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Seimas patvirtino 
naują premjerą 

Vilnius, vasario 15 d. (BNS) — 
Lietuvos Seimas ketvirtadienį 
patvirtino Lauryno Mindaugo 
Stankevičiaus paskyrimą Lietu
vos ministru pirmininku. Stan
kevičius, kuris buvo valdymo 
reformų ir savivaldybių reikalų 
ministras buvusioje vyriausy
bėje, laimėjo 70 balsų iš Seimo 
sesijoje dalyvavusių 82 narių. 
Šeširbalsavo prieš, du susilaikė. 
Seimo valdančioji LDDP frakci
ja balsavo už Stankevičių, pa
brėždama, jog būtina kuo grei
čiausiai suformuoti naują vy
riausybę, kad ji pradėtų darbą. 

Pagrindinės opozicinės parti
jos balsavime nedalyvavo. Jos 
pakartojo nepasitenkinimą nau
jąją LDDP vyriausybe, bet sakė 
netrukdysiančios Stankevičiaus 
paskyrimui premjeru. 

Prieš balsavimą Stankevičius 
pažadėjo būti griežtas, „kur to 
reikės", ir konstruktyviai bend
radarbiauti su Seimu. 

Po balsavimo prezidentas Al
girdas Brazauskas pažadėjo 
nedelsiant — „už kelių minu
čių" — pasirašyti ministro pir
mininko paskyrimo dekretą. 

Mindaugas Stankevičius da
bar turės penkiolikos dienų 
laikotarpy suformuoti vyriau
sybe ir jos veiklos programą, 
kurią prezidentas turės pa
tvirtinti. Prezidentas paskatino 
septintąjį Lietuvos ministrą 
pirmininką pasiūlyti savo kan
didatus į vyriausybe kaip galint 
greičiau, kad jie galėtų daly
vauti naujos programos sudary
me. 

Naujasis premjeras sieks 
kuo platesnės paramos 

Vilnius, vasario 15 d. (AGEP) 
— Ketvirtadienį paskirtasis mi
nistras pirmininkas Mindaugas 
Stankevičius išplatino pareiš
kimą, kuriame rašo, jog vyriau
sybė bus formuojama pagal vi
sas demokratinės valstybės tai
sykles, siekiant gau t i kuo 
didesnę paramą Seime ir visuo
menėje. Artimiausios dienos bus 
skirtos parinkti kandidatūras į 
ministeri jų vadovų postus, 
ruoSt- •vyriausybės programą, 
rašoma pareiškime. 

Tačiau premjerui kelia neri
mą „keista įtarumo banga, kuri 
sutinka naująją vyriausybę". 
Kai kur, pasak M. Stankevi
čiaus, ji pasiekia net absurdo 
ribą — „štai kad ir įtarinėjimai, 

jog kandidatus į kabineto narius 
siūlo ir parenka abejotinos 
kilmės finansinės-ekonominės 
grupuotės". J is kategoriškai 
paneigė „kokių nors šešėlinių 
grupuočių įtaką", jam. 

„Naujoji vyriausybė privalo 
tarnauti Lietuvai, kurioje mafi
jai neturi likti vietos", teigia vy
riausybės vadovas. Dienraštis 
„Lietuvos ry tas" antradienį 
paskelbė, jog žmonės, SUSŲ* SU 
s k a n d a l i n g a i pagarsė jus ia 
EBSW grupe, bando įtikinti as
menis užimti premjero, vidaus 
reikalų, pramonės ir prekybos, 
energetikos ministrų ir Lie
tuvos Banko valdybos pirminin
ko postus. 

Lietuva ir Latvija nėra 
ekonomiškai laisvos, teigia 

JAV įstaiga 
Vilnius, vasario 13 d. (AGEP) 

— Lietuva ir Latvija verslo atž
vilgiu nėra laisvos valstybės, 
Estijos padėtis kiek geresnė, tei
gia JAV nevalstybinės įstaigos 
„Heritage Foundation" eksper
tai , atlikę daugelio pasaulio 
šalių ekonominės laisvės tyri
mus. Palyginus verslo sąlygas 
140-je pasaulio valstybių, Esti
ja užima 26-tą vietą, Latvija — 
71-mą, o Lietuva, Rusija, Mon-

Lietuvos vyriausybė 
kreipėsi į Gazprom 

vadovus 
Vilnius, vasario 14 d. (Elta) 

— Ministro pirmininko pareigas 
einantis Laurynas Mindaugas 
Stankevičius kreipėsi telegra
ma į Rusijos akcinės bendrovės 
Gazprom valdybos pirmininką 
R. Viachirev, prašydamas, kad 
Lietuvos atžvilgiu nebūtų tai
komos sankcijos — dujų tiekimo 
mažinimas, pranešė vyriausy
bės atstovas spaudai. 

Vasario 1 d. duomenimis, Lie
tuva už dujų tiekimą yra įsis
kolinusi apie 36 milijonus do
lerių, ir Rusijos kompanija pa
skelbė ribojanti dujų tiekimą 
jai. Šiomis dienomis tiekimas 
pradėtas mažinti. L.M. Stanke
vičius atkreipė Gazprom val
dybos pirmininko dėmesį į tai, 
kad Lietuva nuolat pervedinė-
ja šiai įmonei dideles sumas. 
Svarstomos ir kitos skolos su
mažinimo galimybės, pavyz
džiui, valstybinių vertyrbių 
popierių įsigijimas. 

1918 m., ruošiantis skelbti visišką Lietuvos nepriklajaomybe, Lietuvos Valstybės Tarybos pir
mininkas Antanas Smetona, sujos prezidiume asfriais kun. J. Staugaičiu, dr. J. Saulių ir J. Šernu 
ir kitais tarybos nariais buvo nuvykę į Berlyną aiškintis su Vokietijos valdžia. Ten jiems esant, 
po pasitarimo, kuriame dalyvavo ir busimasis ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras, 
buvo numatyta sudaryti ir pirmąjį ministrų kabinetą. 0 vasario 16 d., Vilniuje susirinkusi visa 
Lietuvos Valstybės Taryba paskelbė Lietuva nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvar
kytą Lietuvos valstybe. 

Indėlininkai reikalauja, kad 
pinigai būtų grąžinti, ne 

kompensuoti 

golija, Bulgarija, Nepalas ir Ve-
nezuela — 100-106 vietas. 

Pagrindiniai šalių vertinimo 
kriterijai buvo prekybos poli
tika, valstybinė mokesčių po
litika, valstybės dalis bendrame 
vidiniame produkte, finansų 
politika, šalies patrauklumas 
investicijoms, bankininkystė, 
kainų bei gyventojų darbo už
mokesčio kitimo valstybinė 
kontrolė, teisė į nuosavybę, 
valstybinis reguliavimas bei 
„šešėlinė" ekonomika. 

Tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje 
yra daug kliūčių užsienio kapi
talui. „Heritage Foundation" 
vertinimu, tokie apribojimai 
Latvijos bankų sistemoje yra 
vidutiniai, o Lietuvos bankų 
sistemoje — dideli. Estijoje 
apribojimai užsienio kapitalui 
labai maži. 

Lietuva išsiskiria savo išsivys
čiusia „šešėline" ekonomika. 
Latvijoje ir Estijoje ji mažiau 
aktyvi. 

Privačios nuosavybės neliečia
mumas, mokesčių sistema, vals
tybinis kainų bei darbo užmo
kesčio reguliavimas Lietuvoje ir 
Latvijoje buvo įvertinti blogiau 
negu Estijoje. 

Buvusias socialistines vals
tybes, išskyrus Estiją, Čekiją, 
Vengriją ir Slovakiją, JAV fon
das priskyrė „ne visai ekono
miškai laisvų" valstybių grupei. 

Remiantis „Heritage Founda
tion" atliktų tyrimų duomeni
mis, „visiškai ekonomiškai lais
vomis" yra Honkongas, Bahrei
nas, Naujoji Zelandija, Šveicari-

VOnius, vasario 15 d. (AGEP) 
— Ketvirtadienio vidurdienį į 
protesto renginį pr ie Seimo 
rūmų susirinko būrys uždarytų 
bankų nukentėjusių indėlinin
kų. Tylos minute pagerbę žuvu
sius už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybe, susirinkusieji 
dali josi savo b ė d o m i s i r 
rūpesčiais. 

Indėlininkų teisių gynimo ko
ordinacinės tarybos narys Hen
rikas Paulauskas vakar pa
skelbtą dalinio indėlių išmo
kėjimo tvarką pavadino pasity
čiojimu iš žmonių. J i s teigė, kad 
indėlininkams tur i bū t i grąžin
ti visi jų pinigai, o n ė jų dalis. 

Skolos už energiją 
Vilnios, vasario 14 d (Elta) -

Lietuvoje va r to to jų skolos 
energijos tiekėjams vasario 1 d. 
buvo 319.9 milijonų litų ir buvo 
25.5 milijonais l i tų didesnės, 
negu prieš mėnesį. Už elektros 
energi ją į s i s k o l i n t a 88.9 
milijonų litų, už šilumos energi
ją — 181.5 milijonų litų, už du
jas — 49.5 milijonų litų. 

Didžiausią skolininkų dalį su
daro įstaigos, išlaikomos iš 
valstybės biudžeto — mokyklos, 
ligoninės, bibliotekos ir pana
šiai. Už skolas energijos tie
kimas atjungtas 12,664 varto
tojams. 

Pasak H. Paulausko, šis val
džios sprendimas patenkina tik 
mažą dalį nuskriaustų žmonių. 
„Mes nenorime, kad pinigus 
mums grąžintų mokesčių mokė
tojai, tegul atiduoda tie, kas 
paėmė", sakė jis. 

Banginio prauaVge susitikti su 
nukentėjusiais bankų indėlinin
kais atėjo tik vienas valdžios 
atstovas — Seimo narys Kazys 
Bobelis. J i s pritarė nuomonei, 
kad indėliai turi būti sugrąžinti, 
o ne kompensuoti. „Gėda vy
riausybei, kad pavedė gelbėti 

bankus tiems, kurie juos su
griovė", sakė Seimo narys ir 
siūlė paieškoti t am sąžiningų 
žmonių Lietuvoje, o jei reikės — 
ir tarp užsienio lietuvių. 

Kazys Bobelis ragino susirin
kusiuosius „pave ik t i " savo 
rinktuosius Seimo narius, kad 
j i e kuo greič iau p r i imtų 
reikiamus įstatymus ir įsileistų 
į šalį užsienio bankus, kurie, 
anot jo, dirba sąžiningiau. 

Gavę leidimą buriuotis Nepri
klausomybės aikštėje iki vidur
nakčio, indėlininkai sakė pasis
tengsią išbūti kuo ilgiau, o kad 
nesušaltų — kūrensią laužus. 
Rengėjai visus norinčius pasida
lyti savo mintimis kviečia prie 
mikrofono ant M. Mažvydo bib
liotekos laiptų. 

Lietuva didina elektros 
energijos savikainą 

Vilnius, vasario 13 d. (AGEP) 
— Lietuvos vyriausybė nuo sau
sio 1 d. padidino elektros energi
jos metinę savikaina nuo 5.34 
iki 5.6 cento už kilovatvalandę 
(kwh). Tačiau elektros energijos 
kaina vartotojams kol kas nesi
keis, sakė vyriausybės patarėjas 
Gediminas Vaičiūnas. 

Elektros energijos savikaina 
didinama, norint sukaupti lėšų 
Ignalinos Atominės Elektrinės 
uždarymo fondui bei panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymui. 
Kaupti fondą vyriausybė nutarė 
pernai rudenį. 

Nuo sausio 1 iki liepos 1 d. at-

Draudžiami ir valiutiniai 
gyventojų indėliai 

Vilnius, vasario 14 d. (AGEP) 
— Trečiadienį įsigaliojo gyven
tojų indėlių draudimo įstatymo 
pataisos, pagal kur ias drau
džiami ir valiutiniai gyventojų 
indėliai komerciniuose bankuo
se. Pataisas Seimas priėmė 
vasario 2 d., o pats įstatymas 
įsigaliojo sausio 5 dieną. 

Nuo šiol draudžiami gyven
tojų indėliai ne t ik l i tais, bet ir 
JAV doleriais bei Vokietijos 
markėmis. Tačiau draudimo su
ma, ka ip ir indėl ių l i ta is , 
negalės būti didesnė nei 5,000 
litų. Bankų bankroto atveju in
dėlininkams bus išmokėta kom
pensacija, ne d idesnė kaip 
80% apdraustos sumos. Tai reiš-

ja, Olandija, JAV, Danįja, Liuk
semburgas, Taivanas bei Didžio
ji Britanija. 

kia, jog indėlininkai galės 
atgauti daugiausia 4,000 litų, 
1,000 dolerių arba maždaug 
1,866 Vokietijos markių. Jei šių 
valiutų ir lito santykis keisis, 
keisis ir kompensacijos dydis. 
Draudimo suma vieną kartą per 
metus galės būti didinama, atsi
žvelgus į metų infliaciją. 

Iki balandžio 1 d. bus įsteigtas 
Indėlių draudimo fondas. Ko
merciniai bankai mokės fondui 
kasmetinius draudimo įnašus — 
1.5% banke laikomų gyventojų 
indėlių litais ir užsienio valiuta 
sumos. 

Trijuose valstybiniuose ko
merciniuose bankuose laikomi 
visi gyventojų indėliai yra ap
drausti Civilinio kodekso, todėl 
gyventojų draudimo įstatymas 
ta ikomas t ik komerciniams 
bankams. 

skaitymai į fondą nuo pajamų, 
gaunamų už parduodamą elekt
ros energiją, bus 4.4%, nors per
nai vyriausybė buvo nutarusi 
nuo šių metų pradžios padidin
ti juos iki 16.6% Iki 1995 m. 
pabaigos a tskai tymai buvo 
1.3%. 

Lietuvos Energetikos Agentū
ros pareigūnai teigia, jog padi
dinus atskaitymus iki 16.6%, 
elektros energijos savikaina pa
didėtų iki 7 centų už kilovat
valandę, vadinasi, tektų didin
ti ir jos kainą vartotojams. 
Manoma, kad tokie sprendimai 
bus priimti antrajame pusme
tyje. 

Į Ignalinos Atominės Elektri
nės uždarymo fondą šiais metais 
planuota sukaupti 85 milijonus 
litų, tačiau pirmąjį pusmetį bus 
sukaupta tik 18 milijonų litų. 
Likusią dalį reikės surinkti per 
likusius šešis mėnesius. Preli
minariais skaičiavimais, iš viso 
iki 2010-ųjų metų fonde reikia 
sukaupti 2.4 milijardų litų. 

Lėšas atominės jėgainės užda
rymui Lietuva kaupia nuo 1992 
m. pabaigos; iki šiol jų surinkta 
daugiau nei 12 milijonų litų. 

Vasario 16 proga apdovanota 
per 100 asmenų 

Vilnius, vasario 14 d. (AGEP: 

— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas apdovanojo ordinais ir 
medaliais 75 Lietuvos ir už
sienio piliečius už nuopelnus 
Lietuvai. Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordi 
nai ir medaliai Vasario 16-osios 
— Valstybės atkūrimo dienos 
proga skirti už nuopelnus Lie
tuvos ūkiui, kultūrai, mokslui 
ir švietimui. 

Be iškilių Lietuvos kultūros. 
bažnyčios, mokslo, dailės, muzi
kos, filosofijos ir žurnalistikos 
veikėjų, tarp apdovanotųjų yra 
JAV, Kolumbijos, Didžiosios 
Britanijos, Vokietijos, Ukrainos. 
Norvegijos ir Prancūzijos pilie
čių. 

Kitu dekretu prezidentas ap
dovanojo 45 savanorius Lietu
vos kariuomenės kūrėjų savano
rių medaliais. Apdovanojimai 
bus įteikti ketvirtadienį Vil
niuje. 

Trečiojo laipsnio Gedimino or 
dinų apdovanoti skulptorius 
Petras Aleksandravičius, Čika
gos Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus steigėjas Stasys Bal-
zekas, Lietuvos operos dirigen

tas Rimas Ckmiuš&s, kompozito 
rius Vytautas Klova, aktorius 
Algimantas Masiulis, filosofas 
Eugenijus Meškauskas. Lietu
vos operos solistė Irena Milkevi
čiūtė, filosofas Jokūbas Minkė 
vičius, baleto solistas Vladi
miras Prudnikovas, JAV lietu
vių visuomenės veikėjas žurna
listas Bronys Raila, širdies chi
rurgas Vytautas Jonas Sii-vydis. 
kalbininkas Kazys Ulvydas ir 
tapytoja Sofija Veiverytė. 

Tarp apdovanotųjų žemesnių 
laipsnių Gedimino ordinais ir 
medaliais yra Kolumbijos fir 
mos ,.Bistrai" prezidentas Algis 
Didžiulis, kunigas Mykolas 
Dobrovolskis, visuomenei ži
nomas Tėvo Stanislovo vardu, 
Vokietijos Bundestago deputa
tas VVolfgang von Stetten. estra
dos dainininkė Nijolė Ščiukaitė, 
britų žurnalistas Anatolijus Lie-
venas, Norvegijos Langesundo 
uosto locmanas Nils Tomm Lef-
saker, kuris organizavo labdara 
Lietuvai, ir Prancūzijos asocia
cijos ..Farmacininkai be sienų'" 
prezidentas, koordinavęs bbda-
rą Baltijos šalims.Pierre Minon-
zio. 

I Bosniją išvyksta lietuvių 
kariai 

R. Šarkinas — 
Lietuvos Banko 

vadovas 
Vilnius, vasario 15 d. (AGEP) 

— Šiandien 76 balsais už, 2 — 
prieš ir 7 susilaikius Seimas 
priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos 
banko valdybos pirmininko", 
ku r iuo Reinoldijų Šarkiną 
paskyrė Lietuvos Banko valdy
bos pirmininku. 

VOnius, vasario 14 d. (AGEP) 
— Vasario 19 d. iš Danijos į Bos
ny* išvykstantiems Lietuvos tai
kos įvedėjų būrio LITPLA'-4 ka
riams, „kaip Tėve mūsų' įkalta 
į galvą, kaip elgtis minų- pavo
jaus akivaizdoje", sakė krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius. J is trečiadienį grįžo iš 
Danijos, kur stebėjo Lietuvos 
karių pasiruošimą misijai. 

Ministras Linas Linkevičius 
spaudos konferencijoje pabrėžė. 
kad didžiausią pavojų visiems 
NATO kariams Bosnijoje kelia 
minos, kurių, kaip spėjama, 
visoje buvusioje Jugoslavijoje 
yra milijonai. 

NATO vadovaujamas taikos 
Bosnijoje įvedėjų būrys 
LITPLA-4 Danijos bataliono 
sudėtyje, priklausys 539 kariu 
Šiaurės šalių ir Lenkijos bri 
gadai. Brigadą pavaldi JAV di 
vizijai, kurioje dar yra dvi 
amerikiečių ir viena rusų bri
gada, turkų dalinys ir JAV ma 
lūnsparnių būrys. 

Lietuvos kariai bus dislokuoti 
maždaug 150 km į šiaurės vaka-
rus nuo Tuzlos. Danijos bataiio-
no užduotis — saugoti bataliono 
štabą, kontroliuoti transpor'o 
judėjimą til tu per Bosnos upe 
bei budėjimas stebėjimo poste. 
įrengtame 4 km pločio atskyri
mo zonos viduryje. Zona skiria 
konfrontuojančias serbų bei 
kroatų-musulmonų konfederaci 
jos puses. 

Linas Linkevičius pabrėžė. 
kad pirmą kartą Lietuvos ka
riai misiją atliks su emblema. 
kurioje pavaizduotas ir NATO 
kryžius. 

Krašto apsaugos ministerijos 
sekretorius Jonas Gečas pažy-
mėjo, kad smarkiai skirsis šio 
būrio ginkluotė nuo ankstes
niųjų bū r ių , dalyvavusių 
Jungtinių Tautų taikdariškoje 
misijoje buvusioje Jugoslavijoje. 

Reinoldijus Šarkinas gimė 
1946 m. Ukmergės rajone. Yra 
ekonomis tas . Pas ta ra i s ia i s 
metais jis buvo finansų minist 
ras. Prieš tai R. Šarkinas dirbo 
Finansų ministro pavaduotoju. 
biudžeto departamento direkto 
riumi — sekretoriumi 

„Būrys ginkluotas viskuo, kas 
priklauso NATO sausumos ka
riuomenės ginkluote' — auto
matiniais ginklais, kulkosvai
džiais, granatsvaidžiais, prieš
tankiniais ginklais ir šarvuočiais 
M-113", sakė J. Gečas. Lietuvos 
kariai turės penkis šarvuočius, 
kuriais ir patruliuos. 

Ministras L. Linkevičius pa
brėžė, kad šioje operacijoje bus 
lengviau, nes kariai turi visiš
kai kitokius įgaliojimus panau
doti ginklą bei patruliuos šar
vuočiais. 

Apibūdindamas lietuvių teri
torija, ministras sakė. kad ji 
kiek geresnė, nei kaimyninio 
Lenkijos bataliono, nes aiškes
ne atskyrimo teritorija. Didžiau
sia problema — minos ir kelių 
būklė, sakė ministras. Linkevi
čius patvirtino, kad lietuvių 
pasiruošima Danijos instruk
tor ia i vertina labai gerai . 
Krašto apsaugos ministerijos 
vadovai galėjo stebėti patrulia
vimo šarvuočiais pratybas. 

Ministras taip pat sakė, kad 
su Danijos gynybos ministru 
Hans Hakerupp susitarta, jog j 
kita Danijos batalioną Lietuva 
deleguos jau ne būrį. o kuopa L 
Linkevičius išreiškė vilti, kad 
vyriausybė bei Seimas tam pri 
tars. „Tai nepaprasta politine ir 
praktine reikšme turintis dar
bas ". sake ministras 

KALENDORIUS 

V a s a r i o 16 d.: Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. Juli
jonas. Julijona. Julija. Vasaris. 
Laisve. Tautis. 1613 m. mirė ra
šytojas Mikalojus Daukša. 1801 
m. gimė vysk. Motiejus Va
lančius. 192? m. mirė Lietuvių 
tautos patriarchas Jonas Basa
navičius 1922 m. Kaune isteig 
tas Lietuvos Universitetas, ku
ris 1930 m. buvo pavadintas Vy
tauto Didžiojo 1923 m Amba 
sadorių konferencija Lietuvai 
pripažino Klaipėdos kraštą 
1944 m VLIKas pradėjo veikti, 
paskelbęs deklaracija tautai 

V a s a r i o 17 d.: Septyni 
Servitu ordino steigėjai, išpa 
žinėjai 113 šmtm.i; Donatas, Do
nata. Vilte, Vaišvilas 
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OLIMPINIAMS 
KREPŠININKAMS BURTAI 

IŠTRAUKTI 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 

komiteto atstovas dr. Remigijus 
Gaška praneša, kad ištraukus 
burtus, paaiškėjo Atlantos olim
piadoje dalyvausiančių vyrų 
krepšinio komandų suskirsty
mas grupėse ir pirminėse rung
tynėse komandų žaidimo tvar
ka, o taip pat ir žaidynių tvar
karaštis. 

Lietuva pateko į A grupe, kar
tu su JAV. Čia nėra taip blogai, 
kaip kai kam atrodo, nes 
ketvirtfinaliuose geriau žaisti 
prieš kita, negu JAV komandą, 
kai čia jau bus žaidžiama vieno 
minuso sistema. Pateikiame pa
skirstymą grupėse, žaidimų 
datą ir kas su kuo rungtyniau
ja. Rungtynės vyks Georgia 
Dome ir Morehouse College. 
A Grupė 

Angola. 
Argentina 
Lietuva 
Kroatija 
JAV 
Kinija 

B Grupė 
Korėja 
Brazilija 
Graikija 
Jugoslavija 
Puerto Rico 
Australija 
žaidynės vyks tokia tvarka: 

Šeštadieni , l iepos 20 d. 
Australija — Korėja 
Puerto Rico — Brazilija 
Graikija — Jugoslavija 
Kinija — Angola 
JAV — Argentina 
Lietuva — Kroatija 

Pirmadieni , l iepos 22 d. 
Korėja — Puerto Rico 
Jugoslavija — Australija 
Brazilija — Graikija 
Angola — JAV 
Kroatija — Kinija 
Argentina — Lietuva 

Trečiadieni, l iepos 24 d. 
Jugoslavija — Korėja 
Graikija — Puerto Rico 
Australija — Brazilija 
Kroatija — Angola 
Lietuva — JAV 
Kinija — Argentina 

Penktadieni, l iepos 26 d. 
Korėja — Graikija 
Brazilija — Jugoslavija 
Puerto Rico — Australija 
Angola — Lietuva 
Argentina — Kroatija 
JAV — Kinija 
Sekmadienis, l iepos 28 d. 
Brazilija — Korėja 
Australija — Graikija 
Jugoslavija — Puerto Rico 
Argentina — Angola 
Kinija — Lietuva 
Kroatija — JAV 

Antradieni, liepos 30 d. 
Ketvirtfinaluose susitiks: 
A #1 su B #4 
B #1 su A #4 
A #2 su B #3 
B #2 su A #3 
A #5 su B #6 
B #5 su A #6 

Ketvirtadieni, rugpjūčio 1 d. 
Pusfinaliai 

Penktadieni, rugpjūčio 2 d. 
Rungtynės dėl 5 - 1 1 vietų. 

Šeštadieni, rugpjūčio 3 d. 
Finalai: 
Rungtynės dėl bronzos meda

lių 
Rungtynės dėl aukso medalių 

Pirminės rungtynės vyks: dve
jos rytą, dvejos — dieną, dvejos 
— vakare. Kaip pastebėjote, 
JAV ir Lietuvos krepšininkai 
rungtyniaus vakare. Kadangi 
vakarinės žaidynės paprastai 
rodomos televizijoje, tikėkimės, 
kad turėsime gerą progą stebėti 
Lietuvos krepšininkų žaidynių 
eigą. 

Andrius Čepėnas ir Lina Čepėnaitė, Čikagos vakarinių apylinkių jaunieji plaukimo entuziastai. 

JAUNI PLAUKIMO ENTUZIASTAI 
Trylikametė Lina Čepėnaitė ind. kompleksinės rungties 

ir 10 metų amžiaus Andrius varžybose. 
Čepėnas (adv. Gintaro ir Nijolės Tarp kitų „Flyers", įvairiose 
Čepėnų vaikai), ankstyvoje vai- rungtyse patekusių į pirmąjį 
kystėje pamėgę plaukimą, keli dvyliktuką, trylikametė Lina 
metai priklausydami ir ryž- Čepėnaitė buvo 8-ta 200 "yd., 
tingai treniruodamiesi vakari- laisvu stiliumi, 11-ta 200 yd. 
nių Čikagos apylinkių YMCA kompleksinėje, 7-ta 100 yd. pe-
„Flyers" klube, dalyvauja įvai- teliške ir 104a 100 yd. laisvu 
riose varžybose ir jau pasiekia stiliumi rungtyse. Peteliške 
gražių laimėjimų savo amžiaus plaukdama, Lina pasiekė apy-
grupėse. Apie jų pasiekimus gardos kvalifikacinį 1:18.98 
skaitome ,,Southwest News laiką. 
Herald" sporto puslapiuose. 

Štai 1995 m. gruodžio 24 d. 
laidoje rašoma apie tų metų 
gruodžio 23 d. Wright college 
vykusias „Gender Wars Indivi-
dual Meet" varžybas, kuriose 
dalyvavo daugiau negu 350 nuo 
6 iki 18 m. plaukikų iš l i k o s 
Čikagos apygardos YMCA plau
kimo klubų. Šiose varžybose 
Andrius Čepėnas laimėjo I-mos 
vietos medalį 50 yardų nugara 
nugalėjęs 49 savo amžiaus 
grupes plaukikus. Šalia to, And
rius buvo šeštas 50 yardų krū
tine, septintas 50 yd. laisvu sti
liumi ir vienuoliktas 100 yd. 

Andrius Čepėnas su savo ko
manda kompleksinėje estafetėje 
užėmė septintą vietą. ' 

Minėto laikraščio sausio 25 d. 
laidoje rašoma, kad sausio 20 d. 
Des Plaines vykusiose 4 YMCA 
klubų varžybose Andrius Čepė
nas, savo trijų pirmųjų vietų lai
mėjimais, išvedė„Flyers" klubą 
į pirmaujančias vietas. 

Andrius baigė pirmuoju 50 yd. 
krūtine, 50 yd. nugara ir 100 yd. 
ind. kompleksinių rungčių var
žybose. (Varžybose dalyvavo 
Čikagos vakarinių apylinkių, 
New City, Logan Sųuare ir Lat-
tof YMCA plaukimo klubai). 

1996 M. ŠALFASS-GOS 
VARŽYBINIS KALENDORIUS 

Lina Čepėnaitė šiose varžy
bose savo klubui laimėjo 
pirmąją vietą 200 yd. laisvo sti
liaus rungties varžybose. 

Tarp geriausią asmenišką 
laiką pasiekusių Andrius Čepė
nas buvo šiose rungtyse: 50 yd. 
nugara, 50 yd. krūtine ir 100 yd. 
ind. kompleksinėje, o Lina 
Čepėnaitė — 200 yd. laisvu sti
liumi ir 100 yd. krūtine. 

„Southwest Herald-News" 
vasario 8 d. laidoje praneša, kad 
vasario 3 d. Leaning Tower YM
CA, Niles, vykusiose 4 YMCA 
klubų varžybose Čikagos vaka
rinių apylinkių plaukikai And
rius Čepėnas ir jo sesutė Lina 
Čepėnaitė kiekvienas tapo 3-jų 
pirmųjų vietų laimėtojais savo 
individualinėse varžybose. 

Andrius baigė pirmuoju 50 yd. 
laisvo stiliaus, 50 yd. krūtine ir 
50 yd. nugara, kur buvo pasiek
tas valstijos kvalifikacinis lai
kas - 36.28. 

Lina tapo pirmųjų vietų lai
mėtoja 200 yd. laisvu stiliumi, 
500 yd. laisvu stiliumi ir 100 yd. 
krūtine. 

Jaunieji plaukimo entuziastai 
intensyviai treniruojasi savo 
pamėgtame sporte, tikėdamiesi 
gerų pasiekimų ateinančiose 
varžybose. Linkime sėkmės! 

IR 

KETVIRTOJI „LITUANICOS" PERGALĖ 
„Lituanicos" futbolininkai se

nokai beturėjo progą pasi 
džiaugti keturiomis pergalėmis 
iš penkių rungtynių. Ketvirta
sis laimėjimas buvo pasiektas 
vasario 11 d. salės futbolo pir
menybių rungtynėse, žaidžiant 
prieš „Real F.C." komandą, 
kuri buvo įveikta 5-2. 

Mūsiškiai šiame susitikime 
buvo padėties viešpačiai, nepai
sant, kad varžovai per ketverias 
rungtynes buvo pasiekę irgi 3 
pergales, kaip ir „Lituanica". 
„Lituanica" jau rungtynių pra 
džioje vedė 3-0 ir tik tada varžo
vai pajėgė nugalėti mūsiškių 
vartus gynusį S. Colwell. Po to 
lietuviai pridėjo dar vieną, į 
kurį varžovai irgi atsakė įvar
čiu. Esant-rezultatui 4-2, rung
tynių pabaigoje „Lituanica" dar 
kartą nuginklavo varžovų var 
tininką J. Webster. 

„Lituanicos" naudai įvarčius 
pelnė R. Urbonavičius — 3 ir R. 
Kavaliauskas — 2. Šį kartą ne
sisekė iki šiol geriausiam buvu
siam įvarčių mušikui V. Žu-
romskiui, kurį varžovai gerai 
„prižiūrėjo". Be jau minėtųjų, 
komandoje sėkmingai rungty 
niavo R. Siniakovas, S. Healy, 
R. Vucinic, B. Puskunigis. D. 
Smulkys, M. Vygantas ir V. 
Marčinskas. Pažymėtina, kad 
tai buvo pirmosios Marčinsko 

žaistos rungtynės šiemet, nes 
jis, gavęs tolimų atstumų sunk
vežimių vairuotojo darbą, dabar 
retai sekmadieniais būna 
namie. 

Po vasario 11 d. rungtynių 
pirmenybių lentelės viršūnėje 
tebestovi „Lituanica" su 12 taš
kų, įvarčių santykis 23-10 ir 
„Vikings" irgi 12 taškų, 24-8 įv. 
santykis. Po to eina — „Pan-
thers". ..Fichte-Rams" ir „Real 
F.C." po 9 taškus. Šeštąją vietą 
užima ..Lions" su 3 tašk. ir 
paskutine — „Lepovia" — 0 
taškų. 

Ši sekmadienį, vasario 18 d., 
Odeum pastate (1033 Villa Ave., 
Villa Park. IL) 1 vai. p p. „Litu
anicos" vyrai rungtyniaus prieš 
paskutinės vietos užėmėjus — 
lenkų „Legovią". Jeigu neįvyks 
kokių didelių netikėtumų, „Li
tuanica" savo gerbėjus žada pra
džiuginti penktąja pergale. 

E.Š. 
GEORGE PERLES GOLFO 

TURNYRAS 
3-čiasis metinis George Perles 

Golfo turnyras vyks Paint 
Creek Country Club laukuose, 
Lake Orion, Micbtgan, pir
madienį, liepos 15 dieną. Pelnas 
skiriamas „Pagalba Lietuvai". 
Smulkesnes informacijos gau
namos pas Robert Boris, tel. 
810-682-0098. 

Pateikiame 1996 m. ŠAL-
FASS-gos varžybinį kalendorių, 
pagal Visuotinio ŠALFASS-gos 
suvažiavimo, įvykusio 1995 m. 
lapkričio 18 d., nutarimus bei 
vėlesnius papildymus. Dalis 
varžybų dar tebėra planavimo 
stadijoje ir jų datos bei vietos 
dar nepatvirtintos. Visų varžy
bų smulkios detalės«pribrendus 
laikui bus pranešamos klubams 
ir, sutraukta forma skelbiamos 
spaudoje. Šis kalendorius apima 
tik metines pirmenybes bei ki
tokias platesnės apimties varžy
bas. Apygardinės pirmenybės 
bei kitos mažesnės apimties 
varžybos šiame kalendoriuje ne
įtrauktos. 

1996 m. Kalnų (Alpinistinės) 
Slidinėjimo pirmenybės vyks 
š.m. vasario 24 d., šeštadienį, 
Loretto Ski Resort, Loretto, 
Ont., Kanadoje. Smulki infor
macija jau buvo paskelbta. Kon
taktas — Rimas Kuliavas, 297 
Kennedy Ave., Toronto, Ont. 
M6P 3C4. Tel. 416-766 2996; 
Fax: 416-766-5537. 

1996 m. ŠALFASS-gos Kėg-
liavimo (Bowling) pirmeny
bės įvyks š.m. vasario 24, šeš
tadienį, Wickliffe, Ohio. Rengia 
Clevelando LSK „Žaibas". 
Varžybos vyks suderintai su 
11-ju LSK „Žaibo" „Draugystės 
turnyru". Kontaktas — Algis 
Nagevičius, 7702 W. Pleasant 
Valley Rd., Parma, OH 44130. 
Tel. 216-845-8848. 

1996 m. ŠALFAS&gos Vyrų 
senjorų (36 m. ir vyresnių) 
Krepšinio pirmenybes vykdo 
Londono LSK „Tauras", š.m. 
kovo 30 ir 31 d., Londone, Ont. 
Klasifikacija — pagal žaidėjo 
amžių 1996 m. gruodžio 31 d. 
Kontaktas — Bill Jansenberger, 
142 Wortley Rd., London, Ont. 
N6C 3P5, Canada. Tel. 519 
439-5462 namų; 519-672-4776 
darbo; Faksas: 519-672-8829. 

1996 m. ŠALFASS-gos Ra-
ketbolo (Racųuetball) pirme
nybės ir kartu draugiško pobū

džio pavasarinis golfo turnyras 
vyks š.m. balandžio 19,20,21 d., 
Myrtle Beach, South Carolina. 
Rengia pulkininkas Kęstutis 
Gedminta8100 E. Myrtle Green 
Dr., Conway, SC 29526; tel. 
803-347-3559. Papildomas kon
taktas: Algis Nagevičius, 
ŠALFASS-gos raketbolo ir gol
fo vadovas, 7702 West Pleasant 
Valley Rd., Parma, OH 44130; 
tel. 216-845-8848. Raketbolo 
varžybos vyks balandžio 20, šeš
tadienį. 

1996 m. ŠALFASS-gos Sten
dinio (Trap) šaudymo sporto 
pirmenybės numatomos š.m. 
gegužės 11 d.. Hamiltono LMŽK 
„Giedraitis" šaudykloje. Kon
taktas: Balys Savickas, 340 Dix 
on Rd. #2004, Weston, Ont. 
M9R ITl. Tel. 216-244-2267. 

1996 m. ŠALFASS-gos Ko
vinių šautuvų šaudymo spor
to pirmenybės įvyks š.m. gegu
žės 18 d., šeštadienį, ORCO šau
dykloje, Geneva, Ohio. Vykdo 
Clevelando LSK „Žaibo" šaudy
mo sekcija. Kontaktas: pulk. Al
girdas Garlauskas, 20550 Bali 
Ave., Euclid, OH 44123. Tel. 
216486-6987. 

46-sios ŠALFASS-gos Meti
nės Sporto žaidynės įvyks 
1996 m. gegužės 17,18 ir 19 d., 
Čikagoje, IL. Vykdo - Čikagos tuvių Golfo pirmenybės vyk-
klubų jungtinis komitetas. Pro
gramoje - 1996 m. ŠALFASS-
gos pirmenybės šių šakų: a) 
Krepšinio — Vyrų A, Vyrų B, 
Jaunių A (1977 m. gimimo ir 
jaunesnių) ir Moterų; b) 
Tinklinio — Vyrų, Moterų ir 
galbūt Mergaičių A (1977 m. 
gim ir jaun.) ir/ar Mergaičių B 
(1980 m. gim. ir jaunesnių); c) 
Ledo ritulio; d) Šachmatų ir e) 
Stalo teniso. Galutinis žaidynių 
formatas bus nustatytas po pre 
liminarinės registracijos termi 
no, balandžio 1 d. Kontaktas: 
Algimantas Tamošiūnas, 317 
So. Catherine Ave., La Grange, 
IL 60525 Tel. 708-354 2516. 

Faksas: 312-239-2179. 
1996 m. ŠALFASS-gos Jau

nučių krepšinio pirmenybės 
š.m. gegužės 25-26 d. vyks 
Toronte, Ont. Vykdo ŠALFASS-
gos Krepšinio komitetas, talki
nant Toronto PPSK „Aušrai" ir 
LSK „Vyčiui". Varžybos vyks 
šiose klasėse: B (1980 m. 
gimimo ir jaunesnių), C (1982 
m. gim. ir jaun.), D. (1984 m. 
gim. ir jaun.) ir E (1986 m. gim. 
ir jaun.). Principiniai, mergai
tėms yra leidžiama žaisti ber
niukų komandose bei turėti gry
nai mergaičių komandas. Po 
preliminarinės registracijos, 
kovo 15 d., bus nuspręsta, kurio
se klasėse bus vykdomos grynai 
mergaičių varžybos. Kontaktas: 
Rimas Miečius, 54 Burrows 
Ave., Etobicoke, Ont. M9B 4W7. 
Tel. 416-234-0878. Fax: 416-
234-8506. 

Toronto LSK „Jungties" 
11-sis 3-Pitch Softboio tur
nyras vyks š.m. rugpjūčio 24-25 
d., Wasaga Beach, Ont. Šis tur
nyras yra skaitomas ir kaip 
ŠALFASS-gos pirmenybės. Kon
taktas: Brad Stephenson, 558 
Mississauga Valley Blvd., Mis-
sissauga, Ont. L5A 1Z1. Tel. 
905-279-1859. 

1996 m. Š. Amerikos lie-

do Detroito LSK „Kovas", š.m. 
rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 d., 
Detroite. Kontaktas: Algis 
Rugienius, 3620 Burning Tree 
Dr., Bloomfield Hills, MI 
48302-1511. Tel. ir faksas: 
810-642-7049. 

1996 m. Baltiečių Lauko 
teniso pirmenybės planuo
jamos š.m. rugpjūčio 31, rugsėjo 
1 ir 2 d., Columbus, Ohio. Ren
gia latviai. Varžybos dar nepat
virtintos Kontaktas: Dr Algis 
Barauskas, 3018 Patch Dr. 
Bloomfield Hills, MI 48304 Tel 
810-258 6535. 

1996 m. Š. Amerikos bal
tiečių ir lietuvių Lengvosios 
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DRAUGO 

H metų 3 mėn 
JAV 896.00 866.00 835.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 8110.00 860.00 840.00 
Tik iiatadtonto laida: 
JAV ... 866.00 840.00 830.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 860.00 845.00 835.00 
Užsakant J Lietuvą 
(Air cargo) 8100.00 855.00 
Tik šeštadienio laida 865.00 
Uisakant i uisieni 
oro pasta 8600.00 8260.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 885.00 

Vyriausia redaktore Danute Bindokiene 
Administratorius Pijus Stonciui 

Moderatorius kun. Viktorai Rimšelis, MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniui 
nedirba. 
• Redakcija ui skalbimų tarini 
neatsako. Skaroj mų kaino* pri-
liunčiamo*. gavus prašymą ką 
nors skalbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuoiiūra. Nesunaudotu 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 

atletikos pirmenybės numato
mos š.m. rugsėjo 7-8 d., greičiau
sia, Kanadoje. Vieta ir data dar 
nepatvirtinta. Kontaktas: Mrs. 
Irena Wilkinson, 2783 Kinner-
ton Cresc., Mississauga, Ont. 
L5K 2B3. Tel. 905-822-0302. 

1996 m. Baltiečių ir lietuvių 
šaudymo sporto pirmenybės 
vyks 1996 m. rugsėjo mėnesi per 
3 šeštadienius, Kanadoje, šia 
tvarka: 

Rugsėjo 7 d. — Stendinis 
(Trap) šaudymas, tik Baltiečių 
pirmenybės. 

Rugsėjo 14 d. — Smulkaus 
kalibro (.22) šautuvų, baltiečių 
ir lietuvių. 

Rugsėjo 21 d. - Pistoletų, 
baltiečių ir lietuvių. 

Stendinio ir smulkaus kalibro 
šaudymo varžybas rengia lietu
viai, pistoletų — estai. Kontak
tas; Balys Savickas (žiūrėkite 
ŠALFASS stendini šaudymą). 

1996 m. Š. Amerikos baltie
čių ir lietuvių Plaukinio pir

m e n y b ė s numatomos š.m. 
lapkričio pradžioje, Toronte, 
Ont. Vykdo latviai. Data dar 
nenustatyta. Kontaktas: Ilona 
Smalenskienė, 248 Keele St.. 
Toronto, Ont. Tel. 416^769-7040. 

Visų varžybų reikalais galima 
kreiptis i ŠALFASS-gos Centro 
valdybos gen. sekretorių Algir
dą Bielskų, 3000 Hadden Rd.. 
Euclid, OH 44117-2122. Tel. 
216-486-0889. Faksas 216-943 
4485. 

Kalendoriaus pakeitimai bus 
nuolatos skelbiami. 

ŠALFASS-gos CV 

• 1978 m. gruodžio 1 d. JAV 
prez. Jimmy Carter pasirašė 
įstatymą, kuriuo valstybinių 
parkų apsaugai Aliaskoje pa
skirta daugiau kaip 56 milijonai 
akrų žemės, priklausančios fe-
deralinei vyriausybei, tuo 
norint apsaugoti, kad gamta ne
būtų pažeista naftos ieškiniais. 

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

M M W tS St. Tel (70*) 422-0101 
Valandos parjai suS'tanma 
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•132 S Kedtte Ave.. CMcaeo 

(312) m-asee. arpą (312) 411 4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KO"y VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 
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Gerbiami tautiečiai! 
Vėl švenčiame mūsų Tautos aukščiausios dvasinės palaimos 

dieną — Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimą. Ši šventė 
visada buvo ypatinga išeivijos lietuviams, kurie, skirtingai nuo 
brolių ir sesių Lietuvoje, per visus okupacijos metus galėjo atvirai 
minėti 1918 metų žygdarbi 

Nuo pirmosios Vasario 16-osios šventės praėjo 78 metai. Per 
tą laikotarpi deja, dainiau minėjome nepriklausomybės netekimų 
nei jos atkūrimą Laiminga šventė tarsi pavirsdavo liūdesio diena. 

Vasario 16-osios proga linkiu visiems Šiaurės Amerikos 
lietuviams kuo džiaugsmingiau švęsti šią dieną šeimoje, bažnyčioje, 
tautiečių ir mūsų draugų amerikiečių susibūrimuose. Šia proga 
pasidžiaukime bendrai mūsų tautos laimėjimais, atkuriant 
nepriklausomą Lietuvą, kartu nepamiršdami, kad tebelaukia 
nemažai valstybės kūrimo uždavinių. Tai visų lietuvių laimėjimai, 
visų mūsų darbai Tegu kiekviena būsimoji Nepriklausomybės 
diena bus dar laimingesnė ir šventiškesnė. 

Dr. Alfonsas Eidintas 
Amabosadorius 

Vasario 16 - 1996 
Vasario 16 d. proga sveikiname visus brolius ir seses Lietuvo

je bei užsienyje. Laisvės viltis, kuri buvo okupantų gesinama per 
50 metų, išliko mūsų žmonių širdyse. Ta viltis tapo „Sąjūdžiu", 
su kuriuo visa tauta jungėsi ir su kuriuo Lietuva vėl išvydo laisvę. 

Dabar, džiaugiantis atgauta laisve, vis dėlto reikia nugalėti 
daug sunkumų, surištų su tos laisvės įgyvendinimu. Ir štai Lietuvai 
vėl reikia vilties ir pasitikėjimo savimi bei savo ateitimi. 

Švenčiant šią septyniasdešimt aštuonerių metų Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo sukaktį, mes, JAV lietuviai, 
jungiamės su visais savo tautiečiais Lietuvoje ir užsienyje, 
pasižadėdami su pasiryžimu dirbti kartu su visais geros valios 
žmonėmis, įtvirtinant Lietuvoje demokratiją, keliant krašto gerove 
ir garantuojant visiems asmeninį bei teisinį saugumą 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba Lietuvos laisvės simbolis 
metais, atstatyta 1989 m 

Laisvės statula Kaune, nugriauta okupacijos 

VASARIO 16-TOJI - TAUTOS ŠVENTĖ 
Vasario šešioliktajai mums 

lietuviams negali prilygti jokia 
kita metų diena. Kiekvienais me
tais ši diena viso pasaulio 
lietuvius savaime sujungia į 
vieną nepralaužiamą grandį. 
Tuo pačiu atgyja mūsų tautinės 
vienybės idealai. Mintimis kiek
vienais metais sugrįžtame į 
laikus, kai 20 taurių mūsų že
mės sūnų pasirašė istorinį ak
tą, kuris į aukščiausią laipsnį 
iškėlė mūsų tautinę didybę. Tad 
nenuostabu, kad ši diena įgavo 
šventės garbingą vardą. 

Tą dieną buvo galutinai išryš
kinta mūsų tautos samprata. 
Tauta , Tėvynė, Tėviškė liko 
mums tie šventi žodžiai, kuriuos 
nešiojome savo širdyse ir kuriuos 
perdavėme priaugančios savo 
tautos kartoms. Tautos žodžio 
didžioji prasmė išryškėjo, kai 
Vasario 16 aktu pati t au ta sau 
pasiėmė viso mūsų valstybinio 
gyvenimo atsakomybe. Tėvynę 
gint i į kovos laukus išėjo 
savanorių pulkai. Vėliau jų 
žygius pakartojo mūsų miško 
broliai. 2,000 savanorių liko 
ilsėtis kovos laukuose. J i e kovo
jo ir žuvo už savo tėvų žemės 
laisvę. O kas su ginklu rankoje 
žūna, to niekas negali pavadin
t i pralaimėjusiu. Ir t ie patys 
savanoriai, užbaigę nepriklau
somybės kovas, įrėmė arklus į 
nuosavą arimą ir tvarkingomis 

JONAS DAUGĖLA 

naujakurių sodybomis nusėjo 
visą šalį. Tos sodybos ir liko 
tikromis tėviškėmis. 

Vasario 16 akto pasirašytojai 
buvo neabejotini idealistai. Pa
skelbę nepriklausomybės aktą, 
jie tuojau visi jungėsi į talką 
kurti mūsų valstybinį gyveni
mą. Ir tautos gerovei paaukojo 
visas savo fizines bei dvasines 
jėgas, gyvenimo patirtį, iš
simokslinimą, prigimtus ga
bumus. 

Bet svarbiausia, kad savo 
idealizmą jie gebėjo perduoti 
visai tautai ir kūrybiniam dar
bui uždegti tautos mases. To 
meto mūsų vyriausybei net į 
galvą neatėjo mintis ieškoti 
milijoninių paskolų ar maldauti 
pašalpų. Priešingai — didieji to 
meto Vakarų sąjungininkai — 
karo laimėtojai karo audrų nua
lintą Lietuvos valstybę apdėjo 
karo nuostoliams atlyginti mo
kesčia is . I r L ie tuva buvo 
vienintelė to meto Europos val
stybė, tuos mokesčius sąžinin
gai sumokėjusi. 

Per du nepriklausomo gyveni
mo dešimtmečius mūsų tautos 
kūrybinė energija ir jos narių 
sunkus darbas apsivainikavo di
džiuliais laimėjimais. Mūsų val
stybė už tuos laimėjimus nie
kam neturėjo sumokėti ir nie

k a m neliko skolinga. Tik gaila, 
kad žiaurūs bolševikų ir nacių 
vergijos metai sunaikino visus 
tuos laimėjimus. Sunaikino ir 
pačius geriausius bei šviesiau
sius jos vaikus. O ypač skaudu, 
kad pavergėjas sunaikino visą 
mūsų šalies garbingą ūkininkų 
luomą. 

Kovo 11d. mūsų tauta staiga 
ir netikėtai vėl atgavo savo 
nepriklausomybę. Tuo pačiu ir 
vėl atgijo anų metų Vasario 16 
nuotaikos. Iškilo taurių idealis
tų — Vytauto Landsbergio ir jo 
bendrininkų — asmenybės. Šį 
kartą savanorių pulkams ne
teko vėl eiti į kovos laukus. 
Nepriklausomybės paskelbimas 
nepareikalavo didesnių kraujo 
aukų. Bet vis dėlto 1991 m. 
sausio 13 d. bolševikų tankai 
sutraiškė 14 mūsų didvyrių, ku
rie su kitais drąsuoliais nuogo
mis krūtinėmis apgynė vyriau
sybės rūmus ir tuo pačiu išgel
bėjo naujagimio dienas gyve
nančią valstybine nepriklauso
mybę. Tik gaila, kad tos aukos 
nerado platesnio atgarsio tautos 
gelmėse ir nepajėgė visoje tauto
je atgaivinti anų metų tautinio 
idealizmo nuotaikų. 

Iš metų tolumos žvelgdami j 
šiandieninį mūsų tautos nepri
klausomą gyvenimą, pasigen
dame t ų kūrybinių nuotaikų ir 
pasitikėjimo savosiomis jėgo

mis. Šiandien jau mūsų žemėje 
gyvena bolševikinėje vergijoje 
užaugusi ir subrendusi lietuvių 
karta. Ilgi vergijos metai pakei
tė tautos būdą ir jos vaikų pri
gimtį. Šios kartos žmonės tvar
ko ir valstybinį gyvenimą. Jiem 
yra svetimi, didieji Vakarų de
mokratijos idealai, kuriais 
Vasario 16 alsavo visa mūsų 
tauta ir mūsų politikai. O tie 
idealai visų pirma reikalauja iš 
žmogaus pasiaukojimo bendra
jam tautos ' i r žmonijos labui. 
Šiandien idealizmo sąvoka yra 
pakeis ta kasdieniniu prag
matizmu. 

Švęsdami Tautos šventę, išgy
vename Vasario 16 nuotaikų 
ilgesį. Taip pat prisimename ir 
Kovo 11-tąją . Tada dar bolševi
kai valdė Kremlių, o Raudono
sios armijos tankai laisvai važi
nėjo Vilniaus gatvėmis. Ir vis 
tiek tomis dienomis Vilniaus 
Katedros aikštėje ir Vingio par
ke tūkstantinės lietuvių minios 
iš visų krūtinių skandavo „Lie
tuva", „Lietuva"! Pasigendame 
šių nuotaikų šiandieninėje Lie
tuvoje. Ir skausmingai sekame, 
kai šiandien tos pačios minios 
apsupa vyriausybės rūmus ir 
dar balsiau šaukia: „Kur mūsų 
bankiniai indėliai?" „Šalin iš 
valdžios žulikai"... 

Šiandien jau yra veik išnykusi 
tautos sąvoka. Jos vietoje yra 
Lietuvos gyventojai. Iš tėvynės 
beliko tik respublika. O tėviškės 

žodis yra ne tik nebeminimas, 
bet re tas beturi mažiausia 
supratimą, ką tas žodis reiškia. 

Tad mums belieka tik guostis 
t ikėj imu, kad vis dėlto ir 
šiandien Lietuvoje Vasario 16 
idealizmas nėra visai išnykęs 
Galbūt jo kibirkštys dar rusena 
tautos gelmėse. Tikėkime, kad 
mūsų šalies gojuose ir šiluose 
padvelkus atgaivos vėjams, šios 
tautinio idealizmo bei pasidi 
džiavimo kibirkštys suliepsnos 
kaitromis tautinės didybės ir 
tėvynės meilės liepsnomis. 

Yra pagrindo šias viltis patei 
sinti. Neseniai buvo paminėti 
Sausio 13-tosios įvykiai. Tik 
gaila, kad šiuose minėjimuose 
nerado reikalo dalyvauti vy
riausybės nariai. Prie TV bokšto 
susirinko gyvieji tų įvykių 
liudininkai. Jie pagarbiai prisi 
minė tą dieną kritusius savo 
kovos draugus. Vienas jų 
prisiminė, kaip jis matė tą dieną 
kitą savo draugą sutriuškintą 
rusų tanko vikšrais. Toje vieto
je savo žuvusio draugo at
min imui jis padėjo gelių 
vainiką. Žurnalistai užklausė 
jo: jeigu vėl Lietuvos nepri
klausomybei kiltų grėsmė, 
ar jis ir vėl stotų į žūtbūtinę 
kovą ir statytų savo gyvybę j 
mirtiną pavojų. Jis, nei kiek 
neabejodamas, atsakė, kad jokie 
pavojai jo nuo tokio žygio 
neatbaidytų. 

Tikėkime, kad šis taurus jau
nuolis nėra vienintelis Lietuvo 
je, kurio širdyje dar plazda 
Vasario Šešioliktosios idea 
lizmas. 

Danute Bindokienė 

Vardan Lietuvos 

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Sausio 6 d. Telšiuose įvyko Že
maičių kultūros draugijos šuva 
žiavimas, kuriame lankėsi ir jo 
dalyvius pasveikino Telšių vys
kupas Antanas Vaičius Rem
damasis kalbininku prof. Z. Zin 
kevičiumi, jis pabrėžė, jog 
„tarmės yra didelis turtas". 
Vyskupas teigiamai įvertino 
žemaičiu tarme leidžiamus lei
dinius, nors juos ir nėra lengva 
skaityti . Drauge jis ragino 
šeimas mokyti vaikus tėvų kal
bos, auginti daugiau ir sveikes
nių vaikų. 

Kreipdamasis į suvažiavimo 
dalyvius vyskupas A. Vaičius 
taip pat akcentavo, jog „moks
las bei technikos pasiekimai"' 
nėra svarbiausias dalykas. 
„Svarbiausia yra dvasingu
mas", sakė jis, kviesdamas 
puoselėti „dvasinga kultūra". 
J is žadėjo melstis už visus 
susirinkusius nepriklausomai 
nuo jų pažiūrų. Telšių vyskupą 
renginyje lydėjo vyskupijos 
generalvikaras prelatas J. 
Gedgaudas. 

Amerika kas kelinti metai at
lieka gyventojų surašinėjimą, o 
lietuviams tokią statistiką leng
viausia būtų surinkti kiekvienu 
metu vasario mėnesį. Prade
dant pirmosiomis jo dienomis, 
tęsiant iki kone pabaigos, viso
se valstijose ir miestuose, kur 
susibūrę bent keli lietuviai, ruo
šiami Nepriklausomybės šven
tės minėjimai Turbūt niekam 
neužėjo noras suskaičiuoti, bent 
iš skelbimų ir aprašymų užsie
nio lietuvių spaudoje, kiek iš 
viso — ir kur — tie minėjimai 
vyksta (dažniausiai sužinome 
tik apie stambesniuosius), tačiau 
galime drąsiai tvirtinti, kad va
saris yra vientisa tėvynes Lietu
vos meilės ir jai ištikimybės 
pareiškimo manifestacija. Ne
paisant svetimos aplinkos (dau
gelyje vietų ir amerikiečiai įjun
giami į lietuvišką šventę), va 
sario mėnesį visoje Amerikoje 
daug kartų skamba Lietuvos 
himnas bei patriotiškų pra
kalbu žodžiai. Vasario 16 mine 
jimai yra tarytum lietuviškumo 
rekolekcijos, kuriose pasise-
miam tautinės stiprybes, pade 
dančios neprarasti savo etnines 
tapatybės daugiatautėje visuo
menėje. 

Šiemet Vasario 16-tosios pra-
kalbose pasigirsta tarsi nusi
vylimo ir liūdesio aidas, negir
dėtas jau daugiau kaip penke
rius metus, nuo to laiko, kai 
Lietuva paskelbė ats ta tant i ne 
priklausomybę. Okupacijos de
šimtmečiais buvome pripratę 
perpinti Vasario 16 atodūsiais 
ir pažadais dar kiečiau kovoti. 
kad baigtųsi priespauda mūsų 
tėvynėje. Šiandien ne tik atsi 
dūstame. bet ir piktinamės, kad 
a n t r a s i s n e p r i k l a u s o m y b e s 
laikotarpis (juk tai kone ketvir
tadalis pirmojo laikotarpio truk
mės) nepasižymi tomis ypatybė 
mis, kurių tikėjomės. Tik kažin. 
ar ne per jautriai i viską žiū 
rime, ar ne per stipriai reaguo
jame, ar ne per mažai konkre
čiai veikiame? 

Kai žmogus pergyvena dideli 
sukrėtimą ar perėjimą iš vieno 
gyvenimo būdo į visiškai skir
tingą, reikia nemažo laiko 
tarpsnio, kol atgauna pusiau 
svyrą, reikia vadinamojo gijimo 
laikotarpio. Tai tarytum jūros 
gilumų naras, neatsargiai ir per 
greitai iš didžių gelmių iškilęs 
j paviršių, patiria didžiausią 
fizine kančia, kol jo organizme 
išsilygina deguonio bei kitų 
elementu pusiausvyra. Argi 
taip neatsitiko ir mūsų tėvy-
nėje. kai iš visiškos nelaisvės 
gelmių staiga ji išplaukė i ne
priklausomybę9 

Gyvenusieji nepriklausomoje 
Lietuvoje po 1918 metu tvirtina. 

kad anuomet klestėjo tik paian 
ga ir visuotinis gėris, bet is
torijos vadovėliuose skaitome ir 
apie spaudos cenzūrą, kai kuriu 
organizacijų 'net jaunimo) veik 
los uždraudimą, atentatus prieš 
vyriausybes asmenis, pervers 
mus. ūkininku streikus ir t.t. Iš 
perspektyvos esame linkę ma 
tyti ir prisiminti tik šviesiuosius 
r e i šk in ius , o skaudžius ar 
nemalonius nustumti užmarš
tin. Iš arti ryškiau ir greičiau 
pasirodo neigiamieji, net užtem 
dydami pozityvia veiklą. O jos 
Lietuvoje ir šiuo laiku vis dėlto 
yra. kaip liudija ir užsienio 
lietuviai, geriau susipažinę su 
vakarykščia ir šia diena. 

Turėkime šiek tiek pakan
tumo, ypač švęsdami Vasario 
16-tąja. kuri himno žodžiais 
linki: ..Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina". Antra 
vertus, galime patys aktyviau 
prisidėti, kad tie tamsumai 
veikiau būtu prašalinti. Kaip' ' 
Nagi vartodami procesą, kurį 
vertiname ir esame įpratę var
toti savo gyvenamame krašte — 
balsavimą. Tai kiekvieno pilie
čio ne tik teisė, bet ir pareiga. 

Vykstant pirmiesiems nepri 
klausomos Lietuvos Seimo ir 
vėliau prezidento rinkimams, 
daugelis užsienio lietuvių buvo 
sulaikyti nuo dalyvavimo ba'-
savimuose neteisingu pilietybės 
įstatymu. Šiuo metu ta kliūtis 
jau pašalinta: visi. gimę Lietu
voje ir joje gyvenę iki bolševikų 
okupacijos, galime gauti Lie
tuvos pasą ir teisę balsuoti. Tą 
teisę turi ir mūsų vaikai, nors 
gimę svetimuose kraštuose. Ko 
laukiame? Niekas neateis į 
namus ir nepasiūlys pilietybės 
(kai kam kaip tik labai nau
dinga, kad užsienio lietuviai 
delsia, kol bus per vėlu), turime 
patys susitvarkyti dokumentus. 

Amerikoje prieš r ink imus 
stengiamasi užregistruoti kuo 
daugiau balsuotoju, įvairiais bū
dais palengvinant jiems atlikti 
registracija. Kodėl mūsų organi
zacijos, sakykim. JAV LB Kraš
to valdybos iniciatyva 'juk turi 
platų tinklą apygardų ir apy
linkių, tad gali pasiekti labai 
daug Amerikos lietuvių), nega
lėtų įsijungti i šia svarbią 
akcija, sudaryti sąlygas, kad vy
resnio amžiaus žmones lengviau 
galėtų procedūrą atlikti, propa
guoti renginiuose, susibūri
muose pilietybės būtinumą? 

Mes galime padaryti skir
tumą, tad sukruskime ..vardan 
tos Lietuvos". Praėjo metas dū
sauti ir keikti dabartį, reikia 
pasirūpinti tėvynes ateitimi ir 
parodyti pavyzdį tautiečiams 
Lietuvoje, kaip tikrai veikia 
demokratiškasis procesas! 

KELIONĖ Į PASLAPTINGĄ 
ŠALĮ 

8 
JUOZAS KONČIUS 

„O ne, mes jų negausime. Čia tik vestuvininkams", 
— apgailestaudama aiškina Roma. 

Bet aš nenusileidžiu. Kai pasirodo padavėja, klau
siu ar ir mes negalėtume gauti kokteilių. Tokių, kaip 
ten va, kur išnešioja vestuvininkams. Padavėja buvo 
geram ūpe: „Ar visiems"? — sako. 

„Žinoma, visiems", užtikriname. 
Apdalina po kokteilį. Ragaujame — skanu. Visi giria, 

visi patenkintit I taurę įpilta apelsinų sulčių ir šiek tiek 
degtinės. 

Tad, nors ir nedalyvaudami tiesiogiai, bet turėjome 
garbę ir mes dalyvauti rusų vestuvėse. Pasisotinę kinie 
tiškais kotletais, atsigaivinę vestuviniais kokteiliais, 
atsisveikinome su Dzidra, kaip seni pažįstami. Šie 
iškilmingi pietūs aštuoniems man kainavo mažiau kaip 
penkiasdešimt rublių. 

Stengiuosi kuo daugiau laiko praleisti su savo 
artimaisiais, tad ir Maskvos įžymybių, kurias lanko mū
sų grupė, turiu atsisakyti. Netoli „Auksinės varpos" 
/iešbučio, kuriame apsistojo mano giminės, yra „Liau
dies ūkio pasiekimų paviljonas", atviras piliečių bei 
turistų apžiūrėjimui ištisus metus Kaip ir Kremliaus 

bokštai, iš tolo matyti prie įėjimo vartų pastatyta, į erdvę 
lekianti, labai stilingai nusmailinta raketa. Ji garsina 
beribius Sovietų Sąjungos skrydžius į erdves. Kita 
milžiniško dydžio raketa stovi pačiame parke, kuri lo
jaliems plačiosios tėvynės piliečiams sukelia patriotinius 
jausmus ir pasididžiavimą prieš vaikštinėjančius turis
tus iš Vakarų pasaulio, nors tokių labai daug nesima
tyti. Stovi ir sprausminis lėktuvas. J jį galima laipteliais 
užlipti ir apžiūrėti. Prie lėktuvo vingiuojasi eilutė lau
kiančiųjų, dauguma su vaikais. 

Parkas skrupulingai prižiūrimas. Nepastebėsi ant 
žemės numesto popierėlio ar šiukšlės. Takai švariai 
nušluoti, vingiuoja nuo vieno pastato link kito. Kiek
vieno pastato eksponatai reprezentuoja skirtingus Sovie
tų Sąjungos ekonominius bei mokslinius laimėjimus. 
Visur daugybė nuotraukų, plakatų ir diagramų. 

Mes vaikštinėjame, aplenkdami pastatus. Jaunimas 
eina klegėdamas pirma, o aš su sesutėmis iš paskos. 
Poriname per nesimatymo metus nueito gyvenimo tarps
nius; bandome išsakyti visa, apie ką laiškais neišdrįsome 
užsiminti, o taip pat ir viešbutyje nesijautėme saugūs 
kalbėti. Šį kar tą seserys be baimės pasakoja apie poka
rio siaubingas dienas Žemaitijoje, apie man gerai pažįs
tamus asmenis: vieni iš jų gulėjo pamesti prie švento
riaus išniekinimui, o juos išmetusieji mindžiojo jų kūnus 
purvinais rusiškais batais, šaipydamiesi. Daug buvo 
apkalbėta: pokalbiams temų per tas keletą bendravimo 
dienų netrūko, o vėliau, atsiskyrus, vis iškildavo 
klausimų ir negalėjau sau atleisti, kodėl aš jų tada su 
jom neapkalbėjau 

lejusi paviljoną, yra didžiule scena Ant jos vyksta 

vienoki ar kitoki saviveiklininkų iš kurios nors Sovie 
tų Sąjungos vietovės pasirodymai. Tą dieną šoko ir 
dainos meną demonstravo kultūrinis vienetas iš Ukrai 
nos. Turbūt iš smulkesnės vietovės, vardas taip ir 
neįstrigo į atmintį. 

Scenoje guviai striksėjo ir greitu tempu lyg vijur 
kai sukosi trumpais raudonais sijonėliais ir raudonais 
siūlais išsiuvinėtomis baltomis palaidinukėmis.ant nuo 
gų blauzdų aptemptais blizgančiais raudonais batais 
šviesiaplaukės apvalainės mergaičiukės, o jų partneriai 
irgi vilkėjo išsiuvinėtus marškinius ir plačias, ant juo 
dų aulinių batų apdribusias kelnes. Vaikinai dar 
mikliau už merginas išdarinėjo kone akrobatines šokio 
kombinacijas. Merginos į sceną įeidavo lėtu žingsniu, 
rankose nešdamos ar tai kibirą, ar krepšį, eidavo dainuo
damos ratu apie sceną, po to pastatydavo savo rakan 
dus ir, armonikoms užtraukus smarkią melodiją, pra 
dėdavo ritmingą šokį. Vyrukai į sceną įlėkdavo, kaip 
žaibas. Pakeisdami vieni kitus, siausdavo lyg viesulas: 
pašokdami į orą rankomis plojo batų padus ar sukosi 
ratu, rankas kilnodami lyg pakibę virš grindų Šokis 
sekė šokį, jų buvo begalės, po kurio laiko jie pasidarė 
panašūs į jau matytus. Šokėjams išsisėmus, juos pakeitė 
dainininkas, plačiapetis baritonas. Jis skambiai visu 
balsu traukė melodingas dainas: vienos jų skambėjo 
melancholiškai, ilgesingai, kitos labiau dramatiškai. Jis 
dainavo rusiškai, o jam, kaip ir šokėjams, pritarė mon 
dolinos, balalaikos ar armonikos. 

Malonus dainininko balsas ir šokėjai gerai pasiruošę, 
tačiau prastovėję porą valandų prit- sceną, kažkam 
pasiūlius, kad „gal jau užteks", pasukome pro vartus 

viešbučio link. Be vaikštinėdami gerokai praalkome, o 
paviljone, be ledu. bandučių su kopūstų ar maltos mė
sos įdaru, daugiau nieko nei nebuvo matyti. Tiesa, pie
velėse šalia tako buvo daugybe obelų, kurių šakos lin
ko nuo sirpstančiu raudonpusių obuolių Jų buvo aps
čiai prikritusiu ir ant žolės, tačiau niekas nesigunde jų 
paliesti. 

Sugrįžome i ..Auksine varpa", o ši. kaip minėta, buvo 
visai arti: reikėjo tik pereiti dyka. krūmokšniais apau
gusi, dirvoną. Po penkiolikos metu. kai grjždamas iš 
Lietuvos 19K6 metais vel trankiausi Maskvoje, ant bu 
vusio dirvono stovėjo didžiulis ..Kosmoso" viešbutis, esa 
tai moderniausias Sovietu Sąjungoje, suomiu statytas, 
specialiai Maskvos olimpiadai 

Nusivedė mane gimines į savo viešbučio valgykla 
Apatiniame aukšte buvo didžiule sale su begale pailgu 
stalų, o aplink, palei sieną, tęsėsi eile alkanu žmonių. 
Stojome i eilę ir mes. Po truputį yremes pirmyn kartu 
su įvairiu veido bruožu bei įvairiom kalbom kalbančiu 
žmonių konglomeratu. Galop priartėjome prie kampe iš
sidėsčiusių, baltais chalatais vilkinčiu, baltomis aukš 
tomis kepurėmis ant galvos, besidarbuojančių, maisto 
dalintoju Viename didžiuliame puode kvepėjo barščių 
sriuba, o kituose dviejuose šutinto^ bulves ir kotletai 
su padažu Kalbant apie kotletus, reikėtų pastebėti, kad 
jų atsivalgeme ilgam laikui Tai buvo kone nuolatinis 
mūsų keliones patiekalas Taip pat reikia pastebėti, jog. 
keliaudami po Sovietų Sąjunga mes apsistodavome an
tros klases viešbučiuose arba studentu bendrabučiuose 

Bus daugiau i 



DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. vasario mėn. 16 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
L A K E W O R T H , F L 

ISTORINIS LIETUVIŲ 
MUZIEJUS 

Iš lietuviškų muziejų, kuris 
prailgins gyvenimą, yra jskūręs 
City of Lake Worth, pietinėje 
Floridoje, Šis muziejus, kad ir 
neperdidžiausias savo apimtimi, 
yra gražus lietuvių kultūros 
paminklas, byloti apie lietuvių 
tau tos istorinę praeitį, jos 
kultūrinius pasiekimus ir pri
minti lankytojams Amerikos 
gyvenime lietuvišką palikimą. 

Lake Worth yra apie 15 mylių 
i pietryčius nuo Palm Beach In
ternational Airport. Važiuojant 
iš šiaurės US 95-th keliu, iš
važiuoti N. 10-th Ave., pasukti 
j rytus iki 01d Dixie HWY., ku
riuo vėl pasukti į pietus iki 
Lake Ave. Šiuo keliu, pasukus 
\ rytus už kelių blokų yra dabar 
vadinamas City Hali Annex, 
414 Lake Ave . kur yra prisi
glaudęs Lietuvių Kultūros mu
ziejus 'dalis Museum of the Ci
ty of Lake Worth> antrame 
aukšte. Bendram muziejui da
bar vadovauja maloni ir lietuvių 
skyriui palanki Beverly Muš
tame — istorikė ir kuratorė. 

Lake Worth yra įkurtas 1913 
m., taip pavadintas, pagerbiant 
majorą generolą William Jen-
kins VVorth 11794-1849), privedu 
sį prie kovų pabaigos su Semi-
nole indėnais 1842 metais. 

Kai 1972 metais buvo pasta
tyt i nauji pas ta ta i miesto 
valdybai, senuose pastatuose at
sirado vietos įkurti istorinį 
muziejų, prie kurio vėliau at
sirado suomių, lenkų ir lietuvių 
skyriai. 

1982 metais vasario 13 d. lie
tuvių vietinis klubas turėjo 
progą įsteigti lietuvių muziejaus 
skyrių. Valdybon išrinko inž. 
Kaži Tuskenį pirmininku. Joną 
Štarą ir Oną Dovydaitienę na
riais. Pradžiai suaukota lėšų — 
477 dol. Su šiais pinigais, vado
vaujant valdybai, pasiaukojusių 
lietuviu dėka, muziejaus vaiz
das gerėjo suaukotais ekspona
tais ir savo rankomis gabiai pa
gamintomis vitrinomis. 

1994 metais inž. K. Tuskeniui 
dėl sveikatos pasitraukus, į jo 
vietą buvo pakviesta dailininkė, 
pasižymėjusi ir dirbanti su vie
tinėmis amerikiečių dailininkų 
organizacijomis. Rimgailė Zoto-
vienė. Paveldėjusi iš pirmosios 
valdybos gerokai į priekį pažen
gusi muziejų. R. Zotovienė ir jos 
pasirinkta 6 asmenų grupė, pra
dėjo darbą, pasiryžę ir toliau 
tobulinti muziejų. Per paskuti
nius 2 metus, ypatingai pirmi
ninkes dėka. surinkta nemažai 
vertingų eksponatų. Paskuti
niais metais į lietuvišką skyrių 
su B Mustaine pritarimu, buvo 
inkorporuota niša ir pritaikyta 
lietuviškų tautinių drabužių ek
sponavimui Per šį laiką per
tvarkyta vitrinos, papildyta sko
ningai dailininkės sutvarkyti 
įvairūs liaudies drožiniai, daili
ninku meniniai darbai, o taip 
pat sustiprintas gintaro skyrius, 
naujai suaukotais meniškais, 
vertingais rodiniais. Taip pat 
gautas 4 pėdų aukščio meniškai 
dekoruotas koplytstulpis, dova
notos lietuviškos kanklės, tau
tiniai drabužiai, lietuviškos 
monetos ir banknotai iš nepri
klausomo tarpkafinio laikotar
pio. Muziejus džiaugiasi savo 
tautiečiu piniginėmis dovano
mis, o taip pat papildomi suau
kotomis skulptūromis, audi
niais, margučiais ir pašto žen
klais Malonu muziejui pranešti 
Lietuviško fondo dovaną — 500 
dol ir vietos lietuvių bendruo
menės 100 dol Muziejus turi ir 
palikimo būdu paaukotų vertin
gu vienetų. 

Paaukojant darbą ir pastan 
gas. numatyta ateityje susti
printi kultūrinį ir istorinį 
skyrių Planuojama, publikos 

informacijai, išstatyti albumą 
su istoriniais vaizdais, aprašy
mu ir kultūrinio Lietuvos gyve
nimo pavaizdavimu. Taip pat 
planuojama pažymėti istorinius, 
politinius, visomeninius, litera
tūrinius, meninius ir sportinius 
pasižymėjimus. Kartu numato
ma nepraleisti Amerikos ir vie
tinių lietuviškų organizacijų 
žymesnių įvykių. 

Didesniam muziejaus populia
rinimui paskirta diena ateinan
tį pavasarį lietuvių ir plačiajai 
visuomenei, juos supažindinti 
su lietuviško muziejaus skyriu
mi. Tam tikslui bus išspausdin
ti lankstinukai, organizuotai 
pristatomas muziejus ir paruo
šiama arbatėlė su lietuvišku 
raguočiu. 

Dabartinė valdyba džiaugiasi 
amerikietiško muziejaus dar
buotojų prielankumu, pagalba 
ir patarimais. Taip pat džiugu 
matyti vietinių lietuviškų orga
nizacijų susidomėjimą ir supra
timą nepalikti lietuviško gyve
nimo be pėdsakų. 

Kartu norima paraginti toli
mesnių vietovių lietuvius, apsi
lankančius pietinėje Floridoje, 
neužmiršti užsukti į lietuvišką 
muziejaus kampelį, susipažinti, 
o kartu ir patarti dėl jo pageri
nimo. O jei kas paaukotų, tai 
auka nurašoma nuo federalinių 
mokesčių (NR 592210216). 

Baigiant šią korespondenciją, 
norime pasakyti: iki pasimaty
mo lietuviškame muziejuje. 
Lake Worth. 

J o n a s Šalna 

S T . P E T E R S B U R G , F L 
IŠ J A V LB APYLINKĖS 

DARBŲ 

JAV LB St. Petersburgo apy
l inkės met inis narių susi
rinkimas š.m. sausio 5 d. vyko 
Lietuvių klubo salėje. Susirin
kimą pradėjo ir jam vadovavo 
apylinkės pirm. V. Meiluviene. 
Susikaupimo minute pagerbus 
praėjusiais metais mirusius 
narius, sekr. M. Šaulienė per
skaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas 
be pata isymų. Pranešimus 
atliko: apylinkės pirmininkė V. 
Meiluviene, iždininkė E. Jasai
tienė, revizijos komisijos pirmi 
ninkas S. Juozapavičius, Socia
linių reikalų atstovas A. Ar
malis. LF Floridos apygardos 
pirmininkas L. Siemaška, Lie
tuv ių Fondo įgal iot inė J. 
Gerdvilienė. lituanistinės mo
kyklos vedėja A. Robertson ir 
Kultūros tarybos atstovė A 
K a r n i e n ė . Po pranešimų 
nominacinės komisijos pirmi 
ninkas A. Dūda perskaitė į 
naująja valdybą kandidatuo
jančiu asmenų pavardes: A 
Garsys, L. Kynienė. V. Sabienė. 
A. Kovera, S. Norkūnas. V. 
Meiluviene, G. Treinienė ir B. 
Baukys. Revizijos komisija pasi
lieka ta pati: pirm. S. Juozapa
vičius ir nariai — A. Dūda ir S. 
Vaskys. 

Toliau vyko įvairūs pasisa
kymai ir pasiūlymai. Iš apylin
kei priklausiančių 276 narių, 
solidarumo mokestį nesumokėję 
yra tik 2 nariai. Apylinke yra 
pilnai atsiskaičiusi su Krašto 
valdyba ir Floridos apygarda. 
Atrodo, jog nario mokesčio 
pakėlimas iki 10 dolerių nariui 
sutiktas gana kritiškai. Apy
linkė globojo 1995 metų spalio 
men. vykusį St. Petersburge 
XIV Tarybos sesijos suvažia
vimą, už tai suvažiavimo ren
gimo komiteto pirmininkas A. 
Karnius pareiškė padėką Susi 
rinkimą baigus, pokalbiai vyko 
besivaišinant kavute. 

Sausio 19 d. St. Pete Beach 
..Transpak" siuntinių įstaigos 
patalpose vyko LB apylinkės 
valdybos posėdis, kuriame daly
vavo naujai išrinktos valdybos 
nariai, revizijos komisija ir LB 

CLASSIFIED GUIDE 

Lake Worth, Floridoje, istorinio lietuvių muziejaus valdyba. Iš k.: sėdi — pirmininke dail. Rimgailė 
Zotovienė ir Elena Damijonaitienė. Stovi — Vincas Šaičiūnas. Jonas Šalna, Jonas Štaras ir Povilas 

nuteikta publika už atliktą 
programą padėkojo plojimu. 
„Kvartetui" meistriškai akom 
panavo muz. A. J u r g u t i s . 
Dainininkės sceijoje laikėsi 
natūraliai laisvai, dainavo su 
įsijautimų ir buvo gausiai 
apdovanotos gėlėmis. Atrodo, 
buvo gerokai padirbėta. 

r St. Všk . 
t 

MOKYKLOS KALĖDINĖ 
PROGRAMA 

Prieš Kalėdas Lietuvių klube 
po sekmadienio pietų, dalyvau
jant per 300 asmenų. St. Peters
burgo lituanistines, mokyklos 
mokiniai atliko gražią kalėdinę 

Manomaitis. 

Floridos apygardos pirm. L. Sie
maška. Naujoji vaidyba pasi
skirstė pareigomis: pulk. A. 
Garsys — pirmininkas, V. Mei
luviene — vicepirmininkė, G. 
Treinienė — sekretorė, L. Ky
nienė — iždininkė. V. Sabienė — 
renginių vadovė, S. Norkūnas — 
atstovas švietimo reikalams, 
valdybos nariai — A. Kovera ir 
B. Baukys. LB Floridos. apy
gardos suvažiavimas š.m. 
balandžio mėn. 12-13 d, vyks-St. 
Pe t e r sbu rge . Suvažiavimą 
globoti sutinka LB St. Peters
burgo apylinkė. 

MOTERŲ „KVARTETO" 
KONCERTAS . 

1996-ųjų metų žiemos sezono "programą, pavadintą „Kristaus 
koncertų seriją pradėjo moterų gimimas". Vaizdelis paruoštas 
dainos vienetas - „Kvartetas" remiantis Šv. Rašj\o ištrauko-
sausio 16 d. Lietuvių klubo -mis. Gražiai papuoštoje scenoje 
salėje, suruosdamas kaip skel- mokiniai, aprengti atitinkamais 
biama programoje „muzikos, drabužiais, puikiai.atliko jiems 
dainos, poezijos ir komedijos skirtus vaidmenis. O/ tų vaidme-
koncertą. „Kvartetui'* vado- nų gausybė: angelai, piemenė-
vauja muz. A. Jurgutis, rėži- Hai, trys karaliai,(.gyvulėliai 
sierė D. Mackialienė, daini
ninkės: A. Baukienė, S.Oiplie-
nė, A. Kerbelienė ir D. Mac
kialienė. Į koncertą atsilankė 
arti 220 dainos bei muzikos mė
gėjų. 

Koncer to pirmoje dalyje 
. . K v a r t e t a s " padainavo 6 
dainas, pradėdamas „Gyvenimo 
ruduo", muz. J. Bock. Padaina
vus 3 dainas, muz. A. Jurgutis 
žaismingai fortepijonu paskam
bino F. Šopeno noktiurną „Nak
ties daina". Tada gražiai nu
skambėjo S. Ciplienės ir D. Mac-
kialienės padainuotas duetas 
tango „Sugrįžki". Vėl atlikus 2 
dainas ir D. Mackialienei su 
muz. A. Jurgučio fortepijono piemenėlius, tuo pi£ metu pa--
palyda nuotaikingai padek- skelbdamas visiem« apie gimu

sį Jėzų. Apšviečiama prieš tai 
buvusi aptemdyta scena, kurio-

N'uotr. Povilo Manomaičio 

Žiūrovai gausiai r plojo kiek
vienam. Vaizdelis rodo klūpan
čią Mariją, prie kurios per visą 
salę „skrendančiais" šuoliais 
ateina angelas. Angelas pasvei
kina Mariją ir praneša gerą 
naujieną. Scenai užsidarius šiek 
tiek pakeičiamos (dekoracijos. 
Naujame vaizdelyje Marija, 
Juozapas ir gyvulėliai ruošiasi 
kūdikėlio gimimui. Salėje pasi
rodo dangiškoji kariuomenė 
(angelai) kurie eįna šokdami 
angelų šokį. Kiek vėliau ateina 
piemenėliai ir sugula prie pra-
kartėlės. Tuo metu prie peme-
nėlių ateina angelas Gabrielius 
ir varpelio garsais prikelia 

lamavus Maironio baladę „Jū
ratė ir Kastvtis". „Kvartetas' 
šią dalį užbaigė daina „Netikri je stovi Marija m kūdikėliu 
pažadai", žodžiai dr. A. Zotovo, 
muz. A. Jurgučio. Po pertraukos 
antroje dalyje „Kvartetas" pa
da inavo 5 dainas: „Pušys 
kalne", žodžiai S. Žlibino, muz. 
B. Gorbulskio, „Vilkaviškis", 
žodžiai dr. A. Zotovo, muz. A. 
Jurgučio. „Lakštingalos daina", 
muz. C. Zeller, „Daina apie 
Kauną", žodžiai dr. A. Zotovo. 
muz A. Jurgučio ir užbaigė 
populiaria italų daina „Sugrįžk 
į Sorento". 

Baigusios dainuoti, „Kvar
teto" dainininkės scenoje pa
tvarkiusios kėdes, tapo aktorė
mis ir suvaidino komediją „Cof-
fee break". Talkon joms atėjus 
A. Čėsnaitei ir G. Puniškienei. 
ponios prie kavutės scenoje 
a p t a r ė išlaisvintų moterų 
gadynės reikalus. Jos gerokai 
pašnekėjo ir apšnekėjo; daug 
kam kliuvo, o ypač vyrams. 
Buvo pasiūlyta net vakarinius 
kursus vyrams suruošti, tai jie, 
vaikus užmigdę. galėtų tuos 
kursus lankyti, esą — gal tada 
jie pradėtų geriau suprasti 
moterų išlaisvinimo prasmę. 

Pasibaigus vaidinimui, gerai 

rankose. Visi gieda ..Tyli 
naktis". įeina trys karaliai su 
dovanomis ir sveikina naujagi
mį giesme „Gul šiandieną jau 
ant šieno". Angeliukai dekla
muoja eiles, dainuoja dainas, 
įtraukdami ir visą publiką. 
Malonu, kad mūsų apylinkėje, 
kur sakoma tik baigiantieji savo 
amžių tegyvena, buvo matyti 
tiek daug gražaus jaunimėlio. 
Tenka dėkoti jauniems tėve 
liams ir seneliams bei mokyto
jams ir mokyklos vedėjai už 
gražiai paruoštą programą. Po 
vaizdelio specialią programą 
atliko talentingas Krulikų jau
nimas. Krulikai gyvena tolėliau 
nuo St. Petersburgo. todėl 
rečiau atvažiuoja, tačiau reikia 
stebėtis kiek jie turi kantrumo, 
pasišventimo ir kiek įdeda dar
bo ruošdami savo vaikučius. 
Jauniausias Gintaras pade 
klamavo eilėraštį „Kalėdų 
senelis"; Viktorijai akompanuo 
jant pianinu, Giedrė atliko du 
kūrinius smuiku. Viktorija at
skirai smuiku pagrojo ilgesnį 
dalyką, o Gintaras atliko trumpą 
dalykėlį čello. Čello buvo veik 

M I S C E L L A N E O U S 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

AUTOMOBUJO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frante Zapoks ir Off. Mgr 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3208V, West 96th Street 

TeL(7M)424-M54 
ISt j lSjMSj l 

J K S CONSmUCTlON 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (stding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R, Jankauskas, 
tel. 7064M6-2658. 

d v i g u b a i d idesnė už pa t į 
atlikėją. Po programos, susėdus 
a n t scenos, atėjęs Kalėdų 
senelis padalino dovanas, nei 
vieno neaplenkdamas. Vaizdelio 
atlikėjai buvo: gyvulėliai — 
Bianca Ianello, Laimutė ir 
V i t u t ė Bobelytės , Lidija 
B a r a n a u s k a i t ė ir R a s a 
Sidabraitė; piemenėliai: Alek
sas Barauskas, Vytautas Ba
ronas. Vytukas Dėgesys, Ka
rolis Krikštanas, James Ross ir 
Ju s t i nas Ianello; angelėliai: 
Rūta Dimaitė. Sofija Dėgesytė, 
Alexa Bobelyte, Alina Tretjeko-
vaitė ir Veda Sidabraitė; Trys 
karal iai : Ričardas, David ir 
Juozas Ross: Angelas Gabrielius 
— Saulius Petrauskas; Mergelė 
Marija — Wendy C. Ross; Juo
zapas — Paulius Ross. Kalėdų 
senelio vaidmenį atliko An
tanas Kovera. Programai pasi
baigus, mokyklos vedėja Aureli
ja Robertson dėkojo neseniai iš 
Lietuvos atvykusiam mokytojui 
Sauliui Petrauskui, mokyto
jams ir mamytėms: Nijolei Di-
mienei, Nomedai Baronienei, 
naujajai Tėvų komiteto pir
mininkei Astai Lukienei, Irenai 
Barauskienei ir Vidai Tretjeko-
vienei. Pietų dalyviai mokyklai 
paremti suaukojo 365 dolerius. 
Tai buvo gražiai paruoštas, daug 
darbo pareikalavęs , pasiro
dymas. Mokyklos metinė šven
tė numatyta 1996 metų vasario 
9 dieną. 

Mečys 

L O S A N G E L E S , C A 

L I E T U V I Ų PENSININKŲ 
KLUBO VEIKLA 

Š.m. sausio 7 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje įvyko lietu
vių pensininkų klubo metinis 
susirinkimas, kuriame dar 43 
nauji nariai papildė klubo gre
tas . 

Išrinkta nauja valdyba: Česlo
vas Norkus. Juozas Katilius, 
Bronius Stančikas. Salomėja 
Šakienė. Onutė Deveikienė, 
Danute Kaškelienė. 

Valdybai pasiūlius, nutarta iš 
klubo kasos nusiųsti auką Lie
tuvos tremtiniui vežiojamą kė
dę (jau pakeliu.i ir didesne auka 
paremti laikraštį „Tremtinys". 

Numatyta gegužės mėn. 3 d. 
dr. Z. Brinkio paskaita, o po 
paskaitos vaišės. Lapkričio pra
džioje — linksma pensininkų 
popietė — balius. Numatoma or
ganizuoti išvykas Las Vegas, 
Nevada bei kitas įdomesnes vie
toves. 

Los Angeles lietuviai pensi
ninkai su malonumu (gal trupu
tį ir su pavydu) spaudoje skaito 
apie pensininkų gražią veiklą 
Kanadoje. Čikagoje ir kitur, de
ja. Los Angeles pensininkai ne
gali dažniau susirinkti, nes ne
turi savo patalpų, bet ir sun
kesnėmis sąlygomis gražiai 
bendrauja. 

K.D. 

Si 
RE/MAX 

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

GflErT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 

•Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriui FAX pagalba 
»Nuosavybių įkainavimas veltui 
»Perkame ir parduodame namus 
• Apeitinentus ir žeme. 
• Pensininkams nuolaida 

Karpu plaukus 
vyrams ir motarims. 

Darau įvairias šukuosenas. 
Tat (312) 778-6714 

FORSALE 
Toamhouee, Ortand Pk., Brook 
Hills. Beautiful tocation, many 
upgrades; full basement, 2 car 
garage. Call: 708-479-7168. 

MOVINO-KRAUSTYMAS 
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis: 

Gediminas: tel. 312-925-4331 

KMKCIK KAITOIS 
7922 S. PHbeU Rd. 

43*5 S. AKIMS Ave. 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifc. 

A pubftc srrvįcc oi thts netnpaptr 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jai norite Dantuoti ar oirkti namus. 
î eae aae^aw asaaw ê̂ av#«i aa* BF^^eee v^Bwv^e^B*t 

įOaa1|tlB|ii.Jipro-
(ZMngaiir 

PefAeVnMJS. ĮKeMneMflMsI VOTIM. 

FOR SALE 

Honda Ctvte '87, 2 
durų, 5 bėgių, gerame stovyje, 
11600. Kreiptis: 312-647-6961 
po 8 v.v. 

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBOS 
KOMITETAS 

2711 W. 71 8t, CMcago, IL 60629 
DĖKOJA 

Mirus a.a. MARIJAI KKREUKNEI, artimieji jos atmi
nimui suaukojo 8648.00. šios lėšos paskirtos „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetui. 

Aukojo: $30 J. Dovilienė. 
$28 J. ir A. Janoniai, M. Utz, S. ir J. Bacevičiai, Z. 

Pieckaitytė, L. ir A. Stepaičiai, V. Brazdžiūnai, M. I. Rima-
vičius, Joana ir Jonas Krutuliai. 

$20 M. ir Z. Dailides, L. ir J. Simon, S. Jurkūnienė ir 
M. Harris, R. J. Rimkus, R. ir R. Fabijonai, A. ir L. Rama
nauskai, S. ir L. Krutuliai, G. Ir J. Končiai, C. ir V. Mitkai, 
M. ir V. Momkai, I. ir L Kirkai, Antanas ir Irena Rimavičiai. 

$16 B. A. vlndsaane. 
$10 L. Paketurien*, F. ir D. Uogintai, E. Likanderis, O. 

ir J. Bendikai. S. ir V. Prialgauskai, J. ir J. Mockaičiai. 
Reiškiame užuojautą veliones artimiesiems ir dėkojame 

aukotojams. 

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI 
„DRAUGE" 

UETUVĄ APLANKIUS. Pirmo Pas. Liet. kongre
so įepudUoi. Leonardaa Simuos. 317 pat $8.00 

Kktfsss vH. $12.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE. Dsn. BlndoMsn*. 363 pat $15.00 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kurt. J. Vokas. 

330plL $3.00 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bert-

vykas. 500 psi $20.00 
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran 

- - — - • ^ ^ M U U V - 1 a^aa^aeaeai O âfešee* OOfS eseai 

U KIMŠO mOĘKmmnm. ruvsMt OME. <ACU fm-
$6.00 

GROŽIO AKIVAJZDOJE. Novetse. And. Nortmos. 
207pet $10.00 

AMERK08 LIETUVIŲ SPAUDA 1674-1910. Vari. 
BttUkS. Red.». Veiks** . 260 p»1. $10.00 

PusaSi. Užsakant knygas poetu, pWgų nsetųetl. Su 
krtygomls gnaHH są*s»ą, kurtojo bus pažymėta knygos 

tax 8.78% nuo knygos kainos. 



LAIŠKAI 
REDAKCIJOS PASTABA 

..Draugo" laiškų skyriuje su
teikiame savo skaitytojams 
progą pareikšti savo nuomonę ir 
pasidalinti mintimis apie dien
raštyje spausdinama medžiaga 
bei aplamai rūpimus klausimus. 

Spausdinamų laiškų nuomonė 
nebūtinai sutinka su redakcijos 
nuomone. Taip pat redakcija 
pasilieka teise laiškui trum
pint i , ta isyt i juose kalbos 
klaidas arba net iš vis nespaus
dinti. 

Nors šią pastabą esame pada
re anksčiau, bet. atrodo, reikia 
periodiškai pakartoti, nes ji 
paklysta kažkur — skaitytoju ir 
laiškų rašytojų — atminties la
birintuose. 

PAGALBA IR PADĖKA 

Dažnai tenka girdėti mūsų 
žmones sakant, kad jų giminės, 
pažįstami Lietuvoje už jiems 
dovanotas gėrybes nepadėkoja, 
bet dar daugiau ju tikisi ir pra
šo. Tačiau mums nereikėtų 
pagalvoti, kad nedėkingų žmo
nių yra visame pasaulyje, jų yra 
čia Amerikoje, jų yra ir Lietu
voje. Ten jų galbūt daugiau, nes 
per 50 metų okupanto žmogui 
padaryta žala - viską imti. 
visko reikalauti ir nieko neduo
ti — atsiliepia ir mes tai pajun
tame šiandien, bendraudami su 
Lietuvos žmonėmis. 

Tačiau nebūtų teisinga visus 
lietuvius kaltinti nedėkingumu 
ir negerumu. Lietuvoje yra 
daug geru ir dėkingų žmonių. 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, kuris šiuo metu per 
įvairius įgaliotinius Lietuvoje 
globoja 500 našlaičių, švenčių 
laikotarpiu ir dabar gauna daug 
padėkos laiškų. Ne visi Lietu
voje turi Amerikos globėjų ad
resu.^ tai padėkos laiškai krū
vomis ateina į komiteto raštinę. 
Mes, kiek galime, juos persiun
čiame Amerikos globėjams. 
Skaitant tuos laiškus, jauti la
bai daug padėkos ir gerumo. Čia 
duosime vieną laišką, kurį per-
siųntėme. kam jis buvo skirtas. 
ir kurio turinys mažai kuo ski
riasi nuo kitų: „Gerb. Ponai. 
Nežinau, ar pasieks Jus mano 
padėkos laiškas. Gavome Kalė
doms siuntinį, pusiau anonimiš 
ką. Žmonės, atvežę siuntinį, 
tepasakė Jūsų pavarde Kol pa 
vyko sužinoti Jūsų adresą, pra

ėjo nemažai laiko, ir tai neaiš
ku, ar jis tikslus, ar pasieks Jus, 
Gerasis Pone. 

Aš esu pensininkė. Auginu du 
anūkus, savo dukters, mirusios 
prieš 6 metus, vaikus. Tai Goda 
12 metų ir Edgaras 9 metų. 
Gyvename skurdžiai. Ne visada 
turime už ką nusipirkti duonos. 
Jūsų dovanos mums buvo tikras 
lobis ir taip netikėta, kad mes 
džiaugėmės ir verkėme, ir 
niekaip negalėjome suprasti, 
koks gi žmogus, gyvendamas už 
jūrų marių, visai nepažindamas 
mūsų, padėtų mums. Lietuvoje 
tokių žmonių jaų seniai nėra. 
Todėl daug, daug kartų nuošir
dus Jums ačiū už paramą. Tepa
deda Jums Dievas!" 

Perskaičius šį laišką, nereikia 
jokių komentarų, jis pasako 
viską. 

Birutė Jasaitienė 
Chicago, IL 

nai, nei valstijų sienos, nei die
cezijų ribos. 

Esu tikra, kad Čikagos arki 
diecezija turi pakankamai ir 
kvalifikuotų žmonių, ir lėšų, o 
archyvuose pakankamai me
džiagos paruosti vaizdajuostę 
apie lietuvių bei vienuolių 
pašaukimus, pristatant šviesias, 
pasižymėjusias asmenybes . 
Mums būtų džiugu matyti, kad 
ir Čikagos arkidiecezija vertina 
lietuvių didžiulį indėlį į Čikagos 
katalikų bendruomenę. 

Teresė Strol ienė 
Chicago, IL 

DĖL KONSULATO 
UŽDARYMO 

„LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KULTŪRINIS PALIKIMAS 

VAIZDAJUOSTĖJE 

Labai gaila, kad atsirado as
menų, kuriems mūsų naujoji 
vaizdajuostė „Lietuvių katalikų 
kultūrinis palikimas" užgavo 
jausmus. Priežodis sako, kad vi
siems neįtiksi. 

Mūsų intencija buvo aiškiai 
išreikšta vaizdajuostės atidaro
majame žodyje: „...in recogni-
tion of the accomplishments (of 
tbe immigrant generation) we, 
tbe i r children and grand-
children would likę to preserve 
tbeir tale... in picture and song". 
Siekėme nufilmuoti kiek 
galima daugiau esamų katali
kiškų pastatų — bažnyčių, vie
nuolijų ir kt., ypač tuos, kurių 
nufilmuoti jau nebegalima, kaip 
Šv. Jurgio, Šv. Pranciškaus ir 
Sv. Mykolo. Mums atrodė svar
bu parodyti ir tas bažnyčias, 
kurios atiteko kitataučiams, 
pvz.. Aušros Vartų, Šv. Kazi
miero — Chicago Heights, Dievo 
Apvaizdos ir Šv. Kryžiaus — 
anksčiau, negu ir jos išnyks nuo 
žemės paviršiaus. 

Pripažįstu, kad kas nors turė
tų paruošti vaizdajuostę kitų 
bažnyčių,už Čikagos miesto ri
bų. Reikėtų šiaurėje apglėbti 
Waukegan, Kenosha, Racine ir 
Rockford, o pietuose — West-
yi\te, Spring Valley, East St. 
Louis ir kt. lietuvių pastatytas 
bažnyčias. Mums brangi kiek
viena lietuvių įsteigta parapija 
ar pastatyta bažnyčia. Lietu
vybės neperskiria nei vandeny 

Čikagoje esantys mūsų pagrin
diniai „veiksniai" ir mūsų gau
sių organizacijų vadovybės? Juk 
dar taip neseniai daugiau kaip 
šimtinė įvairių lietuvių organi
zacijų atstovų jungėsi į talka pa
dėti generaliniam garbės konsu
latui Čikagoje. Nejaugi nežino
ta, kad pagal tarptautinėje 
konsulinėje praktikoje nusisto-
vėjusią tradiciją, garbės 
konsulatų veiklos ir atstova
vimo išlaidos yra padengiamos 
iš nevalstybinių fondų? Būtų 
gera, kad Čikagos lietuvių vi
suomenė didelio takto ir 
nepaprasto darbštumo gen. gar
bės konsului V. Kleizai dar kiek 
ilgiau būtų su finansais talkinę 
konsulatą išlaikant. 

Lyg mums netruktų apsčiai iš Lietuvai pergyvenant šiuo 
Lietuvos atkeliaujančių blogų metu vyriausybės vadovo ne
žinių, pranešimas apie Lietuvos tekimo ir bankų nemokumo kri-
Respublikos Generalinio garbės zes, užsienio lietuviams i i 
konsulato Čikagoje uždarymą paskutiniųjų reikėtų Čikagos 
sujaudino ne vien Čikagoje, bet gen- garbės konsulato veiklą 
ir toliau nuo jos gyvenančius pratęsti. Būtina konsulato veik-
užsienio lietuvius. To nelau
kėme, nors š.m. sausio 3 d. 
„Draugo" laidoje, pokalbyje su 
Jurgiu Janušaičiu, gen. garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza užsi
minė, „..., kad be Užsienio 
reikalų ministerijos paramos 
konsulatas po Naujųjų metų 
nepajėgs veikti". 

Sveikinti tenka „Draugo" re
dakciją, kuri, patyrusi apie 
konsulato veiklos sustabdymą, 
kreipėsi į Lietuvos ambasadą 
Vašingtone ir taip pat į keletą 
visuomenės vadovų su prašymu 
pasisakyti Čikagos konsulato 
klausimu. Š.m. vasario 3 d. 
laidoje spausdintas gan išsamus 
ambasados paaiškinimas ir 
žinia apie Seimo patvirtintus 
fondus 1996 m. biudžete kon
sulatą pakelti į aukštesnį lygį 
— tarnybinį karjeros konsulatą 
— džiugina ir leidžia manyti, 
kad krizė greitu laiku taps iš
spręsta. 

Nepaisant spaudoje tilpusių 
paaiškinimų, vis dėlto norėtųsi, 
kad gen. garbės konsulas V. 
Kleiza plačiau visuomenei pa
aiškintų, kas privedė prie stai
gaus konsulato veiklos sustab
dymo, ypač prieš pat Vasario 
16-ją? Gal S. Balzeko Lietuvių 
kul tū ros muzie ju je v ie tos 
kitoms įstaigoms prireikė? Gal 
nuomą konsulatui pakėlė? Ar 
nebuvo įmanoma konsulato 
įstaigą laikyti atidarą keletą 
dienų sava i t ė j e? S i ek iant 
konsulato tęstinumą išlaikyti, 
gal vertėjo veikti su sumažintu 
štabu, net jeigu gen. konsului, 
kaip laivo kapitonui, tektų likti 
vieninteliu pareigūnu? Kodėl fi
nansinės krizės laikotarpiu į 
talką konsulatui neatskubėjo 

lai sudaryti finansinę bazę kol 
Lietuva bus pajėgi išspręsti tiek 
lėšų skyrimo, tiek pnniiUfrįnimn 
į karjeros konsulato lygį klausi
mus. Svarbiausia, šiuo sunkiu 
Lietuvos valstybei laiku nesi
leiskime į kaltininkų ieškojimą, 
kad į užsienio lietuvių ir Lie
tuvos ryšius nebūtų įnešta nau
jo kartėlio. PLB valdybos pirm. 
B. Nainio laiškas Užsienio rei
kalų ministrui P. Gyliui („Drau
gas", 1996 m. vasario 7 d.) yra 
teigiamas žingsnis klausimo iš
sprendimo kryptimi. 

Alg imantas S. Gečys 
Huntingdon Valley, PA 

LIETUVOS KONSULATAS 
ČIKAGOJE 

Tikimasi, gal tik „laikinai", 
bet Amerikos lietuvių sostinėje 
Čikagoje, kur skaičiuojama 
šimtas tūkstančių lietuvių, 
Lietuvos Respublikos Generali
nis garbės konsulatas uždarė 
savo duris. Lietuvos Generalinis 
tarnybinis konsulas New Yorke 
paaiškino, kad dėl sutrikimų 
Lietuvos bankininkystės sis
temoje nėra pinigų jam padėti. 

New Yorko konsulatas pažy
mėjo, kad Garbės konsulatų 
veikla, nėra Lietuvos valstybės 
finansuojama. Tačiau, norint 
sust iprinti Lietuvos atsto
vavimą Čikagoje, 1994-1995 m., 
L ie tuvos Užs ienio re ikalų 
ministerija rado lėšų Garbės 
konsului paremti. Tuo pačiu pa
aiškėjo, kad nuo 1996 m. Lietu
va finansiškai neremia Čikagos 
Garbės konsulato. 

Mane šis paaiškinimas, kad 
jums daugiau neduosime 
pinigų, dėl subankrutavusių 

Lietuvos bankų krizės, visiškai 
nepatenkina. Ką Lietuvos 
konsulatai turi bendra su Lietu
vos gyventojų prarastomis 
santaupomis Lietuvos ban
kuose. 

Juk Lietuvos vyriausybė kont
roliuoja visą Lietuvos kapitalą. 
Į LDDP rankas suplaukė kapi
talas, ne tik iš Lietuvos, bet ir 
i i užsienio gaunamų paskolų. 
Vien tik praėjusių metų gruo
džio mėnesi Lietuva pardavė 60 
milijonų dolerių vertes vyriau
sybinių investicijų lakštų 
užsienio šalyse. 

Lietuvos Generalinio konsula
to Čikagoje parėmimas valsty
bes lėšomis buvo tik „lašas 
jūroje". Dabar nepaliko nei to 
laso. 

Mūsų išeivįjoe sukurti du fon
dai jau turi arti 10 milijonų 
dolerių, suaukotų Amerikos 
lietuvių pinigų. Kada ateis lai
kas juos atiduoti Lietuvai? O gal 
dabartinė Lietuvos vyriausybė 
mano, kad jūs, Amerikos lietu
viai, esate piniguočiai ir galite 
savo lėšomis išlaikyti Ameri
koje esančius Lietuvos Garbės 
konsulatus? 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

PAREMKIME 
LIETUVOS SPAUDA 

Paskutiniu laiku „Drauge" 
skaitėme bent tris Lietuvoj lei
džiamų laikraščių paramos pra
šymus. Iš jų turbūt sunkiausioj 
padėty atsidūrė „Dienovidis" 
dėl jo santaupų ir pagrindinio 
kapitalo įšaldymo, o gal net 
praradimo, subankrutavusiame 
banke. Savaitraštis nenuleidžia 
rankų ir dar išeina. 

Pagrindinė parama, mano 
manymu, būtų naujos prenume
ratos Lietuvoje, nes taip ir 
taupiau, ir padeda pratinti 
skaitytojus prie savos, krikščio
nybės ir žmoniškumo vertybes 
puoselėjančios, spaudos. 

Užsakykime „Dienovidį" savo 
giminėms, pažįstamiems, kaimy
nams ar gimtojo krašto biblio
tekoms. 

Skambinkite ar parašykite, 
mielai patarnausiu. „Dievo-
vidžio" atstovas Amerikoje: Al
fonsas Pargauskas, 8908 But 
terfield L n , Orland Park, IL 
60462, tel. 708-361-2817. 

Alfonsas Pargauskas 
Orland Park, IL 

BANKŲ KRIZĖ 
Lietuva išgyvena bankų kri

zę. Užsidarė 2 iš didžiausių 
Lietuvos bankų. Žmonės yra la
bai susirūpinę savo indėliais. 
Dėl bankų krizės visokios inves
ticijos nukrito iki nulio. Žmonės 
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išsigandę išima savo indėlius iš 
kitų bankų, nes nėra tikri, ar ta 
krizė neatsilieps ir į kitus, 
mažesnius bankus. Kalbama ir 
rašoma, kad krizės padarytų 
nuostolių padengimui reikės net 
daugiau kaip 1 milijardo litų. 
Rašoma, kad tiktai viename 
banke žmonių indėlių padengi
mui reikės per 300 milyonų litų. 

Lietuvos ir mūsų spauda, o 
taip pat ir Vilniaus radijas, visą 
laiką pilsto iš tuščio į kiaurą, 
sensacijas apie „bankų krizę". 
Kaip ta bankų krizė atsirado? 
Atsakymas labai paprastas: 
patys bankų direktoriai, su 
aukštųjų valdžios figūrų palai
minimu, „nušvilpė" tuos šimtus 
milijonų. Išvertus į žmonių 
kalbą, pasakytume, kad tai 
buvo aukštos klasės vagystė, 
įvilkta į „bankų krizė" užmas
kuotą pavadinimą. 

„Krizės" sukėlimo procesas 
yra stebėtinai paprastas. Ban
kas duoda milijoninę paskolą 
kokiai įmonei, ar kokiam versli
ninkui. Atėjus laikui, paskola 
negrąžinama, nes skolininkas 
paskelbia bankrotą. Nėra pi

nigų paskolą grąžinti. Gautas 
pelnas pasidalinamas tarp visų. 
įsivėlusių į šitą operacija 

Kad pasaka apie „krizę" būtų 
patikimesnė, yra pasamdyti 
užsienio specialistai, auditoriai, 
kurie tiria šitą reikalą. Tie spe 
cialistai nemoka lietuviškai. Jie 
„tikrina" dokumentus, lietuviš
kai parašytus, ir užrašo tai. kas 
jiems pasakojama. Numanu. 
kad iš tokio tikrinimo nieko 
rimto ir teisingo neišeis. Tai yra 
dėmesio nukreipimas nuo va
gystės į „krizę". 

Nejaugi Lietuvoje nėra buhai 
terių sąskaitų patikrinimui ' 
Yra, kurgi nebus, bet kai tarp 
tautiniai specialistai t ikrina ir 
nieko blogo neranda, tai miglos 
pūtimas apie bankų krizę pasi 
daro patikimesnis. 

Galima tikėtis įvairių tar 
dymų, net suėmimų, klausinė
jimų ir apklausinėjimų. Tas 
viskas bus daroma fiktyviai, no
rint dėmesį nukreipti nuo 
tikrųjų kaltininkų. ..Smegenų 
perplovimas" eis dar ilga laiką. 

Algirdas Idika 
St. Petersburg Beach, FL 

B S midlcincl FedGrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 
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A.tA. 
JANE M. VAITKUTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. vasario 14 d., 1:45 vai. p.p., sulaukusi 34 

metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko sūnūs: Eric, Nicholas, motina Irena ir tėvas 

Vytas Vaitkai, močiutė Julija Vaitkienė; brolis Vytas su 
žmona Vilįja, sūnėnas Vytukas, krikšto tėvas Gintas Vaitkus 
bei kiti giminės. 

Velionė buvo motina a.a. Lauren. 
Velionė pašarvota penktadienį, vasario 16 d. nuo 4 iki 9 

v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 17 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai.r. gedulin
gos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs, tėvai, močiutė, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 

312-476-2345 arba 800-994-7600. 

1 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
AGNUTĖ JASAITYTĖ KIŽIENĖ 

Minint mūsų mylimos Žmonos, Mamos ir Močiutes, kurios 
netekome 1995 m. vasario 20 d., mirties sukakti, šv. Mišios 
už velionę bus aukojamos š.m. vasario 25 d., sekmadienį 10 
vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje, Chicagoje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly 
vauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už a.a. Agnutę. 

Nuliūdę: vyras dr. Juozas, sūnus Juozas, dukros — 
Audronė, Gintarė ir Asta, žentas Scott Hannan, anūkai 
Aras ir Alaną. 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
STASIUI ŠIMAIČIUI 

mirus, seseriai IRENAI BLINSTRUBIENEI ir vi 
šiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia 

„Lietuvos Vaikų Vilties" komitetas: 
Gražina Liautaud 
Birutė Jasaitienė 
Aldona ŠmulkŠtienė 
Antanas Valavičius 
Marija Kriaučiūnienė 
Aušra Petry 
Birutė Augaitienė 
Dana Kaunienė 
Jūratė Budrienė 

A.tA. 
POVILUI BANIONIUI 

mirus, reiikiame gilią užuojautą žmonai ONAI, sū
nums VIDUČIUI, JAUNUČIUI ir SAULIUI. 
dukroms dr. IRENAI LALAK, AUDRAI ČAPAS. RA 
MUNEISTEMPUŽIS, JŪRAI STOT ir VILMAI, ju 
šeimoms ir visiems artimiesiems. 

Clevelandn ateitininkai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Šį šeštadienį ir sekmadienį, 

vasario 17-18 d.. Šv. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje 
vyks šaunūs Užgavėnių rengi
niai. Virtuvėje dirbs lietuves 
šeimininkes ir visus vaišins 
skaniais lietuviškais patieka
lais — cepelinais, kugeliu ir pan. 
Šeštadienį virtuvė veiks 5-8 vai. 
vak.. sekmadienį — 11 vai. r. iki 
5 vai. p.p. Atvykite! 

Vincas Kezinaitis, Hamil-
ton. Ont., Kanada, prie „Drau
go" laikraščio prenumeratos 
mokesčio pridėjo 90 dol. auką. 
Malonu turėti rėmėjų iš toli
mesnių vietovių. Nuotoliai 
nesudaro kliūčių, jei spaus
dintas savas žodis yra įvertintas 
vieninteliam užsienio lietuvių 
dienraštyje. Nuoširdus ačiū u* 
pagalbą. 

Sol. Genovaitė Bigenytė gie
dos iškilmingų pamaldų metu 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje 11 vai. r. LB 
Lemonto apylinkes ruošiamame 
Vasario 16-tosios minėjime. 
Vėliau solistė pasirodys ir 
memnėįe programoje Pasaulio 
lietuviu centro didžiojoje salėje 
po minėjimo akademinės dalies. 
Be solistes Bigenytės programo
je ir bažnyčioje pasirodys misi
jos vaikų choras, vadovaujamas 
muz. Dariaus Polikaičio. Solis
tei akompanuos muz. Alvydas 
Vasaitis. 

J a u b u v o s k e l b t a , kad 
Nekalto Prasidėjimo parapija 
Brighton Parke ruošia linksmą 
Mardi-Gras. Užgavėnių kar
navalą, vasario 17-18 d. Nau
jiena, kad Algimantas Barniš-
kis Čikagai ir apylinkėms žino
mas ne tik savo solo dainomis, 
bet ir kitais muzikiniais gabu
mais, norėdamas papildyti labai 
jau tuščią parapijos kasą, ruošia 
l inksmavakarį šeš tadienį , 
vasario 17 d., parapijos mokyk
los salėje. Bus smagios šokių 
muzikos, užkandžių, skysto atsi
gaivinimo, tad jis nuoširdžiai 
kviečia lietuvius 'labai pagei
dautų kuo daugiau neseniai iš 
Lietuvos atvykusių) gausiai 
susirinkti ir pasilinksminti 
prieš rimtą Užgavėnių laiką. 

Sol. Eglė Rūkštelytė-Sunds-
trom, Dalia Sokiene ir muz. 
Ričardas Šokas atliks progra
mą šį šeštadienį, vasario 17 d., 
6:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus „Gintaro" 
salėje vyksiančiame Užgavėnių 
„Šiupinio" vakare, ruošiamame 
Mažosios Lietuvos Lietuviu 
draugijos. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti ir maloniai praleisti 
vakarą. Apie dalyvavimą pra
šoma nedelsiant pranešti Ramū
nui Buntinui, tel. 708-969-1316. 

Čikagos ateitininkų sen
draugių susirinkimas vyks 
Ateitininkų namuose sekma
dienį, kovo 10 d., 10 vai. ryto (po 
9 vai. šv. Mišių Pal. J. Matu
laičio Misijoje, Lemonte). Dr. 
Edmondas Saliklis praves pa
šnekesį — kaip mes galime nau
doti misticizmą atnaujinti savo 
katalikišką gyvenimą. Taip pat 
bus svarstomi skyriaus veiklos 
einamieji reikalai. 

Užgavėnių vakarienė Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte 
vasario 20 d., antradienį, nuo 5 
vai. vak. Vaišinsime įvairiais 
Užgavėnių valgiais, o, skaniai 
ir sočiai pavalgius, prie links
mos muzikos galėsime ir padai
nuoti. Kviečia PLC renginių 
komitetas. 

Kas nepažįsta Algimanto 
Barniškio, jo gražių dainų ir 
geros muzikos... Šeštadienį, va
sario 17 d., 6:30 vai. vak., visi 
turės progą pasilinksminti prieš 
rimtą Gavėnios laikotarpį, pa
sišokti prie A. Barniškio muzi
kos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos užgavėniniame pasilinksmi
nime. Taip pat bus galima pasi
vaišinti cepelinais, kugeliu 
ir kitais lietuviškais skanu
mynais. 

Lietuvos Respublikos gene
ralinis garbės konsulas Čika
goje Vaclovas Kleiza praneša, 
kad konsulato įstaiga vėl bus 
atidaryta nuo antradienio, va
sario 20 d., tomis pačiomis dar
bo valandomis — 10 vai. r. iki 
1 vai. p.p. — ir toje pačioje vie
toje — Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. 

Vilniaus miesto merui Aliui Vidūnui lankantis Čikagoje, kai buvo atidarytas 
Čikagos.Vilniaus tarptautinis prekybos centras, sveikinimus perdavė ir Il
linois valstijos gyubernatorius Jim Edgar. Iš kairės: Stanley Balzekas. Jr„ 
Gražina Virfūniene, Alis Vidūnas ir Pat Michalski, gubernatoriaus ištaigos 
etniniams reikalams vadovė. 

Atviro žodžio forumas tęsia
si Sekmadienį, vasario 25 d., 12 
vai. (po 11 vai. Mišiųi. Pasaulio 
lietuviu centro didžiojoje salėje 
kalbės Gediminas Vagnorius. 
Visus kviečia ..Saulutė". Lietu
vos vaiku globos būrelis. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver-
tvbių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da. Albinas Kurkulis, tel . 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paul ius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Greitoji medicinos pagalba Vil
niuje per 1994 metus buvo iš
kviesta 132,000 kartų, o 1995 
metais — 142,000 kartų. Maž
daug 4 iškvietimai per parą 
būna melagingi'. Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 68 St., 
Čhicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Domas ir Rasa Lapkai, 
Hinsdale, IL, atsiuntė $150 -
vieno Lietuvos našlaičio metinį 
globos mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 9 t , Čhi
cago, IL 60629. 

(sk) 

Šį vakarą, vasario 16 d., 
penktadienį, Jaunimo centre 
bus švenčiama Lietuvos Nepri
klausomybės šventė. Kalbės 
gen. garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, programą 
atliks Čikagos lit. mokyklos 
mokiniai, vadovaujami daina
vimo mokyt. Dalios Gedvilienės. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visuome
nė kviečiama gausiai dalyvauti. 

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
susirinkimas vyks vasario 20 d., 
antradienį, 7:30 vai. vak., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Specialus susirinkimo 
svečias — paskaitininkas — dr. 
Peter Brazis III, akių ligų spe
cialistas. Jo paskaitos tema — 
kataraktų operacijos ir apskri
tai akių negalavimai. Visi 
kuopos nariai prašomi susirin
kime dalyvauti. Po susirinkimo 
bus vaišės. 

Kaip visi prisimename, va
sario mėn. pradžioje Čikaga 
kentėjo nuo ypatingai stiprių 
šalčių, o kaip tik vasario 4 d. 
JAV LB Krašto valdyba buvo 
suruošusi tragiškųjų Sausio 
13-tosios įvykių Vilniuje 
paminėjimą. Lietuviškoji pub
lika, gausiai susirinkusi į Jau
nimo centrą, džiaugėsi, galė
dama pasišildyti karsta kava ir 
pyragais prie kavos, galbūt net 
nežinodama, kad šiam tikslui 
pyragus paaukojo „Baltic" ke
pyklos savininkai Ankai. Jie la
bai dažnai ateina įvairioms or
ganizacijoms į pagalbą ir nemo
kamai aukoja saldžiuosius 
užkandžius. Tai tikrai didelė 
parama rengėjams, kurie turi 
skaitytis su kiekvienu išlaidų 
centu. Be abejonės, p. Ankams 
visi yra labai dėkingi. 

Čikagos Lietuvių moterų 
susirinkimas vyks vasario 21 
d., trečiadienį, 11:30 vai. p.p., 
Palos Country Club patalpose 
(Southwest Highway ir 131 g.). 
Susirinkime bus paminėta ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė, kurios proga meninę 
programą atliks Linda Bur
bienė. Rezervacijas priima 
Pranciška Simanonienė tel. 
708-422-5937. 

Dienraščio „Draugo" lei
dėjų, Lietuvių katalikų spaudos 
draugijos narių susirinkimas 
įvyko trečiadienį, vasario 14d., 
Marijonų vienuolyno patalpose, 
Čikagoje. Dalyvavo 18 draugijos 
narių ir svečių. Buvo išklausyta 
administratoriaus Pijaus Ston-
čiaus pranešimas apie dien
raščio ir „Draugo" spaustuvės 
finansinį stovį, įvairiais, su 
lietuviškos spaudos darbais bei 
rūpesčiais susijusiais, klau
simais pasisakė susirinkusieji, 
ypač marijonų provinciolas kun. 
Donald Petraitis, MIC, „Drau
go" moderatorius kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC, Juozas Polikai-
tis, Birutė Jasaitienė, Marija 
Remienė, dr. Kazys Ambrozai-
tis, adv. Algirdas Ostis, dr. 
Leonardas Šimutis ir kiti. Posė
džiui vadovavo draugijos pirm. 
dr. Antanas Razma. Į draugiją 
buvo nubalsuota priimti du nau
jus narius: kun. Antaną Ma
ciūną, MIC ir Joną Vaznelį. Ka
dangi ne visi klausimai buvo iš
spręsti dėl laiko stokos, nutar
ta kitą posėdį šaukti po kelių 
mėnesių. 

Neužmirškite, kad „Draugo" 
koncertas ruošiamas Jaunimo 
centre kovo 23 d. Programą at
liks „Gintaro" ansamblis iš To
ronto. Bilietai jau gaunami 
„Seklyčioje" ir „Draugo" ad
ministracijoje darbo valando
mis. 

Dalios Gedvilienės paruoš
tas Čikagos lituanistinės mo
kyklos choras atliks dalį progra
mos šios mokyklos Vasario 
16-tos minėjime. Minėjimas 
vyks šeštadienį, vasario 17 d., 
12 vai. Jaunimo centre. Tėvai ir 
visuomenė kviečiami dalyvauti 
ir parodyti, kad įvertinate jau
nimo pastangas švęsti šią lietu
vių tautai brangią sukaktį. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

• „Kęstutis. Ateit ininkų 
korporacija". Kazimieras Pa
bedinskas. Vilnius, 1995. Išlei
do REGNUM fondas. Tai - vie
nos veikliausių Lietuvos atei
tininkų korporacijos „Kęstutis" 
istorija, parašyta, remiantis K. 
Pabedinsko atsiminimais. Au
torius knygos pratarmėje atsi
prašo skaitytojų, kad šie, beveik 
septyniasdešimt metų laiko 
tarpį apimantys atsiminimai, 
yra fragmentiški, gana nenuo
seklūs ir nepakankamai tikslūs. 
Ateitininkų veikla saugumo 
sumetimais nebuvo aprašoma, 
konventų dalyviai nebuvo 
registruojami. 

Gaunama „Draugo" knygyne. 
Kaina — 6 doleriai. 

KAZIMIERAS PABEDINSKAS 
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K Ę S T U T I S 

• „Viltis". Redaktorius — 
Alexander P. Durtka, Jr. Adre
sas: 1110 N. Old World Third 
Street Suite 420, Milwaukee, 
WI 53203-1102. Tel.: (414) 
225-6220: fax: (414) 225-6235. 
Šešis kartus per; metus išei
nantis folkloro bei tautinių 
šokių žurnalas. 

LIETUVOS MOKSLO 
GEDULO IR VILTIES 

DIENA 

Informacinis leidinys. Parašė 
Ona Voverienė. Išleido Lietuvos 
moterų lyga. Dail. A. Ladyga. 
Spausdino, Džiugo spaustuvė 
Vilniuje 1995 m., 80 psl. 

Autorė yra didelio patyrimo 
bibliotekininkė ir parašė šią 
knygą su nuostabiu kruopštu
mu. Duodamos pagrindinės ži
nios apie 64 Lietuvos mokslinin
kus, profesorius, filosofus, me
dikus, istorikus ir-kitus Lietu
vos mokslo, intelektualinio gy
venimo žiburius, kuriuos oku
pantai bolševikai kankino, žudė 
kalėjimuose Sibiro lageriuose. 
Įjungti ir du šviesieji Lietuvos 
mokslininkai vyskupai — Bori-
sevičius, Reinys. Paduodama jų 
gimimo ir mirties data. jų gilio
sios studijų išradingai parašyti 
veikalai, jų dėstytos paskaitos 
universitetuose. RSpestingai su
rinkta literatūra apie juos, 
nurodomi žurnalai ir laikraš
čiai, rašę apie juos, nurodant net 
puslapius. 

Knygoje ryškiai atskleidžiami 
kruvinojo bolševikinio teroro ir 
žudymų darbai. Tai miniatiūri
nio pobūdžio Lietuvos kankinių 
enciklopedijėlė. Apie ją reikėtų 
ir anglų kalba kur nors parašy
ti. Gaila, kad autorei nebuvo 
žinomi kai kurie išeivijoje išleis
ti, apie tuos kankinius veikalai: 
pvz., neprisiminti dr. Prano 
Zundės du tomai apie Lietuvos 
nepriklausomybės signatarą 
Kazimierą Bizauską. Gal buvo 
galima, apie kun. Dabrilą ra
šant, paminėti J. Prunskio kny
gutę „15 Lietuvoje nužudytų 
kunigų" (lietuvių ir anglų 
kalba). Tačiau šie dalykai 
nemažina šio leidinio vertės. 

Iš šios knygos mes patiriame, 
kad Salomėja Nėris prieš mirtį 
norėjo susitaikyti su Bažnyčia ir 
Dievu. Pakviestas kunigas su
teikė jai paskutinius sakramen
tus, o ji savo dienoraštį padavė 
kunigui, kuris tą dienoraštį 
perdavė Oksfordo universiteto 
rankraščių skyriui. 

Juoz. Pr. 

Lietuvos Nepriklausomybes šventes. Vasario 16-tosios, proga Illinois gubernatorius Jim Edgar 
išleido proklamacija, paskelbdamas vasario 16 Lietuvos Nepriklausomybės diena Illinois valsti
joje. Jis taip pat pasidžiaugė lietuvių įnašu į valstijos kultūrinį bei visuomenini gyvenimą. Iš 
kairės: Mary Kinčienė, ALTo Čikagos skyriaus pirm. Matilda Marcinkiene, Vida Sakevičiūtė 
ir Pat Michalski, gubernatoriaus padėjėja etniniams ir spaudos reikalams. 

JAV LB APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

JAV LB Brighton parko apy
linkės narių metinis susirin
kimas įvyko š.m. sausio 21 d. 
Švč. Marijos Nekalto Prasidė
jimo mokyklos salėje. Tuoj po 
lietuviškų Mišių bendruomeni-
ninkų jau laukė karšta kava, 
„Racine" kepyklos šviežutėliai 
lašiniuočiai ir „Baltic" kepyk
los paaukoti skanūs pyragai. 
Tuo tarpu valdyba su talkinin
kėm priėmė narių LB solida
rumo įnašus. Susirinkusiųjų 
buvo gražus būrys, bet eilėje 
įteikti savo įnašą nereikėjo ilgai 
stovėti. Netrukus visi, apsirūpi
nę kavute ir užkandžiu, užėmė 
vietas. Pirmininkė S. Daulienė 
pasveikino susirinkusius ir 
pakvietė kun. F. Kireilį sukal
bėti maldą. Tada buvo prisi
minti šios apylinkės mirusieji 
nariai ir prieš penkerius metus 
Vilniuje ginant Lietuvos laisvę 
žuvusieji didvyriai. Susirinki
mui vadovavo Juozas Masilio-
nis, sekretoriavo Danguolė Ilgi-
nytė. 

Pirmininkui pristačius darbo
tvarkę ir susirinkusiems ją pri
ėmus, vyko valdybos veiklos 
pranešimai. Pirmininkė pri
minė apie nuveiktus darbus 
metų laikotarpyje. Būtent: buvo 
surengta Lietuvos Nepriklauso-

Anatolįjua Milūnas, Lietuvių respu
blikonų lygos pirmininkas, sausio 14 
d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, 
prisimena 1991 m. sausio 13 aukas 
Vilniuje. 

Nuotr Vytauto Jasinevlciau* 

NAUJA LIETUVIU 
RESPUBLIKONŲ 

FEDERACIJOS VALDYBA 

Lietuvių amerikiečių Respub
likonų tautinė federacija kores-
pondenciniu būdu išrinko naują 
šios federacijos valdybą: pirmi
ninkas Kazimieras Oksas (IL), 
1-mas vicepirm. Anatolijus 
Milūnas (TL), 2-ra vicepirm. Liu
cija Mažeikienė (CA), 3-čia 
vicepirm. Gražina Kudukienė 
(OH), sekretorė Nijolė Maske
liūnienė (IL) ir iždininkas Min
daugas Baukus (IL). 

mybes šventė, talkino parapijos 
renginiuose, dirbo JAV LB Vid. 
Vakarų apygardos piknike, ir 
savo iždui papildyti turėjo „kro-
melį" Brighton parko lietuvių 
namų savininkų draugijos mu
gėje. Parapijos salėje suruošė 
pietus „Draugui" ir „Mar
gučiui", Nekalto Prasidėjimo 
parapijai paremti. Pirmininkė 
pripažino, kad be visuomenės 
pagalbos valdyba viena negalė
tų šių darbų įvykdyti ir todėl vi
siems dėkojo už gražų bendra
darbiavimą. Ji pranešė, kad 
valdybos planuotas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas 
vasario 4 d. mūsų parapijoje ne
įvyks, nes tą dieną Jaunimo 
centre bus minima Sausio 13-to
sios įvykiai. Ji taip pat priminė, 
kad lankytume 10 vai. lietuviš
kas Mišias savo bažnyčioje, nes 
jeigu bus mažai jas lankančių, 
tai gali tekti jų visai atsisakyti, 
nes naujai įsikūrę ispaniškai 
kalbantieji jau sudaro bažnyčioj 
daugumą. „įvertinkime ką tu
rime, kad nereikėtų vėliau 
gailėtis", sakė ji. 

Po pirmininkės pranešimo 
buvo iždininkės finansinė apy
skaita. Jos pranešime sužinota, 
kad LB solidarumo įnašų su
rinkta 964 dol., švietimui 940 
dol.. Vasario 16-tosios minėjime 
aukota 1,473 dol., apylinkės 
valdybos veikiai — 914 dol. iš 
valdybos suruoštų renginių 
turėta 3,211 dol. pajamų. Iš soli
darumo įnašų nuo kiekvieno 
dolerio valdybai lieka 35 centai, 
apygardai tenka 20 c , JAV LB 
Krašto valdybai — 30 c , PLB -
15 c. Visi švietimo reikalams su
rinkti pinigai yra perduodami 
Švietimo tarybai, Vas. 16-tosios 
minėjimo aukos perduodamos 
JAV LB KV. Apylinkės valdy
bos renginių pajamos skirsto
mos lietuviškos spaudos ir radi
jo programų išlaikymui, parem
ti kultūrinius vienetus ir LB in
stitucijas. 

Prie valdybos iždo veikia 
„Dovana Lietuvai" fondas, ku
rio aukomis yra sušelpiama 
viena našlaitė ir labdaros or
ganizacijos Lietuvoje. 1995 m. 
fondas gavo 368 dol., o išleido 
922.50 dol. Kontrolės komisija 
savo revizijos aktu patvirtino 
iždininkės pateiktus duomenis. 
Visi pranešimai buvo susi
rinkimo patvirtinti ir toliau 
buvo valdybos rinkimai. Kandi
datais buvo pasiūlyti Mečys 
Mikutaitis ir Irena Noreikienė. 
M. Mikutaitis atsisakė, o I. 
Noreikienė sutiko. Nesant 
daugiau kandidatų, buvusioji 
valdyba sutiko pasilikti dar vie
nai kadencijai. Taigi, dabar 
valdyboje yra S. Daulienė, R. 
Darienė, V. Dijokas, D. Ilginytė, 
J. Gradinskas, L Noreikienė, V. 

Račiūnas, V. Utara, A. Vadei-
šienė. Kontrolės komisija buvo 
rinkta 1995 m. ir joje yra N. 
Paulauskaitė. P. Peleckas ir J. 
Žadeikis. Reikėjo išrinkti atsto
vus į apygardos suvažiavimą, 
kuris įvyks balandžio 21d. (tą 
pačią dieną bus ir antrasis Ba
naičio operos ..Jūratė ir Kasty
tis" spektaklisi. Dėl šių susi
dėjusių aplinkybių žmonės dar 
negalėjo pramatyti ar jiems bus 
įmanoma apygardos suvažia
vime dalyvauti. Valdyba turės 
surasti kas galės tą dieną pa
skirti Lietuvių bendruomenei. 

Klausimų ir sumanymų metu 
apygardos pirm. B. Vindašienė 
buvo paprašyta paaiškinti, 
kodėl suvažiavimas vyks tą 
pačią dieną kaip operos spek
taklis ir kodėl LB solidarumo 
įnašas buvo padidintas pereitos 
tarybos sesijoje. Dėl suvažia
vimo ji sakė, kad yra iš tolimes
nių apylinkių atstovų, kurie to 
pageidavo, nes ta pačia proga jie 
norėtų dalyvauti abiejuose ren
giniuose. Dėl sol. įnašo padidi
nimo ji labai vaizdžiai ir įtiki
nančiai papasakojo, kad iš $2 
dol. pensininko ir iš 5 dol. dir
bančiojo asmens įnašo neįma
noma vykdyti kokią nors veiklą, 
ypač kai jau apylinkėse dau
guma narių yra pensijoje. Ji 
priminė, kad mums yra rei
kalinga ir labai svarbu turėti 
tarnautoją Vašingtone, kuris ste
bėtų Lietuvą liečiančią JAV ir 
bendrai pasaulinę politiką. 
Turėti įstaigą Vašingtone bran
giai kainuoja, bet ji būtina. Ji 
priminė kaip pernai Kongrese 
buvo pravesta Lietuvai žalinga 
H.R. 7 rezoliucija, kuri galėjo 
užkirsti kelią Lietuvai įstoti į 
NATO. Kongr. D. Durbin įvedė 
pataisą, ir visos apylinkės turėjo 
skubiai susisiekti su savo atsto
vu Vašingtone, prašant jį padėti 
susidariusioje padėtyje. Taigi, 
čia tiktai vienas pavyzdys kur 
yra reikalingi finansai vykdyti 
LB darbams. Apygarda taip pat 
turi svarbių reikalų, kuriems 
reikalingi pinigai. Jau vien tik 
telefoniniai pasitarimai su toli
mesnėmis apylinkėmis daug 
kainuoja, o kartais reikalinga 
jas ir aplankyti įvairiomis pro
gomis. Kitaip tos apylinkės ati
trūksta nuo bendruomenės ir 
tampa tiktai „Lietuvių klubu". 
Taigi, atėjo laikas parodyti stip 
resnį solidarumą lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos rėmimo 
reikaluose. 

Baigiantis susirinkimui, Vid. 
Vak. apygardos valdybos vardu 
B. Vindašienė įteikė žymenis 
Brighton parko apylinkėje daug 
pasidarbavusiems LB nariams: 
Onai ir Valentinui Račiūnams, 
Vyt. Dvokui, Mečiui Mikutai 
čiui, Simui Naujokui, Bronei 
Rusteikienei ir Viktorui Utarai. 
Susirinkimas baigtas dainuo
jant „Lietuva brangi". 

D.Z. 


