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Visuomenė turi gauti 
visapusišką informaciją 

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) — 
Laisvo žodžio fondas išreiškė 
susirūpinimą dėl valdžios ban
dymų suvaržyti žiniasklaidos 
laisvę. 

Trečiadienį susirinkę žinia-
sklaidos atstovai pažymėjo, 
kad Seime ketinamas priimti 
Teismų įstatymo papildymas, 
kuriuo norima apriboti spau
dos laisvę komentuoti teismo 
sprendimus, numato antikon
stitucinius apribojimus ir 
prieštarauja Visuomenės in
formavimo priemonių įstaty
mui. 

Šio fondo steigėjai yra „Lie
tuvos ryto", „Respublikos", .Lie
tuvos aido", „Verslo žinių" 
laikraščių, Baltijos televizijos, 
„Radiocentro", M-l ir M-l 
plius radijo stočių vadovai. 

Žiniasklaidos atstovai pa
siryžę ginti visuomenės teisę 
gauti visapusišką informaciją 
ir nutarė netrukus šį klau
simą aptarti su Seimo vado
vybe. 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis mano, kad patai
sos reikalingos, tačiau prezi
dentas Valdas Adamkus pa
reiškė susirūpinimą, kad ne
būtų varžoma spaudos laisvė. 
Seimas antradienį iš esmės 
pritarė Teismų įstatymo papil
dymui, kuris numato, jog as
menys, savo veiksmais ar 
straipsniais trukdantys teis
mui vykdyti teisingumą, ar 
kitokiais būdais siekiantys 
įtakoti bylos baigtį, traukiami 
atsakomybėn įstatymo nusta
tyta tvarka. Vyriausybė pa
siūlė Seimui grįžti prie 
Teismų įstatymo straipsnio. 

„Galbūt Teismų įstatymas ir 
nėra ta vieta, kur galima 
išspręsti šį klausimą. Tikriau
siai padarysime pertrauką, 
svarstant tą problemą ir pana
grinėsime ją detaliau", sakė 
teisingumo ministras Vytau
tas Pakalniškis spaudos kon
ferencijoje ketvirtadienį. 

Pasak jo. vyriausybė pasiūlė 
Seimui dar kartą panagrinėti 

rasti žiniasklaidai t inkamą 
sprendimo būdą arba išspręsti 
šį klausimą kituose įstaty
muose — Administracinių pa
žeidimų arba Baudžiamajame 
kodeksuose. 

V. Pakalniškio nuomone, ži-
niasklaida ir teismai yra pa
grindinės demokratiją užti
krinančios institucijos, ir jų 
nepriklausomybė labai svarbi 
tolesniam visuomenės demo
kratėjimui. Tačiau jis įsitiki
nęs, kad teismas turi būti ap
saugotas nuo žiniasklaidos 
spaudimo, o kaip tai geriau
siai padaryti, būtina aptar t i 
su žiniasklaidos atstovais. 

Seimo nariai teigia, kad 
premjeras atsiribojo pats nuo 
savęs. Seimo vicepirmininkas 
konservatorius Andrius Kubi
lius bei opozicinės LDDP va
dovas Česlovas Ju ršėnas ket
virtadienį pareiškė, kad vy
riausybės pateiktame Teismų 
įstatymo pakeitimų ir papil
dymų projekte jau buvo įra
šyta nuostata, jog teismas gali 
uždrausti spausdinti komen
tarus apie nagrinėjamą bylą 
iki sprendimo priėmimo. 

Žiniasklaida šias pataisas 
įvertino kaip spaudos laisvės 
suvaržymą. 

A. Kubiliaus ir Č. Juršėno 
pareiškimai buvo paskelbti po 
to, kai ketvirtadienį „Lietuvos 
rytas", remdamasis savo ži
niomis, parašė, kad vyriau
sybė Seimui buvo pateikusi 
įstatymo projektą be specialių 
abribojimo nuostatų žinia-
sklaidai. 

Seimo vicepirmininkas A. 
Kubilius Seimo spaudos tar
nybos išplatintame pareiški
me reiškia viltį, kad žinia-
sklaidai pareiškus dėl patai
sos didelį susirūpinimą ir vy
riausybei apsisprendus jos at
sisakyti, „ir Seimo frakcijos 
pritars šiam vyriausybės siū
lymui". 

Galutinai Teismų įstatymo 
pataisas Seimas planuoja pri
imti pavasario sesijoje. 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (viduryje) kovo 5 diena Vezidentaroje priėmė JAV ambasadorių Lietu
voje Keith C. Smith (antras iš kaires), su kuriuo aptarė dvišalių ekonominių santykių plėtote. V. Adamkus pa
ragino Amerikos ambasadorių aktyviau prisidėti prie investicijų į Lietuvą, ypač —jos žemės ūkį. 'Eltai 

JAV ambasadorius remia 
amerikiečių firmos investicijas 

Viln ius , kovo 5 d. (Elta) — Lietuvos vyriausybės ir Lietu-
Jungt inės Amerikos Valstijos vos žmonių ekonomines bei su 
tvirtai ir nuosekliai remia fir
mos ,,Williams" veiklą norma
lizuojant Lietuvos energetiką 
ir ekonomiką, sakoma JAV 
ambasadoriaus Vilniuje Keith 
C. Smith pranešime spaudai. 

Atsiliepdamas į komenta
rus dėl „VVilliams". ambasado
rius K. Smith teigė, jog „'VVil
liams' yra tvirta, patyrusi ir 
gerą reputaciją turinti JAV 
verslo atstovė, kuri stengsis 
daryti viską, kad pateisintų 

tuo susijusias saugumo reik
mes". 

Ūkio ministerija su „Wil-
liams & International Compa-
ny" yra pasirašiusi išankstinį 
susitarimą dėl jos indėlio į 
Būtingės naftos terminalo sta
tybą, taip pat kitus naftos pro
jektus Lietuvoje. 

Spaudoje buvo skelbtos 
abejonės, a r ši JAV firma vyk
dys pirminius savo įsiparei
gojimus, nes ji dalyvauja Rusi

jos naftos terminalo Sankt Pe
terburge statybos projekte ir, 
pasak specialistų, gali būti ne
sudominta Būtingės naftos 
terminalo konkurencija. 

Ūkio ministras Vincas Ba
bilius neseniai atmetė tokias 
abejones, tvirt indamas, jog 
„Williams" numato investuoti 
ir į kitus Lietuvos objektus. V. 
Babiliaus_ teigimu, pagal iš
ankstinį Ūkio ministerijos su
sitarimą su „Williams", Bū
tingės naftos terminalo staty
ba gali būti baigta kitų metų 
vasarą. 

Siekiama palengvinti lietuviško 
paso gavimo procedūrą 

šį straipsnį ir pabandyti su 

Teismas sustabdė 
Aleksandro Lileikio bylą 

Viln ius-Jeruza lė , kovo 5 
d. (BNS). Teismas nutarė sus
tabdyti žydų genocidu kaltina
mo Aleksandro Lileikio bau
džiamosios bylos nagrinėjimą, 
kol nebus atlikti papildomi 
procesiniai veiksmai, tačiau 
bylą nutraukti atsisakė. 

Vilniaus apygardos teisėjas 
Viktoras Kazys ketvirtadienį 
paskelbė teismo nutartį, ku
rioje teigiama, jog bylos nu
traukimas būtų nepagrįstas. 

Tačiau teismas iš dalies pa
tenkino gynybos prašymą ir 
įpareigojo prokuratūrą iš ar
chyvų gauti dokumentų, pagal 
kuriuos kaltinamas A. Lilei
kis, originalus, apklausti kai 
kuriuos užsienyje gyvenan
čius liudininkus, taip pat Den-

* Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui sekma
dienį Pietų Italijos Vibo Va-
lentijos mieste įteikta tarp
tautinė Liudijimo premija. 
Liudijimo premiją prieš 25 
metus įsteigė Vibo Valentijos 
katedros klebonas monsinjo
ras Onofrio Brindisi ir kata
likų bendruomenė. Ši premija 
kasmet skiriama už pasaulio 
žmogiškųjų ir krikščioniškųjų 
vertybių puoselėjimą, žmo
gaus teisių bei laisvės gynimą, 
solidarumą, brolybę, pasaulio 
humanizavimą. 'Elta> 

ver, CO (JAV), senelių na
muose gyvenančią žydę Grace 
Montes, buvusią Šifrą Grodni-
kaitę. kurią, pasak gynybos, 
nuo nacių persekiojimo išgel
bėjo A. Lileikis. 

Prokuratūra taip pat turės 
išsiaiškinti, ar įmanoma šiuos 
liudininkus apklausti teisme. 

Baudžiamoji byla sustabdy
ta iki gegužės 18 dienos. 

Žydų genocidą tiriančio Si-
mon VViesenthal centro atsto
vas pareiškė protestą dėl Lie
tuvos teismo sprendimo. 

Centro Izraelio skyriaus va
dovas Efraim Zuroff ketvirta
dienį pasiuntė laišką Lietuvos 
ambasadoriui Izraelyje Romui 
Misiūnui, kuriame išreiškė 
centro „sukrėtimą ir pasipikti
nimą, išgirdus teismo nu
tartį". 

Anot E. Zuroff, net jei A. 
Lileikis iš tiesų išgelbėjo vieną 
žydę, „tai nepakeičia pagrin
dinių bylos faktų". 

E. Zuroff laiške ambasado
riui perspėja, jog dėl senyvo 
kaltinamojo amžiaus bet kokie 
teismo atidėliojimai „smarkiai 
padidina galimybę, kad A. Li
leikis išvengs bausmės". „Kai 
byla bus pradėta nagrinėti 
teisme — jei A. Lileikis iki 
tuomet išgyvens — jis Lietu
voje bus praleidęs jau dvejus 

Vi ln ius , kovo 4 d. (Elta) — 
Užsienio lietuvių vargo kelius 
įteisinant Lietuvos Respubli
kos pilietybę būtina paleng
vinti ir sutrumpinti. Tokia 
mintis buvo iškelta kovo 4 die
nos Lietuvos Seimo ir JAV 
Lietuvių bendruomenės ats
tovų komisijos posėdyje. 

Nuo 1993 iki 1997 metų pa
baigos užsienyje gyvenan
tiems lietuviams išduota apie 
8,000 Lietuvos Respublikos pi
liečio pasų. 

Nors įstatymai, kaip buvo 
teigiama, yra palankūs gauti 
Lietuvos pasą, ne kiekvienam 
pakanka sveikatos. Daugiau
sia laiko sugaištama doku
mentų „kelionėms". 

Prašymus ir būtinus doku
mentus dėl pilietybės įteisini

mo priima užsienio valstybėse 
veikiančios konsulinės tarny
bos. Paskui dokumentai siun
čiami į Vilnių. Čia peržiūrimi 
ir išrašomi pasai, kurie vėl 
grįžta į konsulines tarnybas. 

Kadangi Lietuva dar neturi 
diplomatinio pasiuntinio tar
nybos, dokumentai pirmyn ir 
atgal dažniausiai keliauja su 
Įvairiomis oficialiomis delega
cijomis. 

Naudotis greituoju paštu 
Užsienio reikalų ministerija 
neturi finansinių galimybių. 
Ji tik gali patarti norintiems 
greičiau gauti pasus patiems 
užsimokėti šias išlaidas. 

Posėdžio dalyviai pritarė 
siūlymui konsulinėms įstai
goms suteikti teisę pačioms iš
duoti lietuviškus pasus. 

Liberalai ruošiasi teisme 
ginti studentų teises 

Vilnius , kovo 5 d. (BNS) — 
Liberalų sąjunga kreipsis į 
Konstitucinį teismą, kad jis 
nuspręstų, ką reiškia Lietuvos 
konstitucijos 41 straipsnio fra
zė: „gerai besimokantiems 
studentams laiduojamas ne
mokamas mokslas", spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį 
pareiškė Liberalų sąjungos 
valdybos pirmininkas Alvydas 
Medalinskas. 

Jis teigė, jog priimdamos 
studentus ir pasirašydamos su 
jais sutartis, aukotosios mo
kyklos skirtingai interpretuo
ja šį straipsnį ir pažeidžia 
Konstituciją. 

Pasak Liberalu valdybos 
pirmininko, kai kuriose aukš
tosiose mokyklose gerai besi-

metus, o tai buvo pakankamas 
laiko tarpas rasti teismo mini
mus liudytojus", pastebi S. 
VViesenthal skyriaus Izraelyje 
vadovas. 

mokančiais studentais laikomi 
studentai, kurių sesijos taškų 
vidurkis ne mažesnis už 8, ki
tose — ne mažesnis nei 9.5 
taško, o dar kitose aukštosiose 
mokyklose pažangiais studen
tais laikomi klausytojai, netu
rintys akademinių skolų. 

A. Medalinsko nuomone, 
aukštosios mokyklos pažeidžia 
ne tik Konstitucija bet ir savo 
nuostatus, priimdamos dau
giau nei 30 proc. studentų, ku
rie privalo mokėti už mokslą, 
nes yra įsipareigojusios į mo
kamas vietas priimti ne dau
giau kaip 30 proc. nerinčių. 

Anot Liberalaus jaunimo 
Vilniaus skyriaus pirmininkės 
Ingos Balaišytės. Vilniaus uni
versiteto senatas šiemet į poli
tikos mokslų instituto valsty
bės finansuojamas vietas nu
sprendė priimti 21 studentą, o 
į apmokamas vietas — net 
120. 

Valdas Adamkus 
padėkojo JAV 
pareigūnams 

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) — 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus parašė laiškus 
Jungtinių Valstijų prezidentui 
Bill Clinton ir senatoriui John 
Glenn, kuriuose dėkoja už 
draugiškumą Lietuvai. 

V. Adamkus perdavė laiškus 
JAV ambasadoriui Keith 
Smith, kurį ketvirtadienį pri
ėmė Prezidentūroje. 

Pasak Prezidentūros prane
šimo spaudai, laiške JAV pre
zidentui V. Adamkus dėkoja 
už „nuolatinę paramą Lietuvai 
ir išreiškiamas tikėjimas, kad 
Lietuvos ir JAV prezidentai 
vaisingai bendradarbiaus" plė
tojant dvišalius santykius. 

Už draugiškumą Lietuvai V. 
Adamkus laiške dėkoja ir se
natoriui J. Glenn, kuris ke
tvirtadienį baigia tarnybą Se
nate. 

„Jūsų nuolatinis dėmesys ir 
pagalba Lietuvai parodė, kad 
esate didelis lietuvių tautos 
draugas", rašo Lietuvos prezi
dentas. 

* Muitinės departamen
tas kreipėsi į Užsienio reika
lų ministeriją, prašydamas 
padėti išspręsti didėjančių 
transporto eilių Lietuvos ir 
Baltarusijos pasienyje proble
mą, nes, eilėms nemažėjant, 
vėl galimi pareigūnų ir vairuo
tojų konfliktai. Departamento 
teigimu, eilių priežastis yra lė
tas Baltarusijos pareigūnų 
darbas. 

* Rusijos a m b a s a d o r i u s 
Lietuvoje Konstantinas Mo-
zelis antradienį susitiko su 
krašto apsaugos ministru Čes
lovu Stankevičiumi, kuris su
pažindino ambasadorių su 
Seime svarstomo Krašto ap
saugos tarnybos įstatymo 
nuostatomis, taip pat informa
vo, kad į liepos menes) vyk
siančias karines pratybas 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, rTAR-TASS, BelaPAN, 
R1A tr ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Ryga. Latvijos užsienio reikalų ministerijai nepriimtina, kad Ru
sijos pareigūnai sąmoningai mėgina politizuoti antradienio įvykius 
prie Rygos Dūmos, kai policija išvaikė nesankcionuotą piketą. Anot 
trečiadienį išplatinto Latvijos URM pareiškimo, Latvijos valdžią „ste
bina tai, kai kai kurie Rusijos valstybes atstovai, komentuodami be 
leidimo surengto piketo Rygoje išvaikymą, mėgina pateisinti piketuo
tojų neteisėtus veiksmus, kurie kėlė grėsmę viešajai tvarkai". Toks 
įvykių aiškinimas, mėginant administraciniam pažeidimui suteikti 
„politinį ir tautinį turinį", yra neleistinas, sakoma pareiškime. Antra
dienį maždaug 1,000 rusakalbių pensininkų prie Rygos Dūmos be lei
dimo surengė piketą prieš blogėjančias senyvo amžiaus žmonių gyve
nimo sąlygas. Per piketą akcijos dalyviai sustabdė automobilių eismą 
pagrindine Rygos gatve. Mėgindami piketuotojus išsklaidyti ir atkurti 
eismą, Latvijos policininkai panaudojo jėgą. 

Maskva. Rusijos URM ketvirtadienį paragino tarptautinę bendriją 
imtis ryžtingų veiksmų prieš Latvijos valdžią, kurios nurodymu kovo 
3 d. Rygos centre buvo išvaikyta pensininkų demonstracija. Spaudos 
konferencijoje Maskvoje Rusijos URM oficialus atstovas Genadij Ta-
rasov įvertino Latvijos valdžios veiksmus „kaip savivalę, kurios ne
galima pateisinti". Pabrėžęs, jog „tai — pasipiktinimą keliantis ele
mentarių žmogaus teisių pažeidimas", diplomatas pareiškė įsitikini
mą, kad „tarptautinė bendrija šiuo klausimu imsis tokių pat ryžtingų 
veiksmų, kaip ir panašiomis situacijomis kitose pasaulio valstybėse". 
Pasak Rusijos URM atstovo, Latvijos valdžia, užuot ištyrusi šiurkštų 
jėgos panaudojimą ir nubaudusi kaltus policininkus, moko kitas vals
tybes, kad jos neturi teisės vertinti vidaus politikos įvykių Latvijoje. 

Vašingtonas. NATO plėtra lems JAV ginklų eksporto augimą, ta
čiau dalis šio eksporto guls ant amerikiečių mokesčių mokėtojų pečių, 
trečiadienį pareiškė ginkluotės kontrolę propaguojantis privatus Pa
saulio politikos institutas, įsikūręs New Yorke. Anot instituto, Ameri
kos bendrovės, tokios kaip „Lockheed-Martin Corp." ir „Boeing Co.", 
užkulisiuose bene aktyviausiai skatina plėsti NATO, kadangi 
„užuodžia" milijardines įplaukas iš karo lėktuvų pardavimo Rytų Eu
ropos valstybėms. Tačiau šie pinigai Amerikos gynybos rangovams 
neplauks vien iš užsienio. Dalis ginkluotės eksporto lėšų bus padeng
ta iš valstybinių fondų bei paskolų paramos programų, kuriomis už
sienio valstybės skatinamos pirkti amerikietiškus ginklus ir kurios fi
nansuojamos iš „visuomenės kišenės". Taigi NATO plėtimąsi iš dalies 
skatina savanaudžiai ginklų gamintojai, kuriems Vidurio Europa yra 
pelninga rinka ginklų prekybai plėsti, teigiama instituto pranešime. 

Belgradas, Jugoslavija. Europos Sąjungai šiuo metu pirminin
kaujantis Britanijos UR sekretorius Robin Cook ketvirtadienį kreipė
si į Jugoslavijos pareigūnus, ragindamas juos neplėsti smurto Kosove 
ir įspėdamas Serbiją dėl pasekmių. Jis sakė perspesiąs S. Miloševič, 
jog Europa nori matyti, kad Serbija vykdo žmogaus teisių, pasisaky
mų laisvės ir pagarbos etninėms mažumoms reikalavimus, jei ji nori 
prisijungti prie pasaulio bendruomenės. 

Vašingtonas. Trečiadienį JAV specialusis pasiuntinys Balka
nuose Robert Gelbard dar kartą įspėjo Jugoslavijos prezidentą Slobo-
dan Miloševič, kad Jungtinės Valstijos Kosove gali panaudoti karinę 
jėgą, jei Belgradas ir toliau kurstys nesantaiką šiame regione, kur gy
vena 90 proc. albanų. Praėjusį savaitgalį Kosove žuvo, remiantis įvai
riais pranešimais, nuo 20 iki 30 žmonių. Buvusios Jugoslavijos žlugi
mas 1989 m. prasidėjo būtent Kosove, kai tuometinis Serbijos prezi
dentas S. Miloševič panaikino krašto autonomiją ir įvedė Belgrado 
valdymą. JAV, norėdamos užkirsti kelią karui, galinčiam išplisti visa
me Balkanų pusiasalyje, nuolat grasina įsikišti, jei Kosove kiltų kari
nis konfliktas.Tarp galimų poveikio priemonių R. Gelbard paminėjo ir 
ekonominių sankcijų Jugoslavijai atnaujinimą. 

Talinas. Garsus Amerikos finansininkas George Soros trečiadienio 
vakarą per iškilmingą jo apdovanojimą Estijos valstybiniu ordinu — I 
laipsnio Marjamos Kryžiumi — pareiškė, jog neberems švietimo ir 
mokslo projektų Estijoje, nes tai ,jau yra gerai išsivysčiusi valstybė". 
Estijos prezidentas Lennart Meri apdovanojo G. Soros už tai, kad jis 
1992 m. įkūrė ir finansavo Atviros Estijos fondą. Iš viso per fondą jis 
investavo 85 mln. kronų į projektus, susijusius su švietimo, mokslo, 
medicinos ir kultūros plėtra. Už šias lėšas Estijoje taip pat steigiami 
30 viešųjų „Interneto" punktų. Savo pirmąjį labdaros fondą G. Soros 
įsteigė 1979 m. JAV. Dabar jo fondai veikia daugiau kaip 20 pasaulio 
valstybių. 

New Yorkas. Centrinė žvalgybos valdyba (CIA) nuo 1996 m. vidu
rio, ir apie tai informuotas Izraelis, moko Palestinos savivaldos sau
gumo pajėgas šnipinėjimo, informacijos rinkimo, tardymo ir kitų pas
lapčių, ketvirtadienį, remdamasis vyriausybės pareigūnais, rašo dien
raštis „New York Times". Palestiniečius taip pat padėjo mokyti Fede
ralinio tyrimų biuro FBI) agentai, dirbantys, „Kovos su terorizmu 
centre", rašo dienraštis. Mokymo programa turi du tikslus: patobulin
ti palestiniečių įgūdžius „atpažįstant ir sulaikant įtariamus teroris
tus" ir pakelti Izraelio vyriausybės pasitikėjimą palestiniečiais. Laik
raštis rašo, jog CIA palestiniečių agentus moko neprievartinių ap
klausos metodų, kurie draudžia kankinimus. 

Paryžius. Prancūzijos parlamentas trečiadienį prieme naują pilie
tybės įstatymą, pagal kurį suteikti Prancūzijos pilietybę galės prašyti 
užsieniečių vaikai nuo 13 iki 18 metų amžiaus, gimę šioje valstybėje. 
Tie užsieniečių vaikai, kurie pilietybes neprašys, sulaukę 18 metų 
gaus ją automatiškai įstatyme padaryta viena išlyga — siekiantis 
gauti pilietybę užsieniečio vaikas nuo tos dienos, kai jam sueis 11 me
tų, turi būti gyvenęs Prancūzijoje mažiausiai 5 metus. 

„Baltic Challenge 98" Lietuva 
kvies 4 Rusijos karinius ste
bėtojus. Rusijos ambasadorius 
domėjosi krašto apsaugos sis
temos reforma bei pateikė kai 
kurių pasiūlymų del bendra
darbiavimo saugumo užtikri
nimo srityje. Susitikimas įvy
ko K. Mozelio prašymu. BNS' 

KALENDORIUS 
Kovo 6 d.: Gerasimas. 

Kolete, Rožė, Raminta, Norvi
las. 

Kovo 7 d.: Šv. Perpetua 
ir Felicita. kankines 'mirė 
apie 203 m.): Rimtautas. Vai
dilutė. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

DAR APIE LIETUVOS 
OLIMPIETĮ L. M. VAITKŲ 

Jau buvome trumpai rašę 
apie Čikagoje gimusį Lietuvos 
olimpietį Liną Marių Vaitkų. 
kuris buvo pirmasis Lietuvos 
atstovas, bet kurioje žiemos 
olimpiadoje, pasirodęs kalnų 
slidinėjime. 

Po palyginus neblogo pasiro
dymo tekančiosios saulės ša
lyje — Japonijoje ir ilgesnės 
viešnagės savo tėvų krašte — 
Lietuvoje, Linas bent trumpai 
buvo sugrįžęs į savo gimtinę 
Čikagą. Jis čia keliavo kartu 
su savo pussesere Violeta Dir-
vonyte, kuri ką tik grįžo iš 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus, didelio sporto entu
ziasto ir jo veikėjo, inauguraci
jos Vilniuje. 

Čia Lietuvos olimpietis taip 
pat pabendravo ir su savo 
teta, Čikagos lietuvių veikloje 
plačiai pasireiškusią, Danute 
Dirvoniene. Būdamas Čikago
je Linas trumpai papasakojo 
savo įspūdžius iš Japonijos bei 
Lietuvos. 

Linas gražiai atsiliepė apie 
olimpiados šeimininkus japo
nus, kaip labai nuoširdžius 
žmones, daug dėję pastangų, 
kad svečiai būtų patenkinti. 
Jis taip pat patenkintas ir 
savo pasirodymais, nors, tu
rint laimės, jie galėjo būti ge
resni. Lino užimta 25-toji vie
ta greitajame nusileidime bu
vo antras geriausias laimėji
mas iš visų Lietuvos rinktinės 
atstovų. 

Tačiau Lietuvos spaudoje 
jam būta gal per daug kriti
kos, ypač kombinacinio nusi
leidimo rungtyje. Čia, kaip 
žinome, leisdamasis slalomo 
trąša, Linas neapvažiavo vie
nos vėliavėlės. Tačiau po to iš 
varžybų nepasitraukė, bet grį
žęs atgal, ištaisė savo klaidą ir 
tęsė toliau. Tačiau tik po ant
rojo panašaus neapsižiūrėji
mo, Linas nusprendė „kapitu
liuoti". 

Pats Linas aiškina, kad tai
syklėse tokie veiksmai nėra 
draudžiami ir jis nusprendė 
tuom pasinaudoti, norint baig
ti distanciją ir patekti į kitas 
varžybas. Mūsų nuomone, tai 
įrodo Lino ryžtą ir užsispyri
mą. 

Bendrai Lietuvos spaudoje 
jis daug kur buvo net nesu
prastas, matomai todėl, kad 
ten žurnalistai mažai moka 
angliškai. Nepaisant bandymo 
iš jo pasišaipyti pvz. sietuvos 
rytas" net vedamajame vasa
rio 19 d.) Liną pavadino „iš 
JAV importuotu kalnų slidi
ninku", kita spauda padare 
įvairių klaidų. „Sporto kurje
ris" pažymėjo, jog jis turi jau
nesnį brolį 'iš ten imant infor
maciją, šią klaidą pakartojo
me ir mes). Iš tikrųjų jo brolis 
Darius yra dvynukas, nors jie 
ir nelabai panašūs, gimę 1973 
m. kovo 24 d., taigi, netoli jų 
24-sis gimtadienis. 

Linas džiaugėsi, kad Lietu
voje buvo šiltai sutiktas, tu
rėjo galimybę pabendrauti su 
tautiečiais. I Vilnių atvykus 
jo pusseserei Violetai ir jos tė
vui Rimui Dirvoniui. jie jau 
galėjo vertėjauti ir apsaugoti 
nuo vietos žurnalistų daromų 
klaidų. 

Linas pareiškė, kad Lietu
vos Olimpinis komitetas bei 
Slidinėjimo federacija jį prašė 
atstovauti Lietuvai ir atei
nančioje Žiemos olimpiadoje. 
2002 metais JAV-se. Salt 

Lake City. Utah valstijoje. 
Prieš apleisdamas Čikagą, 

Linas pažymėjo, kad netrukus 
jo laukia didelės varžybos, ku
rios bus kovo 20 d. Jackson 
Hole. Wyoming valstijoje, tai 
X"S . Nationals" varžybos. 
Jose dalyvaus svečiai iš viso 
pasaulio. Linas jose varžysis 
kaip Lietuvos atstovas. 

Linas studijuoja Colorado 
universitete, Boulder, COr ta
čiau dėl įvairių varžybų vis 
turi pertraukti mokslą. Jam 
dar yra likęs vienas semest
ras. 

Olimpiados metu Liną buvo 
galima matyti ir išgirsti per 
amerikiečių televiziją. Kartą 
buvo ir pasikalbėjimas su juo, 
kur Linas pareiškė, kad ^na-
no kraujas yra lietuviškas, o 
mano širdis — amerikietiška". 
Kitoje — Davė Letterman 
naktinės programos dalyje iš 
Nagano, pažymint, kurie 
amerikiečiai atstovauja ki
toms valstybėms, buvo pa
minėtas ir Linas Vaitkus, pa
reiškiant, jog jis atstovauja 
Lietuvai. 

E. Šula i t i s 

Pirmųjų Floridos Lietuvių dienų St. Pe te r sburge proga suruoš tame lauko teniso turnyre : iš k. — moterų dveje
to pirmą vietą laimėjusios Alicija Solienė ir Danute Mišelis, ir moterų dvejeto an t rą vietą laimėjusios Vanda 

Nuotr . E l v y r o s V o d o p a l i e n ė s Vebeliūnienė ir Gražina Garbus . 

SPORTAS PIRMOJOJE FLORIDOS 
LIETUVIŲ DIENOJE 

bas ir didžiulės pastangos Angelei Karnienei ir Mečiui 
Šilkaičiui reikėjo daug pilie
tinės drąsos ir daugelio va
landų įtempto darbo, kad 
įvyktų pirmosios Floridos Lie
tuvių dienos — milžiniškas 
festivalis. Apie tai be abejo 
bus ne vienas aprašymas ir 
vertinimai. 

Sportininkai jau dabar dė
kingi ir džiaugiasi, kad to
kiame festivalyje rado vietos 
ir sportas. Tai gana retas 
įvykis mūsų bendruomenės 
renginiuose. Buvo numatytos 
golfo ir lauko teniso varžybos. 

Golfo varžybas organizavo 
Edvardas Lapas. Į jas iš toli
miausių vietovių suvažiavo 
net 60 dalyvių. Tačiau jo dar-

SKANDALINGASIS VITALIS VILIMAS 
PAŠALINTAS IŠ VISŲ POSTŲ 

Tokia antrašte s i e tuvos ai
do" 1997 m. gruodžio 12 d. 
laidoje, išspausdintas Petro 
Katino rašinys apie Lietuvos 
lengvosios atletikos federaci
jos direktoriaus atleidimą iš 
pareigų, cituoju: 

„Vakar Lietuvos lengvosios 
atletikos federacija surengė 
konferenciją. Konferencija pa
šalino iš pareigų skandalingai 
pagarsėjusį LLAF prezidentą 
ir direktorių Vitalį Vilimą ir 
federacijos prezidentu išrinko 
susisiekimo viceministrą Al
girdą Šakalį. Algirdas Šakalys 
taip pat vadovauja Šiuolai
kines penkiakovės federacijai. 

Iš 73 delegatų į konferenciją 
susirinko 68. Už Vitalio Vili
mo atleidimą balsavo 67 žmo
nės, vienas susilaikė. Algirdas 
Šakalys buvo išrinktas visais 
balsais. 

Prieš balsavimus pranešimą 
skaitęs docentas Antanas Ka
roblis teigė, kad Vitalis Vili
mas pažeidinėjo federacijos 
įstatus, neteikė informacijos, 
kam naudojamos federacijos 
lėšos. Dauguma kalbėjusiųjų 
taip pat kritikavo Vitalį Vi-

skatina mūsų spaudoje šiuo 
klausimu pasisakyti, kitaip 
tariant, dar įspirti „mirtinai 
sušalotam žvėriui į šlaunį...?" 
Trumpai kartoju buvusią isto-
rijėlę: 

Su Vitalium Vilimu susipa
žinti teko 1993 m. kovo mėn. 
per pasaulio geriausiųjų leng
vaatlečių (World Indoor) už
darų patalpų varžybas To
ronte. Į šias varžybas atvyko 
jis su geriausių Lietuvos leng
vaatlečių grupe, kurią sudarė 
7 sportininkai, pats LA fede
racijos direktorius ir kaip 
-įprasta" tokiose išvykose, dar 
keli palydovai. Poros dienų 
prieš atvykstant, V. Vilimas 
skambino ŠALFASS-gos pir
mininkui Audriui Šileikai 
prašydamas, kad sportininkai 
ir vadovai būtų Toronto lietu
vių priimti, apgyvendinti šei
mose ir būtų pasirūpinta jų 
išlaikymu. Aišku, tokiu stai
giu „užsakymu" ŠALFASS-gos 
vadovybė buvo įstumta į gana 
keblią padėtį... Pagaliau die
ną. Lietuvos sportininkus su
tinkant Toronto oro uoste, 
paaiškėjo, kad varžybų rengė-

limą, kaltinoji nederamu elge- jai (Tarptautinė lengvosios at-
siu per tarptautines varžybas, 
trenerių negerbimu. 

Pristatydamas Algirdą Ša
kalį Antanas Karoblis sakė, 
kad jis 30 metų sportavęs 
ėjikas. 

Taip pat buvo paleistas 
LLAF prezidiumas. Jo funkci
jas šiuo metu atliks „laikinoji 
vyriausybė" — LLAF reikalų 
perėmimo komisija, kurioje 
penki žmonės: Rimas Kaliba-
tas, Povilas Rakštikas. Alfon-

letikos federcacija), pagal jų 
nuostatus, visus dalyvius nu
matę buvo apgyvendinti kar
tu, vienoje vietoje, skirdami 
pinigus pragyvenimo išlai
doms. Sumelė ne taip jau blo
ga; kaipo vienetui — 3 tūks
tančiai ir kiekvienam dalyviui 
po vieną tūkstantį dolerių. 
Taigi, rengėjų atsiųsti atsto
vai Lietuvos sportininkus iš 
oro uosto ir pasiėmė, nuvež-
dami į viešbutį, kuriame buvo 

sas Skutulas. Juozas Šapalas apgyvendinti ir visi kitų kraš 
ir Aleksas Stanislovaitis. tų dalyviai. 

Konferencija priėmė siūly- Vitalius Vilimas, apie ren-
mą kreiptis į kompetentingas gėjų skiriamus pinigus sporti-
įstaigas. kad būtų padaryta 
LLAF finansinės veiklos revi
zi ja . 

Buvo išrinkta 12 žmonių ko
misija, kuri turi pataisyti 
LLAF įstatus". 

Vitalio Vilimo atleidimas iš 
pareigų atrodo, buvo pribren
dęs reikalas ir LLAF kongre
sas padarė sprendimą. Kas 

ninku pragyvenimui bei var
žybų tvarką ir nuostatus, be 
abejo, žinojo. Kodėl jis oro 
uoste garsiai reiškė nepasiten
kinimą, atrodo, būta kitų mo
tyvų. Keletą dienų, kol vyko 
varžybos, buvo lyg ir apsipras
ta su padėtim ir pamiršta 
skandalinga pradžia. Tačiau 
tuoj po varžybų paaiškėjo, kad 

ir 
nuėjo niekais, kai visą naktį 
pylęs lietus užtvindė golfo 
laukus ir varžybos buvo 
atšauktos. Nelaimingi ir nu
sivylę golfininkai vaikštinėjo 
po parodų ir renginių sales 
vieni kitus klausinėdami, ko
dėl tokiu atveju tos varžybos 
nebuvo numatytos šeštadienį 
po atidarymo ar sekmadienį 
po pamaldų. Kodėl? 

Lauko teniso organizatorė 
Elvyra Vodopalienė buvo lai
mingesnė. J i turėjo puikias 
aikštes; tik liūdnoką dalyvių 
skaičių; ir jie. visi jau senjorų 
amžiaus... Prisiminė dr. Leo
nido Rago rašyti žožiai: „...pa
sibaigė 'mūsų lauko teniso 
auksinė: epocha"... Nepaisant 
to, kai kurios finalinės rung
tynės buvo neblogo lygio, bent 
įtemptos- ir įdomios. Tik jas ir 
• — • • • • »fc m . • m i ,. — — ^ 

LA federacijos pirmininkas V. 
Vilimas išvyko namo, o sporti
ninkams, viešbučio administ
racijos buvo pasakyta išsi
kraustyti, nes jų sąskaitos likę 
neapmokėtos. Taip, keletą 
dienų „ištremtieji" buvo globo
jami Toronto lietuvių Prisi
kėlimo parapijoje iki jų išvy
kimo į namus. 

Apie šį nemalonų įvykį ra
šiau „Tėviškės žiburių" 1993 
m. lapkričio 16 d. laidoje, ra
šinį vadindamas „Kuo tikėti ir 
kaip reagooti?" „Draugo" spor
to apžvalgos redaktorė Irena 
Regienė, • J993 m. lapkričio 26 
d. laidoje šias eilutes persis-
paudė savo laikraštyje. O 
„Lietuvos aido", 1993.12.29 
laidoje. Danutė Šapokaitė, šį 
mano rašinį labai pozityviai 
komentavo ilgokame straips
nyje „Ašti"i briauna darosi pa
vojinga"..]: Jos baigiamoji min
tis buvo (jokia: 

"|domu, juolab, kad neteko 
girdėti, jog Lietuvos lengvaat
lečiai ir jų vadovai, grįžę iš To
ronto, būtų apie tai taip pat 
vaizdžiai ir išsamiai (su pi
nigų sumom) pasakoję... Se
niai reikėtų (tarpusavio ko-
operavimą su didesniu dė
mesiu vystyti... Sig. K.), nes 
toji vis aštrėjanti briauna išei
vijos ir Lietuvos sporto ry
šiams darosi pavojinga. JAV 
(Šiaurės Amerikos — Sig. K.) 
lietuviai j au taip pat yra ne 
vieną kartą tai sakę ir apie tai 
rašę. Bet Lietuvėlėj pasakyti 
ar parašyti, matyt, maža. Ko 
reikia dar? Užtektų pa
prasčiausio mandagumo, savi
garbos ir supratimo, kad ne
galima lipti išeiviams ant 
sprando, kada tik panori. Ma
žų mažiausiai derėtų iš anksto 
paprašyti: ar galima?" 

Užbaigiant šiuos nemalo
nius prisiminimus norisi pri
durti: rašydamas apie tai, 
atrodo, nebuvau nuklydęs nuo 
tiesos, nes kaip matom, pasi
tvirtino nesąžiningo vadovo 
klystkeliai, dėl ko jis ir yra 
pašalintas iš visų postų... 

S ig i t a s Krasauskas 

minėsiu, nes iki finalo rimtes
nio pasipriešinimo nebuvo. 

Lygi ir įtempta kova buvo 
moterų finale. Niujorkietė 
Vanda Vebeliūnienė tvirtais 
smūgiais iš dešinės, laimi pir
mąjį setą prieš Danutę Mišelis 
iš Clevelando — 6:3. Tačiau 
antrajame ji kiek atleidžia, ar 
pavargsta, ir pralaimi — 6:2. 
Trečiajame Mišelis veda 4:1 ir 
jau džiaugiasi pergale. Bet 
Vanda nepratusi pasiduoti. J i 
išlygina 6:6. Ir tik pratęsime 
Danutė ištempia pergalę — 
7:6. 

Silpnokas moterų dvejetas 
baigėsi A. Solienės ir Danutės 
Mišelis pergale prieš Gražiną 
Gerbus ir Vandą Vebeliūnienę 
— 9:8. 

Mišriame dvejete A. Andriu
liui ir V. Vebeliūnienei reikėjo 
trijų permainingų setų perga
lei prieš J. Vodopalą ir D. Mi
šelį — 3:6, 6:4, 6:1. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legai Hohdays. the 

Tuesdays following Monday observance of legal Holidays as well as 
Dec 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 
W. 63rd Street, Chicago. IL 60629-5589. 

Penodical class postage paid at Chicago. IL and additiona! mailing 
offices. 

Subscripuon Rates. $95.00 Foreign countnes $110. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd 

Street. Chicago IL 60629-5589. 
Mažinant paito išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
iš jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto. 
metams L'2 metų 3 men. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40 00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargoi $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsienį oro paštu .... $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų tur in į n e a t s a k o Skelbimų kainos 
atsiunčiamos, gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 

nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

Įdomiausios ir įtemptos iki 
paskutinio smūgio buvo vyrų 
finalinės rungtynės tarp A. 
Kušeliausko iš Čikagos ir Jur
gio Vodopalo iš St. Petersburg, 
FL. Dvi valandas aštriais 
smūgiais vaikė jie vienas kitą 
po aikštę. Pirmas setas (6:3) 
priklausė A. Kušeliauskui. 
Antrąjį (7:6) iškovoja Vodopa-
las. Trečias setas buvo „tie-
break" formoje ir jį (7:3) laimi 
Kušeliauskas. 

Neblogo lygio buvo ir vyrų 
dvejeto finalas. Tvirtesniu žai
dimu prie tinklo rungtynes 
laimi J. Vodopalas ir V. Gry
bauskas prieš A. Andriulį ir A. 
Kušeliauską — 6:0, 6:4. 

V.G. 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab tei (773) 471-3300 

„LITUANICA" — „CRACOVIA" 6 - 2 
Ir septintame „Metropoli

tan" lygos salės futbolo pirme
nybių rate ,J_iituanicos" futbo
lininkai liko nenugalėti. Kovo 
1 d. vykusiose rungtynėse mū
siškiai įveikė vieną iš pagrin
dinių varžovų, lipusių ant kul
nų — lenkų „Cracovią" net 
6-2. 

Lenkai iš visų jėgų stengėsi 
ir pirmame kėlinyje vedė 2 - 1 . 
Tačiau po pertraukos išryš
kėjo „Lituanicos" pajėgumas. 
kuri dviem V. Žuromsko, vie
nu R. Urbonavičiaus ir dviem 
J. Tomajo (jis pasižymėjo ir 
pirmame kėlinyje įvarčiais), 
pribaigė lenkus. 

Dabar „Lituanica" dar la
biau įsitvirtino pirmoje vie
toje. Mūsiškiai turi 19 taškų ir 
54 - 19 įvarčių santykį. An
troje vietoje eina „Highlan-
ders" 15 tšk, 23 - 17 įv. sant., o 
trečioje — Xions" — 15 tšk., 
28 - 26 įv. sant. Toliau koman
dos rikiuojasi taip: 4; „Craco
vią" — 12 tšk, 5; „Legovia" — 
11, 6; „Ligthning" — 11, 7; 
„VVauconda" — 9, 8; „Sparta" 
— 6, 9; „Real F.C." — 3, 10: 
„ E a g l e s I F — 1 . 

Kovo 8 d., 3 vai. p.p. Odeum 
pastate Villa Park, IL, „Litua-
nica" išmėgins jėgas su ant
roje vietoje stovinčiu „High-
landers" vienetu. Kaip ma
tome iš lentelės, tai komanda, 
kuri yra įsileidusi mažiau 
įvarčių negu „Lituanica" (ne
paisant, kad „Lituanica" yra 
beveik trigubai daugiau jų 
įmušusi). Taigi, prieš šį vie
netą reikės naudoti kitokią 
taktiką, negu anksčiau. 

Paskutines salės futbolo 
rungtynes mūsiškiai žais kovo 
15 d., 3 vai. p.p. prieš „Ligh-
tning" futbolininkus, kurie ir
gi yra gana pajėgūs. 

„Lituanicos*' futbolo 
klubo susirinkimas 

Apie „Lituanicos" futbolo ko
mandą dažnai skaitome šio 
dienraščio puslapiuose. Ypač 

šiemet ji džiugina savo gra
žiais laimėjimais. 

Tačiau salės futbolo pirme
nybės jau baigiasi ir todėl bus 
galimybė pagalvoti apie kitus 
reikalus. 

Kaip ir kiekvieneriais me
tais, pasibaigus šioms pirme
nybėms, yra šaukiamas vi
suotinis klubo narių, rėmėjų 
bei prijaučiančiųjų susirinki
mas. Jis vyks kovo 22 d. (sek
madienį), 1 vai. p.p., PLC po
sėdžių kambaryje, Lemonte. 

Klubo nariai gaus asme
niškus pakvietimus. Tačiau 
yra kviečiami ir visi kiti. kurie 
norėtų prisidėti prie šio akty
viausio užsienyje lietuvių klu
bo veiklos. Darbų yra daug, 
tik darbininkų maža. Todėl 
netenka aiškinti, kad gauses
nis atsilankymas ir bet kokia 
talka ar auka padėtų šiam 
klubui sulaukti (o gal ir per
žengti) 50-sios sukakties! 

E.Š. 

EDVARDAS BRAZAUSKAS 
REKORDININKAS 

Š. m. kovo 1 d. Vilniuje. 
„Karolinos" viešbutyje vyku
siose rungtynėse, 29 metų 
kaunietis Edvardas Brazaus
kas pasiekė 16 kg svarsčio kil
nojimo naują pasaulio rekor
dą. Per 5 valandas 28 min. 5 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.95 St Te). 708-422-0101 
Valandos pagaJ susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p.p. 

penktad ir Seštad. S v r - 12 v.p.p. 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

A K I U LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

\acerv:i!e. IL 60563 
Te). (630)527-0090 

3825 Hig.-.iar.d Ave . 
Tower 1 .Šute 3C 

Dcvvners Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

EDMUNDAS V1Z1NAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Te). 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlern Ave 

Tel . (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickorv Hills, IL 

Tel . (708) 5 9 8 8 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

sek. jis pakaitomis kaire ir 
dešine rankomis rovimo veik
smu svarstį iškėlė 5,520 kar
tų. E. Brazauskas yra svars
čių kilnojimo daugkartinis 
Lietuvos ir Baltijos šalių čem
pionas, 1992 m. Europos pir
menybėse užėmė ketvirtąją 
vietą. Naujojo pasaulio rekor
do varžyboms E. Brazauskas 
rengėsi trejetą mėnesių. 

s.m. • Karolinos" sporto centro. Vilniuje, kaun ie t i s Edvardas Brazauskas 
kovo 1 d. pradėjo pasaul io 16 kg svarsčio rovimo rekordą 
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DEŠINIOSIOS POLITINĖS 
PARTIJOS IR LIETUVOS 

PARTINĖ SISTEMA 
DR. KAZIMIERAS KUZMINSKAS 

Lietuvos Seimo n a r y s 
Tęsinys 

Nors „didžiajam penketui" 
teko didžioji dalis rinkėjų bal
sų (64.05 proc.), net 35.95 bal
sų teko partijoms, nedalyva
vusioms mandatų skirstyme 
pagal proporcinę rinkimų sis
temą. Partijų pasiūla rinkė1 

jams objektyviai suvaidino sa
vo vaidmenį — išsklaidė rin
kėjų balsus. Todėl galime pa
daryti dvi svarbias išvadas: a. 
didelė dalis rinkėjų savęs ne
saisto su pagrindinėmis, Lie
tuvos politiniame gyvenime 
įsitvirtinusiomis politinėmis 
partijomis, o ieško naujų, al
ternatyvių politinių jėgų; b. 
rinkėjų balsų sklaida ne tik 
tarp antros - ketvirtos partijų 
grupių, bet ir tarp pirmąją 
grupę sudarančių politinių 
partijų rodo, kad partinė siste
ma turi potencialą plėtotis 
daugiapartinės, o ne dvipar-
tinės sistemos linkme. 

Dešin ios ios pol i t inės 
pa r t i jo s Lietuvoje 

Tradiciškai politinės partijos 
skirstomos į „kairiąsias" ar 
„dešiniąsias" pagal jų požiūrį į 
valstybinio ir privataus sek
toriaus, kapitalo ir darbo san
tykį, socialinių-ekonominių 
programų įgyvendinimo pir
mumus. Lietuvoje kairės — 
dešinės skalės taikymą sunki
na tai, kad pradinį politinių 
partijų kūrimąsi lėmė ne so
cialinių - ekonominių interesų 
diferenciacija visuomenėje, 
bet požiūrių, programų, politi
nių nuostatų dėl Lietuvos pra
eities bei ateities ir pan. ver
tinimas. Šia prasme didesnį 
vaidmenį vaidino ne sociali
niai - ekonominiai, bet istori
niai veiksniai. Penki dešimt
mečiai prievarta primestuose 
totalitarizmo gniaužtuose ne
galėjo nepalikti savo pėdsakų: 
visuomenė ! uvo dirbtinai uni
fikuota, sie ta viską pajungti 
vieninteliam - komunistiniam 
- interesui. Skirtumai visuo
menėje, tiek dvasiniai, tiek 
materialiniai, pastaraisiais 
metais tik pradeda ryškėti. 

Pradėtos reformos, be abejo, 
negalėjo situacijos pakeisti 
per vieną dieną; kartu su 
ūkio, socialinėmis, valstybės 
valdymo reformomis tęsiasi ir 
interesų diferenciacija visuo
menėje. Šie procesai tebevyk
sta, ir nematyti jų pabaigos. 
Politinės partijos neišvengia
mai turi į juos reaguoti, kitaip 
netektų prasmės pats jų egzis
tavimas. Todėl pastaruosius 
porą metų, kaip niekada anks
čiau, politinės partijos ypa
tingą dėmesį skiria savo ideo
loginio identiteto formavimui. 

Kasmet vis ryžtingiau atsisa
koma politinių deklaracijų ir 
pereinama prie konkretaus 
politinio pragmatizmo. Poli
tinės partijos siekia apibrėžti 
save ideologiškai, orientuojasi 
į apibrėžtus socialinius sluok
snius, koreguoja ir konkreti
zuoja savo pirmumus, verty
bes. Stipresnių partijų pareng
tos programos tampa rimta 
priemone problemoms išspręs
ti. 

Išbandymo valdžia „malonu
mus" realiai Lietuvoje patyrė 
ne tiek jau daug partijų. Bū
tent, dauguma partijų gali 
pasigirti tik opozicijos patirti
mi. Todėl sunku objektyviai 
įvertinti, kiek jų programos iš 
tikrųjų yra „dešiniosios",kiek 
„kairiosios". Ir tai būtų antro
ji, politinių partijų programų 
ir veiksmų tapatumo įvertini
mą apsunkinanti priežastis. 
Būnant opozicijoje, kaip žinia, 
galima kalbėti ką tik nori, ta
čiau realiai partijos veidas 
išaiškėja, tik jai atsidūrus val
džioje. O tokių partijų nėra 
daug: LDDP (ekskomunistinė 
partija), buvusi valdžioje 1992 
- 1996 m., bei dabartinės koa
licijos partijos — TS/LK ir 
LKDP. 

Nors daugelis „kairės - de
šinės" metodą ir vertina skep
tiškai, tačiau jis išlieka gana 
patogiu politinių partijų įver
tinimo instrumentu. Pagaliau, 
juo remiantis, rinkėjas kur 
kas lengviau atskiria vienas 
partijas nuo kitų, o save įvar
dija kaip „dešinįjį" arba „kai-
rijį". 

Taigi pripažįstame, kad šis 
metodas, prie tam tikrų išly
gų, gali būti politinių partijų 
pažinimo instrumentu. Ta
čiau, kaip teigia politologas 
Sartori, „kairė" ir „dešinė" — 
tai tik „tuščios erdvės, kurios 
gali būti užpildytos įvairiu tu
riniu". Kas šias erdves užpildo 
Lietuvoje? Bandydami atsaky
ti į šį klausimą, susidursime 
su dar vienu lietuviškuoju feno
menu, kuris ypač ryškus buvo 
prieš keletą metų. Būtent, 
didžioji dauguma partijų save 
dažniausiai įvardindavo deši
niosiomis ir, gink Dieve, jokiu 
būdu ne kairiosiomis. Kairu
mas politikoje daugeliu dar ir 
dabar siejasi su netolima pra
eitimi, su viskuo, kas komu
nistiška. Be abejonės, tai besi
formuojančios partinės siste
mos bruožas. O juk visas „nuo
stabumas" ir yra tame, kad 
pragyvenimo lygis, gyventojų 
pajamos ir pan. didžiąją visuo
menės dalį leidžia vadinti ne 
kaip kitaip, o „socialiai remti
na". Todėl sunku nepritarti 

nuomonei, kad 80 proc. Lietu
vos visuomenes skursta ir tik 
likusioji dalis patenkinta savo 
pajamomis bei materialine 
padėtimi. Vadinasi, ir klausi
mas, kodėl kairiosioms parti
joms nepavyksta surasti savo
jo elektorato (arba, atvirkš
čiai, elektoratui — kairiųjų 
partija), yra visiškai natūra
lus. Tai patvirtino ir paskuti
nieji Seimo rinkimai. 

Tačiau pastaraisiais metais 
padėtis šiek tiek pasikeitė. 
Visuomenės gyvenimas nor-
malėja, priešpriešos tarp poli
tinių jėgų sušvelnėjo ir yra ne 
tokios aštrios. Šiek tiek švel
niau pradėtos vertinti ir kai
riosios partijos, politikai, su
stiprėjo nuosaikesnės, centris
tinės partijos, kurių skaičius 
kasmet didėja. Tokios, centris
tinės politinės partijos tapo 
savotišku amortizatoriumi 
tarp „kairės" ir „dešinės"; tai 
puikiai liudija ir jų apibūdi
nimas — „centro dešinė. Ma
nyčiau,kad tarp tokių partijų 
aiškios vadovės yra LCS ir 
LKDP, nors čia galima labai 
plačiai diskutuoti (beje, pas
tarosiomis dienomis apie pos
linkius „link centro" pradėta 
kalbėti ir TS/LK). 

Taigi, atsižvelgiant į visus 
prieštaravimus ir išlygas, o 
tuo pačiu pabrėžiant aukščiau 
aptartus lietuviškuosius kri
terijus, prie dešiniųjų politi
nių partijų galėtume priskirti: 
TS/LK, LKDP, LPKTS, LDP , 
LTS, LLS , Lietuvių tautinę 
partiją „Jaunoji Lietuva" 
(LNPJL), Lietuvos laisvės ly
gą (LLL), galbūt kai kurias ki
tas politines partijas. Visos jos 
turi specifinių atspalvių, kurie 
jas skiria vienas nuo kitų. Pa
vyzdžiui, LKDP, LDP, LTS, 
LNPJL yra vadinamosios tra
dicinės arba istorinės partijos, 
veikusios nepriklausomoje 
Lietuvoje; LLL ir Laisvės są
junga priskiriamos prie popu
listinių, o neretai ir prie kraš-
tutiniųjų politinių organiza
cijų; TS/LK ir LLS atstovauja 
klasikinėms ir visame pasau
lyje populiarioms „dešinio-
sioms" politinėms doktrinoms 
— konservatizmui ir liberaliz
mui. 

Danutė Bindokienė 

Gyvybiškai svarbu 
pasisakyti 

Lietuvos Seimo narys, LKDP valdybos pirm. dr. Kazimieras Kuzmins
kas. Nuotr. Antano Tumėno 

Be abejo, mus labiausiai do
mina stipriausios iš dešiniųjų 
politinių partijų — TS/LK ir 
LKDP. Nors šių partijų su
sikūrimo bei ištakų aplinky
bės skirtingos (TS/LK — į po
litinę organizaciją transfor
muoto Sąjūdžio tąsa, jo siekių 
bei tikslų perėmėja, jauna, 
modernios ideologijos reforma
toriška partija; LKDP — tra
dicinė Lietuvai, analogiškos 
prieškaryje veikusios partijos 
tęsinys) partijų bendradarbia
vimo potencialas atsiskleidė 
nuo pat Sąjūdžio perorganiza
vimo ir TS/LK susikūrimo. 
Abi partijos pripažintos tarp
tautinėje arenoje: LKDP nuo 
1993 m. sausio 4 d. yra Euro
pos Krikščionių demokratų 
sąjungos (ECDU) ir tarptauti
niu mastu Krikščionių demok
ratų narė; TS/LK 1996 m. 
kovo 13 d. priimta į Europos 
Demokratų sąjungą (EDU). 

Partijų konstruktyvius san
tykius sutvirtino 1995 m. rug
sėjo 4 d. pasirašytas bendras 
komunikatas dėl bendradar
biavimo, o sėkmės atveju 1996 
m. Seimo rinkimuose — ir dėl 
tarpusavio veiksmų derinimo 
iki pat koalicjos sudarymo. 
1996 m. Seimo rinkimais par
tijų santykiai pakylėti į naują 
lygmenį: 19K>6 m. lapkričio 20 

Gili žiema, gilus sniegas... Nuotr Kazio Ambrazaičio 

d. TS/LK ir LKDP pas i rašė su
tartį dėl koalicinės vyriausy
bės sudarymo ir veiksmų deri
nimo Seime. Akivaizdu, kad 
TS/LK ir LKDP konsoliduoja 
visą partinės sistemos deši
niąją pusę, tuo pačiu ir k i tas 
dešiniąsias partijas. 

Likusios dešiniosios partijos, 
LTS, LDP, LPKTS, kitos nė ra 
tokios stiprios, todėl jos tiesiog 
priverstos ieškoti įvairių koa
licinio bendradarbiavimo for
mų. Tai pripažįsta patys par
tijų vadai. LTS, LDP, LPKTS 
frakcijos Seime da r 1995 m. 
sausio 19 d. pas i rašė pa
reiškimą dėl bendrų veiksmų 
derinimo („Mažoji san ta ra" ) . 
Derybos dėl šių partijų koalici
nio sąrašo 1996 m. rinkimuose 
tęsėsi apie metus. Buvo ats i
radusi galimybė, kad dėl „vi
durio dešiniųjų jėgų" te lkimo ( 
prie šių trijų partijų gali prisi
jungti ir LCS. Tačiau t a ip ne
atsitiko: paaiškėjus, kad „vi
durio dešiniosios" parti jos sa
vo planų suderinti nesugeba, 
iš koalicijos pas i t raukė LCS, o 
prieš pat rinkimus ir LPKTS. 

(Bus daugiau) 

P A V Y Z D Y S 

Skambinkite nedelsiant (iki 
kovo 10 d.) į Vašingtoną savo 
senatoriui. Capitol Hill 
Svvitchboard tel. yra 202-224-
3121. Paprašykite kalbėti su 
savo senatorium. 

"I am concerned about t he 
upcoming vote on NATO en-
largement. Please have the 
Senator vote for the admission 
of Poland, Hungary and the 
Czech Republic into NATO. I 
am totally opposed to Sena tor 
Warner's 3-year mora tor ium 
on any future NATO enlarge-
ment. Please have the Sena tor 
vote NO on Senator Warner ' s ' 
moratorium or any morato- j 
rium or further restrictions or 
conditions on NATO appli- ! 
cants. I support Li thuania ' s 
admission into NATO in 
1999." 

Lietuva ir kitos dvi Baltijos 
valstybės veržte veržiasi po 
NATO skėčiu, nes yra įsi
tikinusios, kad tik taip jų atei
tis bus saugi. Deja. atsiranda 
ir mūsų t a rpe žmonių, kurie 
pradeda abejoti NATO na
rystės svarbumu ar reikalin
gumu, nes — visų pirma — 
NATO plėt imasis erzina Mas
kvą, be to, pasiruošimas na
rystei dar daugiau nualintų 
silpnai tebejudančią Lietuvos 
ekonomiką. Išteklius, reika
lingus išleisti ginklams, mo
derniai susižinojimo technikai 
ir kit iems NATO reikalavi
mams, būtų galima panaudo
ti krašto gyventojų buities pa
gerinimui. . . 

Panašiu priedainiu skamba 
ir kai kur ių Amerikos vyriau
sybės sluoksnių nuomonė. Ka
dangi maždaug dviejų sa
vaičių bėgyje JAV Senate bus 
svarstomos realios galimybės, 
a r verta remti j au numatytų 
trijų valstybių: Lenkijos, Če
kų Respublikos ir Vengrijos, 
įjungimą į NATO, senatorius 
Warner (R-VA) yra įnešęs 
pasiūlymą, kad naujų narių 
priėmimas į NATO apskritai 
būtų sustabdytas bent tre
j iems metams. Vadinasi, pra
ėjusių metų vasarą Madrido 
konferencijoje sunkiai išgau
tas Maskvos sutikimas pra
plėsti NATO narystę, įjun
giant minėtas tris valstybes, 
a ts idūrė pavojuje. Jeigu Len
kijos, Vengrijos ir Čekų Re
spublikos priėmimas į NATO 
bus a t idėtas , nors ir trejų 
metų laikotarpiui, lieka labai 
mažai galimybių, kad Lietu
vai ar kitoms Baltijos val
stybėms ateis eilė. 

JAV Sena te būtina surinkti 
67 balsus už NATO pra
plėtimą, arba 51 balsą, kad 
būtų sustabdytas senatoriaus 
Warner pasiūlytas moratoriu
mas. Senatoriai Spencer (R-
PA) ir Torricelli (D-NJ) pasi
ruošę įnešti rezoliuciją, kad 
bet koks balsavimas dėl naujų 
narių į NATO įstojimą būtų 
atidėtas, kol trijų dabartinių 
kandidačių vyriausybės neiš
mokės kompensacijų nuken
tėjusiems nacių okupacijos 
metais. Minėtasis sen. VVar-
ner pasiūlymas taip pat sieja
mas su JAV prezidento pa
žadu, kad jis neskat ins, ne
rems ir nesutiks pritarti toli
mesniam NATO praplėtimui 
bent trejus metus po to, kai 
šios trys valstybės taps na
rėmis. Kadangi jų priėmimo 
data da r nėra konkrečiai nu
matyta , galima tvirtinti, kad 
net svarstybos dėl Baltijos 
valstybių atidedamos neribo
t am laikui. 

Viltį kelia tik tai , kad Sena

to ,,Foreign Relations Com-
mittee" kovo 3 d., šešiolika 
balsų prieš du. nubalsavo 
pasiųsti Senato sesijai svar
styti rezoliuciją dėl trijų 
naujų narių priėmimo į 
NATO. Prieš balsavo senato
riai Paul VYellstone (D-MN) ir 
John Ashcroft 'R-MO;. 

Norim ar nenorim, Lietuvos 
NATO naryste yra neatsieja
mai surišta su Lenkijos ir 
kitų dviejų respublikų pri
ėmimu. Šiuo metu labai svar
bu įtaigoti savo valstijos sena
torius, kad balsuotų prieš sen. 
VVarner moratoriumų, dėl 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekų 
Respublikos (jungimo į NA
TO. Amerikos lenkų bendruo
menė kreipėsi į savo tau
tiečius, prašydama kuo grei
čiausiai laiškais, telefonu, te
legramomis kontaktuoti savo 
senatorius ir net prašyti, kad 
jie paragintų savo kolegas pa
remti šį svarbų reikalą. 

JAV LB Krašto valdyba taip 
pat prašo visų Amerikos lietu
vių talkos. Iki šiol jau pasi
sakė, kad balsuos už NATO 
praplėtimą 50 senatorių; 18 
linksta į tą pusę; 20 yra 
visiškai neapsisprendusių, o 
12 pasipriešina. (Atsiminki
me, kad reikia 67 balsų). Bet 
kurį JAV senatorių galima 
telefonu pasiekti, skambinant 
Capitol Hill Svvitchboard nu
meriu 202-224-3121. Šiame 
pačiame puslapyje spausdi
name tekstą anglų kalba, kad 
lengviau būtų perduoti sena
toriams svarbų reikalą. Teks
tas atsiųstas JAV LB Visuo
meninių reikalų raštinės Va
šingtone. 

Amerikos lietuviai,, šio kraš
to piliečiai, gerai supranta 
balsuotojų įtaką ir jų pagei
davimams vyriausybės narių 
teikiamą dėmesį. Niekuomet 
neabejokime, jog vieno as
mens žodis nieko nereiškia' — 
jau daug kartų turėjome pro
gos įsitikinti, kad taip nėra. 
JAV gyvenantys įvairių tauti
nių grupių žmonės yra daug 
padėję savo kilmės kraštams 
kaip tik tokia skambinimo, 
laiškų rašymo ir apskritai 
Vašingtono kontaktavimo ak
cija. (Prisiminkime sėkmingas 
Amerikos kubiečių pastangas 
izoliuoti Castro, nors pats po
piežius prašė atverti duris į 
Kubą). 

Laiko labai nedaug, nes 
Senatas pradės rezoliucijas 
svarstyti šio mėnesio pirmo
joje pusėje. Neklauskite, susi
mildami, kodėl taip vėlai pra
šoma pagalbos. Atrodo, kad 
tik dabar ir LB Krašto valdy
ba susiprato pajudėti. Klausi
mams bus laiko, kai praeis ši 
krizė, o dabar veikime. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS V1TĖNAS 
44 (Tęsinys) 

Keista, kad Lietuvos nelaimei ištikus prof. Pakštas 
visai užmiršo Mozės pareigas vesti lietuvius į „paža
dėtą Žemę" — Patagoniją! Jis pats atvyko į savo žino
mą U.S.A. ir čia vėl parinkęs dabar Britų Hondūrą ra
gina lietuvius ten keltis. Britų Hondūras daug ma
žesnė teritorija negu Patagoniją, apie 1.000 mylių į 
pietvakarius nuo Floridos. Iš U.S.A. pasiekiamas ir 
automobiliu važiuojant. 

Kaip lietuviai nori tokioje aplinkumoje gyventi, pa
rodo labai skubus nešdinimasis į šiaurę tų, kurie at
sidūrė Louisianos cukraus plantacijose, kurios nė vieno 
nesuviliojo. O ką bekalbėti dar apie blogesnes sąlygas" 
(„Dirva", 1959.12.7 d.) 

Dr. Stasys Bačkis per pasikalbėjimą paklaustas, 
ką galvoja atsarginės tėvynės reikalu atsakė: 

„Mintis ir bandymas turėti savo kampelį yra puiki 
idėja, niekas negalėtų jos peikti. Gal reikėtų tik kitokį 
vardą surasti. Reikia tą idėją sveikinti ir mėginti ką 
sukurti. Jei tai nepavyktų, reikėtų nors mėginti, kur 
įmanoma, lietuviams burtis į didesnes lietuviškas ko

lonijas. Tam pasiekti reikia lietuviams stiprinti solida
rumo jausmą, prisiminti žydų pavyzdį. Prof. dr. K. 
Pakštas yra didelis šios srities žinovas, ir būtų gera, 
jei talkininkų atsirastų. Prof. dr. K. Pakštas yra rea
listas savo mintimis, bet reikia realizatorių, kad j<> 
mintys vienokiu ar kitokiu būdu būtų įgyvendintos". 
(„Draugas", 1959.12.7 d.) 

Sk ip i t i s apie į s ikū rus ius P ie tų Amer ikoje 

Apie bandymus įkurti lietuvių kolonijas Pietų 
Amerikos šalyse J . Pr. atpasakoja „Naujienose" (1959.-
12.28) pasikalbėjimą su buvusiu Užsienio lietuviam* 
remti draugijos pirmininku adv. Rapolu Skipičiu, ku
ris buvo nuvykęs susipažinti, kaip lietuviam sekasi 
naujose vietose. 1938 m. gale jis apsilankė Paragva
juje, kur apie 20 kilometrų nuo Encarnacion miesto 
buvo įkurta lietuvių kolonija ..Nova Lituania". „{va
žiuodamas į tos kolonijos teritoriją pamačiau didoka 
lentą, pristiprintą prie dviejų baslių, o lentoje buvo 
ryškus ir tolokai matomas įrašas 'Nova Lituania". Ko
lonija atrodė apmirusi. Keletas primityvių trobesių bei 
pašiūrių matėsi apgriuvusių ir negyvenamų... Pri
važiavęs arčiau pamačiau savo gerą pažįstamą Kauno 
burliokelį Kazlauską". Su juo pasikalbėjęs Skipitis 
sužinojo, kad toje kolonijoje anksčiau gyveno apie 20 
šeimų, o dabar likę tik trys Lietuvos rusų sentikiu 
šeimos. Visi lietuviai išbėgioję. 

Kodėl taip atsitiko, Kazlauskas Skipičiui pasako
jęs tokias pagrindines priežastis: 

1. Kiekvienai ateivių šeimai buvo duota 25 hekta
rai miško nemokamai, bet su sąlyga, kad per trejus 
metus trečdalį to miško pavers dirbama žeme. Tačiau 
medžiai daugiausia buvo seni, stori ir kai kur ie labai 
kieti, taip, kad paprastu rankiniu pjūklu ir kirviu ne 
visus medžius buvo galima sudoroti, o mechaninių 
priemonių nauji ateiviai nepajėgė įsigyti. Ta ip pat ne
buvo elektros, o apie alyvą dėl jos b rangumo naujaku-

• riai nė svajoti negalėjo. Todėl fiziškai si lpnesnės 
šeimos per trejus metu6 aštuonis h e k t a r u s miško pa
versti dirbama žeme nepajėgė ir nuosavybės doku
mentų negavo. Tos šeimos pirmosios ir pabėgo iš Nau
josios Lietuvos. 

2. Žemė esanti labai derlinga. Kviečių esą galima 
gauti beveik dvidešimtą grūdą. Pats Kazlauskas vie
neriais metais iš penkių hektarų prikūlęs 200 centne
rių. Būtų galėjęs parduoti bent 150 centnerių, bet nie
kas nenupirko. Vežiojęs po keletą centnerių į En
carnacion (915.000 gyv.) miestą, bet tuos vos parduo
davo. Didžiulę jo kviečių dalį per 3-4 mėnesius suėdė 
vabzdžiai. Kadangi ten nėra žiemos, tai žemės pa
viršiuje ir ore vabzdžių begalybė. Apsaugoti javus nuo 
jų reikia juos laikyti aklinai uždarame sandėly, kokio 
naujas ateivis, net ir pats būdamas meis t ras , anose 
sąlygose pasistatyti negali. 

3. Gyventi giriose, kur art imiausi kaimynai yra 

t iktai indėnai, neturint tinkamo susisiekimo su mies
tu ir art imais savais žmonėmis, niekas nenori. Kaz
lauskas apgailestavo, kad visa šeima, nepaprastai 
sunkiai dirbdama penkerius metus, pasiekė tokį lygį, 
kad jau gali sočiai pavalvgti ir šiaip taip apsirengti. 
Je i būtų numatęs, kad tik tokios geroves tepasieks, jo
kiu būdu nebūtų čia kūręsis. 

Skipitis taip pat buvo nuvykęs į Urugvajų, kur ne
toli Montevideo miesto aplanke lietuvių koloniją. 
Anksčiau joje gyveno keliolika ūkininkų, o dabar rado 
vos tris. Aplanke taip pat ukrainiečiu koloniją, kurioje 
anksčiau buvo įsikūrę apie 200 ūkininkų šeimų. Da
bar bebuvo likę vos septynios. 

Kodėl lietuviai ir ukrainiečiai išbėgiojo? Pirmoji 
priežastis yra ta, kad čia tik vieneri metai iš trijų 
ūkininkui yra geri. Maždaug kiti dveji metai nėra ver
ti įdėto darbo ir panaudotos sėklos. Sausros, liūtys, 
skėriai, grybeliai, pelėsiai, vabzdžiai, vabalai ir įvai
riausi parazitai sudoroja derlių, dar jam neužaugus, o 
nuimtą — sandėliuose. Kita ūkininkų rykšte — lauki
niai karveliai, kurių ištisi debesys užpuola pasėlių 
laukus. Jų neįmanoma nei nubaidyti, nei išnaikinti, 
kol nenulesa lauko iki paskutinio grūdo. Ne geriau yra 
bulvių augintojams. Kai tik bulves pradeda augti, jas 
užpuola didokos gelsvos varles, kurios jas apkramto. ir 
todėl niekas nenori pirkti. Del visų šių bėdų ateiviai, 
pavargę keletą metų. viską meta ir lx-ga. kur įma
nydami. Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Philadelphijos LB apylinkės 
ruošiamas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 80-tos su
kakties minėjimas buvo šven
čiamas vasario 15-tą dieną. 
Jis prasidėjo Šv. Andriejaus 
bažnyčioje iškilmingomis Mi-
šiomis, kurias koncelebravo 
parapijos administratorius 
kun. Petras Burkauskas, pre
latas Leonas Peciukevičius ir 
kun. Juozas Rymdeika. Su sa
vo organizacijų vėliavomis 
procesijoje dalyvavo ateitinin
kai, skautai ir Lietuvos vyčių 
3-čioji kuopa. Vėliavas lydėjo 
Vinco Krėvės lituanistinės mo
kyklos mokiniai ir tautiniais 
rūbais pasipuošusios moterys. 
Prasmingą pamokslą lietu
viškai pasakė prelatas Peciu
kevičius, buvęs šios parapijos 
vikaras prieš 50 metų. Per 
Mišias giedojo „Vilties" cho
ras, vadovaujamas Anelės 
Kaulinytės. Mišias filmavo 
vietinis CBS televizijos kana
las. 

Minėjimas buvo tęsiamas 
Lietuvių namuose „Vilties" 
chorui sugiedojus JAV ir Lie
tuvos himnus, ir „Maldą už 
Tėvynę". Invokaciją lietuviš
kai sukalbėjo kun. Juozas 
Rymdeika, jaunas kunigas, 
susidomėjęs savo šaknimis, 
žadąs vasarą praleisti Lietu
voje. Susirinkusius svečius pa
sveikino JAV LB Philadelphi
jos apylinkės pirmininkė Ro
ma Krušinskienė. Minėjime 
dalyvavęs Philadelphijos 
miesto meras Ed Rendell buvo 
šiltai dalyvių sutiktas, nes per 
septynerius savo kadencijos 
metus nepraleido nei vieno 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo. Perskaitęs oficialią 
proklamaciją ir sveikinimą, 
meras Rendell pasidžiaugė 
Amerikos lietuvių įnašu į 
miesto kultūrinį gyvenimą ir 
jų sugebėjimu perduoti savas 
tradicijas jaunajai kartai. 
Padėkai valdybos narė Jeanne 
Dorr įteikė miesto merui gin
tarinę skulptūrą. 

Programos eigą sklandžiai 
pravedė ir prelegentus pris
tatė Jane Cox ir Vidmantas 
Rukšys. Angliškai kalbą pa
sakė dr. Paul Goble, buvęs 
Baltijos šalių skyriaus virši
ninkas JAV Valstybės depar
tamente. Šiuo metu jis yra 
„Laisvosios Europos" radijo di
rektorius ir kartu dėsto tarp
tautinės politikos kursus 
Georgetown ir George Wa-
shington universitetuose. 
1994 metais, už nuopelnus 
Lietuvai, JAV LB krašto val
dyba jam suteikė Lietuvių 
Bendruomenės „Gintaro" žy
menį — „Amber Award". Dr. 
Gobei yra pradėjęs rašyti am
basadoriaus Stasio Lozoraičio 
biografiją. 

Savo kalboje dr. Goble prisi
minė, kad Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimuose kalba 
jau 3-čią kartą. Pirmąjį — 
1991 m. Baltimorėje po Kruvi
nojo Sekmadienio įvykių, kada 
grėsmė Lietuvai buvo di
džiausia. Antrąjį — 1995 m. 
Seattle mieste, kada neprik
lausomybės lūkesčiai atrodė 
nepasiekiami. Trečiąjį — šian
dien Philadelphijoje, kada 
ateiti? atrodo šviesiausia po 
Valdo Adamkaus išrinkimo 
prezidentu ir JAV - Baltijos 
Chartijos pasirašymo. Tačiau, 
anot prelegento, grėsmė Lietu
vai dar yra labai reali dėl trijų 
priežasčių: 

1. Rusijos užmačios. Rusijos 
valdžia nei jos žmonės pilnai 
nepripažino 1990-91 metų įvy
kių Lietuvoje. Baltijos šalys 

yra laikomos „artimuoju (skai
tyk, laikinuoju) užsieniu". Xuo 
1993 m. Rusija, neatsižvel
gianti nei JAV nuomonės, ka
tegoriškai priešinasi Baltijos 
šalių priėmimui į Vakarines 
struktūras, kaip NATO ir Eu
ropos sąjungą. 

2. Vakarų abejingumas. To
dėl, kad Baltijos šalims iš 
Maskvos nekyla tiesioginė 
grėsmė, Vakarų dėmesys joms 
yra sumažėjęs. Nebemirga 
Lietuvos vardas JAV spau
doje, o kada pasirodo straips
nis, tai vis piešiantis negatyvų 
vaizdą. 

3. Vidaus struktūrų silpnu
mas. Atgavus nepriklausomy
bę reikėjo steigti vidaus 
struktūras, kaip valdžios or
ganus, bankus, užsienio politi
kos aparatą. O jos, ypač 
bankų sistema, gali būti leng
vai pašaliečiui prieinamos 
klastojimui.kaip tai įvyko su 
Latvijos valstybiniu banku. 
Okupacijos metu lietuviai ne
buvo užkonservuoti gintaro 
gabale, bet juose buvo meto
diškai ugdomas rusiškas, so
vietiškas mentalitetas. Gaila, 
kad dar šiandien valdžioje yra 
daugiau nomenklatūrininkų 
negu kunigų parapijose. 

Todėl užsienio lietuviai tebe
turi budėti — diasporos dar
bas dar nepasibaigė. Reikia 
nepaliaujamai įtakoti JAV 
prezidentą, Senatą ir Kongre
są, kad rūpintųsi ir domėtųsi 
Lietuvos reikalais. 

Lietuviškai žodį tarė Asta 
Banionytė, 8-rius metus va
dovavusi JAV LB visuomeni
nių reikalų įstaigai Vašingto
ne, šiuo metu dirbanti „Lais
vosios Europos" radijo komu
nikacijos skyriuje. Asta yra gi
musi ir augusi Detroite, kur 
baigė lituanistinę mokyklą, 
skautavo ir šoko tautinių šo
kių ansamblyje. Michigan uni
versitetą baigė politinių moks
lų bakalauro laipsniu. 

Savo kalboje prelegentė ap
tarė JAV - Baltijos Chartiją, 
neseniai pasirašytą prez. Clin-
ton ir 3-jų Baltijos šalių pre
zidentų. Nors pati Chartija 
negarantuoja Lietuvos saugu
mo, tačiau joje JAV pasižada 
padėti Baltijos šalims pasi
ruošti NATO ir ES narystėms. 
Tam tikslui įsteigta dvišalė 
darbo grupė, kuriai vadovaus 
Straub Talbot. Rusija nenori 
matyti JAV nei Amerikos lie
tuvių įtakos Lietuvoje. Todėl 
ši Chartija ir Valdo Adamkaus 
išrinkimas prezidentu turi to
kią didelę reikšmę. 

Toliau Dalia Jakienė, Lietu
vių fondo įgaliotinė Philadel
phijos apylinkėjf, trumpai 
apibūdino šio fondo svarbą ir 
įnašą išeivijos kultūriniam gy
venimui ir įteikė LF skirtą fi
nansinę paramą Vinco Krėvės 
lituanistinei mokyklai. 

Meninėje dalyje „Vilties" 
choras sudainavo „Šiaurės 
pašvaistė", — muzika Stepo 
Sodeikos, žodžiai B. Brazdžio
nio, „Mano tėvynei", — muzi
ka Anelės Kaulinytės, žodžiai 
Balio Raugo ir „Atsiminimai", 
— muzika ir žodžiai Anelės 
Kaulinytės. Tautinių šokių 
šokėjų grupė „Žilvinas", vado
vaujama Esteros VVashofsky ir 
mokyklos vaikučiai sušoko 
penkis tautinius šokius, ku
riuos palydėjo Lietuvių liau
dies muzikos ansamblis. 

Minėjimas buvo baigtas visų 
dainuojama „Lietuva brangi", 
plevėsuojant trispalvių jūrai. 

Visi buvo raginami pasira
šyti sveikinimą išrinktam Lie
tuvos prezidentui Valdui 
Adamkui. Jį žadėjo įteikti 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė Regina Narušienė 
per inauguracijos iškilmes. 

Dalia Jakienė 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Philadelphia, PA, procesijoje dalyvavę Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos mokiniai ir moterys su kunigais Rymdeika, 
Burkausku ir Peciukevičium po iškilmingų Vasario 16-tos proga šv. Mišių Šv. Andriejaus bažnyčioje. 

C A P E COD, M A 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
80-TOSIOS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė Cape Code paprastai 
minima tą pačią dieną, t.y. 
vasario 16-tą. Ir šiemet minė
jimas vyko vasario 16-tą die
ną, Cape Code, vilos Manor 
salėje, ant kalniuko, nuo kurio 
matosi Atlanto vandenynas su 
garsiuoju Craigville Beach 
paplūdymiu. Čia vasarą sau
lėje šildosi ir jūroje maudosi 
tūkstančiai amerikiečių ir už
sienio turistų. 

Sekmadienį, vasario 15 d., 
Our Lady of Victory parapijos 
bažnyčioje, Centerville, už Lie
tuvą buvo aukojamos Mišios, 
kuriose dalyvavo gausus bū
rys lietuvių. Pirmadienį, JAV 
prezidentų garbei skirtoje die
noje, lietuviai rinkosi salėn. 
Minėjimą pradėjo valdybos 
pirmininkė Regina Petrutienė. 
Pasveikinusi svečius, pirmi
ninkė pakvietė visus sugiedoti 
JAV himną, o po to susikaupi
mo minute, buvo pagerbti už 
Lietuvos laisvę žuvusieji. Tra
dicinę invokaciją — m?'dą su
kalbėjo Bronė Zdaniene. 

Po to pirm. Petrutienė per
skaitė Massachusetts guber
natoriaus pareigas einančio 
Argeo Paul Cellucci prokla
maciją, kuria Vasario 16-toji 
skelbiama Lietuvos Neprik
lausomybės diena. 

Arch. Arvydas Barzdų kas 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
iš sostinės Vašingtono atvykęs 
arch. Arvydas Barzdukas, 
buv. LB Krašto vildybos ir 
Tarybos narys. N'ors jis čia 
pirmą kartą, tačiau jo ryšys su 
Bostono ir apylinkių lietuviais 
yra senokas: jo žmona Daiva 
yra iš Bostono; jis ilgą laiką 
yra dirbęs su Juozu Kapo
čium, Lietuvių Enciklopedijos 
leidėju, tuomet buvusiu JAV 
LB Tarybos pirmininku; sos

tinėje Vašingtone artimai yra 
bendravęs su Regina ir Alfon
su Petručiais. 

Prelegento Barzduko pagrin
dinė tema buvo Lietuva ir jos 
dabartiniai rūpesčiai. Pagal 
Barzduką, viena svarbiausių 
kliūčių Lietuvai žengti pir
myn, yra žmonių įsitikinimas, 
jog kažkoks kitas turįs parū
pinti ir užtikrinti jiems sotų ir 
patogų gyvenimą. Kalbėtojo 
žodžiais, tautoje nesimato sa
vanoriškos, nesavanaudiškos, 
pasiaukojančios veiklos, ini
ciatyvos. Trūksta darbščių, 
sąžiningų darbuotojų, kurie 
pirmoje vietoje statytų krašto 
bendruosius reikalus, o ne as
menišką naudai Barzdukas, 
kaip pavyzdį, nurodė Lietuvai 
svarbią sritį — valstybinių 
mokesčių sistemą. Jo žiniomis 
šiandien Lietuvoje sąžiningai 
su valstybės iždu atsiskaito 
tik 10% verslininkų, pramo
ninkų ar kitų šakų savininkų. 
O visi privalėtų valstybės 
iždan skirti dalį savo pelno 
mokesčių forma. Daugeliui 
verslininkų Lietuvoje mokes
čiai esą tik našta... Prelegen
tas klausė: o kaip gi valdžia, 
vyriausybė turi veikti, vykdyti 
įvairias programas, siekian
čias pagerinti žmonių gyve
nimą, jeigu iždas tuščias, nėra 
pakankamai surinkta mokes
čių? Jis siūlė išeivijai būti 
kantriai, atlaidžiai, ir toliaui 
teikti Lietuvos žmonėms fi
nansinę, medžiaginę pagalbą, 
tikint, kad laikas parodys, jog 
krašto valdyme turi dalyvauti 
visa tauta. 

Arvydas Barzdukas pasi
džiaugė pažanga įvairiose sri
tyse. Pvz. religinėje srityje 
daugėja parapijų, jaunimas 
domisi religiniu auklėjimu, 
gausėja kunigu seminarijų — 
klierikų skaičius, stiprėja ir 
gausėja jaunimo organizacijos. 
Tačiau reikia ne tik valdžios, 
bet ir privačios paramos. 

Grįž?s mintimis į praeitį 
Kaune, Barzdukas sakė, kad 
tenai jis mokėsi kartu su da
bartiniu Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkum, o tėvas, Sta
sys Barzdukas, buvo jų moky
tojas. Lituanistas Stasys Barz
dukas yra vienas Lietuvių 
Bendruomenės Amerikoje 
steigėjų bei pirmasis JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas. 

Arch. Arvydas Barzdukas, 
ilgametis Bendruomenės vei
kėjas, turįs didelį patyrimą, 
savo kalba Cape Code pa
traukė klausytojų dėmesį, 
komplikuotus valstybės reika
lus išdėstydamas paprasta, 
suprantama kalba ir tinka
mais palyginimais, pavyz
džiais. 

Pirmininkė Petrutienė. pa
dėkojusi svečiui už įdomų 
žodį. pakvietė dalyvius šiek 
tiek atsikvėpti. Pirmą kartą 
toje salėje vyko speciali me
ninė programa. Ją atliko 
Hartfordo vyrų trio, vadovau

jamas muz. vargonininko Jur
gio Petkaičio. Kiti du šio mu
zikinio vieneto nariai — solis
tai yra broliai — Alfonsas ir 
Vytautas Zdaniai. 

Pritariant elektroniniais 
vargonėliais, kuriais grojo ir 
dainavo Petkaitis, vyrai atliko 
pynę lietuviškų liaudies dainų 
ir aranžuotų kompozicijų. 
Subtiliai, su įsijautimu atlie
kamos dainos klausytojus sa
lėje nukėlė į tuos Lietuvos lai
kus, kai žmonės savo daino
mis ramindavo arba paguos
davo savo brolius tautiečius, 
kenčiančius priespaudą. Sve
čiai dainininkai savo pro
gramą užbaigė daina, kuriai 
žodžius sukūrė J. Geda, o mu
ziką — K. Vasiliauskas. Tai 
kompozicija „Žemė Lietuvos"... 
Pokario metais, Lietuvai žen
giant į nepriklausomybės at
gavimą, ji tapo tarsi himnu ar 

LIETUVIS. lauko priežiūros 
dartjų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savi

ninkas. VVaahington. D.C., taiko darbi
ninko, kuns galėtų atlikti lauko priežiūros 
dart>us Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas Suteikiamas pigus butas- $130 
mėnesiu Kreiptis tel. (202)244-2373. 

GREIT PARDUODA 

Z * RE/MAX 
^REALTORS 

(773)588-5959 
(708)425-71M 

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

AŪTOMOaŪONSirŠvOKST^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapobs ir Oft Mgr. Auksė 
S. Kane kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 West 95th Street 

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

FOR RENT 
3 bedrm., 1 -1/2 bath apt. 67 

St & Kolmar Ave. vic. Tel. 
773-767-6503 or 773-581-

Į5563. 

Reikalinga atsakinga moteris 
prižiūrėti dvi mažas mergaites 
1-1/2" ir 3 metų, ir gyventi 
kartu Barrington, IL. Reikia: 
galėti susikalbėti angliškai, 
atlikti lengvą namų ruošą, 
gaminti valgį. Atskiras kam
barys, savaitgaliai laisvi, gera 
alga. Skambinti vakarais 
Gintarui, tai. 847-382-4850. 

net malda. Ją Cape Codo 
salėje giedojo visi dalyviai, ve
dami Hartfordo trijulės daini
ninkų. 

Oficialioji minėjimo progra
ma užbaigta visų sugiedotu 
Lietuvos himnu. Po to visi pa
sivaišino kavute ir užkan
džiais. Minėjime dalyvavo arti 
pusė šimto asmenų. Kai kurie 
svečiai buvo net iš tolimesnių 
vietovių. Aukų surinkta arti 
1,400 dol. Pinigai siunčiami 
LB Krašto valdybai. Rengimo 
išlaidas paprastai apmoka 
apylinkė iš savo iždo. Mi
nėjimo dalyviai taip pat pasi
rašė bendrą sveikinimą nau
jam Lietuvos prezidentui Val

dui Adamkui jo inauguracijos 
Vilniuje proga. 

Pagirtina LB Cape Codo 
apylinkės valdyba už minėji
mo surengimą ir sklandų pra-
vedimą, ypač už jos ryžtą šios 
svarbios lietuviams sukakties 
proga pasikviesti dainininkus 
iš Hartfordo, ir prelegentą iš 
tolimojo Vašingtono. 

Alf. Petrut is 

* Atsižvelgdamas į Jung
tinių Tautų Generalinės 
asamblėjos nutarimą, antra
dienį Seimas savo nutarimu 
1999-uosius paskelbė Tarp
tautiniais pagyvenusių žmo
nių metais Lietuvoje. 

©UJDT 
i 

W o r l d D i s c o u n t T e l e c o m m u n i c a t i o n s C o . 

GERAS IR PIGUS RYŠYS SU LIETUVA 

• kalbame lietuviškai 
• greitai įjungiama j WDT ryšio tinklą 
• klientai aptarnaujami visą parą 
• nėra mėnesinio mokesčio 
• mokama tik už ryšio laiką 
• pasinaudojus WDT paslaugomis 11 mėnesių, 12 

mėnuo - nemokamai 
• maža kaina už ryšį su visu pasauliu 
• nereikia atsisakyti ryšių kompanijos, kurios 
paslaugomis naudojatės 

jūsų giminės ir draugai jau seniai naudojasi mūsų 
paslaugomis Lietuvoje. Laikas pradėti taupyti ir jums 
Amerikoje! 

WDTyra Palangos vaikų našlaičių fondo„Klotilda" 
pagrindinis rėmėjas Lietuvoje. 

Naudodamiesi WDT paslaugomis, remiate Lietuvos 
našlaičius. 

Telefonas Čikagoje: (773) 777-7220. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
IŠRINKIME ŠEŠTOKĄ 

l JAV KONGRESĄ 

Mes džiaugiamės, kai ne tik 
mūsų, JAV piliečių, bet ir Lie
tuvos reikalai yra ginami 
aukščiausiose vietinėse JAV 
valdžios įstaigose. Jų gynėjais 
būna amerikiečiai, Lietuvos ir 
lietuvių draugai. Geriausiais 
gynėjais būna lietuvių kilmės 
amerikiečiai, kuriems Lietu
vos bei lietuvių reikalai yra 
arčiau širdies, arčiau tautinių 
aspiracijų. Tad labai svarbu 
tokius asmenis turėti JAV 
Kongrese, ar kitose aukštose 
valdžios įstaigose. 

Per kovo 17 dienos pirmi
nius rinkimus į respublikonų 
atstovus į JAV Kongresą iš Il
linois valstijos, 13-je rinki
minėje apylinkėje kandidatuo
ja David John Shestokas, ku
rio seneliai buvo lietuviai, o jis 
pats didžiuojasi esąs lietuvis 
ir moka šiek tiek lietuviškai. 
Jo profesinės kvalifikacijos la
bai geros. Baigęs Bradley uni
versitetą su verslo administra
cijos ir politinių mokslų laips
niais, gavęs teisių doktoratą 
John Marshall Law School, 
Chicago, IL, su garbės atžy-
mėjimais. Iki šiol dirba kaip 
„assistant State Attorney" Illi
nois valstijoje. 

Illinois 13-toje rinkiminėje 
apylinkėje gyvena labai daug 
lietuvių. Jei visi balsuotų už 
D. J. Shestoką, jis galėtų būti 
išrinktas, tarp kitų respubli
konų kandidatų, kandidatu j 
US Congress rudens rinki-

. muose. Mums jį išrinkti dabar 
ir 1998 m. rudenį labai svar
bu, ar mes esame demokratai, 
a r respublikonai. Tad kovo 17 
dieną visi balsuokime ir išrin
kime David John Shestoką 
mūsų atstovu JAV Kongrese. 

Bronius Juodelis 
Willowbrook, IL 

BŪTŲ NELOGIŠKA 

Mus vis bombarduoja rinki
minės reklamos — televizi
joje, plakatais, radijo bango
mis. Bent iki kovo 17 d. 
pirminių rinkimų poilsio ne
gaus nei akys, nei ausys. 

Tarp kandidatų mes visada 
ieškome lietuviškų pavardžių. 
Šį kartą 13-toji rinkiminė apy
linkė, kuriai priklauso daug 
lietuvių gyventojų, nes tai va
kariniai Čikagos priemies
čiai, turi lietuvį kandidatą — 
ir ne bet kur, o į JAV Kon
gresą. Būtų nelogiška, jei ne
balsuotume už David J. Šeš
toką. Jeigu jis bus išrinktas, 
tai turėsime dar vieną Lietu
vos reikalų rėmėją, kuriam 
nereikės aiškinti nei kur ta 
Lietuva, nei dėl ko ji svarbi. 

Aš net nepriklausau Respu
blikonų partijai, bet dėl David 
J. Šeštokio pirminiuose rin
kimuose balsuosiu už respu
blikoną. Raginu ir kitus lietu
vius tai padaryti. 

Vytenis Žalys 
Darien, IL 

BRAVO AURELIJA M.B. 

Visada džiugu skaityti ži
nias apie lietuvius, kurie gar

sina Lietuvos vardą Ameri
koje. Ir štai „deimančiukas": 
„Sportas virš politikos" („Tė
viškės žiburiai", 1998.2.3). Čia 
Aurelija M. Balašait ienė labai 
įdomiai aprašo mūsų iškiliųjų 
sportininkų susitikimą krepši
nio salėje (Cleveland, OH). 
Lietuvis (Žydrūnas Ilgauskas) 
kovoja prieš lietuvį (Arvydą 
Sabonį) aukščiausioje krepši
nio lygoje (NBA) ir apie ku
riuos palankiai atsiliepia Cle-
velando laikraštis „The Plain 
Dealer" minėdami jų kilmę. 

Juk kiekvieno krepšininko 
svajonė patekti į NBA (Na
tional Basketball Association). 
Juos stebi ir apie juos rašo vi
sas pasaulis. Aš irgi noriu 
painformuoti skaitytojus, kad 
ir JReno Gazette-Journal" įdė
jo Žydrūno Ilgausko nuo
trauką, laikant trofėją, pažy
mėdami, kad jis buvo geriau
sias žaidėjas visų NBA nau
jokų (rookies) rungtynėse Ry
tai prieš Vakarus , kurios vyko 
New York Madison Square 
Garden. 

Taigi, mes lietuviai, t ikrai 
turime kuo didžiuotis. 

Kostas Mačiu l i s 
Reno. XV 

REIKĖTŲ IR VYRAMS 
PATARIMŲ 

Nijolė gražiai apibūdino pa
vasario ir vasaros sezono mo
terų madas „Drauge". Man 
atrodo, kad moterys, ypač vi
dutinio amžiaus, aplamai 
daugiau dėmesio kreipia į sa
vo išvaizdą, taigi ir į apsiren
gimą. Vyrai — tai kas kita! 

Vaikščioja apsmukę, spor
tiniais batais ir išeiginiais 
drabužiais; baltomis kojinė
mis bekyščiojančiomis iš po 
juodų kelnių; per s iaurais 
megztais marškiniais aptem
pę nemažą „autoritetą", vis 
manydami, kad jie pa
trauklūs... 

Kai žmonos mėgina pasaky
ti kritikos žodį, piestu stojasi! 
Jeigu kas „su autori tetu" 
jiems paaiškintų, kaip reikia 
rengtis, tai gal paklausytų. 

Virginija S imona i t i enė 
Crovvn Point, IN 

KODĖL MAN 
NEPASKYRĖ MEDALIO9 

Mano rašinys, „Gyvenimo 
prisiminimai ir karinė tarny
ba keturiose kariuomenėse", 
buvo išspausdinta „Lietuvių 
balse" tęst inai , nuo 1995 m. 
rūgs. 14 d., baigiant 1996 m. 
balandžio 15 d. 

Savo prisiminimuose buvau 
detaliai aprašęs , kaip gelbėjau 
gimnazijos klasės draugę žy
daitę Šifrą Grodnikaitę, nuo 
vokiečių vykdomo holokausto, 
rizikuodamas savąja gyvybe. 

Lietuvoje šį įvykį aprašė 
dienraštis „Lietuvos rytas", 
1996 m. gegužės 14 d., 
rašydamas — „Išgelbėta žy
daitė. Dar gerokai prieš teis
mo posėdį, kur iame iš Alek
sandro Lileikio buvo atimta 
JAV pilietybė, Lietuvos spau
doje pasirodė straipsnių, ku
riuose rašoma, kaip jis, būda
mas Vilniaus apskrit ies sau-

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. kovo 6 d. 

gumo policijos viršininkas, Nuskridęs į Vilnių pernai 
išgelbėjo žydaitę Šifrą Grodni- rugsėjo 22 d., pirmiausiai nu-
kaitę. Šią istoriją atpasakojo vykau pas. Lietuvos valstybi-
buvęs jos klasės draugas Alek- nio žydų muziejaus darbuotoją 

Stasė Petersoniene, pedagoginio lit. instituto direktorė, sausio 17 d. buvo savo bendradarbių pagerbta 
..Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus" gavimo proga. Š | žymenį jai suteikė Lietuvos prez. A. Brazauskas, o įteikė Lie
tuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas Čikagoje X mokslo ir kūrybos simpoziumo metu. S. Petersoniene 
žymenį gavo už žydų gelbėjimą II pasaulinio karo .metu. Nuotr. Daivos Pe tersonai tės 

Visagalis Dievas nesipriešino, 
nes iš po debesų išlindo šviesi 
saulutė... 

Seimo piketavimą pradėjau 
12:15 vai. p.p. Pirmasis at
kreipęs į mane dėmesį buvo 
Virginijus Martišauskas, Lie
tuvos Respublikos Seimo na
rys. Perskaitęs mano piketo 
rašinius, pažadėjo, kad pa
mėgins susirišti su E. Zinge-
riu. Už kelių minučių atvyko 
ir TV - LNK (Laisvas Neprik
lausomas kanalas), du repor
teriai. J ie visai iš arti filmavo 
mano plakato abi puses ir dar 
išklausė mano paties paaiški
nimą dėl šio piketavimo tikslo. 
Tai truko apie 5 min. Po to 
Seimo narys V. Martišauskas 
pakvietė mane įeiti į Seimo 
rūmų laukiamąjį. Kadangi E. 
Zingeris esąs posėdyje, turė
jau laukti dar 3 vai., kol paga
liau buvau nuvestas į Lietu
vos žydų atstovo Seimo kabi
netą. Ten apie pusę valandos 
jam dėsčiau savo dvejų metų 
kovą dėl užtarnauto garbingo 
žymenio už žydų gyvybių 
gelbėjimą. E. Zingeris buvo la
bai malonus, išklausydamas 
mano skundą. Atsiprašyda
mas pažadėjo šiam visam rei
kalui duoti greitesnę eigą. Pa
lydėjęs net iki lifto, stipriu 
rankos paspaudimu atsisveiki
nome. 

Šiuomi, baigiau savo misiją 
bent šiuo metu... 

Aleksandras Atutis 
Pleasant Hill, CA 

BEIEŠKODAMI 
TAMSUMŲ — NEMATO 

ŠVIESULIŲ 

Mėgau skaityti Juozo Gailos 
laiškus iš Turniškių. Kažko
kiems jo draugams užpuolus, 
kad jie perdėm kritiški, jis 

sandras Atutis". 
„įpusėjus karui, jis Šifrą pa

matė j a u išėjusią iš Lukiškių 
kalėjimo. J i pasakė esanti A. 
Lileikio, kuris ją iš t raukęs iš 
kalėjimo, globoje. A. Atutis, 
jos prašomas sutiko būti liudi
ninku, kai teisme buvo išduo
dami nauji jai dokumentai", 
— baigė „Lietuvos rytas". 

Būdamas jau tiek „išgarsin
tas", 1996 m. rugsėjo 20 d., 
paraš iau Lietuvos prezidentui 
Algirdui Brazauskui šiokio tu
rinio laišką: 

— „Gerbiamas Prezidente, 
J ū s vykote į Izraelį atsiprašyti 
žydų, už jų kalt inimus lietu
vių t au ta i , dėl vokiečių vykdy
to žydų genocido Lietuvoje. O 
a r Izraelis bet kada atsiprašė 
lietuvių tautą už žydų įvyk
dytus genocido veiksmus Lie
tuvos žmonėms? Kaip Lietu
vos prezidentas, J ū s suteikia
te ordinus ir kitus ati t inka
mus žymenis Lietuvos žmo
nėms už žydų gyvybių gelbė
jimą. Man būtų didelė garbė ir 
moralinis atpildas, jei J ū s ir 
man už mano pastangas, gel
bėjant žydų gyvybes, ta ip pat 
sute iktumėt at i t inkamą žyme
nį". 

„Draugas", 1997 m. birželio 
27 d. rašė: — „Apdovanoti lie
tuviai nuo nacių gelbėję žy
dus. Vilnius, birželio mėn. 26 
d. (BNC) — Vilniuje, ketvirta
dienį, dvylikai Lietuvos gyven
tojų, a r jų giminaičiams buvo 
suteiktas Pasaulio teisuolio 
vardas bei įteikti Jeruzalės 
„Yad Vashem muziejaus me
daliai. Ceremonijoje dalyvavo 
Izraelio ambasadorius Baltijos 
valstybėms Oded Ben Hur". 

Taip pat pernai liepos 2 d. 
buvau pasiuntęs laišką ir žy
dų atstovui Lietuvos Seime 
Vilniuje Emanueliui Zinge-
riui, prašydamas jį man su
teikti žymenį už žydų gyvybių 
gelbėjimą. Rašiau ir „Dorų ne-
žydų insti tutui" Los Angeles, 
inst i tuto įkūrėjui Benjaminui 
Lesinui, kuris palaiko ryšį ir 
su E. Zingeriu. Tačiau nei iš 
vieno iš jų atsakymo nebuvau 
gavęs. 

Todėl, praradęs kantrybę, 
nusprendžiau pats vykti į Lie
tuvą ir gauti audienciją pas 
prez. A. Brazauską bei Ema-
nuelį Zingerį. 

U susitikimo su išrinktuoju Lietuvos prez. Valdu Adamkum Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. sausio 23 d. IS 
kairės sėdi: Cook ("ounty Circuit Court raštininke Aurelia Puchenski. kandidatas i JAV Kongresą David Shes
tokas (R-81 District),Tlild,i I^nkauskirnp. < iražina Kam.mtienė. PLB pirm. Vytautas Kamantas ir kiti. 

Nuotr J . Tamula ič io 

Viktoriją Sakaitę. Ji man pa
aiškino, kąd turinti 300 lietu
vių asmenų pavardes, kurie 
laukia teisminės eigos. Man 
paklausus, ar ir mano pavardė 
yra tuose .sąrašuose, nesiteikė 
atsakyti.... 

Nenumatydamas biurokrati
niu būdu pasiekti bet kokių 
rezultatų, nusprendžiau pike
tuoti Lietuvos Respublikos 
Seimą ir reikalauti audienci
jos pas Emanuelį Zingerį. 

Apie šį mano sumanymą 
sužinojęs mano giminaitis 
Aleksandras Abišalas, buvęs 
ministras pirmininkas prie 
Vytauto Landsbergio Vyriau
sioje Taryboje 1992 m., man 
patarė su „piketavimu" nes
kubėti, nes jis gerai pažįstąs 
E. Zingerį ir su juo mano rei
kalą sutvarkysiąs. Tad, jo tar
pininkavimo belaukdamas, 
pradėjau dirbti su „Kardo" re
daktorium A. Martinioniu dėl 
mano knygos išleidimo. Jis pa
sisiūlė knygą redaguoti, bet 
tik su sąlyga, kad nenutols 
nuo „Lietuvių balse" spausdin
to teksto. 

Laikas greitai bėgo. Rudens 
oras vis blogėjo. Laukiamoji 
„bobų vasara" nesirodė. Atėjo 
paskutinė mano buvimo Lietu
voje savaitė. Visas dienas be 
perstojo lijo. Bijojau, kad ir 
savo numatytą piketavimą 
Seimo negalėsiu įvykdyti. Jo
kios geresnės žinios nesulau
kiau ir iš savo giminaičio A. 
Abišalos. 

Išaušo spalio 17-oji diena. 
Apsiniaukusi, bet nelijo. Pas
kutinė proga piketavimą įvyk
dyti. Nesuradęs tinkamo pi-
ketavimui popieriaus, nuplė
šiau savo dokumentų papkės 
viršelį, skubotai ant vienos 
pusės parašiau šį tekstą: „Aš 
gelbėjau žydų gyvybes. Lietu
vos prez. Algirdas Brazauskas 
lietuvius gelbėjusius žydus ap
dovanojo atit inkamais žyme
nimis. Tačiau mano prašymą, 
tai padaryti ir man, ignoruoja. 
To prašau ne dėl savo garbės, 
bet gindamas Lietuvos vardą 
nuo OSI kaltinimų". 

Ant kitos pusės parašiau šį 
tekstą: .Gelbėjau žydų gy
vybes. Aš esu Aleksandras 
Atutis gyv. California, USA. 
Vokiečių Lietuvos okupacijos 
metais gyvenau Vilniuje, ir 
tada mano pažįstamos žydai
tės Šifros Grodnikaitės gyvybę 
išgelbėjau nuo žiauraus holo
kausto s:aubo. Lietuvos prez. 
A. Brazauskas ir Lietuvos Sei
mo žydu atstovas Emanuelis 
Zingeris atsisako išduoti man 
atitinkamą žymenį už žydų 
gyvybių selbėjimą. Kodėl?" 

Bet. prieš tai, dar buvau 
užėjęs į ..Lietuvos ryto" redak
ciją. Ten apie Seimo piketavi
mo savo nuosprendį išdėsčiau 
vyr. redaktoriaus pavaduoto
jui Hennkui Savickui. Kadan
gi jis man nepatarė piketuoti, 
jam pareiškiau, kad aš savo 
nuosprendžio nekeisiu. Pata
riau pasiusti TV reporterius. 

Šitokiam mano žygiui, tik 

tuoj pripyškino ilgiausią 
straipsnį, kas Lietuvoje yra 
gero. pozityvaus, pasigėrėtino. 
Tai buvo labai kilnus mostas. 

Surūgėliai laikraštininkai, 
matydami Lietuvoje visur tik 
pusiau tuščią stiklinę, ne pu
siau pilną, turėtų iš jo pasimo
kyti. Indų išmintis samprota
vo: „Kirminas, nors jį padėtum 
ir ant švelniausio kilimo, vis 
tiek ieškos purvo". Nei vienam 
mūsų nereikia padidinamo 
stiklo, kad ieškotume kokių 
neigiamų krislelių kiekvie
name žmoguje. 

Tie. kurie su pasipiktinimu 
ir pasibjaurėjimu aprašo vi
sokį nuniokojimą mūsų tėvy
nėje, tegul svarstyklių išlygi
nimui bent žodelį — kitą pa
beria apie vaižgantiškus dei
mančiukus — pragiedrulius. 
Tebrūkšteli teptuku, jei ne 
spalvingesne varsele, tai bent 
skaidresne. O jau ko čia be-
tikėtis iš tokių vaivorykštės 
skaisčių spalvų?! Kaip galima 
tokiais tamsiais straipsniais 
prisivilioti turistus, jei tie be
viltiški rašiniai mus pačius 
supurto ir atbaido. O juk Lie
tuvoje, kaip ir visame pasau
lyje, yra nuostabiai žavių vie
tų. 

Romoje, kur kiekvienas 
kampas, aikštė alsuoja istori
ja, Bemini paminklais, fonta
nais, architektūriniais rūmais 
— pasižymi ir dulkių sluoks
niais Vatikane — meno Me
koje — apžėlusiais, parudavu
siais žolynais... 

Rio de Janeiro, vienas pa
saulio gražiausių miestų, kal
vose nubertas lūšnom — fave
lom... 

Hong Kong — Tolimųjų 
Rytų perlas — pasipuošęs pra
bangiomis pilaitėmis, žavin
giausiais rūmais, nuostabiom 
vilom, turi varganą rajoną — 
Aberdeen — kur valtelėse — 
sanpan — žmonės gimsta, gy
vena ir miršta... Kai iš žin
geidumo pasilenkiau iš arčiau 
pažiūrėti , gidė su pasibai
sėjimu patraukė, kad neįkris-
čiau į smarvę... 

Kairas, besididžiuojąs savo 
5.000 m. Gizos piramidem, 
vieninteliu išlikusiu 7 pasau
lio stebuklu, nerausta del ka
pinių, kuriose Sadato laikais 
gyveno per 400.000 varguolių 
egiptiečių. 

Londonas, karališkasis did
miestis, turi pavojingus bjau
rius kvartalus, kur dabar gy
vena pakistaniečiai.. Ir taip 
per visus kontinentus... 

Ar tos liūdnos vietos užgožė 
čia rašančiai pasaulio grožy
bes ir įdomybes? Visiškai ne' 
Užsikabini už istorinio dailaus 
vaizdo ir nepaleidi jo iš atmin
ties... 

Taikliai apibūdino Goethe: 
„Mes esame tie, kurie iš pa
tamsių veržiasi į šviesą". 

Kaip būtų idealu, kad kurie 
užsiima aršia nuolatine kriti
ka, patys parodytų, ką gi j ie 
nuveikia ar sušelpia, ar kaip 
ki taip pagerina kieno būklę! 

Mūsų didžioji erudite Marija 
Pečkau skaitė bėrė mūsų šir
din: „Tiesos ieškoti, grožį my
lėti, gėrio norėti, daryti tai, 
kas tobula — tokia yra žmo
gaus paskirtis". 

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL 

A.tA. 
GRAŽINAI KRIVTCKIENEI 

m i r u s , jos d u k r a i I R E N A I R A U L I N A I T I E N E I ir jos 
šeimai r e i šk iame nuoš i rdž ią užuo jau tą . 

Juozas ir Teklė Šontai ir'vl§tt šeima 

A.fA. 
FELICIJM JASINEVIČIENEI j 

m i r u s , v y r u i J U O Z U I , d u k t e r i m s dr . ROMAI DE- j 
G E S I E N E I , ADAI S T U N G I E N E I , s ū n u m s RIMUI i r 
A L V I D U I , j ų š e i m o m s , g i m i n ė m s ir a r t i m i e s i e m s \ 
re išk iame gilią užuo jau tą ir k a r t u l iūdime. 

Cleveland'o ateitininkai j 

fc3 midlcincl Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

E5EE 
IXUU MU9MC 
LENDER 

(OUMMOUSMB L E N D E R 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 
BALFO CICERO 14 SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

J a u porą k a r t ų s k e l b ė m e 
apie skubios finansinės pagal
bos reikalingą lietuvį, kuris, 
sunkiai pravažiuojančio auto
mobilio sužeistas, be sąmonės 
guli Loyolo ligoninėje. Padėti 
išsikapstyti iš milžiniškos sko
los atidaryta jo vardu sąskaita 
Standard Federal Bank. ta
čiau, pasirodo, nebuvo paduo
tas tikslus sąskaitos numeris. 
Jis turi būti: 1113021498. 
Sąskaita atidaryta Aleksan
d r a s Norvi las F u n d vardu, 
tačiau auką galima palikti 
arba nusiųsti į „Seklyčią", 
Dažymint. kam ji skiriama. 

Da inavos s tovyk lav ie t ė j e 
a u g a ąžuolas. . . Didesnis ir 
galingesnis už visus kitus. Po 
jo tankiomis šakomis kas va
sarą žaidžia, dainuoja, svajoja 
jaunimas ir vaikai jau 40 
metų. Per tą laiką Dainavos 
ąžuolas gerai lietuviškai iš
moko ir supranta, kas lietu
viams svarbu. Tad ąžuolui ir 
Spyglio ežerui, ir Dainavai 
švenčiant 40 metų tarnavimo 
lietuviams sukaktį, kovo 21 d., 
6 va!, vak.. Jaunimo centre 
bus šaunus koncertas, kurio 
programą atliks ..Dainavos" 
vyru oktetas, vadovaujamas 
muz. Dariaus Polikaičio. Už-
pildykime JC salę! 

Dėl gaus ių r e n g i n i ų ALTo 
Čikagos skyriaus valdyba šie
met neruošia Kovo Vienuolik
tosios paminėjimo, todėl ragi
na visus būtinai dalyvauti 
šventėje, kurią rengia šį sek
madienį, kovo S d., Pasauiio 
lietuvių centre Amerikos Lie
tuvių tautinė sąjunga. Neprik
lausomybės švente yra per 
daug brangi, kad jos tinkamai 
nepaminėtume! 

Daumanto-Die l in inka ič io 
jaunųjų a t e i t i n i n k ų kuo
pos s u s i r i n k i m a s sekmadie
nį, kovo 8 d. vyks Ateitininku 
namuose, tuoj po vaikams šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Vyresnieji jauniai ;6.7 ir 
8 skyr.j renkasi Ateitininkų 
namuose prieš išvykimą į ats
kiras iškylas. 

Šv. P r a n c i š k a u s seserų 
rėmėjų p o k y l i s rengiamas 
sekmadienį, kovo 15 d.. 3:30 
vai. p.p., Šaulių salėje. 2417 
W. 43rd Str. Vietas galima 
užsisakyti tel. 630-573-0066. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa
remti 'lietuves seseles pran-
ciškietes. 

Proga s u s i t i k t i su Cook 
apskrities kandidatais už ku
riuos siūloma balsuoti pirmi
niuose rinkimuose kovo 17 d. 
Šį sekmadienį, kovo 8 d., 2:30 
vai. p p., ,.13 Colonies" salėje. 
8301 W. Belmont. River 
Grove, IL. ruošiamas balsuo
tojų susitikimas su kandida
tais: George Ryan, Corinne 
Vv'ood, Jim Ryan, Loleta A. Di-
drickson, Aurelia M. Pucinski 
ir kai kuriais kitais iš Cook 
apskrities. Bus vaišes, muzi
ka, įėjimas nemokamas. Su
sitikimą rengia ..Ethnic Raily 
Committee". 

„ G r a n d i e s " t au t in io j au
n i m o a n s a m b l i s , vadovauja
ma^ Violetos Smieliauskaitės-
Fabianovich, atliks pagrindinę 
meninės dalies programą Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo — Kovo 11 d. paskelbi
mo minėjime, sekmadienį, ko
vo 8 d.. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Šventės akade
minė ir menine programa bus 
PLC didžiojoje salėje tuoj po 
11 vai. r. pamaldų Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Pažymėtina, kad programoje 
dalyvaus abi, visų daugiausiai 
mėgstamos. „Grandies" šokių 
grupės — jaunių ir studentų. 
Be to. girdėsite ir Aliną Meily-
tę su Daiva Meiliene dekla
muojant lietuvių poetų kūrybą. 
Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos 
valdyba. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama dalyvauti šio
je lietuvių tautos laisvės atkū
rimo dienos šventėje. 

M a r ą u e t t e P a r k a s — rožių 
sodas, golfo laukas, sūpynės 
vaikams, sporto aikštės, pasi
vaikščiojimui takai, suolai — 
kur kitur tiek daug rasite be
veik „savo kieme"? O už parko 
ribų: netoli „Orange Line", 
Midvvay oro uostas, Ford City, 
bibliotekos, vyresniųjų cent
ras, mokyklos. įvairios įmonės 
ir t.t. Negalime užmiršti pa
ties šios gražios apylinkės cen
tro — Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos. Dabar yra geras lai
kas pamąstyti apie persikė
limą į Marąuette Parką. Apy
linkes Namų agentūra kartu 
su Pietvakarių organizavimo 
projektu kviečia visus susi
domėjusius į namo savinin-
kystės informacini vakarą pir
madienį, kovo 9 d., 7 vai. vak. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Galėsite sužinoti, 
kaip tapti namo savininku 
prieinamomis sąlygomis. In
formacija bus teikiama lietu
vių ir anglų kalba. Bus vaišės. 

Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus Moterų gil
dija rengia įdomią ir .,skanią" 
išvyką, pavadintą ..Tasty 
Treats and Unusual, Uniųue 
Treasures Tour", antradienį, 
kovo 10 d. Bus aplankyta 
,.Eli's Cheesecake World", 
..Salvage One", didžiausias šio 
krašto sandėlys. kuriame su
krauti įdomūs, iš visur ir gali
ma rasti unikalių prekių. Au
tobusas išvyks nuo Balzeko 
muziejaus 10 vai. r., bet 
būtina užsisakyti vietą iš ank
sto, skambinant Irene Norbut 
708-974-2946. 

Kai „ D r a u g a s " rengia 
koncer tą , galima tikėti, kad 
programa bus puiki! Tokia ji 
bus ir kovo 29 d., kai į Čikagą 
atvyksta Toronto vyrų choras 
„Aras" su nauja, įdomia, nuo
taikinga programa. įsigykite 
bilietus iš anksto „Draugo" 
administracijoje arba ..Sekly
čioje'. Labai kviečiame 

Susirinkimas įvyko sausio 
25 d. Paskutinis sausio mėn. 
sekmadienis, tai BALFo sek
madienis Cicero. J au daugelį 
metų Cicero 14 skyrius kvie
čia metinį susirinkimą sausio 
mėn. paskutinį sekmadienį. 
Tą patį sekmadienį pagerbia
mas palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio mirties pri
siminimas — šiais metais jau 
71-sis (mirė 1927 m. sausio 27 
d.). Tai lyg metinė BALFo 
šeimos šventė, kada susitin
kame rėmėjus, pabendrauja
me, prisimename metų slink
tyje netektis brangių skyriui 
narių, duodama veiklos ir fi
nansinė apyskaita. 

Pradėjome šią metinę šventę 
11 val.r. šv. Mišiom. Šv. Anta
no bažnyčioje, kun. dr. Kęstu
tis Trimakas jas aukojo už gy
vus ir mirusius BALFo gera
darius. Pamoksle paryškino 
Palaimintojo darbus ir mintis 
padėti nuskriaustam, ligotam 
ir mažiau laimingam broliui, 
paminėjo BALFo pastangas 
kelti žmogų į šviesesnę ateitį, 
mažinti vargą. Parapijos cho
ras giedojo pritaikytas gies
mes; giedojo ir sol. Laimutė 
Stepaitienė. Chorui ir solistei 
vadovavo Marijus Prapuole
nis. Aukas prie altoriaus at
nešė pirm. B. Motušienė ir 
vicepirm. Algirdas Stepaitis. 
Gėles prie Palaimintojo pa
veikslo padėjo sekr. Česlovą 
Bačinskienė ir ižd. Algirdas 
Didžiulis. 

Po pamaldų parapijos salėj 
vyko susirinkimas. Dalyvavo 
per 50 žmonių. Atvykusius 
pasitiko renginių vadovė Jani
na Skamienė su talkinin
kėmis, vaišino užkandžiais ir 
kava. Apie 12:30 vai. pirm. dr. 
Bronė Motušienė pradėjo susi
rinkimą, sveikino atvykusius, 
priminė tėvynėj, siekiant lais
vės — sausio 13 d. žuvusius, 

I Viliojo šaulių rinktines vadas Justinas Šidlauskas 'kairėje) su 
Gfdimino I laipsnio ordinu apdovanotu Lietuvos Šauliu garbės nariu Kle
mensu Stravinsku V;,r r Zigmo Degučio 

priminė, kad netekome artimo 
bičiulio apskrities valdybos 
pirm. Stasio Vanagūno, mūsų 
skyriaus valdybos nario Anta
no Zailsko ir narių: Antano 
Ragausko, Juozo Remio, Igno 
Ruginio, Elisabeth Šatienės, 
Bronės Stanbergienės. Jų at
minimą pirm. paprašė pagerb
ti atsistojimu ir susimąstymo 
minute. 

Susirinkimą vesti pakvietė 
Algirdą Stepaitį, sekretoriauti 
— Česlovą Bačinskienę. Pri
ėmus darbotvarkę, sekretorė 
perskaitė praeitų metų sausio 
26 d. metinio susirinkimo pro
tokolą, kurį dalyviai plojimais 
priėmė be pataisymų. 

Skyriaus pirmininkė pradėjo 
savo pranešimą, išvardindama 
1997 metiniam susirinkime 
perrinktą darbuotės valdybą: 
Bronė Motušienė — pirmi
ninkė. Algirdas Stepaitis — 
vicepirm., Algirdas Didžiulis 
— iždininkas. Česlovą Bačins
kienė — sekretorė. Juozas Mi
kulis — kartotekos reikalams; 
Janina Skamienė — renginių 
vadovė, Antanas Zailskas — 
įvairiems reikalams. Į Kon
trolės komisiją buvo perrinkta 
Olimpija Baukienė, išrinkti 
Stasys Bernatavičius ir Sigutė 
Žemaitienė. 

Valdyba metų slinktyje tu
rėjo 3 posėdžius: vienas — ce
pelinų pietų suruošimo reika
lu, antras rudeninio vajaus 
reikalu, kurs šaukiamas su 
nnkejais-talkininkais ir tre
čias — pasiruošimui metiniam 
susirinkimui, kuriam v-ba la
bai rūpestingai ruošiasi. Sky
rius suruošė cepelinų pietus 
veiklos skoloms išmokėti. Ren
ginį ruošiant, talkininkavo: E. 
Radvilienė. J. Ruginienė, S. 
Lazdauskiene, I. Valeškevi-
čienė, M. Bikulčienė, V. Zubi-
nienė, S. Pranckevčius. V. Mo-
tušis, M. Baukus. Jiems pa
reikšta padėką. 

Ypatingas dėmesys kreipia
mas lėšų sutelkimui spalio 
mėnesio vajaus metu. Lankė 

namus a r laiškais aukas rin
ko: Česlovą Bačinskienė, 
Olimpija Baukienė, Stasė ir 
Algirdas Didžiuliai, Juozas 
Mikulis, Stasys Pranckevi-
čius, Balys Novickis, Eleonora 
Radvilienė, J a n i n a Skamienė, 
Antanas Zailskas, Bronė Mo
tušienė ir Raimondas Rimkus. 
Į parašytus toliau gyvenan
tiems 47 laiškus, nea tsakė t ik 
6, o likusieji a t s iuntė 2,154 
dol. Rudens vajaus metu iždas 
praturtėjo 6,227 dol.; čia 
įskaitoma 100 dol. Zailskų 
šeimos auka ir 50 dol. — Ve-
degių su EI. Paliulioniene au
ka, mirus a.a. Antanui Zails-
kui. Sol. La imutė Stepaitienė, 
giedojo bažnyčioje, taip pa t 
paskyrė BALFui 50 dol. 

Vajaus metu aukoję šimtą 
dol. ar daugiau yra šimtininkų 
būrelio nar ia i : Bacino's (Ba-
činskų) res toranai , dr. S. ir A. 
Didžiuliai, dr. M. ir L. Griauz
dės, K. ir A. J a šman ta i , A. ir 
A. Karal iūnai , dr. F. ir V. 
Kaunai , dr. A. Kelertas, dr. P. 
ir S. Kisieliai, kun . V. Me
menąs, dr. K. Nakas , dr. S. ir 
dr. J . Pečkai, dr. ir E. Rač
kauskai , G. Ročkuvienė, V. 
Skinderienė, A. ir L. Stepai-
čiai, A. Ša ta s , dr. A. ir A. Va-
nagūnai , R. ir A. Tamošiūnai , 
J . Žygienė. Šimtininkai suau
kojo 2,599 dol. P i rm. dr. Bronė 
Motušienė pasidžiaugdama 
metų veiklos sėkme, dėkojo 
jaut r ia is žodžiais aukotojams, 
vajaus r inkėjams, dalyviams, 
valdybos ir kontrolės komisi
jos nar iams ir šios dienos tal
kininkams: kun. dr. Kęstučiui 
Tr imakui , sol. Laimutei Ste-
paitienei, chorui, vadovui Ma
rijui Prapuoleniui ir pagalbi
ninkei Jonei Bobinienei; dė
kojo už aukas maistui ir vai
šių paruošimą renginių vado
vei J . Skamienei , talkininkėm: 
Č. Bačinskienei, S. Didžiu
lienei, E. Novickienei, O. Sta
niulienei ir S. Žemaitienei. 
Dėkojo „Draugo" vyr. redakto
rei Danutei Bindokienei už su
sirinkimo gars inimus ir Ra-
cine kepyklai už kepinius. 

Skyriaus iždininkas inž. Al
girdas Didžiulis pranešė: su
ruošus cepelinų pietus iždas 
pasipildė 439 dol. Aukos — 
200 dol. Vajaus metu sur inkta 
6,027 dol. Apskrit ies valdybai 
bus įteikta 6,227 dol. Ap
mokėjus veiklos išlaidas, kasoj 
liks 498 dol. 96 centai. 

Stasys Bernatavičius per
skai tė Kontrolės komisijos 
aktą, kur iuo patvirtino, kad 
visa f inansinė atskaitomybė 
yra tiksli ir labai tvarkingai 
vedama. 

Praei tų metų valdyba, jei 
sus i r inkimas kviestų, sutiko 
būti r enkama , tačiau mirtys ir 
keit imai gyvenamų vietų ver
tė papildyti valdybą. Mandatų 
komisija priprašyti kandidatų 
nepajėgė ir. susirinkimo pir
mininkui prašant , niekas ne
siryžo kandidatuoti , keli pa
siūlyti nesut iko būti renkami. 
Jau t r i a i s žodžiais kreipėsi į 
dalyvius skyriaus pirm. dr. 
Bronė Motušienė, kad mes 
negalime uždaryti skyrių, ku
ris su renka daugiau kaip 
6,000 dol., tuo a t imtume alks
tančiam maistą, ligoniui vais
tus , basam batus , šąlančiam 
apsiaustą, moksleiviui pieštu
ką... Pagaliau prie pradžioje 
išvardintos pirmininkės pra
nešime 1997 m. valdybos suti
ko įeiti Algis Krištopaitis ir 
Stasys Pranckevičiuš į 1998 
m. valdybą. Kontrolės komisi
ja perr inkta : Olimpija Bau
kienė, Stasys Bernatavičius ir 
Sigutė Žemaitiene. 

Tuoj po susir inkimo laikro
dis ir 2 radijo apara ta i , gaut i 
vajaus metu. buvo pateikti 
varžytinėse. Juozas Mikulis 
pravedė varžytines. Sur inkta 
53 dol. 

Po literatūrinės popietes, skirtos poetui Henrikui Nagiui, Lietuvių dailės muziejuje vasario 22 d. Iš kairės: Bi
rutė Nagiene, poetė Egle Juodvalkė, poetė Julija Gylienė, aktore Audre Budrytė ir poetė Liunė Sutema. 

PAVĖLUOTI 
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI 

„Seklyčios" veiklos svarbiau
sia spyruoklė E. Sirutienė pa
aiškino kodėl mes, vadinamie
ji savanoriai-talkininkai, susi
rinkom šią pavakarę (vasario 
27 d J pabendrauti , kar tu pa
būti , pavakarieniaut i ir pasi
šnekėti . Argi mes dar vieni ki
t iems nenusibodom, susitikda
mi kas trečiadienį? J i manan
ti, kad nėra kada nusibosti, 
kai nespėji nei pasiklausti 
„Kaip jautiesi?", arba „Ar dar 
koją tebeskauda?" Šiandien 
susitikę, niekur neskubėsime, 
galėsim išsiaiškinti apie svei
ka tas , pakalbėti apie politiką, 
pasidalinti nuomonėmis apie 
visus ir viską, žodžiu, drau
gausim, kaip pridera. Papra
šė, kad „devyniarankis" (taip 
jį patyliukais vadinu, nes 
viską moka, net ir filmuoti, 
EJV) Jonas Žebrauskas su
kalbėtų maldą prieš valgį. Tai 
ir čia J. Žebrauskas parodė sa
vo visapusiškumą, nes ir mal
doje neužmiršo Dievulio pa
prašyti pagalbos mūsų nau
j a m prezidentui V. Adamkui. 
Birutė Jasa i t ienė — JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė, savo „stalo kalboj" 
pasakė,kad mūsų susitikimas 
— vakarienė turėjo įvykti 
prieš Kalėdas, bet per visus 
darbus darbelius, kurie vis 
skubūs ir neatidėliotini, už
sitęsė iki dabar. J i dėkojo sa
vanoriams už paaukotą laiką 
ir darbą, nes „dideli darbai pa
sidaro iš mažų, tų, kurie dir
bami daugelio rankų". „Sekly
čia" yra visiems lietuviams (ne 
vien tik gyvenantiems Čika-

m 

goj), bet esantiems visoj Ame
rikoj ir Lietuvoj. 

I „Seklyčią" telefonu skambi
no net iš Maskvos, kai jie ten 
ruošė dokumentinį filmą apie 
V. Adamkų. Norėjo informa
cijų. Kai patys pranešė būsi
mam prezidentui, kad skam
bins į „Seklyčią", tai jis atsa
kęs, kad: „Labai gerai". 

Po tokios gražios kalbos E. 
Sirutienė įteikė B. Jasaitienei 
gėlių puokštę, o geros nuotai
kos pagerinimui, kad būtų, 
žemaitiškai sakant, „kaip du 
metu į kupetą" — gėlėmis ap
dalino ir visas talkininkes bei 
talkininkus. 

Pavalgėm labai skanių bly
nų, pasiklausėm B. Rasimo 
tikrai dailios ir romantiškos 
muzikos (jis puikiai skambina 
pianinu) pabandėm „ištraukti" 
ką nors iš „laimės šulinio" (kai 
kam pavyko, kai kam — ne) ir 
išsiskirstėm, prižadėję greit 
vėl susitikti ir dirbti „Sekly
čios" bei lietuvybės labui. 

Emilija J. Valantinienė 

UŽ LIETUVOS 
KANKINIUS 

Lietuvos įkaitai, lietu
viams atsisakius stotį į Lietu
voje nacių organizuojamus SS 
-batalionus, buvo areštuoti 
1943 m. kovo 16 d. ir išvežti į 
Stutthofo kacetą, kuriame nu
kankinti šie: 

Stasys Puodžius, Adm. ge
neralinis tarėjas, 1943 m. 
bal. 14 d., (g. 1896.03.15); 

Zigmas Masaitis, gimn. di
rektorius, 1943 m. bal. 18 d., 
(g. 1903.01.27); 

Algirdas Tumėnas, ekono
mistas, 1943 m. bal. 19 d., (g. 

1909.04.23); 
Petras Kerpė, advokatas, 

1943 m. bal. 20 d. (g. 1890.-
02.04); 

Bronius Grigas, Vilniaus 
viceburmistras, 1943 m. geg. 2 
d., (g. 1902.09.05); 

dr. Kazys Baubą, „Į laisvę" 
redaktorius, 1943 m. geg. 14 
d. (g. 1908.12.26); 

Ignas Budrys, agronomas, 
1943 m. geg. 14 d. (g. 1885.-
02.04); 

Vytautas Tumėnas, Liet. 
Moksl. Akad., sekr., 1943 m. 
geg. 15 d., (g. 1905.02.23); 

Antanas Januškevičius, 
gimn. direkt. 1943 m. birž. 7 
d., (g. 1892.11.25.): 

kun. Alfonsas Lipniūnas, 
1945 m. kovo 28 d. (g. 1905.-
03.12); 

dr. Pranas Germantas-
Meškauskas, gen. šv. tarėjas, 
1945 m. bal. 10 d. (g. 1903.-
12.03). 

Už nukankintuosius prieš 
55 metus Stutthofo kacete šv. 
Mišios bus laikomos kovo .15 
d., sekmadienį, 10 v.r., tėvų 
jėzuitų koplyčioje, prie Jauni
mo centro. 

„Margučio II" tradicinė 
metinė vakarienė bus sek
madienį, kovo 8 d., 3:30 vai. 
p.p., Jaunimo centre, tad jau 
kone paskutinė proga įsigyti 
bilietus „Seklyčioje". Visi ma
loniai kviečiami. 

Ketvirtadienio laidoje, po 
B. Juodelio ir kandidato į JAV 
Kongresą David J. Šeštoko 
nuotrauka 6 psl. parašyta, 
kad jis kandidatuoja 18 rinki
minėje apylinkėje, o turi būti 
13-toje. 

• 
Čes lovą B a č i n s k i e n ė 

• P a i e š k o m e ! Lietuvoje 
gyvenančios Nijolė Baltuškai
tė ir Dal ia Le imonai tė ieško 
vaikystės draugės Inos Danu
tės Narušev ič iū tės , kuri ka
daise gyveno Aukštoje Pane
munėje. Prašau rašyti: Stasys 
Goš tautas , M u i t i n ė s 7, bt. 
14/2, 3000 Kaunas , Lietuva. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuviu ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas : 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
• Akcijų, b o n u bei kitu 

v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
dav ime jums nuoširdžiai pa
tarnaus , duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis , tel. 
312-879-7750 a rba jo sūnus 
Andrius Kurkul i s , tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• D ė m e s i o l ietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
r in imas p ras idės ba landž io 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 

gali pas iųs t i man duomenis 
p a š t u . E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, BL, 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• TRANSPAK siunčia pi

nigus ir kokybiškus mais to 
siuntinius. 4545 W. 63rd Street. 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• Laisvės puotos rengėjai 

maloniai kviečia visuomenę 
dalyvauti, sudarant stalus po 10 
asmenų arba užsisakyti vietas 
pavieniai, skambinant tel. (708) 
974-2464 arba atsiunčiant čekį 
Lithuanian-American Com., 
Inc. Midwest Region, Birutei 
AVindašienei, 11129 North-
w e s t Rd. , Pa los Hi l l s , IL 
60465. Auka asmeniui $45. 

Pakvietimus galima įsigyti 
Pasaulio Lietuvių centre šeš
tadieniais kovo 7 d. ir kovo 
14 d. nuo 12:00 iki 1:30 vai p.p. 
ir sekmadieniais, kovo 8 d. ir 
kovo 15 d. nuo 8:30 vai. ryto 
iki 1:00 vai. p.p. 

(sk.) 
• Sese lė MAngela Gvaz-

d a u s k a s , C.J.C. St. Marys 
Villa Convent, Elmhurst, PA 
yra nauja Lietuvos našlaičių 

rėmėja atsiuntusi $150. Dė
kojame Seselei! „Lie tuvos 
N a š l a i č i u g l o b o s " komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 
• Už a.a. Antaninos Mic

k ienės sielą antrose mirties 
metinėse, šv. Mišios bus au
kojamos sekmadienį, kovo 8 d. 
11 vai. ryto Šv. Antano baž
nyčioje. Cicero. IL. Gimines ir 
draugus prašome pasimelsti už 
a.a. Antaniną. 

(sk.) 
• Romanui Pukščiui. ne

mokamai pas iuntus iam per 
TRANSPAK agentūrą į Vilnių 
240 egz. prof. Vytauto Vardžio 
red. veikalo „Krikščionybė 
Lietuvoje" Lietuvių katalikų 
mokslo akademijai ir 200 egz. 
Valstybinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai, veikalo leidėjas, 
Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus komitetas, nuošir
džiai dėkoja. 

(sk.) 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

išnuomojamas 3 kamb. bt. su 
virtuvės įrengimais ir apšil
dymu $380 į mėn. Skambinti 
708-425-7160 

(sk.) 

i 


