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Tėvynėje pasižvalgius
* Seimo Teisės ir teisė

tvarkos komitetas (TTK) 
trečiadienį pritarė Konstituci
jos 47 straipsnio pataisai dėl 
žemės pardavimo užsienie
čiams. Šia pataisa siūloma 
įteisinti žemės ūkio paskirties 
žemės pardavimą užsienio ju
ridiniams ir fiziniams asme
nims, taip pat Lietuvos juridi
niams asmenims ir savivaldy
bėms. Pagal Konstitucijos pa
taisą lydintį konstitucinį įsta
tymą, numatyta, jog užsienie
čiai tokią teisę įgytų nuo Lie
tuvos narystės Europos Sąjun
goje datos, o Lietuvos juridi
niai asmenys ir savivaldybės 
— nuo pataisos priėmimo da
tos. Lietuva tikisi ES nare 
tapti 2004 metais. ibnsi

* Kad Lietuva pasiektų
Europos Sąjungos valstybių 
gyvenimo lygio vidurkį, pri
reiks 31 metų. Kaimyninė Es
tija tokį lygį pasieks per 19, 
Latvija — per 27 metus. Euro
pos Komisija, paskelbusi vals- 
tybių-kandidačių ekonomikos 
augimo kreives, pažymi, jog 
mažiausiai atsilikusi yra Slo
vėnija, kuri ES lygį pasieks 
per vienerius metus. Lenkijai 
prireiks 33, Rumunijai — 34 
metų. (Elta)

* Liberalų vadovai tvirti
na, jog premjeras Algirdas 
Brazauskas ignoruoja Seimo 
opoziciją. „Vyriausybės sekre
toriato darbuotojai atvirai pa
reiškė mums, jog premjeras 
neturi laiko atvykti į bendrą 
trijų opozicinių frakcijų po
sėdį”, sakė opozicijos vadovas, 
liberalas Gintaras Stepona
vičius. (LR, Elta)

Avarija Būtingės
naftos terminale
atsiliepė žvejams
Vilnius, gruodžio 5 d. (K- 

BNS) — Po avarijos Būtingės 
terminale Baltijos jūroje 
sumažėjo visų rūšių žuvų, be 
to, į žvejų tinklus patenka žu
vų, kurių viduriuose randama 
naftos.

Šventosios žvejai pasakojo, 
kad praktiškai visi aplink 
Šventąją esantys žvejybos ba
rai buvo užlieti nafta,ir žuvys 
prisirijo naftos. Individualios 
R. Daukšo žvejybos įmonės sa
vininkas Žemės ūkio ministe
rijos Žuvininkystės departa
mento prašė tarpininkauti, 
kad avarijos kaltininkai atly
gintų nuostolius. Jis teigė, 
kad lapkričio 23 d. įvykus ava
rijai, už 4 kilometrų nuo kran
to vandens paviršiuje tyvulia
vo nafta. Tinkluose tuomet 
buvo 85 kilogramai menkių, 
kurios buvo nebetinkamos, 
nes buvo padengtos nafta.

Žvejai stengėsi tinklus sta
tyti toliau nuo terminalo, bet 
vis tiek traukdavo naftuotus 
tinklus. Po kelių dienų iš viso 
nebeliko prasmės statyti tink
lų, nes žuvis dingo. Žvejų tei
gimu, žuvis dingsta kaskart, 
kai tik Būtingėje išsilieja naf
ta.

Žvejai mano, kad „meškos 
paslaugą” padarė biologinio- 
cheminio preparato „Simple 
Green” purškimas, kai susida
rė neaiškios kilmės tamsi, lip
ni dumbline medžiaga, kuri 
padengė tinklus. Neoficialiais 
duomenimis, po avarijos į jūrą 
buvo išpilta apie 100 tonų 
vandens nuriebalintojo „Sim
ple Green”. Tai rodo labai di
delę avarijos apimtį.

* Vidurio ir dešiniosios
opozicinės Seimo partijos 
— Liberalų sąjungos, Centro 
sąjungos, Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) bei 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų — nebalsuos už vy
riausybės pataisytą kitų metų 
biudžeto projektą, pareiškė 
šių partijų atstovai liberalas 
Eugenijus Gentvilas, centris
tas Kęstutis Glaveckas, kon
servatorius Andrius Kubilius 
bei modernusis krikščionis de
mokratas Artūras Vazbys. Pa
sak jų, biudžeto projektas ne
rodo vyriausybės strateginių 
krypčių, remiasi pernelyg opti
mistinėmis ekonominėmis 
spėlionėmis, nepriimtina opo
zicijai ir tai, kad gauti dides
nes pajamas tikimasi ne au
gant ekonomikai, bet didinant 
mokesčius. (BNS)

* „Lietuvos telekomas”, 
ketinęs didinti ryšio įkai
nius 2002 metų sausį ir liepą, 
po derybų su vyriausybe pa
keitė dalį savo planų. Teleko- 
mo bendrovės vadovas Tapio 
Paarma pažadėjo premjerui 
Algirdui Brazauskui ir susisie
kimo ministrui Zigmantui 
Balčyčiui padaryti nuolaidų 
pensininkams, bet pripažino, 
kad už jas mokės kiti klientai.

* Seimo opozicinės Kon
servatorių frakcijos seniū
nas Andrius Kubilius siūlo 
Seimui priimti nutarimą „Dėl 
Lietuvos pasirengimo lemia
mam narystės Šiaurės Atlanto 
aljanse siekiui”. Šiame doku
mente A. Kubilius ragina Sei
mą pakviesti visas valstybės 
institucijas ir Lietuvos visuo
menę susitelkti narystės 
NATO tikslui ir įsipareigoti 
padaryti viską, kad Lietuva 
išlaikytų pirmaujančios kandi
datės narystei NATO statusą.

(Elta)
* Lietuvos kariuomenės 

lauko vadui, brigados gene
rolui Valdui Tutkui Rusija tu
rėtų įteikti dar prieš dešimt
metį už dalyvavimą Afganista
no kare paskirtą Raudonosios 
žvaigždės ordiną, kuris pa
skirtas dar 1991 m. gruodžio 
19 d. specialiu tuometinio So
vietų sąjungos prezidento Mi- 
chail Gorbačiov įsakymu. V. 
Tutkus sakė apie ordiną gir
dėjęs „tik gandus”. Šiuo metu 
Lietuvoje yra 140 žmonių, ku
riems skirti apdovanojimai už 
dalyvavimą kare Afganistane, 
tačiau nežinoma, ar jie 'tuos 
apdovanojimus yra gavę. <bnsi

* Kauno miesto teritori
joje vinguriuoja apie 150 
kilometrų ilgio geležinkeliai. 
Didesnė jų dalis beveik nenau
dojama. Per metus žole ap
žėlusiomis linijomis prava
žiuoja vos keli traukiniai, ta
čiau specialistai kasmet tikri
na jų būklę ir reikalauja, kad 
savininkai jas prižiūrėtų.

* Vilniaus apygardos ad
ministracinis teismas at
metė iššaukiančiais protes
tais pagarsėjusio tauragiškio 
Stasio Andreikėno skundą dėl 
garbės ir orumo įžeidimo. Už 
tai, kad 2000 m. lapkričio 3 d. 
policininkai jam sukliudė su
sideginti prie Prezidentūros ir 
buvo sulaikę, tauragiškis rei
kalavo priteisti 10,000 litų 
kompensacįją. S. Andreikėnas 
teigė protestavęs prieš „Tau
ragės tauro” vadovų apgaulę, 
nes jam buvo neišmokėta kele
tas tūkstančių litų anksčiau 
uždirbto atlyginimo. (Elta)

Mažeikių naftos” problemos buvo pagrindinis susitikimo, kuriame dalyvavo (iš kairės) prezidentas Valdas
Adamkus ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) vadovai — Arvydas Vidžiūnas, Rasa Juknevičienė, pir
mininkas Vytautas Landsbergis ir Andrius Kubilius, klausimas. Kęstučio Vanago (Eltai nuotr.

Seimūnai prabilo apie sutarties
su 99Williams99 nutraukimą

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP, lnterlax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Vilnius, gruodžio 5 d. 
(BNS) — Seimo Ekonomikos 
komitetas (EK) trečiadienį 
paragino vyriausybę apsvars
tyti galimybę nutraukti su
tartį su „Mažeikių naftos” 
įmonę valdančia JAV ben
drove „Williams Internatio
nal” ir galimas tokio žingsnio 
ekonomines pasekmes.

Savo nutarime komitetas 
nusprendė pasiūlyti vyriausy
bei „išnagrinėti sutarčių, pasi
rašytų 1999 m. spalio 29 d. 
tarp vyriausybės, „Williams 
International” ir bendrovės 
„Mažeikių nafta”, nutraukimo 
galimas teisines, ekonomines 
nutraukimo pasekmes”.

„Iš ‘Williams’ ateina įvairūs 
papildomi reikalavimai, kurie 
siekia iki pusės milijardo JAV 
dolerių, todėl ir domisi žmo
nės, kas pigiau — nutraukti 
sutartį, ar ją palikti”, sakė EK 
pirmininkas Viktoras Uspas- 
kich.

Kaip žinoma, „Mažeikių naf
tą” valdantys „Williams Inter
national” atstovai neseniai pa
reiškė vyriausybei 35 mln. litų 
pretenzijų todėl, jog dar nepa
sirašė bendrų veiksmų plano, 
numatančio, kaip bus spren
džiamos iki įmonės privati
zavimo buvusios problemos. 
Kartu vyriausybė buvo per
spėta, jog jai gali būti pa
reikšta pretenzijų dėl iki 400 
mln. JAV dolerių, kuriuos 
„Mažeikių naftos” įmonė tu
rėtų investuoti, vykdydama 
Europos Sąjungos reikalavi
mus dėl mazuto kokybės geri
nimo bei naftos produktų re
zervų kaupimo ir saugojimo.

Ekonomikos komiteto nariai 
balsų dauguma trečiadienį 
taip pat nusprendė padaryti 
pertrauką svarstant įstatymo 
dėl „Mažeikių naftos” privati
zavimo pataisas ir pasiūlė Sei
mo valdybai sudaryti darbo 
grupę įstatymo projektui tobu
linti.

Įstatymas, kuriuo remiantis 
prieš 2 metus buvo privatizuo
ta „Mažeikių nafta” turi būti 
taisomas, nes Konstitucinis 
teismas praėjusiais metais 
nusprendė, jog kai kurios šio 
įstatymo nuostatos priešta
rauja Konstitucijai. Kuo- grei
čiau išspręsti problemas, susi
jusias su Konstitucinio teismo 
sprendimu reikalauja ir „Wil- 
liams”, tvirtindama, jog ne
aiški dabartinė situacija truk
dė derėtis su galimais inves
tuotojais į „Mažeikių nafta”.

Reikalauj ama 
pasiaiškinti dėl „Mažeikių

naftos” nuostolių 
Opozicijai priklausantys

Seimo nariai reikalauja social
demokratų vadovo premjero 
Algirdo Brazausko pasiaiš
kinti dėl vyriausybės veiksmų 
sprendžiant su „Mažeikių naf
tos” veikla susijusias proble
mas.

Vienuolika opozicinėms Li
beralų, Tėvynės sąjungos- 
konservatorių bei Jungtinei 
frakcijai priklausančių parla
mentarų A. Brazauską pa
kvietė artimiausiame Seimo 
visuotiniame posėdyje atsaky
ti į jų raštu pateiktus klausi
mus.

Parlamentarai klausia
premjero, ar vyriausybė pri
pažįsta, kad dėl jos bei Seimo 
daugumos neveiklumo JAV 
bendrovės „Williams Interna
tional” valdoma „Mažeikių 
nafta” patiria nemenkų nuos
tolių. Opozicija taip pat reika
lauja premjero atsakyti, ar šis 
pritaria savo partijos kolegos
— Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komiteto pirmininko 
socialdemokrato Aloyzo Saka
lo pasisakymui, esą 1999 m. 
vyriausybės pasirašytą sutartį 
su „Williams” dėl 33 proc. 
„Mažeikių naftos” akcijų par
davimo verta nutraukti, ne
paisant tokio veiksmo pasek
mių.

„Mažeikių naftos” 
problemos — prezidento

ir opozicijos dialoge 
Prezidentas Valdas Adam

kus tikisi, kad nesutarimus 
tarp vyriausybės ir bendrovės 
„Mažeikių nafta” pavyks iš
spręsti.

Tuo tarpu su prezidentu su
sitikę. Seimo konservatoriai 
Vytautas Landsbergis, And
rius Kubilius, Rasa Juknevi
čienė, Arvydas Vidžiūnas „sa
botažu ir provokacija” vadino 
Seimo komiteto siūlymą ap
svarstyti galimybę nutraukti 
sutartį su „Mažeikių naftą” 
valdančia JAV bendrove „Wil- 
liams International”.

„Prezidentas tikisi, kad abu 
‘Mažeikių naftos’ akcininkai
— tiek vyriausybė, tiek kom
panija ‘Williams’ — ras bend
rą sprendimą „Mažeikių naf
tos”, visos Lietuvos labui”, sa
kė prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė. Jos tei
gimu, Ekonomikos komiteto 
siūlymas nėra viso Seimo nuo
monė.

Konservatorių vadovas V.

Landsbergis teigė, kad komi
teto paraiška yra „provoka
cinis pasiūlymas, kiršinantis, 
priešinantis ir kenkiantis Lie
tuvai, kaip protingai valsty
bei”. „Pasakyčiau, tai yra ru
siška politika”, sakė jis.

Konservatoriai teigė nedis
kutuoją, kiek naudingos ar ne
naudingos amerikiečių inves
ticijos Lietuvos ekonomikai, 
bet trukdymas investuotojams 
dirbti gali labai stipriai pa
kenkti integracijos siekiams.

„Williams” ragina Seimą 
bendradarbiauti

Susivienijimo „Mažeikių 
nafta” valdytoja JAV bendrovė 
„Williams” paragino Seimą 
„konstruktyviai bendradar
biauti”.

,,’Williams’ visada stengėsi 
konstruktyviai dirbti sū kita 
pagrindine ‘Mažeikių naftos’ 
akcininke Lietuvos vyriausy
be. Per daugiau nei dvejus me
tus mums nepavyko pasiekti 
konstruktyvaus ‘Mažeikių naf
tos’ problemų sprendimo, o tai 
sukėlė abejonių vyriausybės 
sugebėjimu vykdyti įsipareigo
jimus. Tačiau ‘Williams’ toliau 
ieškos būdų pasiekti sutarimą 
dėl visų klausimų, nepaisyda
ma galimo politinio spaudimo 
vyriausybei to nedaryti”, pra
nešime spaudai pareiškė 
„Williams International” vyk
domasis direktorius Randy 
Majors.

„Nepaisant dvejų sunkių 
metų ‘Mažeikių naftoje’, ‘Wil- 
liams’ atėjo į Lietuvą vykdyti 
ilgalaikio projekto. Apmaudu, 
kad kai kurie politikai iki šiol 
to nesupranta. Taip pat ap
maudu, kad jie pasirinko 
įtampos didinimo taktiką ir 
aštrina problemas, užuot 
sprendę jas kartu su ‘Mažei
kių nafta’ ”, sakė R. Majors.

* Bankrutavusios AB 
„Šilkas” darbuotojai gaus 
130,000 litų. Tai sudarys apie 
5 proc. neišmokėtų atlygi
nimų. Iš viso žlugusi įmonė 
žmonėms skolinga 2.5 mln. 
litų. Nors „Šilkas” darbo ne
tekusiems žmonėms dar sko
lingas per 2 mln. litų, teigia
ma, jog šią sumą grąžinti 
įmanoma: gamykloje liko ver
tingo nekilnojamojo turto.

* 2003-iaisiais Lietuva 
minės Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750-metį. Ta pro
ga Lietuvos vyriausybė patvir
tino programą, kurioje numa
tyti šventiniai renginiai, kon
ferencijos ir statybos kainuos 
101 mln. 584,100 litų, tačiau 
beveik visi projektai bus vyk
domi vien Vilniuje. (KD.Elta)

Bona. Išvargę afganistaniečių derybininkai trečiadienį paga
liau pasirašė istorinį susitarimą sudaryti potalibaninę vyriausybę, 
pradėsiančią atstatyti karo nualintą valstybę, kuriai tarptautinė 
bendrija skiria milijardus JAV dolerių. Po visą naktį užtrukusių 
derybų keturių delegacijų vadovai, visi vilkintys tamsius vakarie
tiškus kostiumus, perdavė vienas kitam pasirašyti Jungtinių Tau
tų (JT) remiamą sutartį. Pagal susitarimą, bus sudaryta 30 narių 
laikinoji vyriausybė, kurioje kariniu atžvilgiu vyraujanti Šiaurės 
sąjunga dalinsis valdžia su išeivių grupėmis. Naujoji vyriausybė 
valdžios įgaliojimus perims gruodžio 22 d. Afganistano sostinėje 
Kabule. »

Kabulas. Afganistano Šiaurės aljanso gynybos ministras gene
rolas Mohammad Qasim Fahim trečiadienį pareiškė, kad į valsty
bę su Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos įgaliojimu atvyksiančios 
tarptautinės pajėgos turėtų būti labai nedidelės, o jų veikla turėtų 
apsiriboti vyriausybinių pastatų apsauga. „Nėra būtinybės siųsti 
dideles pajėgas užtikrinti saugumą pastatų, kuriuose dirbs naujoji 
administracija”, sakė M. Fahim, toliau eisiantis gynybos ministro 
pareigas naujojoje Afganistano vyriausybėje.

Vašingtonas. Trečiadienį JAV karo lėktuvui „B-52” per klaidą 
kitoje vietoje numetus bombą, žuvo 3 amerikiečių kareiviai ir bu
vo sužeista dar 19, taip pat nukentėjo su Talibanu kovoję afganis
taniečiai, pranešė JAV vadavietė. Sprogimo metu nesunkiai su
žeistas buvo Puštūnų genties vadas ir busimasis naujosios Afga
nistano vyriausybės vadovas Hamid Karzai. Pasak gynybos parei
gūno, H. Karzai dalyvavo susitikime su JAV specialiųjų pajėgų 
kariais, kai netoli susitikimo vietos nukrito JAV lėktuvo paleista 
bomba. JAV pareigūnas sakė, kad per šį tragiškiausią „saviškių 
ugnies” sukeltą įvykį nuo spalio 7 dienos, kai Afganistane buvo 
pradėta JAV vadovaujama kampanija, panaudoti lazeriu nutaiko
mi ginklai.

Deli. įtariamasis, kuris Indijoje buvo suimtas dėl galimų sąsajų 
su Osama bin Laden organizacija „ai Qaeda”, prisipažino, jog po 
rugsėjo 11-osios buvo planuojama surengti savižudžių teroristų 
išpuolius Didžiojoje Britanijoje, Australijoje ir Indijoje. „Maždaug 
prieš mėnesį mes suėmėme šį žmogų Bombėjuje ir išgavome iš jo 
kai kurių labai sukrečiančių prisipažinimų”, pareiškė Indijos vi
daus reikalų ministras L. K. Advani. Pasak jo, suimtasis pasakojo, 
kad Australijoje ir D. Britanijoje išmoko valdyti lėktuvus.

Vašingtonas. Žvalgybos tarnybos mano, kad prieš JAV kariuo
menę Afganistane gali būti planuojami teroro išpuoliai, antradienį 
pareiškė JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld, komentuoda
mas laikraštyje „The Washington Times” pasirodžiusį pranešimą, 
kad teroristai, susiję su nušalintu nuo valdžios Talibano judėjimu, 
bando įsigyti 10 sunkvežimių, kuriuos galėtų prikrauti sprogmenų 
ir vykdyti sprogdinimus prieš Afganistane dislokuotas JAV pajė
gas. Pentagonas pranešė, kad Afganistane yra net 2,000 JAV ka
reivių, įskaitant 1,300 jūrų pėstininkų, dislokuotų netoli pietinio 
Kandaharo miesto, kuris yra paskutinis Talibano judėjimo įsitvir
tinimo centras.

Jeruzalė. Ekstremistinė palestiniečių grupuotė „Islamo Ji- 
had’as’ prisiėmė atsakomybę už savižudžio teroristo išpuolį netoli 
Vakarų Jeruzalėje esančio viešbučio „Hilton”, kai trečiadienį buvo 
sužeisti trys žmonės, ir pagrasino naujomis atakomis. Viešbutyje 
tuo metu buvo Izraelio viešojo saugumo ministras Uzi Landau, ta
čiau po sprogimo jis buvo skubiai evakuotas iš pastato. „Tai buvo 
mūsų skubi žinia Izraelio premjerui Ariel Sharon, kruviniausiam 
skerdikui, ir jo generolams, kad mujahedai (islamo kovotojai) yra 
pasirengę veikti”, įspėjama pareiškime.

Jeruzalė. Palestiniečių vadas Yasser'Arafat trečiadienį papra
šė Izraelio skirti jam daugiau laiko sugauti islamistų kovotojus. 
Tai jis pareiškė praėjus dienai po to, kai Izraelis surengė oro ata
ką netoli jo būstinės Vakarų Kranto Ramalos mieste, atsakyda
mas į kruvinus palestiniečių savižudžių išpuolius, per kuriuos sa
vaitgalį Jeruzalėje ir Haifoje žuvo 25 ir buvo sužeista maždaug 
200 žmonių. „Jie turi nusiraminti ir suteikti man galimybę”, sakė 
Y. Arafat „ABC News”, atsakydamas į klausimą, ar jis pajėgus 
įvykdyti JAV reikalavimą suimti islamistų kovotojus ir sustabdyti 
augančią prievartą prieš Izraelį. Jis pabrėžė, kad po paskutinių 
savižudžių išpuolių jo saugumo pajėgos sulaikė 131 kovotoją. Tuo 
tarpu Izraelis tvirtina, kad Y. Arafat pajėgos suima tik žemiausio 
rango kovotojus, o ne tuos, kurie iš tiesų yra kalti dėl išpuolių 
prieš žydus.

Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin teigia, kad Rusija 
ir NATO dabar svarsto naujas dvišalio bendradarbiavimo formas 
ir turinį. Pasak V. Putin, „panašu, jog teiginio, kad būtinas politi
nis ‘dvidešimtukas’, jau niekas neginčija. Mes už tai, kad galiau
siai į jo planus įeitų kuo daugiau euroatlantinio saugumo proble
mų, kurias mes pasiryžę drauge svarstyti. Žinoma, išskyrus gyny
bos ir vidaus reikalus”. Jis pažymėjo, jog Rusijos balsas turi būti 
toks pat, kaip bet kurio kito plėtros dalyvio. Jo įsitikinimu, jeigu 
taip nebus, taps nesvarbi ir NATO plėtra, „kuri pati savaime ne
turi jokios prasmės saugumo užtikrinimo požiūriu”. Kalbėdamas 
apie Baltijos valstybių siekį įstoti į NATO, V. Putin pažymėjo, jog 
labai sėkmingai užtikrinti saugumą galima sukūrus Pabaltijo re
gione daugiašalę saugumo sistemą „plačiąja šio žodžio prasme”.

Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski jau 
šešti metai yra populiariausias politikas, tačiau, Visuomenės nuo
monės tyrimo apklausos duomenimis, šiemet jo populiarumas pir
mą kartą viršijo 80 procentų.

Bern. Šveicarijos finansų ministras Kaspar Villiger trečiadienį
buvo išrinktas šios valstybės 
prezidentu. Tai iš esmės yra 
garbės postas, kurį „rotacine 
tvarka” kasmet užima vis nau
jas septynis ministrus turinčio 
kabineto narys.

KALENDORIUS
Gruodžio 6 d.: Šv. Nikalojus; Bil- 

mantas, Dausa, Mikalojus, Norvydė, 
Tolutis, Vėtra.

Gruodžio 7 d.: Šv. Ambraziejus; 
Aras, Daugardas, Jaunutis, Taute.
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LIETUVIU TELKINIAI
COLUMBUS, OH

LIETUVIŲ PARODĖLĖ 
TARPTAUTINIAME

FESTIVALYJE

Kultūrų skirtumai daug 
kur, ypač šiuo metu, kelia 
žmonėse neapykantą ir net 
smurtą. Šių metų lapkričio 
pirmą savaitgalį, Jungtinių 
Tautų Columbus, Ohio, sky
rius kvietė visuomenę pasi
gėrėti ypatingais skirtingų 
kultūrų bruožais, vietoje jų 
baimintis ar juos peikti. Ketu
riasdešimt šeštą kartą vyks
tančiame tarptautiniame fes
tivalyje vienuoliktą kartą da
lyvavo ir Columbus Lietuvių 
Bendruomenė.

Columbus festivalį lankan
tieji gauna „pasą” — mažą 
mėlyną knygutę į kurią renka 
įvairių tautų bei organizacijų 
antspaudus. Lietuvių ant
spaudas — vytis. Prie lietuvių 
stalo susibūrę vaikai klausosi 
Vinco Mažeikos. Jis su jais 
kalbasi, lyg jie būtų atkeliavę 
į Lietuvą. Aiškina, kodėl ke
liaujant po pasaulį reikalingas 
pasas. Parodo pasaulio žemė
lapyje kur Lietuva. Vaikai iš
moksta pora lietuviškų žo
džių — labas, ačiū — kuriuos 
galės panaudoti viešėdami 
Lietuvoje.

Kitus lankytojus domina 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusios šešios lėlės. Jas apren
gė J. Vasiliauskienė. Kad lėlės 
suktųsi aplink iškeltą gaublį, 
suprojektavo A. Vasiliauskas. 
Dar kiti renkasi prie gintari
nių papuošalų — jiems papa- 
sakojame apie Lietuvos „auk- 
S ą . 1 ;
(. Rūtomis papuoštoje pintinė
je sudėti maišeliai rūtų sėklų. 
Tai gerb. Michalskienės dova
na mūsų parodos lankytojams. 
Gal Columbus apylinkėse atei
nantį pavasarį sužaliuos rūtos 
darželiuose.

Kaip ir kasmet, atsilanko 
Alekso Fetingo ir a.a. Francie 
šeima, vaikaičiai ir provaikai
čiai. Jaunimas pasipuošęs tau
tiniais drabužiais žygiuoja pa
rade, vingiuojančiame per dve
jas sales. Viena Fetingaitė, 
neseniai baigusi gimnaziją, 
išdėsto baigimo nuotraukas, 
kuriose pasipuošusi tautiniais 
drabužiais.

Parodėlė susilaukė daug 
svečių. Ilgokai pasikalbėjome 
su Gregu, neseniai grįžusiu iš 
viešnagės Lietuvoje. Jo pas
tangomis Columbus pavasarį 
koncertavo A. Mamontovas. 
Ne vienas svečias džiaugiasi 
gavęs kugelio receptą. Prisi
mena tėvus ar senelius, kurių 
kugelį valgydavo.

Nors lietuvių visuomenė Co
lumbus negausi, kasmet per 
tarptautinį festivalį pabend
raujame ir supažindiname 
lankytojus su Lietuva. Pelną 
paaukojame A.P.P.L.E. orga
nizacijai.

Mirga Valaitienė

DETROIT, MI

SKAUTAI KVIEČIA

„Gabijos” ir „Baltijos” skau
tų kalėdinė sueiga ir kūčių 
vakarienė sekmadienį, gruo
džio 9 d., 4 vai. po pietų vyks

Omahos „Aušros” šokėjai ir „Rambyno” choristai dalyvavę 1994 m. pirmoje Pasaulio lietuvių dainų ir tautinių Dievo Apvaizdos kultūros
šokių šventėje Lietuvoje. centre.

OMAHA, NE

DŽIUGI ŠVENTĖ

Yra bendra kalba visiems — 
tai muzika. Ji apjungia žmo
nes, bet kuria kalba kalban
čius. Kartu su ja gimsta šokis. 
Tautiniai šokiai ir tautinės 
dainos, tai mūsų tautos paliki
mas, jos kultūros istorijos da
lis.

Spalio 27 dieną, Omahos Šv. 
Antano parapijos salėje, susi
rinkome į tautinių šokių šo
kėjų kolektyvo ,Aušra” su
ruoštų kaukių balių ir pažy
mėti jų 30 metų veiklos su
kaktį. Vakaras buvo įdomus. 
Daugelis atvyko su labai įdo
miais kostiumais, kaukėmis.

Omahos tautinių šokių šo
kėjų grupė Aušra” įsteigta 
1970 m. rudenį skautų organi
zacijoje. Tai buvo skaučių Lai
mos Antanėlienės ir Gražinos 
Reškevičienės vadovaujama 
skautų grupė. Jos administ
ratoriumi buvo Romualdas 
Mickevičius. Trūkstant šokė
jų, 1971 m. ši grupė persior
ganizavo į atskirą kolektyvą. 
Atliko programą lietuvių ruo
šiamuose renginiuose ir kitose 
Nebraskos valstijos vietose. 
Buvo išvykę į Denver, Colora- 
do. Dalyvavo IV Tautinių šo
kių šventėje Čikagoje su viena 
šokėjų grupe. Bet energingos 
vadovės nenurimsta. V Tauti
nių šokių šventei jos jau pa
ruošia tris šokėjų grupes: vai
kų, studentų ir veteranų. Ren
ginių daugėja. Jie jau pasirodo 
Denver, Clarkson, Omahos, 
Fremont College bei kitų Ne
braskos vietovių, Tautybių 
festivaliuose, gubernatoriaus 
inauguraciniame pokylyje. Po 
ilgų veiklos metų ir sunkaus 
įdėto darbo, kolektyvas sustip
rėja, šokėjai laukiami Tauty
bių festivaliuose ir sutraukia 
minias žiūrovų. 1988 metais 
dalyvauja Los Angeles Lietu
vių dienose ir „Vilties” žurnalo 
45 metų jubiliejaus progra
moje. 1991 metais atliko prog
ramą pirmame vidurio Ne
braskos tautybių festivalyje. 
Aušros” šokėjai dalyvavo vi
sose Lietuvių tautinių šokių 
šventėse, kurių paskutinioji 
buvo dešimtoji. Su vaikų gru
pe joms padėjo Rūta Jaude
gytė. Šokėjai daug talkino Lie
tuvių Bendruomenei, prisidėję 
prie Lietuvos laisvinimo dar
bų. Paskutiniu metu, šokėjų 
būriui žymiai sumažėjus, re
tesni ir pasirodymai.

Ir štai paskutinis jų ren
ginys jubiliejinis ir kartu kau
kių balius. Šokių kolektyvo 
vadovė Gražina Reškevičienė 
trumpu savo žodžiu pasveiki
no atsilankiusius, paminėjo 
renginio tikslą, linkėjo links
mai praleisti laiką, skaniai pa
sivaišinti. Visą vakarą skam
bėjo lietuviška muzika, žmo
nės maloniai bendravo vieni 
su kitais. Dauguma jų yra bu
vę šokėjai. Per tokį ilgą bend
rą veiklos kelią jiems yra apie

Vėliavnešis Algis Vasiliauskas ir palyda pasiruošę žygiuoti Columbus, OH, Tautybių festivalyje.
Nuotr. Algimanto Valaičio

KALĖDŲ EGLUTĖ

Lietuvių parodėlė Columbus, OH, tautybių festivalyje paruošta A. ir J. 
Vasiliauskų. Nuotr; Algimanto Valaičio

ką pakalbėti. Buvo pristatytas 
30-ties metų veiklos, vienos 
valandos trukmės filmas, kurį 
lydėjo graži lietuviška muzika 
ir dainos. Jei nebūčiau mačiu
si šito filmo, niekada nebūčiau 
patikėjusi, kad galėjo šokių 
kolektyve dalyvauti tiek daug 
žmonių. Apie meninį lygį, tai 
nereikia ir kalbėti. Lygis tik
rai buvo aukštas. Gražu buvo 
žiūrėti į tas tautiniais dra
bužiais žvaliai besisukančias 
poras, jų grakščius judesius, 
besišypsančius veidus. Jie šo
ko toli nuo tėvynės, aukodami 
savo laiką ir jėgas, bet jausda
mi meilę lietuviškam šokiui ir 
didžiuodamiesi tuo. Tą ma
tome iš jų laimingų, besišyp
sančių veidų.

Po filmo vėl aidėjo muzika, 
šoko visi, kas galėjo. Malonu 
buvo matyti grakščiai besisu
kančias buvusių šokėjų poras. 
Šoko dideli ir maži. Tai puiku. 
Tik šeimomis būdami galime 
tęsti bendruomenės egzista
vimą, patraukti jaunimą į lie
tuvišką veiklą.

Viskas buvo puiku, tik pasi
gedau vieno — sveikinimo ir 
padėkos žodžio vadovams ir 
šokėjams. Juk šis kolektyvas 
yra bendruomenės dalis, įne
šęs didelį indėlį į bendruome
nės gyvenimą. Pirmieji žings
niai šių dviejų idealisčių, 
skaučių buvo tikrai labai sun
kūs. Jos nugalėjo viską. Lietu-

voje jas būtų apipylę gėlėmis. 
Leiskite man pasveikinti il

gametę vadovę Gražiną Reš- 
kevičienę, kartu buvusią pra
dininkę ir daug metų dirbusią 
kartu Laimą Antanėlienę, 
jiems talkinusią Rūtą Jaude- 
gytę ir visus buvusius ir esa
mus šokėjus su jų švente. Vi
siems linkiu sveikatos ir sėk
mės gyvenime. Linkėčiau šo
kių grupei gyvuoti dar ilgai.

PARAMA STUDENTAMS

LB Omahos apylinkės valdy
ba š.m. lapkričio 18 dieną su
rengė koldūnų pietus Šv. An
tano parapijos salėje. Gautus 
pinigus numatė skirti iš Lietu
vos atvykusiems, čia besimo
kantiems studentams parem
ti. Ruoštasi aktyviai. Buvo su
ruošti laimėjimai. Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė Su- 
davičiūtė-MacCallum kreipėsi 
į Menard’s, Baker’s, Pancake 
House, Wal Mart, Hy-Vee, No 
Frill ir kitas parduotuves, bei 
įstaigas, iš kurių gavo nema
žai daiktų laimėjimams. 
Jiems mes visi labai dėkingi. 
Dėkojame ir Algirdui Macke
vičiui, kuris net keturis vaka
rus leido naudotis savo kepyk
los patalpomis ir gamybos 
priemonėmis koldūnams ga
minti. Padėjo labai daug žmo
nių. Ypač dėkingi Margaritai 
Sedaravičiūtei - Hathaway, 
Danguolei Antanėlytei-Han- 
son, Nijolei Sudavičiūtei-Mac- 
Callum, Rūtai Jaudegytei, Ire
nai Gartigaitei, Torainai ir 
Steponui Pakalniškiams iš 
Lincolno ir kitiems aktyviai 
padėjusiems rengiant šiuos 
pietus. Sutelkta nemaža suma 
pinigų, kurie bus įteikti stu
dentams.

Rūta Talžūnienė

„Žiburio” lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė vyks 
gruodžio 16 dieną, sekmadie
nį, tuoj po 10:30 v.r. šv. Mišių, 
Dievo Apvaizdos kultūros 
centre. Prieš eglutę, svečiai ir 
dalyviai turės progą pasivai
šinti lietuviškais valgiais. Mo
kiniai pasirodys kalėdiniame 
veikale su dainomis, šokiais ir 
vaidyba. Į eglutę žadėjo atvyk
ti ir Kalėdų senelis. „Žiburio” 
mokyklos mokytojai ir tėvų 
komitetas laukia ne tik mo
kyklinio amžiaus vaikų, bet ir 
visuomenės.

„LIETUVIŠKU 
MELODIJŲ” LAIDOSE

Gruodžio 4 d. ir 11 d. „Lietu
viškų melodijų” radijo valan
dėlės laidose dalyvauja Šv. 
Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas su ad
ventui skirtomis mintimis. 
Antanas Zaparackas savo ži
niose pranešė, kad spalio mė
nesį buvę ilgamečiai detroitie- 
čiai Julija ir Jonas Kučinskai 
dabar gyvena Miami Shores, 
Floridoje, kur šventė vedybi
nio gyvenimo 65 m. sukaktu
ves. Čia gyvena ir „Gabijos” 
tunto ir Detroito skaučių pra
dininkė Kunigunda Kodatie- 
nė. Antanas Zaparackas va
landėlės laidose pateikia žinių 
santraukas iš Highland 
Beach, Floridos, antradieniais 
4:30 v. p.p. ir šeštadienių ry
tais 8:30 v.r. Valandėlė girdi
ma ir internete www.wpon.com.

Detroit „Free Press” dien
raščio korespondentė Patricia 
Anstett, š.m. lapkričio 20 die
nos laidoje išspausdino dr. 
Vainučio Vaitkevičiaus nuo
trauką su reportažu apie įvy
kusį pokylį Dearborn Ritz- 
Carlton viešbutyje, kuriame 
450 dalyvių susirinko pagerbti 
dr. Vaitkevičiaus 50 metų įdė
to darbo vėžio tyrimo srityje. 
Ta proga buvo suaukota 1 mi
lijonas dolerių (pradedant 20 
milijonų dolerių vajų), įku

Omahos „Aušros” tautinių šokių šokėjų grupės surengtame kaukių vakare. Iš kairės: viršuje — N. Hansen 
(Antanėlių anūkė), Jurgita Tučkutė, Laima Antanėlienė, B. Hathaway. Žemutinėje eil. — Raminta ir Arvydas 
Urbonavičiai, Agnė Reizgevičiūtė, Jurgita Tučkutė ir Dana Sulskienė. Nuotr. Algio Praičio
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riant dr. Vaitkevičiaus fondą 
(Vaitkevičius Leadership 
Fund) vėžio tyrimui, pacientų 
priežiūros gerinimui ir ki
tiems projektams kovai su 
vėžiu. Dr. Vaitkevičius yra 
Barbara Ann Karmanos Can- 
cer Institute dabartinis pirmi
ninkas. Dr. Vaitkevičiui pa
siekus 74 m. amžių, ieškomas 
naujas instituto vadovas. No
rintieji prisidėti prie dr. Vait
kevičiaus fondo gali kreiptis į 
Barbara Ann Karmanos Can- 
cer Institute, Development Of
fice, Attn: Vaitkevičius Lea
dership Fund, 188331 W. 
Twelve Mile Road, Lathrup 
Villages, MI 480776. Tel. 248- 
443-5800 ext. 4631.

Im

PHILADELPHIA, PA

SĖKMINGAS BALFO 
RENGINYS

Šių metų lapkričio 18 d. Šv. 
Andriejaus parapijos bažny
čioje, Philadelphijoje, PA, bu
vo aukojamos šv. Mišios už 
Philadelphijos BALFui auko
tojus — gyvus ir mirusius na
rius. Šv. Mišias aukojo klebo
nas Petras Burkauskas.

Po šv. Mišių parapijos salėje 
atsilankiusieji buvo vaišinami 
gerų šeimininkių pagamintais 
skaniais pietumis, suaukotais 
skanumynais prie kavos ir 
linksminami Elonos Babis- 
kienės akordeono muzika.

BALFo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems atsilankiu
siems žmonėms į šį pobūvį, 
šeimininkėms už skanius pie
tus, aukojusiems skanumynus 
ir visiems prisidėjusiems prie 
šio BALFo renginio pasiseki
mo. Tai gera parama BALFo 
iždui.

BALFo valdyba

EUGENE C. DECKER. DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal sūsitarifrią

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA::

9055 S.Roberts Rd., HįpkotyJ^iĮls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220 ‘
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; _

lietuviškai 815-744-8230 
www.centertorsurgeryandbreasthealth.com

* „Lietuvos energijos” 
valdybos užmojus nuo kitų 
metų gyventojams už kilovat
valandę kainą padidinti 6 cen
tais Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas vertina nei
giamai. (LŽ, Elta)

http://www.wpon.com
http://www.centertorsurgeryandbreasthealth.com


VILNIJOJE — ĮVAIRIOS 
KILMĖS LIETUVIAI

ALGIMANTAS ZOLUBAS

1993 metais Lietuvoje apsi
lankęs, popiežius Jonas Pau
lius „Lietuvos lenkus įvardijo 
lenkiškos kilmės lietuviais 
Kai kuriems Lietuvos len
kams (gal ir lietuviams) toks 
įvardijimas nepatiko. Tačiau 
popiežius buvo teisus. Pa
sirodo, kad, regis, akivaizdūs 
požymiai, kaip kalba, geogra
finės ribos, išpažįstamas tikė
jimas, valstybingumas ir net 
antropologiniai bruožai tautos 
neindentifikuoja. Esminis pri
klausomybės tai ar kitai tau
tai bruožas — kitoks.

Iškilus rusų filosofas Nikola
jus Berdiajevas esminiu tau
tos požymiu laikė istorinio li
kimo bendrystę, nes ji gimdo 
ir formuoja tautą. Tauta suda
ro branduolį tautinei valstybei 
kurtis. Jei imperinės, federa
cinės ar tautinės valstybės kū
rimąsi, jos įsitvirtinimą, pri
pažinimą galime rasti istorijos 
vadovėliuose ar šaltiniuose, 
tautos praeities ieškojimuose 
galime ir pasiklysti; dažniau
siai tautos gimimas yra istori
jos gelmių slėpinys. Žvilgter
kime į keletą tautų, minėtą jų 
istorinio likimo bendrystę.

Kelių tūkstantmečių gelmė
se slypi žydų tautos istorija. 
Ta tauta pasklido po visą pa
saulį, kalba skirtingomis kal
bomis, skirtingai išpažįsta 
Kūrėją, rasime tarp žydų skir
tingus antropologinius bruo
žus, tauta neturėjo savo vals
tybės (iki 1948 m.), tačiau is
torinio likimo bendrystės jaus
mas šioje tautoje yra itin ryš
kus. Tautos vardan, žydai ro
do nepaprastą solidarumą ir 
vienybę, vengia kraujomaišos, 
amžiais atkakliai veržėsi į 
valstybingumą, labai gerbia ir 
myli savo tautą.

Likimo bendrystė įdomiai 
suformavo šveicarų tautą ir 
valstybę, kurioje, pasirodo, nė
ra ir šveicarų tautybės. Ten 
gyvena Šveicarijos vokiečiai, 
prancūzai, italai ir retoroma- 
nai, tačiau juos jungia istori
nio likimo bendrystė, jie yra 
vokiškos, prancūziškos, itališ
kos bei retoromaniškos kilmės 
šveicarai ir kalba savo kalbo
mis.

O kokia lietuvių tauta? Ją 
sudaro lietuviai ir lenkų, žy
dų, rusų, totorių bei kitokios 
kilmės žmonės, kuriuos jungia 
šimtmečių istorinis likimas, 
jie atitinkamos įgimtos ar pa
sirinktos tautybės lietuviai. 
Antai, išvykę į savo istorinę 
tėvynę Izraelį iš Lietuvos, žy
dai, atiduodami pagarbą savo 
gimtinei ir tautai, su kuria 
šimtmečius buvo susietas jų 
likimas, save vadina litvakais,

t.y. lietuvaičiais, kilusiais iš 
Lietuvos žydais. Lietuvoje 
šimtmečius gyvenantys kita
taučiai save įvardija kaip Lie
tuvos, t.y. lietuvių tautos, tik 
įgimtos ar pasirinktos kilmės, 
nariais: Lietuvos totoriai, Lie
tuvos lenkai, Lietuvos karai
mai ir t.t. Tačiau taip elgiasi 
ne visos tautinės mažumos; 
dalies dalis save vardija ki
taip.

Dalis Lietuvos lenkų save 
vadina lenkais Lietuvoje (po- 
liaki na Litwie), yra organiza
cija, pavadinta Lenkų Lietu
voje sąjunga, įsteigę, bandė 
kurti Lietuvoje lenkišką auto
nominį darinį. Tąi — Lietuvos 
piliečiai, čia jų tėvai ir protė
viai gimė ir gyveno, čia jų tė
vynė, jų istorinis likimas, su
sietas su lietuvių tauta, tik 
kilmė gal įgimta ar pasirinkta 
(dažniausiai nutautėję lietu
viai).

Galėtume tarti, kad jie yra 
ne tik mūsų piliečiai, tėvynai
niai, bet ir tautiečiai, tačiau 
tokiais būti jie nenori, jie pa
brėžia išskirtinumą didesnį, 
nei ženklina jų kilmė. Lenkų 
nacionalįzmas, peržengiantis 
šovinizmo ar mesianizmo ri
bas, — žinomas, tačiau de
mokratinėje valstybėje ir de
mokratiškoje visuomenėje — 
nepriimtinas. Niekas, žinoma, 
Lietuvoje tokių lenkų neperse
kioja, teisių neriboja, tačiau 
tokios organizacįjos įregistra
vimas valstybiniu lygiu yra 
nesusipratimas, savo tautos ir 
valstybės niekinimas. Laikan
tis Lietuvos įstatymų, ne Lie
tuvos lenkams turėtų būti 
atimta Lietuvos pilietybė, rin
kimų teisė, regrąžinama tėvų 
žemė ir nekilnojamas turtas. 
Lietuvos lenkams dera pri
minti, kad Lenkijos karalius 
Jogaila, prezidentas Jozefas 
Pilsuckis, poetas Adomas Mic
kevičius didžiavosi, kad yra 
lietuviai ar ženklinti lietu
viška kilme, kaip lietuviška 
kilme didžiavosi rusų rašyto
jas Fiodoras Dostojevskis, geo- 
biochemikas Vladimiras Ver- 
nadskis ir daugelis kitų iškilių 
asmenybių. Niekas nedrau
džia lenkams didžiuotis len
kiška kilme, tačiau vadintis 
lenku Lietuvoje, tolygu būti 
kviestu ar nekviestu svečiu.

Tarp Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentų, vyriausybių ir 
parlamentų jau nusistovi 
glaudus bendravimas ir bend
radarbiavimas, Lenkija pasi
žadėjo ir jau tapo advokate, 
Lietuvai jungiantis į euroat- 
lantines struktūras. Lietuva 
niekada nepamirš, kai 1991 
m. sausio 13-osios sovietinės

Švenčiant Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės draugijos 50-mečio atkūrimo išeivijoje jubiliejų š.m. 
lapkričio 25 d. Šaulių namuose, Čikagoje. Iš kairės: Jūratė Variakojienė, Ona Gradinskienė, Sofija Plenienė, 
Gražina Musteikienė, pirm. Zuzana Juškevičienė ir Juzė Ivašauskienė. Romo Eidukevičiaus nuotr.

agresijos akivaizdoje Lenkijos 
Seimo tribūnoje kalbėjo ir dėl 
vykdomos agresijos verkė mū
sų Atkuriamojo Seimo deputa
tas Lietuvos lenkas Česlovas 
Okinčycas. Jį per televiziją 
matydama, verkė visa Lietu
va. Tai buvo nuoširdžiausias 
ir geriausias Lietuvos lenkų ir 
lietuvių santarvės pavyzdys, 
veiksmingos paramos Lietu
vos valstybei aktas. Agresįjos 
akivaizdoje Lenkija priėmė su 
visais valstybės įgaliojimais 
Lietuvos užsienio reikalų mi* 
nistrą. Jau tada, regis, Lietu
va dovanojo Lenkijai už praei
tyje padarytas skriaudas.

Antra vertus, be abejonės, 
Lenkija nėra pamiršusi lietu- 
vos elgesio 1939 m., kai ją už
puolė Vokietija. Lietuva, nors 
Vokietija ją skatino imtis karo 
veiksmų ir išvaduoti lenkų 
okupuotą Lietuvos dalį, to
kiam skatinimui ne tik nepa
kluso, bet internavo į savo 
valstybę lenkų karininkįją, jai 
suteikė tinkamas sąlygas. 
Į užmarštį nueis komunistuo
jančių pietryčių Lietuvos len
kų kėslai kurti autonominį 
darinį, netenka abejoti, kad ir 
lenkai Lietuvoje taps Lietuvos 
lenkais. Tiems, kurie Lietuvos 
valstybėje, Vilnijoje nedera
mai elgiasi su mažumą suda
rančiais lietuviais, derėtų su
simąstyti; skiriant į valstybi
nes pareigas, mokslo ir moky
mo įstaigas, visuomeninių or
ganizacijų vadovus, atsižvel
giama ne tik į formalią piliety
bę, bet ir lojalumą valstybei, 
priklausymą tam tikroms or
ganizacijoms ar destruktyvią 
veiklą praeityje.

Nutautėti Lietuvos lenkui 
Lietuvoje pavojaus tikrai nė
ra; čia nenutautėjo žydai, toto
riai, karaimai, nenutautės ir 
lenkai, nes jie yra pasirinktos 
ar įgimtos kilmės lietuviai. Ir 
nereikėtų priekaištauti len
kams, kad jie yra nutautėję

lietuviai — „tuteišai” (čionykš
čiai), nes taip patys paneigtu
me, kad jie yra lietuviai, nors 
ir nelietuviškos kilmės. O ir 
tarp lietuvių tautinių grynuo
lių kažin kiek rastume; kraujo 
tyrimai, jei tokie būtų, paro
dytų gal slaviškų, germaniš
kų, totoriškų ir kitokių prie
maišų. Kalbant apie Vilniją, 
kur kas svarbiau čia išlaikyt 
lietuvybę, puoselėti tautinę 
savimonę ir kultūrą, kalbą, 
nes šio krašto lietuviams, bū
nant mažuma, sąlygos nutau
tėti tebėra palankios. Buvusio 
švietimo ministro Zigmo Zin
kevičiaus lituanistinė veikla

PRISTATYTAS TELEMEDICINOS PROJEKTAS
Rugsėjo mėnesį KMU Akių 

ligų klinikoje įvyko oficialus 
bendro Lietuvos ir Švedijos 
telemedicinos projekto „LIT
MED” pristatymas. Renginio 
metu buvo demonstruojamos 
telemedicinos galimybės, susi
rinkusieji stebėjo tiesioginę 
vaizdo konferenciją su Švedi
ja.

Telemedicinos projekte 
„LITMED” dalyvauja trys li
goninės: Kauno medicinos 
universiteto Ausų, nosies ir 
gerklės ligų ir Akių ligų kli
nikų gydytojai bei Švedijos 
Stokholmo Šv. Eriko akių li
goninės bei Lundo universite
to Ausų, nosies, gerklės ligų 
klinikos gydytojai.

Projekto tikslas: išvystyti 
telemedicinos infrastruktūrą 
Lietuvoje, suteikti medikams 
galimybę pasinaudojant tele
medicinos teikiamomis gali
mybėmis bendradarbiauti su 
Švedijos ir kitų šalių kolego
mis. KMUK Akių ligų klini
kos specialistai su Švedijos 
medikais bendradarbiauja on
kologijos, glaukomos ir akių 
traumų srityje. KMUK Ausų, 
nosies ir gerklės ligų su šve
dais bendradarbiauja reabili-

buvo sustabdyta, o iš praeities 
dar gajus lenkiškas gaivalas, 
palaikant tebekomunistuojan- 
čiai vietinei administracijai, 
daro savo.

Didieji Lietuvos kunigaikš
čiai Gediminas, Vytautas, Al
girdas ne tik į svečius kvietė 
gabius užsienio amatininkus, 
menininkus, prekeivius, nar
sius karius, bet sudarė čia 
jiems sąlygas laisvai, savaip 
garbinant Kūrėją, gyventi. 
Daugiausia jų apsigyveno ar
čiau sostinės, todėl ir Vilnijos 
žmonių kilmė įvairi, tačiau jie 
— lietuviai, nors ir kitokios 
kilmės.

tuodami pacientus po koch- 
learinės implantacijos operaci
jų, gerklės ligų gydytojai 
diagnostikos ir fonochirurgijos 
bei vidurinės ausies chirurgi
jos srityje.

Telemedicinos „LITMED” 
projektą numatoma vykdyti 
2 metus. Ateityje projektas 
gali būti tęsiamas. . e

* Vaikai globos įstaigose 
dažniausiai atsiduria dėl 
tėvų asocialaus elgesio ir 
skurdo, rodo Darbo ir sociali
nių tyrimų instituto specialis
tų atliktas tyrimas. Sociali
nės apsaugos ir darbo minis
terijos pranešimu, vaikų pate
kimas į globos įstaigą dėl 
skurdo rodo, kad būtina keisti 
socialinės paramos šeimai sis
temą, paramos gavimo sąlygas 
bei dydį. Tyrime taip pat mini
ma, kad mažėja vaikų globos 
ir specialaus ugdymo įstaigų 
finansavimas. Kasmet beveik 
80 proc. šioms įstaigoms ski
riamų biudžeto lėšų yra ski
riamos personalo darbo užmo
kesčiui, o išlaidos, tiesiogiai 
skiriamos vaikams, nuolat 
mažėja. ibnsi
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Danutė Bindokienė

Kad neištiktu toks pat
likimas
Lapkričio 30 d. „Darbinin

ko" pirmame puslapyje dar 
kartą patvirtinta liūdna tie
sa: „Sustabdomas ‘Darbinin
kas’ kaip periodinis savai
traštis”. Straipsnio autorius, 
pranciškonų provincijolas t. 
Benediktas Jurčys pamini 
priežastis, kurios privertė lei
dėjus sustabdyti šį lietuvišką 
laikraštį. ,,’Darbininko’, kaip 
periodinio savaitraščio, su
stabdymo kritiška padėtis ne
atsirado staiga. Ją iššaukė 
išeivijos žiniasklaidai gerai 
žinomos priežastys: Atlanto 
pakrašty dėl senatvės, ligotu
mo ar mirčių žymiai suma
žėjęs lietuviška spauda besi
dominčių suaugusių skaičius, 
kone visiškas jaunosios kartos 
nesidomėjimas rašytu lietu
višku žodžiu; krentantis pre
numeratorių skaičius, ky
lančios personalo algos, pašto 
patarnavimas ir kt.”

Ir tai tik priežasčių dalelė. 
Kaip ir „Draugo” atveju, kai 
spaustuvėje, redakcijoje ir ad
ministracijoje didžiausią per
sonalo dalį sudarė tėvai ir 
broliai marijonai, „Darbinin
ko” darbuotojų gretose plušo 
pranciškonų ordino nariai — 
be atlyginimo, arba už visai 
menką algą. Deja* ilgainiui 
tuštėjo ir vienuolių eilės, tad 
teko ieškoti pasauliečių darbi
ninkų, o tai pareikalavo kur 
kas daugiau išlaidų. Kadangi 
mažėjo prenumeratorių skai
čius, daugiausia dėl minėtų ‘ 
priežasčių, lietuviškos spau
dos ateitis susidūrė su ypatin
ga grėsme. Tai galima taikyti 
visai lietuviškai periodikai.

Būtų gera tvirtinti, kad 
„Draugui”, vieninteliam už
sienio lietuvių dienraščiui, 
leidžiamam už Lietuvos ribų, 
tokio pavojaus nėra. Deja, 
yra, ir dar nemažas. Kiekvie
ną kartą, kai jo puslapiuose 
paskelbiamas mirties praneši
mas, žinome, kad praradome 
dar vieną skaitytoją. Į tų iš
virtusių lietuvybės ir lietu
viškos spaudos stulpų vietą 
naują stulpą pastatyti beveik 
neįmanoma.

Kur tų „stulpų” rasti, kai 
vidurinioji mūsų karta, čia gi
musi, mokslus baigusi, nors ir 
tebekalba lietuviškai, rašytų 
lietuvišku žodžiu tikrai nesi
domi? Niekas per kone pus
šimtį metų neįstengė jų siAo- 
minti, nepavyks ir dabar. 
Viltį galbūt teikia dabar iš 
tėvynės atvykstantys tau
tiečiai, bet kol kas jie užsiėmę 
savomis problemomis, kurių 
pirmumų sąraše lietuviška

spauda nėra labai arti vir
šaus.

Tikime, kad tas ilgainiui 
pasikeis. Tik ar tuomet nebus 
per vėlu? Ar apskritai verta 
sielotis lietuviškos spaudos 
reikalais? Gal tik palaukti, 
kol išnyks senoji, antrosios 
bangos imigrantų lietuvių, 
karta ir tyliai užspausti akis 
paskutiniam lietuviškam laik
raščiui, žurnalui...

Ačiū Dievui, dar turime 
daug tautiečių — iš visų imi
gracijos bangų, net šiame 
krašte gimusių, kuriems rūpi 
lietuviški reikalai, rūpi Lietu
vos ateitis, nors gyvenant toli 
nuo jos. Išgelbėti savą spaudą 
dar ne per vėlu, tik reikia tru
pučio geros valios ir pa
stangų. O juk Kalėdų laiko
tarpis kaip tik žengia po 
„geros valios vėliava”! Tad 
kviečiame į talką visus tau
tiečius: pasidarbuokime, kad 
ir „Draugo” neištiktų „Dar
bininko” likimas!

Iki Naujų metų tebegalioja 
papiginta dienraščio prenu: 
merata — metams tik 65 dol. 
Suraskime kiekvienas bent po 
vieną naują skaitytoją. Užpre
numeruokime dienraštį savo 
pažįstamiems, artimiesiems 
(ar gali būti prasmingesnė do
vana, kuri Jūsų vardu linkės 
„linksmų Kalėdų” kiekvieną 
visų metų dieną). 2002-aisiais 
bus renkamas naujas Lietuvos 
prezidentas. Išeivijai, kuri 
taip nuoširdžiai visuomet sie
lojosi tėvynės reikalais, negali 
nerūpėti prezidento rinkimai. 
Mes galime padaryti įtaką per 
savo spaudą, galime nešališ
kai pasisakyti, iškelti tai, kas 
gera, kas bloga. Mūsų „Drau
go” nekontroliuoja kuri parti
ja ar grupuotė, todėl jis nebijo 
tiesos, net tuomet, kai ji kai 
kam nemaloni. Kaip būtų 
prasminga, jei pasistengtume 
užprenumeruoti „Draugą” in
stitucijoms, mokykloms, pa
žįstamiems. Jiems 100 dol. 
yra labai dideli pinigai, o mes 
dėl tos šimtinės tikrai „uba
gais neišeisime”, bet dien
raštis gali padaryti labai dį- 
delį skirtumą jį skaitantiems 
Lietuvoje. Skundžiamės, kad 
tėvynėje mažai apie mus ži
noma, niekas vietinėje spau
doje nerašo, nesidomi. „Drau
gas”, lankydamas tautiečius 
tėvynėje, tą spragą galėtų 
lengvai užpildyti.
Tad sukruskime, kol dar ne

vėlu, padovanokime pačią 
prasmingiausią kalėdinę do
vaną — ir savo artimiesiems, 
ir lietuviškam žodžiui.

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
1$ vokiečių kareivio Heinricho Rossmano — 

lietuvių partizano „Povo” dienoraščio

HEINRICHAS ROSSMANAS
Nr.16

Aš semiu vandenį ir į savo arbatinį pilu pieną, 
staiga girdžiu: „Stok!” Mane saugojęs Žilvinas leidosi į 
priekį. Jis buvo stipresnis bei greitesnis ir jau buvo 
toli priekyje. Aš viską mečiau ir nubėgau, bet į mane 
ėmė šaudyti šviečiančiomis kulkomis. Patekau į pelkė
tą, tankia žole apaugusią vietą, iš kurios niekaip ne
galėjau išsikapstyti. Nusilpau ir pargriuvau. Rusai 
artėjo. Kai jie priėjo visai arti, pašokau ir mečiausi 
bėgti kaimo link. Rusai iššovė raketą, kuri mane ap
švietė, ir tą akimirką buvau sužeistas į nugarą, kulka 
išėjo per dešinįjį šoną. Parkritau. Šaudymas liovėsi. 
Atsistojau ir nuėjau prie upelio. Perbridau, persikė
liau per Mėmelį ir nuėjau Anupro bunkerio link, nes 
nuo „Imperijos” aš jau buvau toli. Nepriėjęs iki bunke
rio, pargriuvau ir ėmiau kumščiu daužyti žemę ir ty
liai šaukti Anuprą, bet jo nebuvo. Prieš tris dienas jis 
išėjo ir negrįžo. Mane kankino troškulys. Norėjosi atsi
gerti ir amžinai užmigti.

Sukaupiau jėgas, atsistojau ir nuėjau į kaimą. Ten 
turėjau gerą pažįstamą, ir jis man suteikė pirmąją pa
galbą. Kaime buvo ir Anupras. Mane sutvarstė, ir 
Anupras su šeimininku Šanu nuvedė mane į slėptuvę.

Kitą dieną Sanas iš pažįstamos gydytojos atvežė visus 
reikalingus vaistus. Visi sužinojo, kad aš sužeistas, 
ateidavo pas mane ir kai ko atnešdavo. Net Gelbėta 
nepamiršo manęs. Po trįjų savaičių man pasidarė ge
riau. Bet žaizdos dar visiškai neužgijo. Man reikėjo 
saulės. Todėl mane nutarė perkelti į „Imperiją”. Kęs
tutis vakare nuėjo į kaimą ir gavo valtį, kuria aš per
plaukiau Mėmelį ir atėjau į „Imperijos” bunkerį. 
Žvirblis papasakojo, kad po Šio įvykio rusai dar tris 
dienas laukė prie šulinio. Saulė ir vakariniai pasi
vaikščiojimai man padėjo, ir aš greitai pasveikau.

1949 metų liepos 9-osios vakaras. Iš kaimo grįžęs 
Anupras atnešė laišką, kuriame buvo mano dukters 
Margitos nuotrauka. 1949 metų liepos viduryje pas 
mus į svečius atėjo brigados vadas Tigras. Jo parsives
ti ėjo Anupras ir Žilvinas. Be jo, jis pasisvečiuoti par
sivedė dar kuopos vadą Kairį ir vieną šauktinį, tapusį 
partizanu, slapyvardžiu Gaudenis. Pastarasis buvo 
priskirtas mums ir liko pas mus. Iki ryto gėrėme, 
priešaušry nuėjome miegoti ir pramiegojome didžiau
sią siaubą. Mūsų ieškojo rusai, bet, didelei mūsų lai
mei, nerado. Tigras vėl pakvietė mane pas save, bet 
kadangi aš dar nebuvau visiškai sveikas, prašė pas jį 
apsilankyti po kokių dviejų savaičių. Grįždamas jis 
susidūrė su rusais ir žuvo.

Aš dabar turiu naują draugą lietuvį, kurio slapyvar
dis — Kartas. Jis labai mėgsta muziką, kaip ir aš 
moka groti akordeonu ir smuiku. Su juo mums labai 
gerai sekasi groti. Bėjo, turiu tikrą kraujo brolį, jauną 
22 metų prūsą. Prieš pusmetį jis tapo Lietuvos parti

zanu. Jo tėvai žuvo, o apie seseris nieko nežino. Jo 
slapyvardis — Aras. Prūsas gyvena kitame mieste, bet 
keletą kartų buvo pas mus bunkeryje. Jis nuo bado iš 
Prūsijos pabėgo į Lietuvą ir dirbo pas ūkininką. Ka
dangi neturėjo dokumentų, išėjo pas partizanus.

1949 metų lapkričio 14-oji. Vakar naktį svečiavomės 
pas mano bičiulį Arą ir jo draugus. Nedidelėje vaka
ronėje buvo degtinės, alaus, armonika ir keturios mer
ginos. Mums labai patiko. Kai grįždami perplaukėme 
Mėmelį, jau švito. Žvirblis ir aš pastaruoju metu dau
giausia miegojome kituose mūsų bunkeriuose, bet šį 
kartą buvome labai pavargę, todėl atsigulėme miegoti 
tame bunkeryje, kuriame gyvename. Įpusėjus ketvir
tai dienai, Anupras ir Žvirblis išėjo iš bunkerio, kad 
geriau užmaskuotų žiemos būstinę, kuri šiuo metu 
buvo duonos ir kopūstų sandėlis.

Priėjęs pamiškę, pasižiūrėjau į ženklą. Jo nebuvo, 
vadinasi, netoliese pavojus — rusai. Grįžau į bunkerį. 
Po kurio laiko iš pradžių išgirdau žingsnius, paskui — 
tris kartus beldžiant į duris. Tai savi. Atvėriau duris 
ir pamačiau drebantį Žilviną, basą, vienmarškinį. Jo 
bunkerį rado rusai, o jis pabėgo tuneliu. Po pusva
landžio rusai rado ir mūsų bunkerį. Kai jie atkėlė 
dangtį, mes metėmės į tunelį: Žilvinas pirmas, aš — 
po jo, o Kęstutis — paskutinis. Taip išvengėme mir
ties. Sutemo. Aš ir Žilvinas sėdėjome vieni kitame 
bunkeryje. Kęstutis ir Gaudenis pasislėpė miške, 
Anupras ir Žvirblis taip pat neatėjo. Mums tapo aišku, 
kad neatsitiktinai užėjo mūsų bunkerį: jį išdavė arba 
jie patys pastebėjo. Tačiau rusai pagrindinio tikslo

nepasiekė: jie šį kartą tikėjosi parvežti į miestą keletą 
nukautų partizanų, bet rado tuščius bunkerius.

Radijas, akordeonas, rašomoji mašinėlė, uniformi
niai ir civiliniai drabužiai, indai ir primusas — viskas 
liko bunkeryje. Mes tapome vargšais. Labiausiai nu
kentėjau aš, nes mano drabužiuose liko du žiedai, 
daug paveikslų, kuriuos aš piešiau beveik keletą me
tų, didelė dalis mano dienoraščio, rašyto mašinėle, ir 
tai, kas man brangiausia — iš namų atsiųsti laiškai ir 
fotonuotraukos. Visa tai rusai susikrovė į sunkvežimį 
ir išsivežė į miestą. Baiminausi, kad iš savo artimųjų 
daugiau nebegausiu laiškų. Paskui, kai gavau iš namų 
laišką, nusiraminau. Mano laiškus praleidžia, nesulai
ko, kaip aš iš pradžių maniau.

Visą savaitę galvojome, kas gi išdavė rusams mūsų 
bunkerį. Kartą persodinėjome eglutes, ir praeinanti 
jaunutė mergina matė mus, arba kas nors ėjo ir užuo
dė kvapus, kai mes gaminome sau valgį. Visaip galėjo 
būti. Buvo aišku, kad mus išdavė tas, kuris žinojo net 
mūsų įėjimą, nes rusai žinojo ne tik bunkerį, bet ir 
dangtį, kurį jie iš karto atkėlė. Juk aš jį labai gerai 
spygliais ir šakomis užmaskavau.

Iš kaimo parėję Anupras ir Žvirblis parnešė siaubin
giausią naujieną. Išdavikas buvo „draugas" — draugas 
iš mūsų gretų — partizanų vadas Kairys, kuris vasarą 
svečiavosi pas mus su ankstesniuoju brigados vadu 
Tigru. Lapkričio 13-ųją girtas Kairys rusų buvo sugau
tas vieno ūkininko namuose. Su Kairiu buvo ir jaunas 
partizanas.

Nukelta į 5 psl.
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Tie žodžiai labai tiksliai api
būdina dvi dienas — rugsėjo 
25 d. ir 26 d. — praleistas 
Putnam, CT, kur daugiau nei 
po 50-ties metų įvyko buvusių 
Hanau gimnazijos Vl-tos 
klasės (1948 m.) mokinių su
važiavimas.

Mintis, kad reikėtų nusitik
ti gal ir daug kam ateidavo, 
bet konkrečiai ją įgyvendino ir 
daug darbo įdėjo Regina Mal- 
canaitė (Petrauskienė). Dar
bas prasidėjo adresų ieškoji
mu ir, Reginos žodžiais, „long 
distance” telefono maratonu. 
Prisidėjo kiti klasės draugai
— kas su kuo palaikė ryšius, 
ir davė adresus, telefonus. 
Taipgi buvo kreiptasi ir į 
Lietuvių Bendruomenę.

Seselei Margaritai (Irenai 
Bareikaitei) sutikus, suvažia
vimas įvyko Putnam, CT, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolyne.

Susitikimui ši /vieta buvo 
ideali — graži gamta, malo
nios seselės, skanus lietuviš
kas maistas, kambariai nak
vynei (labai prieinama kai
na), didelis kambarys — salė 
pokalbiams, graži koplyčia. 
Viskas vietoje, kelių žingsnių 
atstume.

Dauguma atvažiavo auto
mobiliais ir keliavo net tris 
dienas, kitiems teko skristi. 
Visi rūpinosi ar atpažinsime 
vienas kitą po tiek daug me
tų.

Su dideliu įdomumu arti- 
nausi tą antradienį (25-tą) 
prie būrelio žmonių, kurie 
šnekučiavosi prie Raudondva
rio priekinių durų. Ir staiga 
su riksmu kažkas griebia į 
glėbį, šaukdamas Tavo vardą 
ir džiaugiasi atpažinęs. Po to 
nuodugniau vienas kitą ap
žiūrime — ar daug pasikeitėm. 
Vyrus sunkiau atpažinti — tų 
gražių garbanuotų plaukų žy
miai mažiau, ir „extra” svo
ris pakeitė’ linijas. Bet vis tiek 
visi labai malonūs, spaudžia 
ranką, apkabina, ir džiaugia
mės, kad vėl po tiek metų su
sitikome.

Beveik visi atsivežė krūvas 
senų ir naujų nuotraukų, ku
rios buvo studijuojamos su 
dideliu dėmesiu. Išvydus į kie
mą atvažiuojant naują maši
ną, pokalbiai nutrūkdavo, ir 
visi laukė, kas iš tos mašinos 
išlips. Ir vėl tas pats, iš būrio 
tai vienas ar ‘kita kažką at
pažįsta, ir šaukdami vardą 
bėga ir griebia į glėbį. Juokai 
ir ašaros susilieja ir stengia
mės kuo greičiausiai susipa
žinti su savo buvusiais ben
draklasiais ir prabėgusio gy
venimo svarbiausiais faktais. 
Vieni atvažiavo su žmonomis 
ar vyrais, kiti vieni. Vaikai 
jau visų saugę, daugumas jau 
turi vaikaičius ir provaikai
čius.

Iš klasės buvusių 34 moki
nių suvažiavime dalyvavo 15, 
septyni mirę, keletas serga
— Alfa Pocius ir Romas Boč- 
kus (Motiekaitis), sunkiai su
sirgusi Aldona Katinienė (Du- 
bauskaitė) taisosi. Mūsų mi
rusieji yra — Vytautas Balza- 
ras, Algis Dragašius, Danutė 
Kulikauskaitė, Birutė Laurec- 
kytė (Pankienė), V. Pilvelis, V. 
Gavelis, Vytautas Sniečkus.

Pirmąją dieną, po vakarie
nės, kuri buvo lygiai 6 vai., 
vėl grįžome į Raudondvarį ir 
toliau vienas kitą klausinėjo
me ir pasakojomės apie pra
bėgusias dienas.

Po to buvo pranešta, kad ry
toj, t. y. 26-tą dieną, 9:30 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mi
šios, mūsų bendraklasio kun. 
Antano Nociūno, už visus gy
vus ir mirusius klasės drau
gus. Kadangi dauguma tą pir
mąją dieną praleido keliauda
mi, tai pilni įspūdžių apie 9

vai. vakaro skirstėmės į savo 
kambarius.

Kitą dieną pusryčiai 8 vai. ir 
po jų jau buvo laikas eiti į 
bažnyčią. Ten seselė Margari
ta paaiškino langų vitražus, 
vaizduojančius Marijos šven
tovės Lietuvoje — Aušros 
Vartų, Šiluvos ir kt. Mūsų me
nininkė Nijolė Vedegytė (Pa- 
lubinskienė) pastebėjo gražius 
keramikos darbus.

Kun. Antanas pamokslą 
pradeda žodžiais — „Nesu 
tikras, ar čia sapnas, ar iš 
tikrųjų matau savo klasio
kus”.

Po mišių vaikščiojam po gra
žiai prižiūrėtą seselių nuosa
vybę, aplankom kapinaites, 
nueinam į kun. Ylos iš ak
menų išmūrytą pilį. O foto
aparatai nesiliauja blykčioti. 
Nepastebimai skuba laikas ir, 
štai, jau 12 vai. Laikas grįžti į 
valgomąjį, kur kvepia skaniai 
pagaminti pietūs.

Po pietų, apie 2 vai. esame 
palydimi į ALKĄ — Amerikos 
Lietuvių kultūros archyvą. 
Ten yra muziejus, knygynas 
ir archyvas. Muziejų dabar 
tvarko Saulė Šatienė, o ar
chyve ir knygyne dirba dr. 
J. Kriaučiūnas, kun. Krasaus
kas ir direktorius J. Rygelis. 
Yra paaiškinama apie ekspo
natus ir tą didelį darbą, ren
kant duomenis apie Lietuvos 
praeitį. Po įdomios paskaitė
lės grįžtame į Raudondvarį.

Mūsų klasė turėjo daug ge
rų dainininkų, tai dabar kaž
kas, prisiminęs senus laikus, 
užstato muziką, ir merginos, 
nusiavusios batus, pradeda 
šokti, sukti ratelius. Keičian
tis muzikai ir pasigirdus tan
go ar valso garsams, susigun
do ir kiti, o fotoaparatai — vis 
bando atminčiai užfiksuoti 
momentą.

Po vakarienės vėl grįžtame

SVAJINGAS „DAINAVOS” ANSAMBLIO 
VYRŲ VIENETAS LIETUVOS DUKTERŲ 

ŠVENTĖJE
Detroito Lietuvos Dukterų 

draugija kasmet rengia šventę 
veiklai pažymėti, mirusias na
res prisiminti, sutelkti lėšų 
labdarai ir suteikti džiaugsmo 
rėmėjams, pakviečiant kokį 
nors dainos vienetą. Šįmet bu
vo pakviestas „Dainavos” vyrų 
vienetas, vadovaujamas Da
riaus Polikaičio.

• Šventė įvyko š.m. lapkričio 
11 d. Dievo Apvaizdos bažny
čioje. 10:30 vai. ryto klebonas 
kun. Aloyzas Volskis aukojo 
šv. Mišias už mirusias draugi
jos nares. Gyvosios buvo pri
simintos visuotinėse maldose: 
„Dieve, laimink Lietuvos duk
terų labdaros darbus, leisk 
joms pajusti veiklos džiaugs
mą, suteik sveikatos ir ryžto 
tęsti ir plėsti šalpos ir kultū
rinius užmojus”. Dievo palai
mos prašyta ir svečiams daini
ninkams, nes jie aktyviai daly
vavo Mišių aukoje, pagiedo
dami „Veni Jesu”, — Cherubi- 
ni, „Tėve mūsų”, — J. Gruo

„Dainavos” vyrų oktetas vieno koncerto metu.

Hanau gimnazijos, Vokietijoje, vienos klasės buvusių mokinių (su kai kurių iš jų žmonomis ir vyrais) susitiki
mas po 50 metų Putnam, CT. Iš k. : I eil. — sės. Margarita Bareikaitė, I. Imbrasaitė-Jansen, N. Vedegytė- 
Palubinskienė, I. Labunaitytė-Talandienė, kun. Antanas NockiOnas, L. Lukoševičiūtė-Milukienė, N. Mačiūnai- 
tė-Valaitienė, A. Rakauskaitė-Vasonienė, G. Tercijonaitė-Kulpienė. II eil. — Talandis, Kulpa, Kuncaitienė, J. 
Kuncaitis, R. Malcanaitė-Petrauskienė, A. Šimoliūnas, R. Dziubinskaitė-Martinonienė, A. Dapkus, R. Dapkienė, 
J. Valaitis ir Jurgis Reikauskas. • ..>'

į Raudondvarį, Seselė Marga
rita išdalina dainynėlius ir 
dainuojame kaip senais lai
kais. Daina seka dainą, kol 
visos dainos išdainuojamos; 
Pabaigai visi iki vieno susto
jame ratelį ir dainuodami šo
kame — „Suk suk ratelį”, „Iš
ėjo tėvelis į mišką”, „Bitele 
pilkoji”. Šokom, kaip kas mo
kam — nei vienam nebuvo 
leista sėdėti. O kiek juokų ir 
džiaugsmo! Kai matai savo 
klasiokus, neatrodo, kad tiek 
daug metų prabėgo, ir šypse
na papuoštas veidas vėl atjau- 
nėja. Gal ir akys taip gerai 
nemato tų raukšlių — raukš
lelių.

Vakaras baigiamas dainuo
jant „Lietuva brangi”. Dar 
visiems stovint ratu, po trum
pų padėkos žodžių rengėjams, 
prasidėjo atsisveikinimas, 
kvietimas vieniems kitų ne
užmiršti ir apsilankyti.

Taip praėjo mūsų šventė. 
Tikimės, kad tai nebuvo pas
kutinė.

Kiek teko girdėti atsiliepi
mų, visi buvo paterikinti, kad 
susitikome ir atnaujinome 
draugystę.

Giedrė Kulpienė 
(Tercijonaitė)

džio ir „Davei kasdienės duo
nos”, — F. Strolios, ž. St. Ylos. 
Nors giesmes visiems pažįsta
mos, o paskutiniosios dažnai 
ir mūsų giedamos, tačiau vie
neto gražus, ramus, nešau
kiantis giedojimas gražiai 
puošė dienos liturgiją. Vargo
navo mūsų „senas” vargoni
ninkas Vidas Neverauskas,. 
kuris šiuo kartu pavadavo ir 
abu slogų nutildytus apvaiz- 
dinius tenorus ne tik vesda
mas visas bendruomenines 
giesmes, bet ir psalmę pagie
dodamas. Jam pritarė Linas 
Mikulionis, Vitas Underys ir 
visi dainaviečiai. Ačiū vi
siems!

Jau seniai prie tiek daug 
(28!) stalų parapijos salėje 
koncertui sėdo detroitiškiai. 
Gražiai atspausta koncerto 
programa (Rožės ir Kazio Ra- 
žauskų dovana). Vieneto narių 
sąrašas surašytas alfabeto 
tvarka. Kvartetų ir oktetų na
riai įprastai pristatomi balsų

eile: I-i, Il-i tenorai, baritonai, 
bosai. Tik jau dainuojant pa
stebėjau, kad jie stovi balsų 
tvarka: Darius Polikaitis ir 
Kastytis Šoliūnas pirmieji te
norai, Audrius Polikaitis — 
antras tenoras, Marius Poli
kaitis — baritonas, Liudas 
Landsbergis ir Kastytis Stro
pus — bosai.

Prieš koncertą Irena Alan- 
tienė rengėjų vardu sveikino 
atvykusius, ypač pagerbdama 
buv. Dievo Apvaizdos kleboną 
kun. Viktorą Kriščiūnevičių, 
Šv. Antano parapijos kleboną 
kun. Alfonsą Baboną ir Lietu
vos Dukterų dvasios vadą 
kun. A. Volskį. Nuoširdžiai 
pasveikintas ir Lietuvo’s gar
bės konsulas Jurgis Jurgutis 
su žmona. Tylos susikaupimu 
— širdžių malda buvo prisi
minti ir prieš du mėnesius 
žuvusieji ir jų gelbėtojai. P. 
Alantienė dėkojo visiems rė
mėjams, kurie, kai tik iškyla 
koks svarbesnis reikalas, uo
liai paremia Dukterų veiklą 
savo aukomis. Dėkojo ir vi
soms narėms taip gražiai pa- 
ruošusioms vaišes, kvietė ir 
nepriklausančias draugijai 
moteris įsirašyti į nares, o au
kas įteikti iždininkei Daliai 
Navasaitienei.

Scenon Įžygiuoja „Dainavos” 
vyrų vienetas. Vyrai — ąžuo
lai, dainuoja kaip angelai... 
Pirmos trys liaudies dainos 
jau tiek metų dainuotos, gir
dėtos, o vis tiek ir jas harmo
nizavusių, ir Dariaus kūry
bingumo atnaujintos, kitokios, 
įdomios: „Suskyniau skyni
mą”, — harm. J. Zdanavi
čiaus, „Ant kalno karklai” — 
harm. V. Juozapaičio, „Ant 
kalno gluosnys”, — harm. M: 
K Čiurlionio. Šias ir dar de
vynias dainas vyrai dainuoja a 
capella, be akompanimento, 
Vidas Neverauskas tik toną 
paduoda, o Darius rankos 
mostu užtikrina sklandžią 
dainos pradžią, kartais ir pa
baigą. Labai išlyginti balsai. 
Kai dainuoja tenorai, atrodo 
lyg vienas, tas pats ir su že
maisiais balsais, nors kai gau
na kuris „pasirodyti” solo, iš
girsti, kad jų balsų tembrai 
gan skirtingi. Gal plačiausią 
skalę turi Marius, jis ir pas 
bosus savas, ir brolį Darių gali 
pamėgdžioti. Vieneto sąskam
biui padeda ir tylus jų daina
vimas, įvairi dinamika, geras 
balsų balansas. Džiugina ir 
gera lietuvių kalbos tartis. O

jų liežuvių miklumą gerai įro
dė trys muz. J. Tamulionio 
greitakalbės: „Virvė, virvelė”, 
„Geri vyrai”, „Rats ratą”. Iš 
kelių žodelių sukurta įdomios 
balsų melodijos ir jų deriniai. 
Po dainų „Šėriau žirgelį”, — 
l.d. harm. M. K. Čiurlionio ir 
„Šaltyšius” — Ld. harm. J. 
Gaidelio, buvo „pašlovintas” 
Vidas Neverauskas ir jo viso
keriopi talentai, ypač pasku
tinysis — būgnininko. Vidas 
atsinešė afrikietiškų „Djembe” 
būgnelį ir gražiai pradėjo su- 
tartinišką A. Lapinsko dainą 
„Dabilutėli, dabile”. Vidui ne
nusileisdamas Audrius išsi
traukė tokį kūdikėlio barška
liuką, kurio garsai mano sens
tančios ausies jau nebepasie
kė, bet buvo įdomu sekti Aud
riaus ritmingą rankos judesį. 
Šiai dainai ant kėdžių atsi
sėdo ne tik Vidas, bet ir pora 
dainininkų. Toks sceninis pa
keitimas buvo akiai gražus, 
nors ir šiaip vyrai scenoje lai
kosi gan laisvai, nebijodami 
išklysti iš savo „orbitų”. Ypač 
tai matėsi vėliau dainuotoj 
„Nieks neatstos mums mergi
nos”. Daina iš „South Pacific”, 
veikalo. Muzika R. Rodgers, 
žodžiai O. Hammerstein III, 
vertimas F. Strolios, kurio 
dainą „Partizano mirtis”, — 
žodžiai L. Žitkevičiaus, vyrai 
jautriai padainavo. Po jos la
bai tiko giesmė „My Lord 
What a Moming” — Amerikos 
„spiritual”, harm. R. J. Gil- 
liam, rugsėjo 11-tos žaizdai 
pagerbti. Darius keliais saki
niais priminė, kad visi vieneto 
vyrai gimę Amerikoj ir yra 
abiejų kultūrų veikiami. Dai
nuoja, nes mėgsta dainą. Vie
neto šešiametę istoriją papa
sakoja Audrius. Pradėjo devy
niese, likę aštuoni, o ir septy
ni, vadinosi oktetu, bet, palikę 
tik šešiese, tapo vienetu. Vy
resniems broliams nenusileis
damas, šneka ir Marius, pri
mindamas merginoms, kad 
nebijotų prakalbinti jį ir dar 
du viengungius... Mariui hu
moro netrūksta. Po to seka E. 
Punkrio linksma daina „Vieni 
šokam”. Septynias dainas Vi
das palydi fortepijonu. (Po kon
certo muz. Stasys Sližys gėrė
josi Vido švelniu akompanavi- 
mu.) Išgirstam ir vieneto va
dovo Dariaus sukurtą dainą 
„Keleiviai”, — ž. B. Braz
džionio. Girdim ir Amerikos 
liaudies dainą „Down in the 
Valley” — harm. George 
Mead. Skamba „Kur gimta pa
dangė”, — A. Bražinsko, ž. S. 
Žlibino. Pabaigai vienetas dai
nuoja dar tris liaudies dainas: 
„Pasdabojau mergelę”, — 
harm. J. Stankūno, „Pempei, 
pempei”, — harm. A. Adomai
čio ir „Žemaičių polka”, — 
harm. A. Jurgučio. Du kartus 
iškviesti plojimais į sceną vie
netas padainuoja dar vieną 
„Dariaus” dainą „Dainava”. 
Čia jau nebe apie čikagiškę, 
bet apie netoli Detroito besi
randančių Dainavos jaunimo 
stovyklą, kurioje visi Polikai- 
tukai tiek vasarų yra praleidę 
ir patys stovyklaudami ir va
dovaudami, kitus dainų moky-

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis Ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street 

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

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St.

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

darni. Šaknų ieškoti gal reikė
tų ir viso Polikaityno dainin
guos genuos. Menu Dariaus 
a.a. senelį Balį linksmai trau
kiantį „Kirsčiau uosiuką ir 
ąžuolėlį”, kas nepamena dėdės 
Broniaus — dainų skrynios, 
nepailstančio dainininko, o dė
dė Antanas jau 50 metų vyrų 
kvartete tebedainuoja, o tėvas 
Juozas, kad ir paskendęs vi
suomeninėje veikloje, randa 
laiko ir „Dainavos” ansamb
lyje dainuoti. Muzikali ir se 
šuo Rima, ir pusseserės, ir 
pusbroliai. Apie tai užsigal
vojau paskutinę jų biso dainą 
„Sulaukti negalėsiu” klausy
damas. Ir autorių pražiopso
jau...

Irena Alantienė dėkoja dai
nininkams už puikią progra
mą, už muzikos žiedus, o jau
nos mergaitės sega daininin
kams gėles. Pakviestas klebo
nas kun. A. Volskis sukalba 
maldą prieš valgį. Prasideda 
Lietuvos Dukterų skaniai ir 
įvairiai paruoštų valgių vai
šės, vyksta gausūs laimėjimai, 
dalinamės įspūdžiais, džiau

Zigmo Brazio skulptūra. „Be pavadinimo”.

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS

0FFC.I773) 229 - 8761 
HOME 1708) 425 • 7160 

MOBIL. (773) 590-0205

RIMAS LSTANKUS
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Siūlo darbą

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 
, Atlyginimas nuo $1,500 iki 

$1,800. Tel. 615-554-3161.

Parduoda

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms 
jau dabar!

20 svarų statinaitė — $35!
8 svarų statinaitė — $21! 

Skambinkite: 
708-687-5627. 
Pristatome UPS.

giamės, kad, kaip jau reta, da
lyvavo daug jaunesnių šeimų 
ir jaunimo, kad programos 
metu publika buvo labai rami 
ir galėjau net ir tyliausią 
akordą išgirsti. Smagu, kad ir 
Dukterų anūkėlės tąip entu
ziastingai renka nuo stalų in
dus, o Irena Alantienė nepa
miršta ir joms padėkoti.

Atsisveikinam su čikagiš- 
kiais ir čikagiškėm, mat, Da
rių atlydėjo visada " besišyp
santi Dariaus žmona Lidija su 
vaikučiais Kovu, Daina ir Vi
tu. Pagalvoji, kokią aukos dalį 
neša šių dainininkų šeimos, 
juo labiau, kad ne vienam ten
ka daug skraidyti tarnybiniais 
reikalais po visą Ameriką, tad 
kiekviena valandėlė brangi. 
Todėl ir dėkojame už visų pa
sišventimą dainai, linkime iš
tvert šių dienų sūkury ir sva
jinga daina dar ilgai džiugint 
lietuvio širdį!

Liekam dėkingi ir Detroito 
Lietuvos Dukterų draugijai už 
taip gerai pavykusią šventę!

Pranas Zaranka



GEROJI LEMTIS
1941-jų vasara, Lietuva 

„nesvarumo” būsenoje, okupa
cinė kariuomenė jau išsidėstė 
visoje šalies teritorijoje, prasi
deda represijos. Tvyro netik
rumo, neaiškumo ir negeros 
nuojautos atmosfera. Žmonės 
su nerimu ir neviltimi laukia 
karo...

Juozas Miliauskas, Naujo
sios Ūtos (Marijampolės ap
skritis) pradžios mokyklos ve
dėjas ir mokytojas, nesku
bėdamas žingsniuoja iš Igliau
kos laukų ir pievų takeliais į 
namus, esančius toje pačioje 
mokykloje. Staiga jį pasiveja 
dviračiu važiuotas, iš matymo 
pažįstamas berniukas, per
duoda raštelį ir, matyt, veng
damas nereikalingų klausimų, 
greitai dingsta. Raštelyje in
formuojama, kad J. Miliausko 
šeima įtraukta į tremiamųjų 
sąrašus, trėmimai prasidės 
birželio 14 d., rekomenduoja
mą slapstytis...

Mano tėvo būta ramaus 
būdo, jis nemėgdavo greitų 
sprendimų, todėl nutarė to 
nesakyti savo žmonai Marijai, 
kuri buvo septintą mėnesį 
nėščia.

Sugalvojęs priežastį, neva tą 
lemtingą dieną turįs išvykti į 
Marijampolę su reikalais, pats 
įsitaisė netoli namų ir stebėjo 
įvykius iš rugių lauko. Jis 
samprotavo, kad koks bebūtų 
žiaurus okupantas, netrems 
vienos nėščios moters su 1,5 
metų vaiku ant rankų, jis 
manė, kad humaniškumas eg
zistuoja.

Deja, tą ankstų birželio 14 
d. rytą, kai savo akimis pa
matė, kad jo šeimą išvežė, su
prato, kad visi samprotavimai 
apie humanizmą subyrėjo 
kaip kortų namelis, o jo pla
nas buvo klaidingas...

Ęorgi,dienų tėvas vaikščiojo 
iš ; vieno, , kampo į kitą, blaš
kėsi, nežinojo, ką daryti. Ga
lop nutarė, pasirinko garbingą 
kelią, kuris, kaip vėliau pa
aiškėjo, buvo nepaprastai sun
kus, kai badas, šaltis ir prie
varta stūmė į neviltį ir nu
žmogėjimą. Tėvas leidosi ke
lionėn paskui savo šeimą ir 
nutarė kartu pasitikti likimą. 
Į trečią dieną Naujosios Vil
nios geležinkelio stotyje siau
raakis sargybinis lengvai įlei
do ji i gyvulinį vagoną, ku
riame buvo žmona Marija su 
sūneliu ir daug kitų tautiečių 
iš įvairių Lietuvos vietų. Pra
sidėjo sunkus Golgotos ke
lias...

Vieną dieną atsidarė vagono 
durys ir pagal sąrašą liepta 
vyrams išlipti: Juos nuvedė į 
kitą ešeloną. Šių vyrų likimas 
gerai žinomas — Rešotai, sep
tintas lageris „Revučij”, badas, 
sunkus darbas, prievarta, mir
tis. Mažai kas liko gyvųjų 
tarpe.

Šaukiant vyrų pavardes, 
mano tėvo neįvardino, matyt, 
iš rugių lauko paslapčia ste
binčio šeimos trėmimą, jo 
neįtraukė į sąrašus, „neužpa- 
jamavo”, nesuveikė biurokra
tinis mechanizmas ir tai buvo 
geroji lemtis. Vagone liko dar 
vienas vyras — tai Adomas 
Raškauskas iš Utenos, jis 
buvo pašauktas, bet neatsi
liepė ir pratūnojo pasislėpęs 
už daiktų ir maišų, o sargybi
niai, matyt, tingėjo lipti į va
goną ir patikrinti. Niekas 
nežinojo, kokiu tikslu ir ku
riam laikui atskyrė vyrus, bet 
Adomas nenorėjo net trum
pam skirtis su savo žmona 
Stefanija, kurią labai mylėjo, 
jis to ir neslėpė.

Po pusantro mėnesio ke
lionės „ešelono broliai, ešelono 
sesės” išlaipinami Barnaulo 
mieste (Altajaus kraštas), kaž
kur „Milanževo” kombinato 
rajonuose apgyvendinti medi
niuose barakuose su trijų 
aukštų lentiniais gultais. Ant 
tokių gultų rugpjūčio 16 dieną 
aš ir gimiau.

Po to buvo „pirkliai”, kurie 
rinkosi stipresnes šeimas ir 
kaip vergus vežėsi į savo val
das sunkiems darbams lau
kuose, miškuose, šachtose ir 
kitur.

Mūsų šeima pateko į Troic- 
ko rajoną, Južakovo, antrą 
miško ruošos punktą, tokių 
punktų aplinkui buvo apie 
dešimt. Čia, maždaug 30 km 
spinduliu, buvo atvežta apie 
120 šeimų iš Lietuvos.

Vieni apgyvendinti bara
kuose, kiti privalėjo iki spar
čiai artėjančios žiemos patys 
pasirūpinti savo būstu. Dau
gelis savo „rūmus” įrengė, iš
kasę įgilinimus žemėje, kiti 
spėjo iš lentų ir šakų suregzti 
laikinas pašiūres.

Tėvą greitai paėmė į 
„trudarmiją” ir išvežė darbui į 
Barnaulo miesto aliuminio ga
myklą, kur teko neštuvais 
nešioti išlydytą aliuminį ir 
pilstyti į įvairias formas, aliu
minis buvo skirtas karo reik
mėms.

Po pusantrų metų valdžia 
pradėjo surašinėti šeimas 
naujai kelionei. Pasklido gan
das, kad visus, patekusius į 
sąrašą, žada vežti į Ameriką, 
perkels per Lenos upę, o ten 
jau ir Amerika...

Kai kurie patys prašėsi 
įtraukti į sąrašus. Komunis
tinė ideologija nenumato gai
lestingumo, užtat pasityčio
jimas, niekšybė, žiaurumas ir 
klasta buvo nuolatiniai šios 
ideologijos įgyvendintojų įran
kiai.

Daugelis šeimų buvo iš
vežtos į Lenos upės žiočių sa
lyną prie Laptevo jūros kran
tų, iš kur mažai kas sugrįžo į 
tėvynę.

Mūsų šeima taip pat buvo 
įtraukta į sąrašą kelionei į 
„Ameriką”, bet motina neno
rėjo važiuoti į šią laisvės šalį 
be savo vyro, kuris tuo metu 
buvo „trudarmijoje” Barnaulo 
mieste.

Paėmusi ant rankų abu
du mažamečius žliumbiančius 
vaikus, nuėjo pas gyvenvietės 
komendantą, pas kurį visi 
„specpereselencai”, nepriklau
somai nuo amžiaus, turėjo 
registruotis kas savaitę, nu
nešė dar iš Lietuvos atsivežtą 
dovaną jo žmonai — sijoną su 
„reiferšliusu”, kuris, aiškiai 
matėsi, paliko ypatingą įspū
dį. Komendantas atidėjo laiki
nai mūsų šeimos išvežimą ir 
pasakė, kad, organizuojant 
kitą kartą vežimą, jis nieko 
negalės padėti. Bet kito karto 
nebuvo.

Tėvas grįžo iš „trudarmijos” 
paliegęs ir turintis I invalidu
mo grupę, nes avarijos metu 
išlydytas aliuminis nušutino 
koją iki kaulo. Čia jį paguldė į 
vietinę ligoninę, kur buvo 
šiokia tokia priežiūra, bet ba
das buvo visuotinis...

Motina pasakojo: „Ateinu 
kartą aplankyti tėvą ligoni
nėje ir neatpažįstu — guli ap- 
tinęs žmogus, akių nesimato, 
galva ištinusi taip, kad ge
ležinės lovos virbai 'įaugo į jo 
galvą, atrodė, kad virbai 
pervėrė galvą kiaurai...” Tėvas 
buvo išrašytas iš ligoninės, 
kaip neperspektyvus šios že
mės gyventojas. Motinos pa
dėtis dar labiau susikomplika
vo, nes prie dviejų mažamečių 
vaikų prisidėjo vos gyvas, ne
judantis tėvas. Bet motina ne
palūžo, jos rūpesčio, atkaklaus 
ir sunkaus darbo dėka po tru
putį traukėsi utėlės, blakės, 
badas, ir, svarbiausia, ligos.

Gerai pamenu, kaip 1948 
metais pradėjau mokytis vie
tinėje septynmetėje mokyk
loje. Vadovėlių, rašymo prie
monių, popieriaus nebuvo. Po
pieriumi apsirūpindavome 
„vogdami” iš gyvenvietės 
viršininko lauko tualeto laik
raščius, ant kurių ruošėme 
namų darbus, rašėme pasei
lindami cheminį pieštuką. Ma-
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Kai saulė skęsta Baltijos jūroje...

tyt, viršininkas žinojo apie 
mūsų dažną apsilankymą jo 
kiemo tualete ir nedarė iš to 
problemos, nes vieną kartą jis 
pats pasiūlė keletą senų laik
raščių.

Po 1947 metų, Sovietų 
sąjungoje įvykus piniginei re
formai, panaikinus kortelių 
sistemą, pradėta mokėti atly
ginimus už darbą, badas pasi
traukė.

Tėvas po .truputį atkuto, 
pradėjo dirbti sargu. Toliau 
gyvenimas gerėjo. Pradėjome 
laikyti egzotiškus, nereiklius 
pašarams ir kitoms sąlygoms 
gyvulius — ožkas. Namuose 
atsirado pieno, mėsos, vilnos. 
Atėjo pirmas siuntinys iš Lie
tuvos su lašiniais, kelios vai
kiškos lietuvių kalba kny
gelės, vaikiški drabužiai ir 
keli obuoliai. Kai tėvas ati
darė siuntinį, man pasirodė, 
kad visas Altajus pakvipo lie
tuviškais lašiniais ir obuoliais 
— tokio kvapų „bukieto” dau
giau neteko patirti.

Šeima sustiprėjo, kai tėvui 
panaikino invalidumą, jis 
pradėjo dirbti sunkų miško 
krovėjo darbą, kurį dirbo ir 
kiti, jaunesni (paaugę vaikai 
tų tėvų, kuriuos atskyrė ir 
nuvežė mirčiai ir Rešotus) lie
tuviai, kurie buvo gerbiami ir 
vertinami kaip darbštūs ir 
patikimi žmonės.

Vieną kartą, tai buvo 1946- 
1947 metų žiemą, naktį pasi
beldė į duris. Atidarius jas, 
prisistatė vietinės valdžios at
stovas, tėvui liepė apsirengti 
ir eiti — yra skubaus darbo. 
„Kontoroje” jau buvo susirinkę 
ir kiti krovėjai — visi lietu
viai. Davė pasirašyti, kad nie
kam neprasitars apie tos 
nakties darbus... Pasirodo, 
buvo atvežti du gyvuliniai va
gonai su kalmukų tautybės 
žmonėmis. Viename vagone 
buvo dar leisgyviai stepių 
saulės ir šiltų vėjų nugairinti 
žmonės, kitame vagone buvo 
prikimšta jau sušalusių kal
mukų lavonų... Lietuvių — 
miško krovėjų uždavinys buvo 
iškrauti visus lavonus ir su
krauti sluoksniais skersuojant 
ant didelių, iš medžio rąstų 
paruoštų rogių... Manome, 
kad rogės traktoriumi buvo 
nuvilktos toliau į kažkurio 
ežero vidurį, o pavasarį, iš
tirpus ledui, viskas nugrimzdo 
į dugną.

Apie šią istoriją tėvas nie
kam niekad nepasakojo ir tik 
visai neseniai, 2000-aisiais 
metais Vilniuje vykstant tarp
tautiniam kongresui „Komu
nizmo nusikaltimams įvertin
ti”, apie tai sužinojau iš jo jau
nesnio kolegos, taip pat miško 
krovėjo, Justino Radžiūno, ku
rio tėvas žuvo pakeliui į 
Rešotus — mirties lagerį. Tą 
naktį jie dirbo kartu.

Kartu su lietuviais ir kalmu
kais šioje darbininkų gyven
vietėje panašiu būdu gyveno 
Pavolgio vokiečiai ir armėnai, 
beje, ir dauguma rusų buvo 
represuotieji — išbuožinti bu-

PSDF PRADĖTA 
GRĄŽINTI SKOLAS

Vyriausybėje pagaliau
svarstytas klausimas dėl 
„Sodros” įsiskolinimo privalo
mojo sveikatos draudimo fon
do (PSDF) biudžetui ir dėl 
mokėjimo už suteiktas asmens 
sveikatos priežiūros paslau
gas, viršijančias nustatytas 
kvotas, bei tokių paslaugų tei
kimą asmens sveikatos prie
žiūros įstaigose.

Nutarta, kad „Sodra” gavusi 
Finansų ministerijos 117 mln. 
litų paskolą, 32 mln. litų turi 
pervesti PSDF biudžetui, o 
Valstybinė ligonių kasa priva
lo šias lėšas skirti asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms

vę „kulokai”. Kelis metus po 
karo čia dirbo ir daug japonų 
belaisvių. Taigi, čia gyveno, 
badavo ir dirbo tikras įvairių 
tautų margumynas, tikras in
ternacionalas.

1951 metais tėvai padovano
jo pasauliui dar vieną sūnų, 
kuriam, ačiū Aukščiausiam, 
didelio bado neteko patirti.

1957 metais rugsėjo mėn. 
šeima oficialiai atleidžiama 
nuo įskaitos komendantūroje 
ir gali vykti kur nori, bet vie
tinė valdžia šį dokumentą dar 
metus slėpė savo stalčiuje, nes 
nenorėjo, kad geri darbininkai 
išvyktų. Į Lietuvą grįžome 
1958 metais, per šv. Kalėdas. 
Prasidėjo nauji įsikūrimo var
gai, bet tėvų atkaklumo ir gi
minių paramos dėka visos 
kliūtys buvo nugalėtos.

Mano motina, sulaukusi 84 
metų, o tėvas — 92 metų am
žiaus, mirė ir palaidoti Mari
jampolėje. Vyresnis ir jaunes
nis broliai su šeimomis gyvena 
Marijampolėje. Šiame rašinyje 
minėti Adomas ir Stefanija 
Raškauskai taip pat sugrįžo į 
Lietuvą, mirė ir palaidoti Ute
noje.

2001 metais sukako 60 me
tų, kai Sovietų Rusija pradė
jo stambaus masto Lietuvos 
žmonių genocido kompaniją. 
Šiai liūdnai sukakčiai pažy
mėti buvusiame Rešotų lage
ryje ir Altajuje apsilankė Lie
tuvos vyriausybinė delegacija, 
kuri pagerbė žuvusius sveti
moje žemėje savo tautiečius, 
susitiko su lietuvių bendruo
menėmis. Delegacijos sudėty
je, kartu su įvairias vyriausy
binės įstaigas, Prezidentūrą ir 
Seimą atstovaujančiais daly
viais, buvau ir aš, atstovauda
mas Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją, kuri koor
dinuoja ir įgyvendina grįžtan
čių tremtinių ir GULAG kali
nių bei jų vaikų programą. 
Lankantis Altajuje, susidarė 
proga nuvykti į Mnogooziomij 
— tėvų jaunystės vergijos ir 
netekčių vietą. Prisiminiau ne 
tik savo tėvus, bet ir kitus čia 
vargusius tautiečius.

Vytas Miliauskas 
Lietuvos politinių kalinių 

ir tremtinių Bendrijos 
valdybos pirmininkas

Romos Balsienės (Elta) nuotrauka.

(rugpjūčio 1 d. skola joms 
siekė — 171 mln. litų), kad 
nors iš dalies palengvintų pa
dėtį.

Sveikatos apsaugos ministe
rija ir Valstybinė ligonių kasa 
kartu su Finansų ministerija, 
turi suderinti nuostatas dėl 
PSDF rezervo lėšų naudojimo 
atsiskaitant už kompensuo
jamuosius vaistus bei parengti 
ir artimiausiu metu vyriausy
bei pateikti 2001 metų PSDF 
biudžeto tikslinimo projektą.

Jau šių metų rugsėjo 11 die
ną Valstybinei ligonių kasai 
„Sodra” pervedė 11 mln. litų, 
rugsėjo 17 d. į PSDF biudžetą 
įplaukė dar 14 mln. litų. Lap
kritį planuojama grąžinti dar 
7 mln. Lt., o likusi 22,6 mln. 
suma bus padengta ne vėliau 
kaip per 2002 metus.

VLK ir GM inf.

A. t A.
SAULIUS S. STROKAS

Mirė 2001 m. gruodžio 4 d., sulaukęs 55 metų.
Gyveno Naperville, IL, anksčiau Čikagoje. Gimė 

Vokietijoje.
Nuliūdę liko: motina Stella Strokienė, žmona Audra 

Strokienė, svainis Algis su žmona Loreta Jarašiai, sūnėnai 
Andrius ir Paulius Jarašiai, svainė Virginija su vyru 
Vytautu Kavaliūnai, krikšto sūnus Mykolas su broliu 
Vincu Kavaliūnai, uošvė Janina Jarašienė, kiti giminės 
bei artimieji Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 6 d., 
nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 7 d. Iš Petkus 
Lemont laidojimo namų 10:30 v.r. velionis bus atlydėtas 
į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
11 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. 
Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: motina, žmona ir artimieji.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

* Artėjant karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 
750-osioms metinėms, Vil
niaus savivaldybė skelbia kon
kursą karaliaus Mindaugo pa
minklo projektui sukurti. Pa
minklą ketinama statyti Arse
nalo ir T. Vrublevskio gatvių 
sankryžoje, parkelyje prie Na
cionalinio muziejaus. Konkur
są organizuoja Vilniaus savi
valdybės Miesto plėtros depar
tamentas. Iki gruodžio 27 d. 
konkurso dalyviai vertinimo 
komisijai turi pateikti savo 
paminklo idėjas — maketus, 
piešinius ar eskizus. Vertini
mo komisija išrinks 5 geriau
sias idėjas, su kurių autoriais 
bus pasirašytos sutartys pa
minklo ir parkelio projektams 
parengti. Jų autoriams bus 
išmokėtos 50,000 litų premi
jos. (Elta)

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2001 m. lapkričio 
27 d., po ilgos ligos Livonia, Michigan, mirė mūsų Žmona, 
Motina, Senelė ir Prosenelė

A. f A.
ZUZANA ŽVINAKEVIČIŪTĖ- 

JANUŠIENĖ
Velionė gimė Lietuvoje, Balkūnų kaime, Miroslavo 

valsčiuje, Alytaus apskrityje. Amerikoje išgyveno 52 metus.
A.a. Zuzana priklausė Lietuvių Bendruomenei, BALF’o 

76 skyriui, Amerikos Lietuvių susivienijimui, Amerikos 
Lietuvių Balso radijo klubui ir Lietuvių fronto bičiuliams.

Giliame liūdesyje liko: vyras Antanas, sūnus Ipolitas ir 
marti Gina, vaikaičiai Liana ir Tomas; sūnus Gediminas 
ir marti Sandra, vaikaitė Kristina; sūnus Algimantas ir 
marti Virginia, vaikaitis Algimantas su žmona Michele, 
provaikaičiai Algimantas ir Lukas; taip pat paliko daug 
giminių Lietuvoje.

Gedulingos šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 
2001 m. gruodžio 12 d., 10 v.r. Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
Southfield, MI. Po Mišių velionė bus palydėta į Holy Se
pulchre mauzoliejų, Southfield, MI.

Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė.

Tel. 313-554-1275.

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
Atkelta iš 3 psl. Kai tik sugavo Kairį, visų artimiausių 

miestelių įgulose buvo sukeltas aliarmas, ir rytą karei
viai sunkvežimiais išvažiavo į mišką. Kalba, kad Kai
rys parodė 40 bunkerių. Iš jo valdinių buvo nukauti 
septyni partizanai. Jie žuvo bunkeryje. Kiti spėjo pa
bėgti iš bunkerių. Po Tigro paskirtasis brigados vadas 
Čempionas taip pat tapo Kairio išdavystės auka. Kitos 
dienos ketvirtą valandą rusai trimis sunkvežimiais 
atvažiavo į „Imperiją”. Kairys ir čia parodė visus jam 
žinomus bunkerius. Mūsų tunelio jis nežinojo, nes jo 
niekam nerodėme. Vertė Vladas Vaitkevičius

Pabaiga
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How easy is it to 
As easy as SAS.

' ? Vilnius
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From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

11 į •.

J/fJ
Scandinavian Airlines

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Antanina Repšienė, Chi

cago, IL, sveikina savo gimi
nes, draugus ir visus brolius- 
seses lietuvius išeivijoje bei 
tėvynėje. Taip pat sveikina 
„Draugo” darbuotojus. Vi
siems linki nuotaikingų šv. 
Kalėdų ir laimingų 2002 me
tų. Gimęs Kūdikėlis tesutei
kia stiprybės ir jėgų dirban
tiems dėl tėvynės gerovės!

<x>000<><>0
Visiems mūsų artimie

siems, draugams bei pažįsta
miems palaimintų švenčių

Elena ir Karolis 
Milkovaičiai

Yorba Linda, CA

Žinoma lietuvių grafikė 
Ramunė Vėliuvienė pasako
ja, jog jos vyras, žymus lietu
vių tautosakos tyrinėtojas 
Norbertas Vėlius jai buvo ne
palenkiamas autoritetas, pa
dėjęs giliau pažinti tautosakos 
perlus, liaudies meno simboli
ką, senuosius papročius ir ti
kėjimus. Semdamasi iš liau
dies kultūros lobių, dailininkė 
sukūrė daug įvairių ciklų apie 
kalendorines lietuvių šventes 
- Užgavėnes, Velykas, Jonines 
ir kt. R. Vėliuvienės darbų pa
roda atsidarys šį šeštadienį, 
gruodžio 8 d., 5 val.p.p. Lietu
vių dailės muziejuje, PLC, Le
monte. Atvykite, bus galima 
įsigyti dailininkės darbų!

Labdaros vakaras „Sek
lyčioje” vyks gruodžio 8 d., 
šeštadienį, 6:30 val.v. Bus 
įteikta jau penkta prelato dr. 
Juozo Prunskio premija, val
gysime vakarienę, o meninėje 
programoje svečius linksmins 
„Tėviškės” kapelos vyrai su 
vadove Stase Jagminiene. Da
lyvaus ir svečias - „Ainių” an
samblio birbynininkas Jonas 
Urbonas. Visi laukiami.

Naujuosius metus sutik
site linksmai ir įspūdingai, 
atvykę į Lietuvių operos ruo
šiamą šaunų pokylį Jaunimo 
centro didžiojoje salėje gruo
džio 31 dieną. Tokius šventi
nius Naujųjų metų pokylius 
Lietuvių opera rengia jau dau
gelį metų, ir jie yra visuome
nės mielai lankomi. Pokylio 
vyriausiasis šeimininkas vėl 
bus operos pirmininkas Vaclo
vas Momkus, tad ir šiais me
tais pokylis bus surengtas už
tikrintai ir be priekaišto. Po
kylio pradžia - 7:30 val.v. At
vykus vestibiulyje svečių 
lauks įvairiausio pasirinkimo 
atgaiva, o 8:30 val.v. - ištai
ginga vakarienė. Šokiams gros 
muzikantais padidėjęs Algi
manto Barniškio orkestras ir 
jo švelniabalsės dainininkės. 
Sutikus Naujuosius metus, po 
vidurnakčio svečiai vėl bus 
vaišinami šaltais ir šiltais už
kandžiais, o visą vakarą galės 
gardžiuotis vietiniais bei im
portuotais gėrimais, - ir vis
kas už tą pačią kainą! Vietų 
užsakymas ir informacija 
skambinant Vaclovui Momkui 
tel. 773-925-6193.

- Pal. J. Matulaičio misijos pabendravimo pietų darbščiosios rengėjos (iš kairės): Marytė Černiūtė, Zita Dapkienė, 
Janina Miknaitienė, Vida Maleiškienė, seselė Laimutė Kabišaitytė, Vanda Gvildienė, Rima Sėli, Aušra Šaulienė 
(pirmininkė), Dalia Ječienė, Jūratė Maurukienė. V. Jasinevičiaus nuotr.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
— 2002 — metų proga Halina 
Bagdonienė sveikina savo gi
mines, draugus ir pažįstamus.

Juozė ir Jonas Daugėlai
didžiųjų metinių švenčių pro
ga širdingai sveikina „Drau
go” redaktores ir leidėjus, o 
taip pat ir visiems pažįsta
miems bei bičiuliams siunčia 
iš Floridos širdingiausius 
sveikinimus, linkėdami links
mai jas atšvęsti. Taip pat 
nuoširdžiai sveikina ir lai
mingai sulaukus Naujųjų me
tų, linki juos pasitikti paki
lioje nuotaikoje.

Maria aukštesnioji mo
kykla, švenčianti 90 metų ju
biliejų, Adventui atėjus, kvie
čia prisijungti meldžiantis už 
taiką ir aplankyti Tūkstant
mečio Madoną, kūrios statula 
dabar stovi Maria mokyklos 
kieme. Šeštadienį, gruodžio 8 
d., 12:45 val.p.p. iškilminga 
procesija nuo šios statulos 
žygiuos į Maria mokyklos kop
lyčią, kur 1 val.p.p. iškilmin
gas šv. Mišias aukos kun. 
John Gorman. Sekmadienį, 
gruodžio 9 d. 2 val.p.p. Maria 
mokyklos auditorijoje bus su
rengtas šventinis koncertas. 
Maria mokyklos adresas: 6727' 
S. California Avė., Chicago; 
tel. 773-925-8686.

Kalėdinė vakaronė, kurią 
ruošia JAV LB Čikagos Piet
vakarių apylinkė vyks gruo
džio 7 d., penktadienį, 7 val.v. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Programą atliks vaikų choras 
„Lakštutė”. Po programos bus 
vaišės.

Praėjusį ketvirtadienį
„Southvvest News-Herald” sa
vaitraščio žurnalistui Joe Ku
liui sukritikavus Chicago 
Lawn 8 apylinkės policijos 
vadą James Malloy, vyriausia
sis Čikagos policijos viršinin
kas Terry Hillard šiai apylin
kei paskyrė naują vadovą - 
Dennis V. Rayl. Čikagos piet
vakarių gyventojai sveikina 
naująjį viršininką ir tikisi, jog 
jo patirtis bei pastangos su
mažins netvarką ir nusikals
tamumą šiose vietovėse. 
„Southwest News-Herald” sa
vaitraštį galite įsigyti pietva
kariniuose Čikagos rajonuose 
ir priemiesčiuose, Marąuette 
Parke ir parduotuvėje „Li
thuanian Plaza Bakery & 
Deli” (2616 W. 69th Str.).

Laužote galvą, kur sutik
ti Naujus metus? Atvykite į 
Pasaulio lietuvių centro ir 
Amerikos lietuvių televizijos 
ruošiamą Naujųjų metų šven
tę! Pokylyje, kuris prasidės 
gruodžio 31 d. 8 val.v. Pasau
lio lietuvių centre, bus turi
ninga ir linksma programa, 
skanus maistas. Vietas užsi
sakykite skambindami į Pa
saulio lietuvių centro raštinę 
tel. 630-257-8787 ar po darbo 
valandų kreipkitės į ALTV tel. 
630-257-9777.

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė gruodžio 9 d., sek
madienį, 2 val.p.p. Šaulių na
muose (2417 W. 43rd Str.) 
ruošia lietuviškas tradicines 
Kūčias. Visi kviečiami atsilan
kyti. Informacija,ir bilietai tel. 
773-434-3713.

„Seklyčia” penkias dienas 
per savaitę išvežioja maistą į 
namus ligoniams, vyresnie
siems ir nepajėgiems. Jei kas 
norėtų ir galėtų padėti vežioti 
maistą, prašome kreiptis į 
„Seklyčią” tel. 773-476-2655.

Pedagoginio lituanisti
kos instituto Kūčios ruošia
mos gruodžio 15 d., šeštadienį, 
1 val.p.p. Jaunimo centro ka
vinėje. Kviečiami PLI rėmėjai, 
studentų tėvai ir buvę studen
tai. Informacija tel. 773-847- 
1693.

Eligijus Sužiedėlis iš
Abington, MA, prasitęsdamas 
„Draugo” prenumeratą, auko
ja 50 dol. Ačiū už paramą!
,,Draugo" knygynėlyje

Pats laikas įsigyti kalėdi
nių atviručių! „Draugas” iš
leido 10 įvairių spalvotų pa
veikslėlių, kurio kiekvieno 
kaina - tik 1 dol. Atviručių vi
duje spausdinami trumpi ka
lėdiniai ir naujametiniai pa
sveikinimai._______________

Skelbimai
x Karaliaučiaus krašto 

lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Petras Pagojus. 
$50 — Petras Raudys. $45 — 
Antanas Valiuškis. $25 — Ma
rija Bajorūnienė; Algis ir Sta
sė Damijonaičiai. $20 — Algis 
Kazlauskas; Vitas ir Regina 
Kazlauskas. $10 — Joseph 
Noreika. Dėkojame rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg, 
Ct., Naperville, IL 60540- 
7011. (Skelb.)

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

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

KALĖDINĖS PROGRAMOS MOKSLO IR 
PRAMONĖS MUZIEJUJE

Kalėdų šventės jau netoli. 
Tą mums primena ir šventi
nės programos, vykstančios 
Čikagos .Mokslo ir pramonės 
muziejuje, esančiame pietinėje 
miesto dalyje, prie 57-tos gat
vės ir Lake Shore Drive. Ren
giniai čia prasidėjo lapkričio 
16 d. ir tęsis iki gruodžio 30 d.

Šios šventinės programos 
šiame muziejuje yra vadina
mos „Christmas Around the 
World” ir šiemet yra rengia
mos jau 60-ąjį kartą. Jos buvo 
pradėtos II pasaulinio karo 
pradžioje, JAV įsijungus į šio 
karo veiksmus, pagerbiant tas 
Čikagos etnines grupes, kurių 
gimtinių kariai kovojo sąjun
gininkų pusėje.

Pačioje pradžioje šios prog
ramos trukdavo tik dvi sa
vaites ir čia būdavo pasiten
kinama vienintele eglute, ku
rią kasdien vis naujai papuoš
davo kiekviena dalyvaujanti 
etninė grupė. Jų tada nebuvo 
daug: Čekoslovakija, Graikija, 
Meksika, Jugoslavija, Rusija, 
Belgija, Danija, Lenkija, Britų 
imperija, Kinija ir Pietų Ame
rikos valstybių atstovai.

Iki šių dienų šventiniai ren
giniai labai išsiplėtė — juose 
dalyvauja jau apie pusšimtis 
tautinių grupių ir kiekviena iš 
jų turi papuošusi atskirai 
eglutes, o šventinės progra
mos tęsiasi apie pusantro mė
nesio. Šiemet pirmą kartą yra 
papuošta estų kalėdinė eglutė. 
Eglučių skaičius jau pasiekė 
47.

Lietuviai šiose programose 
dalyvauja jau daugiau negu 
50 metų. Jų ruošimu anksčiau 
rūpindavosi Lietuvos generali
nio konsulo Čikagoje dr. Petro 
Daužvardžio žmona Juzė 
Daužvardienė (ji vėliau pati 
ėjo konsulo pareigas). Taip pat 
nuo pirmųjų dienų programų 
rengimo darbuose matydavo Ed. Šulaitis

PIRMASIS „GELEŽINIO VILKO” SUSIBŪRIMAS
Kiekvienais naujais mokslo 

metais atgyja ne tik Maironio 
lituanistinė mokykla, bet ir 
istorijos būrelis „Geležinis 
Vilkas”. Mūsų būrelis turi 
tradiciją — kiekvienus nau
jus metus pradėti kunigo pa
laiminimu. Tad, kadangi ku
nigas Antanas Saulaitis nega
lėjo susitikti su mumis rugsė
jo mėnesį, mes savo veiklą 
turėjome pradėti truputį vė
liau.

Lapkričio 3 dieną „Geleži
niame Vilke” apsilankė įžy
mus svečias — kunigas A. 
Saulaitis. Jis buvo labai malo
nus ir įdomus. Kunigas mums 
parodė įvairias skaidres — 
pastatų, senovės paminklų, 
bažnyčių, kryžių. Ir papasako
jo viską apie dabartinę Lie
tuvą. Žinoma, mano bendra
amžiai uždavinėjo ir įvairius 
klausimus. Vienas iš įdomiau
sių klausimų buvo — kuo Lie
tuvos jaunimas skiriasi nuo

KOKIĄ SKRIAUDĄ JOGAILA PADARĖ 
LIETUVAI?

Jogaila Lietuvai nieko dau
giau kaip bloga nepadarė. Jis 
sujungė Lietuvą su Lenkija, 
adarydamas Liet+Lenkija. 
monės Lietuvoje visad norė

jo ir visada norės būti atskiras 
kraštas, o ne dalis kažko, 
ypač Lenkijos. Lietuviai visa
da norėjo būti laisvi ir ne oku
puoti. Patys pagalvokite, jei
gu Lietuva būtų Lenkijos da
lis, tai tada jie pavirstų len
kais. O kas nori būti kažkuo 
kitu? Lietuvis ir lenkas nie
kada nebus tas pats žmogus. 
Tad Jogailos noras ištrinti 
Lietuvą nebuvo pats geriau
sias ir lietuvis to niekada ne
pamirš, skriauda visada lieka
atminty...

Aras N.
Maironio lituanistinės 

mokyklos 8 skyriaus 
mokinys

me ir Frank Zapolį, kuris 
šiandien yra vienas iš pagrin
dinių vadovų.

Lietuviams šiemet yra skir
ta gruodžio 9 d. data. Mūsiš
kių pasirodymas prasidės 2:45 
vai. p.p. ir tęsis maždaug va
landą. Programoje pažymėta, 
kad atlikėjai — „Knights of 
Lithuania dancers” — Lietu
vos Vyčių organizacijos šokė
jai.

Tačiau čia pasirodys ne vien 
tik šokėjai, bet ir vaikų cho
ras, kanklininkių grupė ir kt. 
Šoks vaikų (vad. Daiva Kam- 
beros), jaunių (Lidija Ringie- 
nė), studentų (vad. Ligįja 
Tautkuvienė) taut. šokių šo
kėjai. Dainuos vaikų choras 
„Lakštutė” (vad. Dalia Gedvi
lienė), pasirodys dainininkės 
Dalia Gedvilienė su dukra Ag
ne. Be to bus galima išgirsti ir 
Genės Razumienės vadovauja
mas kanklininkes.

Žinoma, kaip ir anksčiau, 
čia ateis ir Kalėdų senelis, ku
rio rolę jau ne vieną dešimt
metį atlieka John Radowich. 
Be to, bus trumpai apibūdinti 
lietuviškų Kūčių papročiai.

Programa šiemet bus kiek 
trumpesnė negu ankstesniais 
metais, bet labiau koncentruo
ta, ne nuobodi. Mūsų tautie
čiai, yra kviečiami gausiai 
dalyvauti ir pasižiūrėti mū
siškių pasirodymo. Atskiro 
mokesčio į šventinę programą 
nėra: susimokėjus įėjimo į mu
ziejų mokestį, galima pamaty
ti ne vien tik šventines prog
ramas (o jų tą gruodžio 9 die
nos sekmadienį bus penkios — 
šalia lietuvių vyks latvių, bal
tarusių, škotų ir graikų), bet 
ir kitų įdomių dalykų. Čia 
išstatyta nepakartojama Ro
bert Lesser robotų ir erdvės 
žaislų kolekcįja.

Amerikos. Kunigas tik nusi
šypsojo ir tarė, kad niekuo. Ir 
Amerikos, ir Lietuvos vaikai 
užsiiminėja tuo pačiu laisva
laikiu ir visi mėgsta tuos pa
čius dalykus. Taip pat vaikai 
domėjosi apie Lietuvos mo
kyklas — ar jų ten yra daug, 
ar visi vaikai turi galimybę 
eiti į mokyklą. Ir nors Lietu
va yra maža, joje yra įrengtos 
net 350 mokyklos, yra 600 
tūkstančių mokinių ir 70 tūks
tančių mokytojų. 43 vaikų 
namai, kuriuose daug vaikų 
gyvena be tėvelių ir mamyčių. 
Taip pat kunigas A. Saulaitis 
nustebino, kad Vilniuje yra 
net 41 kiniečių restoranas.

Taip bekalbant ir prabėgo 
mūsų būreliui skirtas laikas. 
Mes visi labai dėkojame kuni
gui A. Saulaičiui už neapsa
komai įdomų laiką, praleistą 
su mumis.

Gediminas Janušauskas
Geležinio Vilko” narys

******
Jogailos didžiausia klaida 

buvo sujungti Lietuvą ir Len
kiją. Jeigu Lietuva būtų tu
rėjusi tikrą patriotizmą dėl 
Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio, tai jis niekada nebūtų 
net bandęs sujungti Lietuvą 
su Lenkija. Jis kariautų iki 
paskutiniųjų, kad tik Lietuva 
būtų laisva. Gal Lietuva būtų 
praradusi truputį žemės, bet 
išliktų gyva ir su gerais ka
reiviais. Šitaip būtų buvę 
daug geriau, negu būti su
jungtam su Lenkija ir niekad 
negalėti atsiskirti. Mano nuo
mone, jeigu Jogaila to nebūtų 
padaręs, tai Lietuva šiandien 
neturėtų tiek daug problemų.

Jonas Vaičikonis 
Maironio lituanistinės mo
kyklos 8 skyriaus mokinys

„Žiburėlio” Montessori mokyklėlėje - mokytoja Laura Lapkienė su Daina 
Polikaityte.

„LITUANICOS” 
FUTBOLO KLUBO 

ŽINIOS
Jau nemaža laiko praėjo nuo 

LFK „Lituanicos” 51-ųjų meti
nių paminėjimo pokylio, spalio 
27 d. vykusio PL centre, Le
monte, tačiau jis dar vis gyvas 
sporto mėgėjų, ypač šios neei
linės pramogos lankytojų tar
pe.

Kai kurie šio minėjimo-po- 
kylio momentai buvo aprašyti 
„Draugo” dienraštyje. O tų mi
nėtinų detalių būta ir dau
giau. Vieną iš jų čia apžvelg
sime.

Vakaro dalyvių dėmesį at
kreipė laimingųjų hilietų trau
kimas. Net keturiems asme
nims teko piniginiai laimikiai. 
Štai, tie laimingieji: Vytas Pa
partis — 250 dol., Gediminas 
Kazėnas — 150, Ona Brynas 
— 100 ir R. Blinstrubas — 50 
dol.

Kaip ir kiekvienais metais, 
šio renginio svečiai gavo Ed
vardo Sulaičio redaguotą lei
dinį apie LFK „Lituanicos” 
veiklą. Čia nemaža žodinės 
bei vaizdinės medžiagos, daug 
sporto mėgėjų ar prekybinin
kų linkėjimų — sveikinimų 
futbolininkams.

Geriausia kalėdinė dovana— 
DRAUGO prenumerata!

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų
pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu.

Kalėdų 
proga 
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė---------------------------------------------------------------------------

Adresas ---------------------------------------------------------------------------------------

Miestas, valstija, zip code------------------------------------------------------------

Dovanoja:

Vardas, pavardė —_____________________________ ___ ______

Adresas __________________________________________ _

Miestas, valstija, zip code _________________________________

Klubo iždininkas Leonas Ju- 
raitis prašo pranešti, jog reng
damas klubo narių sąrašą, 
praleido Igno Sasnausko pa
vardę, tad jos šiame leidinyje 
nėra. Taip pat nori patikslinti, 
jog aukotojų skyriuje irgi pasi
taikė klaida. Lietuvių fondas 
LFK „Lituanicai” skyrė ne 
1,000, bet 2,000 dolerių.

Klubas laimingas, kad turi 
būrelį nuolatinių rėmėjų. Vie
nas tokių yra buvęs klubo pir
mininkas Vytas Miceika. Šis 
stambus verslininkas — „Se
lect Wines & Liąuors” krautu
vių savininkas ir šių metų 
klubo pokyliui padovanojo 
įvairių gėrimų, kuriais galėjo 
vaišintis pokylio dalyviai. Tai
gi — jam tenka užtarnauta 
visų padėka.

Vėlyvus ruduo yra laikas, 
kuomet klubo futbolo koman
dos nežaidžia — ilsisi. Tačiau, 
kaip klubo pagrindinės vyrų 
vienuolikės treneris Gedimi
nas Jarmalavičius praneša, 
yra ieškoma salė, kad mūsų 
futbolininkai galėtų ruoštis 
„Indoor Soccer” pirmenybėms, 
kurios prasidės tuoj po Nau
jųjų metų „Odeum” pastate, 
Vilią Park, IL. Kaip žinome, 
praėjusiose tokiose pirmeny
bėse/ žaidžiant „major” divizi
joje, lietuviai užėmė svarbią 
trečiąją vietą.

E.Š.




