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Baltijos šalys stiprina 
karinį bendradarbiavimą 

Vilnios, vasario 13 d. (BNS) 
— Šiais metais trijų Baltijos 
šalių ginkluotosios pajėgos 
daugiausia dėmesio ir lėšų skirs 
projektams, kuriuose dalyvauja 
ir Vakarų valstybės. 

„Tai yra geriausias būdas 
tyliai ramiai vykdant konkre
čius projektus, integruotis į 
Vakarų kolektyvinio saugumo 
sistemą, nelaukiant sprendimų 
dėl NATO plėtimo", sakė Lietu
vos krašto apsaugos viceminist
ras Povilas Malakauskas. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gynybinio bendradarbiavimo 
1998 m.planą trečiadieni vakare 
Vilniuje pasirašė trys vice
ministrai. 

P. Malakauskas pažymėjo, 
kad svarbiausi yra keturi dideli 
daugiašal iai projektai — 
jungtinio Baltijos šalių taikos 
palaikymo bataliono BALTBAT 
kūrimas, bendros minų eskad
ros BALTRON formavimas, re
gioninės oro erdvės kontrolės 
sistemos bei jūros stebėjimo 
sistemos diegimas. 

BALTBAT kūrime jau keleri 
metai dalyvauja daugiau kaip 
10 Vakarų valstybių. Kovo mė
nesi turi oficialiai paaiškėti, 
kurios prisidės prie BALTRON 
formavimo. Oro erdvės sistemą 
labiausiai padeda kurti JAV, o 
Švedija ir Danija — aktyviausiai 
padeda saugant Baltijos jūrą. 

Pasaulio naujienos 

Rusija siūlo pasirašyti 
nelegalų grąžinimo sutartį 

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) 
— Rusija pasisiūlė suorgani
zuoti trišales Lietuvos, Balta
rusijos ir Rusijos derybas dėl 
nelegalių emigrantų gražinimo 
sutarties. 

Toki principini sutikimą davė 
Vilniuje viešėjusi delegacija, 
vadovaujama Rusijos URM kon
sulinės valdybos pirmojo pa
vaduotojo Jevgenij Timoškin. 
Antradieni ir trečiadieni ji 
sprendė įvairias dvišales pro
blemas su Lietuvos URM kon
sulinio departamento direkto
riaus Rimanto Šidlausko vado
vaujama delegacija. 

Didžioji dalis nelegalių mi
grantų i Lietuva patenka iš 
Rytų, tačiau iki šiol Baltarusija 
•tai—ko derėtis dėl jų grąžinimo 
sutarties, kuri Lietuvai būtų 

labai svarbi, derantis dėl bevizio 
režimo įvedimo su Šiaurės ir 
Vakarų valstybėmis. 

Kaip sakė URM konsulinės 
informacijos ir analizės skyriaus 
vedėjas Vaidotas Verba, pir
masis Lietuvos, Rusijos ir Bal
tarusijos derybų ratas netrukus 
turėtų įvykti Minske. Pasak V. 
Verbos, su Rusijos delegacija 
tap pat iš principo susitarta dėl 
kelionių į Lietuvą ir Rusiją 
lengvatų tam tikroms kategori
joms žmonių. 

Bus rengiamas dvišalis doku
mentas dėl nemokamų vizų 
abiejų šalių pensijinio amžiaus 
žmonėms, tariamasi dėl ilga
laikių daugkartinių vizų išda
vimo kultūros ir meno veikė
jams, verslą Lietuvoje turin
tiems rusams ir atvirkščiai. 

Atsistatydina Biudžeto ir 
finansų komiteto 
vicepirmininkas 

Vilnios, vasario 14 d. (BNS) 
— Seimo Centro frakcijos narys 
Kęstutis Glaveckas ketvirtadienį 
pareiškė atsistatydinąs iš par
lamento Biudžeto ir finansų ko
miteto vicepirmininko pareigų. 

Savo sprendimą profesorius 
K. Glaveckas motyvuoja nepri
tarimu komiteto pirmininkės 
konservatores Elvyros Kune
vičienės „darbo metodams ir 
stiliui", dėl kurių negali „kon
struktyviai dalyvauti komiteto 
veikloje". Todėl Seimo narys 
pažymi nenorįs, kad komiteto 
sprendimai būtų siejami su juo, 
kaip vienu iš komiteto vadovu 
ir Centro sąjungos frakcijos 
nariu. 

Pradedami didinti 
medikų atlyginimai 
Vilnios, vasario 13 d. (BNS) 

— Gydytojų sąjungos viceprezi
dentas Liutauras Labanauskas 
vyriausybės nutarimą nuo kovo 
1 d. pradėti pamažu didinti 
medicinos darbuotojų atlygi
nimus pavadino sveikintinu, 
tačiau komentuoti išsamiau 
sakė galėsiąs tada, kai gaus 
oficialų vyriausybės nutarimą. 

Medikų at lyginimai bus 
«Hdiw»ni trimis etapais — po 10 
proc. kovo, gegužės ir birželio 
• t — M i Liepos 1 d. jie turėtų 
būti ne mažesni už biudžetinių 
įstaigų darbuotojų vidutinį dar
bo užmokestį. Tai mėnesiu vė
liau nei buvo reikalauta, tačiau 
L. Labanauskas mano, kad Gy
dytojų sąjunga tam nepriešta
raus. 

Sprendimą streikuoti medikai 
Įsiutinai atšauks liepos 1 d., kai 
traoa, kad atlyginimai iš tiesų 
padidėjo. 

Vasario 1 d. Lietuvoje buvo surengtos tradicinės varžybos „Sartai 97", tačiau ne ant Sartų ežero, 
bet hipodrome, net, prie* varžybas baigiant vaąvti ežero ledą, netikėtai įlūžo dirbęs traktorius. 
Šiemetinėje šventėje susirinko tik apie 5,000 žmonių, nes televizija pranašavo pūgą, stiprų 
uraganini vėją. Nepaisant to, ir žiūrovų, ir dalyvių nuotaika buvo pakili. 

Viktoro Kapoetans nuotr.: Varžybų įkarštyje. 

Lietuvos Respublikos 
prezidento dekretas 

Dėl apdovanojimo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordino ir Gedimino ordino medalio 

(Išrašas) ,1997 m. vasario 10 d., 
Nr. 1200 Vilnius 

1 straipsnis. 
Vasario 16-osios — Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos pro
ga apdovanoju Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordinu 
ir Gedimino ordino medaliu Lie
tuvai, jos ūkiui, kultūrai, 
mokslui ir švietimui nusipel
niusius Lietuvos Respublikos ir 
užsienio valstybių piliečius: 

3-ojo laipsnio ordinu 
Teodorą Bonetrobą - Ameri

kos lietuvių rando pirmąjį pirmi
ninką, ilgameti lietuvių bend
ruomenės veikėją, 

Centro sąjungos frakcijos 
atstovas šiuos teiginius pareiškė 
parlamento pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui. 

K. Glaveckas sakė, kad E. Ku
nevičienės vadovaujamas komi
tetas nesprendžia esminių šalies 
problemų — bankų, finansų rei
kalų. „Paskęstame tariamose 
problemose, kurios pernelyg su
reikšminamos", sakė Seimo na
rys. 

Tačiau svarbiausia, kad nesis
kaitoma su kitų komiteto narių 
nuomone, sakė jis.,.Labai sun
ku, kai esi profesorius, dirbi su 
žmonėmis, o tave piemeniu lai
ko", pažymėjo K. Glaveckas. 

Kadangi, pasak jo, sunku ką 
nors konstruktyvaus padaryti, 
„telieka būti eiliniu komiteto 
nariu". Tokiai nuomonei, jo 
manymu, pritartų ir daugiau 
komitete dirbančių Seimo na
rių. 

K. Glaveckas minimas kaip 
galimas kandidatas užimti 
finansų ministro postą vietoje 
atsistatydinusio Rolando Mati-
liausko. Tačiau pats K. Glavec
kas atmetė tokią galimybe, nors 
neneigė, kad panašių siūlymų 
būta. 

* Valstybės saugomo depar
tamento kolegija šiomis dieno
mis svarstys vasarioS d. Kauno 
skyriaus pavaduotoja paskirto 
Rimvydo Bajorino nušalinimo 
nuo pareigų klausimą, kadangi 
jis po buvusio saugumo ir SKAT 
darbuotojo Juro Abromavičiaus 
nužudymo sausio 31 d. (tuo me
tu laikinai vykdės VSD Kauno 
skyriaus viršininko pareigas) 
spaudai atskleidė slaptus ope
ratyvinius dokumentus, kas 
prieštarauja jo duotai prie
saikai. 

5-ojo laipsnio ordinu 
Mariją Juozapaityte-Ru-

diene — Bendrojo Amerikos lie
tuvių šalpos fondo pirmininkę; 

Beatriče KMzatte-Vasaris 
— Kunigaikščio Gedimino pa-
minklo šalpos fondo pirmininkę; 

1-ojo laipsnio medaliu 
Antaną Gudoni — Lietuvos 

šaulių sąjungoftšeivįjoje narį. 
4 straipsnis. Sis dekretas įsi

galioja nuo jo pasirašymo dienos. 

Respublikos prezidentas 
Algirdas Brazauskas ". 

Kun. R. Mikutavičius 
nušalintas nuo vadovavimo 

Įgulos bažnyčiai 
Kaonaa, vasario 13 d. (BNS) reikalingų įtampų". 

— Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tamkevičius 
naujuoju Šv. Mykolo Arkangelo 
(įgulos) bažnyčios rektoriumi 
paskyrė monsinjorą Alfonsą 
Svarinską, o vicerektoriumi — 
kunigą Ričardą Mikutavičių. 

Naujo rektoriaus paskyrimą 
Kauno arkivyskupas ketvirta
dienį paskelbtame pareiškime 
motyvuoja tuo, kad „įgulos 
bažnyčios sielovada dažnai su-
keldavo Kauno visuomenėje ne-

URM raginama 
reaguoti į Rusijos 

ambasados veiksmus 
Vilnios, vasario 13 d. (BNS) 

— Keturi Lietuvos Seimo nariai 
paragino Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeriją reaguoti į 
Rusijos veiksmus, kuriais buvo 
sutrukdyta Lietuvos atstovams 
nuvykti į Čečėnijos prezidento 
Aslan Maschsdov inauguracijos 
iškilmes bei perduoti Seimo pir-
mininko Vytauto Landsbergio 
sveikinimą. 

Tai „aiškus tarptautinės tei
sės pažeidimas, padarytas, be 
kita ko, įžeidžiančiu būdu", 
pažymima Seimo vicepirminin
ko Romualdo Ozolo ir dar trijų 
Seimo narių pareiškime. 

„Nepriklausomai nuo anks
tesnių Lietuvos URM veiksmų 
į pastarąjį Rusijos ambasados 
atsisakymą išduoti visas Lie
tuvos pareigūnams būtina rea
guoti adekvačiai, su nepri
klausomai valstybei deramu 
orumu ir problemos supratimu 
bei vertinimu", pažymima pa
reiškime. 

„Man šis sprendimas yra dide
lis smūgis, nes esu pažemina-

pareigose, kuriose dirb-
visomis jėgomis sten

giausi atnaujinti, atstatyti Baž
nyčią, gerai atlikti karių sielo
vadą", sakė iŠ spaudos apie šį 
pakeitimą sužinojęs kunigas R. 
Mikutavičius. 

Jis dėl pablogėjusios sveikatos 
žada šią savaite gultis į ligo
nine. 

Monsinjoras A. Svarinskas at
sisakė komentuoti jo paskyrimą 
naujoms pareigoms. 

Pasak arkivyskupo laiško, ku 
nigas Ričardas Mikutavičius ga
lės rūpintis tik pasauliečių, o ne 
karių ir jų šeimų sielovada, au
kojant šv. Mišias, sakant homi
lijas, teikiant Susitaikymo ir 
Eucharistijos sakramentus. 

Monsinjoras A. Svarinskas 
taip pat atlieka Kauno arki
vyskupijos ribose dislokuotos 
kariuomenės vyriausiojo kape
liono sielovados darbą. 

Naujasis bažnyčios rektorius 
privalės sudaryti rektorato Eko
nomine tarybą, kurios pirminin
ku skiriamas Kauno apskrities 
vyriausias kariuomenės kape
lionas Virgilijus Dudonis. 
Tarybos vadovas turės rūpintis 
rektorato ekonominiais ir finan
siniais reikalais. 

Pagal Bažnytinės teisės ko
deksą, vadovauti naujam rekto
ratui paskirtasis kunigas pri
valo pradėti per vieną mėnesį. 

Kunigas R Mikutavičius, vie
nas populiariausių miesto žmo
nių, taip pat skaito paskaitas 
Kauno Medicinos akademijos 
Filosofijos fakultete. 

* „Centristų planuose — ir 
Prezidentūra". Tokiu pava
dinimu „Lietuvos rytas" (vasa
rio 10 d.) išspausdino straipsnį 
apie vasario 8 d. vykusią Cen
tro sąjungos konferenciją, kurio
je buvo patvirtinta centristų sa
vivaldybių tarybų rinkimų pro
grama, nuspręsta kelti savo 
kandidatus 43 ir 56 rinkimų 
apygardose, bei siūlyti trijose iš 
keturių Seimo rinkimų apygar
dose. Kalbant apie galimas kan
didatūras į prezidento postą, Ro
mualdas Ozolas paminėjo Val
do Adamkaus, Egidijaus Bič
kausko, J. Marcinkevičiaus ir 
Kęstučio Glavecko pavardes. 
Pats R. Ozolas sakė į šį postą 
nekandidatuosiąs, nes nesijaučia 
esąs tam pasirengęs. 

* Premjero Gedimino Vagno
riaus bus paprašyta nedelsiant 
viešai paskelbti „šimtaprocen
tinio" Lietuvos akcinio inova
cinio banko (LATB) indėlių kom
pensavimo programą ir priimti 
galutinį sprendimą dėl banko 
ateit ies, trečiadienį nutarė 
LAIB indėlininkų koordinacinė 
taryba. 

* Katerio vairininkas, dėl 
kurio kaltes pernai rugsėjo 4 d., 
Kauno mariose apvirtus kate
riui, nuskendo penki Jėzuitų 
gimnazijos moksleiviai, ketvir
tadienį nuteistas 4 nuėjima lais
vės atėmimo, tačiau bausmės 
vykdymas atidėtas, atsižvel
giant į tai, kad G. Vįjeikis iškart 
pris ipažino esąs kal tas ir 
nuoširdžiai dėl to gailėjosi bei 
padėjo teismui išaiškinti tra
gedijos aplinkybes. Iš vairininko 
taip pat priteisti 3,564 litai už 
sužeistos per nelaimę gimnazis
tės ir jos klasės auklėtojos gy
dymą. 

* K a u n o „daktarų" nusi
kalstamos gaujos vadeiva Hen
rikas Daktaras paprašė teismo 
jį „sušaudyti arba paleisti", nes 
nenori būti „atpirkimo ožiu". 
Kauno nusikaltėlių autoritetas, 
kuriam gresia 10 metų kalėjimo 
už tuAo prievartavimą ir po
veikį nukentėjusiajam, ketvir
tadienį gavo paskutinį žodį teis
me ir primygtinai teigė esąs ne
kaltas. 

Paskutiniais duomenimis, 
Henrikas Daktaras nuteistas 
7.5 metų laisvės atėmimo, baus
mę atliekant griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje. 
Teismas taip pat nurodė konfis
kuoti H. Daktaro turtą ir skyrė 
jam 15,000 litų baudą. Išveda
mas iš teisino salės, H. Daktaras 
siuntė prakeiksmus prokurorui. 
Valstybinį kaltinimą palaikęs 
į'S oralinio prokuroro pavaduo
tojas Artūras Paulauskas žurna
listams po teismo pareiškė esąs 
patenkintas nuosprendžiu. 

(Remiant:s DPA. Reuter. BNS I.\TERFAX 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais/ 

ITARTASS, 

Paryžius. Interviu Pran
cūzijos savaitraščiui „Paris 
mateli" buvęs Rusijos Saugumo 
tarybos sekretorius gen. Alek-
sandr Lebed sakė, kad rusai gali 
pasekti bulgarų pavyzdžiu ir pri
versti valdžią surengti paanks
tintus prezidento rinkimus. Jis 
tvirtino niekada daugiau ne
dirbsiąs su Boris Jelcin. Lebed 
perspėjo Vakarus, kad jie nesu
keltų Rusijos priešiškumo savo 
planais plėsti NATO į Rytus. 
Tai atvestų į naujas ginkla
vimosi varžybas, pasaulio daly
bas ir III pasaulinį karą, kurio 
„niekas nelaimėtu". Gerai vei
kiančias NATO struktūras reikia 
panaudoti pagrindiniams XXI 
a. iššūkiams — terorizmui, ka
tastrofoms, narkotikų prekybai, 
„šiltnamio efektui" ir kt. — 
įveikti. Be to, reikėtų pakeisti 
NATO pavadinimą, sakė Lebed. 

Vaš ingtonas . JAV ir jų 
sąjungininkių karinės išlaidos 
tris kartus viršija jų potencialių 
priešininkių išlaidas ir sudaro 
beveik tris ketvirtadalius visa
me pasaulyje kariniams tiks
lams skiriamų lėšų, parodė pir
madienį pakeiktas Sandraugos 
instituto (Commonwealth Insti
tute) tyrimas „JAV karinės iš
laidos po šaltojo karo pasaulinių 
tendencijų kontekste". 

Roma. Italija pareiškė, kad 
nepritaria pasiūlymui surengti 
keturių svarbiausių NATO na
rių ir Rusijos atstovų susiti
kimą, kuriame būtų svarstomi 
NATO išplėtimo planai. Italijos 
užsienio reikalų ministras Lam-
berto Dini, kalbėdamas Žemųjų 
parlamento rūmų gynybos ir už
sienio reikalų komisijų ben
drame posėdyje pareiškė, jog 
abejoja, kad toks susitikimas 
įvyks. Dini teigė, kad NATO 
problemas turi svarstyti visi 16 
NATO narių 

Sofia. Bulgarijos prezidentas 
Petar Stojanov prisaikdino lai
kinąją vyriausybę, kuri vado
vaus šaliai iki balandžio 19 d. 
įvyksiančių paankstintų parla
mento rinkimų. 

Belgradas. Serbijos rinkimų 
komisija ketvirtadienį patvirti
no, kad opozicinė koalicija „Za-
jedno" praėjusi lapkritį laimėjo 
rinkimus į sostinės Belgrado ta
rybą. Prezidento Slobodan Milo-
ševič režimo nenoras pripažinti 
opozicijos pergalę Belgrade ir 13 
kitų didesniųjų miestų sukėlė 
trijų mėnesių politinę krizę, per 
kurią kasdien vyko masinės de
mokratijos šalininkų demon
stracijos. 

Vašingtonas. Pentagonas 
laiko naujų ginklu kūrimą svar 
biausiu tikslu, ir 1998 m. tam 
skirs 42 mlrd. dol., trečiadienį 
pranešė gynybos sekretorius 
William Cohen. ..Šventė bai
gėsi, mes turime pradėti grįž
ti prie darbo", pareiškė jis po 
posėdžio, kuriame buvo svars
tomas prezidento Bill Clinton 
1998 m. pasiūlytas 250.7 mlrd. 
dolerių karinis biudžetas. 

Siaurės Korėja paskelbė, 
kad Pietų Korėja pagrobė jos 
aukšto rango pareigūną. 72 
metų Hwang Jang-Jop. Pietų 
Korėja pareiškė, kad tai absur 
diskas kaltinimas. Artimas 
Šiaurės Korėjos vadovo Kim 
Jong Do bendradarbi* bei vienas 
ii pagrindinių šalies komunistu 
ideologu Hwai lang-Jop pasi
prašė politinio prieglobsčio 
Pietų Korėjos ,imba.-adojf Pe
kine. 

Talinas. Estijos premjeras 
Tiit Vahi pareiškė, kad jis keti
na atsistatydinti, kai tik poli
tinės partijos susitars dėl nau
jos vyriausybės, kuri turėtų 
parlamento paramą. Jis padarė 
tokį pareiškimą po patirto paže
minimo parlamente, kai tik vie
no balso persvara išvengė nepa
sitikėjimo. Opozicinės partijos 
pareiškė, kad jos sutiktų suda
ryti koalicinę vyriausybę su 
Vahi Koalicijos partija, jei jis 
nebebūtų premjeru. 

Minskas. Kalbėdamas Bal
tarusijos vyriausybės posė
dyje apie užsienio politiką.Bal-
tarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenko pareiškė, kad 
planuojant NATO išplėtimą, 
turi būti atsižvelgta į Baltarusi
jos interesus. Vietoje Vakarų 
sąjungos stiprinimo, Lukašenko 
paragino demilitarizuoti Vidu
rio Europą ir pagreitinti Rytų 
Europos valstybių įsijungimą į 
Europą. „Visi mėginimai ig
noruoti Baltarusiją, planuojant 
NATO išplėtimą, kainuos bran
giai", įspėjo Lukašenko. 

Maskva. Rusijos prezidento 
Boris Jelcin spaudos sekretorius 
Sergej Jastržembskij apkaltino 
NATO ir jos generalinį sekre
torių Javier Solana siekiant 
„nepaskelbtų, užslėptų" tikslų 
— priešintis buv. SSSR respubli
kų politinei ir karinei integra
cijai. 

Varšuva. Lenkijos policija 
paskelbė karą narkotikų kont
rabandininkams ir prekiauto
jams narkotikais. Policijos vado
vas Marek Papala pranešė, kad 
jis nusprendė policijoje įkurti 
specialų narkotikų skyrių, kuris 
derintų kitų valstybinių ins
titucijų, pvz., saugumo policijos, 
pasienio apsaugos, veiksmus, 
kovojant su nusikaltimais, ku
rie susiję su narkotikais. Sky
rius artimai bendradarbiaus su 
„Interpol" ir Vakarų valstybių 
policijomis. 

Ekvadoro kongresas (parla
mentas) išrinko savo vadovą Fa-
bian Alarcon laikinuoju šalies 
prezidentu iki 1998 m. rugpjū
čio, kai, pagal susitarimą su 
ankstesne laikinąja prezidente 
Rosalia Arteaga, bus surengti 
parlamento rinkimai. 

Londonas. Likimo ironija: 
Rusija „atėmė" iŠ Vakarų jų 
naudotą „šaltojo karo" metais 
branduolinę strategiją ir dabar 
pritaikė ją savo kovoje prieš 
NATO plėtimą. Neseniai Rusi
jos Saugumo tarybos sekreto
rius Ivan Rybkin spaudoje užsi
minė, kad Rusija gali griebtis 
branduolinio ginklo. Vakarų 
politikų nuomone, tai atspindi 
rimtas diskusijas Rusijoje apie 
branduolinių ginklų vaidmenį 
šalies gynybai. Kai kuriais duo
menimis, Rusija išleidžia daug 
pinigu savo branduoliniams 
ginklams modernizuoti. Iš da
lies tai daroma norint išlaikyti 
„supervalstybės" statusą, ta
čiau galbūt tuo bandoma užpil
dyti akivaizdžias spragas įpras
tinės ginkluotės srityje. 

KALENDORIUS 

Vasario 14 d.: Šv. Karilas, 
vienuolis (mirė 869 m.) ir Meto
dijus, vyskupas (mirė 885 m.), 
slavų apaštalai; Valentinas, 
Saulius, Saulė, Žynė. Valentino 
diena 

Vasario 15 d.: Zygfridas, 
Faustinas, Jovita, Jurgita, Gir-
denė, Kintibutas. 
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ŠALF ASS-GOS 1996 M. SPORTINĖS 
VEIKLOS APŽVALGA 

1998 m. 8. A. Baltiečių ir 
lietuvių lengvosios atletikoe 
pirmenybės įvyko 1996 m. rug
sėjo 8 d., Burlington, Ont. 
Vykdė - SALFASSgos Lengv. 
atletikos k-tas, talkinant To
ronto „Aušrai", Toronto „Vy
čiui", Hamiltono „Kovui" ir 
Clevelando „Žaibui". Dėl 
stipraus lietaus varžybos ne
buvo vykdomos pirmą dieną ir 
visą programą teko atlikti antrą 
dieną. Atsižvelgiant į aplin
kybes, varžybos buvo pravestos 
gerai, sumaniai vadovaujant 
Algiui Malinauskui. Ypač 
reikia pagirti varžybų sekretore 
Ireną Wilkinson, su savo stabu 
ištempusią sunkiausią naštą. 
Varžybose dalyvavo 132 var
žovai, ii jų 100 lietuvių. Buvo 
tik 3 latviai ir viena estė. 
Likusieji — kviesti svečiai. 
Pagal klubus, lietuviai pasi
skirstė taip: Clevelando „Žai
bas" - 33, Toronto „Aušra" -
13, Toronto „Vytis" - 27, 
Hamiltono „Kovas" 23 ir 4 
nepriklausomi. Dalyvių buvo 
užsiregistravę žymiai daugiau, 
tačiau atšaukus varžybas pirmą 
dieną, daug kas antrą dieną 
nepasirodė. Nepaisant nepa
lankių sąlygų ir nedalyvaujant 
daugeliui mūsų iškilesnių 
legvaatlečių, varžybose buvo 
pagerinti 9 baltiečių ir 8 lietu
vių pirmenybių rekordai. Iški
liausiu dalyviu vyrų/jaunių bu
vo pripažintas Gintaras Batūra 
(, Aušra"), o moterų/mergaičių 
- Kristina Kliorytė („Žaibas"). 

1998 m. 8. A. Bartiettų ir 
Lietuvių smuiką— kalibro 
jautu v ų sportinio šaudymo 
pirmenybės įvyko 1998 m. rug
sėjo 14 d, Hamiltono LMŽK 
„Giedraitis" šaudykloje. Vykdė 
lietuviai Dalyvavo 3 lietuviai ir 

2 latviai. Estų nebuvo. Pro
gramoje 3 rungtys: angliškas 
mačas, neapribotas šautuvas 
3-se pozicijose ir sportinis šau
tuvas 3-se poziejjose. Vitalis 
Šeputa ii Detroito laimėjo visas 
3 rungtis, tiek baltiečių, tiek 
lietuvių. 

1998 m. S. A. M s M N sten
dinio (Trap) šaudymo pirme
nybes rengė lietuviai, 1996 m. 
rugsėjo 15 d, LMŽK „Giedrai
tis" šaudykloje. Dalyvavo 12 
latvių ir 11 lietuvių. Koman
dinėse varžybose lietuvių ko
manda nelauktai įveikė favo
ritus latvius, sušaudė 431 taiką 
(ii 500 galimų), latviams 
surenkant 430 t. Lietuvių 
komanda: A. Simkevičius, V. 
Verbickas, V. Svilas, J. Mačio-
nisirR. Svilas. Individualinėse 
varžybose A. Simkevičius buvo 
3-čias 16 yd. rungtyje, A. Svilas 
laimėjo Imą vietą išlyginamųjų 
vardų rungtyje ir A. Simke
vičius buvo pirmas dubletuose. 

1998 m. Baltiečių b? Lietu, 
vių Plaukimo pirmenybės 
įvyko 1996 m. lapkričio 10 d, 
Trinity Recreatin centre, To
ronto, Ont. Vykdė - Baltiečių 
Sporto federacijos Plaukimo 
komitetas. Varžybų vadovas — 
latvis Modris Lorbergs. Rung
tynės vyko 25 yd. baseine. Dėl 
patalpų bei ekonominių pro
blemų varžybų data ir vieta 
buvo 3 kartus keista. Dalyvavo 
26 plaukikai, kurių tik 5 Toron
to .Aušros" lietuvaitės. Tai 
vienas mažiausių dalyvių skai
čiumi iių varžybų istorijoje. 
Pasekmės buvo gana menkos. 
Nebuvo pagerintas nei vienas 
baltiečių ar lietuvių pirmenybių 

rekordas. Mūsiškių neblogai 
pasirodė Samantha Stončiūtė, 9 
- 1 0 m. klasėje laimėjusi 50 yd 
laisvu st. (39.70 sek.), 50 yd. 
nugara (46.04) ir 100 yd kom
pleksiniai (1:35.81 min.). Jam 
lyn Stončiūtė, 11 -12 m. klasėje 
laimėjo 50 yd. nugara (39,21 
sek). Lietuvių dalyvavimą koor
dinuoja Dona Smalenskienė (To
ronto, .Aušra"). 

Atskirai yra paminėtina 
Čikagos Uetuvių futbolo (Soc-
cer) klubo, JLituanicos" (Liths 
Soccer Club) plati veikla. Šiuo 
metu tai vienintelis lietuvių fut
bolo klubas Š. Amerikoje. Jie la
bai aktyviai dalyvauja Čikagos 
futbolo veikloje, net su keliomis 
komandomis. 

Paminėtinas Šarūno Mar-

komandos iš Lietuvos apsilan
kymas Kanadoje, kur jie sužai
dė keletą rungtynių su lietuvių 
ir kanadiečių komandomis. Jų 
gastrolės sukėlė didelį susi
domėjimą lietuvių tarpe. „Mar-
čiulioniukai" buvo ŠALFASS-
gos svečiai. 

Kaip jau minėta, 1998 m. ne
įvyko tinklinio, ledo ritulio, sta
lo teniso, raketbolo ir kovinių 
šautuvų sportinio šaudymo pir
menybės. 

(Pabaiga) amb. 

VARŽYBINIO 
KALENDORIAUS 

PAPILDYMAI 
Sių metų ptadšiuje paskalbtas 

1997 m. SALF ASS-gos varžybi-
nis kalendorius yra papildomas 
šiomis varžybomis: 

1997 m. S. Aaaei 
vių floi limatiĮ 
1997 m. balandžio 26 ir 27 d. 
vyks Baltimore, MD. Vykdo — 
Baltimorės Lietuvių .Atletų" 
klubas. Kontaktas - Viktoras 
Sajauskas, 9184 Windflower 
Dr„ Effieott City, MD 11049. 
Tel. (410) 410-8944. 

1997 m. 8. A. Uetuvių miš
rių (Co-Ed) komandų Tinkli
nio pirmenybės vyks Clevelan
do LSK „Žaibo" metinio tradi
cinio „Etninio turnyro" rėmuo
se, 1997 m. gegulės 3 d, šešta
dienį, Clevelande, Ohio. Ko
mandą sudaro 6 žaidėjai, iš ku
rių aikštėje turi būti nemažiau 
kaip 2 moterys, arba nemažiau 
kaip 2 vyrai. Kontaktas — Al-

Čikagoa lietuvių Teniao klubo nariai 1996 m. gruodžio mėn. susirinkime. 

NAUJI SPORTO LEIDINIAI 
LIETUVOJE 

rUL, EucUd, OR 44117-21 M. 
Tel. (910) 100 0989. Faksas: 
(318)948^400. 

1997 m. 8. A. Uetuvių Stalo 
teniso pirneenybės 1997 m. ge
gužės 17 ir 18 d. Čikagoje, IL. 
Vykdo - Čikagos LSK , .Kran
tas". Laikinas kontaktas — 
LSK „Krantas", e/o ŽOvinas 
Usonis , 0119 Weet S9nd 
Plaee, Cieero, IL 08004. Tel. 
(700)9004000. 

Visų šių 3-jų varžybų plates-
nės informacijos bus paskelbtos 
artimoje ateityje. Kalendoriaus 
papildymai bei pakeitimai yra 
nuolatos skelbiami. 

SALFASS-gos centro 
valdyba 

Daugiausia kartų popuUa-

(P«f*l „Sporto" laikraščio 
anketą) pripažintas Kauno 
„Zslgirio" krepšininkas Modes
tas Paulauskas. Sis titulas jam 
buvo suteiktas 7 kartus: 1986, 
1988,1987,1989,1970,1971 ir 
1972 m. 

Po Naujųjų metų ii Lietuvos 
atkeliavo nauji sportinės min
ties leidiniai. Vienas jų — Jono 
ftiVTtktt „Lietuvos olimpiečiai". 
Šioje 92 puslapių knygelėje ra
šoma apie olimpinėse žaidynėse 
dalyvavusius lietuvius sporti
ninkus, pradedant 1924 metais, 
kai Lietuva debiutavo olimpia
dose. Pratarmėje rašoma: „Te
gul šis leidinys dar kartą pri
mena mūsų šalies liepaites ir 
ąžuolus, nupynusius gražų olim
pinį vainiką Lietuvai". Tekstas 
yra lietuvių kalba su vieno pus
lapio santrauka sngtisksi. 

Gana įdomus Kūno kultūros 
ir sporto departamento prie Lie
tuvos Respublikos vyriausybės 

.Treneris", kurio jau 
trečiasis numeris. Sia

me 44 puslapių žurnale rašoma 
apie Lietuvos sportininkus 
Atlantos olimpinėse žaidynėse. 
Daug vietos skiriama svarsty
mui apie Lietuvos krepšininkų 
pasirodymus Atlantoje. Rašo 
Tinklinės vyriausias treneris 
Vladas Garsėtas ir Lietuvos Kū
no kultūros insitituto profe
sorius dr. Kęstutis Miškinis. 
Žurnalą leidžia ir spausdina 
Respublikinis sporto informaci
jos ir specialistų tobulinimo 
centras. Vyr. redaktorius Zig
mantas Motiekaitis. 

Gražus yra 1997 metų kalen
dorius su daugybe lietuvių olim
piečių nuotraukų. Šio didelio 
formato leidinio viršelį puošia 
žymiojo krepšininko Arvydo Sa-
bonio nuotrauka, iš rungtynių 
Atlantoje. Čia yra ir kitų krep
šininkų — Marčiulionio, Karni
šovo ir Kurtinaičio didelės nuo
traukos, taip pat ir kitų sporto 
sakų atstovų. Po nuotraukomis 
parašų nėra, tai daugeliui, ypač 
užsienyje gyvenantiems, sunku 
žinoti, kas yra tose nuotrauko
se vaizduojami sportininkai. 

Ketvirtasis leidinys — „Olim
pinis krepšinis" yra stambiau
sias ii čia minimų. Jo antrinė 
antraštė — „Olimpinio krepši
nio istorijos (1938-1996) apžval
ga, pagrindiniai rezultatai ir jų 
analizė". Jo autorius — Stanis
lovas Stonkus, habilituotas so
cialinių mokslų daktaras, pro
fesorius, pats šešis kartus buvęs 
Lietuvos, vieną kartą Europos 
krepšinio čempionas ir dviejų 
olimpinių žaidynių dalyvis 
(1956 m. laimėjęs olimpinį si-
dabro medalį). Jis ilga laiką yra 
buvęs Lietuvos Kūno kultūros 
instituto Krepšinio katedros ve
dėju, Lietuvos krepšinio federa
cijos prezidentu ir LTOK vice
prezidentu. 

šiame 160 puslapių leidinyje 
apžvelgiamos visų olimpinių 
žaidynių krepšinio varžybos, 
pradedant 1936 m. Berlyne vy
kusiomis. Tas varžybas Berlyne 
laimėjo JAV rinktinė baigmėje 
19-8 įveikusi kaimyninę Kana
dą. Vienu iš laimėjusios koman
dos kapitonu buvo mūsų tautie
tis Pranas Lubinas, kuris vėliau 
atvyko į Imtuvą ir padėjo lietu
viams laimėti Europos pirmsny-
Dos. uei lyuu oiiiiipiauojs OSJJT*-
vusių 21 valstybių tarpe buvo 

Estija (užėmusi 9-14 v.) ir Lat
vija (liko 15-21 v.). FIBA į šias 
olimpines varžybas buvo pa
kvietusi k* Lietuvos krepšinin
kus, tačiau jie nedalyvavo. 
Kadangi vėliau dėl karo ir kitų 
priežasčių olimpinės žaidynes 
arba nebuvo rengiamos, arba 
Lietuva negalėdavo jose daly
vauti, Lietuvai reikėjo laukti 
1992-jų, kuomet Lietuva paga
liau pirmą kartą pasirodė Bar-
celonoje, olimpinėse krepšinio 
varžybose. Ne tik pasirodė, bet 
ir bronzą laimėjo. (Tą Lietuva 
pakartojo ir 1996 m. Atlantoje.) 

Knygoje gana plačiai sužymė
ti visi Lietuvos ir lietuvių pasi
rodymai olimpinių žaidynių 
krepšinio varžybose. Nors Lie
tuva ilgą laiką nedalyvavo šiose 
varžybose, bet nemaža lietuvių 
yra žaidė Sovietų Sąjungos ar 
kitų valstybių rinktinėse ir ne 
vienas jų laimėdavo olimpinius 
medalius. 

Ši knyga, LTOK leidyklos 
1996 m. Vilniuje išleista tik 
1,000 egzempliorių tiražu, yra 
būtina visiems krepšinio mėgė
jams. 

Edvardas Šulaitis 

IŠLEISTAS SPORTINIŲ 
TERMINŲ ŽODYNAS 
Beveik šešerius metus ruoštas 

„Sporto terminų žodynas" 
netrukus pasieks parduotuvių 
lentynas. 676 puslapių leidiny
je aiškinama daugiau nei 6000 
terminų. 

„Sporto terminų žodyne" ga
lima sužinoti kas yra „duple-
tas", „skoliozė", „rekortanas" 
ar „striksės", taip pat kuo ski
riasi „aerobinė" ir „anaero
binė" ištvermės, kurioje šalyje 
yra ir kokią sporto šaką kulti
vuoja sporto klubas „Poldi 
SONF*. 

Enciklopedinio pobūdžio 
„Sporto terminų žodyne" 
raidvno tvarka neteikiami ir 
trumpai apitbūdinami bendrieji 
sporto ir su juo susiję terminai. 
Taip pat pateikiami angliški, 
vokiški ir rusiški terminų ati
tikmenys, būtiniausia infor
macija apie sporto įvykių ar 
reiškinių raidą, svarbą, savi
tumus. 

Šį žodyną parengė profesorius 
Stanislovas Stonkus. Prieš išlei
džiant knygą, recenzavo — kir
čiavo, terminų atitikmenis pa
rinko, redagavo ir apipavidalino 
— dar 13 asmenų. Žodyno rengė
jai apdovanoti medaliais už nuo
pelnus Lietuvos sportui. 

Naujasis „Sporto terminų 
žodynas" — pirmoji knyga iš 
būsimos trijų dalių serijos. Ant
rąją žodyno dalį apie masines 
sporto šakas numatyta išleisti 
ateinančiais metais. Trečioji -
apie technines sporto šakas 
pasirodys iki 2000-ųjų metų. 

„Sporto terminų žodynas" 
prekyboje pasirodys netrukus. 
Jo kaina bus 30 litų. Pradinis 
iio žodyno tiražas - 1,000 eg
zempliorių, tačiau jau, dabar 
numatoma jį kartoti. 

Ankstesniais metais Lietuvoje 

LIETUVOS PREZIDENTO 
TENISO TAURĖS 

TURNYRE 
Vilnius, vasario 7 d. (BNS). 

Vasario 13-16 d. Vilniaus „Ka
rolinos" uždarame teniso aikš
tyne ketvirtą kartą vyks Lietu
vos Prezidento teniso turnyras. 
Tarp 16 turnyro dalyvių — pajė
giausi Lietuvos tenisininkai bei 
šešių užsienio valstybių sporti
ninkai ir Estuos, Moldovos, Lat
vijos, Ukrainos, Baltarusijos ir 
Rusijos. 

Pasak varžybų vyriausiojo tei
sėjo Mindaugo Dagio, Preziden
to taurės prizinis fondas šiemet 
sudarys 10,000 JAV dolerių. 

Tuo pat metu vyks ir Vilniaus 
Marijos taurės moterų teniso 
turnyras. Jame taip pat daly
vaus 16 tenisininkių iš tų pačių 
valstybių. Šių varžybų prizinis 
fondas 3,000 dolerių. 

LINAS VAITKUS 
BUVO 52-RAS 

Sestriere, Italija, vasario 3 
d. (Reuter-BNS). Italijoje prasi
dėjusiame pasaulio kalnų slidi
nėjimo čempionate vasario 3 d. 
Lietuvos slidininkas Linas Vait
kus slalomo giganto rungtyje 
užėmė 52-tą vietą tarp 66 finišą 
pasiekusių slidininkų. 

2325 metrų trasą Linas Vait
kus įveikė per 1 min. 38,79 se
kundės. 

Aukso medalį iškovojęs norve
gas Atle Skaardal (Antlis Skar-
dalas) trasą įveikęs beveik 10 
sekundžių greičiau. 
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,,LITUANICOS" FUTBOLININKAI 
VĖL LAIMĖJO 

„Lituanicos" futbolo koman
da, žaidžianti „Metropolitan" 
lygos salės futbolo („Indoor Soc
cer") pirmenybėse, šį sezoną 
retokai savo gerbėjus džiugina 
pergalėmis: iš penkių iki šiol 
turėtų susitikimų tik du kartus 
ji džiaugėsi pergale. 

Pirmą kartą „Lituanica" per
galę šventė pačioje pirmenybių 
pradžioje prieš „Real FC" (lai
mėta 4-2). Po to tris kartus iš 
eilės sekė pralaimėjimai — prieš 
„Green-White" - 1-9, „High-
landere" - 3-4 ir „Lions" - 3-5. 
Kai kuriose rungtynėse galima 
teisintis nesėkme, ypač rungty
nėse prieš „Highlanders", kai 
pralaimėta paskutinėje minu
tėje. 

Vasario 9 d vėl iškovotas lai
mėjimas! Žaidžiant prieš Wau-
condos „Chiefs", laimėta 6-3. 
Pirmą kėlinį mūsiškiai baigė 
3-1 savo naudai, o po pertraukos 
dar labiau užtikrino savo pra
našumą. Prie šios pergalės įvar
čiais prisidėjo A. Kasparaitis (du 
kartus nuginklavęs varžovų 
vartininką), R. Siniakovas, R. 
Urbonavičius, V. Marčinskas ir 

SUKRUTO LIETUVIAI STALO 
TENISININKAI 

Naujai į Čikagą atvykusiųjų 
tautiečių pastangomis nutarta 
atgaivinti čia merdėjusį stalo 
tenisą. Vasario 8 d. Jaunimo 
centre įvyko pirmasis turnyras. 
Dalyvavo 11 žaidėjų, gal kiek 
mažiau, negu tikėtasi. 

Rungtyniauta vienoje grupėje. 
Absoliučia nugalėtoja tapo Zita 
Šilionokienė, laimėjusi visus 
susitikimus. Vyrų tarpe pirmą 
vietą užėmė Martynas Aukštuo
lis, už savęs palikęs Kornelijų 
Jazbutį ir Dominyką Aukštuolį. 
Komandines varžybas laimėjo 
komanda, kurią sudarė K. Jaz
butis, D. Aukštuolis ir Z. Ši
lionokienė. 

Prie varžybų organizavimo 
daug prisidėjo Bronė Saladžiu-
vienė, „Kranto" valdybos narys 
Paulius Guobužis ir kt. Gražų 
programinį leidinėlį kompiute
riu išspausdino Tomas Sakėnas. 
Jame telpa ir trumpa, E. 
Šulaičio paruošta, lietuvių stalo 
teniso Š. Amerikoje istorija. 

Balandžio mėnesio viduryje 
numatomas kitas panašus stalo 
teniso turnyras, o gegužės 1718 
d. Čikagoje vyks Š. Amerikos 
lietuvių stalo teniso pirmenybės 
(tomis dienomis čia vyks ir S. 
Amerikos lietuvių kr?psinio 

buvo išleistas vienintelis 
analogiško pobūdžio, tik žymiau 
mažesnis leidinys — 1959 me
tais Vytauto Steponaičio suda
ryta nedidelė knygutė „Spor
tinių terminų žodynas". 

(BNS) 

turnyras jaunučių klasėse). Taip 
pat kas antrą šeštadienio popie
tę Jaunimo centro mažojoje 
salėj numatoma pravesti sta
lo teniso ^treniruotes. Čia 
kviečiami ir mažiau šią sporto 
šaką mokantieji asmenys, nea 
jie galės gauti patirties ir 
patarimų iš vyresniųjų žaidėjų. 
Rimtai galvojama atgaivinti šią 
lietuvių tarpe čia buvusią už
mirštą sporto šaką. 

Iniciatoriams linkima geros 

D. Smulkys. 
Po šio laimėjimo „Lituanica" 

pirmenybių lentelėje stovi sep
tintąja pirmoje divizijoje, žinant, 
kad praėjusį sezoną salės fut
bolo pirmenybėse „Lituanica" 
visą laiką laikėsi lentelės viršū
nėje, kyla klausimas, kodėl taip 
atsitiko. Atsakymas papras-
tas-komandos eilėse nematome 
pačių stipriausių žaidėjų: V. 
Žuromskio, G. Kavaliausko, A. 
Grigaliūno, kurie po pirmųjų 
sezono rungtynių daugiau nepa
sirodo, nes pradėjo sekmadie
niais dirbti. Ne visada į tolimąjį 
šiaurės vakarų priemiestį — Vil
ią Park iš pietinių rajonų pa
jėgia atvažiuoti ir kiti žaidėjai, 
tad dažnai tenka žaisti beveik 
be pakaitų, kas salės futbole yra 
sunkiai įsivaizduojama. 

Gerai, kad ir turėdama proble
mų su žaidėjais,, Xituanica" ne
nusimena ir nepasiduoda, o vis 
dar tikisi šį sezoną baigti len
telės viduryje. 

Reikia pažymėti, kad vasario 
16 d pirmenybių rungtynių ne
bus, nes vyks rinktinių susi
tikimai. Vasario 23 d pirmeny
bės bus tęsiamos. Tą dieną 5 vai. 
p.p. „Lituanica" susitiks su 
vokiečių .pCickers" komanda, 
kuri, kartu su „Green-White", 
užima pirmąsias vietas pirme
nybių lentelėje. Pasibaigus 
šalčiams ir sniegui, reikia 
manyti, kad į Villa Park Odeum 
pastatą sekmadieniais kelią ras 
ne tik daugiau mūsų komandos 
žaidėjų, bet ir mūsiškių žiūrovų. 

E.Š. 

sėkmės, o žaidėjams — daugi 
smagių akimirkų su baltu ka-1 

E.Š. I muoliuku! 

DR. A. B. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS « CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

MM W. M SL T«t (7M) 4124101 
Valandos pagal susitarimą. 

Pirmd 3v p.p -7v v . antr 12:30-3 v p p 
treM uždaryta ketvd 1 - 3 v p p 

ir sesld 9 v r 12 v p p 

OR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
1186 DundM Af t , Bato, S. 60120 

T«L (706)7424056 
Valandos pagal susitarimą 

uranu c. MCKift, DM, *.C. 
4647 W. 1S3 t t , Oak Leta*, IL 

PirmM apyl su rluitnuvaalarn uo-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą. 
absoliučiai punktualiai 
(kalbėti angliškai) M . 

DR. JOVITA KEREUS 

Kab CfMcagoįe uždarytas 
9525 S 79th Ava . Mickory MiMs IL 

Tai. (700) 6S6-S181 
valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETRIHCIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

sese s. Pkssofis pas., Mafcovy sssa, a» 
1 mylia į vakarus nuo Hartam Ava. 

Tat. (7S6) 666 1661 
Valandos pagal susitarimą 

S I U s. Katate Ave. 

Tat. 312-406-7700 
t^0JowlalAUsVM9 l f C R l r V R j A # i eesalr* 

S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
Sirdias ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Kak. te*. (SIS) 47V 
VIDAS 4. N*tMCKAS, M.D 
KARDIOLOGAS - StROIES LIGOS 

rrn m. MSSH mm, 

S.C 
Specialybe - Vidaua ilgų gydytojas 

KtfJbtWti# Ikvtuviftfcett 
•137 S. Aretier Ava. (prie Auattn) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (311) 666-7766 

A W A * Ž U O * A M. D. 
ĮNORI RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogdan Ava . Surte 310 

NaperviHe. IL 60563 
(000) 627-0000 

3625 HigNand Ava . Towar 1. Surta 3C 
Oonmers Grova. IL 60615 

(030)443.0110 



• 

NORI ATSUKTI 
ISTORIJOS LAIKRODI 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Kaip spaudoje buvo rašoma, 
dėl Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministro Z. Zinkevičiaus duoto 
pasikalbėjimo „Valstiečiu laik
raščiui", kuriame jis atkreipė 
dėmesį į nepakankamą lietuvių 
kalbos išmokymą lenkų mokyk
lose, smarkiai reagavo Lietuvos 
lenkų kongresas. Kiek žinoma, 
jame pirmu smuiku groja dau
giausia tie, kurie ne taip se
niai, pataikaudami Maskvai, 
norėjo šiame krašte sukurti 
autonomini vienetą kaip kadai
se, Želigovskiui užėmus Vilnių, 
buvo įkurta Vidurinioji Lietuva, 
kuri vėliau buvo prijungta prie 
Lenkijos. Nuostabu, kad parto-
kratai greit tapo lenkais 
patriotais. 

Ministras Zinkevičius tei
singai pastebėjo, kad LDDP 
esant vyriausybėje, mokyklose 
nepakankamai buvo skiriama 
dėmesio tautiniam auklėjimui, 
be kurio neįmanoma ugdyti są
moningų Lietuvos piliečių. 
Lenkininkų šauksmą išgirdo ir 
Varšuva. Teko įsikišti ir Lietu
vos užsienio reikalų ministrui 
A Saudargui, beje, nelabai dip-
lomatiškai pareiškiant apgailes
tavimą dėl savo kolegos ir « 
vienminčio Zinkevičiaus pasisa
kymų, sukėlusių reakciją, užti
krinant, kad Lietuva gerbė ir 
gerbs dvišalius ir tarptautinius 
įsipareigojimus. 

Ministras Zinkevičius paaiš
kino lenkų kalba transliuojan
čiai radijo stočiai „Znad Wilii", 
apgailestaudamas, kad jo pa
reiškimas buvo netiksliai inter
pretuojanti ir iškreipiamas. Jie 
provokuodami norėjo, kad jis 
taip sakytų... 

Po to ministrui A. Saudargui 
lankantis Lenkijoje, be kitų 
dalykų, buvo užsiminta apie 
ministro Z. Zinkevičiaus pareiš
kimą. Šį klausimą iškėlusiam 
Lenkijos ministrui pirmininkui 
W. Cimoszevricz Saudargas dar 
kartą užtikrino, kad nėrė pa
grindo abej u Lietuvos vyriau
sybės tautinių mažumų politi
ka. Saudargas užsiminė, kad 
Seinų krašte lietuviai mokiniai 
neturi tinkamų vadovėlių, o 
lenkų mokyklų mokiniams Lie
tuvoje išleista daugiau kaip 
šimtas vadovėlių. I tai min. pirm. 
Cimoasewkx pareiškė, kad va
dovėlių ir kultūros namų Puns
ke statybai kliūtys bus pašalin
tos. Tik kažin ar premjero paža
das neatitiks lietuvių priežo
džio: pažadėjai — patiešįjai, ne
ištesėjai — nesugriešijai. Man 
atrodo, kad, pasirašius su Len
kija sutartį, tautiniu mažumų 
klausimas turėtų būti spren
džiamas abipusiškumo pagrin
du, o ne vienašališkai, kaip daro 

Lenkija, traktuodama lietuvius 
savo etnografinėje žemėje. Paty
rė daug skriaudų iš didžiųjų kai
mynų, nacinės Vokietijos ir so
vietų Rusįjos, lenkai turėtų 
pasimokyti, savo klaidas apgai
lėti ir ryžtis daugiau jų 
nedaryti. 

Antanina Urmanavičienė, da
lyvavusi Paluknio lietuvių mo
kyklos šventėje, pažymi, jog 
nelengva Vilniaus krašto lietu
viams, gyvenantiems nepri
klausomoje tėvynėje. Toliau ji 
sako: , .Nepadeda lietuvybės ži
burėliui skaisčiau šviesti ir 
lietuvio kunigo nebuvimas pa
rapijoje. Lietuviškos mišios 
aukojamos jiems tik vieną kartą 
per mėnesį — trečią sekmadie
nį. Mokiniai dar vis gieda 
lenkiškame chore". („Tėvyškės 
žiburiai", Nr.2). 

Labai liūdnas reiškinys, kad 
atsikūrusioje laisvoje Lietuvoje 
dar tokie dalykai vyksta. Piet
ryčiu Lietuvoje yra daug tokių 
vietovių, kur gyvenama lietu
vių, bet lietuviškas žodis, taria
mas Dievo garbei bažnyčioje tik 
retai girdimas ar visai negir
dimas kaip nelegalus, kurio 
Dievas „nesupranta". Atrodo, 
kad kai kas nori atsukti istori-

«• jos laikrodį į 18-tą amžių, kai 
naikindami pagonybės liekanas 
Lietuvoje, lenkai kunigai kovojo 
prieš visa kas lietuviška. Suta
patinę lietuviškumą su pagony
be, lenkiškumą su katalikybe, 
jin l si Vėsi jfrrarton. kad katalikas 
tegali būti lenkas. Einant tokia 
teorija, 18 amžiuje, lietuvių kal
ba buvo išstumta iš Vilniaus 
bažnyčių. 18-jo amž pradžioje 
Šv. Jono bažnyčioje buvo pir
miau lietuviškas, vėliau lenkiš
kas pamokslas, o per didžiąsias 
šventes du lietuviški pamokslai 
ir tik vienas lenkiškas. Tačiau 
1738 m. lietuviški pamokslai 
buvo visai nutraukti. Lietuviai 
negalėjo staiga išnykti, jie buvo 
verčiami klausyti lenkiškų pa
mokslų ir lenkinami. \ lietuvių 
kalbą žiūrėta kaip į prasčiokų 
kalbą, vadinant ją „chamska 
mowa". Daug kunigų nepriėmė 
išpažinties lietuviškai, Katalikų 
tikėjimas tapo lenkų tikėjimu 
(„polaka wiara"). 

Grįžtant atgal prie išpuolio 
prieš ministrą Z. Zinkevičių, 
pažiūrėkime, ką apie tuos ka
ringus lenkų veikėjus sako buvęs 
Lenkijos ambasadorius Vilniu
je prof. J. Widacki. Lenkijos 
katalikiškame laikraštyje „Ty-
godnik Powazechny" buvo iš
spausdintas jo straipsnis, kuria
me rašoma, kad, pagal Lenkįjoe 
konstituciją, užsienio politikai 
turėtų vadovauti prezidentas ir 
vyriausybė. Iš tikrųjų taip nėra, 
nes užsienio politika užsiima 
Seimas, senatas ir politines par
tijos. I užsienio politiką dau

giausia kišasi senatas, rem
damas lėšomis Lietuvoje lenkus 
veikėjus, pasireiškiančius kraš
tutine veikla. Būdami Lietuvos 
piliečiai, jie ignoruoja valstybę, 
kursto Lietuvos lenkuojančius, 
kovoja prieš kolaboratorius ir 
apsimetėlius... Lenkijos ir Lietu
vos santykių sunormavimas jų 
veiklai pastoja kelią, todėl jie 
stengiasi Lenkiją įvelti į 
konfliktą su Lietuva, šaukdami, 
kad ta sutartis yra laužoma. 
Savo siekimams paremti jie 
naudoja aiškų melą, pavyzdžiui, 
protestuojant prieš Vilniaus 
miesto ribų išplėtimą. 

Lietuvos lenkų laikraštis 
„Nasza Gazeta" Lietuvos val
stybe vaizduoja kaip policinę, 
totalistinę, persekiojančią tau
tines mažumas. Jodei vis ragi
nama protestuoti ir mitinguoti. 
Apie Lenkįją tame laikraštyje 
irgi rašoma, kad ji yra valdoma 
kosmopolitų, žydų ir masonų, 
kuriems Lietuvos lenkų likimas 
nerupi. Lenkįjos ir Lietuvos 
sutartį vadina lietuvių ir lenkų 
masonų politiniu laimėjimu. 
Būdamas ambasadorium, rašo 
V/idacki, jis „Nasza Gazeta" 
skiltyse reguliariai buvo teršia
mas, ne kartą buvo teršiami ir 
Lenkijos užsienio reikalų minis
trai, ir abu prezidentai. 

Pasirodo, kad laikraštį „Nas
za Gazeta" finansuoja Lenkijos 
senatas per Lietuvos lenkų ben
druomenę. Tiksliau, jis finan
suojamas, tarpininkaujant val
diškam pagalbos fondui len
kams rytuose remti. 

Lenkįja siekia NATO ir Euro
pos Sąjungos narystės, todėl 
nori turėti gerus santykius su 
kaimynais. Pokario Europos sie
nas ji laiko pastoviomis. Tad 
gaunantieji užsienio finansinę 
paramą, kad ir klastodami fak
tus, stengiasi pateisinti savo 
veiklą. 

KATALIKU BAŽNYČIA 
MARIJAMPOLĖJE 1996 METAIS 

Sausio 5 d. per pamokslą kun. 
Kęstutis Brilius, MIC, apžvelgė 
parėjusių metų Bažnyčios Mari
jampolėje gyvenimą, pateikė 
skaičių, atspindinčių miesto 
parapijų veiklą- Marijampolėje 
veikia Šv. Vincento Pauliečio ir 
Šv. Ark. Mykolo parapijos. Per 
praėjusius metus Šv. Ark.-My
kolo parapijoje daugiau kaip 
300 žmonių darbavosi Evangeli
jos labui. Parapijos Caritas dir
bo 32 asmenys, Maltos organi
zacijos Marijampolės skyriuje — 
20, Šeimos centre per 30. Para
pijos maltiečių dėka įsteigtas 
vyskupijos Maltos pagalbos tar
nybos skyrius, aktyviai veikė 
jaunųjų maltiečių būrys. Kol-
pingo draugijai priklausė 12 
ūkininkų šeimų, Marijos legio
ne dirbo per 20 asmenų, pade
dami daugiau nei 300 maldos 
talkininkų 1996 metais parapi
jos mokyklose dirbo 39 kateche
tai. Nuo rugsėjo pradėjo veikti 
šeštadieninė mokyklėlė, kurio
je papildomų žinių gavo per 90 
katalikų vaikų. 

Per metus pakrikštyti 452 
(prieš metus — 570) vaikai, su
situokė 135 poros (prieš metus 
- 270), palaidota 300 žmonių 
(prieš metus - 280), Sutvir
tinimo sakramentas suteiktas 
300 (prieš metus — 510) vaikų. 
Susitaikinimo sakramentą pir
mą kartą priėmė 700 (prieš 
metus — 600) vaikų, o pirmąją 
Komunįją — 600. Ligonių pate
pimo sakramentas suteiktas 
111 (prieš metus 670) ligonių ir 
senelių. 

Pagal Maltos ordino programą 
„Maistas ant ratų" triskart per 
savaitę 54 (prieš metus — 36) 
ligotiems vargšams maistas bu
vo vežamas i namus. Parapijos 
Caritas valgykloje 3 kartus per 

savaitę maitinosi 180 (prieš 
metus 150) suaugusiųjų ir be
veik 80 (prieš metus — 50) 
vaikų. Parapijoje veikia senelių 
namai, kuriuose, galutinai už
baigus darbus, galės gyventi per 
40 senų žmonių. Parapijoje mal
da ir veiksmu darbavosi 4 vie
nuolijų nariai: 11 marijonų, 11 
Šv. Šeimos seserų, 8 Vargdienių 
bei 3 Marijos Nuliūdusiųjų 
paguodos seserys. Parapijoje 
surengta 11 rekolekcijų, per 
metus išdalyta daugiau kaip 
400,000 šv. Komunijų (prieš 
metus - 400,000), pasakyta 320 
pamokslų, išklausyta daugiau 
nei 16,000 (prieš metus 14,000) 
išpažinčių. Parapija iki metų 
pabaigos išmokėjo visas skolas. 

Šv. Vincento parapija, nors ir 
nedidelė, sėkmingai plečia savo 
veiklą. Didžiausias įvykis 1996 
metais buvo Parapijos namų, 
kuriuose įsikūrė senelių namai, 
parapijos Caritas ir vyskupijos 
Caritas būstinė, atidarymas ir 
pašventinimas. Parapijos Cari
tas dirba daugiau nei 20 sava
norių. Caritas moterys visus 
metus maitino iki 30 vaikų 
kiekvieną dieną, šelpė ir globo
jo skurstančius. Bažnyčioje 
giedojo net 5 chorai. Pirmąją 
Komunįją priėmė 200, o Sutvir
tinimo sakramentą 130 vaikų. 
Ligonių sakramentas suteiktas 
67 ligoniams ir seneliams, 
sutuokta 70 jaunavedžių, pa
krikštyti 265 vaikai, per metus 
išdalyta per 40,000 šv. Komuni 
jų. Šiais metais bažnyčia 
pasipuošė naujais vitražais, 
statoma klebonija ir šarvojimo 
koplyčia. Pasak kun. K. Bri-
liaus, 1996 metai Bažnyčiai 
Marijampolėje buvo taikūs, dva
singi ir kūrybingi. 

„Bažnyčios žinios". 

Dmnutė Bindokienė 

Vis dėlto nusileido 

„Grandies" ansanfblio jaunimą* entuziastingai ruoiiasi gerai pasirodyti Vasario 16-tos minėjimo 
programoje. Minėjimas šį sekmadieni 2 vai p p vyks Maria H.S. auditorijoje. Visi kvietiami. 

•i Nuotr Rimo* Polikaftvtėa 

Vakariečiai su nuostaba ir 
rūpesčiu stebėjo kasdienines 
minių demonstracijas Bel
grade, Jugoslavijos, arba da
bar vadinamos Serbijos, sos
tinėje. Miesto centro aikštės ir 
gatvės apie vyriausybės rū
mus net 83 dienas knibždėte 
knibždėjo tūkstančiais žmo
nių, reikalaujančių, kad pre
zidentas Slobodan Milosevič 
pripažintų pernai lapkričio 17 
d. vykusių savivaldybių rin
kimų rezultatus ir gerbtų tau
tos valią, išreikštą laisvuose 
balsavimuose. 

Nors Serbija save vadina de
mokratine valstybe, bet jos 
prezidentas, stipriai linkęs į 
diktatūrą, įvairiais būdais 
stengiasi sutvirtinti savo pozi
ciją valdžioje ir nepripažįsta 
jokių kompromisų su opozici
ja, kurią sudaro trijų partijų 
sąjunga, pavadinta Ząjedno 
(Drauge). Kai minėtuose savi
valdybių rinkimuose Belgrado 
ir dar 13 didžiųjų miestų kon
trolė teko Ząjedno atstovams, 
prezidentas S. Milosevič atsi
sakė pripažinti balsavimų re
zultatus, motyvuodamas, kad 
jie pasiekti kažkokių netiks
lumų pagalba. 

Galbūt tai, kas po preziden
to sauvališko nuosprendžio 
atsitiko Belgrade, teikia viltį, 
kad diktatūrinės užmačios 
išgyvena savo „saulėlydį" ir 
žmonės, užuot klusniai nusi
leidę diktatorių įsakymams, 
nepabūgsta išeiti prieš juos, 
nepaisant galimų sankcijų, 
bausmių ir šmeižikiškų tvirti
nimų, kad tai tik kažkokių 
„chuliganų", pasiryžusių su
ardyti krašte tvarką, darbus. 

Konfrontacija, įvykusi Bel
grade tarp vyriausybės kon
troliuojamos policijos bei ka
riuomenės ir kasdien sostinė
je demonstruojančių minių, 
buvo labai savotiška: tik ke
letą kartų pralietas kraujas ar 
imtasi areštų, greičiausiai dėl 
to, kad tuos įvykius stebėjo ir 
oro bangomis į visus pasaulio 
kraštus išsiuntinėjo užsienio 
žurnalistai, o Vakarų val
stybės, kurios neturi „per 
daug meilės" Serbijos prezi
dentui dėl jo rolės Bosnįjos-
Herzegovinos konflikte, daug 
kartų ir griežtai perspėjo Ser
bijos vyriausybę nevartoti 
jėgos prieš demonstruotojus. 
Perspėjimų nepaisymas reiškė 
ekonominių sankcijų sugrą
žinimą, o tai būtų buvę labai 
žalinga nuolatinius trūkumus 
jaučiančiai Serbijai ir visiškai 
nustatę tautą prie' vyriausy-
be. 

Atrodė, kad minios žaidžia 
tam tikrą žaidimą su prezi
dento Ša'ininkais ir pajė
gomis, pasiųstomis jas iš

sklaidyti. Ginkluotos švilpu
kais, vėliavomis, dainomis, 
gėlėmis, šūkiais, jos diena iš 
dienos, lyjant, sningant, ar 
saulei šviečiant, rinkosi sos
tinėje, reikalaudamos, kad 
prezidentas pripažintų rin
kimų rezultatus ir leistų 
išrinktiesiems savivaldybių 
žmonėms eiti savo pareigas. 
Milosevič, savo ruožtu, tikė
josi, kad demonstruojančiųjų 
minių kantrybė pagaliau bus 
išsemta, jie susirinks savo 
plakatus ir išsiskirstys. 

Po vienuolika savaičių tru
kusių demonstracijų laimėjo 
opozicija. Praėjusį antradienį 
parlamentas, galima sakyti, 
vienbalsiai pasisakė (128-0) 
pripažinti rinkimų rezultatus. 
Nors Belgrado gatvėse ir 
aikštėse dėl to buvo parodyta 
daug džiaugsmo, vienok opo
zicija per daug nedžiūgauja, 
nes vis tiek nepasitiki prezi
dentu ir žada reikalauti jo at
sistatydinimo arba paša
linimo iš pareigų. Nepasiti
kėjimą didina ir tai, kad iš 
250 parlamentarų sesijoje da
lyvavo tik 130. 

Kaip ir visuomet, atsitinka 
tokiais atvejais, Serbijos pre
zidentas griežtai kontroliuoja 
žiniasklaidą, ypač televiziją, 
kurios pagalba gali skleisti 
propagandą visoje valstybėje. 
Tiesa, demokratijos šalininkai 
leidžia du laikraščius, bet vy
riausybė labai varžo jų plati
nimą, tad laisvoji spauda sun
kiai pasiekia skaitytojus. Yra 
ir dvi nepriklausomos radijo 
stotys, bet jos taip pat girdi
mos tik Belgrade, todėl labai 
nedaug tepasitarnauja demo
kratijos siekiams. 

Opozicijos vadas Vuk Dras-
kovič, kurio pastangomis buvo 
į gatves išvestos demonstruo
jančiųjų minios, „pradžioje 
tvirtino, kad demonstracijos 
pasibaigs, pasiekus savivaldy
bių rinkimų rezultatų pri
pažinimą, tačiau jau dabar 
teigia, kad bus reikalaujama 
pašalinti prezidentą iš pa
reigų ir ypač išlaisvinti 
žiniasklaidą iš vyriausybės 
kontrolės. 

Sakoma, kad niekas taip 
neapsvaigina, kaip suteikta 
galimybė kontroliuoti, valdyti, 
manipuliuoti. Šios galios at
sisakyti nelengva, o nuo jos 
pagundos nusigręžti retas te
pajėgia. Atrodo, kad panaši si
tuacija ryškėja ir Serbijoje. 
Opozicijos vadas Draskovic , 
demonstracių pagalba pasie
kęs pergalę prieš Milosevič, 
jau nebepasitenkina pasiektu 
tikslu, kaip iki šiol buvo 
žadėjęs, o nori daug daugiau 
— galbūt net pats atsisėsti į 
prezidento vietą. 

SIMONAS IŠ VALTŪNŲ 
KAZIMIERAS J. AMBRASAS 

įvadinis Žodis 

Kiek darbščių ir veiklių žmonių negimdžiusi mūsų 
tėvynė. Turbūt tik vienas Dievas juos visus suskaičiuos, 
kai pasikvies pas save, o dabar mes daugelio nepama-
tome, apie kai kuriuos nesuspėjame arba nepajėgiame 
nei papasakoti, nei ką nors išspausdinti, ar kaip nors 
kitaip pagarsinti, kad galėtų mūsų dabarties ir ypač atei
ties kartos pasižiūrėti, pasimokyti iš jų energijos, suma
nymų, idealizmo ir drąsos. Čia pradedami spausdinti 
pradėtos rašyti knygos apie prel. Simoną Morkūną, gyve
nantį Amerikoje, pirmieji skyreliai. Autorius būtų 
dėkingas, jei skaitytojai atsiųstų jam arba redakcijai 
atsiliepimų apie mėginimus apžvelgti darbštaus, pasi
aukojusio artimo, tautos ir Bažnyčios labui kunigo gyve
nimą. Taip pat labai prašomi visų, kas galėtų parašyti 
prisiminimų, atsiųsti nuotraukų, faktų, duomenų, laik
raščių iškarpų arba susirašinėjimų su juo — laiškų, 
dokumentų ar pan. apie šį daug nusipelniusį Lietuvai 
ir išeivijai, ypač Sioux City lietuviams, kunigą. Nuošir 
džiai dėkojame ir laukiame Jūsų laiškų redakcijos ar
ba kun. K. J. Ambraso adresu: kun. K. J. Ambrasas 1466 
Rue De Seve Montreal QC. H4E 2A8 Canada. 

Bažnyčia 
Taip jau buvo nuo senų laikų — bažnyčioje krikštu 

pradėdavo mūsų tėvai savo gyvenimą, bažnyčioje laido
tuvėmis jie ir užbaigdavo. Panaši pradžia laukė ir mūsų 
mažo Simono, kuris šį pasaulį išvydo pačioje pradžioje 
XX a. pradžioje —1902 m. vasario 16 d. Jam dar gerokai 
— šešiolika metų — reikėjo luktelėti, kol ši diena 
paskui tapo Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės sim
boliu. Jo gyvenimas nuo Litų ano meto kūdikių 
nesiskyrė: irgi turėjo būti pakrikštytas. Mažojo Simono 
tėvai — Jonas Morkūnas su Anastazija Tamošių 
naite-Morkūniene — iš Valtūnų kaimo pėsti eidavo ar
ba važiuote nuvažiuodavo į Žemaitkiemio parapijos 
bažnyčią. Taigi prisiminkime jos likimą... 

Kaip tvirtina kai kurie šaltiniai, pirmąją Žemait 
kiemio bažnyčią 1568(86) m. šioje apylinkėje pastatė jė
zuitai, iš kurių statyba rūpinęsis Vilniaus jėzuitų aka 
demijos lektorius Garcias Allabianus. Greičiausiai jis 
ir parinkęs statomiems maldos namams šv. Kazimiero. 
Lietuvos ir viso pasaulio jaunimo Globėjo, vardą 
Bažnyčia iš naujo statyta 1716 m. Tegul istorikai 
narplioja, ar tikslios šios ir kitos datos, nes jos vienuose 
šaltiniuose pažymėtos vienaip, kituose — kitaip, todėl 
čia kai kur užrašyti dvigubi datų skaičiai. Taip pat ar 
tėvai jėzuitai iš tikrųjų nusipelnę šios pirmosios 
bažnyčios statytojų vardo, tiksliai nežinia. Svarbiau 
tolimesnis jos likimas. 

Minėta bažnyčia 1892 m. sudegė. Apie tai „Lietuviško
sios enciklopedijos" leidėjai gavo A. K. laišką iš Lietuvos, 

kuriame autorius perduoda motinos pasakojimus. Kilus 
gaisrui, žinia, nors ir be telefonų ir telegrafų, tučtuojau 
pasklido po kaimus. Subėgo daugybė parapijiečių ir, kaip 
kas galėjo, gesino gaisrą. Paskui žmonės, neturėdami 
kur melstis, pasistatė lentinę pašiūrę. Tiktai tada, kai 
gretimos Želvos filijoa tikintieji, baigę statyti naują 
bažnyčią, senosios atlikusias medžiagas susikrovė Šven
toriuje, žemaitkiemiškiai skubiai šią medieną nusipirko. 
Mat sklido gandai, kad rusai ketiną vietoje buvusios 
Žemaitkiemio bažnyčios statytis cerkvę. Štai kodėl 
Žemaitkiemio parapijiečiai taip skubėję parsigabenti 
senos Želvos bažnytėlės statybines medžiagas. Šiai min
čiai pritaręs ir parapijos klebonas kun. Gulbinas. Per 
vieną naktį į Želvą suvažiavę Valtūnų (greičiausiai, kad 
prie šio darbo bus prisidėjęs ir mažojo Simono tėvelis 
Jonas Morkūnas), Klepsiu, Rundžių, Valų ir kitų kaimų 
ūkininkai susikrovė į vežimus lentas, sienojus, sparus 
ir, viską parsigabenę Žemaitkiemin, iš naujo sustatė 
sudegusios savo bažnyčios vietoje. Rytui iššaušus, at
bildėjo rusų žandarai mėgino žmones sudrausti, bet anie 
nė mota iš — neklausė ir tik skubino baigti darbą: dengti 
stogą. Žandarai, užlipę ant stogo, bandė stogdengius jėga 
nutraukti nuo viršaus. Tik žandarams pradėjus lipti 
viena puse, stogdengiai persikeldavę kiton pusėn. Šitaip 
žandarams nepasisekus darbų sulaikyti ir išsidanginus 
iš bažnytkaimio, vakare klebonas Gulbinas pernešė 
Švenčiausiąjį į naują vietą ir bažnyčią pats pašventino. 

Apie neleistiną, ano meto carinės valdžios akimis 
žiūrint, žemaitkiemiečių elgesį pristovas pranešė Kauno 

gubernatoriui, kuris visą bylą perdavė Vilniaus 
generalgubernatoriui Kochanovui. Tasai, nieko 
nelaukęs, atsiuntė į Žemaitkiemį tam tyčia valdininką 
Oževskį viską apžiūrėti ir ištirti. Klebonas Gulbinas 7 
metams buvo ištremtas į Vologdos guberniją, o Želvos 
fiujos kunigas Stapulkmis, apkaltintas už neteisėtai par
duotas lentas, nubaustas 300 rublių bauda. Keli 
ūkininkai, prisidėję prie bažnyčios statybų, keliems 
mėnesiams patupdyti kalėjiman Sklido gandai, kad 
vyskupas išineldes Oievskio, kad kun. Gulbinui bausmė 
būtų sumažinta. Vis viens šis Kalūgon išvežtas 3-4 
metams. Griežtasis caro valdininkas Oževskis įsakė 
lsikinąjį bažnyčios pastatą sugriauti ir sudeginti. Tiktai 
toks carinių valdininkų sauvaliavimas smarkiai suer
zino žemsitkiemiškios. Gerokas jų būrys, susirinkąs prie 
bažnyčios, rengėsi ją ginti. Jei tomis dienomis būtų pasi
rodžiusi žandarmerija, būtų gerokai nukentėjusi. Tiktai 
toji, pamačiusi parapijiečių ryžtingą atkaklumą, kaip 
tyčia nesirodė. Netrukus atėjo žinia, jog caro valdžia ke
tinanti atsiųsti kur kas didesnį žandarų ar netgi karei
vių būrį- Apylinkės tikintieji su dalgiais, kirviais, 
šakėmis ir kitais ūkiškais įnagiais rinkosi prie 
bažnyčios. Vietinių rusų ir Vidiškio caro kareivių tęsusi 
darė 15 galvų. Tačiau iš Ukmergės atidundėjo 50 kazokų 
kuopa. Kunigui Gulbinui iš bažnyčios buvo įsakyta 
išnešti Švenčiausiąjį. Tik parapijiečiai jam to neleido 
daryti. Jei kazokai griebsis ginklo, minia buvo pasi
rengusi gintis. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

S T . P E T E R S B U R G A S , F L ^ kjubo finansais. Klubas lai
kosi neblogai — turi daugiau nei 
68 tūkstančių dolerių rezervą. 
Klubo sekretorė pastebėjo, kad 
klubui priklauso 589 nariai. 
Metų slinktyje mirė 15 narių, o 
įstojo 19 naujų. Taip pat pa
stebėjo, kad sekmadieninių pie
tų metu klubą aplankė 405 sve
čiai iš viso pasaulio kraštų; ypač 
daug buvo iš Lietuvos. Re vizijos 
komisuos pirmininkė Genovaitė 
Treinienė pasidžiaugė gerai ve
damomis knygomis ir atskaito
mybe. 

Baigiamajame žodyje, pirmi
ninkas Albinas Karnius apžvel
gė numatomus ateities darbus 
ir planus. Priminė, kad šiemet 
lietuviai (klubas) nedalyvaus 
tradiciniame tarptautiniame 
festivalyje St. Petersburgo 
miesto centre. Pagrindinė prie
žastis — remontuojant futbolo 
stadioną, šventė rengiama par
ke, atvirame ore ar palapinėse 
ir nesą reikiamos apsaugos turi
miems vertingiems ekspona
tams. Bus minimos visos lietu
viškos šventės, jubiliejai bei 
ruošiami tradiciniai pokyliai. 
Pirmininkas paskelbė, kad nuo 
Naujųjų metų sekmadieninių 
pietų kaina pakeliama vienu 
doleriu, t.y., nuo dabar bus ima
ma šeši doleriai. Jei anksčiau 
tokie pakėlimai sukeldavo daug 
nepasitenkinimo bei diskusijų, šį 
kartą tai buvo priimta be nusis
kundimų, nes visi jautė, kad jau 
pribrendo laikas kelti kainas. 

Kitą dieną, sekmadienį, klube 
pietų metu vyko oficialus parei
gų perdavimas. Visi valdybos 
nariai ir direktoriai su žmo
nomis ar vyrais buvo susodinti 
prie specialiai papuoštų stalų. 
Jiems buvo palinkėta darbin
gų metų, o pietums pasibai
gus, pirm. Albinas Karnius ju-
moristiškai apibūdino kiek
vieną naują valdybos ar direk-
toriato narį. 

MARTYNO MAŽVYDO 
PIRMOSIOS 

SPAUSDINTOS KNYGOS 
PAMINĖJIMAS 

Sausio 8 d. Lietuvių klubo 
kultūrinių popiečių būrelis 
surengė pirmosios spausdintos 
lietuviškos knygos paminėjimą. 
Dalyvaujant arti šimtui asme
nų, būrelio pirmininkė Angelė 
Kamiene trumpu atidaromuoju 
žodžiu pažymėjusi didelį Mar
tyno Mažvydo įnašą lietuvių 
kalbai ir kultūrai, paskaitą 
skaityti pakvietė Mečį Šilkaitį. 

Šilkaitis, išsamiai paruošta 
paskaita apžvelgė istorijos lai
kotarpi, kuriame gimė pirmoji 
lietuviškoji knyga. Supažindino 
su Martynu Mažvydu — pirmuo
ju tos knygos paruošėju ir bend
rais bruožais apžvelgė pirmąją 
knygą. Jis išreiškė dėkingumą 
įr pagarbą Mažajai Lietuvai, o 
ypač Karaliaučiaus miestui, ku
ris buvo lietuviškos knygos lop
šys. Po paskaitos Albinas ir 
Angelė Karniai paskaitė ištrau
kas iš Martyno Mažvydo kate
kizmo. Baigiant paminėjimą, 
Angelė Kamiene paskelbė sau
sio mėnesį lietuviškos knygos 
mėnesiu ir ragino visus daly
vius perskaityti bent po vieną 
•knygą iš klubo bibliotekos. Po 
paminėjimo, dalyviai domėjosi 
išstatytomis Mažvydo knygo
mis, vaišinosi kava ir pyragai
čiais. 

VISUOTINIS KLUBO 
. NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Sausio 1 1 d . Lietuvių klube 
vyko visuotinis narių susirin
kimas apžvelgimui 1996 metais 
atliktų darbų bei priimti pasiū
lymus 9J-šiems. Pirmininkauti 
buvo pakviestas Liutevaras Sie-
maška, sekretoriauti — Roma 

rMastienė. Praėjusio narių susi-
Z rinkimo protokolas, paruoštas 
• Danutės Siemaškienės, buvo 
; priimtas be pataisų. Atsistojimu 
I ir minutės susikaupimu buvo 
Z prisiminti metų laikotarpyje 
• mirusieji 15 narių. Dviem 
; išrinktiems direktoriams dėl 
Z ligos ir kitų įsipareigojimų 
Z negalint vykdyti savo pareigų, 
• buvo kooptuoti Aldona ir Kazys 
; Jasinskai. Jie susirinkusiųjų 
Z buvo patvirtinti. Ataskaitinius 
Z pranešimus atliko klubo padali-
• niai: choro — VI. Gedmintas, 
' Moterų kvarteto — Daiila Mac-
" kialienė, vyrų vieneto — Albi-
* nas Karnius, Taut. šokių grupės 
„Audra" — Kleofa Gaižauskie-

* nė, kultūrinių popiečių būrelio 
; — Angelė Kamiene, .Lietuvių 
T žinių" redakcijos — Mečys Šil-
.kaitis. „L.Ž." administracijos — 
* Povilas Jančauskas. SPTFFS — 
«Albinas Karnius, Bibliotekos — 
•Sofija Salienė. Juozas Rakštys 
' ir Jonas Kirtiklis supažindino 

ilsėti ir prisipildyti energija 
šiltoje Floridos saulėje. Jis 
mielai sutinka teikti praneši
mus ar pasidalinti savo paty
rimais. Ta proga Juozas Taoras 
buvo paruošas skydą su keturio
likos žuvusiųjų nuotraukomis ir 
aprašymais. Paminėjimas baig
tas visiems sudainuojant, .Lie
tuva brangi". 

PUIKUS KONCERTAS 

Lietuvių klubo kultūrinis po
piečių būrelis sausio 26 d suren
gė neeilinį įvykį S t Petersbur-
ge. Tai Čikagos „Dainavos" an
samblio Vyrų okteto ir Dailiojo 
žodžio koncertas. Tiek daug 
gražaus dainuojančio jaunimo 
Lietuvių klubo salė retai 
temato. Nors Vyrų oktetas 
turėjo vargo palikti Čikagą, nes 
O'Hare aerodromas dėl sniego 
pūgos buvo uždarytas, tačiau jie 
koncerto dieną vos valandą 
prieš koncertą atsirado tuo 
metu lietingame St. Petersbur-
ge „Čia ir l ietus ši ltas", 
pastebėjo vienas šypsodamasis 
Dainininkai daugeliui čia 
pažįstamų tėvų vaikai, tai — 
Darius, Audrius ir Marius Po-
likaičiai, Liudas Landsbergis, 
Aras Norvilas, Kastytis Šoliū-
nas, Marius Tijūnėlis, Tadas 
Stropus ir akompaniatorius 
Vidas Neverauskas. Pirmoje 
dalyje oktetas atliko šešias 
dainas. Nors dauguma dainų 
visiems gerai pažįstamos, har
monizuotos liaudies dainos, 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDAS 
COMMUMTY roUNBATON 

CLASSIFIED GUIDE 
ftttSCELLAMEOUS 

PAMINĖTA SAUSIO I M I 
DIENA 

Sekmadienį, sausio 19 d., po 
sekmadienio pietų klube buvo 
prisiminti Sausio 13 dienos 
įvykiai. Po pirm. Albino Kar-
niaus įvadinio žodžio, Vytauto 
Didžiojo universiteto buvęs 
dekanas prof. Bronius Vaškelis 
labai vaizdingai papasakojo įvy
kius, bei įtampą, susidariusią 
keletą dienų prieš lietuviams 
neužmirštamą Sausio 13 ją. 
Chronologiškai privedė prie 
pasyvaus lietuvių pasiprieši
nimo omonams ir sovietų ban
dymams užimti televizijos bokš
tą bei gretimus pastatus. Kraujo 
aukos ne tik suk*'ė didesnį 
pasiryžimą apginti nepriklau
somybe, bet kartu sukrėtė ir 
Vakarų pasaulio apsnūdusią 
sąžinę. Prof. Bronius Vaškelis 
St. Pete Beach turi įsigijęs butą, 
kur atostogų metu atvyksta pa-

4'—mosįns iiftuvi 4kos knyfjo* - Martyno Mažvydo Katekizmo sukaktie* 
-n .n. |imn S» Petersburg. Floridoje, rengėjai. I* k. - Lietuvių klubo pirm. 
!.\iS,r,,,v Kamui*. Kultūrinių popiečių būrelio pirm Aaftle Kamiene ir 
ipa?kaita skaitęs Mečys Šilkaiti*. 

tačiau jų atlikimas, harmonis-
kas balsų junginys, švelnus 
tonų bangavimas ne tik visus 
jaudino, dvasiškai kėlė į 
aukštesnes pakopas, bet jų 
nuoširdumas ir nedirbtini 
šypsniai užbūrė visus. Taisyk
linga, švari lietuvių kalba 
džiaugsmu virpino klausytojų 
ausis. Prisiminė gimtinės laukų 
grožis, sodžiaus dainos, pa
miškei ir laukų garsai. Tarp 
dainų, Daiila Mackialienė pa
skaitė trejetą eilėraščių. Iš
skirtinai tenka paminėti mūsų 
telkinio poeto dr. Alekso Zotovo 
eilėraštį „Sodo prisiminimai". 
Stebėtina, kad po tiek metų jam 
pavyko atkurti visus tuos gar
sus, kuriuos galima girdėti ir 
pajusti prietemoje sėdint ant 
suolo tėviškės sode. Antroje 
koncerto dalyje oktetas pa
dainavo aštuonias dainas. Tie 
patys nuoširdūs šypsniai, tie pa
tys harmoningi deriniai, tas pat 
artimas bendravimas tarp dai
nuojančių ir klausytojų. Po 
kiekvienos dainos jie susilauk
davo gausių plojimų. „Žemaičių 
polką" jie buvo pi i versti pakar
toti du kartus. Tarp dainų, Daii
la Mackialienė atliko kiek ilges-
nes idilijas ir baigė su savo, kaip 
ji išsitarė, „antruoju bandymu" 
poezųos kūryboje — „Pajūrio 
simfonija". 

Po koncerto publika nesusto
jo plojus iki oktetas priedo pa
dainavo V. Banaičio „žygis i 
Vilnių". Tai buvo tikrai puikus 
koncertas, tikra atgaiva vyres
niesiems, pripratusiems prie 
vietinių pajėgų. Angelė Kamie
ne pakvietė atsistoti buvusius 
„Dainavos" ansamblio narius. 
Jų pasirodė essms nematai. 

Koncerto klausėsi daugiau nei 
trys šimtai asmenų iš S t Peters
burgo ir aplinkinių vietovių. 
Dainininkai ir Daiila Mackia
lienė buvo apdovanoti raudono
mis rolėmis fa* gėlių puokšte. Po 
koncerto arti 60 asmenų, ussieav 
ke vakariene, paraikei* į masaje 
klubo sale, kur vyko vaisęs ir 
pasisvečiavimas. Tuo tarpu li
kusieji vaišinosi vynu ir sau
sainiais. Po vakarienės tostus 
kėlė pirm. Karnius, kalbėjo 
jaunimas, Dalilė Mackialienė 
perskaitė įdomų anekdotą apie 
išeivijos visuomenininko bėdas. 
Vyko bendras dainavimas ir už
baigimas griausmingu „Valio, 
valio". Kultūrinių popiečių 
būreliui vadovauja Angelė Kar-
nienė. Jai talkina gausus ir pa
slaugus būrys vyrų ir 
krabo narių. 

AUKDSPASAUUOUETUVlUoamrJSUOMBr^VAIjyY^ 
DARBAMS, PLB LmJANBTlKDS KATBDmAiniJNOCUNI-

V B S m i ČKAGOJB, STASsD BARZDUKO STIPENDIJŲ FON
DUI PtOP BatCNIAUS VAŽKELaO SllFKNUŲŲ FONDUI, 

VaO* 2UINALUL PLB SBttlUL PASAULIO UBIUVNlAUNt-
UDKOtKSBSUI.XA\JNOTBOHtKJLOCaiOS\JtaVEBSnETUI, 
VILNIAUS UNTVEKSnYnJLVTLNUUSTBCHNIKOS UNJVB1-

SirBTULVYTAinO DIDŽIOJO UNftflBB»TnriUIKAU*9l 
PROF. BaOO VAaČAtaO SIlPHNLfJŲ FONDUL DR. STASP 

ubWBasnEiB.9auovnsubO ATMINIMDFONPULIR 
KinBMS TIKSLAMS, GAUTOS PER 

* 
FA3A\JlX>UETUV^NŪtDKXMEN6SVONDKhlU0 

1996 MBTUKUGSBJOl D. DQ1996 METU GRUODŽIO 31 D. 

7.73U3 dok Marijos KJeckauskienės palikimas PLB Lituanistikas katedrai 
(Stasio Barzduko stipendijų fondui). 
LODO dok Jonas ir Laima saldus, Arlington Heights, IL; Vito A. Yurius, 
Lithuanian Citizen s Sooety of VVestem Pennsyrvania. Prttsburgh, PA; 
900 dok Pranas Mažeika, Chkago, IL; 
380 dak Aldona ir Stasys DacVaifiai, Great Falls. VA; Leonas Petronis, 
Dearbor.i Heights, MI; J.J. Pokaitis, MD, Arlington Heights, IL; Apolinaras 
Varnelis, Dowagiac MI; 
300 dok Viktor Chamas, Napks, Fk Klemensas Kuccnas, Redondo Beach, 
CA; Švedijos Lietuvių Bendruomenė per Klemensą Granauską, Farsta, 
Švedija; Vladas Vaitkus, Juno Beach, FL; 
290 dok Aloyzas Balsys, VVoohaven, NY; Vyskupas Paulius A. Baltakis, 
OFM, Brooklvn, NY; Laima Baltrėnas. Gkndak, CA; Donatas Januta, 
Oaldand, CA; Julius Jodelė, Hermos* Beach, CA; Juozas Kazickas, New 
York, NY; Vėjas G. Liukvifiua, Kncocvilk, TN; Vytas ir Daba Micctka, 
Hickory Hills, IL; Aldona Ploprys, Gotden Eagle, IL; Emilija ir Romas 
Sakadoiskis, Silver Spring, MD; Leonas P. Sulas, MD, Portage, WI; Anthony 
Valis-Labokas, St Petersburg, FL; Dalius F. Vasys, Chkago, IL; Asta K. 
Velička, Chicago, IL; 
200 dok Pici Juozas Prunskis, Lemont, IL; Tėvai Jėzuitai, MontreaL Que., 
Kanada; Vito V. VaL Oak Brook, IL; 
190 dek Jonas Dovydėnas, Lenox, MA; Vytautas ir Gražina Kamantai, 
Grand Rapids, MI; Rimvydas Sidrys, Streator, IL; 
129 dak Dr. V. Dubmskas, Chkago, IL; Aldona ir Birutė ir I. Lesevifius, 
Chkago, IL; Zigmantas ir Liuda Mockus, Rodney, Ont., Kanada; 
J. Pabedinskas, Chkago, IL; 
100 dok Dr. Kazys Ambrazaitk, Chesterton, D4; JAV LB Brighton Park 
Apylinkė, Chicago, IL; Kun. Matas čyvas, St. Pete Beach, FL; R Gineitis, 
MD. Dayton. OH; Dr. Arnold Grushnys, VVkhita, KS; Dalia Jaktenė, 
Norriatown, PA; Justinas Laukus, St. Pete Beach, FL; Monika Mack-Sid-
Uuakas, Newport, Vic., Australija; J. ir M Mikutams, Chicago, IL; B.G. 
Morkūnas, Beuevue. W A; Algis Navikauskas, Brookfkki, CT; JAV LB Palm 
Beach ApylinkB. Lake Worth, FL; Vytautas ir Staaė Paulioniai, Chkago, IL; 
Juozas Pargauakas, Toronto, Ont, Kanada; Juozas Petraitis, Hawthom, 
Australija; Vincas Regina, Rochester, NY; Victor P. Sirvydas, Gokta. CA; 
Enata Skrupskelis, Chkago, IL; Laimutė Šmulkštys- Griniūtė, Melroae Park, 
Ik Kazys Staaams. Rsdford, ML Ada Sutkuvienė, Beverly Shores, IN; 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomene per Ireną Kaestli, Bem, Šveicarija; Sarū-
nas C Užgiris, HighUnd Park, IL; Kazys k Gabrielė Vamehs, Stockbridge, 
MA; 
M dak R k D. Korzonai, Palos HUta. Ik Eugenijus P. Vilkas, Valenda, CA; 
70 dok EmiBte G aikteni, Chkago, Ik Jurgai PalhiHonk, VVestem Springs, 
I k - • - ' • -
fOJOdsk Daina Variakojis, Chkago, Ik 
Mdak KunJUpoias Krasauskas, Putnam, CT^tanky PatrkkPort Rkhey, 
Fk 
90 dak Anonimas; Eugene Abromaitis, Toronto, OntJCanada; Ona 
Adoauutktte,SumyHuk,Fk Antanas Adomėnas, La Crescenta, CA; JAV 
LB Atlantos Apyttnkė c/o A. KnAus, Marktta, GA; JAV LB Cape Cod 
Apyhnkė c/o Irena A. Jansonas, OsterviUe, MA; JAV LB Ckero Apylinkė 
c/o Raimundas Rimkus, Bervryn, Ik JAV LB Daytona Beach Apylinkė c/o 
Birutė Kozkknė, Daytona Beach, Fk Arūnas k Irena Draugetis, Napervflk, 
Ik JAV LB Eazabeth Apylinkė c/o Julius Vebuutk, Union, NJ; Albinas k 
Ona Car&nai, Willowbrook, Ik Meilė Gerdvirytė- Spence, St Oak, 
Dunedin, New Zealand; Zigmas Grybinaa, Fallon, Ik Genk Irene Juodikk, 
Chkago, Ik Pranas k Jean Lekutk, Muskegon, MI; Albertas Mekėnkaa, 
VVaterbury, CT; Juozas ir Izabek Naujalk, Ckero. IL; RHonė ir Teodoras 
Rudakiai, Oak Lawn, Ik Vladas k Raminta Stoikus, Lemont, IL; Gražutė 
Sirutk, Santa Monka, CA; JAV LB Sunny HiUs Apylinkė c/o Jurgis 
Savaitk. Sunny HiUs, Chipley, Fk Birute k Jonas Sverai, Bloomfkld Hills, 
MI; Nemira Šumskienė, Chkago IL; Agota Suopknė, Chicago, Ik 
45 dok Vytautas J. Černius. VVyncote, PA; 
ėO dok Justinas Dėdinas, Oakbrook Terrace, Ik Leonarda Kilikonis, 
Jupiter, FL; Petras ir 2fea Klimai. Park, Prancūzija; Algkd Phraronas, 
DownenGrove, Ik Edward Senkus. Daytona Beach Shores, FL; Kazimiera 
Skerienė, Chkago, IL; R SUpkauskknė, Gkn Euyn, Ik Jonas Žukauskas, 
LaGrange,Ik 
38 dok Bronius Krokys, Philadeiphu. PA; Jurgis & Leskauskas. Napervilk, 
Ik 
30 dok Vanda Bagdonienė, Daytona Beach Shores, Fk Jonas Butvilą, La 
Grange. Ik Amo HeikL Kaiseriauten. Vokietija; Vincentas ir Sofija Klevas, 
Richmond Hill, NY; JV. Lopatauskas, Santa Monka, CA; Tadas 
Meikauskas, Unsing.IL; Ona Zilionienė, North Ofansted, OH; 
28 dak Joaeph Bemot, Uiuon, NJ; Teresė ir Algimantas Gecku. Huntingdon 
Vaiky. PA Vida Jurkaa, Forest Hills, NY; VVaHer Klosk, Maspeth, NY; 
Marija Kuprknė, Ckero, IL; Marijona Lemasyte-Dilunknė, Lemont, IL; 
Izidor MaUoka, St Uurent, Que., Kanada; Jonas k Ona Motiejūnas, 
Prescott, AZ; Kazys ir Eugenija PrtfcnantaL Vista CA; Antanas Vadeika, 
Gudph, Ont, Kanada; Audronė Vanagfinas, Oak Park, IL; Mary T. 
Žemam*. MD, Leonia, NJ; 
2030 dok Algis Taskunas. Sandy Bay, Tasmania, Australija; 
20 dak Paul Abartk, Grassk, Ont, Kanada; Leo Bagdonas, Sunny Vaiky, 
OR; Elena Balčiūnas, Pompano Beach, Fk Andrius ir AM Budcunas, 
Farmington HiUs, MI; Akx Blinstrubas, Summit. IL; T. ir R Ouapetta, 
VVilkm Springs, Ik Antenas Ciplys, Seminok, Fk V. ir R Jonaičiai, Grand 
Rapids, MI; Karoto MBkovaitk, Yorba Unda.CA; Juozas Pelekams. Sunny 
HiUs, FL; Faustas StroUa, Oak Forest Ik Vilius Trumpjonas, Napervilk, Ik 
Juozas Zadeikk, Chkago, IL; 
faafj dok Augustinas Dumbra, Soginaw, MI; 
10dok Aloyzas ir Ramutė Aidk, Bethesda, MD, V. Andrulis, St. Pete Beach, 
FL; Adtochmas, Greenaburg, PA; Ona k Bronius Balchmai. Manahawkin. 
NJ; Pranas Baltakis. Lake VVorth, Fk Jūrate Budrienė, Chkago, IL; Marija 
Bulakknė, Napervilk, Ik Elena Deckys, MD, Indian Head Park, Ik 
Vytautas Eringk, Baltimore, MD. Alfonsas Gulbinas, Lakeland, FL; 
Kazimieras Jakltas, Lemont, Ik Vytsutas P. Janulaitis, Oak Uwn,IL; Bruno 
Jasekkis. Evanston. Ik Dr. Peter Iron Jokubka. Chkago. Ik Algk Jonušas, 
Pales Park. IL; Petro* ir Jadvyga Kliorys, Euclid. OH; Romualdas 

OakUwn,IkJ«ninaLwanas,SuminitIkJuosasUubinskas,OakLawn. 
Ik Vakntinas ir Aldona Martia, Chkago, Ik Juc«as PalhiHs, Daytona Beach 
Shom.!^AdamPlelbM.a*fcago.!k 
F. Ramonas, Thunder fsy, Ont, Kanada; Barys Rausys, Oskan, NJ; Stenky 

REAL E8TATE 

• L K K T R O S 
ĮVRMasaj PATASavUAI 

Tunu Cransooa inksto IslJkną. 
Dbtaj ulinTasti. Dirbu gnaiM, 

77»-77f>M13 

/urrcasosmjci,iuaai«VBKAToa, 
mtrrmttmAuomAt. 

Ftenk 
8. Kana 

trOfl.Mor.Aukaė 

Tat(70B) 
gtjMPJg 

J KO LUSSaiOĮULIklN 
„SNngle" stogai Ir visų rOeių 
apioaarnai (aaoang); medžio, 
atomMaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R.. 

V A L O M E 
KIUM! JS. BALDOS 

IR GRINDIS 
J. BUBNYS 

773-737-51*8 

w PARDUODA 

REAIAX 

(773)1 
(708) 428-7161 

RIMAS L STANKUS 

> Peifcant ar parduodant 
•Oneasirt 
>taLStompftawk*rFAX| 
'Nuosavybių Į 
* Psfkama ir parduodama namus 

Moteris kdko bet kokio 
darbo. Gali prižiūrėti 

vaikus, senelius 
k gyventi kartu. 

SkarnbkitL 954-941-3727 

TOMS. 
4MSS.ArdMr 

DANUTĖ MAYER 

Jai norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. J pro-
ĮąsaiOHSlsi, saikingai ir as-
maniikai patarnaus. įkainavimas 
vaNuL 

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

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 V; 63rcj St C h i c a g o . IL. 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Fodoralinių mokesčių. 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE 
1S40—1S44 

Ajjtorfua. kajp arrtntogaa ir žurnaketas, stote knygoto 
nu8»is<ia 1940— 1942rne<ųscMe<ka|k1941-1944m.vokie-
ea* akupmdįą. 8ov*»tų Sąjungos per vtoravriue CN̂ upack)os 
metus Uetuvoto padaryti nuaaVankr* Cia aptarti anaHskai ir 

„Tovynoo aargae'', VHniua 1996; 396 psl. 
Kakta au peraiunUntu JAV 818.00 

FB. skiais sj įsnutei dar prtdada aalBJaĮ mokaack 839B ($1.05). 
jBaaipr 

TĖVO VASARA 
Antanina Garmute 

PohanMBiiBda apybraižės 

Autorė gyvu k sklandžiu pasakojimu stafauni atskfcridria 
pimoje tos knygos daryki,, Amžknjju dkrvyrhi ketai", gyvo 
rdmus rq žmonh}, kurie i*ėk> ginti savo mylim* kraita. An-
troki dalyje „Už gimtinės slenksčio'' partizanu grupes 
„Šflas" apsaankymo įspūdžiai JAV k Kanadoje. Kiti 
aprašymai vaizduoja skaudu Karaliaučiaus srittes Ukim«. 
Garmutė tiksliai pristato k atsklendžia dabarties karcH* 
Lietuvos gyvenimo tiesa, pasakoja apie jos peties išgyve
nimus, rašo apie laisvai vaikKtojancius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavė garbe k saline. Autorė tiki 
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurte dvės tauta d komu-
nattines dykynes. 

Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl. 
Kaina su persiuntimu JAV $12.25 

P.S. IBinois gyventojai dar prideda valatjos mokesčio 
8.75% (0.88 et.). Užsakymus siusti „Draugo" adresu. 

V. Ruibts, Chicago, IL; Algia Sirvaitk, Ckveland. OH; Marija Vaitkus, 
Belkvilk, IL; Anthony Valiuika, Vista, CA; Stasys Židonis, Riverside, IL; 
).E. Zubrkkas. Grand Junctton, MI; 
3 dak Peter Bernotaviclus, Lockport, IL; Riu Kuras, Chicago. Ik Algis 
Vosylius, VVestmont, IL; 

.dr. 
•a, d*. 

i Kiaprys) labai 

aooIAV 
I P No. 8»888788». F i l i - 8 J 8 l SafjSl k ssjaj 

iiTHUAMANmmj) camšBmmoomisum 
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LAIŠKAI 
VILNIUS VĖL KVIEČIA 

LITUANISTUS DISKUTUOTI 

Pasaulio lituanistų bendrija 
š.m. liepos 1-2 d. Vilniaus peda
goginio universiteto Lituanisti
kos ir Istorijos fakultetų rūmuo
se (Ševčenkos 31) rengia IV savo 
mokslinę konferenciją. Šimetė 
tema: „Lituanistika šiandienos 
pasaulyje: darbai ir problemos". 
Kviečiame kuo gausiau daly
vauti išeivijos mokslininkus. 
Paraiškas pranešimams prašom 
siųsti iki kovo 15 d. arba 
Pasaulio lituanistų bendrijos 
prezidiumui (Ševčenkos 31, 
Vilnius 2001), arba konferenci
jos organizacinio komiteto pir
mininkui Bonifacui Stundžiai 
(Taikos 18-72, Vilnius 2017). 
Pranešimo temą galite pasirink
ti laisvai, orientuodamiesi į 
konferencijos problematikos 
metmenis. Tie metmenys yra 
taip aptariami: 

Ar lietuvių kalba bei kultūra 
pasirengusi informacinės visuo
menės iššūkiui? Kiek lituanis
tika svarbi sparčiai modernėjan-
čiai kultūrai ir kultūros identi-
tetui. Diskursų konfliktai li
tuanistikoje ir perspektyvaus 
sambūvio paieškos. Kaip atrodo 
lietuvių literatūra modernaus 
pasaulio piliečio akimis. 

Lietuvos istoriografijos, et
nologijos ir kultūrologijos 
savarankiškumo problemos. Li
tuanistiniai archyvai Lietuvoje 
ir išeivijoje: kontaktai ir ar
timiausi planai. 

Kas žinoma apie Lietuvą, jos 
valstybe, praeitį, kultūrą, kal
bą, literatūrą ir tautosaką pa
saulio enciklopedijose, žinynuo
se ir kituose šaltiniuose. Lietu
viškoji tematika kitakalbėje 
literatūroje ir lietuvių literatū
ros vertimai į kitas pasaulio 
kalbas. Lituanistika ir Jungtinė 
Europa. Šiuolaikinė kitakalbė 
Mažvydiana. 

Lituanistų paruošimo panašu
mai ir skirtumai: lituanistinės 
bei baltistinės katedros užsieny
je. Užsienio studentų požiūris į 
lietuvių kalbą ir kultūrą. Litua
nistinių šeštadieninių mokyklų 
būklė ir tyrimo aktualijos. Li
tuanistinės institucijos Lietuvo
je ir svetur: ko trūksta ir ko per
daug (tyrimai, dėstymas, leidy
ba, fondai ir kt.) 

Prof. Albertas Zalatorius 
Pasaulio lituanistų bendrijos 

prezidiumo pirmininkas 

PADĖKITE RINKTI 
MEDŽIAGA 

Kauno medicinos akademijos 
laikraščio „Ave vita" redakto
riaus docento V. Salinkos pak
viesta ir paraginta padėti su
rinkti medžiagą apie Lietuvoje 
dirbusių ar dirbančių išeivijos 
profesionalų patirtį, kreipiuosi 
į Jus su prašymu išsamiai at
sakyti į čia pateiktus klau 
simus. 

Docento Salinkos mintis yra 
surinkti medžiagą apie Lietuvo

je dirbusių išeivijos tautiečių 
patirtį ir išleisti pažintinio 
pobūdžio leidinį, kad tiek Lietu
vos, tiek išeivijos visuomenė 
turėtų progos objektyviai susi
pažinti su išeivijos profesiniu 
įnašu į Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. 

Asmeniškai pritariu šiai min
čiai ir manau, kad yra gera pro
ga trumpai susikaupti ir padą 
ryti prasmingą savo profesinio 
darbo apžvalgą įvairiose Lietu 
vos gyvenimo srityse. 

Spaudoje daug skaitome apie 
labdaras, politinius veikėjus ir 
tik retkarčiais pasitaiko žinučių 
apie profesinį darbą. 

Tai naudingas ir svarbus ben
dravimas su mūsų atsikuriančia 
tauta. Todėl ši analizė būtų 
savotiškas išeivijos tautiečių 
profesinio darbo patirties api
bendrinimas. 

Todėl būkite malonūs, atsa
kykite į čia pateiktus klausi
mus. Nesivaržykite pridėti savo 
komentarus ir esant reikalui 
palieskite neįtrauktus klausi
mus. Taip pat prašau pridėti 
savo nuotrauką. 

Būtų gerai, jei savo pažįsta
miems ar draugams, dirban
tiems Lietuvoje, perduotumėte 
šio laiško kopiją ir prašytumė
te prisidėti prie šio darbo. 

Maloniai prašome nedelsiant 
atsakyti į klausimus ir juos 
atsiųsti nurodytu adresu. Nuo
širdžiai dėkoju! 

Irena Lukoševičienė, 
11 Wincott Drive, Suite 910 
Etobicoke, Ontario M9R2R9 
Canada 

Vardas, pavardė 
Adresas 
Profesija 
Baigtas mokslas ir laipsnis 
Dirbamas arba dirbtas darbas 

Būtų gerai jeigu savo patirtį 
apibendrintumėte straipsniu, 
atsakant į šiuos klausimus: 

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. vasario mėn. 14 d. 

Maironio lit. mokyklos penkto sk. mokiniai su mokytoja Silvija Radviliene džiaugiasi atne*e 
„Saulutei" daug iš mokyklos mokinių surinktų dovanų, kurios buvo persiųstos vargstantiems 
vaikučiams Lietuvoje. 

Nuotr. Indrės Tijunelien** 

— Kada ir kaip ilgai, kiek 
kartų dirbote Lietuvoje? 
— Kur? 
— Kokioje srityje? Kokiu 
tikslu? 
— Kokie Jūsų darbo rezultatai? 
— Trumpai aprašykite savo 
patirtį. 
— Išryškinkite pozityvius re
zultatus. 
— Ar buvo kokių nors sun 
kūmų? 
— Kaip juos sprendėte? 
— Koks bendras įspūdis iš Jūsų 
patirties? 
— Ką manote buvo galima pa
daryti kitaip, naudingiau, pras
mingiau? 
— Ar grįžtumėte vėl dirbti į 
Lietuvą? 
— Ką siūlytumėte ateičiai? 
— Kokie negatyvūs reiškiniai 
Jus jaudina Lietuvoje? 
— Kokie pozityvūs reiškiniai 
džiugina? 
— Kokią Jus matote Lietuvos 
ateities viziją? 
— Kokios galutinės išvados? 

Prašome pridėti, jei turite 
kitokių pastabų ir pasiūlymų. 

Irena Lukoševičienė 
Etobicoke, Canada 

JAUNOJI KARTA NĖRA 
DINGUSI 

Išreikštos teigiamos mintys 
sausios 30 d. vedamajame, apie 
jaunosios kartos lietuvišką 
veiklą, paskatino mane at
siliepti. 

Per dažnai girdisi nusiskun
dimai, dėl jaunosios kartos 
nutolimo nuo savo lietuviškų 
šaknų, nuo lietuviško kamieno. 
Tokie nusiskundimai yra tik iš 
dalies tikslūs. Be abejo, ne visa 
jaunoji karta išliks lietuviškoje 
visuomenėje. Visada atsiras da
lis, kuri nutrupės. Todėl juo 
labiau reikia pripažinti ir 
įvertinti jaunų šeimų lietuviško 
gyvenimo aktyvumą. 

Šeštadieninės mokyklos vei
kia ne tik didžiuose telkiniuose 
kaip Čikagoje ar Clevelande, 
bet ir žymiai mažesniuose. Vai
kai yra stropiai vežiojami į 
šeštadienines mokyklas, nepai
sant nuotolių ar kitokių nepa
togumų. I tautinių šokių švente 
praėjusią vasarą vaikai buvo 
ruošiami ir suvežti į Čikagą iš 
tolimų vietovių. O kaipgi su 
vasaros stovyklomis? Taip pat 
suvežamas lietuviškas prieaug
lis į Dainavos ir Neringos sto
vyklas, kaip ir būdavo suvežami 
jų tėvai, kad galėtų pabendrauti 
su savo bendraamžiais lietuviš
koje aplinkoje ir praplėsti 
lietuviškumo akiratį. Minėtos 
stovyklos būna užpildytos. 

Yra net atvejų, kur šeštadie
ninių mokyklų mokiniai atlie
ka bažnytinius skaitymus lietu 
viškų pamaldų metu. 

Sutinkant su minėto vedamo
jo mintimis, aišku, kad jaunoji 
karta dar nėra dingusi lietuviš
kumui, tik reikėtų daugiau 
pabrėžti ir įvertinti jaunų tėvų 
ryžtą bei pastangas išlaikyti 
savo tautos tęstinumą. 

Ona Vaitkienė 
Juno Beach, FL 

Turgus Anykščiuose. 
Nuotr Onos Rus*nieivs 

IDOMI, BET PER BRANGI 
IDĖJA 

Juozo Žemaičio pasiūlymas, 
„Draugo" 22-me numeryje pri
taikyti anglies viendeginio (CO) 
generatorius Lietuvos ūkininkų 
traktoriams buvo įdomus primi
nimas karo metu naudoto būdo 
sutaupyti benzino atsargas. 
Gaila, kad dyzelinių kuru 
varomų variklių pritaikymas 
dujinio kuro naudojimui yra 
sudėtingesnis reikalas, kurio 
įvykdymo kaina greičiausiai 
būtų per aukšta žemdirbių 
traktoriams. 

Benzinu (benzoliu, spiritu ar
ba jų mišiniais) varomi varikliai 
(1876 metų Nicolaus Otto išra
dimas) įsiurbia kuro-oro mišinį 
j cilindrą, kur mišinys yra su
spaudžiama* ir uždegamas 
žvakės pagalba. Kuro-oro mi
šinio proporcijos yra laikomos 
tarp ribų, leidžiančių liepsnai 
keliauti per cilindro patalpą -jei 
kuro yra per daug ar per mažai, 
liepsna užgęsta. Degimo procesu 
išgauta šiluma pakelia cilindro 
slėgį, kuris stūmoklio pagalba 
paverčiamas į naudingą darbą. 

Dyzeliniu kuru (benzinu, naf
ta, mazutu) varomi varikliai 
(1892 metu Rudolf Diesel paten
tai) veikia, įsiurbdami gryną 
aplinkos orą į cilindrą, kur jis 
suspaudžiamas, išvystant bent 
pusantro karto aukštesnį spau
dimą, negu tai galima padaryti 
Otto variklyje. Suspaudimo 
metu įdėtas darbas pakelia 
cilindro temperatūrą ir po to į 
cilindrą įpurkštas kuras 
savaime užsidega, nepaisant 
kuro-oro proporcijų. 

Kadangi dujų stovio kuro sa 
vaime užsidegimo temperatūra 
yra daug aukštesnė negu nor
malaus skysto kuro, dyzelinį 
kurą naudojančiame variklyje 
vien tik skysto kuro pakeitimas 
dujomis neveikia. Gamtinių 
dujų industrija naudojo du 
būdus šiai problemai išspręsti: 
1. į variklio cilindrą įtraukiamą 
aplinkos orą įmaišant dujų, 
kurios pradeda degti tik 
dyzelinio kuro į cilindrą įpurš-
kus, ar 2. pereinant prie Otto 
varikliuose naudojamos kuro 
sistemos ir žvake uždegimo. Šie 
pakeitimai yra gan brangūs ir 
pigesnio kuro naudojimas 
apsimokės tik kiekvieną dieną 
ilgas valandas veikiančiose 
įrangose, pvz., elektros gamy
boje, maisto produktų šaldyk 
lose ir panašiai. 

Kiek prisimenu, „Imbert" 
sistema susidėjo iš dujų genera
toriaus, dulkių ir vandens 
atskyrėjo, dujų vėsintuvo, dujų 
valytuvo, ir dujų karbura-
toriaus — tai yra geras kiekis 
įrangos. Reikėtų atkreipti 
dėmesį ir į faktą, kad šią sis
temą naudojas Otto ciklo va
riklis nustoja apie 40% savo 
galingumo; šis galingumo pra

radimas aukšto suspaudimo 
laipsnio varikliuose (gyvenimą 
pradėjusiuose kaip Diesel) yra 
mažesnis — apie 25%. 

Antanas A. Bobelis, PE 
Massapequa Park, NY 

GĖDA ATSILIKĖLIAMS 

Liūdna ir kartu stebėtina, kad 
kai kurie, paskelbę savo kalė
dinius sveikinimus, nepasirūpi
no atsilyginti spaudai... net iki 
vasario mėnesio? Tuo pačiu 
tokie asmenys apsunkino dien
raštį finansiškai, net trejetas 
paraginimų bereikalingai 
užima brangią vietą laikraštyje 
ir gal meta šešėlį ant užsimokė
jusių klientų. 

Būtų visai realu, jei „Draugo" 
administracija paskelbtų tokių 
atsilikėlių pavardes laikraštyje, 
lygiai, kaip kai kurios organi
zacijos „primena" tokiu būdu 
savo nariams susimokėti ligi 
tam tikro laiko. Taipgi nerūpes
tingieji gali versti „Draugą" 
ateityje skelbti t ik tuos 
sveikinimus, kurie iš anksto at
siunčia mokestį. Gėda yra 
nepadėti savai spaudai ir neuž
simokėti savo skolų, turint 
omeny, kaip nežmoniškai mažai 
dienraštis už tai ima. Jei 
reikėtų pirkti atvirutes, pašto 
ženklus ir praleisti daug valan
dų rašant, tai čia išeina... „pi
giau grybų". 

Todėl mes visi remkime 
„Draugą", kaip savo geriausią 
draugą, įstodami į jo įsteigtą 

fondą, siųsdami aukas, užprenu
meruodami ji savo vaikams, vai
kaičiams, skaitykloms ir gimi
nėms Lietuvoje, skelbdami 
sveikinimus, paduodami užuo
jautas, skelbimus įvairiomis 
progomis, bet svarbių svarbiau
sia... užsimokėdami savo skolas, 
kurios, kaip toji „žaizda — 
niekad neužgis". 

įsidėmėtina, pavyzdžiui, Šv. 
Pranciškaus Saleziečio pamoky
mas: „Didžiausia žmonių 
nelaimė yra ta, kad jie labai 
gerai žino tai, kad jiems kiti 
skolingi, bet mažai jaučia tai, 
kuo jie patys kitiems kalti". 

Stase Semėniene 
Chicago, IL 

NOMENKLATŪROS 
GLOBĖJAS 

LDDP pralaimėjus Seimo rin
kimus, pasirodė keisti dalykai: 
naujo Seimo priimti įstatymai 
prezidento yra grąžinami Sei
mui persvarstyti. Vienas tokių 
įstatymų buvo valdininkų įsta
tyme pataisos, kuris savo esme 
įneša šviesos į prezidentūros 
veiklą. Pagal prezidentą, valdi 
nmkas, prasižangaa jttatyinr-" 
dėl politikavimo, neturėtų būti 
pasalintas ii tarnybos, o tik 
perkeltas kitom pareigom. 

Nereikia būti baigusiam 
aukštąjį mokslą, kad suvoktum 
ką tuo prez. Brazauskas nori 
pasiekti. Pataisos priėmimas 
užtikrintų ne tik buvusių 
nomenklatūrininkų, asmenine 
gerovę, bet išlaikytų ir LKP-
LDDP įtakos tęstinumą valsty
bės aparate. Verta prisiminti, 
kad LDDP valdymo metu kom
partijos mokyklos baigimas 
buvo pripažintas lygus ankstojo 
mokslo diplomui, aišku, tuo 
pasinaudojo daugelis buvusių 
kompartijos „aparačikų", kurie 
vėl tapo valstybės valdininkais. 

Šis prez. Brazausko manevras 
parodo jo valdymo pagrindinius 
tikslus — apginti ir išsaugoti 
nuo teisingumo savo buvusius 
bendradarbius iš LKP valdymo 

laikų, užtikrinant jiems gerus 
postus valstybės aparate. O 
Lietuvos valstybės, ir žmonių 
gerove — tai tik šalutinis da
lykas, labai patogus iškelti ir 
pabrėžti prakalbų ar šiaip 
oficialių pasirodymų proga. 

J. Tamkutonis 
Chicago, IL 

RUSIJOS LEBED GERBTU 
BALTUOS KRAŠTU 

NEPRIKLAUSOMYBES 

Skaitydamas .National Re-
view" žurnalo 1996 metų gruo
džio 23 dienos numerį, esu 
pastebėjas tokią žinutę: Lebed 
„pietavo su Latvįjos, Lietuvos ir 
Estąjos ambasadoriais ir įsipa
reigojo gerbti jų nepriklausomy
bę (pledged bis respect for their 
independence)". Kadangi, bent 
dabar, Lebed atrodo turintis 
daugiausia galimybių 2000-tais 
metais pakeisti dabartinį Rusi
jos prezidentą Jelciną, ši žinutė 
yra reikšminga. Kol kas jos 
neteko pastebėti „Drauge" ar 
kitoje lietuviškoje spaudoje, 
todėl ir ją įdedu, nors ir 
pavėluotai. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

TURIU VILTIES 

Gaidų nepažįstu, bet į koncer
tus einu jau daugiau kaip 50 
metų. Esu girdėjęs dainuojant, 
giedant. Gera daina kartais 
•uvilgina akis. Deja, esu 
girdėjęs ir kaukiant, bliaunant, 
baubiant. Gal kada nors ir 
pianinu išgirsiu grojant... 

Sutinku su Leonidu Ragu. 
Pagal dabartinės lietuvių 
kalbos žodyną, išleistą Čikagoje 
1962 metais: (Prof. Balčikonis, 
Korsakas ir kiti), puslapis 579 
ir 723 rašoma, kad pianinu 
skambinsi 

Julius Matonis 
Burbank, IL 

A.TA. 
AGR. POVILUI ŽUMB AKIUI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo sūnui adv. 
POVILUI ŽUMB AKIUI, marčiai GIEDREI, dukroms 
ir visiems artimiesiems. 

Bronė, Vilius, Vidmantas ir 
Aldona Variakojai 

Villa Park, CA 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Associatlon of Chicago 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

CajtairG.OIa^Preeiderit 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

•R l̂ midlcind fedcral 
• • • • • • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 (1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708)596-9400 

EDE 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
KUNIGAS BAŽNYČIOS IR TĖVYNĖS 

GEROVEI 

JAV LB Kraito valdybos pirm. Regina Naruiienė sveikina senatorių Diek 
Durbin išrinkimo į JAV Senatą proga, jam įteikdama lietuviškų vaizdų 
albumą. 

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI 
LEMONTE 

Pasaulio lietuvių centro kul
tūrinių renginių komitetas, 
vadovaujamas Bronės Nai
nienės, nuolat sukviečia tau
tiečius į centro didžiąją salę 
po sekmadienio pamaldų. Kar
tais i kultūrines popietes. 
Kartais į cepelinų ar kol
dūnų pietus. Kartais ir į Už
gavėnių blynus vakare. 

— Mane jau „koldūnų" ka
raliene vadina, — juokiasi B. 
Nainienė. — Kas savaitę tūks
tančius išverdam ir išperka O 
antradienio vakare kviečiame 
į Užgavėnių blynus. 

— Ačiū už kvietimą. O ar 
bus Lašininis su Kanapiniu? 

— O, „lašininių* tai daug 
suvažiuos. Tik nežinau, ar S. 
Jagminiene suras „kanapinį*. 
Ji tvarko programą. 

Dvi dienas renginių komite
to virėjos virė „vėdarus", suko 
„vyniotinius", virė „spurgas" ir 
paskutinę Užgavėnių dienos 
valandą kepė bulvinius bly
nus, kad sveteliai gautų juos 
karštus, dar taukuose spir
gančius. 

Na ir svetelių privažiavo, 
kaip j šv. Roko atlaidus. Vos 
visi sutilpo prie ilgų salės 
stalų, paruoštų trečiadienio 
„Bingo" žaidimams. Salėje 
kvepėjo ne tik blynai, bet ir 
kava. ir ..Utenos"' alutis, ir tor
tai, ir kompotas. Visus blynų 
puotos dalyvius linksmino Al
gimanto Barniškio muzika ir 
Stasės Jagminienės akordeo
nas su dainomis. 

— Šiandieną mūsų bend
ruomenės pradininkai Horte-
zija ir Pranas Šapalai švenčia 
63-čią vedybinį jubiliejų, o 
Pranas 93-jį gimtadienį, — 
skelbė Gediminas Kazėnas. 

— Valio! Ilgiausių metų! — 
dainavo visa salė. 

Žaibavo fotografų aparatai 
jubiliejų, blynų ir maloniai 
praleisto Užgavėnių pabendra
vimo prisiminimui. Kai ku
riuos valso muzika ir šokiui 
sugundė. Tik dainų trūko. 

— Taip ir lekia dienos Pa
saulio lietuvių centre, — 
šypsojosi administratorius Ro
mas Kronas. 

— Šį vakarą skamba lietu
viškos dainos, savi pokalbiai ir 
savi doleriukai centro išlai
kymui, o rytoj prie „Bingo" 
stalų čia sėdės dar daugiau 
amerikiečių ir paliks porą 
tūkstančių mūsų centrui. 

Br. Juodelis 

LB Brighton Parko ay-
linkės valdyba rengia Vasa
rio 16-tosios minėjimą vasario 
23 d., sekmadienį. Iškilmės 
bus pradedamos šv. Mišiomis 
Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo bažnyčioje, akademinė 
ir meninė dalis vyks parapijos 
mokyklos salėje. Prakalbą pa
sakys pik. Donatas Skučas, 
meninę programą atliks tauti
nių šokių ansamblis „Spin
dulys", vadovaujamas Rasos 
Poskočimienės, ir parapijos 
choras, vad. Algimanto Bar
niškio. Čikagos ir apylinkių 
lietuvius maloniai kviečia 
minėjime dalyvauti Brighton 
Parko LB apylinkės valdyba. 

„Skambėk, pavasarėli" vadinasi Montessori Žiburėlio mokyklėlės tėvų 
komiteto rengiama madų paroda kovo 16 d Oakbrook Terraep. Parodoje 
modeliuoja ne tik mamos ir tėtes, bet ir mažieji,,žiburiukai". 

Nors gamta gyvena žiemos 
metą, bet jau artėja šv. Velykos. 
Vadinasi, kad atėjo svarbus 
laikotarpis — Gavėnia, skirta 
mūsų dvasiniam atsinaujini
mui. Dvasiškai pakilti mums 
patiems nėra lengva. Čia ateina 
tikintiesiems į pagalbą mūsų 
parapijos, kad galėtume pasi
semti dvasinės ugnies. 

Vyskupo Pauliaus Baltakio, 
OFM, dėka, iš Lietuvos yra 
kviečiami kunigai, kurie 
praveda Gavėnios metu reko
lekcijas kai kuriuose lietuvių 
parapijose. Šiais metais rekolek
cijas ves ir padės tikintiesiems 
pasisemti dvasinio maisto kun. 
Rokas Puzonas šiose parapijose: 
Apreiškimo parapijoje — Bro-
oklyne, NY., Šv. Kazimiero — 
St. Petereburg, FL., Čikagos pa
rapijose — Švč. M. Marijos 
Gimimo Marauette Parke, Ma
rijos Nek. Prasidėjimo Brighton 
Parke ir Šv. Antano, Cicero, IL. 

čia rašančiajai 1996 m. pava
sarį besilankant Lietuvoje, kun. 
Roką Puzoną teko sutikti Kai
šiadorių vyskupuos kurijoje, kur 
jis dešimt metų buvo vyskupijos 
kanclerio pareigose. Išgirdusi jo 
vardą, tuoj pat prisiminiau, kad 
jis ne eilinis asmuo, nes jo var
das man buvo žinomas iš „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos". 

Kun. Rokas Puzonas buvo ar
timas draugas 1986 m. tragiškai 
automobilio avarijoj žuvusio 
kun. Juozo Zdebskio, kurį KGB 
persiokiojo visą gyvenimą, kol 
suorkestravo avariją. Jauną 
kunigą R. Puzoną kun. Zdebskis 
mokė, drąsino ir informavo apie 
visus Bažnyčios gyvenimo įvy
kius, ypač kovą su bedievyste. 
Ne kartą kun. J. Zdebskis per
spėdavo tik ką įšventintą 
kunigą Puzoną būti atlaidžiam 
ir atsargiam, nes saugumas 
moka teisti, palaužti ir 
susidoroti. 

1984 m. prieš Kalėdas kun. 
Rokas Puzonas paskelbė viešą 
pareiškimą, kuriuo pasmerkė 
KGB pastangas jį užverbuoti ir 
atsisakė bendradarbiauti su 
Bažnyčios ir tėvynės priešais, 
komunistais saugumiečiais. Tuo 
metu tai buvo tikrai drąsus 
jauno ir ištikimo kunigo žygis 
tuometinėje sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Gal jo toks viešas 
pareiškimas ir kun. Juozas 
Zdebskio pamokymai išgelbėjo 
jį nuo mirties. 

Šiuo metu kun. Rokas Puzo
nas yra Musninkų parapijos 
klebonas, o gruodžio mėn. jam 
teko perimti ir Čiobiškiu para
piją. Be to, jis eina Širvintų 
dekanato dekano ir Kaišiadorių 
vyskupijos pastoracinės tarybos 
vadovo pareigas. 

Mirus Musninkų parapijos 
klebonui, neatsirado kunigo, 
kuris norėtų užimti nugyventos 
parapijos klebono pareigas. At
sisakė net keturi skiriami kan
didatai. Aišku, bijojo, kad reiks 
daug padirbėti ateizmo nualin
toje parapijoje. Apleista bažny
čia ir klebonija. Be to, ateizmo 
sėklos rezultatai aiškūs, nes 
apleista Gyvoji Bažnyčia. Sek
madieniais bažnyčią lanko tik 
seni žmonės. Jauni tėvai pasiro
do per atlaidus ir didžiąsias 
šventes. Nemaža dalis tėvų gir
tauja, o dvasiški reikalai pa
miršti. I šią parapiją savanoriu 
pasisiūlė kun. R. Puzonas. At
rodo, kad vyskupas J. Matulai
tis neturėjo kitos išeities, bet 
paskirti kun. Puzoną Musninkų 
ir kaimyninės Čiobiškiu parapi
jų klebono pareigoms. 

Naujoje vietoje kun. R. Puzo
nas ėmėsi intensyviai dirbti ir 
susipažinti su parapijiečiais bei 
mokyklos jaunimu. Per keturis 
mėnesius jis jau suorganizavo 
jaunimo gyvojo rožančiaus rate
lį ir vaikų chorelį. Be to, jis ar
timai bendradarbiauja su kate
chetam mokytojom, aptaria kas
dieniniam darbui svarbiua klau
simus, susikaupimo momentus 

pamokose, o atsikvėpimo mo
mentams ruošia išvykas į reli
ginius centrus. Savo laiške kun. 
R. Puzonas rašo: „Tikiu, kad 
Dievas per vyskupą mane at
siuntė ieškoti tų paklydusių 
avelių ir pamažu auginti jose 
tikėjimo ir doros dalykų". 

Esame tikri, kad kun. Roko 
Puzono ištikimybė Dievui, Baž
nyčiai ir tėvynei atsispindės ir 
jo vedamose misijose čia mūsų 
parapijose Amerikoje. 

Marija Reinienė 

NAUJA GINTARO 
PARODA BALZEKO 

MUZIEJUJE 

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje atidaryta nauja gintaro 
paroda. Jos pagrindą sudaro 
naujai įsigytos Lucille Gasko, 
Josephine Miller bei Walter 
Rask gintaro kolekcijos. Paro
dos rengėja Elli Katauskas sie
kė parodyti gintarą dviem po
žiūriais: kaip unikalų pusiau 
brangų akmenį ir kaip juvelyri
nių dirbinių medžiagą. 

Todėl vieną parodos dalį suda
ro lietuviški gintaro karoliai, 
segės, auskarai nuo 1930-ųjų 
metų iki dabar. Čia išsiskiria 
stilingi prieškariniai milžiniškų 
gintarų karoliai, kaip pavyz
džiui, priklausė generolo Nage
vičiaus šeimai, Lietuvos konsu-
lei Čikagoje Juzefai Daužvardie-
nei. Taip pat neeiliniai briau
nuoto šlifavimo, retų spalvų gin
taro papuošalai, padaryti Lietu
voje ir Danįjoje šeštajame de
šimtmetyje. 

Antroje parodos dalyje — retai 
pasitaikantys gintaro gabalai ir 
suvenyrai. Paminėtina gintari
nė miniatūrinė Trakų pilis, gin
taro reljefas su lietuvaite, be
veik dviejų kumščių didumo ne
apdirbto gintaro gabalai, o taip 
pat jau istorine verte įgijė įdo
mūs 1950-60-ųjų metų gintaro 
prizai ir suvenyrai iš Lietuvos 
ir Amerikos. 

Tolesnis gintaro parodos išplė
timas yra artimiausiuose muzie
jaus planuose. Saugyklose yra 
nemažai prieš karą dr. Račkaus 
surinktų senovės egiptietiškų, 
graikiškų ir romėniškų Baltijos 
gintaro papuošalų. Kai kurie jų 
virš • 2000 metų senumo. Muzie
jus taip pat turi didelį gintaro 
su įstrigusiais priešistoriniais 
vabzdžiais rinkinį, Šie ekspona
tai kartu su moderniais gintaro 
papuošalais bus rodomi išplės
toje ekspozicijoje, kuri bus viena 
įdomiausių ir didžiausių už Lie
tuvos ribų. 

Danas Lapkus 

„Sietuvos" skautininkui 
ir vyr. skaučių draugovės suei
ga vyks penktadienį, vasario 
28 d., 7 vai. vak., Pasaulio lie
tuvių centre. Lemonte. Visos 
narės prašomos dalyvauti. 

Tėriukas Petry, Erikas Anužis, Raimundas Čepele ir Matas Taylor kartu su savo tėveliais džiaugiasi vienas kito 
draugyste. Malonu matyti jaunus tėvus, šiltai bendraujančius tarpusavyje ir su savo atžalynu. 

Ateitininkų federacijos 
fondo rengiama vakarienė, 
kurios pelnas skiriamas Lietu
vos ir užsienio ateitininkams, 
vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte, 12690 Archer Ave, 
kovo 1 d., šeštadienį. Kvie
čiami dalyvauti visi lietuviai, 
kuriems rūpi lietuviško jauni
mo katalikiškas-patriotiškas 
auklėjimas. 

Vasario 16-tosios minėji
mo iškilmės, šį sekmadienį, 
vasario 16 d., ALTo rengiamos 
Maria aukštesniosios mokyk
los salėje (California ir Mar
auette Rd. kampas), pradeda-
mos 2 vai. p.p. Šiuomi 
.patiksliname ketvirtadienio, 
vasario 13 d. laidoje, iš
spausdintos „Grandies" an
samblio šokėjų nuotraukos 
paraše pasitaikiusią klaidą. 
Visi kviečiami į minėjimą. Ne-
sivėluokite, nes išilmės bus 
pradedamos punktualiai, ly
giai 2 vai. p.p. 

Lina Buntinienė, gyv. Wil-
low Springs, IL, pasinaudojo 
„Draugo" knygyno bei dovani-
nių prekių krautuvėlės pas
laugomis ir įsigijo knygų bei 
prekių už nemažą sumą dole
rių. 

Atkreipkite dėmesį į Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės adresus: PLB valdy
ba: 14911 127th Str., Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-8714, 
fax 630-257-9010; PLB atsto
vybė Lietuvoje (Seimo tech
niška organizatorė), Gedimino 
pr. 53, 215 kamb.. Vilnius, 
Lietuva, tel. 61034-41, fax 22-
68-96; PLB seimo programos-
komisija—U Wincott Dr., Apt. 
910, Etobicoke. Ont, M9R 
2R9, Canada, tel. 416-246-
9506. Besikreipiančius prašo
me naudotis šiais adresais. 
Pranešime apie PLB seimą 
(vasario 12 d.) PLB įstaigos 
Lemonte fakso numeris pas
kelbtas klaidingai. 

Stasys Balzekas, J r , šian
dien, vasario 14 d., išskrido į 
VVashington, DC, kur jis daly
vaus Vasario Šešioliktosios 
minėjime, rengiamame Lietu
vos Respublikos ambasadoje. 
Po to, senatoriaus Diek Dur
bin pakviestas, vyks į Lietuvą 
kartu su jo delegacija. 

Vaidotas Žukas, kandida
tas į Lietuvos prezidento 
postą, lankysis Čikagoje vasa
rio mėn. pabaigoje ir susitiks 
su lietuvių visuomene Jauni
mo centre vasario 28 d., 7 vai. 
vak., o Pasaulio lietuvių cen
tre kovo 2 d., 12 vai. Visi 
kviečiami susipažinti ir pasi
kalbėti su „Kietos demokrati
jos šaukliu", jaunosios kartos 
politiniu kandidatu. 

Vaidotas Žukas. 

Lietuvos Krikščioniu de
mokratų partijos rėmėjai 
susirinko posėdžiui vasario 12 
d. marijonų vienuolyne, prie 
„Draugo". Apsvarstė Lietuvoje 
savivaldybių rinkimus, kurie 
įvyks kovo 23 d. Šie rinkimai 
ne mažiau svarbūs, kaip Sei
mo rinkimai. Kada gi pagaliau 
atsigaus mūsų kaimo žmonės, 
nuo kurių priklausė mūsų 
tautos laisvės atgavimas? Jie 
išlaikė savo kilmę, tikėjimą ir 
kalbą vergijos metais. Mums 
reikia skubiai paremti kandid
atus į savivaldybes, nuo kurių 
priklausys Lietuvos žmonių 
ekonominis atsigavimas. No
rintieji prisidėti prie šio kil
naus darbo pinigine auka, 
prašomi čekius rašyti: LKDP 
Rėmėjai; siųsti iždininkui 
Kostui Dočkui, 1901 South 
49th Ct., Cicero, IL 60804. 

„Dainavos" ansamblis ruo
šia ypatingą koncertą, kurio 
visas pelnas skiriamas Jauni
mo centro paramai . Koncer
tas vyks sekmadienį, kovo 9 

Illinois Lietuviu respub
likonų lygos metinis susirin
kimas šaukiamas vasario 23 
d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p., 
Pasaulio lietuvių centro, Le
monte (14911 I27th Str.) Bočių 
menėje. Valdybos nariai pa
darys pranešimus, bus renka
ma nauja valdyba ir pasitaria
ma dėl ateities veiklos. Po 
susirinkimo—pabendravimas. 

Skelbimai 
x A-a. Joseph Simanio, mi

rusio praeitų metų gale, Wa-
shingtone prisiminimą pagerb
dama, Mary Lou J. Resko Rock 
ville MD, paskyrė $25 Lietuvos 
našlaičiams. Tuo būdu a.a. Jo
seph Simanio draugai ir pažįs
tami, jo prisiminimą pagerb
dami suaukojo Lietuvos naš
laičiams $11,000. Reiškiame 
užuojautą jo žmonai Jane ir vi
siems artimiesiems, o visiems 
aukotojams Lietuvos našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvis, sukūręs daugiausia 
operų Vytautas Klova. Jis 
parašė 6 operas: 'Pilėnai' — 
1955 m , 'Vaiva' - 1957 m., 
'Duktė' - 1960 m.. 'Du kalavi
jai' — 1965 m., 'Amerikoniškoji 
tragedija' — 1968 m., 'Ave vita' 
1974 m." Pinigai, siuntiniai 
ir komercinės siuntos į Lie
tuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 st., 
Cbicago, n 60629, tel. 773-
838-1050. 

(sk) 

A D A S ROOFI tJ f , 

z Dėmesio, lietuviai! Naujas 
JAV imigracijos vizų tikrinimas 
prasidės balandžio mėn. Pasi
baigusias vizas galiu pratęsti. 
Žmonės iš kitų valstijų gali 
pasiųsti man duomenis paštu. 
Ed Šumanas, 5701 Linden, 
LaGrange, IL 60525, tai. 
1-708-246-8251. 

(sk) 
x Gražina ir Gediminas Sa-

kevičiai, Little Rock Ark., pa
aukojo Lietuvos našlaičiams 
$100. Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame už auką. „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetą*, 
2711 Weat 71 St , Cbicago, D 
00629. 

(sk) 

Musninkų balnytei* Širvintų rajone. Jo* kleboną* kun. Rokas Putonaa 
atvyksta j JAV vadovauti Gavėnios susikaupimams lietuvių parapijos 

x Akcijų, bonų bei kitų 
tybių pirkime ir pardavimą 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5590 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulina 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenbeimer «V Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1400421-2103. 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 T J . per 
WCEV 14.50 AM. TsL 312-
M7-4S03, adresas: 4469 S. Pran-
cisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 




