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Parlamentas atmetė prezidento 
siūlytas įstatymo pataisas 

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį Seimas po 
ilgų svarstymų priėmė Akci
nių bendrovių (AB) įstatymo 
pakeitimo ir papildymo įsta
tymą, atmesdamas visas iš
vakarėse pateiktas prezidento 
Valdo Adamkaus pastabas ir 
siūlymus dėl kai kurių pa
taisų. 

Savo nepritarimą priimta
jam įstatymui prezidentas dar 
gali išreikšti, jo nepasira
šydamas ir grąžindamas par
lamentui pakartotinai svar
styti. 

Daugiausia Seimo nariai 
diskutavo dėl galimybės ak
cinėms bendrovėms atsiskai
tyti savo turtu, dėl specialiųjų 
akcijų įvedimo ir dėl skolini
mosi teisių. 

Nutarta, kad bendrovės, 
norėdamos išvengti bankroto 
bylos iškėlimo, turi teisę 
siūlyti už įsiskolinimus val
stybės, savivaldybės ar valsty
binio socialinio draudimo fon
do biudžetams atsiskaityti sa
vo turtu. 

Priimtosios įstatymo patai
sos leidžia bendrovėms skolin
ti pinigus bankams bei skolin
tis iš bankų, taip pat skolintis 
pinigų iš kitų ūkio subjektų, 
išleidžiant kredito vertybinius 
popierius. 

Numatyta, kad bendrovės, 
turinčios ne daugiau kaip 50 
akcininkų, gali skolintis iš 
savo akcininkų. Palūkanos 
paskolos sutarties sudarymo 
dieną negali daugiau kaip 50 
proc. viršyti Lietuvos banko 
skelbiamų praėjusio ketvirčio 
Lietuvos bankų vidutinių pa
lūkanų už atitinkamos truk
mės terminuotuosius indėlius. 

Bendrovės turi teisę skolinti 
pinigus kitiems ūkio subjek
tams, įsigydamos jų kredito 
vertybinius popierius, jei tam 
paprasta balsų dauguma pri
tarė visuotinis akcininkų susi
rinkimas. Tačiau bendrovė ne
turi teisės skolinti pinigų ki

tiems asmenims, jeigu ji pati 
yra jų pasiskolinusi iš akci
ninkų ar kitų ūkio subjektų. 

Prezidento pastabose buvo 
teigiama, kad bendrovių atsis
kaitymas su vyriausybe, savi
valdybe ar Valstybinio sociali
nio draudimo fondo biudžetu 
ne pinigais, o nelikvidžiu ben
drovės turtu, yra diskutuoti
nos. Valstybės biudžeto pa
skirtis yra surinkti lėšų val
stybės funkcijoms finansuoti, 
todėl visos prievolės turi būti 
vykdomos tik pinigais, teigė 
prezidentas. 

V. Adamkaus laiške buvo 
pabrėžta, kad įstatymo patai
sose nėra jokių nustatytų 
ribų, leidžiančių spręsti, ku
rioms bendrovėms leisti, o ku
rioms — neleisti atsiskaityti 
turtu, subjektyviai nustato
mos atsiskaitymo turtu sąly
gos. Prezidento nuomone, ne
numatytos turto vertės nusta
tymo sąlygos iššauktų pikt
naudžiavimus bei masinį per
duodamo turto vertės pakėli
mą. 

Prezidento pastabose buvo 
abejojama ir įstatymo projekto 
nuostata, kuri siūlo nustatyti 
didžiausią kainą, už kurią ak
cininkai galėtų teikti paskolas 
savo bendrovei. Prezidento po
žiūriu, tai yra nepriimtinas 
kišimasis į sutartinius santy
kius. 

V. Adamkus nesutiko ir su 
pataisa, kad bendrovė neturi 
teisės skolinti pinigų kitiems 
asmenims, jeigu ji pati yra jų 
pasiskolinusi iš akcininkų ar 
kitų ūkio subjektų. Pastabose 
buvo teigiama, kad šiuolai
kinėje ekonomikoje dauguma 
ūkio subjektų teikia kreditą 
savo vartotojams ir tuo pačiu 
metu naudojasi savo tiekėjų, 
bendrininkų bei bankų kredi
tais. 

Prisiminę liūdną indėlius 
rinkusių bendrovių patirtį, 
Seimo nariai atmetė ir šį pre
zidento siūlymą. 

b'.uvauja investicine-bankų bendrovė „Nicoil", ku
inas Lietuvos naftos įmones. Kovo 17 dieną po su-

Lietuvos vyriausybe ir Rusijos naftos susivienijimą „Lucoil'at 
ri sutinka investuoti į „Būtingės naftą", „Mažeikių ,'jaf'ta" bei 
sitikimo su premjeru Gediminu Vagnoriumi „LucoiT prezider.tas Vagit Alekperov ir Lietuvos ūkio ministras 
Vincas Babilius pareiškė, kad netrukus bus pasirašytas ketinimų protokolas, pagal kurį Rusijos įmonė garan
tuos 4 mln. tonų naftos per metus ilgam laikotarpiui. Pasak V. Alekperov, bus vedamos derybos su Lietuvos siū
loma JAV bendrove „VVilliams International", tačiau lietuviai luri užtikrinti pastovų naftos priėmimą ir numa
tytų projektų įgyvendinimą. „Galbūt bus rasta protinga išeitis, kai trys šaiys — Lietuva, amerikiečiai ir rusai — 
galės susitarti, kaip investuoti Būtingę ir modernizuoti naftos pramonę", vylėsi ūkio ministras V. Babilius. 

Nuotr.: Ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius (dešinėje) susitiko su Rusijos naftos susivienijimo 
„Lucoil" prezidentu Vagit Alekperov. <E!ta> 

Seimo r ink imų įstatymas gali 
bū t i pakeis tas 

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) gavęs daugiausia, bet ne ma-

Europos reikalų ministrė 
nesiskaitė su žmonėmis 

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) 
— Liberaliųjų reformų frakci
jos narys Alvydas Medalins-
kas teigia esą Europos reikalų 
ministrės braižas yra „va
žiuoti per žmones". 

Spaudos konferencijoje ke
tvirtadienį jis priminė daug 
diskusijų ir pasipiktinimo vi
suomenėje sukėlusį vietinių 
telefono pokalbių apmokesti
nimą, Europos laiko įvedimą 
bei „Lietuvos telekomo" priva
tizavimą. 

A. Medalinskas piktinosi, 
kad Europos reikalų ministrė, 
anot jo, šiuos sprendimus 
priėmė, jų nederinusi su vi
suomene (vietiniai pokalbiai 
apmokestinti Ryšių ir infor
matikos ministro įsakymu — 
red.). 

„Tai yra savotiškas ne
kreipimas dėmesio į žmonių 
nuomonę, tai yra važiavimas 
tiesiog traktoriumi per žmo
nių minią, per jų nuomonę ir 
likimus", sakė Seimo narys. 

A. Medalinsko nuomone, 
nesvarbu, ar L. Andrikienės 
automobilis Kaune kliudė 
žuvusįjį žmogų, tačiau „faktas 
yra vienas — automobilis yrė
si per žmonių minią". 

Seimo narys įsitikinęs, kad 
nuspėti įvyksiantį incidentą 
ministrė galėjo visiškai nesun
kiai, ir teigė nesuprantąs, 
kodėl ji savo automobilio ne

paliko toliau nuo žmonių su
sibūrimo ir neatėjo pėsčia. 

A. Medalinskas taip pat 
pabrėžė, kad atsakomybę dėl 
žmogaus mirties turi prisiimti 
asmenys, organizavę piketą ir 
nesugebėję suvaldyti savo su
kviestų žmonių. 

— Vyriausiosios rinkimų ko
misijos (VRK) pirmininkas Ze
nonas Vaigauskas mano, kad 
jei sekmadienį vėl neįvyks pa
kartotiniai rinkimai į dvi lais
vas Seimo narių vietas, reikės 
siūlyti Seimo rinkimų įsta
tymo pataisas. 

Naujosios Vilnios ir Vilniaus 
— Trakų apygardose vyks Sei
mo nario rinkimai į dvi laisvas 
parlamentarų vietas, nes čia 
niekas nebuvo išrinktas per 
parlamento rinkimus 1996 m. 
rudenį. 

Z. Vaigauskas ketvirtadienį 
žurnalistams sakė, kad jei ir 
šį kartą balsuoti neateis pa
kankamas skaičius žmonių, 
reikės pagalvoti apie Seimo 
rinkimų įstatymo pakeitimą. 
Pagal dabartinį įstatymą, pir
masis rinkimų ratas laikomas 
įvykusiu, jei balsuoti ateina 
ne mažiau kaip 40 proc. rin
kėjų. 

Z. Vaigauskas mano, kad 
keičiant Seimo rinkimų įsta
tymą, galima pritaikyti prezi
dento rinkimų nuostatą, ku
rioje sakoma, kad jei pirma
jame rinkimų rate dalyvavo 
mažiau nei pusė visų rinkėjų, 
išrinktu laikomas kandidatas. 

Opozicijos vadas atsikirto dėl 
„sudaužytų akinių" 

Vilnius , kovo 19 d. (BNS) — 
LDDP vadovas Česlovas Jur 
šėnas nesutinka, kad galima 
gretinti jo sudaužytų akinių 
istoriją su įvykiais Kaune, kai 
Seimo narę ir Europos reikalų 
ministrę Laimą Andrikienę 
užpuolė įtūžusi minia. 

Premjeras Gediminas Vag
norius, komentuodamas L. 
Andrikienės atsistatydinimo 
galimybę, sakė negalįs mini
strei siūlyti atsistatydinti vien 
todėl, kad ji buvo užpulta. J i s 
pridūrė, jog „nesiūlėme atsi
statydinti tuometiniam Seimo 
pirmininkui Česlovui Juršė
nui, kai jam minia sudaužė 
akinius". 

Ketvirtadienį išplatintame 
pareiškime Č. Juršėnas stebisi 
tokiu argumentu, teigdamas, 
jog „nelaimingųjų akinių isto
rija yra kitokia". 

Anot Seimo nario, jis iš ne
patenkintųjų minios „nesiver
žė važiuotas", be to, „nebėgo 

nuo įniršusių žmonių", o 
stengėsi pakliūti į salę ir pasi
kalbėti. Č. Juršėno teigimu, 
tai jam pavyko, „tiesa, su kai 
kuriais materialiniais nuosto
liais". 

Tačiau svarbiausia tai, kad 
tuomet jis buvo ne Seimo pir
mininkas, o „Aukščiausios Ta
rybos deputatas, aktyviai vei
kęs opozicijoje prieš būsimuo
sius konservatorius". „Seimo 
pirmininkui 1993-1996 metais 
nė vieni akiniai nenukentėjo", 
pabrėžiama pareiškime. 

* Lietuvos tautininkų są
jungai (LTS) pradėjo vado
vauti jos vicepirmininkas Al
vydas Baležentis. 49 metų so
cialinių mokslų daktaras, bu
vęs Seimo narys pakeitė prieš 
savaitę iš LTS pirmininko ir 
valdybos narių atsistatydinusį 
Vaidotą Antanaitį, kuris pa
reigų atsisakė dėl amžiaus, 
sušlubavusios sveikatos ir per 
didelio pareigų skaičiaus. <BNS 

žiau kaip vieną trečdalį visų 
rinkėjų balsų. 

VRK pirmininkas negalėjo 
nuspėti, a r šįkart įvyks rinki
mai, tačiau pastebėjo, kad 
ypatingo rinkėjų aktyvumo 
nėra. Abiejose apygardose yra 
maždaug po I6,00&oalso teisę 
turinčių gyventojų. Jei rinki
muose dalyvaus ne mažiau 
kaip 40 proc. rinkėjų, antra
jame rate po dviejų savaičių 
varžysis daugiausia balsų su
rinkę kandidatai. Jei rinkimai 
neįvyks ir šį kartą, Seimo na
riai bus renkami po metų. 

Sekmadienį rinkimuose var
žysis 11 kandidatų. Naujosios 
Vilnios apygardoje Lietuvos 
krikščionių demokratų partija 
iškėlė Audrį Antanaitį, Lenkų 
rinkimų akcija — Tedeušą Fi-
lipovičių, Lietuvos socialinio 
teisingumo sąjunga — Kazi
mierą Jocių, socialdemokratų 
sąjunga — Vytautą Petniūną. 
Buvęs kandidatas į preziden
tus teisininkas Artūras Pau
lauskas iškėlė savo kandi
datūrą pats. 

Vilniaus Trakų apygardoje 
varžysis socialdemokratų iš
kelta kandidatė Regina Bolo-
govienė, Lenkų rinkimų akci
jos iškeltas Vladimiras Tomo-
ševskis bei nepriklausomi 
kandidatai Birutė Maldai-
kienė. Antanas Mickevičius, 
Danutė Soboč ir Jurijus Subo-
tinas. 

* V i ln i aus apyga rdos vy
r i aus i a s i s p r o k u r o r a s Ra
mutis Jancevičius antradienį 
gavo Draučių kaimą išžudžiu-
sio Leonardo Zavistonovičiaus 
pomirtinės ekspertizės išva
das, jog žudikas butų nepakal
tinamas. „Dėl p.-:chikos veik
los sutrikimų sa\< veiksmų L. 
Zavistonovičius negalėjo val
dyti, todėl, jei bū:ų likęs gy
vas, būtų nepakaltinamas"', 
teigė R. Jancevie:us. Eksperti
zę atlikę Valstybinės teismo 
psichiatrijos ir narkologijos 
tarnybos ekspertai nustatė, 
jog L. Zavistonov.čius buvo su
trikusios psichikos, jis sirgo į 
šizofreniją panašiu organiniu 
kliedesiniu sutrikimu, kuris 
išsivystė dėl patirtų galvos 
smegenų traumų Kol kas ne
nustatyta, kas galėjo sukelti 
kliedesius, dėl kurių L. Zavis
tonovičius išžudė kaimą, BNS 

* U ž s i e n i o r e i k a l ų m i n i s 
t r a s Algirdas Saudargas kovo 
17 d. nusiuntė sveikinimo 
laišką Vakarų Europos Sąjun
gos (VES), antradienį šven
čiančios savo įkūrimo 50-metį, 
generaliniam sekretoriui Jose 
Cutileiro. Sveikinime A. Sau
dargas pabrėžė reikšmingą 
šios organizacijos indėlį tiek 
Europos integracijos procesui, 
tiek Europos ir Lietuvos sau
gumui. 

* S i g n a t a r ų k l u b o val
d y b a p i k t i n a s i , kad Vals
tybės saugumo depar tamentas 
(VSD) filmuoja viešus ir sank
cionuotus piliečių susibū
rimus. Valdybos išplat intame 
valdybos pareiškime dėl kovo 
14 d. įvykių Kaune reiškia
mas susirūpinimas Lietuvos 
piliečių konstitucinėmis teisė
mis bei tokia VSD veikla, ne
va tokios akcijos „būtų prie
šiškos valstybei ir gresiančios 
jos saugumui". Signatarų klu
bo valdyba ragina įstatymiš
kai reglamentuoti vyriausybės 
narių ir kitų aukš tų parei
gūnų, susijusių giminystės ry
šiais, galimybę užimti konkre
čias pareigas. Pasak pareiš
kimo, tai gali t rukdyti objekty
viam baudžiamųjų bylų tyri
mui. 'Eltai 

* V y r i a u s y b ė n u s p r e n d ė 
užk i š t i „ l a n d a s " pigios deg
tinės nešėjams ir vežėjams iš 
kaimynų, pakeisdama muitų 
sąlygas pasienyje. Nuo šiol al
koholis ir kitos prekės, kurių 
įvežimas į Lietuvą keleiviams 
yra apribotas, galės būti įve
žamos tik tuomet, kai keleivis 
užsienyje išbūna ne t rumpiau 
kaip parą. Šis reikalavimas 
netaikomas keleiviams, vyks
tantiems oro ir jūrų transpor
tu. Pastaruoju metu per pasie
nio postus su Rusijos Kara
liaučiaus sritimi ir Baltarusija 
Lietuvos piliečiai dažnai kerta 
sieną, atsiveždami alkoholinių 
gėrimų, kurie pigesni nei Lie
tuvoje. Per parą kai kurie ke
liautojai kirsdavo sieną po ke
liasdešimt kartų, kiekvieną
syk atsigabendami po Htra 
degtinės ir 3 litrus vyno. Ma
noma, kad iš dalies dėl tokių 
kelionių šiemet sausio-vasario 
mėnesiais Lietuvoje sumažėjo 
legalus alkoholinių gėrimų 
pardavimas. Lietuviai i Kara
liaučių gali vykti be % .ių, o pa
sienio su Baltarusija gyvento
jai naudojasi lengvatiniu sie
nos režimu. (BW» 

Kariuomenės vadą turi skir t i 
prezidentas 

Vi ln ius , kovo 19 d. (BNS) 
— Valstybės gynimo tarybos 
nariai mano. kad skirti lauko 
kariuomenės vadą turi prezi
dentas, nors anksčiau Krašto 
apsaugos sistemos pertvarky
mo ir karo tarnybos įstatymo 
projekte ši teisė buvo numaty
ta krašto apsaugos ministrui. 

„Dauguma tarybos narių 
yra už tai, kad prezidentas tu
rėtų visas galias", ketvirtadie
nį po posėdžio žurnalistams 
sakė premjeras Gediminas 
Vagnorius, pridurdamas, jog 
dėl to Taryboje nėra jokių ne
sutarimų. 

Tarybos sekretorius Algis 
Vaičeliūnas pažymėjo, kad Gy
nimo taryba gaii tik siūlyti pa

taisas, o KAM — atsižvelgti į 
jas . 

Pasak prezidentūros prane
šimo spaudai, pirmą kartą 
Valstybės gynimo tarybos po
sėdžiui pirmininkavęs prezi
dentas Valdas Adamkus at
kreipė dėmesį, kad ne visi 
ankstesnių posėdžių sprendi
mai yra vykdomi, ir pareikala
vo ataskaitos apie jų vykdy
mą. 

Valstybės gynimo tarybos 
nariais yra Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, prem
jeras G. Vagnorius, krašto ap
saugos ministras Česlovas 
Stankevičius, užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
ir kiti valstybės pareigūnai. 

Rusijos Dūmos dauguma 
pasiruošusi sienų sutar t ies 

tvir t inimui 
Vi ln iu s , kovo 19 d. (BNS) 

— Lietuvos ambasadorius Ru
sijoje Romualdas Kozyrovičius 
ketvirtadienį po susitikimo su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
sakė žurnalistams, kad beveik 
visos Rusijos Dūmos frakcijos 
neprieštarauja Lietuvos ir Ru
sijos sienų sutarties patvirti
nimui. 

Pasak diplomato, tam prie
šinasi tik kairioji radikali 
frakcija „Liaudies valdžia", tu
rinti 26 narius . Iš viso Rusijos 
Dūmoje yra apie 450 parla
mentarų. 

Į klausimą, a r pagreitintų 
tvirtinimą Dūmoje greitesnis 
sutar t ies patvirtinimas Lietu
vos Seime, R. Kozyrovičius 
sake manąs, kad „tai ypatin
gos reikšmes neturėtų*. 

Lietuvos ir Rusijos valstybi

nių sienų pažymėjimo ir jūros 
sienos bei žemyno povande
ninės dalies Baltijos jūroje 
atskyrimo sutartys pasirašy
tos pernai spalį per prezidento 
Algirdo Brazausko vizitą Ma
skvoje. 

Susitikime prezidentas V. 
Adamkus domėjosi Lietuvos ir 
Rusijos santykiais, galimybė
mis juos gerinti, taip pat ren
giamais dvišaliais dokumen
tais, planuojamu premjero Ge
dimino Vagnoriaus vizitu į 
Maskvą. 

Pasak diplomato, V. Adam
kus pageidavo ir toliau tęsti 
pradėtas derybas, rengiant 
dokumentus dėl investicijų ap
saugos, dvigubo apmokestini
mo išvengimo, palankesnės 
prekybos tvarkos. 

Lietuvos ambasadorius Rusijoje Romualdas Kozyrovičius 'kairėje) infor
mavo prezidentą Valda Adamkų apie santykius su Rusija. vEltai 

* S e i m o sveika tos re ika
lų k o m i t e t a s nepritaria gali
mam Sveikatos apsaugos ir 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijų sujungimui, ket
virtadienį susitikime su prezi
dentu Valdu Adamkumi pa
reiškė komiteto pirmininkas 
Antanas Matulas, sakvdamas 
nenorįs, kad sveikatos apsau
gos ministras Juozas Galdikas 
ir toliau vadovautų ministeri
jai . Apie Lietuvos gydytojų są
jungos valdybos pasiūlytą 
Leoną Kačinską Seimo komi
teto pirmininkas sakė manąs, 
kad „galime surasti labiau 
kompetentingų žmonių". 

• S e i m a s kovo 17 d. Ry
šių ir i n f o r m a t i k o s minist
rą Rimantą Pleikį patvirtino 
Lietuvos ir Indijos parlamenti
nių ryšių grupės pirmininku. 
Projektą pateikęs Seimo kan
cleris Jurg is Razma pažymėjo, 
kad Seimo Statutas neprieš
tarauja, kad ministras vado
vautų tokiai parlamentinei 
grupei. i Eita i 

* Plaukimą mėgs tan t i s 
p r e z i d e n t a s Valdas Adam
kus pasirinko baseiną, į kuri 
stengsis reguliariai vaikščioti. 
Vilniuje, Antakalnio rajone, 
esančios universitetines ligo
ninės poliklinikos baseinas 
pasirinktas dėl to, kad jis yra 
netoli Turniškių, kur prezi
dentas nuolat gyvens. V. 
Adamkus šiuo metu laikinai 
gyvena Vyriausybės svečių na
muose Vilniaus centre, nes 
tarnybinis butas Turniškėse 
remontuojamas. Prezidentas 
stengsis į baseiną vaikščioti 
rytais maždaug 3 kartus per 
savaitę. Vieno pasiplaukymo 
kaina — 12 litų. Baseino ilgis 
— 20 metrų, didžiausias gylis 
— 1.7 metro. 

KALENDORIUS 
Kovo 20 d.: Anatolijus, 

Klaudija. Irmgarda. Vile. Žy
gimantas. 

Kovo 21 d.: Mikalojus, 
Benediktas. N'ortautas. San-
ga. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

DONNIE NELSON APIE 
LIETUVIUS NBA ŽAIDĖJUS 

Praėjusių metų pabaigoje 
„Draugo" korespondentas Al
gis Zaparackas turėjo ilgoką 
pokalbį su Donnie Nelson apie 
lietuvius krepšininkus žai
džiančius NBA lygoje. Donnie 
Nelson yra Phoenbc „Šuns" ko
mandos trenerio padėjėjas. 
Mums Donnie žinomas ir kaip 
Lietuvos olimpinės krepšinio 
rinktinės (laimėjusios meda
lius Barcelonos ir Atlantos 
olimpiadose) vienas iš trene
rių. Jo nuomonė apie lietuvius 
žaidėjus mums įdomi. 

— Donnie, kodėl jūsų ko
manda tokia gera šiemet? 

•£- Manau, kad tai mūsų ko
mandos vispusiškas gabumas. 
Turime grupę veteranų žaidė
jų, suprantančių ką reiškia 
laimėti žaidžiant NBA lygoje. 
Mūsų gynikų žaidimas yra 
ypatingas, o mūsų puolimo li
nija niekam nenusileidžia ko
vojant dėl atšokusių kamuo
lių. Manau, kad mūsų vispu-
siškumas, labiau negu kas ki
ta, leidžia mums rungtyniauti 
su bet kuo. 

— Pakalbėkim apie lietu
vius NBA lygoje šiais me
tais žaidžiančius. Pirma — 
Arvydas Sabonis. Kaip jį 
vertinate? 

— Šie gali būti geriausi jo 
metai lygoje. Jis puikiai pra
dėjo ir labai patogiai jaučiasi 
žaisdamas. Jis tiksliai žino 
kiek minučių žais, gerai jau
čiasi tarp kitų žaidėjų koman
doje. Jis — labai vispusiškas 
žaidėjas; labai gerai pasuoja, 
puola krepšį, mėto tritaškius 
kaip gynikas, be to, jo ūgis 
7'3". Jo rankos kaip geriausio 
gyniko lygoje. Jis vienas ge
resnių nuėmime kamuolio nuo. 
lentų, o atkovojęs kamuolį, su
geba jį perduoti 50 pėdų prie
kyje esančiam žaidėjui, geriau 
negu dauguma žaidėjų lygoje. 

— O naujausias NBA na
rys Žydrūnas Ilgauskas, 
kaip jūs jį įvertinate? 

— Labai juo didžiuojuos. 
Žydrūno žaidimas absoliučiai 
pralenkia visų geriausias vil
tis. Jo duomenys yra labai 
geri, bet svarbiau už skaičius 
— jis žino kiek pastangų rei
kia laimėjimui. Jis yra žaidė
jas, ne tik puikaus ūgio, bet ir 
puikiu talentu apdovanotas. 
Turi labai geras rankas, taik
lų metimą iš šuolio. Jam rei
kia kiek daugiau papilnėti ir 
įgyti daugiau NBA patirties: 
kai tą pasieks, tikiuosi, jis bus 
vienas geresnių centrų NBA. 

— Šarūnas Marčiulionis 
pasitraukė į „pensiją." Ar 
manai, kad Šarūnas nebe-

žais, o gal kokia komanda 
pasikvies prieš sezono pa
baigą? 

— Nenustebčiau, jei Šarū
nas grįžtų. Komanda, kaip 
San Antonio, kurios gynikų 
žaidimas labai abejotinas, bū
tų protinga pasikviesdama 
Šarūną. Jiems trūksta tvirtu
mo. Šarūnas gerai mėto, dar 
turi greitį ir žaidimo drausmę. 
Jis smarkiai veržiasi prie 
krepšio ir priešininkai daug 
prieš jį prasižengia. Jo savy
bės — stebinanti kovos dvasia 
ir širdis; jis turi tą Mike Tyson 
norą laimėti, nors gal šis nėra 
tikslus palyginimas. Supran
tant, ką noriu pasakyti — jis 
yra labai smarkus varžovas. 
Kokia komanda neieško tokių 
žaidėjų, nors jis ir būtų 
dešimtas, vienuoliktas ar dvy
liktas žaidėjas komandoje. 
Stebėčiaus, jei kas nors jo ne
pasikviestų. 

— Ar negalvoji, kad Port-
landui apsimokėtu jį pasi
kviesti padėti Saboniui 
prieš sezono pabaigą? 

— Manyčiau. Jie abu yra 
geri draugai ir nuostabu ką jie 
kartu yra pasiekę tarptau
tinėje arenoje. Tarp kitų yra 
laimėję du bronzos ir aukso 
medalį pasaulio pirmenybėse. 
Tai būtų graži jungtis. Neži
nau, bet manau, kad Mike 
(Dunleavy — Portlando trene
ris) yra patenkintas savo gyni-
kais. Būčiau kiek nustebęs, jei 
tai įvyktų. Bet yra kitų ko
mandų, kurioms reikėtų jo pa
galbos. 

— Karnišovas? Kokios jo 
galimybės patekti į NBA? 

— Artūras galėtų jau dabar 
būti lygoje, jei būtų to norėjęs. 
Jis turėjo pernai pasiūlymą, 
prieš jam pasirašant didelę 
sutartį Graikijoje. Jis gavo 
daugiau pinigų Graikijoje ir 
tai viską nulėmė. Būčiau labai 
nustebęs, jei gale šio sezono ar 
ateinančiais metais nematy
čiau Artūro NBA lygoje. Jis 
yra labai talentingas — mėto 
tritaškius be ypatingų pas
tangų. Jis galėtų būti vienas 
geresnių tritaškių medžiotojų 
lygoje. Gerai valdo kamuolį. 
Ūgiu ir greičiu jis lygus Grant 
Hill'ui, nors ne visai prilygsta 
(G.H.) vispusiškam žaidimui. 
Jis žaidžia labiau kaip lengvas 
mėtantis puolėjas — labai at
letiškas. Mane labai žavi jo 
ateitis; jis yra dar vienas 
žaidėjų, kurį ateinančių kelių 
metų slinktyje matysime NBA 
baigmėje. 

— Pakalbėkim apie pas
kyrimą Donnie Nelson pa-

LFK J i t u a n i c a " futbolininkai, dalyvavusieji sales futbolo pirmenybėse ir jose išsikovoję pirmąją vietą. Iš k.: klūpo — 
C. Kolofon, R. Urbonavičius, J . Tomayo, V. Žuromskas, A. Grigaliūnas. Stovi — J . Berruti, A. Glavinskas (vadovas), V. 
Marčinskas, S. Czart , D. Smulkys, G. Bielskus (vadovas). Be šių dar žaidžia: B. Puskunigis, S. Bružys, D. Šimėnas, J . 
Sanchez, R. Siniakovas ir W. Dapkus. 

„LITUANICOS" NARIŲ 
SUSIRINKIMAS DVI TAURĖS „LITUANICA!" 

„Lituanicos" futbolininkai 
paskutinę salės futbolo pirme
nybių dieną — kovo 15-ją bu
vo apdovanoti dviem taurėm. 
Viena jų — komandinė buvo 
duota už I divizijos čempionų 
titulo laimėjimą. Kita buvo 
skirta geriausiam įvarčių mu
šėjui ir ji teko „Lituanicos" 
žaidėjui J. Tomayo, pasižy
mėjusiam 14 kartų. Reikia 
pažymėti, jog visas tris pir
mąsias vietas šioje kategori
joje iškovojo mūsiškiai — an
truoju buvo Rolandas Urbona
vičius — 13 įvarčių ir Virgis 
Žuromskas — 12. 

Tačiau praėjusį sekmadienį, 
šalia šių malonių dalykų, „Li-
tuanicai" pirmą kartą per visą 
sezoną, teko patirti pralai
mėjimo kartėlį. Šias nereikš
mingas rungtynes laimėjo jų 
varžovai — „Lightning" 5-4, 
nepaisant, kad likus žaisti 7 
minutes „Lituanica" vedė 4-2. 

Kuomet po pirmame kėli
nyje buvusių lygiųjų, po per
traukos R. Urbonavičiaus ir S. 
Czart Šūviais mūsiškiai pa
darė 4-2, atrodė, jog l i t u a 
nica" liks nenugalėta. Bet tuo
met pasikarščiavo A. Griga
liūnas ir iis turėjo dvi minutes 

„pasėdėti". Cia ir prasidėjo ne
sėkmės ir lenkai pasekmę su
švelnino, o tada pridėjo dar du 
įvarčius iš baudų. 

I šias paskutines salės fut
bolo rungtynes šiek tiek pa
vėlavo broliai Juan ir Jose To
mayo, o Virgis Žuromskas vi
sai nepasirodė. Tas, be abejo, 
irgi turėjo įtakos į šią „Litu-
anicos" nesėkmę. 

Tačiau vis tiek buvo iško
votas meisterių vardas ir di
džiulė taurė, kurią, kaip pažy
mėta pirmenybių programi
niame leidinyje, mūsdiškiai ski
ria sunkiai sergančiam buvu
siam klubo žaidėjui ir trene
riui Jonui Žukauskui. 

Pirmosios divizijos koman
dos išsirikiavo taip: 1. „Litu
anica" — 22 tšk., 64-27 įvar
čių santykis; 2. „Lions" — 21 
tšk., 35-25 įv. sant. (šios dvi 
komandos perkeliamos į aukš
čiausią diviziją), 3. „Light-
ning" — 18 tšk. 

Aukščiausioje divizijoje nu
galėtojų taurę laimėjo vokie
čių J5chwaben" komanda. 

Dabar įLituanicos" vyrai tu
rės trumpas atostogas, o ba
landžio 1£ d. prasidės futbolo 
pirmenybes lauke. E.Š. 

„Lituanicos" futbolo klubo 
narių ir rėmėjų susirinkimas 
bus jau šį sekmadienį, kovo 22 
d., 1 vai. p.p. PL centro posė
džių kambaryje Lemonte. 
Kviečiami ne tik dabartiniai 
nariai bei rėmėjai, tačiau visi 
tie, kurie norėtų įsijungti į 
klubo veiklą. Jeigu yra naujų 
futbolininkų, kurie galėtų 
žaisti klubo komandose, tokie 
irgi kviečiami atsilankyti. 

E.Š. 
RAKETBOLO 
TURNYRAS 
CLEVELANDE 

Metinis Š. Amerikos lietuvių 
Raketbolo (Racąuetball) tur
nyras vyks kovo 28 d., 
šeštadienį, Gene Weiss Rac-
ąuettime, 25080 Lakeland 
Blvd., Euclid, Ohio. Rengia'— 
Clevelando LSK „Žaibas". 

Pradžia 10 vai. ryto. Regist
racija — nuo 9:30 v.r. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių žaidėjai. Dėl smulkesnės 
informacijos — kreipkitės į 
Algį Penkauską, tel. 440-
944-4556. 

LSK „Žaibas" 

VYRŲ SENJORŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

1998 m. Š. Amerikos Lietu- Clevelando „Žaibą"; 
vių vyrų senjorų (35 m. ir vy
resnių). Krepšinio pirmenybės 
vyks kovo 28-29 d.. Clevelan-
de. Vykdo — Clevelando LSK 
„Žaibas". 

Varžybose dalyvauti užsire
gistravo 5 komandos: Toronto 
„Aušra", Toronto „Vytis". Ha
miltono „Kovas", Čikagos ASK 
„Lituanica" ir Clevelando .Žai
bas". 

Šeštadienį, kovo 28 d., var
žybos vyks Boromeo College, 
28700 Euclid Ave. (kampas 
Euclid Ave. ir Bishop Rd..>, 
Wickliffe, Ohio. įvažiuoti pa
tartina iš Bishop Rd. 

Šeštadienio tvarkaraštis: 
10 v.r. Toronto „Vytis" prieš 

11:30 v.r. 
- Toronto „Aušra" prieš Či

kagos „Lituanica"; 2:30 v. p.p. 
— Hamiltono „Kovas" prieš 
_Vyčio"/„Zaibo" laimėtojus; 
3:45 v. p.p. — pirmų ir antrų 
rungtynių pralaimėtojai. 

Sekmadienį, kovo 29 d., var
žybų tąsa ir užbaiga bus Dievo 
Motinos parapijoje, 18022 
Neff Rd., Cleveland, Ohio. 

Sekmadienio tvarkaraš
tis: 11:30 v.r. — rungtynės dėl 
3-čios vietos; 1 v. p.p. — fina
linės rungtynės dėl čempiona
to. 

Clevelando lietuvių visuo
menė kviečiama gausiai atsi
lankyti. 

Clevelando LSK „Žaibas" 

dėti Lietuvos Tautinei 
rinktinei. Kiek žinau, pats 
dalyvausi Gerosios valios 
žaidynėse, o taip pat būsi 
Europos pirmenybėse? 

— Tiesa. Man tai tikrai di
delė garbė bendrauti su to
kiais nepaprastais žmonėmis, 
tikinčiais laisve, kovą už savo 
tėvynę ir varžosi už savo tau
tos garbę. Man, būti pakvies
tu, yra didžiausia garbė, ko
kios tik galėčiau tikėtis. Aš 
tikrai būsiu su jais Gerosios 
valios žaidynėse New Yorke ir 
Europos pirmenybėse Atė
nuose, Graikijoje. Priklausys 
ką Phoenbc „Šuns" leis man 
daryti. Jie nori, kad aš daly
vaučiau naujų žaidėjų biržoje, 
birželio mėnesį. Dėsiu visas 
pastangas atsirasti Lietuvoje 
kaip įmanoma anksčiau, daly
vauti treniruočių stovykloje ir 
pradėti dirbti su jaunesniais 
žaidėjais. Tikrai labai džiau
giuosi, kad esu pakviestas. 

— Ar Sabonis dalyvaus 
Gerosios valios žaidynėse 
ir Europos pirmenybėse? 

— To nežinau. Tikiuosi, kad 
jis dalyvaus. Kiekviena proga 
praeityje, kai Sabas buvo 
kviečiamas kovoti už savo 
kraštą, jis tai įvykdė su pui
kiais rezultatais. Manau, kad 
Portlandas turėtų duoti suti
kimą. Jei jis tikrai norės daly
vauti, aš iš karto pasidarysiu 
daug geresniu treneriu. (Nu
sijuokė). 

— Šiuomi noriu dar kartą 
padėkoti jums už pašne
kesį. Linkiu jums viso ge
riausio nuo visu Amerikos 
lietuvių. 

Kalbėjosi: 
Algis Zaparackas 

Iš anglų kalbos vertė: 
Viktoras Memenąs 

BŪKIME PAŽĮSTAMI 
— saka Mindaugas Lydeka. 

„Esu 22 metų amžiaus, 2 m 3 
cm ūgio krepšininkas. Gimiau 
ir augau-Alytuje, kur mokiau
si ir pradėjau bei pamėgau 
krepšinį. Sekėsi neblogai. Vos 
sulaukęs 18 m. buvau pak
viestas į Lietuvos krepšinio 
jaunių rinktinę. Keliavome į 
Izraelį, kur 1994 metais vyko 
Europos jaunių krepšinio čem
pionatas. Laimėjome pirmą 
vietą ir aukso medalius. 

Grįžus į Alytų, netrukus ga
vau žinią, kad Kauno „Žal
girio" treneris J. Kazlauskas 
kviečia mane į 'Žalgirio' ko
mandą. Negalėjau atsisakyti 
žaisti čempionų komandoje ir 
dar su neblogu atlyginimu. 

Po poros metų gavau pasiū
lymą keliauti į Ameriką su sti
pendija universitete, kur ga
lėčiau žaisti krepšinį ir baigti 
mokslą. Lietuvoje, žaidžiant 
geroje komandoje, apie mokslą 
svajoti buvo neįmanoma. Taip 
atsidūriau Daytona, Flori
doje". 

Išgirdę, kad Daytona kolegi
jos krepšinio komandoje žai
džia krepšininkas iš Lietuvos, 
skubėjome jį pamatyti ir susi
pažinti. Pasirodė aukštas, pui
kiai nuaugęs, simpatiškas jau
nuolis. Bematant susidrauga
vome. NTe kartą jis lankėsi 
mūsų namuose, ne kartą ste
bėjome jį žaidžiant. Ne kartą 
pagalvojau: būčiau buvęs pa
tenkintas tokį žaidėją turėjęs 
mūsų krepšininkų išvykose į 
P. Ameriką, Australiją ar Eu
ropą. Jis žaidžia centro ar 
kraštinio puolėjo pozicijose, 
stiprus fiziškai, gerai kovoja 
prie lentų ir turi švelnu, nuiku 

metimą. 
Jis atkeliavo į Ameriką, 

kaip ir kiti 4 jo draugai iš 
anos Lietuvos jaunių krep
šinio rinktinės, norėdamas pa
tobulinti savo krepšinio ta
lentą, bet dar svarbiau — 
baigti mokslą, įsigyti profesi
ją. Pradžia, o vėliau ir visas 
laikas Daytonoje nebuvo leng
vas. Buvo apgyvendintas bute 
su trimis kitais krepšininkais. 
(Daytonos kolegija neturi ben
drabučio ir savo valgyklos). 
Per trejetą mėnesių išmoko 
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STALO TENISO 
VARŽYBOS 
CLEVELANDE 

1998 m. Š. Amerikos lietu
vių stalo teniso pirmenybės 
vyks kovo 28 d., šeštadienį, 
Cleveland Table Tennis Asso-' 
ciation, 3615 Euclid Ave. 
(kampas Euclid Ave. ir East 
36-th St., 4-me aukšte), Cleve
land, Ohio. 

Varžybas rengia ŠALFASS-
gos Stalo teniso komitetas, 
vadovaujamas Prano Gvildžio 

. iš New Yorko. 
Varžybų pradžia — 10 vai. 

ryto. Atvykimas ir registracija 
— nuo 9 v.r. Bus rungtyniau
jama komandinėse, vienetų ir 
dvejetų varžybose, vyrų, mo
terų ir senjorų (50 m. ir vyres
nių) klasėse. 

kalbą, išlaikė egzaminus, pra
dėjo studijas ir krepšinį. Tre
niruotės buvo ilgos ir sunkios, 
o pamokų daug. Ne kartą liko 
nevalgęs, o jei ir suspėdavo 
(dovanotu dviračiu), kartais to 
maisto neužtekdavo. Nenuos
tabu, kad jo svoris nukrito 
bent keliolika svarų... 

Kaip ten bebūtų, Mindaugas 
buvo vienas iš geriausių stu
dentų, o krepšinio aikštėje pa
darė pažangą. Juo jau domisi 
daugelis universitetų. Dar ne-, 
žino, kur pasirinks, bet linkęs, 
labiau į šiaurę, nes Daytonoje 
jam per šilta. 

I keletą klausimų Mindaugo 
atsakymai buvo: 

— Nemanau, kad Lietuvos 
krepšinio federacijos neseniai 
padarytas nutarimas (dvejus 
metus draudžiant žaisti grįžus 
iš kur nors) bus naudingas' 
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Alytiškis krepšininkas Mindaugas 
a ts isveikina su savo mama 

Lydeka, išvykdamas studijuoti i JAV, 

Lietuvos krepšiniui, jau nekal
bant apie žmogaus teisių var
žymą— 

— Nesutinku su kai kurių, 
ypač buvusio Lietuvos rink
tinės trenerio nuomone, kad 
jauni Lietuvos krepšininkai 
Amerikoje netobulėja krepši
nio aikštėje ir gyvenime. Ži
nau, kad padariau pažangą 
krepšinyje, išmokau kalbą, 
pamačiau kitą kultūrą, gyve
nimą, įsigysiu profesiją (vers
lo)— 

— Vasarą būsiu Alytuje pas 
tėvus, bet krepšinio neužlei
siu, dirbsiu aikštėje ir fizi
nių jėgų išlaikymui. O jei 
būčiau pakviestas žaisti II Pa
saulio lietuvių olimpiadoje už 
Amerikos lietuvių rinktinę, 
mielai sutikčiau — 

— Pagaliau, baigęs universi
tetą, jei bus galimybė, dar ke
letą metų žaisčiau čia, ar kur 
nors Europoje, o po to, be 
jokių dvejojimų, grįšiu į Lie
tuvą! — 

— Valio, Mindaugai, ir sėk
mės, — pasakiau. 

V.G. 



VIRŠŪNĖS ŠVIESA 
Seimo P i r m i n i n k o Vytauto Landsberg io kalba 

Lie tuvos S e i m e 1998 m. kovo 1 1 d . 
Tęsinys 

Ši sąvoka plito po sovietines 
respublikas ir veikė kaip dina
mitas, pajėgus išsprogdinti vi
są kolonijinę sistemą. Visos 
SSRS kolonijos panoro naudo
tis savo žemės turtais, ir dau
gelis jų po dviejų metų, kaip ir 
Kovo 11-osios Lietuva, jau at
sisakinėjo mokėti „centrui" 
mokesčius, boikotavo sovietinę 
karinę tarnybą. Iš pradžių M. 
Gorbačiovas mėgino ieškoti 
kompromiso ir klaidinti, įra
šęs į SSRS Aukščiausiosios 
Tarybos dekretą dėl Estijos 
kelis žodžius apie respublikų 
„suverenias teises SSR Sąjun
goje"; dar kurį laiką jis šaipėsi 
iš „suverenitetų parado", kol 
ta pašaipa užstrigo gerklėje, 
kai Boris Jelcin, ramiai žvilg
terėjęs į rankinį laikrodį, pa
sakė: „Prieš 40 minučių Rusi
jos Federacijos Aukščiausioji 
Taryba balsavimu priėmė su
vereniteto deklaraciją". Buvau 
tos scenos liudininkas ir nie
kad nepamiršiu nei vaizdo, 
nei reikšmės. Rusijos žemės 
turtai — Rusijos pinigai; Rusi
ja pradėjo kalbėti apie savo 
kariuomenę; Sovietų Sąjunga 
darėsi biurokratinė konstruk
cija be realaus pamato. Pake
liui į tai jau buvo nušvitusi 
Lietuvos Kovo 11-oji, o jos 
pradžia — paprastoje 1988 m. 
tezėje: „Sąjūdis laiko netei
sėtais Ribbentropo-Molotovo 
1939 m. paktus su papildo
mais protokolais ir visus jų 
padarinius Lietuvos suvereni
tetui" (Sąjūdžio programa). 

Prasidėjus visokiems pai
niojimams ir LKP atkakliai 
propaguojant „suverenitetą 
TSRS sudėtyje", Sąjūdžio Sei
mas 1989 m. pavasarį išaiški
no: „Negali būti suverenios 
valstybės kitos valstybės su
dėtyje". Juolab atmesti „da
linis", „didesnis" suverenite
tas, „kultūrinis, ekonominis, 
politinis ir net ekologinis" su
verenitetai. .Valstybinis suve
renitetas... yra nedalomas, 
todėl negali būti iš dalies su
verenių valstybių". 

1990 m. sausį, j au po M. 
Gorbačiov vizito ir prieš pat 
rinkimus į mūsų Aukščiau
siąją Tarybą, kuriai buvo lem
ta tapti Atkuriamuoju Seimu, 
Sąjūdžio Seimas sustatė visus 
taškus: „Tik nepriklausomy
bės paskelbimas garantuoja 
visų kitų problemų spren
dimą, o ne atvirkščiai. Todėl 
Sąjūdžio Seimas teigia, kad 
nepriklausomybės a tkūrimas 
yra pirmaeilis uždavinys". 

Kremliuje 1989-1990 m. bu
vo skubiai kuriami naujos So
vietų Sąjungos (netgi Suvere
ninių Socialistinių Respublikų 

Sąjungos) koncepcija ir sutar
tis, kur i Lietuvos vadovybės 
visai negąsdino. Ne vien todėl, 
kad ypat ingame trijų parla
mentų posėdyje Vilniuje 1990 
m. gruodžio 1 d. buvom iš ank
sto pasakę, jog Lietuva, Latvi
j a ir Estija nesirašys Sąjungos 
sutart ies . Kaip suvereni vals
tybė, kurios par lamentas , ei
nant Kovo 11-osios aktu, „pra
deda realizuoti visą Valstybės 
suverenitetą", būtume galėję 
svarstyti bet kurį kitos val
stybės pasiūlymą... ir jo ra
miai atsisakyti , be konflikto 
likdami k i ta valstybe. 

K i t a v a l s t y b e — štai pa
prasta sampra ta , kurią reikėjo 
ryškinti bei įtvirtinti, netgi 
laikinai dangs tant i s „Lietuvos 
TSR" formule. 

Kad Lietuva — kita valstybė 
negu SSRS, prieš dešimtį 
metų viešumoje buvo gana 
neįprastas, veikiau teorinis, 
politinis ir teisinis teiginys; 
tuo ta rpu tikrovė kai kam 
rodėsi patvi r t inant i Krem
liaus perspėjimus, kad esamų 
ryšių pakeisti a rba (kaip saky
davo) „nutraukt i" — neįma
noma. 

„Negyvensite!" „Niekas jums 
to neleis", pareikšdavo Lietu
vos ir kit iems Baltijos politi
kams tai SSKP CK prezidiu
mas (po „Baltijos kelio"), tai 
koks M. Gorbačiovas arba A. 
Lukjanovas, tai savi „realis
tiškieji" kompartiečiai. Vis 
dėlto kitos valstybės samprata 
irgi sparčiai skynėsi kelią. J a i 
padėjo ne vien „tautų teisės", 
bet ir žmogaus teisių klausi
mai. „Teisė grįžti iš tremties į 
tėvynę", apie kurią Sąjūdžio 
Steigiamajame suvažiavime 
kalbėjo akademikas Antanas 
Buračas, j au žymėjo dvi skir
tingas dimensijas — savo šalį, 
tėvynę, ir svetimą imperijos 
žemę, t remties buveinę, kaip 
sename Maironio eilėraštyje: 
„Už Uralo, žemės galo, ne po 
savo šalį". 

Juridiniai , politiniai, emoci
niai argumentai susijungdavo 
ypač jau t r iu Lietuvos rekrūtų 
klausimu. „Sąjūdis teigia, kad 
nė vienas Lietuvos TSR pilie
tis negali būt i išvežtas už Lie
tuvos ribų prieš jo valią", sa
koma 1988 m. Sąjūdžio pro
gramoje. Pr imenant baisų so
vietinių tremčių nusikaltimą, 
sykiu buvo t iesiama gynybos 
ranka Lietuvos jaunuoliams, 
vis išgabenamiems tolimai ir 
dažnai pasityčiojamai tarny
bai Sovietų armijoje, iš kurios 
daugelis grįždavo karste arba 
suluošintas fiziškai ar psi
chiškai. Buvo siūloma keisti 
Lietuvos TSR konstituciją ir 
Baudžiamąjį kodeksą, pirmuo-
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j u atveju „vienareikšmiškai 
numatant nacionalinių kari
nių formuočių atkūrimą" dV 
Seimo sesija, 1989.04.01), o 
antruoju — naikinant bau
džiamąją atsakomybę dėl at
sisakymo tarnauti Sovietų ar
mijoje. Jau ėjo 1989 m. pabai
ga, kai Sąjūdžio Seimo Taryba 
paskelbė patį šaukimą į So
vietų armiją esant neteisėtu. 
Lietuvos įstatymų viršenybė 
prieš SSRS įstatymus, Lietu-
vos-SSRS santykių nustaty
mas tik dvišalėms tarptau
tinėmis sutartimis, savas pi
lietybės įstatymas („kaip vie
na iš svarbiausių imigracijos į 
Respubliką ribojimo priemo
nių"), visa tai pusantrų metų 
kaitino Lietuvos politinę tem
peratūrą, kol visuomenėje su
brendo neišvengiama išvada: 
gyventi tik pagal savo įsta
tymus. „Tik nepriklausomybės 
paskelbimas", anot Sąjūdžio 
Seimo, turėjo atverti kelią; o 
Sovietų Sąjungos ir SSKP 
generalinis sekretorius tą 
drėgną 1990 m. sausio mėnesį 
vis dar nieko nesuprasdamas 
piktinosi, kodėl vilniečiai Ka
tedros aikštėje nori j j pasvei
kinti kaip draugiškos kaimy
ninės valstybės vadovą! 

Viena pažymėtinų akimirkų 
šiame išsilaisvinimo kelyje bu
vo Moralinės Nepriklausomy
bės pareiškimas, priimtas 
Sąjūdžio Seimo Tarybos iš
plėstiniame posėdy 1988 m. 
lapkričio 20 d.: „Nuo šiol Lie
tuvoje bus gerbiami tik tie 
įstatymai, ktirie nevaržo Lie
tuvos nepriklausomybės". Po 
nepilnų 16 mėnesių, Kovo 11-
osios aktų sprendimu, tik tie 
įstatymai, kurie nevaržo Lie
tuvos nepriklausomybės, liko 
Lietuvoje galiojantys, o kiti — 
ne. Taip valstybinis dorovinis 
vertinimas virto valstybės 
teisės aktu. Svetima konstitu
cija ir kitos šalies įstatymai 
liko nelyginant už Lietuvos 
ribų. 

Dar viena pažymėtina aki
mirka — tai stoka išvados, ku

rios taip ir nepadarėme ligi 
šiol. Ženevos 1949 m. konven
cija, draudžianti imti okupuo
tos šalies gyventojus į sveti
mos okupuojančios valstybės 
kariuomenę, buvo vienas ar
gumentų, teisiškai ginant 
anuomet mūsų jaunuolius. 

Juolab žmonių trėmimai 
vyko ne į „tolimus šalies rajo
nus", bet į svetimą okupavusią 
valstybę. J ie turi būti vertina
mi, dar blogiau negu sovieti
nio totalitarinio režimo atitin
kami nusikaltimai savo pilie
čiams. Masinis okupuotos ša
lies gyventojų išvežimas į kitą 
valstybę vergų darbui ir mir
čiai šalčio kamerose — tai dar 
ligi šiol neįvardintas ypač sun
kus nusikaltimas žmonijai, 
primenąs nebent Čingischano 
laikus. Tik abipusiškai nuošir
džiai pasmerkę nežmonišką 
doktriną ir nusikalstamą reži
mą, galėsime atleisti kažku
riems kaltininkams. 1991 m. 
liepos 29 d. sutartyje su Rusi
ja, dokumento preambulėje, 
jau įbesta tokio susitaikymo 
gairė. O pirmajame sutarties 
straipsnyje — visiškas Lietu

vos nepriklausomybės ir vals
tybinio suvereniteto pripa
žinimas pagal Kovo 11-osios 
aktus! 

Ieškojimas tiesos ir a t randa
ma vidinė laisvė vedė mus iš 
Atgimimo į Kovo 11-ąją. Iš in
divido kelio — į tautos ir vals
tybės kelią. „Nėra laisvės be 
doros", dar Sąjūdžio Steigia
majame suvažiavime skelbė 
Algirdas Patackas. O Sąjūdžio 
Seimo deputatai Kaune prie 
Laisvės paminklo prisiekė: 
„Mūsų tikslas — laisva Lietu
va. Mūsų likimas — Lietuva". 
Tai buvo vos prieš devynerius 
metus , kai nutarėme gyventi 
kitaip. Apsidairykime nuo Ko
vo 11-osios viršūnės ir tegul 
netolima praeitis dar ošia 
čiurlena kaip šaltinis, iš kurio 
galime pasisemti stiprybės. 
Nes „vargas tautoms, kurių is
torija nutyla arba sako ne
tiesą". Čia Justino Marcinke
vičiaus žodžiai Sąjūdžio Stei
giamajame suvažiavime. Sąjū
dis kvietė atsiminti, žinoti ir 
eiti pirmyn. 

Pabaiga 

Danutė Bindokienė 

Pažadai ir tikrovė 

Čikagos kardinolas Francis George. OMI, Vilniaus arkikatedroje prez. V. 
Adamkaus inauguracijos iškilmių metu š.m. vasario 26 d. 
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Visi esame matę reklamas, 
kai televizijos ekranas užpil
domas liūdno žvilgsnio, murzi
nais vaikučiais, besirausian
čiais sąvartynuose, be vaikiš
ko džiaugsmo žiburėlių, be 
dėmesio aplinkai. Vaizdą lydi 
įtikinantis balsas, kad kiek
vienas galime pagerinti tų vai
kučių ateitį, jeigu paaukosime 
tam tikrą sumą dolerių, už ku
riuos vaikai bus pamaitinti, 
aprengti, pasirūpinta jų me
dicinine priežiūra ir mokslu. 
Kadangi visuomenė, kurioje 
vaikai gyvena, yra labai ne
turtinga, net keli amerikie
tiški centai gali padaryti di
delį skirtumą... 

Tos reklamos yra labai veik
smingos — visuomet atsiran
da rėmėjų, tad ir organizacijų, 
susikūrusių kaip tik šiam tik
slui, Amerikoje gan gausu. 
Geriausiai žinoma ir pla
čiausiu mastu veikianti yra 
„Save the Children", globojan
ti apie 100,000 vaikų nuo 4 iki 
18 metų amžiaus. Inkorporuo
ta, kaip pelno nesiekianti or
ganizacija 1962 metais, turinti 
per 2,500 tarnautojų, pasi
reiškia kone kiekviename 
žemyne (tam tikru laiku buvo 
užsiangažavusi padėti ir vai
kams Lietuvoje), pačiose skur
džiausiose, labiausiai atsiliku
siose valstybėse. 

Tarp svarbesniųjų dar yra 
„Christian Children's Fund", 
„Childreach" ir kitos. Jos vei
kia Haiti, Bolivijoje, Mozam-
biąue, Peru, Meksikoje, Bra
zilijoje, Nepal ir daugelyje 
kitų neturtingų tautų, taip 
pat medžiodamos vaikams glo
bėjus televizijos bei reklamų 
spaudoje pagalba. Gerada
riams rėmėjams prižadama 
atsiųsti visą informaciją apie 
remiamą vaiką, įskaitant jo 
nuotrauką, o pats globotinis 
savo globėjams periodiškai 
parašo laiškus. Paramos su
ma priklauso nuo organizaci
jos — svyruojama ta rp 200 ir 
400 dol. metams. „Children 
International" ima tik 12 dol. 
mėnesiui, bet iš globėjų renka 
papildomas aukas Kalėdoms, 
Velykoms, vaiko gimtadieniui 
ir dar kelioms dirbtinėms 
„šventėms" bei progoms, tad 
išlaidų susidaro kur kas dau
giau. 

Daugeliui kyla klausimas, 
kokią tos surinktos pinigų su
mos dalį gauna remiamas vai
kas, o kas „nubyra" adminis
traciniams bei kitiems paša
liniams reikalams. Ypatingos 
nuostatos šioms organizaci
joms netaikomos, o patikrini
mai įvyksta tik tuomet, kai 
pasitaiko skundų. 

Praėjusio sekmadienio, kovo 
15 d., „Chicago Tribūne" dien

raštis paskelbė ilgą straipsnį 
kaip tik apie tokius nesklan
dumus bei sukčiavimus vaikų 
rėmimu besirūpinančių orga
nizacijų veikloje. Po ilgesnių 
tyrimų, kai dienraščio žur
nalistai patys įsijungė į ne
turtingų vaikučių globėjų eiles 
ir, nepranešę organizacijų at
stovams, nuvyko aplankyti 
savo globotinių, atrasta, kad 
kai kurie vaikai buvo mirę net 
prieš penkerius metus, bet 
apie tai globėjams nepranešta, 
todėl jie ir toliau siuntė nusta
tytą paramos mokestį. 

Suprantama, kad po tokių 
reportažų sukruto „Save the 
Children" ir kitos organizaci
jos, pradėjusios tikrinti savo 
skyrius visuose pasaulio kraš
tuose, kur tik pasiekia ši lab
dara. Jau įvesta daug pakei
timų ir prižadėta, kad ateityje 
bus kreipiamas stropesnis dė
mesys į atskaitomybę, o glo
bėjai nedelsiant painformuoja
mi, jeigu globojamas vaikas 
numirtų. 

Taip pat pastebėta daugiau 
netikslumų, kai paramos pini
gai panaudojami ne vaiko 
mokslui, medicininei priežiū
rai ar maistui, o visai nereika
lingiems dalykams (pvz., šo
kių pamokoms). 

Toje pačioje sekmadie
ninėje „Chicago Tribūne" lai
doje rašoma, kad Amerikoje 
25 proc. vaikų, neturinčių 6 
m. amžiaus, gyvena žemiau 
skurdo ribos. Tačiau, palyginę 
amerikiečių „skurdą" su anks
čiau minėtų vaikų besivy
stančiuose kraštuose, be abe
jo, pamatytume, kad čia ir 
patys neturtingiausi ten būtų 
laikomi pasiturinčiais... " 

Tuose ir anksčiau skaity
tuose straipsniuose apie ame
rikietiškų labdaros- organiza
cijų veiklą matomas nesąži
ningumas primena mums sa
vųjų atliekamą darbą, re
miant pagalbos reikalingus 
vaikus Lietuvoje. Tiksli ir 
vieša „Lietuvos Našlaičių glo-
gos", „Saulutės", „Lietuvos 
Vaikų vilties". „Landsbergio 
fondo" ir kitų tolygių šalpos 
organizacijų atskaitomybė lei
džia jomis pasitikėti, todėl 
nėra jokių abejonių, kad para
ma pasiekia jos labiausiai rei
kalingus. 

Turint patikimas savas šal
pos organizacijas, galime per 
jas siųsti paramą ir žinoti, 
kad, padėdami jos jauniau
sioms kartoms, prisidedame 
prie šviesesnės tėvynės atei
ties. Taip pat gera žinoti, kad 
mūsų labdaros organizacijose 
dirba neapmokami savanoriai, 
tad pinigai nukreipiami tiems, 
kam jie skirti. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 
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Jam atsakiau (1.23 d.), kad pasikalbėjau su Ma
žeika apie jo kelionę į Bahamas, džiaugiamės jo žygiu, 
bet ypatingų pasiūlymų neturime. 

Grįžęs iš Bahamų Kairys laiške (11.11 d.) plačiai 
aprašė savo įspūdžius, pasikalbėjimus bei patyrimus 
ir pažymėjo: „Po poros savaičių šauksime klubo susi
rinkimą, kur šiuos reikalus aptarsime. Jeigu mūsų ir 
jūsų klubai nutars šiuo klausimu eiti pirmyn, tada, 
žinoma, reikės paskelbti šiuos įspūdžius bei komenta
rus, jeigu nepritars, tada reikėtų tylėti". 

Tačiau Kairys paskelbė savo įspūdžius „Tėviškės 
žiburiuose". Aš jį pasveikinau (V.19 d.) šį rašinį ir pa
siteiravau, kokia yra žmonių reakcija. Taip pat pa
minėjau, kad mes iki šiol jokios veiklos neparodėm, 
net susirinkimo nesušaukėm. Laukiam žinių apie 
čikagiečių nuotaikas. 

Kairys (V.23 d.): „Mūsų skyriaus veikla, kaip ir jū
sų, sustojo ir nejuda. Turėjom susirinkimą kovo pra
džioje, bet jame nutarėme palaukti su veikla, kol 
paaiškės žmonių nuotaikos po kelionės įspūdžių ap
rašymo. Tiesa, buvom nutarę surengti viešas diskusi
jas Bahamų salų reikalu po mano straipsnio atspaus

dinimo. Čikagoje „T. Žiburiai" mažai skaitomi, tai ir 
atsiliepimų dar jokių neturiu... Kai tie įspūdžiai bus 
atspausdinti „Drauge", tada gal susidarys šioks toks 
judėjimas ir tada mes surengsime viešas diskusijas ne 
tik Bahamų, bet ir kitais šios idėjos stiprinimo ir pa
laikymo klausimais". Paminėjo, kad kai kas siūlo su
rengti didesnės grupės išvyką į Bahamas, klausė, ar 
aš galėčiau prie jos prisijungti, ar atvykti į Čikagą 
kartu su Mažeika ir aptarti vit.us reikalus. 

Netrukus (V.29 d.) Kairys parašė kitą laišką, ku
riame nusiskundė, kad pasikalba su vienu kitu, pasi
guodžia, bet darbų nėra. Atsiliepimų raštu negavo nė 
vieno, žodžiu — keletą. Anot jo, „šiai idėjai leiskime 
gerai išsigulėti. Nemarinkime jos, tegu miršta pati. jei 
jau toks jos likimas. Kad ir mažai, bet judėkime, 
išlaukime tinkamo momento, gal toksai ir ateis. Juk 
ateitis neatspėjama, paslaptinga ir neretai staigi". Jis 
vėl aiškino sunkumus ir galimybes įsikurti Bahamose 
bei reiškė norą susitikti ir išsikalbėti. Taip pat pra
nešė, kad Kaseliūnas visu tempu organizuoja koloniją 
Kolumbijoje, bet Bahamų salomis nesidomi — netin
kama vieta. Savo susirinkimo nenumato turėti iki ru
dens. 

Beieškant vietos atsarginei tėvynei Bahamų sa
lose, amerikiečių laikraščiai vėl atkreipė dėmesį į 
Britų Hondūrą. „New York Times" ir „Washington 
Post" 1963 m. liepos 23 d. pasirodė žinia, kad atei
nančių (1964) metų sausio pirmą Br. Hondurui bus su
teikta visiška vidaus savivalda. Legislatūrą sudarys 
dveji rūmai — senatas ir atstovų rūmai, renkami kas 

penkeri metai. Anot laikraščių, pagal britų praktiką 
visiška savivalda yra paskutnis žingsnis į nepriklau
somybę, tačiau britų pareigūnas pasakė, kad Br. Hon
dūras nebūtinai tai tuojau susilauks, nes jo ekonomi
ka dar nėra tvirta, o Guatemala į jį reiškia pre
tenzijas, kurias britai atmeta. Pagal Br. Hondūro kon
stituciją D. Britanija yra atsakinga už jo saugumą. 

Taip įvykiams riedant. 1964 m. sausio 3 d. įvyko 
mūsų būrelio valdybos posėdis. Dalyvavo Mažeika, 
Slapšys, Kačinskas ir Vitėnas. Mažeika pasiūlė aps
varstyti, „kodėl mūsų veikla neįgavo tolimesnės eigos". 
Jis aiškino, kad visuomenės reakcija buvo maža, rezul
tatai menki, veikla buvo tęsiama, nes kolonijos steigi
mas rėmėsi lietuvybės išlaikymo idėja. Po diskusijų 
buvo pasiūlyta organizaciją palikti, bet finansiškai ją 
likviduoti. Pasiūlymui visi pritarė. Tuomet ižd. Slap
šys pateikė iždo stovį 1963 m. spalio 10 d. Pajamos — 
nario mokestis: po 12 dol. — K. Pakštas, po 11 dol. — 
V. Adomaitis, po 9 dol. — J. Vitėnas, po 8 dol. — P. 
Mažeika, L. Kačinskas, I. Saldukas, M. Slapšys, po 3 
dol. — V. Viliamas, po 2 dol. — J. Bagdonas, B. Pa-
ramskas, po 1 dol. — A. Valiūnas, A. Vasaitis. Iš viso 
73 dol. 

Aukos ekspedicijai: po 20 dol. — V. Adomaitis, Z. 
Prūsas, po 10 dol. — B. Paramskas, po 5 dol. — J . 
Leščinskas, A. Lažatis, T. Narbutas, Z. Rudaitis, V. 
Šliupas. P. Baltakis, L. Dambriūnas, S. Garliauskas. 
S. Geldauskas. A. Valiuškis, V. Spirauskas, K. Ši
mėnas, S. Balčiūnas, Baltimorės LB, po 4 dol. — V. 
Girnius, po 2 dol. — V. Saulius, K. Pažemėnas ir po 1 

dol. — Z. Rumšą. Iš viso 129 dol. 
Visiems ekspedicijai aukojusiems aukos grąžintos, 

išskyrus V. Spirauską, kuriam laiškas su 5 dol. grįžo 
(„moved"). Iš Z. Prūso negautas atsakymas dėl aukos 
grąžinimo, nutar ta vėl atsiklausti. Jei atsisakytų, tai 
jo 20 dol. kartu su Spirausko 5 dol. ir kasos likučiu 
6.63 dol. atiduoti Vasario 16 gimnazijai per L. Damb-
riūną. 

Padėka Slapšiui už gerą iždo tvarkymą ir nutarta 
veiklą toliau tęsi pagal reikalą. 

Šis rašinys pa
rengtas pagal ma
no turimą medžia
gą. Nei Pakšto, nei 
kitų archyvais nesi
naudota. 

Pabaiga 

Prof Kazys t'.i kitas 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
BROCKTON, MA 

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŠIMTMETIS 
Šiais metais Šv. Kazimiero 

lietuvių parapija Brocktone 
švenčia 100 metų sukaktį 
(1898-1998). Šie metai nužy
mėti įvairiomis iškilmėmis: 

Sekmadienį, vasario 1 die
ną, jubiliejų pradėjom iškil
mingais pusryčiais po šv. 
Mišių parapijos salėje, vado
vaujant mūsų klebonui kun. 
Jonui Prūsaičiui. 

Sekmadienį, kovo 1 dieną 
mus aplankė vyskupas Pau
lius Baltakis. Po iškilmigų 
koncelebruotų šventų Mišių 
— Lietuvos globėjo ir mūsų 
parapijos patrono švento Ka
zimiero minėjimas. Pagrindi
nis kalbėtojas — istorikas, 
rašytojas kun. Vincas Valka-
vičius. Į minėjimą atsilankė ir 
sveikino mus Brocktono mies
to meras John T. Yunits. 

Nuo kovo 1 iki kovo 5-tos 
dienos vakarais turėjome 5 
dienų misijas su įvairiais 
kalbėtojais iš Bostono diecezi
jos dvasinio auklėjimo įstai
gos. Tai buvo kaip užbaiga 
mūsų parapijos dvasinio atsi
naujinimo programos, kuri 
tęsėsi 18 mėnesių. Per tą 
laiką vieną vakarą kiekvieną 
mėnesį vyko pamaldos su 
svečiais pamokslininkais. 

Balandžio 19 d. 3 vai. p.p. 
vargonų ir vokalinės muzikos 
koncertas. Solistai: Marytė 
Bizinkauskaitė — sopranas, 
Danutė Mileikienė — mezzo 
sopranas, Algimantas Stra-
sunskas — tenoras ir Bene
diktas Povilavičius — bosas. 
Vargonais groja muzikas Ro-
bert Love prieš keletą metų 
koncertavęs mūsų bažnyčioje. 

Rugsėjo 13 d. parapijos 
šeimos gegužinė — piknikas. 

Jubiliejaus užbaigai, lap
kričio 22 d. iškilmingos šv. 
Mišios su Bostono kardinolu 
Bernard Law. Po pietų jubilie
jinis pokylis. 

Visų iškilmių planavimu ir 
rengimu rūpinasi tam reika
lui komitetas, vadovaujamas 
Lietuvos Vyčių Brocktono 
kuopos veikėjos Marytės Bi-
zinkauskaitės. 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16 minėjimas 
Brocktone vyko šventiška 
nuotaika. Šv. Mišios už žu
vusius už Lietuvos laisvę. 
Bažnyčią puošė lietuviškų or
ganizacijų vėliavos. Pamal
dose dalyvavo Brocktono 
miesto meras ir jo šeima. Po 
sv. Mišių sustojome prie lietu
viško paminklo pagerbti 

žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Maldą sukalbėjo ilgus metus 
buvęs Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Petras Šakalys 
ir žodį tarė Brocktono miesto 
meras Jack T. Yunits. Po to, 
nuvykę prie miesto rotušės 
iškilmingai pakėlėme Lietu
vos vėliavą, kuri ten ple
vėsavo visą savaite. 

Po pietų parapijos salėje 
iškilminga programa. Prele
gentė — filosofijos daktare 
Mirga Girniuvienė kalbėjo: 
„Nepraraskime vilties, pasi
tikėkime jaunimu, kuris su
gebės atrinkti išminties pra
dus iš senosios kartos atstovų 
ir tuo laiduoti šviesesnę ateitį 
lietuvybei išeivijoje ir lietu
viams tėvynėje". Meninėje da
lyje visus maloniai nuteikė 
Bostono vyrų kvartetas, vado
vaujamas pianistės Daivos 
Navickienės. Visą programą 
gražiai pravedė tautiniais 
rūbais pasipuošusi studentė 
Daiva Jaudegytė. 

Lietuvybei palaikyti surink
ta aukų 1,130 dol. Aukotojų 
pageidavimu aukos paskirtos: 
Lietuvių Bendruomenei — 
715.00 dol., Amerikos Lietu
vių Tarybai — 315.00 dol. ir 
BALFui — 100 dol. LB Brock
tono apylinkės valdyba ir 
Brocktono Šaulių kuopos val
dyba padengė minėjimo 
išlaidas, tad visas surinktas 
aukas buvo galima pasiųsti 
nurodytoms organizacijoms. 

Minėjimą organizavo LB 
Brocktono apylinkės valdyba 
ir kitos organizacijos, vado
vaujant LB Brocktono apy
linkės pirmininkui Stasiui Ei-
vai. S. E. 

LIETUVOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRO 

PADĖKA 
Lietuvos Respublikos Svei

katos apsaugos ministras Juo
zas Galdikas, dėkoja „Lithua-
nian Children's ReliefTLie-
tuvos Vaikų globai" Bostone 
už didelę paramą. Jis rašo: 
„Mes iš jūsų gavome daugiau 
133 metrinių tonų vaikams 
reikmenų, kurių vertė yra 
daugiau 1,500,000 litų. Tie 
siuntiniai buvo išskirstyti 
vaikų pagalbos institucijoms 
per visą Lietuvą". JLithua-
nian Children's Relief/Lie-
tuvos' Vaikų globa" siunčia 
vaistus, drabužius, batus ir 
visokius naudingus vaikiškus 
reikmenis. Pasiuntė net 30 
talpintuvų „Gerber Baby 
Food". Ses. Elena Ivanaus
kaitė. CJC, vicepirmininkė 
„Lithuanian Children's Relief/ 
Lietuvos Vaikų globos", sako, 
kad Lietuvos vaikams yra jau 
pasiųsta 70 talpin _uvų. 

Prof. Galdikas toliau rašė, 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIR0S NEKILNOJAMO TURTO 

Brockton, MA, Vasario 16-tos minėjimo programos atlikėja. Iš k : Bronius Banaitis, programos vedėja Daiva 
Jaudegytė, Norbertas Lingertaitis, prelegente Mirga Girniuvienė, Helmutas Lingertaitis, kvarteto vadovė pia
nistė Daiva Navickienė ir Gintas Simanaitis. 

kad Lietuva daro pažangą 
sveiktos globos programos re
formoje. Neseniai buvo pra
dėta Valstybinė Sveikatos 
draudimo programa. Jis sako, 
kad nebus lengva pereiti į 
naują sistemą, bet pagalba, 
kurią Lietuva gauna iš Li
thuanian Children's/Lietuvos 
Vaikų globos" palengvina 
procesą ir didele dalimi pri
sidėjo prie šios reformos. 

Šioje organizacijoje dirba 
tik savanoriai, aukoj antys 
savo laiką. Organizacijai rei
kia visokių priemonių vai
kams ir lėšų užmokėti už 
siuntimą. Galintieji padėti 
Lietuvos vaikams yra prašomi 
siųsti aukas šiuo adresu: Li
thuanian Children's Relief, 
Inc., P.O. Box 497, South Bos
ton, MA 02127. Drabužius, 
batus, t.t. prašoma siųsti į 
Our Lady of Sorrows Convent, 
261 Thatcher Street, Brock
ton, MA 02402, tel. 508-588-
5070, ext. 35. 

VRC 

OMAHA, N E 

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMAS 

Brockti n, MA Vasario !6-tos minėjime iškilmes prie paminklo žuvusiems 
:•> Lietuvos laisvę Iš k. kun Petras Šakalys. Brocktono miesto meras 

J ick T Yun.t LB apylinkes pirm. Stasys Eiva ir dalis dalyvavusios 
">'.inr:u*n*'<i 

80-ies metų Lietuvos Nepri
klausomybės 80-ją sukaktį 
minėjome šv. Antano parapi
jos salėje, kur kasmet (gal tik 
su keliomis išimtimis), tai 
vykdome nuo 1950-tų metų. 
Jei plytinės šios salės sienos 
prakalbėtų, jos bylotų labai 
margą Omahos lietuvių isto
riją, įskaitant daug kalbėtojų 
iš kitur. Ir naujasis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
mažiausiai kartą čia yra kal
bėjęs... 

Minėjimas vyko vasario 15 
d., tuoj po lietuviškų pamaldų, 
naujai išremontuotoje salėje. 
Jaukioje aplinkoje ir kviesti
niai svečiai, turbūt, jautėsi 
kaip namie, dauguma jų pasi
likdami iki meninės dalies pa
baigos, kas anksčiau būdavo 
retenybė. 

Minėjimą ruošė LB Omahos 
apylinkės valdyba. Po oficia
laus atidarymo skautams įne
šus vėliavas ir lietuvių kilmės 
kunigui Samueliui Russell, 
O.S.B., sukalbėjus invokaciją, 
valdybos pirmininkas dr. Ge
diminas Murauskas supažin
dino su garbingais svečiais: 
miesto meru Hal Daub, miesto 
tarybos prezidentu Lee Terry, 
brig. generole Tiiu Kerą. pa
grindiniu kalbėtoju V. Maciū
nu iš Cherry Hill, NJ. ir kitų 
tautybių atstovais. Dalyviai 
kiekvienam jų atskirai plojo. 
Jiems plojome ir po jų sveiki
nimo žodžių. Miesto meras ir 
Lee Terry prisiminė ir kelionę 
į Šiaulius, kur pernai pavasarį 
jie buvo nuvykę pasirašyti 
miestų suartėjimo aktus. La
bai gyvai plojome brig. genero-
lei Tiiu Kerą, kai ją pirminin
kaujantis visų vardu pasvei
kino su jos nominavimu 
aukštesniam tarnybiniam 
laipsniui — major general, 

U.S.A.F. Šį kartą ji dėvėjo 
estų tautiniais drabužiais ir 
sveikinimo žodį tarė estų var
du, kurių Omahoje tik saujelė 
gyvena. Plojimais buvo priim
ta ir pirmininkaujančio per
skaityta rezoliucija, skirta pa
siuntimui įvairioms šio krašto 
valdžios institucijoms. Daug 
plojom ir pagrindiniam kalbė
tojui Vytui Maciūnui, JAV LB 
Krašto valdybos vicepirminin
kui. Anglų ir šiek tiek lietu
vių kalbomis jis gana plačiai 
apžvelgė lietuvių'tautos isto
riją ir bendruomenės veiklą 
bei pastangas atgaunant ne
priklausomybę, ' bendravimą 
su tėvyne kultūrinėje ir ekono
minėje srityje, plahus ateičiai 
ir kt. Jam buvo įteikta Ne-
braskos valstijos'- gubernato
riaus pažyma, ktiria jis tapo 
šios valstijos garbės piliečiu. 

Įspūdinga buvo"-ir meninė 
dalis. Prieš pasirodant „Ram-
byno" chorui, pirmininkaujan
tis publikai pristatė A. An
tanėlį ir A. Šaknaitę, kaipo 
rinktuosius Vidurio^Amerikos 
apylinkių atstovus prie LB 
Krašto tarybos. 

Aušrelė Sakalaite šiuo metu 
yra išvykus dalyvauti prez. 
Valdo Adamkaus^-įnauguraci-
joje ir vėliau L.R. Seimo ir 
JAV LB posėdžiuose Vilniuje. 
Aušrelė vadovauja vietos litu
anistinei mokyklai, kuriai da
bar priklauso arti 20 suaugu
sių ir dar nesuaųgusių moki
nių; visi jie programoje pasi
rodė dainuodami dainas, šok
dami tautinius šokius, ar de
klamuodami eilėraščius, vado
vaujant mokytojoms Violetai 
Rotella-Kazlauskaitei ir Lai
mai Starcic — Šarkaitei. Atro
do, kad stipriausių katučių 
gavo jauniausieji fleklamuoto-
jai, nepaisant, kai juos sunku 
buvo girdėti bei suprasti... 
Mat buvo plojama už jų drąsą 
rodytis. Po mokyklos pasirody
mo Lietuvių fondo atstovė 
Omahoje Gražina Reškevičie-
nė mokyklos vedėjai įteikė 

1,500 dol. čekį. Tai, žinoma, 
sukėlė audringų plojimų Lie
tuvių fondui, o miesto merą 
nugirdau iš nustebimo išta
riant „oh boy". 

Plojome ir A. Totilo vado
vaujamam „Rambyno" chorui, 
sudainavusiam tris gana su
dėtingas dainas: „Šiaurės pa
švaistė", „Jūra" ir tradicinę 
„Kur giria žaliuoja". Minėjimo 
metu buvo renkamos aukos 
JAV LB reikalams, ALTui ir 
Omahos apyl. reikalams. 

Irena Požėlaitė turėjo stalą-
parodėlę su gražiais rankdar 
biais, o kiek toliau bendruo
menės moterys prie trijų stalų 
patarnavo užkandžiais. Anks
čiau pirmininkui joms padė
kojus, buvo ir joms paplota. 

Tai buvo gana ilgas, bene 
tris valandas trukęs, bet įspū
dingas Vasario 16-os minėji
mas, sutraukęs pilną salę da
lyvių. Nevienas turėjo net sa
lės mūrines sienas parėmęs lai
kyti.. Apskritai, šis minėjimas 

pasižymėjo plojimais. Tik ne
prisimenu ar buvo paplota LB 
Omahos valdybos nariams, 
tikrai nusipelniusiems plo
jimų. Valdybą sudaro: dr. Ge
diminas Murauskas — pirmi
ninkas. Nijolė Sudavičiūtė-
Mac Callum, Algirdas Macke
vičius, Marga Sederavičiūtė-
Hathavvay ir Eugenijus Ra
džiūnas. Nijolė Sudavičiūtė 
minėjime nedalyvavo, nes 
dieną prieš tai mirė jos tėvelis 
— Jonas Sudavičius. 

KETURI VAIKAI 
IŠ LIETUVOS TAPO 

AMERIKIEČIAIS 

Praėjusieji metai Omahoje 
buvo pilni sensacijų, tarp ku
rių, vienas šeimos įsūnijimas 
net keturių našlaičių. Ta gera
darių šeima yra John ir Rose 
Guinan, o visi keturi vaikai 
kilę iš vienos šeimos, daugiau 
dviejų metų gyvenę Tauragės 
vaikų prieglaudoje. Naujieji 
vaikų tėvai pernai liepos 
mėnesį nuvyko Lietuvon, kur 
turėjo praleisti dvi savaites 
tvarkydami įsūnijimo proce
dūrą: tik sumokėjus tam tikrą 
sumą pinigų tai buvo pagrei
tinta. Įdomu, kad naujieji vai
kų tėvai nemokėjo nei žodžio 
lietuviškai, o naujieji vai
kai — angliškai. Laimei, tėvai 
vėliau surado porą ne per to
liausiai gyvenančių lietuvių, 
kuriems kurį laiką teko ver
tėjauti; namie jie kalba tik 
angliškai. Visi yra mokyklinio 
amžiaus ir mokykloje gauna 
gerus pažymius. Guinanai iš 
anksčiau turi įsidukrinę dvi 
mergaites, vidurinės mokyklos 
amžiaus. 

Jonas Šarka 

GARY, IND. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Vasario 15 d. Gary ALTo ir 
Lietuvių Bendruomenės sky
riai minėjo Lietuvos neprik
lausomybės 80 metų sukakti 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
D i rb j užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ,r sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, iauko priežiūros 
darbu Uandscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVashington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui . 
Kreiptis tei. (202) 244-2373. 

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapoTis ir Ofl. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-6654 

GREIT PARDUODA 

"SJ* RE/MAX 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

PART-TIME TELLER 
Expenence preferred, birt not re-

quired. Salary commensurate with 
experience. Bi l ingual Engl ish/ 
Lithuanian required. Afternoon 
hours and Saturday mornings. For 
an appointment or additiona! infor-
mation contact Lois Gajdorus at 
708-598-9400. 

Midland Federal Savmgs & Loan 
2657 W. 69 S t 

Chicago, IL 60629. 

Padedame gauti paskolą perkant 
naują ar naudotą automobilį, net jei ir 

visai neturite kredito istorijos, dar 
neilgai dirbate ir esate apmokamas 

grynas. Taip pat padedame nusipirkti 
automobilį iš varžytinių. 

Kreipkitės tel. 815-260-1182. 

KMIECIK REALTORS 
V ^ n t U I J t - 1 7^22 S.Pulaski Rd. -a. 4365 S Arcner Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Parduodu dviejų kambarių butą 
Vilniuje - senamiestyje, 

gerai įrengtą. 
Kreiptis: Jasina Era 

Vilniaus centrinis pastas - 2000 
Iki pareikalavimo. 
Vilnius, Lithuania 

Reikalingas krovininio 
sunkvežimio vairuotojas 

turintis CDL leidimą. 
Kreiptis į Algį po 7 v.v., 

tel. 708-403-2997. 

Išnuomojamas 3 mieg. 
butas antrame aukšte su 

kaikuriais baldais. "Security 
deposif $470 iš anksto. 

Tel. 773-776-4636. 

Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčioje, su vėliavomis organi
zuotai dalyvavo Vytauto Posto 
legionieriai ir Lituanistinė 
mokykla. Sv. Mišias aukojo ir 
tai dienai skirtą pamokslą pa
sakė prel. Ignas Urbonas. 

Po pamaldų prie mokyklos 
aikštėje legionieriai ir litua
nistinės mokyklos mokiniai 
pakėlė vėliavas. Legionie
riams keliant didžiąsias vė
liavas, mokiniai, tautiniais 
drabužiais pasipuošę, pakėlė 
ir savo mažas tautines vėlia
vėles. Mokyklai vadovavo mo
kyklos vedėja seselė Janina 
Galubickytė ir mokyt. Jane 
Valeikienė. ALTo pirm. Vin
cas Gumuliauskis ir LB apy
linkės pirm. Birutė Vilutienė 
tarė žodžius, o prel. Ignas Ur
bonas sukalbėjo maldą už 
žuvusius už Lietuvos laisvę. 

Šv. Kazimiero liet. parapijos 
salėje — vyko akademinė mi
nėjimo dalis. ALTo pirm. V. 
Gumuliauskis pradėjo minėji
mą. Himnus giedojo sol. Alfon
sas Seniūnas, prel. Urbonas 
pakviečiamas maldai ir vado
vauti minėjimui. 

Meninę dalį atliko muz. Al
fonsas Seniūnas su lit. mokyk
los mokiniais. Alfonsas Seniū
nas yra kelių talentų meninin
kas: muzikas, dirigentas, so

listas, artistas; kuklus vaiku
čių būrelis, jam vadovaujant, 
gražiai padainavo kelias lietu
viškas daineles. Jis pats, akor
deonu sau pritardams, žaviai 
padainavo septynias lietu
viškas dainas. Porai jų įsijun
giant ir visai publikai. Pas
kaitą skaitė dr. Rūta Kairytė. 
Jie abu yra iš Lietuvos. Abu 
yra gimę Sibire ir tėvų į Tė
vynę parvežti jiems esant 3 m. 
amžiaus. 

Perskaitomi miesto mero ir 
Kongreso atstovo sveikinimai. 
Minėjimas baigiamas tautine 
giesme — „Lietuva brangi". 

Po minėjimo vyko vaišės, 
kurias paruošė čia visų mūsų 
renginių, vaišių ruošėjos per 
daugelį metų — Marytė, Ur
šulė ir Birutė. Padėka joms! 

krp. 

* Šilutė. F. Bajoraičio vie
šoji biblioteka pripažinta res
publikinio konkurso, skirto 
pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų jubiliejui, nugalė
toja. Konkurse dalyvavo visos 
Lietuvos bibliotekos. Jos buvo 
vertinamos už parengtas pro
gramas arba atskirus rengi
nius, skirtus šiai datai. Nu
galėtojams buvo įteikti lau
reatų diplomai bei 10,000 litų 
premija. 

John ir Rose Guinan iš Omaha, N K 
Dovvdns. Aivaras ir F.mi!\ I! eil -

. apsupu isivail mtg **>Sm vaiku Keturi vaikai i$ Lietuvos IS k 1 eil — Michelle, 
Vik'ora-i. te\a> .lohn. Rose ir Kartui**. 



LAIŠKAI 
AMERIKOS TELEVIZIJA 

NEPRALEIDO VARDO 
UTHUANIA — LIETUVA 
Tuo įsitikinome šiemet, žiū

rėdami JAV televiziją per 
CBS stotį iš olimpinių žiemos 
varžybų Nagato mieste (ir 
apylinkėse) Japonijoj. Tuo pa
sipiktino transliavimą stebėję 
lietuviai, latviai, estai. Dėl to
kio elgesio mūsų spaudoje 
pasisakė skaitytojai, siūlė 
CBS traukti į teismą. Nieko 
nesakant, ir ateityje būtų vyk
domas tų tautų diskriminavi
mas. 

Reikėtų, kad atitinkamos 
lietuvių, latvių, estų organiza
cijos, gal ambasados, bendruo
menės, sportinės organizacijos 
pasitartų, kaip tą reikalą tin
kamai išnešti viešumon. Su
rasti įtakingą amerikiečių ad
vokatą, atlyginimą gautų bylą 
laimėjus, pusė jam, pusė ieš
kovams. Kiek milijonų ieš
kinys — tegul advokatas, ar 
jų grupė, nutaria. Taktiškai, 
teisiškai ieškinį pradėjus ir tę
siant, gal pakliūtų į televiziją, 
didžiąją spaudą, nuskambėtų 
pasaulyje. Advokatams gera 
reklama. 

Pasaulis žinotų, kad lietu
vių, latvių, estų tautos nėra 
patyčių objektas. Nieko neda
rant — tas tautas ir ateityje 
laikys nevertas tinkamo dė
mesio. 

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, CA 

LAIŠKAS „SEKLYČIAI" 

Dėkoju Dievui, kad dar ne
atėmė proto ir regėjimo, kad 
galiu skaityti spaudą ir 
džiaugtis gyvenimu bei aplin
ka. 

Skaitant apie renginius 
„Draugo" dienraštyje ir „Pen
sininko" žurnale, gimsta pa
vydas, kad čikagieciai senjo
rai turi galimybę lankytis tuo
se renginiuose, dalyvauti iš
vykose. Man, einant 96 me
tus, tokios galimybės pasi
baigė. Tačiau tie.kurie galite, 
džiaukitės ir lankykitės „Sek
lyčioje". Reiškiu pagarbą! 

Bronius Jaras 
Kenosha, WI 

LIETUVIŲ POLITINĖ 
JĖGA 

Baigėsi dar viena rinkimų 
diena. Gyvenantys Čikagoje ir 
jos priemiesčiuose jau žino re
zultatus. Įsivaizduojame, kad 
lietuviai jau gerai įsisąmo
ninę balsavimo bei dalyvavi
mo politiniame procese svar
bą. Jei norime Lietuvai gero, 
reikia balsuoti už tuos, kurie 
atstovautų Lietuvos intere
sams. 

Tačiau nedaug užsienio lie
tuvių pasirūpino susitvarkyti 
Lietuvos pilietybės reikalus 
bei balsuoti Lietuvos rinki
muose gruodžio mėnesį. Kai 
Diek Durbin kandidatavo į 
JAV senatorius, dėl įvairių 
priežasčių ne visi lietuviai jį 
rėmė. Nepaisant to, ir Dur
bin, ir John Shimkus buvo 
išrinkti į JAV Senatą ir Kon
gresą. 

Dabar gausiai lietuvių apgy
vendintoje apylinkėje į Kon
gresą kandidatavo Dovidas 
Šeštokas. Jo pastangas plačiai 
rėmė „mūsų jaunimas", prašy
damas plačiosios visuomenes 
paramos, dirbant rinkiminėje 
kampanijoje ir balsuojant. 
Naktį paaiškėjo, kad atsakin
gose prokuroro pareigose dir
bantis, Lietuvoje ne kartą lan
kęsis, ne tik turistiniais, bet 
ir verslo interesais, lietuvis 
kandidatas tesurinko per 
2,000 balsų. Aišku, būtų buvę 
gerai, jei ir kiti vietiniai gy
ventojai būtų jį stipriau rėmę, 
bet toks balsų skaičius paro
do, kad lietuviai nesidomi rin
kimais — arba nebalsavo, ar

ba balsavo už kitą kandidatą, 
kuris neturi jokių asmeniškų 
ryšių su Lietuva, nei įgimto 
rūpesčio jos likimu. , 

Jei mes sakome, kad siekia
me Lietuvos priėmimo į 
NATO, jei sakome, kad mums 
rūpi Lietuva, o ne turto atga
vimas, kodėl neparodome savo 
politinės jėgos? Jei norime 
Lietuvai padėti verslo ar hu
manitariniais pagrindais irgi 
yra svarbu balsuoti. Šio balsa
vimo rezultatus paanalizavę, 
Amerikos politikai galės vėl 
nurašyti lietuvius kaip poli
tiškai nereikšmingus, bejė
gius. Įsivaizduoju, kad Illi
nois gubernatorius ir jo asis
tentė taip pat atkreips dėmesį 
į šiuos rezultatus. 

Mes neturime milijonų, kad 
galėtumėm kandidatus stip
riai finansiškai paremti, bet 
galime dirbti rinkiminėse 
kampanijose ir balsuoti, o, 
ypatingai nedidelių apylinkių 
rinkimuose kiekvienas balsas 
svarbus. Rinkimus laimėjus, 
galime stengtis pakeisti lai
mėjusio nuomonę kitais klau
simais, bet svarbu turėti kuo 
daugiau savųjų įtakingose 
vietose, jei norime ir toliau 
dirbti Lietuvos labui. 

Gal šis kandidatas vis tiek 
būtų pralaimėjęs, bet ar šį 
kartą mes tikrai užtenkamai 
pasistengėme, ar su pavasario 
lietaus lašais išslydo proga iš 
Lietuvių rankų? 

Indrė Tijūnėlienė 
Buffalo Grove, IL 

SUSKAMBĖS MŪS 
DAINOS, TAU, LAISVA 

TĖVYNE 

Rašo ilgą straipsnį Vaclovas 
Kleiza „Draugo" 43 numeryje, 
kovo 3 d. laidoje. Straipsnis 
labai svarbus perskaityti kiek
vienam lietuviui, kur begy
ventų. Tuos ilgus straipsnius, 
kartais paliekame vėlesniam 
laikui arba rytojaus dienai. 
Tokiems ir rašau, kad nepa
mirštų... Skaitant tą straips
nį, jaučiamas autoriaus gilus 
rūpestis ir meilė savajam 
kraštui. 

Leiskite man pacituoti vieną 
jo detalę: „Ir dar vienas reiš
kinys, tiesiogiai siejantis ir 
mus, kuris yra sunkiai su
prantamas. Paskutinių poros 
savaičių laikotarpyje spaudoje 
pastebėjote, kad Lietuvos vy
riausybė nutarė steigti išei
viams informacijos centrą Vil

niuje. Tai Lietuvos Seimo ir 
JAV LB Komisijos bendrų pa
sitarimų išvada. Bus centras 
su keliais etatais, kurį išlai
kys Lietuvos vyriausybė iš 
savo biudžeto ir teiks informa
ciją išeiviams apie įsikūrimo 
galimybes Lietuvoje, socialinį 
draudimą, medicininę pagal
bą ir pan. Skamba gražiai, 
bet... 

Argi mums reikės važiuoti į 
Vilnių, kad sužinotume, ko
kios grįžimo į Lietuvą sąly
gos? O ką tuomet veikia prie 
vyriausybės esančio departa
mento skyrius, kurio uždavi
nys yra rūpintis ir palaikyti 
ryšius su užsienio lietuviais? 
Kodėl mūsų ambasados ir 
konsulatai negali tą visą in
formaciją su daug mažesnė
mis išlaidomis ir daug plačiau 
paskleisti užsienio lietuvių 
tarpe? Ir vėl tenka klausti, tik 
šį kartą ne Lietuvos, o mūsų 
pačių: ar tai logiška, ir ar tai 
reikalinga?" 

Prezidentas Adamkus savo 
inauguracijos kalboje pasakė: 
„Visi esame skolingi savo 
tėvynei". Kitu sakiniu, kai pa
žadėjęs pasiekti Lietuvos na
rystę NATO ir Europos Są
jungoje priminė, kad kelias į 
šias organizacijas prasideda 
Vilniuje, o ne Vakarų sosti
nėse. 

Įdomu, ar ir Islandijoje yra 
veiklių bendruomenininkų? 
Atrodo, nutautėjimo problema 
buvo ir pasiliks lietuviškų 
parapijų rūpestis. Linkėtina 
darbštiems bendruomeninin-
kams mylėti Lietuvą iš tolo, 
sekti čia gimusių Lietuvos 
Vyčių veikėjų pavyzdžiu. 

Vaclovui Kleizai linkiu to
kių straipsnių parašyti dau
giau. 

Rožė Raiauskienė 
Dearborn Heights, MI 

DĖL IR APIE 
REPREZENTACIJĄ 

Kai Vasario 18 d. „Seklyčio
je" minėjome Vasario 16-tąją, 
garbės konsulas V. Kleiza 
trumpai papasakojo Lietuvos 
konsulato Čikagoje istoriją. 
Konsulatas „gimė" prieš 74 
metus ir išliko per visas ne
laimes, karus, okupacijas Lie
tuvos valstybės simboliu (už 
tai dar turim būti dėkingi dr. 
P. Daužvardžiui ir J. Dauž-
vardienei). 

Po to V. Kleiza susirinku
siems pristatė naująjį Lietu
vos generalinį konsulą Gied
rių Apuoką, kuris papasakojo 
apie save, savo šeimą ir pir
muosius įspūdžius, susitikus 

su išeivįja. Bekalbant paaiš
kėjo, kad konsulatas bus per-
keldintas į miesto centrą, mat, 
privalu tinkamai reprezentuo
ti Lietuvą. 

Noriu paklausti, ar teisybė 
(yra visokiausių gandų), kad 
konsulatas perkeliamas į la
bai šaunaus daugiaaukščio 
pastato 36 ar 37-jį aukštą 
(adreso kol kas nežinom) 
miesto centre ir iš kurio langų 
matyti gražus Michigan ežero 
vaizdas? Nuoma esanti žvė
riška... Vicekonsule išsinuo
mojo butą irgi miesto centre, o 
nuomos kaina 1,500 dol. mė
nesiui. Konsulas ieškąs gyven
vietės šiauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose... Negi tai tei
sybė? Kas mokės už šitą visą 
„reprezentaciją?" Ar tai kris 
ant tų vargšų mokesčių mokė
tojų galvų Lietuvoj? 

Ar negalėtų Lietuvos konsu
latas sutilpti į Jaunimo centro 
ir t. jėzuitų vienuolyno pasta
tus? Pastatai tikrai gražūs ir 
erdvūs. Juos suremontavus ir 
sutvarkius (dėl vienuolyno su 
tėvais jėzuitais susitarti vargo 
tikrai nebūtų — tereikėtų tik 
geros valios), Lietuvai būtų 
sutaupyta daug ir labai reika
lingos „valiutos". Taip pat bū
tų sutaupyta laiko bei pinigų 
ir visiems, į konsulatą besi
kreipiantiems, tautiečiams 
(ypač naujai atvykusiems). 
Gal konsulato tarnautojai ne
žino, kiek į valandą kainuoja 
miesto centre pasistatyti auto
mobilį. (Be to, pasakojama, 
kad dabar konsulate sutvar
kyti ir paprasčiausią doku
mentą jau reikia net penkių 
darbo dienų). Taigi, vėl ke
lionė į miesto centrą, ir vėl 
mokėjimas už „parkinimą". 
Na, bet už tai — Lietuva pui
kiai „reprezentuojama" Čika
goje... Pasipils visokiausi aiš
kinimai ir kaltinimai. Beveik 
galiu eit lažybų, kad dėl tų vi
sokių bereikalingų nemalo
numų kaliu bus apšauktas, jei 
ne prezidentas V. Adamkus, 
tai būtinai prof. V. Landsber
gis. 

Emilija J. Valantinienė 
Chicago, IL 

KREIPIMASIS DĖL 
KNYGOS 

„LIETUVIŠKASIS 
ŠVIETIMAS ŠIAURĖS 

AMERIKOJE" 

Prieš keletą metų Pedagogi
nis lituanistikos institutas, 
veikiąs Čikagoje, iškėlė mintį 
kad reikia surinkti, sureda
guoti ir išleisti knygą „Lietu
viškasis švietimas Šiaurės 

Amerikoje". Šiam darbui buvo 
pakviesti Stasė Petersonienė, 
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto direktorė, ir Juozas Ma-
silionis, buv. Čikagos aukštes
niosios lituanistikos mokyklos 
direktorius. Pirmoji rūpinosi 
Kanados lituanistinių mo
kyklų istorijomis, antrasis — 
JAV. 

Po kelerių metų darbo, skel
biant straipsnius ir atsišau
kimus spaudoje, kreipiantis 
laiškais, pavyko surinkti 15 
Kanados ir apie 60 JAV mo
kyklų istorijų. 

Daugiau kaip pusė teksto 
(400 psl.) spausdinimui jau 
surinkta, kita pusė dar renka
ma. Susidarys apie 700 psl. 
teksto, gausios nuotraukos 
puslapių skaičių pakels dar 
100 psl. Knygą reikės įrišti 
kietais viršeliais. Visa tai didi
na jos išleidimo kainą. 

Deja, knygos iniciatorius ir 
leidėjas, Pedagoginis lituanis
tikos institutas, neturi pakan
kamai lėšų šiai vertingai kny
gai išleisti, todėl įgaliojo re
daktorius kreiptis į lietuviš
kas organizacijas ir asmenis, 
prašant iš jų paramos. 

Jau esame gavę paramos iš 
Lietuvių Fondo (5,500 dol.), 
Lietuvių Tautinių namų 
(1,000 dol.), dr. Astos Veličkai-
tės (1,000 dol.) ir Vydūno fon
do (500 dol.). Mūsų apskai
čiavimu, tai yra tik pusė rei
kiamos sumos. 

Kviečiame būti knygos pre
numeratoriais, aukojant 20 
dol. ar daugiau, rėmėjais (30 
dol. ar daugiau), mecenatais 
(50 dol. ir daugiau). Mecenatai 
gali aukoti, įrašydami ne tik 
savo vardą, bet ir kieno nors 
atminimui: tėvų, žymių žmo
nių, pedagogų... Aukas galima 
nurašyti nuo pajamų mokes
čių. 

Iš aukotojų ir prenumerato
rių skaičiaus paaiškės, kiek 
šios knygos spausdinti. Be to, 
norime bent 200 egz. skirti 
Lietuvos bibliotekoms. 

Čekius raiyti: „Lithuanian 
Institute of Education" ir siųs
ti knygos redaktorių adresu: 
Juozas Masilionis, 4632 S. 
Keating Ave., Chicago, IL 
60632 USA. 

Stasė Petersonienė: 2534 W 
40th St.., Chicago, IL 60632 
USA. 

Knygos redaktoriai: 
Stasė Petersonienė 

Juozas Masilionis 
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PRISIMENANT VLADĄ SIMUTĮ 

K£) midlcind Fcclcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708)598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
LENDER 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
ĮSJĮ Mutual Federal Savings and Loan 

Association of Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
CasirnirG.Oksas,President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

Vartojimo prekių ir pa
slaugų kainos Lietuvoje sausio 
mėnesį padidėjo mažiausiai iš 
trijų Baltijos valstybių — 1 
procentu. Latvijoje infliacija 
buvo 1,3 proc., Estijoje — 3 
proc. 

Vladas Simutis. 

1998 m. vasario 3 d. Michi
gan valstijoj miręs sporto ir 
skautų veikėjas Vladas Simu
tis buvo vienas tų kukliųjų, 
kurie, ne vieną dešimtmetį 
triūsdami, taip ir lieka tylūs 
darbuotojai (o tokių niekad 
nebus per daug). 

Vladas Simutis gimė 1919 
m. kovo 21 d. Skuode, bet 
užaugo Kaune, kur 1938 m. 
baigė jėzuitų gimnaziją. Studi
javo ekonomiką Vytauto Di
džiojo universitete. Nuo pat 
jaunystės mėgo futbolą, 1933 
m. — pirmą kartą futbolinin
ko apranga, priklausė „Mais
to" sporto klubui, vėliau 
„Perkūnui", žaidė ir už Skuo
do „Šarūną". 

Pasitraukęs į Vokietiją, po 
karo prisidėjo prie Augsburgo 
„Dainavos" įkūrimo ir pabal-
tiečių olimpiados Augsburge 
organizavimo. Talkino Muen-
cheno „Gintarui" futbolo rung
tynėse su užsieniečiais. 

Atvykęs į JAV, apsigyveno 
Detroite, priklausė vokiečių ir 
ukrainiečių sporto klubams, 
padėjo įsteigti Detroito „Kovą". 

Ilgametis skautas — Lietu
voje 1938 m. įstojo į studentų 
skautų korporaciją „Vytis", 
Vokietijoj prisidėjo prie skau
tų vyčių būrelio „Geležinis vil
kas" įsteigimo Augsburge, 
JAV rūpinosi korp! Vytis 
atkūrimu. 1952 pakeltas į pa-
skautininkius, iki 1956 m. — 
tuntininkas Baltijos skautų 
vietininkijoj. 1958 m. apdova
notas skautų ordinu „Už nuo
pelnus", 1997 m. per skautų 
kūčias jam įteiktas 50-ties 
metų skautavimo ženklas. 

Šias eilutes rašantis buvo su 
Simučiu bendraklasis gimna
zijoj. Kai žaisdavom futbolą 
gimnazijos kieme ar prie Kau
no pilies, dažnas iš mūsų į 
Vladą žiūrėjom pagarbiai, nes 

A-tA. 
VINCUI ŠMULKŠČIUI 

į Amžinąją Tėviškę išėjus, liūdesyje likusiems žmonai 

ALDONAI, sūnui dr. LINUI ir jo žmonai dr. MARY 

reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Jonas ir Vanda Stankai 

Nepamirštamam studijų draugui, idealiam veikėjui, 
mūsų jungtuvių pabroliui 

A.tA. 
VINCUI ŠMULKŠČIUI 

iškel iavus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai ALDONAI, sūnui LINUI, broliui ALBINUI ir 
visiems jo artimiesiems. 

Stasė ir Cezaris Surdokai 

jis ir Balys Barkauskas (mirė 
Australijoj), buvo tie du, kurie 
kamuolį valdė ir mušė kai
riąja koja. 

Neseniai pradžiugino į ran
kas patekusi iškarpa, kuri 
grąžino į praeitį prieš 55 me
tus, kai 1943 m. Kaune labda
ros tikslui buvo surengtos fut
bolo rungtynės „Sporto" laik
raštininkai ir darbuotojai — 
„Savitarpine pagalba" (ši orga
nizacija 1941-1944 m.) tęsė 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
darbai. Dienraščio „Ateitis" 
sporto redaktorius tas rung
tynes aprašyti paprašė žinomą 
miesto futbolininką Vladą Si
mutį. „Ateities" balandžio 20 
d. laidoje ir buvo išspaus
dintas inicialais V.S. pasi
rašytas 70-ties eilučių repor
tažas. Tebūnie šios kelios 
ištraukos lyg kukli paraštė 
mūsų sporto istorijos pusla
piams. 

Laikraštininkų (žalieji) vie-
nuolikė: VI Juodvalkis; Puzi-
nauskas, Baronas; Civana-
vičius, Vietrinas, Bakūnas; 
Boreišis, Zaroskis, Čerėkas 
Čerkeliūnas, Šablinskas. SP 
(baltieji): Rombergas; Kača-
nauskas, Skirmantas; Kisie
lius, Sleževičius, Stuogis; 
Tamulis, Saladžius, Butvilą, 
Petrauskas, Puškorius. Tei
sėjavo Kūno Kultūros Rūmų 
direktorius dr. Algirdas Vokie
taitis. 

Simutis rungtynes nuotai
kingai aprašė: 

„Kai pradžioj žalieji, žais
dami pavėjui, paėmė į savo 
rankas iniciatyvą, baltieji gy
nėsi ne tik kojomis, bet ir ran
komis. Tuoj žalieji pelno bau
dinį. Vidurio puolikas Če
rėkas, vos suvaldydamas vėjo 
pučiamą kamuolį, gražiai fik
suoja 1-0. 

Po truputį sukrunta ir bal
tieji, veržiasi prie laik
raštininkų vartų, bet čia jiems 
kelią pastoja Baronas, kuris, 
mušdamas kamuolį, pataiko į 
priešininko bucą ir pats ima 
šlubuoti. Juo toliau, juo rung
tynės darosi įdomesnės ir ... 
linksmesnės", „...ir baltiesiems 
švysteli proga. Puškorius 
praeina ir paduoda prie vartų, 
bet vidurio puolikas Butvilą 
pataiko ne į tuščius vartus, o į 
žemę. Toliau Zaroskis užplė-
šia 2-0. Kėlinio pabaigoj 
Čerkeliūnas įgrūdžia trečią 
įvartį, bet apdairus teisėjas 
neužskaito, nes vienas žai-
dikas buvo nuošalėj". Antram 
kėliny daugiau vyrauja baltie
ji, kurie žaidžia pavėjui. Eilę 
progų praleidžia Butvilą ir kt. 
puolikai. Daug darbo turi 
žaliųjų vartininkas Juodval
kis, parodęs gerų paradų". 

Po žaidimo SP skirtą taurę 
laikraštininkams įteikė SP 
vyr. komiteto atstovas red. 
Stepas Zobarskas. Rungtynes 
stebėjo per 800 žiūrovų, kurie 
savo atsilankymu parėmė „Sa
vitarpinę pagalbą". 

Dabar, po penkių su puse 
dešimtmečių, daug tų rungty
nių dalyvių yra išvykę į Ana
pus. Vienas likusių Detroite 
yra Butvilą, kuriam tąsyk ne
sisekė, bet kuris buvo geras 
aktorius toje futbolo humores
koje. 

Atvykęs į JAV, Madas Si
mutis parašydavo spaudai fut
bolo klausimais, buvo žurnalo 
„Sportas" bendradarbis ir vie
nas iš 16-kos veikėjų 'nuo An
tano Bagdžiuno iki Zigmo 
Žiupsnio), kurie dalyvavo Pra
no Mickevičiaus pravestoj an
ketoj „Realus žvilgsnis į spor
tinę veiklą" („Sportas". 4-5 nr., 
1961). Knygai „Išeivijos lietu
vių sportas 1944-1984" Vladas 
Simutis paraše apžvalgą apie 
Detroito „Kovą". 

Kęstutis Čerkeliūnas 



6 DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. kovo 20 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Lietuvių „Klumpės" ka
pela iš Suvalkų trikampio — 
Punsko — atvyksta koncertuo
ti į JAV ir Kanadą. Nors jiems 
nereikia mokėti honorarų, bet 
vis tiek susidaro didelės ke
lionės išlaidos, ypač transpor-
tacija iš vieno lietuvių telkinio 
į kitą. Tad LB Kultūros taryba 
kreipiasi i geradarius, kurie 
norėtų pasveikinti punskie
čius, atsiųsti savo sveikinimą 
su auka pirmininkei Marijai 
Remienei, 2841 Denton Ct.7 
Westchester, EL 60154, tel. 
708-562-1448. Bus išleistas 
leidinukas, programa, kuri 
liks jiems gražus atminimas iŠ 
viešnagės užjūriuose. 

Jaunimo centro adminis
tracija kviečia dalyvauti pa
vasarinėje mugėje kovo 28-29 
d. žemutinėje salėje. Visos pa
jamos skiriamos Jaunimo cen
trui paremti. Veiks kavinė, 
bus galima pavalgyti pietus (o 
paskui dalyvauti „Draugo" 
kdncerte 3 vai. p.p. didžiojoje 
salėje). Kas norėtų prekiauti 
mugėje, gali registruotis iki 
kovo 26 d. tel. 773-778-7500, 
nuo 11 vai. r. iki 7 vai. vak., 
išskyrus antradienį. 

Kun. Vytautas Merkys, 
SJ, svečias iš Vilniaus, ves re
kolekcijas t. jėzuitų koplyčioje 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį — balandžio 2, 3 ir 
4 d., 7 vai. vak. Bus klausoma 
išpažinčių, sakomas pamok
slas ir aukojamos šv. Mišios. 
Balandžio 5 d., sekmadienį, po 
10 vai. rekolecijų užbaigimo 
Mišių, visi kviečiami į Jauni
mo centro kavinę pasivaišinti 
JC Moterų klubo ruošiamais 
priešvelykiniais pusryčiais. 

Religinės muzikos kon
certas Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje šiemet taip 
pat bus Verbų sekmadienį, ba
landžio 5 d., parapijos baž
nyčioje. Programą atliks para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino, kartu su 
solistais. Visi kviečiami! 

Pianistas Manigirdas 
Motekaitis ir sol. Praurimė 
Ragienė dalyvaus „Laisvės 
puotos" meninėje programoje 
šį sekmadienį, nuo 12 vai., 
Willowbrook Ballroom salėje, 
8900 S. Archer. Jeigu ir 
nespėjote užsisakyti bilietų, 
galite atvykti ir juos įsigyti 
vietoje. Bus pietūs, daug gar
bių svečių, gera meninė pro
grama ir maloni aplinka. Ren
gia JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdyba ir visus 
kviečia dalyvauti. 

Prel. Anthony Bertašius, 
Paterson, NJ, Draugo fondo 
garbės narys, prie anksty
vesnių 1,100 dol. vėl atsiuntė 
200 dol. pavasario vajaus pro
ga, kad būtų greičiau 
užbaigtas milijonas. Esame la
bai dėkingi už paramą! 

Kazys Kušeliauskas, 
Hickory Hills, IL, Draugo fon
do pavasario vajaus proga 
įstojo nariu su 500 dol. įnašu. 
Sveikiname naują DF narį ir 
labai dėkojame už stambų 
įnašą. 

Bronė Čižikai te , Chicago, 
• IL, Draugo fondo garbės 

narė, pavasario vajaus proga 
atsiuntė 200 dol. prie anksty
vesnių 1,800 dol. įnašų. Nuo
širdus ačiū! 

NAUJA JAUNIMO 
CENTRO VALDYBA 

Po metinio narių ir rėmėjų 
susirinkimo, Jaunimo Centro 
tarybos nariai su pirmininku 
Vaclovu Momkum Jaunimo 
centro valdymą pavedė Mari
jai Utz. Naujoji valdybos pir
mininkė turėjo pirmą pasita
rimą kovo 7 d. centro patal
pose. Pasitarime buvo pasi
skirstyta pareigomis. 

Valdybos pirmininkė Marytė 
Utz turi daug administracinių 
gabumų. Ji yra ilgametė skau
čių vadovė. Skautų sąjungoje 
buvo Tarybos pirmijos pirmi-

Bilietai \ 
viu operos 

Čikagos Lietu-
choro statomą 

„Čigonų baroną" balandžio 
26 d. ir pabaigtuvių koncertą, 
kuris bus Jaunimo centre 
gegužės 3 d., gaunami „Sek
lyčioje" darbo valandomis ir 
Pasaulio lietuvių centre kovo 
22 bei 29 d. 

Gavėnios susikaupimas 
Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijoje vyks kovo 30, 31 ir ba
landžio 1 d., 7 vai. vakarais. 
Joms vadovaus kun. Vytautas 
Merkys, SJ, iš Lietuvos. 

Dainavai dainuos Daina
vos augintiniai — t.y. Dai
navos stovyklos 40-tajam gim
tadieniui ruošiamame koncer
te kovo 21 d., šeštadienį, pro
gramą atliks „Dainavos" an
samblio oktetas, vadovauja
mas Dariaus Polikaičio. Bus ir 
poezijos, ir skaidrėse vaizdų, 
ir širdį pakutenančios nostal
gijos visiems, kurie bet kuo
met yra įvažiavę pro Dainavos 
stovyklavietės vartus. Koncer
to pradžia 6 vai. Atvykite! 

BALFui šiuo metu labai 
reikalingi naudoti rūbai ir 
batai Maloniai prašoma lietu
viu j tai atkreipti dėmesį ir 
paaukoti švarių, gerame sto
vyje rūbų. BALFas dabar di
delį dėmesį skiria šalpai Lie
tuvoje ir nuolatos siunčia dra
bužių, maisto bei vaistų siun
tinius. Rūbai priimami centro 
įstaigoje, 4545 W. 63rd. Str. 
(įėjimas iš kiemo pusės), tel. 
773-767-3401, nuo pirmadie
nio iki penktadienio, nuo 9 
vai. r. iki 4 vai. p.p. 

ŠIMTOJI 
LIETUVIU TELEVIZIJOS 
PROGRAMA ČIKAGOJE 
Čikaga yra vienintelis mies

tas, ne tik Šiaurės Amerikoje, 
bet ir kituose žemynuose už 
Lietuvos ribų, kur galima ma
tyti nuolatinę (savaitinę) lie
tuvių televizijos programą. Ji 
čia gyvuoja jau beveik dvejus 
metus, o šį šeštadienį, kovo 21 
d. ji duos savo 100-ją pro
gramą. Tai jau iš tikrųjų graži 
sukaktis ir verta mūsų visų 
dėmesio. 

Šios retos lietuvių kultū
rinės apraiškos įkūnytojas yra 
Lietuvos Kino studijos buvęs 
režisierius Arvydas Reneckis, 
kuris kiek sušilęs Čikagoje, 
prieš porą metų pradėjo 
žygius atgaivinti lietuvių tele
vizijos programas. Sakome 
„atgaivinti", nes gerokai anks
čiau čia veikė, visuomeniniais 
pagrindais išlaikoma, panaši 
programa, kuriai vadovavo, 
dabar lietuvių radijo valan
dėlę dar tebeturintis, Anatoli
jus Siutas. 

Kaip atsimename, 1996 m. 
pradžioje buvo parodyta viena 
lietuvių programa per Čikagos 
kabelinę televiziją ir pa
ruoštos dar kelios, tačiau jų 
demonstravimas čia nutrūko. 
Tad reikėjo ieškoti komercinės 
stoties. Buvo rastas ne taip se
niai įsikūręs 23-čias kanalas 
(žymimas WFBT raidėmis), 
kuris specializuojasi kitakal
bių programomis. 

, , Tokiu būdu dabar kiekvieną 
nmko pavaduotoja, dalyvavo š e š t a d i e n i o ^ n u o 7 i k i 8 
daugelyje skautų stovyklų, v a l a n d o 8 > m a t o m e lietuviškas 
kur ėjo vadovaujančias parei- o g r a m a s . J u t u n n y s būna 
gas. Šiuo metu skaudų seserį- f . > , 
joje yra Vyriausios skauti-
ninkės pavaduotoja. Dirba su 
lituanistine mokykla. 

Kristina Likanderytė eis 
valdybos pirmininkės pava
duotojos pareigas. Tai jauna 
skaučių vadovė, patyrimą įgijo 
dirbdama Jaunimo centre su 
veikiančiomis skaučių drau
govėmis. Visada linksma, pil
na energijos ir pasiruošus 
padėti, kur tik reikalinga va
dovaujančios rankos. 

Liudas Ramanauskas apsi
ėmė eiti iždininko pareigas. 
Jis yra geras administrato
rius, prieš išeinant į pensiją 
„Peoples Gas" bendrovėje tu-_ 
rėjo aukštą tarnybą — buvo 
vyriausiu viršininku staty
boms inžinerijos skyriuje. Ne
pamainomas projektuotojas ir 
muginukų gamintojas skautų 
Kaziuko mugėms. Daugelio 
skautų stovyklų vadovas. Jau 
keletas metų eina iždininko 
pareigas Akademinio skautų 
sąjūdžio įsteigtame Jaunimo 
Vydūno fonde. 

Daina Dumbrienė sutiko 
būti valdybos sekretore. Jau
na ir pilna sumanymų asme
nybė. Daug metų skautų sto
vyklose ėjo maitinimo virši
ninkės pareigas. Veikli litua
nistinių mokyklų komitetuose. 
Taip pat dirba ir parapijos 
katalikiškos mokyklos komi
tete, talkina parapijai. 

Antanas Paužuolis prižiū
rės JC technikinius įrengi
mus. 

Jonas Paronis, ilgametis JC 
iždininkas. A.a. Salomėjos En-
drijonienės direktoriavimo lai-

yvairus, bet dabar dažniausiai 
matome politinio, visuomeni
nio ar kultūrinio pobūdžio 
žinias iš Lietuvos. Būna ir 
filmų (apie pusvalandžio ilgu
mo) apie Lietuvos miestelius 
ar kitokius įvykius. Susilau
kiame ir reportažų iš Čikagos 
bei apylinkių lietuvių veiklos 
(o kai kada ir iš toliau). 

Kartais dėl įvairių sun
kumų visą programą tekdavo 
paskirti vienam filmui ar jo 
daliai. Būta ir nesusipratimų, 
pvz. neseniai atsitiko, kad 
stočiai per klaidą buvo nu
vežta ir palikta, jau praėjusį 
rudenį paruošta ir tada maty
ta, juosta (šios programos 
nėra „gyvos", o iš anksto įra
šomos ir atiduodamos stočiai). 

Programos vedėjas A. Re
neckis teigia, kad visa tai jis 
atlieka laisvalaikiu, nes duo
ną reikia užsidirbti kitais 
būdais, todėl programų ko
kybė yra ne tokia, kokios 
norėtųsi. Taip pat sako, jog 
dėlto ir visokių nesusipratimų 
sunku išvengti. 

Jis taip pat teigia, kad yra 
susikaupusi nemaža skola 
(apie 10,000 dolerių) stočiai. 
Ji daugiausia susidarė pir
maisiais gyvavimo metais. 
Šiuo metu, padidėjus prekybi
nių skelbimų skaičiui, finan
sai pasitaisė, bet kartu su sa
vaitiniu mokesčiu (apie 500 
dol.), dar mokama ir pusė tiek 
skolos išlyginimui. Skun
džiasi, kad ir kai kurie skel
bimų davėjai laiku neatsilygi
na, tad nėra lengva su finan
sais. 

Netrukus, balandžio mėne
sio antroje pusėje, reikės pasi
rašyti sutartį su stotimi tre
čiųjų gyvavimo metų laikotar
piui. A. Reneckis mano, kad 
dar reikėtų šią sutartį pratęs
ti, nes, sako, yra nemažai tau
tiečių, kurie tokios .programos 
pageidauja ir kai kurie net 
mažesnę ar didesnę auką at
siunčia. Tačiau tokių, deja, 
nėra daug ir lietuvių televizi
jos programos ateitis nėra 
užtikrinta. 

Jis pareiškė, kad dabar atsi
randa galimybė gauti kitą 
laiką — savaitės dienų vaka
rais. Būtų galima programą 
pradėti 7 vai. vak., tačiau 
nežino, kokia būtų žiūrovų 
reakcija. Jis norėtų, kad 
žiūrovai pareikštų savo nuo
monę ne vien tik dėl laiko, bet 
ir dėl pačios programos turi
nio, o taip pat gal kai kurie 
galėtų ir aukų skolos greites
niam išlyginimui atsiųsti. Vi
sais šiais klausimais reikia 
rašyti šiuo adresu: ALTV, P.O. 
Box 215, Downers Grove, EL 
60515, tel. 708-839-8922. 

Manoma, kad lietuvių televi
zijos programa turi apie 
10,000 žiūrovų. Tad jeigu jie 
bent po dolerį pasiųstų, skola 
būtų tuoj pat sumokėta. O kai 
kurie turbūt galėtų ir dau
giau! 

E. Šulaitis 

kais ėjo valdybos pirmininkės 
pavaduotojo pareigas. Tai as
muo, kuris Jaunimo centrui 
skyrė ir skiria labai daug dar
bo valandų. Ėjo įvairias parei
gas skautų stovyklose ir vado
vavo tuntui. Neišsemiamos 
energijos ir gerų patarimų as
menybė. Šioje valdyboje užims 
patarėjo pareigas valdybos 
pirmininkei ir kitiems. 

Skirmantei Jakštaitei-Mig-
linienei yra pavesta atlikti vi
sus administracinius darbus, 
surištus su patalpų nuomavi
mu, švara, darbininkų samdy
mu ir JC vidaus bei lauko 
priežiūra. Ji atvyko iš Lietu
vos dr. Jono Račkausko kvieti
mu. Lietuvoje dirbo Valstybės 
muziejuje kaip vyresnioji 
mokslinė bendradarbė Trem-
ties-rezistencijos skyriuje. Bai
gusi istorijos mokslus. Padeda 
tvarkyti dr. J. Račkausko ži
nioje esančius archyvus ir mu
ziejų, esanti Jaunimo centre. 
Skirmantė yra labai tvarkinga 
ir darbo nebijanti. Lankytojai 
pastebėję, kad visos centro pa
talpos yra pagražėjusios ypač 
kavinė. Kavinėje ji kas sekma
dienį po 10 vai. šv. Mišių rodo 
vaizdajuostes iš Lietuvos kul
tūrinio gyvenimo. Jai talkina 

Parodos lankytojai Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje, š.m. vasario 13 d. 
prof. dr. Jonas Račkauskas, kun. Juozas Vaišnys, SJ, Antanas Paužuolis. 

NUŠVITO KAIP ŽVAIGŽDĖ IR UŽGESO 

Algis Žičkus, kurio darbas yra 
rūpintis vidaus ir lauko švara. 
Šitie abudu tarnautojai yra 
apmokami, nes dirba visą 
laiką; visi kiti tarybos ir val
dybos nariai negauna atlygini
mo, aukoja savo laisvalaikius 
JC išlaikymui. 

Moterų pagalbinis vienetas 
neįeina į valdybą. Jos veikia 
atskirai, bet gražiai bendra
darbiauja su taryba ir valdy
ba. Šiam vienetui vadovauja 
Anelė Pocienė su gausiu talki
ninkių būriu. 

Skirmantė yra atsakinga 
valdybos pirmininkei ir, reika
lui esant, tariasi su kitais val
dybos nariais. Neįeina į val
dybą ir Tomas Miglinas, kuris 
teikia techninius ir elektros 
patarimus. Tai gabus, būsi
mas elektros inžinierius ir 
kompiuterių specialistas. Jo 
sumanumu buvo pasinaudota, 
pertvarkant šildymo sistemą 
ir scenos apšvietimą. 

Jaunimo centras yra gerose 
rankose, bet jo ateitis priklau
sys nuo lietuvių visuomenės, 
jeigu ji savo aukomis, rengi
niais ir jų lankymu prisidės 
prie šio švietimo bei kultūros 
židinio išlaikymo. 

A. Paužuolis 

Jaunimo centre, Čiurlionio 
galerijoje, buvo surengta paro
da J š Lietuvos istorijos", skir
ta Vasario 16-tosios 80-me-
čiui. Rengė ją Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centras, Pa
saulio lietuvių archyvas, Litu
anistikos institutas ir Lietu
vos kraštotyros draugija. 

Paroda užpildė visas tris 
Čiurlionio galerijos sales. Pa
veikslų rėmuose po stiklu bu
vo galima pamatyti tikrai la
bai retų fotografijų ir doku
mentų originalų. Iš viso buvo 
pateikta 601 fotografija, 175 
dokumentai arba jų kopijos, 
10 akvarelių ir grafikos darbų. 
Iš viso — net 786 rodomi vie
netai. Paroda epizodiškai ap
žvelgė 1918-jų metų įvykius, 
kaip brendo Lietuvos Neprik
lausomybės idėjos. Prisiminti 
žymieji mūsų valstybės veikė
jai. Labai daug dėmesio buvo 
skirta Lietuvos kariuomenei, 
jos susikūrimui. Buvo parody
ta trumpa santrauka apie ka
riuomenės sudėtį, jai padarytą 
žalą 1940 m. sovietams okupa
vus kraštą. Išsamiai parody
tas Lietuvos užgrobims 1940 
metais, baisus bolševikinis te
roras. Jdomu, kad buvo atski
rai pristatomi žinomi asme
nys, jų šeimos, tragiški liki
mai. Tai ministrai K. Šakenis, 
K Jokantas, karininkai J. 
Bačkis, J. Stankevičius, A. 
Okulič-Kazarinas ir kt. Jaudi
nanti dailininkės S. Romerie-
nės istorija ir jos unikalūs 
darbai. 

Parodoje plačiai buvo ap
žvelgta 1941-jų metų birželio 
sukilimo istorija. Sužinome, 
kad Lietuvoje veikia net suki
limo veteranų sąjunga. Taip 
pat buvo pateikti 1941 m. Bul-
vičiaus-Kamantausko bylos 
puslapiai, fotografijos, liudi
jančios apie baisų sovietų tar
dytojų elgesį, kankinimus. Bu
vo galima pavartyti bylų kopi
jas, dokumentus apie Rainių 
tragediją. Kai kam kilo klausi
mas, ar tikrai išliko gyvas 
Rainių žudynių liudininkas? 
Toks žmogus prisistatė ir liu
dijo Aukščiausiajame teisme 
1988 metais. Jeigu yra abejo
nių, reiktų drąsiai rašyti pri
siminimus, liudijimus, apie tai 
informuoti Lietuvos istorikus. 
Paroda ir buvo tam, kad viešai 
būtų galima susipažinti su do
kumentais, papildyti juos ir 
rasti tiesą. Juo labiau, kad 
minėti Rainių dokumentai yra 
išspausdinti prof. dr. Algiman
to Liekio knygose ir nėra 
kažkokie atsitiktiniai. 

Kai kurie parodos lankytojai 
mano, kad paroda turi būti 
nuvežta į Lietuvą. Galbūt. Bet 
daug geriau būtų, kad ji ap
keliautų kitus JAV miestus, 
lietuvių telkinius. O Lietuvoje 
yra muziejų, kurie turi daug 

medžiagos šia tema. Paroda 
savo tematika ir rodiniais ak
tualesnė ir įdomesnė mūsų 
jaunajai išeivijos kartai. 

Paroda veikė vos savaitę, 
nes Čiurlionio galerija buvo 
užsakyta kitoms parodoms, 
tai aiškiai per trumpas laikas. 
O paroda buvo tikrai verta 
dėmesio! Paroda greitu laiku 
bus pakartota. Juo labiau, kad 
ji neišardoma, viskas, kas bu
vo atvežta iš Lietuvos ir su
rinkta Pasaulio lietuvių ar
chyve, lieka Lituanistikos tyri
mo ir studijų centre, tik bū
tina parodos temas plėsti ir 
pildyti. 

Manytume, kad prof. J. Rač
kauskas, kuris buvo šios paro
dos iniciatorius ir pagrindinis 
organizatorius, tikrai nusipel
nė visuotinio pagyrimo, kaip 
puikus ir įžvalgus vadovas, 
plečiant bendradarbiavimą su 
Lietuva. 

Parodos atidarymo metu Al
dona Jurkutė, dėkodama vi
siems susirinkusiems ir paro
dos organizatoriams sakė: 
„Šiandien nepriklausomybės 
šventėje ištarkime: ačiū Tau, 

m 

Iš kaires: Albina Ramanauskienė, 
Nuotr. Z. Degučio 

Viešpatie, už knygnešius, ku
rie nugalėjo 'graždanką', ačiū 
už Valančių, kuris švietė ir 
blaivino Lietuvą, ačiū už sava
norių ryžtą apginti Lietuvos 
nepriklausomybę, ačiū už par
tizanų kraują, ačiū už Sibiro 
tremtyje nepalaidotą viltį, 
ačiū už prisikėlimo stebuklą 
prieš aštuonerius metus." 

Apie Lietuvos Nepriklauso
mybės istoriją, tarsi keliauda
mas per parodos stendus, pa
sakojo istorikas Jonas Dai-
nauskas. Buvęs partizanas 
Povilas Vaičekauskas pasako
jo apie tai, kad parodos sten
duose surado savo pažįstamų 
ir draugų, minėjo, kad Vasario 
16-ji buvo švenčiama ne tik 
okupuotoje Lietuvoje ir išei
vijoje, bet ir Sibiro lageriuose. 
Pabrėžė, kad istorinės parodos 
reikalingos, nes tai pasimaty
mas su istorija ir tais, skola 
kuriems tebėra neišmokėta. 

Baigdama parodos atida
rymą A. Jurkutė apdovanojo 
organizatorius ir rengėjus 
šviežiais duonos kepalėliais — 
draugystės, vienybės ir stip
rybės simboliu. 

Skirmantė Miglinienė 
Pasaulio lietuvių archyvo 

direktorė 

• Š.m. kovo 22 d. 11:45 
vai. ryto Švč. M.Marijos Gi
mimo parapijos salėje (Mar-
ąuette Parke) bus rodoma vaiz
dajuostė iš Pažaislio vienuolyno 
1997 m. muzikos festivalio. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Moterų Romos katal ikių 
sąjungos Marquette sky
rius. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

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

(sk.) 
• Akcijų, bonų bei kitų 

vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 60625, 
tel. 1-708-248-8241. 

(sk.) 
• Pinigai, maisto siunti

niai Velykoms TRANSPAK, 
4545 W. 63rd Street, Chica
go, IL 60829. Tel. 1-773-838-
1050. (Sk) 

• Vasaros bilieto kaina 
lėktuvu iš Čikagos į Vilnių 
$865 + mokesčiai. Skambinti 
T.Lesniauskienei, First Class 
Travel, tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
• Prof. dr. Julius Šmulkš

tys pasidalins savo mintimis 
„Saulutės" „Atviro žodžio fo
rume", paskaitoje „Lietuva ir 
užsienio lietuviai" penkta
dienį, kovo 27 d., 7:00 v.v. 
Bočių menėje, Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Visi 
kviečiami. 

(sk.) 
• Ate i t in inkų medikų 

Korp! Gaja kviečia visus na
rius į susirinkimą kovo 29 d. 
Po šv. Mišių Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje, susi
rinkimas įvyks 10#0 vai. ryto 
Ateitininkų namuose. Kun. 
dr. A.Narbukovas iš Washin-
gton, D.C. tars pagrindinį žodį. 
Visi nariai maloniai laukiami. 

(sk.) 
• Dr. Petras Žemaitis, 

Canton, MI, Nancy Ražaitis, 
Atlanta, GA, Rimas ir Pra
nutė Domanskiai, Vvestern 
Springs, IL, Stasys Surantas, 
Rockford, IL, Viktorija Zaka-
rienė, Sun City, AZ, Raymond 
W. ir Barbara D.Clow, Mid-
dletown, CT, yra gerieji dėdės 
ir tetos, kurie globoja našlaičius 
Lietuvoje. Pratęsdami globą 
kitiems metams, visi atsiuntė 
po $150 - metinį globos mokestį 
našlaičiui. Visiems dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 


