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Lietuvos Respublikos 
Seime

Apibrėžtas 
kovojusiųjįi už

nepriklausomybę
statusas

Vilnius, sausio 23 d. (BNS) — 
Seimas ketvirtadienį priėmė 
pasipriešinimo 1940-1990 m. 
okupacijoms dalyvių teisinio 
statuso įstatymą, kuriame api
brėžtas karių savanorių bei 
laisvės kovų dalyvių statusas.

Laisvės kovų dalyviais laiko
mi tiek priešinęsi sovietinei, 
tiek ir nacių okupacijai.

Atskiru įstatymu bus nusta
tytas karių savanorių ir laisvės 
kovų daly viii statuso pripažini
mas, partizanų apdovanojimų ir 
laipsnių atkūrimas, taip pat 
socialinės rūpybos ir valstybės 
paramos bei kompensacijų už 
žuvusiuosius skyrimo tvarka.

Beveik vienbalsiai Seimas 
balsavo už tai, kad kariais sava
noriais būtų pripažinti gink
luoto pasipriešinimo dalyviai, 
1941-ųjų birželio sukilimo metu 
ginklu kovoję su okupacinės 
valdžios struktūromis, Vietinės 
rinktinės nariai, Tėvynės ap
saugos rinktinės nariai bei par
tizanai, kurie priklausė laisvės 
kovotojų struktūroms, davė 
priesaiką ir jos nesulaužė, 
nešiojo atpažinimo ženklus ir 
ginklus, gyveno nelegaliai.

Kiek padiskutavę, Seimo na
riai papildė šį straipsnį nuo
stata, kad karių savanorių sta
tusas nesuteikiamas nusikal- 
tusiems žmogiškumui if žudžiu
siems taikius gyventojus.

Kai kurie parlamentarai abe
jojo LDDP frakcijos seniūno 
pavaduotojos Sigitos Burbienės 
pasiūlytos pataisos tikslingu
mu, nes pasižadėjimas nenusi
kalsti žmogiškumui buvo įrašy
tas į partizanų priesaiką. Ta
čiau Seimo pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui pastebėjus, 
kad toks papildymas padėtų iš
vengti galimų priekaištų, Sei
mas pritarė tokiai formuluotei.

Laisvės kovų dalyviais Sei
mas pripažino partizanų ryši
ninkus ir jų rėmėjus bei 
1940-1990 m. veikusių ir sie
kusių atkurti Lietuvos nepri
klausomybę pogrindinių orga
nizacijų narius, pogrindžio 
spaudos leidėjus ir kitų pa
vojingų pasipriešinimo akcijų 
dalyvius, nebendradarbiavusius 
su okupacinėmis represinėmis 
žinybomis.

Sugriežtinta atsakomybė 
už narkotikų platinimą

Seimas ketvirtadienį priėmė 
kelių Baudžiamojo kodekso 
straipsnių pataisas, kuriomis 
sugriežtinta atsakomybė už nar
kotikų pardavimą, platinimą, 
numatyta atsakomybė už kitų 
asmenų lenkimą vartoti narko
tines priemones.

Pataisas pristatęs Seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
pažymėjo, kad naująją „lenki
mo” sąvoką teisininkai išaiš
kino, jog baustinais veiksmais 
bus traktuojama ne tik prievar
ta vartoti narkotikus, bet ir 
įvairios įkalbinėjimų formos, 
gundymas ar narkotikų įbruki- 
mas.

87 Seimo nariai vienbalsiai 
balsavo už šias baudžiamojo 
kodekso pataisas.

Itin pavojingu recidyvistu 
teismas nuo šiol galės pripažinti 
asmenį, kuris buvo du kartus 
nuteistas laisvės atėmimu už 
neteisėtą narkotikų platinimą 
sunkinančiomis aplinkybėmis 
bei nepilnamečių privertimą 
vartoti narkotikus. Minėti 
nusikaltimai taip pat bus lai

komi tokiais, už kuriuos, kaip 
papildoma bausmė, privalomai 
bus skiriamas turto konfiska
vimas.

Sugriežtintos ir amnestijos są
lygos narkomaniją skatinan
tiems asmenims — jie, kaip ir 
kiti sunkūs nusikaltėliai, 
lygtinio atleidimo nuo bausmės 
galės tikėtis^ tik atkalėję 
keturis penktadalius paskirtojo 
laiko.

Centro ir Liberalų 
sąjungos nori susivienyti

Lietuvos Centro sąjunga ir 
Liberalų sąjunga ketina susi
jungti į vieną politinę jėgą, 
spaudos konferencijoje ketvir
tadienį informavo Centro są-. 
jungos pirmininkas Romualdas 
Ozolas. Jis sakė dėl to, kol kas 
tik žodžiu, antradienį susitaręs 
su Liberalų sąjungos pirminin
ku Eugenijumi Gentvilu.

R. Ozolas pabrėžė, kad šį 
kartą liberalai ir centristai 
nusiteikę labai ryžtingai. „Mes 
ketiname į vieną partiją su
jungti liberalios mąstysenos 
žmones, galinčius jau 2000 m. 
Seimo rinkimuose iškilti kaip 
politikų profesionalų korpusas 
galintis suformuoti stiprią 
savarankišką vyriausybę”, sakė 
jis.

Kovo mėnesio savivaldybių 
rinkimams Centro ir Liberalų 
sąjungos dar teiks atskirus 
sąrašus, ir taip bus patikrintas 
abiejų politinis populiarumas, 
tačiau iškart po savivaldybių 
rinkimų prasidės aktyvus jungi
masis, sakė Romualdas Ozolas.

Teismas nagrinės apskričių 
vadovų įgaliojimus

32 Seimo nariai pirmadienį 
kreipėsi į Konstitucinį teismą, 
prašydami ištirti, ar pagrindi
niam Lietuvos įstatymui ne
prieštarauja apskrities virši
ninkui Seimo suteikta teisė 
kontroliuoti savivaldybes ir 
išplėstas „A” lygio valdininkų 
sąrašas.

Socialdemokratų frakcijos na
rys Vytenis Andriukaitis trečia
dienį spaudos konferencijoje 
sakė, kad abu abejones sukėlę 
įstatymai buvo priimti konser
vatorių daugumos balsais.

Kreipimąsi Konstituciniam 
teismui pasirašė po 12 narių 
turinčios opozicinės Social
demokratų ir LDDP frakcijos, 
dalis Centro sąjungos bei dau
gelis mažųjų parlamento frak
cijų narių, sakė parlamentaras.

Jiems kelia abejonių spren
dimas sujungti Apskrities val
dytojo ir Vyriausybės atstovo 
pareigas ir atiduoti jas vienam 
pareigūnui — Apskrities virši
ninkui, kurį skiria vyriausybė. 
Jis vykdo politinę valią, tačiau 
kartu jam pavesta vykdyti savi
valdybių teisinės priežiūros 
funkcijas, sakė V. Andriukaitis.

Pasak jo, „niekas negali būti 
tikras, kad vietoj teisinės kont
rolės bus vykdoma vyriausybės 
politinė valia”. Tokiu būdu, 
Seimo nario nuomone, kyla 
grėsmė Konstitucijoje numaty
tai savivaldybių teisei veikti 
laisvai ir savarankiškai.

„A” lygio valdininkų sąrašo 
išplėtimas taip pat rodo kon
servatorių ketinimą „paimti į 
savo rankas” kuo daugiau tar
nybų, sakė V. Andriukaitis. 
Kreipimąsi pasirašiusių Seimo 
narių nuomone, nekonstituci- 
niai sprendimai „A” lygio valdi
ninkais arba politikais laikyti 
vyriausybei arba ministerijoms 
pavaldžių departamentų, tamy-

senamiesčio gatvėmis. Eisenai, kuri žygiavo nuo Aušros Vartų iki Savivaldybės aikštės, vadovavo 
Krivių Krivaitis, šalia jo, dainuodami liaudies dainas, ėjo „angelai”, „karaliai”, „avinėliai”, 
muzikantai. Krivių Krivaitis mėtė grūdus gausiai susirinkusiems sostinės gyventojams.

Vlados Inčiūtės nuotr.: Trijų Karalių eisena Vilniaus senamiestyje.

Vyriausybė ragina greičiau 
nagrinėti bankų bylas

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) — 
Vyriausybė imasi priemonių pa
spartinti bylų dėl lėšų iššvais
tymo dideliuose bankuose tyri
mą.

Trečiadienį priimtas nutari
mas, pagal kurį bus imamasi 
įvairių neatidėliotinų priemo
nių. Pvz., kaltinamiesiems turės 
būti nustatytas toks užstatas, 
kuris atitiktų jų padarytą žalą.

Valstybės saugumo departa
mentui pasiūlyta patikrinti, 
kaip buvo tiriamos bankų ir 
kitos finansinių nusikaltimų 
bylos. Pareigūnai, neiškėlę 
baudžiamųjų bylų ar jas ne
teisėtai sustabdę, turės už tai at
sakyti. Prie generalinės proku
ratūros bus sudaryta speciali 
jungtinė grupė, kuri tirs didelių 
bankų ir kitas finansines bylas.

Vidaus reikalų ministras Vid
mantas Žiemelis (TS) padėtį, 
tiriant bankų bylas, pavadino 
labai grėsminga. Jis žurnalis
tams sakė, kad iki sausio 1 d. 
buvo paskirta 800 revizijų, ta
čiau 600 iš jų net nepradėtos. 
Nebuvo nieko daroma, kad šis 
darbas būtų paspartintas, kal
bėjo ministras.

Iki šiol nieko nepadaryta ir 
persekiojant „išplautą” arba 
nusikalstamu būdu įgytą turtą.

Lietuvos finansų ministras 
nori atsistatydinti

Vilnius, sausio 23 d. (BNS) — 
Ketvirtadienį Lietuvos finansų 
ministras Rolandas Matiliaus- 
kas premjerui Gediminui Vag
noriui pateikė atsistatydinimo 
pareiškimą, prašydamas teikti 
jį šalies prezidentui.

Ministro pareiškime teigia
ma, kad tokį sprendimą jis da
rąs, siekdamas užkirsti kelią 
politinėms spekuliacijoms ir 
nenorėdamas daryti žalos vals
tybei bei jos finansams, pranešė 
vyriausybės spaudos tarnyba.

R. Matiliausko, kuris yra jau
niausias ministrų kabineto na
rys (29 m.), įsitikinimu, jį kalti
nant, neva Kredito bankui jis 
padaręs žalą, iš tikrųjų vyksta 
politinė kova — griaunamas vy
riausybės ir Finansų ministeri
jos autoritetas.

bų ir inspekcijų vadovus.
Jo nuomone, norėdami išlikti 

savo postuose, minėtieji parei
gūnai dabar bus priversti stoti 
į konservatorių partiją ar kitaip 
paklusti jos reikalavimams.

Tai pirmas kartas, kai Konsti
tuciniam teismui apskųstas šia
me Seime priimtas įstatymas.

Su daugeliu valstybių, ypač 
JAV ir Europos šalimis, Lietuva 
nėra pasirašiusi teisinės pa
galbos sutarčių, ir tai trukdo tir
ti tokius nusikaltimus.

Premjeras Gediminas Vagno
rius posėdyje teigė, jog sustab
dytas didelių bankų bylų tyri-

Lietuva priims iš Lenkijos 
afganų bėglių grupę

Vilnius-Suvalkai, sausio 
22-23 d. (PA?-BNS). Suvalkų 
vaivadijos policija pranešė, kad 
trečiadienį Elke, Suvalkų vai
vadijoje, policija sulaikė 27 
afganus, nelegaliai lėktuvu at
skridusius iš Lietuvos į Lenkiją. 
Nelegalių migrantų grupei va
dovavo keturi lenkai, kurie 
pabėgėlius vežė automobiliais.

Baltstogės Pedlaskų pasienie
čiai per Lenkijos-Lietuvos sieną 
skridusį lėktuvą pastebėjo jam 
jau grįžtant iš Lenkijos. Po 
keletos valandų kelyje buvo 
sulaikyti du mikroautobusai, 
kuriais buvo vežami 11 vyrų, 
tiek pat moterų ir 5 vaikai.

Grupės priekyje „BMW” mar
kės automobiliu važiavo du jau
ni Gižicko ir Seinų gyventojai. 
Su jais buvo sulaikyti du mikro
autobusus vairavę varšuviečiai.

Atsistatydinimo pareiškime 
primenama apie 1996 m. teismo 
sprendimą, kuris R. Matiliaus
ko nemini nei kaip Kredito, nei 
kitų bankų skolininko. Minist
ras teigia, jog prieš kelerius 
metus 18,000 JAV dolerių leng
vatinis kreditas jam buvo 
suteiktas pagal tuo metu ga
liojusią tvarką. Tokį bankininkų 
skatinimo būdą savo darbuoto
jams taikė ir Lietuvos bankas.

R. Matiliausko pareiškime 
pažymima, jog kredito lėšomis 
jis nepasinaudojo — jos atiteko 
vienam Kredito banko savinin
kui.

Dar iki 1996 m. teismo spren
dimo, kuriame buvo įvardintas 
tikrasis skolininkas, R. Mati- 
liauskas sumokėjęs bankui 
36,000 litų, nors pats paskolos 
lėšomis nesinaudojo. Finansų 
ministro tvirtinimu, iš teisėtai 
skirto kredito jis ne tik nepa
sipelnęs, bet ir praradęs arti
mųjų santaupas. R. Matiliausko 
įsitikinimu, galbūt paskolos ga
vimą ir galima vadinti moraline 
klaida, tačiau tai nebuvęs joks 
piktnaudžiavimas tarnybine pa
dėtimi.

mas rodo, kad valstybė net ne
bando kovoti su tokiais nusi
kaltėliais. Vasario mėnesį vy
riausybė turi paskelbti progra
mą, pagal kurią bus kompen
suojami LAIB indėliai. Tam 
reikės ne vieno šimto milijono 
litų, sakė premjeras, ir reikia 
tikėtis mokesčių mokėtojų nepa
sitenkinimo, jei tie pinigai bus 
imami iš biudžeto.

Visi jie, taip pat ir nelegalūs 
migrantai, buvo grąžinti pasie
niečiams.

Baltstogės Podlaskų pasienio 
punkto pasieniečiai pranešė, 
kad tai pirmas nelegalus skry
dis virš Lenkijos ir Lietuvos 
sienos šiais metais.

Ketvirtadienį popiet 27 af
ganų grupė jau buvo Lietuvos 
teritorijoje, ir ruoštasi juos 
pergabenti į užsieniečių regis
travimo centrą Pabradėje, nors 
iš ryto Lietuvos pasieniečiai 
buvo atsisakę priimti pabėgė
lius, pasigedę įrodymų, kad jie 
pateko į Lenkiją per Lietuvą. 
Lietuvos Pasienio policijos 
departamento spaudos atstovas 
pranešė, kad popiet lietuviai 
tokius įrodymus gavo, tačiau 
atstovas negalėjo jų konkre
tizuoti.

Dabar Pabradės užsieniečių 
registravimo centre depor
tavimo laukia 429 nelegalūs 
migrantai, daugelis kurių pa
teko į Lietuvą per Baltarusiją 
pakeliui į Vakarus.

NATO vadovas 
padėkojo Lietuvos

taikdariams
Vilnius, sausio 23 d. (BNS) — 

NATO generalinis sekretorius 
Javier Solana atsiuntė padėkos 
laišką Lietuvos užsienio reikalų 
ministrui Algirdui Saudargui 
(KDP), kuriame NATO ir savo 
vardu dėkoja už Lietuvos daly
vavimą taikos palaikymo misi
joje IFOR Bosnijoje ir Hercego
vinoje.

Praėjusį mėnesį NATO vado
vaujamos daugiavalstybinės 
pajėgos užbaigė metus trukusią 
taikos įvedimo misiją Bosnijoje 
ir Hercegovinoje. Tie patys ka
riai liko tęsti stabilizavimo 
misiją SFOR pavadintų opera
cijų, kurias numatyta baigti po 
18 mėnesių.

Pasak J. Solana, Lietuvos 
dalyvavimas padėjo pasiekti 
stabilumą Bosnijoje bei sustip
rino ryšius tarp Lietuvos ir 
NATO, pranešė Lietuvos URM 
spaudos tarnyba.

Pasaulio naujienos
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Groznas. Čečėnijos preziden
tas Zelimkan Jandarbijev ket
virtadienį pasirašė įsaką, ku
riuo žuvusio čečėnų vado Džo- 
char Dudajev garbei sostinė 
Groznas pavadinamas jo vardu. 
Kalbėdamas nusiaubto miesto 
centre, kur susirinko apie 5,000 
žmonių, Z. Jandarbijev sakė, 
kad nuo šiol sostinė bus vadi
nama Džochar-Gala („Džocharo 
miestas”).

Varšuva. Lenkijos preziden
to patarėjas tarptautiniams rei
kalams Wojciech Lamentowicz 
mano, kad kol kas neįmanoma 
susitarti dėl Lenkijos ir Ukrai
nos susitaikymo pareiškimo tu
rinio. Šis pareiškimas turėjo 
būti pasirašytas ketvirtadienį 
per Ukrainos vadovo vizitą į 
Lenkiją. Šalys turi atsiprašyti, 
tačiau jos privalo būti įsiti
kinusios, kad nori tai padaryti 
dabar, sakė W. Lamentowicz, 
užtikrindamas, kad Lenkija 
atsiprašys už tai, kad prieš 50 
metų prievarta perkėlė ukrai
niečius iš Lenkijos pietryčių į 
kitas šalies dalis.

Roma. Pagrindinis Alžyro 
opozicijos vadas Hocine Ait Ah- 
med ketvirtadienį paragino 
JAV prezidentą Bill Clinton 
paskirti specialų tarpininką, 
kuris padėtų padaryti galą 
smurtui šioje Šiaurės Afrikos 
valstybėje. Kalbėdamas su žur
nalistais Romoje, Socialistų 
pajėgų fronto (SPF) vadovas 
perspėjo, kad Alžyras ritasi link 
visuotinio chaoso ir apkaltino 
tarptautinę bendriją neveiklu
mu sprendžiant krizę.

Strasbūras. Europos Par
lamentas paragino Europos Są
jungą ir jos nares atskirai 
užšaldyti santykius su Serbija, 
kol ten nebus sukurta demokra
tinė santvarka. Europarlamen
to priimtame nutarime Serbijos 
vyriausybė taip pat raginama 
tuoj pat pripažinti ESBO komi
sijos sprendimus bei sukurti 
sąlygas veikti nepriklausomoms 
visuomenės informavimo prie
monėms.

Briuselis. ES įgaliotinis Hans 
van der Bruk antradienį pareiš
kė, kad ES, kuri ketina priimti 
naujus narius, nesiruošia klau
syti NATO nurodymų. Valsty
bės, nepakliuvusios į NATO pir
majame plėtimosi etape, pasak
H. van der Bruk, neturi tikėtis 
„paguodos prizo” — narystės 
ES. Jis pažymėjo, kad Europos 
Komisija, tikriausiai šių metų 
liepos mėnesį pateiks ES šalių 
vyriausybėms rekomendacijas 
dėl ES plėtros.

Vašingtonas. JAV am
basados Maskvoje pareigūnai 
Rusijos vyriausybei pareiškė 
susirūpinimą dėl kelių policijos, 
neseniai pradėjusios smarkiai 
kontroliuoti amerikiečių ir kitų 
Vakarų šalių vairuotojus, tre
čiadienį pranešė Valstybės de
partamentas. Departamento 
atstovas Nicholas Burns pa
stebėjo, kad Rusijos veiksmai 
gali būti atsakymas į kaltini
mus Rusijos diplomatams dėl 
eismo taisyklių pažeidimo New 
Yorke. Rusijos ir Baltarusijos 
misijos JT įsivėlė į kovą su New 
Yorko miesto valdžia dėl gruo
džio 29 d. tarp dviejų diplomatų 
ir policininkų kilusių muštynių. 
Policija teigia, kad diplomatai 
puolė policininkus, kai šie 
pastebėjo, kad diplomatai savo 
automobili pastatė prie gatvėje 
įrengto ugniagesių vandens 
siurblio. Diplomatai teigia, kad 
juos užpuolė policija.

Kanada ir Kuba paskelbė 
bendrą pareiškimą, nustatantį, 
kaip Ottawa gali padėti komu
nistų valdomai salai pagerinti 
žmogaus teisių padėtį. Kanados 
ir Kubos užsieno reikalų minist
rai Lloyd Axworth ir Robert Ro- 
baina susitarimą pasirašė tre
čiadienį Havanoje. Kanados ats
tovai sako, kad siekiama eko
nomines sankcijas Kubai pa
keisti dialogu, skatinančiu 
ekonomines ir politines refor
mas. Kanada dabar yra didžiau
sia Kubos prekybos bendradar
bė.

Damaskas. Sirijos valdžia 
išsiuntė namo tūkstančius at
sargos karo prievolininkų, kurie 
buvo mobilizuoti padidėjus 
įtampai su Izraeliu ir Turkija. 
Tai ketvirtadienį pranešė 
Izraelio laikraštis „Haaretz”, 
remdamasis Izraelio kariniais 
šaltiniais. Tuo tarpu Sirijos UR 
ministerija atmetė Izraelio 
užsienio reikalų ministro David 
Levy kvietimą skubiai atnaujin
ti Izraelio ir Sirijos taikos de
rybas.

Maskva. Buvęs SSRS pre
zidentas Michail Gorbačiov pa
ragino parengti susitarimą, ku
riuo Rusija ir NATO įsiparei
gotų užtikrinti saugumą visame 
Europos žemyne „už NATO ri
bų”. Pasak jo, reikia atsisakyti 
minties, kad Europos ateitis 
gali būti nulemta už jos ribų ar 
dalyvaujant vos kelioms Jungti
nių Valstijų sąjungininkėms 
Europoje.

Varšuva. Speciali vyriau
sybinė komisija trečiadienį pa
skelbė, jog 1946 m. liepos 4 d 
Lenkijoje Kielcų mieste nužu
dyti 70 žydų pabėgėlių, iki šiol 
laikyti įsiutusios minios auko
mis, buvo nužudyti komunisti
nės saugumo policijos agentams 
vadovaujant. Šis vyriausybinės 
komisijos „atradimas”' sutapo 
su Lenkijos ministro pirmininko 
Wlodzimierz Cimoszevvicz vizi
tu į Izraelį.

Ryga. Trečiadienį Latvijos 
ministro pirmininko potvarkiu 
Vasilijus Melnikas atleistas iš 
finansų ministro posto savo 
noru, pranešė ministro pirmi
ninko patarėjas Jurgis Liep- 
niekas. Finansų ministro parei
gas atsistatydinusioje Latvijos 
vyriausybėje vėl eis pats minist
ras pirmininkas.

Vašingtone trečiadienį 
įvykdytas sprogdinimas prie 
garsios nėštumo nutraukimo 
teisės gynimo organizacijos 
būstinės. Pranešama, kad prie 
šio pastato centrinėje Vašing
tono dalyje pastebėtas ispanų 
kilmės vyras, laikęs rankoje 
sprogstamąjį užtaisą. „Šis 
įrenginys sprogo rankoje, vyras 
pabėgo. Mes nežinome, kas jis 
toks”, sakė policijos departa
mento atstovė. Sprogdinimas 
įvykdytas per abortus įteisinu
sio Aukščiausiojo teismo spren
dimo 24-ąsias metines. Vašing
tono policija paskelbė parengtį 
visame mieste, ruošdamasi 
prieš abortus kovojančių 
organizacijų kasmetinėms pro
testo demonstracijoms.

KALENDORIUS
Sausio 24 d.: Šv. Pranciškus 

Salezas, vyskupas, Bažnyčios 
mokytojas (1567-1622); Felicija, 
Rainis, Gaivilė.

Sausio 25 d.: Šv. Pauliaus 
apaštalo atsivertimas; Ananijas, 
Agapė, Viltenis, Žiede. 1851 m. 
gimė Lietuvos valstybininkas ir 
pramonininkas Petras Vileišis.
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„MOKSLAS, GINKLAS, 
SPORTAS - TĖVYNEI 

LIETUVAI”
Šios minties vedini, Juno 

Beach gyveną Pirmojo Lietuvos 
Prezidento karo mokyklos 
15-tos laidos karininkai Zigmas 
Strazdas ir Vladas Žibąs, Jono 
Jakubausko iniciatyva, nutarė 
padovanoti Vilniaus Karo 
akademijai pereinamą taurę, 
kuri kasmet bus įteikiama ge
riausiai akademijos sporto 
komandai.

Pirmosios Vilniaus Karo aka
demijos sporto varžybos įvyko 
1996 m. spalio 13 d. Ta proga į: 
Vilnių atvyko Jonas Jakubaus
kas, atsigabendamas pereinamą 
taurę. Varžybas stebėjo LKA 
rektorius gen. Zenonas Kulys, 
karininkai, akademijos auklė
tiniai ir jų šeimos bei draugai.

Varžybose dalyvavo 6-ios ko
mandos: kariūnų kuopos ir vie
na karininkų kuopa. Varžybos 
vyko akademijos stadione, nors 
iš tiesų tai tėra tik žemės 
sklypas šalia akademijos. Tiki
masi ateityje jį paversti tikru 
stadionu, kuriame galėtų spor
tuoti akademijos auklėtiniai.

Varžybose buvo keturios 
rungtys — 3000 m bėgimas, 
svarsčio kilnojimas, virvės trau
kimas ir sukarinta estafetė. Tei
sėjų kolegijai vadovavo akade
mijos prorektorius pulkininkas 
Algimantas Vyšniauskas.

Po ilgų varžybų, kur daugiau
siai kovojo ketvirtoji kuopa su 
karininkų komanda, pirmoji

vieta teko ketvirtosios kuopos 
kariūnams, vadovaujamiems 
kapitono Irenijaus Markevi
čiaus.

Jonas Jakubauskas įteikė iš 
Amerikos atgabentą pereinamą 
taurę laimėtojams, savo kalbo
je ragindamas akademijos auk
lėtinius ir toliau sportuoti, 
mylėti savo tėvynę Lietuvą. 
Karo akademijos rektorius gen. 
Zenonas Kulys savo kalboje pa
stebėjo, kad likimo sūkuriai ne
gailestingai išblaškė 15-tosios 
laidos karininkus po pasaulį, 
tačiau jie sugebėjo išsaugoti 
tikrąją karininko dvasią ir 
meilę Lietuvai.

Ši taurė ir apdovanojimo raš
tas, su kiekvienų metų nugalė
tojų nuotraukomis, bus saugo
ma steigiamame Karo akademi
jos muziejuje.

Po varžybų visi vyko į iškil
mingus pietus, surengtus Jono 
Jakubausko, kur buvo smagi 
programa, kurią atliko kariūnų 
choras; kalbos, tostai. Gen. 
Kulys pasidžiaugė pereinama 
taure, varžybomis ir Ameriko
je gyvenančių karininkų pa
stangomis megzti ryšį su jau
naisiais Lietuvos karininkais. 
Jonas Jakubauskas buvo apdo
vanotas padėkos raštu, karinin
ko kepure ir medžio skulptūra, 
o p. Jakubauskienė — albumu 
apie Lietuvą.

Dalia Augūnienė

1997 M. ŠALFASS-GOS VYRŲ, 
MOTERŲ IR JAUNIŲ A 

KREPŠINIO PIRMENYBĖS
1997 m. Š. Amerikos Lietuvių 

Vyrų A, Vyrų B, Moterų ir Jau
nių A (1978 m. gimimo ir jau
nesnių) Krepšinio pirmenybės 
vyks 1997 m. balandžio 25, 26 
ir 27 d., Hamiltone, Ont. Vykdo 
— Hamiltono LSK „Kovas”.

Vyrų A klasę sudaro iškiles
nės komandos, atrinktos ŠAL- 
FASS-gos Krepšinio komiteto. 
Likusios komapdos žaidžia B 
klasėje, kur gali dalyvauti ir A 
klasės komandas turinčių klubų 
antrosios, etc. komandos. Vyrų 
A klasėje gali dalyvauti nedau
giau kaip 8 komandos. Kitose 
klasėse, komandų skaičius ne
apribojamas.

Iš principo, jaunių A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, jei 
laiko ir vietos aplinkybės lei
džia.

Klubams dalyvaujantiems su 
daugiau negu viena komanda 
toje pačioje klasėje, yra ne
leidžiama kaitalioti žaidėjų iš 
vienos komandos į kitą per visą 
žaidynių laiką.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams 
ar kitokiems vienetams, atliku- 
siems metinę 1997 m. ŠALFAS- 
s-gos narių registraciją.

Apytikris tvarkaraštis: Penk
tadienį, balandžio 25 d., numa
tomos tik vyrų A ir B varžybos, 
pradedant apie 5 vai. p.p. Mo
terų ir jaunių A varžybos vyks 
tik šeštadienį ir sekmadienį.

Pradinė komandų registracija 
privalo būti atlikta iki 1997 m. 
kovo 1 d. imtinai, pas Hamilto
no LSK „Kovo” pirmininką Ar
vydą Šeštoką, šiuo adresu: Ar
vydas Šeštokas, 1411 Winter- 
bourne Dr., Oakville, Ont. L6J 
7B5, Canada. Tel. 905-829-2289.

Po pradinės registracijos bus 
paskelbta varžybų formatas, ga
lutinės registracijos terminas ir 
kitos detalės.

Pilnesnę informaciją gauna 
ŠALFASS-gos klubai. ŠAL- 
FASS nepriklausantieji viene
tai dėl informacijos prašomi 
kreiptis pas Arvydą Šeštoką.

Šios varžybos yra pagrindinė 
dalis 47-jų Metinių Š. Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynių, šiais 
metais įvairioms sporto šakoms 
vykdomų skirtingu laiku ir 
skirtingose vietovėse.

ŠALFASS-gos krepšinio 
komitetas

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

Lietuvos krepšinio žvaigždė Arvydas Sabonis 1988 m. gegužės 15 d. Čika
goje susitiko su Lietuvos krepšinio „tėvu” adv. Kostu Savicku. Ši nuotrauka 
dabar daug kam kelia neaiškumų. Ši akimirka plačiai pasklido pasaulyje 
— ji buvo išleista atvirukų formoje, taip pat buvo išspausdinta daugelyje 
laikraščių ir sportinių knygų puslapiuose. g^alči()

KAUNE PAGERBTAS 
LIETUVOS KREPŠINIO 

„TĖVO” ATMINIMAS
EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuviai sporto mėgėjai 
visame pasaulyje Konstantiną 
Savicką atsimena kaip Lietuvos 
krepšinio „tėvą” — trenerį, 
žaidėją, knygelės apie krepšinį 
autorių, taip pat kaip gerą 
plaukiką, šios sporto šakos tre
nerį, sporto organizatorių ir 
sporto rėmėją.

Kiti šį vyrą atsimena kaip vi
suomenininką, spaudos žmogų. 
Jis daug yra veikęs Lietuvos 
Vyčių organizacijoje, redagavęs 
jos leidžiamą žurnalą „Vytį”, 
nemažai rašęs ir kitoje spaudoje.

K. Savickas buvo teisininkas, 
šioje profesijoje dirbęs daug 
metų. Ilgą laiką buvo Čikagos 
miesto advokatų grupėje, o vė
liau net jos vadovas. Jo žinioje 
darbavosi ir buvęs Čikagos 
miesto burmistras H. Washing- 
ton.

Atsimename glaudų K. Savic
ko bendravimą su Lietuva. Jis 
ten pirmą kartą buvo nuvykęs 
(beje, jis gimęs 1909 m. Punske) 
1935 metais. Kuriam laikui grį
žęs į Čikagą, jis 1938 m. vėl 
leidosi Lietuvon. Prikalbėjo 
Lietuvon vykti ir kitus žymiuo
sius Amerikos lietuvių krepši
ninkus, kurie padėjo Lietuvai 
laimėti Europos čempionų titu
lus 1937 ir 1939 metais.

Šio žymiojo Amerikos lietuvių 
sportininko bei visuomenininko

1997 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
RAKETBOLO PIRMENYBĖS

1997 m. Š. A. Lietuvių Raket- 
bolo (Racųuetball) pirmenybės 
vyks 1997 m. balandžio 26 d., 
šeštadienį, Severna Park, Rac- 
ųuetball Club, 8514 Veterans 
Hwy., Millersville, MD 21108 
Tel. 410-987-0980. Millersville 
yra Baltimorės pietinis prie
miestis.

Pirmenybes vykdo Baltimorės 
Lietuvių „Atletų” klubas.

Programa: Vyrų (neriboto 
amžiaus) vienetas, moterų (neri
boto amžiaus) vienetas, vyrų 
senjorų (50 m. ir vyresnių) 
vienetas ir dvejetas (neriboto 
amžiaus). Užsiregistravus 
didesniam dalyvių skaičiui, pro
grama gali būti praplėsta, įve
dant papildomas klases, atsi
žvelgiant į prityrimą bei amžių.

Klasifikacija — pagal žaidėjo 
amžių varžybų dieną.

Varžybų pradžia — 9:30 v.r.

Registracija — nuo 8:30 v.r.
Dalyvavimas atviras visiems 

lietuvių kilmės žaidėjams, 
atlikusiems 1997 m. metinę 
ŠALFASS nario registraciją.

Dalyvių registracija — iki 
1997 m. balandžio 12 d. imtinai, 
pas turnyro vadovą Vincą Dūlį, 
šiuo adresu: Vincas Dūlys, 616 
Cedarwood Lane, Crownsville 
MD 21032. Telef. 410-987-5275. 
Fax: 410-381-3758.

Papildomi kontaktai: Vytas 
Dūlys 410-381-3758 ir Algirdas 
Veliuona 410-744-2044.

Smulkesnes informacijas 
gauna visi ŠALFASS-gos klu
bai ir 1995 m. pirmenybių daly
viai. Suinteresuoti nepriklauso
mi žaidėjai prašomi kreiptis į 
Vincą Dūlį, Vytą Dūlį ar A. 
Veliuoną.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

veikla buvo 'plačiai pažymėta 
Kauno Technologijos univer
siteto bibliotekoje atidarytoje 
parodoje — „Kilnūs Konstantino 
Savicko darbai Lietuvai”. Ją čia 
surengė KTU vyriausioji biblio
tekininkė Elvyra Smoriginienė, 
pasinaudojant K. Savicko duk
terėčios Adelijos Jočionienės as
meniniu archyvu, Vytauto Di
džiojo karo muziejaus ir biblio
tekos fondais.

Šioje parodoje, kaip galima 
spręsti iš Lietuvos spaudos 
aprašymų ir asmeninių laiškų, 
yra sukaupta daug vertingos 
medžiagos, kuri pakankamai 
vaizdžiai nupasakoja kilnius ir 
vertingus šio1 čikagiečio darbus 
Lietuvos ir lietuvių sportui ir 
kultūrai.

Šis daug nusipelnęs asmuo, 
mirė prieš daugiau negu 3 
metus Čikagoje. Tačiau ir po 
mirties jis (arba geriau pasakius
— jo sukaupti ištekliai) daug pri
sidėjo prie Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo praturtinimo. Savo 
testamente K. Savickas didžiąją 
santaupų dalį, (arti pusę milijo
no dolerių) paskyrė KTU, Vy
tauto Didžiojo universitetui, Ak
lųjų ir silpnaregių sąjungai, 
Kauno Arkikatedrai ir Vytauto 
bažnyčiai. Pirmosioms dviem 
mokslo įstaigoms teko po 167 
tūkstančiai dolerių.

KTU už tuos pinigus įrengė 
socialinių-humanitarinių moks
lų skaityklą-konferencijų salę, 
kuri buvo iškilmingai atidaryta 
1996 m. gruodžio 9 dieną. Tą 
dieną KTU rektorius, profeso
rius Kęstutis Kriščiūnas ati
dengė atminimo lentą su užrašu
— „Konstantino Savicko salė. 
Įrengta 1996 m. teisės daktaro 
palikimo Kauno technologijos 
universitetui lėšomis”. Šią 
lentą, kuri ilgus metus bylos K. 
Savicko gerąnoriškurną, padarė 
skulptorius Ričardas Bankaus- 
kas. Beje, už paskirtus pinigus 
taip pat nupirkta nemaža bran
gių, dabar paženklintų „Kon
stantino Savicko fondas” vardu, 
mokslininkų knygų iš JAV ir 
Europos kraštų. Taip pat už juos 
dai- bus skiriamos trys K. Savic
ko vardo stipendijos, studen
tams. Nemaža pinigų kainavo 
techninė ir programinė įranga, 
būtina bibliotekos sistemai plė
toti.

K. Savickas prieš karą Lietu
voje, lankėsi du kartus. Taip pat

PLAUKIKO V. URBONO 
IŠTVERMĖS 
REKORDAS

Triskart pasaulio ultratriat- 
lono vicečempionas ir pasaulio 
paros triatlono rekordininkas 
panevėžietis Vidmantas Urbo
nas savaitgalį pasiekė neeilinį 
ištvermės rekordą, kuris, grei
čiausiai, bus įregistruotas 
Lietuvos rekordų knygoje.

25 metrų uždarame baseine, 
pradėjęs plaukti šeštadienio, 
sausio 18 d. rytą, iki sekma
dienio vakaro per 36 valandas 
40 minučių ir 58 sekundes jis 
įveikė 100 kilometrų. Pirmąją 
distancijos pusę — 50 km — V. 
Urbonas įveikė per 16 valandų 
50 minučių.

Baseino vandens temperatūra 
buvo 28 laipsniai Celsijaus, 
sportininkas vilkėjo specialiu 
kostiumu. Kas 2 km V. Urbonas 
sustodavo trumpam (2-4 min.) 
pailsėti: maitinosi specialiu 
maistu ir gėrė energijos tei
kiančius gėrimus.

Įveikęs baseiną 4000 kartų, V. 
Urbonas plaukimo metu neteko 
daugiau nei 2 kg svorio.

šią vasarą ultratriatlonininkas 
ketina plaukti Nemunu nuo 
Baltarusijos sienos iki Baltijos 
jūros: beveik 700 km V. Urbo
nas planuoja įveikti per savaitę.
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du kartus jis buvo nuvykęs ir 
pokario metais. Pirmasis jo apsi
lankymas buvo 1989-siais, Kau
ne vykstant 50 metų minėjimui 
Lietuvos krepšininkų laimėjimo 
1939 m. Europos krepšinio pir
menybėse. Be to, jis dalyvavo ir 
IV Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse 1991 metais. Savo apsi
lankymais Lietuvoje K. Savic
kas buvo labai patenkintas. 
Grįždamas iš Lietuvos, jis daug 
gražių atsiminimo vaizdų iš 
tėvynės parsiveždavo, kuriuos 
dažnuose susitikimuose man pa
sakojo. Su juo teko nemažai 
bendrauti, apie jį rašyti, nau
dotis jo nemažu archyvu, kurio 
dalis vėliau nukeliavo į Lietuvą. 
K. Savickas yra man padovano
jęs Lietuvoje prieškariniais me
tais leisto žurnalo „Fiziškas 
auklėjimas” nemaža numerių, o 
taip pat daug kopijų iš Lietuvos 
ir JAV spaudos, kurioje pats K. 
Savickas apie sportą rašė arba 
kiti autoriai pažymėjo jo pasie
kimus sporte.

Man pavyko padaryti labai 
vykusią K. Savicko nuotrauką 
kartu su žymiuoju krepšininku 
Arvydu Saboniu,, kai šis 1988 m. 
lankėsi Čikagoje. (Sprendžiant 
iš Lietuvos spaudos aprašymų, 
ši nuotrauka anksčiau minėto
joje parodoje klaidingai žymima 
1989 m. data, daryta per Lietu
vos krepšinio pergalių 50 metų 
minėjimą Kaune). Beje, iš šios 
nuotraukos pats K. Savickas 
savo pinigais išspausdino 5 
tūkstančius spalvotų atvirukų 
(1991 m.) ir jų dauguma buvo 
nugabenta į Lietuvą. Mano ar
chyve, iš gautų 200 atvirukų, 
šiuo metu dar yra likę arti 
dešimt egzempliorių.

Būtų gera, kad ši klaida būtų 
atitaisyta tiek aprašytoje pa
rodoje, tiek ir spaudoje, kadan
gi įr „Kauno diena”, spausdin
dama šią nuotrauką 1996 m. 
gruodžio 9 laidoje, po ja rašo, 
kad tai Sabonis ir K. Savickas 
1989 m. (iš tikrųjų ji daryta 
1988 m. gegužės 15 d. Čikagos 
Jaunimo centro žemutinėje sa
lėje).-Žinoma, būtų gera, kad Lie
tuvoje būtų gerbiamos auto
riaus teisės ir bent nuotraukos 
autoriaus pavardė būtų nuro
dyta.

Reikia manyti, kad ir VDU 
bei kitos įstaigos paskelbs, kaip 
sunaudojo gautus amžinos at
minties K. Savicko paliktus 
pinigus. Bet svarbiausia, kad jie 
nukeliavo geriems tikslams. 
Tokiu būdu K. Savicko vardas 
ir garsas dar ilgai skambės lie
tuvių tarpe.

„ROUND ROBIN”
TENISO RUNGTYNĖS

Čikagos lietuvių Teniso klu
bas kviečia jus dalyvauti „round 
robin” teniso rungtynėse šešta
dienį, vakario 1 d., 7 vai. vak. 
vyksiančiose Oakbrook Raąuet 
Club patalpose. Dėl informaci
jos ir registracijos skambinkit 
Pauliui Ragui, tel. 708-531- 
9522, arba Jonui Variakojui, tel. 
847-549-8849. Taip pat planuo
jama susitikti kovo 1 d. ir ba
landžio 5 d.

STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

1997 m. Vid. Vakarų sporto 
apygardos stalo teniso pirme
nybės š.m. vasario 8 d., šešta
dienį, vyks Jaunimo centre, 
5620 South Claremont Avė., 
Chicago, IL. Varžybas rengia 
Čikagos lietuvių sporto klubas 
„Krantas”.

Varžybų pradžia 10 vai. ryto
Programoje — vienetų, dveje

tų ir komandinės varžybos 
vyrams ir moterims neriboto 
amžiaus. Komandą sudaro 2 
vyrai ir 1 moteris. Susidarius 
pakankamai žaidėjų, programa 
galės būti praplėsta, įvedant 
senjorų/veteranų bei jaunių 
klases.

Dalyvių registracija at
liekama iki š.m. vasario 3 d. im
tinai, pas varžybų vadovę Bronę 
Saladžiuvienę, 931 Hillcrest 
Avė., Elmhurst, IL 60126, tel. 
630-279-3584.

Papildomas kontaktas: Žilvi
nas Usonis ,, tel. 708-222-8086.

Visi lietuviai žaidėjai kvie
čiami dalyvauti. Dalyvių skai
čius neribojamas. Smulkesnes 
informacijas gauna apygardos 
sporto klubai. Nepriklausomi 
žaidėjai — kreipkitės į B. Sala
džiuvienę ar Ž. Usonį.

SLIDINĖJIMO
VARŽYBOS

CLEVELANDE
Clevelando „Žaibo” slidinė

jimo sekcija ruošia metines Cle
velando lietuvių didžiojo 
slalomo (Giant Slalom) varžy
bas, š.m. vasario 18 d., antradie
nį, Alpine Valley Ski Area, 
10620 Mayfield Rd., (Rt. 322), 
Chardon, Ohio. (maždaug 10 
mylių į rytus nuo 1-271), tel. 
216-285-2211. Sekite ženklus 
prie kelio.

Registracija nuo 6 iki 7 vai. 
vak. Varžybų pradžia 7:15 vai. 
punktualiai!

Varžybos vyks „Citizen Rače” 
programos rėmuose, įvairaus 
amžiaus klasėse, išrenkant 
lietuvius iš bendrų pasekmių.

Dalyvauti kviečiami visi Cle
velando apylinkių (kam įmano
ma) ir tolimesnių vietovių lietu
viai slidinėtojai.

Dėl smulkesnių detalių prašo
ma kreiptis į slidinėjimo sekci
jos vadovą Petrą Tarašką 
216-354-2776, Vytenį Čiurlionį 
216-481-1525 arba Algirdą 
Bielskų 216-486-0889.

„Citizen Rače” varžyboms 
registruojamasi vietoje, tačiau 
lietuviai prašomi apie savo daly
vavimą mums pranešti iki 
vasario 15 d., kadangi norime 
žinoti bent apytikrį lietuvių 
skaičių, idant galėtume geriau 
pasiruošti.

„Citizen Rače” vyksta kiek
vieną antradienį tuo pačiu laiku 
iki sezono pabaigos. Kas nori 
parungtyniauti ir pasitreniruoti 
bei susipažinti su sąlygomis, 
prašomi nuvykti.

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120 

Tel. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėti angliškai) tol. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

Kub. Chicagoje uždarytas 
952o S 79tn Avė . Hickory Hills IL

Tąl. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, IL 60652

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ —.AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101.
Valandos pagal susitarimą 

■Pirmd . 3 v. p.p - 7 v.v.. antr. 12:30-3 v. p.p. 
trečd uždaryta, ketvd. 1 • 3 v. p.p. 
penkld. ir šeštd. 9 v.r. - 12 v. p.p.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis, Ltd.

6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

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

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1020 E. Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563
(630) 527-0090

3825 Highland Avė., Tovver 1, Suite 3C
Dovvners Grove, IL 60515

(630) 435-0120



KAŽKAS KREBŽDA, 

AR TAI LB?

VYTAUTAS VOLERTAS

Danutė Bindokienė

Skaudi sukaktis
Vėlai rudenį, laukuose tyliai 

pastoviniavę prie jau mirusios 
žolės kuokštų, išgirsime tylų 
krebždėjimą. Pašiuši ir nutyla, 
pašiuši ir nutyla. Žinome, kad 
tai laukinės ęelės ruošiasi 
sunkiai žiemai. Žinome iš patir
ties.

Kai mūsų lietuviškame gyve
nime kur nors pagauname ju
desį, taip pat iš patirties 
spėjame, kad tai būsianti Lietu
vių Bendruomenė (LB). Jinai, 
ne kas kitas, išmintingai, 
tinkamai, gražiai per kelias
dešimt metų vadovavo mūsų 
visuomeniniam darbui. Jinai 
išlaikė lietuvišką gyvybę, 
bėgiodama ir vargdama, ALTo 
barta, VLIKo stumdyta, savo 
tarpe pakunkuliuodama, o 
Amerikoje net PLB patėviškai 
glostoma, kad neatiduoda viso 
našlaitiško uždarbio. Bet kodėl 
šiomis dienomis reikia atidžiai 
klausytis, kad apie LB išgirs
tume?

Kai Biblijos paklydęs sūnus 
grįžo pas tėvą, visi iš džiaugsmo 
net geriausio veršio nepagailėjo. 
Valgė, gėrė, rankomis plojo, o 
tuo metu paklydėlio rūpestinga
sis brolis arė lauką ir su jaučiais 
šnekučiavosi. Dideli įvykiai nu
traukia logišką tėkmę ir varg
dienį gyvenimą stumia nuo 
krioklio.

Štai jau baigiasi septyneri 
metai, kai lietuvių tautą sukrė
tė džiaugsmo raketų spro
ginėjimai. Gal ne visi krykš
tavo, gal Burokevičiaus genties 
narius suvarstė dygliai, tačiau 
Vakarų pasaulio lietuviai ne
tilpo savyje. Lietuva jau nepri
klausoma valstybė! Krykšta
vimai liejosi visomis pusėmis, o 
rūpestingajam broliui vis tiek 
reikėjo suarti lauką. Taip ir liko 
LB prie arklo. Atsirado nieke
no nematytų lietuvių genijų, 
girdėti ir negirdėti specialistai 
šuoliavo per Atlantą, kai kurie 
Bendruomenės žmonės taip pat 
šokosi ieškoti Lietuvos, o mūsų 
spauda Vakaruose tik rašė ir 
rašė apie geru: ir blogus reiški
nius Vilniuje, Kaune, Alytuje, 
nepasižvalgydama į aplinką pro 
savo langus.

Nieko, vai nieko, negalime 
kaltinti. Kai svajonė virsta 
tikrove, džiūgauti pridera. 
Tačiau ne visi išeivijoje esame 
genijai, ne visi Lietuvoje tap
sime viceministrais, patarėjais, 
bankininkais. Yra ir tokių, 
kurie labai norėtų į ten grįžti 
paprastučiais žmogeliais, atsi
stoti ant lietuviškos žemės, atsi
remti į aukštą, laibą pušį arba 
į gumbuotą ąžuolą, tačiau ne
turi sąlygų. Ir štai užsieny gims 
vaikai, jiems reikės lituanis

tinių mokyklėlių, paaugliai 
norės dalyvauti Šokių šventėse, 
galbūt kuriamai šeimai ieškos 
savo žmogaus... Dirva laukia, 
arklas privalo nors pamažu 
judėti, Bendruomenė turi jį 
tempti. Tačiau vos vos girdime, 
kaip po jos kojomis trupa grums
tai.

Nubėgo žinelė, kad įvyko JAV 
LB Tarybos sesija. Aišku, kad 
buvo pranešimų, svarstymų, 
pokalbių, diskusijų. Kokie 
svarstymai, kokie pokalbiai, 
kokios diskusijos? Ar pašalai- 
čiui, kuris taip laikomas LB 
nariu, draudžiama apie tai 
žinoti? Ar Taryba yra slaptas 
klubas? Tik vienas K. Miklas 
sulaužė uždarumo įžadus ir 
mus, beverčius, šiek tiek in
formavo. O yra klausimų, net 
svarbių, kurių atsakymus nori 
žinoti ir tie žemiausieji. Pvz., ar 
Vašingtone dar yra JAV LB at
stovė, sekanti politinius įvy
kius? Kodėl ir kokie narpliojasi 
mazgai tarp JAV LB ir PLB? 
Kaip JAV LB verčiasi finansiš
kai? Nežinome, negirdime. O 
juk yra keliasdešimt Tarybos 
narių, kurie privalėtų informuo
ti. Yra Tarybos komisijos įvai
riems reikalams, kodėl šių 
komisijų nariai nerašo spaudai 
apie savo sritis?

Jaučiame, kad pirmininkė 
adv. Regina Narušienė ir kai 
kurie jos valdybos nariai dirba 
sunkiai. Todėl ir nugirstame 
tuos krebždėjimus, atplau
kiančius iš tolumų. Tačiau keli 
žmonės negali visko aprėpti, net 
informaciją imant. Kur gi tie 
visi Tarybos nariai, kad net 
patys apie savo pasisakymus 
negali spaudai pranešti?

Pagaliau — spauda. Ar jai 
mūsų gyvenimas neįdomus? 
Kur jos atstovai sesijose, kaip 
anksčiau būdavo? Spaudos stalą 
apversdavo pranešimais, tik 
skaitykite, tik rašykite!

Dabartinėje tyloje galima 
paskęsti. Ir paskęsime, jei nepa
sikeis padėtis. Nugarmės visa 
LB, net burbuliukų nepalikusi. 
Koks gali būti visuomenės 
pritarimas darbui, apie kurį ji 
nieko nežino? Nei pokalbių, nei 
ginčų, nei pagyrų. Kai pobū
viuose, po renginių, prie 
bažnyčių po pamaldų apie LB 
nieko neužsimenama, tokia 
žmonių užmarštis yra blogas 
ženklas. Kai girdėdavome 
purkštaujantį „reorgą” prieš 
„neorgą”, būdavo sveikiau. 
Tyla Bendruomenei yra nuodas.

Nepatogu klausyti, kai kal
bama apie lietuviškosios išei
vijos mirtį. Juk tai netiesa. Šiuo 
metu į JAV iš Lietuvos atvyks
ta daugiau, kaip į Lietuvą grįž-

Užbaigiant 1996 m. darbus, į posėdį susirinko Lithuanian Folk Dance Festivals, Inc. direktoriai. 
Iš kairės: Lydija Ringienė, Stasys Milas, Nijolė Pupienė, pirm. Bronius Juodelis , Rėdą Pliurienė, 
Birutė Jasaitienė ir Regina Kučienė.

ŽVILGSNIS Į PRAEITUS 

METUS

E. RINGUS
Pasaulis per platus, kad ana

lizuotume neseną praeitį mūsų 
kuklioje spaudoje. Tačiau per 
praeitus metus įvyko daug svar
bių įvykių, svarbių ir mums 
asmeniškai, ir mūsų tautai.

Išeivijos fronte, panaudojant 
Ramarąue knygos pavadinimą, 
neįvyko „nieko naujo”. Išeivija 
pamažu nyksta, netgi greičiau, 
negu ankstyvesniais metais. Ir 
tai neišvengiama, nes kiek
vienam ateina laikas pakeisti 
laikiną gyvenvietę į amžinąją. 
Todėl ir „Drauge” vis daugiau 
euloginių rašinių. Laimei, mūsų 
vietas papildo naujai atvykę, 
kurie atgaivina mūsų etninį 
gyvenimą.

Metams pasibaigus, kad ir ne
noromis, dauguma atsisuka 
atgal pažiūrėti, ar paliko pėdas, 
ar nieko nepaliko. Metų gale 
yra proga patikrinti savo 
sąžines ir persijoti savo darbus 
lyg per sietą.

Grįžtant prie pasaulio ir ban
dant peržiūrėti praeitus metus, 
randama daugybė labai svarbių 
įvykių, daug tragedijų ir 
žiaurumų. Po Pirmojo pasau
linio karo dauguma politikų 
nutarė, kad tokia tragedija 
daugiau nepasikartos. Jų 
trumparegiškumas parodė žmo
gaus klaidingumą ir paruošė 
dirvą tolimesnėms tragedijoms, 
didžiausioms žmonijos istorijoje. 
Politikai vėl kartoja tą patį, kad 
po Antrojo pas. karo daugiau 
tarptautinių karų negali būti. 
Gal ir taip, bet kaip ilgai? Tarp
tautinių karų gal nebus, bet 
pasaulis padalintas į kontinen
tus. Nebūtina save laikyti

ta. Kur šie žmonės dings? Nors 
suartėti kol kas nepavyksta, 
tačiau prisimename 1949-1955 
metų laikotarpio buvusių DP 
santykius su senaisiais imig
rantais. Laikas tvorą sugriaus. 
Išmoningos, darbščios LB 
visada reikės. Tad kodėl ją ma
riname tylos nuodais?

dideliu politiku, kad pagalvo
tume apie galimybę kivirčo tarp 
Azijos ir Europos, tarp Kinijos 
ir rusų imperijos. O apie tuščias 
teritorijas Australijoje, į kurias 
didelį dėmesį kreipia Kinija bei 
Indija.

Europoje taiką išlaikyti ban
do JAV su NATO pagalba. Po
vilas Zumbakis buvo teisus, 
kritikuodamas prezidentąTUin- 
ton už nesiorientavimą užsienio 
politikoje. Amerikos neutra
lumas Jugoslavijos bei Čečė
nijos konfliktuose yra nepateisi
namais ir gėdingas. Nepateisina
mas yra JAV lėtumas priimti į 
NATO visas Europos valstybes, 
norinčias dalyvauti. Reikia tikė
tis, kad antrame preziden
tavimo laikotarpyje Clintonas 
bandys atitaisyti padarytas 
klaidas, kreips daugiau dėmesio 
į Vidurio ir Rytų Europos tau
tas. Daug vilčių duoda pasky
rimas, pirmą kartą JAV is
torijoje, moters ir dar at
vykusios iš Vidurio Europos 
(Čekijos) Užsienio reikalų 
ministre.

O visgi 1996-tieji metai buvo 
svarbiausi tuo, kad įvyko 
pasaulinės svarbos rinkimai. 
Visų pirma dviejų pasaulio galy
bių — Amerikos ir Rusijos teri
torijoje. Rinkimų rezultatai 
JAV ypatingos įtakos į politinę 
padėtį neturės, nebent nauja 
ministrė nukreips Amerikos 
dėmesį atitinkama kryptimi. 
Daug reikšmingesni rinkimai 
įvyko Rusijoje. Jie bent kuriam 
laikui prailgino ne visai demok
ratišką santvarką vadinamojoje 
„Tautų sąjungoje”. Jelcino per
rinkimas Čečėnijai atidarė kelią 
į laisvę. Rusijos kariniai 
daliniai pagaliau buvo išvesti, 
vėl parodydami Rusijos vidinę 
netvarką ir karinį silpnumą, 
kaip tai įvyko po nesėkmingo 
karo su Suomija. “

Lietuvai praeitieji metai buvo 
laimingi. Rinkimų rezultatai 
pataisė mūsų tautos vardą

Nuotr. Viktoro Kučo

pasaulio arenoje. Gal taip, gal 
ne, bet Lietuvos pavyzdžiu sekė 
rumunai, atsikratę komunistų 
palikuonių. Šiomis dienomis ta 
pati kova tęsiasi Serbijoje ir 
Bulgarijoje.

V. Landsbergis užpelnytai ga
vo progą dar kartą pasitarnauti 
Lietuvai. Be abejo, jo laukia 
milžiniškas darbas, reikalausiąs 
didelių pastangų ir ištvermės. 
Atitaisyti suterštą lietuvio cha
rakterį, dar labiau išpuoselėtą 
„darbiečių”, nebus lengva, ypač 
jeigu nepavyks surinkti 
pasišventusių padėjėjų. Laiko 
liko nedaug, tik metai iki 
prezidentinių rinkimų. Nėra 
abejonių, kad Rusija per tuos 
metus stengsis remti savo 
buvusius sąjungininkus, o Len
kija — savo simpatikus. Norint 
užsitikrinti laimėjimą per pre
zidentinius rinkimus, padėtis 
Lietuvoje turi žymiai pagerėti, 
ne tik ekonominėje, bet ju
ridinėje srityje. G. Vagnoriaus 
kabinetas turi įdėti visas gali
mas pastangas sustabdyti, 
visoms vyriausybėms pavojin
giausią, prieškriminalinę „ant
rąją vyriausybę”, dabar vyrau
jančią kaimyninėse respub
likose rytuose.

Paklauskime savęs: kiek gali 
Lietuvai čia padėti išeivija?

ABORTU LEGALIZAVIMO 
METINĖS

Lapkričio 24 dieną Alytaus 
Šv. Angelų Sargų parapijoje 
paminėtos liūdnos 41-osios abor
tų legalizavimo metinės. Sumos 
šv. Mišios permaldavimo inten
cija buvo aukojamos už visus, 
prisidėjusius prie abortų vykdy
mo. Po sumos prie paminklinio 
kryžiaus „Negimusiems” buvo 
palaidotas aborto metu nužudy
tas kūdikis. Pasak parapijos 
klebono kun. V. Insodos, „Baž
nyčia, pagerbdama kūno užuo
mazgą, jaučiasi turinti teisę 
deramai palaidoti net ir ne
krikštytą dėl aborto žuvusį 
vaisių”. Šitaip ji atkreipia 
visuomenės dėmesį į tai, kad ir 
negimusieji turi Dievo duotą 
teisę gyventi.

BŽ, 1996.12.16

Dėmesys šios savaitės pra
džios inauguracijos iškilmėms 
Vašingtone jau baigia atslūgti. 
Dabar, kalbant apie sostinę, ne
bent paminimas Newt Gingrich, 
Respublikonų partijos atstovų 
pirmininkas Kongrese, kuriam 
praėjusį antradienį pagaliau pa
skelbtas bausmės nuosprendis: 
už neetišką elgesį labai didele 
balsų persvara paskirta 300,000 
dol. pabauda ir stiprus papei
kimas. Kai kas išreiškia nu
baustajam užuojautą: kaipgi 
Gingrich galės užmokėti tokią 
didelę sumą pinigų? Tačiau ne
reikia pamiršti, kad jo metinė 
alga yra 171,500 dol., o 1995 m. 
už parašytą ir išleistą knygą 
uždirbo maždaug pusantro mili
jono dolerių, tad pabauda jo 
„ubagais nepaleis”.

Kasdieninių žinių bei infor
macijos antplūdyje kone nepa
stebimai praplaukė skaudžios 
sukakties data: 24 metai, kaip 
šio krašto įstatymais legalizuo
tas negimusių kūdikiij žudy
mas. Aukščiausias JAV teismas 
Roe v. Wade byloje 1973 m. sau
sio 22 d. paskelbė sprendimą, 
kad „moteris turi teisę pasi
rinkti” — kitaip tariant, ji gali 
pati apsispręsti, ar nėštumą 
nutraukti (legaliai, ligoninėje, 
su prityrusio gydytojo pagalba) 
ir besiformuojantį savo kūdikį 
nužudyti, ar jį išnešioti devynis 
mėnesius ir pagimdyti naują, 
gyvą žmogų — savo kūno ir 
kraujo vaisių.

Be abejo, kur nors yra statis
tikos duomenys, kiek legaliai 
per 24 metus šiame krašte 
nužudyta kūdikių, bet vargiai ir 
tie skaičiai sukrėstų į abortus 
labai „kasdieniškai” žiūrinčius 
Amerikos visuomenės sluoks
nius. Vienok „abortų* epi
demija” pradeda šiek tiek sulė
tėti. Nereikia tikėtis, kad ji 
visiškai išnyks, bet galbūt bent 
tam tikras skaičius moterų, ke
tinančių žengti šį baisų žingsnį, 
susimąstys, ką jis iš tikrųjų 
reiškia, o įstatymų leidėjai, 
kurių galioje yra negimusio 
kūdikio mirtis ar gyvenimas, 
nustos pataikavę garsiausiai 
šaukiančioms, kad „žudyti ar 
nežudyti” yra jų konstitucinė 
teisė.

Tvirtinama, kad vis dėlto 
abortų priešininkų pastangos 
yra palikusios pėdsakus (galbūt 
gilesnius, negu norima viešai 
pripažinti). Pradedant 1992 m., 
kai Aukščiausias teismas nu
sprendė suteikti valstijoms 
daugiau galimybių reguliuoti 
abortus, įvyko nemažai pasikei
timų. Per pastaruosius dvejus 
metus maždaug dvigubai 
daugiau valstijų priėmė įsta
tymus, vienaip ar kitaip var

žančius legalizuotus abortus. 
Šiuo metu 78 iš 99 įvairių vals
tijų įstatymų leidėjų vienetų 
pasisako už griežtesnį abortų 
kontrolę, kur kas pralenkiančią 
Aukščiausiojo JAV teismo 
sprendimą prieš 24 metus.

Nors Amerikoje kasmet nužu
doma apie pusantro milijono ne
gimusių kūdikių — daugiausia 
iš visų industralizuotųjų Vaka
rų valstybių — pastaraisiais 
metais šis skaičius jau pradeda 
mažėti (teigiama, kad pernai 
buvę „tik” apie milijonas ir ket
virtis abortų). Tam tikras kre
ditas duodamas net ir smurto 
veiksmams bei protestams prie 
klinikų, atliekančių abortus. 
Kai kurios moterys pabūgsta 
susirinkusiųjų demonstruotojų 
ir apsprendžia savo negimusio 
kūdikio nežudyti. Kitos klinikos 
net uždaromos, nes bijoma iš
sprogdinimų ar užpuolimų. 
Galbūt „mada” beatodairiškai 
atsikratyti nenorimu nėštumu 
aborto būdu jau pradeda praeiti. 
Pvz., 1996 m. rinkimuose į Se
natą ir Kongresą pateko nema
žai kandidatų, kaip tik pasisa
kiusių prieš negimusių kūdikių 
žudymą. Naujojo Kongreso va
dovybė žada pakeisti įstatymą, 
kuriuo leidžiama žudyti jau 
susiformavusį kūdikį, iššau
kiant ankstyvą gimdymo pro
cesą ir žiauriu būdu sunai
kinant pusiau gimusį vaikutį 
(už šį procesą buvo pasisakęs 
prez. Clinton). Iki šiol tik trys 
valstijos neleidžia tokio aborto, 
bet dar 26 pasiruošusios leidimą 
panaikinti.

Sakoma: „Kaip miške šauksi, 
toks ir aidas ataidės” — kūdikių 
žudymo žiaurumas ne kartą 
pasireiškė ir protestuojančių 
prieš tą procesą smurto veiks
mais, pasibaigusiais ne tik 
sprogdinimais, bet ir žmogžu
dystėmis. Tai nemažiau smerk
tinas reiškinys, kaip ir pats 
abortas. Žmonės, kurie tą smur
tą vykdo, padaro daugiau žalos, 
kaip naudos.

Tačiau šiandien galbūt dau
giausia vilčių teikia vis garsiau 
pasireiškianti nuomonė, kad 
tai, kas išimama iš moters įsčių 
aborto metu, nėra kažkoks 
„auglys”, kurį reikia išpjauti ir 
išmesti — tai vis dėlto yra žmo
gus. Daugeliui pasibaisėjimą 
kelia su abortų metu nužudy
tųjų kūdikių palaikais daromi 
tyrimai, eksperimentai ar jų 
dalių pavartojimas medicinoje. 
Nors visa tai nedraudžiama 
įstatymais, bet virš žmogiškų 
įstatymų dar yra dieviškasis — 
nežudyk! Reikia tikėtis, kad šios 
skaudžios sukakties proga tas 
įstatymas buvo, ir ateityje bus, 
prisimintas.

MANO PAŽINTIS SU DIEVO
TARNU ARKIV. JURGIU 

MATULAIČIU
3 Kun. KAZIMIERAS RĖKLAITIS, MIC 

Arkiv. J. Matulaičio apdairumas
Jau man esant marijonų vienuolyne, pasklido gan

dai, kad tėvas Matulaitis būsiąs paskirtas Vilniaus 
vyskupu. Tiktai spalio mėn. gale savo ausimis išgirdau, 
kad tai yra tikras dalykas. Dalyvavau „Žiburio” draugi
jos susirinkime. Susirinkimo pirmininkas visiems 
pranešė, jog vokiečių komendantas gavęs telefonu 
pranešimą iš Varšuvos, kad Apaštališkasis vizitatorius 
Achilless Ratti pranešąs tėvui Jurgiui Matulaičiui apie 
Šv. Sosto jo paskyrimą Vilniaus vyskupu. Drauge 
įsakoma, nelaukiant paskyrimo bulės, tuojau gauti 
konsekraciją ir užimti Vilniaus sostą.

Pasibaigus „Žiburio” draugijos susirinkimui, grįžęs 
namo sužinojau, kad toji žinia esanti teisinga. Marijonų 
tarpe vyravo ne vienodi jausmai: iš vienos pusės 
džiaugsmas, iš antros liūdesys ir baimė — kas bus su 
mūsų vienuolija, kurią neseniai atnaujino paskirtasis 
vyskupas?

Šia proga pasireiškė tėvo Jurgio protingas apdai
rumas. Nors telefoninis pranešimas per Lietuvos okupa
cijos kariškį nekėlė abejonės, tačiau — kaip be jokio šv. 
Sosto dokumento prisistatyti bet kuriam vyskupui, kad 
gautų konsekraciją be liturginių nuostatų, kurie

reikalauja, kad būtų dar du vyskupai konsekratoriai? 
Todėl tėvas Jurgis pasiuntė kun. Vincentą Dvaranauską 
į Varšuvą pas Apaštališkąjį vizitatorių A. Ratti. Nors 
to meto susisiekimo problema buvo labai sunki, tačiau 
kun. V. Dvaranauskas savo misiją atliko ir parvežė 
raštišką Jurgio Matulaičio paskyrimo Vilniaus vyskupu 
patvirtinimą. Rašto data buvo' 1918 m. lapkričio 22 
diena.

Vysk. J. Matulaičio konsekracija ir ingresas
Nežinau, kokiais motyvais \ iresnieji mane, dar tik 

naujoką, paskyrė, kad būčiau lyg ir naujojo vyskupo 
kapelionas ar sekretorius, tiek konsekracijos, tiek in- 
greso į Vilnių metu. Gal jie manė, kad aš, per šešerius 
metus auklėtas jėzuitų Germanicumo kolegijoje, jau esu 
pakankamai susipažinęs su dvasiniu gyvenimu ir todėl 
nereikalingas griežto noviciato, kaip kiti naujokai. Kaip 
ten bebūtų, man tas paskyrimas sudarė tik garbę.

Ir taip, jei neklystu, gruodžio 1 dienos išvakarėse 
(konsekracija turėjo įvykti Kaune gruodžio 1 d.) su vysk. 
Matulaičiu iš Marijampolės išvykome į Kauną. Kaune 
J. Matulaitis apsistojo pas vysk. Pranciškų Karevičių 
jo rūmuose, o aš pats pas seseris Širdietes.

Gruodžio 1 d. iškilminga J. Matulaičio konsekracija 
vyko Kauno katedroje. Konsekratorium buvo Žemaičių 
vyskupas Pr. Karevičius, asistentai (konsekratoriai) — 
Seinų vyskupijos protonotaras Dabrila ir Vilniaus prela
tas Bajko.

Pirmą kartą savo gyvenime aš aktyviai dalyvavau 
vyskupo konsekracijoje ta prasme, kad buvau asis
tuojantis kapelionas, nuolat šalia konsekruojamo vys

kupo.
Po konsekracijos vysk. Matulaitis jau negrįžo į Mari

jampolę, bet pasiliko Kaune. Rytojaus dieną aplankė 
savo draugą kun. Justiną Staugaitį, Aukštosios 
Panemunės kleboną ir ten pasiliko, besiruošdamas in- 
gresui į Vilnių, kuris turėjo būti gruodžio 8 d.

Taigi gruodžio 8 d. ryto lydėjau vysk. Jurgį 
geležinkeliu iš Kauno į Vilnių. Dėl sąmyšio vokiečių 
okupantų tarpe (jie tada ruošėsi palikti Lietuvą), 
vyskupas Jurgis negavo atskiro vagono, nė atskiros 
kupė, o reikėjo, pasitenkinti paprasta vieta tarp kitų 
keleivių.

Pakeliui kai kuriose stotyse tikintieji su savo dvasi
ninkais susirinko pagerbti naująjį Ganytoją. Ypač 
prisimenu sutikimą Lentvario stotyje. Vyskupas tokias 
pagarbos manifestacijas priėmė maloniai, kaip papras
tai šypsodamasis, bet labai kukliai, laimindamas susi
rinkusią minią.

Vilniaus stotyje laukė daugybė žmonių, tiek 
dvasininkų, tiek pasauliečių, atstovaujančių valdžiai. 
Kai pakeliui į katedrą priėjome prie garsios Vilniaus 
šventovės Aušros Vartų su stebuklingu Marijos 
paveikslu, buvo sustota. Vyskupas užlipo į koplyčią ir 
pagarbino stebuklingą Dievo Motinos paveikską. Šia 
proga zakristijoje įvyko nemaloni scena.

Iškilo nuomonių skirtumas tarp vyskupo ir Vilniaus 
kapitulos dėl ingreso tvarkos. Nors pats vyskupas šia 
proga save laikė tarsi svečiu, ne valdytoju, ir todėl visa 
tvarka turėjo būti nustatyta kapitulos, tačiau jis 
pareiškė norą, kad bent jo paskyrimo raštas būtų 
paskaitytas ne tik lotyniškai, lenkiškai ir lietuviškai,

bet ir gudiškai. Kapitulos nariai, pasisakę nieko neturį 
prieš lenkų ir lietuvių kalbą, griežtai pasipriešino prieš 
gudų kalbą, aiškindami, kad Vilniuje gudų katalikų 
nesama (jie iš viso neigė, kad yra tokia tauta, kaip 
gudai), taigi jokiu būdu negalima viešai skaityti ta kalba 
vyskupo paskyrimo rašto. Nieko negelbėjo vyskupo 
Jurgio ramus paaiškinimas, kad vyskupas nori būti visų, 
be jokio skirtumo, Tėvu ir Ganytoju, nenorįs jokios dalies 
tikinčiųjų, kurie jam pavesti, užgauti ar pažeminti. Kad 
išvengtų nesusipratimo ir net pasipriešinimo (kaip buvo 
grasinama), vyskupas turėjo nusileisti kapitulos 
spaudimui.

Kai pagaliau atvykome į katedrą, ten buvo tokia 
žmonių spūstis, kad procesija vos vos galėjo įeiti į 
bažnyčią. Aš buvau atskirtas nuo vyskupo ir tik vėliau 
per dideles pastangas pavyko įsibrauti ir užimti vietą 
netoli sakyklos, toli nuo presbiterijos. Bet toji vieta man 
buvo naudinga ta prasme, kad galėjau gerai girdėti 
vyskupo kalbas, pasakytas žmonėms lenkiškai ir lietu
viškai. Kai vyskupas presbiterijoje kalbėjo kunigams 
lotyniškai, aš iš savo vietos nieko negirdėjau.

Iš tų ingreso kalbų mano atmintyje liko žodžiai, 
kitados pasakyti šv. Pranciškaus Salezo: „Ateinu 
visiems tarnauti be jokio tautybės, kalbos skirtumo, kaip 
Kristaus siųstasis, kuriam viena rūpi — kad visi būtų 
išganyti. Ir jeigu jausčiau, kad bent viena mano širdies 
gyslelė. nepulsuoja Dievo ir artimo meile, ją be jokio 
abejojimo tuojau išraučiau”.

Bažnyčioje iškilmės praėjo be jokio incidento ir nau
jojo Ganytojo žodžiai, pasakyti su apaštališku uolumu, 
be abejonės, kaip tikėjomės, paliko tikinčiųjų širdyse 
malonią atmintį. (Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAND, OH

ŠVĘSIME 
VASARIO 16-TĄJĄ

AL Tarybos Clevelando sky
rius ir JAV LB Clevelando 
apylinkė šiais metais rengs skir
tingą Vasario 16-sios šventę. 
Nebus nuobodžių kalbų, pro
gramoje dalyvaus beveik visi 
Clevelando menininkai. Tiki
me, kad minėjimas nepraras 
orumo ir šiai šventei tinkamo 
iškilmingumo.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 79-rių metų, sukaktį 
švęsime šia tvarka:

Vasario 12 d. Lietuvos 
Respublikos garbės konsulatas 
ruošia pietus University Club, 
į pietus bus kviečiamas Cleve
lando diplomatinis korpusas, 
miesto atstovai, verslininkai ir 
Clevelando lietuviai. Pagrin
dinę kalbą sakys Cuyahoga 
apskr. komisionierius Tim 
McCormack.

Vasario 16 d., sekmadienį, 8 
v.r. pirmasis minėjimas „Tėvy
nės garsų” radijo programoje. 
Praves Dalia Staniškienė.

ALTo Clevelando skyr. ir LB 
apylinkė kviečia visus į Vasario 
16 šventę.
Šventės eiga:

9:45 vai. r. Dievo Motinos 
parapijoje vėliavų pakėlimas 
prie Laisvės paminklo.

10 v.r. Iškilmingos šv. Mišios 
Dievo Motinos šventovėje. 
Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. Gieda Dievo Mo
tinos parapijos choras „Exulta- 
te”.

11:30 v.r. Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
79-rių metų sukakties trumpas 
minėjimas ir meninė programa. 
Programoje dalyvauja: „Exulta- 
te” choras, solistės Virginija 
Bruožytė-Muliolienė, Aldona 
Stempužienė; „Grandinėlės” 
veteranai ir studentai šokėjai, 
vadovė Aida Bublytė-O’Meara; 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos vaikų ir moksleivių 
choras; Virginijos Juodišiū- 
tės-Rubinski kanklininkių gru
pė. Programą koordinuoja, pa
ruošia, akompanuoja, diriguoja, 
vadovauja muz. Rita Čyvaitė- 
Kliorienė.

Jaunimui ir mažiems vaikams 
bus specialūs užsiėmimai. 
Vaišes organizuoja Jadvyga 
Budrienė.

Įėjimo auka 3 dol. asmeniui, 
jaunimui iki 18 m. — 
nemokamai.

Šventės rengėjai ALTo Cle
velando sk. ir JAV LB Cleve
lando apylinkė.

Dalyvauja Operos 
gastrolėse

Sol. Virginija Bruožytė-Mu
liolienė dalyvauja Clevelando 
Operos gastrolėse. Ji dainuoja 
operoje „An Aesop Odyssey”. 
Autoriai Davis Gooding ir 
Wayne Turner.

Ž. Ilgauskas sveiksta

„Cleveland Cavaliers” krep
šinio komandos centro žaidėjas 
kaunietis Žydrūnas Ilgauskas 
po susižeidimo jau vaikščioja su 
specialiu batu. Gipsas nuimtas.

Perrinkta Lietuvos 
Vyčių valdyba

Sausio 10 d. įvyko pirmas šių 
metų Lietuvos Vyčių susirin
kimas. Išrinkta ta pati valdyba: 
pirm. Richard Marks, vicepirm. 
Joe Ivoska, sekretorės Jean 
Marks ir Ursula Kunsitis, iždi
ninkas Jim Thompson. Vyčiai 
kviečia Clevelando lietuvius 
priklausyti jų organizacijai.

Rūpinasi imigrantų 
teisėmis

Algis Rukšėnas, Egzekutyvi- 
nis direktorius, International

Services Centro, yra išrinktas
1997-ųjų metų pirmininku Ohio 
Refugee and Immigrant Ad- 
visory Council. Ši komisija rūpi
nasi įvairiais imigracijos klau
simais ir valdžios programomis 
liečiančiomis pabėgėlius ir imig
rantus. Viena iš temų, kurią ši 
komisija, vadovaujama Algio 
Rukšėno, tyrinėja dabartinį 
JAV Kongreso įstatymą apribo
jantį imigrantų teises į valdžios 
programas, kaip Sočiai Securi
ty, yra nekonstitucinis ir šis 
klausimas bus keliamas Federa- 
liniame teisme.

Paminėta Sausio 13-toji

Sausio 12 d. „Tėvynės garsų” 
radįjo programa paminėjo sausio
13-sios tragiškus įvykius. Buvo 
grojama kompozitoriaus Antano 
Rekašiaus simfonįja „In Memo- 
riam” ir skaitomos žuvusiųjų 
pavardės ir jų bei jų artimųjų žo
džiai. Programą paruošė ir 
pranešinėjo Aldona Stempužie
nė.

T. G.

Slidinėjimas Clevelande

Clevelando lietuvių sli
dinėjimo varžybos vyks š.m. 
vasario 18 d. Plačiau rasite 
„Sporto apžvalgoje”.

LSK „Žaibo” Slidinėjimo 
sekcija

DAYTONA BEACH, FL

LIETUVIŲ KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Netruko prabėgti dar vieneri 
metai. O metų laikotarpyje šio 
gražaus telkinio lietuviai nero
dė pavargimo ženklų įvairiose 
organizacijose sėkmingai veik
dami.

Metams baigiantis, organiza
cijos savo metiniuose susi
rinkimuose išsirenka naujas 
valdybas, apžvelgia praėjusių 
metų veiklą, planuoja būsimus, 
atliktinus darbus ateinančiuose 
metuose.

Mūsų Lietuyių klubas jau 
daugelį metų apjungia visus šio 
telkinio lietuvius ir yra išvystęs 
gana šakotą veiklą.

1997 m. sausio 12 d. rinkomės 
į Klubo narių metinį susirinki
mą, vykusį Prince of Peace pa
rapijos salėje, Ormond Beach, 
tuoj po lietuviams skirtų 
pamaldų.

Pradžioje bažnyčioje gausiai 
susirinkusieji pasimeldė, iš
klausydami kun. Ričardo Gras- 
so aukotų šv. Mišių, kur pa
moksle kun. R. Grasso gražiai 
prisiminė Lietuva, jos siekius 
atgauti laisvę ir nepriklauso
mybę, 1991-jų metų skaudžiuo- 
sius sausio 13-tosios įvykius prie 
TV bokšto ir parlamento rūmų, 
kurių metu savo gyvybes už 
laisvę paaukojo nemažas būrys 
taurių tėvynės sūnų ir dukrų.

Pamaldų metu gražių kalėdi
nių giesmių pagiedojo muz. An-' 
tano Skridulio vadovaujamas 
choras „Sietynas”. Skaitinius 
atliko nuolatinis skaitovas Ka
zimieras Barūnas. Aukas nešė 
klubo narės — Aldona Sodai- 
tienė, Jadvyga Bartkuvienė ir 
Vanda Bagdonienė.

Tuoj po pamaldų salėje vyko 
Klubo metinis narių susirin
kimas. Klubo pirmininkas Jo
nas Daugėla, pradėdamas susi
rinkimą, trumpai prisiminė lie
tuvių tautos ryžtą ir kovą už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
tautos nuotaikas, išryškėjusias 
laisvę ginant 1991 m. sausio 
13-tąją. Tautos idealai išlieka 
gyvi, kol yra idealistų gyvybę 
aukojančių už tautos laisvę ir 
nepriklausomybę. Ši diena 
lietuvių tautoje liks amžiais 
įsimintina ir minima.

Praėjusiais metais amžinybėn

,,Exultate” choro šaunieji jauniai iš k 
ir Laura Rukšėnaitė.

Simas Laniauskas, Kristina Kliorytė, Saulius Kliorys

Nuotr. VI. Bacevičiaus

išėjo du mūsų klubo nariai — 
a.a. Kazimieras Bakšys ir anks
čiau čia gyvenęs Valerijonas 
Balčiūnas. Jų šviesų atminimą 
dalyviai pagerbė tylos minute.

Po įžangos pirmininkas Jonas 
Daugėla susirinkimui vadovau
ti pakvietė visuomenininką Vy
tautą Abraitį, sekretoriauti — 
Florence Dippel. Pasiūlyta dar
botvarkė buvo priimta ir vyk
doma.

Klubo pirm. Jonas Daugėla 
savo pranešime apžvelgė Klubo 
veiklą. Pažymėjo, kad panašūs 
darbai atliekami kiekvieneriais 
metais: ruošiami įvairūs minėji
mai, minimos šventės, buvo 
suruoštas St. Peterburgo „Kvar
teto” gražus koncertas, rūpina
masi lietuviškomis pamaldomis, 
pabendravimais, Naujųjų metų 
pietų suruošimu ir kitais dar
bais, kuriuos mūsų korespon
dentai išsamiai aprašo spaudoje, 
todėl nebūtina jų čia kartoti. 
Pareiškė padėką valdybos na
riams ir narėms, uoliai vyk
džiusiems savus įsipareigoji
mus, dėkojo „Sietynui”, meno 
vadovui A. Skriduliui, kun. R. 
Grasso, visiems bažnyčioje 
talkinusiems. Dėkojo spaudai, 
kontrolės komisijai, ir kitų or
ganizacijų pirmininkams ir val
dyboms su kuriomis gražiai 
sutariama, bendradarbiaujama. 
Išvardino ilgą sąrašą talkinusių 
klubo veikloje. Pirmininkas 
tarė nuoširdų ačiū visiems, bet 
kuo prisidėjusiems prie klubo 
našios veiklos.

Klubo darbščioji iždininkė Da
nutė Šilbajorienė pateikė 
metinę finansinę apyskaitą. 
Šiuo metu klube esame arti 110 
narių. Narių skaičius paaugo 
keturiais nariais. Nario mokestį 
moka 99. Per metus turėta pa
jamų 4,134 dol, Išlaidų lietu
viškajai spaudai, šalpos orga
nizacijoms buvo 1,050 dol. Ap
mokėta Prince of Peace parapi
jai, kunigams ir tarnautojams ir 
vysk. Pauliaus Baltakio fondui 
paaukota 250 dol. Šiuo metu 
ižde su kitomis pajamomis tu
rima 2,262.57 dol.

Daytona Beach, FL, Lietuvių klubo 
rengtame kalėdiniame pobūvyje 
kalba viešnia iš Lietuvos gyd. Juozefa 
Makauskienė.

Iždininkė padėkojo visiems 
klubo veiklą finansiniai rėmu- 
siemse

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė Juozas Sodaitis, praneš
damas, kad iždininkė iždą tvar
ko labai pavyzdingai, dokumen
tai ir knygos vedama tvarkin
gai: pareiškė iždininkei padėką. 
Patvirtino ižd. D. Šilbajorienės 
apyskaitą.

Bažnytinių rinkliavų apyskai
tą pateikė Juozas Bartkus.

Juoze Daugėlienė, „Sietyno” 
choro valdybos'pirmininkė, ap
žvelgė „Sietyno” veiklą. Chore 
dainuoja 7 vyrai ir 12 moterų; 
visi balsingi, einantys antrosios 
jaunystės metus, nuostabiai pa
reigingi, kiekvieną ketvirta
dienį lanko repeticijas. Choras 
gieda lietuviškose pamaldose 
bažnyčioje, atlieka įvairias 
menines programas, suruošia 
koncertus. Repertuare 85 dainos 
ir arti 65 giesmės. „Sietynas”, 
vadovaujamas lįuostabios kant
rybės meno vadovo muz. Antano 
Skridulio, didelę Dievo dovana 
mūsų telkiniui. Jis praturtina 
kultūrinę veiklą ir teikia 
džiaugsmą šio ' telkinio lietu
viams poilsio dienose.

Trumpus pranešimus atliko 
valdybos vicepirmininkai Aniceta 
Mažeikienė ir Algirdas Šilba
joris, abu padėkojo visiems — 
moterims ir vyrams padėju
siems įvairiuose klubo veiklos 
darbuose.

Dėl pranešimų diskusijų ne
buvo. Visi pranešimai priimti. 
Susirinkimo pirm. Vytautui Ab- 
raičiui padėkojus visiems už 
pranešimus, buvo einama prie 
valdybos rinkimų. Tenka pasi
džiaugti, kad ir šiais metais 
renkant valdybą nebuvo prob
lemų. Kadanciją baigusieji 
Jonas Daugėla, Aniceta Mažei
kienė ir Algirdas Šilbajoris su
sirinkimo paprašyti, sutiko 
pasilikti valdyboje dar vienam 
terminui. Tik vietoje sergančio 
Alfonso Bacevičiaus buvo iš
rinktas Kostas Žolynas. Išrinkti 
vienbalsiai — audringais ploji
mais tai patvirtinus.

Valdyba pasiskirstė pareigo
mis: Jonas Daugėla — pirmi
ninkas, vicepirm. Aniceta Ma
žeikienė, Algirdas Šilbajoris, 
iždininkė Danutė Šilbajorienė, 
sekretorė Ona Lanienė, valdy
bos nariais įvairioms pareigoms 
— Ona Daržinskienė ir Kostas 
Žolynas.

Kontrolės komisijom Nari
mantas Karaša, Juozas Sodaitis 
ir Gudaitis.

Susirinkimo pirmininkas Vy
tautas Abraitis pasveikino nau
ją valdybą (beveik tą pačią), 
Kontrolės komisiją ir palinkėjo 
sėkmingo darbo.

Praėjusių metų klubo metinio 
susirinkimo protokolą, pra
džioje perskaitė F. Dippel, kuris 
buvo priimtas su maža pataisa.

Baigiantis susirinkimui Klu
bo pirmininkas Jona3 Daugėla, 
padėkojo už pareikštą pasitikė
jimą, pažadėjo pagal galimybes 
ir toliau dirbti naudingus dar
bus. Ta pačia proga padarė ke
letą pranešimų:

Vasario 1 d. choro „Sietyno” 
koncertas ir jo vadovo muz. An
tano Skridulio pagerbimas, 
švenčiant jo 80 metų amžiaus 
sukaktį. Pradžia 2 vai. Prince of 
Peace parapijos salėje.

Vasario 9 d. LB apylinkės 
valdyba Prince of Peace para
pijos salėje ruošia Vasario 
16-tosios minėjimą, tuoj po lietu
viškų pamaldų. Kalbės viešnia 
iš Kanados dr. Irena Lukoševi
čienė.

Kovo 11-tosios minėjimą 
Klubas ruošia kovo 9 d. Prince 
of Peace parapijos salėje.

Dail. Juozo Sodaičio dailės 
darbų meno paroda balandžio 
13 d. Prince of Peace parapijos 
salėje.

LB apyl. pirmininkas Min
daugas Petrikas padėkojo klubo 
valdybai už gražų bendradarbia
vimą ruošiant renginus ir pa
kvietė visus dalyvauti Nepri
klausomybės šventės minėjime.

Buvo pasveikintas operos so
listas Antanas Sprindys, šven
čiantis savo amžiaus garbingą 
90-ties metų sukaktį ir palin
kėta gražiausios ateities.

Susirinkimas, vadovaujamas 
Vytauto Abraičio, praėjo dar 
binga nuotaika. Po to valandėlę 
vyko pabendravimas prie vyne 
taurės, pyragaičių ir kavutės.

Klubo valdybai sėkmės ir na 
šių darbų.

FILMAS APIE VILTIES 
PREZIDENTĄ

Vytautas Abraitis parūpino 
labai įdomų filmą apie a.a. Sta
sį Lozoraitį, Lietuvos ambasa
dorių, kurį Lietuvių Bendruo
menės ir Klubo valdybos dėka 
turėjome progos pamatyti 1997 
m. sausio 10 d. miesto biblio
tekos salėje. Dalyvavo daugiau 
50 asir mų. Filme sukaupta 
daug vertingos istorinės a.a. 
ambasadorių Stasį Lozoraitį lie
čiančios medžiagos. Matėme 
įdomių akimirkų iš jo gyveni
mo, tarnybos, rinkiminių ke
lionių Lietuvoje 1992 m., kai jis 
kandidatavo Lietuvos prezi
dento pareigoms. Matėme dis
kusijas, kultūringas, su Algirdu 
Brazausku, girdėjome šaunias jo 
pasakytas rinkiminėse kelionėse 
patriotines kalbas, jo žmonos 
drauge praleistas kelionėse 
dienas ir paskutinę a.a. Stasio 
Lozoraičio žemišką kelionę ir 
amžinojo poilsio vietą. Filmas 
dokumentinis, liudijantis dar 
vieno ištikimo tautos sūnaus, 
garbingojo diplomato gyvenimą 
ir pastangas padėti Lietuvai.

Jurgis Janušaitis

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 VVest 95th Street 

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

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas,

tel. 708-969-2658

VALOME
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS
J. BUBNYS 

773-737-5168

PRIVAČIOS GITAROS PAMOKOS
jūsų namuose.

Visi, nuo 8 m. amžiaus, norintys 
išmokti groti gitara, paskambinkite 
773-229-8836. Pamokos vyks jums 

patogiu laiku vieną kartą per savaitę.

HELP YVANTED

Reikalinga vid. amžiaus 
moteris prižiūrėti 1-1/2 m. ir 
2 mėn. mergaites, gyventi 
Barrington, IL, padėti namų 
ruošoje ir maisto gaminime. 
Turi mokėti susikalbėti ang
liškai. Atskiras kambarys, 
gera alga, kas antras savait
galis- laisvas.
Skambinti vakarais

Gintarui: 847-382-4850

Auka „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

NAUJA KASETĖ

„ŠIRDIES DAINA"
Išleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada 

Gaunama „Drauge"

Kaina 11 dol. Su persiuntimu 13 dol.

Vilius Pėteraitis
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ŽODYNAS

Apie 30,000 žodžių. 579 psl.

Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.

Su persiuntimu 22.50 

Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol.

V. Baravykas
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol.

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161

GREIT

PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

F

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

IEŠKO DARBO

Lietuvė pensininkė 
jieško darbo. 
Skambinti tel. 
773-254-3041

Darbštus, sąžiningas nerūkantis 
vyras su patirtim nebrangiai DAŽO, 
deda PLYTELES, VALO butus, 
rūsius. Puikios rekomendacijos.

Tel. (773) 436-4076

FOR RENT

Išnuomojamas kambarys 
vienam asmeniui. „Security 

deposit" $170 iš anksto. 
Skambinti Virginijai kasdien 
iki 2 v.p.p. Tel. 773-776-4636
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LAIŠKAI
Į NATO, AR Į 

ŠIAURĖS BLOKĄ?
Valdo Adamkaus neigiami ko

mentarai apie NATO narystę 
mus ne tik nustebino,bet ir su
krėtė („Draugas”, 01-14-97). Į 
JAV lietuvių jaunimo klausimą 
apie Lietuvos įstojimą į NATO, 
kaip rašo Rūta Kunčienė, 
Adamkus pareiškė, kad „NATO 
yra reikalinga, kaip moralinė 
apsauga, bet ekonominiu požiū
riu — nenaudinga”. Jis toliau 
aiškino, kad NATO narystė iš 
Lietuvos reikalaus daug pastan
gų ir lėšų, o užpulta Lietuva ga
lėtų tik laukti taikos dalinių, 
panašių į tuos, kurie dabar tar
nauja Jugoslavijoje. „Todėl V. 
Adamkus norėtų matyti Lietu
vą jungiantis į Šiaurės bloką”, 
pagal Rūtą Kunčienę.

Iš šio Adamkaus komentaro 
galima suprasti, kad jis neremia 
Lietuvos narystės į NATO, bet 
ieško saugumo garantijų kažko
kiam „Šiaurės bloke”, kuris ne
reikalaus iš Lietuvos daug pa
stangų ir lėšų, o pavojaus metu 
bus pasiryžęs Lietuvos laisvę 
ginklų ginti. Jeigu tikrai būtų 
galimybė sukurti tokį šaunų 
„Šiaurės bloką”, tai mes visi 
stosim jį remti. Bet pirma reikia 
išsiaiškinti, kas tokį bloką su
darys ir kas sutiks už Lietuvos 
laisvę eiti į kovą, jeigu ji pati 
nebus pasiruošusi tai daryti. 
Švedija jau praėjusiais metais 
aiškiai pasakė, kad remia Balti
jos šalių nepriklausomybę, bet 
į karą už jas negalvoja eiti. Gal 
Suomija? Gal Norvegija sutiks 
atsisakyti NATO narystės ir 
įstos į „Šiaurės bloką”? Tokia 
rizika mums nėra priimtina.

Lietuviai, latviai ir estai su
pranta, kad NATO narystė yra 
jų patikimiausias nepriklauso
mybės garantas — o ne tiktai 
moralinė apsauga. Jie taip pat 
supranta, kad pasiruošimas 
įstoti į NATO nebus lengvas ar 
pigus, bet tikrai vertas, nes jis 
užtikrins Baltijos kraštų laisvę 
ir, garantuodamas apsaugą, 
duos galimybę atstatyti komu
nistų sugriautą krašto ekonomi
ką.

NATO taikos palaikymo dar
bas Bosnijoje nėra pavyzdys, kas 
vyktų Lietuvoje, jeigu ji būtų 
narė. Bosnija nepriklauso 
NATO sąjungai. NATO saugu
mo garantijos yra suteiktos tik 
sąjungos nariams. Pagal 5-tą su
tarties paragrafą, NATO nariai 
pažada visus sąjungos narius 
ginti kaip save. Dešimtas para
grafas reikalauja, kad NATO 
nariai būtų pasiruošę prisidėti 
prie bendros gynybos. Dykaduo
nių jokia sąjunga nepriims!

Lietuvos nepriklausomybę ir 
jos laisvę ginti nebuvo ir nebus 
lengva, bet nėra kitos išeities. 
Napoleonas pareiškė: „Tauta, 
kuri nenori maitinti savo ka
riuomenės, maitins svetimas”.

Pik. A. Garsys,
R. Kilikauskas ir 

J.Kronkaitis
Annandale, VA

KARDINOLO LAIDOTUVIŲ 
KLAUSIMU

Trys Čikagos kunigai laiške 
„Draugui” (1996 m. lapkričio 26 
d.) kaltina redakciją apsileidi
mu, neaprašius kardinolo Ber- 
nardin laidotuvių. Pirmiausia, 
kiek žinia, mūsų spauda neišga
li siuntinėti korespondentų nelie
tuviškais reikalais. Gal užteko, 
kaip laiško autoriai nurodė, kad 
„buvo apie tai rašyta visuose 
Čikagos laikraščiuose”.

Buvo plačiai rašyta ir kitoje 
didžiojoje spaudoje, gerokai lai
dotuves minint „liberalioje” te
levizijoje. Kai religijai apskritai, 
o katalikybei išskirtinai, prie
šiškas JAV „liberalinis” elitas 
spaudoje ir televizijoje kėlė konę 
į šventuosius net dar gyvą kar
dinolą, turėtų kilti įtarimas, jog 
kažkas yra „ne taip”, ypač, kai 
tas pats elitas rodo nepakantą 
kitam JAV kardinolui — O'Con-

nor, New Yorke.
Tai, kad lankiau tą pačią gim

naziją, kaip Lietuvos kardinolas 
Sladkevičius ir tarnavau Mi
šioms dviems vyskupams — ar
kivyskupui Karevičiui ir Sibiro 
kankiniui vyskupui Matulevi
čiui, manęs dar nepadaro teolo
gijos žinovu. Todėl tokiais klau
simais tenka pasikliauti patiki
mais autoritetais. Tokių randu 
Vatikane. Skaičiau, jog 1986 m. 
laiške vyskupams homoseksua
lizmo klausimu kardinolas Rat- 
zinger rašęs neleisti naudoti 
bažnyčios ir su jomis susijusius 
pastatus „asmenims ar gru
pėms, kurios atvirai demonst
ruoja homoseksualinį gyvenimo 
būdą”. Taip pat skaičiau, kad 
kard. Bernardino priešmirtiniu 
pageidavimu, jo laidotuvėse gie
dojo „Windy City Gay Chorus” 
(Čikagos homoseksualų choras). 
Teologijos diletantams gali kilti 
įtarimas, jog minėto laiško auto
riai klysta, paneigdami kritikų 
priekaištą, kad „Kardinolas 
priešinosi Katalikų Bažnyčios 
mokslui”. Gal todėl konservaty
viame katalikų savaitraštyje 
„The Wanderer” vienas laido
tuvių aprašymas prasidėjo tokiu 
sakiniu: „Juozapas Kardinolas 
Bernardin net mirtyje priešino
si Vatikanui”.

Pagaliau popiežius Jonas Pau
lius II yra daug ką priėmęs au
diencijoje. Net Vatikanui aiš
kiai besipriešinančius, pvz. Mi
chail Gorbačiov ir Fidel Castro; 
tikriausiai ne visus su vienoda 
„meile”.

Vilius Bražėnas 
DeLand, FL

NE LENKIJOJE JIE GYVENA
„Draugas”, nr. 1,1997 m., pir

mame puslapyje spausdino sen- 
sacine antrašte rašinėlį: „Sie
kiama naujojo Švietimo minist
ro atsistatydinimo”. Perskai
čius, aiškėja antraštės netiks
lumas, geriau tiktų: „Lenkai 
siekia naujo Lietuvos Švietimo 
ministro atsistatydinimo”.

Vilnijoje ilgai lenkinti lietu
viai mano galį elgtis lenkiškiau 
už Lenkijoje gyvenančius len
kus. Lietuvos vyriausybė nuo 
1990 m. kovo 11 dienos įvairio
pai rėmė, skatino lenkiškai 
kalbančius lietuvius elgtis, kaip 
Lenkijos desantininkai, įskaity- 
tinai mušti lietuviukus, einan
čius į lietuviškas mokyklas. 
Kad lietuvių lenkinimas vyktų 
sklandžiau ir kiek galima grei
čiau —jiems išsirūpino televizijos 
transliacijas iš Lenkijos, len
kiškas radijo valandėles (jas gir
dėjau, būdamas Vilkaviškyje, 
kur, su.žvake ieškodamas, nera
si lenko). Lietuvos vyriausybė

pristeigė lenkiškų mokyklų, o 
lietuviškas mokyklas draudė, 
lietuvių mokytojus persekiojo. 
Toji Lietuvos vyriausybė len
kams pataikavo, kiek įsteng
dama. Ir dabartinėje vyriausy
bėje yra kai kurie tie patys as
menys, apie tai nenorintys nie
ko girdėti.

1996 metų baigmėje išrinkus 
naują Seimą ir vyriausybę, pra
deda aiškėti pasikeitimai tei
giama prasme. Ryškus Lietuvos 
ir lietuvių tautos gelbėtojas yra 
naujas Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministras prof. dr. Zig
mas Zinkevičius, pasauliui žino
mas objektyvus lietuvių kalbos 
žinovas, mokslininkas. Jis iš
kart nutarė tvarkyti Lietuvos 
švietimą. Save pasivadinę Lie
tuvos lenkų kongreso atstovai 
(ar toks pavadinimas tinka
mas?) tuoj pradėjo žodžiu ir raš
tu šūkauti, reikalauti palikti 
Lietuvoje lietuvių lenkinimą, 
kaip buvo. Jų šūksnius spausdi
no „Respublika” Vilniuje, iš
traukomis pasinaudojo „Drau
gas” Čikagoje.

Pagarba didž. gerbiamam 
prof. dr. Z. Zinkevičiui! Tikė
tina, jam talkins Lietuvos vy
riausybė, bažnytinė hierarchija, 
lietuviška spauda, televizija, ra
dijas, studentija, mokytojai. Lie
tuva lietuviams!

Algirdas Gustainis 
Los Angeles, CA

RŪPESTIS ATEITIMI

„Draugo” vykdomas Spaudos 
vajus Lietuvai vertas tikro pa
gyrimo (administratoriaus skel
bimas 1996.XII.13). Atsiliepda
mas į „Spauda Lietuvai”, pra
šau parinkti leidinių Verbūnų 
devynmetės mokyklos bibliote
kai, pasiunčiant per biologijos 
mokytoją Angelę Smalinskienę 
(adresas pridėtas užsakyme). 
Persiuntimo išlaidoms siunčiu 
50 dol. Trūkumas medžiagos 
dar labiau sunkina mokytojų 
nelengvą darbą.

Minimoji mokytoja gimė Sibi
re, nes tėvus su kt. mažamečiais 
vaikais okupantas ištrėmė į 
baisiąją šiaurę. Kaipo tremtinę, 
ją dar ir dabar persekioja 'savie
ji’, laimei yra ir užstojančių.

Jos tėvas Pranas Trinka, bu
vęs Luponių kaime mažažemis, 
kaipo Nepriklausomybės kovų 
savanoris, gretimame Verbūnų 
dvare gavo keliolika hektarų 
žemės. Savo ir žmonos Stasės 
darbštumu pavyzdingai ūkinin
kavo, pralenkdami net daugelį 
buvusių stambių ūkių savinin
kų. Už tai okupantas darbščią 
šeimą ištrėmė į Sibirą.

Jaunoji šeima su tremtyje iš
kentėjusia mamyte vėl sąžinin
gai dirba šviesesnei tėvynės 
ateičiai. Iš tremties grįžęs 
tėvelis mirė, nespėjęs pasi
džiaugti savo buvusiu gražiu

THE JOINT BALTIC AMERICAN NATIONAL 
COMMITTEE, INC.

2nd Conference on Baltic Security and 
U.S. Policy in the Region VVashington, D.C.

March 7-9 1997

Speakers confirmed so far include H.E. Lavvrence Taylor, U.S. Ambassa-. 
dor to Estonia, H.E. Alfonsas Eidintas, Lithuanian Ambassador to the 
U.S., H.E. Ojars Kalnins, Latvian Ambassador to the U.S. H.E.K. Erik 
Tygesen, Dąnish Ambassador to the U.S., Trevor Evans, Department of 
State, Brewster Campbell, Baltic American Enterprise Fund, Paul Goble, 
Radio Free Europe/ Radio Liberty.

Some panel titles include: Security concerns of the Baltic Countries; 
NATO expansion and the Baltics; Regionai Security and the Military in 
the Baltics; Congress and Baltic-American Political Activism; Foreign In- 
vestment in the Baltics.

• Administration Briefing
• Visits.to Congressional Offices

Individuals mušt register with the Hotel - 1-800-223-1234, 
by Feb. 7 for a room rate of $95.00;

Hyatt Regency Crystal City,
2799 Jefferson Davis Hvvy,

Arlington, Virginia.

Registration fee is $110.00 (per person) 
payable by February 7, 1997

After Feb. 7, fee is $125.00 (per person)
Checks payable to JBANC, JBANC, 400 Hurley Ave„ 

Rockville, MD 20850.
For further Information please contact JBANC 

(301) 340-1954 of Fax (301) 309-1406 or e-mail jbanc@jbanc.org

JBANC is a VVashington based organization representing the interests 
of the Estonian American National Council, The American Latvian 

Association and the Lithuanian American Council.
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DON'T SPEND IT Ali - SAVE SOME AT

MUTUAL 'fertvuil SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Charleied and Superyised by the United Slales Govetnment LCNDBfl
ff^uneo by fwc 22 > 2 W. CERMAK ROAD • CHICAGO, ILl INOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

f\vl rHidlcind Padarai
M Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

8929 S. HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400
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ūkiu.
Tikimės, kad Jūsų ir „Trans

pak” pavyzdžiu paseks ir kitose 
lietuvių telkinių vietovėse lab
daros priemonių persiuntėjai.

Antanas Valiuškis 
Barrington, RI

LIETUVIAI NEGERBIA SAVO 
KALBOS

Būtų labai malonu į „Drau
gą” ar kitą laikraštį ką nors 
malonaus ir gero parašyti apie 
Lietuvos politikus. Deja, pakol 
kas nelabai jie duoda tokių 
progų. Liūdna buvo matyti Len
kijos TV ekranuose Lietuvos 
Užsienio reikalų ministrą A. 
Saudargą, neprabilusį nei kar
to lietuviškai, nors šalia stovėjo 
du pasamdyti vertėjai. Todėl vi
sai suprantama, kad lenkai lie
tuvius laikė (ir laikys) „mažiau 
apsišvietusiais, išsilavinusiais ir 
pažangiais”. Juolab, kad nemo
kėdamas gerai lenkų kalbos, 
ministras Saudargas „įmesda
vo” retkarčiais rusišką žodelį. 
Savo kalbos negerbimu (bent at
vykus į Lenkiją) Lietuvos poli
tikai prilygsta Gudijos atsto
vams, su tuo skirtumu, kad anie 
kalba ne lenkiškai, o rusiškai. 
Todėl nereikia stebėtis lenkais, 
kad Lietuvoje jie nenori mokytis 
kalbos, kuri „galioja” tiktai. 
65,200 kvadratinių kilometrų 
teritorijoje.

Živilė Makauskienė 
Varšuva, Lenkija

REIKIA ATITAISYMO
Vėl pakartotinai šio dienraš

čio redakcija visiems priminė 
„...kreipti daugiau (dėmesio) į 
faktus, pavardes, datas, kad iš
vengtume nemalonumų ir ati
taisymų”. („Draugas”, 1997. 
1.3). Tame pat dienraščio nu
meryje, tame pat puslapyje ra
šoma, kad prel. Juozas Pruns
kis, „...neseniai šventęs 92-jį 
gimtadienį, nepamiršta 'Drau
go’... Dėkojame už dovaną”. Vos
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porą savaičių anksčiau šiame 
dienraštyje buvo žinutė, kad prel. 
Prunskis pradėjo savo devynias
dešimtuosius metus ir skaityto
jai buvo skatinami ji ta proga 
pasveikinti. Atrodo, kad per dvi 
savaites net du metai prabėgo! 
Pagal bostoniškę „Lietuvių 
enciklopediją” prel. Juozas 
Prunskis gimė 1907.12.22. Tai
gi, 92-sius metus švęs 1999 me
tais. Ilgiausių metų gerbiamam 
prelatui dabar ir vėliau!

Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI

Pastaba. Nenorėjome gerb. 
Prelato pasendinti. Tikrai! 
Klaidą jau atitaisėme. Vienaip 
ar kitaip, jam metų skaičius

nieko nereiškia — yra šviesus, 
judrus ir visuomet jaunatviškos 
dvasios. — Red.

KODĖL TIK MASKVA? 
Kodėl „Draugas” rašo pir

mame puslapyje, „Pasaulio 
naujienos” skyriuje, net 6 
straipsnio pavadinimus su 
„Maskva”. Kodėl negali sukišti 
į vieną straipsnelį „Maskva” 
viską, kas apie Maskvą rašoma? 
Ar pasaulis jau prasideda ir 
baigiasi su „Maskva”? Ar jau 
daugiau pasaulyje nieko nebe
liko — tik Maskva? Siūlyčiau 
pakeisti „Pasaulio naujienos” — 
į „Rusijos naujienos”.

Rita Gražulis
Chicago, IL

PADĖKA ~
A.tA.

IRENA MACIŪTĖ 
LINARTIENĖ

Mūsų mylima Žmona, Motina, Močiutė-mirė lapkričio 28 
d. po trumpo negalavimo.

Gruodžio 2 d. buvo pašarvota New Buffalo, MI laidotuvių 
koplyčioje, o gruodžio 3 d. Chicagoje D. Petkaus laidotuvių 
koplyčioje. Po gedulingų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Dėkojame kun. Thomas Da Vita už gražias, prasmingas 
maldas, kun. Jonui Kuzinskui už šv. Mišių auka, gilių minčių 
pamokslą.

Nuoširdus ačiū mieliems ir brangiems kaimynams, 
draugams, bičiuliams, mums daug padėjusiems Irenos ligos 
metu; visiems, net iš toli apsilankiusiems abiejose koplyčiose, 
už maldas, rožančių, aukas, gėles, pareikštą užuojautą, 
dalyvavusiems šv. Mišiose, palydėjusiems į kapines. Dėkojame 
atsisveikinusiems įvairių organizacijų vardu, atskleidusiems 
jos idealizmą, įmintų pėdų kelią. Ačiū karsto nešėjams.

/ * * *

Šv. Kalėdas praleidęs su dukros Vidos šeima, grįžęs 
nebesuspėjau atsakyti į gautus laiškus, užuojautas, šventėms 
skirtus žodžius. Tariame kartus su a.a. Irutės palikta amžina 
švelnia šypsena — Ačiū visiems! Jūsų ž.odis, draugiškumas 
lengvina mūsų sunkias netekties valandas.

Liūdinti šeima

“Home value is 
guaranteed in 

the Southwest
Neighborhoods. 

I know. 
I live here.”

Štai—pietvakarių Čikagos žmogus—viengungis. 
Jam patinka miesto gyvenimas. Pietvakarių apy
linkėse gražiai sugyvena kaimynai, ir įvairių tautybių 
žmonės respektuoja nuosavybę ir kilmę. Pietvakarių 
apylinkės yra tvirtos ir vieningos. Tvirtos, nes čia ga
rantuojama "home equity".

"The Southvvest Home Equity As 
surance" progrania garantuoja 
namo vertę 100%,'jei asmuo gy
vena čia jau 5 metus (65-ILCS 
95/1-20). Už vienkartinį $125 
nario mokestį būsite ramus, 
nes padarėte gerą investa

vimą. Gyvenkite pietvakarių apylinkėse ir džiaukitės, 
kad jūsų lizdelis saugus.

/'Home Equity" programą galite naudotis, jei gy
venate: Chicago Lawn/Marquette Manor, Gage Park, 
VVest Lavvn, Clearing, Brighton Park, Archer Heights, 

Garfield Ridge, McKinley Park, Nevv City, VVest 
Elsdon, VVest Lavvn ir kai kuriose 

Ashburn ir Scottsdale dalyse.

Tai pietvakarių apylinkės, 
kur garantuojama 
"home eųuity"

Sign Up Today by Calling or Visiting Our Office:
3424 West 63rd Street, Chicago, IL 60629 773.434.8220 Fax 773.434.617S

mailto:jbanc%40jbanc.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Daina Kielaitė rimtai darbuojasi „Žiburėlio” lietuviškoje Montessori mo
kyklėlėje Lemonte.

Nuotr. Lydos Budrienės

CICERO VASARIO 
16-OSIOS MINĖJIMAI

Nors lietuvių evangelikų-liu- 
Cicero, IL., Vasario 16-osios teronų Tėviškės parapija Čika-

paminėjimo iškilmės prasidės 
šeštadieni, vasario 8 d., 12 
valandą Lietuvos vėliavos pakė
limu prie Cicero miesto rotušės. 
Kaip visuomet, ši paminėjimą 
suorganizavo Amerikos Lietu
vių tarybos Cicero skyrius, o 
praveda „Klaipėdos” Jūros šau
lių kuopa.

Sekmadieni, vasario 9 d., 11
vai. ryte, Šv. Antano bažnyčioje viškės parapijoje įvykusį pirmo

jo visų lietuvių evangelikų 
bendro sinodo 50 metų sukak
ties minėjimą, kuris praėjo pa
kilioje ir krikščioniškoje dvasio
je. Kad šios sukakties minėjimo 
metu dalyviai galėjo ne tik dva
siškai, bet ir kūniškai pasistip-

Vasario 16-oji bus paminėta šv. 
Mišiomis, kurias aukos kun. Dr. 
Kęstutis Trimakas ir pasakys 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei pritaikytą pamokslą. 
Mišių metu giedos Marijaus 
Prapuolenio vadovaujamas
parapijos choras. Šio minėjimo, rinti, didelis nuopelnas teko 
kurį bendromis jėgomis suorga- Tėviškės parapijos moterų drau- 
nižavo Cicero apylinkės Lietu- gijos narėms, kurios su dideliu 
vių Bendruomenė ir ALTas, pasiaukojimu buvo paruošusios 
akademinė dalis vyks 12 vai. nepaprastai geras vaišes, 
parapijos salėje. Pagrindinę kai- Vos porai savaičių praslinkus, 
bą pasakys Pedagoginio litua- jos vėl, Idai Jonušaitienei vado- 
nistikos instituto direktorė vaujant, vaišino parapijiečius ir 
Stasė Petersonienė. Meninę jų svečius Padėkos dienos pro- 
programą atliks muzikė, solistė ga. Pietūs buvo taip gerai pa- 
Giedrė Nedveckienė, pavaduo- ruošti, kokius galėjo paruošti 
janti vargonininkė, Šv. Antano tik prityrusios šeimininkės ir jų 
parapijoje. padėjėjos. Jos dirbo net pora die-

A.Z. nų: vienos skuto bulves, kitos

Ateitininkų veiklai Lietu
voje paremti rengiama lab
daros vakarienė kovo 1 d., 
šeštadienį, Ateitininkų na
muose. Komiteto pirm. dr. 
Petras Kisielius kviečia vi
suomenę paremti, atsilankant į 
vakarienę. Bilietus galima įsi
gyti pas pirm. dr. P. Kisielių, 
Elvyrą Narutienę, Valeriją 
Žadeikienę ir kitus komiteto 
narius.
Amerikos Lietuvių taryba

š.m. sausio 10 d. išleido 
informacinį biuletenį (vicepirm. 
informacijos reikalams — Vy
tautas Bildušas), bet jau pir
mame jo puslapyje yra netikslu
mas. Rašoma, kad 56-jį ALTo 
tarybos suvažiavimą, vykusį 
1996 m. lapkričio 2 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
išsamiai aprašė žurn. Zuzana 
Juškevičienė „Dirvoje” gruodžio 
3 d. Ar biuletenio leidėjai 
užmiršo, ar nepastebėjo, kad 
lapkričio 21 d. nuolatinė mūsų 
bendradarbė Antanina Repšie
nė minėtą suvažiavimą aprašė 
dienraštyje „Drauge”? Iš
mokime vertinti visus spaudos 
žmones, nes jų gretos taip 
sparčiai retėja, o naujų labai 
sunku rasti.

LB Brighton Parko apy
linkės narių metinis narių susi
rinkimas įvyks vasario 2 d., 
sekmadienį, 11 vai. r., tuoj po 
lietuviškų Mišių, Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair
field Avė. Visi Brighton Parko 
apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Bus pateikta metinė 
valdybos veiklos ataskaita, pri
rinkta pusė valdybos narių, o 
vėliau — vaišės ir pabendra
vimas.

KAI KAS IS
TĖVIŠKĖS PARAPIJOS

gos Marąuette Parke nėra savo 
veikla šiandien tiek žinoma, 
kiek ankstyvesniais metais, bet 
ji, pagal savo sudėtį ir padėtį, 
stengiasi garbinti Dievą savo 
tėvų kalba, palaikydama savo 
veiklos įnašu Čikagos lietuvių 
bandrijos gyvavimą.

Daugelis tikriausiai dar prisi
mena praeitų metų rudenį Tė

virė, kepė, o likusios prižiūrėjo, 
kad nei vienas neišeitų namo al
kanas. Be jau minėtos draugijos 
pirmininkės Idos Jonušaitienės 
rūpestingumo, savo darbu prisi
dėjo Anna Galinaitienė, Anita 
Lekšienė, Ida Pilmonienė, Lėna 
Leipienė, Marta Paulikaitienė, 
Lydia Liubertienė ir Marta 
Naujokienė. Kad nebūtų vien 
kūnas pamaitintas, bet ir daly
vių dvasia, tuo pasirūpino Jon 
Dumpys, jaunasis vysk. Hanso 
Dumpio sūnus, pagrodamas čelo 
kelis muzikinius veikaliukus, 
motinai Donnai Dumpys prita
riant pianinu.

Advento ketvirtąjį sekmadie
nį Tėviškės parapijos bažnyčioje 
buvo prisiminta komp. Vlado 
Jakubėno mirties sukaktis, da
lyvaujant jo giminaitei kun. d. 
Erikai Dilytei-Brooks. Nors 
prof. Vladas Jakubėnas nebuvo 
šios parapijos narys, bet jo su
kurtosios kantatos visų 
pirmiausia būdavo atliekamos 
Tėviškės parapijos bažnyčioje, 
Tėviškės parapijos choro ir 
kompozitoriui pačiam atliekant 
pianinu arba vargonais reika
lingus interliudus. Tad šios 
kompozitoriaus prof. Vlado Ja
kubėno mirties sukakties minė
jimo proga muz. Arūnas Kamin
skas skambino pianinu muziki
nę pynę iš kantatos ciklo „Pra
naše Didis”.

Po pamaldų parapijos salėje 
sekmadieninės mokyklos vaiku
čiai prie kalėdinės eglutės džiu
gino tėvus ir svečius kalėdinių 
giesmių giedojimu. Didieji gies
mininkai, kaip Vicki, Kristina 
ir Jonathan Ankus, Erie Jenza- 
ke, Timothy Trier, Emily ir Ra- 
chel Preikschat, Diana Pehas, 
Emma Husar, Andreas Wiede, 
Stephan Valdukat, Alexandra, 
Andrew ir Bobby Gunn, paruoš

ti Claudios Sedaitytės-Gunn ir 
pianinu pritariant Kristinai Ša- 
kaitytei, mėgino įrodyti, kad jie 
giedojimu tikrai norėjo užsitar
nauti Kalėdų senelio dėmesį. O 
Kalėdų senelis, dr. William 
Wiede asmenyje, atrodo, neap
vylė nei vieno vaikučio, taip ati
džiai išmokusio kalėdinių gies
mių. Parapija, be abejo, dėkinga 
sekmadieninės mokyklos moky
tojoms Sylviai Jurkšaitytei- 
Ankus, Melitai Priekšaitytei- 
Jenzake, Claudiai Sedaitytei- 
Gunn, Astridai Dreierytei-Pau- 
periėnei ir kitoms, kurios su 
meile kiekvieną sekmadienį 
pašvenčia parapijos vaikučių 
pamokymui, tuo pradžiuginant 
tėvus ir visą parapiją.

Šių naujų metų pradžioje, 
žvelgiant atgal į praeitų metų 
veiklą Tėviškės parapijoje, di
džiausias nuopelnas skirtinas 
šios savarankiškos lietuviškos 
parapijos tarybai ir jos pir
mininkui Kasparui Vaišvilai. 
Kaip pirmininkas, taip ir visi 
kiti tarybos nariai, rūpestingai 
tvarkė parapijos jiems patikėtą 
turtą ir atsakingai ėjo savo pa
reigas. Kasparas Vaišvila be di
delių kalbų sąžiningai atliko 
daugiausia darbų. Todėl Tėviš
kės parapija žvelgia metų pra
džioje su dėkingumu į jos tary
bos narius, linkėdama jiems ir 
šiemet nepailsti, dirbant Dievo 
garbei bei šios lietuviškos para
pijos gerovei.

Valteris Bendikas

PLC NORIMA STEIGTI 
SOCIALINĮ SKYRIŲ

LB Lemonto apylinkės vai 
dyba, kooperuodama su kitomis 
organizacijomis, daro žygius 
greitu laiku įsteigti LB Sociali
nį skyrių PLC patalpose. Tuo 
reikalu 1996 m. rugsėjo 1 d. buvo 
sukviestas suinteresuotų or
ganizacijų atstovų pasitarimas 
PLC, kurio metu buvo priimta 
rezoliucija; joje organizacijų at
stovai savo parašais tvirtina 
Socialinio reikalų skyriaus stei
gimą LB Lemonto apylinkės ri
bose, veikiant pagal JAV LB 
Krašto valdybos Socialinių 
reikalų tarybos nurodymus bei 
įstatus.

Pasirašė: Birutė Jasaitienė, 
JAV LB Krašto Socialinių rei
kalų Tarybos pirmininkė, Algis 
Bakaitis, PLC valdybos pirmi
ninkas (įgaliotas ir už tarybos 
pirm.) Vladas Stropus, Pal. Jur
gio Matulaičio misijos tarybos 
pirmininkas, ir sesuo Stasė. PLC 
„condominium” sąjungai atsto
vavo A. Saulis, LB Lemono apy
linkės valdybai — pirmininkas 
Gediminas Kazėnas, Dana Šle
nienė ir Stasys Džiugas.

Paskutinis žodis dėl Socialinių 
reikalų patalpų ir kitų lengva
tų gavimo reikalu priklausys 
nuo PLC narių daugumos apro
bavimo, pagal Illinois valstijos 
inkorporavimo taisykles. PLC 
metinis narių susirinkimas bus 
sausio 26 d., sekmadienį, PLC, 
todėl tikime, kad šis reikalas 
bus rimtai diskutuotas ir iš
spręstas mums palankia prasme.

Socialinio reikalų skyriaus 
įsteigimas LB Lemonto apylin
kės ribose būtų

DARBINGAS ALTo 
POSĖDIS

ALTo centro valdybos posėdis 
įvyko š.m. sausio 18 d., šešta
dienį, 1 vai. p.p. centro patal
pose. Posėdį atidarė naujasis 
pirmininkas prof. dr. Jonas Rač
kauskas, perėmęs pareigas per 
ALTo Suvažiavimą 1996.11.2. 
Prieš posėdžiui prasidedant, 
buvo išdalintos darbotvarkės. 
Po atidarymo buvo svarstomi 
darbotvarkėje numatyti punk
tai. Pereito posėdžio protokolą 
skaitė valdybos sekretorius inž. 
Stasys Dubauskas. Protokolas 
vienbalsiai priimtas. Iždininkas 
Viktoras Naudžius pateikė 
finansinį kasos stovį, kuris, 
bent šiuo momentu, buvo ne per 
geriausias. Suvažiavimo proga 
gauta 9,000 dol. įplaukų į kasą.

Be to, iždininkas pateikė 
kruopščiai paruoštą metinį 
ALTo biudžetą. Nors išlaidos 
kiek tik galima buvo apkarpy
tos, bet vis tiek metinis biu
džetas siekia 46,000 dolerių. 
Posėdžio dalyviai, atidžiai 
išklausę iždininko pateiktą biu
džetą, jį vienbalsiai priėmė. Ka
dangi nemaža suma, tai ją su
telkti neįmanoma. Nutarta 
kreiptis į Tautos fondą, prašant 
suteikti paramą.

Toliau vyko pirmininko pra
nešimas. Jis apgailestavo, kad 
ALTas yra atlikęs ir atlieka 
daug darbų, bet nebuvo rekla
muota spaudoje. Vienu žodžiu, 
trūksta informacijos. Reikia 
daugiau informuoti mūsų lietu
viškąją visuomenę apie ALTo 
veiklą. Taip pat pranešė, kad 
sausio 11 d. buvo nuvykęs į 
VVashington, kur, susitiko su 
JBANC (Jungtinių Pabaltiečių 
komiteto) nariais ir smulkiai 
aptarė JBANC bei ALTo atei
ties veiklą. Nors JBANC įstai
gos išlaikymas kainuoja daug 
pinigų, bet jo nauda yra didelė, 
nes viskas veikiama visų trijų 
Baltijos valstybių vardu. Pirmi
ninkas kvietė dirbti vieningai ir 
kiek galima daugiau informuo
ti visuomenę apie ALTo atlie
kamus darbus.

Vicepirmininkas Grožvydas 
Lazauskas pranešė, kad 
„Lietuvos rytas” 1996 m. 
gruodžio 17 d. laidoje įdėjo 
straipsnį: „Profesorių J. Eretą 
paminėjo Amerikos Lietuvių 
Taryba”, o gruodžio 28 d.: 
„Suvažiavimas išrinko naują 
ALTo vadovą”.

Informacijos vicepirmininkas 
Vytautas Bildušas paminėjo, 
kad ieškoma galimybių įeiti į 
„Margučio” radijo programą su 
ALTo informacija. Pasirodo, kad 
galimybių yra, bet tik brangiai 
kainuoja. Tas reikalas bus 
svarstomas.

Čikagos ALTo skyriaus pirmi-

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė šaukia metinį narių 
susirinkimą sausio 26 d., sek
madienį, 1 vai. p.p., Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai kviečiami.

Užsisakykite lietuvišką 
spaudą papiginta kaina. JAV 
LB Kultūros taryba skelbia, 
kad spaudos prenumeratų vajus 

reikšminga pratęsiamas iki sausio 31d., tad 
pagalba ne tik vyresnio amžiaus ^ar galima užsiprenumeruoti 
nariams, bet ir visiems kitiems vienintelį užsienio lietuvių 
lietuviams. dienraštį „Draugą” ir kitus

St. Džiugas laikraščius už gerokai pigesnę 
kainą. Paskubėkite.

Dr. K. Saniukas, kurį laiką praleidęs Čikagoj, Shriners ligoninėje stebėdamas 
vaikams su negalėmis atliekamas operacijas, kad galėtų grįžęs į Santariškių 
ligoninę Vilniuje, sėkmingiau dirbti „Lietuvos Vaikų vilties” įsteigtoje opera
cinėje; šalia — Gražina Liautaud, LVV komiteto pirm.

Surinkę daug žaislų ir šiltų drabužių skurstantiems vaikučiams Lietuvoje, Lemonto Maironio 
lit. mokyklos mokiniai peržiūri iš Lietuvos atsiųstas vaikų nuotraukas. Dovanos išsiųstos per 
„Saulutę”, Lietuvos vaikų globos būrelį. Iš kairės: Aurytė Sušinskaitė, Siga Vasaitytė, Audrytė 
Bielskutė, Nida Lendraitytė ir Tomas Mikužis.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

ninkė Matilda Marcinkienė 
padarė trumpą pranešimą apie 
Nepriklausomybės minėjimą, 
kuris įvyks vasario 16 d., sek
madienį, pamaldos Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 2 
vai. p.p. minėjimas Marija 
Aukštesniosios mokyklos salėje. 
Paskaitą skaitys Indianos uni
versiteto prof. Julius Šmulkš
tys. Stasys Dubauskas pranešė, 
kad Cicero minėjimas vyks 
vasario 8 ir 9 d.

ALTo valdybos atstovo Wa- 
shingtone klausimu pranešimą 
padarė pirmininkas. Atstovu 
paskirtas Vincentas Boris, o dr. 
Jonas Genys prašytas įsteigti 
ALTo skyrių.

ALTo būstinės perkėlimo 
klausimu kalbėjo Petras 
Buchas. Jau prieš porą mėnesių 
buvo kalbama apie ALTo perkė
limą į Jaunimo centrą. Sudary
toji komisija ištyrė visas 
sąlygas: patalpos didesnės; 
nuoma tik 275 dol. Buvo statyta 
balsavimui. Iš 16, turinčių teisę 
balsuoti, už persikėlimą balsavo
11. Vadinasi, valdyba nuspren
dė, kad reikia keltis ir tuo 
mažinti išlaidas.

Ši korespondencija apima 
visus darbotvarkės punktus, nes 
kaip pirmininkas pasakė, „vi
suomenė turi viską žinoti, nėra 
ko slėpti”. Tikimasi, jeigu visi 
dirbsime kartu, kaip pirmi
ninkas prašo, tai ALTas stip
riau atsistos ant kojų.

Išgvildenus visus, darbo
tvarkės punktus, posėdis buvo 
baigtas 3:30 vai. po pietų.

Ant. Repšienė

VYRESNIEJI SUTINKA
NAUJUOSIUS METUS 

„SEKLYČIOJE”

1997-ųjų metų pirmoji trečia
dienio popietė, sausio 8 d., buvo 
skirta Naujųjų metų sutikimui. 
Tai iškilmingai progai pakvies
tas Kosto Ramanausko orkes
tras, kurį sudarė jis pats su 
akordeonu, Anelė Ramanaus
kienė su tamborinu ir Liucija 
Kvitkienė savo dainomis bei 
smuiku.

Lygiai 2 vai. programų vadovė 
Elena Sirutienė trumpu žodžiu 
sveikino visus su Naujais 
metais ir linkėjo laimės bei 
sveikatos. Pristatė programos 
dalyvius ir pačius „Naujuosius 
metus”, kuriuos suvaidino pu
santrų metų Terri Petri (Aušros 
Jasaitytės ir Terri Petri sūne
lis). Jam ant galvos buvo už
maukšlintas didžiulis „katilo- 
kas”, ant kurio švietė užrašas
„Happy New Year”, apėjo salę, 
tik, deja, Terris buvo tuo „kati- 
loku” suerzintas ir jį sviedė ant 
grindų abiem rankom. Tą pa
kartojo bent keletą kartų.

Tuomet vadovė pakvietė Emi
liją Valantinienę, kuri paskaitė 
„Pensininkų maldą” ir priedui 
eilėraštį, pritaikytą šiai progai. 
Ramanausko orkestras pir
miausia užgrojo puikų maršą

taip įspūdingai, kad visi daly
viai ėmė ploti rankomis į taktą, 
o muzika drebino „Seklyčios” 
sienas. Po to grojo valsus ir 
kitus šokius, o smuiku puikiai 
pasirodė Liucija Kvitkienė, kuri 
po to padainavo dar keletą solo 
dainų, palydint akordeono muzi
kai. Buvo trumpa pertraukėlė ir 
tuo metu J. Gaigalienė, B. Zei- 
kienė ir V. Ringutė pavaišino 
visu vyno taurėmis, kurį „už- 
fundijo” ,įSeklyčios” vadovybė. 
Nuotaika dar pagerėjo.

Iš štai mūsų vadovė pranešė, 
kad turime retą svečią iš Lie
tuvos, Biržų kleboną kun. Ed
mundą Mažeiką, ir pakvietė jį 
atlydėjusį Tadą Kulbį trumpai 
su svečiu supažindinti. Jis tą 
pareigą puikiai atliko. Tada

Skelbimai
x „Maironio” lituanistinės 

mokyklos, Lemont IL, me
tinis pokylis š.m. vasario 1 d., 
šeštadienį, ruošiamas PLC, 
Lemonte. Pradžia 5 v.v. — pasi
svečiavimas, 6 v.v. vakarienė ir 
mokinių atliekama programa. 
Visi kviečiami. Rezervacijas pri
ima Lilija Adomėnienė, tel. 
708-423-2364. Dalyvavimas as
meniui $30, studentams $15. 
Kviečiami studentai nuo 7-tos 
iki 10-tos klasės.

(sk)

x Kaip ir kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį, sausio
26 d., Baltia Ęxpręss atstovas 
priiminės siuntinius į Lietuvą 
Lemonto lietuvių centre nuo 9 
vai. ryto. Daugiau sužinosite pa
skambinę nemokamu, tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800- 
772-7624.

(sk)

x TRANSPAK praneša: 
„Lengvoji pramonė — sėkmin
giausia Lietuvos ekonomikos 
šaka, radusi kelią ir į Vakarų 
rinką eksportuojanti apie 74 
proc. savo gamybos. Siuvimo 
pramonė per metus eksportą 
padidino net 2.3 karto. Lietu
voje viena iš stambiausių pra
monės įmonių yra AB Baltijos’ 
laivų statykla. Tai ir vienintelė 
laivų statybos įmonė Baltijos 
šalyse”. Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 773-838-1050.

(sk)

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

(sk)

pats klebonas tarė trumpą svei
kinimo žodį, išreikšdamas gra
žiausius Naujų metų linkėji
mus, prašydamas visiems Dievo 
palaimos ir sveikatos.

Ir vėl skambėjo, muzika bei so
listės dainos — gal gerą pus
valandį. Po to vadovė padėkojo
K. Ramanauskui ir jo orkestrui, 
kuris kelintą kartą linksmina 
vyresniuosius, atsisakydamas 
bet kokio honoraro. Dėkojo ir 
kitiems programos dalyviams, 
taip pat visiems vyresniesiems, 
taip gausiai susirinkusiems. 
Kvietė visus pietų ir pabend
rauti.

Popietė paliko tikrai malonius 
įspūdžius, o širdyse gražias atei
ties viltis.

Apol. P. Bagdonas

x Atsibodo šalčiai? Norite 
išeiti iš savo kambario? Atvy
kite į „Trijų laureatų” koncertą, 
šeštd., vasario 1 d. 7 vai. Jau
nimo centre. Bilietai „Sekly
čioje”, 2715 W. 71 St., tel. 773- 
476-2655 arba 773-238-1536.

(sk)
x Virginia ir Algimantas 

Gureckai, Windsor CT, yra 
nauji Lietuvos našlaičių 
rėmėjai, atsiuntę $150. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas. (sk)

x Vytautas ir Aldona Šar
kai, Cashiers, NC, atsiuntė 
$300 — dviejų našlaičių Lietu
voje globos mokestį. Našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas.

(sk)

x Vytautas ir Palmira 
Janušoniai, Dousman WI, at
siuntė $200 Lietuvos našlaičio 
globai. Česlovas Masaitis, 
Thompson CT, globojamam naš
laičiui atsiuntė $200. Dalia ir 
Augustinas Orentai, Chicago 
IL savo globą pratęsdami naš
laičiui Lietuvoje atsiuntė $150. 
Jonas ir Angelą Puodžiūnai, 
Philadelphia PAs, pratęsė naš
laičio globą su $150. Kuni
gunda ir Kazys Gudėnai, 
Medford Lakęs, NJ, nauji Lietu
vos našlaičių globėjai, iš kurių 
gavome $150. Visiems geriems 
rėmėjams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. (sk)
x Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312- 
847-4903, adresas: 4459 S. Fran
cisco, Chicago, J.L 60632.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kieta 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

f


