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Centro Sąjunga nori savo kandidato 
koalicinėje vyriausybėje 

Vilnius, vasario 21 d. (AGEP) 
— Centro Sąjungos valdybos pir
mininkas, Seimo pirmininko 
pavaduotojas Egidijus Bičkaus
kas atmeta LDDP pastabas, esą 
Centro Sąjungos valdyba „tuš
čiai politikuojanti", pritardama 
siūlymui E. Bičkauską skirti 
į vidaus reikalų ministro postą. 
Tai nėra mūsų ambicijų išraiš
ka, pažymi Bičkauskas trečia
dienį išplatintame pareiškime. 

Antradienį Centro Sąjungos 
valdyba pareiškė pritarianti, 
kad partijos valdybos pir
mininkas Egidijus Bičkauskas 
įeitų į ministro pirmininko Min
daugo Stankevičiaus formuo
jamą kabinetą ir užimtų vidaus 
reikalų ministro postą. 

Trečiadienį LDDP frakcijos 
seniūnas Gediminas Kirkilas 
Centro Sąjungos valdybos pri
tarimą galimam E. Bičkausko 
paskyrimui vidaus ministru pa
vadino „politikavimu, norint iš
vengti atsakomybės" ir pabrėžė, 
kad jam siūlomas teisingumo 
ministro postas. Anot Kirkilo, 
jeigu Bičkauskas sutiks tapti 
teisingumo ministru, tai būtų 
ne Centro Sąjungos, o jo paties 
žingsnis, ir nereikštų koalicinės 
vyriausybės sudarymo. 

Bičkauskas tačiau pažymi, 
kad pritarimas dėl vidaus rei
kalų ministro „atsirado po tam 
tikrų pasiūlymų pareigūnų, 
kurie turi teise pateikti tokius 
pasiūlymus", o pritarimas 
„subrendo, kaip atsakomybės 
valstybei išraiška, puikiai 
suprantant ir įvertinant visą 
politinę riziką — asmeninę ir 
Centro Sąjungos". 

Priminus jam, kad jis anks
čiau atsisakė generalinio pro
kuroro posto, Centro Sąjungos 

valdybos pirmininkas nurodė 
žymiai didesnes vidaus reikalų 
ministerijos galimybes kovoje 
su nusikalstamumu nei Genera
linės prokuratūros ir tokiu būdu 
atmetė užuominą, neva nesąs 
nusiteikęs rimtai kovoti su nu
sikalstamumu. Be to, pabrėžė E. 
Bičkauskas, ministras, skir
tingai nuo prokuroro, „nėra 
keletui metų pašalinamas iš 
politinės arenos". 

Bičkauskas taip pat pažymi, 
kad sąjungos valdyba gerai 
supranta, „kad valdančioji 
dauguma, puikiai suvokdama ir 
įvertindama Vidaus reikalų 
ministerijos galimybes, vargu 
ar ryšis leisti užimti šios 
ministerijos vadovo pareigas ne 
LDDP atstovui. ... Tačiau", 
pabrėžia Seimo vicepirminin
kas, „tokia tikimybė, nors ir 
nedidelė, buvo". 

Bet G. Kirkilas, atmesdamas 
galimybe remti Seimo pirmi
ninko pavaduotojo Egidijaus 
Bičkausko paskyrimą vidaus 
reikalų ministru, trečiadienį 
spaudos konferencijoje pasakė: 
„Tai butų keista". Jis pabrėžė, 
kad frakcija remia oficialiai į tą 
postą siūlomo savo nario amba
sadoriaus Virgilijaus Bulovo 
kandidatūrą. Pasak frakrijos se
niūno, V. Bulovas yra „gerai 
įsigilinęs į daugelį dalykų", be 
to, turi patirties rengiant nacio
nalinio saugumo koncepciją, ki
tus panašius dokumentus. 

G. Kirkilas trečiadienį patvir
tino, kad E. Bičkauskui siūloma 
užimti teisingumo ministro 
postą. Tai numatoma tuo atve
ju, jeigu dabartinis ministras 
Jonas Prapiestis būtų išrinktas 
Konstitucinio teismo teisėju. 

E. Leontjeva atsisakė 
būti ekonomikos ministre 

Vilnius, vasario 21d. (AGEP) 
— Lietuvos Laisvosios Rinkos 
Instituto prezidentė Elena Le
ontjeva atsisakė jai pasiūlyto 
ekonomikos ministro posto. Kal
bėdamasi su korespondentu Le
ontjeva sakė, kad taip nuspren
dė todėl, kad nori kuo aktyviau 

JAV institutas 
apdovanos Baltijos 

prezidentus 
Ryga, vasario 20 d. (BNS) -

Baltijos šalių prezidentams bus 
įteiktas apdovanojimas už re
gioninį bendradarbiavimą ir 
gerų santykių išlaikymą ir su 
Rusija ir su Jungtinėmis Ame
rikos Valstijomis. JAV Ins
titutas Rytų ir Vakarų Studi
joms birželio 25 d. įteiks ap
dovanojimus Estijos prezidentui 
Lennart Meri, Latvijos — Gun
čiui Ulmaniui ir Lietuvos — 
Algirdui Brazauskui, kurie, tuo 
metu lankydamiesi JAV, galbūt 
susitiks ir su prezidentu Bill 
Clinton, pranešė Latvijos dien
raštis „Diena". Pernai insti
tutas šia premija apdovanojo bu
vusį JAV prezidentą George 
Bush. 

JAV Institutas Rytų ir Vaka
rų Studijoms buvo įkurtas 1991 
metais su uždaviniu teikti pa
galbą buvusioms komunisti
nėms valstybėms, integruojan
tis į Vakarus. Institutas premi
jas teikia už įnašą, skaitant 
glaudesne Europos integraciją 
ir skatinant geresnius saugumo 
bei partnerystes ryšius. 

Utenos rajono Leliūnų pagrindines mokyklos moksleiviai su Lietuvos patriarcho Jono 
Basanavičiaus portretu vasario 14 d. buvo atvykę prie Nepriklausomybes Signatarų namų Vilniuje 
paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šventės. Ta dieną pastatą pašventino Šv. Onos bažnyčios 
klebonas Jonas Morkūnas. Dėl namu ateities vyksta karštos diskusijos, namo direktoriui pir 
mam aukšte įrengus kavinę, nors namas turi paminklo statusą ir restauravimo planai reikalau
ja jo trijuose aukštuose įrengti Signataru biblioteką ir muziejų. 

Nuotr. R. Šuikos „Lietuvos aide" 

Vilniaus savivaldybė 
nepatenkinta Signatarų 

namų restauracijos tempu 

dalyvauti ekonomikos reformos 
procese. „Kad ir kaip būtų 
keista, tačiau aš manau, kad 
būdama ministre, ekonomikos 
reformai turėčiau daug mažiau 
laiko", sakė Elena Leontjeva. 

Šias pareigas premjeras Min
daugas Stankevičius jai pasiū
lė pirmadienį. „Aš iš karto pasa
kiau premjerui, kad vargu, ar 
toks pasiūlymas priimtinas. 
Nors premjeras kalbėjo, kad 
kito kandidato į šį postą neturi, 
aš ekonomikos ministru pasiū
liau vieną dabartinių Ekono
mikos ministerijos sekretorių", 
sakė Laisvosios Rinkos Instituto 
vadovė. 

Antradienį jai tapti ekonomi
kos ministre siūlė ir prezidentą 
Algirdas Brazauskas. 

I klausimą, ar jos sprendimo 
nenulėmė ne visai priimtinas 
LDDP vykdomos ekonomikos 
reformos stilius, Leontjeva 
atsakė, kad šios priežastys 
antrinės. Ji taip pat pažymėjo, 
kad valstybės vadovams pasiū
l iusi visokeriopą pagalbą, 
sprendžiant bankininkystės, 
mokesčių sistemos ir ekonomi
kos reformos problemas. Jos 
nuomone, ir per trumpą perei
namosios vyriausybes valdymo 
laiką galima nemažai padaryti. 
Aleksandro Abišalos vyriausy
bė, pasak jos, tą įrodė per penkis 
mėnesius. 

Be Laisvosios Rinkos Instituto 
prezidentės, E. Leontjeva užima 
visuomenines valstybės konsul
tantės pareigas. Ji tikisi, kad 
šios pareigos jai bus patikėtos ir 
toliau. 

Vilnius, vasario 20 d. (AGEP) 
— Vilniaus savivaldybė nori 
paspartinti Lietuvos Nepri
klausomybės signatarų namų 
rekonstrukciją, nes jų nepa
tenkina darbų tempas. Antra
dieni Šie reikalai buvo svars
tomi neeiliniame ^Vilniaus 
miesto valdybos posėdyje. 

Pažymėta, jog iš 1,008 kvad
ratinių metrų, skirtų namams, 
suremontuoti tik 45, pranešė sa
vivaldybės atstovė spaudai. 
Valdybos nariai pabrėžė, jog 
būtina priminti vyriausybei, 
kad Signatarų namai — tai ne 
vien sostinės, bet ir visos vals
tybės reikalas. Valdybos nariai 
abejojo, kad savivaldybei pa
kaks lėšų baigti šio pastato 
rekonstravimo darbus ir siūlė 
Signatarų namus perduoti vals
tybės globai — Lietuvos vals
tybiniam muziejui. 

Posėdyje priekaištauta Signa
tarų namų vadovams dėl netin
kamai organizuotos apsaugos ir 
nuspręsta įpareigoti uždarąją 
akcinę bendrovę Senamiesčio 
Direkcija perimti saugoti Sig
natarų namus. 

Savivaldybės sekretorius 
Liudvikas Sabutis ir valdybos 

narys Jonas Volungevičius 
paneigė spaudoje pasirodžiusius 
gandus, kad savivaldybė ruošia
si privatizuoti Signatarų namus 
ar išnuomoti juos komercinėms 
reikmėms. Buvo sudaryta dar

bo grupė, kuri artimiausiam 
valdybos posėdžiui pateiks kon
kretų sprendimą dėl tolimesnio 
Nepriklausomybės Signatarų 
namų likimo. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Signatarų namai buvo įsteigti 
1992 m. gegužės 20 d. Vilniaus 
miesto tarybos sprendimu. Tada 
patvirtinti šio namo įstatai ir 
pradėta restauracija. 

Landsbergis stebisi, kad 
prezidentas iškėlė „seną 
istoriją" dėl savivaldybių 

Vilnius, vasario 19 d. — 
Seimo opozicijosaradas Vytautas 
Landsbergis spaudos konferen
cijoje pirmadienį išreiškė 
nusistebėjimą,! kad savo meti
niame pranešime prezidentas 
vėl ištraukė „seną istoriją", 
priekaištaudamas, kad dėl 
valdininkų pasikeitimo po savi
valdybių rinkimų neva yra nuo
stolių, nes reikia išmokėti kom
pensacijas. 

Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos Konservatorių) 
Spaudos tarnyba, profesorius 
priminė, kad -kaip tik pagal 
LDDP parengtą ir priimtą 
įstatymą viršaičiai automa
tiškai neteko darbo, nes ši parei
gybė buvo panaikinta, o naujai 
išrinkti savivaldybių merai 

Lietuvos konservatoriai stos į 
Europos Demokratinę 

Sąjungą 

kviečia seniūnais tuos žmones, 
kuriuos laiko tinkamais. 

Vytauto Landsbergio nuomo
ne, čia nebūtų jokios problemos, 
jeigu LDDP ir net pats prezi
dentas nebūtų užsiėmę keistu 
kurstymu — vienoje televizijos 
laidoje jis buvusius valdininkus 
ragino eiti į teismus, bylinėtis 
ir stengtis išlupti iš savivaldy
bių kuo daugiau pinigų. 

Profesorius sakė, kad jį ypa
tingai nustebino prezidento 
tiesioginis nurodymas teismams 
tuos buvusių valdininkų skun
dus teigiamai spręsti. „Kad 
prezidentai taip kištųsi į teismų 
darbą pasaulyje turbūt nelabai 
girdėta. Juk mes vis dėlto 
kalbame apie teisinę valstybę", 
stebėjosi konservatorių pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 

Vilnius, vasario 20 d. (AGEP) 
— Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 
Konservatoriai) kovo mėnesį 
greičiausiai taps konservatyvios 
pakraipos partijas jungiančios 
Europos Demokratinės Sąjun
gos (EDU) nariais. Pagrindinė 
Lietuvos opozicinė partija šią 
savaitę užsitikrino Lietuvoje 
viešėjusios EDU vicepirminin
kės, Norvegijos parlamento na
rės Kari Kullmann-Five para
mą. 

Norvegijos parlamentarė, kar
tu su Europos Moterų organi
zacijos Lenkijos skyriaus pir
mininke Eva Strumillo-Kudlac 
ir Švedijos Moderatų partijos 
atstove Eva Gustavsson, pirma
dienį ir antradienį Lietuvoje 
rengė galutinę rekomendaciją 
priimti Lietuvos konservatorius 

tikraisiais EDU nariais. 

E. Kullmann-Five, prieš iš
vykdama antradienį, sakė, kad 
Lietuvos konservatoriai visiškai 
atitinka europinės konservato-
riškosios partijos standartus ir 
žadėjo perduoti EDU vadovybei 
labai palankią rekomendaciją, 
pranešė Seimo opozicijos atstovė 
spaudai Rasa Rastauskienė. 

Galutinį sprendimą kovo 
12-13 dienomis priims Paryžiuje 
posėdžiaujantys EDU narių va
dovai. Susitikime taip pat da
lyvaus ir Lietuvos konserva
torių partijos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Lietuvos 
konservatoriai jau dvejus metus 
yra EDU nuolatiniai stebėtojai 
ir dalyvauja sąjungos nuolati
nių komitetų posėdžiuose. 

Šiaulių apskrityje 
užsnigti keliai 

Šiauliai vasario 21 d. (AGEP) 
— Trečiadienį iš 2,100 Šiaulių 
apskrities kelių pravažiuojama 
mažiau nei 1,000. Be specialios 
technikos į kaimus nebepra
važiuoja net ugniagesiai ir 
greitosios pagalbos automobi
liai. Valstybinės įmonės „Šiau
lių regiono keliai" direktorius 
Piotras Bakanovas BNS kores
pondentui sakė, jog trečiadienį 
Šiaulių krašto keliuose dirba 
apie 80 sniego valytuvų, tačiau 
žvyras barstomas tik tarp mies
tų einančiuose keliuose. 

Sunkiausia padėtis Joniškio ir 
Pakruojo rajonuose — užpustyta 
apie 80% kelių. Pakruojo ra
jonas informavo, jog trečiadienį, 
užsitęsusios pūgos šeštąją dieną, 
autobusai išvyko tik trim 
maršrutais. 

Lietuvos vyskupai prašo 
nekeisti tikybos dėstymo 

statuso 
Vilnius, vasario 21 d. (AGEP) 

— Lietuvos vyskupų konferen
cija kreipėsi laišku į Lietuvos 
prezidentą Algirdą Brazauską ir 
į Seimo pirmininką Česlovą 
Juršėną dėl Seimui pateiktų 
siūlymų pakeisti ir papildyti 
Švietimo įstatymą. Vyskupų 
konferenciją ypač sujaudino tai. 
kad siūloma pakeisti dabar ga
liojančio Švietimo įstatymo 
17-tą straipsnį, tikybos pamo
kas iŠ8tumiant iš normalaus 
pamokų tvarkaraščio, o etikos 
pamokas iš viso panaikinant. 

Vyskupų konfer3ncijos pirmi 
ninko ark. Audrio Juozo Bačkio 
pasirašytame laiške konstatuo
jama, kad Švietimo įstatymo 
17-to straipsnio pakeitimas 
ignoruoja dorinio ugdymo mo
kykloje svarbą tuo metu, kada 
visuomenė vis labiau įsitikina, 
kad dauguma jos bėdų kyla dėl 
sąžiningumo, dorinio atsakin
gumo stokos. Siūlymai pakeis
ti šį straipsnį, tikybos dėstymą 
nustumiant į klubų, būrelių lygį 
tuo metu, kai apie du trečdaliai 
tėvų aiškiai pageidauja, kad jų 
vaikai susipažintų su religijos 
(religijų) mokslu, kurio jie patys 
negalėjo pažinti mokydamiesi 
tarybiniais metais ir jaučia tai 
kaip bendrojo išsilavinimo spra
gą, rodo atvirą panieką religi
niam tikėjimui. 

Laiške rašoma, kad siūlomi 
įstatymo pakeitimai nubraukia 
didelį teorinį ir praktini įdirbį, 
pasiektą per keletą pastarųjų 
metų, kuriant ir tobulinant įvai
riose instancijose dorinio ugdy 
mo programas, rengiant keliose 
aukštosiose mokyklose tikybos 
ir etikos mokytojus, puoselėjant 
šių mokytoju bendradarbiavimą 
tarpusavyje, ugdant pasaulė
žiūrų tolerancija mokykloje ir 
visuomenėje. 

Lietuvos vyskupų konferenci
ja, rašoma laiške, prašo Lietu
vos prezidento ir Seimo pirmi
ninko padaryti visa. kad šian
dieninėje mokykloje nebūtų pa
keistas tikybos dėstymo statu
sas. Daug vilčių į dorinį ugdymą 
mokykloje dedantys moksleivių 
tėvai ir visuomenė turi teise iš 
valdžios institucijų laukti ne 
naujų apsunkinimų, bet kuo 
didesnės paramos, kad dvasinis 
ugdymas, kuris vyksta per nor
malias tikybos ir etikos pamo
kas, galėtu būti dar veiksmin
gesnis 

Laiško pabaigoje išreiškiama 
viltis, kad tikintiesiems žmo
nėms gyvybiška; svarbūs įsta
tymo projektai ateityje bus 
rengiami atvirai juos aptariant 
su visuomene ir Bažnyčios ats
tovais. 

Lietuva už dujas nori 
sumokėti vertybiniais 

popieriais 
Vilnius, vasario 19 d. (AGEP) 

— Pirmadienį arba antradienį 
Lietuva turėtų pateikti oficialų 
atsakymą Rusijos Gazprom įmo
nei, ar ji padengs skolą už gam
tines dujas vyriausybės verty
biniais popieriais. Jei toks at
sakymas Rusijos dujininkams 
nebus nusiųstas, dujų tiekimas 
Lietuvai gali būti visiškai nu
trauktas, pranešė bendrovės 
Lietuvos Dujos generalinis di 
rektorius Kęstutis Šumacheris. 
Pasak jo, „Dabar sėdim kaip ant 
parako statinės". 

Praėjusią savaitę, Gazprom 
įmonei pagrasinus trečdaliu su
mažinti gamtinių dujų tiekimą. 
Lietuvos Dujos pasiūlė, o Gaz 
prom sutiko atsiimti skolą pusės 
metų trukmės vyriausybės ver
tybiniais popieriais Kitų 
šaltinių grąžinti 36 milijonu 
dolerių skolą Lietuva dabar 
neturi, korespondentui sakė K 
Šumacheris. Tačiau, kaip teigė 
Lietuvos Dujų vadovas, finansų 
ministerija teigia, jog nėra 
šaltinio padengti tokius verty
binius popierius. Finansininku 
siūloma išeitis yra peržiūrėti šių 
metų biudžetą ir padidinti defi
citą. 

Šumacheris mano. jog vertybi
nių popierių galėtų būti išleista 
už tokią sumą, kokia yra ener 
getikų skola dujininkams -
apie 40 milijonų dolerių. Tačiau 

Apskrities rajonų ekstremalių 
situacijų komisijos pasitarime 
kelininkai įpareigoti dirbti 
dviem pamainom, o rajonų 
savivaldybės — samdyti kelių 
valymo techniką iš žemės ūkio 
bendrovių, į pagalbą telkti 
moksleiviams bei seniūnijų 
tarnautojus. 

Švietimo skyrių vadovai jpa 
reigoti individualiai mokyti 
atokių kaimų moksleivius, dėl 
pūgos negalinčius nuvažiuoti į 
mokyklas. 

konkrečią sumą nustatytų fi
nansų ministerija. 

Lietuvos Dujų vadovas mano. 
jog sprendimą kuo greičiau tu
rėtų priimti vyriausybė. 

Pirmadieni Lietuvos vartoto 
jų poreikiai gamtinėms dujoms 
buvo visiškai patenkinami, sakė 
K. Šumacheris, iki apribojimo 
Lietuva iš Rusijos per parą 
gaudavo 12 milijonu kubinių 
metru duju. o pastarosiomis — 
po 10-11 milijonų 

Lietuvos skola su delspim 
giais Gazprom imonei dabar yra 
apie 36 milijonai dolerių. 

Lietuvos gyventojų 
surašymas 

Vilnius, vasario 21 d. (AGEP) 
— Visuotinis gyventoju surašy
mas Lietuvoje bus atliktas 1999 
m gruodžio mėnesį, nutarta 
vyriausybes posėdyje trečiadie
ni, atsižvelgus i Jungtinių 
Tautų rekomendacija surašyti 
gyventojus 2<XX) aisiais arba ar
timiausiais jiems metais. 

Visuotini gyventojų surašymą 
atliks Statistikos departamen 
tas. Per surašymą bus apklausti 
visi suaugę šalies gyventojai, 
aplankant juos namuose. Mi-
nistrų kabinetas, be to. pa
tvirtino pasiruošimo gyventojų 
surašymui programą ir patvir 
tino Vyriausiąja gyventojų su 
rašymo komisiją. 

KALBIUOSIUS 

Vasario 23 d.: Šv Polikarpas, 
vyskupas, kankiny.-- mirė 155 
metais); Romaną. Roma. Gan 
tautas. Siga 1861 m. gimė auš
rininkas Jonas .Šliūpas. 1930 m 
mirė kalbininkas Jonas Jab 
lonskis 

Vasario 24 d.: Demetrija. 
Gedmantas. Mirgaudas, Žiedu 
na. Motiejus 1918 m paskelbta 
Estijos Nepriklausomybe 



DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. vasario mėn. 23 d. 
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46-SIOS ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 

46 -šios S. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynės š.m. gegužės 17. 
18 ir 19 d. vyks Čikagoje. Visuo
tiniu SALFASS-gos suvažiavi
mo nutarimu ir ŠALFASS-gos 
Centro valdybos pavedimu, žai
dynes vykdo Čikagos sporto klu
bų jungtinis komitetas. 

Žaidynių p rog rama — 1996 
m. SALFASS-gos krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso, lauko te
niso, ledo ritulio ir šachmatų 
pirmenybes. Šachmatų pirme
nybes bus vykdomos š.m. gegu 
žės 11 ir 12 d. 

Krepšinio pirmenybes numa
tom;: pravesti šiose klasėse: 
Vyru A. vyrų B. moterų ir 
jaunių A< 1977 m. gimimo ir jau-
•esant). 

Vyrų krepš in io A klasę su 
daro iškilesnės komandos, at
rinktos ŠALFASS-gos Krepši
nio komiteto. Likusios koman
dos žaidžia B klasėje, kur gali 
dalyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčių klubų antro
sios komandos. Vyru A klasėje 
gali dalyvauti nedaugiau kaip 
8 komandos. Kitose klasėse, ko
mandų skaičius neapribojamas. 

Tinklinio pirmenybės planuo
jamos vykdyti vyrų. moterų ir. 
galbūt, mergaičių A11977 m. gi
namo ir jaunesnių) ir'ar mergai
čių B (1980 m. gimimo ir jau
nesnių) klasėse. Komandų skai
čius neapribojamas visose kla
sėse. 

Principiniai, jaunių A klasės 
krepšinio žaidėjams yra leidžia
ma kartu žaisti ir vyrų klasėje, 
o mergaičių tinklinio žaidėjos — 
gali žaisti kartu ir moterų kla
sėje, jei laiko ir vietos aplinky
bės nekliudo tai daryti. 
Klubams, dalyvaujantiems su 

daugiau negu viena krepšinio ir 
tinklinio komanda toje pačioje 
klasėje, neleidžiama kaitalioti 
žaidėjų iš vienos komandos į 
kita per visą žaidynių laiką. 

Stalo teniso pirmenybių pro
grama bus nustatyta po daly
vių preliminarinės registracijos, 
atsižvelgiant j dalyvių skaičių 
bei pageidavimus. Esant pakan
kamai dalyvių, bus stengiamasi 
varžybas pravest i įvairaus 
amžiaus klasėse. Dalyvių skai
čius neapribotas. 

Šachma tų pirmenybės bus 
vykdomos 4-rių ratų šveicarų 
sistema. Dalyvių skaičius neap
ribotas Bus atžymėti ir jauniai 
• 17 metų ir jaunesni varžybų 
dife~ia'' Šachmatų pirmenybės 
bus vvkdomos gegužės 11 ir 12 
d. 

A p y t i k r i s t v a r k a r a š t i s : 
Penktadieni, gegužės 17 d., 
numatomos tik vyrų A ir B 
krepšinio rungtynes, pradedant 
apie 4-5 vai. p.p. Daugumai ko
mandų penktadienį teks žaisti 
po 2 rungtynes. Moterų ir jau 
nių A krepšinio ir visų kitų 
šakų pirmenybes planuojama 
pravesti šeštadienį ir sekma 
dienj. gegužes 18 ir 19 d. 

Pre l iminar inė dalyvių re
gistracija visoms šakoms - iki 
1996 m balandžio 1 d., adresu: 
Algimantas Tamošiūnas. 317 
So. Catherine Ave., LaGrange, 
IL 60525. Tel 708-354-2516. 

Po preliminarinės registra
cijos bus galutiniai nuspręsta, 
kurios sporto šakos bus žai
dynėse vykdomos, nustatyta jų 
klases, programos bei kitos de
talės ir paskelbta galutinės 
dalyvių registracijos datos. 

Dalyvavimas žaidynėse yra 
atviras visiems Š. Amerikos lie
tuvių sporto vienetams ir indi
vidams, atlikusiems 1996 m. 
metinę ŠALFASS-gos narių re
gistraciją. 

Išsamesnes informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS-gos 
klubams. ŠALFASS -gai nepri
klausą vienetai bei individai dėl 
papildomų informacijų prašo
mi kreiptis į A. Tamošiūną. 
P .".pildomi kontaktai: Rimantas 
Dirvonis I bendri re ika la i ir 
krepšinis) 708-923-0676; Zigmas 
Žiupsnys ( t i nk l in i s ) 708-
425 3379; Albertas Tuskenis (le
do ritulys) 312-476-8630; Ro
mas Fabijonas ' š a c h m a t a i ) 
708-448-4027: -Jonas Kavas (Ka
va l i auskas ) (stalo t e n i s a s ) 
708-749-7810. 

ŠALFASS-gos CV 

VYRU SENJORU 
KREPŠINIO 

PIRMENYBES 
1996 m. vyrų senjorų '35 m. ir 

vyresnių i krepšinio pirmenybes 
vyks š.m. kovo 30 ir 31 d.. Lon-
don. Ont. Vykdo Londono LSK 
..Tauras". 

Senjorų klasif ikacija yra 
pagal žaidėjo amžių 1996 m. 
gruodžio 31 d. Kitaip tar iant , 
senjorų klasei priklauso giniu 
šieji 1961 m. ir vyresni. 

G a l u t i n ė komandų regis
tracija privalo būti at l ikta, iki 
š.m. kovo 11d. imtinai, pas tur
nyro vadovą Bill Jansenberger. 
šiuo adresu: 

Bill J a n s e n b e r g e r . 142 
VVortlev Rd.. London, Ont. N"6C 
3P5. 

Tel. 519-439-5462 namų; 
519-672-4776 darbo; Faksas: 
519-672-8829. 

Po galutines registracijos bus 
paskelbta varžybų formatas ir 
kitos detalės. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių sporto klubams, atli
kusiems 1996 m. metine ŠAL
FASS-gos registraciją. 

1995 metų laimėtojas buvo 
Hamiltono LSK „Kovas". 

Preliminarinės registracijos 
duomenimis, dalyvauti numato 
šie klubai: Toronto ..Aušra". To
ronto ,.Vytis". Hamiltono „Ko
vas", Detroito „Kovas", Čikagos 
..Lituanica" ir šeimininkai — 
Londono ..Tauras". 

Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ 

RAKETBOLO 
PIRMENYBĖS 

1996 m. Š. A. Lietuviu Raket-
bolo pirmenybės vyks š.m. 
balandžio 20 d., šeštadieni. 
Coastal Caroline University. 
Hwy 501. Conway. South Caro-
lina. Ši vietovė yra visai arti 
Myrtle Beach kurorto 

Varžybas rengia ŠALFAS 
S-gos Raketbolo komi te tas . 
Turnyro vadovas - pulk Kęs
tutis (iedmintas. 

Varžybų p radž i a — 9 vai 
ryto. Registracija nuo 8:30 v.r. 

P r o g r a m a — vienetai ir dve
jetai šiose klasėse: VATU „Open" 
neriboto amžiaus), moterų 
neriboto amžiaus>, vyrų senjoru 
50 m. ir vyresnių), ir „Novice" 
p radedanč ių ne r ibo to 

amžiaus). Susidarius didesniam 
dalyvių skaičiui, programos 

Bronzos medalį Barcelonos olimpiadoje laimėjusios Lietuvos olimpines 
komandos narys Alvydas Pazdrazdis, 1994-95 m studijavęs ekonomiką 
McNeese State universitete. Louisianoje. džiaugiasi ;jpaovanotas to universi
teto geriausio krepšinio žaidėjo trofėjumi. tl . 

Nuotr. Lndrės Ti jūnė l ienės 

ATLANTOS OLIMPIADON 
RUOŠIASI LIETUVOS 

SPORTININKAI SU NEGALIA 
Lietuvos miestuose yra įsi

kūrė 17 klubų, kuriuose spor 
tuoja daugiau 600 žmonių su ne
galia. -Jų sportine veiklą ko
ordinuoja Lietuvos invalidų 
sporto federacija. Kultivuo
jamos sporto šakos: sunkioji 
atletika, plaukimas, tinklinis, 
krepšinis, rankų lenkimas, stalo 
tenisas, šaškes ir šachmatai, 
orientacijos sportas ir kt. 

Tarptautinėse varžybose Lie
tuvos sportininkai su negalia 
yra pasiekę žymių laimėjimų. 
Europos čempionate. 1995 m. 
Liublianoje. tinklinyje Lietuva 
užėmė ketvirtą vietą. Pasaulio 
čempionate. 1995' rugpjūtyje, 
orientacijos sporte Vokietijoje, 
pasaulio čempionate (Teartu su 
sveikaisiais) A klasėje vilnietės. 
Zenaida Paškevič laimėjo pirmą 
vietą. Larosa Ge'Tevič buvo tre
čia. Du pasaulio rekordus pa
siekė Aldona Grigaliūnienė, 
celebrinio paralyžiaus ištiktų 
žmonių žaidynėse. Notinghame. 
Anglijoje 1995 m. Diską ji nu
sviedė 24.96 m,'o rutulį nustū
mė 9.77 m. Alytiškis Algirdas 
Tatulis tapo atvirojo Olandijos 
lengvosios atletikos čempionato 
nugalėtoju. Diską jis nusviedė 
37.02 m. 

Lietuvos žmonės su negalio
mis ruošiasi Atlantos paraolim-
pinėms ža idynėms. Malda 
Baumgarte. 1994 m Berlyno 
pasaulio lengvosios atletikos 
pirmenybių ieties, disko ir 
rutulio stūmime čempionė, taip 
pat lengvaatlečiai, klaipėdietė 

Futbolas Čikagoje 
„LITUANICA" -

„LĖGOVIA" 5-0 
Praėjusį sekmadienį, vasario 

18 d., sales futbolo pirmenybėse 
„Lituanica" pelnė penktąją per
galę (iš šešerių rungtynių) šių 
metų sales futbolo pirmenybių 
rungtynėse. Šį kartą lenkų „Le-
govia" tapo nugalėta 5-0. Nors, 
tiesa sakant, „Legovia" nebuvo 
stipri varžove (penkiose rungty
nėse nepelniusi nei vieno taško), 
tuo tarpu pirmoje vietoje buvusi 
„Lituanica" jau turėjo 12 taškų. 

Šį kartą mūsiškiai laimėjo ne
sunkiai, nors įvarčių galėjo būti 
žymiai daugiau. Tris kartus var
žovų vartininką nuginklavo pa
kiliai žaidžiantis Gytis Kava
liauskas (jis ir ankstesnėse 
rungtynėse įmušė du įvarčius), 
o po vieną dar pridėjo Paul 
Masnjak ir Vytas Ankstutis. 
Nedaug problemų turėjo ir „Li
tuanicos" t rener ia i Alberto 
Glavinskas ir Gediminas Biels-
kus, kuriems dažnai tenka suk
ti galvas, kaip ir kuo pakeisti 
nuvargusius pajėgesnius žaidė
jus. 

Praėjusį sekmadienį pralai
mėjo vienas iš pavojingesnių 
„Lituanicos" varžovų — „Vi
ki rigs" komanda, kurią 3-2 pa
sekme įveikė „Highlanders", 
tad ji ir pasiliko su 12 taškų. Bet 
su „Lituanica" taškais (po 15) 
susilygino „Panthers", sekma
dienį įveikusi „Fichte-Rams" 
net 13T3. Tad „Lituanicos" taš
kų įvarčių santykis yra 28-10, o 
„Panthers" 29-8. 

Šį sekmadienį, vasario 25 d., 
3:15 vai. p.p. „Lituanica" žais 
prieš „Spartą", kuri yra I divi
zijos „raudonojoje" grupėje ir 
dabar joje stovi antroje vietoje 
(12 taškų ir 19-13 įvarčių). Ji 
praėjusį sekmadienį nugalėjo 
„Lrghtning" 1-0. Šį kartą „Li-
tuanicai" jau reikės gerokai pa
prakaituoti, norint įveikti šį 
kietą riešutą. Tačiau mūsiškiai 
tam turi noro ir pasiryžimo. Gal 
tik laimės reikėtų jiems palin
kėti, na ir stipresnio žiūrovų 
palaikymo. E # §# 

klasifikacija gali būti praplėsta, 
atsižvelgiant į žaidėjų patyrimo 
laipsni bei amžių. Galutinė pro 
gramą bus nustatyta vietoje. 

Dalyvauti kviečiami visi lie 
tuvių kilmes žaidėjai. 

Dalyvių registracija — iki š.m. 
balandžio 12 d imtinai, šiuo 
adresu: 

Col Kęstutis Gedmintas. 100 
E Myrtle Greens Dr.. Convvay, 
SC 29526. Tel. 803-347-3559 
namu: 803-358-0620 darbo; 
803-736-4311 savaitgaliais. 

Papildomai informacijas gali
ma gauti kreipiantis pas Algį 
Nagevičių tel. 216-845-8848. 

Smulkesnes informacijas gau
na visi ŠALFASS-gos klubai 
Suinteresuoti pavieniai nepri
klausomi žaidėjai prašomi 
kreiptis į K. Gedmintą ar A. 
Nagevičių. 

Lygiagrečiai vyks ir pavasa 
rinis draugiško pobūdžio lie
tuvių golfo turnyras Nepra 
leiskite progos praleisti savait
gali ar ilgiau šiame gražiajame 
Atlanto pajūrio kurorte. 

ŠALFASS gos CV 

Aldona Grigaliūnienė ir alytiš
kis Algirdas Tatulis (diskas) ir 
kt. 

Lietuvos spertininkai su nega
lia yra susipažinę su savo likimo 
draugais užsieniuose, kuriems 
sąlygos sportuoti yra lengves
nės, nes jie remiami savų kraštų 
vyriausybitp Lietuvoje, daugelis 
su negalia sportininkų, turi kuo 
nors verstis, kad galėtų pragy
venti. Nepaisant to. šių žmonių 
tarpe daugėtos yra aukšto išsi
lavinimo, moraliai tvirti ir 
dvasiškai turtingi. J ie vertina 
gyvenimą. Džiaugiasi jo teikia
mais, nors ir mažais malonu
mais. Iš jų, dfcug ko galima pasi
mokyti... 9 

Ia9 Sig. K. 
_ _ _ _ _ _ nal — i i 

D į LIETUVOS ŽAIDĖJAI IR 
TRENERIS - TARP EUROPOS 

į GERIAUSIŲ 
Žurnalo l'.FIBA Basketball balandžio- 9 d. su Portland 

Monthly" apklausos duomenį- „Trail Blazers" krepšininkais 
mis pirmueriu 1995 metų Euro- žais Phoenix, Ariz., o po dviejų 
pos krepšininku, be jokių abe- dienų rungtyniaus su „Dalias 
jonių. bus -pripažintas buvęs Mavericks", todėl iškilmės, 
Madrido ..Real" žaidėjas Ar- matyt, bus atidėtos, 
vydas Sabonis. 

Sausio mėnesį buvo paskelbti 
žurnalistų apklausos duomenys, 
vasario mėaesį bus paskelbti 
treneriu apklausos duomenys. 
Šiuos duomenis apklausos ren- George P e r l e s , buvusio 
gėjai ..Lietuvos rytui" leido Mkhigan State universiteto fut-
paskelbti anksčiau nei jie bus bolo komandos treneris, trečias 
išspausdinti oficialiame FIBA metinis golfo turnyras š.m. lie-
1 eidinyje pos 15 d. vyks Paint Creek golfo 

Arvydo Sabonio abiejų ap- laukuose, Lake Orlon, Michi-
klausų koeficientas 82.25. gan. Turnyro pelnas skiriamas 
Antrą ir trečią vietas dalinsis „Pagalba Lietuvai" komitetui, 
jugoslavai AĮeksandr Djordjevič vadovaujamam Lietuvos Vyčių 
ir Predrag Danilovič. Ketvirtuo garbės nario Robert Boris. 
ju tarp geriausiųjų pripažintas Tos pačios dienos vakare vyks 
lietuvių kilmės amerikietis Joe banketas, kuriame dalyvauti 
Arlauckas. Kol kas 8 tą vietą kviečiama lietuvių visuomenė, 
užima Artūras Karnišovas, ta- Pakvietimus ir registracijas 
čiau, aistruolių dėka. jį gali 
aplenkti makedonietis Petar 
Naumoski ir amerikietis Orlan-
do VVooldridge. 

Geriausiųjų 1995 m. Europos 
treneriu dešimtuke pirmąsias 
keturias vietas užima jugos
lavai. Devintuoju tarp geriau
siųjų trenerių išrinktas Vladas 
Garastas, šiuo metu treniruo
jantis Kauno ..Atletą". Vlado 
Garasto populiarumas, matyt, 
galėjo būti ir didesnis, tačiau 
FIBA rekomendavo atsižvelgti 
daugiau i klubu varžybas, o ne 
j Europos čempionatą. 

Pirmuosius oficialius FIBA 
laurea tus buvo rengiamasi 
pagerbti per Europos klubų 
čempionato finalinio ketvertuko 
turnyrą Paryžiuje balandžio 
9 11 d. Tačiau Arvydas Sabonis 

(LR 01.30) 

GEORGE PERLES GOLFO 
TURNYRAS 
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metams 
JAV $9500 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laidau 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U S.) $60 00 
L'iaakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
L'iaakant į užsieni 
oro pustu $500 00 
Tik šeštadienio laida $160 00 

** metų 3 men. 
$55.00 $35.00 
$6000 $40.00 

$40.00 $30.00 
$4500 $35.00 

$55 00 

$250 000 
$85 00 

Vyriausia redaktorė Danute Bindokiene 
Administratorius Pijus Stoncius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

LIETUVOS PLAUKIKĖ LAIMĖJO 
PASAULIO TAURĘ 

Lietuvos plaukikė Dita Želvie
nė laimėjo didžiąją Pasaulio 
taurę. Iš aštuonių Pasaulio tau
rės etapų Dita Želvienė daly
vavo dviejuose. Sekmadieni 
vakare po paskutinio etapo 
varžybų, kurios vyko Vokietijos 
mieste Gelzenkirchene, Dita 
Želvienė buvo paskelbta laisvojo 
stiliaus sprinto 50 m ir 100 m 
nugalėtoja. J i surinko 37 taš
kus. Norvegė Vibeke Johansen 
atsiliko 6 taškais, kine Le 
Jingyi atsiliko 7 taškais. 

Dita Želvienė pirmoji iš Lietu
vos plaukikų laimėjo didžiąją 
Pasaulio taurę. Raimundas Ma
žuolis 1994 metais buvo antras. 
Ditai Želvienei balandžio mė
nesį sukaks 28 metai. Prieš 
aštuonerius metus Dita Bab-
rauskaitė Sovietų Sąjungos tre
neriams buvo „sena ir neper
spektyvi". Dėl psichologinio 
spaudimo ir neaprašomų fizinių 

krūvių Dita buvo metusi treni
ruotes. Pasak trenerio, tai jai 
išėjo į naudą —ji pailsėjo ir pa
siilgo vandens. 

Po pusantro mėnesio preten
dentai j Atlantos olimpines 
žaidynes turėtų išvykti j plau
kimo centrą Arizonoje. Ten dir
ba senas Lietuvos plaukikų 
pažįstamas treneris Mark Tay-
lor, kurio dėka Lietuvos plauki
kams nieko nekainubsbūvimas 
Arizonoje. 

Didžiausia Lietuvos plaukimo 
olimpinė viltis Raimundas 
Mažuolis iš JAV pranešė, kad 
atvirajame Jungtinių Valstijų 
čempionate 50 m laisvu sti
liumi jis įveikė antras. Ten pat 
rungtyniavusi Laura Petrutytė 
50 m laisvu stiliumi įveikė 
ketvirta ir tuo įvykdė olimpinį 
A normatyvą. Abu šie plaukikai 
dabar treniruojasi JAV. 

(LA 02.14) 

tvarko Robert Boris, tel. (810) 
682-0098. 

SLIDINĖDAMAS 
SUSIŽEIDĖ SIGITAS 
KRASAUSKAS 

Slidinėdamas Blue Mountains 
kalnuose susižeidė mūsų bend
radarbis, sporto žurnalistas ir 
ŠALFASS-gos centro valdybos 
narys Sigitas Krasauskas, bu
vęs ir Kanadoje leidžiamo sa
vaitraščio „Tėviškės žiburiai" 
sporto skyriaus ilgametis redak 
torius. Ryšium su šiuo susižeidi 
mu, vasario 8 d. Collingwood li
goninėje jam buvo padaryta ko 
jos operacija. Sigitui Krašaus 
kui linkime sveikti, stiprėti ir 
neapleisti sportinės spaudos 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS >a CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 
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DR. JOVITA KERELIS 
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Tat. (708) 59* 8101 
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POLITINĖS STUDIJOS 
LOS ANGELES, CA 

I švad inės mintys 

1996 sausio 27-28 d. Los Ange
les (California) Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Lietuvių fronto 
bičiulių sambūris suorganizavo 
29-sias politines studijas. Stu
dijų tema: „Šiuolaikinės Lietu
vos problemos ir galimi sprendi
mai". Bendrinės temos rėmuose 
vyko keli simpoziumai: 

„Pamąstymai ties kl iūt imis 
dvasinei pusiausvyrai Lietuvo
je a tgau t i " temą nagrinėjo rašy
toja Alė Rūta, poetas Bernardas 
Brazdžionis, magistrės laipsnio 
Amerikoje siekianti pedagogė iš 
Lietuvos Alė Čelkienė ir spe
cialiai i studijas iš Lietuvos 
atvykęs buv. Krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius. 
Diskusijose dalyvavo ir audito
rija. Išvadinės mintys buvo to
kios: 

1. Dvasiniam ir fiziniam ge
nocidui 50 metų spaudžiant, 
didelė l ietuvių tau tos dal is 
prarado dvasini balansą. 1987 
pradėtas , 1990 kovo 11 dekla
ruotas ir 1992 su rusų kariuo
menės išvedimu pas tūmėtas 
tautos išsilaisvinimo procesas 
dar nebaigtas. Dvasinės pusiau
svyros k l iū t ims įveikti reikia 
dar išsilaisvinti iš komunistinio 
mąstymo ir įgūdžių. Jų dar likę 
nemaža. 

2. Padėjusių komunist iniam 
režimui Lietuvoje įsitvirtinti 
autorių kūryba vėl Lietuvoje po
puliarinama, būk nupūtus „rau
donąsias dulkes" . Vėl laupsi-
namas prieš 30 metų pastatytas 
bolševikinis filmas „Niekas 
nenorėjo mir t i " . 

3. Kai kurie mokyklų vadovė
liai dar sovietiniai, o daugelyje 
naujai išleistųjų nemaža komu
nistinių drumzlių. Dalis moky
tojų dar tebesigaili praeities 
dienų, kada būk buvęs lietuvių 
kul tūros „aukso amžius". 

4. Su LDDP struktūromis su
siję televizijos „Laisvas ne
priklausomas kana las" ir Rusi
jos TV „Vremia" programos 
„radio šou" laidos šlykščiausiu 
būdu tyčiojasi iš nepriklau
somybės, religijos ir visa, kas 
l ietuviška. 

5. Nomenklatūros vienvaldys
tė su tau tos supriešinimu, nu
skurdinimu, nuolatiniais melais 
stabdo demokratijos Lietuvoje 
vystymąsi, o be demokratijos 
negali susiformuoti dvasiškai 
balansuota pilietinė visuomenė. 
Iš seno įpratimo, LDD partija, 
pati j a u i rdama, siekia viską 
centralizuoti, net krašto savival
dybes, pagrindines demokrati
nių santvarkų valstybėse ląste
les. 

Tauta stengias i dvas ine 
pus iausvyrą atgauti 

1. Kata l ikų Bažnyčia pradeda 
užimti ja i priklausančią vietą 
viešajame gyvenime: atkuria
mos kunigų seminarijos, katali

kiškos gimnazijos, spauda, at
sikuria vienuolynai, steigiami 
senelių namai , našlaitynai, lei
džiamos knygos, kyla pasaulie
čių katal ikiška akcija. 

2. J a u įsikūrė arba kuriasi 
nomenklatūrinės įtakos nepa
liestos organizacijos: ateiti
ninkai, skautai , šauliai, kata
likės moterys, nepriklausomos 
spaudos centras, katalikiškų 
mokyklų draugija, nuo valdiš
kos žurnal is tų sąjungos at
siskyrusi nepriklausoma žurna
listų draugija ir t.t. 

3. Sovietizacijai atsilaikiusioje 
tautos dalyje auga pilietinis są
moningumas. Praėjusių metų 
savivaldybių rinkimuose ko 
rumpuota valdančioji partija 
patyrė stiprų pralaimėjimą. 

4. Kad ir lėtai, iš Rytų trem
ties grįžta gyvi išlikę politiniai 
kaliniai ir t remtiniai , nors Lie
tuvos dabart inė valdžia juos ne 
su meile sutinka. 

T a u t a i t a l k i n a išeivija 

1. Amerikos lietuviai kunigai, 
vienuolijos, Katal ikų religinė 
šalpa ir privati iniciatyva pade
da atsikelti bolševizmo sunioko
tai Lietuvos Katalikų Bažny
čiai. 

2. Savivaldybes demokratijai 
ir laisvo ūkio ekonomikai ruošia 
bei nepriklausomą žurnalistiką 
remia Amerikos lietuvių įkur
tas JAV-Baltijos fondas. Per 
„Demokratijos t inklo" prog
ramą iš JAV valdžios gautus 
2,400,000 dolerių Fondas skirs
to Baltijos valstybių, nevaldiškų 
organizacijų praktiškai veiklai 
paremti. Vienas milijonas dole
rių tenka Lietuvai. 

3. Išeivijos organizacijos Lie
tuvoje a ts ikūrusiems atitik
menims teikia moralinę, inte
lektualinę bei medžiaginę pa
ramą. 

4. Išeivijos labdaros orga
nizacijos ir privatūs asmenys 
a t l i eka L ie tuva i greitosios 
pagalbos funkciją ir kelia tautos 
moralę. 

5. Pilnutinės demokratijos at
kūrimo ir dvasinės pusiaus
vyros atstatymo sėkmę lems 
moralios politikos valstybės 
tvarkyme įsitvirtinimas. Da
bart inė valdžia moralės prin
cipus yra paneigusi. Opozicinės 
partijos, siekdamos valstybės 
vairą perimti į savo rankas, 
bendradarbiaudamos su išeivi
jos vienminčiais, turėtų paruoš
ti konkrečias valstybės valdymo 
platformas ir nesusižavėti „visa
galiais" doleriais, ateinančiais 
iš oportunistinių šaltinių. 

6. Žiūrint į ateitį, drąsiai besi
reiškiančios praeities ipotekų 
neapsunkintos patriotinės jėgos 
Lietuvoje su idealistinės išeivijos 
parama įtvirtins demokratiją ir 
a ts tatys dvasinę pusiausvyrą. 

„Gal imas išeivijos įnašas, 
sprendžiant Karaliaučiaus prob
lemą" temą nagrinėjo Audrius 

Butkevičius, Angelė Nelsienė, 
Vytautas Šliūpas ir Zigmas Vis
kanta. Diskusijose dalyvavo ir 
auditorija. Išvadinės mintys: 

1. Po daugelio istorinių ne
gandų, kelis šimtmečius Vokie
tijos priklausomybėje išbuvusi, 
Karaliaučiaus sritis dar iki II 
Pasaulinio karo vietovardžiais, 
istoriniais paminklais, lietu
viškai kalbančiomis salomis ir 
gyvenimo būdu išlaikė prūsiš
ką/lietuvišką etninį charakterį. 
1944 į tą sritį įsiveržė ir iki šiol 
pasilikę rusai išnaikino ne t ik 
vietinius gyventojus, bet ir vie
tovardžius, istorinius pamink
lus ir visa ki ta kas galėtų pri
minti autentišką šio krašto pra
eitį. 

2. Potsdamo konferencijoje 
Karaliaučiaus sritis laikinai ad
ministruoti buvo pavesta Sovie
tų sąjungai. Rusijos buvimas jo
kiomis tarptautinėmis sutarti
mis iki šiol nėra įteisintas. 

3. Kad Rusija Karaliaučiaus 
užgrobimą neįteisintų, poli
tiškai teisingą žingsnį padarė 
Amerikos Baltų Laisvės lyga, 
kurios rūpesčiu Atstovų rūmų 
narys Christopher Cox Kara
liaučiaus demilitarizavimo ir 
sutarptautinimo klausimu JAV 
Kongresui pateikė H.C.R. 51 
rezoliuciją. Tai pirmas to 
klausimo pajudinimas aukš
čiausiame Amerikos politi
niame forume. 

4. Visi JAV Valstybės depar
tamento nepalankūs tai rezo
liucijai argumentai, — kad Vo
kietija pripažino šios srities 
suverenumo teises Rusijai, kad 
ta sritis yra istorinė Rusijos 
teritorija, kad Lietuva rusų 
karinio tranzito klausimu su 
Rusija nori pasirašyti sutartį — 
yra klaidingi. 

5. Sveikintina JAV Lietuvių 
Bendruomenė, kuri XIV Tary
bos antrojoje sesijoje priėmė 
nutar imą, įpareigojantį LB 
Krašto valdybą organizuoti 
H.C.R.51 rėmimą. Lauktina, 
kad JAV LB Krašto valdyba šią 
akciją nedelsdama pradėtų. 

6. Lietuvos vyriausybė Kara
liaučiaus klausimu turėtų su
formuoti ir viešai pareikšti sa
vo nusistatymą, o išeivija, be 
pastangų Kongrese, turėtų or
ganizuoti akciją šiuo klausimu 
sudominti akademinius sluoks
nius ir viešąją Amerikos opiniją. 

7. Reikalauti, kad Rusija, a t 
siprašiusi Lenkijos už Katynų 
žudynes, atsiprašytų Lietuvos ir 
Vokietijos už dar žiauresnes 
lietuvių ir vokiečių žudynes 
Karaliaučiaus žemėje. 

„Baltijos valstybių federacija: 
tikrovė ar fantazija" temą na
grinėjo dr. Algirdas Kanauka, 
Linas Kojelis, buv. Latvijos gy
nybos ministras Valdis Pavlovs-
kis ir Estijos konsulas Jaak 
Treiman. Sesija vyko anglų kal
ba. Išvadinės mintys: 

1. Po I pasaulinio karo didieji 
kaimynai stabdė Baltijos valsty
bių politinį ir karinį suartėjimą. 
Ypač aktyvi buvo Lenkija. J au 
nuo 1917 dr. Jono Šliūpo ir fi
losofo Stasio Šalkauskio puo

selėta Baltijos valstybių san
tarvės idėja per nepriklauso
mybės laikotarpi t ik dalinai 
buvo įvykdyta. Baltų rezisten
cija vokiečių ir rusų okupacijose 
artimiau nebendradarbiavo. Vi
sos trys tautos 1990 iš rusų oku
pacijos išsiveržė spontaniškai, 
be suderinto planavimo. 

2. Nederinama ekonominė, 
karinė ir užsienio politika 
1918-1940, nors kartais kiek
vienai valstybei atskirai ir buvo 
paranki, tačiau visumoje pa
lengvino Sovietų sąjungai 
okupuoti Baltijos valstybes 
1940. 

3. Baltijos valstybių apsijun 
gimo (federacija, santarvė , 
sąjunga, sandrauga) idėja 
turėtų būti.siekiamas tikslas, 
nes padidintų Baltijos valstybių 
svorį tarptautinėje politikoje, 
duotų ekonominę naudą, leng
viau patrauktų užsienio kapi
talą, efektyviau spręstų sau
gumo problemas. 

Vyriausybinėje plotmėje šiuo 
metu vyksta bendradarbia
vimas, tačiau viešumon prasi
veržia nesutarimai rodo jo ne
pakankamumą. 

4. Tos idėjos link judėtina 
laipsniško vystymosi keliu. 
Pradžioje kuriama de facto — 
tikrovėje funkcionuojanti, bet 
oficialiai nedeklaruota — san
tarvė. Ji nuolat tobulinama, kol 
prieinama prie tam tikrų forma
lių apsijungimo formų. 

5. Visų trijų kraštų visuome
nė, kaip rodo viešosios nuo
monės tyrimai, suartėjimo idėją 
remia. Tą patvirtina 1995 spalio 
11-15 d. Druskininkuose vykusi 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos sa
vivaldybių atstovų konferenci
ja, kurioje apie 3,000 delegatų 
priėmė tokią rezoliuciją: „Suda
ryti Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
politinę sąjungą, kuri gintų Bal
tijos valstybių nepriklauso
mybę". 

6. Į Baltijos valstybes, kaip į 
sritinį vienetą, remiasi JAV — 
Baltijos fondo veiklos sėkmė. 
Demokratijos su laisvos rinkos 
ekonomika Baltijos valstybėse 
atkūrimui fondas telkia stam

bias sumas iš nebaltišku šal
tinių su nebartų kilmės ameri
kiečių intelektualų ir profesio
nalų talka. Atskirai vykdyda
mas programas atskirose valsty
bėse, sėkmingos veiklos fondas 
išvystyti negalėtų. 

7. Baltijos valstybių apsijun
gimo idėja nėra fantazija, bet 
laiko reikalavimas apsijungian
čios Europos kontekste. 

„Šiuolaikinės Lietuvos prob
lemos ir galimi sprendimai" 
paskai tą skaitė svečias iš 
Lietuvos, specialiai atvykęs į 
šias studijas, buvęs Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius. 

Paskaitininko Lietuvos prob
lemų analizė turtinga įžvalgo
mis, ir siūlomi sprendimai 
atremti į kūrybingą viziją. 
Paskaita turėtų būti paskelbta 
Lietuvos ir išeivijos spaudoje. 

Pora jo pasakytų minčių pa
vyzdžių: 

— Pagrindinė problema Lie
tuvoje yra savęs suvokimo klau
simas: kas mes esame, iš kokios 
pasaulėžiūros veikiame ir ką 
norime pasiekti? Jei tai suvok
sime, į visus kitus klausimus 
atsakymus rasime. Praradę sa
ve, savo atsakomybės jausmą, 
savo vidinę laisvę, —jokių klau
simų neišspręsime. 

— Nedelsiant sukurti daugu
mai priimtiną strateginį vals
tybės atkūrimo planą ir sufor
muluoti aiškų, visiems supran
tamą tikslą, dėl kurio patriotinė 
visuomenė norėtų gyventi, ryž
tųsi kovoti ir aukotųsi mirti. 

„Užsienio lietuvių 'mes' ir 
jūs' klausimo sprendimas'' te
mą svarstė Liuda Avižonienė, 
Amandas Ragauskas ir Povilas 
Pakuckas. Diskusijose gyvai da
lyvavo ir auditorija. Išvadinės 
mintys galėtų būti: 

1. Nors II pasaulinio karo pa
bėgėl ia i ir naujai a tvykę 
užsienyje atsirado skirtingose 
aplinkybėse ir kitokiais tikslais 
bei atėję iš skirtingos praeities, 
tačiau visi yra tos pačios tautos 
vaikai, nors po savo kojomis ne
turi gimtosios ar savo tėvų/sene
lių žemės. 

2. Naujai atvykusieji ir jų jau
nimas iš esmės susiduria su tais 
pačiais sunkumais, kaip ir 1944 
karo pabėgėliai: vyresniesiems 
— kalbos barjeras, darbo gavi
mas, supratimas ir prisitaiky
mas prie krašto papročių ir gy
venimo būdo. Jaunesniesiems 
dar prisideda dviejų kultūrų 
sankryžos. 

3. Abiem emigrantų bangom 
šiuo metu susitikti vieta yra 
nepartinė, nesrovinė, bendrinė 
lietuvių organizacija — Lietuvių 
Bendruomenė. Sveikint inas 
nors dar ir labai a tsargus 
naujai atvykusių domėjimasis 
Lietuvių Bendruomene. Skatin
tina, kad be Lietuvių Bendruo
menės jie dar stotų į artimas 
ideologines ir politines orga
nizacijas ir dalyvautųjų veiklo
je. Bendri rūpesčiai Lietuva, lie
tuvybės išlaikymu, ideologijos 
įtvirtinimu ilgainiui visus su
jungs į vieną lietuvišką šeimą. 

Politinių studijų išvadinės 
mintis suredagavo Juozas Ko
jelis, konsultavo LF bičiulių Los 
Angeles sambūrio valdyba ir 
moderatoriai: Vytautas Vidugi
ris (pirm.), Birutė Varnienė, 
Elena Vidugirienė, adv. Žibutė 
Brinkienė, Juozas Pupius ir 
Algis Raulinaitis. 

Vy tau ta s Vidugir is 
Lietuvių Fronto Bičiulių 

Los Angeles sambūrio 
pirmininkas 

Danutė Bindokienė 

Auginkime lelijas 

SENELIŲ NAMAI 
P A J Ū R Y J E 

Vasario 1 d. Lietuvos kurorte 
Palangoje buvo atidaryti sene
lių globos namai. Numatyta, 
kad juose galės gyventi 32 
priežiūros reikalingi palangiš
kiai. Kol kas gauta tik 15 
senelių, norinčių apsigyventi 
globos namuose, prašymų. Vie 
no asmens priežiūra per metus 
Palangai kainuos apie 8,000 
litų. 

Dažnai įvairių renginių ruo
šėjai, reklamuodami koncertus, 
puotas ar kuriuos kitus svarbes
nius įvykius, ragina visuomenę: 
jau dabar pasižymėkite tą datą 
savo kalendoriuje! Tuo tarytum 
įtaigojama, kad numatytoji data 
rezervuota kaip tik šiam ren
giniui, o visi kiti turėtų tok) 
pasirinkimą gerbti ir ..nekaišio
ti pagalių rengėjams į ratus". 
Praėjusį trečiadienį daug kartu 
teko matyti tokį perspėjimą: 
svarbi švente vyks po septynių 
savaičių —jau dabar ruoškimės 
ją deramai švęsti. Tiesa, šis per
spėjimas nebuvo įrašytas lietu 
vių ar kurios kitos etninės gru
pes spaudoje, bet akivaizdžiai 
užspaustas ant kaktų: Pelenų 
dieną juoda atgailos dėme 
pažymėti tikintieji, primenant 
ir žmogaus laikinumą, ir septy
nių savaičių rimtį, vadinamą 
Gavėnios laikotarpiu. 

Adventai, Gavėnia — nelabai 
populiari tema, nes egocentri-
niame pasaulyje gerai besijau
čiantį žmogų priverčia pagalvo
ti, kad vis dėlto ne apie jį suka
si Visata, kad jis skirtas ne vien 
šiandienai, bet ir Amžinybei, 
kurioje turės duoti apyskaitą už 
dienas, praleistas Žemėje. Gali
ma tvirtinti, kad šiuolaikinė 
žmonija yra pernelyg supasau
lėjusi, nepalikdama savo kasdie
nybėje daug vietos tikėjimui. 
maldai, Dievui. Net kai Ameri
koje nuolat diskutuojama moks
leivių teise melstis prieš pa
mokas mokykloje, dažniausiai 
tai yra pilietinių laisvių, o ne 
Dievo garbinimo reikalas. Ant 
pu r i ton iškų-protest a n t i š k ų 
pamatų pastatyta. Amerikos 
valstybė per porą šimtmečių 
laisvės išmoko į savo gyvenimą 
„atsišaukti religiją, nelyginant 
kurią specialią programą kom
piuteryje, tik tuomet, kada pa
togu, ir tokia forma, kuri ne 
trukdo gyventi pagal savo nuo
žiūrą. Galbūt dėl to, kad šiame 
krašte tiek daug skirtingų reli
ginių bendruomenių, vadinan
čių Dievą vis kitu vardu. Pvz., 
šią savaitę užsibaigė musulmo
nų šventasis Ramadan mėnuo, 
pažymėtas pasninku ir maldo
mis; kiniečiai šventė savo 
Naujuosius metus (prasidėjo 
4694-ieji - Žiurkės metai): 
krikščionys įžengė į Gavėnią, 
pasiruošimą Kristaus iš mirties 
prisikėlimo šventei... 

Daugelis tvirtina, kad tikė
jimas yra kiekvieno asmeniškas 
reikalas Dažnai girdime: „Aš 
esu tikintis, bet nepripažįstu or 
ganizuotos religijos, todėl neinu 
į bažnyčią", įdomu, kuo pasi
reiškia ta „asmeniška religija"? 
Kodėl bažnyčios lankymas. 
dalyvavimas bendroje maldoje 
su k i ta is taip pr ieš iškai 
nuteikia (o gal gąsdina?'. 

Kai reikia atlikti koki reikš
mingesnį visuomenini, socialinį 
ar politinį uždavinį, esame kvie

čiami burtis draugėn, nes tik 
bendromis jėgomis įveiksime 
darbą. Lietuviai tą taisyklę 
gerai žino, ja daug dešimtmečių 
vadovavosi, ypač kai reikėdavo 
jungtis į akciją dėl savo tėvynės 
laisvės, surengt i didžiąsias 
šventes, demonstracijas ir pan. 
Net ir šiandien mes raginami 
telegramų potvyniu užlieti savo 
vietoves JAV Atstovų rūmų na
rius, kad jie pasižadėtų balsa
vimuose remti Kongreso atsto
vo iš Kalifornijos. Christopher 
Cox. rezoliuciją dėl Karaliau
čiaus demilitarizavimo: taip pat 
esame skatinami įsigyti Lietu
vos piliečio pasą. kad turėtume 
teisę balsuoti būsimuose Seimo 
rinkimuose, savo balsu galbūt 
padėdami užtikrint i t inka
mesnių asmenų laimėjimą. Va-
dina-si, visi sutinkame, kad „kur 
du stos, visados daugiau pada
rys". Tik jokiu būdu ne bažny
čioje ... Daugelis tvirtina, kad 
patogiau melstis, pasislėpus 
kažkur vienumoje, negu viešai, 
kitų tikinčiųjų bendruomenėje. 

Pelenuota dėmė ant kaktos 
Gavėnios pradžioje nejučiomis 
primena Kristaus priekaištus 
fariziejams, garsiai kalbėju
siems maldas aikštėse, kad visi 
aplinkiniai matytų ir gėrėtųsi 
jų pamaldumu. Atgailos ženklą 
Pelenų dieną labiau dera 
įspausti j sielą, ne ant kaktos, 
o Gavėnios laikotarpį padaryti 
alsuojantį rimtimi ir malda, 
išskiriant jį iš bet kurių kitų 
metų savaičių tėkmės. Lietuvių 
liaudis labai gerai suprato Ga
vėnios reikšmę ir ją praktikavo. 
Tai liudija mūsų tautos papro
čiai ir tradicijos, į kurias vis 
dėlto turėtume kreipti daugiau 
dėmesio ir dėl sveikos religinės 
nuovokos, ir dėl mums palikto 
tautinio palikimo išsaugojimo. 

Kadangi gyvename svetima
me krašte, kurio daugialypė 
kultūra nuolat tyko mus pa
skandinti, negalime ir neturime 
kasmet septynioms savaitėms 
sustabdyti visuomeninę bei 
kultūrinę lietuvišką veiklą, 
tačiau ga l ime viešuosius 
renginius bent kiek modifikuo
ti, atsižvelgiant į Gavėnios pras
mę. Per didelio nuostolio nepa
jusime, jeigu apsieisime be ypa
tingų linksmybių (pvz., pobū
viuose dainavimo ir šokių); 
nieko nepakenks ir vienas kitas 
renginys, paremtas religinės 
rimties nuotaika — deklamaci
jomis, sielą keliančia muzika. 
Būtų taip pat ne pro šalį susi
laikyti nuo kai kurių pramogų 
ar pomėgių, o taip sutaupytus 
pinigus paaukoti Lietuvoje 
vargstantiems (per Lithuanian 
Mercy Lift, Vaikų viltį, Našlai
čių ar partizanų globos komi
tetą. ..Saulutę" ir kt.). Tai vis 
tos stebuklingosios sėklos, iš 
kurių po septynių savaičių 
išaugs ir pražydės Velykų le
lijos. 

KELIONĖ Į PASLAPTINGĄ 
ŠALĮ 
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„Kad kas galėtų su mumis grįžti iki bendrabučio, 
būtų gal ima knygas perduoti", — samprotauju. 

„I i tikrųjų, taip ir padarykime. Už pusvalandžio turi 
grįžti iš darbo mano vyras, j is ir pavažiuos. Man, žinote, 
kūdikis , ana , va dar neišsibudina. 

Lovytėje sušilęs, nusispardęs guli garbiniotais plau
kučiais pa tenkin tas keletos mėnesių rubuilis. 

Galop grįžta iš darbo Serioža, ir žmona atraportuoja 
visa, kas įvyko ir ką jam dar reikės atlikti. Serioža nekal
bus, nieko nesako, bet aiškiai matyti , kad tie reikalai 
su knygomis jam ne prie širdies. Cigaretės, kurias rado 
įdėtas į dėžę, jau kas kita. Praplėšęs pokelį, godžiai pa
t r auk ia dūmus ir priėjęs prie atviro lango pučia juos 
laukan. Tačiau pasirinkimo jam nėra, teks važiuoti 
Žmona įpila jam stiklinę arbatos. Mano draugui Bob 
nuota ika j au pasitaisė. 

„Joe, — sako jis, — šį vakarą už visą triūsą aš pa
vaisinsiu vakariene geriausiame Leningrado restorane". 

Atsisveikiname su seimininke. Bob atsibučiuoja ir 
prižada kitą vasarą juos vėl aplankyti, o telefono nume

rio ir adreso šį sykį tikrai nepamirš. 
Saulutė jau nusileido, bet Leningrado vakarai va

sarą šviesūs kaip dieną. Sugrįžę su Serioža liekame sė
dėti taksyje už bendrabučio kampo. Sutarėme, kad 
geriau į bendrabutį visiems neiti. Prie įėjimo sėdi bu
dintis ir atrodo akylai stebi visus, įeinančius ir išei
nančius. 

Serioža nervinasi. Dega cigaretę po cigaretės, nesako 
nei žodžio. Bandau šoferį kalbinti aš, pasiūliau cigaretę. 
Cigaretę jis paima, bet kalbėti nelinkęs. Gal jau pavar
gęs, o gal jau baigiasi jo darbo diena. Netrukus pasirodo 
ir Bob su ryšulėliu knygų, sukištų į rudą, prekėm skir
tą, maišelį. Šoferio paprašome, kad nevežtų į „Sadko" 
restoraną, pačiame miesto centre, kur buvome numatę 
vakarieniauti. 

Sėdėdamas šalia šoferio, veidrodėlyje matau, kaip 
Serioža traukia vieną po kitos iš maišelio knygas ir krau
nasi sau į portfelį. Ar ne kvailas, pagalvojau, juk šofe
ris viską veidrodėlyje mato ir gali pagalvoti, kad čia 
kažkokie neaiškūs tipeliai ir vietoj restorano, galėtų 
pavėžėti kur kitur. Ar negalėjo jis tas knygas su maišu 
ir nešti, o nekrauti į portfelį. Žvilgteriu į šoferį, bet jis 
į šį perkraustymą, atrodo, nekreipia dėmesio. Susitvar
kęs su knygomis, Serioža, iki šiol tylėjęs, paprašo šoferį 
taisyklinga rusų kalba prie kampo jį išleisti. Ką šoferis 
ir padaro. Mums nei ačiū, nei sudie, nepasako. 

Už keletos gatvių privažiuojame ir restoraną. 
Sumokame šoferiui, pridėdami dar gerokai ..ant arba 
tos" ir iki šiol mus apėmęs baimės jausmas, pamažėle 
atslūgo. O kai patekome restorane į šaunią užsieniečių 
draugiją, ūpas visai pasitaiso. Atsilygindamas už paslau
gas, Bob išrenka vakarienę, nesivaržydamas su kaina. 

Kaip paprastai, vakarienė užtrunka apie porą 
valandų; begurkšnojant, beužkandžiaujant laikas pra
bėga labai greit. Perkalbame su Bob dienos įvykius ir 
abu sutinkame, kad ši kelionė galėjo mums ir liūdniau 
baigtis, jei šoferis būtų buvęs akylesnis ar suinteresuo
tas, dabar sėdėtume kur kitur ir turėtume aiškintis: kur 
važiavome, kam ir kokias knygas perdavinėjome ir. bala 
žino, ką jie ten būtų klausinėję, o gal net kontrabanda 
apkaltinę. 

Viskas baigėsi laimingai, ir štai mes patenkinti 
vaišinamės, apsupti iš vienos puses keletą stalų apsė
dusių, linksmai nusiteikusių japonų, o iš kitos — grupės 
triukšmingų vokiečių. Iš aprangos atrodo, kad jie 
atkeliavę iš Rytų Vokietijos. Visą laiką groja orkestras: 
keletas pučiamųjų instrumentų, armonikos, mandolinos, 
balalaikos ir mušamieji. Su orkestru dainavo ilga, iki 
kulniukų raudono aksomo, plačia dekolte suknele pasi 
puošusi solistė. Jos skambiai atliekamos dainos buvo 
kone tos pačios, kaip jau ne kartą ir kitur girdėtos. Lin
guojančiai nuskamba „Kalinka", melancholiškai 

plaukia tuomet labai populiarios „Vasaros naktys prie 
Maskvos" dainos garsai. Padainuoja ji daug kartų gir
dėtą čigonišką šlageri apie juodas akis, o taip pat, bajanų 
ir trimitu palydima, užtraukia ir visiems žinomą 
„Katiušą". Vokiečiams ir japonams dainos, o gal daini
ninke, patinka. įsismaginę ploja. 

Nuo ryto iki vėlyvo vakaro apžiūrinėjame Leningra
dą Aplankome prie Nevos krantinės stovintį pritvirtintą 
„Auroros" karinį laivą. Jis dabar muziejus ir niekur 
nebeplaukia. Žiūrovų ir čia netrūksta, susidaro net 
eilutė, kol patenki ant denio. ..Auroros" patrankų salve 
buvo duotas ženklas pulti caro Žiemos rūmus 1917 
metais, revoliucijai prasidedant. Antrojo pasaulinio karo 
metu laivas pasitraukė už miesto ir iš ten apšaudė 
Leningradą apsupusius vokiečius. 

Pamatėme ir keletą įspūdingų bažnyčių. Deja, jos 
arba paverstos muziejais, arba uždarytos — gali pama
tyti tik išorės architektūrą, vidun neįeisi Stiprų įspū
di paliko Švento Izaoko katedra, paversta antireliginiu 
muziejumi, bet jos interjero brangenybes išlikusios. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. vasario men. 23 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

DAYTONA BEACH. FL 
CHORO ..SIETYNAS'" 

R E P E T I C I J A VADOVO 
NAMUOSE 

Vieną ketvirtadienį, choro 
, ,Sietyno" repeticijai salėje 
pasibaigus, vadovas muz. An
tanas Skridulis praneša: ,,Atei 
nanti choro repeticija sausio 31 
d. vyks mūsų namuose. Sparčiai 
artėja Vasario 16-toji. Tautos 
švente, ir metinis "Sietyno" kon 
certas. Reikia pasiruošti. Tai 
bus ekstra repeticija. Dalyvau
kite su savo antromis pusėmis. 
Labai svarbu.. ". — kvietė 
maestro Antanas Skridulis. 

Na gi. sausio 31 d. į šaunia 
Valytės ir muz. Antano Skridu 
liu soduose paskendusia sodybą 
r inkos i . .S ie tyno" na r i a i , 
žinoma, su antromis pusėmis. Ir 
taip susidarė daugiau trisdešimt 
dalyvių. Tik jžengus į svetingus 
Valytės ir Antano Skriduliu na 
mus. buvo jaučiama, kad čia bus 
ir kokia nors proga, o ne tik 
choro repeticija. Po trumpos at
gaivos, pasivaišinimo, suskam 
ba piano garsai Prašom cho
ristes ir choristus repeticijai. O 
svečiai pabūkite už publiką, pa
siklausykite mūsų koncerto", — 
sėsdamas prie pianino kalbėjo 
maestro Antanas Skridulis. 

Ir iš tikrųjų — beveik gene
ral inė repeticija. Daina po 
da inos . Skamba š a u n i a i . 
Gražios . mielos dainos , 
kuriomis gėrėsis šio telkinio 
lietuviai metiniame ,,Sietyno'* 
koncerte, vasario 11d . 

„O dabar pertraukėlė — atsi-
- kvėpkime", — sakė maestro. O 

svetingoji šeimininkė Valytė 
suskambino varpeliu, kviesda
ma prie vaišių po sunkaus dar
bo. 

Tuo tarpu Gediminas ir jo tal
kininkai ruošė šampano taures, 
tratėjo kamščiai. Taigi vėl graži 
proga. Choro vardu pakalbėti 
Algirdas Šilbajoris kviečia 
..Sietyno" valdybos pirmininke 
Juozytę Daugėliene. Ji atiden
gia pasiapti Rytoj. t.y. vasario 
1 d., švenčiame . .Sietyno" 
vadovo muz. Antano Skridulio 
dar viena gimtadienį. Ji svei
kina ..kaltininką", gėrisi jo dar
bais, pasiaukojimu, ištverme ir 
dideliu kultūriniu įnašu jau dvy
liktus metu? vadovaujant ..Sie
tynui". Algirdas Šilbajoris iš
reiškia visų vardu linkėjimus 
muz. Antanui Skriduliui ir itei 
kia ..Sietvno" dovana — šampa
no dėže. 

Pakeliamas šampano tostas 
už laiminga maestro ateitį ir jo 
meilė dainai, giesmei ir šio te! 
kinio kultūrines veiklos išlai
kymą 

Muz. Antanas Skridulis nuo 
širdžiai padėkojo ..Sietynui". 
Juozytei Daugėlienei. Algirdui 
Šilbajonui už linkėjimus ir pri
siminė čia esančius ir šio men. 
pabaigoje gimtadienius šven

čiančius oper. sol. Antaną Sprin
dį, Joaną Grybauskiene. Birutė 
Kožicienė, Juozą Sodaitį. palin
kėjo ir jiems sėkmes gyvenime, 
o dalyviai sudainavo jų garbei 
„Valio, valio, valio!" 

Po programėles vaisių, vėl 
suskambėjo pianino garsai, ma
estro vel sietyniečius pakvietė 
repet ici ja i . . . vėl skambėjo 
gražios dainos. Taigi, gana 
įdomi reta repeticija. Šia proga 
pr is iminta , kai . .Sietynui" 
susikūrus Valytės ir Antano 
Skridulių namuose vyko repeti 
cijos su vaišėmis, skaniu, pačių 
šeimininkų pagamintu vynu. 

Mielam muz. Antanui Skridu
liui už ..repeticiją" nuoširdžiai 
dėkojo sietyniečiai ir jų antrosios 
pusės. 

CLASSIFIED GUIDE 

Garbes prezidiumas LB Palm Beach apylinkės veiklos 20 metų sukaktį 1995 m. gruodžio 8 d. 
švenčiant. Iš k. — kun. Vytautas Pikturna, LB Palm Beach apyl. v-bos pirm. Algis Augūnas, 
LB Floridos apygardos pirm. Liutaveras Siemaška, buvęs pirmasis Palm Beach LB apyl. v-bos 
pirm -Jonas -Jokubauskas, „Lietuvių biuletenio" redaktorius Vincas Šalčiūnas. 

Nuotr. J . J akubausko 

ŠAMPANO TOSTAI 
GIMATADIENIUS 
ŠVENČIANTIEMS 

Mūsų telkinio lietuviškoje 
šeimoje nestokojame ir šeimy
ninių pabendravimų, paminint 
įvairias progas-vardadienius, 
gimtadienius, amžiaus ar vedy
binio gyvenimo sukaktis. Tokie 
pabendravimai vyksta dides
niuose ar mažesniuose artimųjų 
būreliuose. Sakytume, graži tra
dicija. Pabendravimuose ..kalti
n i n k a i " pa ruoš ia šaun ias 
vaišes, vyksta įdomūs pokalbiai, 
apie mūsų šakotą veiklą ir poli
tiką. Turime politiką sekančių, 
Lietuvos problemas pažįstančių, 
tad, kartais manome, ar bėrei 
kia kviesti aukštus pareigūnus 
iš Lietuvos, „pakalbėti apie 
padėtį tėvynėje", kada ir mes tą 
padėtį gerai žinome. 

Gyvename ir Naujųjų metų 
rūpesčiais bei džiaugsmais. Or
ganizacijos rūpinasi veikla, ren
giniais, o tėvynainiai nepamirš
ta ir savų tradicijų. Sausio 
mėnuo gausus gimtadieniais ne 
mažo būrelio čia gyvenančiųjų. 
Tad turėjome progos pakelti 
šampano tostus už gimtadienius 
švenčiančius 

Daugiau negu trys dešimtys 
Joanos ir Vytauto Grybauskų 
artimų draugų sausio 28 d. su
važiavo į jų svetingus namus 
švęsti šeimininkes Joanos dar 
vieną gimtadienį. Graži sekma
dienio popietė, svečiai iš plačių 
apylinkių, puiki nuotaika, šei
mininkų nuostabus svetingu
mas. Šaunias vaišės Joanos gar
bei paruošė gimtadienį šven-
čiančioji ir jos darbštusis vyras 
Vytautas. Pradedant vaišes, 
šeimininkas Vytautas atidengia 
..paslaptį"", pasveikina savo 
mylima žmona Joaną gimtadie
nio proga ir taip pat pasveikina 
gimtadienius švenčiančius — 
..Sietyno" vadovą muz. Antaną 
Skridulį. Birutę. Danute. Pra
nute, palinki laimes ir sėkmes, 
ir pakeliame šampano tostą už 
jų laimę, nuaidi Ilgiausių metų 
linkėjimai. 

Šia proga pažymėtina, kad 

Joana ir Vytautas Grybauskai 
labai malonūs, draugiški žmo
nės. Jų svetinguose namuose 
dažni pabendravimai, o svečių 
būna iš viso pasaulio. Vytautas 
sporto veteranas, žymusis vei
kėjas, sportinės veiklos or
ganizatorius, sporto žurnalistas. 
Joana įsijungusi aktyviai į šio 
telkinio organizacijų veiklą, 
rūpinasi pagalba Lietuvos varg
stantiems vaikučiams. Tad mie
lai Joanai, gimtadienio proga 
dar kartą linkime laimės ir svei
katos! 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

P A L M B E A C H , F L 

TRYS SUKAKTYS PALM 
BEACH APYLINKĖJE 

Kiekviena sukaktis, šeimos, 
ar tautos gyvenime yra tarytum 

kurių iniciatoriai buvo Aldona 
ir Vytautas Biliūnai: Pirmosios 
lietuviškos šv. Mišios buvo au
kotos kun. Albino Bielskaus 
1975 m. spalio 4 d. 

1977 m. lapkričio mėnesį Jo
nas Daugėla ir Stasys Balčiūnas 
pradėjo leisti „Floridos rytinio 
pakraščio lietuvių žinias", o 
1985 m. lapkričio-12 d. Vincas 
Šalčiūnas pradėjo redaguoti 
„Floridos Rytinio pakraščio 
lietuvių biuleteni", leidžiamą 
Palm Beach Lietuvių Bendruo
menės valdybos. 

Leidinyje paminėti visi dirbę 
LB valdybose, visi talkininkai. 
Pažymėti visi asmenys dirbę ir 
dirbą mene ir tautodailėje, mu
zikoje, dainoje, literatai, bei 
spaudos ir foto korespondentai. 
Minimos apylinkėje veikiančios 
organizacijos, muzikos vienetai, 
vykę koncertai bei kultūriniai 

žvilgsnis į praeitį, tarytum pasirodymai. Išvardinti ir visi 
stabtelėjimas, įvertinant nueito mirusieji lietuviai. Nepamiršti 
gyvenimo kelią, prisimenant ir per tuos metus susituokę. Šis 
brangius žmones, iškilesnius leidinys bandė apimti visas lie-
momentus, sprendimus, pasimo- tuvių gyvenimo sritis, ir jo po 
kant iš klaidų ir džiaugiantis keletą egzempliorių buvo nu-
laimėjimais. siųsta į Čikagoje esantį Lietu-

Lietuvių Bendruomenės Palm vių Archyvą ir j Lietuvą. Minė-
Beach apylinkės lietuviai, vado- jime dalyvavusios šeimos šį 
vaujant energingai apylinkės leidinį gavo nemokamai. Kelio-
valdybai, 1995 m. gruodžio 8 d. lika egzempliorių „Lietuvių 
turėjo progos pasidžiaugti net biuletenio" buvo atspausta su 
tr imis svarbiomis sukaktimis: spalvotomis įtarpomis. 
20-ties metų nuo Lietuvių Ben- Šį iškilmingą minėjimą, vyku-
druomenės Palm Beach apylin- sį Holiday Inn viešbučio salėje, 
kės įkūrimo, 20-ties metų nuo Palm Beach Gardehs, 1995 m. 
lietuviškų pamaldų St. Paul of gruodžio 8 d. pradėjo Palm 
the Cross bažnyčioje, Singer Beach LB apylinkės pirm. Algis 
saloje. įsteigimo, ir 10-ties metų Augūnas, pasveikindamas gau-
nuo „Lietuvių biuletenio" leidi- šiai susirinkusius iš visos pietų 
mo. Taigi trys svarbiom ir reikš- Floridos šventiškai nusiteiku-
mingos sukaktys pietų.Floridos sius svečius. Save kalboje jis 
lietuvių gyvenime. apžvelgė LB Palm Beach apylin-

LB Palm Beach apylinkės vai- kės nueitą kelią pažymėdamas. 
dyba: pirmininkas Algis Augū
nas, vicepirm. Marijus Sodonis, 
iždininkas Jonas Štaras, nariai 
Valdas Barius ir Jonas Garla, 
sekretorė Ona Šalčiūnienė, na
rys ypatingiems reikalams Vin
cas Šalčiūnas jau prieš pusmetį 
pradėjo ruoštis, planuoti progra
mą, kviesti svečius, norėdami 
kuo prasmingiau ir iškilmin
giau paminėti šias tris Palm 
Beach lietuvių gvvenimo su
kaktis. 

Darbštusis „Lietuvių biulete
nio" redaktorius Vincas Šalčiū
nas paruošė ir kompiuteriu at
spaude 16 psl. leidinį „JAV 
Lietuvių Bendruomenės Palm 
Beach Co. apylinkės sukakties 
minėjimas". Leidinyje — minė
jimo programa ir skyriai: „Su
kaktuviniai žingsniai", „Kas 
vairuoja apylinkės veiklą ", „Sa-

kad svarbiausias veiklos tikslas 
buvo padėti tėvynei Lietuvai. 
ypač jai žengiant pirmuosius 
Nepriklausomybes atstatymo 
žingsnius. Jis prisiminė kaip 
visi lietuviai rėmė tą kovą už 
laisvę, kaip kas galėjo: pinigais, 
laiškais, telegramomis, skam
bindami telefonais kongreso na
riams, didžiajai spaudai, net 
pačiam prezidentui, ieškodami 
Lietuvai užtarėjų ir draugu. 
Prisiminė kaip visi apylinkės 
lietuviai darė plakatus, demon
stravo, rinko parašus paremti 
Lietuvai. 

Be organizuotos bendruome
nės tas darbas būtų neįmano
mas. Pirm. Algis Augūnas pri
siminė ir visus mirusius Palm 
Beach apylinkės lietuvius ir 
paprašė renginyje dalyvavusių 
pagerbti juos atsistojimu. Po to 

varankiška kultūrinė veikla", jis pakvietė kun. Vytautą Pik-
,.Gyventoju kaita". „Baigiamie- tu rną sukalbėti invokaciją. 
ji žodžiai", „Apylinkės gyveni- Sugiedojus himną, Algis Augū-

nuotraukose" (net trys nas pakvietė Vincą Salčiuną Šalčiūnas. Linkime naujam pir-

K n i- Ki|.iu<kas. -S-I Dievo Motin"'- parapijos Klebonas. 
develandieciams pristato naująjį ..Dirvos' savaitraščio redaktorių dr Joną 
•Jasaiti Nuotr V. Bacevičiaus 

mas 
lapai nuotraukų'. 

Š iame leidinyje randame 
trumpus Palm Beach LB apylin
kės veiklos istorijos apmatus 
i naudojantis susirinkimų pro
tokolais ar „Lietuvių biulete
nio" žiniomis' nuo pat Palm 
Beach LB apylinkės įsteigimo 
1975 m. rugsėjo 1 d., išvardina
ma ir pirmoji valdyba: pirm. Jo
nas Jakubauskas , vicepirm. 
Bronius Aušrotas ir Povilas 
Mikšys, sekretorė Albina Pilipa
vičienė, narė Paulina Banienė. 

Aprašoma ir šv Mišių lietu
vių kalba pradžia St. Paul of the 
Cross bažnyčioje, Singer saloje. 

pravesti minėjimo programą. 
I garbės prezidiumą buvo 

pakvies t i : kun. Vytautas 
Pikturna, Palm Beach LB pirm. 
Algis Augūnas, Floridos LB 
apygardos pirm. Liutaveras 
Siemaška, Palm Beach LB apy
linkės steigėjas ir pirmasis v-bos 
pirmininkas Jonas Jakubaus
kas ir „Lietuvių biuletenio" 
redaktorius Vincas Šalčiūnas. 

Sveikinimus pradėjo Floridos 
LB apygardos pirm. Liutaveras 
Siemaška , perskaitydamas į 
minėjimą negalėjusios atvykti 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
adv. Reginos Narušienės laišką. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

KMKCMt KAl f OtS 
7922 S. Paloki U . 
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DANUTĖ MAYER 
284-1900 

J * norit* parduoti ar pirkti namus, 
kreipkaea j WmĖ% • * * ? — . Ji pro
fesionalai. aąZMngaJ Ir 
patamaua. (kainavtmaa vaitui 

kuriame ji labai teigiamai at
siliepė apie Palm Beach LB 
apylinkę, pavadindama ją viena 
iš veikliųjų, ragino ir toliau taip 
dirbti. LB Floridos apygardos 
pirm. Liutaveras Siemaška irgi 
palinkėjo, budėt i ir d i rb t i 
Lietuvos labui. Kęstutis Miklas 
sveikino LB New Yorko apygar
dos vardu, Daytonos LB apyl. 
pirm. Birutė Preikštienė Lietu
vių Klubo ir LB apylinkės var
du, Pampano Beach LB apylin
kės pirm. Jonas Paškus — apy
linkės lietuvių vardu. 

Sveikino ir vietinės organiza
cijos: BALF-o dr. Vytautas Ma
jauskas, Lietuvos Dukterų — 
Dalia Augūnienė, „Dainos" cho
ro — choro vadovė Irena Mano-
maitienė, Lietuvių Kultūros 
muziejaus — Rimgailė Zotovie-
nė, Tėvynės sąjungos, Floridos 
skyr. vardu — Elena Jonušie
nė, Lietuvos Vyčių — James 
Marcinkus. Raštu sveikino LB 
Sunny Hills ir St. Petersburgo 
apylinkių pirmininkės. 

Savo kalboje Vincas Šalčiūnas 
apžvelgė Palm Beach apylinkės 
veiklą praeityje ir dabar, skatin
damas moteris įsijungti į darbą. 
Kalbėjo apie „Lietuvių biulete
nio" pasisekimus ir problemas, 
pasidžiaugė, jog „L. biuletenio" 
skaitytojų vis daugėja. 

Meninę programą atliko vieš
nia iš St. Petersburgo aktorė 
Dalila Mackialienė, padekla
muodama Bernardo Brazdžionio 
ir kitų poetų eilėraščius. Pabai
gai ji nuotaikingai perskaitė 
humoristinį feljetoną iš pensi
ninkų gyvenimo. Publika ilgais 
plojimais entuziastingai pri
ėmė akt. Dailios Mackialienės 
skaitymus. 

Baigdamas minėjimą LB 
pirm. Algis Augūnas pakvietė 
visus atvykti į 25-ių metų 
sukaktį, skatino visus ir toliau 
dirbti išlaikant lietuvybę čia, 
JAV, ir padedant Lietuvai. 

Šis svarbus ir gražiai suorga
nizuotas trijų sukakčių Palm 
Beach apylinkės minėjimas 
buvo baigtas visiems sugiedo
jus „Lietuva brangi". 

PERSITVARKĖ LB PALM 
BEACH APYLINKĖS 

VALDYBA 

Dvejus metus išbuvęs LB 
Palm Beach apylinkės vicepir
mininku ir šešerius metus valdy
bos pirmininku, Algis Augūnas 
nuo 1996 m. sausio 9 d. iš pir
mininko pareigų pasitraukė. 
Šiuo metu Palm Beach LB apy
linkės valdybos p i rmininko 
pareigas perėmė „Lietuvių biu
letenio" redaktorius Vincas 

rORSALE 
ToamheuM, Oriand Pfc., Brook 
Hills. Beautiful location, many 
upgrades; full basement, 2 car 
garage. Cail: 706-479-7199. 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuttnurr FAX pagafce 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir leme. 
• Pensininkams nuolaida 

$239,900 beautmil bricfc homa onry 5 yrs. dd, located in new area of 
Lemont; ciosa to Uth Cntr.; 4 bedrms, 3 baths; fam. rm. and firepiac© + 
basement; on premium lot; open to parkkke view; minutes from tratn & 
expressway. 

Carrtury 21/Casttea by King, 
aafc for Gana Ktocfca, tat : 706-964-6400 

M I S C E L L A N E O U S 

• L I K T U O S 
(V9JMMAI — PATAISYMAI 

Turiu Cntcagos miesto leidimą Dir-
* u ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUPIJU8 E U M t H f m 

FORRENT 

J K S OOMSTRUCTION 
„Shingte" slogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas.. 
teL 

taa antrame aukite. Šviesus, kampi
nis namas. Yra šaldytuvas, virimo 
plyta, „car port". 9429 į man. Kreip
tis: ta i . 709-992-4199. 

FORRENT 
1 bdrm. apt.: all Utilities and ap-
jliances inciuded. 

Ca* 708-871-4388 
r "i 

AUTOMOBtUO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas FrankZapots ir Off.Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
320SVį,Weet»Nh 

Tat (70*) 424-8854 
(312)581-8884 

MOVtNG-KRAUSTYMAS 
PioKtatanrUus patarnavimas 

prieinamomis kainomis. 
jums patogiu laku. DraurJmas 

garatuotas. Kreiptis: 

Oedknmas: teL 312-925-4331 

D A I N Ų ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ 

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų švente 
ArvidoBuktio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje. 

Kaina tik $25 

Čekius siųsti: 
Ltthuanian R. CathoHc 
Pedaration of America 

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629 

mininkui sėkmės! 

A.A. D R IRENA 
GIEDRIKIENĖ 

Ilgai ir sunkiai sirgusi dr. 
Irena Giedrikienė sausio 3 d. 
mirė Putnamo Seselių slaugos 
namuose. Palaidota Seselių ka
pinėse, Putname. Jos liūdi vyras 
Stasys Giedrikis, kuris ilgus 
metus ją rūpestingai su meile 
slaugė. Palm Beach lietuviai 
nuoširdžiai užjaučia S t a s į 
Giedrikį. 

D.A. 

Į LAISVĘ FONDAS 
Uatuvtikai Kultūrai Ugdyti 

LokUnlal 

Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ
JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs (LF rezis
tencinio romano premiją $8.00 

Adolfas Markelis — SUSITIKIMAI. Noveles, išleis
ta Kaune 1993 $6.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Raštai 1993 $10.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994 $10.00 

Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS 
Čikaga, 1994 $10.00 

Antanas Paškus - EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988Ž $6.00 

Antanas Paškus - ASMENYBĖ IR RELrGUA. $6.00 
Antanas Paškus - SĄŽINĖ $6.00 
Antanas Paškus - ŽMOGAUS MEILĖS 1995 $8.00 
Juozas Brazams — RAŠTAI. II. III, IV, V, VI t po 

$15.00. Visi (5) tomai $50.00* 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

11. Sibiro tremties atsiminimai $10.00* 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

II t. Sibiro tremties atsiminimai $8.00 

PASTABA. VISUS ŠIUOS 1 LAISVĘ FONDO leidinius 
galima gauti DRAUGE arba: 1 LAISVI FONDAS c/o A. Par-
gauskas, 8908 Butterfiekl Ln. ORLAND PK. IL 60462. USA 
Prie knygos kainos pridedama supakavirno ir pašto išlaidos. 

http://3t5S.AnJNg.AW
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Amerikoje gyvenančios tautie
tės, atsakė, kad gavo, bet neturi 
pinigų nei vokui, nei ženkleliui, 
tai laišką pasiėmė globėja ir ne
grąžino. Atsiuntė ir nuotrauką: 
sėdi nesveikos išvaizdos vyriš
kis, prie jo lyg išgąsdintas 
zuikel is b e r n i u k a s , l igonė 
senelė ir gražių veido bruožų, 
rūpesčio pilno veido išraiška 
jaunuolis — ant jo, 15-mečio 
pečių, guli dviejų ligonių, 
broliuko ir ūkelio priežiūra. Ne
retai 15-mečiai pabėga nuo 
šeimų, o jis kantriai neša kitų 
užkrautą naštą. Mes rūpinamės 
našlaičiais, globojame tvarkin
gas daug iava ikes še imas , 
remiame našlaičius globojamus 
asmenis, o kas rūpinasi tais, ku
riuos skriaudžia „riestanagės 
globėjos"? Ir prisiminė man Laz
dynų Pelėdos apsakymėl i s 
„Motulė paviliojo", kurį garsiai 
skaitėme klasėje, šnirpšdamos 
nosimis, vos sulaikydamos aša
ras. Ten nors motulė paviliojo, 
o kas pasiims šitus?.. 

Eugenija Barškėtienė 
Hinsdale, IL 

KAS GALĖTŲ PAAIŠKINTI? 

Š.m. sausio 27 dienos „Drau
ge" (Mokslas, menas ir li
t e ra tū ra skyriuje), išspaus
dintas Artūro Tereškino eilėraš
t i s , pa r a šy t a s s tu lpe l i a i s , 
sakiniai be jokių skyrybos 
ženklų, visi žodžiai mažąja 
raide. 

Mano supratimu, tai tik rinki
nys atskirų žodžių, gal kartais 
ir atskirų sakinių, kurie tarp 
savęs neturi jokio-ryšio. Eilėraš
tis užima gan žymią puslapio 
dalį. 

Neaišku, kodėi tokie eilėraš
čiai rašomi ir dieriraStyje spaus
dinami? Gal dabar ir apysakos, 
ir dramos veikalai hus siūloma 
ta ip rašyti? Įdomu, kokią 
mokyklą reikia baigtj, kad galė
tum ar turėtum teisę tokius 
eilėraščius rašyti? 

Ignas Petrauskas 
Chicago, IL 

PAGARBA MARYTEI UTZ 

Dabar Lietuvoj yrą labai 
populiarus toks anekdotas (apie 
mais tą , nes t a s a k t u a l u ) . 
Klausimas: „Kaip vadinasi 
tautinis lietuvių valgis? At
sakymas: „Kitas lietuvis". 

Tokių anekdotų nebūtų, jei 
savo tarpe turėtumėm daugiau 

LAIŠKAI 
NENUSIKRATO 

SOVIETINĖS DRESŪROS 

Iš Lietuvos pasiekiančios 
žinios apie daug aukštų Lietu
vos valdžios pareigūnų sava
naudiškumą ir savo darbo 
surišimą su nauda tik sau, alina 
ir skurdina Lietuvos žmones ir 
didina pavojų Lietuvos laisvei. 
Vienas tokių yra buvęs minist
ras pirmininkas Adolfas Šleže
vičius. Jis vis dar negali supras
ti, kodėl j is buvo atstatydintas. 
Jo sovietinė dresūra neleidžia 
jam objektyviau įvertinti savo 
darbus. 

Jo atvejis man primena misi-
jonieriaus spalvotųjų kraštuose 
vykusio atsitikimo pasakojimą: 
„Kodėl tu pavogei to tolimesnio 
kaimyno karvę? Tai nusikal
t imas". Vagis atsako: „Čia 
negali būti nusikaltimo, nes aš 
ir šeima dabar turime pieno, šei
mos aprūpinimas pagerėjo". A. 
Šleževičiui būtina tą pasako
jimą priminti. 

Laiško skaitytojas tepadaro 
savo nuosprendį. 

Juozas Kriaučiūnas 
Putnam, CT 

AR PAVILIOS MOTULĖ?.. 

Vieną gražią auksinio rudens 
dieną gavau laišką nuo pažįs
tamos moters, gyvenančios 
Lietuvoje, Dzūkijos sostinėje, su 
prašymu, ar negalėčiau kaip 
nors pagelbėti maistu ir rūbais 
dviems našlaičiams 15 ir 11 
metų, gyvenančiais su dviem li
goniais (brolis ir sesuo): vyras 
psichiniai nesveikas ir senutė 
74 metų, beveik akla. Berniu
kas prižiūri ūkelį (yra karvė, du 
paršeliai ir kelios vištelės), tuos 
ligonius ir broliuką, kuris lanko 
mokyklą. „Kas greitai duoda — 
dvigubai daugiau duoda" — tuoj, 
išsiunčiau tai moteriai čekį, 
prašydama iškeisti ir nupirkti 
ką nors tiems našlaičiams. 
Parašiau ir tam berniukui, 
klausdama apytikrių rūbų ir ba
tų dydžių. Praėjo mėnuo, antras 
ir trečias įpusėjo. Gaunu laišką 
nuo tos moters. Ji rašo — kol 
gavo laišką, kol atsiėmė iš 

.banko pinigus, praėjo pora 
"j ~n«nesių. Ji nupirkusi maisto 
j važiavo 20 kilometrų į tą mies

telį, tada keturis kilometrus žmonių panašių į šauniąja čika-
klampojo po sniegą su krepšiais gietę Marytę Utz. 
maisto (ir kodėl mes tematome 
tik neigiamo tipo žmones Lietu
voje?) ir tai, ką rado. buvo 
daugiau negu baisu. Senute jau 
ligonis, o globėja negyvena ten 
— ji tik pasiima pinigus ir kar 
tais atveža duonos kepalą I 
klausimą, ar gavo laišką iš 

Žiūrėjau ir klausiausi kaip ji 
gražiai ir su meile vadovavo 
Jaunimo centro Vasario 16 tos 
minėjimą (ir jos lietuviais už
auginti vaikai dalyvavo m: 
nėjimo programoj,1. -Ji ta >avn 
vidine šiluma suvienijo visus 
minėjimo dalyvius: senus, jau 

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. vasario mėn. 23 d. 

Lietuvių fondo vajaus pokylyje, įvykusiame St. Petersburg, FL, pernai gruodžio 6 d., iš kairės: 
dr. Aldona Valienė-Labokienė; programą atlikęs aktorius Vitalis Žukauskas, svečias iš N*ew Yorko: 
Lietuvių fondo įgaliotinė Janina Gerdvilienė ir kun. F. Kirkilas. 

nus, nesvarbu, kur ir kada 
gimusius, žodžiu, pasijutom 
priklausą, kaip žemaičiai sako, 
„į tą pačią kupetą". 

Kad mes Amerikoj turėtume 
bent dvidešimt tokių Maryčių. 
Visi darbai būtų atlikti (nepai
sant, kad „pjūtis didelė, o 
darbininkų maža") , vaikai 
puikiai kalbėtų ir dainuotų lie
tuviškai ir net mūsų kosmopo
litai nedrįstų aiškinti, kad esam 
nupjauta šaka. 

Emilija J . Valantinienė 
Chicago. IL 

POETINĖS AISTROS 
METMENYSE... 

„Draugo" (1996.01.20) kultū
riniame priede turėjome progos 
susipažinti su poetinės aistros 
metmenimis Artūro Tereškino 
eilėraščių rinkinyje, pavadin 
tame ..Absonia"". Rašinio autore 
RūtcK Kuzminskaitė. Mane. kaip 
uoiią skaitytoją' ir, apskritai, 
rašytinės kalbos mylėtoja, 
skausmingai stebina drąsa šių 
jaunuolių, išsireiškiančiu žargo
nu, pradedant pačiu pava
dinimu. 

„Absonia", pastebi R. Kuz
minskaitė ten pat. lotynų kal
boje ..absonus". -a.-um. reiškia 
„išsiderinęs", „disonansiškas'. 
Tad žodis „Absonia" negali būti 
derinamas vertimu tąja „abso
nus" prasme, jeigu jis neati
tinka tikrenybei. Autorius iš
kraipė tą skolinį savaip, dėl jam 
vienam težinomų priežasčių, o 
mes. skaitytojai, manykime: tai 
da:- vienas įmantrus šaltas 
naujadaras. Visa tai patvirtina 
daugelio mūsų apgailėtiną iš
vadą, kad (ten pat) „..gimtoji 
kalba randa prieglobstį įvairių 
kalbų nuotrupose...", deja, be
saikiai jas mėgdžiodama. Mano 
nuomone. Artūras Tereškinas 
(neabejotinų gabumų žmogus!1 

klaidžioja svetimybių rinkoje, 
pamiršęs lietuvių kalbos nuo
stabų žodingumą vardan poe-
t;nes aistros, kuri nėra tvirtove. 

LB Palm Beach apylinkes v ba 1995 m rudeni N k 1 eil \ Uis pir-n A i i;; ~ V.ii:un <s. *ekr 
Ona Šalčiūniene. ižd .Jonas Staras 2 eii narv- Vladas Bariu-, vicepirm Marius Sodonis. narys 
Jonas Garla ir narys ypatingiems reikalams Vincas Šaleiūnas 

Nuntr A. AuĮfūnas 
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DON'T SPEND II A l i SAVE SOME AI 

MUTUAL 7*te**č SAVINGS 
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munrotvree 2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO. RIMCHS 6O0O8 PHONE 13121 847 7747 
tINOIM 

o vien laikinumo akimirksnis. 
Tiktai žala daroma mūsų pačių 
nenaudai — Lietuvai, lietu
viams. 

Stasė V. Šimoliūnienė 
Lucerne Valley, CA 

LAIKU ATKREIPTAS 
DĖMESYS 

Perskaičius Alekso Vitkaus 
straipsnį apie vietos parinkimą 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimui, „Draugo" vasario 
6 d. numeryje, kyla klausimas 
kuriais sumetimais rašomas 
toks ilgas straipsnis, kuriame 
parašyta daug žodžių, bet labai 
mažai apie patį PLB seimą. 

Ačiū Antanui Juodvalkiui už 
atkreipimą : dėmesio, kad A. 
Vitkaus ilgas rašinys nori kaž
ką įpiršti. Mano ir kitų žmonių 
galvojimu daryti seimo suvažia 
vimą Lietuvoje rinkiminiais 
metais ir dar. kai LDDP val
dančioji vyriausybė žada ap
mokėti kai kurių, į seimą atva
žiuojančių, akmenų išlaidas, yra 
nelogiška. Lietuviškas posakis 
yra: „Kieno kieme sėdi to ir 
giesmę giedi". Kodėl nepasiti
kėti Amerikos ar Kanados Lie
tuvių Bendruomenių patarnavi
mais? Jeigu reikia lėšų, kodėl 
nepaskelbti pinigų surinkimo 
vajų padengti išlaidų tiems ats
tovams, kurie atvyks iš Rusijos 
platybių ir Lietuvos? Manau, 
kad daugelis nepagailės kelių 
dolerių šiam<tikslui. Laikas per
sigalvoti. •, 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

KODĖL PRIREIKĖ 
BOTAGO? 

i 
Žymus bendruomenininkas, 

rašytojas Vytautas Volertas 
„Draugo" puslapiuose daug 
kartų gvildena aktualijas mūsų 
visuomenėje — išeivijoje ir 
Lietuvoje — įdomiais, nuosek
liais straipsniais. Jam galime 
kiekvienas pavydėti tiesaus, 
šmaikštaus žurnalistinio sti
liaus ir gero tono. 

„Draugo" 1996.02.07 laidos 
„Stebuklo diena" straipsnyje 
autoriaus šmaikštumas jau pa
virsta į botagą. Argi to reikėjo? 
Argi racionalu taip smarkiai vi
siems kirsti „botagu" per veidą 
Lietuvoje su tokiu kreipiniu: 

„Ministrai, bankininkai , viso
kie valdybų pirmininkai, tary 
bų p rez iden ta i ! Bandyk i t e 
sužmogėti, kabinkitės į švaraus 
gyvenimo krantą, rėpliokite iš 
srutų!" 

Pareiškimas labai stiprus. Net 
į bizūną panašus. Argi Lietuvoje 
vien tik srutos ir tik po jas visi 
išvardinti didieji ponai volio
jasi? Ar nei vieno nebėra šva
raus? O vis dėlto yra ir švarių. 

Buvęs JAV Lietuvių bend
ruomenės tarybos ir valdybos 
pirmininkas Vytautas Volertas 
nori, .jog kas nors LB duotu 
teisman, kad ji mažai rodo gyvy 
bės. Noriu, kad atsirastų nauji 
reorgai". 

Keisti norai Vasario 16 proga. 
T e i s m a m s juk r e ika l ing i 
advokatai. J ie labai brangiai 
kainuoja. Negi buvęs krašto 
valdybos pirmininkas visa tai 
jau pamiršo? Tam ir Vasario 16 
surinktų aukų gali neužtekti. 
Nors dabart inė JAV LB krašto 
valdybos p i r m i n i n k ė yra 
advokatė, kažin ar ji gins teis
man paduotą Bendruomenę be 
honoraro? 

O LB gyvybės dar yra. Jos 
daug matysime X Lietuvių tau 
tinių šokių šventėje š.m. liepos 
6 d. Čikagoje. Labai kviečiame, 
kaip rengėjai, į šią šventę at
silankyti ir gerbiamą Vytautą 
Volertą. 

B r o n i u s J u o d e l i s 
Willowbrook, IL 

PAREMKIME OPOZICINES 
PARTIJAS 

Jau seniai negirdėjome gerų 
žinių iš Lietuvos. Vis bankų 
bankrotai, organizuoti nusikal 
timai, žemės ūkio liūdna pa
dėtis, tai tos žinios, kurias kas
dien girdime. Šimtai milijonų 
užsienio paskolų dingsta. Švie 
sesnių dienų eilinis Lietuvos 
žmogus dar nesulaukė. Komu
nistų (LDDP) valdžia jau pakan 
karnai nualino kraštą ir nutuko. 

Šįmet yra gera proga padėtį 
pagerinti. Už kelių mėnesių bus 
Seimo rinkimai. Paremkime 
opozicijos partijas, kad jos nau
jame Seime turėtų dauguma. 
Reikia padaryti galą „parazitų" 
valdžiai. 

Opozicinėms partijoms patar 
tume neužsiimti visą laiką ne 
gatyvia kritika.o pateikti bal-

Lietuvos I Karo mokyklos XIII laidos karininkas 

A.tA. 
Kpt. VIKTORAS DIMINSKIS 

Gimė 1907 m. Lietuvoje, Kurtuvėnų parapijoje, mirė 1996 
m. vasario 21d. Hot Springs Village. AR, sulaukęs 88 metų. 
Anksčiau gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 

Vasario 24 d., šeštadienį jo pelenai, po šv. Mišių 10 vai. 
ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont. IL. 
bus palaidoti Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Liko: jį mylinti žmona Elzbieta, vaikai — Jonas, 
Aldona, Nijolė su šeimomis, vaikaičiai, du provaikaičiai 
bei giminės Lietuvoje. 

Mirus mūsų ilgų metų draugui ir bendradarbiui 

A.tA. 
ANTANUI ŽALKAUSKUI 

da l inamės netekties skausmu su jo žmona ERNA, 
dukter imis LORETA ir LINDA, sūnumi PAULIUM 
ir jų šeimomis bei visais artimaisiais. 

Vincas ir Ona Braziai 
Algis ir Dalia Augūnai 

SUSIRŪPINUSI PROTESTANTŲ 
BAŽNYČIA VOKIETIJOJE 

Buvusi tvirta, gausi tikinčiųjų 
skaičiumi ir finansiškai pajėgi 
protestantų bažnyčia Vokie
tijoje susirūpino. To priežastis — 
nepaprastai sumažėjęs bažnyčią 
lankančiųjų skaič'us, o tuo pa
čiu ir pajamos, kaip rašoma vo
kiečių spaudoje. 

Dideles ir garsios Kaiser Wil-
helm bažnyčios Berlyne admi
nistracija pareiškė, kad žiemos 
metu ją reikės laikyti uždarytą, 
nes nepakanka lėšų apšildymui 
ir elektrai , o tai per mėnesį 
kainuoja 30,000 markių (apie 
21,400 dolerių). 

Ta bažnyčia buvo pastatyta 
1961 m., šalia senosios bažny
čios, subombarduotos praėjusio 
karo metu, griuvėsių, Bažnyčios 
griuvėsiai palikti nepaliesti, 
kad primintų žmonėms karo 
baisumus. 

Berlyniečiams žinia apie gali
mą tos bažnyčios uždarymą bu
vusi didelis smūgis. Mat tos abi 
bažnyčios esančios kaip sim
bolis, išreiškiąs berlyniečių 
pajėgumą ir ryžtą, sugebantį 
nugalėti bet kokius gyvenimo 
suteiktus sunkumus. 

Berlin - Branderburg Evange
likų bažnyčios sinodo preziden
tas Helmut Reihlen sako, jog, 
norint laikyti bažnyčią atdarą, 

suotojams pat raukl ias pro
gramas. Taip pat būtinas dides
nis balsuotojų dalyvavimas 
rinkimuose. Reikia palaužti 
balsuotojų apatiją. Komunistai, 
KGB ir mafijozai tikrai daly
vaus rinkimuose visu šimtų 
procentų. 

Bernardas Brizgys 
Farmington Mills, MI 
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nebūsią kitos išeities taip, kad 
turistai, norintieji apžiūrėti 
Kaiser VVilhelm Memorial baž
nyčią, bus j ją įleidžiami tik su 
bilietais. 

Praėjusiais, 1995, metais iš 
Evangelikų bažnyčios Berlyne, 
pasitraukė apie 20,000 tikin
čiųjų. Tad tais metais bažnyčia 
buvo palikta su 46 milijonų 
markių deficitu. 

„New Yorker Staats — Zeit-
ung" rašo, kad per pastaruosius 
25 metus bažnyčiai priklausyti 
atsisakė tūkstančių tūkstančiai. 
Dėl to atsirado didžiulė prob
lema su pačios bažnyčios bei 
kitų jai priklausančių pastatų 
išlaikymu. Čia pat prideda, kad 
ir Katalikų Bažnyčia nusiskun
džia drastišku pajamų sumažė
jimu. 

Berlyno protestantų vyskupas 
Wolfgang Huber pastoracinia
me laiške kreipėsi į tikin
čiuosius, kviesdamas, ir kartu 
ragindamas, pasilikti lojaliais ir 
iš bažnyčios nepasitraukti. 

Kiti Protestantų bažnyčios 
vyskupai, apie pasitraukiančius 
iš bažnyčios, apgailestaudami 
sako, jog tai labai pakenkia ir 
sužaloja bažnyčios vienybę. „Tai 
kvapą užimanti griūtis*", — sako 
vienas aukštas protestantų dva
sininkas. 

Minėtas Evangelikų bažny
čios sinodo prezidentas Helmut 
Reihlen vienam Berlyno laik
raščio korespondentui pasakė, 
kad regionui priklausančių baž
nyčių deficitas 1995 m. esąs 100 
milijonų markių. Vis dėlto ne
numatoma, kad tai priverstų 
bažnyčias uždaryti ar parduoti. 
Viskas būsią daroma, kad baž
nyčių veikla būtų kuo mažiau
siai paliesta. Teksią šiek tiek 
susispausti. Berlin-Spandau 
muzikos mokyklą teks uždaryti, 
o atskirų bažnyčių valdymas bū 
siąs sujungtas į vieną centrinę 
administraciją. 

Mažėjantis bažnyčią lankan
čių žmonių skaičius, Vokietijo 
je pasireiškęs per paskutiniuo 
sius 30 metų. Tai nereiškia, kad 
pasitraukusieji tapo netikin
čiais. Priežastis — nenoras 
mokėti bažnyčios mokesčius. O 
mokesčiai, jeigu asmuo yra 
pareiškęs, kad jis priklauso ko
kiai nors tikinčiųjų bendruo
menei, iš jo pajamų yra išskaito
mi bažnyčios išlaikymui. Tie 
bažnyčios mokesčiai metų me
tais didėjo. 1930 m., buvo 5 pro
centai. 1952 — 6%, o dabar dar 
aukštesni. Be to. mokesčiai 
priklauso ir nuo to. kurioje 
Vokietijos vietovėje asmuo gy
vena 

P. Palys 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
L i e t u v o s Se imo n a r y s , 

Centro sąjungos pirmininkas 
Romualdas Ozolas, lydimas Il
linois Lietuvių respublikonų 
lygos narių — Anatolijaus Milū-
no (pirm.), Prano Jurkaus ir Vy
tauto Jasinevičiaus, šį ketvirta
dienį apsi lankė „Draugo" 
redakcijoje. Buvo pasikalbėta 
rūpimais klausimais, pasidalin
ta informacija ir idėjomis bei 
susipažinta su redakcijos na
rėmis. R. Ozolas yra anksčiau 
apsilankęs „Drauge" — dar 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. 

Dr. Linas Simonaitis. 1992 
m. baigęs medicinos mokslus ir 
atlikęs reikalingą praktiką, va
sario mėn. pradžioje iš Hartford, 
CT, persikėlė į Čikagą ir pradėjo 
dirbti Mercy ligoninėje. Kad 
jam Čikagoje nebūtų sunku be 
savųjų, giminaitis Kostas Stan
kus, Lockport, IL, užprenumera
vo metams „Draugą", tikė
damas, kad „tai padės sūnėnui 
dr. Linui Simonaičiui kuo stip
riau įsijungti į Čikagos lietu
višką gyvenimą. 

Čikagos s tudentai ateiti
n inka i kviečia visus studentus 
į susirinkimą kovo 1 d., 8 vai. 
vak. Kalbės Haris Subačius apie 
ateitininkų persekiojimą prez. 
A. Smetonos laikais Lietuvoje. 
Susirinkimas vyks pas Zitą 
Kušeliauskienę, gyvenančią ne
toli Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte. Nurodymus, kaip į 
susirinkimą nuvažiuoti, teikia 
Kastytis Šoliūnas, paskambinus 
tel. 708-257-6739 arba galima 
kreiptis į Marių Polikaitį, tel. 
708-257-2022. 

J A V LB Švietimo tarybos 
koordinatorės mokykliniams 
reikalams primena, kad pa
skelbti rašinių ir piešinių kon
kursai tesis iki š.m. kovo 15 d. 
Turint klausimų, prašom kreip
tis į Reginą Kučienę, tel. 708-
301-6410. 

„Draugas" dėkoja Lietuviš
kos knygos klubo nariams, ku
rie gausiai užsisakė, papigin
tomis kainomis pasiūlytas tris 
knygas: Prano Zunde* „Kazys 
Bizauskas", Julijos Švabaitės-
Gylienės „Žiemos erškėtis" 
(knyga laimėjo 1995 m. Rašyto
jų draugijos premiją) ir Aleksan
dro Radiiaus „Ruduo mėnuly
je". Tačiau nemažai narių neat
siuntė pranešimo, ar nori gauti 
siūlomas knygas. Būtų gera, jei 
apie tai praneštumėte,.Draugo" 
knygynui (terminas buvo iki 
kovo 1 d.). Tuo sutaupytumėte 
laiką, nemažai išlaidų ir darbą, 
knygas pasiunčiant. 

x Savininkui susirgus, par
duodamas automobilis Chev
rolet Corsica '93, 4 durų, labai 
gerame stovyje. Kreiptis: tel. 
312-582-6732. 

(sk) 

x A.a. Agnės Miserch atmi
nimą pagerbdama Elzbietą A. 
Pivoriūnas iš Calumet City, IL 
atsiuntė Lietuvos našlaičiams 
$20. Reiškiame užuojautą 
velionės giminėms ir dėkojame 
aukotojai „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 71 
St.. Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da. Albinas Kurkulis , tel . 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-3604531 ir Paul ius 
Kurkulis , 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc . 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-600-621-2103. 

(sk) 

Kaziuko mugė s p a r č i a i 
artėja. Čikagos lietuviai skau
tai ir skautės kviečia visus sek
madienį, kovo 3 d., a ts i lankyt i 
į šį tradicinį skautišką renginį 
Jaunimo centre. Atėję ne t ik 
susitiksite su seniai bematyta is 
draugais ir pažįstamais, bet 
turėsite galimybę pasigrožėti ir 
įsigyti įvairių tautodailės dar
bų, lietuviškų margučių, puoš
niųjų Vilniaus verbų, gintaro ir 
šiaudelių paveikslų, papuošalų, 
net inkilėlių greit iš šiltųjų 
kraštų grįžtantiems p a u k š 
teliams. Pamatysite ir daug dar 
iki šiol nematytų darbelių, o 
kiekvieną vaikutį pradžiuginsit 
padovanoję gražų balioną. Aka
demikų skautų spaudos kioske 
bus didžiausias pas i r inkimas 
l ie tuviškų knygų, k a s e č i ų , 
plokštelių, na, ir r iestainių. 
Laimę išmėginti galėsite prie 
gausiais laimikiais a p k r a u t ų 
lentynų. Bus įvairių pramogų 
vaikams ir jaunimui, o visų 
išalkusių lauks mažojoje salėje 
veiksianti valgykla su gardžiais 
lietuviškais patiekalais. Pasma
guriauti mėgstantiems ir su 
d r auga i s p a b e n d r a u t i no
rintiems bus nemažai kav in ių 
su gardžiausiais Čikagoj tor ta is 
ir kvapnia kava. Tad visi susi
tikime Kaziuko mugėje! Mugės 
atidarymas vyks 11:15 vaL ryto 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Mugė bus uždaroma 3 vai . p.p. 
Nepraleiskite progos ir š iemet 
dalyvauti gausiausiai Čikagoje 
lankomame metiniame rengi
nyje. 

Paroda „S lap tas i s m e n a s " 
(Smuggled Art) bus a t idary ta 
kovo 8 d., penktadienį, 7 vai. 
vak., Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Parodoje bus rodomi 
prieš 1989 m. slapta a tgabent i 
neoficialiosios lietuvių kul tūros 
kūriniai, dabar esantys pri
vačiose kolekcijose. Taip pat bus 
galima pamatyti ir pr is imint i 
knygas bei žurnalus, s lapta vež
tus į Lietuvą ir padėjusius žmo
nėms nepalūžti po okupanto 
uždėta našta. Visi kviečiami. 

LB Lemonto apylinkės valdy
ba vasario 16-sios minėjimą su
ruošė sekmadienį, vasario 18 d. 
Pasaulio lietuvių centre. iŠ ry
to prie pastato buvo iškelta 
vėliava. 11 vai. r. organizacijos 
— ateitininkų jaunučių, studen
tų, Giedros korp., Neringos 
skautų, Lituanikos, Aušros ir 
Kernavės tun ta i su vėliavomis 
dalyvavo iškilmingose pamal
dose. Pal. Jurgio Matulaičio Mi
sijoje šv. Mišias aukojo kape
lionas kun. Algirdas Paliokas, 
SJ, kuris tos dienos proga pritai
kytą pamokslą pasakė. Mišių 
skaitymus atl iko Svajonė Ke 
relytė ir Audrius Polikaitis. 
Aukas nešė mokytojos Gražinos 
S t u r o n i e n ė s vadovau jamos 
„Geležinio vilko" istorijos bū
relio nariai . Mišių metu giedo
jo misijos bažnyčios choras „O 
didis, Dieve" (m. Viltenio),,,Kur 
bėga Šešupė (m. Sasnausko) ir 
„Parveski Viešpatie" (m. J. 
Strolios), diriguojant Birutei 
Mockienei, vargonuojant Rasai 
Poskočimienei. Sol. Genovaitė 
Bigenytė, akompanuojant muz. 
A. Vasaičiui, giedojo „Panis 
angelicus". 

Misijos viduje ir koridoriuje 
vos tilpo tikintieji. Tuoj po 
pamaldų didžiojoje salėje buvo 
akademinė dalis, kurią pradėjo 
LB Lemonto apylinkės valdybos 
pirm. Gediminas Kazėnas, pa
sveikindamas dalyvius, dėko
damas už gausų dalyvavimą lie
tuvių ir anglų kalba. Po vėlia
vų įnešimo į salę tolimesnei pro
gramai vadovauti buvo pakvies
t a aktorė Audrė Budrytė. Ame
rikos ir Lietuvos himną kar tu 

P R I S I M I N S I M E 
DR. J U O Z Ą GIRNIŲ 

St. Jo seph ankstesnioji mo
kykla , veikianti 1840 Mayfair 
Ave., Westchester, IL> tu rės pir
mamečių mokinių registraciją ir 
įstojamuosius egzaminus šešta
dienį, vasario 24 d., 8 vai. r. 
Prieš egzaminus moksleiviai, 
planuojantys ateinančiais moks
lo metais lankyti šią mokyklą, 
tur i užsiregistruoti susisie
kiant su registracijos re ikalus 
tvarkančiu (Dean of Admis-
sions) Tom Geraghty, te l . 708-
562-7488. Mokykla y r a Chris-
tian Brothers vienuolių globo
jama. 

x Naujiena M a r k e t p a r k e ! 
Kiekvieną šeštadienį jaukiame 
bare skamba gyva l ietuviška 
muzika. Pradžia 10 vai. vakaro. 
Kviečiame visus pasiklausyti 
bei pašokti. M u z . A r ū n a s 
Augustaitis. Adresas 3137 W. 
71 St. (71 St. ir Kedzie kampas). 

(sk) 

x Ati ta isymas. A.a. Elenos 
Venclovienės mirties pranešime 
vasario 2 d., velionės mergauti
nė pavardė tur i bū t i Ba l t ru -
šytė, ne Baltrušaitytė. Atsi
prašome. 

x Daug A m e r i k o s l ie tuv ių 
remia našlaičius Lietuvoje. Po 
150 atsiuntė: William Unakis , 
Morton IL, R o m a ir dr. A. 
Čepulis, Willoughby Hills, OH. 
A. E. Majauskas, Pontiac MI, 
Charles K. ir Stella Riškus, 
Chicago, IL; $30 — Antanas 
Kvedaras, S a v a n n a h , GA; 
$26 - Victor ir Mary J a n e 
Villiamaitis, Dayton, OH. Ge 
hesiems, dosniesiems našlaičių 
rėmėjams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas . 

(sk) 

Jau buvo t rumpai pranešta, 
kad balandžio 14 d., Atvelykio 
sekmadienį, Jaunimo centre 
įvyks dr. Juozui Girniui prisi
minti skirta popietė. Tikslesnė
mis žiniomis tą sekmadienį, 3 
vai. p.p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
bus aukojamos šv. Mišios už a.a. 
dr. Juozą Girnių. Po Mišių Jau
nimo centro salėje bus akade
minė programos dalis, kurioje 
pagrindinę paskaitą apie dr. 
Girnių skai tys istorijos mokslų 
daktarė Aldona Vasiliauskienė 
iš Vilniaus, ateit ininkė, Lietu
vių Katal ikų Mokslo Akademi
jos narė. 

Filosofas dr. Juozas Girnius, 
Ateitininkų Federacijos vadas 
(1963-67), Lietuvių Fronto bičiu
lių tarybos narys, vienas iš I 
laisvę fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti kūrėjų, LKM Akademi
jos narys mirė 1994 m. rugsėjo 
13 d. Jo žemiškieji palaikai 1995 
m. vasarą buvo perkelti į Lietu
vą ir palaidoti Sudeikių kapi
nėse. 

Dr. Juozo Girniaus prisimi
nimo popietę rengia jungtinis 
komitetas, sudarytas iš Ateiti
ninkų Federacijos, Čikagos LFB 
sambūrio ir I laisvę fondo 
žmonių. Vasario 17 d. įvyku-

su visais dalyviais giedojo sol. 
Praurimė Ragienė. Atsistojimu 
ir minutes tyla buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Lietuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo aktą skaitė Vida Bra 
za i ty tė , o Lietuvos nepri
klausomos valstybės atstatymo 
ak tą — dr. Gin ta ras Tar 
nauskas. 

Po to A. Budrytė perskaitė 
Amerikos prezidento Bill Clin-
ton nuoširdų sveikinimą, šven
čiant Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo dieną. Iš eilės 
buvo pristatyti garbės svečiai, 
kurie tarė po trumpą sveiki
nimo žodį. Kalbėjo Lietuvos 
respublikos garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza, 13 to 
federalinio distrikto kongreso 
atstovas Harris W. Fawell, PLB 
valdybos pirm. Bronius Nainys, 
Latvių draugijų susivienijimo 
pirmininkas Ilmars Bergmanis, 
Lemonto burmistras Richard 
Kwasneski, Pat Micnalski iš gu
bernatoriaus Jiro Edgar įstai
gos, kuriai vėliau Birutė Vin-
dašienė JAV LB Vidurio Vaka
rų apygardos valdybos vardu 
įteikė specialų padėkos pažymė
jimą už jos nuoširdžią pagalbą, 
dėmesį ir už lietuvių kultūros 
puoselėjimą. •-

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
JAV LB Krašto Valdybos pirmi
ninkė adv. Regina Narušienė. 
Jo s kalba buvo t r u m p a , 
pagrindinė mintis, jog mūsų 
ateitis yra mūsų jaunimas. Mes 
turime nuolatos budėti laisvės 
sargyboje, nes Lietuvos geogra
finė padėtis to re ikalauja . 
Amerikiečių tam tikrose val
džios įstaigose (sėdi tie patys 
asmenys, kurie buvo palankūs 
Rusijos politiniams siekiams. I 
Europos rytų kraštus žiūrima 
be didesnio dėmesio ir palan
kumo. J-

Po to į sceną buvo pakviesta 
laureatė poetė Julija Gylienė už 
savo poezijos knygą „Žiemos 
erškėtis" laimėjusi Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją. Pre
mijos aktą ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos valdybos pirmininko 
laišką perskaitė aktorė A. Bud
rytė. Lietvių fondo skirtą 2,000 
dol. čekį įteikė tarybos pirmi
ninkė Marija Ramienė. Poetę 
apdovanojo gražiomis gėlių 
puokštėmis jos .šeimos nariai ir 
draugai . Padėkos žodyje J. 
Gylienė išreiškėi" kad poezija, 
daina, menas, grožis yra tautos 
kultūros išraiška, kurioje atsi
spindi jos tradicija. Pabaigai iš 
premijuotos knygos „Sibiro kū
dikis" ciklo ji jautriai padek
lamavo tris eilėraščius. 

Lietuvių fondas, laikydamasis 
įprastos tradicijose vasario 16 d. 
proga per valdybos pirm. Povilą 
Kilių įteikė LF skirtas pinigines 
premijas Maironių lituanistinės 
mokyklos paramai 8,000 dol. 
čekį, kurį priėmė direktorė Eglė 
Novak, ir Žiburėlio mokyklai — 
2,000 dol. čekį. kurį gavo mo
kyklos vedėja Dirvonienė. 

Meninę dalį atliko misijos 
šiame posėdyje dalyvavo Juozas bažnyčios choras, padainavęs 

„Jaunimo giesmę'1 (m. J. Nauja-Polikaitis, dr. Petras Kisielius, 
dr. Kazys Ambrozaitis, Jonas 
Kavaliūnas, Marija Remienė, 
Jonas Kučėnas, Kazys Kriau
čiūnas, Vytas Kazlauskas ir 
Juozas Baužys. 

Ateit ininkai, LF bičiuliai ir 
visi, kurie t ik savo širdyse te
benešioja dr. Juozo Girniaus žo
džius apie tautą ir taut inę išti
kimybe, bus maloniai kviečiami 
d a l y v a u t i šioje ba landž io 
14-tos dienos popietėje. 

j b 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvoje mažiausiai kritulių 
iškrenta šiauriau Aukštaitijos 
sostinės Panevėžio — mažiau 
nei 550 mm. Daugiausia lyja 
Žemaičių aukštumos vakarinėje 
dalyje — 850 mm". P in iga i , 
siuntiniai ir komercinės siun
tos i Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Vasario 16 tosios I remonte 1 ei i sėdi iis kaires i: kun Algirdas Paliokas, SJ, JAV LB Kraš to valdy
bos pirm. Reninu Narusiene. nt-n narbes konsuias Vaclovas Kleiza, Brone Nain iene . PLB pirm. 
Bronius Nainys. Nuotr. Vytauto J a s i n e v i č i a u s 

lio), „Gražiausios spalvos" (m. 
Vasiliausko), „Laisvės varpai", 
(m. A. Vanagaičio). Dirigavo B. 
Mockienė. Sol. G. Bigenytė 
padainavo „Mano sieloj šian
dien šventė" (m. Tallat Kelpšos) 
ir „Sėjau sėjau rūteles", liaudies 
dainą, harmonizuotą Gaižaus
ko. Fortepijonu akompanavo 
muz. A. Vasaitis. Vaikų choras, 
vadovaujamas ir diriguojamas 
Dariaus Polikaičio, sudainavo 
„Mes — ateitis". Po to abu cho
rai kartu atliko „Lietuva" (m. 
Savinienės) ir „Lietuva brangi" 
(m. J. Naujalio), diriguojant 
Bi ru te i Mockienei , ka r tu 
dainuojant ir dalyviams. 

Pabaigai žodį tarė LB Lemon
to apylinkės valdybos pirm. G. 
Kazėnas, dėkojo visiems už 
gausų dalyvavimą; tiems, kurie 
vienokiu ar ki tokiu darbu 
prisidėjo prie šio minėjimo 
pasisekimo. 

St. Džiugas 

l emonto l.R ap> linkta ruošiame Vasario 16-tosios minėjime š.m vasario 18 d Pasaul io l ietuvių 
centre ;is kaires akt Audre Budryte, vadovavusi programai, apylinkes LB pirm (k-diminas 
Kazėnas. Vladas Stropus. Vida Brazaityte ir dr Gintaras Ta rnauskas 

Nuotr. V. J a s i n e v i č i a u s 

Aktorė Audrė Budrytė, vadovavusi 
Vasario 16-tosios programai Pašau- Lemonto miesto meras R. Kwasneski įteikia proklamacija Vasar io 16-tosios 
lio lietuvių centre vasario 18 d. proga Lemonto LB apylinkės pirm. Gediminui Kazėnui minėjimo, vykusio 

Nuotr. V. Jas inevič iaus P L C vasario 18 d., metu. 

Paba l t i j o un ivers i t e to 
įkūrimo 50 metų sukaktį pa
minėti ruošiamas buvusių stu
dentų, profesorių, dėstytojų bei 
kitų, su tuo universitetu suriš
tų asmenų susitikimas kovo 17 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre, 
Čikagoje. Apie dalyvavimą pra
šoma pranešti Pranui Jurkui, 
161 S. Villa Ave., Elmhurst, IL 
60126; tel. 708-834-2906; fax 
708-834-9642. 

Nuotr . V y t a u t o Jas inev i č iaus 

NEMATOMI IR NEGIRDIMI 
.MARGUČIO II" TALKININKAI 

IŠ ARTI IR TOLI 
KAZIUKO MUGĖ 

HARTFORDE 

Hartford, CT, lietuvių skau
tų,-čių Kaziuko mugė vyks š.m. 
kovo 3 d. Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos salėje, tuoj po 9 vai. ly
to šv. Mišių. Mugėje bus galima 
įsigyti lietuviškų knygų, kimš
tų žaislų, lėlių, įvairiausių gin
taro dirbinių, marškinėlių, pui
kiausių audinių iš Lietuvos, 
meniškų medžio drožinių. Veiks 
skautų ir skaučių stalai ir lai
mikių traukimai. Vėliau, apžiū
rėjus ir įsigijus įvairių mugėje 
siūlomų pirkinių, visų lauks 
gardūs lietuviški pietūs. Visi 
kviečiami atsilankyti, maloniai 
praleisti laiką ir kartu paremti 
skautišką veiklą Hartforde. 

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS MIAMI 
LIETUVIŲ KLUBE 

Miami Lietuvių klube Vasario 
16-sios minėjimas rengiamas 
sekmadienį, vasario 25 d., 2 vai 
p.p. Pagrindinis kalbėtojas — 
žurnalistas Vilius Bražėnas. 
Meninę programą atliks Palm 
Beach apylinkės choro vyrų 
oktetas. Po minėjimo bus 

Persitvarkius „Margučio II" 
radijui, įrengus studiją su mo
derniais aparatais, atrodo, kad 
programos klausytojus pasiekia 
tarsi sviestu pateptos. Taip, tai 
tiesa. Šalia Leono Narbučio gir
dime gražiabalses Aldoną Jur
kutę ir Dalią Sokienę. naujai 
atvykusias lietuvaites. Taip pat 
žinių apžvalgininką Bronių 
Siliūną, sveikatos patarėją dr. 
Joną Adomavičių ir religines 
valandėles. Pusvalandis kruopš
čiai paruoštas, paįvairintas ir 
kitais kalbėtojais bei progi
nėmis programomis. 

Tačiau vyksta dar dideli užku
lisiniai darbai, klausytojų negir
dimi ir nematomi. Liko didžiulis 
„Margučio" archyvas — dėžių 
dėžės, sukrautos Lemonto lietu-

patiekti gardūs lietuviški pie
tūs. Visi kviečiami dalyvauti — 
prisiminti ir kartu švęsti mums 
brangų istorinį įvykį. 

SESIJOMS VADOVAUS 
LIETUVIAI 

Gordon Tyrimų konferencijos 
yra svarbus kasmetinis įvykis 
mokslo pasaulyje. Šiais metais 
konferencijos vyks New 
Hampshire, Rhode Island vals
tijose vasaros metu, o rudenį — 
Didžiojoje Britanijoje, Čekijoje ir 
Japonijoje. 

Viokatalizės konferencijai 
pirmininkauja Romas Kazlaus
kas, o Alfonsas Pocius yra vice
pi rmininkas „ su l ip in imo" 
konferencijai. Abu šie lietuviai 
mokslininkai yra pagarsėję savo 
srityse. 

Saulius Šimoliūnas 

vių centro rūsyje, kurias būtina 
peržiūrėti ir sutvarkyti. Šį 
darbą apsiėmė atlikti Marija 
Paškevičienė ir Irena Virkau. 

Taip pa t per imta galybė 
magnetofono juostelių ričių, 
kurias reikia perklausyti, atpa
žinti balsus, nustatyti įrašų da
tas, o dar naudotinas programas 
perrašyti į kasetes. Visa tai ati
teko Daliai Sruogaitei, o Vytau
tas Juodka panašiai dirba su ka
setėmis, kurių taip pat rasta di
džiulė krūva. 

Daugybė nuotraukų kliuvo 
Valdui Adamkui, kuris jau bene 
vienintelis gali atpažinti Vana
gaičio, vėliau Vanagaitienės lai
kų jose įamžintus veidus. 

Pačios studijos, kuri gauta 
Birutės Jasait ienės dėka, įren
gimą suorganizavo Bronius 
Siliūnas, stalių darbams sava
noriškai talkinant Mečiui Mi-
kutaičiui ir Albinui Žaliauskui. 

Taigi, nors negirdimi ir nema
tomi talkininkai, jie atlieka 
milžinišką darbą, įrodydami, 
kad i še iv i škas idealizmas 
neužgesęs, kad dar yra susipra
tusių tautiečių, kuriems rūpi 
i šsaugot i mūsų kul tūr in į 
palikimą. 

O jei kas susidomėtų rašyti 
disertaciją, „Margučio" archy
vuose rastų įdomios, vertingos. 
dar niekur nenaudotos medžia
gos. 

S.K. 

Kryž iaus Kelias Gavėnios 
metu Pa la imin to jo Ju rg io 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
Lemonte, einamas kiekvieną 
penktadienį prieš šv. Mišias, 
7:40 vai. ryte. 


