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Konservatoriai nepatenkinti 
vyriausybės programa 

bankams atstatyti

Konservatoriai rems naują 
vyriausybę, jei bus ankstyvi 

Seimo rinkimai
Vilnius, sausio 31 d. — „Ši vy

riausybė pasirinko ne ekonomi
kos gaivinimo kryptį, bet kuo 
didžiausią valstybės praskoli- 
nimą”, trečiadienį vykusioje 
spaudos konferencijoje pasakė 
Gediminas Vagnorius, Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konservato
rių) valdybos pirmininkas. Jis 
nurodė, kad vyriausybės pateik
ta programa dėl bankų veiklos 
atnaujinimo bei indėlių kom
pensavimo netenkina konserva
torių. „Pritarti šiai programai 
mes jokiu būdu negalėsime. Tai 
yra programa kaip nekompen
suoti indėlių ir kaip toliau 
švaistyti šimtus milijonų vals
tybės pinigų”, sakė jis ir pra
nešė, kad artimiausiame Seimo 
posėdyje bus pristatyta daug 
konkretesnė Tėvynės Sąjungos 
paruošta programa.

Vagnorius atkreipė dėmesį, 
kad bankams padarytus dau
giau nei milijardo litų nuo
stolius vyriausybė numato 
padengti, išleisdama valstybės 
paskolos obligacijas (bonus), 
tvirtindama, kad nebus naudo
jami pinigai iš valstybės biu
džeto. „Teigimas, kad tai nebus 
biudžeto lėšos, yra paprasčiau
sia apgaulė”, pažymėjo G. Vag
norius nurodydamas, kad verty
binių popierių išleidimas yra 
atidėti biudžeto išmokėjimai ar
ba vidaus skola, kurią, praėjus 
keliems metams, iš biudžeto 
turės padengti būsimos vyriau
sybės.

Anot Gedimino Vagnoriaus, 
vyriausybės siūlymai „prasi
lenkia su ekonomine logika ir 
sveiku protu”, kadangi visuose 
Lietuvos bankuose tėra sukaup
ta 320 milijonai litų kapitalo. 
„Jeigu bankų atstatymui numa
toma skirti 1.1 milijardas litų, 
tai už tuos pinigus galima su
kurti tris bankines sistemas”, 
pažymėjo jis.

G. Vagnorius taip pat atkrei
pė dėmesį, kad pasiskolinus 
milijardą litų, metų pabaigoje 
bendra vidaus skola pasiektų 
2.4 milijardus litų, o tai 
daugiau, negu yra indėlių litais 
visuose Lietuvos bankuose. „Ar
ba tie žmonės nesuvokia ką da
ro, ar tiesiog šaiposi iš valstybės 
ir jos piliečių”, vyriausybės 
siūlomą programą apibūdino G. 
Vagnorius.

Jis supeikė' ir vyriausybės 
pasirinktą indėlių kompen
savimo tvarką. Pagal ją, visiems 
indėlininkams numatoma išmo
kėti tik 1,000 litų kompensa
cijas. Pasak G. Vagnoriaus, yra 
nesuprantama, kodėl reikėjo 
pasirinkti „priverstinio pinigų 
išmokėjimo mechanizmą”, jei 
buvusiems Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko (LAIB) indė
lininkams buvo galima atida
ryti naujas sąskaitas, pavyz
džiui, Taupomajame Banke, ku
riomis būtų galima naudotis

Keturios partijos ragina 
nušalinti ministrų kabinetą

Vilnius, sausio 30 d. (AGEP) 
— Keturios opozicinės partijos 
pareiškė, kad jų netenkina pre
zidento Algirdo Brazausko keti
nimai naujojoje vyriausybėje 
palikti Adolfo Šleževičiaus 
kabinete buvusius ministrus. 
„Esminiu visų klausimų spren
dimo būdu” pareiškėjai ir toliau 
laiko „paankstintus Seimo rin
kimus”,

Antradienį tokį pareiškimą 
paskelbusios Lietuvos Tau
tininkų Sąjunga, Centro Są-

laisvai, tik pradžioje neleidžiant 
iš naujųjų sąskaitų atsiimti 
daugiau kaip 8,000 litų. Vagno
rius sakė, kad praėjus kiek 
laiko, indėlininkai galėtų at
siimti ir didesnes sumas, jei 
sutiktų su 15%-20% „nuoskai- 
ta”.

G. Vagnorius sakė, kad Tėvy
nės Sąjungos siūlomas planas 
reikalauja ne daugiau kaip 
300-400 milijonų litų, o tie
siogiai indėliams kompensuoti 
pakaktų 100 milijonų litų. Jis 
taip pat nurodė, kad žymiai 
realesni ir šiame plane numa
tomi bankų atgaivinimo būdai, 
kadangi vyriausybė siūlo blogų 
paskolų perėmimą atidėti iki 
liepos mėnesio, o tada jokios 
paramos šiems bankams jau ne
bereikės.

Tėvynės Sąjungos valdybos 
pirmininkas atkreipė dėmesį į 
dar vieną blogą vyriausybės pa
rengto plano savybę: kadangi 
pagal jį numatoma skolintis 
dideles pinigų sumas, veikiant 
valiutų valdybos modeliui, tai 
padidintų grynųjų pinigų kiekį 
apyvartoje, ir tai savo ruožtu 
sukeltų infliacijos augimą, 
realios lito vertės atitrūkimą 
nuo nominalaus lito bei dolerio 
santykio ir dar labiau sustip
rintų pinigų krizės kilimo gali
mybę.

Kalbėdamas apie bankų 
žlugimo priežastis, Gediminas 
Vagnorius teigė, kad turto 
grobstymas iš įmonių ir bankų 
buvo organizuotas vyriausybės 
lygiu — didesnę pinigų dalį 
pasisavino asmenys tiesiogiai 
susiję su vyriausybe, todėl 
Vidaus reikalų ministerijos 
vadovai dabar sąmoningai vil
kina stambiausių sukčiautojų 
bylų tyrimą. „Atsakomybė 
tenka ne tik grobstytojams, bet 
ir tiems vyriausybės pareigū
nams, kurie piktnaudžiaudami 
užimamomis pareigomis sąmo
ningai vilkina tyrimus”, pa
brėžė Vagnorius.

Jo nuomone, A. Šleževičiaus 
atstatydinimui labiausiai prie
šinamasi ne dėl vyriausybės ar 
partijos vadovo autoriteto, bet 
kaip tik dėl įtakingų LDDP pre
zidiumo ir frakcijos narių įsi
painiojimo į stambias pinigines 
aferas.

Gediminas Vagnorius išreiškė 
įsitikinimą, kad dauguma Sei
mo narių parems prezidento 
dekretą ir Adolfas Sleževičius 
bus atstatydintas. Jis dar kartą 
pakartojo, kad sudarant naują 
vyriausybę, konservatoriai ją 
galės paremti tik tuo atveju, jei 
bus nutarta rengti paankstintus 
Seimo rinkimus pavasario pa
baigoje ar vasaros pradžioje. Jei 
dėl Seimo rinkimų nebus susi
tarta, anot Vagnoriaus, tai 
reikš, kad bus sudaroma ir iki 
rudens veiks trečioji LDDP vy
riausybė.

junga, Demokratų Partiją bei 
Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjunga mano, kad „valstybėje 
susikaupė tiek rimtų problemų, 
kad jų išspręsti nepajėgi jokia 
viena partija ar grupė”.

Todėl partįjos ragina paskelb
ti „nedelsiamo valstybės sutvar
kymo programą, kuria privalėtų 
vadovautis iki Seimo rinkimų 
dirbsianti vyriausybė”.

Prezidentui suformulavus es
minius valstybės išsaugojimo 
uždavinius ir partįjoms sutarus

Suomįjos prezidentas Marti Ahtisari, sausio 16 d. atvykęs i Lietuvą trijų dienų vizitui, buvo 
pasitiktas prezidento Algirdo Brazausko ir po to dviese bu juo kalbėjosi. Po pietų kalbėdamas 
Seime apie Suomijos patirtį pirmuosius metus išbuvus Europos Sąjungos nare, užtikrino, kad 
Suomija tikrai nesįjaučįa praradus nepriklausomybę. Be to, jis sakė, kad Suomijos saugumas 
paremtas įvairiais ryšiais su Vakarais. Šalia narystės Europos Sąjungoje ir Europos Taryboje, 
Suomija taip pat dalyvauja NATO Partnerystės vardan taikos programoje ir Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Organizacijoje. Suomija pasiryžusi remti ir Lietuvos narystę Europos 
Sąjungoje ir į NATO žiūri kaip į pagrindinį Europos saugumo užtikrinimą.

Nuotr. A. Sabaliausko „Dienoje”

LDDP tariasi ir sieks 
mobilizuotis

Vilnius, sausio 31 d. (AGEP) 
— Lietuvos Demokratinė Darbo 
Partija pradeda tartis dėl pre
zidento dekreto, kuriuo jis pa
siūlė Seimui atleisti premjerą 
Adolfą Šleževičių. Diskusijas 
LDDP frakcija pradėjo trečia
dienį, jas tęs pirmadienį, o va
sario 7 d. ketina priimti spren
dimą, spaudos konferencijoje 
sakė frakcijos seniūno pavaduo
tojas Algirdas Kunčihas.

Jis pabrėžė, kad prezidentas 
Algirdas Brazauskas susitiki
muose su LDDP nenurodė jokių 
kitų premjero atstatydinimo 
priežasčių, o tik., įindėlio 
atsiėmimą iš Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko jo veiklos sus
tabdymo išvakarėse.

Komentuodamas nuomones

Lietuvos skolos užsieniui 
siekia beveik 1 milijardą 

dolerių
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) — 

Iki šių metų sausio 1 d., Lietuva 
jau buvo paėmusi 911 milijonų 
dolerių vertės užsienio skolų, iš 
kurių 460 milijonai sunaudoti 
1995 metais. Iki šiol iš tos su
mos 718 milijonų dolerių paim
ta valstybės vardu. 193 mili
jonai suteikti privačioms įmo
nėms, valstybei paskolas garan
tavus. Sausio 1 d. Lietuva turėjo 
687 milijonus dolerių skolos už
sienio įstaigoms.

Lietuvos finansų ministras 
Reinoldijus Šarkinas pranešė, 
kad iki šiol Lietuva laiku pagal 
susitarimus moka visas skolas, 
kartu su palūkanomis. Iš viso 
87 milijonai dolerių, kartu su 
palūkanomis, jau yra grąžinta.

Šiemet Lietuva numato pasis
kolinti iki 200 milijonų dolerių 
įvairiems projektams finansuo
ti. Iš tos sumos 50 milįjonų duos 
Pasaulio Bankas Lietuvos ban
kininkystės problemoms spręs
ti.

Lietuvos finansų ministerijos 
Tarptautinio skyriaus vicedi
rektorė Rūta Skyrienė BNS 
korespondentui pasakė, kad 
šiuo metu Lietuva kuria 30 mi
lįjonų dolerių paskolos sutartį

dėl tų uždavinių sprendimo, 
tautininkai, demokratai, cent
ristai bei politiniai kaliniai ir 
tremtiniai būtų pasirengę vyk
dyti tokią programą.

valdančiojoje frakcijoje, A. Kun
činas sakė, kad dalis frakcijos 
mano, jog premjero atstatydi
nimas, esant tokiai padėčiai Lie
tuvoje yra netikslingas, kiti 
nurodo moralinę atstatydinimo 
priežastį — indėlio atsiėmimą, 
tretieji neremia premjero dėl 
ambicijų bei asmeninių prie
žasčių.

Algirdas Kunčinas pripažino, 
kad frakcija^ gresia skilimo 
pavojus, tačiau pabrėžė, kad 
kritiškais momentais frakcija 
sugeba susitarti, ir išreiškė 
viltį, kad skilimas frakcijoje 
neįvyks.

Paklaustas, ar tai reiškia, kad 
frakcija mėgina mobilizuotis ir 
savarankiškai paremti naujos 
vyriausybės programą tuo atve

su Pasaulio Banku. Tą paskolą 
skirstys Žemės Ūkio Bankas 
Lietuvos ūkininkams. Be to, Pa
saulio Bankas suteiks 10 mili
jono dolerių paskolą namų šilu
mos pralaidumą mažinti.

Tarptautinis Valiutos Fondas 
šiemet suteiks įprastinę 5-60 
milijonų dolerių sumą. Laukia
ma, kad Europos Bendrija šie
met skirtų priedinę 25 milįjonų 
ekiu sumą, kuri bus dalinama 
per komercinius bankus.

Be to, numatoma kad Lietu
vos vyriausybė šiemet parduos 
daugiau vertybinių lakštų už
sienyje nei iki šiol. Numatoma, 
kad per pirmąjį šių metų 
ketvirtį bus išleista bonų už 25 
milijonus dolerių, o gegužės ir 
birželio mėnesiais — dar dides
nės sumos.

Praėjusį gruodžio mėnesį Lie
tuva pirmą kartą pardavė net 
60 milijonų dolerių vertės vy
riausybinių investicijų lakštų 
užsienio šalyse.

Oras Lietuvoje
Vilnius, vasario 1 d. (AGEP) 

— Šią savaitę Lietuvoje ir snigo, 
ir švietė saulė. Dienomis oro 
temperatūra tarp 0 ir -5 laips
nių Celsijaus (23-32 F), naktimis 
iki -15 C (5 F). Savaitga
liui pranašaujamas panašus 
oras, kai kur pasnigs, kai kur 
bus šlapdriba.

ju, jei premjeras būtų atstaty
dintas, A. Kunčinas sakė, kad 
šis klausimas dar bus svarsto
mas. „Stengsimės, kad vyriau
sybė būtų kuo greičiau sufor
muota, nes valstybės požiūris 
mums svarbiau už bet kokius 
partinius”, pabrėžė frakcijos 
seniūno pavaduotojas.

Jis taip pat atmetė galimybę, 
kad naujas premjeras turėtų 
tapti ir partįjos pirmininku. „A. 
Šleževičius būtinai turi likti 
vadovauti partijai, net jei bus 
atstatydintas. Tai pagrindinis 
dalykas išlikti mums ateityje ir 
susitelkti”, sakė A. Kunčinas.

Kaunas ruošiasi
S. Dariaus jubiliejui
Vilnius, sausio 24 d. (LA) — 

Kauno miesto savivaldybėje ap
tarta tolesnė Stepono Dariaus 
100-ųjų gimimo metinių pro
grama, kalbėta apie aviacįją, jos 
populiarinimą.

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
numatoma organizuoti progi
nius skrydžius Stepono Dariaus 
gimtinėje, parengti ir išleisti 
reklaminius įdėklus Lietuvos 
Avialinijų lėktuvų keleiviams, 
įsteigti lėktuvų suvenyrų par
duotuvę „Lituanica”, atnaujinti 
kriptą Kauno Medicinos Akade
mijoje. Rudenį planuojama su
rengti mokslinę konferenciją.

Miesto valdyba jau patvirtino 
Aleksoto aerodromo sutvarky
mo planą. Artimiausiame mies
to tarybos posėdyje numatoma 
svarstyti klausimą, kad šis 
aerodromas būtų įtrauktas į 
tarptautinį aerodromų registrą.

Vytautas
Landsbergis išvyko 

į JAV
Vilnius, sausio 31 d. (AGEP) 

— Vytautas Landsbergis išvyko 
į JAV dalyvauti kasmetiniuose 
JAV Atstovų rūmų rengiamoje 
„Maldos pusryčiuose”, į ku
riuos kviečiami įvairių pasaulio 
šalių politikai. Kaip rašo „Lie
tuvos rytas”, Landsbergis Va
šingtone užtruks kelias dienas, 
susitiks su JAV Kongreso res
publikonų vadu Bob Dole bei ki
tais Baltijos valstybėms paramą 
pareiškusiais Kongreso nariais.

Paskui jis vyks į Čikagą ir Ka
liforniją, kur susitiks su JAV 
gyvenančiais lietuviais. J Lietu
vą Vytautas Landsbergis grįš 
vasario 10 dieną.

Vilnius, sausio 31 d. (AGEP) 
— „Dviem sakiniais per radiją 
ar televizįją mes galim šiandien 
iki galo sujaukti ne tik kreditų, 
bet ir pinigų sistemą”, teigia 
Seimo narys, konservatorių val
dybos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius.

Trečiadienį spaudos konferen
cijoje jis pabrėžė, kad nuola
tiniai vyriausybės kartojimai 
apie pavojų, kad atrišus litą nuo 
dolerio, nukris jo vertė, rodo, 
kad jo vertė yra sumažėjusi. 
„Didžiulis susirūpinimas liu
dija, kad problemų yra daugiau 
nei įsivaizduojama”, sakė Vag
norius, pabrėždamas, kad valiu
tų valdybos modelio atsisakymo 
pasekmės bus nelengvos.

Pasak jo, konservatoriai 
stengsis šias problemas kuo 
mažiau viešinti ir jų nepo
litizuoti. „Tai būtų per didelė 
prabanga Lietuvai, ypač verti
nant padėtį Rusijoje, mūsų 
ekonomines pinigines proble
mas paversti politinėmis prob
lemomis. Todėl mes ir susi
laikome nuo tų keleto sakinių, 
už kurių nepasakymą būsime 
kaltinami, kodėl neperspėjome 
įmonių ir žmonių”, sakė kon
servatorių valdybos pirminin
kas.

Jis pabrėžė, kad bankų bei 
ekonominės problemos tampa 
visos šalies problema, todėl 
konservatoriai netrukdys sufor

Seime svarstomas Tautinių 
bendrijų įstatymas

Vilnius, sausio 31 d. (AGEP) 
— Dabar svarstomas Lietuvos 
Tautinių bendrijų įstatymas 
kertasi sų Lietuvių kalbos 
įstatymu ir prieštarauja Kons
titucijai, teigia Seimo Švietimo 
ir mokslo komiteto pirmininkas 
Bronislovas Genzelis (LDDP 
frakcija).

Dabar Seimo komitetuose 
svarstomas Tautinių bendrijų 
įstatymas, kurį parengė Seimo 
Valstybės ir teisės komiteto bei 
Žmogaus ir piliečių teisių bei 
tautybių reikalų komiteto ats
tovai.

Spaudos konferencijoje trečia
dienį B. Genzelis stebėjosi, kad 
į šio įstatymo rengimą nebuvo 
įtrauktas Seimo švietimo, moks
lo ir kultūros komitetas. Jis 
teigė, kad privalu dar daug tai
syti šį projektą, tačiau, pasak 
Seimo nario, „kažkas labai for
suoja jo priėmimą”. Jis stebė
josi, kad „apyžaliam” Tautinių 
bendrijų įstatymui jau pritarė 
Seimo žmogaus teisių bei vals
tybės ir teisės komitetai.

Valstybinės kalbos komisijos 
■ pirmininko pavaduotoja Dalia 
Mikulėnienė pąreiškė, kad ren
giamą naująjį dokumentą tei
singiau būtų vadinti lenkų 
bendrijos įstatymu, nes jame 
labai dažnai remiamasi tarp
valstybinės Lietuvos ir Lenkijos

G.Mačiulio (ELTA) nuotr.

Lietuvoje nuo sausio 10 d. i apyvartą 
išleista sidabrinė 50 litų nominalo 
moneta, skirta Sausio 13-ąjai atmin
ti. Tai pirmoji moneta, turinti tris 
blizgėjimo lygius. Ji išleista 5,000 
egzempliorių tiražu, parduodama 
Lietuvos Banke už 80 litų.

muoti naujos vyriausybės ir 
rems visus jos konstruktyvius 
pasiūlymus, nepaisant to, jei ji 
bus formuojama neatsižvelgiant 
į konservatorių reikalavimą.

Vagnorius dar kartą patvir
tino, kad konservatoriai pasi
rengę paremti pereinamąją vy
riausybę, „net neprašydami 
jokių portfelių”, jeigu būtų 
priimtas sprendimas dėl anks
tesnių Seimo rinkimų. Konser
vatoriai siekia, kad jie įvyktų 
birželio mėnesį.

Jei toks sprendimas nebus 
priimtas, bus suformuota nau
ja LDDP vyriausybė, kuri, G. 
Vagnoriaus vertinimu, bus kiek 
geresnė už ankstesniąją, tačiau 
„iš esmės negali pasikeisti, nes 
bus ta pati Seimo valdančioji 
dauguma”.

G. Vagnorius taip pat sakė, 
kad konservatoriai negali pri
tarti vyriausybės ir Lietuvos 
banko pateiktam priemonių pla
nui dėl keturių su sunkumais 
susidūrusių bankų tolesnės 
veiklos ir laiko jį biudžeto lėšų 
švaistymu.

Konservatoriai ketina reika
lauti grįžti prie gruodžio 
pabaigoje priimto Seimo nuta
rimo dėl Lietuvos akcinio ino
vacinio ir „Litimpeks” bankų 
veiklos atnaujinimo įgyvendi
nimo bei pristatyti savo siūlytą 
programą.

sutarties teiginiais. Atidžiai 
’šnagrinėjusi Seimui siūlomą 
įstatymą, D. Mikulėnienė ma
no, kad jis gintų tik pagrindines 
Lietuvos tautines mažumas. Ji 
nurodė įstatymo dalį, kuria 
norima, kad tose Lietuvos 
vietose, kur „kompaktiškai 
gyvena kuri nors tautinė bend
rija”, į valstybines įstaigas ben
drijos gyventojai gali kreiptis 
savo gimtąja kalba ir reikalau
ti atsakymo ne tik valstybine 
lietuvių, bet ir savo kalba. Toks 
įstatymas skatintų Lietuvos 
skaldymą teritoriniu principu, 
teigia D. Mukulėnienė.

Dar kategoriškiau pasisakė 
Švietimo ir mokslo komiteto 
narys Juozapas Tartilas (de
mokratų frak.), teigęs, kad, toks 
Tautinių bendrijų įstatymas 
taptų „valstybinės lietuvių 
kalbos pakasynomis”. Pasak jo, 
„tokį supernacionalistinį įsta
tymą stumiantieji svajoja apie 
autonomiją ar gal net Žečpospo
litos atkūrimą”.

Tačiau Seimo narys, Lietuvos 
Lenkų Sąjungos pirmininkas 
Ryšardas Maceikianecas mano, 
kad šis įstatymas priimtinas ir 
tautinėms mažumoms, ir dau
gumai Lietuvos piliečių. Pasak 
jo, įstatymo projektas turi kai 
kurių trūkumų bei netikslumų, 
tačiau kaip įstatymo bazė jis 
geras ir „yra didelis žingsnis 
tautinių mažumų santykių su 
likusia visuomene reguliavimo 
kryptimi”.

KALENDORIUS

Vasario 2 d.: Kristaus pa
aukojimas (Grabnyčios); Korne
lijus, Kotryna, Valdemaras, Ry
tis, Vandenė.

Vasario 3 d.: Šv. Blažiejus, 
armėnų vyskupas, kankinys 
(mirė 316 m.), šv. Ansgaras 
(Oskaras), vyskupas (mirė 865 
m.); Asta.
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IŠ 1995 Į 1996-SIUS
(Lietuvos sporto sūkury...)

Baigiant 1995-tuosius, Lietu
voje vyko eilė sporto reikalus 
nagrinėjančių suėjimų bei kon
ferencijų. Spaudoje pasirodė 
straipsnių apie sportines pro
blemas: mokyklų lygyje, sporto 
elito klausimais tarptautinėse ir 
olimpinėse varžybose, kalbama 
buvo ir apie dėmesingumą žmo
nių sveikatos palaikymui ir t.t. 
Sutrauktai su kai kuriomis 
mintimis norisi supažindinti 
mūsų sportininkus ir Lietuvos 
sportu besidominčią visuomenę.

Paliesime Lietuvos Kūno kul
tūros ir sporto departamento 
surengtą spaudos konferenciją. 
Šio departamento generalinis 
direktorius Vytas Nėnius pa
reiškė, kad departamentas savo 
sumanymus 1995-siais įvykdė. 
Pagal Nėnių, didžiausias rūpes
tis buvo Lietuvos kūno kultūros 
ir sporto įstatymo projekto 
rengimas. Netolimoje ateityje, 
seime bus balsuojama dėl jo 
priėmimo. V. Nėnius teigė, kad 
sportinio sąjūdžio pagyvėjimo 
rodiklis yra sporto klubų kūri
masis ir pagyvėjusi jų veikla. 
1994 m. jau būta per 600 klubų; 
jų skaičius šiemet dar padidėjo. 
Klubai kuriasi policijoje ir 
kariuomenėje. Norėtųsi, kad 
toks procesas vyktų ir bendro 
lavinimo mokyklose. 1996 m. 
sportui, sakė jis, iš biudžeto bus 
skirta 56 procentais daugiau 
pinigų nei praėjusiais metais.

Kūno kultūros departamento 
skyriaus viršininkė Milda Lau- 
rutėnaitė kreipė dėmesį į 
žmonių sveikatingumą. Ji sakė, 
kad 49-53 nuošimčiai žmogaus 
sveikatos priklauso nuo gyveni
mo būdo. Dėl to, yra rengiamos 
fizinio aktyvumo programos su
augusiems, vaikams ir jauni
mui. Stengiamasi Lietuvos 
mokyklose įvesti trijų pamokų 
per savaitę kūno kultūros 
programą. Kreipiamas dėmesys 
į žmones turinčius negalią. 
Ateinančiais metais paraolimpi- 
nėse žaidynėse Lietuvai 
atstovaus 8 neįgalieji spor
tininkai.

Departamento sporto skyriaus 
viršininkas Algimantas Kukšta 
pareiškė, kad Lietuvoje veikia 
76 sporto federacijos, 37 iš jų ne 
olimpinių sporto šakų. Praėju
siais metais Lietuvos sportinin
kai pasaulio ir Europos čempio
natuose, jaunių ir jaunučių 
pirmenybėse iškovojo 132 meda
lius. 42 apdovanojimus pelnė 
sportinių šokių meistrai, 36 
krepšinio (12 medalių koman
dai), 16 žolės riedulio ir t.t 
Greitai bus paskelbti 20 nusi
pelniusių šalies trenerių. Ne 
tiesa, jog geri treneriai nedaug

uždirba. Kai kurių mėnesinė 
alga siekia 1000 litų. Olimpietis 
plaukikas Mažuolis, dabar 
gyvenantis JAV-se ir besiruo
šiantis Atlantos olimpiadai, yra 
geriausiai apmokamas Lietuvos 
sportininkas.

Apie Lietuvos antidopingo ko
misijos veiklą kalbėjo vyresny
sis specialistas Sigitas Stasiulis. 
Šią komisiją Lietuvos vyriausy
bė patvirtino 1993 m. Tai yra 
aukščiausia antidopingo kontro
lės institucija. Pavyzdžiai ve
žami į laboratoriją Oslo, Norve
gijoje, kuri yra akredituota ir 
užsiima dopingo problemomis. 
1995 m. iš 24 mėginimų Lietu
voje, nė vienas nebuvo teigia
mas. Lietuvos seimas Europos 
antidopingo konvenciją ratifika
vo 1995 m. lapkričio 7 d. Visi 
Lietuvos sportininkai turi lai
kytis jos nuostatų. Sporto 
organizacijos turi kovoti prieš 
dopingo vartojimą sporte.

Asta Groslytė, departamento 
vyriausioji specialistė sakė: 
„Lietuvos sportas paramą gau
na per „Sprint” programą. 
Jeigu mes kovojame su smur
tiniu žiūrovų elgesiu, dopingo 
vartojimu, mes nelaužome 
Europos sporto chartijos 
nuostatų, dirbame tikrinamuo
sius darbus ir keičiamės infor
macija su kitų šalių sporto 
organizacijomis, mes dalyvauja
me šios organizacijos veikloje”.

Vyriausybės patarėjas sporto 
klausimais Algis Gudiškis mi
nėjo, kad estai siūlo rengti 
trenerių kvalifikacijos kėlimo 
kursus, bendras sportininkų 
stovyklas.

Vytautas Briedis, Lietuvos 
sporto federacijų sąjungos 
generalinis sekretorius, sužino
jęs, kad Estijoje yra sporto gim
nazija su 400. moksleivių. Pro
grama šioje mokykloje panaši į 
buvusių internatų Lietuvoje. Jis 
mano, kad reikalinga sugrįžti 
prie tokios jaunųjų sportininkų 
auklėjimo sistemos. Specialistai 
pageidauja, kad buvusi Pane
vėžio internatinė sporto mokyk
la reikalinga atgaivinti (Lietu
vai atgavus nepriklausomybę 
jos buvo uždarytos).

Konferencijoje būta ir dau
giau įdomių minčių, tačiau 
norisi paliesti ir spaudoje pasi
rodžiusiuose straipsniuose kai 
kurias realesnes mintis, siūlo
mas 1996-tiesiems...

Profesorius S. Stonkus „Lietu
vos sporte” rašo apie „olimpinio 
švietimo” būtinumą Lietuvos 
mokyklose. Jis sako, kad „atle
tų kūno ir dvasios harmonija, 
gražūs tarpusavio santykiai

Lietuvoje 1994 m. vasarą susitikę buvę 1938 metų Pirmosios Lietuvos 
Tautinės olimpiados dalyviai. 16 k. — Leonas Mačionis ir Jurgis Arlauskas.

PLAUKIKĄ 
A.A. LEONĄ MAČIONĮ 

PRISIMENANT
Kai įvairių pasaulio šalių 

sportininkai jau buvo pasiruo
šimo įkarštyje 1996 m. olim
piadai, 1995 m. rugsėjo 29 d. 
Philadelphijoje mirė pasižy
mėjęs sportininkas, plaukikas, 
Amerikos lietuvis Leonas Ma
čionis.

Jis 1938 metais, iš pirmosios 
Lietuvos tautinės olimpiados 
grįžo su penkiais aukso meda
liais, iškovotais vandens sporto 
šakose. Pirmąsias Vietas, plauk
damas laisvu stiliumi laimėjo 
100 m, 400 m ir 1,500 m varžy
bas, 800 m estafetėje ir vanden
svydžio (water polo) varžybose. 
Būdamas vidurinėje mokykloje 
(Central High), jau buvo 220 yd 
rekordininkas. Franklin & Mar- 
shall kolegijoje, kurią baigė 
ekonomikos bakalauro (B.S.) 
laipsniu, jis reiškėsi lengvoje 
atletikoje ir plaukime. 1940 
metais, Atlantic City, N. J., ilgo 
atstumo atviroje jūroje — 6 
mylių lenktynėse laimėjo pirmą 
vietą. Antrojo pasaulinio karo 
metu kapitono laipsniu tarnavo 
JAV kariuomenės transporto ir 
tiekimo laivyne, Pacifike. Po 
karo vėl ėmėsi mėgiamo sporto, 
šį kartą jau plaukimo mokymo 
(coaching) St. Joseph vidurinėje 
mokykloje ir Valley Forge Mili- 
tary akademijoje. Jo treniruotos

bendriesiems etikos principams, 
žmogaus orumui, garbinga spor
tinė kova, kilnus elgesys spor
te, sporto kultūros, meno vieto
vė — tai idealai, kurie yra 
surašyti šiandieninėje Olimpi
nėje chartijoje...” Toliau jis 
cituoja Tarptautinio olimpinio 
komiteto prezidento Ch. A. 
Samarančo požiūrį: „Šiuolaiki
niam pasauliui būtinas olimpiz- 
mas — gyvenimiška filosofinė 
srovė. Ja remiantis galima 
sukurti tokį gyvenimo būdą, 
kad būtų gerbiami bendrieji 
etiniai principai, sporto, kultū
ros ir meno derinimas padėti 
auklėti jaunimą”.

Tarptautinis olimpinis komi
tetas baigia rengti „Olimpinio 
švietimo” programą, kurią Lie
tuvos mokyklose įgyvendinti 
(kaip rašo prof. S. Stonkus), 
numatoma pradėti 1996-1997 
mokslo metais...

Parengė Sig. K.

St. Joseph vid. mokyklos moki
nių komandos penkis metus iš 
eilės yra laimėjusios Katalikų 
lygos ir du kartus visų Phila- 
delphijos mokyklų čempionatus. 
L. Mačionis dirbo draudimo sri
tyje, turėjo savo apdraudos 
įstaigą „Leon Mačionis Insu
rance Agency”, kurios patar
navimais naudojosi daugelis 
Philadeiphijos lietuvių.

Velionio brolis John J. Mačio
nis irgi yra žymi JAV plaukimo 
žvaigždė. Savo paskutiniais 
mokslo metais Yale universitete 
jis tapo pirmu plaukiku pasau
lyje, sumušęs Johnny Weismuller 
ilgai išlaikytą ketvirčio mylios 
plaukimo rekordą, o 1936 m. 
olimpiadoje; ' Berlyne, 800 m 
varžybose laimėjęs sidabro me
dalį Amerikėi.

Philadeiphijos pagrindinis 
dienraštis „The Philadelphia In- 
quirer” (1995.X.2) išspausdino 
platų velionio Leono Mačionio 
nekrologą. Įdomų, kad tas pats 
laikraštis, prieš 50 metų, 1945 
m. vasario 4 dienos laidoje rašė 
apie kapitoną Leoną Mačionį, 
ką tik grįžusį iš Pacifiko tarny
bos. Ten aprašyti jo karo nuo
tykiai paimant į nelaisvę 
japonus, jo laimėjimai plaukimo 
sporte ir dalyvavimas pirmoje 
Lietuvos olittipiadoje. Išspaus
dinta nuotrauka, kurioje Leo
nas, laivyno uniformoje, rodo 
savo močiutei Marcijonai 
Rimkienei (Rimkus) japonišką 
kardą, šalmą ir kitus karo su
venyrus. Toliau rašoma kaip 
jis, būdamas Lietuvoje, 1938

Futbolas Čikagoje

LITUANICA” 
VĖL LAIMĖJO

Jau buvome rašę apie pir
mąsias dvejas „Lituanicos” 
futbolininkų rungtynes salės, 
futbolo („Indoor soccer”) pir
menybėse. Pirmose mūsiškiai 
įveikė „Lions” 3-1, o antrose 
turėjo nusileisti „Panthers” 
žaidėjams 1-4.

Trečiame susitikime, sausio 
21 d., „Lituanica” sugriebė 
aukščiausią bet kada pelnytą 
pergalę, įveikdama „Fortūną” į 
net 10-0. Šiame susitikime pusę 
įvarčių pasiekė geriausias įvar
čių mušėjas Virgis Žuromskas, 
kuris tuo pasižymi ir St. Xavier 
universiteto rinktinėje.

Sausio 28 d., dėl taip vadi
namo „Super Bowl” (amerikie
tiškojo futbolo) rungtynių, buvo 
sustojęs visas kitas gyvenimas, 
tai ir salės futbolo susitikimų 
nebuvo. Šį sekmadienį, vasario 
4 d. bus ir vėl rungtyniaujama. 
„Lituanicos” vyrai susitiks su 
„Vikings” futbolininkais 5:30 
vai. p.p. „Odeum” patalpų 
šiaurinėje aikštėje. Ši salė yra 
1033 Vilią Avė., Vilią Park, IL 
(į šiaurės vakarus nuo Čikagos).

Į rungtynes susirenka arti 3 
tūkstančiai žiūrovų, nes dvejose 
aikštėse rungtyniauja pačios ge
riausios Čikagos ir apylinkių 
komandos. Sekmadieniais čia 
vyksta net 11 rungtynių, taigi 
yra ko pasižiūrėti.

Kiekvieną sekmadienį yra iš
leidžiamas gana stambus visų 
susitikimų programinis leidi
nys, kuriame trumpai aprašo
mos ir ankstesnio sekmadienio 
rungtynės. Po pirmojo pirmeny
bių sekmadienio, kai „Lituani
ca” įveikė „Lions”, čia buvo 
rašoma, kad „Lituanica” sezono 
pabaigoje gali iškilti šių pir
menybių lentelės viršūnėn. Tik, 
gaila, kad rašant, visose mū
siškių įvarčių mušėjų pavardė- 
se įveltos klaidos.

E.Š.

metais, pirmą kartą susitiko su 
savo „babuna” Marcijona Rim
kienė nuo Kelmės, kaip ją tuoj 
pamilęs ir atsikvietęs į Ame
riką.

A.a. Leonas Mačionis palai
dotas šalia savo tėvų Lillian ir 
Daniel Mačionių Šv. Kryžiaus 
(Holy Cross) kapinėse. Velionio 
liudijo brolis John Mačionis, du 
brolėnai, artimieji ir Philadei
phijos lietuviai.

Snieguolė Jurskytė

»»
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JAV........,.................. $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje/ir kitur........ .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ........................... $66.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur .... ..(U.S.) $60.00 $46.00 $35.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)................... $100.00 $55.00
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Užsakant i užsieni
oro paštu $600.00 $260.000
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
1996 m. Š. Amerikos lietuvių 

Jaunučių krepšinio pirmenybės 
vyks 1996 m. gegužės 25-26 d., 
Toronte, Ont. Vykdo ŠALFASS- 
gos krepšinio komitetas, talki
nant Toronto PPSK „Aušrai” ir 
LSK „Vyčiui”.

Varžybas numatoma vykdyti 
šiose klasėse: Jaunių B (1980 m. 
gimimo ir jaunesnių), Jaunučių 
C (1982 m. ir jaun.), Jaunučių D 
(1984 m. ir jaun.), ir Jaunučių 
E (1986 m. ir jaun.).

Dalyvavimas yra atviras 
visiems lietuvių sporto klubams 
ar kitokiems sporto vienetams, 
atlikusiems metinę 1996 m., 
ŠALFASS-gos narių registraci
ją. Jaunesnių klasių žaidėjams 
yra principiniai leidžiama žaisti 
kartu ir vyresnėse klasėse. 
Mergaitėms yra leidžiama žaisti 
berniukų komandose bei turėti 
grynai mergaičių komandas. 
Tose klasėse, kur atsiras ne
mažiau kaip 3 grynai mergaičių

komandos, galės būti vykdomos 
grynai mergaičių varžybos.

Preliminarinė registracija 
privalo būti atlikta iki 1996 m. 
kovo 15 d. imtinai, pas ŠAL
FASS-gos krepšinio komiteto 
vadovą Rimą Miečių: 54 Bur- 
rows Avė., Etobicoke, Ont. M9B 
4W7, Canada.

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

Pasibaigus preliminarinei re
gistracijai bus paskelbta ga
lutinė programa, formatas ir 
kitos tolimesnės informacijos.

Pilnesnę informaciją gauna 
ŠALFASS-gos klubai. ŠAL- 
FASS-gai nepriklausantieji vie
netai dėl informacijos prašomi 
kreiptis į Rimą Miečių.

Šios varžybos buvo numatytos 
ruošti š.m. balandžio 27-28 d., 
tačiau, dėl rengėjams nepalan
kių aplinkybių, yra nukeltos į 
gegužės 25-26 d.

ŠALFASS-gos CV

sporte ir ne tik jame, pagarba

Klaipėdos jaunųjų beisbolininkų komanda. Dešinėje - klubo pirm. Saulius Grybauskas ir vyr. 
treneris Kazimieras Kučinskas.

Maždaug prieš šešetą metų 
JAV tautinis žaidimas nedrą
siai įžengė į Lietuvos sportinį 
judėjimą. Įsikūrė pirmieji keli 
beisbolo klubai. Po poros metų 
keturi jų jau dalyvavo IV PLS 
žaidynėse. Šių klubų skaičius 
kiek padidėjo, jie turi savo pir
menybes, retkarčiais vienas ar 
kitas pasuka net į užsienį. Jie 
bando pritraukti mokyklinį jau
nimą, po truputį ruošia savo 
prieauglį.

Po V PLS žaidynių teko lan
kytis Klaipėdoje, kur turėjau 
progos susitikti naujai įsteigto 
klubo vadovus — vyr. trenerį 
Kazimierą Kučinską ir klubo 
pirmininką Stepą Grybauską. 
Kukliose klubo patalpose su 
mažu, bet skoningai įrengtu res
toranėliu, jie man papasakojo 
apie Klaipėdos beisbolo klubo 
veiklą.

Vyr. treneris K. Kučinskas iš 
karto pasigyrė, kad per porą 
metų, kartu su treneriu Sauliu
mi Paliuliu spėjo suburti dvi 
neblogas jaunių komandas ir 
jau pasiekė gerų rezultatų. 
Jaunimas yra drausmingas ir 
darbštus. Praėjusių metų pir
menybėse vaikų komanda iško
vojo antrąją vietą, „neįkandę” 
tik Utenos bendraamžių, kurie 
pradėjo beisbolą jau 1987 me
tais. Laimėjome prieš Kauno ir

Vilniaus komandas. Jaunučių 
komanda taip pat padarė pažan
gą. Iš 8 komandų pirmenybėse 
baigė trečioje vietoje. Ir tik pus
finalyje dramatiškose rungty
nėse pralaimėjo Kauno koman
dai 16:17.

Savo pasakojimą vyr. treneris 
baigė sakydamas, kad „klubas 
po truputį auga, žaidimo lygis 
kyla, o žiemos metu dirbsime 
salėje gerindami fizinę kondiciją 
ir susipažindami su taktinėmis 
plonybėmis. Darbo daug, svar
bu, kad noro ir sveikatos nepri
trūktų”. '

Klubo pirmininkas pasidžiau
gė, kad aikštę treniruotėms ir 
varžyboms gauna nemokamai iš 
vieno karinio dalinio, bet pasis
kundė, kad neturi tokių sponso- 
rių, kaip didieji krepšinio klu
bai. O blogiausiai yra su inven
toriumi, pvz. viena lazda kai
nuoja arti 80 JAV dolerių, 
pirštinė — 40, uniforma maž
daug 100 dol. ir t.t. O kur dar 
lėšos vykti į varžybas... Užbai
gė sakydamas, kad būtų lai
mingi, jei kas nors JAV-se 
kreiptųsi į profesionalų beisbolo 
klubus ir gautų jau nebenaudo
jamų pirštinių, lazdų ir šiaip 
aprangos.

Padėkojęs atsisveikinau ir pa
žadėjau tokį žygį pabandyti...

V.G.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 SI. Tsl. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
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ŠVENČIŲ NUOTAIKOS 
LIETUVOJE

Šių metų pradžioje, po šešių 
savaičių viešnagės Lietuvoje, 
grįžo prekybininkas, visuomeni
ninkas, solistas Jonas Vaznelis 
su žmona Natalija. Būdami 
Lietuvoje, Kalėdų ir Naujų 
metų šventes jie praleido su gi
minėmis, kurių ten nemažai 
turi. Viešnagę pradėję su IX 
Pasaulio lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziumu, jie turėjo 
progų pabendrauti su įvairių 
profesijų ir pažiūrų žmonėmis, 
patirti jų nuotaikas ir išgirsti 
nuomones.

Prieš Jonui vėl įsijungiant į 
Draugo fondo lėšų investavimo 
darbus, kuriems jis sėkmingai 
vadovauja, paprašiau pasi
dalinti parsivežtomis nuotai
komis (tik ne slogomis ar gri
pais), su „Draugo” skaitytojais.

— Kokį įspūdį jums paliko 
IX Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas? Ar jis neša naudą 
Lietuvai bei išeivijai? Lietu
vos spauda apie išeiviją be
veik nieko nerašo. Jos dien
raščiai „nematė” ir IX 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo. Ar išeivijai beliko tik 
Lietuvos našlaičių, senelių ir 
ligonių šelpimas?

— Toks didelis subūrimas 
tautos mokslo žmonių, savaime, 
jau yra teigiamas reiškinys. 
Nemanau, kad jis turėtų ypa
tingą naudą išeivijai, nes visi 
išeivijos simpoziumo dalyviai 
jau seniai dalyvauja krašto at
statyme ir savo kolegoms kraš
te yra žinomi. •

Gedimino pilies detalė. Nuotr. Alberto Kerelio

Nenorėčiau kaltinti vien Lie
tuvos spaudos. Gal iš dalies yra 
ir mūsų pačių kaltė. Įdomu, 
kiek buvo dėta pastangų, kad 
tie spaudos žmonės dalyvautų 
pačiame simpoziume?

Netiesa, kad išeivijai liko tik 
našlaičių ir senelių šelpimas. 
Šie metai išeivijai turėtų būti 
ypatingai svarbūs, nes tai 
Seimo rinkiminiai metai.

— Jums esant Lietuvoje, 
Valstybinis bankas sustabdė 
dviejų didžiausių komercinių 
bankų, Lietuvos Akcinio/ino- 
vacinio ir Litimpex veiklą. 
Juose buvo ne tik gyventojų, 
bet ir didžiųjų energetikos 
įmonių sąskaitos. Su jomis 
surištas jų ir kitų įmonių dar
buotojų atlyginimų išmokėji
mas. Kaip tas atsiliepė į žmo
nių šventines nuotaikas?

— Tai dar vienas žmonių pa
sitikėjimo vyriausybe žlugdy
mas. Lietuvos žmogus jau bai
gia prie visko priprasti. Nebe 
pirmą kartą praranda santau
pas. Ar tai nėra noras dar dau
giau skurdinti savo brolį, griau
ti pasitikėjimą ir slopinti ypa
tingą kalėdinių švenčių dvasinį 
pakilimą?

— Lietuvos dienraščiuose 
yra įvairių asmenų nuomo
nės, kodėl taip skandalingai 
buvo uždaryti šie du bankai. 
Kiekvienu atveju, labiausiai 
nukentėjęs yra Lietuvos gy
ventojas. Kodėl jis paliktas 
apiplėšimui?

— Visiškai pritariu, kad visi 
šie kaltinimai bankams yra 
tikslūs. Argi nebuvo kitų gali
mybių šių bankų veiklą pertvar
kyti? Kam gi toks dramatiš
kumas? Pagaliau, kur buvo iki 
to laiko vyriausybė, Seimas ir 
bankų kontrolė?

Viena aišku, nebuvo pakeliui 
Valstybiniam bankui šių dviejų 
bankų stiprėjimas ir slydo pini
gų kontrolė iš vyriausybės ran
kų. „Draugo” skaitytojai gali 
susidaryti gerą vaizdą, sekdami 
šio įvykio aprašymus, ypač pir
mame puslapyje. Ir pats „Drau
gas” Lietuvoje labai laukiamas.

— Buvusiems komunistų 
partijos nariams ir jų auklė
tiniams — dabartinei LDDP 
laimėjus rinkimus ir susėdus 
į svarbiąsias valstybės valdy
mo kėdes, į jų rankas suplau
kė kapitalas ne tik iš Lietu
vos „prichvatizacijos”, bet ir 
iš Vakaruose gaunamų pa
skolų. Kapitalas turi didelę 
jėgą Seimo ir prezidento rin
kimuose. Rinkimams ruošia
si ir opozicija, tikėdamasi 
juos laimėti, nors būdama 
vargšė, kaip tie 80% Lietuvos 
gyventojų. Kaip jie tikisi 
laimėti rinkimus be tam rei
kalingų lėšų?

— Tavo, Broniau, šis klausi
mas labai ryškiai viską nusako. 
Dažnai galbūt opoziciją nuver
tinam ir nelabai, ne tik mes, bet 
ir Lietuvos gyventojas, ja pasi
tiki. Sunki dalia .ir opozįgjjos. 
Tačiau ji dirfra -atkakliai, 
grupuojasi, tariasįj: mokosi iš 
klaidų ir ryžtingai .ruošiasi 
Seimo rinkimams^ Svarbu, kad 
jų balsas būtų išgirstas kiek
vieno, tolimiausiam? Lietuvos 
kampely ’ gyvenančių, piliečio. 
Tam reikia daug talkininkų ir 
lėšų. Gal turi išeivija.tąlkininkų 
— nežinau, bet materialinės 
paramos — finansų tikrai yra.

Kiek žinau, jau susidarę rin
kimams remti komitetai Kana
doje, Los Angeles. Kuriasi Čika
goje ir kitur.

— Dažnai skaitome, girdi
me, kad daugumos Lietuvos 
gyventojų buitinė būklė yra 
apverktinoje padėtyje ir 
piliečius vis labiau stumia į 
apatiją. Ta apatiją, nenoras 
balsuoti ar ginti piliečio 
teises, duoda galimybę no
menklatūrai labiau siautėti ir 
labiau skriausti krašto pilie
čius. Kokių „vaistų” reikia 
Lietuvai, kad ši apatijos liga 
būtų pagydyta dar prieš rin
kimus?

— Lietuvos buitinė būklė per 
metus labai pasikeitė. Gausu 
krautuvių. Patarnavimas nepa
prastai pasikeitęs — mandagus. 
Prieškalėdinis pirkimas didelis. 
Žinoma, ne visiems. Šiandien 
Lietuvoje, kaip ir visam pasau
lyje, darbas svarbiausia gyve
nimo dalis. Naikinimas valsty
binių įmonių ir nerėmimas įsta-

Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete Kaune.
< į; Nuotr. Edmundo Katino

LIETUVOS, SAVANORIŲ 
Š,VENTĖ

VALDININKAI PRIIMAMI 
EGZAMINŲ KELIU
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Sausio 17 h4- Vilniuje buvo 

paminėta Šąvąnoriškos krašto 
apsaugos^ Jįąyųybos įkūrimo 
penkerių mętų sukaktis. Iškil
mės prasidėjo.iškilminga sava
norių rikiuotęj>rie Seimo rūmų. 
Rikiuotę stębėjo Estijos, Dani
jos, JAV, ŠK^dijos giminingų 
organizacįjųjątstovai, Lietuvoje 
akredituoti užsienio valstybių 
gynybos atašė. Karinė rikiuotė 
darniai pražygiavo pagrindine 
Vilniaus gatve — Gedimino 
prospektub į.

Vakare sąjjąnorių vadas pik. 
ltn. A. Pociųą jjSKAT’o štabą at
vykusius svgčįųs vaišino karei
viška košę,: m r
------- —’—-ųfi;"--------------------
tymais privą|įos pramonės, ne
suteikia nąi^įi darbų. Visa tai 
labai skurdina Lietuvos gyven
tojus. O ką Kalbėt apie pensijų 
paskirstymu.: Apatija tikrai 
baisi. jįj,

Kai šiandię.n Amerika susirū
pinusi išmo^tavimu visų ato
minių ginklų įrengimų, mūsų 
visų susirūpinimas turėtų būti 
išmontavimaą buvusio ir nesu- 
naikirito politinio „reak
toriaus”, kurio dėka valdančio
ji partija ir atvedė Lietuvos žmo
gų į šį aklig'atvį.

„Vaistas” yra tik vienas — 
besiartinantys Seimo rinkimai. 
Skleiskime per savo artimuo
sius ir jų draugus Lietuvoje ir 
išeivijoje rinkimų svarbą. Lietu-

Alytaus miesto valdyba pat
virtino valdininkų priėmimo į 
savivaldybės administraciją 
konkursų ir egzaminų tvarką. 
Nuo šiol miesto valdininkų pa
reigus galės gauti tik laimėju
sieji viešąjį konkursą arba iš
laikiusieji kvalifikacinius egza
minus. Jiems rengti bus suda
ryta komisija, kuri išnagrinės 
pateiktus dokumentus, veiklos 
programą ir, atsižvelgdama į 
pretendento asmenines bei daly
kines savybes, įvertins jo tin
kamumą norimoms pareigoms. 
Komisijos sprendimu nepaten
kinti pretendentai galės jį 
apskųsti konkurso ar egzaminų 
institucijos vadovui, kuris, 
nustatęs pažeidimą, privalės 
pakeisti ne mažiau kaip du 
komisijos narius. Nepatenkin
tieji taip pat galės skųstis vy
riausybės atstovui apskrityje ar
ba Valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministerijai.

voje yra daug dorų, sąžiningų ir 
Tėvynę mylinčių žmonių. Ska
tinkime ir padėkime jiems lai
mėti rinkimus. Darbo yra užtek
tinai visiems.

Teatlieka krašte tą darbą 
patys, o išeivija tepadeda savo 
finansine parama pasiekti 
bendrą tikslą, laimėjus rinki
mus, šviesesnį Lietuvos rytojų.

Kalbėjosi Bronius Juodelis

Danutė Bindokienė

Stambūs ir smulkūs 
n usikaltėliai

Kiekvienas nusikaltimas pa
piktina ir sukrečia, nepaisant, 
ar jį atlieka smulkūs nusikaltė
liai, ar žymūs valstybės parei
gūnai. Dažniausiai įvairūs nusi
kaltimai padaromi apiplė- 
šimo-pasipelnymo tikslais. Skir
tumas tik galbūt tas, kad žinia 
apie valstybinio masto vagystes 
kartais nuskamba ne tik per 
visą šalį, bet ir už jos ribų, o 
smulkesnių plėšikų įvykdytas 
nusikaltimas pasilieka siau
resnio dėmesio rate.

Nors kriminalinė veikla mūsų 
gyvenamame krašte nėra nau
jiena ir jai skiriama nemažai 
vietos kasdieninėse žiniose, visa 
tai esame linkę priimti kaip 
neišvengiamą blogybę, pasireiš
kiančią daugiakultūrinėje, dau- 
giarasinėje, daugiatautinėje 
gyventojų bendruomenėje. Kur 
kas stipriau reaguojame į vis 
gausėjančius nusikaltimus tė
vynėje, nes iš pasąmonės ne
įstengiame išginti „šventosios 
Lietuvos” įvaizdžio, neužtemdo- 
mo jokiomis dėmėmis.

Nusikaltėlių veiklai Lietuva 
monopolio neturi: iš trijų Balti
jos valstybių ji stovi viduryje — 
mažiau nusikaltimų užregist
ruota Latvijoje, bet daugiau — 
Estijoje. Pvz., pernai Lietuvoje 
įvykdyta 55,500 kriminalinių 
nusikaltimų, arba 143.3 atvejai 
10,000 gyventojų; Latvijoje tam 
pačiam skaičiui žmonių tenka 
140.8 nusikaltimai; Estijoje net 
242.6 (BNS, 01.29).

Galima ieškoti priežasčių, 
bent iš dalies pateisinančių to
kį intensyvų kriminalistų siau
tėjimą; galima teigti, kad gyve
nimas labai sunkus, tad žmonės 
priversti pasukti nusikals
tamumo keliu. Be to, prisideda 
per didelis alkoholio vartojimas 
ir apskritai dvasinių vertybių 
stoka, jaučiama iš sovietinių 
laikų. Tačiau jokios priežastys 
nepateisins š.m. sausio 27 d. 
Ukmergėje įvykdytos žmogžu
dystės, kai trys plėšikai, 26-31 
m. amžiaus, žiauriai nužudė 
Švč. Trejybės parapijos kleboną, 
marijoną kun. Vaclovą Rama
nauską. Tiesa, policija visus tris 
žmogžudžius suėmė ir, reikia 
tikėtis, jie bus atitinkamai nu
bausti, bet jokia bausmė nesu
grąžins senuko (70 m.) klebono 
gyvybės ir neištrins to šiurpaus 
įvykio iš žmonių atminties.

O toje lietuvių tautos (tiek 
gyvenančios tėvynėje, tiek užjos 
ribų) atmintyje kaupiasi ne vien 
Ukmergėje, bet ir Vilniuje 
vykdomi nusikaltimai, kuriuos 
papildę nusikaltėliai stengiasi 
išsisukti nuo bausmės, slapsty

damiesi už savo svarbių parei
gų ir partijos, turinčios dau
gumą balsų Seime. Amerikoje 
esame pripratę, kad aukšti val
džios pareigūnai priverčiami ne
garbingai užbaigti savo karjerą, 
kai šešėlis krinta ant jų vardo. 
Imuniteto čia neturi nei mi
nistrai (nors kitu vardu vadi
nami), nei viceprezidentas, nei 
pats prezidentas (vienas dar ne 
taip seniai turėjo atsistatydinti). 
Sakoma, kad Amerikos politi
kus nuo nuodėmių saugo ne jų 
sąžinė, o baimė kristi į akį opo
zicijai, kuri ypač pasižymi neat
laidumu.

Komunistinio režimo laikais 
Sovietų Sąjungoje, tuo pačiu ir 
Lietuvoje, buvo randama būdų 
ir priemonių susidoroti su 
prasižengusiais valdančiuosiuo
se sluoksniuose, ypač tais, kurie 
galėjo sukompromituoti sis
temą. Dažniausiai jie ne tik pra
nykdavo iš savo pareigų, bet 

. „susirgdavo nepagydoma liga”. 
Nors dabartiniai Lietuvos 
valdytojai taip pat subrendo to
je sistemoje, jie, matyt, apsi
sprendė, kad laisvame krašte 
galima laisvai pasinaudoti savo 
pozicija savanaudiškiems tiks
lams. Kaip galima tikėtis, kad 
eilinis gyventojas gerbs įsta- 

I tymus, jei tie, kurie juos leidžia 
ir vykdymą prižiūri, patys juos
laužo?

Lietuvos prezidento ryžtas 
pagaliau pašalinti savo premje
rą yra sveikintinas. Ar Seimas 
parems tą prezidento dekretą, 
šiandien sunku spręsti. Galbūt 
stebina tai, kad A. Brazauskas 
vis dėlto atsistojo tėvynės, o ne 
savo partijos pusėje. Kadangi ir 
vaikui šiandien aišku, kad 
LDDP prezidentiniam kandida
tui gali būti lyg girnų akmuo po 

. kaklu, tai nereikia stebėtis, jei 
prezidentas stengiasi jį
nusimauti....

Vasario 8 d. Seime turėtų būti 
įdomi... Reikia manyti, kad tą 
dieną opozicija neatras prie
žasčių neateiti į posėdžių salę. 
Būtų laikas susiimti ir paieško
ti šalininkų net LDDP eilėse, 
kad, balsavimui atėjus, pre
zidento dekretas susilauktų 
paramos. Jeigu Lietuvos poli
tinėms partijoms pavyktų rasti 
kažkokių magiškų klijų ir sulip
dyti tvirtą koaliciją nors svar
biųjų sprendimų metu, gal 
Lietuvos žmonių pasitikėjimas 
savo valdžia vėl sugrįžtų. Kai 
bus sutramdyti didieji nusikal
tėliai, smulkesnieji daug leng
viau pasiduos teisėtvarkai. Tik 
tuomet Lietuva galės džiaugtis 
tikrąja nepriklausomybe.

ODISĖJA Į KALAMĄ
(Prisiminimai)

KOSTAS BITINAS
g

Jame buvo Vilniuje į kalėjimą žmonos 
priduoti baltiniai, antklodė, palaidinė, rankšluosčiai ir 
kiti nuo kratų užsilikę mažmožiai. Vienas tų tipų, 
paėmęs peilį ruošėsi maišą perpjauti. Supratau, su kuo 
turiu reikalą ir pasisiūliau maišą atrišti. To užteko. Jis 
smogė peiliu man į krūtinę. Laimei peilis pataikė į krū
tinkaulį, mažai krūtinę sužeisdamas. Švarkas ir megz
tinis buvo perdurtas, bet maišą vis tiek atrišau.

Po šios „kratos” sekė kitos, kol mums politiniams 
nieko nebeliko. Tų kriminalinių, matyt, niekas ir nekra
tydavo, nes jie viešai naudojo peilius, kai tuo tarpu iš 
politinių atimdavo ir iš vielytės pasidarytą adatą.

Kai laivas pajudėjo, mes politiniai, ne tik nieko ne
turėjome, bet buvome priversti užleisti narus 
kriminaliniams ir ieškoti vietos apatiniame triume, kur 
dvokė gendančia žuvimi. Čia jokių narų nebuvo. Žmo
nių buvo tiek prikimšta, jog su vargu radom vietos atsi
sėsti. Apie atsigulimą nebuvo ko nė galvoti. Ir čia viešpa
tavo kriminaliniai, kurie su pasimėgavimu lipo tiesiog 
per mūsų galvas. Nei vienas sargybinis ar kitoks parei
gūnas nesirodė.

Į denį leisdavo grupėmis pavalgyti ir pasitvarkyti. 
Denyje galėjai tik klūpėti ar sėdėti. Po paros ir poros 
parų turbūt naktį (mes aklame triume negalėjome 
suvokti, koks paros laikas) pakilo audra, kuri virto ura
ganu. Šioje Ramiojo vandenyno dalyje ir Ochotsko jū

roje įprastas reiškinys. Laivo neblaškė, o purtė. Bjau
riausias jausmas, kai lūžtanti banga praslenka pro laivo 
apačią, pakelia jį ant savo keteros. Laivas kurį laiką 
pakimba ore, o paskui staiga krenta į kunkuliuojančią 
stichiją iš kelių metrų aukščio. Pasigirsta pliaukš
telėjimas, panašus į patrankos trenksmą, su laivo supur- 
tymu ir girgždėjimu.

Tokios „sūpynės” beveik visus mus pavertė ligoniais. 
Susirgau ir aš ta vadinama jūros liga. Ji mane apniko 
nepaprastu smarkumu, iki sąmonės netekimo. O atsi
gulti nebuvo kaip. Visi buvom taip sukimšti, jog tik tik 
galėjome pajudėti. Laimei, kad atsiranda žmonių, at
jaučiančių kitus. Vienas kazachas buvo įsitaisęs latake, 
kuris buvo, matyt, skirtas vandens nutekėjimui, plau
nant triumą. Jis užleido šią „komfortišką” vietą, kurioje 
dar maišėsi žuvų žvynai, skleisdami atitinkamą kvapą. 
Man tai buvo kažkas nepaprasta. Atsiguliau. Kazachas, 
buvęs karys, patyręs fronto pragarą, iškentėjęs vokiečių 
konclageriuose, išvaduotas ir nuteistas 25 metams. Nusi
kaltimas — nelaisvė. Anot Stalino, tarybinių karių 
nelaisvėj nebuvo, o tik „izmennikai”. Kazachas sirgo 
lengviau. Ilsėjomės pasikeisdami.

Kiek laiko mus kankino uraganas — neturiu supra
timo. Išeiti į denį pavalgyti neturėjome jėgų, bet ir 
valgyti nenorėjau. Be perstojo kankino vėmimas. Mano 
davinį suvalgydavo, kad ir sirgdamas, tas mano bičiulis.

Pagaliau uraganas baigėsi. Palengva pradėjau atsi
gauti. Mane aplankydavo lietuviai bičiuliai. Liga, 
nežmoniška kelionė, laikas išbraukė iš atminties jų var
dus, pavardes ir net veidus. Jie papasakodavo, kas dedasi 
laive. Nebuvo tos dienos, kad iš triumų neišneštų ne
gyvų. Politinių tarp šių nelaimingųjų pasitaikydavo

retai. Pasirodo, pjovėsi tarp savęs kriminaliniai — bu- 
tovikai. Jų buvo kelios gaujos, kurios tarp savęs buvo 
nuolatinėj pjautynių padėty. Dėl ko jie pjaudavosi, 
tikriausiai ir jiems nebuvo aišku. Greičiausiai, kad žu
dynės, kraujas buvo pramoga.

Savo nepaprastu žiaurumu ir jėga laive garsėjo 
„Arklio galva”. Jis buvo „blatnųjų” vadeiva. „Blatnųjų” 
mirtini priešai buvo „suchos”. Be šių gaujų buvo dar 
keletas — „vory”, „Česnyje vory” ir kitokių. Viena gauja 
net prancūziškai pasivadino. „Blatnieji” dar turėjo 
tokius — kaip patarnautojus, vadinamus „šestiorkomis”. 
Tie šestiorkai politiniams kaliniams buvo tikra nelaimė: 
plėšė, vagiliavo, nurenginėjo. Grobį jie atiduodavo savo 
šeimininkui „blatniakui”, kuris pagal savo nusiteikimą 
dalį numesdavo „šestiorkai”. Kiekviena gauja turėjo 
savo nerašytus įstatymus, kuriuos sulaužius, laužytojui 
grėsė mirties bausmė. O milicija, administracija, garni
zonas, sargyba plėšikų žmogžudžių siautėjimais tik gė
rėjosi. Panašiai buvo ir lageriuose, kol politiniai, pri-* 
trūkę kantrybės, rizikuodami patys sutvarkė kriminali
nius ir privertė administraciją juos atskirti nuo politinių. 
Laive to dar nebuvo.

Kartą, atėjęs vienas mano prietelius (nei vardo, nei 
pavardės nebeprisimenu — tai buvo prieš 40 metų) sako: 
viena laimė, kad jie tarp savęs pjaunasi. Jei tarp savęs 
nesipjautų, tai tikriausiai mus išpjautų. Praėjau pro 
vieną kompaniją. Lošia kortomis, o virš jų galvų kaba 
vienas pakartas ant narų. Atrodo, dar pusgyvis — vienas, 
ar tai pribaiginėdamas, ar tikrindamas, ar dar gyvas, 
vis daužė jį per šonus.

Kitą kartą atėjo Petriukas (taip mes jį vadinom, pa
vardės neatmenu, o gal ir nežinojau). Jis buvo

mokyklinio amžiaus — tikras nenuorama. Buvo įkliu
vęs ir „blatniakams” ir „suchai”. Išsisukdavo. Jis 
pasakojo, kaip vienas „suchas” savo bendrą papjovė 
rankšuosčiu. Ne pasmaugė ar pakorė, o papjovė. Rado 
malonumą ir tokiu būdu pasismaginti. Anot Petriuko, 
tas nelaimingasis, kortomis nebeturėdamas ko praloš
ti, tokiu nepaprastu būdu pralošė savo gyvybę.

Ir štai, po šių baisumų laive: Magadanas — vartai 
į „stebuklingąją planetą”. Iš uosto mūsų dalį atvežė į 
čia pat esamą pustuštį sandėlį ir susodino viename jo 
gale. Priešingame to sandėlio gale buvo matyti kokių 
6-7 žingsnių platumo ir tiek pat ilgumo daugiau kaip 
žmogaus ūgio, tvarkinga kažko biraus pripildytų popie
rinių maišų rietuvė. Kaliniai šnabždėjo, jog tai aukso 
smiltys. Apie rietuvę sukinėjosi moteriškės vairuojamas 
elektrinis pakrovėjas, kuris tvarkė ar krovė maišus.

Taip sakant, aiškėjo mūsų odisėjos tikslas — aukso ka
syklos. Mažai apsirikau.

Netrukus buvom susodinti į sunkvežimius įprastu 
enkavedistų metodu: pirmoji eilė susodinama ant 
grindų, atremiant nugaras į kabiną, kita — tarp pra
skėstų šios eilės kojų ir t.t. Atvežė į aerodromą. Čia sku
biai išlaipino ir sugrūdo į kažkokį neaiškios paskirties 
mūrinį pastatėlį. Mus kimšte sukimšo. Gerai, kad 
pakliuvau į kampą. Sargybiniai vargo, norėdami 
uždaryti pastatėlį. Keiksmai, kumščiai, grūdimas per 
jėgą. Žmonės, stumdomi ir mušami šaukė, kad laužomi 
šonkauliai, rankos. Šiaip taip duris uždarė. Dusom. 
Patalpa buvo ir gan žema. Laimė, kad ta kankynė truko 
neilgai. Komanda „vychody, bystrei!” Iš patalpos virs
te išvirtom. (Bus jaugįau)

♦
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UETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAND, OH

JAUNUČIŲ KREPŠINIS

Clevelando LSK „Žaibo” jau
nučių — berniukų ir mergaičių 
D, E ir F klasių (gimusių 1984- 
89 metais) krepšinio treniruotės 
vyksta šeštadieniais, nuo 
12:30 val.p.p. iki 2:15 vai., 
Dievo Motinos parapijos salėje.

Jaunučių B ir C (gimusių 
1980-83 m. ) klasių treniruotės 
vyks ten pat, sekmadieniais, 
nuo 11.15 vai. ryto iki 1:15 
vai. p.p., pradedant vasario 25 
d.

Nauji žaidėjai kviečiami įsi
jungti į LSK „Žaibo” eiles. Dėl 
papildomos informacijos — 
skambinkite Vidui Tatarūnui 
486-7916, Algirdui Bielskui 
486-0889, Reginai Idzelienei 
531-6546 arba atvykite tiesiai į 
treniruotę.

LSK „Žaibas” numato daly
vauti su keliomis komandomis 
1996 m. Š. Amerikos lietuvių 
jaunučių krepšinio žaidynėse, 
š.m. gegužės 25-26 d., Toronte.

METINIS „ŽAIBO” 
RENGINYS

Metinis Clevelando LSK „Žai
bo” renginys — „An Evening at 
the Races” („Vakaras arklių 
lenktynėse”) vyks kovo 23 d., 
šeštadienį, Lietuvių namuose. 
Pradžia 6:30 vai vak.

Kokteiliai, užkandžiai, muzi
ka, šokiai, jauki nuotaika...

Išbandydami savo laimę im
provizuotose arklių lenktynėse, 
tuo pačiu paremsite ir LSK 
oŽaibo” sportinę veiklą.

Daugiau informacijų? Pateik
sime artimiausiu laiku. Sekite 
spaudą.

„ŽAIBO” SLIDINĖJIMO 
VARŽYBOS

Clevelando „Žaibo” slidinėji
mo sekcija ruošia „Žaibo” slidi
nėtojų tarpusavio didžiojo slalo
mo (Giant Slalom) varžybas, 
š.m. vasario 14 d., trečiadienį, 
Brandywine, Ski Resort, 1146 
W. Highland Rd., Sagamore 
Hills, Ohio.

Registracija nuo 6 v.v. Varžy
bos prasideda 7 v.v. punk
tualiai!

Varžybos vyks NASTAR ame
rikiečių programos rėmuose, 
įvairaus amžiaus klasėse, iš
renkant lietuvius iš bendrų 
pasekmių.

Dalyvauti kviečiami visi Cle
velando ir apylinkių lietuviai 
slidinėtoiai.

Dėl smulkesnių informacijų, 
kreipkitės į „Žaibo” slidinėjimo 
sekcijos vadovą Petrą Tarašką 
1-354-2776, arba į Vytenį 
Čiurlionį 481-1525.

Nežinote kaip nuvažiuoti? 
Skambinkite 467-2242 dėl 
instrukcijų!

DAYTONA BEACH, FL
KALBĖJO PROF. 

BRONIUS VAŠKELIS

Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės valdybos

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Bronius Vaškelis kalbasi 
su dr. Birute Preikštiene, LB Daytona Beach apylinkės pirmininke.

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400

sausio 10 d. suruoštuose paben
dravimo pietuose Stacey’s resto
rane, dalyvavo svečias, Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius prof. Bronius Vaškelis 
ir jo žmona, tuo metu viešėję St. 
Peterburg, FL.

LB apylinkės pirmininkė dr. 
Birutė Preikštienė, pradėdama 
programą pasveikino dalyvius, 
gausiai atsilankiusius į paben
dravimo pietus, ir svečią prof. 
Bronių Vaškelį su žmona. Pir
mininkė dalyvius supažindino 
su prof. Br. Vaškelio biografija, 
pažymėdama jo didesniuosius 
pasiekimus moksle, darbuose, 
veiklą įvairiose organizacijose ir 
pakvietė paskaitai. Prof. Bro
nius Vaškelis kalbėjo tema: 
„Studijų ir mokslų padėtis 
Lietuvoje”. Savo kalboje palietė 
mokslo institucijas, santvarką, 
rūpesčius, paramos reikalingu
mą. Dabar Lietuvoje veikia 15 
aukštųjų mokyklų, iš jų 8 uni
versitetai, 29 įvairių mokslų in
stitutai. Apie 12,000 studentų 
studijuoja inžinerijos mokslus. 
Norima institutus integruoti į 
universitetus, bet ar. pavyks? 
Kauno Vytauto Didžiojo'univer
sitetas, atkurtas 1989 metais, 
bando orientuotis į Vakarų moks
lo pasaulį, V.D. universitete 
įvedamos naujos, kituose uni
versitetuose neveikiančios, bet 
labai svarbios mokslų discipli
nos. Universitetai turi autono
mijas, tvarkosi savistoviai. Iš
renkamos Mokslo tarybos, ku
rios rūpinasi universiteto vyk
domais darbais, paruošia tam 
tikslui įstatymų projektus. 
Trūksta lėšų, reikia paramos, 
valdžios paramą nepatenkina 
universitetų poreikių. Lietuvos 
universitetų studentai elgiasi 
gerai, nusiteikę patriotiškai, 
VD universitete veikia ateiti
ninkų ir Neo-Lituanų korporaci
jos ir kitos grupės. Universitetų 
rūpestis — profesorių stygis, 
ypač vyresniesiems pasitrau
kiant. Jaunieji siekia pelninges
nių profesijų, nes prof. atlygini
mai maži. Bandoma surasti sti
pendijų studentams tobulintis 
užsieniuose. Lietuvos žmonių 
nuotaikos prastos, vyrauja ne
tvarka, nesąžiningumas, gyve
nimas nesaugus.

Svečio pranešimas gana įdo
mus, supažindinantis su lietu- 
vos aukštųjų mokyklų pro
blemomis. Po paskaitos jis 
atsakė į klausimus. LB pirmi
ninkė dr. Birutė Preikštienė 
svečiui prof. Broniui Vaškelius 
nuoširdžiai padėkojo. Dalyviai 
suaukojo 343 dol. o LB valdyba 
pridėjo dar 200 dol. ir pirminin
kė auką įteikė svečiui, Kauno 
V.D. universiteto studentų val
gyklai paremti.

Prof. Br. Vaškeliš visiems 
padėkojo už paramą ir dėmesį.

BENDRUOMENĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 7 d., 1 vai. p.p., 
Stacey’s restorane po paben
dravimo pietų, Daytona Beach 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba šaukia metinį narių susirin
kimą. Susirinkime valdybos pir
mininkė ir nariai padarys

St. Petersburgo Moterų kvarteto narės ir joms vaidinime talkinusios viešnios. Iš k. — Aldona 
Baukienė, Aldona česnaitė, vadovai — Dalila Mackialienė ir muz. Aloyzas Jurgutis, Genė 
Puniškienė, Alvitą Kerbelienė ir Stefa Ciplienė po sausio 10 d. įvykusio koncerto.

veiklos pranešimus ir bus ren
kama nauja apylinkės valdyba.

Šia proga tenka pažymėti, kad 
dabartinė apyl. valdyba, vado
vaujama dr. Birutės Preikštie- 
nės arti porą metų sėkmingai 
veikė, surengė gerų renginių, 
pagyvino telkinio kultūrinę 
veiklą, įvedė tradicinius paben
dravimo pietus, kiekvieno mėn.
pirmąjį, ar antrąjį trečiadienį.■■ ‘‘/1 r '

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Tautos šventės — Vasario 
16-tosios minėjimą rengia Lie
tuvių klubo valdyba, vadovau
jama Jono Daugėlos. Minėjimas 
vyks vasario 11d. sekmadienį. 
Tą dieną lietuviams pamaldos 
Prince of Peace bažnyčipje,’ Or
mond Beach, bus aukojamos 
2:30 v.p.p. Po pamaldų.ąalėje 
bus trumpas Tautos šventęs pri
siminimas ir choro „Sietyno” 
metinis kQnęęrtąs.. Chorąs, va
dovaujamas muz. Antanę Skri
dulio, koncertui sparčiai ruošia
si, girdėsime daug naujų, gražių 
lietuviškų dainų. ' 'i I filsę

Minėjime, kaip jau įprasta, 
bus renkamos Vasarių 16;tos 
proga aukos Lietu,vių^, (ben
druomenei. Būtų džiugu,,ką(l tą 
dieną visi savo auka. pąrem- 
tume Lietuvių Bendruornenės 
darbus. Po visų programų^ bus 
bendros vaišės, ruošiamos .klubo 
valdybos. Auka — ,7- dol. 
asmeniui. -.'rr/jlBei

<)aiJ ui

PRISIMINSIME KOVO
11-TĄJĄ

LB Daytona Beach apylinkės 
valdyba, vadovaujama dr., Biru
tės Preikštienės, š.m. kovo 7 d. 
ruošia Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo — Kovo 11-sios mi
nėjimą. Tą dieną, 2:30 v.p.p., 
vyskupas Paulius Baltakis Prin
ce of Peace bažnyčioje aukos šv. 
Mišias, o prieš tai klausys 
išpažinčių. Garbingasis svečias 
po pamaldų dalyvaus salėje. 
Minėjime kalbės pik. Algis 
Garsys.

Mišių metu giedos muz. A. 
Skridulio vadovaujamas „Siety-

ST. PETERSBURG, FL
MOTERŲ KVARTETO 

KONCERTAS

St. Petersburgo Lietuvių klu
bą sausio 10 d., 3 vai., p.p. 
užpildė ne tik svečiai, bet ir 
romantiškų dainų melodijų gar
sai, nes šią popietę vyko St. 
Petersburgo moterų kvarteto 
muzikos, dainos,' poezijos ir 
komedijos koncertas. Šio 
kvarteto steigėja • ir vadovė, 
talentinga režisierė,' dailiojo 
žodžio ir muzikos puoselėtoja 
Dalila Mackialienė ir muzikos 
vadovas Aloyzas Jurgutis. 
Kvartete dainavo Aldona Bau
kienė, Stela Cipliėhė, Alvitą 
Kerbelienė ir DaliIalMackialie- 
nė. Kvartetas įsisteigė 1992 
metų rudenį ir nėhhilstančiai 
dalyvauja St. Petersburgo įvai
rių lietuviškų oY^anizacijų 
pasirodymuose, skildamas dalį 
pelno šalpai, laikraščiams ir kt. 
reikalams. r

Įėjus į St. Pėtersburgo 
Lietuvių kuĮbą išklausyti 
koncerto, galėjai matyti visur 
pridėtas talentingų moterų 
rankas. Scena papuošta, stalai 
padabinti žydinčių gėlių 
vazonėliais, o atsivėrus scenos 
uždangai, ant fortepijono matėsi 
didžiuliais magnolijos žiedais 
pasipuošusi vaza. Įėjus į sceną 
juodomis suknelėmis ir tokiais 
pat magnolijos žiedais pasi
puošusioms kvarteto daininin
kėms, šį dekoracijos derinį 
padarė elegantišku.

Pirmoje programos dalyje 
kvartetas sudainavo šešias 
dainas. Vieną dueto dainą 
„Sugrįšk” (tango) atliko Aldona 
Baukienė ir Dalila Mackialienė, 
o muz. Aloyzas Jurgutis su giliu 
įsijautimu paskambino Šopeno 
noktiurną— „Nakties daina”.

no” choras. Gėrėsimės gražio
mis lietuviškomis giesmėmis.

Vysk. P. Baltakį viešnagės 
metu globos šio telkinio visuo- 
meninkai Algirdas ir Danutė 
Šilbajoriai. Vyskupas P. Balta
kis aplankys ir kitus lietuvių 
telkinius Floridoje.

Jurgis Janušaitis

midlcind fedczral
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

Dalilos Mackialienės atlikta 
Maironio baladė, „Jūratė ir 
Kastytis”, muzika interpretuo
jant Aloyzui Jurgučiui, 
įspūdingai paįvairino pirmos 
dalies repertuarą.

Antroje dalyje buvo atliktos 
penkios dainos ir suvaidintas 20 
minučių trukmės „pobūvis” — 
komedija, pavadintas „Cof- 
feebreak”. Šalia moterų kvarte
to dainininkių, kurios šioje pro
gramos dalyje tviskėjo jau mė
lynomis suknelėmis, prisijungė 
dar ir iš St. Petersburgo lietu
vių teatro „Žibintas” vaidinto
jos Aldona Čėsnaitė ir Genė Pu
niškienė. Šis unikalus veikalas 
režisuotas Dalilos Mackialienės 
ir pagal jos žodžius: „medžiaga 
surinkta šiam veikalui iš spaus
dintos ir nespausdintos literatū
ros, iš aktualijų vietinių 
žmonių, iš ‘Šypsenos’ ir kitur”. 
Vaidinime buvo įpinta anekdo
tų, vietinio Lietuvių klubo gy
venimo juokingų momentų, 

.įtraukta moterų teisių gynimas 
bei sava kritika. Vaidintojos 
savo vaidmenis puikiai atliko, 
o žiūrovams daug kartų teko 
gerai pasijuokti.

Šiuo veikalu koncertas baigė
si. Paskui vyko vaišės. Dainos 
buvo puikiai atliktos. Keturias 
dainas: „Mėlyni toliai”, Ne
tikri pažadai”, „Vilkaviškis” ir 
„Daina apie Kauną”, sukurtos 
muziko Aloyzo Jurgučio, o žo
džiai dainų melodijoms parašy 
ti talentingo dr. Alekso Zotovo 
ne vienam žiūrovų priminė jau
nystę, praleistą prie Žeimenos 
krantų ir Kauno miesto žiburių. 
Tai įspūdingos ir dėmesio vertos 
dainos, kurias galėtų dainuoti ir 
kiti ansambliai.

Kai viena didžiausių sniego 
pūgų siautė JAV rytuose, buvo 
malonu sėdėti St. Petersburgo 
Lietuvių klube, klausytis šio 
koncerto ir linkėti, kad kvarte
tas ir toliau džiugintų St. 
Petersburgo lietuvius ir kitus 
lietuvių telkinius, kad muz. 
Aloyzas Jurgutis kurtų naujas 
dainas, kad vadovė Dalila Mac
kialienė puoselėtų žodį ir 
nenuilstamai dirbtų kūrybos, 
muzikos ir vaidybos lankose.

Elvyra Vodopalienė

brighton park
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

(OUAl H0U9UC 
LENOER

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užtniesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT
PARDUODA

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

' J K 8 CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

HELP VVANTED

THE PRUDENTIAL
is seeking a bright, highly- 
motivated individual who has 
the initiative to build a solid, pro- 
fessional sales career. Exten- 
sive earn as you Iearn training 
program. Training salary up to 
$600/wk. exc. benefits. Call 
Donna Brown at 708-579-5585 
E/O/E. English speaking neces
sary. *

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.
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DRAUGE GAUNAMOS ANGLŲ KALBA 
KNYGOS

ENGLISH — LITHUANIAN DICTIONARY. V. Ba
ravykas. Apie 30.000 žodžių. 590 psl. .. $20.00

LITHUANIAN — ENGLISH DICTIONARY. B. 
Piesarskas, B. Svecevičius. Apie 27.000 žo
džių. 511 psl............................ ..................... $15.00

LITHUANIAN SELF—TAUGHT. Marlborough’s.
M. Variakohytė-lnkėnienė. 144 psl............  $4.00

HELL IN ICE. Sibiran tremtinės dienoraštis. Onutė
Garbštinė. 255 psl......................................... $13.00

BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177 psl. $12.00 
HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. Končius. 142

Psl..................................................................... $5.00
LITHUANIA THE EUROPEAN ADAM. Joseph

Ehret. 51 psl................... ........................... $3.50
AVVAKENING LITHUANIA. Jack J. Stukas. 191

PSl......................................     $8.00
BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE.

Vai. Ramonis. 79 psl.....................   $5.00
ČIURLIONIS: Painter and composer. St. Goš

tautas. 558 psl....................  $25.00
M. K. ČIURLIONIS. Time and Content. Vytautas

Landsbergis. 204 psl................... ......... $12.00
MY DICTIONARY-Richard Scarry. Liet.-anglų

kalbomis. Spalvotos iliustracijos.............  $20.00
THE AGONY. Romanas. Jurgis Gliaudą. 288 psl. $5.00 
EASY VVA Y TO LITHUANIAN. Vadovėlis ir 6 kase

tes mokytis lietuvių kalbą........................... $50.00
FIGHTERS FOR FREEDOM. Atsiminimai. J. Dau

mantas. 279 psl......................... ................... $10.00
POPULAR LITHUANIAN RECIPES. J. Dauž

vardis. 128 psl............................................. $7.00
SVETUR OR AWAY FROM HOME. Romanas.

Linus F. Fike. 419 psl. .. .7.’ ................... $17.95
LITHUANIAN IN AMERICA. Dr. A. Kučas. 349 psl. $10.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti, 
sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale 
tax 8.75°/o nuo knygos kainos.

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus 

Apartmentus ir žemą 
Pensininkams nuolaida

FLORIDA CONDO FOR SALE —
ST. PETERSBURG $21,500. Great 
location, low condo tee, elose to 
beaches, walk to shopping and 
Lithuanian Club. Sale, ęuiet adult 
community. 1 bdrm/1 ba/Florida 
rm., eat-in kitchen, ceiling fans, 
new paint, new carpeting. Call 
Rrtocllla Walter (813) 321 -1212.

Opan House
4131 W. 93 PL, Oak Lawn

Sun. Fab 4, 1-4 pm. 2 bdrm, 
1 % baths; 2 car garage; extra 
storage; unit laundry; garden 
space. Call: Edlth Johnson, 
tol. 312-233-4200

FOR SALE
Townhouso, Orland Pk., Brook 
Hills. Beautiful location, many 
upgrades; full basement, 2 car 
garage. Call: 708-479-7169.

FOR RENT

Vasaros mėnesiai* Vilniuje, Antakalnio 
gatvėje, Išnuomojamas dviejų kambarių 
butas. Antras aukštas, su patogumais, 
prie troleibuso sustojimo. Yra telefonas. 
Galima kreiptis tiesiogiai, skambinant 
011-370-2-76-11-78. Arba čia tel. 
413-840-0010 po darbo valandų.

/ i



LAIŠKAI

DĖL BARBARIZMŲ

Vytenio Statkaus laiškas apie 
„kalbos jovalus” („Draugas”, 
sausio 26 d.) atliepia daugelio 
mūsų tautiečių pasipiktinimą 
lietuvių kalbos teršimu sveti
mybėmis. Tai aktualu lietu
viams, gyvenantiems sveti
mame krašte ir savame, nes čia 
ir ten braunasi į mūsų kalbą 
kaimyninių tautų išsireiškimai, 
vadinami barbarizmais. Statkus 
piktinasi žodžiu „preliudijos” ir 
„impresijos” vartojiniu lietuvių 
kalboje. Aš esu vienas tų, 
kuriems likimas lėmė ilgokai 
pagyventi Lenkijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje, o dabar Amerikoje ir 
pramokti tų kraštų kalbas. 
Atvykęs į Ameriką, pradėjau 
mokytis ne anglų, o lotynų 
kalbą. Daugiau, kaip dešimt 
metų teko klausytis paskaitų, 
vesti užrašus, skaityti va
dovėlius, laikyti egzaminus lo
tyniškai. Nėra abejonės, kad 
visa tai nuspalvino mano lietu
vių kalbos vartoseną. Bar
barizmų — rusicizmų, angliciz- 
mų ir kitokių ,,-izmų” stengiau
si vengti (tik anksčiau Penn
sylvanijoje gyvenusių lietuvių 
„mainerių” kalbos nedrįsdavau 
taisyti; jiems tiko sakyti: „Išėjo 
boisas ant stryto”). Bet lotynų . 
kalbos įtakos nesibaidžiau. 
Lotyniški žodžiai, patekę į lietu
vių kalbą, rodos, nebevadinami 
barbarizmais, o tarptautiniais.' 
Nebijo jų anglų, prancūzų, italų, 
ispanų kalbos. Anglų kalboje 
priskaičiuojama net 75% žodžių, 
kilusių iš lotynų kalbos. Mes 
taipogi negalime apsieiti be jų. 
V. Statkus, turbūt, galvoja, kad 
žodis „impresija” yra skolinys iš 
anglų kalbos, siūlo jo vietoje 
žodį „įspūdis”. Bet ką tada 
daryti su kitais tos pačios 
'šaknies žodžiais? Nejaugi 
„impresionizmą” (meno isto
rijoje žinomą meno pakraipą) 
vadinsime „įspūdizmu”? Lietu
vių kalbos žodyne radau žodį 
„preliudas” ir „preliudija”. No
rint juos iš mūsų kalbos išmes
ti, reikėtų gerai pasukti galvą, 
kaip, pvz., lietuviškai pavadinti 
Bacho preliudijas (ar preliudas)? 
Reikėtų taipogi patarinėti tė
vams savo naujagimių nekrikš
tyti Jonais, Juozais, Onutėmis, 
Marijonus, nes šie vardai yra 
hebrajiškos kilmės. Juo toliau į 
mišką, tuo daugiau medžių. 
Kuris žinomo Suvalkijos mies
to vardas lietuviškesnis — Kap
sukas ar Marijampolė? Pastara
sis yra hebrajų ir graikų kalbų 
hibridas. (Įdomu, kaip išvers
tume žodį „hibridas” į švarią, 
gražią lietuvių kalbą? 
Vištgaidis?)

Algimantas Kezys 
Stickney, Illinois

skirtumas tarp vienos ir kitos — 
keletas dolerių. Pasirinkau 
vienos paslaugas, užsisakiau 
vietą... ir, pasitaikyk man taip, 
jog, prieš pasirašant asmeninį 
čekį, akis užkliuvo už „Ferrante 
TraveI center” skelbimo „Dar
bininke”. Pamaniau, ko gi 
nepaskambinti paskutinį sykį, 
juo labiau, jog mano suvalkietės 
širdį kuteno nemokamas tele- 

• fonas 1-800-654-2432. Neapsiga- 
vau. Maloniai suteikė informa
ciją, po kelių dienų paštu gavau 
informaciją apie galimus skry
džius per skirtingus JAV ar 
Europos aerodromus. Pasi
rinkau Finnair avialinijas. Ir ką 
gi — „suskraidžiau” į Lietuvą, 
sutaupydama nemažai dolerė- 
lių, mat, Ferrante TraveI Cen
ter parduotiems bilietams 
reikėjo 40% mažiau nei buvau 
pasisiruošusi pakloti, prieš pa
skambinant į Nevv Jersey.

Kelione, aptarnavimu likau 
patenkinta, todėl grįžus šiek 
tiek pasiteiravau apie šią 
kelionių agentūrą.

Savo veiklą Ferrante TraveI 
Center pradėjo 1979 metais, 
Palisades Park, NJ. Kolektyvas 
nedidelis — 3 darbuotojai ir šei- 
mininkas-įkūrėjas Desmond 
Ferrante. Iš pradžių specializa
vosi skrydžiams iš Nevv Jersey 
į Floridą. Bėgant metams, ėmė 
domėtis Europa; pastaruoju 
metu ypatingą dėmesį skiria ke
lionėms į Baltijos šalis. Didelis 
dėmesys skiriamas skrendan- 
čiųjų aptarnavimui — tai ir vieš
bučiai, ir kelionės po kraštą, ir 
automobilių nuoma, ir pan.

Ne taip dažnai po kelionių 
skambinu padėkoti agentams, o 
šį kartą taip padariau.

Audronė Andriušytė 
Sacramento, CA

Pernai gruodžio 17 d. Lietuvos ambasadoje Vašingtone ruoštas pobūvis susipažinti su Nijolės 
Bogutaitės Dėdinienės knyga „Šaltinėlis”. Pobūvyje susitikę draugės (iš kairės): Nerija 
Kasparienė, knygos autorė Nijolė Dėdinienė, Aldona Bačkaitienė ir poetė Bogutaitė Keblienė.

Nuotr. Elvyros Vodopalienės
neužmirštamo „peklįninko” 
poeto A. Gustaičio: „absoliučiai 
tobulai viskas eina atbulai”?

Man labai graudu, kad beveik 
nieko, ar labai mažai, žinome 
apie mūsų tikrąjį „Ketvirtąjį 
prezidentą” — kpt. Joną Žemai
tį, kuris, pagal 1949 m. vasario 
16 d. Lietuvos Kovų Sąjūdžio 
Statutą, turėjo eiti prezidento 
pareigas iki prezidentinių rin
kimų laisvoj Lietuvoj.

Kpt. J. Žemaitis, Lietuvos 
laisvės kovų Sąjūdžio (LLKS) 
prezidiumo pirmininkas buvo 
kovose sužeistas ir bunkeryje 
kraujuodamas rašė būsimos 
nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos valstybės Konstituciją.

Kas ir ką mes šiandien ži
nome apie šią miško brolių bun
keriuose gimusią Konstituciją.

Kpt. J. Žemaitis, ištikimas 
Lietuvos karininko priesaikai, 
laikėsi iš paskutiniųjų nelygioje 
kovoje su blogio imperija. Jis ir 
jo bendraminčiai pasirinko 
mirtį, kad nesiliautų plakusi 
tautos širdis. O dabartinis pre
zidentas sako: (naudoju V. Bilai- 
šio ištrauką iš 1989.3.3. „Tie
sos”) „Kuriame socializmą 
TSRS sudėtyje. Jokio kito kelio 
nėra ir negali būti. Kraštutiniai 
lozungai — išstoti iš Tarybų 
Sąjungos, paskelbti nepriklau
somą Lietuvą — mums nepri
imtini.

Po Sausio 13-tos ir artėjant 
Vasario 16-tai reikėtų prisi
minti, kad Lietuvos istorijoj 
Pilėnai degė ne vieną kartą ir 
kad ketvirtasis prezidentas kpt.
Jonas Žemaitis mirė Margirio 
mirtimi.

Emilija J. Valantinienė 
Chicago, IL

lio”, anglų kalbos laida (House 
upon the Sand), išleista 1963 
Manyland Books leidyklos, 
buvo išsamiai ir teigiamai įver
tinta vieno įtakingiausių mili
joninio tiražo žurnalo „Time” 
1963 birželio 28 d. laidoje.

Tai yra žymus J. Gliaudos 
nuopelnas, nes iš daugybės 
Amerikoje ir kitur išleidžiamų 
knygų tik labai reta kuri susi
laukia „Time” įvertinimo.

Henrikas Kačinskas 
Oakbrook Terrace, IL

KREIPIMASIS Į 
UŽSIENIO LIETUVIUS

'Jr,
Šiandien mūsų tauta ir vals

tybė atsidūrė prie bedugnės. 
Valstybė yra ne tik eko
nominėje, bet politinėje ir dva
sinėje krizėje. Besikuriančiai 
demokratinei valstybei gresia 
pražūtis. Privalome ir sunkiau
siomis sąlygomis išsaugoti ne
priklausomybę.

Gerbiami tautiečiai, kvie
čiame jus kuo greičiau įsigyti 
Lietuvos pilietybę, kad galė
tumėte aktyviai dalyvauti 
Lietuvos;politiniame gyvenime 
ir rinkimuose. Pasitikėdami 
Jumis kviečiame nepasilikti 
nuošalyje. Tik bendromis ir 
sutelktomis pastangomis išsau
gosime Lietuvos laisvę.

V. Šapalas 
Nepriklausomybės partijos 

pirmininkas

KUR TIESA?

PIGI KELIONĖ LIETUVON

Nutiko taip, kad nutariau ke
lionei į Lietuvą išbandyti įvai
rias agentūras. Skambinau 
vienur, skambinau kitur. Daug 
tų reklaminių skelbimėlių pa
bandžiau patyrinėti. Pra- 
skambinau turbūt žymiai dau
giau nei galėjau sutaupyti, mat, 
beveik visos agentūros siūlo pi
giausias keliones į Lietuvą, o

. VISKAS EINA ATBULAI

Labai dėkoju V. Bilaišiui už 
taip tiksliai surinktą (iš spaudos 
Lietuvoj) visą pluoštą A. Bra
zausko pasisakymų prieš Lietu
vos nepriklausomybę ir paskelb
tų „Draugo” laiškų skyriuje.

A. Brazauskas nenorėjo nepri
klausomybės, bet leidosi renka
mas prezidentu ir, esu tikra, 
kad ir būsimuose rinkimuose į 
tas pačias pareigas kandida
tuos.

Tai ko stebimės ir pergyve
name, kad tėvynėj, anot

Andrius Thaus su tėveliu Kurt tėvo-vaiko renginyje „Žiburėlio” Montessori 
mokyklėlėje Lemonte. Nuotr. Lydog Budrienės

KAS JUOS PAMOKĖ?

Bankų uždarymas ir valdžios 
pareigūnų bei patikėtinių 
visokios finansinės makliorys- 
tės sujaukė Lietuvos gyvenimą. 
Klausimas, kur jie išmoko tokių 
aferų? Mano supratimu, at
sakymas aišku: pasekė LITO ir 
KASOS finansinių aferistų pa
vyzdžiu.

Vladas Mėkūnas
Jamaica, NY

JURGIO GLIAUDOS 
KŪRYBA TARPTAUTINĖJE

PLOTMĖJE

Manau yra verta paminėti, 1 
kad neseniai mirusio rašytojo 
Jurgio Gliaudos gausi kūryba • 
yra susilaukusi teigiamo įver
tinimo ne tik tarp lietuvių, bet 
viena jo knygų „Namai ant smė-

Pora pastabų dėl Vytauto 
Skuodžio laiško „Draugui” sau
sio 23 d.

Nesileidžiant į detales, sunku 
suprasti iš to laiško, kaip ten iš 
tikrųjų buvo, ar yra, su tais 
KGB archyvais ir jų medžiaga. 
Bet vienas dalykas man krito į 
akis ir labai užkliuvo. Cituoju: 
„Kai tas kapitalinio remonto 
projektas buvo parengtas ir pra
dėti remonto darbai, dar nebuvo 
žinoma, kad jų požemyje, toje 
dalyje, kurią užima Lietuvos

genocido muziejus, yra kamera, 
kurioje buvo žudomi žmonės. Jo
je ir buvo įrengtas tas nelemtas 
šiluminis mazgas”...

Še tau, kad norėjai! Mes čia 
išeivijoje iš spaudos visi žinojom 
apie tas kankinimo bei žudymo 
kameras, o ten Lietuvoje (dargi 
buvęs kagėbistas) nežinojo! Iš 
kur jie visi iškrito, nejaugi iš 
Mėnulio? Bet ir ten tokių nėra! 
Ir dar taip aiškina Genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro 
direktorius! Kažkas kažkur ne 
taip. Jei nebūtų graudu, būtų 
juokinga!

Dana Stankaitytė 
Oak Lawn, IL

NUOSTABI DOVANA

Kartais užsienio lietuvių 
spaudoje skaitome priekaištų 
dabartinės Lietuvos adresu. O' 
štai įrodymas, kaip iš Lietuvos 
sostinės talkinama užsienio lie
tuviams. Neseniai iš Vilniaus 
universiteto Medicinos fakul
teto gavau tokį laišką:

„Visai atsitiktinai, šių metų 
vasaros pabaigoje, ‘Gimtojo 
krašto’ laikraštyje persispaus
dintoje žinutėje iš ‘Laisvosios 
Lietuvos’ aptikome informacįją 
apie paieškomus ‘Jūros’ kor
poracijos narius. Vienas jų — Al
bertas Žygas, deja, neseniai 
miręs, buvo ilgametis mūsų 
kolega. Jausdami pareigą jo 
atminimui, siunčiame trumpą 
biografinę apybraižą su nuo
trauka. Tikimės, jog tai papil
dys Jūsų sumanytą leidinį. Pasi
rašė: Aurimas Andriušis, Me
dicinos fakulteto Muziejaus ir 
archyvo vedėjas; ir Ruvinas Pta- 
šėkas, Patalogįjos ir teismo me
dicinos katedros, patologinės 
anatomuos kurso vedėjas, profe
sorius”.

Prijungė 4 puslapius mašinėle 
rašytų duomenų apie docentą 
Albertą Žygą bei jo nuotrauką.

1995 metų vasarą lankiausi 
Vilniaus universitete, buvau su
tiktas ten įkurtos „Jūros” kor
poracijos narių, universiteto 
patalpose su jais maloniai 
kalbėjomės. Tada „Jūros” kor
poracijai Vilniaus universitete 
vadovavo Jurgita Romeikaitė. 
Kviečiu Lietuvos universite
tuose, aukštosiose mokyklose 
studentus, studentes jungtis į 
„Jūros” korporaciją ir į lietu
vių jaunimo organizaciją „Jū
ra”, kuri 1995 m. lapkričio 8 d., 
įsakymu Nr. 105-V, įregistruo
ta Lietuvos Respublikos Teisin
gumo ministerijoj, kodas 
9191055. Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune lietuvių 
jaunimo organizacijos „Jūra” 
vadė yra Deimantė Marke
vičiūtė. Per tuos asmenis 
galima sužinoti daugiau apie 
„Jūros” korp. ir LJO „Jūra”.

Apie daug „Jūros” kor
porantų, 1938-1940 metais daly
vavusių minėtos korporacijos 
veiklose, vis dar negauta jokių 
žinių, nuotraukų, nors trumpų 
biografijų. Tokių „nežinomųjų” 
pavardės:

Algirdas Adomaitis, Vincas 
Adomaitis, Kostas Bagdona
vičius (Australijoj), Silvestras 
Cybavičius, Aloyzas Daukantas,

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. vasario mėn. 2 d.

Vytautas Draugelis, J. Deksnys, 
Albinas Griška, Juozas Guda
vičius, Pranas Ivickas, Alfredas 
Jankūnas, Mykolas Koretka, 
Stepas Krejeras, Zigmas Kup- 
rėnas, Vytautas Kurklinskas, 
Jonas Lazauskas, Vilius Mar
kelis, Visvaldas Masiulis, V. 
Markevičius, Kurtas Nyhofas, 
J. Petraškevičius, Algimantas 
Pikčilingis, Leonidas Pileckas, 
Jonas Radzivonas, Vytautas 
Rudminas, Ad. Sketeris, Os
valdas Sokolikas, Viktoras 
Urbonas, Adolfas Vaidelis.

Mergaitės: Irena Balčiūnai-

tė-Bedelienė, M. Bedelienė, M. 
Bazenaitė, Vincenta Gucevičiū- 
tė, Bronė Jacevičiūtė, Regina 
Jagminaitė-Dausienė, Teofilė 
Jurkūnaitė, Danutė Kalėdaitė, 
Stasės Leknickaitė, Alfreda 
Lunytė, Genovaitė Nakutytė, 
Olga Skerstaitė, Aldona Straz- 
daitė, Aldona Švedaitė, Valė 
Ūdraitė-Osteikienė, Aldona 
Ūsonytė, Elena Vilnonytė-Anu
žienė, Tamara Visockytė, Mika
sė Žolynaitė.

Kas galite, talkinkite.
Algirdas Gustaitis

Los Angeles, CA

A.tA.
ELENA VENCLOVIENĖ 

Baltrušaitytė
Mirė 1996 m. sausio 31 d., sulaukusi 89 metų.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Rietavo valsčiuje, 

KalakutiŠkių kaime. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko dukterys: Sigutė Hoeppner, žentas George, 

Mary Kubowicz, žentas Lee, sūnus John, anūkė Susan 
Hoeppner.

Velionė buvo žmona a.a. Jono.
Velionė pašarvota penktadienį, vasario 2 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. 
(arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 3 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukterys, sūnus, anūkė, žentai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 1-800-994-7600.

A.tA.
ONA VYŠNIAUSKIENĖ 

Laurinaitytė
Gyveno Brookfield, IL, anksčiau Cicero, IL.
Mirė 1996 m. sausio 31 d., 10 vai. vakaro, sulaukusi 76 

metų.
Gimė Lietuvoje, Sudarge. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: duktė Danutė, žentas Robert Knight, anūkas 

Aleksiukas, pusbrolis Antanas Norkaitis su šeima; taip pat 
daug giminių Lietuvoje.

Velionė pašarvota penktadienį, vasario 2 d. nuo 3 iki 9 
v.v. J. Vance laidojimo namuose, 1424 S. 50 Avė., Cicero, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 3 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią 
Cicero, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv.» 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, žentas, anūkas, pusbrolis ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. J. Vance Funeral Home. Tel. 
708-652-5245.

M^UREO BY FOIC

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 

1450 AM banga.

Adresas: 2624 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad

A.tA.
Dr. VLADAS DALINDA, M.D.

Staiga mirė 1996 m. sausio 31 d. Panevėžyje.
Gimė Panevėžio apskrityje, Šimonių miestelyje.
Liūdinčius paliko: žmoną Marįją, sūnų dr. Kęstutį, marčią 

dr. Editą; dukteris: dr. Birutę Kairienę su vyru dr. Algiu, dr. 
Danutę Mikėnienę su vyru Povilu; anūkus: Mindaugą, Liną, 
Vytautą Kairius, Gediminą ir Povilą Mikėnus; Kanadoje liko: 
sesuo Ona, broliai Kleofas ir Povilas su šeima; JAV-bėse — 
sesuo Kazimiera Indreikienė su šeima ir brolis Kazimieras; 
krikšto dukra Dalia su šeima.

Visą gyvenimą velionis buvo ateitininkas. Studijų metu 
daug dirbo su pavasarininkais. Gyvenimo sūkuriuose nepa
lūžo, buvo tvirtų principų, prieš nieką nesilankstė. Buvo labai 
teisingas, sąžiningas, gerai pasiruošęs; išsilaikė tvirtas dakta
ro pareigose) nors buvo persekiojamas. Labai sielojosi dabarti
ne Lietuvos valdžios vedama politika.

Velionis pašarvotas Kristaus Karaliaus katedroje, 
Panevėžyje.

Laidotuvės įvyks vasario 3 d. 1 vai. p.p. Bus palaidotas 
senose Panevėžio kapinėse, Ramygalos gatvėje.

Liūdi: žmona, sūnus, dukterys, anūkai, seserys ir 
broliai su šeimomis.

DON’T SPEND IT ALL - SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Chortered ond Superyited by ihe United Slolet Government 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO, IU INOIS 60608 PHONE (312| 847-7747

Netekus brangios Mamytės

A.fA.
BRONĖS KVIKLIENĖS,

mūsų mokyklos mokytoją RAMUNE LUKIENE su 
šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
šioje liūdesio valandoje.

Čikagos Lituanistinės mokyklos 
mokiniai, mokytojai ir tėvai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

PASIKEITĖ LF VALDYBOS 
PIRMININKAI

Vasario 4 d., 10 vai. ryte, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, Brighton Parke, bus 
aukojamos iškilmingos šv. Mi
šios Sausio 13-tosios minėjimo 
proga. Mišiose dalyvaus ir prof. 
V. Landsbergis. Po Mišių Jauni
mo centro sodelyje, prie pamin
klo žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės, bus padėtas vainikas, o 
minėjimas-akademija bus di
džiojoje salėje, dalyvaujant 
lietuviškoms organizacijoms su 
vėliavomis, uniformomis, tau
tiniais rūbais. Tenelieka nei 
vieno Čikagos bei apylinkių 
lietuvio, kuris tą prasmingą 
dieną nesiryžtų būti minėjime. 
Iškilmes ruošia ir visuomenę 
kviečia JAV LB Krašto 
valdyba.

JAV LB Švietimo taryba
vėl skelbia lituanistinių mo
kyklų mokiniams piešinių ir 
rašinių konkursą. Jeigu kas 
neatkreipėte dėmesį į konkurso 
taisykles, išspausdintas „Tėvy
nės žvaigždutėje”, jos bus pakar
totos dar keletą kartų. Prašome 
perskaityti ir paraginti savo 
vaikučius bei vaikaičius kon
kurse dalyvauti. Tai geras 
būdas įjungti pačius jauniausius 
mūsų bendruomenės narius į 
lietuvišką veiklą.

Lietuvos vyčiams sudarant vaizdajuostę: „Išeivijos kultūrinis palikimas” 
istorinę medžiaga surinko Teresė, o vaizdinę Faustas Strolios.

Nuotr. Jono Tamulaičio

x TRANSPAK praneša:
„Apklausos duomenimis, tik 2% 
apklaustųjų Lietuvos gyventojų 
jaučiasi esą saugūs. Labiausiai 
žmonėms nerimą kelia didėjan
tis nusikalstamumas, chuliga
nizmas ir vagystės”. Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL tel. 312-436-7772.

(sk)

x Dr. Audriaus V. Plioplio 
meno kūrinių parodos ati
darymas Ar+emisia galerijoje, 
700 N. Carp*»nter, Chicago 
(312-226-7323), įwks penkta
dienį, vasario 2 o.. nuo 5 iki 
7 v.v. Paroda tęsis nuo sausio 30 
d. iki vasario 24 d. Tą. patį 
penktadienį įvyks kitas A. V. 
Plioplio darbų parodos Ati
darymas Chicago Cultural Cen
ter, 77 E. Randolph, Chicago' 
(312-774-6630), iki 8 v.v. Ši 
paroda yra dalis Chicago Artist 
International Program ir tęsis 
nuo sausio 27 d. iki balandžio 7 
d. Be to, Mongerson Wunderlich 
Galerija, 704 N. Wells, Chicago 
(312-943-2354), šiuo metu 
eksponuoja A. V. Plioplio 
kūrinius grupinėje parodoje, 
kuri tęsis iki balandžio mėn. 
Visi kviečiami dalyvauti 
atidarymuose ir parodose.

(sk)

Organizacijų vėliavų (ir jų 
palyda), dalyvausiančios Sausio 
,13 minėjime vasario 4 d., pra
šomos atvykti į Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos salę, 
4420 S. Fairfield, sekmadienį, 
9:30 vai. r., susirikiuoti eisenai 
į pamaldas. Jaunimo centre 
vėliavos rikiuosis koridoriuje 12 
vai. Nevėluokime!

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seselės kviečia dalyvauti 
šv. Mišiose, prašant Dievo, kad 
jų įsteigėja, Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios bus auko
jamos šį šeštadienį, vasario 3 d., 
9:30 vai. ryte, motiniškojo 
vienuolyno namo koplyčioje, 
2601 W . Marąuette Rd. Mišias 
aukos kun. Eduardas Tomasie- 
wicz, C.M. Malonėkite daly
vauti.

Dr. Petras Vytenis Kisielius 
dažnai nusiunčia knygų į Lie
tuvą savo draugams, gimi
nėms ir pažįstamiems. Sausio 
26 d. jis buvo apsilankęs 
„Drauge” ir išsivežė gan daug 
knygų. Sausio 26 d. „Draugo” 
laidoje paskutiniame puslapyje 
buvo žinutė, kad dr. Petras 
Kisielius įsigijo daug knygų 
išsiųsti į Lietuvą. Tai yra ne tas 
pats dr. Vytenis Kisielius. Jis 
yra dr. Petro Kisieliaus sūnus.

Petras Žilinskas, Lyndhurst, 
OH, siųsdamas „Draugo” pre
numeratos mokestį, 105 dol. 
auka parėmė vienintelį užsienio 
lietuvių dienraštį. Už ištiestą 
dosnią pagalbos ranką, nuošir
dumą ir įvertinimą mūsų 
pastangų, esame labai dėkingi.

x Nuoširdžiai kviečiame 
lietuvių visuomenę dalyvauti 
bičiuliškame susitikime su 
prof. Vytautu Landsbergiu 
Pasaulio Lietuvių centro Lietu
vių Dailės muziejuje vasario 
mėn. 3 d., šeštadienį, 6 v.v. vai
šės. Tėvynės Sąjungos Lietu
vos konservatorių rėmėjai.

(sk)
x A. Andrijonas Oak Lawn, 

atsiuntė $150 — metinį Lietu
vos našlaičio globos mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas.

- - (sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

Lietuvių fondo valdybos pir
mininkas perrenkamas kasmet, 
tačiau jo kadencija, pagal LF 
įstatus, negali tęstis ilgiau negu 
trejus metus. Tad apėmęs ir at
likęs platų bei labai našų dar
bų plotą LF veikloje, Stasys 
Baras nuo šių metų valdybos 
pirmininko postą perleido kitam 
ilgamečiui Lietuvių fondo dar
buotojui, Povilui Kiliui.

Naujasis pirmininkas savo 
pareigas pradėjo Lietuvių fondo 
valdybos posėdyje sausio 29 
dieną. Jis padėkojo buvusiam 
valdybos pirmininkui Stasiui 
Barui už profesonaliai jo kaden
cijos metu atliktus darbus ir 
pažadėjo kartu su nauja valdyba 
tęsti pirmtakų darbus bei pla
nuoti naujus užmojus. Gaila, 
kad po neseniai turėtos opera
cijos posėdyje negalėjo dalyvauti 
pareigas perleidžiantis pirm. 
Stasys Baras. Malonu patirti 
tačiau, kad Stasio Baro sveika
ta diena iš dienos tvirtėja ir 
tikimasi netrukus jį vėl išvys
tyti LF darbuotojų tarpe, kur jis 
labai laukiamas ir reikalingas.

Š.m. sausio 14 d. iš Lietuvos 
į Southern Illinois universitetą 
Carbondale, IL, poros savaičių 
stažuotei atvyko nemažas būrys 
Vilniaus ir Kauno nepriklauso
mų, t.y. ne valstybei priklausan
čių, televizijos bei radijo stočių 
vedėjų bei darbuotojų. Univer
sitete jiems buvo sudaryta pro
ga lankyti paskaitas ir susi
pažinti su JAV televizijos ir 
radijo laidų paruošimu, per
davimu, reklamų kaupimu ir ki
tais aspektais. Pasibaigus sta
žuotei, grupė svečių apsilankė ir 
Čikagoje — įvairiose lietuviško
se įstaigose, susipažino su 
užsienio lietuvių komunikacijos 
priemonėmis — radijo laidomis, 
dienraščiu „Draugu”, Balzeko 
Lietuvių muziejumi, Pasaulio 
lietuvių centru ir pan. Trečia
dienį, sausio 31 d., grupė atvyko 
į „Draugą”. Ją sudarė: Marius 
Lukošiūnas, Vilniaus univer
siteto Žurnalistikos instituto 
direktorius; Zita Sarakienė, 
Baltijos TV reklamų ir skelbi
mų skyriaus vedėja; Vytautas 
Kvietauskas, Vilniaus TV gene
ralinis vadovas; Henrikas 
Žukauskas, Kauno TV vadovas 
(vienintelis kaunietis), Ramunė 
Malinauskienė, LNK reklamų 
skyriaus vadovė; Gintautas 
Babravičius, Radiocentro vado
vas; Konstantin Vincei, Znad 
Willi radijo vadovas; Hubertas 
Grušnys, M-l radijo stoties 
generalinis vadovas; Remigijus 
Mikšys — Vilniaus IP, reklamų 
agentūros, vadovas. Svečiai gy
vai domėjosi lietuviškos spaudos 
darbais bei rūpesčiais, susipaži
no ne tik su personalu, bet ir su 
spausdinimo darbais.

Į Lietuvą grupė išvyksta šeš- 
t.ndipni vasnrin 3 d

sėdi: Estelle Rogers, Sabina Henson — dabartinė pirm.; Aldona Brazienė, kim. Antanas Zaka
rauskas, sol. Algirdas Brazis, Teresė Strolienė, muz. Faustas Strolia.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Paminėtina, kad Stasys Baras 
ir šiais metais tęs savo ka
denciją Lietuvių fondo taryboje.

Darbą pradedantis, valdybos 
pirmininkas trumpai nušvietė 
šių metų LF darbų eigą ir kaip 
jis numato jų vykdymą. Jau bai
giama sudaryti Lietuvių fondo 
valdyba, iš kurios jis tikisi 
talkos darbų plano sudarymui ir 
jų paskirų sričių vykdymui.

Posėdyje buvo diskutuota ir 
lietuvių visuomenę norima pa
informuoti apie būsimą^pereitų 
metų pelno paskirstymo planą. 
Kaip spaudoje ir radijo pro
gramose skelbiama, prašymai 
įvairių projektų, susijusių su 
švietimo, kultūros bei jaunimo 
veiklos ugdymu, Lietuvių fon
dui turi būti atsiųsti iki kovo 
15 d., o studentų prašymai 
stipendijoms — iki balandžio 15 
d. Prašymų anketos gaunamos 
Lietuvių fonde 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Tele
fonas (708) 257-1616. Užpildytos 
prašymų anketos Lietuvių fon
dui turi būti sugrąžintos paštu 
arba įteiktos asmeniškai. Faksu 
atsiųstos anketos nebus pri
imamos. Retkarčiais pasigirsta 
nusiskundimų, kai studento 
prašymas nėra patenkinamas. 
Viena pagrindinių to nepaten
kinimo priežasčių, kaip paste
bėjo LF reikalų tvarkytoja Alė 
Razmienė, kad prie prašymo ne
būna pateikiami svarstymui 
reikalingi dokumentai. Pra
šymų anketas reikėtų užpildy
ti tiksliai ir atidžiai, kaip yra 
nurodyta.

Lietuvių fondo reikalų tvarky
toja taip pat painformavo, kad 
LF nuosavybėje prie Racine, 
WI, esančio gyvenamo namo 
numatytas remontas jau užbaig
tas — sutvarkyti langai, durys 
bei apkaltos sienos. Buvęs LF 
valdybos pirmininkas Stasys 
Baras ir dr. Antanas Razma, 
tuometinis Garbės komiteto 
pirmininkas, asmeniškai ap
lankė ūkį ir buvo patenkinti 
atliktais gyvenamojo namo 
remonto darbais. Ūkis ir pasta
tai yra išnuomoti;

Pereitų metų gale su šventi
niais LF tarybos pirmininkės

Prašymai Lietuvių fondui 
1996 metų švietimo, kultūros 
paramai bei projektams turi 
būti atsiųsti ne vėliau, kaip iki 
šių metų kovo 15 dienos. Pra
šymai studentų stipendijoms 
turi būti atsiųsti iki balandžio 
15 dienos. Prašymų anketos 
Lietuvių fondui turi būti 
atsiųstos paštu arba įteiktos 
Lietuvių fondo raštinėje 
asmeniškai. Faksu (Fax) at
siųstos anketos nebus priima
mos. Prašymų anketos stipendi
joms bei paramai yra gaunamos 
šiuo adresu: Lietuvių fondas, 
14911127th Street, Lemont, IL

Buvę Lietuvių tonao taryoos pirmimnKai suaaro uames Komitetą, seai is Kaires: roviias Kilius, 
Marija Remienė, dr. Kazys Ambrozaitis; stovi: dr. Antanas Razma (buvęs Garbės komiteto pirm.), 
dr. Jonas Valaitis (dabartinis Garbės komiteto pirm.) ir dr. Gediminas Balukas. Šiai grupei dar 
priklauso Stasys Baras.

Marijos Remienės ir valdybos 
pirmininko Stasio Baro sveiki
nimais Lietuvių fondo nariams 
buvo išsiuntinėti meniškai 
išleisti 1996 metų Lietuvių fon
do kalendoriai, iliustruoti 
dailininko Dobužinskio piešinių 
nuotraukomis. Alė Razmienė 
pastebėjo, kad LF dar vis 
susilaukia palankių atsiliepimų 
apie kalendorius, o neretai pri
dedama ir aukų.

Šių metų LF narių suvažia
vimas vyks kovo 30 dieną Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. 
Netrukus LF nariams bus iš
siuntinėti laiškai su tikslia su
važiavimo informacija bei 
balsavimui skirtomis įgaliojimo 
kortelėmis. Nors iki LF narių 
suvažiavimo dar yra nemažai 
laiko, tačiau reikėtų šią datą 
prisiminti ir suvažiavime daly
vauti. Pažymėtina, kad į su
važiavimą yra kviečiami visi, 
besidomintys LF veikla ir jo 
ateities rūpesčiais. Tik už 
suvažiavime padarytus spren
dimus balsuoja bei rinkimuose 
dalyvauja LF nariai patys ir su 
įgaliojimais.

Peržvelgiant pereitų metų 
Lietuvių fondo duomenis, 
pažymėtina, kad metų gale LF 
pagrindinis kapitalas siekė 
8,122,905 dol., o narių buvo 
6,854. Pereitais metais į LF įsto
jo 82 nauji nariai. Lietuvių fon
do tarybos pirmininkė Marija 
Remienė, aptardama pereitų 
metų LF laimėjimus, atkreipė 
dėmesį į buvusio valdybos 
pirmininko Stasio Baro įnašą 
bei jo nuolatines pastangas, ug
dant LF užduotį, brandinant jo 
augimą kapitalu bei nariais. 
Prie LF tarybos pirmininkės 
Marijos Remienės pastabų, lin
kėjimų naujam pirmininkui 
Povilui Kiliui ir padėkos buvu
siam pirmininkui Stasiui Barui, 
prisijungė ir, šiais metais atėjęs 
į LF valdybą, naujas LF Garbės 
komiteto pirmininkas dr. Jonas 
Valaitis.

VAIZDAJUOSTĖ APIE 
ČIKAGOS LIETUVIŲ 

BAŽNYČIAS

Sausio 24 d. į trečiadienio 
popietę „Seklyčioje” gausiai 
rinkosi vyresnieji ir visiškai 
pripildė salę. Matyt, juos pa
traukė įdomi vaizdajuostė. Šį 
kartą ne apie keliones, bet apie 
mūsų išeivijos kultūrinį 
palikimą: būtent — apie senųjų 
išeivių suorganizuotų parapijų 
ir bažnyčių likimą.

Programų vadovė Elena Siru
tienė paprašė dėmesio ir pakvie
tė muz. Faustą Strolią tarti 
įžanginį žodį. Jis savo žodyje 
trumpai nušvietė video filmo 
atsiradimą. Lietuvos Vyčių or
ganizacija savo eilėse turėjo 
daug pasišventusių asmenų, jų 
tarpe ir Eleonorą Laurinavičiū- 
tę (Laurin), kurios palikimo 
dėka buvo įmanoma pagaminti 
šią vaizdajuostę. Bet tai užtruko 
maždaug metus. Čia ypač daug 
darbo įdėjo Strolių šeima. Te
resė Strolienė surinko istorinę 
medžiagą, vaizdinę medžiagą — 
Faustas, o techninį filmavimo 
darbą atliko sūnus Jonas 
Strolia. Ta proga jis dėkojo ir 
dar keletui asmenų, prisidė
jusiems prie to projekto įvykdy
mo. Tai — sol. Algirdas Brazis, 
garso specialistas Saulius 
Gylys, muz. Robertas Mockuą 
kunigai — Antanas Zakaraus
kas ir Antanas Pučenski. Dar 
dėkojo Šv. Kazimiero seselėms 
Paulisai, Janinai, Perpetuai, 
Angelei Balčiūnaitei bei talki
nusiems — Antanui Giedraičiui, 
Martynui Geštautui. Prie darbo 
daug prisidėjo L. Vyčių choras.

Pamatėme visas 14 bažnyčių, 
buvusių ir dar esamų. Pirmoji 
buvo Šv. Jurgio bažnyčia 
Bridgeporte, deja, neseniai nu
griauta, nebepajėgiant jos išlai
kyti. 2-oji tai Dievo Apvaizdos
— užleista meksikiečiams, 3-oji
— Šv. Juozapo Pietinėj Čikagoj
— uždaryta, 4-oji — Sv. Kryžiaus
— užleista meksikiečiams, 5-oji
— Šv. Mykolo, buvusi šiaurinėj 
miesto daly, seniai nugriauta. 
6-oji — Vilniaus Aušros Vartų
— uždaryta, 7-oji — Visų Šven
tųjų — Roselande, atsidūrė sve
timtaučių priežiūroje, 8-oji — 
Šv. Antano — Cjcero dar veikia, 
bet jau nebe lietuviška, 9-oji — 
Šv. Kazimiero — Chicago 
Heights — svetimtaučių, 10-oji
— Šv. Petro ir Povilo — nebe

x Benediktas ir Gabrielė, 
Ročkai iš Oak Parko IL, at
siuntė $150 ir yra nauji Lietu
vos našlaičių rėmėjai. Našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Juozas Kazlauskas, Chi
cago, naujas Lietuvos našlaičių 
rėmėjas, atsiuntė $150 metinį 
paramos mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)

lietuvių, 11-oji Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio — nugriauta, 12-oji — 
Šv. Kazimiero, Gary, IN — tebe
veikia, 13-oji — Švenč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo — 
Brighton Parke, puikiai veikia,
14-oji — Švenč. Mergelės Mari
jos Gimimo — Marąuette Parke 
puikiai tebeveikia.

Video juostoje matėme ir 3 
vienuolynus: Šv. Kazimiero se
selių, marijonų ir jėzuitų; taip 
pat 2 ligonines — Loreto ir Šv. 
Kryžiaus, kurias administruoja 
seselės kazimierietės; Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines, įsteig
tas kun. M. Kriaučiūno, senelių 
prieglaudą, Maria Aukštesniąją 
mokyklą ir Palaimintojo Matu
laičio misijos bažnyčią Lemonte.

Vaizdajuostės demonstravi
mas užtruko valandą. Po to F. 
Strolia pasiūlė norintiems įsi
gyti šią vaizdajuostę.

Apol. P. Bagdonas

SVEČIAI IŠ ŠVEDIJOS 
ČIKAGOJE

Pas Čikagoje gyvenančią Si
gitą Tylienę, kuri prieš daugiau 
negu trejus metus yra atvykusi 
iš Lietuvos, pasisvečiuoti atvyko 
Švedijoje įsikūręs jos sūnus 
Saulius su žmona Aivora ir 
dukrele Austėja. Jie irgi dar 
naujakuriai Švedijoje, bet jau 
ten apsipratę ir niekur kitur jau 
nebenorėtų gyventi.

Čikagoje jie pasisvečiavo 
neilgai — porą savaičių, o taip 
pat dar penkioms dienoms buvo 
išvykę į Floridą pasižvalgyti ir 
pasišildyti. Jie Čikagoje visi 
kartu šventė ir Kalėdas. Jiems 
čia buvo smagu susitikti ne tik 
mamą, bet ir senelę bei 
prosenelę Almą Mačiukienę, 
kuri jau daugiau negu metai 
gyvena Čikagoje.

Įdomu, kad pirmoji čia atvyko 
Sigita Tylienė, kuri slaugė per
nai mirusį savo tėvą Vladą 
Mačiuką, apie 40 metų gyve
nusį Marąuette Parko lietuvių 
apylinkėje. Tada čia atvažiavo 
Vlado žmona Alma ir dar rado 
gyvą seniai nematytą savo vyrą, 
kuriB, deja netrukus mirė.

Pernai jie visi buvo persi- 
kraustę į nuosavus namus 
Brighton Parko lietuvių telki
nyje, tačiau Vladui Mačiukui 
čia jau neilgai buvo lemta 
grožėtis naujais namais. Jis ne
trukus iškeliavo amžinybėn.

Sigita Tylienė yra dažnai gir
dima Anatolijaus Šluto vedamo
je lietuviškoje radijo programo
je, kurioje ji skaito žinias ir 
pranešimus, tokiu būdu prisidė
dama prie Čikagos lietuvių 
kultūrinės veiklos.

Buvo įdomu jų namuose susi
tikti su svečiais iš Švedijos, ku
rie ten, atrodo, atrado savo ant
rąją tėvynę. Savo gyvenimu 
naujame krašte ši jauna lietu
vių pora, kaip matyti, yra pa
tenkinta. Turi neblogą darbą, 
na, taip ir verčiasi. Jaunutė 
Austėja jau kalba ne tik gerai 
lietuviškai, bet ir švediškai.

Ed. Š.




