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Lietuvos Respublikos 
Seime 

Sustabdytas nekilnojamojo 
turto grąžinimo įstatymo 

vykdymas 
Vilnius, sausio 16 d. (BNS) -

Seimas ketvirtadieni pakartoti
nai priėmė nutarimą sustabdyti 
nekilnojamojo turto grąžinimo 
savininkams įstatymo vykdy
mą, dėl kurio prieštaravo prezi
dentas Algirdas Brazauskas. 

Už tai balsavo 76 Seimo na
riai. Prieš buvo 27 ir susilaikė 
4 parlamentarai. Seimui pakar
totinai priėmus įstatymą, vals
tybės vadovas jį privalo pasi
rašyti per 3 dienas. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas neprieštaravo įstatymo dėl 
nekilnojamojo turto atstatymo 
tvarkos sustabdymui, tačiau 
jam kėlė abejonių tie nutarimo 
straipsniai, kuriais atidedamas 
civilinių bylų nagrinėjimas ir 
teismo sprendimų vykdymas. 

1991 m. priimtą, 15 kartų tai
sytą ir kelis kartus Konstitu
ciniame teisme svarstytą įsta
tymą Seimas gruodžio pabaigo
je nutarė sustabdyti ir parengti 
naują. Didžiausia iškilusi pro
blema — kaip suderinti buvusių 
savininkų, norinčių atgauti 
turėtą nekilnojamąjį turtą, ir 
tuose pastatuose dabar gyve
nančių nuomininkų interesus. 

Prezidentą parėmė opozicinės 
socialdemokratų, LDDP frakci
jos bei Centro sąjungos frakci
ja. Socialdemokratų frakcijos 
seniūnas Aloyzas Sakalas pa
brėžė, kad tokiais sprendimais 
Seimas kišasi į teismų reikalus. 

Pasak LDDP pirmininko Čes
lovo Juršėno, bus „įnešta pa
pildomos painiavos" ir suprie
šinami žmonės. Centro sąjungos 
frakcijos narė Rasa Melnikienė 
taip pat ragino Seimą ieškoti 
galimybių, kaip sustabdyti savi
ninkų teisių neginantį įstaty
mą, „kuo mažiau pakenkiant 
žmonių interesams". 

Tačiau konservatorių frakci
jos narys, Teisės ir teisėtvarkos 
komiteto pirmininkas Stasys 
Stačiokas pabrėžė, kad įstatymo 
sustabdymas turi stabdyti ir ne
teisėtų teismų sprendimų priė
mimą ir vykdymą. 

Priimti Darbo sutarties 
įstatymo papildymai 

Seimas pakartotinai priėmė 
Darbo sutarties įstatymo papil
dymus, kuriuos prezidentas Al
girdas Brazauskas buvo grąži
nės pakartotinai svarstyti dėl 
nepagrįstai, prezidento nuomo
ne, suvaržytų darbuotojų teisių. 

80 Seimo narių balsavo už pa
kartotiną Darbo sutarties įsta
tymo papildymo įstatymo priė
mimą. Prieš buvo 31 ir susilaikė 
6 parlamentarai. Pagal Konsti-

— Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) valdyba 
pašalino iš partijos Vilniaus 
miesto Lazdynų skyriaus pirmi
ninką Edvardą Jurgelionj už 
piktnaudžiavimą tarnyba. Bu
vęs Vilniaus miesto savivaldy 
bes patarėjas architektūros bei 
urbanistikos klausimais E. 
Jurgelionis, pasak konservato
rių partijos spaudos tarnybos, 
naudodamasis tarnybine padėti
mi, privatizavo butą Vilniaus 
senamiestyje. 

— Posėdyje priimtas kon
servatorių Šilutės skyriaus va
dovų atsistatydinimas ir paša
lintas iš partijos buvęs rajono 
savivaldybės administratorius 
Alvydas Paplauskas, kuris įta
riamas kyšininkavimu. 

turi ją, įstatymą prezidentas turi 
pasirašyti per 3 dienas. 

A. Brazauskas prieštaravo 
šioms pataisoms, aiškindamas 
tai, kad nėra numatytų bendrų 
darbuotojų atestavimo nuosta
tų, todėl bet kuris darbdavys 
galės susigalvoti savo ates
tavimo tvarką, kuri bus naudin
ga jam. Tokiu būdu darbdaviai 
imtų piktnaudžiauti atestavi
mu, nes pagal jį atleidžiant 
darbuotoją, nereikia jam mokėti 
išeitinės pašalpos. Prezidento 
pataisas parėmė opozicinės So
cialdemokratų ir LDDP frakci
jos. 

Visi oponentų argumentai ne
įtikino valdančiosios konser
vatorių frakcijos. Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Andrius 
Kubilius (TS) pažymėjo, kad 
minėtasis papildymas bus tai
komas tik Seimo patvirtinto są
rašo darbuotojų kategorijoms, 
kai vyriausybė ir Seimas patvir
tins jų atestavimo nuostatus. 
Seimo narys pažymėjo, kad įsta
tyme „Dėl Darbo sutarties įsta
tymo papildymo įstatymo įgy
vendinimo" numatytos 8 kate
gorijos darbuotojų — valstybės 
valdymo tarnybos valdininkai, 
savivaldybių valdymo tarnybos 
valdininkai, mokesčių inspekci
jos pareigūnai, muitinės parei
gūnai, valstybės kontrolės pa
reigūnai, prokuratūros parei
gūnai, policijos pareigūnai ir 
Lietuvos banko pareigūnai. 

„Darbo sutarties įstatymo 
papildymas jokiais būdais ne
gali būti taikomas, kaip ban
doma gąsdinti, darbininkams, 
vairuotojams, šlavėjams ir taip 
toliau", sakė A. Kubilius. 

Susipažinę su šiuo įstatymo 
įgyvendinimo projektu, pakar
totinam Darbo sutarties įsta
tymo priėmimui nebepriešta-
ravo ir konservatorių bendri
ninkai valdančioje koalicijoje 
krikščionys demokratai. 

Atmestas prezidento 
inicijuotas Valdininkų 
įstatymo sustabdymas 

Seimas pakartotinai priėmė 
Valdininkų įstatymo pataisas, 
tuo atmesdamas prezidento Al
girdo Brazausko draudimą ir 
pasiūlymus. 

78 Seimo nariai balsavo už pa
kartotinį Valdininkų įstatymo 
pakeitimo ir papildymo įstaty
mo priėmimą. Prieš buvo 24 
parlamentarai ir 11 Seimo na
riai susilaikė. 

Prezidentas A. Brazauskas 
buvo grąžinęs šias pataisas pa
kartotinai svarstyti, nes jose 
numatyta tarnybinės etikos ko
misija gali reikalauti prieš laiką 
atestuoti valdininką, tačiau jo
kiuose įstatymuose nėra api
brėžtas tokios komisijos teisinis 
statusas. 

A. Brazausko siūlytas patai
sas rėmė opozicinės socialdemo
kratų ir LDDP frakcijos. Pasta
rosios frakcijos narys Petras 
Papovas teigė, kad vienintelis 
šių pataisų tikslas — atleisti 
valdininkus dėl politinių įsiti
kinimų ir priimti kitus. 

Tuo tarpu valdančioji konser
vatorių frakcija prezidento pa
siūlymus atmetė, motyvuoda
ma, kad .šie argumentai nėra vi
siškai tikslūs ir įtikinami. 

Seimo pirmininko pavaduoto
jas Andrius Kubilius teigė, kad 
įvairiais įstatymais bei nuta
rimais yra numatytos neeilinės 
atestacijos muitinėje, proku
ratūroje ir daugelyje kitų 

Pasaulio naujienos 

Sausio 7-ąja, stačiatikių Kalėdų diena, Kremtiije įvyko pirmasis istorinis aukščiausiojo lygio 
LaplatMUjoje (Suomyoe šiaurėje) gyvenančio Kajėdu Senelio ir Rusuos Senelio Šakio susitikimas. 
Pokalbių metu susitikimo dalyviai aptarė datsjybe jų darbe iškylančių problemų, susitarė dėl 
tarptautinio „senelių" bendradarbiavimo ir kartu dalyvavo Suvažiavimų rūmuose surengtoje 
vaikų programoje. 

Nuotrj Kalėdų Senelio (kairėje) ir Senelio Šalčio rankų paspaudimas. (Reuter, LR) 

Premjeras: skelbiama 
nusikaltėlių gaujų naikinimo 

pradžia 
Vilnius, sausio 16 d. (BNS) -

Vyriausybė skelbia kovos su nu
sikaltėlių grupuotėmis ir finan
siniais aferistais pradžią, pa
reiškė ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį, 
pabrėždamas, kad pradedama 
įgyvendinti speciali programa, 
o kovos priemonės bus tolygios 
nusikaltėlių veiklos būdams. 

„Mes norim skelbti nusikal
tėlių susivienijimų naikinimo 
pradžią", sakė G. Vagnorius. 

Programa, kuri jau pradeda
ma įgyvendinti, numato tris 
kryptis. Vyriausybė bandys „at-
jungti'" nusikaltėlius nuo 
pinigų, įgyjamų nusikalstamais 
būdais — kontrabanda, pikty
biniu mokesčių pasisavinimu, 
pinigų „plovimu" per bankus ir 
įmones, neteisėtu privatizavimu. 

Antroji kryptis numato pa
keisti ar priimti naujus įstaty
mus, kurie leistų ne tik sulai
kyti nusikaltėlius, bet ir pa
traukti juos atsakomybėn. Pvz., 
norima nustatyti atsakomybę 
už priklausymą nusikalstamai 
grupuotei ar susivienijimui. 
„Mes norime, kad būtų baudžia
mi visi tokių susivienijimų 
nariai, jei bent vienas jų narys 
padarė nusikaltimą", teigė vy
riausybės vadovas. 

G. Vagnorius minėjo, kad ruo
šiamos ir baudžiamojo kodekso 
pataisos, kurios uždraustų 
tardytojams nutraukti baudžia
mąją byla, nes „tardytojai, ypač 
prokuratūroje, gali nutraukti 
baudžiamąsias bylas ir išteisinti 
nusikaltėlius be teismo". 

Jau dabar pertvarkoma muiti
nė, prokuratūra ir policija. 
Nutarta prie VRM steigti spe
cialų kovos su kontrabanda ir 
narkotikų platinimu skyrių, 
mokesčių policiją, bus steigiama 
speciali tyrimų valdyba, kuri 
kovos prieš banditizmą, tero
rizmą, narkotikų verslą, tirs 
aukštų pareigūnų ryšius su nu
sikaltėlių pasauliu. 

žinybų. „Kodėl neeilinė ates
tacija gali būti taikoma medi
kams arba muitininkams ir ne
gali būti taikoma valdinin
kams", klausė Seimo vicepir
mininkas. 

Pasak jo, galutines abejones 
išsklaidys Valdininkų įstatymo 
pataisų įgyvendinimo įstaty
mas, numatantis, kad iki joms 
įsigalint, vyriausybė turės 
patvirtinti neeilinio valdininkų 
atestavimo nuostatus ir tokio 
atestavimo procedūrą. 

„Jei mums pavyktų įgyven
dinti šias priemones, galima bus 
pasakyti, kad valstybė keičia
si", konstatavo G. Vagnorius. 

Vidaus reikalų ministras dėl 
dingusių įtariamųjų kaltina 

medikus 
Vidaus reikalų ministras Vid

mantas Žiemelis (TS) paprašė 
sveikatos apsaugos ministro 
Juozo Galdiko paaiškinti gydy
tojų veiksmus, kai jie išleido iš 
Vilniaus ligoninių sužeistus įta
riamuosius reketininkus, daly
vavusius Panevęžio įvykiuose. 
Rašte ministrui V. Žiemelis 
priekaištauja, kad medikai ne
pranešė policijai apie pacientus 
su Šautinėmis žaizdomis bei jų 
išvykimą. 

Trys numanomi reketininkai 
buvo atvežti į Vilniaus Šv. Jo
kūbo ir Greitosios pagalbos uni
versitetinę ligonines netrukus 
po sužeidimų Panevėžyje, kur 
vietos verslininkas Rimas Oku
ličius Kūčių vakarą nušovė 
keturis jo turtą prievartavusius 
nusikaltėlius ir dar keturis su
žeidė. 

Vilniaus ligoninėse atlikus 
operacijas, visus tris sužeis
tuosius maždaug po pusantros 
paros, gruodžio 26 d. vidurdienį, 
išsivežė jų bendrininkai. Nė 
vieno jų buvimo vieta dabar nė
ra žinoma. Sulaikytas tik vienas 
iš keturių sužeistųjų, kuris liko 
Panevėžyje, o dabar gydomas 
Lukiškių kalėjime Vilniuje. 

Ministras V. Žiemelis savo 
rašte nemini, kad teisėsaugi
ninkai minėtiems sužeistie
siems leido išvykti iš Panevėžio 
ir nepasidomėjo jais Vilniuje. 

Trumpai iš Lietuvos 
(Remiantis DPA, BNS, INTERFAX, 
ITAR-TASS, ELTOS pranešimais) 

* Prezidentas Algirdas Bra
zauskas, komentuodamas 
Lietuvos teisėsaugininkų darbą 
tiriant Kūčių vakaro įvykius 
Panevėžyje, sakė „dar niekada 
nesusidūręs" su „tokiu aplai
dumu" ir „tokia nepakankama 
reakcija", kokią pademonstravo 
Panevėžio apylinkės ir apygar
dos prokuratūra bei policija. 

* Vyriausybė ispėjo jai pa
valdžias įstaigas Vilniuje nuo 
savo pastatų nudaužyti varvek
lius, kad jiems krintant, nebūtų 
sužaloti žmonės. Pagal galiojan
čias taisykles, nudaužyti var
veklius privalo pastato šeimi
ninkas. Neįvykdę šių reikala
vimų privatūs savininkai ar pa
reigūnai gali būti įspėti arba 
nubausti nuo 100 iki 300 litų 
bauda. 

* Aplinkos apsaugos minis
terijos Klaipėdos regiono depar
tamento inspektoriai ketvirta
dienį pradėjo jūros pakrantės 
ruožo tyrimus, kai buvo paste
bėtos mazutu sulipusiais spar
nais antys. Departamento di
rektorius sakė, kad, apžiūrėjus 
dalį teritorijos, prie šiaurinio 
molo rasta 40 žuvusių paukščių, 
taip pat daug butelių, aplipusių 
mazutu. Tačiau mazuto dėmių 
jūroje nepastebėta, taršos šal
tinis nenustatytas. Klaipėdos 
Jūrų muziejaus darbuotojai pa
reiškė, kad bandys gelbėti žūs
tančius paukščius. 

• Lietuvos Seimas antradie
nį patvirtino 1997 metų Europos 
tarptautinę sutartį dėl kovos su 
terorizmu, prie kuries Lietuva 
prisijungė pernai birželio mė
nesį. 

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX. 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

ITARTASS, 

Amerikiečiai: i NATO pirmiausia 
reikia priimti Lenkiją ir Vengriją 

Vilnius, sausio 16 d. (BNS) -
Amerikiečiai mano, kad pir
miausia į NATO turi būti priim
ta Lenkįja ir Vengrija, o po to 
Baltįjos šalys, Čekija ir Rumu
nija. Tai rodo duomenys, kurie 
pateikti oficialaus NATO leidi
nio „NATO Review" sausio nu
meryje. 

Lenkgos priėmimui į NATO 
pritarė 68 proc. apklaustų 
amerikiečių, Vengrijos — 63 
proc., Čekijos — 56 proc., 
Rumunijos — 55 proc. ir Balti
jos šalių — 54 proc. Rusijos ir 
Bulgarijos priėmimą į NATO 
remia 52 proc. amerikiečių. 

Apklausą surengė Maryland 
valstijos universitetas pagal 
programą PTPA (Program on In

ternational Policy Attitudes) 
pernai rugsėjo vidurį- Joje 
dalyvavo 1,214 amerikiečių. 

NATO plėtimuisi į Rytų 
Europos valstybes pritarė 62 
proc. apklaustųjų, iš jų 27 proc. 
— be jokių išlygų. Prieš naujų 
valstybių priėmimą buvo 29 
proc, iš jų 14 proc. — be išlygų. 

68 proc. apklaustų amerikie
čių pažymėjo, jog jie pritaria 
NATO plėtrai todėl, kad bus 
galima pašalinti valstybes ski
riančias linįjas, atsiradusias po 
„šaltojo karo", ir suvienyti Eu
ropą. 22> proc. apklaustųjų pri
tarė idėjai, jog NATO būtina 
išplėsti ir paversti galingesne 
struktūra, kad būtų galima ge
riau pasipriešinti Rusijai. 

Viena. NATO generalinis 
sekretorius Javier Solana ket
virtadienį išreiškė įsitikinimą, 
kad derybos dėl dvišalių santy
kių su Rusija vyks „pagal 
planą" iki sąjungos aukščiausiojo 
lygio susitikimo liepos mėnesį. 
Solana atsisakė komentuoti 
pranešimus, kad NATO ketina 
pasiūlyti Rusijai kelis naujus 
„saldainiukus", kas sušvelnintų 
jos nusistatymą prieš NATO 
plėtimą į Rytus, tarp jų — di
desnę ekonominę pagalbą ir 
ginklų kontrolės pasikeitimus, 
tačiau pažymėjo, kad Europos 
įprastinės ginkluotės sutarties 
modernizavimas, kurio seniai 
siekia Rusija būtų svarbus žings
nis. 

Lima. 74 įkaitus 30 dienų 
Japonįjos ambasadoje Limoje 
laikantys Peru kairieji sukilė
liai sutiko dalyvauti oficialiuose 
pokalbiuose, sukurti tarpininkų 
komisįją ir krizę užbaigti tai
kiai. Partizanai pareikalavo, 
kad pokalbiuose būtų leidžiama 
iškelti visus jų reikalavimus, 
įskaitant šimtų įkalintų Tupac 
Amaru narių paleidimą. 

Vašingtonas. JAV preziden
tas Bill Clinton su savo užsienio 
politikos patarėjais ketvir
tadienį aptarė antros preziden
to kadencijos tikslus NATO 
plėtimosi ir kitais su Europa 
susijusiais klausimais ir nustatė 
šešis pagrindinius strateginius 
uždavinius, kurių svarbiausias 
yra siekis Europą nuo Londono 
iki Uralo paversti vieningu tai
kos kontinentu. 

Talinas. Estijos parlamento 
frakcijų atstovai susitikime su 
Estįjos prezidentu Lennart Meri 
patvirtino, kad jų partijos drau
ge priešinsis Rusijos išpuoliams 
prieš Estįjos valstybę. Trečia
dienį buvo aptarti santykiai su 
Rusga, galimybės sudaryti Esti
jos ir Rusijos sienos sutartį, 
pasirengimas įstoti į Europos 
Sąjungą, Rusijos užsienio reikalų 
ministro Jevgenij Primakov 
grasinimas nepasirašyti sienos 
sutarties ir įvesti ekonomines 
sankcijas Estijai už neva pažei
džiamas vietos rusų teises. 
Frakcijų atstovai vieningai pa
reiškė, kad, nepaisydama Rusi
jos išpuolių, Estija turi būti 
rami ir nepasiduoti pesimizmui. 

Londonas. Didžiosios 
Britanijos karalienė Elizabeth 
ir jos vyras princas Philip keti
ns surengti didelį auksinių ves
tuvių pokylį, į kurį bus pakvies
tos 4,000 porų, susituokusių tais 
pačiais, 1947-aisiais, metais. Tai 
antradienį pranešė britų 
spauda. 

Manila. Privati Japonijos 
moterų grupė pasirašė susitari
mą su Filipinais dėl humanita
rinės pagalbos filipinietėms, II 
pasaulinio karo metais buvusio
mis „sekso vergėmis", ketvirta
dienį pranešė Filipinų socialinės 
apsaugos departamentas. Pernai 
Azįjos moterų fondas pasiūlė 
169 tokioms moterims po 18,500 
dol. kompensaciją, tačiau ją 
priėmė tik aštuonios. Kitos rei
kalauja, kad Japonijos valdžia 
sumokėtų joms po 200,000 dol. 
ir oficialiai atsiprašytų. Mani
loje pasirašytame susitarime 
numatoma teikti humanitarinę 
pagalbą (11,500 dol.) tik toms 
moterims, kurios sutiko priimti 
„susitaikymo pinigus". Paaug
lėms ir jaunoms moterims, ku
rias karo metais Japonijos ka
reiviai privertė dirbti karinin
kų viešnamiuose, dabar yra nuo 
66 iki 90 metų. 

Hebronas, Vakarų krantas. 
Artėjant didžiosios dalies Heb
rono teritorijos perdavimui pa
lestiniečių savivaldai, Izraelio 
pajėgos išvežė iš šio Vakarų 
kranto miesto karinius sunkve
žimius ir pradėjo ardyti kont
rolės punktus. Tai ketvirtadienį 
pranešė liudininkai. Pagal susi
tarimą su palestiniečiais, Izra
elio kareiviai turi pasitraukti iš 
80 proc. miesto, kur tarp 
100,000 arabų gyvena ar moko
si per 400 žydų, teritorijos. 

Vašingtonas. JAV ir Ukrai
nos pareigūnai atsargiai rea
guoja i Boris Jelcin pasiūlymą 
dėl Rusijos ir Baltarusijos susi
jungimo. Ukrainos užsienio rei
kalų ministras Genadij Udoven-
ko sako pripažįstąs Rusijos ir 
Baltarusijos teisę priimti tokius 
sprendimus, tačiau pastebėjo, 
kad jos turi gerbti Ukrainos 
sprendimą į tokią sąjungą nesi-
jungti. JAV valstybės depar
tamento atstovas pabrėžė, kad 
abiejų šalių susijungimas turi 
atspindėti žmonių valią. Balta
rusijos atveju, sakė jis, sunku 
nustatyti, kokia yra žmonių 
valia. 

Ankara. JAV gali prašyti 
Kipro vyriausybės atšaukti 
priešlėktuvinių raketų pirkimo 
sandori su Rusija, kuris padi
dino įtampą tarp Kipro ir Turki
jos. „Kipro vyriausybė supran
ta, kad JAV vyriausybės nuo
stata lieka tokia, jog šios 
raketos niekada neturėtų at
sirasti šioje saloje", pareiškė 
JAV pasiuntinys Kipre Carey 
Cavanaugh. 

Maskva. Buvęs Rusijos sau
gumo vadovas Aleksandr Lebed 
tikrai pakviestas į Bill Clinton 
inauguraciją, tačiau jį pakvietė 
ne JAV Baltieji Rūmai, o inau
guracinė komisija, ketvirtadienį 
pranešė Amerikos ambasada 
Maskvoje. Ketvirtadienį pa
skelbtos apklausos (apklausta 
2,200 asmenų) rezultatai rodo, 
jog rusai iš politikų tarpo 
labiausiai pasitiki nušalintuoju 
saugumo patarėju Aleksandr 
Lebed (58 proc). Tik 22.6 proc. 
pareiškė pasitikį Boris Jelcin, o 
juo nepasitiki daugiau kaip pu
sė apklaustųjų. Penktas pagal 
pasitikėjimą — komunistų va
das Genadij Ziuganov (29.9 
proc). Rusijos premjeru Viktor 
Čemomyrdin, kurį kai kas laiko 
galimu B. Jelcin įpėdiniu, 
pasitiki 23.9 proc. apklaustųjų, 
tačiau jo galimybes laimėti 
2000-ųjų rinkimus teigiamai 
vertino tik 7.1 proc. apklaus
tųjų. 

Zurich. Šveicarijos ekono
mikos ministras Jean-Pascal 
Delamuraz trečiadienį atsiprašė 
už tai, jog reikalavimus suteik
ti kompensaciją žydų genocido 
aukoms pavadino „šantažu". Jis 
nusiuntė laišką Pasaulio žydų 
kongreso pirmininkui Edgar 
Bronfman, kuriame nuoširdžiai 
atsiprašo už tai, kad užgavo 
žydų bendruomenės jausmus. 
Žydai priėmė atsiprašymą ir 
sutiko pradėti derybas, kurios 
buvo nutrūkusios gruodžio 31 
d., pasirodžius Delamuraz pareiš
kimui spaudoje. 

KALENDORIUS 
Sausio 17 d.: Šv. Antanas, 

abatas (251 356 m); Leonilė, 
Vėjūna, Kalnius, Ežerė. 1835 m. 
gimė poetas vysk. Antanas Ba
ranauskas. 

Sausio 18 d.: Priska, Liberta, 
Darius, Gedgaudas, Kaributas. 
1918 m. mirė knygnešys Jurgis 
Bielinis. 
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Redaktore Irena Regiene 

PASAULIO LIETUVIŲ ŽIEMOS SPORTO 
ŠVENTĖ AUSTRALIJOJE 

Kaip jau buvo anksčiau skelb
ta, Pasaulio Lietuvių Žiemos 
sporto šventė 1997 m. rugpjūčio 
14 ir 15 d., vyks Guthega kalnų 
kurorte. Šventę rengia Sidney 
Lietuvių Sporto klubas „Ko
vas", talkinant Canberra LSK 
„Vilkui". 

šiam tikslui yra sudarytas 
specialus organizacinis komite
tas, kurio pirmininku yra Vin
cas Binkis, o sekretorė Angonita 
Wallis-Grincevičiūtė. 

Programoje numatomos kalnų 
slidinėjimo slalomo ir didžiojo 
slalomo rungtys įvairiose kla
sėse, pagal dalyvių amžių. Yra 
galimybė, kad programa gali 
būti papildyta kitomis žiemos 
sporto sakomis. 

Originaliai yra numatyta, kad 
ii Šventė bus dalis VI Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių, ren
giamų 1998 m. Lietuvoje. Tiks
lus Šios šventės statusas bus 
paskelbtas. Taipogi dar ne
aišku, koks Šios Šventės ryšys 
bus su planuojama II Tautine 
olimpiada. 

ŠALFASS-gos centro valdyba 
ir Slidinėjimo komitetas skatina 
Š. Amerikos slidinėtojus šioje 

šventėje dalyvauti. Dalyvavimą 
koordinuoja ir informaciją 
teikia ŠALFASS-gos Slidinė
jimo komitetas, šia tvarka: 

Kanadoje — Rimas Kuliavas, 
k-to pirm., 297 Kennedy Ave., 
Toronto, Ont. M6P 3C4, Tel. 
416-766-2996; Fax 416-766-
5537. 

JAV-se — Vytenis Čiurlionis, 
k-to vicepirm., 19755 Upper 
Terrace Dr., Euclid, OH 
44117-2231, tel. 216-481 1525. 

Susidomėję slidinėtojai pra
šomi iki vasario 15 d. pranešti 
apie savo dalyvavimą R. Kulia-
vui ar V. Čiurlioniui Pasku
bėkite, nes rengėjai nori žinoti 
dalyvius iki kovo 1 d. 

Šventės organizacinio k-to ad
resas: Dr. Angonita Wallis, 43 
Yanko Rd., West Pymble, 
N5.W. 2073, Australia. TeL (02) 
9498-1545; faksas: (02V9498-
3719. 

Smulki informacija yra prane
šama sporto klubams bei sli
dinėjimo puoselėtojams ir kai 
kuriems slidinėtojams. 

SALFAS8 centro valdyba 
SALFA88 Slidinėjimo k-tas 

1997 M. ŠALFASS-GOS VYRŲ SENJORŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

1997 m. ŠALFASS-gos Vyrų Runą Miefcių, 54 Burrows Ave., 
Etobicoke, Ont. M9B 4W7. Tel. senjorų (35 m. ir vyresnių) krep

šinio pirmenybės 1997 m. balan
džio 5 ir 6 d., vyks Toronte, Ont. 
Vykdo - Toronto PPŠK 
„AuSra". 

Senjorų klasifikacija yra 
pagal žaidėjo amžių 1997 m. 
gruodžio 31 d. Kitaip tariant, 
senjorų klasei priklauso gimę 
1962 m. ir vyresni. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams, 
komandoms, etc. atlikusiems 
metine ŠALFASS-gos 1997 m. 
narių registraciją. 

Dalyvių registracija privalo 
būti atlikta iki 1997 m. kovo 15 
d., imtinai pas turnyro vadovą 

416-234-0878. Faksas: 416-
234-8506. 

Smulkios informacijos prane
šama visiems ŠALFASS-gos 
klubams. Nauji vienetai bei 
komandos dėl informacijos pra
šomi kreiptis i Rimą Miežių. 

Po dalyvių registracijos bus 
paskelbta varžybų formatas ir 
kitos detalės. 

1996 m. laimėtojas buvo 
Hamitono LSK „Kovas". 

ŠALFASS-goe centro 
valdyba 

ŠALFASS-gos krepšinio 
k-tas 

1997 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
KĖGLIAVIMO PIRMENYBĖS 

1997 m. Š. Amerikos lietuvių daro 4 mišrios lyties žaidė-
kėgliavimo (Bowling) pirme jai,-jos. Dalyvių amžius neapri-
nybės vyks 1997 m. kovo 1 d., 
šeštadieni, Palisades Palace, 
28801 Euclid Ave., Wickliffe, 
Ohio (rytiniame Clevelando 
priemiestyje). Tel. 216-585-5800. 

Pirmenybės bus pravestos su
derinant su kartu vykstančiu 
12-ju Clevelando LSK „Žaibo" 
metiniu „Draugystės turnyru". 

Š. A. lietuvių pirmenybių 
dalyvių registracija nuo 11:30 
vai. ryto. Varžybos - 12 vai. 

„Draugystės turnyro" dalyvių 
registracija nuo 2:30 vai. p.p., 
varžybos prasidės 3 v. p.p. 

Varžybos bus komandinės ir 
individualios. Komandą su 

botas. Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių kilmės žaidė
jams. 

Specialiai atžymėti bus jau
niai ir mergaitės, 16 metų ir 
jaunesni varžybų dieną. 

Visa informacija pranešama 
visiems sporto klubams, taipo
gi gali būti gaunamos pas 
varžybų vadovą, šiuo adresu: 
Algis Nagevičius, 10200 Ridge-
wood Drive #617-2, Parma, OH 
44130, USA. Tel. 216-845-8848. 

Dalyvių registraciją atlikti iš 
anksto neprivaloma. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

LIETUVOS 
KĖGLIUOTOJŲ 

VILTYS 
„Svarbiausias Lietuvos kėglių 

federacijos (LKF) tikslas yra 
tinkamai dalyvauti 1999 m. 
Jungtiniuose Arabų Emira-
tuose vyksiančiame pasaulio 
profesionalų čempionate" — 
sako LKF prezidentas Juozas 
Nevidauskas. 

Lietuvoje kėglių federacija 
įkurta 1996 m. gegužės 7 d., ji 
vienija trijų klubų 44 narius. 

„Nors kėgliavimo salės jau 

OLIMPINĖS 
ŽAIDYNĖS 

ČIKAGOJE? 
Praėjusių metų pabaigoje 

buvo paskelbta žinia apie kilusį 
sumanymą 2008 m. Čikagoje 
rengti olimpines žaidynes. Ir 
kodėl gi ne? Taip tikriausiai 
pasakytų ne vienas sporto mė
gėjas. Tačiau rimčiau pagalvo
jus, iškyla įvairių abejonių. Kita 
vertus, abejojantiems galima 
priminti lietuvišką patarle: „bi
jai vilko, neik į mišką". Todėl 
užsimojimą via dėlto reikia tei
giamai vertinti. Vienok ne-
stokojantiems gerų norų su
rengti olimpines žaidynes, de
rėtų priminti, jog jų laukia 
didelis ir labai atsakingas dar
bas. 

Pirmiausiai, yra reikalingas 
Čikagos miesto valdžios pri
tarimas. Miesto meras Richard 
Daley tno susidomėjo. Ga
vus miesto valdžios „palaimi
nimą", reikės gauti JAV Olim
pinio komiteto pritarimą. 
Tuomet jau bus galima laukti 
teigiamo Tarptautinio olimpinio 
komiteto atsakymo ir galop visų 
Tarptautinei olimpinei organi
zacijai priklausančių valstybių 
pritarimo. 

Olimpinių žaidynių sumany-
New Mexko kalnuos* susitikę įspūdžiais dalinasi slidinėtojai Algirdas Nakas ^jū, k u r i ų tarpe ^ ^ „ ^ „ g 
ir Linas Vaitkus. 

PADĖKIM IŠKILIAJAM 
OLIMPIEČIUI! 

yra įkurtos Estijoje ir Latvijoje, 
tačiau aktyviausiai brangus 
kėglių sportas vystomas Lietu
voje", — antradienį spaudos 
konferencijoje Kaune teigė LKF 
prezidentas. 

Kovo 7-8 dienomis „Kauno 
undinės" komplekse vyks 
pirmasis Lietuvoje komercinis 
kėglių (bowling) turnyras, 
kuriame jau pareiškė norą daly
vauti amerikiečiai, rusai, 
lenkai. Turnyro Kauno mero 
taurei laimėti prizinis fondas 
numatytas didesnis nei 4 tūkst. 
litų. 

Tarptautinio mąsto, Alpinis
tinio slidinėjimo, slidininko 
Lino Vaitkaus bekompromisinis 
tikslas atstovauti Lietuvai 1998 
metais žiemos olimpiadoje, Na
gano — Japonijoje. 

Lino kredencialai: 1992 m. Li
nas atstovauja Amerikos Jun-
jorų rinktinei pasaulio čempio
natuose. Slovėnijoje pasirodė 
18-tuoju pasaulyje ir pirmuoju 
Amerikos rinktinėje iŠ septynių 
dalyvavusių. 

Po to, jo sėkmingoje slidinė
jimo karjeroje, sekė puikūs 
pasirodymai New Mezico ir Co-
lorado universitetų ekipų sudė
tyje. Linas dažniausiai pirmavo 
įvairiose ir tarptautinėse uni
versitetų varžybose. Šie du uni
versitetai yra stipriausi Ame
rikoje kalnų slidinėjime. Dabar, 
šią žiemą, Linas aktyviai rung
tyniauja tarptautinėse „World 
Cup" slidinėjimo varžybose, 
atstovaudamas Lietuvos Res
publikai. Rašantis, neseniai tu
rėjau progos kalnuose susitikti 
su New Mexico slidinėjimo 
ekipa. Liną jie Šitaip įvertino: 
„Jis buvo mums pavyzdžiu ir in
spiracija. Jie, (ypač Erikas), pro
gnozavo, kad Linas atstovauda
mas Lietuvai (pirmas iš lietuvių 
alpinistiniame slidinėjime), turi 
realią galimybe sėkmingai pa
sirodyti Japonijoje žiemos olim
piadoje, 1996 m., tarpe geriau
sių pasaulio slidininkų ir net 
rimtu kandidatu į olimpinius 
medalius, ypač 'Giant Slalom' ir 
'Down Hiir nusileidimuose": 

Tai puiku, kaip olimpinės 
medalistės Vencienės, kaip gar
saus alpinisto V. Vitkausko, 
taip ir Lino Vaitkaus pavardės, 

Apžvelgiant Lietuvos koman
dos pasirodymą pernai vyku
siame pasaulio kėglių čempio
nate, pripažinta, kad iš 79 daly
vavusių šalių užimta 78 vieta 
tėra tik pirmas LKF bandymas 
įsijungti į profesionalų kėglių 
sportą. 

„Reikia pasidžiaugti bent tuo, 
kad birželio 24 24 d. FIQ Tarp
tautinė kėglių federacija nu
mato LKF priimti nariais į šią 
organizaciją, kuri vienija 96 
pasaulio šalių kėglių entuzias
tus", — sakė J. Nevidauskas. 

LFK , .Kauno undines" kėglia
vimo centre yra įrengti 4 
takeliai. Amerikiečių gamybos 
kėglių įranga kainavo 80 tūkst. 
dolerių. Salės išlaikymas per 
mėnesį atsieina 4-5 tūkst. litų. 

(BNS) 

garsins Lietuvos vardą plačia
me pasaulyje. 

Deja, šiame amžiuje be finan
sų sunkiai bet kas tepasiekia
ma. Vieno olimpinio kalnų 
slidininko 1-nų metų biudžetas 
yra arti 40,000 dol. (kelionės, 
treneriai, tarptautinės varžybos 
etc.). Linas, kad ir sukaupęs 
visas savo studentiškas san
taupas ir jo ateities įsisko
linimą, dar pritrūksta mažiau
siai 20,000. Mūsų sporto klubai, 
tiek čia, tiek tėvynėje, vegetuoja 
su minusiniu' biudžetu. Mūsų 
tarpe, čia, Amerikoje, yra daug 
gabių komersantų ir šiaip tau
rių žmonių sugebėjusių sutelkti 
apčiuopiamą kapitalą. Neretai 
jų pavardes galima užtikti mūsų 
spaudoje kaip garbingų mece
natų įvairiems labdaros, bei 
patriotiškiems, Lietuvos garbei 
bei gerovei kelti, reikalams. 
Argi mūsų jaunuolių taurūs 
olimpiniai ąiekiai ir pasi
šventimas tam tikslui, negali
ma vertinti svarbiais ir kilniais 
Lietuvai tikslais?. 

Gerbiami tautiečiai, ypač ko
mersantai, savo darbu ir talen
tu sugebėję sukurti gerovę, ban
dykime tapti nors ir miniatiūri
niais „Carnagies" bei „So-
- .m m 

ro s .... 
Mecenatai, galintieji finan

siškai paremti Liną jo pastan
gose, prašomi betarpiškai kreip
tis: Linas Vaitkus, P.O. Box 
882064, Steamboat Springs, CO 
80488, USA. Tel. 970-879-5009. 
Fax 970-879-6044. 

Algirdas Nakas 

D. ZUBRUI IR 
D. KASPARAIČIUI SEKĖSI 

NHL Ledo ritulio lygoje jau 
15-os iš eilės rungtynių nepra
laimintis lietuvio Dainiaus Zub-
raus Philadelphia „Flyers" klu
bas sausio 2 d. išvykoje nugalėjo 
San Jose komanda 4-1. D. Zub-
rus vėl įmušė viena įvartį. 

Dariaus Kasparaičio Pitts-
burgh „Penguins" klubas iš
vykoje 6-1 nugalėjo Ne\v Jersey 
„Devils" ir tapo pirmaujančiu 
Rytų konferencijos Šiaurės rytų 
pogrupyje (39 rungtynės — 44 
taškai). „Penguins" nepralaimi 
septintų lygos rungtynių iš 
eilės, o per 19 paskutiniųjų 
patyrė tik du pralaimėjimus. 
Ypač nesėkminga Pittsburgho 
klubui bu vo sezono pradžia— 11 
pralaimėjimų ir vos vienerios 
lygiosios. 

(Reuter, AP BNS) 
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Rimas Kurtinaitis — sporto 
departamento direktorius 

prekybos, pramonės ir finansų 
srities vadovaujančių asmenų, 
studijuoja rengimo galimybes. 
Žadama iki š.m. birželio mėne
sio paskelbti galutini spren
dimą. Teigiama, jog studijinės 
pastangos gali pareikalauti ar
ti pusę milijono dolerių išlaidų. 
Tolimesniam sumanymo įgy
vendinimui (apipavidalinimui ir 
pristatymui) vargu ar užteks 
10-12 milijonų dolerių. Tai tik 
pradžia. Tai tik pradinės 
išlaidos. Teigiamu atveju (gavus 
visus pritarimus bei sutikimus) 
išlaidos gali pakilti iki poros 
bilijonų dolerių. Beje, pra
ėjusiais metais olimpinių 
žaidynių surengimas Atlantoje 
kainavo arti 1.7 bilijonus 
dolerių. 

Reikia pastebėti, kad pasta
raisiais metais olimpinių 
žaidynių rengimas tapo pelnin
gu pajamų šaltiniu. Geriausias 
pavyzdys yra Los Angeles mies
te surengtos žaidynės. Be abe
jo, yra ir neigiamų pavyzdžių. 
Va, Montrealyje rengtos žai
dynes buvo nuostolingos. Atlan
toje rengtos žaidynės pasižymėjo 
pernelyg dideliais prekybiniais 
užsimojimais. Nors dauguma 
žiūrovų nerodė nepasitenki
nimo, Tarptautinis Olimpinis 
komitetas nepaglostė žaidynių 
organizatorių. 

Žaidynių Čikagoje sumany
tojai, kurių tarpe, kaip sakyta, 
yra stambių prekybininkų, 
pramonininkų ir finansininkų,, 
tikriausiai numato nemažo 
pelno galimybes. Jie taipgi re
miasi Čikagoje sėkmingai su
rengtų Pasaulio Futbolo pirme
nybių baigminėmis varžybomis 
ir pavykusią Demokratų parti
jos konvencija. Viešojo apklau
sinėjimo duomenimis, didesnė 
miesto gyventojų dalis pasisako 
už olimpinių žaidynių rengimą 
Čikagoje. Kol kas dar neteko iš
girsti JAV sporto darbuotojų 
nuomonės. 

Derėtų nepamiršti, kad be 
Čikagos miesto, 2008 m. rengti 
olimpines žaidynes pretenduoja 
ir kiti JAV miestai: Bostonas, 
New Yorkas, Seattle ir Cincina-
ty. 2000 m. olimpinės žaidynės 
bus Sidnio mieste, Australijoje. 
Tuo tarpu dar nežinoma 2004 
metų žaidynių vieta. 

Realiai galvojant, deja, ne
daug galimybių 2008 m. rengti 
olimpines žaidynes Čikagoje ir 
aplamai JAV. 

P. Petrutis 

• 1941 m. gruodžio 8 d. JAV 
paskelbė karą Japonijai po to, 
kai viena diena anksčiau japo
nai bombardavo Pearl Harbor 
Matą Havajuose. 

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) -
Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinės kapitonas 36-erių metų 
Rimas Kurtinaitis sutiko vado
vauti Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamentui. 

Kaip pirmadieni susitikime 
su premjeru Gediminu Vagno
riumi pareiškęs krepšininkas, 
departamento direktoriaus 
pareigas užims tada, kai neteks 
juridinės galias jo sutartis su 
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Rimas Kurtinaitis 

Prancūzijos Salono vyrų krepši
nio klubu. 

Laikinai Kūno kultūros ir 
sporto departamento direkto
riaus pareigas turėtų eiti 
Vilniaus miesto savivaldybės 
Sporto ir turizmo skyriaus 
vedėjas Arūnas Kazlauskas, 
praneša Vyriausybės spaudos 
tarnyba. 

Trijų olimpinių — aukso ir 
dviejų bronzos — medalių lai
mėtojas R. Kurtinaitis, praė
jusių metų rudeni pasirašė su
tartį su Salono (Prancūzijoje) 
klubu, kuris vėliau savo inicia
tyva sutartį su Lietuvos krep
šininku nutraukė. 

Ori šiol Kūno kultūros ir spor
to departamentui vadovavo Vy
tautas Nėnius. 

PREMJERUI PASIŪLYTA 
VADOVAUTI RALIUOS 

ŽAIDYNIŲ 
ORGANIZAVIMUI 

Sausio 14 d. Vilniuje posėdžia
vusi sporto šakų federacijų 
sąjunga pasiūlė premjerui Ge
diminui Vagnoriui vadovauti 
Baltijos žaidynių organi
zaciniam komitetui. Galutinio 
atsakymo vyriausybės vadovas 
dar nėra davės. 

Pirmajame sporto šaką fede
racijų sąjungos posėdyje balan
džio mėnesi prasidėsiančioms 
Baltijos šalių žaidynėms ir nuo 
vasario iki rugsėjo mėnesio 
vyksiančioms Lietuvos jaunimo 
žaidynėms skirta daugiausia 
dėmesio. 

Sąjungos prezidentas ir Lietu
vos Tautinio olimpinio komiteto 
viceprezidentas Vytautas Nė
nius užtikrino, kad šiems spor
to renginiams bus tinkamai 
pasirengta. 

Posėdyje taip pat numatyta 
surengti sporto šakų federacijų 
dienas įvairiuose Lietuvos mies
tuose ir rajonuose. Pirmoji vyks 
vasario viduryje Trakuose. Per 
metus planuojama organizuoti 
4 • 5 tokius renginius. 

(BNS) 
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REKORDAS PASIEKTAS, 
O TEISINGUMAS...? 

STASYS ŽUKAS 

Protesto akcijos buvusiuose 
KGB rūmuose prasidėjo dėl po
litinių kalinių ir tremtinių 
nesutarimo su LDDP Seimo 
dauguma ir vyriausybe, nes 
Lietuvos partizanai, politiniai 
kaliniai buvo apeinami, nepa
naudojamos jų turimos faktinės 
žinios ir svarbi valstybės saugu
mo informacija. Jie nebuvo pri
leidžiami prie KGB archyvų 
tvarkymo, buvo nušalinami nuo 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro, ar
chyvų aprašymo, buvo naikina
ma rezistencijos dalyvių teisių 
komisija, nesudaroma įstaty
muose numatyta Seimo komisi
ja KGB veiklai Lietuvoje tirti. 
Valdančioji partija vykdė aiškią 
Lietuvos priešų buvusių SSSR 
specialiųjų tarnybų darbuotojų 
globos, legalizavimo ir amnesta-
vimo politiką, siekė nuslėpti 
genocido vykdytojų ir jų talki
ninkų juodus darbus. Buvo nai
kinama moralinė riba tarp 
pasipriešinusių okupantams ir 
kolaborantų, partizanai ir jų 
ryšininkai buvo vadinami ban
ditais. 

Nesutikdami su tokia valdžios 
politika, buvę politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, o taip pat ir kiti 
Lietuvos gyventojai, įvairiomis 
formomis (piketai, susirinkimai, 
budėjimai vagonėlyje) reiškė 
savo protestus prieš LDDP ir 
Seimo daugumos pastangas mo
nopolizuoti ypatingos reikšmės, 
o ypač KGB archyvų saugojimą, 
tvarkymą bei naudojimą. Jie 
nutarė griežtai pasipriešinti, 
grįžti į kalėjimo kameras, 
paskelbdami akciją „Kaliniai 
grįžta į kameras". Ši akcija 
tesėsi du su puse mėnesio. 
Tačiau LDDP valdžia į kalinių 
protestus nekreipė dėmesio. 
Seimo d»vigu""» ir toliau keitė 
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Aukščiausios Tarybos priimtus 
įstatymus, visaip niekino buvu
sius partizanus, politinius 
kalinius ir tremtinius. Vyriau
sybė atsisakė pakeisti LGGT 
centro gen. direktorių V. Skuodį 
politinių kalinių siūlomu vienu 
iš devynių kandidatų. Politiniai 
kaliniai, matydami, kad genoci
do tyrimas atiduodamas į val
džios parankinių rankas, o LKP 
vaidmuo Lietuvos okupacijos 
metu ne tik nepasmerktas, bet 
ši partija aukštinama, kaip 
kovotoja už lietuvių tautos 
išlikimą, kad iš šimto bylų, 
iškeltų genocido vykdytojams, 
vos pora perduotos teismui ir 
nei vienas nusikaltėlis nenu
teistas, užėmė buvusių KGB 
rūmų trečią aukštą, iškėlė 
valstybine vėliavą ir įrengė 
kontrolės postus. I archyvų 
saugomas patalpas nebuvo įlei
džiamas V. Skuodis ir jo pava
duotojai. Prasidėjo ilgalaikė 
nauja protesto akcija „KGB ar
chyvai į švarias rankas", parei
kalavusi trejų metų vargo ir 
ryžto kovoje už tiesą bei tei
singumą. 

Buvusieji KGB rūmai dau
giau kaip šimtą metų okupantų 
buvo naudojami represijoms 
prieš Lietuvos gyventojus ir per 
paskutinius penkiasdešimt me
tų buvo centrinė buvusio KGB 
padalinio Lietuvoje būstinė. Čia 
buvo planuojamas ir vykdomas 
genocidas, sunaikinęs beveik 
trečdalį tautos. Buv. KGB rū
mai su visais pastatais, stati
niais ir kiemais yra unikalus 
kompleksas, neturintis analogo 
Europoje. Jame turėtų būti 
įkurtas muziejus, visam pašau 
liui primenantis tą nežmonišką 
ir kruviną pusšimtį metų, lietu
vių tautos genocidą, kovas už 
laisvę, sudėtas aukas ir Sibirą. 

Šį pastatą visuomenė pavadino 
Tautos kančių namais. 

Per visą protesto akcijos laiko
tarpį vien tik Respublikos pre
zidentui ir vyriausybei buvo 
įteikta trys memorandumai, aš
tuoniolika raštų su prašymais 
išsaugoti KGB rūmus, nutrauk
ti politinių kalinių diskrimina
ciją, neleisti genocido vykdytojų 
talkininkams tvarkyti kančių 
bylas ir perrašinėti Lietuvos 
skausmo istoriją. 

1994 metų rudenį buvo suda
ryta 12 Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
narių delegacija vesti deryboms 
su prezidentu ir vyriausybe. Ta
čiau ir šį kartą nepavyko, nes 
valdžia nepanoro kalbėtis. 

Nuo pat nepriklausomybės at
kūrimo pradžios prie buv. KGB 
rūmų kiekvienais metais susi
rinkę tūkstančiai žmonių iš 
LDDP valdžios reikalavo tinka
mai sutvarkyti KGB dokumen
tų saugojimo' patalpas, kad 
išlikęs tautos turtas nebūtų 
sunaikintas ir neperkeltas 
kitur. Tačiau valdžia norėjo ar
chyvais greičiau atsikratyti, 
negu pasirūpinti saugojimo pa
talpų sutvarkymu. Buvo rastas 
gudrus sprendimas ir nepagai
lėta skurdaus biudžeto lėšų naujo 
pastato miesto pakraštyje staty
bai, į kurį iki — 1996 m. birželio 
15 dienos turėjo būti perkeltos 
KGB archyvo bylos, o Tautos 
kančių namai — „suremonta
vus" — paversti Teisingumo 
rūmais. 

Tai koks tas teisingumas, jei 
,.remonto" priedanga sunaikin
ta rūmų autentika: iš tardymo 
kabinetų pašalinti baldai ir 
garsą slopinančios durys, jų 
numeracija, sunaikinta vidinė 
ryšių ir sekimo sistemos, įreng
tas kalėjimo kameroje tualetas, 
o šaudymo kameroje — šilumi
nis mazgas, įkurtas privatus 
stomatologinis kabinetas? Tau
tos kančių namai, kurių sienos 
ir grindys sugėrė daugelio žmo-

Protesto susirinkimas prie buv. KGB rūmų sienos paminklo (1996.09.16). Nuotr A. Račo 

nių kančias ir kraują, norėta 
paversti išpuoštais „baltaisiais 
rūmais". Čia dabar laikomi ir 
teisiami kriminaliniai nusikal
tėliai. Tokį „remontą" tenka 
įvardinti, kaip vandalizmo aktą 
ir vertinti, kaip pastangas su
naikinti sovietinių okupantų 
pakalikų kruvinos veiklos pėd
sakus. Tai yra ne tik pasityčio
jimas iš lietuvių tautos kančių 
istorijos, bet ir savotiška dvasi
nio genocido tąsa. Dar ciniškiau 
atrodė pasakėlės apie blogas do
kumentų saugojimo sąlygas. At
seit, dokumentus baigia sunai
kinti mikrogrybelių sporos, 
gaisro atveju jie gali sudegti, ar 
būti užlieti vandeniu. Tačiau, 
per ketverius LDDP valdymo 
metus rūmuose nepadaryta nie
ko, kad taip neatsitiktų. Šios 
pasakėlės atsirado prieš metus, 
baigiant naujų saugyklų staty
bą, norint pateisinti KGB ar
chyvo perkėlimą į naujas pa
talpas. 

Cinizmo viršūnė pasiekta, pa
skelbus Lietuvai ir užsieniui, 
kad visų Seime esančių frakcijų 
atstovai vienbalsiai pritarė 
Respublikas prezidento pasiūly
mui KGB archyvus perkelti į 
naujas patalpas ir kad juos 
padėtų pervežti patys politiniai 
kaliniai („Draugas" 1996.05.03. 
Nr. 87). Tai dar kartą buvo pa
sityčiota iš politinių kalinių ir 
tremtinių, visiems netiesiogiai 
leista suprasti, kad jie jau pakė
lė rankas, išsikvėpė ir jiems jau 
visiškai nesvarbu Tautos kan
čių namų ir KGB archyvo bylų 
likimas. Vilniečiai dar ir 
šiandien prisimena, kaip politi
niai kaliniai ir tremtiniai prieš 
šešerius metus ištisa grandine 
buvo apjuosę KGB rūmus ir su 
žvakelėmis rankose saugojo ar
chyvus nuo išvežimo. Juos sau
go dabar, ir "pasiryžę saugoti 
ateityje. Per visą rekordinį pro
testo laiką (nuo 1993.12.11 d.) 
Tautos kančių, namuose budėjo 
daugiau kaip'12,500 politinių' 
kalinių ir tremtinių. Tik jų ir 
Lietuvos gyventojų genocido au
kų muziejaus mokslinės tarybos 
bei visuomenės pasipriešinimo 
dėka, KGB archyvai išliko ne
išvežti, likusioje pastato dalyje 
autentika išsaugota. 

Jau turime naują, mūsų pačių 
išrinktą, Seimą ir vyriausybę, 
kurių programose numatyta at
statyti teisingumą ir kovoti su 
nusikalstamumu. Buvusieji po
litiniai kaliniai ir tremtiniai iš 
naujos vyriausybės tikisi, kad 
Tautos kančių namai bus pa
versti Lietuvos genocido muzie
jumi, bus tinkamai saugomi 
KGB archyvai, kaip neat
skiriama jo dalis, bus iškeldinti 
teismai ir išsaugotas bent 
likusios pastato dalies auten
tiškumas. 

Šiam daugelio Lietuvos gy
ventojų pageidavimui įvykdyti 
nepriklausomoje valstybėje vi

sos sąlygos yra. Lietuvos gyven
tojų genocido muziejus turi tar
nauti ateities kartų auklėjimui, 
patriotiškumo ugdymui ir Lie
tuvos nepriklausomybės sti
prinimui. 

Teisingumas turi nugalėti! 

TYRINĖJAMA LAISVĖS 
KOVŲ ISTORIJA 

Išsamūs duomenys apie poka
rio metais okupacinį režimą 
aktyviai rėmusius stribus bei jų 
veiklą bus pateikti humanitari
nių mokslų daktaro Eugenijaus 
Grunskio monografijoje. „Stri
bai 1944-1954 m." Ji yra trejus 
metus vykdytos Lietuvos istori
jos instituto mokslinės pro
gramos dalis. 

Stribų tarnybą praėjo maž
daug 45,000 žmonių. Ši rep
resinė struktūra įkurta 1945 
metų pavasarį. Tai buvo MGB-
KGB smogiamieji daliniai, ko
voję su pasipriešinimo okupan
tams dalyviais. Tais metais 
jiems priklausė apie 11,000 
vyrų, daugiausia jaunimo. Vė
liau stribų skaičius kasmet 
mažėjo ir paskutinių, 1954-ųjų 
pradžioje, jų buvo 2,000. Me
tams baigiantis, institucija 
panaikinta, nors vietiniai ko
laborantai — ypač sričių bei 
valsčių vadovai — prašė Mask
vos ją palikti. 

Vykdydami programą, insti
tuto mokslininkai pernai išleido 
kolektyvinę monografiją „Lietu 
vos partizanai 1944-1953 m.", 
dokumentų rinkinį „Laisvės 
kovos 1944-1953 m." Planuo
jama taip pat paskelbti atskirų 
mokslininkų darbus apie lietu
vių rezistencijos organizav imasi 
ir vienijimąsi, apie ginkluotą 
pasipriešinimą 1944-1953 me
tais ir kt. (Elta, 01.06) 

Danutė Bindokienė 

Ne mes vieni 

C H O R A U S T Ų ŠVENTĖ 

Lapkričio 23-24 d., Šv. Cecili
jos ir Kristaus Karaliaus šven
čių proga, Kretingoje jau septin
tą kartą rinkosi choralo giedo
tojų grupės iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir 
Kretingos. Šeštadienį vyko re
peticijos, o vakare, vargonais 
grojant Audronei Telksnytei, 
visi giedojo mišparus ir dalyva
vo šv. Mišiose. Vakare sureng
tas linksmavakaris, kurio metu 
kiekviena choralistų grupė pa
rodė trumpą programėlę. Sek
madienį šventė persikėlė į 
Klaipėdą, kur chorai per sumos 
šv. Mišias giedojo trijose uosta
miesčio bažnyčiose. Vėliau di
džiausioje iš jų, Klaipėdos Mari
jos Taikos Karalienės bažnyčio
je, įvyko jungtinis koncertas. 
Choralo giesmininkai atliko ad
vento giesmę ,Rorate coeli" ir 
„Ave Maris Stela". 

BŽ, 1996.12.16 

Nuolat girdime aimana, kad 
visuomeninė lietuviškoji veikla 
„sparčiai darda pakalnėn" — 
narių skaičius organizacijose 
mažėja; lietuviškoji spauda ne
tenka skaitytojų; mūsų sukur
tos institucijos pasmerktos mer
dėti, nes joms taip pat trūksta 
žmonių, tęsiančių darbus. 
Parapijos, kurios ilgus dešimt
mečius buvo apylinkėje gyve
nančių ir joms priklausančių lie
tuvių veiklos centrai, pereina į 
kitataučių rankas arba visiškai 
uždaromos, nes nebeturi para 
PU iečių, trūksta joms kunigų, 
juo labiau lietuvių. Ir taip 
visuose gyvenimo aspektuose: 
net didžiausi optimistai sunkiai 
randa ryškesnių prošvaisčių. 

Kiek geriau reikalai atrodo, 
kai dėmesys nukrypsta į Lietu
vą. Tiesa.ir dėl ten pasitai
kančių negerovių daugelis jun
ta skaudų nusivylimą, bet 
nemažai yra ir kitokių nuomo
nių. Vis dėlto mūsų žmonės 
noriai jungiasi į darbus padėti 
Lietuvai. Net tie, kurie per 
visus išeivijoje gyventus dešimt
mečius nedalyvavo jokiame lie
tuviškame darbe, dabar remia 
našlaičius, rūpinasi bažnyčių at
statymu, politine veikla Lietu
voje, investavimais, dalinasi 
savo profesine patirtimi ir įvai
riais būdais darbuojasi, kad 
tėvynė kiek galima greičiau 
atsistotų „ant tvirtesnių kojų". 

Galbūt geriausias vaistas nuo 
apatiškos nuotaikos yra žvilgs
nis į gyvenamojo krašto visuo
meninę veiklą, kuri remiasi ne 
apmokamu darbu, o savanoriš
ku pasiaukojimu kilniam 
tikslui. Amerikoje daug artimo 
meilės ir kitų svarbių darbų 
atlieka savanoriai talkininkai. 
Iš tikrųjų čia tokia savanoriška 
veikla aktyviai puoselėjama ir 
skiepijama nuo jaunų dienų. 
Pvz., aukštesniosiose, o kai kur 
ir pradžios, mokyklose mokiniai 
skatinami įsijungti į savano
rišką talką savoje apylinkėje. 
Jie renka aukas, padeda 
ligoninėse, pavaduodami me
dicinos personalą, kai reikia 
atlikti ypatingo pasiruošimo 
nereikalaujančias paslaugas; 
darbuojasi su fiziškai ar protiš
kai nesveikais, lanko senelių 
globos namus, padeda ruošti 
pamokas silpniau besimokan
tiems vaikams, praleidžia kiek 
laiko su našlaičiais ir t.t. 

Jaunystėje įgautas patyrimas 
lydi visą gyvenimą. Tik sava
norių talkininkų dėka čia 
laikosi daug kultūrinių reiš
kinių, jaunimo organizacijų, 
sporto klubų, labdaros ir socia
linės rūpybos įstaigų. Argi ne 
taip pas lietuvius? Chorai, tau

tinių šoktų grupės, jaunimo sto
vyklos, Kaziuko mugės, simpo
ziumai, tautinių šokių ir dainų 
šventės bei tūkstančiai kitų 
visuomeninės veiklos darbų 
atliekama vien pasišventusių, 
savo laiko nei energijos negai-
linčių, savanorių pagalba. 

Tačiau pastaraisiais keleriais 
metais Amerikoje girdimi tie 
patys nusiskundimai, kurie aidi 
ir lietuviškoje visuomenėje: ma
žėja savanorių skaičius, žmonės 
nebesidomi veikla už savo namų 
sienų, tad daug labdaros, 
organizacinių, kultūrinių darbų 
jaučia darbininkų trūkumą ir 
stovi ant išnykimo slenksčio. 
Šiuo metu savanoriška talka 
visose Amerikos gyvenimo 
apraiškose ypač svarbi, nes 
vyriausybė jau paskelbė dar la
biau mažinsianti įvairias, gy
ventojams svarbias, programas, 
tad jas išgelbėti tegali didesni 
būriai savanorių talkininkų. 

Iš kur tų talkininkų atsiras? 
Kokiu būdu žmonės bus pri
kalbinti, kad aukotų savo laiką7 

Tai įdomūs klausimai, kuriuos 
sprendžia JAV šių sričių žinovai. 
Galbūt jų išvadomis galėsime ir 
mes pasinaudoti. Tiesa, nors 
amerikiečiai šykščiai dalinasi 
savo laisvalaikiu, nenori jungtis 
į aktyvų darbą, bet stengiasi tai 
kompensuoti gausesnėmis pini
ginėmis aukomis. Praėjusiais 
metais Amerikoje labdarai pa
aukota 23.5 milijardo dolerių. Iš 
maždaug 400 labdaros organi
zacijų daugiausia aukų gavo 
Salvation Army, American Red 
Cross ir Catholic Charities, 
USA. 

Tai ne pirmi metai, kai šios 
trys organizacijos surenka di
džiausią sumą dolerių, tačiau 
reikia ne vien pinigų, o pasiau
kojančių žmonių. Įdomu, kad tie 
žmonių ištekliai pradeda plauk
ti iš labai neįprasto šaltinio: 
universitetų studentai vis la
biau jungiasi į savanorišką ar
timo meilės, politinę bei kultū
rinę veiklą. Tvirtinama, kad 
maždaug 72 proc. dabartinių 
universitetų bei kolegijų 
studentų užsiima savanoriška 
veikla. Tas teikia viltį, kad 
savanoriškos talkos sumažėji
mas pamažu keisis ir amerikie
čiai vėl pradės daugiau dalintis 
savimi su reikalingais paramos 
projektais, taip pat pagalbos 
beieškančiais žmonėmis. 

Kadangi esame Amerikos gy
ventojų nuotaikos, mados bei 
kasdieninių rūpesčių slinkties 
dalis, galime laukti, kad ir 
lietuviškoji visuomeninė veikla 
paseks atgyjančiu savanoriškos 
talkos pavyzdžiu, kuris įkvėps 
jai daugiau gyvybės. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ 
ATEITIS 

D R VYTAUTAS BIELIAUSKAS 
Amerikoje gyvena kelios kar

tos lietuvių, kurie vis dar savy
je jaučia didelę meilę savo kraš
tui. Bet dabar, kai Lietuva yra 
jau laisva ir savarankiška, kai 
mes ją galime lankyti, kada tik 
norime, užsienio lietuvių entu
ziazmas savo tėvynes atvžilgiu 
yra kiek sulėtėjęs, o kai kuriais 
atvejais net pradėjęs gesti. 
Daugelis jaunimo jau turi sąmo
ningai puoselėti savo lietu
viškumą. Ne vienas jų jau save 
laiko tikrais šio krašto gyven
tojais. Ne vienas ir iš mūsų kar
tos pradeda su nerimu žvelgti į 
ateitį, nes mato, kad Lietuvoje 
progresas vyksta daug lėčiau, 
negu buvo laukta ir kad jų 
įnašas tenai nėra laukiamas, 
kartais net nepageidaujamas. O 
matydami, kad jiems šiame 
kraite yra ir vietos, ir pripa 
tinimo, tai ir jų tautinė tapa
tybė pradeda svyruoti. 

Taip pamažu ne vienam 
lietuviui ima kilti tas šekspyriš
kas klausimas: „Būti ar nebū
ti?" Mes visi Lietuvą ideali 
zavom. Ten buvo ir saulė švie
sesnė, ir lankų žaluma gilesnė; 
ten ir paukščiai gražiau čiul
bėjo, o ten ir skambios lakštin
galos suokė, kurių čia net nėra. 
Ten mūsų sesės kasas sausin
davo, ryto rasa sudrėkin-
damos... Taip, ten buvo pasakų 
kraštas! Kai prie tos nostalgijos 
dar pridėdavom gražias Mairo
nio, Brazdžionio ir Bradūno 
eiles, tai net širdžiai saldu 
pasidarydavo... Bet dabar pra
dedame pamatyti realybę, kuri 
mus tikrai prislegia Maironio 
Lietuvos nebėra — abejoju, kad 
ji kažkada i i vis buvo. Lietuva 
atgimusi, bet jos atgimimas — 
tarsi to paukščio — ii pelenų. 
Okupantai sunaikino ir jos 
gamtą, ir žmones. Aplinka 

užteršta ir jos svarinimas 
vyksta labai sunkiai. Daugelis 
žmonių priblokšti fiziniai ir dva
siniai. Korupcija, kriminaliniai 
nusikaltimai — vagystės, žmog
žudystės, prievartavimai, 
vaikučių išniekinimai — klesti 
nesustabdomai. Statoma pa
minklas po paminklo kuni
gaikščiams ir prezidentams 
pagerbti; dalinami met' įliai ir 
žymenys, kam reikia ir kam ne
reikia. Tuo tarpu didelė tautos 
dalis badauja, kenčia ir šąla. Ne 
vienas jaučiamės pareigą 
padėti, bet tas nėra lengva, nes 
pagalba dažnai vertinama, kaip 
kišimasis į krašto reikalus. Ne 
vienam atrodo, kad Lietuvą 
reiktų palikti Lietuvai, o mums 
susidaryti savo tapatybę čia ir, 
taip sakant, likti amerikiečiais 
ar kanadiečiais, ir viskas. 
Nelemtas šekspyriškas klau
simas vis aštrėja: būti ar ne
būti? Kur dabar eiti? 

Po to, kai ne vienas savo visą 
gyvenimą lietuvybės išlaikymui 
yra pašventęs, ne vienas, ar 
viena, ir dabar, dirbant vi
suomeninį darbą, visą savo lais

vesnį laiką, atostogas ir naktis 
be miego praleidžia. Kai kurie 
dabar rūpinasi, kaip, svetur 
mirus, savo palaikus Lietuvon 
perkelti, atseit, savo žemėj ilsė
tis. Bet kam tai? Ar žemė nėra 
ta pati visur, ar ji nepriims 
mūsų dulkių bet kur? Žinoma, 
mes dar galime čia politikuoti, 
vienas su kitu bartis, save gin
ti ir savo dvasinį bei materialinį 
turtą krauti, bet kur visa tai 
eis? 

Ne retai esu matęs už dideles 
sutaupąs supirktus lietuviikų 
knygų rinkinius, sudėtus į dėžes 
ir pelijančius rūsiuose. O kas 
jas skaitys, kai vaikaičiai jau 
apie Lietuvą tik i i anglų kalba 
paruostos vaizdajuostės te
simoko? 

Užsienio lietuviai ir 
Lietuva 

Lietuva jau yra daugiau ar 
mažiau nepriklausoma šešerius 
metus. Ji turi savo konstituciją, 
savo Seimą ir savo prezidentą. 
Tiesa, ten jau yra buvę dveji ir 
neseniai vyko treti rinkimai. 
Pirmieji rinkimai davė Lietuvai 

Sąjūdžio valdomą Seimą ir taip 
jo vadovą, Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininką Vytautą 
Landsbergį. Antrieji rinkimai 
davė Lietuvai LDDP, buvusią 
LKP, daugumą, o ir buvusį LKP 
sekretorių Algirdą Brazauską 
prezidentu. 

Kol kas mūsų svarstymui 
užtenka pažvelgti į dviejų 
pirmųjų vyriausybių ryšį su 
užsienio lietuviais. Pirmiausia 
— pati Lietuvos Konstitucija, 
sukurta pirmojo Seimo — Aukš
čiausiosios Tarybos — buvo la
bai negatyvi mūsų atžvilgiu. Jo
je ypač pabrėžiamas prie
šingumas dvigubai pilietybei ir 
sudarytos labai sunkios sąlygos 
pilietybei atgauti. To akivaizdo
je, daugelis lietuvių, gyve
nančių užsienyje, mėgino gauti 
LR užsienio pasus, kuriuos 
tuomet išdavė St. Lozoraičio 
įstaiga. Tie pasai buvo paskelbti 
negaliojančiais ir vietoj jų buvo 
galima gauti Lietuvos pilietybės 
dokumentą, kuris vėliau taip 
pat buvo paskelbtas negalio
jančiu. Pereitais metais PLB 
valdybos pirmininko iniciatyva, 

prezidentas Brazauskas sudarė 
komisiją pilietybės nuostatams 
LR konstitucijoje persvarstyti ir 
duoti pasiūlymus jų pakeitimui 
bei pagerinimui. Ši komisija, 
susidedanti iš Seimo narių ir 
PLB pasiūlytų atstovų buvo su
sitikusi du kartus ir pasiūlė ge
rų pakeitimų, pagal kuriuos 
Lietuvos pilietybė yra automa
tiškai atstatoma visiems, ją 
turėjusiems ligi 1940 m. birželio 
15 d., ir jų vaikams. Ta pataisa 
buvo Seimo priimta ir pre
zidento pasirašyta. Pagal ją 
dabar kiekvienas lietuvis gali 
atgauti Lietuvos pilietybę ir 
gauti Lietuvos užsienio pasą, 
pristatydamas bent vieną do
kumentą, įrodantį, kad ligi tos 
datos buvo Lietuvos pilietis. 
Pilietybei atgauti reiktų tik 
užpildyti informacijos blanką, 
pridėti nuotraukas ir doku
mentą, nereikalaujant jokio 
pasisakymo dėl turimos pilie
tybės. Atrodo, kad tai buvo gera 
pataisa ir ligi dabar daugumas 
užsienio lietuvių bei jų vaikų 
turėtų būti gavę savo pasus. 

Bet, deja, taip nėra. Pasų 

išdavimo biurokratijos tebe
egzistuoja ir pasui gauti 
praktiškai reikia ne vieno doku
mento, bet viso jų pluošto: 
metrikų iš Lietuvos ir t.t. 
Atrodo, kad pilietybė nėra atsta
toma, o ji tik grąžinama „per 
malonę", kurios neprašo. 
Atsimenu, kaip aš pats gavau 
savo pasą, pernai dirbdamas 
Lietuvos prezidentūroje. Mė
ginau jį gauti be jokių specialių 
privilegijų ir dėl to laukiau 
eilėje, ėjau iš įstaigos į įstaigą, 
mokėjau už pasą taip pat atski
roje įstaigoje ir galų gale gavau 
pasą migracijos įstaigoje iš mo
ters, dėvinčios karininko uni
formą. Tai buvo tarsi labai 
lengvas dalykas. Bet, žinoma. 
kad daugumai „taip lengvai" 
nėjosi; jie turėjo papildomų 
„žaliųjų" pridėti, kad reikalai 
pajudėtų* Tikiuosi, kad dabar 
jau geriau. Dabar galima pasus 
gauti per konsulatus, bet jie yra 
išduodami Lietuvoje ir jų reikia 
laukti daugiau kaip pusę metų. 

(Bus daugiau> 

• 
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Lietuvių pėdomis... 
KUR JŪS DABAR, 
ANSAMBLIAI IR 

ANSAMBUEČIAI, CHORAI 
IR CHORISTAI 

Ne veltui mūsų dainiai ir pra
bočiai garsėjo dainomis, 
kanklėmis, vaidilomis ir milžin
kapiais. Rankoje — kokios pen
kiasdešimties šokėjų ir daini
ninkų ansamblio nuotrauka. Jie 
visi su dailiais tautiniais lie
tuviškais rūbais. Visų jų veidai 
jauni, linksmi, gražūs ir kažko
kie tikrai mieli, labai lietuviški 
ir geri. Prieš kelis dešimtmečius 
išeivijoje, kaip grybai po lietaus, 
išaugo gausūs chorai, ansamb
liai, teatro grupės, kiti saviveik
los ir net profesionalūs lietuviš
ki meno kolektyvai. Kur jie bu
vę jaunuoliai ir jaunuolės? Kaip 
jie dabar atrodo? Koks jų liki
mas? Ką jie veikia ir kur dėjosi 
lietuvišką dainą ir šok) pamėgę 
vadovai ir vadovės? Tokia min
tis paskatino kreiptis į kitados • 
Montrealyje garsaus šokių ir 
dainų ansamblio „Gintaras" 
pradininką ir vadovą Zigmą La
piną ir šokių grupės vadovę Hil-
dą Lapinienę, kurie mielai su
tiko atsakyti į tokius klausi
mus: 

— Kaip J ū s suderinote sa
vo pareigas šeimoje ir „Gin
taro" ansamblyje? 

— Savo pareigas suderinti 
tikrai buvo sunku. Mat turėjau 
tarnybą, nuo kurios tik trum
pam atitrukdavau šeimai ir na
mu priežiūrai. Kadangi esu tik
rai tautinių šokių mėgėja, o ne 
profesionali šokėja, tai tautinius 

šokius mokiausi šokti tiktai su 
savo vyru Zigmu prieš repe-
ticijas, o tik tada eidavau į 
Aušros Vartų parapijos sale ar
ba į seselių namus su kitais re
petuoti. Mylėti savo tautos šokį 
— man įskiepijo New Yorko tau
tinių šokių grupės vadovė Jad
vyga Matulaitienė. Taigi troš
kau bent kiek sekti šios mielos 
ir brangios savo mokytojos pė-
domis. Nelemta buvo ilgai dirbti 
su „Girtaro" ansambliu. Liko 
malonūs prisiminimai, nes gy
venimas privertė savo žingsnius 
ir dėmes) pasukti kita kryptimi. 
1994 m. baigiau Vanier kolegi
ja, o paskui savo vaikams padė
jau auginti anūkus, Nepapras
tai greitai bėga laikas. Dėkoda
mi Dievui u i kiekvieną suteikt* 
dieną ir akimirką, kad galime 
prakišti kartu su vyru, stengia
mės dar pasidžiaugti gyvenimo 
saulėlydžiu. 

— Kokie svarbiausi {vykiai 
Jūsų gyvenime buvo iki tada, 
kai tapote „Gintaro" an
samblio vadovu? 

— Svarbiausias ir liūdniau
sias mano gyvenime įvykis nu
tilo tada, kai 1944 m. artėjant 
sovietų kariuomenei prie Kau
no, reikėjo palikti Lietuvą. Mat 
jau pirmosios okupacijos metu 
mūsų šeima buvo įrašyta į Sibi
ro tremtinių sąrašus. 

— Kas J o s p—katino su
burti ir imt is vadovaut i to-

Seni tai buvo laikai blia vienoje ii ankstesnių nuotraukų. 

k iam grasiam ir darbščiam 
jaunimo būriui? 

— Didžiausią įtaką mano mu
zikiniam polinkiui turėjo prof. 
Jonas Švedas, supažindinęs ma
ne su lietuvių liaudies instru
mentais. Šis mielas ir mūsų ger
biamas gimnazijos muzikos mo
kytojas vėliau man dėstė kon
servatorijoje. Pasilikęs po pamo
kų keturis gabiausius berniu
kus, jis mums pasakodavo, gro
davo. Mokytojų kambaryje rašy
davo mums gaidas, o paskui 
mes grodavome Kauno radįjųje. 
Mums tai buvo tikras stebuklas! 
Rašyti gaidas iš klausos, nesi
naudojant pianinu! Po kiek me
tų a i darydavau tai atsisėdės 
kur nors ežero pakrantėje. Kitas 
įsimintinas, iki šiolei neišblėsti 
įspūdis — Lietuvos ansainblio 
koncertai Kauno Jaunimo teat
re. Mano svajonė — pačiam da
lyvauti tokiuose koncertuose — 
neišsipildė; karo banga kaip 
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Mes galėjome 
nusipirkti 
namą bet kur, 
tačiau pasirin
kome pietva-

^Y karių apylinke. 
| U Į k dėl patogumo 

/ ir bažnyčių 

Stai—pietvakarių Čikagos apylinkės: čia pensinin
kai perkasi namus, čia gražiai sugyvena kaimynai, 
respektuodami vienas kito tautinius skirtumus ir 
džiaugdamiesi patogiu miesto gyvenimu. 

Pietvakarių Čikagos žmonėms patinka čia gyventi, 
nes pe bki nuosavybės verte. "The 
Southvvest Home Equity Assu-
rance" programa garantuoja namo 
vertę 100%, įei asmuo gyvena čia 
jau 5 metus (65-UJCS 95/1-20). 
Už vienkartini $125 nario 
mokesti busite ramus, nes pa
darėte gerą investavimą. Gy-
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venkite pietvakarių apylinkėse ir džiaukitės, kad jotą 
lizdelis saugus. 

"Home Eouity" programa galite naudotis, jei gy
venate Chkago Lawn/Marquen> Manor, Gage Park, 
West Lawn, Oeanng, Bnghton Park, Archer Heights, 

GarfieMlbdge.McKinley Park, Ne** City, Wert 
Bsdon, VVest Lawn ir kai kuriose 

AshbumirScottsdale dalyse. 

Tai pietvakaris; ayvfiaMs, 

ssjaiip 

rn.4M.tsn 

daugelį, taip ir mane nunešė vi 
siškai kiton Atlanto vandenyno 
pusėn. 

— Kas J u m s tada pagami
no liaudies instrumentus, su
kūrė dainas, parašė muziką, 
išaudė tautinius rūbus ir su
dėjo pinigus įvairioms ki
toms išlaidoms? 

— Turbūt kalti tie lemtingi 
1967 m., kai Montrealyje buvo 
EXPO paroda. Rusų paviljone 
dalyvavę lietuviai buvo pakvies
ti pas mus į svečius, o paskui 
mes nuvažiavome į mūsų vasar
viete prie Dainavos ežero. Ten 
mes grojome ir dainavome per
nakt. Svečiai man paliko knygą 
apie kanklių, birbynių gamybą. 
Tada ir prasidėjo liaudies 
instrumentų gamyba. Pagal tų 
padovanotų knygų brėžinius 
pradėjome darbą. Atsiradus na
gingiems meistrams — V. Zu-
bui, K. Andruškęvičiui, S. Jau 
geliui — kartu ėmėmės gamin
ti mūsų orkestrui kankles, ber
žinius trimitus, skrabalus, taba
lus, ragelius ir skudučius, ku
riuos darydavome naktimis mū
sų garaže. Ginunės iš Lietuvos 
mums atsiuntė kanklių. Tada 
iki 2-3 vai. ryto sėsdavau rašy
ti mūsų orkestro muzikantams 
gaidas. Kai kurjų dainų melodi
jas prisiminiau^* Lietuvos, bet 
nemažą dalį taukinių šokių gai
dų susirankiojau ar parsisiųsdi
nau i i kitur. Jas, reikėdavo pri
taikyti liaudies instrumentų or
kestrui. Tiems darbams lėšų su
sirinkdavome iš pačių ansamb
liečių ir šiek tiek gaudavome 
per koncertus, kuriuos rengdavo 
tėvų komitetai. Vadovai už dar
bą pinigų begaudavo. Dirbome 
veltui. .-. 

— Dauguma tautinių rūbų 
buvo išausti Kanadoje. Dau
giausia mums padėdavo toron
tiškė Aldona Vaitonienė, Anas
tazijos ir Antano Tamošaičių 
įkurtoji dailės audimo studija. 
Kiek vėliau tautinių rūbų iš 
Lietuvos mums atsiuntė gimi
nes. 

— Dėkojame už atsaky
mus. Tikimės, kad Jūsų bu

vusieji ansamblio nariai juos 
perskaitys ir Jums parašys 
ne vieną laišką ir iš Lietuvos. 
Telydi dangus Jūsų ir visų 
lietuvių darbus, mintis ir 
kelius. 

Kalbėjosi 
kun. K. J. Ambrasas, SJ 

PAMINĖTAS PREZ. 
GRINIAUS GIMTADIENIS 

Gruodžio 16 d. Lietuvos Moks
lų akademijos salėje paminėtos 
tarpukario Lietuvos preziden
to-. Kazio Griniaus gimimo 
130-osios metinės. 

K. Grinius gimė 1866 m. gruo
džio 17 dieną. Lietuvos prezi
dentu buvo išrinktas 1926 m. 
birželio mėnesį. Tačiau tų pačių 
metų gruodžio 17-ąją, per patį 
prezidento 60-metį, buvo įvyk
dytas autoritarinis perversmas 
ir K. Grinius priverstas at
sistatydinti. 

Minėjime pranešimą apie K. 
Griniaus gyvenimą ir veiklą 
skaitė akademikas Algirdas 
Gaižutis. 

KOMP. B. DVARIONO 
KURINIŲ ALBUMAS 

Kompozitoriaus Balio Dvario
no fortepijoninių kūrinių įrašai, 
kuriuos atliko jo duktė ir 
vaikaitis, jau sumontuoti ir 
paruosti leidybai. Kompaktinį 
diską Vilniaus plokštelių studi
ja tikisi išleisti iki kovo 
mėnesio. 

Kūrinius šiam albumui grojo 
Aldona Dvarionaitė ir Justas 
Dvarionas, įrašai buvo baigti 
sausio 3 dieną. Šio kompaktinio 
disko sumanytoja — Čiurliono 
menų gimnazija. 

Anksčiau Vilniaus plokštelių 
studija jau buvo išleidusi kelias 
B. Dvariono fortepijoninių, ka
merinių, instrumentinių voka
linių kūrinių plokšteles. 

1904-1972 metais gyvenęs B. 
Dvarionas yra vienas žymiausių 
lietuvių kompozitorių, daug 
nusipelnęs dirigentas, pianistas 
ir pedagogas. (BNS) 
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LAIŠKAI 
LABAI LAUKSIME! 

Mas rašome Jums i i Kauno 
rajono, Ežerėlio gyvenvietės, 
bibliotekos. Labai apsidžiau
gėme gavę žinią, kad galite 
atsiusti knygų. Mes išgyvename 
sunkius ekonominius laikus, 
mums sunku įsigyti naujų kny
gų, kurių taip stokoja biblioteka 
ir skaitytojai. Ypač trūksta lite
ratūros vaikams. Mums tiks via-
kas ka Jūs galite mums atsiųsti 
pagal savo galimybes. Ir už tai 
busime labai dėkingi Jums. 

Ežerėlio miestelyje gyvena 
2,142 žmonės. Praėjusią vasarą 
šventėme 40 metų, kaip Ežerė
liui suteiktos miesto tipo gy
venvietės teisės. 

Lietuvos Resp. vyriausybė 
1991 m. kovo 28 d. potvarkiu 
įregistravo Ežerėlio gyvenvietės 
Romos katalikų religine bend
ruomene. Buvo suremontuotas 
ir pritaikytas maldos namams 
senas pastatas. 1991 m. kovo 31 
d. čia aukotos pirmosios sv. Mi
šios. 1995 m. seni buvusių kul
tūros namų pastatai perduoti 
religinei bendruomenei. Dabar 
vyksta šių pastatų rekonstruk
cija, rengiama parapijos baž
nyčia. 

Ežerėliai mėgsta susiburti 
prie paminklo, skirto Lietuvos 
Nepriklausomybės 20-meciui. 
Paminklo Aušros vartų Dievo 
motinos Margos atvaizdas tu
rėjo saugoti durpyno darbinin
kus nuo nelaimių. 1953 m. pa
minklas buvo nugriautas, o 
1992 m. atstatytas ir pašven
tintas. 

Gyvenvietėje yra biblioteka, 
vidurinė mokykla, veikia ambu
latorija ir ligoninė, vaikų dar
želis, vaistinė, mėsos perdirbimo 
įmonė „Ežerėlio maistas", miš
rių prekių parduotuvė, Ežerėlio 
girininkija. 

Miestelyje gyvena daug gerų, 
darbščių, mylinčių savojietųvą 
žmonių. 

Roma Mickevičienė 
Ežerėlis 

ŽMONĖS MYLI KNYGAS 

Rašome Jums iš Žemaitijos, iš 
Akmenės. Siunčiame Jums mū
sų nuoširdžiausius linkėjimus ir 
sveikinimus. 

Mes, Rita Pocienė ir Irena 

Virkutienė, dirbama Akmenės 
miesto viešojoje bibliotekoje. 

Bibliotekoje lankosi ir skaito 
įvairaus amžiaus žmonės ir 
jauni ir seni. Čia jie randa 
knygų, laikraščių ir žurnalų. 

Ateina j biblioteką ir vaikai, 
moksleiviai, jaunimas. Mums 
malonu, kad žmonės myli kny
gą, siekia žinių, todėl stengia-
mes turtinti ir krauti bibliotoko-
je įvairią literatūrą, įvairius 
leidinius, ir maloniai kreipia-

į Jus, mūsų Mielieji, tikė-
Jūsų paramos ir pa

galbos. Jūsų dovanos — knygos 
praturtintų mūsų biblioteką. 
Tai galėtų būti grožinė literatū
ra (išeivijos rašytojų), en
ciklopedinio pobūdžio leidiniai, 
žinynai, pažintinė literatūra, 
memuarai, albumai. 

Atsisveikiname turėdami viltį 
sulaukti Jūsų paramos Likite 
sveiki! 

Irena Virkutienė 
Rita Pocienė 

Akmenė 

GAL NORS MAŽĄ SIUNTA 

Rašome Jums i i vieno jau
niausių Lietuvos miesto — 
Elektrėnai. Tai miesto tipo 
gyvenvietė prie Vilniaus — 
Kauno plento (48 km nuo 
Vilniaus). Gyvenvietė pradėto 
statyti 1980 m., šalia statomos 
respublikinės elektrinės. Šiuo 
metu čia gyvena apie 18,000 
gyventojų, kurie pi iei 30 metų 
suvažiavo ii įvairių Lietuvos 
vietų statyti elektrinės. Prisi
glaudė čia ir daug tremtinių 
šeimų, sugrįžę ii tremties vietų 
ir radę »»» darbas ir butus. 

1987 metais įsikūrė ir miesto 
biblioteka. Kadangi įsikūrimo 
metai yra sovietmečio laiko
tarpis, tai ir fondus sudaro tik 
iiuo laikotarpiu leidžiama 
literatūra. 

Šiandien kai visomis išgalė 
mis stengiamės atgaivinti mūsų 
tautos atmintį, labai svajojame 
apie tavo fondų papildymą tar
pukario laikotarpio literatūra. 
Deja, mes kaip ir visos Lietuvos 
bibliotekos išgyvenam sunkhu 
ekonominius laikus h* įsigyti 
vertingesnių leidinių neturime 
jokios galimybės. Todėl, išgirdė 
apie mūsų tautiečių organizuo
jamą vajų „Spauda Lietuvai", 
labai nudžiugome ir tikimės, gal 
atsiras galimybė gauti nori 
mažą siuntą šio laikotarpio 
literatūros. Labai 

žodynų, enciklopedijų. 
II anksto dėkojame Jums už 

tyžta b? paaiirantimą, renkant 

Elektrėnų miesto bibliotekos 
vedėja 

YPAČ REIKIA KNYGŲ 
VAIKAMS 

Su dideliu susidomėjimu per
skaitėme žinute žurnale. „Tarp 
knygų", 1986. Nr. 10. apie 
Amerikos lietuvių norą padėti 
Lietuvos bibliotekoms papildyti 
fondus knygomis. Norėtume 
prasyti Jūsų paremti knygomis 
Palangos vaikų sveikatos cent
ro „Gintaras" biblioteką. 

Palangos vaikų sveikatos 
centras įkurtas 1990 m. Pas 
mus gydosi vaikai ii visos Lie
tuvos (nuo 3 metų iki 16 metų), 
SM gaili J S ftipfc""'*" w r v q ma-
temos ir kardV>lof"i*'« susir-
eįsaisis Mokyklinio amžiaus 
vaikai lanko bendrojo lavinimo 
mokyklą, prie sveikatos centro. 
Palangos vaikų sveikatos centro 
bibliotekos fondo, šiuo metu, yra 
10,500 egz. spaudinių, kuriais 
naudojasi ir vaikai, ir tėveliai,ir 
medicininis personalas. Mūsų 
problema — labiausiai trūksta 
vaikiškų knygų, žodynų, enci
klopedijų- Biblioteka anksčiau 
aptarnavo suaugusias žmones, 
todėl fonde yra daugiau lite-

suaugusiems nei vai-

TRUMPAIAPIE 
LITERATŪROS MUZB5JŲ 

Jums rašo Šiaulių „Aušros" 
muziejaus literatūros sekto
riaus vedėja Gražina Narbutai
tė. Žurnale „Tarp knygų" (1996 
m. spalis) perskaičiau žinute 
apie Jūsų organizuojamą vajų 
„Spauda Lietuvai". Nors jo 
tikslas — sukauptus išeivijos 
spaudinius ^dovanoti Lietuvos 
bibliotekoms, manyčiau, jog 
Jūsų akcija labai padėtų pa
pildyti mūsų muziejaus fondą. 
Esam tos pačios kultūros dalis, 
dirbame panašų kultūrinį dar
bą, bet pasigirti saugomais 
išeivijos spaudiniais išties 

SPAUDOS VAJUS LIETUVAI 
„Draugas" kartu su „Trans-

pak" firma skelbia vajų kny
gomis ir žurnalais paremti 
Lietuvos bibliotekas. Mes išeivi
joje turime daug knygų ir 
gauname daug žurnalų. Dažnai 
nežinome, ką su tomis kny
gomis daryti, o žurnalus per
skaitė išmetam. Lietuvoje 
bibliotekoms, ypač mažesniuose 
miesteliuose ir kaimuose, labai 
trūksta knygų. Perskaityti žur
nalai, kurie nėra skirti dabar
tinių žinių perdavimui, irgi la
bai pageidaujami. „National 
Geographic", „Popular Mecha-
nics", visokie „gardening" 
žurnalai ir panašūs kitų sričių 
leidiniai labai tiktų. „Draugas" 
apsiima priimti Jūsų dovanotas 
knygas ir žurnalus. Artimai 
bendradarbiaudami su „Trans-
pak", pristatysime knygas ir 
žurnalus Lietuvos bibliotekoms. 

„Spauda Lietuvai" vajaus auka 
Pridedu I auką knygų ir žurnalų siuntimui į Lietuvą. 

Auką skiriu: „Draugo" 
Mano parinktai bibliotekai — 
Parinktos bibliotekos vietovė: 

Knygų ir žurnalų persiun
timui į Lietuvą reikia Jūsų 
paramos. Vieno svaro persiun
timas kainuoja $0.59 (penkias-
dešimt devyni centai). Tad 
prašome siųsti „Draugui" 
žurnalus bei knygas ir atitinka
mą auką jų persiuntimui-Jeigu 
neturite savo knygų ar žurnalų 
ir norėtumėt paremti šį vajų, 
prašome siųsti auką persiun
timui: knygų ir įvairių leidinių 
parūpins „Draugas". 

Prašome pavartoti pridėto 
anketą. Taip pat, siunčiant 
knygas ar žurnalus, prašome 
pridėti jų sąrašą. Knygas ir 
žurnalus galite skirti jūsų pasi
rinktai bibliotekai ar palikti 
„Draugui" parinkti biblioteką 
savo nuožiūra. Taip pat ir par
siuntimo auką. 

„Draugo" administratoriui 

Vaikiškos knygelės greitai 
plyšta, „susiskaito", o naujoms 
brangioms knygoms neturime 
lesų. Jei atsirastų galinčių mus 
paremti knygomis, būtų dė
kingi mūsų skaitytojai vaikai, 
ir mm — bibliotekos darbuo-
t o j 0 * Viola Kirytienė 

Angelė Gaubienė 

NEMALONU PASAKYTI: 
NETURIM KNYGOS 

Jums laišką rašo iš Lietuvos, 
Jurbarko rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos Armeniš-
kių filialo bibliotekininkė 
Violeta Puzinienė. Anneniškių 
biblioteka įsilribra Armeniškių 
kaime, ui 11 kilometrų, teka 
Nemuno upė, e į rytų puse, už 
8 kilometrų, — Dubysos upė. 
Netoli Armoniškiu, Belvederio 

gimė rašytojas, poetas 
(1944emigra-

į užsieni). Su pagarba šį 
poetą prisimena rajono biblio
tekininkai. Kitoje Anneniškių 
kaimo pusėje yra dirigento, 
kotnpns i tai falus Juoso Indros 
tėviškė, link Seredžiaus mies
telio važiuodami galim pamaty
ti kompozitoriaus, dirigento 
Stasio Šimkaus tėviškėje pa
statytą atminimo akmeni. To
kių įžymybių aassaėjįi gyvena 
armeniškiečiai. 

Anneniškių bibliotekos aptar-
naujsmaa mikro rajonas suside
da ii 620 gyventojų. Per metus 
bibliotekoje apsilanko 250 
skaitytojų, ir 2,200 lankytojų. 
Kas metai skaitytojų daugėja. 
Lankytojai labai skaito žurna
lus, laikraščius: „Lietuvos 
rytą". „Respubliką" Didele dalį 
skaitytojų sudaro vaikai, devyn: 
matės mokyklos mokiniai. Jų 
amžiui sjai ia nuo 7 iki 15 metų. 
Bibliotekoje esamai knygas jie 
parėksite labai greitai, o naujų 
gaunam labai mažai, todėl šiai 
skaitytojų grupei labiausiai ir 
trūksta knygučių. 

Visų, jaunųjų skaitytojų var
du prašau, jeigu galite, pado
vanokite mums knygų, mes bū
sim be galo dėkingi. 

Sunkus yra bibliotekininko 
darbas šiandien, labai nema
lonu pasakyti skaitytojui, kad 
jums reikiamos knygos fonde 
nėra. Labai džiaugiuosi knygų 
spragai užpildyti laikraščiais ir 
žurnalais. Vaikų mėgstamai 
žurnalas „Donaldai" ir kt. 
Jeigu džiaugiasi skaitytojai, 
gan ir bibliotekininkui. Tai 
tokia bibliotekininko kasdie
nybė. Dėkoju, kad išklausėte 
I ' Violeta Puzinienė 

Anneniškių kaimas 

Dabar trumpai apie muziejų. 
1986 m. rudenį Šiauliuose buvo 
atidarytas poeto Jono Krikš-
čiūnoJovaro memorialinis mu
ziejus (šiuose nsmnose jis gy
veno 1946-f987 m.). Bėgant 
metams, brendo mintis neap
siriboti tik Jovaro gyvenimu ir 
kūryba. Galop ekspozicija buvo 
pertvarkyta ir 1996 m. vasarį 
duris visuomenei atvėrė nau
jasis Literatūros muziejus. 
Dabar mes kaupiame rašytojų, 
vertėjų, literatūrologų, žurna
listų, literatų, susijusių su 
Šiauliais (eik gimė, augo, mo
kėsi, dirbo, kalėjo) kūryba. 
Mums įdomus ne tik šių žmonių 
spausdintas literatūrinis pali
kimas, bet ir įvairūs jų do
kumentu, iaiiki*ščiai, fotogra
fijos, daiktai ir t.t. Šiuo metu 
muziejaus fonde yra 2,198 eks
ponatai, tačiau jų tarpe šiau
liečių egzodo rašytojų ir išei
vijoje išleistų jų kūrinių — vos 
kelios dešimtys. Todėl maloniai 
Jūsų prašome šių žmonių spaus
dintos kūrybos (išleistos at
skiromis knygomis, esančios 
įvairiuose rinkiniuose, alma
nachuose, metraščiuose, perio
dikoje): 

Vytauto Alanto (1902-1990 
m., turime: Šventaragis. Cleve-
land, Ohio. 1974 m.: Tarp dvie-
jų gyvenimų. Chicago, 1960 m.); 
Benedikto Babrauako (1910-
1968 m.>, AureUjos M. Balašai-
tienės (g. 1923 m., turime: 
Susitikimas pamary. Ckveland, 
1982 m.); Apolinaro P. Bagdono 
(g. 1912 m., turime: Likimo ant
spaudai Čikaga, 1988 m.>, Jono 
Barkaus (1886-1973 m.Y, Stasio 
Būdavo (1908-1986 m>, Alek
sandro Burbos (1854-1898 m.Y, 
Jono Griniaus (1902-1980 m.>, 
Jurgio Janavičiaus (g. 1926 m., 
turime: Journey to the Moon. 
Canberra, 1971; V. Mykolaičio-
Putino laiškai Australąjon (Red. 
J. Janavičius. Canberrra, 1971; 
Poezijos ir prozos lakštai (Red. 
J. Janavičius ir J. A Jūragia. 
Sydney, 1970-1973); Vytauto 
Stepono Janavičiaus (1924-1996 
m., turime: Pakeliui į Atėnus. 
Sydney, 1962 m.Y, Jurgio Jan
kaus (g. 1906 m., turime: Pir
masis rūpestis. Chicago, 1961 
m.; Namas geroj gatvėj. Nord-
lingen, 1964 m.Y, Elenos Kabai-
laitėsJonaitienės (g. 1920 m.Y, 
Anatolijum Kairio (g. 1914 m.Y, 
Ados Ksrvelytėe-Dubauskienės 
(g. 1920 m.Y, Mariaus Katiliškio 
(1914-1980 m., tarime: Apsaky
mai. Chicago, 1976; Šventadie
nis už nuėsto. Chicago, 1963); 
Fausto Kiršos (1891-1984 m., 
turime: Tolumos, Dillingens, 
1947 m.), Broniaus Laucevi
čiaus-Vargšo (1884-1916 m.Y, 
Janinos Markevičiūtėe-Naruta-
vičienėe-Paubltisiiss (1896-1983 
m.Y, Aldonos Irenos Nasvytytės 
(g. 1920 m.Y, Fabijono Nevera-
vičiaus (1900-1981 m., turime: 
Priešai. London, 1986 m.Y, Pet-
ronėlės Orintaitės (g. 1906 m., 
turime: Šulinys sodyboj. 
Chicago, 1950 m.; Gražvylės 
meilė. London, 1955 m.; Tafilė 
nuo Kražantei. Avellaneda, 
1969 m.; Erelių kuorai. Cleve-
land, 1976 m.; Legendų lieps
nos. Cleveland, 1988 m.; Vil
trakių vaikai. Argentina, 1979 
m.; Domuko jotynė Roma, 1966 
m.Y, Bronio Railos (g, 1909 m.Y, 
Antano Rūke (1907-1987 m.Y, 
GemikoSongino (1895-1977 m.. 

turime: Vilniaus krašto legen
dos. Chicago, 1988 m.Y, Alfonso 
SsiplausioTyruolio (g. 1909 m., 
turima: Lietuvių kalbos grama
tika. 4-as leid., 1986 m.>, Jono 
Šliūpo (1861-1944 m.Y, Karolio 
Vsiro-Račkauako (1882-1970 m., 
tarime: Amerika arba rinki
nys...Chicago, 1915 m.k Tomo 
Venclovos (g. 1937 m.>, Leono 
Vitkausko (g. 1902 m.). 

G.Narbutaitė 
Šiauliai 

• 
TRUMPAI - DRŪTAI 

Kretingos viešoji biblioteka 
norėtų tokios literatūros: 

Lietuvių enciklopedija (Leido 
J. Kapočius. — Bostonas: LEL, 
1953 T. 9,10,13.15,16,34,35). 

Informacinių — enciklopedi
nių leidinių anglų kalba. 

Meno leidinių lietuvių ir 
anglų kalbomis. 

Religinės literatūros lietuvių 
ir anglų kalbomis. 

Grožinės literatūros anglų 
kalba. 

Amerikos lietuvių istorija 
(Red. A. Kučas. —.Boston Mass., 
1971 - 639 p.). 
Kretingos viešoji biblioteka 

RAŠOME IŠ SEDOS 

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. sausio 17 d. 

Rašome šį laiškutį ii Sedos 
miestelio bibliotekos savo ir 
skaitytojų vardu. 

Kalvotojoj Žemaitijoje, Mažei
kių rajone, yra prisiglaudęs 
miestelis Seda. Gražus miestelis 
ir jor apylinkės, dori ir darbštūs 
jo {gyventojai... 

Čia gyveno, dirbo ir kūrė gar-
sūt rašytojai: Antanas Bara
nauskas, (deja, gyveno tik trum
pą laiką Sedoje). Vytautas Ma
černis, šių laikų rašytojai — 
Romualdas Granauskas, Algir
das Pocius 

Sedos miestelyje ir jos apylin
kėse gyvena per keturis tūks
tančius gyventojų. Mūsų biblio
tekoje lankosi apie tūkstantis 
skaitytojų. Bibliotekos fondą 
sudaro 16,000 egzempliorių 
knygų. Šiandieną biblioteka 
išgyvena sunkius ekonominius 
laikus, 

m«im» sunku įsigyti 
naujų spaudinių (žodynų, enci
klopedijų). Skaitytojai labai 
pageidauja išeivijos rašytojų 
kūrybos, deja, biblioteka jos 
beveik neturi. Skaitytojai ste
bisi, gavę peakaityti vienintelį 
B. Brazdžionio, Aisčio tomelį. 
Daugelio kitų, šitiek metų 
akyse nei egėjom, nes jie pradėjo 
savo kūrybą jau ton, už okeano. 
O mūsų jaunimui jie visi — nau
jas paaaulia. 

Rašau Jums šį trumputį lai*-

A.tA. 
GENOVAITĖ 

STTTILIS 
Gyveno Cbicagojo, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. sausio 15 d., 10:10 vai. ryto, sulaukusi 76 

metų. 
Gim* Lietuvoje, Alytaus mieste. Amerikoje išgyveno 36 m. 
Nuliūdę liko dukros: Regina, Gražina Kreues, Laimutė 

Schuknrits; anūkė Sara Roet ir kiti giminės Lietuvoje. 
Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
Priklausė Lietuvių Saulių sąjungai, Venecueloe ir Angli

jos lietuvių klubams. 
Velionė pašarvota penktadieni, sausio 17 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Geidas-Deimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Šeštadieni, sausio 18 d. velionė bus atlydėta 9 vai. ryto 
į Sv*. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioj* bus 
aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos iv. Mišios ui velionės 
sielą. Po Mišių laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti iv. Mišiose. 

Nuliūdę: dukros, anūkė ir kstt staaass 
Laidotuvių direkt. Germld F. Daimid. Tol. 773̂ 623-0440. 

A.tA. 
ADOLFUI „DADDY" UETUVNINKUI 

mirus, Čikagos jaunimo vardu reiškiame gilią 
užuojautą jo šeimai ir artimiesiems. 

Čikagos Jaunimo sąjunga 

A.tA. 
ALFONSUI ROŽANSKUI 

mirus, brolį KAZIMIERA ROŽANSKA nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi 

Anglijo* Lietuvių klubo 
valdyba ir nariai 

Ilgamečiui mūsų Operos nariui 

A.tA. 
VLADUI STROPUI 

mirus, jo žmonai ALDONAI, dukterims, 
broliams ir visiems giminėms nuoširdžią užuojautą 
remkia 

Lietuvių Opera 

kelį, tikėdama susirasti draugų ir pasiliekame laukti ii Jūsų 
ir paramos bibliotekai. Biblio- žinutės, 
tekoje dirbu 29 metus. Ii anksto Jovita Petrikienė 
dėkoju savo ir skaitytojų vardu Seda 

OOOTVENDITAU SAVESOMEAT 

MUTUAL ? « 6 W SAVTNGS 
AND IOAN A5SOUATION 

O M V t e V M Oresl Se^ŠjV f̂sajgjrJ tnj> fjfcf) Uajįšanj SfelPgt f *0 *V fMe) r *1 

2212 W OKMAK K)AO • CHftkX>. sJ*40rS 60608 PHOtC P12) 147 7747 

( ^ midkind tedarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 2S4-4470 

8929 S HARLEM AVE 
(709) 599 9400 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Lietuvos Vyčių 112 kuopos 

mėnesinis susirinkimas sau
kiamas antradieni, sausio 21 
d., 7:30 vai. vak., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. I 
susirinkimą žada atsilankyti ir 
naujasis parapijos klebonas 
kun. Mykolas Yakaitis — tad 
bus gera proga su juo susipa
žinti ir pabendrauti. Bus ir 
vaišės. 

Aldona Karaliūnienė, Ci
cero, IL, ne tik užsakė,,Draugą" 
vienam artimajam, bet pridėjo 
115 dol. auką dienraščio lei
dybai paremti. Esame nuošir
džiai dėkingi ir su Naujųjų 
metų pradžia linkime sveikų, 
laimingų 1997-tųjų. 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių mėnesinis susirinkimas, 
numatytas sausio 17 d., dėl blo
go oro atšaukiamas — neįvyks. 
Prašome į tai atkreipti dėmesį. 

ŠIŲ LAIKŲ KNYGNEŠIAI 

Petras Kliorys, Euclid, OH, 
pirmasis atsiliepė į Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
atsišaukimą, prašant visuo
menės paramos Lietuvos biblio
tekoms suaukotų knygų perga
benimui per Atlantą. Jis rašo: 
„Atsiliepdamas į 'Draugo' (Nr. 
229) laiškų skyr. straipsnį, kad 
knygos į Lietuvos pačios nenu
plauks, siunčiu 50 dol. čekį šiam 
reikalui paremti". 

Prof. dr. Jonas Račkauskas, 
LTSC pirmininkas vertina šių 
pastangų rėmėjų-pirmūnų Petro 
ir Jadvygos Kliorių auką, tikė
damasis, kad jų pavyzdžiu 
paseks ir kiti tautiečiai. Atviros 
Lietuvos fondui ir M. Mažvydo 
valstybinei Lietuvos bibliotekai 
šiam tikslui skiriant po 2,000 
dol., LTSC turi surinkti irgi 
apie 2.000 dol., kad geradarių 
paaukotos knygos ir moksliniai 
žurnalai, taip reikalingi įvai
rioms Lietuvos bibliotekoms, 
galėtų iš Čikagos pasiekti 
Vilnių. 

Tai būtų jau aštunta Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
suorganizuota JAV lietuvių ir 
nelietuvių suaukotos literatūros 
siunta Lietuvon. Iš viso, LTSC 
yra tenai persiuntęs per 320,000 
svarų knygų ir periodikos. 

Vilniaus universiteto kieman, 
po pasitarimo apie knygų siun
tas iš Amerikos, išėjo atsikvėp
ti (iš kairės) Vladas Bulavas, 
Mažvydo valstybinės bibliote
kos direktorius, prof. dr. Jonas 
Račkauskas, Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro pirmi
ninkas, iš Čikagos, ir Algirdas 
Čaplikas, Vilniaus universiteto 
mokslinės bibliotekos vicedi
rektorius. Vilniečiai pageidau
ja knygų savo ir kitoms krašto 
bibliotekoms, o LTSC vadovui 
reikia dar 2,000 dol., kad 
sudarytų 6,000 dol. amerikiečių 
suaukotų knygų persiuntimui. 
JAV lietuvių visuomenė kvie
čiama prisidėti ne tik knygomis, 
bet ir piniginėmis aukomis. 

Arza 

Mašnaios Lietuvos Lietuvių 
draugijos Užgavėnių šiupi
nys Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus „Gintaro" salėje 
ruošiamas šeštadienį, vasario 1 
d., 6 v.v. Visi kviečiami malo
niai praleisti šaltą žiemos vaka
rą gardžiuojantis mažlietuvišku 
šiupiniu, klausantis įdomios 
programos, linksminantis ge
ram orkestrui grojant. Informa
cijai kreiptis į Ramūną Buntiną, 
tel. 630-969-1316. 

A.a. sol. Vlado Baltrušaičio 
monografija, spausdinta Lietu
voje, jau atsiųsta į JAV-es. Su 
ja supažindinimas vyks Čika
goje, Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro" salėje, š.m. 
kovo 22 d. 3 vai. p.p. 

Lietuvov Vyčių Vidurio 
Amerikos metinis pokylis, 
pavadintas „Lietuvos prisimi
nimai" vyks Martiniąue salėje 
vasario 2 d., 4:30 vai. p.p. Puo
tos metu, kaip jau įprasta daug 
metų, bus specialiu žymeniu pa
gerbtas Čikagos Lietuvių mo
terų klubas. Bus taip pat pro
grama ir proga pašokti, malo
niai praleisti laiką gražioje, 
bičiuliškoje aplinkoje. Rezer
vacijas jau priima Terri Strolia 
tel. 708-687-1430. 

Dar tik pirmą kartą šią 
žiemą Čikagos ir apylinkių mo
kyklos (valdiškos ir privačios) 
turėjo ketvirtadienį, sausio 16 
d., būti uždarytos dėl blogo oro. 
Gausūs sniego krituliai trečia
dienį ir ketvirtadienio naktį 
užvertė kelius, gatves, o ketvir
tadienį dar prisidėjo stiprus 
vėjas, nešantis sausą, lengvą 
sniegą ir niekais paverčiantis 
miesto bei apylinkių savi
valdybių pastangas apvalyti 
kelius. Kadangi oro biuras 
pranašauja ypač didelius šalčius 
penktadienį ir šeštadienį, pa
lengvėjimo kol kas nematyti. La
biausiai nukenčia benamiai 
žmonės ir vargdieniai, kurie 
neturi šilumos savo butuose. 

Gera žinia! JAV LB Kultūros 
tarybos skelbtas naujų pre
numeratorių vajus užsienio 
lietuvių spaudai pratęsiamas 
iki sausio 31 dienos. Dar galite 
užsiprenumeruoti „Draugą", 
„Darbininką", „Dirvą", „Eglu
te", „Bridges", „Lituanus" 
gerokai papiginta kaina — dien
raštis „Draugas" penkis kartus 
per savaite, ištisus metus, 
skaitytoją lankys tik už 65 dol.! 
Pasinaudokite spausdinama at
karpėle —jeigu jau esate „Drau
go" skaitytojai, pasiūlykite savo 
pažįstamiems, artimiesiems, 
užsakykite kam dienraštį gim
tadienio, sukaktuvių, vardinių, 
vestuvių ar kita proga (tinka 
padaryti tokią, malonią staig
meną ir be jokios progos). 
Dėmesio vaikai ir jaunuoliai — 
gal atėjo laikas atsidėkoti tė
vams už lietuvišką auklėjimą — 
jeigu jie neskaito „Draugo", 
užprenumeruokite. Už 65 dol. 
padarysite tėvams ir seneliams 
didelį džiaugsmą. 

Naujieji knygneftiai (U kaires) pri* Vilniau* universiteto centrinių rūmų; V. 
Bulavas. J Račkauskas ir A Čaplikas. 

SV. KAZIMIERO LIETUVIŲ 
KAPINIU SKLYPŲ 

SAVININKŲ DRAUGIJA 
Lietuviškų tradicijų apsaugo

jimui, laidojant mūsų mirusius 
ir išlaikymui Tautinių vertybių, 
susiėjusių su paminklų pasta
tymu bei užrašais, buvo įsteig
ta sklypų savininkų draugija, 
lietuvių įsteigtose Šv. Ka
zimiero kapinėse. Ši organi
zacija gyvuoja nuo 1976 metų. 
Prie jos įkūrimo daug prisidėjo 
Algio Regio vadovaujamas Pa
sauliečių komitetas, „Pasaulie
čių teisėms apsaugoti Lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinėse", vei
kiantis prie JAV Lietuvių Bend
ruomenės, Vidurio apygardos 
ribose. 

Per visą draugijos gyvavimo 
laikotarpį narių ir vadovau
jančių asmenų skaičius keitėsi. 
Vieni iškeliavo Amžinybėn, ki
ti išsikėlė gyventi į kitas vie
toves. Keitėsi ir organizacijos 
vadovybė. 1996.10.27 d metinio 
kapų sklypų savininkų organi
zacijos susirinkimo metu buvo 
išrinkti du asmenys valdybos 
papildymui. 

Š.m. sausio 7 d buvo sukvies
tas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinių sklypų savininkų 
valdybos pasitarimas ir pasi
skirstymas pareigomis pas 
ilgametė šios organizacijos na
re Oną Mažonyte. Ji yra labai 
vaišingo būdo ir susirinkimai 
jos namuose tampa beveik 
puotomis. 

I naująją kapų sklypų Savi
ninkų draugijos valdybą įeina 
šie asmenys: Birutė Matutienė 
— pirmininkė, Marytė Utz — 
pirmininkės pavaduotoja, Salo
mėja Daulienė — sekretorė, An
tanas Paužuolis — iždininkas, 
Kristina Martinkutė ir Paulinė 
Šūkis — narės. 

Algis Regis, Pasauliečių 
teisėms apsaugojimo komiteto 
pirmininkas, įgaliotas JAV LB 
Vidurio apygardos susirinkimo, 
būti ryšininku tarp sklypų sa
vininkų Lietuvių Šv. Kazimiero 
kapinių narių ir valdybos. Algio 
Regio nuopelnai yra neapskai
čiuojami, kovojant su vyriausia 
kapų valdyba, grąžinant lietu
viams pagarbias laidojimo apei
gas. 

Naujoji Lietuvių Šv. Kazi
miero kapinių sklypų savininkų 
organizacija, apsvarsčiusi pasi
tarime iškeltus klausimus, 
nutarė kreiptis į vyriausią 
kapinių valdybą ir išsiaiškinti. 
Susirinkime buvo iškeltos šios 
negerovės: nuimti užrašai 
, Jithuanian St. Casimir Ceme-
tery". Naujame skyriuje, prie 
administracijos pastato, ant 
pastatyto bendro paminklo nėra 
lietuvių kalba užrašų. Kapinių 
raštinėje nėra l ietuviškai 
kalbančio asmens. Perleidus 
dalį kapų žemės aukštesniajai 
mokyklai panaudoti sportavi
mui, jaunų žmonių naparodoma 
pagarba mirusiems, ir dar daug 
kitų nesklandumų įvyksta su 
sporto aikštės įsteigimu. 

Apie pasitarimų eigą, lietuvių 
visuomenei bus pranešta per 
laikraščius ir radijo laidas. 

A n t Paužuolis 

NAŠLĮ V KLUBO VEIKLA 
Našlių, našliukių ir pavienių 

klubo narių susirinkimas įvyko 
1996 m. lapkričio 15 dieną Šau
lių salėje, Čikagoje. Susirin
kimą pradėjo pirmininkas Alex 
Šimkus, pasveikindamas gražų 
būreli atsilankiusių. Jis pra
nešė, kad yra mirusi viena narė 
— Antoinette Kalys — mirė rug
sėjo 10 d., palaidota rugsėjo 12 
d. Laidotuvių proga klubas nu
siuntė gėlių. Pirmininkas pap
rašė minutės tyla ir atsistojimu 
pagerbti mirusią, o jos šeimai 
pareikšta gili užuojauta. 

Buvo ir linksmesnių žinių. \ 
klubą prisirašė dvi naujos na
rės: Lauretta Rashinskis ir Ma
tilda Folius. Jos priimtos plo
jimu. Nutarimų raštininkė He-
len Dybas perskaitė praėjusio 
susirinkimo protokolą, kuris 
buvo priimtas. Kitų valdybos 
narių pranešimai taip pat pri-

Pasaulio lietuvių centro Kūcioee 
uždegamos prisiminimo žvakutes. I 
eil. iš kaires: ses Daiva Kuzmickaite, 
PLB pirm. Bronius Nainys, Aldona 
Petkevičienė (is Lietuvos); II eil.: 
Birutė Navickienė, Eglė Novak; III 
eil.: dr. Jonas Valait is , Ada 
Misiuliene 

Nuotr. V. Jaainevidiaus 

imti. Paminėta, kad buvo keturi 
ligoniai: Balys Turkevičius, An 
na Moris, Valerija Matelis ir Al
dona Heyduk. Klubas visiems 
pasiuntė korteles su linkėjimais 
greitai pasveikti ir taip pat do
vanėles. 

Švenčių proga klubas nutarė 
pasveikinti „Draugą", „Mar
gutį II", A. Šluto radijos laidas, 
visiems skiriant po 25 dol. Au
kas persiuntė Rožė Didžgalvis. 
Išrinkta knygų revizijos komi
sija, susidedanti iš Alfonso Kiz-
laičio, Sue Cheplis ir Antoinette 
Heyder. Ji renkasi vasario 21 d., 
12 vai., pas pirm. Šimkų. 

Pranešta, kad reikia išrinkti 
valdybą 1997 metams, nes pir
mininkas Alex Šimkus atsisakė 
iš pareigų. Buvo pristatyta Re
gina Petrauskas, kuri sutiko 
perimti pirmininkės vietą. Vice
pirmininke išrinkta Janina 
Skama, nutarimų raštininke — 
Helen Dybas, finansų rašti
ninkė — Rožė Didžgalvis, iždi
ninkas Viktoras Utara. Naujo
ji valdyba priimta rankų plo
jimu. 

Pirmininkas dar pranešė, kad 
jau užsakyta Šaulių salė klubo 
gegužinei liepos 20 d., o metinis 
klubo susirinkimas bus kovo 14 
d. Susirinkimui pasibaigus, visi 
buvo pavaišinti skaniais pietu
mis ir linksmi skirstėsi namo, 
linkėdami smagiai užbaigti se
nuosius metus ir sutikti naujuo
sius. 

Rožė Didžgalvis 

Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos metinis mo
kyklos pokylis PLC Lemonte 
ruošiamas š.m. vasario 1 d., 
šeštadienį. Pradžia 6 vai. vak. — 
pasisvečiavimas, 6 v.v. — vaka
rienė ir mokinių atliekama pro
grama. Visi kviečiami. 

Algimanto Kezio paroda, 
pavadinta „Cityscapes II", vyks 
Lietuvių dailės muziejuje, 
14911 127th St. nuo sausio 18 
d. iki vasario 9 d. Atidarymas 
sausio 18 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti i atidarymą ir 
aplankyti parodą. 

Ši sekmadieni, sausio 18 d., 
tuoj po 10 vai. pamaldų, didžio
joje Pasaulio lietuvių centro 
salėje ruošiamas Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio — misijos 
globėjo paminėjimas jo 70-tųjų 
mirties metinių proga. Apie J. 
Matulaitį kalbės 868. Daiva 
Kuzmickaitė, b i s rodomos 
skaidrės, o programą atliks 
misįjos vaikų choras, vado
vaujamas muz. Dariaus Polikai-
čio. 

Skelbimai 
x Algimanto Kezio fotogra

fijos Cityscapes II ir Žino 
Kazėno tapybos parodos Lietu
vių Dailės muziejuje, Lemonte, 
š.m. sausio 18 - vasario 9 d. 
Atidarymas sešt,, sausio 18 d. 
7:30 v.v. (sk) 

SKELBIAME „DRAUGO" 
PRENUMERATORIŲ VAJŲ 

JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver-
Į tindama periodinės HetuviSkos spaudos svarba užsienio lietuvių 
:j taurinės savimonės palaikymui ir naujų visuomenės narių 

pritraukimui bei apjungimui, skelbia 19% m. Spaudos vajų. 
Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, jver-

tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo parama lietuvių 
j periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus 
: sąlygos yra tokios: 

1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 31 d 
2. metinis prenumeratos mokestis už naują prenumeratą yra 

65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos 
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., „Draugo" 

I administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaidą. 
Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu 

atsiųsti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu. 
j a 

JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajos 

Siunčiu atpigintos prenumeratos mokesti $ 

Pridedu auką „Draugui" $— 

Ii viso S— 

metams 

Vardas -

Adresas — 

—Pavardė 

Praiau prenumeratos užsakymą su čekiu siusti: 

Draugas 
4545 W 6 3 r d Street 
Chicago, IL 60629 

Adaiiaiatratori— 

x Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekviena sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14J50 AM. Tel. 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran-
cisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 
x A. a. Vytauto Petroliu.no 

atminimą pagerbdama, dr. B. 
Ciplųauskaitė, Madison WI, 
atsiuntė $150 — vieno Lietuvos 
našlaičio globos metinį mokes
tį. Reiškiame užuojautą velionio 
artimiesiems, o aukotojai Lietu
vos našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas. ( s k ) 

x James J . O'Neil, Phoenix 
AZ atsiuntė $200 Lietuvos 
našlaitei Jurgitai. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių g lobos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. ( s k ) 

x A. a. V. Balickui, būvu 
šiam Lietuvos ambasadoriui 
Anglijoje nuo 1991 iki 1993 
metų neseniai mirus, prisimin
damas ir pagerbdamas savo gar 
bingą dėde, sūnėnas Algis ir 
Suzane Kalvaičiai atsiuntė 
Lietuvos našlaičiams padėti 
$100. Reiškiame užuojautą 
velionio giminėms, našlei Ste
fanijai Balickienei, o auko
tojams našlaičių vardu dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas. (sk) 

x „Kur bėga Šešupė" vaiz
dajuostė — Lietuvos vaizdai 
Pradedant Vilniuje ir keliaujant 
po Lietuvą iki Palangos, vaizdai 
palydimi pritaikyta muzika, 
dainomis ir giesmėmis. Su per
siuntimu $39.96. Užsakymus 
sių3ti: A. Plėnys, 3701 W. 65 
Place, Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Bronius ir Petrė Andriu
kaičiai, Chicago, IL atsiuntė 
$200. Jie globoja našlaitį 
Lietuvoje. Dėkojame! „Lietu
vos N a š l a i č i ų g lobos" 
komitetas. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Viekšniai — trijų Lietuvos 
mokslo vyrų: Mykolo, Vaclovo, 
Viktoro, Biržiškų gimtinė. M. 
Biržiška dalyvavo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
darbe ir yra pasirašęs Nepri
klausomybės paskelbimo aktą". 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos j Lietuvą. Maisto 
siuntiniai. TRANSPAK, 4546 
W. 63 St., Chicago, IL 60829, 
tel. 773-838-1050. 

(sk) 

x R a m u n ė Kubil iūtė, 
Evanston IL, atsiuntė Lietuvos 
našlaičiams $20 ir rašo: „Nėra 
smagu, kai suaugusį ištinka 
nelaimė Tačiau, jeigu jis 
sveikas — gali atsigauti; 
sunkiau, kai jaunam vaikui atsi
tinka nelaimė. Tegul Dievas 
palaimina močiutes ir kitus 
globėjus, kurie prižiūri į vargą 
patekusius Lietuvos vaikus". 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas. 

(sk) 

x Akcijų, nonų bei kitų ver-
tybių pirkime ir pardavime' 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą. Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. l-80f>621-2103. 

<sk) 
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