĖ RUOAmS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogoan Ava., SuNa 310 

Tat (630) 527-0060 
3825 HKjNand Ava., 
Towar1.Su»a3C 

OOMiara Orova. n. 60515 
Tet(630)43SO120 

Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) aukščiau
sieji apdovanojimai — Garbės 
ženklai — penktadienį, vasa
rio 12 d. įteikti krepšinio tre
neriui Vladui Garastui, kurio 
vadovaujama vyrų rinktinė 
1992 metų Barselonos ir 1996 
metų Atlantos olimpiadose 
laimėjo bronzos medalius, bei 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento generaliniam direkto
riui, Seulo olimpiniam čem
pionui krepšininkui Rimui 
Kurtinaičiui. 

Apdovanojimus „Lietuvos" 
viešbučio konferencijų salėje 
vykusios LTOK Generalinės 
asamblėjos pradžioje įteikė 
LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas. Garbės ženklai V. 
Garastui ir R. Kurtinaičiui pa
skirti u i nuopelnus olimpi
niam judėjimui ir LTOK atkū
rimo 10-mečio proga. 

Asamblėjos pabaigoje A. Po
viliūnas įteikė LTOK atkū
rimo 10-mečio atminimo me
dalius visiems Generalinės 
asamblėjos nariams. (Elta) 

DAR APIE 
„SPORTO VEIDĄ" 

Praėjusios savaitės „Sporto 
apžvalgoje" buvome rašę apie 
Lietuvoje neseniai pradėta 
leisti savaitinį sporto žurnalą 
„Sporto veidas". Užsiminėme, 
kad jį dabar galima prenume
ruoti ir užsienyje. Pažymėjo
me, jog metinė prenumerata 
oro paštu — 100 dol. (pus
mečiui 50 dol.), tačiau nenu-
rodėme adreso, kuriuo reikia 
siųsti čekius. Sporto mėgė
jams, kurie Šiuo reikalu krei
pėsi, pateikiame žurnalo adre
są: „Sporto veidas" (tokiu var
du išrašyti bet kokio pobūdžio 
čekį), Gedimino pr. 1 (III a), 
2000 Vilnius, Lithuania. 

Be žurnalo vyr. redaktoriaus 
Broniaus Čekanausko, reikia 
paminėti ir kitus redakcijos 
darbuotojus: Aleksandrą Kru
kauską, Gediminą Paberžį, 
Renaldą Jakubauską, Giedrią 
šniuką ir Aurimą Ramošką. 

mš. 

mailto:Lituanica@aol.com
http://Chteago.IL


VIETINĖS RINKTINĖS 
ĮKŪRIMO 55-OSIOS METINĖS 
Po skaudžių pralaimėjimų tinęs rinktinės įkūrimo. Įsaky-

prie Maskvos, Stalingrado ir 
Kursko, vokiečių kariuomenė, 
Besugebėdama rimčiau pasi
priešinti Raudonajai armijai, 
pamažėl traukėsi į Vakarus. 
1944 metų pradžioje frontas 
artėjo prie Lietuvos ribų. Tuo 
metu Lietuvoje padaugėjo so
vietinių diversantinių grupuo
čių ir pagausėjo banditiškų 
išpuolių prieš vokiečių karinę 
ir civilinę vadovybę. Tai kėlė 
didelį rūpestį ne tik vokiečių 
administracijos tarpe, bet ir 
tarp sąmoningų lietuvių, ku
rie iki šiol prisiminė enkave
distų siautėjimą, žudynes, su
ėmimus, kankinimus, trėmi
mus... Artėjant frontui, tuo 
pačiu grėsė ir lietuvių jaunuo
lių mobilizacija į vokiečių ka
riuomenę. 

Kaip apginti Lietuvą nuo 
raudonųjų barbarų, išsaugoti 
lietuvos jaunimą ir duoti at
kirtį banditiškiems sovietinių 
diversantų išpuoliams? Tokios 
mintys kamavo ne vieną tuo
metinį Lietuvos patriotą. Šių 
minčių įgyvendinimo ėmėsi 
vienas žymiausių Lietuvos ka
rininkų, 1926 metų valstybi
nio valdžios pakeitimo organi
zatorius, buvęs Lietuvos ka
riuomenės vadas, generolas 
leitenantas Povilas Plechavi
čius. 

Pasitelkęs pagalbon patiki
mus Lietuvoje buvusius kari
ninkus ir suderinęs šį klau
simą su vokiečių karine vado
vybe, generolas P. Plechavi
čius 1944 metų vasario 16 die
ną paskelbė įsakymą dėl Vie-

mo paskelbimo diena buvo 
pasirinkta neatsitiktinai. Tai 
simbolizavo mūsų valstybės ir 
tautos nepriklausomybę bei 
laisvę. Su vokiečių karine va
dovybe buvo sutarta įkurti 13 
batalionų ir vieną atsargos ba
talioną puskarininkių ruoši
mui, kurio tikslui Marijam
polėje buvo įsteigta Karo mo
kykla, kurioje kariūnus apmo
kė Lietuvos karininkai. 

Paskelbus Lietuvoje įsaky
mą — atsišaukimą apie Vie
tinės rinktinės įkūrimą, į jį, 
tarsi į Laisvės varpą, atsiliepė 
tūkstančiai Lietuvos jaunuo
lių. Vokiečių vadovybė buvo 
labai nustebinta lietuvių vyrų 
ryžtu, pasiaukojimu ir entu
ziazmu organizuojant Vietinę 
rinktinę. Prie karinių komen
dantūrų skyrių, registruojan
čių į rinktinę, tęsėsi nesibai
giančios stojančiųjų eilės. Taip 
jaunuoliai boikotavo ir vokie
čių skelbiamą mobilizaciją. 
Per trumpą laikotarpį į rinkti
nę užsirašė apie 15 tūkstan
čių plechavičiukų. 

Organizavus rinktinę, gene
rolas P. Plechavičius labai 
ryžtingai pasipriešino vokiečių 
siūlymams pervesti Vietinę 
rinktinę į SS pajėgas ir kovoti 
su Raudonąja armija fronte. 
Tai ir lėmė rinktinės ir kai 
kurių jos karių likimą — rink
tinės paleidimą ir karių su
šaudymą. 

Sovietmečiu bolševikinė pro
paganda įvairiais būdais sten
gėsi sujuodinti VR karius. 
Kontržvalgybos ir NKVD do-

Danutė Bindokienė 

Kelionės, kelionėlės 

Vasario 13 d. Vilniaus Karininkų ramovėje paminėtos Lietuvos Vietinės rinktines 55-osios įkūrimo metinės. 

Lietuvos karininkų žurnalo „Kardas* vyriausias redaktorius dimisijos 
majoras Antanas Martinionis. 

kumentuose plechavičiukai 
buvo traktuojami kaip vokie
čių kolaborantai ir jiems buvo 
taikomas „tėvynės" išdaviko 
statusas, todėl daug rinktinės 
karių pokaryje buvo ištremti, 
dalis įsijungė į rezistencinę 
kovą ir žuvo nelygioje kovoje, 
ir tik nedidelė dalis karių su
laukė šių dienų. Lietuvoje ir 
išeivijoje beliko apie 300 buvu
sių generolo P. Plechavičiaus 
Vietinės rinktinės narių, ku
riuos vienija tų metų dvasia ir 
Vietinės rinktinės sąjunga. 

I tokius išpuolius prieš Vie
tinę rinktinę ir jos karius gali
ma pareikšti, kad tokius kal
tinimus platina asmenys nie
ko nežinantys apie tai. Vien 
tik tas faktas, kad Paneriuose 
buvo sušaudyta už nepaklus
numą vokiečių vadovybei 80 
rinktinės karių, pasako, kad 
plechavičiukai buvo pasiryžę 
kovoti už nepriklausomą Lie
tuvą su bet kokiais priešais. 
Nereikia užmiršti ir tai, kad 
rinktinės kariai per visą rink
tinės egzistavimo laikotarpį, 
pastoviai kovojo su Armija 
Krajova, kuriai klastingai 
ginkluotą pagalbą teikė vo
kiečių karinė vadovybė. Tuo 
būdu buvo išgelbėtos šimtų 
Lietuvos šeimų gyvybes nuo 
kruvinų Armijos Krajovos te
roristų išpuolių. Nereikia už
miršti ir Ašmenoje žuvusių 
VR karių kovoje su lenkų šo
vinistais. Trumpa, bet labai 
garbinga Vietinės rinktinės is
torija, tačiau ji visam laikui 
įeis į Lietuvos pasipriešinimo 
ir išsivadavimo kovų metraštį. 

Artėjant Vietinės rinktinės 
įkūrimo 55-osioms metinėms, 
„Kardo" žurnalo redaktoriaus, 
dm. mjr. Antano Martinionio 
pastangomis buvo išleista 
reikšminga knyga, įamžinanti 
Vietinę rinktinę, jos suforma
vimą, kovą, jos narius ir tra

giškas žūtis — „Vietinė rink
tinė", kurios pristatymas įvy
ko sausio 23 dieną Kauno Ka
rininkų ramovėje. 

Dar gerokai prieš renginio 
pradžią į Kauno Karininkų 
ramovę rinkosi iš visų Lietu
vos kampelių gyvi likę Vieti
nės rinktinės kariai, atsargos 
karininkai, rezistentai, šau
liai, savanoriai, Kauno Įgulos 
karininkai bei kariai, birutie-
tės ir miesto gyventojai, kurie 
brangina šios rinktinės ir jos 
karių atminimą. Susirinkusie
ji galėjo apžiūrėti ramovės fo
jė veikiančią fotoparodą „Jie 
tikėjo, kad mes busime laisvi" 
apie pokario rezistencinę ko
vą, įsigyti čia platinamą pri
statomą knygą „Vietinė rink
tinė" bei kitus spaudos leidi
nius, susitikti ir pabendrauti 
su anų laikų bendražygiais, 
grojo Kauno Vytauto Didžiojo 
atskirojo jėgerių bataliono pu
čiamųjų instrumentų orkest
ras. Į minėtos knygos prista
tymą atvyko Krašto apsaugos 
ministerijos sekretorius, at
sargos majoras, istorijos dr. G. 
Surgailis, KAM Gynybos štabo 
skyriaus viršininkas vyr. ltn. 
A. Alonderis, Dariaus ir Girė
no KASP Kauno ATGR vadas 
mjr. A. Plieskis, Kauno apsk
rities Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vadas ats. vyr. ltn. 
R. Dunauskas, generolo S. 
Raštikio Kauno puskarininkių 
mokyklos skyriaus viršininkas 
mrj. P. Urbonavičius, Vietinės 
rinktinės sąjungos valdybos 
pirmininkas dimisijos pik. ltn. 
P. Narinkevieiu8, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų savanorių 
sąjungos Kauno skyriaus val
dybos pirmininkas kpt. A. Sta
šaitis, Kunigaikštienės Biru
tės karininkų šeimų moterų 
draugijos Kauno skyriaus 
pirm. E. Almonaitienė, Lietu
vos žmogaus teisių gynimo są-

Nuotr. Eltos 
jungos pirm., prof. A. Dum
čius, Kauno Vytauto Didžiojo 
atskirojo jėgerių bataliono 
skyriaus viršininkas vyr. ltn. 
J. Juodis, 1941 metų birželio 
mėnesio sukilėlių sąjungos 
pirmininkas dm. kpt. V. Aš-
menskas, Vytauto Didžiojo 
Karo muziejaus skyriaus ve
dėjas, LKKSS Kauno skyriaus 
valdybos narys A. J. Markū
nas ir kiti. 

Po Vietinės rinktinės sąjun
gos vėliavos įnešimo, Tylos mi
nutės, pagerbiant žuvusiuo
sius už Lietuvos nepriklau
somybę ir svečių pristatymo, 
susirinkusius pasveikino i r 
koncertavo KASP Kauno 
ATGR vyrų choras, 1998 metų 
kariškos dainos konkurso lau
reatai savanorių choras „Mar
giris" ir vokalinė moterų sava
norių grupė. Salėje skambėjo 
Lietuvos karių, Vietinės r ink
tinės narių ir partizanų dai
nuotos dainos. 

Tęsdamas renginį, Lietuvos 
Karininkų ramovės seniūnų 
tarybos pirmininkas kapito
nas G. Reutas kalbėjo: „Žmo
nija nuo seno stengėsi sustab
dyti būties akimirką, įamžin
dami ją akmenyje, papiruse, 
popieriaus lakštuose, knygose, 
nes laikas ateina ir praeina, o 
istorija — lieka. Pasmerkta 
užmarščiai ta šeima, giminė, 
kuri nefiksuoja istorinių-biog-
rafinių duomenų apie save". 
Pristatydamas knygos auto
rių, dimisijos majorą A. Mar-
tinionį, kapitonas G. Reutas 
minėjo milžinišką darbą ir 
kruopštų triūsą atliktą auto
riaus sukaupiant ir surenkant 
istorinę-archyvinę medžiagą, 
įvairius dokumentus, VR ka
rių prisiminimus, kas buvo 
panaudota knygos leidybai. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Nuo pat nepriklausomybės 
atkūrimo į akis krito Lietuvos 
vyriausybės ir apskritai gy
ventojų nepaprastas noras 
keliauti j užsienį. Iš dalies tai 
pateisinama, nes daug metų 
Vakarų pasaulis buvo už
draustoji zona, išskyrus la
biausiai patikimiems. Net ir 
jiems buvo paskiriami „ange
lai sargai", kad apsaugotų nuo 
visokių pagundų, galinčių pa
sipainioti an t kelio „supuvu
siuose Vakaruose". Žinoma, 
didžiosios tėvynės ribose ke
lionės varžomos nebuvo — 
galėjo sovietijos piliečiai ir pa
tys savarankiškai keliauti po 
visas okupuotas respublikas, 
o ir nenorintiems pajudėti iš 
gimtosios žemės, buvo dažnai 
„išpirkami kelialapiai" į pačią 
tolimiausią šiaurę. 

Vos tik plačiau atsivėrė ga
limybės aplankyti nematytas 
šalis, jų tarpe ir Ameriką, 
pasipylė iš Lietuvos tautiečiai 
ir oficialiais, ir neoficialiais 
reikalais. Ypač kelionių trau
kai neatsispiria įvairūs politi
kai, vyriausybės nariai, kurie 
ne tik patys keliauja, bet ir 
didelį būrį palydovų vežasi, 
lyg viduramžių didikai, siun
tę sūnus studijuoti Vakarų 
Europos universitetuose, kar
tu leidę keliauti ir tarnams, ir 
žemesniams pavaldiniams. 

Vyriausybininkų kelionių į 
užsieni ne t nemanome kriti
kuoti. Ši mada taikytina ne 
vien Lietuvai. Laisvo krašto 
vadai ir vadukai privalo pa
matyti pasaulį ir save pasau
liui parodyti, nes tokiu būdu 
užmegzti ryšiai yra pelningi 
ir naudingi. Juo labiau Lietu
vai, kuri tiek metų praradusi 
savo individualų valstybingu
mą, turi iš naujo jį pabrėžti 
užsienio kraštams. 

IŠ tikrųjų mums kritikuoti 
ir nereikia, nes pačioje Lietu
voje opozicija su žiniasklaida, 
jau išmokusia „amerikietiškų 
metodų" — sekti savo krašto 
svarbiųjų, žmonių kiekvieną 
žingsnį i r tikėtis, kad jų kojos 
susipainios, pažeria pakanka
mai kritikos. Štai ministras 
pirmininkas Gediminas Vag
norius, nors labai norėjęs savo 
atostogų vietą išlaikyti pas
laptyje, pateko į pirmuosius 
laikraščių puslapius su smul
kiausiomis detalėmis, o, kur 
jų nepakako — užuominomis. 

Ogi Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis (tiesa, ne 
atostogų tikslais) su žmona 
Gražina, grupe verslininkų ir 
gausia delegacija vasario pra
džioje lankėsi Kinijoje. Pagal 
pranešimus, viešnagė buvusi 

produktinga, užmegzti glau
dūs ryšiai (su komunistine Ki
nija?), kalbėta apie kiniečių 
investavimus Lietuvoje ir gal
būt atvirkščiai. Kalbėtasi apie 
studentų pasikeitimo bei sti
pendijų galimybę ir kitokį tar
pusavio bendravimą. 

Kai JAV prezidentas Bill 
Clinton, nepaisydamas pata
rimų nevykti Kinįjon, vi? tiek 
ten lankėsi, buvo spaudžia
mas pasisakyti prieš žmogaus 
teisių pažeidimus, disidentų 
varžymus, persekiojimus. Jis 
vis tik išdrįso raudonosios Ki
nijos vadams priminti, kad 
pasaulis stebi jų elgesį ir nėra 
patenkintas tuo, ką mato. 

Žurnalistai paklausė ir Lie
tuvos Seimo pirmininką, ar 
Kinijoje buvo kalbėta apie 
žmogaus teisių problemas. 
„V. Landsbergis atsakė, kad 
su demokratijos padėtimi Ki
nijoje yra šiaip sau, ir su 
žmogaus teisėmis — taip pat, 
bet pati kinų valdžia pabrė
žia, kad padėtis čia stabili, o 
investuotojams tai esą svar
biausia" („Lietuvos aidas", 
1999.02.09). Prieš dešimt ar 
kiek daugiau metų, kai V. 
Landsbergis vadovavo Sąjū
džiui, o Lietuvos ateitis kabo
jo ant plono siūlelio, ties ku
riuo Sovietų Sąjunga laikė 
aštrų pjautuvą, toks bet kurio 
įtakingo užsieniečio (juo la
biau valstybės vadovo) atsa
kymas būtų buvęs žiaurus pa
sijuokimas iš tautos, despera
tiškai siekiančios laisvės. 

Lietuvos žiniasklaida pasi
žymi ne tik priekaišais, bet ir 
„užuojauta". Pavyzdžiui, la
bai jau apgailėta, kad prezi
dentas Adamkus turėjęs ke
lias dienas praleisti aple
dėjusioje Palangoje," kai buvo 
pasiruošęs pasikaitinti Meksi
kos saulute... Prezidentas, tie
sa, tuo visai nesiskundė, 
pabrėždamas, kad, pagal Kon
stituciją, negali iš' Lietuvos 
tuo pačiu metu išvykti ir Sei
mo pirmininkas ir preziden
tas. Kadangi V. Landsbergio 
kelionė į Kiniją buvo iš anksto 
numatyta, rodos, niekas ne
botų turėjęs ieškoti kabliukų 
ar stengtis įvaryti dar vieną 
mažą pleišiuką tarp šių dviejų 
svarbių valstybės vyrų. Bet 
tai daroma kiekviena proga, 
dar prijungiant ir ministrą 
pirmininką. Iš pirmo žvilgs
nio gali atrodyti, kad tarp šio 
trejeto vyksta pavojingos 
grumtynės, o, pagal lietuvių 
liaudies patarlę: kur du (šiuo 
atveju — trys) pešasi, kažkas 
pašalinis tikisi laimėti... 

SU PALAPINE Į LABRADORĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr.7 Tęsinys 

Apsistojome erd
vioje aikštelėje ir pastebėjome, 
kad per kelionę atsarginė ba
terija, kuria laive buvo varo
mas „Avino" šaldytuvas, labai 
nusilpo. Tiek to, dabar galime 
prijungti dujas. Tą vakarą per 
garsiakalbį girdėjome, kaip 
parke vyko „Bingo" žaidimas, 
kurio tikslas surinkti lėšų vie
tiniams ugniagesiams. 

Ryte išvykome vakariniu 
krantu tiesiai į šiaurę. Va
žiuojame Kanados #1 keliu iki 
Pasaden-a. Pakeliui pravažia
vome Corner Brook, New-
foundland antrą didžiausią 
miestą. Čia reklamuojamas 
apsipirkimo centras, tad susi-
gundėme ir užsukome. Cent
ras tikrai didelis ir modernus. 
Prisipirkome maisto, banke 
išsikeitėme pinigus į vietinę 
valiutą. Matomai Kanados do
leris vėl truputį nukentėjo, 
nes už 100 dol. gavau 150 dol. 
kanadietiškų. Vakare pasiekė 

me numatytą privačią stovyk
lavietę prie Pasadena. Čia yra 
namukų išnuomoti vasaroto
jams, pamiškėj pieva stovyk
lautojams, o kitoje kelio pu
sėje upė ir pliažas. Pirmą kar
tą prijungėme ne tik elektrą, 
bet ir vandenį. Puiku, galėsiu 
žiūrėti TV, nesirūpindama ba
terija. Romas dviračiu išvažia
vo apžiūrėti vietovę, o aš ap
sižiūrėjau, kiek motornamyje 
vietos Romas savo reikme-
nims.perėmė. Man liko tik vie
nas stalčius. Visi mano rūbai 
plastikiniuose maišuose. Pasi
rodo, jis veža daug malkų savo 
laužams kūrenti. Kai grį*o, 
prižadėjo, kai malkas sude
gins, daugiau neprikraus, tai 
ir man bus daugiau vietos. 

Vakare nutarėm ant žarijų 
išsikepti šiandien pirktą jau
tieną, aklinai įpakuotą su 
užrašu J3wift salted beef". At
rodė kaip geri „bifšteikai". Aš 
jau baigiau daržoves ruošti. 

kai Romas pranešė, kad mėsa 
labai lėtai kepa, o, kampelį 
paragavus, labai sūri. Koks 
būtų antras planas pietums? 
Ką gi, apkeptą jautieną sudė
jau į šaldytuvą, o vakarienei 
išsikepėme kotletų. Po to, 
Scrabble: R. — 205, G. — 207. 

Antradienį pusryčiaujant, 
matome, kad pilki debesys iš 
pietų atrieda. Skubame. Ties 
Deer Lake mieste' iu atsisky-
rėme su #1 keliu. Važiuojame 
#430 keliu į šiaurę. Šis kelias 
vadinasi Vikingų taku ir pasi
baigia šiaurėje, St. Anthony 
mieste. Nuo Deer Lake iki 

Rocky Harbour kelias išvestas 
pro fjordus, kalnus. Labai gra
žūs vaizdai, už vieno kito po
sūkio atsiveria kalnų panora
ma. Vėl nusileidus prie van
dens, vaizdas, kaip mes ma
tėme Norvegijoje, per fjordus 
plaukdami. Už Rocky Harbour 
kelias tiesiasi į šiaurę, vaka
rine salos pakrante. Čia kelias 
kiek suprastėjo. Per daugelį 
metų kelyje įvažiuoti ravukai. 
Pradėjo rimtai lyti, ir staiga 
jaučiame, kad slystame van
dens paviriiumi. Įtampa auga, 
nes toliau lyja, o „Avinas" to
liau slidinėja, ir taip važiavo
me 2-3 valandas. Kelias čia 
pakeltas beveik septynias pė
das virš pievų tundros; dviejų 
juostų, be barjerų ir tik kokia 
pėda žvyro tarp kelio ir grio
vio. Užsukome į informacijos 
centrą prie Hawke's Bay. 
Klausiame, kur artimiausia 
stovyklavietė, atsakė už trijų 
valandų prie Pistolet Bay. 
(Tik pavažiavus pamatėme, 
kad arčiau yra Three Rivers 
stovyklautojams parkas.) Čia 
pat informarijos centras turi 
savo stovyklavietę, tačiau 
mums dar per anksti sustoti. 

Sužinoję, kad artimiausias 
restoranas ir benzino stotis už 
5 min., iškeliavome. Priva
žiavome Irving stotį. Daugu
mas Irving benzino stočių tur i 
restoranus. Pavalgėme ska
nios žirnienės. Stebėtina, re
tas restoranas šioje saloje 
turėjo žuvies patiekalų, o ku r 
buvo, tai beveik viskas virta 
ar kepta taukuose. Apskritai 
ši sala kulinarija nepasižymi. 
Žinoma, yra gerų restoranų, 
bet tik didmiesčiuose. Ant
raip, beveik viskas taukuose 
virta. Neveltui vienoje turis
tinės informacijos knygelėje 
buvo parašyta: „Kas čia at
vyksta su cholesterolio prob
lemomis, grįžta namo medi
nėje dėžėje". 

Pavalgius ir nusipirkus ben
zino, bestovint prie kasos. Ro
mas užsikalbėjo su vienu ke
leiviu. Pasirodo, jie ką tik 
grįžta iš Labrador. Pakvietė 
mus į savo motornamį pasi
kalbėti. Iš jų gavome daugiau 
informacijos. Ateinantį savait
galį Labrador vyks „bakeapp-
le" metinis festivalis. „Bake-
apple" yra šiam kraštui cha
rakteringa uoga. Norvegijoje 

vadinama „cloudberry". Taip 
pat papasakojo, kad pakelėse 
matysime daug daržų bei pri
skaldytų malkų krūvas. Tai 
yra gyventojų asmeniška nuo
savybė. Daug kas prie savo 
namų neturi derlingos žemės, 
tai pasirenka plotą prie kelio 
daržovių auginimui. Panašiai 
ir malkos — prisikerta, pri
veža prie kelio, sukapoja ir pa
togiu laiku parsiveža namo. 
Tikrai žavu, kaip gerbiama as
meniška, svetima nuosavybė. 

Važiuojame toliau per lietų 
ir sustojome St. Barbe kaime
lyje bilietų keltui užsakyti. O 
čia kaip Maskvoje! Eilėje pas
tovėjęs, Romas sužinojo, kad 
bilietus reikia iš anksto užsa
kyti tik telefonu Harbor View 
motelyje. Važiuojame ir dai
romės to motelio. Porą kartų 
kaimelį pervažiavę, radome. 
Telefonu užsakėme bilietus 
ketvirtadieniui. Grįžimą sek
madieniui reikėjo pakeisti, 
nes visi bilietai jau išparduoti. 
Tiek to , grįšime šeštadienį. 
Taip pa t reikia atkreipti dė
mesį, kad įplaukimo miestelis 
yra Quebec provincijoje, o ten 
kita laiko zona, tokia kaip Mi-

chigane. Už poros mylių nuo 
to uosto jau Labrador. Ten vėl 
kitas laikas, toks kaip Nova 
Scotia, tad reikia iš anksto 
pasitikrinti, pagal kurią laiko 
zoną išplaukimo laikas įrašy
tas, ir koks ten laikas. 

Stumiamės toliau per lietų. 
Pagal turimą stovyklaviečių 
informaciją, pavažiavę žvyro 
keleliu apie penkias mylias. 
radome Viking Motei ir RV 
parką. Čia mums pasakė, kad 
stovyklavietė šįmet uždaryta. 
Ką gi, grįžome į Vikingų taką 
ir važiuojame iki Pistolet Bay 
provincinio parko. Čia irgi 
žvyras ir tik trisdešimt vietų. 
Baiminausi, kad mums nebus 
likę, bet, gavę vietą ir apva
žiavę parką, suskaičiavome 
dar aštuoniolika laisvų vietų. 
Prie savo pasirinktos vietos 
įkalėme savo stulpeli su užra
šu, kad stovyklaviete užimta. 
Ant užrašo Vyčio lipinukas. 
Gal lietuvių atsiras0 Tada nu
važiavome į artimai esantį Ra-
leigh miestelį maisto, ypač 
sriubos. Grįžus, Romas į sto
vyklavimo vietą įvažiavo atbu
las. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, 1999 m. vasario 19 d., penktadienis 

KAI ŠVIETĖ TARYBINĖ 
SAULĖ... 

Žiupsnelis prisiminimų 

VYTAUTAS VALYS 

susigyvenusi" rusų komu
nistų skelbiama ideologija 
šiuo metu išgyvena nuosmukį 
ar net bankrotą. O su kokiu 
įniršiu ji buvo brukama lietu
viams, okupavus Lietuvą: 
Markso-Lemnb „mokslas" bu
vo privalomas visiems, lyg ko
kia tarybinė evangelija, ir... 
buvo privaloma juo tikėti! Tu
rėjome pirkti ir skaityti komu
nistinę literatūrą, daugiausia 
Lenino raštus. Didžiausiuoju 
šio „mokslo varžovu buvo reli
gija, kurią pavadino „opiumu" 
ir persekiojo. Importuoti rusų 
politrukai ne tik dėstė komu
nizmo „mokslą", bet ir grasini
mais vertė juo tikėti. Vertė ak
lai tikėti komunizmo pergale 
visame pasaulyje. Apie tą per
galę rašė didžiųjų komunistų 
„mokslininkų" teorijos. O rau
dona penkiakampė žvaigždė 
simbolizavo komunizmo per
galę visuose penkiuose konti
nentuose, ir pats gyvenimas 
riedėjo ta kryptimi... 

šitokių komunistinių ideo
logų paskaitų prisiklausiau 
Vilniuje, atėjus rusams, švie
timo darbuotojams Komunistų 
partija paskyrė rusą politru-
ką, kuris mus „švietė". Jo 
„mokslo" pagrindinės tezės 
mums buvo labai neįprastos: 
„Draugai, komunizmo pergalė 
įvyks visame pasaulyje — tuo 
keliu eina visa žmonijos evo
liucija. Jums, draugai, kito pa
sirinkimo nėra... Atminkite — 
kas ne su mumis, tuos mes su
naikiname". Tokią „pranašys
tę" girdėjome pirmą kartą sa
vo gyvenime, kažkaip neno
rėjome tikėti. Vėliau pasirodė, 
kad tai — tarybinio gyvenimo 
realybė. 

Tuo laiku dirbau Švietimo 
komisariato mokyklinėje gam
tos laboratorijoje. Ją, dar len
kų laikais įsteigė prof. Alek-
sander Dmochowski, ir ji vadi
nosi „Pracownia Przyrodnic-
za"; jis jai vadovavo. Man ir 
kitiems dviems lietuviams ir 
lenkui bendradarbiui labora
torija buvo rami užuovėja — 
nebuvo politikos, tik realus 
mokslas. Bet ta ramybė neil
gai truko: mūsų gerbiamas 
profesorius su šeima buvo de
portuoti į Sibiro taigas. Rim
tas pavojus pakibo ir virš mū
sų, likusių, galvų. 

Mano profesijos draugus ir 
mane patį netrukus iškvietė į 
Lukiškių rūmus. NKVD siūlė 
ir net vertė „padėti" kovoti su 
„liaudies priešais". Reikėjo be
veik įsipareigoti dirbti išdavi-
fcišką darbą — kitokių alter
natyvų nebuvo. Mes nežinojo
me, kas jau „pagautas" — atsi
rado visiškas nepasitikėjimas 
net geriausiais draugais. Ga
lite įsivaizduoti, kokią sumaiš
tį mano ir mano draugų gyve
nime padarė tokie „pasiūly
mai" Negalėjome užmigti... 
Net ir esant tokioms aplinky
bėms, reikėjo dirbti savo tie
sioginį darbą. Su prislėgta 
nuotaika, nori ar nenori, rei
kėjo lankyti visokius ideolo
ginius mitingus, klausyti „im
portuotų" ir tik rusiškai kal
bančių propagandistų (taip 
buvo Vilniuje), politrukų. O jų 
šablono įkyrumas ir nuobodu
mas! Sujaukdavo dar likusią 
ramybę. Be mūsų sutikimo ar 
pageidavimo buvome verčiami 
pripažint; Josifo Visarijonovi-
čiaus pirmavimą. Politvadovai 
nežmoniškai aukštino tą 
anksčiausią iš aukščiausiųjų. 
Skambėjo sūkiai: „Stalinas — 
saule; Stalinas — pasaulio 
proletariato vadas, išmintin
giausias mokytojas ir t.t.". Ta
riant tuos Šlovinimo žodžius, 
reikėdavo atsistoti, stipriai 
ploti deir.ais ir šaukti tuos 

Šūkius. Po to spauda apie tai 
pranešdavo. Spausdindavo 
liaupsinančias rezoliucijas. Ar 
tai nepanašu į šv. Rašte mi
nimą Antikristo pasirodymą? 
Gal dar per anksti? 

Gegužės pirmoji — tai gra
žiausia atbundančio pavasario 
šventė. Komunistų pasaulyje 
— tai neapykantos ir keršto 
pareiškimas likusiam pasau
liui. Giedant Internacionalą, 
pabrėžiama: „Visas pasaulis 
alkanųjų ir vergų (kieno?), ku
ris laukia išvadavimo". 

Vilniuje, Lukiškių aikštėje 
per gegužės 1 d. paradą su ne
pažįstamu draugu turėjau 
nešti (partija skyrė vėliavne
šius) vėliavą: „Da zdravstvujet 
sovietskaja inteligencija" — 
„tegyvuoja tarybinė inteligen
tija". Daugiau džiaugsmo būtų 
buvę, jei sveikintume lietuviš
ką inteligentiją. Bet ji dar „ne
išrauginta" tarybiniame ra
šale... turėjome žygiuoti pro 
tribūnas ar gavome pylos, kad 
mažai rėkėme. Po parado ke
liavome į mitingą. Jo eiga ir 
dvasia buvo tokia, kaip ir pa
rado. Nei parade, nei mitinge 
negirdėjau nė vieno lietuviško 
žodelio". 

Gyvenimas po „tarybine 
saule" atnešė daug naujovių ir 
netikėtumų. Pirmiausia — pi
nigai. Vargšai mūsų litai tapo 
pirmoji auka — buvo iškeisti į 
rusiškus rublius. Turėjau 
2,000 litų. Iškeitęs gavau 600 
rublių. O jų perkamoji galia? 
Už savo litus galėjau įsigyti 5-
6 gerus kostiumus-eilutes, o 
už rublius — tik dvi poras ba
tų ir dar prastos kokybės, jei
gu jų dar būtų krautuvėse! 
Bet viena bėda — ne bėda. No
rint išimti savo pinigus iš ban
ko (taip buvo Vilniuje), reikėjo 
pinigų išėmimą pagrįsti raš
tišku pareiškimu. Banko tar
nautojai aiškino, kad tai daro
ma kovai su spekuliacija*... No
rint atsiimti pinigus, laukė 
kita „naujovė" — dar neatvežė 
pinigų iš Maskvos, reikia pa
lūkėti... 

Visa prekyba buvo suvalsty
binta. Maisto dar netrūko — 
turėjome nemažai atsargų. 
Keisčiausia, kad stambiąsias 
krautuves kontroliavo patys 
rusai ir prekes pardavinėjo tik 
saviesiems, ypač drabužius ir 
avalynę, nes tų dalykų rusams 
tada labai trūko. Tai buvo lyg 
„karo grobis", laimėtas be ka
ro! Suvalstybintose įmonėse 
šeimininkavo nauji žmonės — 
daugiausia rusų patikėtiniai 
(nelietuvių kilmės). Viskas bu
vo daroma pagal rusų komu
nistų formulę: „partija vado
vauja ir kontroliuoja". Su ap
gailestavimu reikia pasakyti, 
kad įmonių valstybinimas kai 
kur pareikalavo net aukų. 
Amerikos lietuvių įsteigto au
dimo fabriko „Drobė" savinin
kai ne tik neteko savo sunkiu 
darbu ir lėšomis įsteigtos lie
tuviškos įmonės, bet ir gyvy
bės. Tai buvo taurus Amerikos 
lietuviai: J. Garšva ir A. Ši
maitis. 

Tuo laiku rusai labai mėgo 
rankinius ir kitokius laikro
džius. Matyt, jų trūko Rusijoje, 
nes rusai juos stvarstė kaip 
kokią retenybę. 

Bet rusai norėjo ir kuo nors 
atsilyginti. Pats mačiau, kaip 
Vilniaus geležinkelio stotyje 
stovėjo prikrauti vagonai su 
arbūzais... Ant jų — propa
gandiniai užrašai „Dlia golo-
dajuščiej Litvy" („badaujančiai 
Lietuvai"). Kažkaip paslaptin
gai dingo gražūs Lietuvos ge
ležinkelių vagonai, o jų vietoje 
atsirado rusiški, dideli (ypač 
keleiviniai), skirti tolimoms 
kelionėms. Tais vagonais daž-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
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FRANKZAPOUS 
32081/2 WMt 961h Strvat 

Tat (708) 424-8664 
(773)681-8664 

Retai turistų iš Amerikos fotografuojamas vaizdas - - snieguota* ir tylus fontanas prie Seimo rūmų Vilniuje. 
Nuotr Viktoro Kučo 

nai tekdavo važinėti iš Vil
niaus į Kauną. Pirmiausia, tie 
vagonai nežmoniškai dvokė 
(kai gyvenama nehigieniškose 
sąlygose), antra — pradėjus 
temti, būdavo uždegamos ne

turiu tai sakyti? Bet komunis
tai norėjo viską žinoti. Žo
džiu, vargšą žmogelį „išmėsi-
nėja" iki mažiausio raumenė-
lio... Perpratę rusų įtarinėji
mus ir „liaudies priešų" ieško-

balinės žvakės (taip buvo Ru- jimą visur, kur jų nėra ir ne-
sijoje prieš 40 metų)! Be to, gali būti, visą laiką gyvenome, 
važiuojant reikėdavo saugotis 
smalsių rusų: kai kurie jų 
arba gyrė savo valdžią, o pas
kui po posakio „U nas vsego 
mnogo" („mes visko turime") 
pakeisdavo „melodiją" ir ki
taip prašnekdavo. Kai kada 
būdavo sunku išvengti „pažin
ties", ypač su kareiviais ar 
geležinkelių tarnautojais. Vie
nas geležinkelietis prašė, kad 
parduočiau savo lietpaltį. La
bai apgailestavo, kad nesuti
kau. Bet jis nepyko, tik keliais 
žodžiais pasakė: „My ne žy-
viom, o majemsia" (mes negy
vename, o vargstame). Tokie 
pokalbiai mus išmokė gyventi, 
abejojant, ar sutiktas žmogus 
nuoširdus, ar tik nori „pagau
ti?" Kai kurie rusų pasigyri
mai labai juokingi. Lietuvoje 
buvo populiarūs rusiški posa
kiai „u nas vsego mnogo" (mes 
visko turime) — net- mūsų fa
brikai apelsinus gamina ir jų, 
tų fabrikų, turime daug. Gal 
tai atviras, nuoširdus posakis 
—jį girdėjau iš kelių asmenų. 

Daug juoko sukeldavo, kaip 
rusai ir- rusės mūsų krau
tuvėse pirko apavą ir aprangą. 
Mano brolio bute (Kauue) bu
vo apgyvendintas rusas kari
ninkas su žmona. Jie taip pat 
pasinaudojo rusišku „sale" — 
išpardavimu. 

Jau prasidėjo žiema (o rusai 
atėjo beveik vidurvasarį), tad 
krautuvės naujų prekių žie
mos sezonui neturėjo — rusai 
galėjo rasti tik vasarinę ap
rangą. Bet „katiušos" griebė 
viską, ką rasdavo. Jau buvo 
žiema, o vargšė mano brolio 
„nuominininkė", tuštėjančioje 
krautuvėje rado tik „plašč" — 
lietpaltį. Sako: „Apsivilkau ir 
einu gatve, stebiuosi, kad 
žmonės mane akimis palydi"... 
Ji kilusi iš Charkovo, gyveno 
kolchoze. Brolis jai paaiškino, 
kad dabar žiema, ir dėvima 
žieminė apranga... O kitas ru
sas karininkas — viengungis, 
gana inteligentiškas (tėvas 
inžinierius, o motina mokyto
ja), iš pačios Maskvos, broliui 
pasidžiaugė naujais auliniais 
batais. Sako, buvo užplanuota 
dar „v sojuze" ( Sov. Sąjungo
je), o gavo tik dabar. Jis dau
giau nieko nesakė, bet mums 
buvo aišku: Maskva planavo, 
o Lietuva vykdė planą. 

Rusai keldami komunizmo 
privalumus, nesigėdijo knistis 
net po žmonių sąžinę. Savo 
darbovietėse turėjome pildyti 
„specialias anketas". Buvo 
daug „slidžių" klausimų. Rei
kėjo išdėstyti visą savo praeitį 
— pradedant nuo gimimo die
nos, . visą gyvenimo eigą. 
Klausdavo nesuprantamų 
klausimų: ar turite giminių 
užsienyje — kur gyvena ir ką 
dirba? Turėjau giminių ir tėvų 
pažįstamų Amerikoje. Kam 

apimti baimės ir nebuvome 
tikri dėl savo rytojaus. 

Tą baimę ir netikrumą paju
tome, kai rusai, propaguodami 
savo „saulę" (.Gyventi pasi
darė geriau ir linksmiau* — 
Dunąjevskio dainos žodžiai), 
pradėjo areštuoti ir tremti 
žmones. Gatvėse matėme 
sunkvežimius („gruzoviki"), 
pilnus žmonių, kažkur veža
mų, juos lydant ginkluotoms 
sargyboms. Iš pradžių nesu
pratome vaizdų, vėliau reikėjo 
apsiprasti su „Stalino saulės 
šiluma". Nenorėdami kelti pa
nikos, komunistai, išlaikyda
mi slaptumą, žmones tyliai su
rinkdavo tik iš atskirų namų 
ir taip išvengdavo viešumos. 
Žmonės nebuvo tikri dėl savo 
rytojaus, todėl intuityviai 
stengdavosi slėptis, kur tik 
galėjo. Aš pats daug naktų 
praleidau... ligoninėje, pažįs
tamiems padedant. Rusai kaž
kaip vengė surinkinėti žmones 
iš darboviečių. Bet, norėdami 
suimti kokius žymesnius 
žmones, visiškai nesivaržy
davo. Taip. dingo daug l ietu-
vos žymesnių asmenų — jie 
buvo tiesiog „išvogta" dieną. 
Kai kuriuos jų tuoj išgaben
davo Rusijon ir ten, nežmo
niškai kankinant, sunaikinda
vo. Ritus, laimei, palikdavo 
Lietuvos kalėjimuose, kol ... 
Reikėtų priminti, kaip bolše
vikai ^efbrmavfl^ Lietuvos 
kalėjimus. Jiems neužteko, 
kad ant kalėjimo langų buvo 
uždėtos geležinės grotos. Ant 
tų grotų jie užkabino kažko-

jų utopinius revoliucijos pla
nus. Sudarydami „draugišku
mo" sutartį su naciais, rusai 
siekė tik sau naudos: gavo 
naujų teritorijų ir naujų progų 
savo tikslams vykdyti. Tai bu
vo žingsnis pirmyn, toks buvo 
politrukų planas. Vakarų de
mokratijų pagalba ir palaima 
laimėję karą, rusai, atrodo, 
šiek tiek priarėjo prie savo tik
slo. Gavę okupuotos Vokietijos 
rytinę dalį, sovietai pradėjo 
šantažuoti — prasidėjo Berly
no blokada. Komunistams ne
sitikint, amerikiečiai labai 
dramatiškai laužė tą blokadą: 
visi tiekimai, užuot ėję sausu
mos kebais, į amerikiečių ir 
anglų zonas buvo gabenami... 
lėktuvais. Blokada neapsiėjo 
be aukų. Pagerbdamas žuvu
sius, lakūnus, Amerikos paš
tas išleido specialius pašto 
ženklus tai blokadai paminėti. 
Įdomu, ką darytų rusai, jeigu 
būtų dar Stalino laikų galybė? 
Tikriausia protestuotų. Šiaip 
ar taip, tas Berlyno blokados 
pralaužimas 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 
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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. 

GREIT PARDUODA 

?• SS/MAX 
REALTORS 

(773)59M20S 
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RIMAS L.STANKUS 
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkam* ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotauda 
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7922 S.PliaaU Rd. 
. 4365S.Archsf Avs. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji 
profesionalai, sajbninoai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
vedu. 

Rimta subrendusi moteris, turinti 
žalią kortele, norėtų prižiūrėti - globoti 
seną žmogų. Vairuoja automobili, veža 
pas daktarus, i bankus, parduotuves, 
arba pati superka produktus. Gali 
atvytais išvalyti butą, išvirti pietus. 
Skambinti Danai, teL: 773-434-4M3. 

Ieškomi darbininkai 
paruošt sunkvežimius 

dažymui. 
TeL 708-396-1515. 

Ieškome subrendusios lie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai. 

TeL: 773-434-0298. 

Statybos kompanijai 
reikalingas darbininkas. 
Turi turėti savo transportą. 

TeL 630-435.1967 

Nagingas vyras B Lietuvos, 
turintis nemaža patyrimo namų 

vidaus ir išorės remontuose, 
ieško darbo šioje srityje. Darbą 
atlieka nebrangiai ir sąžiningai. 
Skambinti tcl. (708) 6524S25 

Pensininkų pora ieško 
2-jų kambarių buto 

vakarinėj Brighton, Gage ar 
Marquette parko apylinkėj. 
Skambinti 773-476.3950. 

vybių. Pasaulio politikai, ypači + 
Amerika, vis ieško „karo nus i - ' l 
kaltelių* ir jų atranda tik Vo-J < 

simbolizavo ir fcietijoje, o nemato ar nenori • I 
pasaulinio komunizmo planų 
pralaužimą". Tai buvo bene 
pirmasis demokratijos iššūkis 
Pasaulio komunai. Demokrati
ja nugalėjo ir moraliai! ir poli
tiškai! Pranašautos pasaulio 
revoliucijos laukia dar tolimas 
ir netikras kelias. 

Nors ir laimėję didelių teri
torijų, ir prisiplėšė karo gro
bio, sovietai ne tik nesustip
rėjo, bet ėmė smukti taip,kad 
pagaliau visa Sovietų Sąjunga 
subyrėjo lyg stebuklas. Ar tai 
buvo Dangaus „intervencija?" 
Galima visaip spėlioti, bet fak
tų nenuginčysi. 

To „stebuklo" rezultatas — 
liko išgelbėta daug tautų. Ačiū 

matyti buvusių komunistų,! I 
kurie žiauriai išnaikino mihjo-J | 
nus nekaltų žmonių, Vaka-§ t 
rams tokius veiksmus toleruo-i Į 
jant. jį 
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Sausio 24 d. Radvil iškio • 
Švč. M. Marijos Gimimo baž-J 
nyčioje vyko ekumeninis krik-1 
ščionių susit ikimas. Dalyvavo I 
Šiaulių, Šeduvos, Radvi l i šk io ' 
krikščionių bendruomenių na- ( 
riai („Emanuelio" bendruo-i 
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malonė!), bet pro jas nieko ne
galima buvo matyti. Komunis
tai leido Stalino saulei šviesti, 
bet neįsileisdavo gerojo Dievu
lio saulės nei vieno spindu
lėlio. 

Antroji rusų okupacija — tai 
proga įvykdyti tai, ko ne
suspėta buvo padaryti, kai 
Lietuva „savo noru" prašėsi 
priimama į „laimingą Sovietų 
Sąjungą". 

Galima būtų suminėti dau
gybę kitų dalykų, kurie ats
kleidžia kokie prieštaringi 
komunistų skelbiami šūkiai ir 
gyvenimo tikrovė. O juk ta 
.tikrovė" tesėsi dar per 50 me
tų! Kokius moralinius ir mate
rialinius nuostolius padarė ir 
paliko toji sistema užgrobtuo
se kraštuose — baisu pagalvo
ti! B. Jelcinas viaooje TV pro
gramoje (USA ABC), perduo
damoje ir pas rau», išsireiškė: 
„Komunizmas — tai rusų tau
tos tragedija". O ką gali pasa-
kjJ lietuviai? 

Svajodami apifcv pasaulinę 
revoliuciją, komunistai ieškojo 
visokių progų, kaip sukelti pa
saulyje sąmyši, koris atitiktų 

mentą, rusai gana didelį balsų ti kitų įsitikinimus. Pasak šio, <=rrr 
ADDKESS 

skaičių atidavė buvusiems ko
munistams. 

Romėnai sakydavo, kad „is
torija — gyvenimo mokytoja". 
Akivaizdžiai matome, kad 
daug tautų, ypač rusai, pamir
šo komunistines avantiūras, 
pareikalavusias milijonų gy-

susitikimo iniciatoriaus dek.Į— -
kleb. Edvardo Zeidoto, tokie• "***-
renginiai tapo tradicija. JųJ 
tikslas — kartu skelbti Ge
rąją Naujieną. Meilė, nuošir
dumas, gerumas — svarbiau
sia tokių susitikimų jungtis. 

BŽ 1999. Nr.2s 

$10 KOtTRĖ VHTUI 
PKKANTUŽ$1S9SUMĄ 

TEL 7 7 3 - 2 5 1 - 5822 

Pan*T*tk> „Nazareto* valgykloje suruoštų kocių metu au vyresniąja lankytojais kaledaiciaia dalinasi kun. Alher-
tas ir sss. Anastazija. 

Maaai 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
SKAITAU IR NETIKIU 

„Draugo" vasario 6 d. pir
mame puslapyje „Lietuva per 
savaitę" skyriuje yra straips
nelis — „I Lietuvą atvykusių 
turistų skaičius". Ten rašo, 
kad atvykusių turistų skaičius 
išaugo beveik 16 proc. iki 4.3 
milijono žmonių. Vadinasi, be
veik milijonu daugiau, negu 
Lietuvoje yra gyventojų! Dau
giausia iš Rusijos, Latvijos ir 
Estijos. Keista, kad tiek daug 
rusų, latvių ir estų yra su
sižavėję Lietuva. Tuo tarpu iš 
Amerikos tik 20,000. 

Kaip ten bebūtų, bet 4.3 mi
lijonai — tai ne juokai. Lietu
va turėtų voliotis piniguose. 
Tik pagalvokite, kiek reikėtų 
viešbučių, maisto ir kitokių 
paslaugų 4.3 milijonams. O, 
be to, 4.3 milijonai sudarytų 
358,000 turistų \ mėnesį, arba 
83,000 per savaitę, ar beveik 
12,000 turistų kasdien. Tokiai 
miniai turistų įvažiuoti į Lie
tuvą ir sutvarkyti jų doku
mentus reikėtų didelio tar
nautojų skaičiaus, patalpų ir 
kitokių sienos perėjimo reik
menų. O gal jie ne turistai, tik 
paprasti spekuliantai, kurie 
važinėja ten ir atgal? Bet ir 
tai, jei „turistai", kad ir po 
vieną litą mokėtų iždui, tai 
jau 4 milijonai litų. 

Ten pat rašo, kad iš Lietu
vos į užsienio valstybes išvyko 
3.2 milijonai Lietuvos gyven
tojų. Vadinasi, beveik visa 
Lietuva 1998m. išvyko į užsie
nį. 

Keista, kai skaitai! Nesi
nori tikėti, kad taip yra. O gal 
ir klaidinga informacija? Juk 
kartą rašė, kad Maryland sos
tinė yra Baltimorė, o Mary-

. land yra Marijos žemė. Mato
te, yra skirtumas tarp turis
tų ir visokio tipo „vaizbūnų". 

Algirdas Skudzinskas 
Baltimorė, MD 

AŠ NENORIU, KAD 
ŽMONES BUTŲ 

APGAUDINĖJAMI 
Po ilgų svarstymų, Mar-

quette Park Neighbors, nutarė 
paremti kandidatą į apylinkės 
atstovo vietą, 15-os apygardos 
demokratą Tommie Grayer. 
Jis beveik 30 savo gyvenimo 
metų praleido 15-oje apygar
doje ir suvaidino labai kons
truktyvų vaidmenį. 

Kaip 15-os apygardos de
mokratų vadovas, ilgą laiką 
dirbo mero Daley komandoje. 
Jo darbo dėka buvo priimti šie 
nutarimai: suaktyvinta polici
jos veikla, sudarytas priva
taus saugumo aptarnavimo 
sektorius, pataisytos gatvės, 
įtaisyti vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, sutvarkytas gatvių 
apšvietimas, sustabdyta nele
gali prekyba alkoholiu. Jis no
ri padėti restauruoti Dariaus 
ir Girėno paminklą, sutvarky
ti Lithuanian Plazą, Jaunimo 
centrą ir atlikti daug kitų vi
suomeninių darbų. 

Aš išgyvenau Marquette 

Parko apylinkėje 45 metus, 
todėl remdamasis savo patirti
mi, drįstu perspėti visus 15-os 
apygardos balsuotojus, o ypač 
pastaruoju metu atvykusius į 
šią apygardą, kad būtumėte 
atsargus ir budrus. Kodėl? Ogi 
todėl, kad 15-osios apygardos 
atstovų rinkimų biuleteniai 
mirgėte mirga naujų pavar
džių gausumu. Kai kurių kan
didatų politiniai interesai yra 
labai gudriai užslėpti ir sunku 
atpažinti apgaulę: jie prisiden
gę apylinkės ekonominio vys
tymosi grupių vardu arba pri
klauso organizacijoms, kurios 
stengiasi bet kokia kaina su
dominti visuomenę ir panau
doti žiniasklaidą, kad nu
kreiptų ją savo politiniams in
teresams. 

Aš labai nenorėčiau, kad 
mano apylinkės, t.y. Mar-
ąuette Parko žmonės būtų ap
gaudinėjami ir to nelinkėčiau 
nei vienai kitai apylinkei. Ma
nau, kad jūs irgi to nenorite. 

Joe Kulys 
Chicago, IL 

Pastaba. Redakcijos nuo
monė nebūtinai sutinka su 
laiškų autorių nuomone. Re
dakcija už laiškų turinį nėra 
atsakinga. 

KIENO VARDU 
KALBAMA? 

Į mano laišką „Už tarptauti
nę komisiją" (1999.02.02) š. m. 
vasario 9 d. šiame skyriuje, 
atsakė Antanas Dundzila dėl, 
anot jo, tos komisijos narių 
parinkimo ir kad nėra „nu
sakyti komisijos tikslai bei 
darbo apimtis". 

Atsiliepė ne vien tik papil
dymais ir patikslinimais, bet 
ir užgauliojimais, teigdamas, 
kad „stomatologas savo laiške 
gręžia ne tą dantį...". Disku
tuojant rimtą temą, toks vie
šas pašiepimas prašosi atsa
kymo, ypač kai į politinę temą 
įpainiojama profesija, kuri 
nėra joks juokų objektas. 
JAV-se gydytojai yra pacien
tams griežtai atsakingi — 
gręžti ne tą dantį stomatolo
gui (dantų gydytojui) yra pa
našiai, kaip medicinos gydyto
jui nupjauti ne tą koją. Taip 
kaip savo 40 metų profesinėje 
karjeroje nesu nė karto pra-
gręžęs ne tą dantį, taip per 
paskutinius keletą metų, Lie
tuvos politikos atžvilgiu, nesu 
prašovęs pro šalį dėl mora
linės atsakomybės savo tautai, 
kuri man yra šventa. 

Patikslinti galima tik klai
das, kurias visi darome, bet 
ne kito nuomonę, už kurią tik 
pats asmuo yra atsakingas. 
Nuomonės skiriasi, nė vienas 
iš mūsų neturime jų monopo
lio. Be to, A. Dundzila savo 
bei bendraminčių subjektyvią 
nuomonę išreiškia „mūsų vi
suomenės"* vardu, tartum aš 
nebūčiau jos nariu, {domu, iš 
kur ir kieno toks plačiai api
mantis įgaliojimas. 

Kiekvienas atliekame parei-

V1ET1NĖS RINKTINĖS 
METINĖS 

(Atkelta iš 3 psl.) 

KAM sekretorius, ats. majo
ras, istorįjos dr. G. Surgailis 
aukštai įvertino A. Martinio
nio atliktą darbą, nes apie 
Vietinę rinktinę archyvinių 
dokumentų Lietuvoje nėra 
daug išlikę, todėl buvo naudo
jami Vietinės rinktinės vete
ranų prisiminimai. Jų atmin
tyje ir yra sukauptas pagrin
dinis istorinių žinių archyvas. 
Jis sakė, kad dokumentai dėl 
įvairių priežasčių gali dingti 
ar išnykti, liudininkai mirti, o 
knyga išliks ateities kartoms, 
kurias stebins autoriaus 
kruopštumas, ruošiant knygą 
leidybai, Vietinės rinktinės 
karių pasiaukojimas, dvasin
gumas ir ryžtingumas. Baig
damas savo kalbą, KAM sek
retorius dr. G. Surgailis pa
dėkojo autoriui už naudingą 
Lietuvos karybos'istorijai dar
bą ir įteikė KA ministerijos 
išleistą 1999 metų kalendorių. 

gas, vieni didesnes, kiti ma
žesnes, už kurias esame kam 
nors atsakingi. Gvildenant 
rimtus reikalus, kaip 1940-
1944 metais dar kai kurių 
mūsų pačių pergyventus, mū
sų tautai skaudų, nelemtą lai
kotarpį, kalbėkime santūriai, 
o ypač be sarkastiškumo. 

O savo galvoseną išryškinti, 
ją pabrėžti, nebūtina menkin
ti kitą. 

Leonidas Ragas, DDS, 
Itasca.IL 

TEGUL GYVUOJA 
BALFAS 

Nieko nėra malonesnio ir 
nuostabesnio už paguodą, iš
tiestą pagalbos ranką, už su
pratimą. Ir kai tai pajauti, šir
dis ima daužytis, akys ašaroti, 
nes ten toli yra žmonių, ku
riems Lietuva yra ne svetima. 

Mieli tautiečiai, visa mūsų 
mokyklos bendruomenė taria 
nuoširdų ir nepakartojamą 
dėkui už dovanas, kurių mes 
tikrai nesitikėjome. 1999-
aisiais metais mes Jums lin
kime stiprybės, sveikatos, 
energijos, entuziazmo, tegul 
BALFas gyvuoja ir nenuilsta, 
nes jis tikras paguodos šal
tinis. 

Mūsų mokykloje mokosi 130 
mokinių iki 16-os metų: 61 
mergaitė ir 69 berniukai, 18 
mokytojų. Čia veikia skautų, 
ateitininkų, Saulės rato orga
nizacijos, choras, ritmika ir 
dramos studija. Mokinukai la
bai veiklūs ir daug ko nori iš 
gyvenimo. Todėl mes, mokyto
jai, stengiamės, pagal gali
mybes, kad mūsų jaunosios 
atžalos atsiskleistų savo vidi
niu pasauliu, savita kultūra, 
norime išugdyti sveiką, dorą ir 
sąžiningą ateities žmogų. Bet 
mes mokykloje neturime net 
pačių reikalingiausių priemo
nių, nė vieno magnetofono, 
kompiuterio, audio, video, te
levizoriaus, piamino, todėl da
bar stengiamės rašyti projek
tus, kurių metu galbūt galė
sime įsigyti mokyklai ko la
biausiai reikia. Yra tokių šei
mų, kurios gyvena ypač sun
kiai, jokios paramos mokyklai 
negali teikti. Bet turime viltį, 
kad ateinantys bus geresni... 

Danute Pocienė 
Balėnų pagrindinės 
mokyklos direktorė 

Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus skyriaus vedėjas, 
LKKSS Kauno skyriaus valdy
bos narys, istorikas A. J. Mar
kūnas pabrėžė Vietinės rink
tinės svarbą tautos išsivada
vimo kovoje. Ji buvo Lietuvos 
kariuomenės garbės, pasiau
kojimo ir dvasingumo simbo
liu. Remiantis šia knyga, gali
ma paneigti nepelnytus prie
kaištus bei kaltinimus Lietu
vos karininkijai, kuri raudono
sios ir rudosios okupacijos iš
vakarėse, neva bėgo pasislėp
ti. Nors knygoje ir yra keletas 
ginčytinų momentų, j i turi 
tapti parankine knyga ne tik 
kariškiams, bet ir visiems be
sidomintiems Lietuvos kariuo
menės istorija, 1944 metų įvy
kiais Lietuvoje". Jis džiaugėsi, 
kad Vytauto Didžiojo karo mu
ziejus yra išsaugojęs juostą, 
kurią generolas leitenantas P. 
Plechavičius 1944 metais pa
dėjo Kaune prie Nežinomojo 
kareivio kapo. Taip pat muzie
juje eksponuojamas generolo 
portretas, kurį padovanojo 
generolo P. Plechavičiaus se
suo E. Legeckienė. Viena iš 
Kauno gatvių pavadinta žy
miojo karvedžio generolo P. 
Plechavičiaus vardu. 

Apie generolo P. Plechavi
čiaus seserį, išeivijos Čikagos 
birutiečių skyriaus ilgametę 
pirmininkę Eleną Legeckienę 
ir jos nenuilstamą veiklą išei
vijos lietuvių veikloje ir biru
tiečių draugijoje kalbėjo Lietu
vos kunigaikštienės Birutės 
karininkų šeimų moterų drau
gijos Kauno skyriaus pirmi
ninkė E. Almonaitienė, kuri 
buvo ir E. Legeckienės testa
mento vykdytoja. 

Vėliau kalbėję Vietinės rink
tinės karių sąjungos valdybos 
pirmininkas, dimisijos pulki
ninkas leitenantas P. Narin-
kevičius, Marijampolės karo 
mokyklos kariūnas A. Paula
vičius, Lietuvos žmogaus tei
sių gynimo asociacijos pirmi

ninkas prof. A. Dumčius ir 
kiti, pabrėžė Vietinės rinkti
nės reikšmę, jos kūrimą, karių 
prisiminimus, kai kuriuos 
veiklos momentus, padėkojo 
autoriui A. Martinioniui už 
milžinišką triūsą, paruošiant 
knygą leidybai ir Vietinės 
rinktinės bei jos karių įamži
nimui. 

Autorius dimisijos majoras 
A. Martinionis padėkojo vi
siems susirinkusiems į knygos 
pristatymą ir padėjusiems pri
siminimais, nuotraukomis ir 
kita archyvine-istorine me
džiaga. „Jūs esate gyva istori
jos dalis ir ji niekada neišblės 
iš ateities kartų atminties, nes 
įamžinta knygoje". Autorius 
minėjo, kad knygos tiražas 
nėra didelis, tačiau tikisi, kad 
bus išleistas ir antrasis šios 
knygos leidimas su papildy
mais, todėl paprašė susirin
kusiųjų teikti papildomą me
džiagą, kuri neužfiksuota kny
goje. Ypač daug paramos gali 
suteikti išeivijoje gyvenantys 
plechavičiukai. Trumpai pa
pasakojo apie sunkumus ruo
šiant knygą leidybai ir savo 
ateities planus. 

Baigiantis renginiui, susi
rinkusiems koncertavo Kauno 
Karininkų ramovės styginių 
instrumentų ansamblis. Visi 
susirinkę Vietinės rinktinės 
kariai nusifotografavo atmin
čiai. Po renginio, atvykę į kny
gos pristatymą, buvo pakviesti 
į vakaronę, kurioje galėjo pasi
vaišinti alumi, lietuvišku sū
riu, kepinta duona ir kitais 
skanėstais. Vakaronės metu 
grojo Kauno Karininkų ramo
vės styginių instrumentų an
samblis. 

Prasmingos knygos išleidi
mas ir buvęs renginys reika
lingas mūsų tautos ir kariuo
menės istorijai, kad ateityje 
istorikai ir besidomintys šia 
istorija, neturėtų baltų dėmių. 

Paruošė: LSS garbės šaulys 
Stasys Ignatavičius 

DRAUGAS, 1999 m. vasario 19 d., penktadienis 

Mielam Draugui 

A4A. 
LIUDUI VALANČIUI 

mirus, jo žmoną EMILIJĄ, dukrą LAIMĄ, žentą 
BRADLEY, sūnų EDVARDĄ su šeima, svainę BRONE 
ir ALBERTĄ KREMERIUS, gimines ir draugus 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Gabrielė ir Albinas Dzirvonai 

A.tA. 
DR. BRONIUI ANDRAŠIŪNUI 
iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame Velionio žmonai APOLONIJAI ir 
visiems giminėms. Kartu liūdime. 

Jonas ir Lionė Miežinskai 
Kazys ir Robertą Miežinskai 

Emilija Kiaupienė 
Hot Springs, AR 

A.tA. 
KAZIMIERUI GAIŽUČIUI 

Lietuvoje įnirus, broliui, mūsų mielam sekretoriui, inž. 
JERONIMUI GAIŽUČIUI su šeima ir visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Vilniaus Krašto lietuvių sąjungos 
Čikagos skyriaus valdyba ir nariai 

Čikagos miesto apleisti pastatai dainai patraukia chuliganus, narkoma
nus. Todėl miesto valdybos kandidatas Tommie Grayer Sr. pagreitino 
procesą nugriauti tolų pastatą Marąuette Parko apylinkėje. Prie nugriau
to pastato stovi i* kairės. 15th Ward Regular Democratic Organization 
pirm. Tommie Grayer Sr. ir Marąuette Park Neighbors pirm. Joe Kulys. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Fcdcral Savlngs and Loan 

Assoclatlon of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Caahnir G. Oktas, Preakient 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
DR. 

PRANAS 
SUTKUS 

Jau suėjo dešimt metų, kai netekome brangaus Vyro, Tėvo, 
Uošvio ir Senelio. Jis atsiskyrė iš mūsų tarpo 1989 m. vasario 
20 d., sulaukęs vos 63 metų. 

Už jo vėlę Šv. Mišios bus aukojamos vasario 21 d. 
Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL. 

Prašome gimines, draugus, kolegas ir pažįstamus už a.a. 
Praną pasimelsti 

Nuliūdę: žmona Ada, dukros Dana, Vilija ir Rasa; 
sunūs Aras ir Linas; marti Aušra ir žentai Arvydas 
ir Danielius; vaikaičiai: Andrėja, Daina, Ginta, 
Loreta, Jacąueline, Tomas ir Jonukas. 

MIRTIES METINIŲ PIRMA SUKAKTIS 
A.tA. 

VLADĖ KASELIENĖ 
1999 m. vasario 22 d., sueis vieneri metai, kai ne

gailestinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Mamy
tę, Močiutę ir Uošvę. 

Gimė Ukmergėje, Lietuvoje, 68 metus gyveno Čika
goje. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chica
go, IL tarp savo mylimų — vyro Povilo ir sūnaus Alber
to. Ji visada pasiliks mūsų mintyse ir maldose. Tegul il
sisi Amžinoje Ramybėje. 

Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios už jos sielą 
bus aukojamos Čikagoje, Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje, šeštadienį, š.m. vasario 27 d., 4:30 v.v. Taip pat 
Mišios buvo aukojamos Šv. Trejybės lietuvių bažny
čioje, Newark, New Jersey, š.m. vasario 7 d., ir kitos 
bus aukojamos š.m. vasario 22 d., 9:00 vai. ryto, Wat-
chung, NJ Šv. Marijos bažnyčioje. Šv. Mišios taip pat 
bus aukojamos Lietuvoje — Vilniuje ir Ukmergėje, š.m. 
vasario 22 d. 

Kviečiame artimuosius ir pažįstamus prisiminti 
mūsų mylimą Mamytę, Močiutę, Uošvę, a.a. VLADĘ 
KASELIENĘ, dalyvauti pamaldose ir užjos sielą pasi
melsti. 

Nuliūdę: dukra Loreta Stukienė, sūnus Povilas, 
marti Dianelle, anūkai dr. Gregorius ir Erikas 
Kaseliai, marti Anna Marie Kasdienė, anūkė 
Georgianna Macke, jos vyras Kenneth ir pro
anūkė Elizabeth Macke. 

A.tA. 
ALENAI VILEIŠYTEI 

DEVENIENEI GRIGAITIENEI 
mirus, jos dukrai DALIAI, sūnums KĘSTUČIUI 
ir ALGIRDUI, sesutei RITAI su šeimomis ir 
kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

G. A. Armaliai 
N. Paramskienė 

E. Purtulienė 
S. Salienė 

P. Vaškelienė 
S. S. Vaškiai 

A.tA. 
ALENAI VILEIŠYTEI 

DEVENIENEI GRIGAITIENEI, 
Santaros garbės narei mirus, dukterį DALIĄ 
BOBELIENĘ, sūnus ALGIRDĄ ir KESTUTJ 
DEVENIUS, jų šeimas ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia 

Santaros-Šviesos Federacija 

A.tA. 
ROMUI ŠIKŠNIUI 

mirus, liūdesio valandą nuoširdžią užuojautą reiškia jo 
seseriai ELVYRAI ir JURGIUI VODOPALAMS. ADAI 
VODOPALAITEI, VIDAI PUODŽIŪNIENEI bei seseriai 
NIJOLEI ir jos šeimai 

Bačkaičių šeima 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Tėvas Kazimieras Raude-
liūnas, SJ. mirė š.m. vasario 
18 d., 9:45 vai. ryte, Čikagoje. 
Daugiau informacijų bus pa
skelbta vėliau. 

Lie tuvos Krikščionių de
mokratu rėmėjų sambūrio 
valdyba vasario 17 d. įvy
kusiame posėdyje priėmė 1999 
m. savo veiklos planą. Pirmas 
šių metų įvykis bus kovo 7 d., 
PLC Lemonte susitikimas su 
Lietuvos Švietimo ir mokslo 
viceministre d r . Gražina Pa-
l iokiene. J i yra veikli visuo
menininke ir politikė, ypač 
rūpinasi gatvės vaikų globa, 
daug prisideda, rengiant mini
sterijų programas dėl neįga
liųjų vaikų bei psichinės svei
katos priežiūros. Lemonte ji 
kalbės kovo 7 d., po 11 vai. r. 
Mišių. 

Šven to Raš to — Senojo ir 
Naujojo Testamento knygos 
sutikimas rengiamas kovo 27 
d., šeštadienį, 7 vai. vak., Lie
tuvių dailės muziejuje, Le
monte. Senojo Testamento 
vertimas iš hebrajų, aramėjų 
ir graikų kalbų — prel. Anta
nas Rubšys, Naujojo — kun. 
Česlovas Kavaliauskas. Lei
dykla „Katalikų pasaulis". Šis 
istorinis leidinys — visas ka
talikiškas Šventasis Raštas 
vienoje knygoje. Sutikimą ren
gia „Draugas". Bus proga įsi
gyti šią vertingą knygą. 

Lie tuvos Vyčių t au t in ių 
šokių grupė, vadovaujama 
Frank Zapolio, Ligijos Tautku-
vienės ir Lidijos Ringienės, 
paminklo „Partizano Motina" 
pastatymui Pasaulio lietuvių 
sodelyje paaukojo 120 dol. Pa
minklas didingai stovės jau šį 
pavasarį. Jei nesuspėjote pri
sidėti, niekada nėra per vėlu. 
Čekius rašykite Lithuanian 
VVorld Center vardu ir pasiųs
kite ižd. Vytautui Čepėnui, 
3181 Grandvievv PI., Darien, 
IL 60561, aukas galite įteikti 
ir kiekvieną sekmadienį PLC. 

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo, Kovo 11-osios, 
paminėjimas ruošiamas Pa
saulio lietuvių centre kovo 14 
d. Numatyta tokia programa: 
11 vai. r. Mišias Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje aukos tos misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, Mišių metu giedos 
sol. Laimutė Stepaitienė. po 
Mišių. 12:30 vai. p.p., didžio
joje centro salėje pagrindinę 
kalbą pasakys Lietuvos gene
ralinis konsulas Čikagoje Gie
drius Apuokas, meninę pro
gramos dal( atliks dr. Vilija 
Kerelytė, akompanuojant Al
gimantui Barniškiui, dekla
muos ir programa: vadovaus 
Daiva Mciiif.ne. Visi kviečiami 
švontejf daiyvau'.. Ruošia 
AnHTikos Lietuvių tautine 
sąjunga. 

Aa. dipl. inž. Andrius 
Malko, ilgus metus gyvenęs ir 
dirbęs Čikagoje, mirė š.m. 
sausio 27 d. Floridoje (gimęs 
1910 m.). Palaidotas Pompano 
Beach, FL, miesto kapinėse, 
greta žmonos Onos Dovydai
tytės, mirusios 1984 m. 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos 
susirinkimas Šv. Kazimiero 
šventės proga bus sekmadienį, 
kovo 7 d. Pagrindinė šios 
šventės dalis — Mišios 10:30 
vai. r., Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje (69th 
ir Washtenaw). Vyčiai renkasi 
9:45 vai. r. į mokyklos salę ir 
bus einama į bažnyčią orga
nizuotai. Po Mišių (apie 11:30 
vai. r.) parapijos salėje bus 
priešpiečiai. J juos reikia re
gistruotis, skambinant Estelle 
Rogers 708-425-6003. Šv. Ka
zimieras yra ypatingasis Lie
tuvos Vyčių globėjas, tad visi 
vyčiai raginami gausiai daly
vauti Mišiose, susirinkime ir 
priešpiečiuose. Suartėsime ir 
geriau suprasime kilniuosius 
mūsų organizacijos šūkio 
žodžius: „Dievui ir tėvynei!" 
Šventę globoja 112 Lietuvos 
Vyčių kuopa. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo nariai kasmet švenčia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą, suruošdami prieš
piečius ir programą, kuri bus 
trečiadienį, vasario 24 d. 12 
vai., Klas restorane, 5734 VV. 
22 St., Cicero, IL. 

Kalbą pasakys Maria Ru
dienė ir dalyvaus liaudies mu
zikos kapela „Tėviškė", vad. 
Stasės Jagminienės. 

Vietas rezervuoti iki vasario 
20 d., skambinkite: Aldona 
Brazis 708-361-5594. Visi ma
loniai kviečiami. 

Beverly Shores Lietuvių 
klubas kovo 6 d., šeštadienį, 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę ir Kovo 11 d. 
minėjimą, 1 vai. p.p. Šv. Onos 
bažnyčioje. Šv. Mišias aukos 
prel. dr . Ignas Urbonas. 2:15 
vai. p.p. kalbės iš Lietuvos at
vykusi žymi visuomenės vei
kėja, Švietimo ir mokslo mi
nisterijos viceministre dr. 
Gražina Paliokienė. Po minėji
mo svečių garbei pietūs. 

Nor s šįmet ž iemos oras 
n e b u v o labai žvarbus, bet 
vis tiek visi laukiame pavasa
rio, o geriausia pradėti pava
sarį, dalyvaujant „Žiburėlio" 
lietuviškosios Montessori mo
kyklėlės madų parodoje, kuri 
rengiama kovo 21 d., 12 vai., 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Būtina rezer
vuoti vietas, skambinant Dai
nai Siliūnienei 630-852-3304 
arba Viktorijai Siliūnienei 
630-257-0548. 

Jaunimo centro met inis 
narių susir inkimas sekma
dienį, vasario 21 d., 10:30 v.r. 
vyks JC Čiurlionio galerijoje. 
Visi nariai ir Jaunimo centru 
susirūpinusi visuomenė kvie
čiama susirinkime dalyvauti. 
Dabartinę JC direktorių ta
rybą sudaro: Vaclovas Mom-
kus - pirmininkas, Antanas Pau-
žuolis-sekr., nariai: Kostas 
Dočkus, Stasys Džiugas, Algir
das Čepėnas, Jonas Gradins-
kas, Viktoras Jautokas, dr. 
Petras Kisielius, Aleksas Lau
raitis, Juozas Masilionis, Jo
nas Tamulaitis ir Stasys 
Žilevičius. 

Vytautas Šol iūnas, Le-
mont, IL, siųsdamas , JJraugo" 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
dosnią 155 dol. auką. Dėko
jame! 

ČLM PAGERBIMAS 
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Lietuvos Vyčiai š.m. vasario 
7 d. Martiniąue salėje surengė 
didelį metinį pokylį, jau tris
dešimt devintąjį. Tuo pačiu 
metu šventė ir savo 85 metų 
gyvavimo sukaktį. Pokylis bu
vo iškilmingas, pripildęs pilną 
salę žmonių. Tas parodo šios 
organizacijos populiarumą. 
Dalyvavo Lietuvos valdžios at
stovas — konsulas Giedrius 
Apuokas, Vyčių organizacijos 
veteranai ir dabartinės veiklos 
aktyvūs nariai. Tarp visų sve
čių prie garbės stalo buvo pa
kviesta ir Čikagos lituanis
tinės mokyklos direktorė Jū 
ratė Dovilienė, kuri gavo pa
gerbimo žymenį ir mokyklai fi
nansinės paramos. Tai pagar
ba ir padėka šiai patriotinei 
organizacijai už įvertinimą 
savo talkininkės darbų. Ne
suklysiu pasakęs, kad JAV 
veikiančios lituanistinės mo
kyklos atlieka panašų darbą į 
Vyčių organizacijos veiklą. 
Auklėja jaunimą patriotinėje 
dvasioje. Moko lietuvių kal
bos, papročių. Supažindina su 
tautos praeitimi, jos gamtos 
grožiu. Puoselėja tautinį me
ną, dainą ir šokį. Mokykla į 
savo skaičių priima ir norin
čius išmokti lituanistinių da
lykų. Savo plačioje veikloje tų 
pačių dalykų siekia ir Vyčių 
organizacija su tam tikrais ne
esminiais skirtumais. Tai tik 
dalis palyginimų. Vyčiai vei
kia daug platesniu matu, api
ma visas gyvenimo sritis ir 
politiką. Jie daug padėjo Lie
tuvai atkurti nepriklausomy
bę, veikdami per Amerikos 
valdžios įstaigas, neišskiriant 
nė Kongreso ir prezidento. At
sikūrusiai Lietuvai siunčia di
delę pagalbą sveikatos reika
lams ir vargšų bei vaikų aprū
pinimui. Iki šiol j au yra nu
siuntusi už maždaug 70 mili
jonų dol. sumą. Nenuleidžia 
rankų ir dabar, siekia, kad 
Lietuva atsigautų iš po ilgos 
komunistinės vergijos. Šiame 
krašte gyvenantis jaunimas 
turėtų susidomėti Lietuvos 
Vyčių oranizacija ir papildyti 
jų eiles savo darbu bei auka. 

Šio rašinio tikslas buvo iš
reikšti padėką garbingai Vy
čių organizacijai už Čikagos li
tuanistinės mokyklos pager
bimą. Trumpai: pokylyje pro
gramą atliko Lietuvos Vyčių 
šokėjai, vadovaujami F. Zapo
lio Keletą tautinių šokių pa
šoko choreografes Ligijos 
Tautkuvienes paruošti šokė
jai. Fausto Strolios šeimos an
samblis atliko muzikinę pro
gramą instrumentais ir Pau
liaus Strolios solo. Lietuvių 
fondo pirmininkas Ostis Įteikė 
Jūratei Dovilienei 8,000 dol. 
čekį mokyklos išlaikymui. 
Pokylio programą pravedė Vy
čių dvasios vadovas kun. A. 
Zakarauskas Invokaciją su
kalbėjo kun. R. Gudelis. Palai
minimą — kun. V Rimšelis. 
Padėka Aušrai Padalino, kuri 
turėdama pareigų Vyčių or
ganizacijoje, randa laiko pa
dėti mokyklos komitetui, kad 
sumažintų mokyklos išlaiky

mo išlaidas. 
Darbas pasidaro daug leng

vesnis, kai atsiranda talki
ninkų. Talkos reikia iš visur, 
kad galėtume gyvendami sve
tur, išlikti lietuviais ir padėti 
tėvynei Lietuvai. 

J. Plačas 

TAUTINUrŠOKIŲ 
GRUPIŲ VADOVŲ 

DĖMESIUI 

Gavau iš Lietuvos liaudies 
kultūros centro choreografijos 
skyriaus vedėjos Snieguolės 
Einikytės laišką, kuriame pri
mygtinai ir skubiai esu prašo
ma atsiųsti savo kūrybinę bio
grafiją, į rengiamą spaudai 
knygą „Lietuvos choreogra
fai". Jdomus ir prierašas: „Pa
sakyk ir kitiems, kad pas
kubėtų. Kurie neatsiųs — pa
minėsime ta rpe kitų". 

Tos knygos vieną dalį apie 
pramoginių šokių vadovus 
teko rengti ir man (deja, nepa
baigiau), todėl žinau, kokių 
žinių reikia. Tik trumpų, en
ciklopedinio turinio. Pvz.: 1. 
Jūsų t rumpa biografija, ko
kius mokslus baigėte, Jūsų 
profesija. 2. Kada susikūrė 
tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovaujate. Kiek dalyvių. Ar 
teko dalyvauti išeivijos Šokių 
šventėse, jei ta ip — kuriose. 
Taip pat Lietuvos. Ar ši Jūsų 
grupė yra koncertuojanti, ar 
tik susirenka pašokti šventė
se. Jei koncertuojate — stam
besni koncertai, verti pateikti. 
Informaciją pateikite kuo sku
biausiai šiuo adresu: Lietuvos 
liaudies kultūros centras, 
Barboros Radvilaitės 8, Vil
nius, 2600, Lithuania. 

Leidiniui reikalinga ir Jūsų 
nuotrauka. Gali būti pasinė, 
gali būti didesnė. Nesvarbu. 

Ligija Tautkuvienė 

LAUKIAMA 
„MARČIULIONIUKŲ" 

IŠ VILNIAUS 

Sparčiai artėja kovo 6-oji, 
kai į Čikagą iš Vilniaus at
skris „marčiulioniukai". Tai 
Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokyklos 14-mečiai žaidėjai, 
kurie Čikagoje išmėgins jėgas 
su vietos bendraamžiais lietu
viais ir amerikiečiais krepši
nio entuziastais. 

Pirmosios rungtynės kovo 7 
d. vakare vyks PL centro spor
to salėje Lemonte, su JLi-
tuanicos" žaidėjais, po to be
veik kasdien jaunieji svečiai iš 
Vilniaus susitiks su amerikie
čių komandomis. 

Kovo 13 d. vakare ASK „Li-
tuanica" PL centre rengia po-
būvį-susitikimą su „marčiu-
lioniukais", (o jų atvyksta vi
sas tuzinas). Čia bus vaka
rienė, šokiai ir kiti įvairumai. 
Vietas į šį neeilinį renginį rei
kia rezervuoti jau dabar, 
skambinant Dainai Siliūnie
nei, tel. (630) 852-3204. 

Sportine programa rūpinasi 
dr. Donatas Siliūnas, kuris 
treniruoja jaunuosius ASK 
„Lituanicos" krepšininkus. 

E.Š. 

JAV LB Kultūros taryba. Sėdi: Juozas Žygas, pirm. Marija Reinienė, Loreta Venclauskienė. Stovi: Laima Pe-
trauskaite-Vanderstop, Dalia Anysienė, Violeta Drupaitė, Regina Jautokaitė. Tarybai dar priklauso Dalia 
Šlenienė. 

KULTŪROS TARYBOS POSĖDIS 
Laikas nepaprastai greitai 

lekia šuoliais. Kuriame pla
nus , dirbame, o, dar nespėjus 
pasidžiaugti rezultatais, j au ir 
vėl sukame galvas, kaip įgy
vendinti naujas idėjas. 

Š.m. vasario 10 d. vėl susi
rinkome į JAV LB Kultūros 
tarybos valdybos posėdį, jau 
vos ne antraisiais namais ta
pusiose tėvų marijonų patal
pose. 

Posėdžiui vadovavo Kultū
ros tarybos pirmininkė M. Re
inienė, dalyvavo: V. Drupaitė, 
D. Anisienė, R. Jautokaitė, L. 
Petrauskaitė-Vanderstoep, L. 
Venclauskienė ir J. Žygas. Pa
sidžiaugėme jau turima me
džio plakėte su metalinėje 
plokštėje išgraviruotu tekstu 
bei naujuoju mūsų tarybos 
logo, D. Šlenienės rūpesčiu su
kurtu dailininko Ramojaus 
Mozoliausko. Šia plakėte ir 
buvo apdovanoti 1998-ųjų me
tų nusipelnę kultūros veikėjai. 

BALFo Lemonto skyrius 
ruošia 55 metų BALFo su
kakties paminėjimą šį sekma
dienį, vasario 21 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Mi
šios už gyvus ir mirusius sky
riaus darbuotojus bei aukoto
jus bus Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
11 vai. ryte, tuojau po jų, apie 
12 vai., didžiojoje PLC salėje 
bus susirinkimas ir pietūs. Pa
grindinė kalbėtoja — BALFo 
centro valdybos pirm. Maria 
Rudienė. 

Susitikimas dėl išeivijos 
ateit ininku spaudos ir ry
šių palaikymo vyks penkta
dienį, kovo 12 d., 7:30 v.v. 
Ateitininkų namuose. Susido
mėję šiuo reikalu ir turintys 
konkrečių pasiūlymų kviečia
mi dalyvauti. 

V. Kezinaitis, Hamilton, 
Ont, Canada, prie „Draugo" 
prenumeratos mokesčio pri
dėjo 90 dol. auką. Širdingai 
dėkojame! 

Dar kartą aptarėme j au įvy
kusius šių metų renginius: 
sausio 7 d. PLC Lemonte ruoš
tą Sausio 13-osios minėjimą, 
kur pagrindinis kalbėtojas bu
vo Vytautas Cinauskas — Lie
tuvos Respublikos Seimo na
rys ir Tremtinių grįžimo fondo 
valdybos pirmininkas; jo susi
tikimą su visuomene „Sekly
čioje", sudarytas galimybes V. 
Cinauskui susitikti su Toron
to, Cleveland, Philadelphia ir 
St. Petersburg Lietuvių Bend
ruomenės nariais . 

Jau seniai neramino idėja 
atkurti lietuviškąjį teatrą Či
kagoje. Vasario 3 d. J aun imo 
centre įvyko steigiamasis teat
ro susirinkimas, kuriame da
lyvavo 18 asmenų, norinčių 
prisidėti savo talentu. Tai 
daugiausia žmonės, neseniai 
atvykę iš Lietuvos. Kar tu 
dirbti sutiko net dvi režisierės 
— Audrė Budrytė ir I rena 
Leonavičiūtė. Tikimės, kad 
pirmuoju renginiu po vasaros 
atostogų ir taps naujojo tea t ro 
premjera. 

Toliau aptarėme Kultūros 
tarybos plane numaty tus 
1999-ųjų metų renginius. 

Philadelphia Lietuvių Bend
ruomenė yra pakvietusi kon
certuoti „Kanklių" ansamblį, 
kurio koncertus ir galėsime 
išgirsti gegužės 7 d. (penkta
dienį) Dailės muziejuje Le
monte arba gegužės 8 d. (šeš
tadienį) Jaunimo centre, Či
kagoje. 

Gegužės 21-22 d. ruošiame 
Poezijos dienas: penktadienį 
susitiksime su poetais J aun i 
mo centre, o šeštadienį — Le
monte. Dalyvauti sutiko sve
čias — poetas ir Lietuvos 
Švietimo ministras Kornelijus 
Platelis. Išeivijai a ts tovaus 
poetės Julija Gylienė, Liūne 
Sutema ir Eglė Juodvalkė. 

Birželio 6 dieną numaty ta 
muzikos popietė, kurioje daly
vaus vokalinis moterų an
samblis, vadovaujamas Ričar-

Lietuvos Vyčiu tautiniu Šokių grupės šokėjai pasirodyme. Nuotr. Zigmo Degučio 

do Sokb. 
Spalio 3 d. Lietuvos himno 

autor iaus Vinco Kudirkos mi
nėjimas Jaunimo centre. Prog
r a m a yra ruošiama kar tu su 
Lietuvos Kultūros ministerija. 
Iš Lietuvos turėsime svečių, 
kur ių tarpe — lituanistikos 
docentė, monografijų apie V. 
Kudirką bei Maironį autorė 
I rena Slavėnaitė. Minėjimai 
da r vyks ir Cleveland, Balti-
more, Philadelphia, Boston, 
New York, Washington, St. 
Petersburg, Los Angeles, Den-
ver, Omaha, Detroit. 

Spalio 17 d. numatyta „Pre
mijų šventė" Jaunimo centre, 
kurioje bus pagerbti 1999-ųjų 
metų nusipelnę kultūros vei
kėjai. 

Tai tokia mūsų planų san
t r auka , su kuria ir norėjosi 
supažindinti . 

Violeta Drupai tė 
JAV LB Kultūros tarybos 

sekretorė 

S K E L B I M A I 
• Ph i lade lph ia , PA, LB 

apyl inkė* žiniaraščio „Labas" 
ska i ty to ja i aukoja Lie tuvos 
v a i k a m s : $ 6 0 0 -Rona ld i r 
Loralea Yoncha; $150 - Rimas 
ir Brigita Lukai, Juozo Noone 
šeima; $25 - Petrona Pearson, 
Thomas ir Jacąueline Collins, 
I sabe l le Barb ie rs , Nell ie A. 
Pandza ; $10 - Flavijus J a n 
k a u s k a s , H e l e n C a m p b e l l , 
Jo seph ir El izabeth Kreder , 
J o n a s Gricius, A n t a n a s Ba
rauskas; $5 - Millie Helt. Be to, 
Vitas Bertašius, kuris globoja 
vieną našlaitį Lietuvoje, siun
čia j a m dovaną - $200. Iš viso 
gauta $1,120. Lietuvos vaikų 
va rdu dėkojame aukotojams! 
„Lietuvos Naš la ič ių globos" 
k o m i t e t a s , 2711 West 71st 
St., Chicago IL 60629. (sk.) 

• Pinigai , siuntiniai, persi
k r a u s t y m a s į L i e tuvą p e r 
TRANSPAK. Tel. 1-773-838-
1050. Lemont, IL, sekmadie
niais, (sk.) 

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v jr. per 
WCEV 14.50 AM. TeL 773-847-
4903 , adresas : 4459 S.Fran-
cisco, Chicago, IL 60632. (sk.) 

• P r a l e i s k i t e v i e n ą 
s a v a i t e šią žiemą p laukian t 
s a u l ė t o j e K a r i b ų j ū r o j e . 
Septynios dienos - 1999 m. 
s a u s i o 3 1 d . - vasar io 7 d. 
Kaina $1 ,339 . F i r s t C l a s s 
TraveL teL 847-392-6320 arba 
1-800-470-3358. (sk.) 

• Akcijų, b o n ų be i k i tų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir p a r 
d a v i m e jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laida, Albinas Kurkulis , teL 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis , tel . 312-
879-7751, dirbą su F irs t Al-
b a n y Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 


