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Klausimas 
Būti ar 

Vilnius, balandžio 8 d. 
(BNS) — Valdančiųjų konser
vatorių koalicijos bendradar
biai krikščionys demokratai 
neketina siūlyti naujų kandi
datūrų į Koalicijos sutartyje 
numatytas vykdomosios val
džios institucijas, kol premje
ras nepatvirtins savo nuosta
tos dėl tolimesnio vyriausybės 
darbo. 

Krikščionių demokratų val
dybos pareiškime, kurį pasira
šė valdybos pirmininkas Kazi
mieras Kuzminskas, premje
ras Gediminas Vagnorius ra
ginamas „aiškiai pareikšti", 
kad vyriausybė pasiryžusi tęs
ti darbą ir vykdyti savo pro
gramoje prisiimtus įsiparei
gojimus. 

Pareiškime pažymima, kad 
krikščionims demokratams 
„kelia susirūpinimą ilgai besi
tęsianti įtampa tarp valstybės 
valdymo institucijų". Partijos 
valdyba mano, jog tariami 
trukdymai vyriausybei dirbti 
nėra pagrindas ministrų kabi
neto atsistatydinimui,ir užuo
minas apie galimą atsistatydi
nimą vertina kaip žalingą 
valstybės pastovumui reiški
nį, „trikdantį konstruktyvų 
Vykdomosios valdžios institu
cijų darbą bei apsunkinantį 
tinkamą žmonių kasdienių 
problemų sprendimą". 

Pagal šių metų sausį atnau
jintą Koalicijos sutartį, krikš
čionims demokratams prik
lauso trijų ministrų portfe
liai, tačiau dabar vyriausybėje 
dirba tik du krikščionių de
mokratų ministrai — užsienio 
reikalų ir krašto apsaugos. 

Kovą iš vyriausybės pasit
raukus aplinkos ministrui, 
centristui Algiui Čaplikui, 
krikščionys demokratai atsi
sakė siūlyti savo kandidatą 
šioms pareigoms. Tuomet par
tijos valdyba pareiškė, kad 
„aplinkos ministro klausimas 
šioje situacijoje yra visų pir
ma Tėvynės sąjungos ir Cen-

premjerui: 
nebūti? 
tro sąjungos tarpusavio santy
kių reikalas". 

Algis Čaplikas atsistatydi
no, kai dėl Centro sąjungos 
vadovų pareikštos kategoriš
kos kritikos vyriausybei Sei
mo konservatoriai jį paskelbė 
„nepageidaujamu" ministrų 
kabinete. 

Kovo pabaigoje premjeras 
G. Vagnorius pasirašė teiki
mą prezidentui skirti aplin
kos ministru Danių Lygį, da
bar dirbantį viceministru Ap
linkos ministerijoje ir priklau
santį Konservatorių partijai. 

Krikščionių demokratų val
dybos pirmininkas K. Kuz
minskas sakė, kad valdyba 
pritarė premjero pasiūlytam 
kandidatui. 

LKDP v a d o v a s a t s i r ibo jo 
n u o p a r t i e č i ų pa re i šk imo 

Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas, vadovau
jantis Krikščionių demokratų 
partijai, ketvirtadienį atsiribo
jo nuo partijos valdybos ulti
matumo premjerui Gediminui 
Vagnoriui. 

A. Saudargas žurnalistams 
pareiškė, kad partijos valdy
bos paskelbtas pareiškimas 
nėra partijos „politinė pozici
ja", nes po pareiškimu nėra jo 
parašo. Tačiau A. Saudargas 
atmetė prielaidą, kad su juo 
nesuderintas pareiškimas 
reiškia skilimą partijos vado
vybėje. Ministro teigimu, jam 
nebuvo pasiūlyta pasirašyti 
minėto pareiškimo. „Bet aš ir 
nebūčiau pasirašęs", užtikrino 
jis. 

Premjeras G. Vagnorius 
spaudos konferencijoje ketvir
tadienį pareiškė nemanąs, 
kad „kokie nors pareiškimai 
gali pakeisti vyriausybės nusi
statymą dirbti kuo ryžtin
giau, kuo galima geriau ir 
dirbti tol, kol bus galimybės 
realiai įgyvendinti savo spren
dimus". 

Nuotr.: (U kairės) Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, ministras 
pirmininkas Gediminas Vagnorius ir užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas balandžio 8-ąją preziden
tūroje prie apskrito stalo svarstė Lietuvos užsienio politiko* klausimus. (Elta) 

Seimo dauguma „išteisino" 
finansų ministrą 

Vilnius, balandžio 8 d. 
(Elta) — 69-iems Seimo na
riams pritarus finansų minis
tro Algirdo Šemetos atsaky
mams į skundą, 26 pareiškus 
priešingą nuomone ir 1 susi
laikius, nepasitikėjimas mi
nistrui nebuvo pareikštas. 

Balsavimas, nepaisant opo
zicijos reikalavimų, buvo vie
šas. 

Nepasitikėjimą, A. Šemeta 
pareiškė Seimo LDDP frakci
ja, o pasirašė 30 parlamentarų 
iš šios, taip pat socialdemok
ratų, nepriklausomos, jungti
nės frakcijų. Skundo autoriai 
finansų ministrą kaltino ne
tiksliu biudžeto planavimu, 
nepagrįstu mokesčių didini-

* Seimo p i r m i n i n k a s Vy
t a u t a s L a n d s b e r g i s penkta
dienį parlamento rūmuose 
rengia Lietuvos vadovų, poli
tikų ir žurnalistų pokalbį apie 
valstybės reikalus, į kurį pak
viesti aukščiausieji pareigū
nai, pagrindinių Seimo frakci
jų vadovai, penkių Lietuvos 
dienraščių vyriausieji redakto
riai. Seimo vadovas teigė to
kiam pokalbiui pakvietęs ir 
prezidentą Valdą Adamkų bei 
premjerą Gediminą Vagnorių, 
tačiau prezidentas atsisakė 
dalyvauti pasitarime, moty
vuodamas, kad jo požiūris į 
valstybe jau yra išdėstytas 
metiniame pranešime. EIU> 

Valstybės vadovus suvienijo 
užsienio politikos problemos 

mu, Privatizavimo fondo lėšų 
naudojimu ne pagal paskirtį. 
Skunde sakoma, jog neapgal
voti yra Finansų ministerijos 
sprendimai dėl smulkaus ir vi
dutinio verslo, valstybinių 
bankų privatizavimo, augan
čio einamosios sąskaitos defi
cito. 

Grupės parlamentarų ne
pasitenkinimą kelia ir tai, kad 
ministras laiku nepateikia 
Seimui pakankamos informa
cijos, sąmoningai slepia nepa
geidaujamus faktus. 

Finansų ministras A. 
Šemeta Seimo posėdyje pažy
mėjo, kad skundo rengėjai 
daugiausiai dėmesio skyrė de
talėms, nepastebėdami bend
rų krypčių finansų sistemoje. 
Pasak ministro, Lietuvos biu
džeto augimo tempai neturi 
atitikmens Vakaruose. Per 2 
metus biudžeto pajamos padi
dėjo 1.5 karto. 

Kritiką dėl Privatizavimo 
fondo lėšų panaudojimo A. 
Šemeta palygino su pasiūlymu 
vairuotojui važiuoti tik tiesiai 
ir nepaisyti pastebėtos duo
bės. Valstybei būtų nuostolin
ga laikyti laikinai laisvas Pri
vatizavimo fondo lėšas, o pri
reikus, skolintis brangiau iš 
užsienio, sakė ministras. 

Apskritai, A. Šemetos nuo
mone, su opozicija neįmanoma 
normaliai diskutuoti finansų 

Vilnius , balandžio 8 d. 
(BNS) — Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus, Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, premjeras Gediminas 
Vagnorius ir užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
ketvirtadienį pasitarime daug 
dėmesio skyrė dvišalių Lietu
vos ir Rusijos sutarčių ruoši
mui. 

Po pasitarimo V. Landsber
gis žurnalistams sakė, kad 
„pagrindinis klausimas yra 
delegacijos derybos, šlifuojant 
sutartį dėl pasienio sričių 
bendradarbiavimo". 

Pasirengimas pasirašyti šią 
sutartį, be kita ko, siejamas 
su daugiau nei metus atidė
liojamu premjero Gedimino 
Vagnoriaus vizitu į Maskvą. 
Pasak užsienio reikalų minis
tro Algirdo Saudargo, vizito 
data gali paaiškėti po greitai 
įvyksiančio Lietuvos ir Rusi
jos dvišalės komisijos pirmi
ninkų susitikimo. 

Anksčiau skelbta, kad Mas
kva ir Vilnius suderino ir yra 
pasiruošę pasirašyti susitari
mus dėl investicijų skatinimo 
ir apsaugos, dvigubo apmo
kestinimo išvengimo, bendra
darbiavimo žuvininkystės sri
tyje, piliečių laikinosios dar

binės veiklos, pensinio aprū
pinimo, aplinkosaugos ir tu
rizmo bendradarbiavimo. 

Pasitarime taip <pat kalbėta 
apie 1996 metų Lietuvos ir 
Rusijos sutartį dėl sienų, kuri 
nėra patvirtinta parlamen
tuose. 

Prezidentas, Seimo pirmi
ninkas, premjeras ir UR mi
nistras svarstė ir padėtį Koso-
vo provincijoje bei tarpautinę 
padėtį. Paklausta^, ar įvykiai 
Kosove nepakenks Lietuvos 
siekiams tapti NATO nare, G. 

Vagnorius sakė, nemanąs kad 
įvykiai Kosove galėtų turėti 
įtakos antrajai NATO plėtros 
bangai, tačiau pridūrė, kad, 
dėl konflikto Kosove paaštrė
jus NATO ir Rusijos santy
kiams, Lietuva turi daugiau 
dėmesio skirti geros kaimy
nystės ryšių skatinimui. 

Pasitarime nebuvo kalbama 
apie trečiadienį paskelbtus 
Lietuvos vyriausybės ketini
mus priimti iki 100 pabė
gėlių iš Kosovo provincijos. 
Pasak premjero, ministrų ka
binetas „iš principo pritarė 
šiam siūlymui", o galutinį 
sprendimą ketinama priimti 
kitą trečiadienį. 

Į Kosovą siūloma siųsti 
Lietuvos stebėtojus 

Vi ln ius , balandžio 8 d. 
(Elta) — Teisininko Artūro 
Paulausko vadovaujama Nau
joji sąjunga (socialliberalai) 
siūlo Lietuvos valdžiai skirti 
specialią stebėtojų komisiją, 
kuri, atsiradus galimybei, 
vyktų į Kosovo provinciją ste
bėti Serbijos kariuomenės 
vykdomus žiaurumus, rinktų 
apie tai informaciją ir per
duotų ją tarptautiniam Hagos 
tribunolui. 

„Naujoji sąjunga teigiamai 
vertina vyriausybės spren
dimą siųsti Kosovo pabėgė
liams humanitarinę pagalbą, 

Vyriauybė žada kiekvienai šeimai 
pastatyti po būstą 

Vilnius, balandžio 8 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
ketina smarkiai išplėsti busto 
rėmimo programą, kad būs
tas būtų prieinamas daugeliui 
valstybės gyventojų. 

Ketvirtadienį baigtas rengti 
ir netrukus Seimui bus pa
teiktas naujas paramos būs
tui įsigyti ar išnuomoti įstaty
mas, kuris pakeis dabar ne
kaip veikiantį Gyventojų ap
sirūpinimo gyvenamosiomis 
patalpomis įstatymą. 

Priėmus naująjį įstatymą, 
jau kitais metais vyriausybė 
būsto rėmimo programai ke
tina skirti 50-80 mln., o 2001-
siais — 100 mln. litų. 

Pasak premjero Gedimino 
Vagnoriaus, įstatymas su
teiks teisę kiekvienai šeimai, 
išskyrus turtingas, vieną kar
tą gauti lengvatinę paskolą. 

klausimais, nes kiekviena dis
kusija paverčiama politiniu 
puolimu ir kiršinimu. J i s ragi
no opoziciją ne vien tik kriti
kuoti, bet ir teikti savo siūly
mus valstybės finansų siste- šeimų gali tikėtis kompensa-
mai gerinti. cįjų už nuomą. 

Turtingomis šeimomis laiko
mos tokios šeimos, kurių me
tų pajamos ir turtas, anot 
premjero, akivaizdžiai dides
nis, nei vidutinio gyventojų 
sluoksnio. 

Įs tatymas numatys ir dau
giau paramos rūšių. Pavyz
džiui, mažas pajamas gau
nančioms, daugiavaikėms ir 
kitoms ypač pažeidžiamoms 
šeimoms bus dengiama dides
nė dalis paskolų palūkanų. 

G. ..Vagnorius tvirtino, kad 
bus plečiama ir socialinių 
būstų (1-2 kambarių butų) 
statyba, numatant galimybę 
iš valstybės biudžeto padengti 
iki 80 proc. nuomos kainos. 
Per metus planuojama pasta
tyti 500-1,000 tokių butų. 

Anot jo, naujoji būsto rėmi
mo programa pradės veikti 
jau 2000 metais, o iki 2001-
ųjų ji bus išplėtota visiems 
norintiems. 

Vyriausybė tikisi, kad per 
metus paskolų garantijų ir 
palūkanų kreipsis apie 3,000-
5,000 šeimų, dar apie 5,000 

taip pat iniciatyvą priimti 
dalį pabėgėlių Lietuvoje. Ta
čiau, socialliberalų nuomone, 
būtų galima prisidėti ir kitoje 
srityje", sakoma ketvirtadienį 
Eltai perduotame A. Pau
lausko pasirašytame pareiški
me. 

Dokumente primenama, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tijos paskyrusios specialų am
basadorių, kuris nagrinėja ir 
renka informaciją apie serbų 
karinių dalinių vykdomus 
žiaurumus Kosovo rajone. Vė
liau jo surinktą informaciją 
numatoma perduoti tarptau
tiniam Hagos tribunolui, na
grinėjančiam nusikaltimu? 
žmonijai buvusioje Jugoslavi
joje. 

„Manome, kad Lietuva taip 
pat galėtų parodyti savo ini
ciatyvą ir pasiūlyti skirti savo 
specialų pasiuntinį. Mūsų ša
lis yra patyrusi genocidą, to
dėl mes turime patirties ren
kant panašaus pobūdžio infor
maciją", rašoma pareiškime. 

NS įsitikinusi, kad toks Lie
tuvos žingsnis būtų palankiai 
įvertintas pasaulyje. 

Ignalinos elektrinės likimą 
reikia atskirt ' \uo politikos 

* D a u g u m a L ie tuvos gy
ven to ju n e i g i a m a i ve r t i na 
NATO smūgius Jugoslavijai, 
tačiau nori, kad Lietuva įstotų 
į sąjungą, rodo apklausa. 28.2 
proc. apklaustųjų nepalankiai 
vertina NATO oro smūgius; 
20.6 proc. — labai nepalan
kiai. Palankiai ir labai palan
kiai vertinančiųjų yra 30.5 ir 
8.4 proc. Tačiau į klausimą, ar 
Lietuva turėtų tapti NATO 
nare, teigiamai atsakė 43.5 
proc. apklaustųjų, neigiamai 
— 37.4 proc.; 19.1 proc. atsakė 
nežiną. Balandžio 2-4 dieno
mis buvo apklausta 500 vyres
nių nei 16 metų penkių di
džiųjų Lietuvos miestų gyven
tojų. 'BNS. 

Vilnius , baiandžio 8 d. 
(BNS* — Premjeras G. Vag
norius primygtinai, paragino 
,.depolitizuoti" Ignalinos ato
minės elektrinės uždarymo 
problemą ir perduoti ją spręs
ti „specialistams, bet ne poli
tikams". 

G. Vagnorius kalbėjo ketvir
tadienį. Vilniuje atidaryda
mas tarptaut inę konferenciją 
Ignalinos AE branduolinės 
saugos klausimais. 

Premjeras, netiesiogiai kri
tikuodamas Europos spau
dimą anksčiau laiko uždaryti 
branduolinę jėgainę, teigė, 
kad Lietuvos vyriausybė ir vi
suomene „puikiai supranta 
Ignalinos atominės elektrines 
saugumo užtikrinimo svarbą 
ir šiam tikslui skiria didžiulį 
dėmesį". 

Pasak jo, nuo 1991 metų 
Lietuva savo pastangomis bei 
padedant užsienio valsty
bėms ir tarptaut inėms organi
zacijoms į elektrinės saugą in
vestavo 220 mln. JAV dolerių. 
„Lietuva įvykdė visus įsipa
reigojimus dėl jėgainės saugu
mo užtikrinimo pagal 1994 
metais pasirašytą Branduoli
nės saugos susitarimą su Eu
ropos Rekonstrukcijos ir plėt
ros banku", teigė G. Vagno
rius. 

Premjeras rėmėsi tarptaut i 
nių žinovų vertinimais, jog Ig
nalinos AE saugos lygiu neat
silieka nuo Vakaru atominių 
elektrinių ir yra visų saugiau
sia RBMK reaktorius naudo
jant i jėgainė. 

„Deja, niekam ne paslaptis, 
jog šis klausimas šiuo metu 
yra perdėm politizuotas. Lie-

* P r e m j e r a s G e d i m i n a s 
V a g n o r i u s t ik i s i , kad vyriau
sybės pateiktos išvados dėl 
metinio prezidento pranešimo 
leis atsakyti į klausimą, ar 
Lietuva gali pasiekti spartes
nio ekonominio ir socialinio 
augimo. G. Vagnorius užtikri
no, kad išvados „tikrai nebus 
politizuotos", o „konstrukty
vios". Daugelis politikų V. 
Adamkaus metinj pranešimą 
įvertino kaip itin kritišką vy
riausybes atžvilgiu, o G. Vag
norius savo pirmuosiuose ko 
mentaruose pranešimą įverti
no kaip populistinį. .Mes ne
norime savo komentarais kaip 
nors pamenkinti prezidento 
kalbą ar prezidento instituci
ją. Mes paprasčiausiai norime 
labai atidžiai dar kartą inven
torizuoti visas pastabas ir re
komendacijas, labai aiškiai 
suskirstyti jas į dvi grupes'', 
sakė ministrų kabineto vado
vas. 

* V y r i a u s y b ė n u s p r e n d ė 
s iū ly t i S e i m u i į s t a t y m o pa 
taisąs, reikalaujančias, kad 
valstybės tarnybon ir policijon 
būtų priimami tik asmenys. 
atlikę karinę prievolę, arba 
nuo jos atleistieji. Krašto ap
saugos ministras Česlovas 
Stankevičius sakė. kad patai
somis siekiama sudaryti pa
lankesnes jaunuolių šaukimo 
karo tarnybon sąlygas. Pasak 

jo, numatoma, jog aukštąsias 
mokyklas baigę jaunuoliai ka
ro tarnybą galėtu atlikti pagal 
intensyvesnę vadų parengimo 
programą, truksiančią t rum
piau nei privalomoji tarnyba 

* P e r p i r m u o s i u s t r i s š iu 
m e t ų m ė n e s i u s Lietuvoje 
įvykdyta 18.881 nusikalt imas. 
t.y. beveik 4 proc. mažiau nei 
pernai tuo pat metu. lBNS, 

tuvos visuomenei tai kelia su
sirūpinimą, kadangi Ignalinos 
įtomine elektrine yra viena 

Ižiausių elektrinių visame 
regione, gamina apie 80 proc. 
Lietuvos elektros energijos ir 
yra svarbi viso Lietuvos eko
nominio potencialo dalis. Lie
tuvos visuomenei būtų sunku 
paaiškint i , kodėl tik del politi
nių motyvų reikėtų aukoti 
Lietuvos ekonominį poten
cialą", sakė G. Vagnorius. 

J i s priminė Lietuvos vyriau
sybės siūlymą Europos Komi
sijai įkurti nepriklausomą 
tarptautinių specialistų gru
pę, kuri pateiktų išvadas, kiek 
metų saugiai gali būti naudo
j a m a elektrinė. Kiti galimi 
klausimai tokiai grupei — „ar 
artimoje ateityje numatomas 
kuro kanalų keitimas suma
žins jėgainės saugą, ar ne, ar 
dėl saugumo sumetimų būtina 
nedelsiant uždaryti elektrinę, 
a r vis dėlto ją galima būtų 
eksploatuoti ilgesnį laiką". 

„Jei ekspertai del saugumo 
priežasčių rekomenduotų už
daryti elektrinę, Lietuvos Sei
mas ir vyriausybe yra pasiren
gę tai nedelsiant padaryti. Ta
čiau jei dėl politinių motyvų 
a r dėl noro sukurti pavyzdį 
kitoms valstybėms būtų reika
laujama uždaryti elektrinę 
anksčiau projektinio eksploa
tacijos laike, mes turime teisę 
T: rašyti finansinės paramos 
, :darymo išlaidoms padengti. 

Je i ta rp taut inė bendruomenė 
negalėtų suteikti pakankamos 
paramos uždarymo išlaidoms 
kompensuoti ir alternatyvių 
energijos pajėgumų sukūri
mui, tokiu atveju mes turime 
teisę eksploatuoti elektrinę 
tiek laiko, per kiek mes patys 
galėtume sukaupti reikalingą 
jos uždarymui fondą" 
minis t ras pirmininkas. 

sakė 

Danius Lygis 
Naujuo ju a p l i n k o s mi

n i s t r u p a s k i r t a s buvęs vice
ministras Danius Lygis. Tai 
skelbiantį dekretą ketvirtadie
nį pasirašė prezidentas Val
das Adamkus Valstybes vado
vas atsižvelgė į ministro pir
mininko Gedimino Vagnoriaus 
teikimą skirti D. Lygį į laisva 
aplinkos ministro postą, nors 
prieš savaitę atvirai rėme kitą 
kandidatą — Aplinkos apsau
gos politikos centro vadovą 
Arūną Kundrotą. 50-njetis D. 
Lygis yra Konservatorių parti
jos narys, 1996 m. paskirtas 
aplinkos viceministru. 

KALENDORIUS* 

Balandž io f) d. Marija Kleopie-
n<\ Akacijus. Kleopas. Aurimą, Da
li. > 1918 m i.š F'-k»vo j Vilnių su
grįžo viena pirmųjų lietuvių tremti
nių grupių - apie 800 asmenų 

Balandžio !<> d.: Agna. Apoloni
jus. Bsdbriii Margarita. Matilda, 
Mintautas. Kilnutė. 

mailto:DRAUQaS@EARTHLJNK.NET
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

49-OSIOS METINĖS ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 

Detroito LSK ..Kovas" ruo
šiasi surengti 49-sias Š. Ame
rikos Lietuvių sporto žaidy
nes, kurios, kaip jau žinote, 
vyks š.m. gegužės 14. 15 ir 16 
d.. Detroito aplinkoje. Progra
moje — vyrų A, vyrų B. mo
terų ir jaunių bei mergaičių 
tgim. 1980-82 m.) krepšinio ir 
vyrų tinklinio 1999 metų 
ŠALFASS-gos pirmenybės. 

Pradinės registracijos duo
menimis, žada dalyvauti 13 
sporto klubų su 35 krepšinio 
ir 5 tinklinio komandomis, 
kas sudarytų daugiau 400 
sportininkų ir vadovų. Krep
šinio komandų pagal klases: 
vyrų A - 5. vyrų B - 17, jaunių 
A-6, moterų/mergaičių A-7 
Žinoma, iki galutinės regis
tracijos termino, šie skaidai 
gali žymiai pasikeisti. 

Pagrindinį ruošos krūvį at
lieka neseniai išrinkta naujoji 
LSK .,Kovo" valdyba, sudary-

N E B L N U G A L Ė T O J Ų 
T I T U L A S — 

„ Ž A L G I R I O " 
K R E P Š I N I N K A M S 

Šiaurės Europos krepšinio 
lygos NEBL) Parodomosios 
taures (Promotion Cup) varžy
bas balandžio 5 d. laimėjo 
Kauno ^Žalgirio" klubas fina
le, Vilniaus koncertų ir sporto 
rūmuose po labai atkaklios ir 
dramatiškos kovos įveikęs Ry
gos „ASK-Broceni" (Latvija) 
komandą 83:81. 

Nugalėtojų taurę „Žalgirio"' 
kapitonui Dariui Maskoliūnui 
įteikė šalies prezidentas Val
das Adamkus, pažymėjęs, kad 
šis kauniečių laimėjimas — 
gera įžanga į pergalę Euroly-
gos finalinėse varžybose Miun
chene. 

„Žalgirio" komandai taip pat 
buvo įteiktas 45 tūkst. JAV 
dolerių čekis. 

Trečiąją vietą NEBL varžy
bose užėmė Vilniaus „Lietuvos 
rytas". įveikęs Lulėjo „Palnnja 
Basket" Švedija' krepšinin
kus 95:87. 

Naudingiausiu NEBL varžy
bų žaidėju pripažintas „Plann-
ja Basket" gynėjas amerikietis 
Er.c tiiiotr. 

ta iš jaunų žmonių, kuriai va
dovauja Viktoras Memenąs, 
JR. Kiti valdybos nariai: Vy
tautas Polteraitis, Mykolas 
Abarius, Paulius Butkūnas ir 
Vitas Zubrickas. Jiems išti
kimai talkina buvusios valdy
bos nariai ir kiti aktyvūs spor
to darbuotojai. Rengėjai ren
kasi kiekvieną savaitę aptarti 
ruošos darbus. Rimtas pasi
ruošimas laiduoja žaidynių 
pasisekimą, kuo detroitiškiai 
pasižymėjo praeityje. 

Ne paslaptis, kad tokios 
apimties renginys reikalauja 
milžiniškų išlaidų. Reikia ti
kėtis, kad Detroito lietuvių 
visuomenė ir organizacijos 
prideramai įvertins šį jauni
mo užmojį ir visokeriopai pa
rems. 

Primintina. kad galutinė ko
mandų registracija šioms žai
dynėms privalo būti atlikta 
iki š.m. balandžio 17 d. imti
nai, šiuo adresu: 

Viktoras Memenąs, Jr. , 1772 
Penistone. Birmingham, MI 
48009; tel. 248-723-115 namų; 
248-371-8221 darbo; faksas 
248-371-8080; E-mail: 

vmemen01@lear.com 
Papildomas ryšys: Vytautas 

Polteraitis, tel. 734-420-3137. 
arba E-mail: vytop@aol.com 

amb 

„KAUNO SPORTAS" 
VISOS LIETUVOS 

SPORTO LAIKRAŠTIS 
Taip save apibūdina vienas 

retesnių Lietuvoje leidžiamų 
leidinių, skirtų sportinei min
čiai. Tai yra vienas naujesnių 
tokio pobūdžio leidinių tėvy
nėje, šių metų pradžioje paro
dęs dar tik 33-34 numerį nuo 
jo gimimo. 

Nepaisant retumo, „Kauno 
sportas" yra nemažos apimties 
i dvigubi numeriai turi 16 pus
lapių;. 1999 m. pirmoji dvigu
ba laida turėjo ir naują priedą 
— „Moksleivių sportas". Šis 
laikraštis kartais rašo ir apie 
užsienyje gyvenančius lietu
vius sportininkus ar sporto 
darbuotojus. Paskutinėje 1998 
-ųjų metų laidoje daugiau ne
gu pusę puslapio pašvęsta 
žurnalisto Broniaus Juršes 
rašiniui apie „Šiaurės Ameri-

DRAUGAS 

1999 ;:; š;a:irc ; Air.i r kus Lietuvių vyrų senjorų krepšinio pirmenybių nugalėtojai — Čikagos ASK „Lituanica". 
Iš kairės pirmoje eil. — Algis Tamošiūnas, dr. Donatas Siliur.as, Algis Jonynas ir Darius Siliunas. Antroje eil. — 
Vytas^Ambutas, Petras Stukas, Jurgis Riškus, Tomas Wojcick, Sigitas Vaznehs ir Steven Disette. Ši komanda 
jau antri metai iš eilės tampa šių pirmenybių čempione. 

LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS 
REIKALU 

„Drauge" ir kitoje spaudoje 
jau buvo rašyta apie Lietuvos 
Sporto Enciklopediją (LSE), 
kurioje norima pažymėti ir už
sienyje gyvenančius sportinin
kus bei sporto veikėjus. Buvo 
rašyta, kad medžiaga šiam 
pirmajam tokio pobūdžio leidi
niui mūsų tėvynėje yra laukia
ma iki šių metų balandžio 
mėn. pradžios. 

Tuo reikalu raštą sporto 
klubo valdyboms 1999 m. va
sario 14 d. išsiuntinėjo ir ŠAL
FASS-gos gen. sekr. Algirdas 
Bielskus, prašydamas medžia
gos apie sporto klubų veiklą. 

Gaila, kad ne visi kontak
tuoti pavieniai asmenys ar spor
to vienetai į prašymus atsi
liepė. Čia norisi pažymėti, kad 
terminas dar pratęsiamas 3 

kos lietuvių sporto organizato
rių Edvardą Šulaitį". Straips
nis pavadintas: „54 metai sve
tur, bet su mintimis ir darbais 
apie gimtąjį kraštą". 

„Kauno sporto" vyr. redak
torius — Romualdas Zbor-
mirskas, foto korespondentas 
— Tomas Vasiliauskas. Re
dakcijos adresas: Aušros g. 
42a, 3000 Kaunas. Parašius 
šiuo adresu, laikraštį ?alirnn 
užsisakyti ir užsienin. E.Š. 

Nugalėtojų taurę Kauno ..Žalgirio" kapitonui Danui Maskoliūnui įteikia 
das Adamkus, pažymėjęs, kad Sis kauniečiu laimėjimas — gera įžanga i 
Miunchene 

Lietuvos Respublikos prezidentas Val-
p<Tgalę Eurolygos finalinėse varžybose 

'Kitos nuotrauka' 

savaitėms, nes norima, kad 
daugiau Š. Amerikoje gyve
nančių lietuvių į šį svarbų lei
dinį patektų. J' 

Smagu pažymėti, kad savo 
įsipareigojimus' laiku atliko 
mūsų žinomas sporto veikėjas 
ir sporto spaudos darbuotojas 
Sigitas Krasauskas iš Toronto, 
kuris LSE redakcijai Vilniuje 
jau pasiuntė žadėtą medžia
gą. Tačiau keli kiti bendradar
biai dar savo pažadų neįvyk
dė. 

Tad laukiama šių, o taip pat 
ir kitų mūsų tautiečių atsilie
pimo, ypač medžiagos apie 
sporto klubus. Būtų gera, kad 
Š. Amerikos lietuvių sporti
ninkai, sporto darbuotojai ir 
sporto klubai LSE būtų kuo 
plačiau pažymėti. 

Medžiagą reikia siųsti šiuo 
adresu: Edvardas Šulaitis, 
1330 So. 51 Ave., Cicero, IL 
60804-1342. Telefonas ir fak
sas 708-652-6825. 

E.Š. 

FUTBOLININKAI 
IŠEINA I 
AIKŠTES 

Po trumpos pertraukos, pa
sibaigus salės futbolo pirme
nybėms, futbolininkus pama
tysime lauko aikštėse. Pradės 
rungtyniauti ir „Lituanicos" 
komandos. 

Vyrų komanda pirmąsias 
pirmenybių rungtynes lauke 
žais j a u balandžio 18 d. Tada 
jie žais aikštėje prie PL centro 
Lemonte prieš ukrainiečių 
„YVings" vienuolikę. 

„Lituanica" savoje — namų 
aikštėje turės net 4 susitiki
mus iš eilės. Po „Wings" fut
bolininkų Lemonte svečiuosis 
„United Serbs", „Lightning" ir 
Lombard komandos. Visų 
rungtynių pradžia 3 vai. p.p. 

Kitos 4 rungtynės bus išvy
kose ir tik paskutiniam pava
sario rato susitikimui, š.m. 
birželio 20 d.. „Lituanica" vėl 
sugrįš į Lemontą. Beje, gegu
žės 30 d., dėl „Memorial" šven
tės, nebus rungtyniaujama. 

E.Š. 

„LITUANICOS" FUTBOLO 
KLUBO SUSIRINKIMAS 

Kovo 28 d. PL centre, Le
monte, vyko metinis futbolo 
klubo „Lituanica" narių bei rė
mėjų susirinkimas, sutraukęs 
daugiau dalyvių negu keliais 
ankstesniais metais. 

Nuotr. Rimanto Dirvonio 

Čia pranešimus atliko klubo 
valdybos komandų bei revizi
jos komisijos atstovai. Kalbėjo 
Albertas Glavinskas, Gedimi
nas Bielskus, Leonas Juraitis, 
Jonas Pleirys ir kiti. Buvo 
pranešta, kad per metus klubo 
reikalams išleista daugiau ne
gu 15 tūkstančių dolerių, nes 
trijų komandų registravimas 
lauko ir salės pirmenybėse 
brangiai kainuoja. Gerai, kad 
dar vis atsiranda rėmėjų, tad 
galima sudurti galą su galu. 
Pasidžiaugta, jog šiemet su 
parama atėjo ir Lietuvių fon
das, todėl finansiniai reikalai 
irgi pagerėjo. 

Revizijos komisijos atstovas 
J. Pleirys (be jo komisijoje bu
vo ir Vytautas Graužinis) pra
nešė, kad finansinė atskaito
mybė vedama gerai, rastos vi
sos išlaidų sąskaitos. 

Buvo renkama nauja klubo 
valdyba. Šį kartą prie buvu
siųjų narių, kurie savo parei
gas vykdo 5 metai, dar buvo 
pridėti du naujieji — Jonas 
Rudaitis ir Virgis Marčinskas, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos, 
žaidžiantis vyrų ir senjorų ko
mandose. Šalia jų dar darbuo-
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VOKIEČIŲ SPAUDA 
AIMANUOJA 

Europos vyrų krepšinio 
pirmenybėms Prancūzijoje 
birželio 6 d. — liepos 7 d. 
ištraukti burtai. Lietuva JD" 
grupėje susitiks su Graikija, 
Vokietija, Čekįja. Vokiška 
spauda „dejuoja", kad Vokieti
jai teko labai stiprus prieši
ninkai. Jeigu Portland pateks 
į „play off* varžybas, vargu ar 
Sabonis galės žaisti Lietuvos 
rinktinėje. Be to, sužeistas yra 
Ilgauskas. g j ^ 

sis ir ankstesnė administra
cinė „komanda" — A Glavins
kas, L. Juraitis, G. Bielskus, 
Ed. Šulaitis, Br. Mikėnas. Re
vizijos komisijoje liko tie patys 
— J. Pleirys ir V. Graužinis. 

Buvo kalbėta ir apie klubo 
aikštės reikalus, nes jie jau ir 
anksčiau valdybai neduodavo 
ramybės. Į dabartinės aikštės 
pagerinimą nenorima kišti 
daug pinigų, nes nėra užtik
rinta, kad PL centro vadovybė 
nesugalvos tą žemę panaudoti 
kitiems reikalams, kaip tai at
sitiko su buvusia aikšte. 

Nemažai diskusijų susilaukė 
klausimas — kaip geriau pa
žymėti klubo veiklos 50-metį 
2000 metais. Nutarta sudaryti 
du komitetus: organizacinį ir 
garbės. Į šį bus pakviesti 
aukštieji amerikiečių ir lietu
vių pareigūnai. 

E S . 

ANICETA ZAMALAITIENĖ — PIRMOJI 
AMERIKOS SLIDINĖJIMO MARATONE 

Aniceta Zamalaitienė iš Tra
kų, š.m. vasario 28 dalyvau
dama Wisconsin valstijoje vy
kusiame didžiajame JAV Birke 
slidinėjimo maratone, savo 
grupėje užėmė pirmąją vietą. 
Tai ne pirmas jos maratonas. 
Pirmą kartą ji dalyvavo 1995 
metais ir iškovojo antrąją vie
tą, 1996 m. ji buvo trečia, o 
1997 m. — ketvirta. Tik 1998 
m. ji nedalyvavo JAV mara
tone, nes dalyvavo Europos 
dirbančių slidinėjimo olimpia
doje Lilhamer, Norvegijoje, 
kuri vyksta kas dveji metai. 
Čia 5 ir 10 km olimpinėse tra
sose Aniceta buvo pirma ir 
antra, išsikovodama teisę 
2000 metais startuoti tokio 
pat lygio varžybose Italijoje. 

Amerikos slidinėjimo mara
tone dalyvavo daugiau negu 
7,000 dalyvių iš viso pasaulio. 
Vyrų grupėje 51 km nuotolyje 
laimėjo Johann Muchlegg, pa
rodydamas 2:03:06.0 laiką. 
Moterų grupės nugalėtoja bu
vo Laura McCabe iš Washing-
ton valstijos — 2:22:59.2. 

26 km nuotolyje vyrų tarpe 
nugalėjo Joshua Tesch iš 
Wausau, Wis., 1:00:06.4, o mo
terų tarpe Christa Farrand 
Case. Grass Valley, CA — 
1:13:04.5. 

Varžybų atidarymo metu 
buvo iškelta ir Lietuvos vėlia
va, nors jai atstovavo tik A 
Zamalaitienė. Po atidarymo 
vyko vaikų slidinėjimo varžy
bos, kuriose galėjo dalyvauti 
vaikai nuo 3 iki 10 metų trum
pose distancyose. 

Aniceta sakosi buvusi geros 
sportinės formos ir galėjo pa
rodyti geresnį rezultatą, jei 
butų turėjusi geresnį invento
rių, t.y. — slides ir batus. Jos 
slidės ir batai buvo blogesni iš 
visų 3,000 moterų, dalyvavu
sių Wisconsine, todėl jai teko 
sunaudoti daugiau fizinių jė
gų 

Būtų džiugu, jei atsirastų 
rėmėjų galinčių paremti entu
ziastę. Ji yra pilnai pajėgi 
startuoti ateinančiais metais 
Italijoje ir vėl atvykti į Ameri
kos maratoną. Turėtume di
džiuotis tokiais žmonėmis ir 
juos paremti. 

Lietuvoje Aniceta gyvena 
prie nuostabaus Trakų ežero, 
kuriame maudosi iki vėlyvo 
rudens, o Palangos sveikatin
gumo stovyklose net ir žiemą. 
Ji vadovauja sveikatingumo 
klubui, kuris yra labai veik
lus. Jos adresą galima sužino
ti redakcijoje. 

U*. 

EUSBfr C DECKER; ŪOSl P.C. 
4647 W. 103 SL.Oak.Lawn.IL 
Pirma* apyt. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 

Susitarimui (kabėti angktkai) 
Tai 706-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

S62SS.7a»Ave.,Hk*oryHm*,IL 
Tai (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago.lL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

SOSSS.RobertsRd.HickoryHis. IL 
1 myfta i vakarus nuo Harfem Avie. 

Tat (708) 5964056 
Valandos pagal susitarimą 

BMUNDASV&iAS,kLD..S,C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

(Cafceme ietuviakai 
891SW.AreharAva.Sti.5lr6 

CWceBQ.IL 60638 
Tet 773*229-0986 

vamndoe pap* susllartrne. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS. D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Wat4rnont.IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

AMSŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Sorte 310 

Naparvae. IL 60563 
Tei (830) 827-0090 
3625 HejNand Ava., 
Toarer 1, Suka 3 C 

DownersGrove.IL 60515 
TaL (630) 436-0120 

Aniceta Zamalaitienė 

. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO METINIS 

PRANEŠIMAS 
Tęsinys 

Kol kas paini, netobula Lie
tuvos mokesčių sistema stab
do verslo plėtrą, veikiančias 
įmones verčia patirti nemažų 
nuostolių. Šias problemas ne
kart kėliau vyriausybei, kvies
damas kuo greičiau pereiti 
nuo esamos mokesčių siste
mos lopymo prie kokybiškai 
naujos sistemos sukūrimo. 
Šiandien siūlau jau nuo šių 
metų pradėti naują tradiciją: 
svarstant Seime valstybės 
biudžetą, kartu peržiūrėti ir 
mokesčių įstatymus. Peržiū
rėti dėl to, kad pati sistema 
taptų aiškesnė ir logiškesnė, 
kad sumažėtų neracionalių 
mokesčių našta, kad per visus 
finansinius metus galiotų pas
tovios mokesčių taisyklės. Lie
tuvos verslininkas turi būti 
tikras, kad jo sudaryto ūkinės 
veiklos pajamų ir išlaidų meti
nio plano nesugriaus netikėti 
vyriausybės nutarimai ar Sei
mo įstatymai. 

Jau prieš kurį laiką pradė
jome su vyriausybe derinti 
mano darbo grupės pateiktus 
pasiūlymus, kaip įveikti 
opiausias mokesčių proble
mas. Manau, kad verslui pa
lankesnę aplinką šiandien 
sėkmingiau kurtume, dirbda
mi kartu ir ieškodami bendrų 
sprendimų. 

Tolesnei Lietuvos ūkio ir 
valstybės raidai lieka svarbi 
pernai pradėta biudžeto refor
ma. Sveikintina dabartinio 
valstybės biudžeto kryptis: fi
nansuoti konkrečias ilgalaikes 
programas. Remtinos pastan
gos bent iš dalies derinti val
stybės poreikius ir išgales. Vis 
dėlto, biudžetą projektuojant, 
regis, remtasi perdėm optimis
tinėmis ūkio plėtros prognozė-

{ mis. Liko,irealiai neįvertintos 
Rusijos krizės pasekmės. 

Be to, valstybei dar nepavy
ko argumentuotai atsakyti į 
klausimą: kam, kokiems vi
suomenės uždaviniams spręsti 
galime ir tu ne panaudoti iš 

: piliečių mok"Sčių gautas lė-
' šas? Iš esmės nesvarstyta, ko

kias valstybės funkcijas priva
lo šiandien finansuoti biudže
tas. Manau, kad šie klausi
mai, itin svarbūs bendrajai 
valstybės modernizavimo poli
tikai, sulauks jūsų, gerbiamie
ji Seimo nariai, reikiamo dė
mesio bei argumentuoto atsa
kymo. 

Gyvenimas ne visiems 
gerėja 

• 
Vis labiau pastebima, vis 

skaudesnė dabarties problema 
— netolygi krašto ūkinė ir so
cialinė plėtra. Vis aštresni 
tampa regioniniai ir sociali

niai gyvenimo skirtumai. 
Taip, Lietuvoje gyvenimas ge
rėja, bet gerėja ne visiems. Ar 
galime šiandien aiškiai pasa
kyti, koks likimas laukia Lie
tuvos kaimo? Ilgai buvęs tvir
ta tautos gyvenimo atrama, 
mūsų kaimas šiandien pats 
laukia neatidėliotino valsty
bės dėmesio. Nepaisant ligšio
linių valdžios pastangų pa
lengvinti kaimo žmonių dalią, 
jų gyvenimas netapo švieses
nis. Tad tenka peržiūrėti da
bartinę žemės ūkio politiką. 
Manau, kad vyriausybė kuo 
greičiau privalo ją išplėsti iki 
kompleksinės kaimo gaivini
mo strategijos. 

Rimtos dabartinio kaimo bė
dos: merdinti žemės rinka, ne
efektyvus valstybinio ūkio re
guliavimas, nepalankios sąly
gos su žeme nesusijusiam 
verslui plėtoti. Šalia — mora
linis kaimo žmonių nuovargis, 
pasitikėjimo savo ateitimi sto
ka. Šiuo metu žemę dirba per 
20 nuošimčių Lietuvos gyven
tojų. Akivaizdu, kad ateityje 
tiek žmonių iš žemės ūkio 
išsilaikyti negalės. Tad būti
nos dabartinės kaimo politikos 
dalys — švietimas ir, su žeme 
nesusijusių, verslų plėtotė. 
Kaimo jaunimui valstybė tu
rėtų suteikti kokybišką bend
rąjį išsilavinimą, galimybę 
siekti aukštojo mokslo, įsigyti 
kuo įvairesnių profesijų. 

Lygia greta reikia rūpintis 
paties žemės ūkio pertvarka. 
Dabar vykstantis žemės grąži
nimas tėra tikrosios žemės re
formos prielaida. Pačią refor
mą derėtų sieti su žemės rin
kos atgaivinimu, sąlygų dides
niems ūkiams atsirasti kūri
mu. Žmogus privalo turėti ga
limybę išsinuomoti ar nusi
pirkti žemės. Taip pat manau, 
kad jau laikas svarstyti, ar ne
reikėtų suteikti teisę žemės 
ūkio paskirties žemę įsigyti ju
ridiniams asmenims, supap
rastinti bei atpiginti žemės 
paskirties keitimo procedūras. 
Siūlau jau šiais metais leisti 
savivaldybėms disponuoti ne 
žemės ūkio paskirties žeme. 
Šitaip gerokai sumažintume 
biurokratinių kliūčių žmo
nėms, norintiems įsigyti ar iš
sinuomoti žemės. 

Pamažu reikia atsisakyti 
viską apimančio valstybinio 
žemės ūkio reguliavimo. Men
ką jo efektyvumą liudija di
džiuliai perdirbimo įmonių 
įsiskolinimai žemdirbiams, 
bankrutuoti verčiamos įmo
nės. Tiesiogiai nustatinėdama 
kainas, valstybė nepajėgi iš
spręsti žemdirbių problemų. 
Blaiviai žvelgdami į ateitį, jau 
dabar turėtume ruoštis tarp

tautinei konkurencijai. 
Gyvename nebe uždaroje 

ūkinėje erdvėje. Mūsų vidaus 
rinkas esmingai įtakoja kai
myninių kraštų ir viso pasau
lio rinkos. Tad norėdami suda
ryti palankesnes sąlygas pre
kybai žemės ūkio produktais, 
turėtume paspartinti derybas 
dėl Lietuvos įstojimo į Pasau
lio prekybos organizaciją, siek
ti dvišalių ir daugiašalių lais
vosios prekybos sutarčių. O 
tiesioginių kainų reguliavimą 
būtų prasminga pakeisti kai
mo žmonių pajamų palaikymo 
politika. 

Darbų stoka — viena 
opiausių problemų 

Nuo sėkmingos ūkio plėtros 
didžia dalimi priklauso sociali
nis Lietuvos žmonių saugu
mas. Tad dabartinės sociali
nės ir ūkio programos turėtų 
darniai siekti bendrų tikslų, 
glaudžiai sąveikaudamos ir 
viena kitą papildydamos. Mū
sų, politikų, pareiga — užtik
rinti valstybės globą žmo
nėms, negalintiems savimi pa
sirūpinti. Bet sveikam ir dar
bingo amžiaus žmogui geriau
sia parama — darbas. Beje, 
kaip rodo visuomenės apklau
sos, darbas bei darbo vietos 
tampa viena opiausių Lietu
vos žmonių problemų. Tad 
manau, kad naujų darbo vietų 
kūrimo skatinimą vyriausybė 
turi laikyti strateginiu sociali
nės plėtros uždaviniu. Sėk
mingai jį spręsti įmanoma, tik 
pasikliaujant privačiu sekto
riumi, sudarius sąlygas jo plė
totei. 

Šiandien valdžia nebeturi 
darbo vietų kūrimo monopolio. 
Privačioje srityje dirba per 70 
nuošimčių Lietuvos gyventojų. 
Tad ilgalaikis valdžios vaid
muo, sudarant sąlygas nau
joms darbo vietoms kurti, yra 
ypač svarbus. Pasak oficialių 
duomenų, šiandien skursta 
beveik 17 nuošimčių Lietuvos 
gyventojų. Viena pagrindinių 
skurdo priežasčių — nedarbas 
ir menkas žmonių išsilavini
mas. 

Tad su naujų darbo vietų 
kūrimu, profesinio mokymosi 
galimybių išplėtimu sieju ir 
valstybinę skurdo įveikimo 
programą. Jai parengti suda
riau specialų valstybės parei
gūnų ir visuomenės atstovų 
komitetą. Tikiuosi, kad jis su
gebės dar šiemet pasiūlyti 
kompleksinį skurdo mažinimo 
priemonių planą. 

Reikia tobulinti 
socialines paramos 

sistemą 
Šiandien reikia tobulinti ir 

pačią socialinės paramos sis
temą. Būtinąją efektyviau ad
ministruoti ir finansuoti. Ši 
sistema turėtų pasiekti kiek
vieną globotiną žmogų, bet ne
švaistyti lėšų tiems, kuriems 

parama nėra būtina. Sociali
nės paramos srityje derėtų iš
plėsti savivaldybių galias ir 
atsakomybę, iš esmės padidin
ti socialinių darbuotojų vaid
menį. 

Manau, kad kur kas dau
giau dėmesio valstybė šian
dien turėtų skirti jaunimo so
cialiniams klausimams, itin 
skaudžioms vaiko teisių ap
saugos problemoms. Kviesčiau 
vyriausybe sparčiau įgyven
dinti jaunų šeimų būsto kre
ditavimo programą. Batų 
prasminga ateityje padidinti 
ir jaunimo studijoms skirtų 
stipendijų fondus. Mes, politi
kai, šiandien turime mažinti 
jaunų žmonių nihilizmą, sti
printi jų pasitikėjimą savo 
pačių ir valstybės ateitimi. 

Nemažų rūpesčių šiandien 
kelia esama socialinio draudi
mo sistema, sunkiai suduria-
mas „Sodros" biudžetas. Esu 
tikras, kad ateityje ir ilgalai
kio socialinio draudimo srityje 
drąsiau reikšis privati inicia
tyva, susikurs patikima priva
čių pensijų fondų sistema, ku
ri papildys esamą valstybės 
draudimą. Tačiau šiuo metu ir 
Seimui, ir vyriausybei siūly
čiau išvengti nevykdomų so
cialinių deklaracijų politikos. 
„Sodros" išlaidas galime didin
ti, tik įsitikinę jos pajamų tik
rumu. Manau, kad ir Lietuvos 
piliečiai labiau laukia realių, 
bet laiku įvykdomų, „Sodros" 
įsipareigojimų, nei tikrovę ig
noruojančių valdžios pažadų. 

Kita vertus, privalu nuolat 
rūpintis valstybinio socialinio 
draudimo administravimu, jo 
efektyvumu. Vargu ar pagrįs
tas buvo sprendimas nedide
liame krašte kurti dvi visiškai 
atskiras — socialinio ir svei
katos draudimo — sistemas. 
Regis, būtume sutaupę nema
žai mokesčių mokėtojų lėšų, 
jei ligonių kasas būtume stei
gę, kaip savarankiškus „Sod
ros" padalinius. 

Pati sveikatos apsaugos re
forma šiandien turėtų nepra
rasti nei spartos, nei, svar
biausia, nuoseklios orientaci
jos į žmonių poreikius. Sunku 
suprasti ir pateisinti tas siste
mos permainas, kurios apsun
kina ligonių dalią. 

Norėtųsi, kad Lietuvos svei
katos apsaugos sistema kuo 
greičiau įgytų šiuolaikiniam 
kraštui būdingų bruožų; kad 
pirminis dėmesys būtų skiria
mas ligų profilaktikai; kad 
draudos medicina realiai veik
tų. Kad į valstybinę sveikatos 
apsaugos sistemą lygiomis tei
sėmis būtų įtraukta privati 
medicina. Tik tokiu atveju 
Lietuvos piliečiai turės tikrą 
medicinos paslaugų pasirinki
mo laisvę, o ne jos regimybę. 
Tik sąžininga konkurencija 
gali užtikrinti sistemos to
bulėjimą ir jos teikiamų pas
laugų kokybę. Jūs, gerbiamieji 

Seimo nariai, pernai patvirti
note svarbų dokumentą — 
Lietuvos Respublikos Sveika
tos programą 1998-2010 me
tams. Turiu vilties, kad ši pro
grama, realiai įgyvendinta, 
gerokai padidins Lietuvos 
žmonių sveikatos išsaugojimo 
galimybes. 

Teikti pirmenybę 
švietimui 

Valstybės modernizavimo 
darbus šiandien turėtų lydėti 
plati visuomenės modernizavi
mo, piliečių tautos kūrimo 
programa. Švietimo reformai 
šioje programoje skirtinas es
minis vaidmuo. Laikas mūsų 
valstybei iškelti švietimą kaip 
aukščiausią valstybinį pirmu
mą. Ir šią nuostatą pagrįsti 
konkrečiais darbais, o ne vien 
rinkimų deklaracijomis. Švie
timas — šiuolaikinės lietuvių 
tautos kūrimosi būdas. Daug 
prarasime, kaip piliečių ben
druomenė, jei juo išmintingai 
nepasinaudosime. Atidedami 
švietimo darbus „geresnei 
ateičiai", ją atitoliname. 

Sparčiai kintančiame šian
dienos pasaulyje išsilavinimas 
tampa esmine kiekvieno Lie
tuvos žmogaus saugios rytdie
nos, jo gyvenimo sėkmės są
lyga. Drauge — ir valstybės 
saugumo, tautos kultūrinės 
bei ūkinės galios prielaida. 
Kaip rodo dabartiniai Lietu
vos visuomenės tyrimai, nuo 
išsilavinimo priklauso žmonių 
gerovė, teisėtvarkos būklė, pi
liečių sveikata ir net gyveni
mo trukmė — bendra visuo
menės gyvenimo kokybė. Tad 
valstybė privalo atsigręžti į 
mokyklą, kaip į savo ateities 
garantą. 

Šiandien jaučiuosi kaltas, 
kad, priimant šių metų vals
tybės biudžetą, nepajėgiau įti
kinti jūsų, gerbiamieji Seimo 
nariai, atsižvelgti į realius 
švietimo poreikius. Jau kyla 
rimtų abejonių, ar neteks šį 
rudenį dėl lėšų stokos priimti 
kur kas mažiau moksleivių į 
profesines ir aukštesniąsias 
mokyklas — palikti tūkstan
čius jaunuolių gatvėje. Tad ti
kiuosi, kad neužmiršime Lie
tuvos mokyklos rūpesčių, ko
reguodami šiųmetinį ir reng
dami kitų metų valstybės biu
džeto įstatymą. Sveikinu vy
riausybės pastangas didinti 
mokytojų darbo užmokestį. 
Bet vien tuo negalima apsiri
boti. 

Lankydamasis mokyklose, 
bendraudamas su mokytojais 
ir mokiniais, nuolat išgirstu 
skaudžių klausimų. Mokiniai 
teiraujasi, kada mokysis šiuo
laikinėmis sąlygomis, kada 
Lietuvos mokykla įstengs juos 
parengti sudėtingam dabar
ties gyvenimui, kada universi
tetuose galės studijuoti nepa
siturinčių šeimų jaunimas. 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokienė 

Ar meška tikrai jau 
be dantų? 

Galima sutikti su Rusijos 
Užsienio reikalų ministro Iva
novo žodžiais, kad tai, kas 
šiuo metu vyksta Jugoslavi
joje yra ..humanitarinė katas
trofa", nors jis kalba ne apie 
Kosovo albanus, o apie ser
bus. Pasak jo, tie žmones iš 
savo namų bėga nuo NATO 
bombų, ne serbų kareivių 
išvaryti. 

Žodines „bombas" Rusija 
nuolat mėto į JAV-es ir kitas 
NATO valstybes, dalyvaujan
čias Jugoslavijos puolimuose, 
kuriems ji griežtai priešinasi. 
Prez. Boris Jelcin NATO bom
bardavimus vadina „barba
riškais", bet vis dėlto buvo pa
siuntęs savo ministrą pirmi
ninką į Belgradą pasitarti del 
galimų kompromisų. Deja, net 
Primakov grįžo į Maskvą, nie
ko nepešęs. 

Vis tik Rusija nuo pat 
pradžios įvairiais būdais reiš
kė solidarumą Jugoslavijai ir 
nepasitenkinimą NATO veik
smais. Ne kartą užsiminta, 
kad tolimesnis bombardavi
mas gali iš „numirusiųjų pri
kelti" šaltąjį karą, palaidotą 
kartu su Sovietų Sąjunga. 
(Maskva paneigia nuomones, 
kad Rusija yra teisėtoji so
vietų imperijos palikuonė, bet 
šia prielaida nesivaržo pasi
naudoti, kai reikia vakarie
čiams priminti, kad su rusiš
kąja meška elgtųsi atsargiau, 
nes jos dantys dar nėra vi
siškai atšipę.; 

O tuos dantis mėgino paro
dyti ir praėjusios savaitės pa
baigoje, kai į Viduržemio jūrą 
pasiuntė vieną savo karo laivą 
„žvarbos tikslais", žadėda
ma, kad netrukus aplink JAV 
karo laivus, siunčiančius ra
ketas į Jugoslaviją, pradės su
kinėtis geras pustuzinis rusiš
kųjų. Tai Amerikos laivynui 
nėra naujiena, nes jau Vietna
mo karo metu sovietų laivai 
ne tik sekė Šiaurės Vietnamo 
apšaudymą, bet perspėdavo 
vietnamiečius apie būsimus 
Amerikos laivyno veiksmus. 

Tačiau iš didelio rusiškojo 
debesio šį kartą nedaug lie
taus teiškrito: vienas vienin
telis laivas atplaukė per Bos-
poro sąsiaurį, o kitų kelionė į 
Viduržemio jūrą buvo praė
jusį antradienį atšaukta. 
Amerikiečiai tvirtina, kad 
rusų laivynas nepavojingas, 
nes pasenęs — dar sovietinių 
laikų — neturi pakankamai 
kuro, jūreiviai »esupažindinti 
su naujausia jūrų karo techni
ka. Tuo tarpu Amerikos lai
vynas yra gerai susipažinęs 
su sovietinės gamybds karo 
laivais ir dėl to nejaučia pavo

jaus. Rusijos laivas — ar lai
vai, jeigu jie atplauktų — Vi
duržemio jūroje yra daugiau 
politinis, negu karinis manev
ras. Verta paminėti, kad rusai 
šį antradieni jau atsiuntė Ju
goslavijai pirmąją medicinos 
ir maisto siuntą, žadėdami 
daugiau, nors patys šiuo metu 
remiasi užsienio pagalba. 

NATO vadovybė nuolat pa
brėžia, kad Rusijos karines 
pajėgos šiuo metu labai blo
game stovyje, tad į Maskvos 
grasinimus nereikia kreipti 
didesnio dėmesio. Kadangi 
Rusijos ekonominė padėtis 
yra pašlijusi, neįmanoma 
skirti lėšų kariuomenes aprū
pinimui ar ginklų atnaujini
mui. Galbūt tik apie trečdalis 
ginkluotės tinkama naudoti, o 
naujesnės technikos turima 
tik apie 28 proc. Net strategi
nių ilgųjų skrydžių raketų 
sistema jau yra persenusi. 
Apie du trečdaliai lėktuvų jau 
nebetinka skrydžiams, dau
giau kaip 70 proc. vandens 
paviršiaus ir povandeninių 
laivų reikia iš pagrindų re
montuoti, o šiandieninės Ru
sijos karines pajėgas sudaro 
tik 2 milijonai karių (sovietų 
laikais — 1980 m. — buvo 
daugiau kaip 5 mln.). Kariuo
menė taip prastai aprūpina
ma, kad yra priversta įvai
riais būdais pasirūpinti mais
to ir kitų būtinų reikmenų. 
Vienintelis didžiausias pavo
jus — apie 30,000 raketų, 
aprūpintų branduoliniais už
taisais, bet vakariečiai netiki, 
kad Maskva šiuos ginklus pa
naudotų. Kitaip tariant, 
NATO valstybių sostinės save 
ramina mintimi, kad Rusijos 
meška jau nebeturi dantų... O 
vis dėlto jos ignoruoti ne
įstengia ir kaskart, kai Krem
lius garsiau surinka, vis — be 
abejo, iš seno papratimo — 
nejučiomis krūpteli. 

Kadang Milosevic jaučia 
Maskvos simpatijas, manoma, 
kad tik Rusija galėtų jį įti
kinti liautis persekiojus Ko
sovo albanus, pasirašyti tai
kos sutartį. Tuo tikslu ba
landžio 6 d. JAV viceprez. Al 
Gore vėl kreipėsi j Rusijos 
ministrą pirmininką, kad dar 
kartą kontaktuotų Milosevic. 
Jeigu Rusijos vyriausybei pa
vyktų išsiderėti nuolaidų, 
vakariečiai atrastų gerą progą 
nutraukti bombardavimus, 
nes jau seniai tokios išeities 
ieško, o Maskva užsitarnautų 
daugiau pagalbos iš Tarptau
tinio valiutos fondo ir, 
žinoma, prestižo, kad vis dėlto 
Rusija Europos politikoje dar 
gali vaidinti svarbų vaidmenį. 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.17 Tęsinys 

Jis mielai sutiko ir pakvietė lietuvius kunigus jam 
asistuoti. 

J Venezuelą „Grandinėlė" atskrido birželio 22 d. Po 
netikėtos skiepijimo procedūros, šiaip taip atsidūrę 
Carabobo viešbutyje 2:30 vai. ryto, jau kitą rytą turėjo 
anksti keltis ir tuoj po pusryčių keliauti į 400 metų se
numo ispaniško stiliaus katedrą. Čia Mišias konceleb-
ravo vysk. Lebrun, kun. Antanas Perkumas, Venezue-
los lietuvių kapelionas ir kun. Ant. Saulaitis, SJ. Vys
kupas pakvietė visus jungtis į maldą — giedoti vi
siems kartu už „Grandinėlės" pasisekimą Venezueloje. 
Po Mišių visi nuėjo prie Venezuelos išlaisvintojui Si
monui Bolivaro pastatyto paminklo ir, pusračiu susto
ję, padėję vainiką, papuoštą lietuviškomis spalvomis, 
sugiedojo Lietuvos himną. Kitos dienos Carabobeno 
laikraštyje jau buvo išspausdintos nuotraukos. 

Po to vyko kelionė pas gubernatorių. Buvo nutarta 
priimti šokėjus gubernatoriaus raštinėje, tačiau su
žinojęs, kad „Grandinėlė" atvežė dovaną (lietuvišką 
kryžių), susijaudino ir pakvietė svečius į savo reziden

ciją. Prie įėjimo visiems paspaudė ranką, o, išėjus į 
gražų kiemą, tarė keletą žodžių, kuriuos į lietuvių 
kalbą išvertė Valenzijos lietuvaitė Aurelija Martinez. 
Po trumpos pertraukėlės turėjo įvykti pirmasis 
„Grandinėlės" koncertas Valencyos teatre. Teatre tel
pa apie 1,000 žiūrovų. Prieš teatrą buvo iškabintas di
delis, pieštas skelbimas — spalvotais rūbais apsiren
gusi šokėja. Koncertas prasidėjo tradiciniu pasveikini
mu — „Kepurine". Profesionalus apšvietimas padėjo 
programos emociniam įtaigumui. Po beveik kiekvieno 
šokio — audringi plojimai. Šokis v\jo šokį, tarpuose 
dainavo A. Stempužienė. Lietuviai žiūrovai, pasikvietė 
venezueliečius draugus, turėjo kuo didžiuotis! Gal ne 
visi šokiai buvo suprantami žiūrovams „atrodė, kad 
šokio, kuriame piršlys simboliniai lazdomis mušamas 
(turbūt 'Šakalinis' — autorės pastaba), prasmę buvo 
sunku vietiniams suprasti: pats šokio vyksmas labai 
puikus. Piršliui nčrus pro savo suoleli pasipylė dulkių 
debesys, nes teatras visą mėnesį nebuvo naudotas" — 
rašė vienas išvykos organizatorių į Venezuelą kun. A. 
Saulaitis, SJ. („Draugas", 1970.08.08). Paskutinysis 
buvo amerikietiškas „Virginia Reel" ir sutrumpintas 
kolumbiečių šokis, sukėlęs plojimų audrą. Grandinė-
liečiams atrodė, kad niekur taip audringai publika ne
plojo, kaip šiame koncerte. 

Valencijos miesto laikraštis JEI Regionai" visą pus
lapį skyrė „Grandinėlei", įdėdamas nuotraukas, rašė 
apie nepaprasto grožio koncertus bei gubernatoriaus 
dr. F. G. Mendez ir seimo prezidento dr. F.L.O. Delga-
do suruoštus „Grandinėlės* garbei pietus, kuriuose lie 

aukštieji pareigūnai sakė kalbas, girdami nepaprastą 
„Grandinėlės" kultūrinę misiją. Laikraštis pažymi, 
kad atsisveikindami šie aukšti pareigūnai tarė lietu
viškai: „Ilgiausių metų" ir „Sudie". 

Po Valencyos — Maracay miestas. Vėl priėmimai, 
tradicinis vainiko padėjimas Carabobo mūšio 149 me
tinėms paminėti, pasikeitimas atminimo dovanomis ir 
vakare — koncertas, kuris buvo surengtas Circo To
ros, Maestranza de Maracay, tai yra didžiausio Vene
zueloje jaučių kautynių stadiono, kuriame telpa apie 
8,000 žiūrovų. 

Venezueloje „Grandinėlei* teko daug bendrauti su 
vyriausybės lygio žmonėmis. Po visus miestus, kur 
„Grandinėlė" koncertavo, juos vežiojo karinės mašinos, 
net ir nakvynei patalpos buvo suteiktos kareivinėse. 
Visa tai buvo duota nemokamai, kitaip vargu bau ar 
būtų išvis galėję įvykti renginiai. Pavyzdžiui vienos 
nakvynės kaina vienai nakčiai būtų kainavusi 1,000 
dol. 

Maracay miesto Circo de Torros, didžiausioje jaučių 
kautynių arenoje, kurioje Venezuelos kariuomenės 
divizįjos generolas kvietė „Grandinėlę" pasirodyti, bu
vo išklota speciali lentų scena. Generolas iš anksto 
ruošėsi pasveikinti. Šį jo sveikinimą lietuvių kalba 
perskaitė lietuvis leitenantas Petruševičius, mokęsis 
saleziečių gimnazijoje Italijoje. Apsupta nepaprasto 
dėmesio ir šilumos, atsidėkodama, „Grandinėlė" kon
certavo Maracay miesto gyventojams ir kariams nemo
kamai. Koncertą žiūrėjo apie 4,000 žiūrovų. Puikiai 
surežisuota dviejų danų programa, gražiai, įdomiai 

skambantis Ryto Babicko orkestras, kuriame aidėjo 
kanklės, dūdos, pianinas, elektriniai vargonai, gitaros, 
akordeono muzika. Visa tai negalėjo nepalikti įspū
džio. Beje, šis koncertas nebuvo planuotas. Prieš kon
certą spaudoje ir per radiją buvo perduodamos rekla
mos (skambant „Malūno" muzikai!). Venezueliečiai, 
karštai plodami ir pašūkaudami, sutiko kiekvieną pro
gramos numerį. 

Po koncertų Maracay ir Caracaso bei specialios pro
gramos valstybinėje televizijoje, „Grandinėle" grįžta 
namo. 

Per 12 dienų koncertavo 8 kartus, ir vis kitame 
mieste, dalyvavo įvairiuose priėmimuose, daug kelia
vo. 

Tačiau deguto šaukštas vis tik buvo šios keliones 
vertintojų tarpe įpiltas \ perpildytą statinę puikių at
siminimų. Čia pateikiama ištrauka iš „Grandinėlė — 
plačiuose vandenyse", išspausdinto 1970 07.16 -Drau
ge". Autorius — S.P. „Lietuviškame savo gyvenime tu
rim sunkiai suvokiamų apraiškų: kai patys visaip 
menkinamės ir niekinamės, kultūrinius mūsų lobius, 
žiūrėk, pastebi, iškelia ir įvertina kitataučiai. (...) Da
bar tas pats dedas su Grandinėle" Ji išsimušė iš vidu
tiniškumo kūrybos kryptimi, tai mūsų konservato
riams joje viskas kliūva: ir jos šokiai nelietuviški bei 
neautentiški', ir jos drabužiai ne tautiški', ir jos muzi
ka 'chaltūrine'. Apskritai, visa Grandinėle' pasidavusi 
'svetimoms įtakoms', tad negalinti net atstovauti lietu
vių tautos kultūrai. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 
ST. P E T E R S B U R G , FL 

.-AIDO" KONCERTAS 
LIETUVIU FONDUI 

Genovaitė Treiniene. Lietu
vių fondo St. Petersburge at
stove pasveikino svečius, š.m. 
vasario 19 d., penktadienio po
pietę at%-ykusius išklausyti St. 
Petersburgo lietuvių vyrų dai
nos vieneto .Aidas" koncertą. 
Arti 200 svečių susirinko į St. 
P t;*-burgo Lietuvių klubą. 
Klubo ^alėje stalai buvo pa
puošti gyvomis žydinčiomis 
begonijomis, kurias, koncertui 
pasibaigus, buvo galima įsigy
ti už viena dolerį. Tai Lietuvių 
fondo atstovės Genovaitės 
Treinienės sumanymas, kad 
kuo daugiau lėšų liktų Lietu-
\ ių fondui. Savo sveikinime 
Genovaitė Treiniene pasi-
diiaugė. kad šį koncertą atliks 
vietinis St. Petersburgo Lietu
vių klubo vyrų vienetas „Ai
das", vadovaujamas talentingo 
jauno muziko dr. Broniaus 
Kazėno. Ant stalų, šalia gyvų 
gelių, buvo padėta keletas 
gražiai išspausdintų progra
mų, tad Genovaitė trumpai 
paaiškino ir apie šios popietės 
programą. Paminėjo, kad pro
gramą praturtins ir dailiojo 
žodžio puoselėtojas Algis Ulbi-
nas. Po to Genovaitė Treinie
ne pakvietė scenon „Aido" dai
nininkus, vadovą dr. Bronių 
Kazėną ir akompanuotoją Se
dą Hakopian. Penkiolikos dai
nininkų — aštuonių tenorų, 
penkių baritonų ir keturių 
bosu vienetas drąsiai įžygiavo 
salėn ir užpildė pakopas sce
nos priekyje. „Aidas" koncertą 
pradėjo su muz. B. Budriūno 
JEi. Jaunyste" daina ir pirmą
ją programos dalį užbaigė 
„Karių maršu" iš operos 
„Faustas". Pirmoje dalyje gra
žiai nuskambėjo sentimentali 
partizanų daina „Stoviu aš pa-
rymus'' rr"i,Ramovenų mar
šas", taip pat visiems gerai 

žinoma V. Gorino daina 
.Aras". Prieš kiekvieną dainą 
„Aido" vadovas muzikas dr. 
Bronius Kazėnas trumpai ir 
kartais įpindamas humoro, 
supažindino klausytojus su 
daina. Pirmąją dalį praturtino 
ir Algis Ulbinas sodriu balsu 
ir įsijautimu puikiai perdavęs 
Pranulio eilėraštį „Kai susitin
kam mes draugai". 

Antroje programos dalyje at
liktos aštuonios dainos. Čia 
dominavo liaudies dainos. Gir
dėjome ..Valio pjovėjeliai", „Ty
kus buvo vakarėlis", „Tėviškė
le" ir kt Tarp jų buvo įpinta ir 
_ Vergų dama". — G. Verdi iš 
..Nabuko" operos. Čia vėl nuo
taikingai dainas apibūdino 
muz. dr. Bronius Kazėnas. 
Dainuojant „Klumpės" ir „Kir
vi r-jo" vyrams netrūko ir va: 
dybos, o pačio vadovu muz. 
Broniaus Kazėno įsijautimą 
dainas, ne tik savo gražiu 

noru. bet ir vaidyba, susilaukė 
plojimų. Šią dalį taip pat pra
turtino Algis Ulbinas, perskai
tęs humoristinę „Odę apie lie
tuvį dypuką". Ši ode klausy
tojams sukėlė daug juoko. Al
gio Ulbino talentas susilaukė 
šilto įvertinimo. Po koncerto 
vyko vaišės. 

Šį koncertą Genovaitė Trei
niene puikiai suorganizavo ir 
St. Petersburgo lietuviams su
teikė progą pasiklausyti „Ai
do* puikios programos, o Lie
tuvių fondui sutelkė 1,500 dol. 

Elvyra Vodopalienė 

APLANKĖ VDU 
REKTORIUS 

Vasario pabaigoje St. Peters
burge vyko Lietuvių lauko te
niso žaidynės, kuriose kaip 
žaidėjas dalyvavo ir Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorius 
prof. dr. Vytautas Kaminskas. 
Į Lietuvių klubo popietę jis at
vyko su ypatingu tikslu: padė
koti žmonėms, kurie suteikia 
paramą gabiems, bet materia
lios paramos reikalingiems 
studentams, įgalindami juos 
siekti aukštesnio mokslo. St. 
Petersburge Lietuvių klubo 
kultūrinio būrelio iniciatyva 
yra įsteigtos trys grupės, ku
rių nariai kas mėnesį aukoja 
ne mažiau kaip 1 dol. šiam 
tikslui. Atsiranda asmenų, au
kojančių ir didesnes sumas 
(vien šiais metais jau surinkta 
ir nusiųsta daugiau katp 3.000 
dol). Universiteto rektorius 
paminėjo šalpos grupių vado
ves Angelę Kamiene. Aldoną 
Valienę ir Janiną Vienužienę. 
kiekvieną apjuosdamas gražia 
tautine juosta su universiteto 
įrašu. Aukojusiems didesnes 
sumas - Domui ir Jadvygai 
Giedraičiams. VI. Kaupui. Ele
nai ir Mečiui Krasau ams, 
Reginai ir Jurgiui Mikailoms 
ir Jurgiui Volodkai įteikė po 
VDU medalį. 

VYSKUPAS IŠ 
LIETUVOS 

Kovo pradžioje St. Peters
burge lankėsi Kauno Arkivys
kupijos augziliaras vyskupas 
Rimantas Norvilą. Šv. Kaži-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo tur to Įvairūs 

G-.'II.A '.:•..... •.::<. !_..•' u\ IU fondo St Pettrsburg, FL, atstove. LF remti buvo sumušusi ,,Aido" vyrų vieneto 
koncertą, o š.m. vasario 12-11 u. St Pctt'rsburgo miesto tarptautiniame festivalyje suruošė lietuvių tautodailės 
parodą. 

miero misijoje jis vadovavo su
sikaupimo dienoms, o kovo 7 
d. popietę užsuko į Lietuvių 
klubą, kur tą sekmadienį Lie
tuvos Vyčių 147 kuopa baž
nyčioje ir klubo salėje minėjo 
savo globėją šv. Kazimiero 
dieną. Kun. Mato Čyvo pa
kviestas, svečias nušvietė šv. 
Kazimiero gyvenimo bruožus 
ir jo kaip šventojo reikšmę 
Lietuvai. Angelė Leščinskienė 
Vyčių globėjo garbei padekla
mavo eilėraštį. 

KOVO 11-O JI 

St. Petersburgo Lietuvių 
klube popietėje buvo gražiai 
paminėta prieš devynerius 
metus atkurta Lietuvos ne
priklausomybė. Klubo pirmi
ninkas Albinas Karnius pasi
džiaugė netikėtai atgauta 
gimtosios šalies laisve, o Nijo
lė Dimienė. jau keletą metų 
gyvenanti St. Petersburge, pa
pasakojo apie tas lemtingas ir 
nepamirštamas dienas, kurių 
liudininkė ji buvo. Jos paskai
ta buvo įdomi, turininga, nu
šviečianti laisvėjimo dienų 
nuotaikas Lietuvoje, ir kartu 
baimę, kad didysis rytų kai
mynas tos laisvės neužgniauž
tų. Minėjimą dalyviai užbaigė, 
sugiedodami Lietuvos himną. 

I Prof r Ado! 
•;*< HA' 

f.'lS D.TTillšl,--

JFo skyriaus 
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:.i•:• -nun !>k'i>tojt- knygoje St. P« 

ikei dr. Aldonai Valienei. 
\" ioir F.lvyros Y o d o p o l i e n ė s 

>,...T-cburg. FL. suruoštame susipažinime su prof Adolfo DamuSio knyga „Lithuania Against Soviet and 
. Apression" Is k : dr. K. Ambrozaitis, dr A Darnusis. Jadvyga Damusienė. dr V Tumasonienė. Stase ir 

:' Br Va*keliai Su dr. Damušiu kalbasi Lietuvių klubo kultūrinio būrelio j.irni. Angele Kamiene. 
Nuotr Elvyros Vodopalienė* 

B. BRAZDŽIONIS -
KLNO JUOSTOJE 

Kovo 21 d. Lietuvių klubo 
popietės dalyviai žiūrėjo Algir
do Tarvydo sukurtą kino fil-
mą-vaizdajuostę „Bernardas 
Brazdžionis - Sugrįžimas 
1989", kurią atsiuntė JAV LB 
Kultūros taryba. Filmas buvo 
kuriamas laisvėjančioje Lietu
voje, popietės dalyviai džiau
gėsi, matydami mūsų didįjį 
poetą, grįžusį į Lietuvą, tarp 
mokyklos mokinių, giminių, 
Lietuvos poetų, pažįstamų ir 
nepažįstamų žmonių. Poeto 
Bernardo Brazdžionio poezija 
sovietinėje Lietuvoje buvo 
skaitoma slapta, ji palaikė 
tautos dvasią per visus okupa
cijos metus. 

KLUBO CHORO 
KONCERTAS 

Balandžio 21 d. 4 val.p.p. 
Lietuvių klube koncertuos šio 
klubo choras, vadovaujamas 
Broniaus Kazėno. "Koncerte 
dalyvaus ir Moterų dainų an
samblis, vadovaujamas Regi
nos Ditkienės. Po koncerto -
karšta vakarienė ir turtinga 
loterįja, kuriai vadovaus Alvi
tą Kerbelienė. Bilieto kaina -
12 dol. Visi kviečiami dalyvau
ti. 

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

JAV Lietuvių Bendruome
nės St. Petersburgo apylinkės 
ataskaitiniam susirinkimui 
vadovavo apylinkės pirminin
kė Vida Meiluvienė. Po kun. 
Mato Čyvo invokacijos buvo 
prisiminti praėjusiais metais 
mirę nariai, jų buvo 14. Praė
jusio susirinkimo protokolą 
skaitė apylinkės sekretorė 
Liuda Petkienė, iždo reikalus 
aptarė Genovaitė Treiniene, o 
Floridos apygardos pirminin
kas Albinas Karnius pranešė 
apie apygardos suvažiavimą, 
kuris turėtų įvykti balandžio 
16-18 d. Daytona Beach vie
tovėje. Susirinkimą globos 
Daytona Beach apylinkė ir jos 
pirmininkė Birutė Kožicienė. 
Pranešimą apie numatomą LB 
įstatų pakeitimą skaitys Kraš
to valdybos organizacinių rei
kalų tarybos pirmininkas Vy
tautas Maciūnas. Iš apylinkės 
į suvažiavimą išrinkti Angelė 
Karnienė, Dalila Mackialienė, 
Giedrius Meilus ir Birutė Sek-
makienė. 

Lietuvos dukterų metinis 
susirinkimas vyks balandžio 
30 d. 2 vai. p.p. Lietuvių klu
bo mažojoje salėje. Narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti. 

R Kalantos šaulių kuopos 
nariai kviečia visus į savo 25 
metų sukaktuvinį pokylį, ku
ris įvyks balandžio 15 d. 4 
val.p.p. Lietuvių klubo salėje. 
Menine programą atliks Lie
tuvių klubo vyrų ansamblis 
,Aidas", vadovaujamas Bro-

Nuotr. Elvyros Vodopalienė* 

n iaus Kazėno. Koncer te daly
vaus ir m u z i k a n t a s iš V i ln i aus 
J. Abarius. Visų lauks karšta 
vakariene, iki vėlumos gros 
Cathy's Lorelei šokių orkes
tras. 

Kelionė į Lietuvą! Ji įvyks 
birželio 21d., bet vietas kelio
nei galite užsisakyti tik iki ba
landžio 9 d. Norėdami sužinoti 
daugiau informacijos, kreipki
tės į A. Gudonį tel. 727-360-
4388. 

„Lietuvių žinios" 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Aut tMteu6 .NNyudv^l r5g; 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Alantu Frar* Zapots * Olt. Mgr. Auto* 
S K m U b t KatuvMkai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 WMt SOn 8traet 

T«L (706) 4244664 
(773)661-6664 

Skubiai reikalingas 
darbininkas 

statybos kompanijai. 
Reikia turėti savo transportą. 

TcL 630-435-1967. 

Parduodu dviejų miegamųjų 
ir dviejų prausyklų butą 

(condominium) Oak Lawn'e. 
Parketas, privati skalbykla ir 

garažas, gražus kiemas. 
Skambinu 1-708-425-1775 

GREIT PARDUODA 

^ 1 
RE/MAX 

REALTORS 
073)5504205 
(708)425-7180 

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

Gnkjfc, KMIEC1K REALTOR8 
7922 S.PUasJo Rd. 
4365 S.Archtf Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Reikalingi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys ACDL-H 

teises ir vairuotojo stažą. 
Skambinti: Arthur, 
tel. 708-220-4797 

Cleaning lady wanted 
Preferred single. 
La Grange ana, 2 times a month. 
Tel. 708-482-4740 

SUVAŽIUOJA FLORIDOS 
BENDRUOMENININKAI 

Realmart ą Į Į 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chkago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
•w.773.S>MlM F*er312-3M4M7 
FM7TJ.5S5.3W7 

Kiekvieneriais metais Flori
dos Lietuvių Bendruomenės 
apygardos atstovų suvažiavi
mas vyksta vis kitame Flori
dos lietuvių telkinyje. Šiais 
metais JAV LB apygardos su
važiavimas vyks balandžio 16, 
17 ir 18 d. Daytona Beach Ra-
dison viešbutyje, 640 N. At
lantic Ave. Suvažiavimui 
sparčiai ruošiasi LB Daytona 
Beach apylinkės valdyba, va
dovaujama Birutės Kožicie-
nės, o jai talkina valdybos na
riai: Regina Snarskienė, Viole
ta Avižienė ir Donatas Stukas. 

LB Floridos apygardos pir
mininkas Albinas Karnius ir 
jo vadovaujama valdyba pa
ruošė detalią suvažiavimo pro
gramą. Ji gana plati, apimanti 
šios apygardos Bendruomenės 
veiklą, planus ateičiai. 

Balandžio 16 d. minėtame 
viešbutyje vyks suvažiavimo 
atstovų ir svečių susipažinimo 
vakaras. Tai gražus, draugiš
kas pabendravimas ir pasida
linimas bendruomeninės veik
los klausimais. 

Balandžio 17 d. nuo pat ry
to, 9 vai. vyks atstovų ir sve
čių registracija. Registracijos 
mokestis 10 dol. asmeniui. 

Suvažiavimą pradės Flori
dos LB apygardos pirmininkas 
Albinas Karnius ir suvažiavi
mą globojanti Daytona Beach 
apylinkės pirmininkė Birutė 
Kožicienė. 

Pradžioje kun. dr. Mato Čy
vo malda, pagerbsime ir prisi
minsime Floridos apygardos 
mirusius bendruomenininkus. 

Darbo posėdžiuose Floridos 
apygaraos apylinkių atstovų 
pranešimai, apygardos valdy
bos ir kontrolės komisijos 
pranešimai. Išklausysime JAV 
LB Krašto valdybos vicepirmi
ninko Vyto Maciūno paskaitą 
*JAV Lietuvių Bendruomenės 
ateitis". Po paskaitos klausi
mai ir atstovų pasisakymai. 

Labai svarbu, kad į suvažia
vimą vykstantys atstovai ge
rai susipažintų su JAV LB 
problemomis, rūpimais dar
bais, kad savo pasiūlymus ga
lėtų iškelti suvažiavimo metu. 
Tai labai svarbu. 

Po balandžio 17 d. posėdžių, 
sunkaus darbo — vakare vyks 
puikus pokylis tame pačiame jos 80-mečiui skirtų renginių 
viešbutyje. Dalyvavimas poky- ciklas 

lyje — 27 dol. asmeniui. Poky
lio meninę programą atliks 
Daytona Beach telkinio me
ninės pajėgos. 

Sekmadieni pamaldos vieš
butyje. Po Mišių — suvažia
vimo baigimas. Bus aptarta ir 
nustatyta vieta ir laikas LB 
Floridos apygardos suvažiavi
mui 2000-aisiais metais. 

Užbaigiamuosius suvažiavi
me žodžius tars apygardos pir
mininkas Albinas Karnius ir 
suvažiavimą globojusių Dayto
na Beach bendruomenininkų 
vardu pirmininkė Birutė Koži
cienė. 

Baigiant suvažiavimą, visi 
dalyviai sudainuos „Graži tu, 
mano brangi Tėvynė" ir išsi-
skirstysime į savas apylinkes 
nuoširdžiai dirbti labai reika
lingus bendruomeninius dar
bus. 

Suvažiavime bus apsvarsty
tas Lietuvių dienų rengimo 
klausimas. Siūlymus pateiks 
Angelė Karnienė ir Mečys 
Šilkaitis. Tokias dienas pla
nuojama suruošti 2000 m. Kur 
ir kada — bus nutarta šiame 
suvažiavime. 

Visais suvažiavimo klausi
mais kreiptis į Birutę Kožicie-
nę, tel. (904) 756-4971. 

Viešbutyje kambarius iš 
anksto užsisakyti: Radison 
Hotel, 640 N. Atlantic Ave., 
Daytona Beach, FL 32118; te
lefonu — (904) 239-9800. Už
sakant kambarius paminėti, 
kad jie užsakomi Jor Lithua-
nian Community Convention". 

Registruotis pokyliui ir re
gistracijai pas valdybos iždi
ninką Donatą Stuką, 2967 So. 
Atlantic Ave., apt. 1101, Day
tona Beach Shores, FL 32118-
6037. 

Būtų malonu, kad suvažia
vimu domėtųsi ir svečiai, at
vyktų į suvažiavimą, dalyvau
tų posėdžiuose ir renginiuose, 
o ypač laukiami visi Daytona 
Beach, FL, lietuviai. 

Jurgis Janulaitis 

KARO AVIACIJOS 
SUKAKTIS 

Parodos „Karo aviacijos isto
rija Kauno apskrities viešosios 
bibliotekos spaudiniuose" ati
darymu prasidėjo Karo aviaci-

Kovo 12 dieną 11 valandą 
nuo paminklo žuvusiems karo 
lakūnams Steponui Dariui ir 
Stasiui Girėnui Aleksoto oro 
uoste prasidėjo Pagarbos bėgi
mas Kauno gatvėmis. Bėgikai 
finišavo prie paminklo tautos 
didvyriams Ąžuolyne. Karinių 
oro pajėgų štabe vyko atvirų 
durų diena, o kultūros rūmų 
mažojoje salėje norintieji ga»; 

Įėjo apžiūrėti aviamodelių bei 
pašto ženklų aviacine temati
ka parodą. Vakare aviatoriai 
pakvietė į iškilmingą minėji
mą ir koncertą, kuris vyko 
kultūros rūmų didžiojoje sa-
kje. 

Birželio mėnesį Karmėlavos 
oro uoste bus surengta aviaci
jos šventė, o rugpjūtį S. Da
riaus ir S. Girėno oro uoste 
Aleksote vyks sportinių bei 
reaktyvinių lėktuvų akrobati
nio skraidymo varžybos Karo 
aviacijos 80-mečio taurei lai
mėti. (Elta) 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
DĖL UŽSIMANYTOS 

„NOBELIO" PREMUOS 

Lietuviškoje spaudoje pla
čiai paskleistas Lietuvių fondo 
pradininko ir propaguotojo dr. 
Antano Razmos straipsnis — 
„Lietuvių fondo 'Nobelio* pre
mijos''. Čia dr. Antanas Raz
ma rašo apie LF tarybos ir 
valdybos veiklą, sukauptą pa
grindinį kapitalą, paskirtą lie
tuviškai veiklai paramą ir ki
tus LF reikalus. Tikrai Lietu
vių fondas sulaukė lietuviš
kosios visuomenės dosnios pa
ramos aukomis ir palikimais. 
Padėka priklauso aukotojams, 
testamentų sudarytojams ir 
vadovybei. 

Kaip LF 1998 m. apyskai
toje skelbiama, iki šiol įvairiai 
lietuviškai veiklai ir įrengi
mams remti iš gautų pajamų 
ir kapitalo išdalinta 5,744,000 
dol., neskaitant Lietuvai dova
nos, daugiau vieno milijono 
(pridėjus dovaną, iš viso pas
kirstyta arti 7 mln. dolerių). 
Šiuo metu pagrindinio kapita
lo LF yra 7,311,000 dol. Tai 
beveik tiek pat, kiek išdalinta 
per 37 metus, o per paskuti
nius penkerius metus (1994-
1998) išdalinta apie 2,185,000 
dol. Pajamų per tą laiką turė
ta tik apie pusantro milijono. 
Nors paliestas pagrindinis ka
pitalas, bet pajamos auga ir 
reikia tuo džiaugtis. 

Šiame dr. Antano Razmos 
straipsnyje taip pat rašoma 
apie naują sumanymą. Cituo
ju: „Dr. Antanas Razma pa
siūlė LF 7*1006110' premijų idė
ją LF garbės komiteto ir po to 
LF tarybos posėdžiuose, kuri 
buvo su entuziazmu vienbal
siai priimta, ir dr. Razma įga
liotas su kitais LF vadovybės 
nariais parengti tam gaires ir 
pateikti diskusijoms sekan
čiame LF tarybos posėdyje". 

Toliau rašo apie šių premijų 
dydį ir kas galėtų laimėti — 
Lietuvos ir už jos ribų kūry
bingos asmenybės ar instituci
jos. Pažymi, kad finansiškai 
LF yra pajėgus šią idėją įgy
vendinti. 

Gaila, kad nežinoma apie 
šios idėjos tolimesnį likimą. Iš 
entuziastiško pritarimo, reikia 
manyti, kad, šią mintį toliau 
svarstant, bus sukurta dar 
viena institucija asmenims, 
vertiems „Nobelio" premyai 
atrinkti, apeinant jau veikian
čią pelno skirstymo komisiją 
ar LB Krašto valdybą. 

Iš paskelbtos trumpos cita
tos sunku numatyti, kas į tas 
premijas galėtų kandidatuoti, 
kas kandidatus siūlytų ir pre
mijas skirstytų. Straipsnyje 
neminima JAV LB Krašto val
dyba, kuri iki šiol dalyvavo 
pelno skirstyme lygiomis tei
sėmis su Lietuvių fondu. Buvo 
pasiskirstymas: finansais rū
pinasi LF narių rinktos insti
tucijos, o lietuvybės išlaikymu 
— JAV LB Krašto valdyba su 
savo gausiomis ir darbščiomis 
tarybomis. Darbo laukas pa
platėjo, o darbininkų skaičius 
mažėja. Čia išaugę lietuvių 
vaikai ir naujieji ateiviai van
giai jungiasi į esamus lietu
vybės išlaikymo darbus. Pen
kiasdešimt metų išeivįja auko
josi ir aukojo, kad lietuvybė 
išsilaikytų ir nedingtų plačioje 
vietinėje masėje. 

Reikia atsiminti, kad LB 
apylinkės daug prisidėjo prie 
finansų telkimo Lietuvių fon
dui, tad dabar jos vaidmenį 
mažinti nederėtų. 

LF kūrėjai ir steigėjai be at
lyginimo, aukos bei talkos bū
du išaugino daugiamilijoninį 
fondą, kurio augančiomis pa
jamomis jau pradėta remti 
stambesnius projektus, tar
naujančius lietuviškiems rei
kalams, nors ir netiesiogiai. 

LF per skirstymo komisiją 
turėtų rimčiau ir stipriau rem

ti lituanistinį švietimą čia, 
išeivijoje, nes neseniai atvyku
sieji dar nėra pajėgūs stipriau 
prisidėti prie mokyklų išlaiky
mo, o mokinių skaičius nuolat 
didėja. Dabar atvykstančiųjų 
tarpe yra gerų mokytojų ir 
kultūrininkų, bet jie negali 
dirbti be atlyginimo. 

Ankstesnės išeivijos gyveni
mo sąlygos ir būdas per 50 
metų, kaip ir viso pasaulio gy
ventojų, pasikeitė, o išsilavi
nimas ir techninė pažanga rei
kalauja neatsilikti nuo sku
bančio gyvenimo. 

LB vadovybėje susibūrė 
darbštūs žmonės, ar, tiksliau 
tariant, vadovės, dirbančios be 
atlyginimo, dažnai pasiden
giančios kelionių ir ryšių išlai
das. 

Iki šiol skirstomos LF pre
mijos savo dydžiu nepasižy
mėjo. Dažniausiai LF skirsty
mo komisija, iki šiol dalinusi 
tūkstantines premijas, kaip 
kokius medalius, atsilieka nuo 
gyvenimo. Reikia palengvinti 
vadovų darbą ir padidinti pre
mijas. Teatras, dainų ansam
bliai, sportas yra vienos veiks
mingiausių lietuvybės išlai
kymo priemonių. Spauda, ra
dijo ir televizijos lietuviškos 
laidos reikalauja ne tik pasi
šventimo, bet ir specialaus su
gebėjimo, nuolatinių bendra
darbių. Pastebimai yra suma
žėję korespondentų ir žurna
listų, o be jų lietuviškoji veikla 
mirs. Nei laikraščiai — žur
nalai, nei gyvas žodis be aukų 
ir pasišventėlių redaktorių pa
siaukojimo neišsilaikys. Jau 
dabar jaučiamas naujųjų emi
grantų stiprus įnašas, bet juos 
reikia labiau remti. 

Lietuvos biudžetas skaičiuo
jamas milijardais ir visos iš
laidos iš jo dengiamos, tad ką 
reiškia mūsų fondas, neturin
tis nė dešimt milijonų? Nesi-
veržkime į plačiuosius vande
nis ir nesiekime garbės, sėdė
dami šiltose ir viskuo aprū
pintose pastogėse. Stipriau 
paremkime lietuvybės išlaiky
mo darbus išeivijoje, Lietu
voje, nuo jos atplėštose žemėse 
vargstančias lietuviškas mo
kyklas, sunkiomis sąlygomis 
dirbančius mokytojus. Lietu
vių fondas buvo sukurtas lie
tuvybės išlaikymo darbams 
remti, tad to ir laikykimės. 

Daug darbo valandų esu įdė
jęs LF veiklai plėsti, skatinda
mas lietuvius aukoti jam bei 
sudaryti testamentus jo nau
dai. Daug nuoširdaus darbo, 
verto pagarbos, įdėjo LF va
dovai. Sugrąžinkime klestėju
sią Lietuvių fondo dvasią. 

Antanas Juodvalkis 
Burbank, IL 

LAIKAS RIMTAI 
PAGALVOTI 

sos šalpos organizaajos atlie
ka labai didelį darbą. Ar ne
atėjo laikas Lietuvos vyriausy
bei pradėti taupyti, neleisti pi
nigų nuolatinėms kelionėms, 
sutvarkyti mokesčių mokėji
mą taip, kad Lietuvos aukoto
jai, paaukoję pinigus šalpos 
organizacijoms, galėtų nusira
šyti nuo savo pajamų. Ar ne
atėjo laikas Lietuvos vyriausy
bei pradėti rūpintis savo žmo
nių gyvenimo pagerinimu, ne
bandant patiems pralobti. 

Daugelis sutiks, kad D. Bin-
dokienės patarimas yra priim
tiniausias, skirstant Lietuvių 
fondo gautas palūkanas, nes 
tie tūkstančiai, paskirti Lietu
vai, labai matai padeda, ka
dangi „upė yra per plati", o 
išeivijos švietimui paskirti pi
nigai pagerins lietuvybės išlai
kymą ateinančioms kartoms. 
Taip pat reikėtų nepamiršti ir 
savųjų senelių prieglaudų ir 
tų organizacijų, kurios jomis 
rūpinasi. 

Tai daugelio žmonių mintys, 
į kurias turėtų atsižvelgti Lie
tuvių fondo vadovybė. 

Antanas Pauluolis 
Chicago, IL 

PERLOJOS RESPUBLIKA 

Artėjant Lietuvių fondo su
važiavimui, atsiranda ir rimtų 
patarimų fondo persitvarky
mui bei gautų palūkanų pas
kirstymui. 

Danutė Bindokienė savo ve
damajame „Kiek galvų, tiek 
nuomonių" labai teisingai pa
brėžė, kad: „Lietuvių fondas 
turėtų keisti kryptį ir daugiau 
dėmesio skirti užsienio lietu
vių reikalams, jeigu norime, 
kad lietuviškumo apraiškos ne 
tik blėstų, bet kiek galint dau
giau sužibėtų". Ji taip pat ra
šo, kad: „reikėtų padidinti pa
ramą lituanistiniam švieti
mui, spaudai ir organizaci
joms, besisielojusioms lietuvy
bės išlaikymu". 

Antra vertus, Edmundas 
Ringus siūlo daugiau skirti 
lėšų Lietuvos našlaičių šelpi
mui. 

Išeivijoje jau turime net ke
turias našlaičiams ir vieną 
sunkiai sergantiems vaikams 
šelpti organizacijas, ir net du 
fondus: Almos Adamkienės ir 
Vytauto Landsbergio. Šitos vi-

Br. Juodelis „Drauge" 1999 
m. kovo 30 d. rašinyje „Me
tinis Lemonto LB susirinki
mas", pasiskundęs JAV LB 
Krašto valdybos skriaudimu 
Vasario 16 aukas skirstant ne 
pagal JAV LB Krašto tarybos 
nutarimą, bet pagal apylinkės 
valdybos suredaguotą lapą, 
savo skundą taip baigia: 

„Keli pasisakymai reikalavo 
Vasario 16 aukos skirstymą 
palikti paties aukotojo pasi
rinkimui. Labai keista, kad to
kiai 'demokratijai' pritarė ir 
Bronius Nainys, buvęs JAV 
LB kv pirmininkas ir PLB pir
mininkas, dėl finansinių atsis
kaitymų neseniai Tiarą' kėlęs 
JAV LB Krašto valdybai. Juk 
lengviausia nesilaikyti jokių 
įstatų ir taisyklių ir pasiskelb
ti "Perlojos respublika'". 

Šiais trimis sakiniais sukur
tas toks iškreiptas vaizdas, 
kad jam bent iš dalies atitai
syti skaitytojus tenka varginti 
gana ilgu laišku. 

Pirmiausia palieskim „Va
sario 16 aukos skirstymą pa
likti paties aukotojo valiai" ir 
dėl to Br. Juodelio net tokį 
užgaulų priekaištą man. 

Nei tie „keli pasisakymai", 
nei aš nieko naujo nepasakėm, 
bet pakartojom tik prieš 30 
metų JAV LB Krašto valdybos 
paskelbtą, vėliau daug kartų 
Tarybos sesijoje pakartotą, 
principą. 1969 m. sausio 26 d. 
tuometinė JAV LB Krašto val
dyba JAV LB apygardų bei 
apylinkių valdyboms išsiunti
nėjo bendraraštį, kuriame Va
sario 16 minėjimų proga tel
kiamų lėšų reikalu į JAV LB 
padalinius taip kreipiamasi: 

„JAV LB Centro valdyba, 
vadovaudamasi 1969 m. sau
sio 11 dieną Toronte įvykusios 
PLB, JAV LB ir Kanados va
dovybių konferencijos nutari
mais ir priimdama dėmesin 
Čikagos, Los Angeles ir Peter
sono LB apylinkių bei apygar
dų pirmininkų suvažiavimo 
nutarimus, patarimus ir siū
lymus, prašo apygardų ir apy
linkių valdybas: 

1. Kur tik sąlygos leidžia or
ganizuoti Vasario 16 minėji
mus, kviesti visus lietuvius 
gausiai juose dalyvauti ir gau
siai aukoti... 

3. Organizuoti aukų rinkimą 
bei pasirūpinti, kad kiekvie
nam aukotojui būtų sudarytos 
sąlygos savo auką skirti pagal 
jo paties pasirinktą tikslą ati
tinkamai institurijai (pvz., 
Lietuvių Bendruomenei, AL-
Tui, Tautos fondui ar dar kaip 
kitaip)". 

Ši bendraraščio ištrauka dar 
pabrėžia, kad toks aukotojo 
laisvo apsisprendimo princi
pas buvo paskelbtas PLB, 

• 

JAV, Kanados Bendruomenės 
vadovybėms sutarus. Vėliau 
jis buvo pakartojamas apy
gardų suvažiavimuose, apylin
kių susirinkimuose, tarybų 
sesijose. JAV LB Lemonto 
apylinkė jo stropiai laikėsi. 
Aukų lapuose visada būdavo 
kelios skiltelės — sąlygos au
kotojų valios pareiškimui. 
Šiais metais tų skiltelių pasi
gedę, susirinkimo dalyviai 
apylinkės valdybai tai primi
nė, dargi apgailestaudami, 
kad kitiems reikalams jų 
įteiktos aukos apylinkės auko
tojų sąraše nebuvo paminėtos. 

Netikslus Br. Juodelio tei
ginys, kad „JAV LB Įstatai ir 
taisyklės" 1988 m. laida pagal 
JAV LB Krašto tarybos priim
tą nutarimą įpareigoja Vasa
rio 16 auką skirti tik JAV LB 
Krašto valdybai. Savo teiginį 
Bronius Juodelis grindžia JAV 
LB finansų ir atskaitomybės 
taisyklių 21 skirsneliu: 

JAV LB apygardos ir... apy
linkės renka aukas Vasario 16 
proga Krašto valdybai, o rug
sėjo mėn. — švietimo reika
lams. Visos surinktos aukos, 
atskaičius išlaidas, persiun
čiamos JAV LB Krašto valdy
bai. 

Kadangi tas skirsnelis yra 
ne įstatų, bet taisyklių dalyje, 
tai jį reikėtų laikyti daugiau 
nurodymu, kada ir kokias au
kas apylinkės turi rinkti Kraš
to valdybai ir kaip su ja atsis
kaityti. Nėra pasakyta, kad 
Vasario 16 aukos renkamos 
tik Krašto valdybai. Be to, kas 
ir kokią teisę turi aukotoją 
kaip nors įpareigoti? Neliečia
mas čia nė 1969 m. paskelbtas 
laisvo apsisprendimo princi
pas. Jeigu Br. Juodeliui jis ne
priimtinas, jo valia tuo princi
pu nesinaudoti, bet kažin, ar 
jo reikalas įsakinėti kitiems to 
principo nesilaikyti? 

Nainio „karas JAV LB Kraš
to valdybai"! Laki vaizduotė. 
Pažiūrėkite, koks Nainys nar
sus. Lemonto apylinkės susi
rinkime „Perlojos respubliką" 
sukūręs, Krašto valdybai ka
rus kelia. Ir jeigu ta „respub
lika" sutriuškins pirmininkės 
susapnuotus 250,000 atsargi
nių, kas atviras duris į NATO 
jai beužtrenks? 

Nainys nė kokio karo nie
kam nekėlė. JAV LB Krašto 
valdybai atsisakius atiduoti 
PLB valdybai priklausančią 
dalį Vasario 16 aukų, PLB 
valdyba, vadovaudamasi Ben
druomenės įstaigų teisėtais 
nutarimais, jų reikalavo. Tuos 
reikalus tvarkė PLB valdybos 
iždininkas. Dalį Vasario 16 
aukų PLB valdybai skirti JAV 
LB Krašto valdyba buvo įpa
reigota VI PLB seimo, įvyku
sio 1983 m. birželio pabaigoje 
Čikagoje, tokiu nutarimu: 

„PLB seimas įpareigoja 
kraštų Bendruomenes pagal 
vietos sąlygas ruošti Vasario 
16 minėjimus, ta proga telkti 
lėšas Lietuvių Bendruomenės 
reikalams ir nemažiau kaip 30 
nuoš. visų Vasario 16 surink
tų aukų skirti PLB valdybai". 

JAV LB Krašto valdyba, ku
ri, pagal Br. Juodelio minimus 
įstatus, yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės dalis, atsisakė 
šį nutarimą vykdyti. Į tą „ka
rą" įsįjungė ir JAV LB Krašto 
tarybos prezidiumas, ir Gar
bės teismas, nusprendęs, kad 
JAV LB Krašto valdyba tą sei
mo nutarimą visgi turi vykdy
ti. Bet ir tai nepadėjo. Todėl 
PLB valdyba, nebepakęsdama 
visiems įkyrėjusio tampymosi, 
IX PLB seime paprašė tą nu
tarimą panaikinti. Tačiau ta
da, kad PLB valdyba skriau
džiama, Br. Juodelis nematė. 
„Perlojos respublikos" jam ne
sivaideno. 

Labai gaila, kad tą laišką ir 
dar tokį ilgą turėjau rašyti. 
Bandžiau jo išvengti. Skambi
nau ir Br. Juodeliui. Sakėsi 
nieko nežinojęs nei apie 1969 
m. paskelbtą laisvo apsispren
dimo principą, nei apie PLB 

VI seimo nutarimą. Tačiau jo 
rašinys esąs tikslus, ir tiek. 
Bet, jeigu ateinančiais metais 
per Vasario 16 minėjimą JAV 
LB Lemonto apylinkė aukoto
jo laisvo apsisprendimo prin
cipą prisimins ir vėl sudalys 
sąlygas jį vykdyti, Br. Juode
lio „Perlojos respublikos kūrė
jai" bus bent šį „karą" laimėję. 

Bronius Nainys 
Lemont, IL 

„PERLOJOS KARĄ" 
LAIMĖJUS 

„Pinigai — pragarai, o be jų 
— negerai", primena senas 
mūsų liaudies posakis. Pinigai 
reikalingi kiekvienos organi
zacijos veiklai. Sutelkiami na
rių arba visuomenės pastango
mis. Lėšos reikalingos PLB, 
krašto, apygardos ir apylinkės 
valdyboms, jų veiklai finan
suoti, nors tų valdybų nariai 
dirba be atlyginimo. Pirmasis 
lėšų surinkimo žingsnis atlie
kamas LB apylinkėje su Vasa
rio 16 aukomis ir LB solidaru
mo mokesčiais, pagal paskirs
tymo procentus, po truputį 
kiekvienam. 

Nesunku prisiminti prieš 30 
metų ir vėliau vykusį „karą" 
tarp ALTo ir JAV LB dėl Va
sario 16 minėjimų ruošos ir 
per minėjimus surinktų aukų 
priklausomybės. Tos aplinky
bės vertė PLB, JAV LB ir Ka
nados LB vadovybes 1969 m. 
Toronto konferencijoje priimti 
nutarimą, kad Vasario 16 au
ka skiriama pagal aukotojo 
pasirinktą atitinkamą institu
ciją (pvz., Lietuvių Bendruo
menei , ALTui, Tautos fondui 
ar dar kitaip). Ir dabar Vasa
rio 16 minėjimai keliuose lie
tuvių telkiniuose ruošiami 
JAV LB ir ALTo bendromis 
pastangomis, dalyviams auko
jant JAV LB arba ALTui, pa
gal pasirinkimą, proporcingai 
atskaičius minėjimo ruošos iš
laidas. Čia ir pasireiškia auko
jo pasirinkimas, neprieštarau
jantis „JAV Įstatams ir taisyk
lėms" (pi. 104), sakančioms, 
kad „...Visos surinktos aukos, 
atskaičius išlaidas, persiun
čiamos JAV LB Krašto valdy
bai". 

Ne visi JAV LB nariai auko
ja JAV LB Krašto valdybai ar 
kam kitam Vasario 16 proga. 
To daryti niekas priversti ne
gali, nors ir žinoma, kad JAV 
LB Krašto valdyba, greta LB 
solidarumo 30%, iš kitur pa
jamų negauna. Jei JAV LB 
Krašto valdyba anksčiau ne
mokėjo PLB valdybai 30% nuo 
iš apylinkių gautų Vasario 16 
aukų, — pasiteisinimo nėra. 
Nebent tas Vasario 16 aukas 
k.v. teritorijoje rinko pati PLB 
valdyba. Gal po Vasario 16 
minėjimo rengimo išlaidų ma
žai kas beliko JAV LB Krašto 
valdybai, vis vien procentai 
skaičiuojami ir nuo mažų su
mų. Ši LB prievolė PLB valdy
bai buvo tampriai surišta ir su 
JAV LB apylinkių prievole 
JAV LB Krašto valdybai. Jei 
JAV LB k.v. negauna Vasario 
16 aukų iš apylinkės, ko ver
tas bus tas 30% PLB valdy
bai? Jei PLB seimas, anksčiau 
priėmęs šią taisyklę, ją dabar 
panaikino dėl jos nesilaikymo 
— galimas atvejis, kad ir 
„JAV LB Įstatų ir taisyklių" fi
nansinės atskaitomybės 21 
skirsnelį JAV LB tarybai teks 
panaikinti dėl jo nevykdymo 
JAV LB apylinkėje. 

Tuomet JAV LB Krašto val
dybai, neturint veiklai reika
lingų pajamų, teks lėšų ieškoti 

DRAUGAS, 1999 m. balandžio 9 d., penktadienis 

,DRAUGAS" informuoja; „DRAUGAS formuoja; 

DRAUGAS išeivijos ir Lietuvos jungtis, 

DRAUGAS fietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
.DRAUGĄ'atminkime^avotertamente. 

Lietuvoje, arba likviduotis. 
Tada nebereikės nei JAV LB 
Krašto tarybos su LB narius 
„varžančiais" įstatais bei tai
syklėmis. Mes tada turėsime 
visiškai laisvą apsisprendimą 
kam aukas duoti, arba jų nie
kam neduoti, ir tuomet „Perlo
jos karas" bus laimėtas. 

Bronius Juode l i s 
Willowbrook, IL 

* Naujasis Australijos 
ambasadorius Lietuvai Ste-
phen Brady trečiadienį įteikė 
skiriamuosius raštus prezi
dentui Valdui Adamkui. Stok
holme reziduojantis S. Brady 
yra ketvirtasis Australijos 
diplomatinis atstovas Lietu
vai, pakeitęs dvejus metus 
ambasadore buvusią Judith 
Pead. 

A.tA. 
HENRIKAS VARANECKAS 

Gyveno Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. balandžio 7 d., sulaukęs 69 metų. Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Dana Jonikaitė, sūnus Henrikas, 
marti Faustina, anūkai Tadas ir Andreja; sesuo Vanda 
Aleknienė ir jos vaikai: Audra ir Paulius su šeimomis; 
svainis Viktoras Jonikas, svainė Stasė Mikelevičienė ir 
kiti giminės. 

Velionis buvo sūnus a.a. Antano ir a.a. Jadvygos 
Varaneckų 

A.a. Henrikas buvo JAV kariuomenės veteranas, 
dalyvavęs kaip parašiutininkas Korėjos kare. Dalyvavo 
Medžiotojų-meškeriotojų draugijos veikloje. 

Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 9 d. nuo 3 
iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 Ave. 

Laidotuvės šeštadienį, balandžio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Henrikas bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: žmona, sūnus , mar t i , anūkai , sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus Tel. 800-994-7600 

PADĖKA 
A.tA. 

FELICIJA JASINSKIENĖ 
GUREVIČIENĖ Binkevičiūtė 

Mūsų mylima Žmona, Mama ir Močiutė mirė š. m. kovo 4 
d. ir buvo palaidota kovo 6 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdi padėka kun. F. Kelpšui už sergančios Felicijos 
lankymą ir už suteiktą Paskutinį Patepimą prieš mirtį, už 
maldas koplyčioje, už atnašautas gedulingas šv. Mišias ir 
maldas kapinėse. 

Dėkojame muz. R. Šokui už giesmes ir vargonų palydą. 
Ypatinga mūsų padėka V.D.Š. rinktinės uniformuotiems 

šauliams karsto nešėjams ir stovėjusiems garbės sargyboje 
prie karsto. 

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems , 
atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems šv. Mišių aukoje 
ir palydėjusiems a.a. Feliciją į kapines. 

Nuoširdus ačiū už aukas šv. Mišioms ir „Lietuvos Vaikų 
vilčiai". 

Dėkojame Just. Šidlauskui, V.D.Š. rinktinės vadui, už 
pareikštą užuojautą Šeimai ir giminėms, už pravedimą 
atsisveikinimo koplyčioje. Padėka J. Žebrauskui, V.D.Š. 
rinktinės I-mo būrio vadui, už labai reikšmingą atsisveiki
nimo kalbą; J. Bagdžiui, Namų savininkų draugijos pirmi
ninkui, už šeimai pareikštą užuojautą ir už vadovavimą 
garbės sargybai. 

Nuoširdus ačiū už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir 
spaudoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Ilsėkis Amžinoje Ramybėje, Viešpaties gailestingumo 
prieglobstyje. 

Giliai nuliūdę: vyras Juozas , dukros Aldona, Birutė, 
sūnus Benediktas, anūkai i r p roanūka i . 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Fedcral Savings and Loan 

Assoclatlon of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Caatmir G. Okua, President 

Patarnautam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

P 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ses . M. F r a n c e t t a Ven-
dze l i s mirė Sv. Kryžiaus ligo
ninėje, Čikagoje, balandžio 8 
d. Gimusi 1923 m. gruodžio 4 
d., Chicagc, IL, buvo viena iš 
penkių Pranciškaus ir Juoza-
pinos Vendzelių dukrų. Pra
džios mokyklą lanke Šv. Kry
žiaus parapijoje. Baigusi Šv. 
Kazimiero akademiją, įstojo į 
Šv. Kazimiero vienuoliją. Įža
dus padarė 1943 m. J i buvo 
įsigijusi bakalaurą iš švietimo 
srities, mokytojavo Nekalto 
Prasidėjimo, Švč. M. Marijos 
Gimimo, Šv. Mykolo parapijų 
pradžios mokyklose Čikagoje. 
Dvejus metus mokė Mainers-
ville, PA, o nuo 1958 iki 1996 
dirbo Maria aukštesniosios 
mokyklos raštinėje. Apie lai
dotuves bus pranešta šio 
šeštadienio „Drauge". 

Mari ja T i t i e n ė , Cleveland, 
OH, pra tęsdama „Draugo" 
prenumeratą, prijungė 105 
dol. paramą dienraščio leidy
bai. Jai sakome ačiū! 

Ž u r n a l a s „ P e n s i n i n k a s " 
pradėtas leisti prieš 15 metų. 
Jį redaguoja K a r o l i s Milko-
va i t i s , gyvenantis Kaliforni
joje, administruoja Elena Si
rutienė Čikagoje, leidėjai JAV 
LB Socialinių reikalų taryba. 
Kviečiame visus balandžio 24 
d., 6 vai. vak.. į „Seklyčią". Čia 
paminėsime žurnalo sukaktį 
ir pagerbsime ilgametį redak
torių. Norinčius dalyvauti, 
prašome paskambinti , atvykti 

Amelija Siliunaitė, Viktutes ir 
Rimo Siiiūnų dukrelė, modeliuoja 
Lemonte Montessori „Žiburėlio" 
mokyklėlės madų parodoje. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

I r e n o s R a u l i n a i t i e n ė s 
grafikos meno parodos atida
rymas įvyks šeštadienį, balan
džio 17 d., 7:00 vai. vakaro 
Lietuvių dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre Lemon
te. Paroda tęsis iki gegužės 9 
d. Dailininkė atvyksta iš Los 
Angeles, California, dalyvauti 
parodos atidaryme. 

Čikagos mies to „Clean 
a n d Green" p a v a s a r i o ap -
s i tva rkymas vyks gegužės 
1 d., šeštadienį. Miesto gyven
tojams bus parūpinti grėbliai, 
šluotos, dažai, šiukšlių maišai 
ir pan., sutvarkyti gatves, 
šaligatvius ir uždažyti „graf-
fiti". Norintys registruotis, 
skambinkite tel. (312) 744-
5000. Praeitą pavasarį per 
1,300 savanorių draugijų da
lyvavo ir surinko 300 tonus 
šiukšlių. 

JAV LB XV Ta rybos ir Lie
tuvos Respublikos Seimo at
stovų bendradarbiavimo komi
sijos nariai praneš lietuvių vi
suomenei apie savo pasitari
mus ir darbus bal. 24 d., 5 vai. 
po pietų, Jaunimo centro ka
vinėje. 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL, o balandžio 
25 d., sekmadienį, tuojau po 
pamaldų, 12:15 vai.. Pasaulio 
lietuvių centro sporto salėje. 
Sekmadienį bus galima ten 
pavalgyti pietus. 

Algis Birut is , Boomington, 
IL. siųsdamas prenumeratos 
mokestį, atsiuntė dar 100 dol. 
auką. Labai ačiū! 

LB Lemonto apy l inkės so
cialinių reikalų skyrius norin
čius nuveš autobusu iš Le
monto į „Carmen". Autobusas 
iš PL centro išvyks 2 vai. p.p. 
ir po spektaklio grįš atgal. Re
zervacijoms skambinti 630-
243-0791. Kelionės bilietą ga
lima įsigyti ir šį sekmadienį, 
prieš ir po 9 bei 11 vai. r. Mi
šių prie Pal. J. Matulaičio mi
sijos PLC. 

Mielieji Š v e n t o R a i t o 
ska i ty to ja i ! Naujasis Šv. 
Rašto leidinys taip skaitomas 
ir taip perkamas, jog „Drau
go" administracija jo jau pri
trūko... Prašytume kantriai 
palaukti naujos šio leidinio 
siuntos. Ją gavę, iškart jums 
pranešime. 

Inž . B r o n i u s N a i n y s kal
bės apie dabartinę Lietuvos 
politiką Cicero lietuvių sek
madienio kavos klube balan
džio 11d. 12 vai. po šv. Mišių. 

Stefutė Utz , Ais tė Macke
v ič iū tė ir Ade lė Ročy tė da 
lyvaus M a r i a High muz ik i 
n io ve ika lo „Ann ie" pa s t a 
tyme. Spektakliai vyks bal. 
15-17 d., 7 v.v., ir bal. 18 d., 5 
vai. p.p. Bilietus galime įsigy
ti prie durų arba iš anksto (su 
nuolaida), skambinant tel. 
(773) 925-8686. 

87-tas METINIS LIETUVOS 
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

87-tas metinis Lietuvos 
Vyčių suvažiavimas 1999 m. 
liepos 29 - rugpjūčio 1 d. vyks 
Sheraton Society Hill viešbu
tyje, Philadelphia, PA. Suva
žiavimą globos Philadelphijos 
3 kuopa. 

MINTYS APIE 
GAVĖNIOS PRASME 

Kovo 23 d., trečiadienio 
„Seklyčios" popietę pradėda
ma renginių vadovė E. Siru
tienė visus pasveikino su pa
vasariu ir artėjančiomis Vely
komis. Taip pat pranešė, kad 
turėsime įdomią programą: 
svečią iš Lietuvos — Birtų 
kleboną Stasį Kazėną, SJ, (jis 

Seklyčią" asmeniškai arba J a " lankėsi „Seklyčioje" prieš 
užsiregistruoti, 
2655. 

te l . 773-476-

Kas naujo 
Draugo" knygynėlyje 

VaUtr Rask 

TRYLIKA 
KARTŲ 
APLINK 
ŽEMĘ 

Labiausiai už viską žinomas 
kelionių agentūros savinin
kas, verslininkas Valter Rask 
(Vladas Rasčiauskas) mėgo 
keliauti. J is ir parašė kelionių 
knygą, pavadinęs ją „Trylika 
kartų aplink žemę" - mat su
dėjus visas keliones, išaiškėjo, 
jog keliauninkas mūsų plane
tą apkeliavo trylika kartų. Įsi
gykite šią knygą „Draugo" 
knygynėlyje ir patys „savo 
akimis" pažvelkite į pačias eg
zotiškiausias pasaulio šalis. 
Knygos kaina - 6 dol., per
siuntimo mokestis - 3.95 dol. 

Irena Šerelienė 'viduryje) vienoje trečiadienio popietėje „Seklyčioje". 
Nuotr Antano Malinausko 

pustrečių metų), kuris mums 
papasakos kas vyksta tėvynė
je, o paskaitininke, gili mąsty
toja Irena Šerelienė pasida
lins su mumis mintimis iš Šv. 
Ignaco Lojolos pratybų apie 
Gavėnios prasmę. 

Taip pat maestro F. Stroliai 
pianinu pritariant ir gražiu 
žodžiu „paplaukiui paglosto
mi" pagiedosime Gavėnios 
giesmių bei dainų, kurios jau 
baigia giesmėmis pavirsti. Va
dovė paprašė, kad kun. S. Ka
zėną atlydėjęs Sigitas Miknai-
tis mums jį ir „pristatytų". Tai 
ir sužinojome, kad gerbiamas 
svečias gimė 1956 m. Krinčino 
parapijoje, Pasvalio rajone. Į 
Jėzaus draugiją įstojo 1980 m. 
ir, baigęs Kauno tarpdiecezinę 
kun. seminariją, įšventintas 
kunigu. 1983-1989 m. dirbo 
Anykščiuose ir Panevėžyje, 
1989-1990 m. dalyvavo perve
žant Sibiro tremtinių palaikus 
į Lietuvą. 1990 m. jėzuitų baž
nyčios buvo grąžinamos drau
gijai (Šv. Kazimiero Vilniuje, 
Šv. Pranciškaus Ksavero Kau
ne ir Šv. Ig. Loyolos Šiauliuo
se), taip pat jėzuitai apsiėmė 
vadovauti dviems naujoms pa
rapijoms Biržuose ir Klaipė
doje. Tarp 1990-1995 m. kun. 
S. Kazėnas dirbo Šiaulių Šv. 
Ig. Loyolos parapijoje: sure
montavo bažnyčią ir rūpinosi 
įsteigti katalikų pradžios mo
kyklą. Taip pat 4 metus globo
jo Kryžių kalną. Dabar kun. S. 
Kazėnas yra Biržų Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebonas 
ir aptarnauja lietuvius kata
likus Estijoje. Kun. S. Kazė
nas atvyko 2 savaitėms į JAV 
vesti Gavėnios rekolekcijas 
Omahoje, Čikagoje, Lemonte 
ir Clevelande. 

Kun. S. Kazėnas pareiškė, 
kad „Seklyčioje" šviečia ir šil
do ne tik pavasariška saulė, 
bet ir noras padėti Lietuvai. 
Taip pat būdinga lietuviams 
tas noras „būti kartu", nuošir
dumas tarpusavio santykiuo
se, kurio centras yra bažnyčia. 
Tos nuotaikos labai ryškiai 
jaučiamos Estijoje, kur gyvena 
apie 2,000 lietuvių. Kunigas 
sakė, kad ir Čikagoje jaučiasi 
kaip namie, kaip Biržuose, 
kur yra apie 17,000 gyventojų, 
o kiek parapijiečių — neaiš

ku... Biržuose yra įvairių sek
tų ir dvi evangelikų reforma
tų bažnyčios, bet vyksta eku
menizmas — jaučiasi daug to
lerancijos. Mokykloje dėstoma 
tikyba, būna rekolekcijos vai
kams, š ių metų sausio mėn. 
buvo suruošta jaunų šeimų 
stovykla, kur dalyvavo tėvai 
kartu su vaikais, ir visi buvo 
sužavėti. Dabar jaunos šeimos 
nori ir toliau taip dvasiškai 
bendrauti. Šiuo metu Biržuose 
yra klebonas ir vikaras bei dvi 
katechetės, kurios moko vai
kus. Savo darbu jos labai daug 
padeda katechizacįjai. Kunigų 
labai trūksta. Ir dar didelė ne
laimė — girtuoklystė. Biržai 
— aludarių kraštas, tai smar
kiai nugeriama net ir per lai
dotuves. 

Po kun. S. Kazėno įdomios 
kalbos apie tai, kas dedasi po 
tėviškės dangumi pasiruošė-
me susikaupimui, sugiedoda
mi „Alyvų daržely" ir „Jėzau 
Kristaus maloniausias". 

I. Šerelienė pasakė norinti 
su mumis pasidalinti keliomis 
mintimis iš Šv. Ignaco Loyolos 
pratybų, kur šv. Ignacas sako, 
kad Jėzus atkreipė apaštalų 
dėmesį į lauko leliją (Mt 6, 25-
34). Lauko lelija nepasirenka 
lauko, kuriame išauga. Aug
dama iš sėklos a r šaknų, ji at
simuša į kietą, molėtą žemę 
arba prasiskverbia pro purų 
juodžemį. Taip ir ji, Irena, at
sirado savo Jauke" — XX 
amžiuje Amerikoje, šiame 
mieste. Kiek šiame gyvenime 
yra padaryta jos, kiek Dievo? 
Po to Irena sakė, kad „lelija 
laukuos neturi jokios galios 
oro atmainoms; per lietų a r 
per sausrą ji turi būti ir 
išsilaikyti". J i pridūrė — „ir aš 
negaliu kontroliuoti tarpusavy 
kovojančių tautų, negaliu kon
troliuoti tarptautinių biznie
rių, nuodijančių orą jiems ne
bereikalingais chemikalais. 
Negaliu kontroliuoti ir savo 
apylinkės, jei čia pa t žmonės 
nuodijasi kenksmingais vais
tais ir mano gyvenimo erdvę 
pripildo baime ir nusikalti
mais, negaliu panaikinti vyrų 
šovinizmo ir aštraus moteriš
kumo ar sustabdyti žmones 
nuo abortų. Kiek Šiam mano 
gyvenamam pasauly yra pada
ryta mano, kiek Dievo?" 

I. Šerelienė taip pat sakė: 
„Prisimenu, Dievas nesutvėrė 
manęs visos, man užsimezgant 
ar gimstant. Prisimenu, Die
vas tebeaugina, tebekeičia 
mane, tur i vilties ir trokšta, 
kad augčiau meilėje tol, kol 
mylėsiu taip pilnai, kaip myli 
Dievas". Kalbėdama apie Ga
vėnią, L Šerelienė sakė, kad 
tai esanti meilės kelionė — 
tokia pat, kokia buvo Jėzaus 
Kristaus eisena į Golgotą. Ša
lia kenčiančio Jėzaus via Dolo-
rosa keliu eina ir mūsų asme
ninė kančia: maža, nulenkusi 
galvą, smilkstanti skausmu. 
Nekaltasis Jėzus kentėjo už 
visas žmonijos nuodėmes, kad 
Dievas Tėvas atleistų. Atleidi
mas ir yra didžioji Gavėnios 
reikšmė. 

Šv. Mato Evangelijoje skai
tome Jėzaus atsakymą į klau
simą „Koks didžiausias įsaky
mas įstatyme? (22, 36)". Tai: 

Po religinio koncerto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Verbų sekmadienį parapijos choro valdyba su 
svečiais. Sėdi jš kaires: klebonas kun. Mykolas Yakaitis, Angelą Leščinskienė, Dalia Gedvilienė, tnuz. Ričardas 
Šokas; II eil.. Vitalijus Lekeckas, Povilas Kantas, pirm. Vaclovas Momkus, dirigentas muz. Antanas Linas, kun. 
Antanas Lapė, kun. Jonas Kuzinskas. 

„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, 
visa širdimi, visa siela ir visu 
protu". Antrasis — panašus į 
pirmąjį: „Mylėk savo artimą 
kaip save patį". Pirmasis įsa
kymas yra savaime aiškus, 
bet antrasis? Lengva mylėti 
gerą ir malonų artimą, bet 
kaip mylėti tokį, kuris sukelia 
daug skausmo, tyčia sudaro 
sąlygas tavo nesėkmei, kurio 
net matyt i nenori? Dievas 
neįsakė pamiršti visų nuo
skaudų, bet atleisti, o atleidi
mas yra ne jausmo, o valios 
aktas . J ė z u s ir Petrui yra pa
sakęs, kad atleisti reikia ne iki 
septynių, bet iki septynias
dešimt septynerių kartų (Mt, 
18, 21-22). Pagal kun. Paul 
Robert De Grandis, SJ , atlei
dimas prasideda nuo atleidi
mo sau , motinai, tėvui, žmo
nai, vyrui, vaikams ir visiems, 
kurių sąrašą nešiojiesi savo 
širdy, pvz., „Viešpatie aš at
leidžiu savo sutuoktiniui už 
nemylėjimą, neprisirišimą, ne
supratimą, neparėmimą, dė
mesio nekreipimą, nebendra
vimą ir už ydas ir kitus veiks
mus ir žodžius, kurie įžeidė ir 
sukėlė nerimą". 

Kun. Pau l R. De Grandis, 
SJ , „Atleidimo maldoje" siūlo 
net 10 atleidimo įsakymų: 1. 
Mylėkite ir atleiskite viens ki
tam; 2. Atleisk, kad būtų tau 
atleista; 3. Melskis už tuos, 
kurie skaudina tave; 4. Neat-
leidimas yra neapykantos pro
totipas; 5. Nutark atleisti; 6. 
Siek išsigydymo nuo blogų 
j ausmų ir prisiminimų; 7. Už
daryk duris blogiui; 8. Prisi
mink atleisti sau; 9. Atleidi
mas yra plėtotė (procesas); 10. 
Mylėk savo artimą — padė
damas j a m pagyti. 

Pačioje gražiausioje, paties 
Jėzaus išmokytoje maldoje 
„Tėve mūsų", mes meldžiamės 
„ir atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo 
kalt ininkams", tuo prašydami 
Viešpaties atleidimo sau ir 
malonės atleisti artimui. Mąs
tydami apie tai, suprantame, 
kad atleisdami mes meilingai 
ištiesiame ranką artimui, ku
ris per Jėzaus auką — kančią 
tapo tokiu pat Dievo vaiku, 
kaip ir mes visi. Tada sugrįžta 
sielon ta ika, ramybė ir net 
džiaugsmas. 

Prisiminę šv. Ig. Loyolos mo
kymą, kad Dievas dar tebeau
gina, tebekeičia mus, leidžia
me Dievui veikti mumyse ir 
mokomės nuoširdžiau bei la
biau mylėti. Gavėnia yra mū
sų meilės kelionė į saule žė
rintį Jėzaus Kristaus Prisikė
limą ir mūsų prisikėlimą Ja
me. 

Pasiklausę labai įdomių 
minčių, vėl giedojome. Pirmoji 
giesmė buvo „Atleisk man, 
Viešpatie, atleiski" — žodžiai 
B. Brazdžionio, o muziką su
kūrė Faustas Strolia prieš 30 
metų. Kaip smagu, kad savo 
tarpe turime kompozitorių. 
Dar reikia paminėti, kad F. 
Strolia susipažino su kun. S. 
Kazėnu Kryžių kalne, kai į 
kalną nešė iš JAV atvežtą Lie
tuvos Vyčių kryžių. Dar pagie
doję giesmių ir draugiškai pa
bendravę, dvasiškai atsigaivi
nę skirstėmės, kad ruoštumė-
mės Prisikėlimo šventei. 

Emilija J. Valantinienė 

VERBŲ SEKMADIENIO 
KONCERTAS 

Gyvenime vyksta įvairus 
įvykiai, kurie tur i ypatingą 
reikšmę mums — šventės, su
kaktuvės, koncertai. Vienas 
įvykis, jau tapęs tradicija ir 
suteikiantis daug džiaugsmo 
dalyviams — tai Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos Verbų 
sekmadienio religinis koncer
tas. Čia klausytojai gali už
miršti kasdienybę, atsisėsti ir 
pasiklausyti muzikos, kuri nu
ramina sielą, atgaivina širdį ir 
palieka vietos apmąstymui. 

Šių metų koncertas, įvykęs 
sekmadienį, kovo 28 d., taip 
paliko malonų įspūdį, kaip ir 
visada. Choras balsingai, di
dingai giedojo, jei būtų buvę 
atidaryti langai, koncertas bū
tų girdimas toli už parapijos 
ribų. Koncerto metu girdėjome 
solistus Margaritą Momkienę, 
Vaclovą Momkų ir Julių Sav-
rimą. Solistai puikiai atliko 
savo partijas. Linda Velecky-
tė, grieždama smuiku, gražiai 
paįvairino programą. Vargo
nais grojo muz. Ričardas Šo
kas. Jis maloniai nustebino 
klausytojus su savo originaliu 
kūriniu „Gavėnios apmąsty
mai". Ši vargonais atliekama 
muzika veda klausytoją per 

Gavėnią. Prasideda subtiliai, 
o artėjant prie pabaigos, 
skamba aštriai, didingai. Pro
grama buvo labai įvairi, ir 
kiekvienas klausytojas galėjo 
surasti tai, kas jam labiau pa
tinka. Skambėjo šešiolika 
giesmių, tarp jų „Ave Maria", 
„Palaiminimo giesmė", JDeus 
Meus", „Vergų giesmė" ir 
„Malda už Tėvynę". 

Ką galima sakyti apie choro 
dirigentą, muz. Antaną Liną? 
Šis talentingas žmogus suvedė 
šiuos balsus ir talentus, kad 
koncerte atliekami kūriniai 
skambėtų žavingai, maloniai. 

Šis choras, kuris daug metų 
gyvuoja, atneša klausytojams 
daug džiaugsmo per Sumą 
sekmadieniais. Jų giedojimas 
pakelia sielą, paruošia žmogų 
maldai, padeda šv. Mišių daly
viams susikaupti, kad Dievas 
būtų tinkamai pagarbintas. O 
pats giedojimas yra graži mal
da — tokie puikūs balsai nus
kamba per bažnyčią, žavingai 
giedodami apie Dievą ir Jo pa
saulį. Kaip tuščia būtų be jų! 

Tenka palinkėti šiam chorui 
dar daug darbingų metų. 

MPV 

S K E L B I M A I 
• 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.) 

PillKĮ.l l 

p. r TRANSPAK 

Tel. 1 775 838 1050 

•Aplankykite SAGIL'S 
restoraną, 6814 W. 87th St, 
Burbank, IL. Skaniai paval-
gysite, būsite maloniai aptar
naut i . Priimame užsakymus 
įvairioms progoms. M ū s ų 
t e l e f o n a s 708-598-0685. 
Laukiame Jūsų! (sk.) 

• Akcijų, bonų bei ki tų 
v e r t y b i ų 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.) 

• I e š k o m a A u d r e y 
Yaki i s (Yoksus?), Harr ie t 
Yakšis (Yokšus) ir Edward 
Dudek duktė, gim. JAV-jose 
maždaug 60-me dešimtmetyje. 
Jos motina Harriet kilusi iš 
Lietuvos. Turiu svarbių žinių. 
Prašau skambinti C h a r l e s 
Dėmes, tel. 773-202-0725 ir 
kalbėti angliškai. (ak.) 

ARAS ROOFING 

Mielieji „Grandies" alumnai, ar atpažįstate save šioje nuotraukoje'' (Sunku prisiminti' Si nuotrauka daryta 
1976 m. V Laisvojo pasaulio lietuvių tautinių Jokių Šventei!) Kviečiame visus buvusius grandiecius į 
„Grandies", tautinio jaunimo ansamblio, 40 metų jubiliejinį koncertą, kuris vyks geguže* 15 d 5 vai p.p. Wil-
lowbrook Ballroom salėje. Norėdami užsisakyti bilietus, skambinkite Daliai Trakienei iki Regužės 1 d. tel 708-
59S-5827 


