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„Nuosaikiųjų" pasitraukimas 
nereiškia konservatorių 

partijos skilimo 
Vilnius, balandžio 6 d. 

(BNS) — „Keliolikos žmonių 
grupės pasitraukimas iš parti
jos nereiškia, kad atsiranda 
koks nors esmingas susiprie
šinimas tarp partijos narių ir 
jos struktūrų. Todėl visos pro
pagandinės kalbos apie ta
riamą konservatorių 'skilimą' 
neatitinka tikrovės arba labai 
iškraipo 'skilimo' sampratą", 
rašoma konservatorių spaudos 
tarybos pranešime. 

Spaudos tarnyba pranešė, 
kad konservatorių partijos 
Kauno miesto Šilainių skyrius 
trečiadienį pritarė partijos 
Priežiūros komiteto sprendi
mui pašalinti buvusį premjerą 
Gediminą Vagnorių bei jo 
šalininkus iš partijos, jei j ie 
nepasinaudos jiems suteikta 
galimybe iki balandžio vidurio 
apsispręsti. * 

Kaip skelbta, jei jie iki šio 
laiko negrįš į konservatorių 
frakciją Seime, jie nebebus lai-

Septynių Kauno skyrių ben
drame pareiškime, be kita ko, 
sakoma, kad jie smerkia 
„neatsakingus šios grupuotės 
veiksmus, neabejotinai da
rančius žalą partįjos politinei 
veiklai ir laiko juos nesuderi
namais su naryste partijoje*. 

Nuosaikieji konservatoriai 
pareiškė neketiną keisti savo 
nusistatymo atsiriboti nuo 
„motininės" konservatorių par
tijos ir sut inka būti pašalinti 
iš partijos. 

Kaip žinoma, buvusio prem
jero G. Vagnoriaus 12 sali
ninkų Seime kovo pabaigoje 
atskilo nuo „motininės" kon
servatorių frakcijos ir susi
būrė į Nuosaikiųjų (konserva
torių) frakciją. Patys G. Vag
noriaus šalininkai sprendimą 
pašalinti jį iš konservatorių 
partijos įvertino kaip dar 
vieną žingsnį, tolstant nuo 
partijos rinkimų programos, 
bei atsisakymą siekti dialogo. komi partijos nariais. 

Gediminas Vagnorius kalba apie 
naujos partijos kūrimą 

Vilnius, balandžio 6 d. 
(BNS) — Iš konservatorių par
tijos pašalintas buvęs premje
ras Gediminas Vagnorius tei
gia, kad nauja konservatyvi 
politinė jėga nebūtų kuriama 
tik tuo atveju, jei pati konser
vatorių partija iš esmės atsi
naujintų. 

Spaudos konferencijoje ke
tvirtadienį komentuodamas 
savo kaip politiko ir Nuosai
kiųjų (konservatorių) grupės 
ateitį Lietuvos politinėje are
noje, G. Vagnorius teigė esąs 
pasiryžęs viską pradėti iš pra
džių. „Negali niekas pašalinti 
iš politinės veiklos žmonių. 
Kita vertus, negalima sutikti 
su faktu, kad Lietuvoje nebe
liks jokios rimtos dešiniosios 
partijos", kalbėjo jis. 

Paklaustas, kada ketinama 
kurti naują partiją, G. Vag-

Premjeras mėgina 
suvienyti Seimo 

dešiniuosius 
Vilnius, balandžio 6 d. 

(BNS) — Ministras pirminin
kas Andrius Kubilius, ketvir
tadienį pakvietęs drauge pa
pietauti skilusių parlamento 
dešiniųjų frakcijų vadovus, 
pamėgino užsitikrinti jų prita
rimą, priimant Seime kai ku
riuos svarbius sprendimus. 

Skilusių buvusios valdan
čiosios koalicijos frakcijų — 
konservatorių, nuosaikiųjų 
konservatorių, krikščionių de
mokratų ir moderniųjų krikš
čionių demokratų — seniūnai 
su premjeru pietavo pusantros 
valandos. 

Kaip sakė premjero atsto
vas spaudai Audrius Bačiulis, 
buvo nuspręsta „tartis ir ben
dradarbiauti" priimant svar
bius sprendimus, nepaisant 
frakcijų skilimo. 

Kaip žinoma suskilus 
anksčiau koaliciją sudariu
sioms konservatorių ir krikš
čionių demokratų frakcijoms, 
Seime nebeliko aiškios val
dančiosios dešiniųjų daugu
mos. 

Suskilusių dešiniųjų frak
cijų vadovams premjeras pa
žadėjo iš anksto supažindinti 
su planuojamų svarbių vy
riausybės nutarimų projek
tais, tarp jų — su Elektros ir 
Dujų įstatymu koncepcijomis 

norius teigė, kad dėl kon
krečios part inės struktūros 
dar svarstoma. Pasak jo, nuo
saikieji konservatoriai nori 
paskatinti k i tus konservato
rius „pagalvoti apie galimybes 
sutelkti jėgas ir pabandyti iš 
esmės atnaujinti konservato
rių partiją, siekiant kuo dau
giau išsaugoti turimo poten
cialo". 

Jo nuomone, esminis kon
servatorių atsinaujinimas ga
limas tik tuo atveju, jei jis 
reikštų „naujų žmonių pakvie
timą, daug naujų idėjų bei 
daug naujų konkrečių siūlymų 
bei naujų programų". 

Anot G. Vagnoriaus, jei Tė
vynės sąjunga taip atsinau
jins, nebebus pagrindo kurtis 
naujai konservatoriškai parti
jai. „Tačiau, jei atsakas bus 
nauji nekonstruktyvūs išpuo
liai, tada, be abejo, tas laikas 
(naujos partijos įkūrimo — 
BNS) gali būti daug greites
nis", sakė jis. 

G. Vagnoriaus teigimu, „ne
svarbu, kas bus prie partijos 
vairo". 

„Mes tikimės, kad Lietuvoje 
tikra konservatorių partija su 
klasikinėmis modernaus kon-
servatyvizmo nuostatomis turi 
turėti ilgalaikes perspekty
vas", kalbėjo j is . 

* „ J e i m ū s ų valdžia tik 
Siek tiek pake i s tų politiką 
— atsuktų veidus į vidutiniuo-
sius ir smulkiuosius ūkinin
kus, juos paremtų ir apgintų, 
labai greitai atsistatytų nor
mali padėtis. Dėl žemės grąži
nimo politikos mes labai daug 
netekome savo šalininkų. Juk 
savininkus praktiškai nuva
rėme nuo jų žemės ir net ačiū 
jiems nepasakėme! Kaip gali
ma parduoti mano turtą, jei 
su manim da r neatsiskaitėte? 
Mes seniai su deputatu S. Pe
čeliūnu kar tu bandėm įstaty
mo pataisas įteisinti — niekas 
nepraeina", sakė Konservato
rių partijos narys, Seimo Kai
mo reikalų komiteto pirminin
kas Vaclovas Lapė. IEIU> 

* Kauno rajono meru ket
virtadienį išr inktas LDDP 
atstovas Petras Mikelionis. Už 
jj balsavo 16 iš 27 rajono tary
bos narių. Už buvusį merą Do
natą Jankauską balsavo 6, už 
centristą Romualdą Žeką — 5. 

Nuotr^ Gamtą ir žmones budinantis pavasaris į Lietuvos p.-.ie.-tu gatves bei 
kelius traukia motociklininkus, kurie „plieno žirgais" garsiai burzgindami 
sostinės gatvėmis, primena naujojo sezono pradžią, kai kan; — suteikia vil
ties, kad pavasaris atneš gerų permainų, Lietuvai — išeitį iš -uždariusios ne
lengvos ekonominės-politinės situacijos. Kfttucu ' .L'- Elta • nuotr. 

Bagta tirti 
genocidu kaltinamų 

saugumo agentų 
byla 

Vi ln iu s , balandžio 6 d. 
(BNS) — Generalinė prokura
tūra baigė parengtinį tardymą 
gyventojų genocidu sovietų 
okupacijos metais kaltinamų 
buvusių LSRS Valstybės sau
gumo ministerijos (MGB) 
agentų ir agentu-smogikų 
baudžiamojoje byloje. 

Ketvirtadienį penki iš šešių 
kaltinamųjų ir jų gynėjai pra
dėjo susipažinti su byla. 

Generalinė prokuratūra iš
tyrė nusikalstamos veiklos 
epizodus dėl 15-kos Lietuvos 
partizanų sušaudymo ir vieno 
partizano ištrėmimo. Nusikal
timai buvo įvykdyti 1952-1953 
metais Utenos, Kupiškio, 
Anykščių, Troškūnų, Dusetų 
ir Ramygalos rajonuose. 

Dėl genocido kaltinimai yra 
pareikšti tuometiniams MGB 
agentams ir agentams-smo-
gikams — Broniui Viater (Ka
lyčiui1. Pranui Preikšaičiui, 
Ignui Tamošiūnui, Stasiui 
Šimkui, Kaziui Kregždei ir Al
girdui Lapinskui. S. Šimkaus 
buvimo vieta nežinoma, yra 
paskelbta jo paieška. 

Kiti senyvo amžiaus kalti
namieji gyvena Lietuvoje. 

Kas ketvirtas Lietuvos 
gyventojas— pensininkas 

Vilnius, balandžio 6 d. 
(BNS) — 1999 metų pabaigoje 
Lietuvoje gyveno apie 940,000 
pensininkų, t.y. pensininkų 
valstybėje buvo daugiau nei 
kas ketvirtas gyventojas. 

Per 8 metus gyventojų Lie
tuvoje sumažėjo 48,400 ir šių 
metų pradžioje buvo 3.698 mi
lijono. 

Pirmą kartą pokario laiko
tarpiu gyventojų ėmė mažėti 
nuo 1992 metų. 

Nuo 1994 m. natūrali gy
ventojų kaita yra neigiama — 
kasmet miršta apie 4,000 
žmonių daugiau nei gimsta, 
pranešė Statistikos departa
mento Ryšių su visuomene 
skyrius. 

Daugiau kaip dešimtmetį 
mažėjęs moksleivių ir studen
tų skaičius nuo 1994 m. ėmė 
didėti — tais metais jų buvo 
644,000, o 1999 m. — 774,000. 

maisto prodi 
nai maistui 
oiniginių vai 

Socialliberalai laiko save 
centristinės ideologijos partija 
Vilnius, balandžio 6 d. cijos bendrininkai rinkimuose 

į Seimą. 
A. Paulauskas, vert indamas 

porinkinimir. situaciją, sakė, 
kad Naujosios sąjungos nariai 
išrinkti merais 7 miestuose ir 

(Elta) — Ketvirtadienį spau
dos konferencijoje Seime 
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) vadas Artūras 
Paulauskas sakė, kad formuo
jasi tam tikros strateginio 
bendradarbiavimo kryptys su 
Centro sąjunga, kuri dauge
lyje savivaldybių yra socialli
beralų bendrininė. Pasak A. 
Paulausko, gana gerai sekasi 
bendradarbiauti su Valstiečių 
partija, trečioje pozicijoje — 
LDDP ir socialdemokratai. 

„Tačiau nesame šiuo metu 
sukirte rankų nė su viena par
tija, bet vyksta konsultacijos, 
įvairūs pasitarimai. Mūsų 
pozicija — šiek tiek sustoti, 
apsidairyti, daugiau pasi
aiškinti ir tik po to padaryti 
sprendimą", pažymėjo NS pir
mininkas. Jis spėja, kad po 
gegužės 13 d. įvyksiančio par
tijos suvažiavimo bus aiškiai 
apsispręsta, kas bus jos koali-

P. Mikelionis. kuriam dabar 
61-eri, anksčiau vadovavo 
Kauno apskričiai nw. 

rajonuose -
žeikiuose. A 
Kėdainiuose 
svalyje. Soči; 
kiši gauti :.: 
Paulausko t< 
vai išrinkt: 
mėje. Plunge 
viliškyje ir P 

A. Paulau-
kad kai kur; 
grynai mech 
jami balsai, 
gramos, neri< 
jos. „Mes esai 
liciju formavims metodą. n<-

tokius skaičia 
u siekimą", sake 

sivehame i 
vimus ir pos 
NS vadas. 

Jis pabrėš 

Klaipėdos meras — vėl 
Eugenijus Gentvilas 

Per pastarąjį dešimtmetį paki
to užimtumo struktūra. Su
mažėjo užimtųjų pramonėje, 
statyboje, o padidėjo — pas
laugų sferoje. 

Vykstant privatizavimui ir 
plėtojant privatų verslą, spar
čiai daugėjo dirbančiųjų priva
čiame, o mažėjo — valstybi
niame ūkyje. 1990 m. priva
čiame ūkyje dirbo 10 proc. vi
sų užimtųjų, o 1998 m. — 68 
proc. 

Pasak pranešimo, pastebi
mas nedidelis skurdo mažėji
mas. Santykinio skurdo ribą 
laikant 50 prie. vartojimo iš
laidų vidurk:•;. 1996 m. skur
do lygis buvo 18 proc.. o 1999 
m. — 15.8 pn cento. 

Nuo 1994 m. mažėja išlaidų 
tams dalis. Per
skirta 39 proc. 
»jimo išlaidų. 

Telšiuose, Ma-
tuje, Šiauliuose. 
Švenčionyse. Pa-
liberaiai dar ti-
nero vietas. A. 
n

rimu, \ S atsto-
icemerais Kel-
, Jonavoje. Rad-
;ruojyje. 
as apgailestavo, 
-e savivaldybėse 
liškai skaieiuo-
esilaikoma pro-
.narnos ideologi

ne prieš tokį koa-

Klaipėda. balandžiu 6 d. 
'BNS) — Klaipėdos miesto ta
ryba antrai kadencijai miesto 
meru išrinko liberalą Euge
nijų Gentvilą, kuris uosta
miesčio savivaldybe žada pa
daryti pavyzdine Lietuvoje. 

Ketvirtadieni vykusiame 
pirmajame naujosios Klaipė
dos miesto tarybos balsavime 
dalyvavo 30 iš 31 tarybos 
narių, iš kurių 26 balsavo už 
E. Gentvilą. E. Gentvilas buvo 
vienintelis kandidatas į šį pos
tą. 

Tarybos posėdyje E. Gentvi
lo kandidatūrą teigė paremsią 
centristai (4 įgaliojimai.) ir so
cialliberalai i 8), kurie teigia 
pasilieka teisę pakoreguoti sa
vo apsisprendimą, jei priimant 
sprendimus, meras neatsi
žvelgs į jų nuomonę. E. Gent
vilo kandidatūrą rėrne ir dau
gumą (10 įgaliojimų) miesto 
taryboje turintys liberalai. 

Meru išrinktas E. Gentvilas 
prisiekė nepiktnaudžiauti tu
rima valdžia ir dirbti miestui. 
Klaipėdos vadovas tikisi kon
struktyvaus ir pastovaus dar
bo su naująja taryba. 

Per artimiausius trejus me
tus, pasak E. Gentvilo, savi
valdybėje bus mažinamas biu
rokratizmas ir politizavimas. 

Lietuva nepasirengusi kovoti su 
kraujasiurbiais vabzdžiais 

Eugenijus Gentvilas 

gerinamas paslaugu miestie
čiams teikimas. Vienu svar
biausiu miesto tarybos užda
vinių meras nurodė savival
dybes įmonių ir turto valdymo 
stiprinimą, pertvarkyti švie
timo sistemą, komunalines 
paslaugas teikti rinkos sąly
gomis, plėtoti komunikacijas, 
miestą darant patrauklų in
vestuotojams, gerinti verslo 
aplinką, stiprinti miesto vaid
menį valstybinio uosto plėtros 
reikaluose. 

Šiaulių mere 
atsistatydina 

iš Seimo 

kad sociallibe
ralų kaip naują žmonių atė
jimas i s.-n saldybes šukele 
tam t.kra - -iklosčiusių san-
tvkiu Mim.i: - • ypaC MI finau-

V i l n i u s , balandžio 5 d. 
(BNS) — Pastaraisiais metais 
Dzūkijos siaubu virtusių ma
šalų naikinimas Nemune grei
čiausiai nebuvo pradėtas lai
ku, teigia Aplinkos apsau
gos departamento Druskininkų 
miesto agentūros viršininkas 
Algirdas Petkevičius. 

Šiais metais vietoj reikiamų 
400,000 litų upinių mašalų 
dauginimosi reguliavimo pro
gramai žadama skirti tik 
150,000 litų. 

Aplinkos ministerijos Biolo
ginės įvairovės skyriaus virši
ninkas Selemonas Paltana
vičius sako, kad didžiausia 
problema yra tai, kad iki šiol 
visai nėra skirta jokių lėšų. 
„Finansų ministerija nėra su
derinusi nutarimo. kuriuo 
būtų skirti pinigai. Planuoja-

. ma 150,000 litų, tačiau pro
gramai įvykdyti ir apdoroti 
Nemuno upę nuo valstybės 
sienos su Baltarusija iki 
Birštono, nuo Kauno iki Ku
lautuvos ir žemiau bei Neries 
upę nuo Jonavos iki santakos 
su Nemunu, reikia maždaug 
10 tonų biologinio preparato 
'VectoBac'. Tai kainuoja apie 
400,000 litų", sakė S. Paltana
vičius. 

Anot jo. 150,000 litų visiškai 
nepatenkins poreikio. „Tokio
mis lėšomis galėtume tik 
kažkurioje atkarpoje reguliuo
ti lervų skaičių, tačiau tą 
laisvą vietą iš karto užims 
kiti", sako gamtosaugininkas. 

A. Petkevičiaus teiginiu, šios 
problemos pagrindinis spren
dimas yra Baltarusijoje, ku
riai reikėtų skirti didžiąją dalį 
preparatų. „Preparatai, pra
plaukdami Nemunu Baltaru
sijoje ir atlikdami savo biolo
ginį poveikį, tiesiogiai grįžtų į 
Lietuvą. Juos dar papildę Lie
tuvoje, turėtumėme maksi
malų efektą", sakė A. Petke-

sinėmis grupuotėmis. „Kai 
kada pastebime ne tik politikų 
kovą del postų, bet ir už jų 
esančių vietinių finansinių 
grupuočių ambicijų karą", 
teigė A. Paulauską* 

vičivis. 
Pasak jo, baltarusiai mielu 

noru padėtų, tačiau ,jų ekono
minė situacija tiek tragiška. 
kad jie negali nupirkti rei
kiamų preparatų". 

Upiniai mašalai ritasi ge
gužės viduryje, o birželio pra
džioje jie jau kils iš vandens, 
ieškodami žmonių ir gyvulių 
kraujo. Specialistų teigimu, 
kol kas negalima nustatyti 
būsimo mašalų kiekio, kadan
gi dabar jų lervos yra dumble. 
Prognozę mokslininkai gaies 
pateikti balandžio pabaigoje, 
kuomet lervos nusės ant au
galų paviršiaus. Išsiritę ma
šalai išgyvena iki 5 savaičių. 

Nuo kraujasiurbių mašalų 
labiausiai kenčia žmonės, na
miniai ir laukiniai gyvuliai. 
Apsisaugojimo priemonių nuo 
šių mašalų nėra, o paguoda 
yra tai. kadjie neskrenda \ pa
talpas. 

Specialistai nerekomenduoja 
poilsiauti prie upių. ypač 
tiems, kurių silpnesnė imu
ninė sistema, nes mašalų su
leistas antigenas gali sukelt: 
karščiavimą bei alergiją. 

Manoma, jog šiais metais 
nuo vabzdžių labiausiai gali 
nukentėti Varėnos. Druski
ninkų. Lazdijų. Alytaus, dalis 
Šalčininkų, šiek tiek Vilniaus. 
Prienų. Kauno rajonai 

* Kaune p i r m a j a m e nau
josios tarybos posėdyje ket
virtadienį mero išrinkti nepa
vyko. Už Lietuvos laisvės 
sąjungos vadovą Vytautą Šus
tauską balsavo 16. prieš - - 24 
tarybos nariai, už Naujosios 
sąjvmgos i socialliberalų' atsto
vą Gediminą Žemaitį — 10. 
prieš 30. Merui išrinkti reikia 
21 balso. Naujoji miesto tary
ba dabar balsuodama su
teikė įgaliojimus ligšioliniam 
merui konservatoriui Henri
kui Tamuliui ir miesto valdy
bai dirbti, kol bus išrinktas 
naujas meras ir sudaryta nau
ja valdyba 

* Lietuvoje š i e m e t miški
ninkai planuoja pasodmn 
7.568 ha miško želdiniu. 

Vida Stasiūnaite 
Vilnius, balandžio 6 d. 

'Elta ' — Šiaulių mere tapusi 
Naujosios sąjungos (socialli
beralų' atstovė-Seimo narė Vi
da Stasiūnaite palieka Seimą. 

Ketvirtadienį Vyriausioji 
rinkimų komisija spręs, ar pa
tenkinti jos atsistatydinimo 
pareiškimą iš Seimo nario pa
reigų. 

..Apsisprendimas mano 
tvirtas. Ateinančią kadenciją į 
Seimą tikrai nekandidatuo
siu"', sakė V. Stasiūnaite ket
virtadienį spaudos konferenci
joje Seime. Pasak jos. jeigu no
ri būti meru. tai juo ir turi lik
ti. ..Tai turėtų padaryti ir Vil
niaus meru tapęs Liberalų są
jungos lyderis Rolandas Pak-
sas", mano V. Stasiūnaitė. 

Savo apsisprendimą pasilik
ti Šiauliuose parlamentare pa
aiškino tuo. kad ten yra gana 
sudėtinga situacija, tačiau, jos 
nuomone,ji nėra beviltiška. 

V. Stasiūnaite į Seimą buvo 
išrinkta pagal Socialdemokra
tų partijos sąrašą. ..Tačiau So
cialdemokratų partijoje porą 
metu neradau erdvės veiklai 
bei pažiūroms", taip dabar 
Šiaulių mere aiškina savo 
perėjimą | Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) gretas. 

KALENDORIUS 
Balandžio 7 d Apsireiškimas 

Sv.- M Marijai Jonas. Donatas. Her
manas. Minvydą*. Kantam.-. 

Balandžio 8 d. V..lt. ris, Diony
zas. .)ulc. M ita 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

EUROPOS JAUNIŲ KREPŠINIO 
ŽAIDYNĖS MANNHEIME 

Atvelykio savai te Vokietijos 
Mannheimo mieste vyks jau
nių (1982 m. gimusių ir jau
nesnių) krepšinio žaidynės. 
Jos vykdomos kas dveji metai, 
dalyvaujant pajėgiausioms 
Europos krepšinio valstybėms. 
Žaidynes laikomos neoficialio
mis Europos pirmenybėmis. 
Be to. į žaidynes pakviestos 
JAV ir Australija. Pirmi susi
tikimai pradedami j a u Didįjį 
šeštadienį. Tą dieną Lietuva 
žais su Prancūzija. 

Tikrovėje, tai ateities 
„žvaigždžių" paieškos, nes 
kasmet į Mannheimą atvyksta 
krledžų treneriai. Dabar, žai-
džiantieji JAV universitetuose 
lietuviai s tudentai , ta ip pat 
žengė pirmus tarptaut inius 
žingsnius Mannheime. Ke
liems teko vykdyti vertėjų pa
reigas. Taip pat . j au ne vieną 
kartą iš šių žaidynių „išaugo" 
tokie krepšininkai kaip Jor-
dan, Sabonis ir kt.. o 1998 m. 
Tim Duncan, Vince Carter. 

Burtų keliu valstybės pada
lintos į pogrupius. Ir taip „A" 
grupėje žais Turkija. Bulgari
ja. Vokietija, Gudija; „C" gru
pėje: Kroatija. Slovėnija, Grai
kija, Australija; „D" grupėje: 
Rusija. Latvija, JAV ir Suomi

ja . Lietuva pateko į „B" grupe. 
Ja i teks susitikti su Prancū
zija (jau balandžio mėn. 22 d.), 
Ispanija, Jugoslavija. Ši grupė 
laikoma stipriausia. Ispanija 
yra 1998 m. meisteris, baig
mėje įveikusi šių žaidynių 
„Pelenę" — Australijos rinkti
nę. JAV koledžų penketukas 
užėmė penktą vietą. Ir kiek
vienos grupės į aštunbaigmę 
pa tenka dvi valstybės. Tikiu, 
kad gintarų krašto atstovai 
pasirodys žymiai geriau kaip 
1998 m., užimdami priešpas
kut inę vietą bei būdami net 
pajuokos objektu. Kiekvienos 
valstybės treneris klausinėjo 
manęs — kas atsitiko su Lie
tuvos krepšiniu, ar ji neturi jo
kio prieauglio? Tokiam klausi
mui nerasdavau atsakymo, 
nes lietuviai žaidė, kaip pra
džios mokyklos mokiniai. Vie
na dalis žaidynių vyks geroje 
JAV kariuomenės bazės spor
to salėje, kita dalis — vokie
čių. Vienais metais baigmė 
pravedama vokiečių salėje, 
talpinančioje art i 7 tūkst. žiū
rovų, vėl dėl finansinių prie
žasčių amerikiečių bazėje, ta
čiau ji talpina arti 2 tūkst. 
žiūrovų. 

K.B. 

PASIRENGIMAS SPORTO KONGRESUI 
Balandžio 27-ąją dieną įvyk- šalies sporto prioritetų ir var-

siančiame III Lietuvos sporto 
kongrese bus apžvelgta šalies 
sporto raida per pastaruosius 
ketverius metus ir numaty ta 
kūno kultūros bei sporto stra
tegija trijų olimpinių ciklų lai
kotarpiui iki 2012 metų. 

Kongrese planuojama priim
ti keturias rezoliucijas, kurio
se atsispindės aktual iausios 
šalies sporto problemos — dėl 
sporto strategijos patvirt ini
mo, sporto bazių statybos ir 
atnaujinimo, sporto finansavi
mo ir besimokančio jaun imo 
fizinės veiklos. 

Pasirengimas kongresui , ku
rį koordinuoja Kūno kultūros 
ir sporto depa r t amen to gene
ralinio direktor iaus pavaduo
tojas Algirdas Ras lanas , pra
sidėjo pernai gruodžio mėnesį 
ir jau yra baigmės tiesiojoje. 
Pasirengimas vyks ta dviejose 
darbo grupėse — strategijos, 
pranešimų ir dokumentų pa
rengimo bei organizacinėje. 

Kovo 28 d. depar tamente 
įvykusiame Kongreso rengimo 
vadovų komisijos posėdyje bu
vo aptar t i rengiami praneši
mai ir dokumentai . Balandžio 
4 dieną planuojama surengti 
antrąjį svarstymą, po savaitės 
pristatyti suder in tas jų redak
cijas, o balandžio 17 dieną — 
galutinai aprobuoti. 

Iš viso dalyvauti kongrese 
bus pakviesta a r t ' OOU as
menų, atstovaujančiu • :=oms 
svarbiausioms šal ies instituci
joms ir sporto organirn ' i joms. 

Pranešimą kongrese skaitys 
ir prezidentas Valdas Adam
kus. 

„Nuo Lietuvos nepriklauso
mybės ir savarankiško sporto 
atkūrimo praėjo de: ' imt metų 
— tai svarbus laiko t a rpas , 
per kurį įvyko ka rd ina lūs pa
sikeitimai, taip pat ir der inan
tis prie Europos Sąjungos rei
kalavimų. — sakė A. Rasla
nas. — Pirmame kongrese 
svarbiausia buvo apibrėžti 
sporto organizacijų funkcijas, 
antrajame — nuspręsti dėl 

Iveta Martauskaite, New Jersey Peddie gimnazijų Krepšinio komandos 
žvaigždė, taikosi mesti į krepšį. Nu:r R i m o G e d e i k o g 

MALONI STAIGMENA 

žybų sistemos, o trečiajame 
svarbiausia bus apibrėžti 
sporto strategiją ilgam laiko
tarpiui iki 2012 metų". J is 
pabrėžė, kad vienas iš svar
biausių tikslų yra sukurti ne
politizuotą sporto sistemą, 
kuri stabiliai funkcionuotų 
esant bet kokiai vyriausybei. 

Depar tamento vadovai tei
gė, kad pasiūlymų keisti esa
mą šalies sporto valdymo or
ganizacijų sistemą nėra, nes 
visos jos yra reikalingos. 

(Elta) 

M. E Ž E R S K I S 
A T R A N K O S ! 
OLIMPIADĄ 

VARŽYBOSE — PIRMAS 

Graikų-romėnų imtynių at
rankos į olimpines žaidynes 
varžybų galutinėje įskaitoje 
22 metų kaunietis Mindaugas 
Ežerskis (svorio kategorija iki 
97 kg) užėmė pirmąją vietą ir 
iškovojo kelialapi i Sidnėjų. 

Mindaugui užteko dalyvauti 
trijuose atrankos į olimpiadą 
turnyruose iš penkių. Lietuvis 
iš viso surinko 55 taškus. Pir
majame turnyre Italijoje M. 
Ežerskis buvo ant ras (23 tšk.), 
antrajame Prancūzijoje — pir
mas (21 tšk), o trečiajame Uz
bekistane — dešimtas (11 
tšk.). 

Paskutinieji du atrankos į 
olimpiadą turnyrai vyko Colo-
rado Springs (JAV) ir Alek
sandrijoje (Egiptas). 

Pagal atrankos varžybų re
zultatus (įskaityti trys geriau
si rezultatai) teisę rungtyniau
ti olimpiadoje iškovojo po sep
tynis geriausius sportininkus 
kiekvienoje svorio kategorijo
je. Svorio kategorijoje iki 97 
kg kelialapius į Sidnėjų taip 
pat pelne Bulgarijos, Baltaru
sijos, Rumunijos, Graikijos, 
Armėnijos ir Kazachstano at
stovai. 

Balandžio 14-16 d. Maskvoje 
vyks 47-asis Europos graikų-
romėnų imtynių čempionatas 

Beveik prieš porą mėnesių, 
po šv. Mišių grįžęs namo, pa
siėmiau pačią svarbiausią sek
madieninio laikračio dalį — 
sporto skyrių — ir įsitaisęs 
patogiausioje kėdėje pradėjau 
skaityti. Staiga mano žvilgs
nis užkliuvo už sakinio: „Mar-
causkaitė įspūdingai veda ko
mandą į pergalę". 

Pavardė aiškiai lietuviška. 
Skaitant toliau pasitvirtino, 
kad ji tikrai lietuvaitė, 6'4" 
ūgio gimnazistė, žaidžianti 
New Jersey Peddie gimnazijos 
krepšinio komandoje. Kadangi 
gimnazija yra mano kaimi-
nystėje, nutariau nuvažiuoti ir 
pats pamatyti kaip ji žaidžia. 

Nuvykęs stebėti rungtynių, 
tuoj ją atpažinau. J i buvo ne 
vien aukščiausia ūgiu, bet ir 
geriausiai žaidžianti. Per tas 
rungtynes ji savo komandai 
pelnė 25 taškus ir atkovojo 14 
kamuolių. 

Po rungtynių pasitaikė pro
ga su ja pasikalbėti. Aštuo-
niolikametė Iveta Marčaus-
kaitė, gimusi Šiauliuose, 1998 
metais atvyko į Ameriką, 
Morehead, Minnesota, kur 
įstojo į vietinę gimnaziją baig
ti paskutiniuosius mokslo me
tus. Šią mokyklą baigusi, Ive
ta gavo stipendiją lankyti 

Peddie gimnaziją kaip post-
graduate studentė. Jos toli
mesni ateities planai — gauti 
universiteto stipendiją ir jame 
tobulinti sa o krepšinio ta
lentą i r įsigyti akademinį 
mokslo baigmo diplomą. Jos 
treneris juokaudamas pareiš
kė, kad tai pasiekti nebus 
problemų nes jau dabar dau
giau negu 14 universitetų 
klebena jos daris. 

Iveta yra re tik aukšto ūgio, 
greita, veržli, bet gerai gina ir 
dar geriau atkovoja kamuolį. 
Per savo vienerius metus Ive
ta padėjo Peddie pasiekti ne
tikėtas aukštybes. Komanda 
laimėjo 23 rungtynes, pralošė 
tik 3. Taip pat iškovojo pirmą 
vietą savo konferencijoje, pir
mą vietą savo apygardoje ir 
pirmą vietą New Jersey Prep 
A turnyre. O pačios Ivetos 
taškų įmetimo vidurkis buvo 
16.9 ir 11 atkovotų kamuolių. 

Nors iki šiol Iveta dar nėra 
galutinai nusprendusi kurį 
universitetą pasirinkti, jos 
ateitis — krepšinio ir akade
minė — yra šviesi, ko jai nuo
širdžiai linkime. Tikimės, kad 
ateityje daugiau girdėsime ir 
skaitysime apie Ivetos pasie
kimus. 

R i m a s Gede ika 

APDOVANUn 
NUSIPELNĘ 

SPORTININKAI 
Kovo 10 d. Vilniaus Rotušės 

menėje sostines meras Juozas 
Imbrasas naujai įsteigtu me
daliu „Už nuopelnus Vilniaus 
sportui" apdovanojo būrį nusi
pelniusių sportininkų ir trene
rių, garsinusių Vilnių. 

I laipsnio medaliai įteikti 
pirmajam Lietuvos olimpi
niam čempionui boksininkui 
Danui Pozniakui, pasaulio im
tynių čempionui Rimantui 
Bagdonui, krepšinio treneriui 
„Kibirkšties" komandos įkūrė
jui Justinui Algiui Gedminui, 
lengvosios atletikos treneriui 
Janui Gadovičiui, plaukimo 
treneriui Algimantui Štarui, 
irklavimo treneriui Eugenijui 
Vaitkevičiui, Europos čempio
nui, pasaulio ir olimpinių žai
dynių prizininkui irkluotojui 
Juozapui Jagelavičiui, ranki
nio trenerei Anetai Onutei 
Barisienei. Šis apdovanojimas 
skirtas ir stalo teniso trenerei 
Bronei Balaišienei (po mir
ties), o jį atsiėmė jos sūnus 
Rimgaudas, Stalo teniso fede
racijos prezidentas. 

II laipsnio medaliais apdo
vanoti lengvosios atletikos tre
neris, VPU profesorius, Lietu
vos olimpinės akademijos pre
zidentas Povilas Karoblis ir 
vienas iš rankinio pradininkų 
Lietuvoje, Tarptautinės kate
gorijos teisėjas Janis Grinber
gas. 

III laipsnio medalius gavo 
buvęs Vilniaus miesto sporto 
komiteto vadovas, Vandens 
sporto rūmų direktorius Vy
tautas Žemaitis, futbolo žai
dėjas ir treneris, ilgametis fut
bolo apžvalgininkas Stasys 
Paberžis, futbolininkas Vytau
tas Latoža, imtynių treneris ir 
teisėjas Aleksandras Vaitkevi
čius, lengvosios atletikos tre
neris Algirdas Karpavičius, jo
jimo treneris Antanas Rimvy
das Vaitkevičius, jojimo trene
ris ir organizatorius Vaclovas 
Mečislovas Preišegolavičius, 
imtynių treneris, Europos ir 
tarptautinės sambo federacijų 
generalinis sekretorius Pran
ciškus Eigminas, plaukimo 
treneris ir organizatorius Vla
das Kupstys. 

Medalis „Už nuopelnus Vil
niaus sportui" buvo įsteigtas 
miesto Kūno kultūros ir spor-

BAIGĖSI „KOVO MĖNESIO KVAITULYS" 
„Kovo mėnesio kvaitulys" 

šiemet peržengė ir balandžio 
slenkstį. Tik praėjusį pirma
dienį, balandžio 3 d. Indiana-
polyje, stebint 43 tūkstan
čiams žiūrovų, įvyko NCAA — 
studentų krepšinio varžybų fi
nalinis susitikimas. Jame pa
sirodė Floridos ir Michigan 
State universitetų rinktinės. 
Iki šiol baigminiame turnyre 
laimėjusios 5 susitikimus. 
Šeštadienio pusfinaliuose pir
mieji įveikė North Carolina 
universitetą, o antrieji susido
rojo su Wisconsino komanda. 
Čempionais tapo Michigan 
State universiteto atstovai, 

I olimpiadą iš kiekvienos svo
rio kategorijos pateks dar po 
vieną imtynininką — po ge
riausių iš tų, kurie dar nepel
nė kelialapių į Sidnėjų. J Se
nojo žemyno pirmenybes turė
tų vykti trys Lietuvos atsto
vai. 

Beje, balandžio 1-2 d. Vil
niuje, VRM sporto rūmuose, 
rengiamas Lietuvos graikų-ro
mėnų imtynių čempionatas 

(Elta) 
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to skyriaus iniciatyva. 
Jo vedėjas Algimantas Liu-

binskas sakė, kad pirmieji ap
dovanojimai buvo skirti pa
gerbti sporto veteranus, kurie 
daug metų atidavė sportui. Jų 
kandidatūras pateikė sporto 
šakų federacijos. 

Ateityje šiuo metų medaliu 
bus apdovanojami kiti vilnie
čiai, pasiekę aukštų sporto re
zultatų arba sulaukę garbingų 
jubiliejų. Aukščiausias apdo
vanojimas — Garbės ženklas 
„Už nuopelnus Vilniaus spor
tui". (Elta) 

ABORIGENAI GRASINA SMURTU 

įveikę Floridą 89-76. 
Balandžio 2 d. buvo žaidžia

mos NCAA moterų finalinės 
varžybos. Jos suvedė dvi stip
riausias: Coanecticut ir Ten-
nesee universitetų komandas. 
Kaip buvo laukta, nugalėjo 
pirmojo universiteto rinktinė 
71-52. Lain.etojų komandoje 
viena geriausiųjų taškų me
džiotoja būvi; rusaitė Svetlana 
Abrosimova. kuri, kaip spėja
ma, pateks Rusijos rinktinę 
ohmpinėse žaidynėse. 

Atrodo, kad ir moterų krep
šinis šiame Krašte jau įsipilie-
tina, nes šias rungtynes ste
bėjo daugia;: negu 20 tūkst. 
žiūrovų — k;ek tik tilpo First 
Union Ceoter salėje, Philadel-
phijoje. 

Šiame turnyre vyrų grupėje 
universitetų komandos su lie
tuviais žaickjais iškrito pir
muose ratuo>e. Tik Seton Hali 
rinktinė (su Rimu Kaukėnų) 
buvo pasiekusi trečiąjį ratą. 

Tačiau laimė nusišypsojo 
žemesnio lygio studentų tur
nyre, vadinamame „National 
Invitational Tournament", da
lyvavusiam Wake Forest uni
versitetui su lietuviu Dariumi 

Įtakingiausias Australijos 
aborigenų vadovas pirmadie
nį, kai šalies vyriausybė nepri
pažino, kad iš aborigenų šei
mų atimti vaikai tapo „pavog
ta karta", pagrasino Olimpi
nių žaidynių metu rengti 
smurto veiksmus. 

Aborigenų bendruomenės 

Songaila. Sio universiteto 
rinktinė pateko į finalą ir kovo 
30 d. New Yorke vykusiame 
baigminiame susitikime nu
galėjo Indianos Notre Dame 
universitetą 71-61. Darius 
Songaila finaliniame susitiki
me turėjo nelabai sėkmingą 
dieną, tačiau pelnė 12 taškų: 
įmetė tris dvitaškius ir 6 bau
dos metimus. Reikia pažymė
ti, kad šiam susitikimui rei
kėjo pratęsimo ir per jį Darius 
surinko net 8 taškus ir dau-
giausa prisidėjo prie baigmi
nio rezultato. 

Tačiau lietuvis labiausiai 
sublizgėjo per pusfinalines 
rungtynes, žaidžiant prieš 
North Carolina State universi
tetą. Ten jis, galima sakyti, 
buvo pagrindiniu žaidėju, at
vedusiu Wake Forest į finalą. 
Televizijos komentatoriai ir 
spauda jam negailėjo pagy
rimų žodžių, o komandos tre
neris jį vadino pačiu geriausiu 
žaidėju. Amerikiečių spaudoje 
ne kartą buvo iškelta jo lietu
viška kilmė. 
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įniršo, kad savaitgalį išleista
me vyriausybės pranešime ne
buvo teikiama didelės reikš
mės tam, kad nuo trečiojo iki 
septintojo dešimtmečio iš abo
rigenų šeimų buvo jėga atimta 
dešimtys tūkstančių vaikų, 
kurie buvo auginami kaip bal
tieji. 

Aborigenų reikalų ministras 
John Herron savo pranešime 
teigia, kad nuo šeimų buvo 
atskirta ne daugiau kaip 10 
proc. aborigenų vaikų, ir tai 
nėra ištisa karta. Šią nuomo
nę J. Herron pirmadienį išsa
kė ir parlamente, ir per tele
viziją. 

Aborigenų ir Toro sąsiaurio 
salos gyventojų komisijos (AT-
SIC) vadovas Sidnėjuje Char
les Perkins, kuris būdamas 
10-ties, pats buvo atskirtas 
nuo motinos, sakė, kad čiabu
vių bendruomenė neturi kito 
pasirinkimo, tik smurto akci
jomis nutraukti rugsėjį vyk
siančias Pasaulines žaidynes. 

„Mes visiškai nenorėjome 
sugadinti Žaidynių, tačiau tai 
tapo bjauru, šlykštu. Ir tai 
greitai taps žiauru". Ch. Per
kins sakė Didžiosios Britani
jos televizijos kampanijai. 

Ch. Perkins pažadėjo, kad 
Žaidynių svečiai galės stebėti 
„degančius automobilius ir 
pastatus". 

ATSIC pirmininkas Geoff 
Clark teigė, kad protesto akci
jos Žaidynių metu yra neiš
vengiamos, tačiau vylėsi, kad 

PATIKSLIMMAS 

Kėgliavimo (Bovvling) 
p i r m e n y b ė s bus komandinės 
ir individualinės. Komandą 
sudaro 4 mišrios lyties žaidė-
jai,-jos. Bus atžymėti jauniai 
ir mergaites 16 metų ir jau
nesni varžybų dieną. Varžybos 
numatomos šeštadienį. Koor
dinatorius — N a r i m a n t a s 
Kadž ius , tel. 410-727-1935. 
ned_d_radzius@md.northgrum. 
com 

VYRŲ ČEMPIONATĄ 
LAIMĖJO MERGINA 

16-metė moksleivė iš Šiaulių 
Viktorija Čmilytė sekmadienį, 
balandžio 2 d. Vilniuje tapo 
Lietuvos vyrų šachmatų čem
pionato nugalėtoja, surinkusi 
6.5 taško iš 9 galimų. 

Pergalę šiaulietei, kuri iško
vojo 5 pergales, 3 partijas bai
gė lygiosiomis bei patyrė vieną 
pralaimėjimą, lėmė papildomi 
rodikliai. 

Tiek pat taškų — 6.5 — su
rinko sidabro medalį iškovojęs 
vilnietis Darius Ruželė bei 
bronzos medalininkas vilnietis 
Viktoras Gavrikovas. 

Tai pirmas atvejis Lietuvos 
vyrų šachmatų istorijoje, kuo
met šalies čempionatą laimi 
mergina. ( B N g ) 

jose nebus prievartos. 
Australijos politikai ir Olim

pinių žaidynių organizatoriai 
aborigenų jau anksčiau prašė, 
kad dėl blogėjančių santykių 
su konservatorių vyriausybe 
jie nežlugdytų Žaidynių. 

Australija neseniai sulaukė 
ir kelių Jungtinių Tautų komi
tetų kritikos dėl elgesio su 430 
tūkst. aborigenų, kurie yra la
biausiai skriaudžiama grupė, 
sudaranti arti 2.3 proc. iš 19 
milijonų šalies gyventojų.-

Tuo tarpu Olimpinių žaidy
nių atstovas spaudai sakė. 
kad „akcijos gali tik sumažinti 
visuomenes užuojautą ir para
ma aborigenąnis, jei jos bus 
rengiamos per Žaidynes". 

(BNS) 

http://SL.Oak.Lawn.IL


„RAUDONASIS" 
HOLOKAUSTAS 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Ateinantį šeštadienį įvai
riose vietose šiame krašte 
vyks holokausto minėjimai, 
prisimenant tuos baisius įvy
kius ir jų aukas . Ta proga ver
ta ir mums pergalvoti istori
nius įvykius, vedusius prie 
dvidešimtojo amžiaus didžiųjų 
žiaurumų, dėl kurių buvo 
sistematiškai sunaikinti mili
jonai nekaltų žmonių. 

T e r m i n o l o g i j a 

Pats žodis holokaustas yra 
graikų kilmės (holokauston) ir 
jis buvo naudojamas senovėje 
kruvinų aukų: gyvulių, o vė
liau ir žmonių, sudeginimo 
ant aukuro apibūdinimui. Da
bartiniuose žodynuose šis ter
minas vartojamas nusakyti 
įvykius, kur daug žmonių ar 
gyvulių yra sunaikinama. 
Amerikos televizija šį terminą 
pritaikė apibūdinti didžiosios 
žydų tautos tragedijos, kai vo
kiečių tiaciai prieš ir per 
Antrąjį pasaulinį karą sunai
kino 6 milijonus žydų. Tai 
buvo sistematiškai paruoštas 
ir įvykdytas nekaltų žmonių 
masinis naikinimas, kurs yra 
taip pat vadinamas genocidu, 
nes tie žmonės buvo žudomi 
ne dėl kokių prasikaltimų, 
bent vien dėl to, kad jie pri
klausė žydų etninei grupei 

Holokaus tas 
Prieš Hitlerio ir jo vadovau

jamų nacių įsigalėjimą žydai 
Vokietijoje turėjo ramų gyve
nimą: jie daugiausia buvo in
tegravęsi į krašto švietimą, 
mokslą, ekonomiją ir kultūrą. 
Ten buvo daug mokslininkų, 
pedagogų, verslininkų ir meni-

• ninku, kurie buvo žydų kil-
' ntėš. Iš esmės žydai save laikė 

vokiečiais, priklausančiais he
brajų religijai. Panašią si
tuaciją prieš Antrąjį pasaulinį 
karą žydai turėjo ir Lietuvoje, 
kur žydai buvo pasižymėję 
kaip verslininkai, mokslinin
kai, sportininkai ir kultū
rininkai. J ie turėjo savo mo
kyklas, savo šventyklas ir 
visišką teisę praktikuoti savo 
papročius, dalyvauti ben
drame kraš to gyvenime. Ten
ka pažymėti, kad Lietuvoje 
buvo du st iprūs judaizmo cen
trai: Telšiuose ir Vilniuje, ku
riuose dirbo žymūs žydų> rabi-
nai-teologai. 

Hitlerio pravestas holokaus
tas sunaikino daugumą žydų 
religijai priklausančių žmonių 
Vokietijoje, o, naciams okupa
vus Lietuvą, t as pat įvyko ir 
su Lietuvos žydais. Visiems 
yra žinomi koncentracijos la
geriai, kaip Auschvvitz, Da-
chau, Flossenburg, Stutthof ir 
1.1., kuriuose buvo kankinami 

ir masiniai žudomi žydai. 0 
mums taip pat yra žinomos 
vietovės, kaip Kauno IX for
tas, Vilniaus getas, Paneriai ir 
t.t., kur labai daug žydų tapo 
holokausto aukomis. Tai buvo 
baisus žydų tautos naikini
mas, kurio istorija niekuomet 
negalės užmiršti, kurį mes 
visuomet su šiurpu prisime
name ir prisiminsime. Yra tei
singa, kad apie holokaustą jau 
duodama medžiagos mokyk
lose, kad Vašingtone yra 
įsteigtas Holokausto muziejus 
ir žiniasklaida palaiko šiuos 
įvykius prieš visų akis, nes to
kie baisumai negali niekuo
met pasikartoti. 

„Raudonas i s" 
Holokaustas 

Šia proga, su liūdesiu pri
simenant žydų tautos geno
cidinį holokaustą, mums taip 
pat tenka prisiminti ir kitą ge
nocidinį holokaustą, kurį per
gyveno mūsų tauta, visi Balti
jos kraštai, Ukraina, Lenkija ir 
iš dalies net pati Rusija, Leni
no — Stalino bei jų pasekėjų 
komunistiniam terorui įsiga
lėjus. Komunizmas savo tikslų 
siekimui paaukojo per 30 mili
jonų žmonių aukų. Šiai siste
mai įgyvendinti buvo siste
mingai žudomi nekalti žmonės 
ir tai buvo daroma, norint su
naikinti žmonių grupes, su
silpninti tautas, sunaikinti re
ligiją ir priversti paklusti 
režimui, kuris niekuomet ne
turėjo pagarbos nei žmogui, 
nei žmogaus teisėms. Šitokia 
teroro sistema buvo vykdoma 
Stalino socialistinėje diktatū
roje; ji buvo pakartota Kinijoje 
Mao bei jo pasekėjų, ir ji ten 
yra tebetęsiama. Lietuvoje so-
vietmečiais žmonės buvo gabe
nami į Sibirą, į gulagus ir mir
ties kalėjimus. Pasipriešinu
sių partizanų kūnai buvo 
pūdomi viešose aikštėse; jie 
buvo draskomi ir deginami. 
Tuo metu žuvo šimtai tūks
tančių nekaltų vyrų, moterų, 
senelių ir vaikų. Artai nebuvo 
lygu holokaustui? Ar šis 
„raudonasis" holokaustas ne
turi daug panašumų su „ru
duoju", nacių vykdytu, holo-
kaustu? Be abejo, paralelių čia 
yra labai daug, bft yra skirtu
mas tik tas, kad apie šį rau
donąjį žiaurumą labai mažai 
kalbama ir už jį niekas nėra 
t raukiamas atsakomybėn. 

Vokiečių tauta prisiėmė kal
tę už nacių padarytas skriau
das žydams, nepaisant, kad ne 
visi vokiečiai buvo naciai ir 
ne visi sutiko su Hitlerio dik
ta tūra . Deje, tokios tautos. 
kaip sovietija niekad nebuvo, 
o, tai sistemai sugriuvus, Ru-

19 d. Vašingtono „Židinietes" suruošė poeto Maironio popiete Lietuvos ambasadoje. Prelegentė buvo mu-
linkė Virginija Paplauskiene iš Kauno (j> >'ra ?<*to Maironio giminaite). Iš kairės: programos vadove. 

Kovo 
ziejininkė Virginija raplausKiene iŠ liauno U' >Ta P<*to Maironio giminaite). Iš kairės: programos vadove. 
„Židinienčių" pirm. Meilė Mickienė, akompamatore Aušra Razanauskiene. V. Paplauskiene, Maironio dainas at
likę — Raimundas Razanauskas ir Nerija Kasparienr N'uotr. Audronės Pakštienės 

sija kaltės už padarytas 
skriaudas neprisiima. Rusija 
perėmė visus komunizmo tur
tus ir įrankius, — tarp jų net 
atominius ginklus, bet ji nie
kuomet neprisiėmė atsako
mybės už padarytas skriaudas 
kitoms tautoms. Hitleris yra 
pasakęs, kad istoriją rašo nu
galėtojai, tai gal ir dabartinė 
Rusija laikosi to paties princi
po, nes ji, paveldėjusi komu
nizmo laimėjimus, rašo isto
riją savo naudai. Vis dėlto, 
nepaisant, kad rudasis ir rau
donasis teroras iš esmės vie
nas su kitu nebuvo surišti ir 
da r net buvo vienas kito 
priešai, jų abiejų vykdomi ge
nocidai turi labai daug pa
našumų ir jų vykdyti žmonių 
naikinimai tikrai tinka holo
kausto terminologijai. 

Pris iminimas 

„Rudąjį" holokaustą prisi
menant, nereiktų užmiršti ir 
„raudonojo" holokausto. Nacių 
vykdyto holokausto paminėji
mui yra surinkta labai daug 
medžiagos, kuri pateikiama 
visuomenei, ypač jaunimui, 
norint supažindinti su visais 
žiaurumais, padarytais žydų 
tautai . Deja, tokios panašios 
medžiagos „raudonojo" holo
kausto dokumentavimui yra 
labai mažai sukaupta. Yra de
dama pastangų pastatyti Va
šingtone memorialą komuniz
mo aukoms prisiminti ir mu
ziejų įsteigti, bet visa tai juda 
labai lėtai. O Lietuvoje „Va
gos" leidykla 1997 metais iš
leido labai gerai paruostą 
„Skausmo knygą" — lietuvių, 
anglų ir hebrajų kalba, kurioje 
yra pateikiama labai kruopš
čiai surinkta dokumentacija 
visų vietovių, kuriose įvyko 
žydų žudymai ir kur yra jų ka
pai. Tai yra istorinės reikšmės 
leidinys, kuris primins atei
ties kartoms nacių įvykdytą 

žydų holokaustą Lietuvoje. 
Deja, tokio lygio leidinių, do
kumentuojančių „raudonąjį" 
holokaustą lietuvių tautai ne
matyti . O žmonių atmintis, 
ypač nemalonūs prisiminimai, 
greit išblėsta ir del to yra ypa
tingai svarbu, kad toks sun
kus mūsų tautos istorijos la
pas nebūtų užmirštas. 

Holokausto istori jos 
mokymas 

J a u yra dedamos pastangos. 
kad jaunimas būtų visose mo
kyklose supažindintas su žydų 
holokausto istorija. Ir tai labai 
geras reiškinys. Bet šalia to, 
reiktų taip pat mokyti ir „rau
donojo" holokausto istoriją, 
kuri turėtų duoti faktus apie 
komunizmo įvykdytus žiauru
mus Baltijos kraštuose, Uk
rainoje, Kinijoje ir net pačioje 
Rusijoje. Jlaudonojo" holo
kausto liudininkai nyksta ir 
mūsų tarpe: ir Lietuvoje, ir 
užsienyje. Žmonėms, kurie 
viso to nepergyveno, visi tokie 
įvykiai pradeda darytis ne
aiškūs ir nereikšmingi. J a u 
kar ta is tenka girdėti iš jauni
mo Lietuvoje, kad kai kurie 
abejoja, ar vežtieji į Sibirą, 
arba nukankinti gulaguose, 
negalėjo būti kalti ir dėl to jie 
buvo nubausti. Yra sunku 
įsivaizduoti, kad bet kokia sis
tema galėtų žudyti nekaltus 
žmones. Sovietai ir naciai Lie
tuvą padare kankinių tauta, ir 
šito mes neturime teisės 
išimti iš savo istorijos. Reikia 
abiejų holokaustų — rudojo ir 
raudonojo — istoriją pakarto
tinai mokyti, kad ji ateityje 
niekuomet nepasikartotų. 

Pastaba 
JAV LB Visuomeninių rei

kalų taryba pereitais metais 
įkūrė Lietuvių genocido tyri
mo komi:-tą (LGTK), kurio 
tikslas yra rinkti medžiagą 

šiame krašte ir paruošti objek
tyvius dokumentus apie Lietu
vos žmonių naikinimą sovietų 
ir nacių okupacijos metais. Šio 
komiteto darbui sustiprinti 
trūksta lėšų. Del to šia proga 
yra kreipiamasi į JAV lietuvius 
su prašymu komitetui suteikti 
finansinės paramos. Čekius 
reikia rašyti: Lithuanian-Ame-
rican Community, Inc., pažy
mint, kad auka yra skiriama 
Lietuvių genocido tyrimo ko
mitetui (LGTK) ir pasiunėiant 
juos: JAV LB iždininkui adr : 
R. Pliūra, 1927 VVest Boole-
vard. Racine, WI 53404. Au
kas gaiima nurašyti nuo JAV 
mokesčių. 

* Vals tyb in io social inio 
d r a u d i m o fondas („Sodra") 
ketvirtadienį bankams perve
dė pirmuosius pinigus — 26 

DRAUGAS, 2000 m balandžio 7 d., penktadieni.-

Danutė Bindokienė 
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Kodėl nerimsta 
audra šaukštelyje 99 

Joerg Haider atsistatydino. 
Jo vadovaujama Laisves parti 
ja iš tikrųjų neturi daugumos 
Austrijos vyriausybėje. Gyven
tojų demonstracijos parode, 
kad didžioji jų dalis nepri
taria nei Haider, nei jo parti
jos politikai, statomai ant 
kraštutiniosios dešines pama
tų. Tad būtų galima prileisti, 
kad problemos išspręstos ir 
Austrijos gyvenimas gali grįžti 
į normalias vėžes. Deja. taip 
neatsitiko. 

Europa, ir iš dalies Amerika 
su Izraeliu, pasirinko Austriją 
savotišku atpirkimo ožiu: per 
elgesį su ja siekiama pamoky
ti kitas valstybes, galbūt tu
rinčias palinkimą į panašias 
vidaus politikos machinacijas, 
kurios po pastarųjų rinkimų 
sukrėtė Austriją. Šiandien te
lieka stebėtis, kur glūdi tikroji 
tos „audros šaukštelyje" prie
žastis, ar Joerge Haider išrin
kimas ir jo Laisvės partijai su
teikimas kiek svarbesnio vaid
mens Austrijos vyriausybėje 
kelia rimtą pavojų, kad vals
tybės politikos posūkis jau 
dvelkia senaisiais hitlerinio 
fašizmo pelėsiais? 

Kone kiekviename Ameri
kos laikraštyje bei žurnale 
buvo ' ir tebėra) plačiai rašoma 
apie Austrijos „nusižengimą" 
ir su tuo susietus tariamus 
pavojus Europos ateities pa
stovumui. Komentuojama ir 
pernelyg kieta Europos Sąjun
gos reakcija į vienos savo 
narės visiškai legalią, pačių 
gyventojų demokratiškais, 
laisvais balsavimais pasirink-' 

vadovau-mln. litų — pensijų mokėji- *a politiką su jai 
mui. Vis labiau įsiskolinanti | jančiais asmenimis. Tačiau 
„Sodra" pensijas pradės mokė
ti balandžio 10 dieną. „Deda
me visas pastangas, kad pen
sijos būtų laiku išmokėtos, 
juolab kad artėja Velykos", sa
kė „Sodros" direktoriaus pa
vaduotoja Česlava Zabulėnie-
nė. Iš viso pensijoms išmokėti 
balandį reikia 284 mln. litų. 

•BNS 

* A n t r u s m e t u s veikiančio 
k r ed i t o un i jos bankel io 
„Kupiškėnų taupa" ataskai-

ypač įdomus straipsnis iš
spausdintas š.m. balandžio 
mėnesio. Amerikos Žydų ko
miteto leidžiamame, žurnale 
„Commentary" (Haider and 
His Critics). Straipsnio auto
rius Robert W. VVistrich. He
brajų universiteto Jeruzalėje 
Moderniosios žydų istorijos 
katedros vedėjas, įžvalgiai ko
mentuoja įvykius Austrijoje, 
apibūdina Joerg Haider as
menį, jo Laisvės partijos sie
kius bei idėjas. J is taip pat 

tiniame susirinkime buvo kon- logiškai analizuoja reakciją 
statuota. kad aptariamasis 
laikotarpis bankeliui buvo 
sėkmingas: dvigubai išaugo 
narių skaičius (priartėjo prie 
100;, nuosavas kapitalas padi
dėjo 1.7 karto. Iš pernai išduo
tų 37 trumpalaikių paskolų nė 
vienos, bankininku terminais. 
nebūta blogos. Bankelio kredi
tais, neužstatydamas jokio 
turto, yra pasinaudojęs kas 
trečias indėlininkas. iEk*> 

tiek pačioje Austrijoje, ku r 
d a u g u m a gyventojų, galbūt 
vedini grynai ekonominiais a r 
asmeniniais sumetimais, sten
giasi kiek galima atsitolinti 
nuo bet kokių sąsajų su Hai
der (dėl to ir tokios triukš
mingos demonstracijos Vienos 
bei kitų miestų gatvėse), tiek 
Europos Sąjungos valstybių, 
kurios bematant susiaurino 
ryšių su Austrija skalę, at

šaukė iš jos savo ambasado
rius, o kai kurios (Belgija. Is
panija. Portugalija' siūlė net 
griežtesnes bausmes: pašal in t i 
Austriją iš Europos Sąjungos. 
Ambasadorius a t šaukė ir JAV 
su Izraeliu, nes „nepr i imtina 
palaikyti tarptaut inius ryšius 
su valstybe, kurioje vis dau
giau galios įgauna naujojo na
cizmo pradai..." 

Dabar šiek tiek apie Lais
vės partiją. Ji oficialiai įsi
steigė 1956 m. (kitu vardu) , 
kai kuriems polit ikams ieš
kant vidurio kelio ta rp socia
listų ir dešiniųjų konservato
rių. Iš pat pradžios nemažai 
jos narių atėjo iš buvusių 
nacių simpatikų. nors dėta 
daug pastangų nuo fašizmo 
doktrinos atsiriboti. Vis tik 
oficialiuose partijos pareiš
kimuose ilgainiui pradėjo ryš
kėti kai kurios antisemitiškos 
tendencijos, pvz.. neigiant ho
lokausto baisumą. įvairiais 
budais blokuojant buvusių 
Austrijos žydų. pabėgusių nuo 
nacių okupacijos, gręžimą į 
gimtąjį kraštą, pasisakymą 
prieš legalių bei nelegalių imi
grantų antplūdį ir pan. Čia 
verta pastebėti, kad daugiau 
politinės jėgos Laisvės partijai 
suteikė Austrijos kancleris — 
socialistas, žydu kilmės Bruno 
Kreisky. 1970 m. pasiekęs 
valdžios viršūnę. Jo tikslas: 
būti visų austrų kancleriu, o 
tai n^ške tam t ikras ..praei
ties laidotuves". užveriant 
Austrijos istorijos lapą vo
kiečių okupacijoje, kuriai vis 
tik pritarė nemaža dalis aus
trų. 

Straipsnio autoriaus pasta
bos apie kanc. Kreisky „gerus 
tikslus", sulaukusius nelaba: 
teigiamų pasekmių, tam tikra 
prasme primena ir Lietuvą, 
kai per daug stengiamasi ..už
miršti, atleisti, išteisinti" vi
siems tiems, nuo kurių bol
ševiku okupacijos dešimtme
čiais tautai teko skaudžiai 
nukentėti. Lygini taip pat Lie
tuvos politikos posūkius iš 
dešinės ; kairę, ir atvirkščiai, 
atliepia ir autoriaus tvirtini
mas, kad pastaruoju metu Eu
ropos konservatoriai bei krikš
čionys demokratai yra prara
dę gyventojų pasitikėjimą, dėl 
tarpusavio kivirčų, finansinių 
klaidų ir nesugebėjimo atlikti 
savo paskirties vyriausybėje. 
Tai atsitikę F/ancūzijoje. Vo
kietijoje. Didž. Britanijoje (tai 
matome ir Lietuvoje ir kitur. 
Žmonės ieško, kuo galėtų pasi
tikėti ir yra neretai suvilioja
mi gražiai- pažadais, kurie 
taip pat tušti. 

VILNIUS — LIETUVOS 
ŠIRDIS 

REGINA ŽUKIENĖ 
Tęsinys 

Didysis kuni
gaikštis Aleksandras ir didi-

Vilnios upės. 
XV-XVII amž. plintant refor-

kai į sieną įmūrijo po akmenį, macijai, Vilniuje dažnai vyk-
Aušros Vartai ir dalis šios gy
nybinės sienos prie jų išliko 
iki mūsų laikų. 

J a u XV amž. pabaigoje Vil
niuje buvo įrengtas vandentie
kis, vanduo mediniais vamz
džiais buvo tiekiamas kuni
gaikščio ir didikų rūmams. 
Mieste buvo pastatytos pirtys, 
apskri tas bokštas. 

Vilnius buvo ir švietimo bei 
kultūros centras . Pirmoji Lie
tuvoje mokykla įsteigta pne 
katedros Vilniuje XIV amž. 
pabaigoje. 1525 m. iš Prahos 
atvykęs Pranciškus Skorina 
įkūrė Vilniuje pirmąją spaus
tuvę. Kiek anksčiau jau buvo 
pradėjęs veikti pirmasis popie-

davo ir katalikų-protestantų 
religinės kovos. 1539 m. atvy
ko iš Vokietijos persiėmęs 
nauju mokslu lietuvis Abrao
mas Kulvietis, kuris ėmė 
skelbti Vilniuje Liuterio moks
lą ir įkūrė net mokyklą. Dar 
greičiau Vilniuje plito Kalvino 
mokslas, kurio išpažinėju 
buvo ir Vilniaus vaivada Mi
kalojus Radvila Juodasis. 
1569 m. Vilniaus vyskupas 
Valerijonas Protasevičius. no
rėdamas apginti katalikus 
nuo protestantų, į Vilnių pa
sikvietė vienuolius jėzuitus. 
Jie rūpinosi gyventojų švie
timu, jaunuomenės auklėjimu, 
tam tikslui jie 1570 m. įsteigė 

riaus fabrikas, pastatytas prie aukštesniąją mokyklą-jėzuitų 

kolegiją, o 1579 m. gavę po
piežiaus Grigaliaus XIII ir ka
raliaus Stepono Batoro lei
dimą, ją pavertė Vilniaus aka
demija, turėjusią visas tuome
tinių Europos universitetų ir 
aukštųjų mokyklų teises. Jė
zuitas Baltazaras Hostovinas 
rašė: „Visoje toje šiaurėje, be 
Vilniaus nėra kito miesto, ku
ris būtų toks garsus kaip Vil
nius ir patogus žmonėms gy
venti ir, be to, arti Maskvos, 
Totorių ir Švedijos. Čia niekur 
nėra universitetų arba garsių 
mokyklų, nėra daktarų ir ma
gistrų kurie galėtų mokyti..." 
1586 m. akademijoje jau 
mokėsi 700 studentų. 

1595 m. Vilniuje Akademijos 
spaustuvėje buvo išspausdin
tas Mykalojaus Daukšos iš
verstas į lietuvių kalbą Jo
kūbo Ledesmos katekizmas. 
Tai buvo pirmoji lietuviška 
knyga, išspausdinta Lietuvoje. 
1599 m. Vilniuje taip pat buvo 
išspausdinta M. Daukšos 
„Postilė", didžiausias ir vertin
giausias 16-jo amž. lietuvių 

raštijos paminklų. 
17 a. pradžioje Žemutinėje 

pilyje buv įrengtas teatras. Jį 
labai rėmu karalius Vladislo
vas TV. Šio valdovo širdis pa
laidota Vilniaus katedroje. 
1636 m. V niuje buvo pastaty
ta pirmoj: opera. Orkestrą vil
niečiai tu jo jau seniau. Kai 
1562 m. V niuje lankėsi Rusi
jos caras >nas Žiaurusis, vil
niečiai jį r-.tiko iškilmingai su 
dideliu orust ru . 

Po Liub io unijos Vilniaus. 
kaip kraš' sostinės reikšmė, 
ėmė mažėti. Didieji Lietuvos 
kunigaikš* ai, būdami ir Len
kijos kara.ais , Vilniuje rečiau 
begyvenda\o. 

Silpstant valstybei, vis dau
giau nelaimiu teko patirti ir 
Vilniui. 1655 m. didžiulė rusų 
kariuomene, susidedanti iš 
260,000 pėstininkų ir 40,000 
kazokų, sumušusi mažą Rad
vilos kariuomenę, užėmė Vil
nių ir dali Lietuvos Pirmieji į 
Vilnių įsiveržė kazokai, žiau
raus Zolotarenkos vadovauja
mi. J ie ne tik plėšė ir naikino 

miestą, bet surengė ir baisias 
gyventojų žudynes. Visos gat
vės buvo nuklotos lavonais. 
Plėšė namus, bažnyčias, nuka
bino varpus, nuo stogų nu
plėšė skardą. Didikų turtus. 
meno kūrinius išvežė carui į 
Maskvą. Po plėšimų prasi
dėjus gaisrams, iš miesto liko 
tik griuvėsiai. Po to sekė ligos, 
badas ir maras. Žmonės net 
pradėjo valgyti lavonus. 

Ištisus šešerius metus šei
mininkavo rusai. 1661 m. Lie
tuvos didikas Pacas, sutelkęs 
kariuomenę, Vilnių atsiėmė. 
Miestui dar galutinai neatsi-
stačius, 1702 m. Šiaurės karo 
metu per Vilnių, plėšdama ir 
naikindama miestą, perėjo 
švedų kariuomenė. Ji uždėjo 
dideles kontribucijas gyvento
jams, tačiau bažnyčių nenaiki
no. Vilniečiai, neišgalėdami 
sumokėti uždėtų mokesčių, 
prieš švedus buvo sukilę; su
kilimas buvo žiauriai numal
šintas. 

(Bus daugiau) Signatarų ritmai Vilniuje 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
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VASARIO 16-TOSIOS ŠVENTĖ 
PORTLAND, OREGON 

Stų metų vasario 12 d. Port- sirašytas Krėvos aktas, nuo 
landė. OR, buvo paminėta Lie- kurio prasidėjo artimi Lietu-
tuvos Nepriklausomybes šven- vos santykiai su Lenkija: kar-
tė — Vasario 16-toji. tu buvo lengviau gintis nuo 

Iškilmingai sugiedoti JAV ir Rusijos ir Vokietijos. Tačiau 
Lietuvos himnai. Po jų, Orego- 1795 m. Rusija. Prūsija ir 
no Lietuvių Bendruomenės Austrija sutarė pasidalinti 
pirmininkas A. Tekorius supa- Lietuvos-Lenkijos valstybe, 
žindino visus susirinkusius su Lietuva beveik visa atiteko 
šventės eiga ir pristatė sve- Rusijai. 
ėius — estų ansamblį. ..Prasidėjus rusinimo politi-

Šventes programa buvo pra- kai. per kraštą nuvilnijo suki-
dėta glausta Lietuvos istorijos limai — lietuviai stojo ginti 
apžvalga ..Lietuvos istorija savo tautinių teisių. Ir 1865 
2000-ųjų metų kryžkelėje", m. Rusijos valdžia išleido 
kurią paruošė Vilius Žalpys. spec. įsakymą, kuriuo uždrau-
perskaite Daiva Banaitiene, o dė spausdinti lietuviškąsias 
vaidino — mūsų atžalynas — knygas lotyniškomis raidėmis 
vaikučiai. ir jas platinti. Prieš šitą rusi-

Apžvelgiant pirmąjį tūks- nimo priemonę sukilo visa lie-
tantmet|. buvo prisiminta tuvių tauta"*. Pamatėme nuo 
prieškrikščioniškoji Lietuva scenos nulipantį knygnešį, vis 
..Mušu protėviai savo žemelę sustojantį, atsargiai apsižval-
oe tik g,erbe. bet ir mylėjo. At- gantį ir drąsiai einantį į prie-
siraduS kaplinei žemdirbystei, tų! O užuolaidoms prasisklei-
lietuviai sudievino dangų ir jo dus. scenoje išvydome lietuvę 
šviesulius: pradėta tikėti į dei- motiną prie ratelio verpiančią 
ves: Saulę. Aušrinę. Mėnuli, o ir mokančią savo vaikelius 
labiausiai žmones gąsdino skaityti gimtąja kalba. 
dangaus sūnaus Perkūno je- Jau ir Pirmasis pasaulinis 
ga". Nebuvo užmiršta ir Že- karas. „Lietuva okupuota vo-
rnės deivė — Žemyna. ...Mūsų kiečių, kurie pakeitė rusų oku-
proteviai, ypač gerbė ir garbino pantus. Tuo istoriniu laikotar-
šlnuamečius ąžuolus, ąžuoly
nus, kuriuose vaidila su vaidi
lutėmis kūrendavo šventąją 
amžinąją ugnį'". Tuo metu. j 
-a.ną kilo mažosios vaidilute? 
— baitotn suknelėm ir žaliais 

S K E L B I M A I 

piu. 1917 m. Lenkija buvo pa
skelbta nepriklausoma vals
tybe ir pradėjo reikšti savo 
teises į kai kurias Lietuvos 
žemes. Bolševikai skelbė, kad 
visa Lietuva jiems priklauso, 

vaimkciiais pasipuošusios. Jos Tuo pačiu metu. Lietuvoje bu-
sustojo apie aukurą, kuris vo išrinkta Lietuvos Taryba. 
simbolizavo mūsų tautos am
žinąją ugnį. 

..12-tame amžiuje Lietuva 
pradeda ilgą ir varginančią 
kovą prieš kryžiuočius, kuri 
tęsiasi 200 metų. Kunigaikštis 
Mindaugas priėmė krikštą, >u 
sąlyga, kad kryžiuočiai nu
trauktų kovas. Jis buvo ka
rūnuotas ir tapo lietuviu ir že
maičių karaliumi. Ordino ver-

kuri pradėjo ruošti Nepriklau
somybės deklaraciją. 1918 m. 
vasario 16 d. Nepriklausomy
bes deklaracija buvo paskelb
ta". Po šitų žodžių .Aitvaro" 
ansamblio vyrai užtraukė 
skambią dainą „Vėliavos iškel
tos plakas". 

Prasideda Antrasis pasauli
nis karas. ..Lietuva, pagal ru
sų ir vokiečių sudarytą slaptą 

čiamas. Mindaugas dovanojo ir gėdingą Molotovo-Ribbent-
jam Žemaitiją. Bet žemaičiai ropo paktą, vėl atitenka Rusi-
su tuo nesutiko — toliau kovo- jai . Karui pasibaigus, Lietuva 
jo prieš kryžiuočius ir net su- liko okupuota rusų. Dabar 
triuškino juos Durbės mū- mūsų Tėvynė vadinosi nebe 
šyje". Lietuva, o SSSR. O ši kruvina 

Verčiamas kitas istorijos rusų okupacija tęsėsi iki 1990 
puslapis, kuriame prisimena- m. kovo 11 d. 
mas kunigaikštis Kęstutis, jo įspūdingai paruošta Lietu-
žmona Birutė ir vienas jų 
sūnų — Vytautas Didysis. ,/Jis 
vadovavo didžiulei kariuome
nei, sudarytai iš lietuvių, že
maičių, lenkų, totorių ir kitų 
mažu tautelių, kuri sutriuš-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUT0M0BUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Wost 95th Street 

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

GREIT PARDUODA 

Portland, Oregon, „Aitvarai 
lietuvius ir amerikiečius. 

tautiniais šokiais atstovauda".: lietuviams savo grakštumu ir entuziazmu žavi ir 

VVindovv VVashers Needed! 
40,000 per ycar. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portaūon. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window YVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Šventes programa buvo 
baigta Port lando lietuvių an
samblio .Aitvaras" pasirody
mu. Aitvariečiai sudainavo 
penkias dainas: „Šią naktelę 
per naktelę" ir „Kalnai ant 
kalnų", pritariant kanklėms, 
vyrų dainą „Gaspadinė šių na
melių" bei „Aukšti kalnai" ir 
..Tau. sesute, puikios gėlės". 
Šių metų šventei jie paruošė 
keturis šokius: „Rugučiai"', 
..Bulius". ..Lenciūgėlis" ir 
..Suktinis". Ypač žiūrovams 
patiko keturių merginų ir vy
ruko smagiai sušoktas „Len
ciūgėlis"! 

Po įdomios šventinės progra
mos visi buvo pakviesti prie 
gausiomis suneštinėmis vaišė
mis nukloto stalo. 

Didžiulis ačiū. estų šokėjų 
grupei, aitvariečiams ir jų ne
nuilstančiam vadovui Viliui 
Žalpiui už puikią ir nepakar
tojamą programą, žavingą sa
les papuošimą. „Iversons" gė
lių ūkiui už dovanotus kelis 
šimtus įvairiaspalvių tulpių 
žiedų ir. žinoma, visiems susi
rinkusiems, be kurių šventė 
nebūtų pavykusi!'! 

P.S. Jau kitą dieną, po 
šventes, gavome labai šiltą pa
dėką iš estų, kad pakvietėme 
juos dalyvauti mūsų Vasario 
16-tosios šventėje ir paskuti
nis sakinys ten buvo toks: 
..Mums — estams reiktų pa
simokyti iš lietuvių kaip švęs
ti šventes!" 

vos istorijos glausta santrau
ka buvo labai šiltai priimta 
visų susirinkusiųjų. 

Toliau pasirodė mūsų jau
nimėlis. Jie padainavo dainelę 
..Gintarėliai" ir linksmai su

kino kryžiuočius Žalgirio mu- šoko ..Dyvai". Buvo smagu žiu
žyje. Ir čia. prieš mūsų akis rėti į ratelyje kartu bes i su-
scenoje atsivėrė tikras kovos 
laukas; lietuviai įnirtingai 
kaunasi su kryžiuočiais. Kry
žiuočiai vienas po kito griūna. 
o lietuviai, iškėlę kardus. 
džiūgauja: Valio, valio!!!". Net 
ir sale pratrūksta plojimais — 
juk priešas sumuštas! 'Po to 
vokiečiai nekėlė kojos i lietu
viu žemes iki Pirmojo pasauli
nio karo. t.y. arti 500-ties 
metų""'. 

Neužmirštas ir 1385 m. pa-

kančius vienuolikmečius ir 
dar trijų nesulaukusius šokė
jus! 

Šventinę programą tęsė estų 
šokėjai iš Portlando. J ie mums 
pašoko keturis nuotaikingus 
šokius, beveik visą laiką pri
tariant žiūrovų plojimams, o 
paskutinis jų šokis labai pri
mine lietuviškąjį „Noriu mie
go"! Estų šokėjos ir muzikan
tės buvo apdovanotos kve
piančių tulpių puokštėmis. 

NAUJA OREGONO IR 
PIETVAKARIŲ 

\VASHINGTONO LB 
VALDYBA 

Vasario 16-tos minėjimo me
tu buvo surengti rinkimai į 
naująją Oregono ir pietvaka
rių Washingtono Lietuvių 
Bendruomenes valdybą, nes 
daugelį metų šiame krašte lie
tuvybės labui darbavęsi — pir
mininkas A. Tekorius ir sekre
torė D. Banaitienė nutarė pa
sitraukti iš užimamų pareigų. 
Dauguma balsų buvo išrinkti: 
pirmininku — Vilius Zalpys, 
vicepirmininku — Eugenijus 
Dargužis, sekretore — Giedrė 
Babarskienė. iždininke — 
Daina Shutte. Linkime nauja
jai valdybai našaus ir kūry
bingo darbo! 
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. i) ['..ui <:>: ;•• :r Į ' in i i A l ' -k 'H! : i -

-'. Zaipys Jbottc ir buvę val-

SVEČIUOSE — 
RAŠYTOJAS IR 

DRAMATURGAS K. SAJA 
Balandžio 27 d. popietę Ore

gono ir pietvakare Washing-
tono lietuviai ture progos su
sitikti su gerbiam. rašytoju ir 
dramaturgu iš Lieuvos — Ka
ziu Saja ir jo žmc.a Gražina 
Mažeikaite. 

Kaip pats rašy.ojas sakė: 
„Aš esu pasakorių, todėl ga
liu pasakoti, kalb.ti be galo, 
be krašto". N a ir pasakojo! 
Žodžiai liejosi kaip iš gausy
bės rago! Mintys vijo viena 
kitą! O kalbos gyvumas! Įvai
rių pasakojimų, atsitikimų, 
palyginimų gausa O jau hu
moro jausmas — r.epakartoja-
mas!!! Mes visi kausėm už
gniaužę kvapą, u:miršę savo 
kasdieninius rūpe-ėius, neno
rėdami praleisti nei vieno 
gerb. rašytojo žoižio. Mūsų 
popiete nusitempi gerokai į 
vakarą, o išsiskirti nesino
rėjo... Bet viskas gvenime tu
ri pradžią ir pabaidą. 

K. Saja mėgsta sakytį: 
„...žmogus šioj žemėj išlieka 
nemirtingas tiek. iciek j is čia 
būdamas išdalija >'ave. Norom 
ar nenorom, sąmoningai arba 
nesąmoningai. Kartu su dar
bais ir rūpesčiais jis čia išsėja 
savo mintis, abejones, gerumą 
ir blogį, atodūsius ir džiaugs
mą. Palieka savo išrastąją laz
dą, kuri vis vier skirsis nuo 
kitų". Gerb. rašytojas savo ne
mirtingumo sėkia pasėjo tarp 
visų dalyvavusiu šioje popie
tėje, o jo išrastoj; lazda, tikrai 
nepanaši į niekier.o kito! 

Širdingai dėkojame A. Mar
kevičiui ir A.Peuuliui, gyve
nantiems Santa Monica, CA, 
už mums suteiktą galimybę 
susitikti su gerb. ašytoju. 

O Sajoms tanam „iki kito 
malonaus (ne tokio lietingo, 
kaip buvo šįkart susitikimo". 

L. Ž a l p i e n ė 

SUNNY HILLS, FL 
PALAIDOJOM 

BENDRUOMENĘ 
JAV Lietuviu Bendruome

nės (LB) Sunny Hills, FL, apy
linkės visuotinb narių susi
rinkimas įvyko sekmadienį, 
2000 metų saus; 30-osios pa
čiame vidudieni Šv. Teresės 
parapijos salėje Prieš maž
daug 40-tį iston io susirinki
mo dalyvių stoji apyl- pirm. 
Laima Savaitinė, vicepirm. 
One Adomaitien ir ižd. sekr. 
Jurgis Savaitis. 

Susirinkimą tidarius, L. 
Savaitienė, rarrai, be prie
kaištų, paskelbė kad septyne
rius metus pareitas vykdžiusi, 
žmonių naujai v ildybai nebe
randant, LB Sui ay Hills apy
linkės veikla su -uo susirinki
mu užbaigiama 

Tyla. Ir štai, Antaną Miškinį 
cituojant . „Viena gulbė giedot 
prapliupo (...)". Ta „gulbė" 
buvo Vincas Žeturtavičius. La
bai sujaudinta s, j is siūlė 
veiklą tęsti, siūlė paminėti 
Vinco Kudirkos <imtmetį, siū
lėsi padėti. Tik kelerių delnų 
pliaukštelėjimai Ir vėl kurti 

tyla. Čia galima užbaigti pra
dėtą Miškinio poemos sakini: 
„Ir paliko iškart be žado..." 

Pirmininkė ašarų nerodė. 
Anaiptol! Ji pateikė labai 
konkrečių skaičių iš centro 
v-bai paruošto pranešimo, ką 
mūsų apylinkė yra nuveikusi 
ir kiek tūkstančių dolerių su
aukojusi, kai Lietuva prieš de
šimtmetį kėlėsi iš bolševizmo 
priespaudos. O Jurgis Savaitis 
pažadėjo, jeigu sveikata leis, 
paruošti didesnės apimties 
publikaciją apie Sunny Hills 
lietuvių sudėtas aukas Lietu
vai ir apie poros dešimtmečių 
veiklą aplamai. Lauksime! Tik 
duok Dieve Jurgiui sveikatos. 
Tuomet paaiškės ne vien do
lerinės sumos, bet ir pastan
gos Lietuvos laisvę populiarin
ti per vietinę amerikiečių 
spaudą. Kontaktai su JAV pa
reigūnais — vis atlikti Sunny 
Hills apylinkės lietuvių. 

BENDRUOMENĖ M I R Ė 
— TEGYVUOJA „ A N T R O J I 

JAUNYSTĖ" 
Kaip daugelis „Draugo" 

skaitytojų žino .Antroji j au
nystė" tai Sunny Hills Šv. Te
resės parapijos lietuvių cho
ras. Vis dar arti 20-ties gražių 
balsų, ne vien giedantis, bet 
ir dainuojantis. O Bendruo
menei darbą užbaigus, šis cho
ras surengė ir patrauklų, ori
ginalų Vasario Šešioliktosios 
minėjimą. 

Minėjimas įvyko sekmadie
nį, vasario 29 d. Pirmoji dalis 
—iškilmingos pamaldos Šv. 
Teresės bažnyčioje. Lietuvos 
trispalvę įnešė uniformuotas 
šaulys Albertas Kvečas, lydi
mas tautiniais drabužiais dė
vinčių Motuzienės ir Onutės 
Peleckienes. Šv. Mišias aukojo 
ir jaudinantį patriotišką pa
mokslą pasakė kun. Leonar
das Musteikis. Skaitymus at-

Dfanesio langų plovėjai! 
Reikia 200 asmenų. Galima uždirbti virš 
$1000 į savaitę. Darbas pirmd.-šejštd. 
Sekmd dirbti neprivaloma. Patirtis nebūtina. 
Reikia: mokėti šiek tiek angliškai, turėti savo 
auto. Dirbama grupėmis po 2-3 asm. Tik 
gyvenamuose namuose, ne dangoraižiuose. 
Atvykite šiandien ir pradėkite darbą kovo 1 
d Tel. 630-724-9700, 1989 Univtrsity 
Lane. Lnit F. Lide Ogden iki Yackiey; 
važiuot į pietus iki Ohio; tada į rytus iki 
Acadcmy; kairėn iki University Lane. 

RE/MAX 
^ R E A L T O R S 
0ffC.(773)5K-SKt 
HOME (70U42S-7110 
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RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

New Vision 
12932 S. LaOrange 
PaluiPark.IL 60464 
Bos.: 708-3*1-0*00 
VoiceMa«:773«4-782» 
Pager: 70S-892-2573 
r ax: 708-361-9618 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

S t a m b i Č i k a g o s kompani ja 
ieško naujų darbuotojų 
dažytojų. Patyrimas nebūtinas. 
Galimybė užsidirbti nemažus 
pinigus. Skambinti nuo 5 v.v. 
iki 11 v.v. tat 847-921-5107. 

Parduodamas vienos šeimos 
namas: 7 kambariai, 3 miegamieji, 
2 prausyklos, priglaustas 2 auto
mobilių garažas, mažo judėjimo 
| gatvė, arti lietuvaičių vienuolyno 
Putnam, CT Tel. 860-928-7434 po 
6 v.v. arba vienuolyno raštinė 
860-928-7955. aaaag 

Want to buy accordion 
or a concertina. 

Tel. 708-755-6444. 5 
Teirautis lietuviškai. ; 

Išvykdami 8 Čikagos, skubiai 
parduodame 4 butų, gerame 

stovyje Marauette Parke namą. 
Butai daugumoje apstatyti 
baldais. Baldai gali būti 

parduodami atskirai. 
Skambinti tel. 773-776-7989. 

čiąją dalį atliko E. Žeberta-
vičiene, šauniai solo sudaina
vusi 3 dainas, ir publikai labai 
prašant, pridėjusi ketvirtą. 

Prasidėjo vaišes moterų su
neštais gausiais šaltais už
kandžiais, kava, saldumynais. 
Besivaišinant pasigirdo akor
deono garsai. Grojo, jau ank
stesnėse mano žinutėse mi
nėtas, Petras Papartis. Neju
čiomis, kone visi šventės daly
viai ėmė šokti. Po keturių 
skausmingų vergijos dešimt
mečių ir po vieno laisves, čia 
pirmą kartą Vasario Šešio
liktąją minėdami šokom!... 

Beje, šokiams prasidedayt. 

Apt- for Rent in Lyons, LL 
2 bednn. $655 mo. incl.heat, 
vvater, gas, storage, parking. | 

Call 630-852-0767 or 2 
www.flagh.net/~jposiEnglish. 

Alfonsas Velavičius priminė, 
kad aukas Lietuvos reika
lams galima siųsti JAV LB c. 
v-bos adresu (neseniai paštu 
visi gavom adresą ir paragi
nimą), arba įteikti čia pat jam 
ir jis persiųs. 

Ką gi: susenom, pavargom, 
bet kol dar galim dainuoti ir 
šokti, turbūt tebesame gyvi... 

Alfonsas N a k a s 

TARP MŪSŲ KALBANT 
A. JAKŠTAS NEBEGYVENA 

Mirė Alfredas Jakštas. Jis 
mažai kam iš mūsų žinomas, o 
dar mažiau pažįstamas. Vis 
dėlto jis yra aprašytas Lietu
vių enciklopedijoje; 36-tame 
(papildomame) tome jam buvo 
skirtos aštuonios eilutės. Pa
rašyta, jog. Bostone gimęs. Al
fredas Jakš tas studijavo medi
ciną, o vėliau perėjo į meno 

liko Vincas Derenčius. Vargo- studijas. Be kita ko, parašyta. 
nais grojo chorvedė Genovaitė kad jis nuo 1961 m. dirba Či-
Beleckienė. šio minėjimo baž
nyčioje ir salėje vadovė. Ke
letą gerai paruoštų giesmių 
giedojo ..Antroji jaunystė", o 
solo. negirdėtą ..Ave Maria" 
versiją, jautriai atliko Elena 
Žebertavičienė. Bažnyčioje 
daug moterų dėvėjo tauti
niais drabužiais. 

Pavakary, ketvirtą valandą. 
daugiau kaip 50 asmenų at
vyko į parapijos sale. Choristų 
vardu susirinkusius pasveiki
no Vincas Derenčius. Jo pak
viestas invokacinę maldą atli
ko kun. L. Musteikis. Choras 
ir kai kas iš publikos sugiedo

jo JAV bei Lietuvos himnus. 
Bronė Nakiene padeklamavo 
iš Lietuvos gautą patriotinį 
eilėraštį. pasibaigiantį 
džiaugsminga eilute ,.kad jau 
Europoj mano Lietuva!" 

Muzikei G. Beleckienei pia
ninu pritariant, choras sudai
navo pustuzinį skambių ir jau
dinančių dainų (laikrašty 
vietą taupydamas praleidžiu 
jų metriką). Tai buvo antroji 
mūsų Vasario 16-osios minėji
mo dalis. Choristams susi
maišius su visa publika, tre-

kagos Meno institute, vado
vaudamas paveikslų konser
vavimo skyriui. 

Alfredas Jakš tas (Alfred J. 
Jakštas) ankstyvųjų lietuvių 
ateivių sūnus, gimė 1916 m. 
spalio 30 d. So. Boston, Mass. 
Jo svajonė tapti medicinos 
gydytoju neišsipildė. Nelemta 
tuberkuliozės liga privertė nu
traukti Harvardo universitete 
pradėtas medicinos studijas. 
Tačiau jis nepalūžo, o tame 
pačiame universitete ėmėsi 
meno studijų. 1938 m. baigės 
universitetą, pradėjo dirbti 
Fog Art muziejuje. Vėliau 
(1943-19611 dirbo Isabella Ste-
wart Garden muziejuje. 1945 
m. jam buvo patikėtos vyriau
sio konservatoriaus pareigos. 
1961 m. persikėle i Čikagą ir 
čia išgyveno 20 metų. Dirbo 
Meno institute paveikslų kon
servavimo skyriaus vedėju. 
Taipgi užsiiminėjo privačiai 
atliekamais paveikslų konser
vavimo darbais. 1981 m. pasi
traukęs iš tarnybos, išvyko 
poilsiui į Arizonos valstiją. 
Mirė š.m. kovo 28 d. Peoria. 
Arizona. Liko žmona, dvi ište

kėjusios dukros, du vaikaičiai 
ir kiti artimieji. Jo dukros ir 
vaikaičiai yra pamėgę meninę 
kūrybą. Galima sakyti, jog 
Jakšto atžalynas žengia jo 
pramintais takais. 

Gaila, kad Alfredas Jakš tas 
buvo mums nedaug žinomas ir 
bemaž visai nežinomas Lietu
voje, jo tėvų gimtinėje. 

Ta pačia proga prisimintini 
ir kiti, Čikagoje gyvenę Ameri
kos lietuvių senosios kartos 
žinomesni dailininkai. Pir
miausia tai Jonas Šileika ir 
Mikas Šileikis. Taipgi Anta
nas Valda (ValaUŠka). Izidorius 
Nakas, Petras Kačerauskas, 
Antanas , Skupas (Cooper), 
Ona Radvilaitė ir kiti. Vėles
niais (prieškario ir pokario) 
metais Amerikoje gimusių ir 
Čikagoje meną studijavusių 
lietuvių skaičius yra sunkiai 
apčiuopiamas. 

Neseniai Vilniuje surengta 
išeivijos lietuvių dailės paroda 
susilaukė deramo dėmesio ir 
palankaus įvertinimo. Palygi
nant šioje parodoje buvo ma
žokai atstovaujama Amerikos 
lietuvių senosios kartos daili
ninkams. Dar mažiau parodon 
pateko čiagimių ir čionai kū
rybiškai brendusių lietuvių 
dailininkų darbų. 

Lietuvių išeivijoje yra dau
gybė menu besireiškiančių 
žmonių. Jų tarpe buvo ir am
žinybėn iškeliavęs čiagimis Al
fredas Jakštas. Jis gyveno ir 
mirė su įgimta lietuviška pa
varde. 

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

m 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

PLB PIRMININKO PAREIGŲ 
NENUSIPIRKO 

Kovo 24 dienos „Draugo" (5 aktyviai veikė lietuvių visuo-
puslapyje) išspausdintame Vy- meniniame gyvenime. Nei vie-
tauto Kutkaus laiške yra keli nas negavome už tą balsavimą 
netikslūs pasisakymai apie tų išsigalvotų 5,000 dol. Vyk-
Lietuvių fondą ir viena didelė domuoju vicepirmininku išsi-
netiesa apie Lietuvių Bend- rinkom Stasį Barzduką. Išrin-
ruomenę. Man skaudu šį laiš- kus Baėiūną pirmininku, tuoj 
ką rašyti, nes ta netiesa mini į valdybą buvo kooptuoti pil-
du gerus bendruomenininkus: nateisiais nariais Milda Len-
laiško autorių Vytautą Kutkų kauskienė, Julius Staniškis, 
ir buvusį PLB valdybos pirmi- PLB Kultūros tarybos pirmi
ninką Juozą Bačiūną. ninkas dr. Jonas Puzinas, o 

Kaip bendradarbį, labai ger- reikalų vedėju pakviestas Ed-
biu, vertinu ir įvairiais būdais vardas Karnėnas. 
palaikau artimą ryšį su geru Pirmininkas Juozas Bačiū-
bendruomenininku, buvusiu nas buvo ypatingas žmogus ir 
JAV LB Krašto valdybos pir- asmenybė — jis buvo kuklus, 
mininku Vytautu Kutkumi, į darbštus, teisingas, draugiš-

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 7 d., penktadienis 5 

Jvertinimas ordinais ar me- Bet, kad ir slapčia, šie žodžiai 

Kovo 18 d. Detroite vykusio Kovo 1 L-tos minėjimo metu L K. Gedimino 4 laipsnio ordinu, už jo nuopelnus Lietu
vai, buvo apdovanotas inž. Vytautas Kutkus. Iš kaires LB Detroito apylinkes pirm. Ramute Petrulienė, PLB 
v-bos pirm. Vytautas Kainantas, ordinu apdovanotas I:I^. Vytautas Kutkus. JAV LB Michigan apygardos pirm. 
Liuda Rugienienė. Nuotr. J. Urbono 

kurio pagerbimą kovo 18 d. 
Detroite buvau specialiai nu
vykęs ir kar tu su PLB valdy
bos vykdomuoju vicepirminin
ku Algiu Rugieniumi ten jam 

kas, labai protingas, praktiš
kas, visada žvelgė į ateitį, 
nuoširdžiai rūpinosi visais lie
tuviais, ypač jaunimu, sporti
ninkais, visada jiems padėjo, 

perdavėm valdybos sveikini- labai vertino lietuvišką spaus-
mą — padėkos lapą už jo dar- dintą žodį, keliavo su žmona ir 
bus Bendruomenėje, įteikėm lankė kraštų Bendruomenes, 
labai retą, vieną iš kelių liku- Pirmuose valdybos posėdžiuo-
sių, buvusio PLB valdybos pir- se jis pasiūlė įgyvendinti tris 
mininko Juozo Bačiūno išleis- PLB projektus, kurie jo ka
tą, specialų pasaulio lietuvio dencijos metu tapo ne tik rea-

kad vienas iš svarbių tikslų 
.. už 5,000 dol. nusipirko yra rasti glaudų bendravimą 
PLB pirmininko parei- su lietuvių jaunimu visame 

pasaulyje, kurie nori susirink
ti ir patys nutarti, kaip lietu-

ženklelį. Be to, „Pasaulio lie
tuvio" kovo mėnesio numeryje 
idėjom specialų Liudos Rugie-
nienės pasikalbėjimą su Vy
tautu Kutkumi. Todėl nemalo
nu skaityti Vytauto Kutkaus 
viešą laišką kitam mano bend
radarbiui Kęstučiui Ječiui (ir 
Lietuvių fondui), kuriame 

IskeAbiama netiesa: „...Gal 
Jums nežinoma, bet Bačiūnas 
už 5.000 dol. nusipirko net 
PLB pirmininko pareigas, o 
Stasys Barzdukas buvo tik 
vykdomasis vicepirmininkas 
ir vežė Bendruomenės veži
mą?*.. Jei teisingai supratau, 
tai rašoma, kad už pinigus ga
lima viską nusipirkti. Ir Bend
ruomenę ir Lietuvių fondą. 

Netiesa, kad Juozas Bačiū
nas „ 
net 
gas...". Mirę garbingi bendruo-
menininkai Juozas Bačiūnas, 
Stasys Barzdukas, Alfonsas 
Mikulskis ir dr. Algirdas Nas-
vytis negali atsakyti Vytautui 
Kutkui į jo paskelbtą netiesą. 
Todėl mano. kaip PLB valdy
bos pirmininko, pareiga yra 
viešai atsakyti į viešai pa
skelbtą netiesą, pateikiant kai 
kam nežinomus faktus. 

PLB II seime Toronte 1963 
m. minėti keturi bendruome-
nininkai ir aš buvome išrinkti 
į PLB valdybą po dviejų balsa
vimų. Pirmas balsavimas bu
vo dėl PLB valdybos būstinės 
vietos. 38 seimo atstovai pasi
sakė už JAV, o 26 už Kanadą. 
Tada iš JAV LB pasiūlytų 
aštuonių kandidatų slaptu 
balsavimu į naują, antrąją, 
PLB valdybą mes penki bu
vom išrinkti. Nereikėjo nie
kam už jų balsus mokėti. 
Barzdukas, Mikulskis, Nasvy-
tis ir aš į seimą atažiavom iš 
Cleveland, o Juozo Bačiūno 
raštišką sutikimą kandidatuo
ti iš Tabor Farm, Sodus, Mi
chigan, atvežė JAV LB atsto
vas PLB seime Valdas Adam-
kavičius (dabartinis Lietuvos 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus, kurio dekretu 
Vytautas Kutkus buvo apdo
vanotas DLK Gedimino ordi
nu, Detroite įteiktu kovo 18 d. 
iškilmėse). 

Susirinkę pirmajam posė
džiui (kuriam aš sekretoria
vau), Stasiui Barzdukui pa
siūlius, mes keturi klevelan-
diškiai valdybos pirmininku 
išsirinkom Juozą Bačiūną. 
Mūsų nuomone, jis buvo labai 
t inkamas ir reikalingas ryšys 

lybe, bet yra sėkmingai tęsia
mi ir šiandien. 

Pirmasis buvo „Pasaulio lie
tuvio" leidimas, nes Bačiūnas 
manė, kad Bendruomenei rei
kalingas mėnesinis biuletenis, 
kuris padėtų visiems susi
pažinti ir supažindinti. Taip 
1963 m. lapkričio mėn. pasi
rodė pirmasis užsienyje išleis
tas „Pasaulio lietuvis", kurį 
redagavo Stasys Barzdukas, 
Vytautas Kamantas ir Edvar
das Karnėnas, techniškuoju 
redaktoriumi buvo J. P. Palu
kaitis. Dabar, po 37 metų, jau 
pasirodė PL 365-sis numeris. 

Antrasis buvo Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso su
šaukimas, nes Bačiūnas sakė, 

pirmininkai. Pirmą kartą gy
venime mačiau tokius du arti
mus, teisingus, atvirus ir tau
rius bendradarbius, kuriuos 
jungė ta pati Bendruomenės 
idėja ir vizija, nors vienas at
stovavo lietuvių tautininkų 
pažiūroms ir „senajai emigra
cijai", o kitas vadinamiesiems 
dešiniesiems, Lietuvių fronto 
bičiuliams, ir „naujai atvyku
siems". Pamenu, kad dėl to 
gražaus sutarimo ir bendro 
darbo jie tada abu sulaukdavo 
nepelnytų priekaištų iš savo 
kai kurių, siaurai galvojančių 
bendraminčių. 

Kadangi Bačiūnas gyveno 
Tabor Farm, MI, o kiti valdy-
bos nariai buvome Cleveland, 
OH, tai Stasys Barzdukas va
dovavo ir koordinavo visus 
kasdieninius valdybos darbus, 
kaip vykdomasis vicepirminin
kas,- mes visi vykdėme valdy
bos nutarimus, ir vežėme 
Bendruomenės vežimą. iš 
Barzduko ir Bačiūno mokyda
miesi, kaip reikia bet kokį 

vežimą kar tu vežti. 
Po Bačiūno mirties (1969 

sausio 23) Stasys Barzdukas 
ketver ius ir puse metų buvo 
PLB valdybos pirmininku ir 
PLB IV seime 1973 m. Wash-
ington, DC, jai!! buvo išreikšta 
didžiausia padėka — jis buvo 
i š r inktas vieninteliu PLB Gar
bės pirmininku Ir 1986 m. 
PLB fonde buvo įsteigtas Sta
sio Barzduko \ardo stipendijų 
fondas remti PLB Lituanisti
kos katedros Illinois universi
tete Čikagoje studijuojančius 
s tuden tus , mokslininkus, dok
to ran tus . 

Abu garbn^i ir taurūs pir
mininkai ilsisi Amžinybėje. 
J ie pinigų už savo titulus ne
mokėjo ir sau pareigų nepirko. 
J ie savo gyvenimą ir darbą 
aukojo lietuvių tautai, Bend
ruomenei, Lietuvai. Negalima 
apie jų garbingą praeitį netei
singai rašyti. 

Vytau tas K a m a n t a s 
PLB valdybos pirmininkas 

JAUČIU PAREIGĄ PAREIKŠTI SAVO 
NUOMONĘ 

Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę, sugrįžau pirmą 
kartą po 47 metų, beveik po 
pusšimtį metų užsitęsusio 

vybę išlaikyti ir už Lietuvos sapno, mano pasąmonėje Mai-
laisvę kovoti. Taip, Bačiūno ron įo, Brazdžionio, Bradūno 
paskatinimu ir vėliau su nuo- sukurton gimtinėn. 
latiniu rūpesčiu, PLB valdy- Išsyk pasijutau lyg tų 47 
bos globojamas 1966 m. įvyko metų mano gyvenime nebūta, 
pirmasis PLJ kongresas, o šių l v g kartu su Lietuvos gyvento-
metų pabaigoje Australijoje J a i s pergyvenau Sibirą, parti- gal t ik kaip informatorė, nes 

kartu dalyvavau dėl jos kagėbistines veiklos 
partijos veikloje, l ietuviai gal mažai, o gal iš 

tačiau tvirtai tikėdamas, kad 
Rytų vėjai mano sąžinės Lie
tuvos atžvilgiu nebūtų par-
bloškę, taip, kaip Vakarų vė
jai to nepajėgė padaryti. No
rint Lietuvai padėti, už ją ko
voti, reikėjo išlikti gyvam ir 

Pagr indinė to t r iukšmo 
priežast is yra Vasario 16-osios 
proga Gedimino 3-čio ir 2-ojo 
laipsnio ordinais apdovanoti 
buvę KGB kontržvalgybos va
dovas Marijonas Misiukonis 
ir Kazimiera Prunskienė. 
Bronius Nainys („Draugas", 
2000.03.03) apibūdina juos 
taip: Prunskienė „vertintina 

prasidės jau dešimtasis kon- zanavimą 
gresas. komunistų 

Trečias Bačiūno siūlymas 
buvo visų galimų ryšių stip
rinimas ir visuomeniškas ar 
kultūrinis bendravimas tarp 
kraštų Bendruomenių, paski
rų asmenų, vienetų ir PLB 
valdybos. Jis pats lankė kitus 
kraštus Prasidėjo metiniai stipriam, ką veiksmingiausiai 
kraštų Bendruomenių vadovy- galima buvo pasiekti partijos 
bių ir PLB valdybos susitiki
mai, konferencijos, spaudos 
darbuotojų suvažiavimai. Juos 
tęsia ir dabartinė PLB valdy
ba. 

Bendruomenė labai vertino 
Bačiūno asmenį, jo draugišką 
ir malonų bendradarbiavimo 
būdą, jo kuklumą ir gerą pir
mininkavimą bet sugebėjimą 
deleguoti darbus ir atsakomy
bę. 1968 m. PLB III seime 
New Yorke visi atstovai ova
cijomis ir atsistojimu dėkojo 
Bačiūnui ir jį perrinko antrai 
kadencijai. Ir vėl ne už kokius 
sugalvotus dolerius, bet už la
bai gerai atliktas pareigas ir 
bendruomeninę dvasią. 

Viena tiesa Vytauto Kut
kaus laiške yra ta, kad „...Sta
sys Barzdukas... vežė Bend
ruomenės vežimą". Taip. Sta
sys Barzdukas buvo ne tik 
vykdomasis vicepirminin
kas...", bet ir pirmininko Ba
čiūno artimiausias bendradar-

tarp ankstyvesnių emigracijų bis, patarėjas, rėmėjas, gerbė-
lietuvių ir po karo atvykusiųjų jas. Jie abu vienas kitu labai 
į JAV, Kanadą, Pietų Ameriką pasitikėjo, vienas kitą gerbė, 
bei kitus kraštus, nes. Lietu kartu viską planavo, daug kal
voje 1893 m. gimęs, Bačiūnas bejosi, tarėsi ir vykdė. Prak-
nuo 1897 m evveno JAV ir čia tiškai jie buvo kaip du broliai 

keliais. Jeigu partijon nebūtų 
prilindę savųjų, Maskva mie
lai būtų užpildžius tuščias 
vietas kolonistais. 

Daug su kuo Lietuvoje teko 
kalbėtis, bendrauti, kai ką 
naudinga kartu nuveikti su, 
neabejoju, ir buvusiais partie
čiais. Teko ne vieną išklau
syti. Jautėmės kaip broliai ir 
sesės, tų pačių tėvų užauginti 
skirtingose šeimose. 

Dažnai girdžiu: sykį buvęs 
komunistas, toks ir liks visa
dos. Su tuo griežtai nesutin
ku, nes krikščionybė mus mo
ko, kad visi turime potencialą 
pasikeisti, neturime teisės ne
atleisti. Ši tema glūdėjo mano 
krūtinėje jau seniai, bet iki 
šiol vis nedrįsau (o gal nesu
gebėjau) jos išsakyti. Tačiau 
dabar, kai pasipylė gausybė 
straipsnių ir kalbų iš abiejų 
vandenyno pusių, siūlančių 
„akį už akį, dantį už dantį" 
mentalitetą, jaučiu pareigą 
savo nuomone prisidėti. Mane 
stebina, kad „pirmą akmenį" 
meta vienuolė Nijolė Sadūnai-
tė su arkivyskupo Sigito Tam-
kevičiaus pritarimu („Valstie
čių laikraštis", 2000.02.26). 

viso nenukentėjo", o Misiuko
nis — „kadrinis, kurio rankos 
galbūt ir Hetuvių krauju su
teptos?" Nors rašoma „gal, gal 
tik, galbūt", bet išvada vis 
vien yra leisiama. Be teismo 
sprendimo, tokie išvedžioji
mai skamba tendencingai. Ki
tų panašią taktiką (skirtą 
mums), kaltinančią ir šmei
žiančią mus lietuvius, skau
džiai išgyvename, kritikuo
jame, o p ' tys naudojame to
kius metouJS kitų sąskaiton. 

Vytautą- Bogušis, rezisten
cijos laiku N. Sadūnai tės ben
dražygis, apie tai irgi pasisa
ko („Veidai , 2000.02.04): „Jei 
žmogus b uvo koks nors slap
tas agenta> skundikas Jurgis , 
tačiau sėdi dešinėje, tai jis 

rdiną. ir tai N. Sa-
žeidžia. O jei kai-
žia. Tai kokia ne-
ezidentas prisiėmė 

labai didele atsakomybę ir, 
m a n a u , kad jis suklydo. Jie 
buvo nepriklausomos Lietuvos 
lojalūs ministrai, •••ar tas 
KGB karininkas yra blogesnis 
nei sovietmečio generalinis 
prokuroras ar koks partijos 
funkcionierius, turėjęs lemia
mą balsą'1 Pagaliau juk če
kistai neleisdavo. Teisdavo 
teisėjai... 

Dalis pirmosios vyriausybes 
ministrų atsiliepė apie Misiu-
konį taip '„Draugas". 2000. 
02.19): „Esame tuometinio vi
daus reikalų ministro konk
rečių veiksmu liudininkai ir 

gali gauti 
dūna i tės n 
rėje — tei 
sąmonė. P 

įsitikinę, kad be Marijono Mi
siukonio ryžtingų pastangų, 
ginant Lietuvos nepriklauso
mybę, tų dienų įvykiai ir mū
sų naujųjų laikų tautos istori
ja galėjo susiklostyti kitaip". 
Jo vadovaujamai ginkluotai 
Lietuvos institucijai Maskva 
stengėsi visomis priemonėmis 
įtakoti. „Dėl to jam pirmojoje 
vyriausybėje iš mūsų visų te
ko patirti didžiausią sovieti
nių prievartos struktūrų 
spaudimą". Iš tokių, buvusio 
disidento bei sąžinės kalinio, 
ir buvusių Misiukonio kolegų 
ministrų pasisakymų, sutei
kiančių j am (Misiukoniui) tei
giamą atestaciją, darau prie
laidą, kad, kaip anais laikais 
DLK Gediminas susapnavęs 
geležinį vilką, įkūrė Vilnių, 
taip Sąjūdžio metu Marijonas 
Misiukonis, susapnavęs tri
spalvę, perėjo dirbti savo tau
tos naudai . 

Prieš Kovo 11-ąją, jeigu visi 
būtų buvę tokie didvyriai, 
kaip N. Sadūnaitė , nebūtų bu
vę nei Sąjūdžio, nes visi būtų 
sėdėję kalėjimuose arba būtų 
buvę saugomi namų arešte. 
Po Kovo 11-osios deputatai bei 
signatarai , kviesdami M. Mi-
siukonį užimti svarbias vi
daus reikalų ministro parei
gas, žinojo, kad pas sovietus, 
su kuriais rungėsi, Misiuko
nis buvo žinomas, jis juos ge
rai pažinojo, mokėjo su jais 
susikalbėti. 

Arkivysk. S. Tamkevičius 
pabrėžia pavojingiausią visuo
menės gyvenime reiškinį: „iš
trynimą ribos tarp gėrio ir 
blogio, žmogaus kilnumo mai
šymas su amoraliais jo poel
giais. Krikščionybė per du 
tūkstančius metų paklojo la
bai aiškius ir tvirtus moralės 
pagrindus, kurie remiasi De
kalogu ir Kristaus mokslu". 
Taip, tie tvirti moralės pag
rindai buvo pakloti, tačiau, 
krikščionybės vardu ne visuo
met buvo vykdomi, už ką da
bar popiežius Jonas Paulius 
II prieš visą pasaulį viešai at
siprašė. Jeigu sūnaus palai
dūno tėvas būtų laikęsis tų 
moralės pagrindų, tai būtų 
iškėlęs puotą gerajam sūnui, 
kuris visuomet buvo greta ir 
vykdė tik gerus darbus, o ne 
tam nenaudėliui, sugrįžu
siam ištvirkėliui, sūnui palai
dūnui . 

Kas iš mirtingųjų gali tą 
tikrąją ribą tarp gėrio ir blo
gio nustatyti , nesuklydę, kaip 
tie teisėjai, vien Illinois vals
tijoje, nuteisę mirčiai ne vie
ną, kurie vėliau pagal DNA 
tyrimus, buvo pripažinti ne
kaltais. 

daliais buvo už praeito de
šimtmečio nuopelnus savo 
valdžiai dabartinės nepriklau
somybės labui, o ne už tar
nybą okupanto prievarta 
įbruktam režimui. Užuot vie
šai apkaltinę LR prezidentą, 
kurio šiuo metu joks kitas, 
kaip atrodo, nesugebėtų ati
tinkamai pakeisti, kantriai 
palaukime ir pažiūrėkime, 
kaip istorija spręs ir vertins 
Brazauskus, Misiukonius, 
tuos, kuriem buvo patogu, bet 
nenuėjo Gorbačiovo glėbin, 
nenusisuko nuo tautos. Kažin 
ar be jų pagalbos, nors ir su 
Sausio 13-osios ir Medininkų 
aukomis, tauta būtų taip ste
bėtinai ir netikėtai staigiai at
stačiusi savo nepriklausomy
bę? 

Ją išlaikyti, mums belieka 
nesiskaldyti, o, sujungus ran
kas, dirbti vieningai, atleisti 
žmogiškas klaidas taip, kaip 
mes pasižadame „Tėve mūsų" 
maldoje. 

Leonidas R a g a s 

„AŠ ČIA GYVA!" 
LR Švietimo ir mokslo va

dovė Vaiva Vėbraitė, per kelis 
š. m. sausio - vasario mėn. 
„Dirvos" numerius, savo 
straipsnyje „gimiau Amerikos 
Lietuvoj", labai išsamiai na
grinėjo, taip jos vadinamą 
„Dypukų Lietuvą", visų bend
romis pastangomis sukurtą, 
suorganizuotą Amerikos lie
tuvių gyvenimą. Būtų verta 
visiems tą jos straipsnį pa
skaityti, kad įsitikintume, a r 
tikrai mes Amerikoje sukūrė
me savo Lietuvą, pagal ją, t ik 
prezidento neturime, bet ir be 
jo, mes turime kas mus čia 
suburtų bendram lietuviškam 
gyvenimui. Ir tikrai, mes no
rime čia turėti tėvynę, nepai
sant, kokia ta sukurta „Dypu
kų Lietuva" yra, bet ji mūsų, 
jai priklausome, mes ją su
sikūrėme, mes stengiamės ją 
išlaikyti. 

Atsigręžę atgal, prisiminsi
me, kai, vos tik pabėgę nuo 
komunizmo ir atsidūrę D.P. 
stovyklose, net mažos mer
gaitės Irenos Valaitytės (da
bartinės Irenos Polikaitienės) 
lūpomis, Vasario 16-tosios mi
nėjime šaukėme: „Kur tu tėvy
ne, kur tu Lietuva?"... I r iš 
tamsos, ir iš šešėlių — atsi
liepė — „Aš čia gyva!" Taip su 
poetu B. Brazdžioniu tikėjo
me, kad ten Lietuva gyva... ir 
su viltim visi žvelgėm į ateitį. 

Ir vėl po keleto metų, jau at
sidūrę už jūrų-marių, jauni 
studentai „Vivat Academia" 
įdainuotoj plokštelėj, šaukia 
Lietuvos jaunimą: „Buk pa
sveikintas, kolega, žalioj lan
koj Lietuvos, kovosim už lais
vę Lietuvos... Aš toli už jūrų-
marių be pievelės, be žalios, o. 
tu. gimtojoj žemėj, bet vergijoj 
svetimoj!" Kiek šis pakvieti
mas pasiekė tikslą — nežinia. 

pasiekė tuos, kurie norėjo, kad 
juos pasiektų... 

O kur visų vyresnių dėtos 
pastangos dirbti tai , toli palik
tai žemei, toli paliktiems tėvų 
kapams, toli paliktiems gražių 
idėjų jaunystės metams, dirbti 
su viltim ir su visur lydinčia, 
nepakeičiama tėvynės meile. 

O kai po 50 metų Lietuva su 
giesme ir daina atsistojo prieš 
rusų tankus, nustebino pa
saulį lietuvio troškimu turėti 
savo laisvą tėvynę. Troškimas 
išsipildė — ji laisva! 

Ir į laisvą tėvynę jaunimas 
už jūrų-marių grįžta su Da
riaus Polikaičio paruošta dai
nų plokštele džiaugsmingai 
šaukdami: „Aš čia gyva". Aš 
čia gyva", „Aš čia gyva!".. Su 
tokiu plokštelės užrašu, ka
daise Dariaus mamos D.P. sto
vykloje viešai deklamuotais 
žodžiais. 

Visi žinom, Lietuva gyva — 
laisva. Smagu, visi važiuojam 
ir džiaugiamės ir vėl grįžtam į 
savo gyvenimą, į savo 50 metų 
pramintas pėdas, į Vaivos 
Vėbraitės JDypukų Lietuvą". 
Čia mes gyvenam, čia mūsų 
kasdienybė, čia mūsų sukurta 
Lietuva, tik be savos žemės 
— be Nemuno krantų. Bet 
kartu malonu galvoti ir žinoti, 
kad ir mes turime laisvą gim
tinę, kurioje norim — gyve
nam, nenorim — negyvenam, 
bet ji mūsų tikroji tėvynė, mū
sų apdainuota, apraudota, iš
svajota mylima — svajonių 
Nemuno šalis... Nesvarbu, kad 
tenai mus laiko tik svečiais 
— na, tegu ir laiko... Lietuva 
žino, mes esam jos vaikai, ji 
mūsų motina, ji mūsų Lietu
va!.. 

Genovai tė Modest ienė 

* P r e z i d e n t a s Valdas 
Adamkus Karaliaučiaus sri
ties lietuvių bibliotekoms pa
dovanojo per 30 knygų. Iš as
meninės bibliotekos Lietuvos 
vadovas padovanojo savo re
daguotą knygą „Santara-
Šviesa", išleistą 1979 m. J 
Karaliaučių penktadienį taip 
pat iškeliaus V. Adamkaus 
prisiminimų knygos „Likimo 
vardas — Lietuva", Edvardo 
Gudavičiaus „Lietuvos istori
jos", rinkinių ..Lietuvos heral
dika", „Prūsijos lietuvių dai
nos", „Lietuvių liaudies dainy
nas" egzemplioriai. Knygos 
lietuviams bus padovanotos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos proga. Efcj 

* Didžiosios Lietuvos 
pramonės įmonės pagei
dauja dalyvauti ..Lietuvos 
energijos" privatizavime ir įsi
gyti savo jėgomis pastatytas 
transformatorines bei dalį 
elektros linijų, nutiestų nuo 
pagrindinių tinklų iki įmones 
bei esančiųjos teritorijoje. E:-... 

Mielam Draugui 

A. t A. 
ANTANUI GRYBAUSKUI 

mirus, dideliame liūdesyje likusiems — žmonai 
AURELIJAI, vaikams ir anūkams, seserims, broliams 
ir visiems jo artimiesiems išreiškiu didelę užuojautų 
ir kartu liūdžiu. 

Albinas Kurkulis 

UUMMUIM 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savtngs and Loan \įįįįį) 
Assoclation of Chlcago 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773)847-7747 

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Z£ JEI NETURITE 
MEDICINOS DRAUDIMO 
Atvykusiųjų lietuvių dėme

siui! Jeigu jūs netikėtai susir
gote., ir netur i te medicinos 
draudimo, nežinote anglų kal
bos, važiuokite į Cook County 
ligonine (1835 W. Harrison). 
Č ia jum* suteiks pirmąją me
dicininę pagalbą ir nukreips 
pas-gydytojus nemokamai (j e '_ 

gurnędirbate). Nemokantiems 
angliškai, siūlyčiau kreiptis 
tel. 312-633-4155 į adminis
tratorių M. Hodges ir prašyti 
lietuviškai verčiančio vertėjo. 
o ne lenkiškai ar kinietiškai. 
Jums reikalaujant lietuvio 
vertėjo, atsirastų galimybe 
tarp kitų vertėjų turėti ir lie
tuviškai verčiantį. Jūsų medi
cininis aptarnavimas ir gydy
mas žymiai pagerėtų. 

Vi rg in ia Dargis 
UNIKALI PARODA 

BALZEKO M U Z I E J U J E 
1906 metais Ispanijos profe

soriui neuroanatomui Santia-
go Ramon y Cajal buvo suteik
ta Nobelio premija. Prieš šim
tą metų šis mokslininkas atra
do neuronus arba nervinio au
dinio ląsteles it nustatė jų 
reikšme bei svarbą. Tai. ką ir 
kaip mes matome, jaučiame, 
girdime, suprantame, prisime
name ir priklauso būtent nuo 
neuronų, nervinių impulsų. 

Tomo evangelijoje (29:1-2' 
parašyta, jog Jėzus Kristus 
y ra sakes, kad jei kūnas at.-i-
rado dvasios dėka, tai yra ste
buklas: tačiau jei dvasia atsi
rado kūno dėka, tai yra ste
buklu stebuklas. 

Šie Kristaus žodžiui ir San-
tiago Ramon y Cajal atradi
mai ir pastūmėjo medicinos 
daktaru neurologą bei meni
ninką Audrių Plioplį surengti 
naują parodą. pavadint.) 
„Neuroteologija; Nuo Kristaus, 
iki Cajalo". Parodoje bandoma 
išreikšti kūno ir dvasios san
tykį. Eksponuojami darbai — 
spalvoti kompiuteriniu būdu 
modifikuoti Cajal atlikti neu
ronų piešiniai bei pro juos pra
simušančių A. Plioplio įvai
riais laikotarpiais darytų nuo
traukų fragmentai ant drobes. 
Mūsų prisiminimai, mintys. 
žodžiai, o taip pat ir Dievo 
žodžio suprat imas ta ry tum 
prasimuša pro neuronų atša-
kelių ir išsišakojimų filtrą. 
Naudojamos šešios spalvos: 
geltona, raudona ir mėlyna 
'pagrindines) ir oranžinė. žar-
lia. violetinė (šalutinės). Dro
bes parodų salėje išdėstytos 
šešiais sluoksniais, kas at
spindi žmogaus smegenų san
dara, taip pat susidedančią iš 
sesių sluoksnių. 

Ši unikali paroda at idaroma 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje šiandien, penktadienį, 
balandžio 7 d.. 7 vai. vakaro. 
Veiks iki gegužes 7 d. Malo
niai kviečiame apsilankyti. 
Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd.. Chicago: telefo
nas 773-582-6500. 

Kari lė V a i t k u t e 

Sol is tė Lijana Kopūs ta i -
t ė , muzikos studijas baigusi 
Lietuvoje ir ten dainavusi Lie
tuvos Operos teatro pastaty
mų solines partijas, dabar dai
nuoja Chicago Symphony ir 
Lyric Opera spaktakliuose bei 
koncertuose. Religiniame kon
certe, kuris vvks balandžio 16 
d. 3 vai.p.p. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
dainininkė atliks soprano par
tiją Rossini oratorijoje ,,Stabat 
Mater". Ruoškimės dalyvauti. 

Kas naujo 
,, Draugo knygynėlyje 
Nijo lės J a n k u t ė s naujosios 

knygos „Atvirukai"' sutiktuvės 
taip puikiai pavyko, kad rašy
tojos knygų atvykusiems skai
tytojams neužteko! Nenusi
minkite! „Draugo"* knygynė
lyje „Atvirukų" dar yra. Jų 
kaina - 10 dol., su persiunti
mu - 13.95 dol. ' 

G a l b ū t j u m s p a t i n k a 
spręsti matematinius uždavi
nius ir galvosūkius"' Jsigykite 
Alberto Bakščio knygelę „100 
matematinių galvosūkių", 
skirtą 5-7 klases mokiniams 
(Lietuvos mokyklose). Knyge
lės autorius rašo. kad leidinė
lyje atrasi te visokių galvosū
kių: lengvai išsprendžiamų, 
vidutinių ir sunkių. Spren
džiant nereikia skubėti, nes 
uždavinių tikslas - lavinti 
mąstymą. Mokiniai prasmin
gai praleis laisvalaikį, pasi
rengs mokytis naujų matema
tikos temų. Knygelės pabaigo
je spausdinami nurodymai ir 
patarimai, kaip greičiau ir 
lengviau išspręsti galvosū
kius. Knygelės kaina - 3 del
su persiuntimu - 6.95 dol. 

Alfonso Šešp laukio-Ty-
r u o l i o sudarytoje knygoje 
..Lietuva pasaulinėje literatū
roje" didesnė dalis straipsnių 
nagrinėja lietuvišką tematika 
vokiškai rašytoje literatūroje, 
kuriai taip pat priklauso 
austrų ir šveicarų literatūra. 
Si tematika kitų tautų litera
tūroje analizuojama daugiau
sia aptariant tų literatūrų kū
rinių vertimus autorių ar kū
rinių sukakties proga. Iš viso 
čia nagrinėjami devynių tautu 
autoriai, kurių darbuose rasta 
lietuviškos tematikos. Patyri
nėti čia ir tų rašytojų veikalai, 
kurie priklauso vadinamai 
„tėviškes" ar „pasienio" litera
tūrai. Tai arba lietuvių kilmės 
autoriai, rašę svetimomis kal
bomis ir priklausą nelietuvių 
literatūrai arba Lietuvoje gy
venę ir su ja artimiau sutapo 
kitų kraštų autoriai. Knygoje 
publikuojami įvairūs straips
niai, tarp jų: „Lietuvos atgar
siai Prūsų žemės kronikoje"". 
„Goethe ir lietuvių liaudies 
kūryba". ,.Adomo Mickevi
čiaus Lietuva", „Lermontovo 
'Lietuvaitėm. „Lietuviai Siclai-
ro „Džiunglėse" ir kt. Kny
gos kaina - 8 dol.. su persiun
timu -11.95 dol. 

Kun. Rimas Gudelis 

Švč . M. Marijos Gimimo 
parapi jo je kiekvieną sekma
dienį, po 10:30 vai. r. lietu
viškų Mišių, parapijos salėje 
vyksta pabendravimo kavutė 
su vienokia ar kitokia progra
ma. Kviečiami visi parapi
jiečiai ir svečiai, ypač neseniai 
į ši kraštą atvykusieji iš Lietu
vos — tai gera proga susi
pažinti, pasikalbėti, paben
drauti. Šį sekmadienį, balan
džio 9 d., pobūvyje kalbės kun. 
Rimantas Gudeli-, kuris taip 
pat neseniai iš Lietuvos atvy
kęs ir darbuojasi šios parapi
jos sielovadoje. Sustokite po 
10:30 vai. r. .M.šių parapijos 
salėje ir pabūkite valandėlę 
savųjų tarpe. 

JAV Lietuvių j a u n i m o są
j u n g o s suvaž iav imas vyks šį 
šeštadienį, balandžio 8 d., nuo 
9 v a l i . Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte. Kviečiame visą 
Čikagos jaunimą (18-35 m.) 
dalyvauti! 

L i e tuv ių ope ros valdybos 
pirmininkas Vaclovas Mona
kas ragina nedelsiant įsigyti 
bilietus j ..La Traviata" spek
taklį, kol dar yra geresnis bi
lietų ir vietų pasirinkimas. Bi
lietus galima įsigyti ..Seklyčio
je' šiokiadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. p.j)., šeštadie
niais nuo 10 vai. iki 2 vai. po 
pietų. Gyvenantiems toliau 
nuo Čikagos, bilietus galima 
užsisakyti paštu: Lithuanian 
Opera f o.. 3222 \V. 66th PI,. 
Cbicago. IL 60629. Daugiau 
informacijos tel. 773-925-
6193 

j 5 a r t i ir toli 

KVIEČIAI i6-()JO 
NAMELIO ŠVENTE 

Neringos stovyklos veti ra
liai ir draugai. Vašingtono 
Lietuvių Bendruomenė ir Lie
tuvos ambasada jus kviečia į 
pirmąjį 16-ojo namelio vakarą, 
norėdami paremti Neringos 
stovyklą jos trisdešimtmečio 
proga. Jusu dalyvavimas tie
siogiai parems 2000 metų sto
vyklos programą ir jos stovyk
lautojus. 

Šis ypatingas vakaras, ku
riame bus galima gardžiuotis 
lietuviškais patiekalais bei 
muzika ir kuriame bus galima 
sutikti senų bičiulių, vyks Lie
tuvos ambasadoje '2622 16 
Str.. NW> balandžio 29 d., šeš
tadienį, nuo 8 iki 11 vai.v. Bi
lietus užsisakykite, skambin
dami tel. 703-379-2727. 

Neringos stovyklą įkūrė ir 
išlaiko Nekalto prasidėjimo 
vienuolynas Putname. 
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Kvieč iame a t s i l anky t i į 
Velykų stalo v ses balandžio 
30 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
Bus Įvairiausių tradicinių Ve
lykų valgių, namuose keptų 
tortų ir kitų s; .durnynų. Vai
šes vyks Pa.-^ulio lietuvių 
centro didžiojoj salėje. Reikia 
iš anksto užsis-.kyti stalus ar 
pavienes vieta-, skambinant 
Aldonai Palėk .nei tel. 708-
448-7436. į va šes ir pabend
ravimą kviečia PLC renginių 
komitetas. 

SPORTO ŽINIOS -
„MARGUTYJE I I " 

Jau beveik pusantrų metų 
„Margučio I F ndijo programų 
Čikagoje klausytojai pirmadie
nių vakarais gali klausytis ir 
sporto žinių. Jas čia pradėjo 
ruošti Ed. Šula'.is. o vėliau su 
tiesioginiais pranešimais iš 
Kauno įsijung- ir tenykštis 
sporto žurnalis.as Vladas Ja
niūnas. Šis vyras, su t rumpa 
pertrauka, kas >avaite patei
kia įdomių sporto pranešimų 
bei komentarų r tėvynės. 

Kadangi šie -porto praneši
mai išsiplėtė, tai nuo ba
landžio 7 d. VI. Janiūną girdė
sime penktadie inese „Margu
čio H" radijo programose (jos 
yra girdimos i u o 8 iki 8:45 
vai. vak. 1450 AM bangomis), 
o Ed Šulaičio panešimai , lie
čiamieji daugumoje Šiaurės 
Amerikos lietu' ių ar bendro 
pobūdžio sport( įvykius, ir to
liau liks pirrradienių vaka
rais. 

Kaip žinome. ...Margutis II r 

yra seniausia etuvių radijo 
programa Ame.'koje. Atvykus 
naujai ateivių Lietai iš Vokie
tijos karo pabė--lių stovyklų, 
šioje programoj- su sporto ži
niomis rodėsi dabai imas Lie
tuvos prezide.tas Valdas 
Adamkus, tadt buvęs didelis 
sporto veikėjas seivijoje. Kuri 
laiką jas taip pat perduodavo 
dar ir dabar „Drauge" bendra
darbiaujantis Petras Petrutis . 

Kiek tenka girdėti, dabar
tines sporto žinios per „Mar
gutį II" susilaukia gana daug 
klausytojoj ir gerų atsiliepimų. 

E.Š. 

PASAKOJO A P I E 
ENCIKLOPEDIJĄ 

I JAV iš Y.miaus vėl buvo 
atvykęs Liet .vos. Sporto En
ciklopedijos v.riausias redak
torius dr. Henrikas Šadžius. 
su kuriuo pora kartų teko kal
bėtis apie ši stambų leidinį. 
-Jis pabrėžė, j g knyga turbūt, 
nepasirodys .neš olimpinius 
žaidimus, kurie š.m. rugsėjo 
mėnesį vyks Australijoje. 
Daug pinigų ada reikės Lie
tuvos delegacijos olimpiadoje 
reikalams, o I i lėšų dabar jau 
mažiau vaidz i duoda. Bet. jo 
nuomone, lei anys turėtų išei
ti trečiame aetų ketvirtyje, 
dar prieš Xai. uosius metus. 

Svečias pa; įsakojo. kad me
džiaga šiai . iciklopedijai jau 
beveik parų šta ir daugeli.-
puslapių m • sumaketuota 
Tačiau nusisKundė, kad dai 
ne visi Šiaurės Amerikoje gy 
venantys bei dradarbiai ište 
sėjo pažadus Jis ragino visu? 
sukrusti ir n< Įeisiant paruošt 
žadėta roedž agą. Ji siunčia 
ma E. Šulą ciui, adresu — 
13:50 S. 51 A enue. Cicero. II 
60804. Teh >nas ir faksą.-
• 708) 652-6825. E d . Šula i t i s 

„LITL ANICA" ŽAIS 
BALANDŽIO 16 D. 

Jau atėjo pavasaris ir ..Li 
tuanicos" futbolininkai pradės 
pirmenybių ii. s susitikimu.-
lauko aikštėse Pirmasis bu.-
balandžio 16 d.. 3 vai. p.p. 
aikštėje prk PL centro. Le 
monte. Ta sekmadienį bu: 
rungtyniauja ua prieš ,.('el 
ties" vienuo! ke. kuri nau.jok* 
„Metropolitą , Soccer" lygoje. 

..Lituanico-' komandoje ma 
tvsime nauj . veidų, kurie, ti 
kimnsi. s u - i p n n s ..Lituani 
cos" vienuolike. Ypač šiais s i 
kaktuviniai- metais 'šiemo 
minima k. J t, '•., 50 metu sukak 
t l s ' . 

• • i 



Illinois Lietuvių Respublikonų lygos atstovai Du Pagt 
toriaus pavaduotoja Corrine Wood. Kairėje lygos iždini 
tolijus Milunas. 

LIETUVIAI RESPUBLIKONAI! 
SU KANDIDATU Į PREZIDE 

Illinois Lietuvių Respubli
konų lyga stengiasi įvairiomis 
progomis dalyvauti respubli
konų partijos renginiuose 
siųsdama įjuos savo atstovus. 
Nes, tik dalyvaujant, galima 
atnaujinti pažintis, susipa
žinti su kandidatais, kurie, 
ypač prieš rinkimus, yra labai 
paslaugūs. Susipažinus vėliau 
žymiai lengviau juos pasiekti, 
kai kyla svarbus lietuviams 
klausimas. 

Š.m. kovo 16 diena St. 
Charles miestelio. Phesant 
Run viešbučio konvencijų sa
lėje vyko Du Page apskrities 
respublikonų partijos metiniai 
Lincoln vardo pietūs. 

Šiais rinkiminiais metais, o 
ypač. kai pagrindinis šių pietų 
svečias buvo Texas guberna
torius George W. Bush — res
publikonų kandidatas į prezi
dentus, į renginį susirinko 
daugiau negu pusantro tūks
tančio asmenų. Illinois lietu
viams respublikonams šiuose 
pietuose atstovavo lygos pir
mininkas Anatolijus Milūnas 
ir lygos iždininkas Pranas 
Jurkus. Stalai papuošti gėlė
mis. Texas ir JAV vėliavėlė
mis. Dalyvių nuotaika labai 
pakili. 

Lietuviams respublikonams 
buvo graži proga prieš pietus 
pabendrauti ir pasikalbėti su 
įvairiais Illinois valstijos pa

reigūnais: 
George Ryan, 
11 governor 
senatorium P( 
kandidatais į 
O'Malley. Len 
jos iždininke 
pinką, ir kitai 
buvo susitikti 
Peter Fitzgera 
del vieno įsu 
Kaip visada. 1 
giau pasikalbi 
nor Corrine V 
prisimena sav< 
gos gegužinėje 
vįų centre, Ler 

Atvykęs gub 
ge W. Bush, 
minios dalyvii 
sveikinti, gaut 
nusifotografuo 
nir.kui Anatol 
vo proga trum 
torium pasit 
minėti, kad a 
viams. Guben 
ne. jog Texas 
Lilija Grumu 
aktyviai dirbi 
moterų tarpe 
spūstyje daug 
nonia pasak\ 
kandidatas p* 
da lietuvių, 1 
lietuviai yra a 
konų partijoje 

Pietų metu 
so narvs Hen 

APIE GENOCIDO CENTRO L 
Lituanistikos tyrimo ir stu

dijų centre jau galima įsigyti 
nauja leidinį „The Anti-Soviet 
Kesistance in the Baltic Sta
tes", kurio apimtis yra 1941 
m. sukilimas, partizanų ko
vos, ryšiai tarp partizanų ir 
Vakarų, ir kt. Knygą išleido 
Lietuvos Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras, 
kurio direktorė Dalia Kuodyte 
yra viena knygos bendraauto
rių. Spalvotų, minkštų virše
lių. 272 psi. knygos kaina 1S 
dol. .-u persiuntimu. J a įsigyti 
galima, kreipiantis tel. i773> 
434-4545. faksu (773) 434-
9363 ir paštu: Lituanistikos 
tyrimo ii- studijų centras. 5600 
S. Claremont Ave.. Chicago. 
IL. 60636-1039. 

Šiuos Lietuvos Gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centai knygas ir leidinius 
taip pat galima užsisakyti per 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrą: 

žurnalai: ..Genocidas ir re
zistencija". Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. 
Xr. 4. Nr. 5 ir Xr. 6; 

daugiatomis leidinvs: ..Lie
tuvos gyventojų genocidas", to
mas I ir tomas II: 

monografijos, dokumentų 
rinkiniai: Bubnio ..Vokiečių 
okupuota Lietuva*. J. Star-
kausko „Čekistinė kariuomene 
Lietuvoje I 1944 1953'". P. 
Stankero ..Lietuvių policija 
H941-1944)". įvykiu kronikos 
„Baltijos kraštų kelias j ne
priklausomybe" ir ..Baltijos 
kraštu kelias į nepriklausomy
be (1990-1991 '•'*. M. Bloznelio 
..Lietuvos išlaisvinimo tary

ba". J. Bagiu 
jaunimo pas 
vietiniam rež 
mas. Partizai 
politika ir s 
spauda). ..Li( 
grupe" 'dokui 
Iš populiario: 
nocidas ir re 
navos partizi 
Ašmensko ..G 
..Pragaro vart 
P. Pečeliūno . 

• Amerik 
dijas. vad. Ai 
kiekvieną se 
per WCEV 
773-847-490.* 
S.Francisco, C 

• Sekmai 
9 d., tuoj pat 
vai. Pasauli' 
ro didžioje 
metinis, vis' 
Lietuvių Ber 
rinkimas, ku 
visus gausia 
r ink imo me 
nauji valdybH 

• Akcijų, 
v e r t y b i ų p 
davime jum 
tarnaus, duot 
laidą. Albiru 
312-879-775 
Andrius Ku 
879-7751, d i 
bany Corp. » 
ir Kanados sk 
tel. 1-888-87! 

apskrities respublikonų pietuose susitiko su gi 
kas Pranas Jurkus, dešinėje — lygos pirmininką 

iUSITIKO 
fTUS 
gubernatorium 
o pavaduotoja 
?ornne Wood. 
er Fitzgerald. 
teisėjus Jack 
Rathe, valsti-

udy Baar To-
. Ypač svarbu 
su senatorium 
J ir išsiaiškinti 
ymo projekto. 
JVO malonu il-
i su it. gover-
odd. Ji visada 
dalyvavimą ly-
Pasaulio Lietu-
onte. 
rnatorius Geor-
buvo apsuptas 
norinčių jį pa-

jo autografą ar 
i. Lygos pirmi-
ui Milūnui bu-
>ai su guberna-
ilbeti ir pa-
stovauja lietu-
atorius prisimi-
buvo lietuvaite 
litis., ten labai 
>i respublikonų 
Aišku, tokioje 

ivą nebuvo įma-
i. tačiau kur 
^irodo, vis ran-
ss parodo, kad 
Ltyvus respubli-

ialbeįo Kongre-
v Hvde. Illinois 

valstijos senatorius Pat 
lip ir kiti. Senatorius 
Fitzgerald supažindino 
vius su pagrindiniu kai 
gubernatorium Georgi 
Bush. Gubernatoriaus 
kalba daug kartų buv 
traukiama dalyvių atsis 
ir ovacijomis. 

Kalbėtojas iškele dau. 
čių apie savo program 
čiančią šio krašto g 
liūdną karių ekonomin 
le. problemas švietimo 
ir kitais klausimais. U 
politikos klausimu sak 
JAV neatsisakys savo 
power" vaidmens, tači; 
rės, kad taikos palaikyi 
sijose dalyvautų tų n 
kariuomenės, kad JAV 
nes pajėgos neturėtų iš: 
dyti po visą pasaulį. P; 
kad nori sugrąžinti p 
JAV prezidento part 
N'ors kalba buvo entu2 
gai priimta, tačiau d 
jaute nusivylimą, kad 
sai kovo 21 d. jau nei 
gubernatoriaus nomii 
nes jis turėjo jau pakai 
delegatų tai užtikrinti. 

Po pietų lietuviai re 
konai dar pabendravo 
kuriais svečiais, pas 
Du Page apskrities ] 
vadovą senatorių Pate 
už gražų renginį ir pat 
pasuko namo. Atrodo. 1 
sija buvo atlikta ir iietu 
spublikonai tinkamai p 
t i . 

CIDINIUS 
Hisko ..Lietuvos 
priešinimas šo
nui ir jo slopini-
ai apie pasaulį, 
ve" I pogrindžio 
uvos Helsinkio 
lentų rinkinys!, 
.os serijos ..Ge-
istencija": „Dai
nų takais". V. 
nerolas Vėtra". 
a — Štuthofas", 
feisvbes kaina". 

..Vorkutos politinių kai 
siminimai". ..Gimė Ci 
dirbo Lietuvai, žuvo ! 
(V. A. Graičiūnas>". > 
kaites-Žemaitienės ..Žu 
prezidentas". ..Palinki 
šalia kelio" i partizanų < 
„Laisvės kovos Pris 
apygardoje". A. Vilkau 
vensim". J. Žičkaus _ 
kelias". ..Broniaus I 
raštai" ir A. Ramanau 
nago „Daugel krito sūn 

Lituanistikos ty 
studijų « 

9įmm£ 
>s Lietuvių ra-
itolijus Siutas -
madienį 7 v.r. 
4.50 AM. Tel. 
, adresas: 4459 
ncago.IL 60632 

ienį, balandžio 
po šv. Mišių. 12 
Lietuvių cent-

je sa l ė je vyks 
otinis Lemonto 
iruomenės susi-
iame kviečiame 
dalyvauti. Susi-
u bus renkami 
I nariai. H M 

bonų tbei kitų 
rkime ir par-
nuoširdžiai pa-

ami komiso nuo-
* Kurkulig, tel. 
• arba jo sūnus 
kūlis, tel. 312-
bą su First Al-
ikagoje. Iš JAV 
imbinkite veltui: 
-7730. 

• Aleksandra Irtm 
Š t e i m a n t i e n ė leškc 
Ant. Laurinaičio, gii 
1896 m. Tauragės ap; 
mes lauko km. gyven 
kagoje. arba jo vaikų 
rašyti: A. Šteimantie 
bysos 4, Šiaul iai 54( 
tuva. 

• Talman Del ica 
2624 W. 69 St . , Ga 
metu čia rasite tinkan 
to: virtinukai su varšk 
bais. blyneliai su varšk 
tadieniais bulviniai 
liniai blynai, cepelinai 
ke. žuvis. įvairios šilk 
pat penktadienia is v 
spurgas. Laikas pagal' 
Velykų stalą' Talman I 
babkų. napoleonų. įvaii 
sausainių ir daug kit 
kalų. Iki malonaus p; 
mo! Skambinti: 773-* 
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ią, lie-
ynybą, 
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e, kad 
„super 
i u no-
no mi
l i jonų 
: kari-
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abrėžė, 
agarbą 
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:iastin-
alyviai 
jų bal-
aulems 
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ikamai 

spubli-
su kai 

veikino 
aartijos 

Philip 
enkinti 
•cad mi-
viai re-
ristaty-

A.M. 

inių at-
i kagoje, 
Sibire... 
f. Gaš-
vusiųjų 
) liepa 
Jainos >. 
i kėlimo 
:io „Gy-
Nueitas 
vrivicko 
sko-Va-
ų". 
rimo ir 
:entras 

onaitė-
) dėdės 
n. apie 
<kr. Ro-
usio Ci-
L Prašo 
nė, Du-
)0, Lie-

t30Ktt 

t e s sen , 
v ė n i o s 
no mais-
e ir gry-
e, penk-
ir obuo-
su vars
os. Taip 
erdame 
^oti apie 
>eli turės 
"i ų tortų, 
ų patie-
asimatv-
34-9766. 




